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บทคัดย่อ 
 

คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเป็นบุคคลที่มี
ตัวตนอยู่จริงในรัฐไทย แต่ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐไทยว่ามีตัวตนอยู่ตามกฎหมาย ส่งผลให้คนพิการ
เหล่านี้ที่มีความบกพร่องที่ติดตัว ไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องทางการเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อ
ความหมาย ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ทางจิตใจหรือพฤติกรรม ทางสติปัญญา หรือทางการ
เรียนรู้ และเป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอยู่ในสังคมปัจจุบัน
ที่ไม่ได้พัฒนามาเพ่ือรองรับคนพิการ ตามแนวคิด “ตัวแบบความพิการทางสังคม (Social model of 
disabilities)” ไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองเอาไว้ได้ เพราะเมื่อคนพิการที่
ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไม่ได้รับการรับรองจากรัฐไทย ย่อม
ไม่ได้รับการความช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิของตนเอง ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่บุคคลทุกคนมีติดตัวใน
ฐานะที่เป็นมนุษย์ ทั้งที่หน้าที่ในการดูแลทางด้านสิทธิมนุษยชนแก่ทุกชีวิตที่ปรากฏตัวอยู่ใน
ราชอาณาจักร คือ หน้าที่ของรัฐไทย ซึ่งโดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล รัฐนี้ย่อมมี
สถานะเป็นรัฐเจ้าของตัวบุคคล (Personal State) ของคนพิการดังกล่าว หากคนดังกล่าวถูกพบตัวอยู่
ในประเทศไทย ด้วยตามหลักกฎหมายแพ่งสากล คนดังกล่าวย่อมมีภูมิล าเนาตามกฎหมายเอกชนอยู่
ในประเทศไทย รัฐไทยจึงเป็นรัฐเจ้าของตัวบุคคล อันท าให้มีหน้าที่จัดการสิทธิอันจ าเป็นแก่คน
ดังกล่าว 

วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสิทธิอันจ าเป็น
ของคนพิการ จากปฎิญญาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights



(2) 

2) กติการะหว่างประเทศ 2 ฉบับ ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)  และกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ( International Covenant on 
Economics, Social and Cultural Rights - ICESCR)  

3) อนุสัญญาระหว่างประเทศ 5 ฉบับ ได้แก่  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Rights of the Child - CRC) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Woman - CEDAW) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – CERD) และ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายี
ศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment - CAT) และ 

4) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 
แล้วพบว่า นานารัฐในประชาคมระหว่างประเทศ ตลอดจนรัฐไทยย่อมมีหน้าที่

ด าเนินการเพื่อให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเข้าถึงสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่มสิทธิ คือ สิทธิด้านการ
รักษาพยาบาล (Right to Health) สิทธิด้านการรับรองสถานะบุคคล (Right to Recognition of 
legal Personality) สิทธิด้านคุณภาพชีวิต (Right to Life Quality) และสิทธิด้านการคุ้มครอง
ระหว่างประเทศ (Right to International Protection) ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐตามจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศ 

เพ่ือที่จะท าให้คนพิการไร้การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
บรรลุความส าเร็จตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และหลักสิทธิมนุษยชน วิทยานิพนธ์นี้จึงสรุปว่า 
นานารัฐบนโลก ตลอดจนรัฐไทยมีหน้าที่ต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎร ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 4 ด้าน 
คือ 1) ด้านการรักษาพยาบาล เพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรสามารถมีชีวิตต่อไปได้ รวมถึงการรับรองความบกพร่องหรือความพิการ 2) ด้านการ
รับรองสถานะบุคคล เพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
มีตัวตนต่อหน้ารัฐไทย หรือมีตัวตนต่อหน้ารัฐที่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่ 3) ด้านคุณภาพชีวิต เพื่อให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ 

 



(3) 

บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ และ 4) ด้านการ
คุ้มครองระหว่างประเทศ เพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรได้รับความช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งมีภารกิจในการดูแลคนพิการ โดยความ
ช่วยเหลือทั้ง 4 ด้านดังกล่าวย่อมเป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นในช่วงระยะเวลาชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งเมื่อ
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรได้รับการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายมหาชนว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแล้ว คนพิการดังกล่าวก็จะมีฐานะเป็นราษฎร 
ไม่ว่าจะเป็นราษฎรไทยหรือราษฎรของรัฐอ่ืน ซึ่งน าไปสู่การจัดสวัสดิการต่อไป โดยรัฐเจ้าของ
ภูมิล าเนาตามกฎหมายมหาชน ซึ่งอาจเป็นเจ้าของสัญชาติด้วยหรือไม่ ก็ได้  

เราควรตระหนักว่า กฎหมายหลักในการช่วยเหลือคุ้มครองดูแลคนพิการทุกคนที่ปรากฏ
ตัวอยู่ในรัฐไทย คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 อันเป็นกฎหมายที่ปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม แต่ระเบียบฉบับหนึ่งในพระราชบัญญัติข้างต้น อันเป็นเพียงกฎหมายล าดับรองกลับ
ปรากฏการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม กล่าวคือ มีการก าหนดให้เฉพาะคนพิการที่ได้รับการรับรอง
สถานะคนสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรของรัฐไทยเท่านั้นที่มีสิทธิขอรับบัตรประจ าตัวคนพิการ อัน
เป็นเงื่อนไขหลักในการได้รับความคุ้มครองในสิทธิของคนพิการและความช่วยเหลือดูแ ลจาก
พระราชบัญญัติฯ คนพิการทีย่ังไม่ได้รับการรับรองสถานะคนสัญชาติไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ
ที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจึงไม่ได้รับความคุ้มครองและความ
ช่วยเหลือดังกล่าว แม้ในบางสถานการณ์ ก็อาจมีสิทธิในสัญชาติไทย แต่กระบวนการบันทึกรายการ
สถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรยังไม่เริ่มต้น หรือยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังมีเงื่อนไข 

อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดให้จัดให้มีความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลัก
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ “คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร” หรือคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร แต่ยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการที่
แน่นอนออกมาใช้บังคับแก่หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ ท าให้เกิดช่องว่างในการคุ้มครองคนพิการที่ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร นอกจากนั้นกฎหมายอ่ืนบางฉบับยังมี
ความบกพร่องต่อการให้ความคุ้มครองต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎร เนื่องจากก าหนดหลักเณฑ์ที่ไม่ครอบคลุมถึงสภาวะความพิการของคนพิการ หรือเป็น
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดข้อสันนิษฐานที่เป็นโทษต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎร ก่อให้เกิดข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรรักษาสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และก่อให้เกิดความบกพร่องในการก าหนดนโยบาย



(4) 

รวมถึงงบประมาณ เพราะการขาดข้อมูล ซึ่งส่งผลเสียไม่เพียงต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ยังกระทบถึงการบริหารงานของรัฐอีกด้วย  

ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าควรแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการให้ความ
ช่วยเหลือให้ชัดเจนครบถ้วนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการที่ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร เสริมสร้างทัศนคติอันดีต่อคนพิการที่ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และจัดท าทะเบียนข้อมูลของคนพิการที่ไม่
มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

นอกจากนั้น วิทยานิพนธ์นี้ได้สร้างห้องทดลองทางสังคมเพ่ือให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจ านวน 13 คน 
โดยการออกแบบกระบวนการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น (First Aid) บนมาตรฐานของหลักศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ภายใต้ค าแนะน าของผู้ทรงวุฒิจ านวนหนึ่ง อันน าไปสู่ร่างระเบียบเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ และทดลองหารือผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกระทรวงและกรมที่มี
หน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ออกแบบ ตลอดจนหารือผู้รักษาการตามกฎหมายระหว่างประเทศ  ซึ่งก็
มีความเห็นชอบแล้วโดยหลายหน่วยงาน  

 
ค าส าคัญ: คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร , คนพิการ,คนไร้
รัฐ, สิทธิของคนพิการไร้รัฐ, ความช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อคนพิการ 
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ABSTRACT 
 

Stateless persons with disabilities are persons with disabilities that have 
not been recognized by Thai state, Thai civil registration, contrary to their factual 
doimicile. Persons with disabilities are persons who have an impairment that may be 
physical, cognitive, intellectual, mental, sensory or developmental, which according 
to the “social model of disabilities”, disabilities are results of the combination 
between participation restrictions of the society and the activity limitation by an 
individual’s body or function impairment, which indicate that the society that allow 
such disabilities have to take responsibilities in order to establish a society that 
suitable for everyone. However, in the case of stateless persons with disabilities, not 
only that they have a limitation by the impairment but they are also refused by Thai 
state to recognize their legal entity and make it possible to claim that Thai state do 
not have any obligation to tend to these people, thus, stateless persons with 
disabilities human rights have been deprived, despite the fact that, Thai state has a 
duty to guarantee human rights of every person that appear in the country, according 
to private international law and civil law because Thai state is a personal state of 
these people as they have a private domicile in the country.  

In compliance of the principle of human rights and basic right of human 
dignity as designated in international human rights instruments including  

1) Universal Declaration of Human Rights  
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2) Two covenant which are International Covenant on Civil and Political 
Rights and International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights  

3) Five convention which are Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities, Convention on the Rights of the Child, Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Woman, Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment and  

4) ASEAN Declaration of Human Rights,  
The first priority, in order to ensure human rights of stateless persons 

with disabilities which is an obligation of every state in the world including Thailand, 
is to guarantee their human dignity which consists four groups of right namely, the 
right to health, the right to legal entity, the right to life quality and the right of 
international protection.  

For the purpose of maintaining stateless persons with disabilities human 
dignity and human rights, this thesis concludes that every state in the world including 
Thailand has a commitment to provide first aid as assistance for stateless persons 
with disabilities which can be categorized in four measures namely, 1) the first aid to 
ensure the right to health that is to guarantee the life of stateless persons with 
disabilities, including certification of disabilities, 2) the first aid to ensure the right to 
recognition of legal personality that is to guarantee that every person with disabilities 
has a legal entity, 3) the first aid to ensure the right to life quality that is to guarantee 
that persons with disabilities self-reliance and 4) the first aid to ensure the right to 
international protection that is to guarantee that persons with disabilities will be 
assisted by international organization. The four measures of first aid, as stated, are 
only temporary measures because, after stateless persons with disabilities are being 
recognized or registered by Thai state or any other state, that persons will have 
benefits provided by the state as a citizen of the state which is not depend on their 
nationality. 

The Empowerment of Persons with Disabilities Act 2550 and Amendment 
(No. 2) Act 2556 is the core protection of persons with disabilities right which is the 
regulation in compliance to the human rights international instrument especially, the 
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Convention on the Rights of Persons with Disabilities, prohibit unfair discrimination 
against persons with disabilities regardless of their nationality or whether or not they 
have been registered or recognized by the state. However, stateless persons with 
disabilities in Thailand have been unfairly discriminated by the secondary legislation 
of the Empowerment of Persons with Disabilities Act 2550 and Amendment (No. 2) 
Act 2556 because the said regulation appears to protect only persons with disabilities 
with Thai nationality. According to the regulation, only Thai persons with disabilities 
with a Thai national ID card can request for persons-with-disabilities-card which is a 
qualification for the protection of the Act, despite the fact that in many 
circumstance, some stateless person with disabilities can be a Thai national by law 
but has not been registered therefore still has statelessness. 

However, the Empowerment of Persons with Disabilities Act 2550 and 
Amendment (No. 2) Act 2556 is set to provide a humanitarian assistant to stateless 
persons with disabilities but until today, the secondary regulation to set guidelines 
about first aid providing has not been issued due to the conflict of various 
implementations. Moreover, other than the conflict of implementation of the Act, 
some other law that has been issued and provided protection for stateless persons 
appears to give disadvantage to persons with disabilities, whether it is a lack of 
consideration on disability or consumption rule that is can be harmful. Currently 
legal circumstance creates a vacuum state that causes the impossibility to maintain 
human rights of stateless persons with disabilities and falsity in administering because 
of information lacking. 

The solutions to the said problem as stated in this thesis is to issue the 
secondary regulation that set guidelines on the first aid for stateless persons with 
disabilities under the Empowerment of Persons with Disabilities Act 2550 and 
Amendment (No. 2) Act 2556, to create a common mindset of the society about the 
reality of stateless persons with disabilities and to design the database of persons 
with disabilities to collect data of all stateless persons with disabilities and amount 
which can lead to solve the problem of statelessness in Thailand. 

Moreover, this thesis has created a social lab to provide legal aid for 
thirteen stateless persons with disabilities by designing first aid measures on the 
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human dignity principle standard under guidance from experts which leads to the 
draft of the secondary regulation. This thesis has also done a social experiment by 
presenting the measures to public authorities and international organization and has 
received approvals from aforementioned personnel. 

 

Keywords: Stateless persons with disabilities, Persons with disabilities, Stateless 
person, Rights, Stateless persons with disabilities right, First aid for persons with 
disabilities
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กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะส าเร็จลงมิได้หากปราศจากความกรุณาจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ และกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ที่ชี้แนะแนวทางในการจัดท า 
ข้อคิดเห็นทางกฎหมาย และค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนให้ความใส่ใจจนสามารถ
จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วย 

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ ที่ให้ความ
กรุณาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้พิพากษาอาวุโส วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ที่ให้
ความกรุณาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้ให้ข้อคิดเห็นทางกฎหมาย แนะน า
แนวทางการศึกษา รวมถึงให้ข้อสังเกตอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

นอกจากนี้ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณอาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล อาจารย์สีน้อย เกษมสันต์ 
ณ อยุธยา อาจารย์สุรพงษ์ กองจันทึก อาจารย์วีนัส สีสุข อาจารย์เสรี นนทสูติ คุณหมอวรวิทย์ 
ตันติวัฒนทรัพย์ อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ และอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ สมชาย เจริญอ านวยสุข ที่ได้ให้ความกรุณาเปิดโอกาสผู้ศึกษาเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์องค์ความรู้ที่
จ าเป็นต่อวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลท่าสองยาง โรงพยาบาลอุ้มผาง โรงพยาบาลแม่ระมาด 
โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก และคลินิกกฎหมายประจ าโรงพยาบาล ที่ให้ความช่วยเหลือด้าน
ข้อมูลของกรณีศึกษาอันเป็นข้อมูลส าคัญอย่างยิ่งในวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณอนุกรรมการคุ้มครอง
และพิทักษ์ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) บ้าน
ราชาวดีหญิง สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงหญิงธัญบุรี และ
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็งฟูาที่เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสัมผัสปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  

ขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่กรุณาให้ความร่วมมือ
ทางด้านข้อมูลและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคนพิการ และขอขอบพระคุณพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และนายอ าเภอท่าสองยางที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่กรณีศึกษาที่ผู้
ศึกษาได้ขอความอนุเคราะห์ 

รวมถึง ขอขอบพระคุณผู้ร่วมท าวิจัย คุณศิวนุช สร้อยทอง คุณปภาวดี สลักเพชร  
คุณลืนหอม สายฟูา อาจารย์พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์ และคุณวิกานดา พัติบูรณ์ ที่ให้ค าแนะน าแก่ผู้
ศึกษารวมถึงให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนท าให้ผู้ศึกษาสามารถท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จ
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เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณกรณีศึกษาทุกท่านที่ได้กรุณาและไว้วางใจเปิดเผย
ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงด้านข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการชีวิตของทุกท่าน
แก่ผู้ศึกษา ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ศึกษาเป็นอย่างยิ่งและยังส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ท้ายที่สุดนี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อบุญเลี้ยง คุณแม่จุไรรัตน์ และครอบครัว
วิริยะโรจน์ ที่ได้อบรมเลี้ยงดูและให้การสนับสนุนทางการศึกษา รวมทั้งให้ก าลังใจในการจัดท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอขอบคุณมิตรสหายของผู้ศึกษา โดยเฉพาะคุณมิ่งขวัญ คุณคมชาญ คุณคู่ขวัญ 
และเพ่ือนปริญญาโท สาขากฎหมายเอกชนทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือจนท าให้ผู้ศึกษาประสบ
ความส าเร็จ  

ส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ หากมีส่วนใดที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาค้นคว้าหรือผู้ที่มี
ความสนใจแล้ว ผู้ศึกษาขอมอบคุณความดีให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่หากมี
ความบกพร่องประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและกราบขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
 

นางสาวพิมพ์ชนก วิริยะโรจน์ 
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3.1.4 การมีส่วนร่วม 39 
3.1.5 ความรับผิดชอบ 39 
3.1.6 ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 40 
3.1.7 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 40 

3.2 ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่คนพิการที่ 
 ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 40 
3.2.1 สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการที่ไม่มีการรับรอง 

 สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 43 
3.2.1.1 สิทธิด้านการรักษาพยาบาล (Right to health) 43 
3.2.1.2 สิทธิด้านการรับรองสถานะบุคคล (Right to legal entity) 46
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3.2.1.3 สิทธิด้านคุณภาพชีวิต (Right to life quality) 48 
(1) สิทธิในการศึกษา 49 
(2) สิทธิในหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 53 
(3) สิทธิในการช่วยเหลือดูแล 58 
(4) สิทธิในการท างาน 67 
(5) สิทธิในการเดินทาง 75 
(6) สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 76 

3.2.1.4 สิทธิด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ (Right to international  
protection) 82 

3.2.2 ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 83 
3.2.2.1 ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล 83 
3.2.2.2. ความช่วยเหลือด้านการรับรองสถานะบุคคล 83 
3.2.2.3 ความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต 84 
3.2.2.4 ความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ 85 

3.3 การปฎิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศของรัฐไทยที่เก่ียวข้องกับ 
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 86 

3.3.1 สิทธิด้านการรักษาพยาบาล 86 
3.3.2 สิทธิด้านการรับรองสถานะบุคคล 87 
3.3.3 สิทธิด้านคุณภาพชีวิต 88 

3.3.3.1 สิทธิในการศึกษา 90 
3.3.3.2 สิทธิในหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 90 
3.3.3.3 สิทธิในการช่วยเหลือดูแล 90 
3.3.3.4 สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 91 

3.4 สิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 
 ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 92 
3.4.1 สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการเข้าเมือง 93 
3.4.2 สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมาย 95 
3.4.3 สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน 99 
3.4.4 สิทธิในการมีส่วนร่วม 99 
3.4.5 สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติ 108 
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บทที ่4 ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรักษาสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม 
 กฎหมายการทะเบียนราษฎร 110

  
4.1 ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรักษาสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล 

ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 110 
4.1.1 ข้อจ ากัดและอุปสรรคในสิทธิด้านการรักษาพยาบาล 110 

4.1.1.1 ด้านการรักษาพยาบาล 110 
(1) กรณีคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ 

 ทะเบียนราษฎรที่มีถ่ินที่อยู่ในรัฐไทย 110 
(2) กรณีคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ 

 ทะเบียนราษฎรที่มีถ่ินที่อยู่นอกรัฐไทย 112 
4.1.1.2 ด้านการรับรองความพิการ 113 

4.1.2 ข้อจ ากัดและอุปสรรคในสิทธิด้านการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย 114 
4.1.2.1 ความล่าช้าในการรับรองสถานะบุคคล 114 
4.1.2.2 การขาดความช่วยเหลือในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย 116 

4.1.3 ข้อจ ากัดและอุปสรรคในสิทธิด้านคุณภาพชีวิต 117 
4.1.3.1 ด้านการศึกษา 117 

(1) ความช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมโดย 
 ไมเ่สียค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับสูงขึ้นไปได้ 117 

(2) ให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมระหว่างที่ 
 ได้รับการศึกษา 118 

4.1.3.2 ด้านหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 120 
(1) ด้านหลักประกันสุขภาพ 120 
(2) ด้านความเป็นอยู่ที่ดี 125 
(3) ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 127 

4.1.3.3 ด้านการช่วยเหลือดูแล 130 
(1) ด้านความช่วยเหลือให้พ้นจากการใช้ความรุนแรง ไร้มนุษยธรรม 130 
(2) ด้านความช่วยเหลือให้พ้นจากการถูกแสวงหาประโยชน์ 132 
(3) ด้านความช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย 133 
(4) ด้านการสงเคราะห์ 135 
(5) ความช่วยเหลือเด็กไม่ให้ถูกพรากจากครอบครัว 137
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(6) ช่วยเหลือเด็กท่ีถูกพรากจากครอบครัว 141 
4.1.3.4 ด้านการท างาน 142 

(1) ด้านความเท่าเทียมในการท างาน 142 
(2) ด้านการอนุญาตให้ท างาน 143 
(3) ด้านความคุ้มครองในการท างาน 144 

4.1.3.5 ด้านสิทธิในการเดินทาง 145 
4.1.3.6 ด้านการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 147 

4.1.4 ข้อจ ากัดและอุปสรรคในสิทธิด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ 149 
4.2 ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม 

ข้อเท็จจริง 150 
4.2.1 ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการรักษาพยาบาล 150 

4.2.1.1 ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล 151 
4.2.1.2 ความช่วยเหลือด้านการรับรองความพิการ 151 

4.2.2 ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย 152 
4.2.3 ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านคุณภาพชีวิต 153 

4.2.3.1 ความช่วยเหลือด้านการศึกษา 153 
4.2.3.2 ความช่วยเหลือด้านหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 153 
4.2.3.3 ความช่วยเหลือด้านการช่วยเหลือดูแล 154 

4.2.4 ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ 155 
 

บทที่ 5 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 157 
 

5.1 ปัญหาการไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความช่วยเหลือ 157 
5.1.1 ความไม่ชัดเจนของความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็น 

 มนุษย์ตามมาตรา 19/1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 157 
5.1.1.1 กรณีศึกษา 160 
5.1.1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 161 

5.1.2 ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ในการรับรองความพิการ 162 
5.1.2.1 กรณีศึกษา 162 
5.1.2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 163
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5.2 ปัญหาเรื่องทัศนคติ 163 
5.2.1 ทัศนคติต่อคนพิการ 163 

5.2.1.1 กรณีศึกษา 164 
5.2.1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 164 

5.2.2 ต่อบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 164 
5.2.2.1 กรณีศึกษา 165 
5.2.2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 166 

5.3 ปัญหาเรื่องการขาดความรู้ความเข้าใจ หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 166 
5.3.1 การขาดความรู้ความเข้าใจ หรือความเข้าใจอันคลาดเคลื่อนของหน่วยงาน 

รัฐในตัวผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย 166 
5.3.1.1 กรณีศึกษา 167 
5.3.1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 167 

5.3.2 การขาดความรู้ความเข้าใจของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม 
กฎหมายการทะเบียนราษฎร ผู้ดูแลคนพิการและผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ 
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 168 

5.3.2.1 กรณีศึกษา 168 
5.3.2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 169 

5.3.3 การขาดความเข้าใจในสภาวะความพิการ 169 
5.3.3.1 กรณีศึกษา 169 
5.3.3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 170 

5.4 ปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงสิทธิ 170 
5.4.1 การเข้าไม่ถึงสิทธิเนื่องจากตัวคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม 

 กฎหมายการทะเบียนราษฎรเอง 170 
5.4.1.1 กรณีศึกษา 171 
5.4.1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 172 

5.4.2 การเข้าไม่ถึงสิทธิเนื่องจากขาดแคลนความช่วยเหลือจากภายนอก 172 
5.4.2.1 กรณีศึกษา 173 
5.4.2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 173 

5.5 ปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงข้อมูลของหน่วยงานรัฐ 173 
5.5.1 กรณีศึกษา 174 
5.5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 174
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บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 176 
  

6.1 บทสรุป 176 
6.1.1 คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

 เป็นผู้ทรงสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน และความ 
 คุ้มครองตามหลักกฎหมายแพ่ง 176 

6.1.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ต้องจัดให้มีความช่วยเหลือ 
เบื้องต้นตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 178 

6.1.3 กฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่ไร้การ 
รับรองสถานะบุคคลยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการให้ความช่วยเหลือในข้อเท็จจริง 179 

6.1.4 การขาดความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และความบกพร่องของกฎหมาย 
ไทยบางฉบับก่อให้เกิดข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรักษาสิทธิของคนพิการ 180 

6.2 ข้อเสนอแนะ 182 
6.2.1 ข้อเสนอด้านการก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่ 

เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่คนพิการที่ไม่มีการรับรอง 
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 182 

6.2.1.1 ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล 183 
(1) ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล 183 
(2) ความช่วยเหลือด้านการรับรองความพิการ 183 

6.2.1.2 ความช่วยเหลือด้านการรับรองสถานะบุคคล 184 
6.2.1.3 ความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต 184 

(1) ความช่วยเหลือด้านการศึกษา 184 
(2) ความช่วยเหลือด้านหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 185 
(3) ความช่วยเหลือด้านการช่วยเหลือดูแล 186 
(4) ความช่วยเหลือด้านการท างาน 188 
(5) ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง 189 
(6) ความช่วยเหลือด้านกระบวนการยุติธรรม 189 

6.2.1.4 ความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ 190
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6.2.1.5 ด้านการสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล  
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 191 

6.2.1.6 การสนับสนุนความช่วยเหลือโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 

 
ด้วยผู้ศึกษาได้เคยปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับคนพิการ ได้

ศึกษาและปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานดังกล่าว ผู้ศึกษา
พบว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครองช่วยเหลือดูคนพิการ เป็นกฎหมายที่
ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครอง และความช่วยเหลือ แก่คนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับกฎหมายล าดับรองท่ีช่วยส่งเสริมความชัดเจนในการปฏิบัติงานเพื่อคนพิการได้อย่างดี  

อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายที่ควรจะให้ความคุ้มครองแก่คน
พิการที่ปรากฏอยูในรัฐไทยทุกคนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม กลับมีการเลือกปฏิบัติต่อ
คนพิการที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยในกฎหมายล าดับรอง ซึ่งการเลือกปฏิบัติดังกล่าวได้รับการกล่าวถึงใน
การรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบท่ี 2 โดยประเทศต่างๆเรียกร้องให้รัฐไทยด าเนินการเพ่ือขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ คือ ข้อเสนอแนะของประเทศอิหร่านที่ต้องการให้รัฐไทยตอบรับทันที 
เรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลดตรา
บาปและการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในสังคม (Continue to address the promotion and 
protection of the rights of persons with disabilities by reducing stigma and 
discrimination against them in the society)1 

และมีความล่าช้าในการปฏิบัติงานอันส่งผลให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไม่ได้รับความช่วยเหลือตามความพิการ ทั้งที่มีบทบัญญัติตามมาตรา 
19/1 แห่งพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้ต้องจัดให้มีความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์แก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ซึ่งได้รับ
การกล่าวถึงในการรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 2 คือ ข้อเสนอแนะของประเทศนิวซีแลนด์
ที่ต้องการให้รัฐไทยตอบรับทันที เรื่องการประกันให้การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับคนพิการได้รับการ
สนับสนุนโดยการบังคับใช้และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (That Thailand’s legislative 

                                           
1 ข้อเสนอแนะจากการน าเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 2 และค ามั่น

โดยสมัครใจ 
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reforms in relation to persons with disabilities be backed by a effective system of 
implementation and monitoring) 

จากการศึกษา ผู้ศึกษาพบว่าคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรปรากฏตัวอยู่ในรัฐไทยมีจ านวนมาก จากการส ารวจถึงจ านวนคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเบื้องต้น ผู้ศึกษาพบคนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจ านวนมากถึง 1,031 คน2 ในจ านวนดังกล่าวผู้ศึกษา
พบคนพิการที่มีความพิการทั้ง 7 ประเภท และคนพิการเหล่านี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมตาม
ความพิการ เมื่อประกอบกับความด้อยโอกาสในฐานะบุคคลที่ไม่ได้รับการรับรองตัวตนจากรัฐใดเลย
ในโลก คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจึงเป็นบุคคลที่ถูก
ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว มี 3 ประการ
ด้วยกัน คือ 

1.1.1 การขาดความรู้ความเข้าใจ 
ผู้ศึกษาเห็นว่าสาเหตุของการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล

ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หรือการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ทั้งด้านสิทธิของคน
พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรตามหลักสิทธิมนุษยชน และ
ด้านความช่วยเหลือเบื้องต้นที่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรสมควรได้รับ 

1.1.2 ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
ผู้ศึกษาเห็นว่าสาเหตุอีกประการหนึ่งของปัญหานี้ เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

ในตัวผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการ กล่าวคือ ในปัจจุบันความเข้าใจว่าผู้ทรงสิทธิที่จะได้รับ
ความคุ้มครองช่วยเหลือตามกกฎหมายไทยจะต้องถือสัญชาติไทย ถูกบันทึกตัวลงในทะเบียนราษฎร

                                           
2 แบ่งออกเป็น 
1) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์คนไร้ที่พ่ึงของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จ านวน 1,021 คน อ้างอิงจากระเบียบวาระการ
ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและพิทักษ์ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2559  

2) คนพิการประเภทต่างๆ จ านวน 10 คน จากการส ารวจของโรงพยาบาลอุ้มผาง 
จังหวัดตาก  



3 

ประเภททะเบียนบ้าน และมีบัตรประจ าตัวประชาชนเท่านั้น และมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าบุคคล
ที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติของ
ต่างประเทศ 

1.1.3 อคติ 
ในบางกรณีผู้ศึกษาเห็นว่าสาเหตุของปัญหามาจากอคติในตัวของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจะเป็นอคติในตัวของบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรว่าบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองของรัฐไทย หรืออคติที่มอง
ว่าหน้าที่ในการให้ความบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไม่ใช่
หน้าที่ของรัฐไทย หรือมองว่าคนพิการไม่จ าเป็นต้องได้รับการรับรองตัวตนจากรัฐ เพราะคนพิการมี
ชีวิตอยู่แค่เพ่ือชดใช้กรรมจากชาติที่แล้ว หรือกระทั่งมองว่าคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไม่จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐไทย 

จากสาเหตุทั้ง 3 ประการ ก่อให้เกิดปัญหาในทางข้อเท็จจริงต่อการใช้ชีวิตของคนพิการ
ที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร โดยก่อให้เกิดข้อจ ากัดและอุปสรรค
ในการรักษาสิทธิ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการประกันจากรัฐให้เข้าถึงได้ 
รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาในทางความมั่นคงของรัฐไทย เนื่องจากคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ไม่อยู่ในระบบข้อมูลประชากรของรัฐไทย เพราะคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไม่มีตัวตนอยู่ในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
ผู้ศึกษามุ่งศึกษาเรื่องสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ

ทะเบียนราษฎร ด้วยการศึกษาผ่านข้อเท็จจริง ศึกษาถึงหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และวิเคราะห์ถึงแนวคิดตามหลักกฎหมายเอกชนของไทย โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสถานะบุคคล  
ประสงค์ที่จะศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับสถานะบุคคลตามกฎหมาย (Legal 

Personality)  จากหลักกฎหมายเอกชนของไทย และหลักกฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือให้เข้าใจถึง
หน้าที่ในการรับรองความพิการ และหน้าที่ในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายของรัฐไทย 
ประเภทของบุคคลที่ถูกเรียกโดยกรมการปกครอง ซึ่งท าหน้าที่ “นายทะเบียนกลาง” ของรัฐไทยว่า 
“บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (Unregistered Person)”  รวมถึงความเข้าใจในตัวบุคคลที่เป็นผู้
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ทรงสิทธิตามมาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นเปูาหมายของบทท่ี 2 

1.2.2 ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎร 

ประสงค์ที่จะศึกษาถึงสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่คนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเป็นผู้ทรงสิทธิซึ่งรัฐไทยมีพันธกรณีที่จะต้อง
ด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบทตามสนธิสัญญาดังกล่าว สิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายไทยในปัจจุบัน และรายละเอียดของ
ความช่วยเหลือเบื้องต้น (First Aid) ที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่จะต้องให้แก่คน
พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นเปูาหมายของบทท่ี 3  

1.2.3 ศึกษาเกี่ยวกับข้อจ ากัดและอุปสรรค 
ประสงค์ที่จะศึกษาว่าจากสถานการณ์ทางกฎหมายของไทย ก่อให้เกิดข้อจ ากัดและ

อุปสรรคใดบ้างต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร โดย
การศึกษาทั้งเชิงวิเคราะห์จากกฎหมายและสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรตามหลักสิทธิมนุษยชน และศึกษาจากกรณีศึกษาซึ่งเป็น “เรื่องจริง” ที่
ต้องประสบข้อจ ากัดและอุปสรรคในข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นเปูาหมายของบทท่ี 4 

1.2.4 ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
ประสงค์ที่ศึกษาว่าข้อจ ากัดและอุปสรรคที่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล

ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรต้องประสบในข้อเท็จจริง และจากการวิเคราะห์ข้อกฎหมาย
ประกอบกับสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรตาม
หลักสิทธิมนุษยชน มีสาเหตุมาจากปัญหาใดบ้าง ซึ่งเป็นเปูาหมายของบทที่ 5 อันจะน าไปสู่การ
ทดลองให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการที่อาสามาเป็นกรณีศึกษาของวิทยานิพนธ์นี้  

1.2.5 ศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
ประสงค์ท่ีจะศึกษาว่าจากข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรักษาสิทธิของคนพิการที่ไม่มี

การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาที่เหมือนกันและ
แตกต่างกันออกไปนั้น จะสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการใดบ้าง และจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ใน
ลักษณะใด วิทยานิพนธ์นี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างข้อเสนอแนะอันน าไปสู่ “ต้นแบบการให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น (First Aid)” แก่คนพิการซึ่งไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎร กล่าวคือ เป็นคนพิการที่ประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง  
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1.3 โจทย์วิจัย 
 

โจทย์วิจัยของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คือ การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตาม
หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎร เพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรสามารถรักษา
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนเอง ควรมีลักษณะอย่างไร ซึ่งจะน าไปสู่โจทย์วิจัยย่อยดังต่อไปนี้ 

1.3.1 คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมี
ฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
หรือไม่ อย่างไร กล่าวคือ ความพิการของมนุษย์เพียงพอที่จะก่อตั้งสิทธิในความช่วยเหลือเบื้องต้น 
(First Aid) ที่เหมาะสมต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการผู้นั้นหรือไม่  

1.3.2 รัฐไทยมีหน้าที่ต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรหรือไม่ 

1.3.3 หน้าที่ของรัฐไทยต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎร ควรมีลักษณะอย่างไร 

1.3.4 สถานการณ์ทางกฎหมายไทยปัจจุบันก่อให้เกิดข้อจ ากัดและอุปสรรคของคน
พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรในการรักษาสิทธิของตนอย่างไร
บ้าง 

1.3.5 ข้อเสนอแนะต่อการให้ความคุ้มครองคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

 
1.4 สมมติฐานการศึกษา 

 
จากประสบการณ์ในการปฏิบัติในหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบดูแลคนพิการ ผู้ศึกษาจึง

คาดการณ์ถึงผลของโจทย์วิจัยว่า คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการของรัฐไทย โดยได้รับความ
คุ้มครองในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และผู้ศึกษาน่าจะพบข้อค้นพบตามโจทย์วิจัย
ย่อย ดังต่อไปนี้ 

1.4.1 คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเป็นผู้
ทรงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทั้ง 7 ฉบับ ที่
รัฐไทยเป็นภาคีและมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีตามข้อบทแห่งสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ดังกล่าว 
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1.4.2 สถานการณ์ทางกฎหมายของไทย และแนวความคิดเกี่ยวกับคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรในปัจจุบัน ก่อให้เกิดข้อจ ากัดและอุปสรรคแก่
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรในการรักษาสิทธิของตน ซึ่ง
เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรใน
ฐานะที่เป็นมนุษย์  

1.4.3 รัฐไทยมีหน้าที่ในการประกันสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร รัฐไทยจึงมีหน้าที่ในการด าเนินการให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรสามารถรักษาสิทธิและเข้าถึงสิทธิของตนได้ 

 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเชิงบุคคล คือ ศึกษาเฉพาะกรณีคน

พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่ปรากฏตัวขึ้นในรัฐไทย ซึ่ง
บุคคลดังกล่าวมีลักษณะของความไร้รัฐ และไม่ได้รับการรับรองสถานะจากรัฐใดเลยในโลก เพ่ือ
แสวงหาทางคุ้มครองสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงจะไม่ศึกษาเกี่ยวกับคนพิการที่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลจากรัฐใดรัฐ
หนึ่งแล้ว ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับการรับรองสถานะบุคคลในฐานะบุคคลที่มีสัญชาติไทย บุคคลที่
มีสัญชาติของต่างประเทศแต่ได้รับสิทธิอาศัยอยู่ในรัฐไทย เช่น บุคคลที่มีสัญชาติอเมริกันที่ได้สิทธิอยู่
อาศัยชั่วคราวในรัฐไทย หรือบุคคลที่ไร้สัญชาติแต่ได้รับการรับรองสถานะจากรัฐไทยแล้ว เช่น คน
พิการที่ถือ “บัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” ตามกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ซึ่ง
หมายความว่า คนพิการดังกล่าวที่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนประวัติประเภท ทร. 38 ก. แล้ว 
ถึงแม้บุคคลดังกล่าวจะมีความพิการและปรากฏตัวขึ้นในรัฐไทยก็ตาม คนในสถานการณ์นี้อาจจะเคย
ไร้การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร แต่เมื่อเขาถูกบันทึกในทะเบียนราษฎรนี้
แล้ว ความไร้รัฐโดยสิ้นเชิงของเขาย่อมสิ้นสุดลง และกลับมีสถานะบุคคลตามกฎหมายไทยว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร และมีตัวตนทางกฎหมายการทะเบียนราษฎรของรัฐหนึ่งบนโลกแล้ว จึงมิใช่บุคคล
เปูาหมายของการศึกษาอีกต่อไป 

 
1.6 วิธีการศึกษา 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ต้องการที่จะศึกษาทั้งทางข้อเท็จจริง ทางการวิเคราะห์วิจัยจากข้อ

กฎหมาย และการหารือร่วมกันจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย เพ่ือหาแนวทางในการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
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ที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่เป็นไปได้มากที่สุดและเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ผู้ศึกษา
จึงใช้วิธีการศึกษา 3 วิธี ดังนี้ 

1.6.1 ศึกษาเชิงเอกสาร 
ผู้ศึกษาจะศึกษาเชิงเอกสาร โดยการศึกษาบ่อเกิดของสิทธิและปัญหาของคนพิการที่

ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร จากบ่อเกิดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ไม่ว่าจะเกี่ยวกับสถานะ
บุคคล การรับรองความพิการ และสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎร จากบ่อเกิดข้อกฎหมายทั้งกฎหมายภายในรัฐไทย และกฎหมายระหว่างประเทศและ
ทั้งลายลักษณ์อักษร และบ่อเกิดข้อกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 หรือหลัก
สิทธิมนุษยชน หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

1.6.2 ศึกษาเชิงประสบการณ์ 
ผู้ศึกษาจะศึกษาเชิงประสบการณ์ โดยการศึกษาจากกรณีซึ่งศึกษาจริงที่มีความเป็น

คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจริง และได้รับผลกระทบการ
สถานการณ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรจริง รวมถึงผู้ศึกษาจะได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่กรณีศึกษาดังกล่าว เพ่ือรับทราบถึง
ปัญหาที่เกิดข้ึนจริง และเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด จากกรณีศึกษา ดังนี้3 

(1) เด็กชายควาน้อยน้อย   (8) นายใบ้ 
(2) เด็กหญิงเอะเก่พอ   (9) เด็กหญิงผักกาด 
(3) นายดิ๊ตุ    (10) เด็กชายพัสกร 
(4) เด็กชายสุชาติ    (11) นางจะโปู 
(5) นางมาลี    (12) นายอ่องค า 
(6) นางแปะ    (13) นายตายิละ 
(7) นายเพลโคะ 
และผู้ศึกษาได้ศึกษาเรื่องการจัดการสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล

ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่นอกรัฐไทย โดยการลงพ้ืนที่ส ารวข้อเท็จจริง ณ 
บ้านเป็งฟูา รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย 

                                           
3 โปรดศึกษารายละเอียดในภาคผนวกในหน้า 215 
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1.6.3 ศึกษาเชิงการมีส่วนร่วม 
ผู้ศึกษาจะศึกษาเชิงการมีส่วนร่วม โดยการหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 4ใน

ประเด็นการประกันสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
ถึงความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาทางกฎหมาย นโยบาย และการด าเนินการ รวมถึงผู้ศึกษาหารือกับ
ผู้มีส่วนได้เสียกับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นองค์การเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรในข้อเท็จจริง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าของ
ปัญหา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร 

 
1.7 บทวิเคราะห์ศัพท์ 

 
เนื่องจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ

บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงผู้ศึกษาจึง
จ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตการศึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 

1.7.1 คนพิการ คือ บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม 
สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความ
จ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฎิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างบุคคลทั่วไป โดยมีการก าหนดให้แบ่งประเภทคนพิการออกเป็น 7 ประเภท
ด้วยกัน คือ  

(1) คนพิการทางการเห็น 
(2) คนพิการทางการไดย้ินหรือการสื่อความหมาย 
(3) คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
(4) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
(5) คนพิการทางสติปัญญา 
(6) คนพิการทางการเรียนรู้ 
(7) คนพิการทางออกทิสติก 

1.7.2 สถานะบุคคลตามกฎหมายเอกชน คือ สถานะบุคคลตามกฎหมายของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งกฎหมายที่ก าหนดสถานะดังกล่าวเป็นกฎหมายเอกชน และสถานะดังกล่าวน าไปสู่การ

                                           
4 โปรดศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ข ในหน้า 235 
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ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเอกชนต่อไป สถานะบุคคลตามกฎหมายเอกชนนั้นสามารถพิจารณา
ได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งก าหนดเอาไว้อย่างชัดเจน 

1.7.3 สถานะบุคคลตามกฎหมายมหาชน คือ สถานะบุคคลตามกฎหมายของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งกฎหมายที่ก าหนดสถานะดังกล่าวเป็นกฎหมายมหาชน อันน าไปสู่การได้รับความ
คุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝุายปกครอง ซึ่งสถานะบุคคลตามกฎหมายมหาชนของมนุษย์ใน
สถานการณ์ทั่วไปของชีวิตที่ยอมรับในทุกรัฐบนโลกมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ (1) สถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร (2) สถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติ และ (3) สถานะบุคคลตาม
กฎหมายการเข้าเมือง 

1.7.4 การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย คือ การกระท าของรัฐเพ่ือรับรองมนุษย์ที่มี
จุดเกาะเกี่ยวกับตน ซึ่งอาจจะเป็นจุดเกาะเกี่ยวโดยการเกิด หรือภายหลังการเกิดก็ได้ จุดเกาะเกี่ ยวนี้
จะเป็นตัวก าหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายของมนุษย์ในสายตาของรัฐที่มีจุดเกาะเกี่ยว อาทิ เมื่อ
บุคคลเกิดบนดินแดนของรัฐใด หรืออาศัยบนดินแดนของรัฐใด คนดังกล่าวย่อมมีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐ
เจ้าของดินแดน  รัฐนี้จึงมีหน้าที่ที่จะต้องรับรองสถานะคนเกิดหรือคนอยู่ของคนผู้นั้น การรับรองนี้ 
ย่อมท าให้รัฐผู้รับรองมีสถานะเป็นรัฐเจ้าของตัวบุคคลของมนุษย์ และเราอาจก าหนดสิทธิและการ
ได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐนั้น และเพ่ือให้บุคคลนั้นมีตัวตนทางกฎหมายต่อรัฐผู้รับรอง แต่
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การรับรองตัวตนทางกฎหมายในทะเบียนราษฎรของรัฐอาจไม่ตรงกับการ
มีตัวตนตามข้อเท็จจริง ซึ่งการจัดการให้ถูกต้องจึงเป็นภารกิจของนักกฎหมาย หลักคิดนี้ปรากฏ
ชัดเจนเป็นครั้งแรกในข้อ 6 แห่ง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 และต่อมาก็ได้รับการ
รับรองต่อมาในหลายอนุสัญญาระหว่างประเทศและปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

1.7.5 บุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร คือ บุคคล
ที่ไม่ได้รับการรับรองในทะเบียนราษฎรจากรัฐใดเลยในโลก จึงไม่มีเอกสารเพ่ือใช้แสดงตนที่ออกโดย
รัฐเจ้าของตัวบุคคล จึงเสมือนไม่มีตัวตนตามกฎหมายอยู่ในรัฐใดเลยในโลก เป็นคนต่างด้าวของทุกรัฐ
และเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายของทุกรัฐในโลก 

1.7.6 พลเมือง (Citizen) คือ บุคคลที่ได้รับการรับรองว่ามีภูมิล าเนาในรัฐ ซึ่งอาจจะเป็น
พลเมืองโดยข้อเท็จจริง หรือพลเมืองในทะเบียนบุคคลของรัฐ ในกรณีหลัง ถือเป็นพลเมืองตาม
กฎหมายมหาชนของรัฐ โดยบุคคลดังกล่าวอาจจะมีสถานะเป็นบุคคลที่เป็นคนที่มีสัญชาติ (National) 
ของรัฐนั้น หรือบุคคลดังกล่าวอาจจะมีสถานะเป็นคนต่างด้าว (Alien) หรือไม่ได้มีสัญชาติของรัฐนั้นก็
ได้ ฉะนั้น บุคคลใดเมื่อได้รับการรับรองว่ามีภูมิล าเนาตามกฎหมายมหาชนอยู่ในรัฐนั้นแล้วย่อมมีฐานะ
เป็นพลเมืองตามกฎหมายของรัฐนั้นทั้งสิ้น ซึ่งกรณีกฎหมายไทย คือ การรับรองเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2452 ดังนั้น ค าว่า “พลเมือง” และค าว่า “ราษฎร” 
จึงเป็นค าที่มีความหมายเหมือนกันในเรื่องของการจัดการประชากรของรัฐ 
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1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 
ผู้ศึกษามีความคาดหวังจากการศึกษาเกี่ยวกับคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ

บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ทั้งด้านสิทธิของคนพิการดังกล่าวตามหลักสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนด้านหน้าที่ของรัฐไทยต่อคนพิการดังกล่าว รวมถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางกฎหมาย
ไทยในปัจจุบันเกี่ยวกับคนพิการดังกล่าว จะก่อให้เกิดผล ดังนี้ 

1.8.1 เป็นการสร้างความเข้าใจในตัวคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร ถึงลักษณะของคนพิการดังกล่าว ความยากล าบากของการใช้ชีวิตของ
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร สิทธิที่คนพิการที่ ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรต้องได้รับการประกัน และหน้าที่ของรัฐไทยต่อ
คนพิการที่มีลักษณะดังกล่าว แก่สังคมและหน่วยงานราชการผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

1.8.2 เกิดข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปได้จริง รวมถึงเป็นไปเพ่ือ
ก่อประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

1.8.3 ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ในการจัดการปัญหาเรื่องสิทธิของ
คนพิการที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ซึ่งก าลังประสบปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานในฐานะมนุษย์ของ
ตน อันเป็นการซ้ าเติมความด้อยโอกาสของคนพิการเหล่านั้น 
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บทที่ 2 
บุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

 
จากการศึกษาผู้ศึกษาพบว่าความรู้ในเรื่องบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม

กฎหมายการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายทะเบียนราษฎรนั้น ไม่เป็นที่แพร่หลายและมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนแตกต่างกันออกไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกันทั้งในเรื่องแนวคิดพ้ืนฐาน
ในการรับรองสถานะบุคคล เรื่องสถานะตามกฎหมายไทยของบุคคลซึ่งไร้การรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายทะเบียนราษฎร และเรื่องคนพิการซึ่งไร้การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายทะเบียน
ราษฎร ผู้ศึกษาจึงจะอธิบายเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อด้วยกัน คือ 1) แนวคิด
เกี่ยวกับการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย 2) ค านิยามค าว่า “คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร” 3) “คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร” ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรองสถานะบุคคล 

 
รัฐทุกรัฐรวมถึงรัฐไทยในปัจจุบันมีลักษณะเป็นรัฐสมัยใหม่ซึ่งมีองค์ประกอบของอ านาจ

อธิบไตย (Sovereignty) คือ อ านาจในการจัดการบริหารรัฐ โดยรัฐอ่ืนไม่สามารถก้าวล่วงได้ อ านาจ
อธิปไตยนี้เป็นสิ่งที่ท าให้แต่ละรัฐมีตัวตนแยกออกจากกัน โดยรัฐจะใช้อ านาจอธิปไตยของตน แบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) เหนือดินแดน คือ การใช้อ านาจอธิปไตยในดินแดนของตนเอง อ านาจ
อธิปไตยของรัฐเจ้าของดินแดนครอบคลุมทุกบริเวณในดินแดนของตน รวมถึงบุคคลที่ปรากฏตัวอยู่ใน
ดินแดนของตนด้วย และในบางกรณีรัฐเจ้าของอ านาจอธิปไตยจะสามารถใช้อ านาจอธิปไตยนอก
ดินแดนของตนได้ เช่น บริเวณของสถานฑูตของรัฐนั้นๆในดินแดนของรัฐอ่ืนๆ และ 2) เหนือ
ประชากร คือ การใช้อ านาจอธิปไตยเหนือประชากรของตน ไม่ว่าประชากรของรัฐนั้นจะปรากฏตัวอยู่
ในดินแดนของรัฐใดก็ตาม ซึ่งนอกจากจะมีอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตนและเหนือประชากร
ของตนแล้ว รัฐยังมีหน้าที่ต่อดินแดนของตนหรือต่อประชากรของตนด้วย เช่น หน้าที่ของรัฐในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยภายในดินแดน หรือหน้าที่ในการส่งเสริมความเป็นอยู่อันดีของประชากร 
เป็นต้น และการรับรองสถานะบุคคลก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของรัฐต่อดินแดนและประชากรของรัฐนั้น 
หน้าที่ของรัฐในการรับรองสถานะบุคคลนี้ ผู้ศึกษาจะอธิบายโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ สถานะ
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บุคคลตามกฎหมายเอกชน หน้าที่ในการรับรองความพิการ และหน้าที่ในการรับรองสถานะของบุคคล
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ดังนี้ 

2.1.1 สถานะบุคคลตามกฎหมายเอกชน 
ตามแนวคิดของหลักสิทธิมนุษยชน สถานะความเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์

ทุกคนตั้งแต่เกิด โดยไม่สามารถพรากไปได้ และมนุษย์ทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกัน จะปฏิบัติต่อ
มนุษย์คนหนึ่งให้ต่ ากว่ามนุษย์คนอ่ืนไม่ได้ ซึ่งรัฐไทยได้รับเอาแนวคิดตามหลักสิทธิมนุษยชนดังกล่าว
มาใช้ ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พิจารณาได้จากการ
ยกเลิกระบบไพร่และเลิกทาสในปี พ.ศ. 24171 เพ่ือให้มนุษย์ทุกคนมีสถานะที่เท่าเทียมกัน และรัฐไทย
ได้รับน าแนวคิดสถานะบุคคลดังกล่าวมาใช้ในระบบกฎหมายอย่างต่อเนื่อง พิจารณาได้จากการ
ประกันความเท่าเทียมของมนุษย์ด้วยการรับรองสถานะบุคคลตามมาตรา 39 แห่งบรรพ 1 ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 24662 ซึ่งต่อมาก็ปรากฎอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พ.ศ. 2475 โดยก าหนดให้มนุษย์ทุกคนที่ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรไทยมีสถานะความเป็นบุคคล
ปรากฏตามมาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติให้สถานะบุคคลเกิดเมื่อ
มนุษย์คลอดและอยู่รอดเป็นทารก และจะสิ้นสุดลงเมื่อตาย  

 เช่นเดียวกัน เมื่อมนุษย์คนใดคลอดและอยู่รอดเป็นทารก มีสถานะเป็นบุคคลตาม
กฎหมาย และบุคคลดังกล่าวเกิดมามีสภาพความผิดปกติ หรือความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาหรือการเรียนรู้ หรือเกิดมาไม่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาหรือการเรียนรู้ 
แต่ต่อมาความบกพร่องนั้นเกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุหรือโรคภัย บุคคลนั้นมีความพิการ โดยเมื่อความ
พิการเกิดขึ้นในตัวบุคคลใด บุคคลดังกล่าวคือ “คนพิการ” ซึ่งตามแนวคิดเรื่องสถานะบุคคลตาม
กฎหมายเอกชนของรัฐไทยและตามหลักสิทธิมนุษยชน สถานะทางเอกชนของบุคคลไม่ต้องการการ
ก าหนดสถานะจากรัฐ และสถานะทางเอกชนย่อมติดตัวบุคคลนั้นตราบใดที่ยังคงมีสภาพความเป็น
บุคคล เช่น บุคคลจะบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์3 ซึ่งการบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม
กฎหมายเอกชนไม่ต้องได้รับการก าหนดสถานะจากรัฐ รัฐจะไม่ยอมรับสถานะการบรรลุนิติภาวะของ

                                           
1 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, (กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์

วิญญูชน, พ.ศ. 2552,) น. 177 
2 เพ่ิงอ้าง, น. 234-235 
3 มาตรา 19 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
“บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์” 
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บุคคลไม่ได้ หรือกรณีของความเป็นคนวิกลจริต เมื่อมีอาการของการวิกลจริต บุคคลนั้นย่อมมีสถานะ
เป็นคนวิกลจริตโดยไม่ต้องการก าหนดสถานะจากรัฐ4 

และเมื่อบุคคลใดเกิดมามีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาหรือการเรียนรู้ 
กล่าวคือ บุคคลนั้นมีความเป็น “คนพิการ” รัฐไทยในฐานะที่มีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ
ดูแลคนพิการ เพราะคนพิการเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรไทยอันเป็นดินแดน
ของรัฐไทย ซึ่งเป็นจุดเกาะเกี่ยวในการใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐไทย จะต้องมีหน้าที่ในการรับรอง
สถานะคนพิการดังกล่าว เพ่ือให้รัฐไทยสามารถด าเนินการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือดูแลคนพิการ
ตามหน้าที่ของตนได้ สถานะความเป็นคนพิการของบุคคลนั้นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับสถานะทางสัญชาติ
หรือสถานะทางกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เพราะเมื่อบุคคลดังกล่าวเกิดมาเป็นคนพิการ ไม่
ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใด หรือมีสถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรหรือไม่ บุคคล
ดังกล่าวก็ยังเป็นคนพิการ รัฐไม่สามารถไม่ยอมรับสถานะความเป็นคนพิการของบุคคลดังกล่าวได้ 
ดังนั้น เมื่อคนพิการปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรไทย รัฐไทยก็มีหน้าที่ในการรับรองสถานะดังกล่าว 
กล่าวคือ หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการรับรองสถานะคนพิการ จะต้องวินิจฉัยถึงความพิการ และออก
ใบรับรองความพิการให้แก่คนพิการ เพ่ือให้ความคุ้มครองช่วยเหลือดูแลตามอ านาจหน้าที่ของตน
ต่อไป ซึ่งโดยกฎหมายไทยว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่มีผลในปั จจุบัน5 กระทรวง
สาธารณสุขย่อมเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลคนพิการ ซึ่งก็เป็นคนปุวยประเภท
หนึ่งและร้ายแรง และนอกจากนั้น กฎหมายไทยว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิการที่มีผลในปัจจุบัน6 ก็บัญญัติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมรักษาการตาม

                                           
4 มาตรา 28 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนดให้ผู้ที่ดูแลคนวิกลจริต

สามารถขอให้ศาลสั่งให้คนวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถได้ แต่ไม่ได้ก าหนดว่าสถานะการเป็นคน
วิกลจริตจะต้องขอให้ศาลเป็นผู้สั่งก่อน ดังนี้ 

“บุคคลวิกลจริตผู้ใด ถ้าคู่สมรสก็ดี ผู้บุพการี กล่าวคือ บิดามารดา ปูุย่า ตายาย ทวด
ก็ดี ผู้สืบสันดาน กล่าวคือ ลูก หลาน เหลน ลื่อก็ดีผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ก็ดี ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคล
นั้น อยู่ก็ดี หรือพนักงานอัยการก็ดี ร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริต ผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถ
ศาลจะสั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคน ไร้ความสามารถก็ได้” 

5 อันได้แก่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ในส่วนของกระทรวง
สาธารณสุข 

6 อันได้แก่ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
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กฎหมายเพ่ือคุณภาพชีวิตของคนพิการ ผู้ศึกษาจึงขอสรุปว่า คนพิการแม้ไร้การการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเป็นผู้ทรงสิทธิในสุขภาพดี และกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ทรง
หน้าที่ 

2.1.2 หน้าที่ในการรับรองสถานะของบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายมหาชนสามารถท าได้ใน 3 ลักษณะด้วยกัน 

คือ (1) การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ เช่น การรับรองว่า บุคคลใดมีสิทธิใน
สัญชาติไทย อันท าให้รัฐมีหน้าที่รับรองสถานะคนสัญชาติไทยเป็นต้น (2) การรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เช่น การรับรองว่าบุคคลใดมีสิทธิเข้าเมืองหรือมีสิทธิอาศัยอยู่ อันท าให้รัฐ
มีหน้าที่รับรองสถานะความเป็นคนเข้าเมืองหรือคนอาศัยถูกกฎหมาย เป็นต้น และ (3) การรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นกฎหมายที่ไม่ใช้ก่อตั้งสิทธิดัง 2 ประเภท
แรก แต่ใช้ในการรับรองสถานะแห่งสิทธิที่บุคคลมีอยู่ตามกฎหมายสัญชาติหรือกฎหมายคนเข้าเมือง 
จึงกล่าวว่า เป็นกฎหมายที่ใช้รับรองความสามารถท่ีจะใช้สิทธิ 

การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เป็นการกระท า
ของรัฐเพ่ือรับรองสถานะของบุคคลที่มีสิทธิอาศัยหรืออาศัยอยู่ในอาณาเขตของตน จึงเป็นหน้าที่ของ
รัฐตามหลักการจัดการประชากรของรัฐ ซึ่งเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่รัฐต่างๆยอมรับ และ
ต่อมา ดังที่ได้ประมวลจารีตประเพณีนี้เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกใน ข้อ 67 แห่งปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) และล่าสุดส าหรับเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในข้อ 38 ปฎิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights 
Declaration) ยังมีการรองรับในข้อ 169 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและสิทธิ
ทางการเมือง ข้อ 710 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - 

                                           
7 ข้อ 6 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ทุก ๆ คนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลในกฎหมายไม่ว่า ณ ที่ใด 
8 ข้อ 3 แห่งปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับทุกแห่งหนว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย 

บุคคลทุกตนเสมอภาคกันตามกฎหมาย บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความค้มครองของกฎหมายเท่า
เทียมกัน โดยไม่มีการเลือกประติบัติ 

9 ข้อ 16 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและสิทธิทางการเมือง 
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในทุกแห่งหน 
10 ข้อ 7 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
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CRC) ข้อ 1211 และข้อ 1812 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities - CRPD) อันเป็นการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเคารพสิทธิขั้น

                                                                                                                         
1. เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิที่จะมีชื่อนับแต่เกิด 

และสิทธิที่จะได้สัญชาติและเท่าที่จะเป็นไปได้สิทธิที่จะรู้จักและได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากบิดามารดา
ของตน 

2. รัฐภาคีจะประกัน ให้มีการปฏิบัติตามสิทธิเหล่านี้ตามกฎหมายภายในและ
พันธกรณีของรัฐภาคีท่ีมีอยู่ 
ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เด็กจะตกอยู่ใ 
นสถานะไร้สัญชาติ 

11 ข้อ 12 แห่งอนุสัญญาว่าสิทธิคนพิการ 
1. รัฐภาคียืนยันว่าคนพิการมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคล้บื้องหน้า

กฎหมายในทุกแห่งหน 
2. ให้รัฐภาคียอมรับว่าคนพิการอุปโภคความสามารถทางกฎหมายในทุกด้านของ

การด าเนินชีวิตบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 
3. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมในการจัดให้คนพิการเข้าถึงการสนับสนุนที่

ตนต้องการในการใช้ความสามารถทางกฎหมาย 
12 ข้อ 18 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
1. ให้รัฐภาคียอมรับสิทธิของคนพิการที่จะมีเสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐาน เสรีภาพ

ในการเลือกที่อยู่อาศัยของตนเอง และการถือสัญชาติบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน รวมทั้งโดย
การประกันให้คนพิการ 

(เอ) มีสิทธิในการได้และเปลี่ยนแปลงสัญชาติ และจะต้องไม่ถูกถอนสัญชาติตาม
อ าเภอใจหรือเพราะเหตุแห่งความพิการ 

(บี) ไม่ถูกลิดรอนจากการมีสิทธิที่จะได้รับครอบครองและใช้เอกสารสัญชาติของตน 
หรือเอกสารอ่ืนเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวหรือด าเนินขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขั้นตอนการตรวจคนเข้ า
เมืองที่จ าเป็นในการโยกย้ายถิ่นฐานได้ ทั้งนี้เพราะเหตุแห่งความพิการ 

(ซี) ย่อมออกจากประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศของตนได้โดยเสรี 
(ดี) ไม่ถูกลิดรอนสิทธิในการเดินทางเข้าประเทศของตนตามอ าเภอใจหรือเพราะเหตุ

แห่งความพิการ 
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พ้ืนฐานของบุคคล ซึ่งจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่รองรับโดยอนุสัญญาดังกล่าวจึงผูกพันรัฐไทยให้
ต้องด าเนินการจัดการปัญหาความไร้การรับรองสถานะบุคคลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ซึ่งนอกจาก
จะเป็นหน้าที่ตามหลักจารีตประเพณีระหว่างประเทศแล้ว การรับรองสถานะบุคคลอันเป็นส่วนหนึ่งใน
การจัดท าทะเบียนราษฎรยังเป็นหน้าที่ของรัฐในการก่อให้เกิดความมั่นคงภายในรัฐ13อีกด้วย หาก
สามารถก าหนดสถานะของบุคคลในประเทศได้ทั้งหมด เช่น คนสัญชาติไทย คนสัญชาติอ่ืน คนไร้
สัญชาติ หรือคนที่ไม่มีสถานทางทะเบียน เป็นต้น ย่อมส่งผลอันดีต่อการจัดท าทะเบียนราษฎร 
เนื่องจากการจัดทะเบียนราษฎรที่จะสามารถท าให้บรรลุเปูาหมายในความมั่นคงทางด้านประชากร
ของรัฐได้คือทะเบียนราษฎรที่สามารถบันทึกข้อมูลของประชากรทั้งหมดในประเทศได้ เพ่ือให้สามารถ
น าเอาข้อมูลมาใช้และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รัฐไทยมีแนวทางการด าเนินการเพ่ือจัดการประชากรโดยการจัดท าทะเบียนราษฎร
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2440 คือ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 และที่เป็นเรื่องของการ
ทะเบียนราษฎรโดยตรงเริ่มใน พ.ศ. 2452  โดย พระราชบัญญัติส าหรับท าบาญชีคนในพระราชอาณา
จกร์ ร.ศ.128  และในส่วนของคนต่างด้าว ก็มีการจัดท าทะเบียนและบันทึกตัวคนต่างด้าวตาม
พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 247914 และต่อมาก็ได้มีการจัดท าทะเบียนและบันทึก
ตัวมนุษย์ทุกคนทั่วราชอาณาจักร โดยพระราชบัญญัติราษฎร พ.ศ. 249915 โดยแบ่งออกเป็นทะเบียน
ราษฎรประเภททะเบียนบ้าน และทะเบียนราษฎรประเภททะเบียนประวัติ บันทึกตัวมนุษย์ทุกคนที่
ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรไทย ไม่จ ากัดเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น จนกระทั่งปัจจุบันแนว

                                                                                                                         
2. เด็กพิการจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังจากเกิด และจะมีสิทธิตั้งแต่เกิดในการ

มีชื่อ มีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ และในขอบเขตที่เป็นไปได้ที่สุด สิทธิที่จะรู้จัก และได้รับการเลี้ยงดู
จากบิดามารดาของตนในขอบเขตที่เป็นไปได้ที่สุด 

13 สัมภาษณ์ สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธุ์, อนุกรรมการคณะอนุกรรมการปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐานรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, โรงแรมเอเชีย, 24 
มิถุนายน 2559. 

14 พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, “อดีตคนหนีภัยความตายที่อยู่ในรัฐไทย : ศึกษาการ
จัดการโดยรัฐไทย,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), น.
70 

15 ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, “สิทธิในการมีเอกชนพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในรัฐไทย,” 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), น.169. 
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ทางการด าเนินการดังกล่าวก็ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

 
2.2 ค านิยามค าว่า “คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร” 

 
องค์ประกอบของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน

ราษฎร แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ คนพิการ และการไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร ดังนี้ 

2.2.1 คนพิการ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายที่
จัดท าขึ้นอันเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีที่รัฐไทยมีต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) ซึ่งรัฐไทยเป็นภาคีสมาชิก โดย
พระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดค านิยามค าว่าคนพิการ ว่า “บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การ
เคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอ่ืนใด 
ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้าน
หนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่าง
บุคคลทั่วไป” โดยมีประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง ประเภทและ
หลักเกณฑความพิการ แบ่งประเภทความพิการออกเป็น 7 ประเภท16 คือ คนพิการทางการเห็น คน

                                           
16 (1) ความพิการทางการเห็น ได้แก่  

1.1. ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหรือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องใน
การเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับแย่กว่า 
3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระทั่งมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง 
หรอืมีลานสายตาแคบกว่า 10 องศา  

1.2. ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องใน
การเห็นเมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับตั้งแต่ 
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3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงแย่กว่า 6 ส่วน 18 เมตร (6/18) 
หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา  

(2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่  
2.1. หูหนวก หมายถึง การที่บุคคล การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรม

ในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
ในการได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน เมื่อตรวจการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ 500 
เฮิรตซ์ (Hertz) 1,000 เฮิรตซ์ (Hertz) และ 2,000 เฮิรตซ์ (Hertz) ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสีย
การได้ยินที่ความดังของเสียง 90 เดซิเบลขึ้นไป  

2.2. หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
หรือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยิน เมื่อ
ตรวจวัดการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ์ (Hertz) 1,000 เฮิรตซ์ (Hertz) และ 2,000 
เฮิรตซ์ (Hertz) ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า 90 เดซิเบลลง
มาจนถึง 40 เดซิเบล 

2.3. ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมี
ความบกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ เป็นต้น  

(3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่  
3.1. ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการ

ปฏิบัติกิจกรรมใน ชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการ
มีความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา 
อาจมาจากสาเหตุอัมพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บปุวยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อ
การท างานมือ เท้า แขน ขา  

3.2. ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความ
บกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ล าตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้
อย่างชัดเจน  

(4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความ
บกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์ หรือความคิด  
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พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ความพิการทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ และความพิการทางออทิสติก 

ตามแนวคิดเรื่องความพิการในปัจจุบัน อันเป็นแนวคิดที่เรียกว่า “ตัวแบบความ
พิการทางสังคม (Social model of disabilities)17” มองว่าความพิการนั้นเกิดจากความบกพร่อง
ของร่างกาย หรือจิตใจและพฤติกรรม หรือสมองและสติปัญญา หรือการเรียนรู้ ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่ง
ความบกพร่องดังกล่าวเม่ือรวมกับอุปสรรคในการอยู่ร่วมกันในสังคม ก่อให้เกิดความความพิการ 
ดังนั้น ความพิการไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลที่มีความบกพร่อง แต่ความพิการนั้นเกิดจากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นเมื่อคนที่มีความบกพร่องไม่สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ และบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว
จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากสังคม เพราะเกิดจากการละเลยของสังคมต่อบุคคลที่มีความบกพร่อง
จนส่งผลให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถอยู่ร่วมในสังคมเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ๆ ได้  

2.2.2 การไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร คือ การรับรองว่าบุคคล

นั้นปรากฏตัวและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร อันเป็นการรับรองภูมิล าเนาของบุคคลตามกฎหมาย

                                                                                                                         
(5) ความพิการทางสติปัญญา ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจ าวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีพัฒนาการช้ากว่า
ปกติหรือมีระดับเชาว์ปัญญาต่ ากว่าบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 18 ปี  

(6) ความพิการทางการเรียนรู้ ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรม ใน
ชีวิตประจ าวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลมา
จากความบกพร่องทางสมอง ท าให้เกิดความบกพร่องในด้านการอ่านการเขียน การคิดค านวณ หรือ
กระบวนการเรียนรู้พ้ืนฐานอ่ืนในระดับความสามารถที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับ
สติปัญญา 

(7) ความพิการทางออทิสติก ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทาง
พัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์โดยมีสาเหตุมาจากความ
ผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 2 ปีครึ่ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการวินิจฉัยกลุ่มออทิ
สติกสเปกตรัมอ่ืนๆ 

17
 อันธิกา สวัสดิ์ศรี, ““ตัวแบบความพิการทางสังคม” กับการมองภาพ “คนพิการ” 

ใน “สังคมไทย”,” สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559, จาก http://prachatai.com/journal/ 
2009/09/25851 
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มหาชน โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 มีจุดประสงค์ในการบันทึกรายการสถานะบุคคลที่อาศัยอยู่ในรัฐไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคน
สัญชาติไทยหรือไม่18 การบันทึกตัวบุคคลลงในทะเบียนราษฎรแบ่งประเภทออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ทะเบียนบ้าน และทะเบียนประวัติ ซึ่งเป็นการแบ่งตามสถานะการอยู่อาศัยตามกฎหมาย กล่าวคือ 
การบันทึกตัวบุคคลลงในทะเบียนบ้าน มีไว้ส าหรับบันทึกตัวบุคคลที่มีสิทธิอาศัยอยู่ในรัฐไทย และ
ทะเบียนประวัติมีไว้ส าหรับบันทึกตัวบุคคลที่ไม่มีสิทธิอาศัยอยู่ในรัฐไทย แต่ไม่อาจ19หรือไม่ต้องการ20

ส่งออกนอกประเทศไทย ซึ่งผู้ศึกษาจะได้อธิบายดังต่อไปนี้ 
2.2.2.1 การบันทึกชื่อลงในทะเบียนราษฎรประเภททะเบียนบ้าน 

ทะเบียนราษฎรประเภททะเบียนบ้าน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
ทะเบียนบ้านประเภท ทร. 14 และทะเบียนบ้านประเภท ทร. 13 ดังนี้ 

(1) ทร. 1421 
ทะเบียนบ้านประเภท ทร. 14 มีไว้เพ่ือบันทึกชื่อบุคคลที่มีสิทธิอาศัยถาวร 

โดยผู้ที่มีสิทธิอาศัยถาวรอาจจะเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือไม่ก็ตาม เป็นไปตามมาตรา 3622 แห่ง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่

                                           
18 วีนัส สีสุข, รักษาโรคไร้รัฐด้วยกฎหมายการทะเบียน, (กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์

เดือนตุลา, 2554,) น. 89 – 105 
19 อาทิ คนที่หนีภัยความตายเข้ามาในประเทศไทย แม้เข้าเมืองและอาศัยอยู่ผิด

กฎหมาย แต่การส่งออกไปยังประเทศต้นทาง ก็จะเป็นการท าให้คนดังกล่าวเสี่ยงภัยต่อชีวิตและ
ร่างกาย อันเป็นการละเมิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จึงส่งออกไปประเทศ
ต้นทางไม่ได้ และหากยังไม่มีประเทศท่ีสามยอมรับ ก็ต้องยอมรับให้อาศัยชั่วคราวในประเทศไทย  

20 อาทิ คนจากประเทศลาวกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งเข้ามาท างานไร้ฝีมือใน
ตลาดแรงงานไทย ซึ่งก าลังขาดแคลนแรงงานกรรมกรหลายลักษณะ จึงมีนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่
ส่งคนดังกล่าวกลับประเทศต้นทาง และยอมรับให้อาศัยชั่วคราวในประเทศไทยเพ่ือท างาน 

21 วีนัส สีสุข อ้างแล้ว, เชิงอรรถ ที่ 18, น.105 - 109 
22 มาตรา 36 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดท าทะเบียนบ้านไว้ทุกบ้านส าหรับ

ผู้มีสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ใยราชอาณาจักรไทย 
การจัดท าทะเบียนบ้านให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด 
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ก าหนดให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดท าทะเบียนไว้ทุกบ้านส าหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร ทั้งผู้ที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย  

ตัวอย่างของคนสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่ถาวร (ท.ร.14) 
ก็คือ บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มีสัญชาติไทย หรือบุตรของบิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติไทย หรือคน
สัญชาติไทยที่ตกส ารวจสอบทะเบียนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2499 หรือคนสัญชาติไทยที่ขอเพ่ิมชื่อโดยใช้
สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิมที่ไม่มีเลขทะเบียนประชาชน หรือคนสัญชาติ
ไทยที่มีการลงรายการ “ตายหรือจ าหน่าย” ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
เนื่องจากแจ้งตายผิดคนหรือส าคัญผิดในข้อเท็จจริง หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยไม่อาจพิจารณา
เป็นอย่างอ่ืน (เช่น บุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ หรือโดยการแปลงสัญชาติ) เป็นต้น 

นอกจากนั้น บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยก็สามารถขอบันทึกตัวลงในทะเบียน
บ้านประเภทคนอยู่ถาวร (ทร. 14) ได้เช่นเดียวกัน โดยบุคคลที่จะขอบันทึกรายการสถานะบุคคล
จะต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิอาศัยถาวรตามกฎหมายไทยว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยปรากฏตามใบส าคัญถิ่น
ที่อยู่ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวนี้ นอกจากนั้น คนต่างด้าวดังกล่าวย่อมจะถูกบันในทะเบียนคนต่าง
ด้าวตามกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว จึงได้รับการออกใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว
เพ่ือใช้แสดงตนอีกด้วย เมื่อถูกบันทึกในทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่ถาวรแล้ว คนดังกล่าวจะได้รับเลข
ประจ าตัว 13 หลักตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ขึ้นต้นด้วยเลข 8 และได้รับบัตรตามกฎหมายนี้
ที่มีชื่อว่า “บัตรคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” ซ่ึงเป็นบัตรพลาสติกสีชมพู 

โดยสรุป คนพิการที่มีชื่อใน ท.ร.14 จึงมิใช่คนพิการที่ไร้การรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร แต่เป็นบุคคลที่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎร 

(2) ทร. 1323 
ทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่ชั่วคราว (ทร. 13) มีไว้เพ่ือบันทึกชื่อคนต่าง

ด้าวที่มีสิทธิอาศัยชั่วคราวตามกฎหมายไทยว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งแนวคิดและวิธีการบันทึกสิทธินี้
เป็นไปตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดท า
ทะเบียนบ้าน  คนต่างด้าวที่จะถูกบันทึกในทะเบียนบ้านนี้มีอยู่ 3 ประเภท กล่าวคือ (1) คนต่างด้าวที่
ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองและอาศัยอยู่ชั่วคราว24 (2) คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิด แต่มีมติคณะรัฐมนตรี

                                           
23 วีนัส สีสุข อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 18 น. 109 - 113 
24 มาตรา 34 – 35 แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
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“มาตรา 34 คนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้จะต้องเข้า

มาเพ่ือการดังต่อไปนี้ 
(1) การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล 
(2) การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ 
(3) การท่องเที่ยว 
(4) การเล่นกีฬา 
(5) ธุรกิจ 
(6) การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมท่ีเกี่ยวข้อง 
(7) การลงทุนหรือการอ่ืนที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการลงทุน 
(8) การเดินทางผ่านราชอาณาจักร 
(9) การเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจ าพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานีหรือท้องที่

ในราชอาณาจักร 
(10) การศึกษาหรือดูงาน 
(11) การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน 
(12) การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง 
(13) การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้าหรือ

สถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร 
(14) การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ 
(15) การอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 35 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 34 

อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ 
ก็ได้ 

ระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้ก าหนดดังนี้ 
(1) ไม่เกินสามสิบวัน ส าหรับกรณีตามมาตรา 34 (4) (8) และ (9) 
(2) ไม่เกินเก้าสิบวัน ส าหรับกรณีตามมาตรา 34 (3) 
(3) ไม่เกินหนึ่งปี ส าหรับกรณีตามมาตรา 34 (5) (10) (11) (12) (13) (14) และ (15) 
(4) ไม่เกินสองปี ส าหรับกรณีตามมาตรา 34 (6) 
(5) ตามก าหนดระยะเวลาตามความจ าเป็น ส าหรับกรณีตามมาตรา 34 (1) และ (2) 
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รับรองสิทธิอาศัยชั่วคราว25 หรืออยู่ในระหว่างการผ่อนผันให้อาศัยเพ่ือรอการส่งกลับประเทศต้น
ทาง26 (3) บุตรของคนต่างด้าวในสองข้อที่ผ่านมา ซึ่งเกิดในประเทศไทย27 

โดยสรุป คนพิการที่มีชื่อใน ท.ร.13 จึงมิใช่คนพิการที่ไร้การรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร แต่เป็นบุคคลที่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎร 

                                                                                                                         
(6) ตามก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร

ส าหรับกรณีตามมาตรา 34 (7) 
ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเหตุจ าเป็นจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่ก าหนด

ใน (1) (2) (3) และ (4) ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้ครั้งละไม่เกินหนึ่ งปี และเมื่อได้
อนุญาตแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต 

การขออนุญาตเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปแต่ละครั้งให้คนต่าง
ด้าวยื่นค าขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงในระหว่างรอฟังค าสั่งให้ 

คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้” 
25 มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
“ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่าง

ด้าวผู้ใดหรือจ าพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่จ าต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได้” 

26 มาตรา 54 วรรค 2 หรือ 3  แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
“ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพ่ือส่งตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ให้น ามาตรา 19 และมาตรา 

20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ในกรณีที่มีค าสั่งให้ส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วในระหว่างรอ

การส่งกลับ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ใด โดยคนต่างด้าวผู้นั้นต้องมา
พบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด โดยต้องมีประกัน หรือมีทั้งประกันและ
หลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดเป็นเวลานานเท่าใด
ตามความจ าเป็นก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวนี้ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเป็นผู้เสีย” 

27 หลักกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว 
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2.2.2.2 การบันทึกชื่อลงในทะเบียนราษฎรประเภททะเบียนประวัติ28 

ทะเบียนราษฎรประเภททะเบียนประวัติสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
ทะเบียนประวัติประเภท ทร. 38/1 และทะเบียนประวัติประเภท 38 ก. ดังนี้ 

(1) ทร. 38/1 
ทะเบียนประวัติประเภท ทร. 38/1 เป็นทะเบียนประวัติซึ่งเกิดในช่วงการ

ยอมรับให้คนต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศ กล่าวคือ กัมพูชา/ลาว/เมียนมา ซึ่งเข้ามาใน
ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย แต่เข้ามาอาสาท างานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนในประเทศไทย ซึ่งคน
ในสถานการณ์นี้มักเป็นคนไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้การรับรองสถานะทะเบียนราษฎร เพราะตก
หล่นจากทะเบียนราษฎรของประเทศต้นทาง คณะรัฐมนตรีตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2555 จึงมี
นโยบายรับรองสถานะบุคคลให้แก่คนดังกล่าวในทะเบียนประวัติประเภท ทร. 38/1 หากพวกเขา
แสดงตนเป็นคนสัญชาติของสามประเทศเพ่ือนบ้าน ในระหว่างที่รอการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้น
ทาง นโยบายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “แรงงานต่างด้าวสามสัญชาติ” 
บทบัญญัติที่ให้อ านาจในการส ารวจและจัดทะเบียนประวัติประเภทนี้ ก็คือ ในช่วงแรก ไม่มีบทบัญญัติ
ที่รองรับชัดเจน หากแต่ใช้บทบัญญัติทั่วไปของ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แต่ใน
การปฏิรูปกฎหมายการทะเบียนราษฎรใน พ.ศ. 2551 ก็ได้ปรับมาตรา 38 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551 เพ่ือให้
อ านาจนายทะเบียนกลาง ซึ่งท าหน้าที่โดยกรมการปกครองให้อาจใช้ระเบียบเพ่ือส ารวจและจัดท า
ทะเบียนประวัติให้แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีสิทธิอาศัยในประเทศไทย แต่ไม่อาจส่งออกจากประเทศไทย 

ส าหรับนโยบายล่าสุดเพ่ือการจัดการแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านดังกล่าว ก็คือ  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งยังรับรอง
สิทธิท างานให้แก่คนต่างด้าวใน ทร. 38/1 ต่อไป โดยใน ทร.38/1 นั้น มิใช่ได้บันทึกเพียงบุคคลที่เป็น
แรงงานทั้งนั้น ยังรวมถึงผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว ซึ่งในขณะเข้ารับการส ารวจจะต้องเป็นบุตรของคน
ต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี แต่ต่อมา ก็อาจมีอายุเกินกว่านั้น ก็ยังได้รับการรับรองสถานะบุคคลต่อไป
ใน ทร.38/1 

โดยสรุป คนพิการที่มีชื่อใน ทร.38/1 จึงมิใช่คนพิการที่ไร้การรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร แต่เป็นบุคคลที่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร 

                                           
28 กิติวรญา รัตนมณี, “คนต่างด้าวในทะเบียนราษฎรไทย,” (วิทยานิพนธ์

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), น.32 
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 (2) ทร. 38 ก. 
ทะเบียนประวัติประเภท ทร. 38 ก. เกิดจากปี พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติให้ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล อันมีขึ้นเมื่อวันที่ 18 
มกราคม 2548 โดยอธิบายถึงความส าคัญของปัญหาไว้ว่า “ปัจจุบันรัฐไทยมีกลุ่มบุคคลที่มีปัญหา
เกี่ยวกับสถานะและสิทธิอาศัยอยู่ในรัฐไทยหลายกลุ่ม ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีทั้งในส่วนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมแต่
ตกส ารวจจากทางราชการ และกลุ่มท่ีอพยพมาจากประเทศเพ่ือนบ้านด้วยเหตุผลทั้งทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และความไม่ปลอดภัยในชีวิต โดยบางส่วนไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางได้... ทั้งนี้
สถานภาพการด ารงชีวิตของบุคคลไม่เอ้ือต่อความมั่นคงและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ดังนั้นหาก
ปล่อยไว้โดยไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหา จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในระยะยาวอย่าง
รุนแรง โดยผลกระทบดังกล่าว ไม่จ ากัดเฉพาะที่จะเกิดจากกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้โดยตรงเท่านั้น...” ซึ่ง
หนึ่งในเปูาหมายของยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลคือการขจัดปัญหาความ
ไร้รัฐอย่างสิ้นเชิง ซึ่งน าไปสู่สภาวะการไม่มีตัวตนตามกฎหมายมหาชนอันท าให้ไม่สามารถใช้สิทธิตาม
กฎหมาย หรือไม่ได้รับการได้รับการรับรองจากรัฐ โดยก าหนดกลุ่มเปูาหมาย 6 กลุ่มด้วยกัน คือ 

1. กลุ่มคนที่อพยพเข้ามาในรัฐไทยนานแล้ว โดยอาจจะเป็นกลุ่มคนที่
อาศัยอยู่ดั้งเดิมแต่ตกส ารวจจากทางราชการ กลุ่มที่อพยพมาจากนอกประเทศแต่อาศัยอยู่มานานหรือ
ท าประโยชน์ซึ่งทางราชการรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวร หรือกลุ่มที่อพยพมาจากนอกประเทศและ
ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง  

2. เด็กหรือบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาในรัฐไทยแต่ไม่มีสถานะถูกต้อง
ตามกฎหมาย  

3. บุคคลที่ไร้รากเหง้า คือ กลุ่มบุคคลที่ไม่ทราบที่มา ไม่มีจุดเกาะเกี่ยวที่
ชัดเจน 

4. บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ได้แก่ บุคคลที่มีผลงานหรือ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการกีฬา รวมทั้งด้านอ่ืนๆที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เห็นสมควร 

5. แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่พิสูจน์สัญชาติไม่ผ่าน คือ แรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานในรัฐไทย แต่ไม่สามารถเดินทางกลับ
ประเทศได้เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้ 

6. กลุ่มอ่ืนๆ คือ กลุ่มบุคคลอ่ืนๆที่ไม่มีชื่ออยู่ทะเบียนราษฎร 
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รวมทั้งก าหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพในการ
ด าเนินการส ารวจเพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติประเภทบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมาย เช่น 
โรงเรียนและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบในการส ารวจกลุ่มเด็กนักเรียนหรือบุคคลที่
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ รับผิดชอบการส ารวจกลุ่มคนไร้รากเหง้า เป็นต้น  

ต่อมาจึงได้มีการก าหนดระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจ
และจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 254829 และเมื่อมีการปฏิรูป
กฎหมายการทะเบียนราษฎรใน พ.ศ. 2551 จึงได้มีการปรับมาตรา 38 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เพ่ือก าหนดให้ผู้อ านวยการจัดให้มีทะเบียนประวัติส าหรับคนที่ไม่มี
สัญชาติไทยอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด   

ขอให้ตระหนักว่า  มาตรา 38 วรรค 230 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 วางหลักให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง
จัดให้มีทะเบียนประวัติส าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่ง31  
กล่าวคือ เมื่อบุคคลตามมาตรา 38 วรรค 1 มีสิทธิอาศัยชั่วคราวตามกฎหมายไทยว่าด้วยคนเข้าเมือง  

                                           
29 ถึงแม้ว่าระเบียบนี้จะประกาศใช้โดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี ก าหนดยุทธศาสตร์

การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล อันมีขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 แต่แนวคิดในการ
ยกร่างระเบียบนี้มีมาก่อนหน้านั้น และระเบียบได้ยกร่างเสร็จสิ้นก่อนคณะรัฐมนตรีมีมติดั งกล่าว แต่
เพ่ือให้การด าเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศใช้ภายหลัง 

30 มาตรา 38 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2551 
“ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางจัดให้มีทะเบียนประวัติส าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

อ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด” 
31 มาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2551 
“ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดท าทะเบียนบ้านส าหรับคนซึ่งไม่

มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมืองตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด และบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักร ในกรณีผู้มี
รายการในทะเบียนบ้านพ้นจากการได้รับอนุญาตหรือผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ให้นาย
ทะเบียนจ าหน่ายรายการทะเบียนของผู้นั้นโดยเร็ว” 
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บุคคนอ่ืนในที่นี้อันเป็นเปูาหมายของมาตรา 38 วรรค 2 ก็ย่อมหมายถึงบุคคลที่ไม่มีสิทธิอาศัยใน
ประเทศไทยตามกฎหมายไทยว่าด้วยคนเข้าเมือง นั่นเอง   

นอกจากนั้น เราพบว่า กรมการปกครองมักใช้มาตรา 38 วรรค 2 ในการ
ส ารวจและบันทึก บุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อในทะเบียนราษฎรใดเลยในรัฐไทย ซึ่งเป็นการด าเนินการตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศท่ีผูกพันประเทศไทยในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย 

ในอดีต รัฐไทยเคยใช้ทะเบียนประวัติในการรับรองคนไร้รัฐที่อพยพหนีภัย
ความตายจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาจ านวน 17 กลุ่ม เพ่ือขจัดปัญหาความไร้รัฐให้แก่บุคคล
ดังกล่าว แต่ในปัจจุบัน รัฐไทยใช้เพียง 2 ทะเบียนประวัติในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรให้แก่คนไร้รัฐโดยสิ้นเชิงหรือคนไร้การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรที่เข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หากเป็นแรงงานไร้ฝีมือจากเมียนมา/ลาว/กัมพูชา
ย่อมถูกบันทึกในทะเบียนประวัติประเภท 38/1 จึงมักเรียกทะเบียนประวัตินี้ว่า “ทะเบียนประวัติ
แรงงานต่างด้าว” จึงเป็นการท าทะเบียนประวัติเพ่ือคนไร้รัฐที่แสดงตนเป็นคนสัญชาติของรัฐ
ต่างประเทศ  

ในขณะที่ทะเบียนประวัติประเภทที่สอง ถูกเรียกว่า “ทะเบียนประวัติ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” หรือเรียกย่อๆ ทั่วไปว่า “ทร.38 ก”32 ซึ่งข้อ 3 แห่งระเบียบส านัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 
2548 ได้ให้ค านิยามค าว่า  “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” ว่า คือ บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจักรแต่ไม่มีรายการในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13 และท.ร. 14) เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐาน
ยืนยันถิ่นก าเนิดหรือประวัติของบุคคลหรือหลักฐานไม่เพียงพอที่นายทะเบียนจะพิจารณาเพ่ิมชื่อใน
ทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ไม่รวมถึงคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่ไม่อยู่ในความควบคุมของ
ทางราชการ หรือไม่มีนโยบายผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งอาจจะพิจารณา
ได้ดังนี้ 

                                           
32 ข้อ 4 ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับ

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 
“ให้นายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นจัดให้มีการส ารวจและจัดท า

ทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ขณะส ารวจอยู่ในเขต
ของส านักทะเบียนนั้นๆ ตามแบบ ท.ร. 38 ก และบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของส านัก
ทะเบียน” 
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1. บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มีข้อพิจารณาว่า ในที่นี้ค าว่า มีถิ่นที่
อยู่ในราชอาณาจักรไทยนั้น ไม่ได้หมายความว่าบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับสิทธิผ่อนผันให้อาศัยอยู่ รัฐ
ไทยแล้ว เพียงแต่อาศัยอยู่ในรัฐไทยตามข้อเท็จจริงก็เพียงพอแล้ว หรือก็คือการรับรองว่าบุคคล
ดังกล่าวมีภูมิล าเนาทางแพ่งอยู่ในรัฐไทยนั่นเอง33 

2. ไม่มีรายการในทะเบียนบ้านเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันถิ่น
ก าเนิดหรือประวัติของบุคคลหรือหลักฐานไม่เพียงพอที่นายทะเบียนจะพิจารณาเพ่ิมชื่อในทะเบียน
บ้าน คือไม่เคยได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎรของรัฐไทยเลยนั่นเอง 

3. บุคคลที่จะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนี้ ไม่รวมถึงคน
ต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่ไม่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือเป็นคนต่าง
ด้าวที่ไม่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในรัฐไทย ทั้งนี้ส านักทะเบียนกลางมีหนังสือที่ มท 0309.1/ ว 3 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่องการรับแจ้งการเกิดและการจัดท าทะเบียนประวัติ ก าหนดให้ในกรณี
คนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในรัฐไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายทะเบียนเรียกตรวจพยานเอกสาร
และสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ โดยหากเชื่อได้ว่า 1) มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่จริง 2) เป็นบุคคลที่ไม่
มีเอกสารการทะเบียนราษฎร ไม่มีเลขประจ าตัว 13 หลัก และ 3) ไม่มีเอกสารราชการที่แสดงว่าเป็น
คนสัญชาติอ่ืน นายทะเบียนสามารถจัดท าทะเบียนประวัติให้บุคคลดังกล่าวได้  

บุคคลที่ได้รับการส ารวจและจัดท าทะเบียนประวัติตามบทบัญญัติของ
ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน พ.ศ. 2548 โดยบันทึกข้อมลูของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจะบันทึกตามข้อเท็จจริงใน
ขณะนั้น รวมถึงการสอบพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือที่ผู้มีค าร้องขอให้มีการส ารวจจะสามารถหาได้และไม่
จ าต้องเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน นอกจากจะต้องจัดให้มีการส ารวจและ
จัดท าทะเบียนแล้ว นายทะเบียนยังมีหน้าที่ต้องก าหนดเลขประจ าตัวให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน ประกอบด้วยเลข 13 หลัก34 รวมถึงจัดท าบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพ่ือ

                                           
33 การรับรองภูมิล าเนาทางมหาชน คือการให้สิทธิอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร 
34 ข้อ 6 ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับ

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 
“เพ่ือความสะดวกในการจัดท าทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงฐานข้อมูลการทะเบียน

ราษฎรของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  ให้นายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นก าหนด
เลขประจ าตัวประชาชนให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคนละหนึ่งเลขไม่ซ้ ากัน 
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ใช้แสดงเป็นหลักฐาน โดยก าหนดให้มีสถานะเป็น “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” และได้รับการ
ก าหนดเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เป็นบุคคลประเภท 0 กลุ่ม 89 (0-xxxx-89xxx-xx-x) 
ส าหรับบุคคล 6 กลุ่มตามยุทธศาสตร์ฯ  

หน้าที่ในการจัดท าทะเบียนประวัติของนายทะเบียนยังครอบคลุมไปถึง
บุตร35ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (เด็กที่บิดามารดาเป็นบุคคลประเภท 0, เด็กที่บิดาหรือ
มารดาฝุายหนึ่งเป็นบุคคลประเภท 0 และอีกฝุายหนึ่งเป็นบุคคลประเภท 0036 ซึ่งสถานะการผ่อนผัน
ให้อาศัยอยู่รัฐไทยสิ้นสุด หรือเด็กที่บิดาหรือมารดาฝุายหนึ่งเป็นบุคคลประเภท 0 และอีกฝุายเป็นคน
ต่างด้าวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองตามกฎหมายคนเข้าเมือง37) เด็กที่บิดามารดาเป็นบุคคลประเภท 
00 ซ่ึงสถานะการผ่อนผันให้อาศัยอยู่รัฐไทยสิ้นสุด เด็กที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวไม่ได้รับ

                                                                                                                         
เลขประจ าตัวของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ประกอบด้วยเลข 13 หลักตามที่

ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้” 
35 ข้อ 9 ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับ

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 
“การรับแจ้งการเกิดบุตรของคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  ให้นายทะเบียนเรียก

หลักฐานเพ่ือตรวจสอบว่าเด็กที่เกิดได้สัญชาติไทยหรือไม่  หากพบว่าเป็นคนสัญชาติไทยหรือเป็นคน
ไม่มีสัญชาติ  ให้ปฏิบัติในการรับแจ้งการเกิดและเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านตามระเบียบส านักทะเบียน
กลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535  แต่หากไม่สามารถวินิจฉัยสัญชาติของเด็กได้  ให้
นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตรให้ตามแบบ  ท.ร. 031  และเพ่ิมชื่อเด็กในทะเบียนประวัติ  (ท.ร. 
38 ก)  ฉบับที่บิดาหรือมารดาของเด็กมีชื่ออยู่ 

กรณีเด็กเกิดต่างท้องที่ เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตรตามแบบ ท.ร. 031 ให้
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คัดส าเนารายการสูติบัตรฉบับดังกล่าวแจ้งไปยังนายทะเบียนประจ าส านัก
ทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่บิดาหรือมารดาของเด็กมีชื่ออยู่เพ่ือด าเนินการ
เพ่ิมชื่อเด็กลงในทะเบียนประวัติ  (ท.ร. 38 ก) ฉบับเดียวกับบิดาหรือมารดาของเด็ก” 

36 บุคคลที่ได้รับสิทธิผ่อนผันให้อยู่อาศัยเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี กรณี
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา 

37 โดยมีการก าหนดขั้นตอนส าหรับกรณีบุตรของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้
นายทะเบียนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือตรวจสอบว่าเด็กที่เกิดมีสถานะทางทะเบียนอย่างไร 
หากไม่สามารถวินิจฉัยสัญชาติได้ ก็ให้นายทะเบียนเพ่ิมชื่อเด็กในทะเบียนประวัติฉบับที่บิดาหรือ
มารดาของเด็กมีชื่ออยู่ 
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อนุญาตให้เข้าเมืองตามกฎหมายคนเข้าเมือง เด็กไร้เดียงสาที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กที่ไม่ ปรากฏ
บุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง และเด็กที่แจ้งเกิดเกินเวลาที่กฎหมายก าหนด และมีหน้าที่ต้องก าหนดเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก โดยจะก าหนดให้เป็นบุคคลประเภท 0 กลุ่มท่ัวไป (0-xxxx-00xxx-xx-x) 
ซึ่งการรับแจ้งเกิดนั้นเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนผู้รับแจ้งที่จะต้องรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตร
ให้กับเด็กทุกคนที่เกิดในรัฐไทย ไม่ว่าเด็กนั้นจะเกิดในบ้าน นอกบ้าน ไม่ว่าเด็กที่เกิดจะมีสัญชาติไทย
หรือไม่ได้สัญชาติไทยก็ตาม 

การได้รับการบันทึกลงในทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนนั้น ไม่ได้เป็นการให้สิทธิในการอยู่อาศัยในรัฐไทย หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะจาก
สถานะคนเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคนที่เข้าเมืองชอบด้วยกฎหมาย เป็นแต่เพียงการ
รับรองสถานะทางทะเบียนราษฎร เพ่ือให้บุคคลนั้นไม่มีสภาวะการเป็นคนไร้รัฐอีกต่อไป อันเป็นไป
ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎรในฐานะคนที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนแล้ว บุคคลเหล่านี้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการการพิสูจน์สัญชาติต่อไป ซึ่งบางกรณี
อาจจะพิสูจน์ได้ว่ามีสัญชาติไทย บางกรณีอาจจะพิสูจน์ได้ว่ามีสัญชาติของต่างประเทศ เช่น สัญชาติ
พม่า สัญชาติลาว เป็นต้น หรือบางกรณีอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ถึงสัญชาติใดเลยก็ได้  

โดยสรุป คนพิการที่มีชื่อใน ท.ร.38 ก จึงมิใช่คนพิการที่ไร้การรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร แต่เป็นบุคคลที่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร 

ดังนั้น หากบุคคลใดตกหล่นจากการบันทึกตัวลงในทะเบียนราษฎรของรัฐไทยทั้ง 4 
ประเภท และไม่ปรากฏมีการรับรองสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐอ่ืนใดบนโลก บุคคลนั้นจะ
มีฐานะเป็นบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะทางทะเบียนราษฎรโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ เป็นคนซึ่งประสบ
ปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง แม้จะมีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐ แต่ก็เสมือนไม่มีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐใดๆ เพราะ
รัฐที่มีจุดเกาะเกี่ยวยังไม่ยอมรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายในทะเบียนราษฎร  

เราคงต้องตระหนักว่า การตกหล่นจากทะเบียนราษฎรย่อมหมายถึง การประสบปัญหา
ความไร้สัญชาติอีกด้วย ดังนั้น “คนไร้รัฐ (Stateless Person)” ตามค านิยามของส านักงานข้าหลวง
ใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) 
จึงหมายถึง “ผู้ที่ไม่ได้ถูกนับรวมว่าเป็นคนชาติ (nationals) โดยกฎหมายของรัฐใดๆเลย” กล่าวคือ 
ไม่มีสถานะเป็นพลเมืองของรัฐใดรัฐหนึ่งเลย ซึ่งการเป็นคนชาติหรือพลเมืองของรัฐใดรัฐหนึ่งนั้นเป็น
ปัจจัยหลักของการได้มาซึ่งความช่วยเหลือของรัฐในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
บริการและการรักษาพยาบาล ความเป็นคนไร้รัฐจึงท าให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิขั้น
พ้ืนฐานในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ หรือสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานได้  
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ส าหรับบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย หรือคนไร้รัฐในรัฐไทยนั้น 
จากการส ารวจพบว่า บุคคลกลุ่มดังกล่าวในรัฐไทยมีหลายลักษณะ โดยอาจจะเป็นบุคคลที่เกิดนอกรัฐ
ไทย แต่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในรัฐไทย หรืออาจจะเป็นบุคคลที่เกิดนอกรัฐไทย ตั้งบ้านเรือนนอกรัฐไทย แต่
ปรากฏตัวอยู่ในรัฐไทย หรืออาจจะเกิดในรัฐไทย และหากเป็นบุคคลที่เกิดในรัฐไทยอาจจะเป็นบุคคล
ทีเ่กิดจากบุพการีที่เป็นคนสัญชาติไทยหรือเกิดจากบุพการีที่ไม่ได้เป็นคนสัญชาติไทย ก็ได้ เพราะความ
ไร้รัฐนั้นคือการไม่ได้รับการรับรองสถานะตามกฎหมายมหาชนว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ท าให้ไม่มี
ตัวตนในสายตาของรัฐ ดังนั้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีเกิดที่ใดบนโลก หรือตั้งบ้านเรือนอยู่ในรัฐใดโลก ไม่
ว่าจะมีสิทธิในสัญชาติใดบนโลก หากไม่ได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมายแล้ว ย่อมส่งผลให้บุคคล
ผู้นั้นเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ  

 
2.3. ตัวอย่างของคนพิการซึ่งไม่มีสถานะทางการทะเบียนราษฎร 

 
เพ่ือความเข้าใจผู้ศึกษาจะยกตัวอย่างกรณีศึกษา ดังนี้ 

กรณีศึกษา เกะโพและเก้วา คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรที่เกิดในรัฐไทย จากมารดาที่เป็นคนสัญชาติไทย 

เกะโพและเก้วา เป็นคนพิการทางสติปัญญา เป็นบุตรของมารดาที่ ได้รับการรับรอง
สถานะคนสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรแล้ว  เกะโพ เกิดเมื่อ 2524 และเก้วาเกิดเมื่อ 2536  เขาทั้ง
สองเกิดที่ดอยแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก แต่เนื่องจากความยากล าบากในการไปติดต่อ
สถานที่ราชการ มารดาจึงไม่ได้แจ้งเกิดบุตรให้  เขาจึงประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิงจนโต เพราะ
ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร  ต่อมา เมื่อ พ.ศ.2557 คณะนักวิจัย
จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงพ้ืนที่ที่อ าเภอแม่ระมาด จึงได้หารือกับผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลแม่ระมาดเพ่ือการน าตัว เกะโพ และเก้วาไปอ าเภอแม่ระมาดเพ่ือให้ส านักทะเบียนอ าเภอ
นี้บันทึกรายการสถานะบุคคลลงในทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่ถาวร (ทร. 14) ตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรในฐานะคนสัญชาติไทย ความไร้รัฐโดยสิ้นสุดส าหรับเกะโพและเก้วา กลับเป็นคน
พิการที่มีสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรประเภทคนอยู่ถาวร  

กรณีศึกษา เด็กชายควาน้อยน้อย เด็กพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรที่เกิดในรัฐไทย จากบุพการีที่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนประวัติ ทร. 38 ก. ใน
สถานะคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

เด็กชายควาน้อยน้อย เด็กพิการทางสติปัญญา เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2551 ณ 
โรงพยาบาลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ปัจจุบันอายุ 8 ปี มีหนังสือรับรองการเกิดจาก
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โรงพยาบาลแม่ระมาด (ท.ร.1/1) แต่ยังไม่ได้แจ้งเกิดและได้รับสูติบัตร เนื่องจากตอนที่ เด็กชายควา
น้อยน้อยเกิด บุพการีไม่ทราบว่าตนมีหน้าที่ต้องไปแจ้งเกิดให้กับน้องควาน้อยน้อย และไม่สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้ จึงไม่ได้ด าเนินการแจ้งเกิด ส่งผลให้ควาน้อยน้อยตกอยู่ในความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง
จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ซึ่งผู้ศึกษาได้ร่วมมือ
กับนางสาวศิวนุช สร้อยทาง นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี
หนังสือหารือนายอ าเภอแม่ระมาด เพ่ือการบันทึกเด็กชายผู้นี้ใน ท.ร.38 ก แต่กรณียังไม่แล้วเสร็จ เขา
จึงยังไร้รัฐไร้สัญชาติ 

กรณีศึกษา เด็กหญิงนาแฮ เด็กพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรที่เกิดในรัฐไทยจากบิดาได้รับการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรในทะเบียนประวัติประเภทบุคคลบนพื้นที่สูง 

เด็กหญิงนาแฮเกิดเมื่อปี 2542 ที่อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จากบิดามีชื่อใน
ทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นที่สูง และทะเบียนบ้านส าหรับคนที่มีสิทธิอาศัยชั่วคราว (ท.ร. 13) นาแฮ
มีความพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเนื่องจากมีขาบิดเบี้ยวไม่สามารถเดินได้ นาแฮไม่ได้รับ
การบนัทึกลงในทะเบียนราษฎร และไม่มีเอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคลจึงประสบปัญหาความไร้รัฐโดย
สิ้นเชิง ต่อมา เมื่อ พ.ศ.2557 คณะนักวิจัยจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงพ้ืนที่ที่
อ าเภอแม่ฟูาหลวง จึงได้หารือกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ฟูาหลวงเพ่ือการน าตัวนาแฮไปอ าเภอ
แม่จันเพ่ือให้ส านักทะเบียนอ าเภอนี้บันทึกรายการสถานะบุคคลลงในทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่
ชั่วคราว (ทร. 13) ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรในฐานะคนต่างด้าวที่มีสิทธิอาศัยชั่วคราว ความไร้
รัฐจึงสิ้นสุดส าหรับนาแฮเช่นกัน กลับเป็นคนพิการที่มีสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
ประเภทคนอยู่ชั่วคราว แต่ยังไร้สัญชาติ 

กรณีศึกษา นางแปะ คนพิการที่ไม่มีรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรที่เกิดในรัฐไทย จากบุพการีไร้เอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคล 

นางแปะ เกิดเมื่อประมาณปี 2481 โดยยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดในรัฐไทยหรือไม่ 
นางแปะไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของบุพการีของตน แต่อ้างว่าตนเกิดจากบุพการีที่ไม่มี
เอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคล ขอให้สังเกตว่า นางแปะเกิดก่อนระบบการทะเบียนราษฎรทั่วไปของรัฐ
ไทย นางแปะมีความพิการทางร่างกายจากกระดูกสะโพกเอวหัก ท าให้ไม่สามารถเดินได้ นางแปะ
ไม่ได้รับการแจ้งเกิด และไม่เคยได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎร จึงสรุปได้ว่า เธอจึงมีสถานะเป็น
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร   

ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2559 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าสองยางได้หารือปัญหาของนางแปะ
มายังบางกอกคลินิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีการแนะน าให้ผู้อ านวยการ
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โรงพยาบาลท่าสองยางน าตัวนางแปะไปอ าเภอท่าสองยางเพ่ือให้ส านักทะเบียนอ าเภอนี้ บันทึก
รายการสถานะบุคคลลงในทะเบียนประวัติประเภทบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ทร.38 ก) ตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรในฐานะคนต่างด้าว ความไร้รัฐจึงสิ้นสุดแล้วส าหรับนางแปะ กลับเป็นคน
พิการที่มีสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรประเภทคนอยู่ชั่วคราว แต่ยังไร้สัญชาติ  

กรณีศึกษา นายดิ๊ตุ คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรที่เกิดนอกรัฐไทย จากบุพการีที่มีข้อเท็จจริงว่า  เป็นคนเกิดและอาศัยอยู่ในประเทศเมียนมา 
แตเ่ขาอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในรัฐไทย 

นายดิ๊ตุ เกิดเมื่อพ.ศ. 2487 ที่จังหวัดไลบอย เมียนมา จากบุพการีที่ไม่มีเอกสารยืนยัน
ตัวตนใดๆ นายดิ๊ตุเดินทางเข้ามาในรัฐไทย เมื่อประมาณปี 2528 และตั้งบ้านเรือนอยู่รัฐไทยตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา แต่นายดิ๊ตุไม่เคยได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก จึงประสบ
ปัญหาสถานะ เป็นบุคคลไร้รัฐโดยสิ้นเชิง ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นายดิ๊ตุมีอาการความ
ดันสูง ส่งผลให้เส้นเลือดสมองอุดตัน ก่อให้เกิดอาการแขนขาอ่อนแรง จนกระทั่งเกิดเป็นความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายในที่สุด  

ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2559 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าสองยางได้หารือปัญหาของนายดิ๊ตุ
มายังบางกอกคลินิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีการแนะน าให้ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลท่าสองยางน าตัวนายดิ๊ตุไปอ าเภอท่าสองยางเพ่ือให้ส านักทะเบียนอ าเภอนี้บันทึกรายการ
สถานะบุคคลลงในทะเบียนประวัติประเภทบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ทร.38 ก) ตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรในฐานะคนต่างด้าว ความไร้รัฐจึงสิ้นสุดส าหรับนายดิ๊ตุ กลับเป็นคนพิการที่มี
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรประเภทคนอยู่ชั่วคราว แต่ยังไร้สัญชาติ  

กรณีศึกษา เด็กชายสุชาติ เด็กพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรที่เกิดนอกรัฐไทย จากบุพการีที่มีข้อเท็จจริงว่า เกิดและอาศัยในเมียนมา จึงเป็นบุคคล
ที่เกิดและอาศัยนอกรัฐไทย  

เด็กชายสุชาติ เกิดเมื่อปี พ.ศ.2545 ที่บ้านเป็งฟูา รัฐฉาน ประเทศเมียนมา เด็กชายสุ
ชาติมีความพิการจากการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งกระดูกโดยการตัดข้อเท้าซ้าย เพ่ือยับยั้งไม่ให้เชื้อ
มะเร็งลามไปยังอวัยวะส่วนอ่ืน ถึงแม้เด็กชายสุชาติจะเกิดจากบิดามารดาที่มีข้อเท็จจริงว่ามี สิทธิใน
สัญชาติเมียนมาเพราะเกิดและอาศัยอยู่ในเมียนมา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ภายในของประเทศเมียน
มา ส่งผลให้เด็กชายสุชาติ ตลอดจนบุพการี ยังคงไม่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร
จากรัฐเมียนมา ความไร้รัฐจึงยังไม่สิ้นสุดส าหรับเด็กชายสุชาติ ยังเป็นคนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรและยังไร้สัญชาติ 
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2.4 “คนพิการซึ่งไม่มีสถานะทางการทะเบียนราษฎร” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

 
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ปรากฏอยู่ใน

บทบัญญัติของมาตรา 19/138 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ที่ก าหนดให้ต้องให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่
เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่คนพิการซึ่งไม่มีการรับรองสถานะการทะเบียนราษฎร
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร แต่ค าว่า “คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร” ที่
ปรากฏอยู่ในมาตรา 19/139  ดังกล่าว ได้รับการตีความที่แตกต่างกันออกเป็น 2 แนวคิดจากฝุายที่
เกี่ยวข้อง  แม้จะมีการนิยามอย่างชัดเจนในข้อ 340 แห่ง ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
ส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.2548  ออกโดยอธิบดี
กรมการปกครอง ซึ่งท าหน้าที่นายทะเบียนกลางตามกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  

                                           
38 มาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
“คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน

ราษฎร อาจได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากรัฐ ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ”  

39 มีข้อสังเกตว่า ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เรื่อง ก าหนดประเภท
หรือลักษณะของบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากล าบากและไม่อาจพ่ึงพาบุคคลอ่ืนได้ ก าหนดค านิยามค าว่า 
“บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร” ให้หมายความถึง คนไร้รัฐซึ่งอาจจะเป็นคนที่เกิดในประเทศ
ไทยหรือนอกประเทศไทยก็ได้ แต่มีเหตุท าให้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ทั้งของประเทศต้นทาง
และของประเทศไทยที่ประสบปัญหาการด ารงชีพ 

40 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” หมายถึง “บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร แต่ไม่มีรายการในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13 และ ท.ร. 14) เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐาน
ยืนยันถิ่นก าเนิดหรือประวัติของบุคคลหรือมีหลักฐานไม่เพียงพอที่นายทะเบียนจะพิจารณาเพ่ิมชื่อใน
ทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ไม่รวมถึงคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่ไม่อยู่ในความควบคุมของ
ทางราชการ หรือรัฐไม่มีนโยบายผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ” 
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ฝุายหนึ่งเสนอให้ตีความตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ดังปรากฏ
ตามระเบียบของกรมการปกครอง กล่าวคือ หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือบุคคลธรรมชาติหรือมนุษย์
ที่ตั้งบ้านเรือนในประเทศไทย แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย รวมถึงรัฐอ่ืนใดบนโลก 

ในขณะที่อีกฝุายหนึ่ง อยากให้ตีความหมายรวมไปถึงคนไร้สัญชาติที่ถูกบันทึกใน
ทะเบียนราษฎรของรัฐไทยอีกด้วย ทั้งท่ีมีชื่อในทะเบียนบ้าน และทะเบียนประวัติ  

การจะตีความความหมายของค านิยามค าว่า “คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนรา
ษฏร” เพ่ือหาบุคคลที่เป็นเปูาหมายในการคุ้มครองตามมาตรา 19/1 นั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าสามารถ
ตีความได้จากถ้อยค าในบทบัญญัตินั้นเอง41 โดยหากพิจารณาจากถ้อยค าตามบทบัญญัติจะสังเกตได้
ถึงค าว่า “ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร” ซึ่งหมายความว่า ไม่มีสถานะใดๆ ในทะเบียนราษฎร 
กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมายทะเบียนราษฎร หรือไม่เคย
ได้รับการบันทึกตัวตนลงในทะเบียนราษฎรเลย ซึ่งผู้ศึกษาจะขออธิบายลักษณะดังกล่าวโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ข้อพิจารณา ดังนี้  

1. การบันทึกตัวบุคคลลงในทะเบียนราษฎร คือ การบันทึกข้อมูลตัวบุคคลอันเป็นการ
รับรองว่าบุคคลนั้นมีตัวตนอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายมหาชน (ซึ่งไม่เท่ากับการมีตัวตนอยู่ใน
ราชอาณาจักรตามข้อเท็จจริง หรือการมีตัวตนในฐานะบุคคลตามกฎหมายเอกชน)  

2. การบันทึกตัวบุคคลลงในทะเบียนราษฎร อาจจะเป็นการบันทึกลงในทะเบียนบ้าน 
หรือทะเบียนประวัติก็ได้ ซึ่งการบันทึกตัวบุคคลลงในทะเบียนใดๆในสองฉบับนี้ ก็เป็นการบันทึกตัว
บุคคลลงในทะเบียนราษฎรเช่นเดียวกัน เพราะทั้งสองทะเบียนเป็นประเภทของทะเบียนราษฎร
เช่นเดียวกัน 

3. การบันทึกตัวบุคคลลงในทะเบียนราษฎร จะต้องมีการก าหนดสถานะของบุคคลนั้นๆ 
ด้วย กล่าวคือ ก าหนดว่าบุคคลที่มีข้อมูลอยู่ในทะเบียนราษฎรนั้นมีสถานะอย่างไร เพ่ือให้ทราบถึง
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยสถานะของบุคคลนั้นๆ อาจจะเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย บุคคลที่ไม่
มีสัญชาติไทย บุคคลที่เป็นแรงงานต่างด้าว หรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บุคคลที่ได้รับการ
บันทึกลงในทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก.) ก็ได้   

ดังนี้ หากบุคคลที่เป็นเปูาหมายในการคุ้มครองตามมาตรา 19/1 คือ บุคคลที่ไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎร ซึ่งก็คือบุคคลที่ไม่เคยได้รับการบันทึกตัวบุคคลลงในทะเบียนราษฎร 

                                           
41 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน,” ในงานร าลึก 100 

ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์, จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, 2551) : น. 2 - 35 
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ดังเช่นที่ผู้ศึกษาได้อธิบายไว้ข้างต้น บุคคลดังกล่าวจึงไม่ใช่บุคคลที่มีสถานะบุคคลอยู่ในทะเบียน
ราษฎรแล้ว ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้รับบันทึกว่าเป็นบุคคลสถานะใด ฉะนั้น บุคคลที่มีสถานะตาม
กฎหมายทะเบียนราษฎรแล้ว บุคคลที่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎรแล้ว หรือบุคคลใดก็ตามที่
ได้รับการบันทึกตัวลงในทะเบียนราษฎรประเภททะเบียนบ้าน ทร. 14 และทร. 13 หรือบุคคลที่ได้รับ
การบันทึกลงในทะเบียนราษฎรประเภททะเบียนประวัติ ทร. 38/1 หรือทร. 38 ก. ดังเช่น บุคคลที่
ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎรในฐานะ “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” หรือบุคคลที่ไม่มี
สัญชาติไทยแต่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎรแล้ว 

เมื่อสรุปได้ว่าบุคคลที่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎรแล้ว ย่อมไม่ใช่คนพิการตาม
มาตรา 19/1 ต่อไปจึงควรพิจารณาถึงว่าบุคคลดังกล่าวควรจะเป็นบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรหรือไม่  ดังนี้ บุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร คือ บุคคลที่เป็นคนไร้รัฐ ไม่มีตัวตนตามกฎหมายอยู่ในรัฐใดบนโลก ไม่มี
สถานะบุคคลตามกฎหมายมหาชนของรัฐใดบนโลก แม้จะมีตัวตนอยู่ในรัฐนั้นตามข้อเท็จจริงก็ตาม ซึ่ง
หมายความว่า บุคคลดังกล่าวก็ย่อมไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมายมหาชนและไม่มีตัวตนต่อหน้ารัฐ
ไทยเช่นกัน เท่ากับว่าบุคคลดังกล่าวย่อมไม่มีตัวตนตามกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ไม่ได้รับการ
บันทึกตัวตนลงในทะเบียนราษฎร และไม่มีสถานะตามกฎหมายทะเบียนราษฎร ซึ่งดังเช่นที่ผู้ศึกษาได้
อธิบายไว้ข้างต้น การไม่มีสถานะใด ๆ ในทะเบียนราษฎร หรือการไม่ได้รับการบันทึกตัวบุคคลลงใน
ทะเบียนราษฎร คือลักษณะของบุคคลที่เป็น “บุคคลซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร” หรือ “คน
พิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร”  

ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า บุคคลที่เป็นเปูาหมายในการคุ้มครองตามมาตรา 19/1 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 คือ บุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร หรือคนพิการที่
ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร42 นั่นเอง ประกอบกับได้มีการบันทึกถึง
เจตนารมณ์ในการบัญญัติมาตรา 19/1 เอาไว้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่คน
พิการที่ตกหล่นจากการส ารวจเพื่อบันทึกชื่อลงในทะเบียนราษฎร43  

                                           
42 สัมภาษณ์ วีนัส สีสุข  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน, สัมภาษณ์, 

ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง, 22 กรกฎาคม 2559 
43 กลุ่มกฎหมาย พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556, (โรงพิมพ์ดีสุวรรณซัพพลายเซอร์วิส, 
กรุงเทพมหานคร 2557,) น. 37 
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แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่มีการประกาศระเบียบตามมาตรา 19/1 ออกมา แม้ร่างระเบียบ
ที่น าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2559 จะยอมรับแนวคิดที่สอง แต่ร่างระเบียบนี้ก็ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดังกล่าว ในขณะที่แนวคิดแรกกลับได้รับการสนับสนุนจาก ดร.เสรี นนทสูติ44 ผู้แทน
ไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Intergovernmental 
Commission on Human Rights or AICHR)  ตลอดจนคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 255945 

เมื่อได้กล่าวถึงตัวคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรแล้ว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงสิทธิของคนพิการตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศและหลักสิทธิ
มนุษยชนอันเป็นหลักการเบื้องหลังสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ที่ รัฐไทยมีพันธกรณีที่จะต้อง
ปฎิบัติตามข้อบทของอนุสัญญาเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการซึ่งเป็นหนึ่งใน
สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีคนพิการเป็นผู้ทรงสิทธิ ผู้ศึกษาจะอธิบายต่อไปถึงสิทธิของคนพิการ
ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีรัฐไทยมีพันธกรณีในฐานะภาคีสมาชิก รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

                                           
44 สัมภาษณ์ ดร.เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Intergovernmental Commission on Human Rights or AICHR), มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ภาครัฐ, 29 กรกฎาคม 2559 

45 สัมภาษณ์ อิทธิพล ปรีติประสงค์  คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ , กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 4 สิงหาคม 2559 
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บทที่ 3 
สิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรตาม

หลักสิทธิขั้นพื้นฐานและตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่งรัฐไทยมีพันธกรณ ี
 

คนพิการนั้นนอกจากจะได้รับการคุ้มครองจากหลักสิทธิมนุษยชน ในฐานะที่เป็นมนุษย์
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว ยังสามารถเป็นหนึ่งในผู้ทรงสิทธิของสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศอ่ืนๆ นอกจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการได้ด้วย เนื่องจากความพิการอาจเป็นสิ่งที่ติดตัว
มาตั้งแต่เกิด หรือเกิดในภายหลังก็ได้ ดังนั้น สิทธิของคนพิการนอกจากจะมีการประกันอย่างเต็มที่ใน
อนุสัญญาซึ่งคนพิการเป็นผู้ทรงสิทธิแล้ว หากคนพิการมีลักษณะตามคุณสมบัติของผู้ทรงสิทธิของ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศอ่ืน คนพิการก็จะต้องได้รับการประกันสิทธิตามสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศฉบับนั้นด้วย1 โดยผู้ศึกษาจะขออธิบายโดยแบ่งแยกออกเป็น 4 หัวข้อ คือ แนวคิดเรื่องสิทธิ
ของคนพิการที่ไร้การรับรองสถานะตามหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ อีกทั้งเพ่ือให้เห็นถึง
สถานการณ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรในปัจจุบันของรัฐไทย ผู้ศึกษาจะอธิบายถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐไทยที่เกี่ยวกับคน
พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และความช่วยเหลือที่เหมาะสม
ตามหลักสิทธิมนุษยชนอีกด้วย ดังนี้ 

 
3.1 แนวคิดเรื่องสิทธิของคนพิการที่ไร้การรับรองสถานะตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 
เนื่องจากคนพิการมีสถานะเป็นมนุษย์ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน

เช่นเดียวกับมนุษย์อ่ืนๆ โดยมีหลักการขั้นพ้ืนฐาน 7 ประการตามหลักสิทธิมนุษยชน คือ สิทธิ
มนุษยชนเป็นสากล (Universality) การได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ (Equality 
and non-discrimination) สิทธิมนุษยชนเป็นองค์รวมแยกเป็นส่วนๆไม่ได้ (Indivisibility) การมีส่วน
ร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ (Participation) ความรับผิดชอบ (Accountability) และความ

                                           
1 The Equal Rights Trust, “Guidelines to protect stateless persons from 

arbitrary detention,” Accessed February 20, 2015, http://www.equalrightstrust.org/ 
content/guidelines-protect-stateless-persons-arbitrary-detention 
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โปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency) รวมถึงหลักการเพ่ิมเติมซึ่งคนพิการจ าเป็นต้องได้รับการ
คุ้มครองโดยเฉพาะ คือ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) 

3.1.1 สิทธิมนุษยชนเป็นสากล 
สิทธิมนุษยชนเป็นสากล คือ มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีสภาพความเป็นมนุษย์ที่เท่า

เทียมกัน ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นเพศใด เชื้อชาติใด หรือสภาวะของร่างกายจะเป็นอย่างไร มนุษย์ทุกคน
ย่อมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างไม่แบ่งแยก การปฏิบัติต่อบุคคลใดโดยการลดค่าให้ต่ ากว่ามนุษย์คน
อ่ืนๆย่อมเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และโดยที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมได้รับความคุ้มครองในสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน หากไม่ได้รับการคุ้มครองให้เข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานก็ย่อมเป็นการลดค่าความเป็นมนุษย์ 

3.1.2 การได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 
ตามแนวคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน โดยต้องได้รับการเคารพสิทธิใน

ความเป็นอิสระและความเท่าเทียมกันในเกียรติภูมิของการเป็นมนุษย์ มนุษย์ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
อย่างเสมอภาค จะแบ่งแยกสิทธิ หรือจ ากัดสิทธิเพราะเหตุว่ามนุษย์ผู้นั้นมีเชื้อชาติ หรือสัญชาติ หรือ
ถิ่นก าเนิด ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง เด็กหรือคนชรา พิการหรือไม่ มนุษย์ทุกคนต้องได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนจะต้องเป็นการปฏิบัติในมาตรฐาน
เดียวไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่างของแต่ละคน 

3.1.3 สิทธิมนุษยชนเป็นองค์รวมแยกเป็นส่วน ๆ ไม่ได้ 
สิทธิมนุษยชนจะแบ่งแยกออกจากกันไม่ได้ คือ จะก าหนดให้มนุษย์ได้รับการ

คุ้มครองในสิทธิอย่างหนึ่ง และจ ากัดสิทธิอีกอย่างไม่ได้ รัฐจะต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของมนุษย์ทุก
คนในฐานะที่เป็นองค์รวม เช่น รัฐจะคุ้มครองเฉพาะสิทธิทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และจ ากัดสิทธิ
ด้านเศรษฐกิจ หรือการประกอบอาชีพไม่ได้ การละเมิดสิทธิของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิใด ย่อมเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในองค์รวม 

3.1.4 การมีส่วนร่วม 
มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการรับรองว่าเป็นมนุษย์ในทุกชุมชนและมีตัวตนอยู่

ในรัฐนั้น โดยที่จะต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จะแบ่งแยก กีดกัน ไม่ให้การรับรอง
ว่าเป็นมนุษย์โดยชุมชน หรือรัฐนั้นไม่ได้ และมนุษย์ย่อมมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในชุมชน หรือรัฐ เพ่ือ
ก าหนดมาตรการ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือการประกันสิทธิของตนเอง 

3.1.5 ความรับผิดชอบ 
หากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของมนุษย์คนใด จะต้องมีกลไกในการรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิของมนุษย์คนนั้น โดยรัฐจะต้องรับประกันว่ากลไกดังกล่าว
จะมีอยู่และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเยียวยาและให้ความเป็นธรรมต่อมนุษย์ที่ถูกละเมิดสิทธินั้น 
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3.1.6 ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ คือ การกระท าใดๆของรัฐจะต้องเป็นที่เปิดเผยต่อ

สังคม เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการกระท านั้น ว่าเป็นไปด้วยความถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ มีความ
เป็นมาในการใช้อ านาจของรัฐในการกระท าดังกล่าวอย่างไร ไม่ว่าจะการกระท าของรัฐนั้น จะเป็นการ
กระท าให้ลักษณะปฏิบัติทางการปกครอง หรือการก าหนดนโยบาย หรือการประกาศใช้กฎหมายก็
ตาม 

3.1.7 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
ถึงแม้ว่าคนพิการจะมีสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับมนุษย์คนอ่ืนแล้วก็ตาม 

แต่คนพิการนั้นมีสภาวะทางร่างกาย หรือทางจิตใจ หรือทางการเรียนรู้ที่ด้อยกว่ามนุษย์คนอ่ืน หลัก
สิทธิมนุษยชนทั่วไปเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้คนพิการอยู่ร่วมกันสังคมได้ราบรื่นเช่นเดียวกับ
มนุษย์คนอื่นๆท่ีไม่มีความพิการ ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข คือ การ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เป็นการช่วยเหลือของรัฐให้สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนในสังคมได้เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยรัฐจะต้องด าเนินมาตรการเพ่ือประกันว่าคนพิการ
จะเข้าถึงสิทธิของตนอย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกันกับคนอ่ืน และการเข้าถึงนั้นจะต้องเป็นการเข้าถึงที่
คนพิการสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น การขนส่งสาธารณะ รัฐจะต้องประกันว่าคนพิการจะต้องเข้าถึง
บริการรถโดยสารประจ าทาง และถึงแม้ว่าคนพิการจะสามารถเข้าถึงบริการรถโดยสารประจ าทางแล้ว 
แต่หากไม่สามารถโดยสารได้ก็ไม่สามารถท าให้คนพิการคนนั้นสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข
เช่นเดียวกับคนไม่พิการได้ ยกตัวอย่าง คือ คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็น 
ถึงแม้ว่าคนพิการดังกล่าวจะสามารถไปถึงปูายจอดรถโดยสารประจ าทางได้ แต่หากรถโดยสารประจ า
ทางไม่ใช่รถโดยสารประจ าทางที่เป็นรถชานต่ า คนพิการก็ไม่สามารถใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง
นั้นได ้

 
3.2 ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่คนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) คือ สภาพความเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนเกิด

มาย่อมมีสภาพความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นเพศใด เชื้อชาติใด หรือสภาวะของ
ร่างกายจะเป็นอย่างไร มนุษย์ทุกคนย่อมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก การ
ปฏิบัติต่อบุคคลใดโดยการลดค่าให้ต่ ากว่ามนุษย์คนอ่ืนๆย่อมเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และโดยที่มนุษย์
ทุกคนเกิดมาย่อมได้รับความคุ้มครองในสิทธิขั้นพ้ืนฐาน หากไม่ได้รับการคุ้มครองให้เข้าถึงสิทธิขั้น
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พ้ืนฐานก็ย่อมเป็นการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความช่วยเหลือตามหลักศักดิ์ศรีของมนุษย์ ย่อม
หมายความว่าเป็นการช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้รับการปฏิบัติต่อตนเองเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และ
ย่อมหมายความว่าเป็นช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้เข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ หรือให้บุคคลนั้น
สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเองอย่างปกติสุข2  

การจัดให้มีความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
หมายความว่าจะต้องให้จัดให้มีความช่วยเหลือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรสามารถด ารงชีวิตให้สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือให้ได้เข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ คือ สิทธิตามธรรมชาติ ได้แก่ สิทธิในชีวิต สิทธิในร่างกาย และ
สิทธิในทรัพย์สิน ซึ่งถึงแม้ว่าตามแนวคิดพ้ืนฐานในเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนพิการย่อมต้อง
เหมือนกับบุคคลอื่น แต่เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมที่ไม่ได้
พัฒนาเพื่อคนพิการ สิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนพิการจะต้องมีรายะเอียดที่แตกต่างออกไป  

ดังนั้น เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมากที่สุด จึงควรพิจารณาจากข้อบทแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่จัดท าขึ้น
เพ่ือคุ้มครองคนพิการ และเนื่องจากสาระของอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน คือ การก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าที่รัฐจะต้องด าเนินการเพ่ือให้การประกันสิทธิของผู้ทรงสิทธิตามอนุสัญญานั้น ๆ โดย
ไม่แบ่งแยกว่าผู้ทรงสิทธิจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติของรัฐภาคี แต่อนุสัญญาจะผูกพันให้รัฐภาคีต้อง
ด าเนินการประกันสิทธิให้กับมนุษย์ทุกคนทีป่รากฏตัวขึ้นในดินแดนของรัฐภาคี  

จากการศึกษาอนุสัญญาดังกล่าว ผู้ศึกษาได้สรุปเนื้อหาเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนพิการ
ออกได้เป็น 4 กลุ่มสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อย่างไรก็ตาม สิทธิของคนพิการที่
ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
อ่ืน3ซ่ึงมีผลผูกพันรัฐไทยด้วย45 จึงก่อให้เกิดหน้าที่ของรัฐไทยที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ปรากฏใน

                                           
2 สัมภาษณ์ สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธุ์, อนุกรรมการคณะอนุกรรมการปรับปรุง

กฎหมายเกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐานรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เด็ก, สัมภาษณ์, โรงแรม
เอเชีย, 24 มิถุนายน 2559 

3 ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights) 2) กติการะหว่างประเทศ 2 ฉบับ ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights 
- ICCPR)  และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International 
Covenant on Economics, Social and Cultural Rights - ICESCR) 3) อนุสัญญาระหว่าง
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ประเทศ 4 ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - 
CRC) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman - CEDAW) อนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination – CERD) และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการ
ลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CAT) และ 4) ปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration - AHRD) 

4 สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน - Core international human rights 
treaties, กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2559, http://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/international-human-
rights-mechanism/,  

5 1) รัฐไทยลงนามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 
on Human Rights - UDHR) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491  

2) รัฐไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) โดยการภาคยานุวัติ เมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2539 และมีผลใช้บังคับกับรัฐไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540  

3) รัฐไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) 
โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 และมีผลใช้บังคับกับรัฐไทยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
2542  

4) รัฐไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – 
CEDAW) โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2528 และมีผลใช้บังคับกับรัฐไทยเมื่อวันที่ 8 
กันยายน 2528  

5) รัฐไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of 
the Child - CRC) โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 และมีผลใช้บังคับกับรัฐไทย 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535 

6) รัฐไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุก
รูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD) 
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ข้อบทตามสนธิสัญญาระหว่างสัญญาข้างต้น ในลักษณะของการก าหนดนโยบายการบริหาร หรือการ
ก าหนดบทบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีต่างๆ และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ก าหนดในมาตรา 4 ให้พันธกรณีของรัฐไทยด้านสิทธิมนุษยชนต่อ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศได้รับการรับรองในฐานะสิทธิของประชาชนทุกคนในรัฐไทย อันน าไปสู่
ความช่วยเหลือตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการ 4 ความช่วยเหลือ 

ผู้ศึกษาจึงจะอธิบายที่มาของความช่วยเหลือตามข้อบทแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการและกล่าวถึงข้อบทตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอ่ืนที่สอดคล้องกันด้วย  
ดังนี้ 

3.2.1 สิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

3.2.1.1 สิทธิด้านการรักษาพยาบาล (Right to Health) 
สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลเร่งด่วนฉุกเฉิน เพ่ือให้สามารถมีชีวิตต่อไป

ได้ และสิทธิในการได้รับการรับรองอาการเจ็บปุวย ทุพพลภาพ และความพิการ บุคคลทุกคนมีสิทธิใน
การมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือคนพิการ และรัฐจะต้องด าเนินการให้เป็นเช่นนั้นโดยจะต้องไม่ใช้
กฎหมายเพ่ือด าเนินการใด เพ่ือยับยั้งไม่ให้บุคคลมีชีวิตอยู่รอด ปรากฏตามความในอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ ข้อ 106 ซึ่งสอดคล้องกับการประกันสิทธิของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 67 
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 68  

                                                                                                                         
โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และมีผลใช้บังคับกับรัฐไทยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2546 

7) รัฐไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท าอ่ืนๆ 
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CAT) โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2550 และมีผลใช้บังคับกับรัฐไทยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 

8) รัฐไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the 
Rights of the Persons with Disabilities - CRPD) โดยการให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2551 และมีผลใช้บังคับกับรัฐไทยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 

9) รัฐไทยลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights 
Declaration – AHRD) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 

6 ข้อ 10 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“สิทธิในชีวิต 
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รัฐจะต้องจัดให้มีมาตรการเพ่ือตรวจถึงความพิการในระยะเริ่มแรกเพ่ือลด
ความพิการความเจ็บปุวย และการตายของเด็ก มีระบบสาธารณสุขที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน มีนโยบาย
ด้านสาธารณสุขในรูปแบบของการดูแลสุขภาพเชิงปูองกัน ปรากฏอยู่ในข้อ 24 (2)9 ตามอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก และข้อ 25 (บี)10 อนุสัญญาว่าสิทธิคนพิการ 

                                                                                                                         
รัฐภาคียืนยันว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่มีมาแต่ก าเนิดในการมีชีวิต และจะด าเนิน

มาตรการที่จ าเป็นทั้งปวงเพ่ือให้คนพิการสามารถอุปโภคสิทธิดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลบนพ้ืนฐาน
ทีเ่ท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน” 

7 ข้อ 6 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. รัฐภาคียอมรับว่า เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต 
2. รัฐภาคีจะประกันอย่างเต็มที่เท่าที่จะท าได้ ให้มีการอยู่รอด และการพัฒนาของ

เด็ก” 
8 ข้อ 6 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่ก าเนิด สิทธินี้ต้องได้รับการคุ้มครองโดย

กฎหมาย บุคคลจะต้องไม่ถูกท าให้เสียชีวิตโดยอ าเภอใจ 
2. ในประเทศที่ยังมิได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต การลงโทษประหารชีวิตอาจกระท า

ได้เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุดตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะกระท าความผิด และไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งกติกานี้ และต่อนุสัญญาว่าด้วยการปูองกันและการลงโทษอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ การลงโทษ
เช่นว่านี้จะกระท าได้ก็แต่โดยค าพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่มีอ านาจ 

3. ในกรณีที่การท าให้เสียชีวิตมีลักษณะเป็นอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ ย่อมเป็นที่
เข้าใจว่าข้อนี้มิได้ให้อ านาจรัฐภาคีใดแห่งกติกานี้ในอันที่จะเลี่ยงจากพันธกรณีใดที่มีตามบทบัญญัติ
แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการปูองกันและการลงโทษอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ 

4. บุคคลใดต้องค าพิพากษาประหารชีวิต ย่อมมีสิทธิขออภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อน
โทษตามค าพิพากษา การนิรโทษกรรม การอภัยโทษ หรือการลดหย่อนผ่อนโทษตามค าพิพากษา
ประหารชีวิตอาจให้ได้ในทุกกรณี 

5. บุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปี กระท าความผิดจะถูกพิพากษาประหารชีวิตมิได้ และจะ
ด าเนินการประหารชีวิตสตรีขณะมีครรภ์มิได้ 

6. รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้จะยกข้อนี้ขึ้นอ้างเพ่ือประวิง หรือขัดขวางการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตมิได้” 

9 ข้อ 24 (2) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
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“2. รัฐภาคีจะให้มีการปฏิบัติตามซึ่งสิทธินี้อย่างเต็มที่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะ

ด าเนินมาตรการที่เหมาะสมดังนี้ 
ก) ลดการเสียชีวิตของทารก และเด็ก 
ข) ประกันให้มีการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จ าเป็นและการดูแลสุขภาพแก่

เด็กทุกคน โดยเน้นการพัฒนาการดูแลสุขภาพข้ันปฐม 
ค) ต่อสู้กับโรคภัย และทุพโภชนาการ รวมทั้งที่อยู่ภายในขอบข่ายของการดูแล

สุขภาพขั้นปฐม ซึ่งนอกเหนือจากวิธีการอ่ืนแล้วยังด าเนินการโดยการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่พร้อมแล้ว 
และโดยการจัดหาอาการที่ถูกหลักโภชนาการและน้ าดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึง
อันตราย และความเสี่ยงของมลภาวะแวดล้อม 

ง) ประกันให้มีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่มารดาทั้งก่อนและหลังคลอด 
จ) ประกันว่าทุกส่วนของสังคม โดยเฉพาะบิดามารดาและเด็ก จะได้รับข้อมูล 

ข่าวสาร และเข้าถึงการศึกษาและการสนับสนุนให้ใช้ความรู้พื้นฐานในเรื่องโภชนาการและสุขภาพเด็ก 
เรื่องประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา เรื่องอนามัยและสุขาภิบาลสภาพแวดล้อม และเรื่องการ
ปูองกันอุบัติเหตุ 

ฉ) พัฒนาการดูแลสุขภาพเชิงปูองกัน การแนะแนวแก่บิดามารดาและการให้บริการ
และการศกึษาในเรื่องการวางแผนครอบครัว 

3. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งปวง เพ่ือที่จะขจัด
ทางปฏิบัติดั้งเดิมที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพของเด็ก 

4. รัฐภาคีรับที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่าประเทศ เพ่ือที่จะให้การ
ด าเนินการให้สิทธิที่ยอมรับในข้อนี้บังเกิดผลอย่างเต็มที่ตามล าดับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ความจ าเป็นของ
ประเทศก าลังพัฒนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ” 

10 ข้อ 25 (บี) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“สุขภาพ 
รัฐภาคียอมรับว่าคนพิการมีสิทธิในการอุปโภคมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงสุดเท่าที่จะ

หาได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรu3585 การที่
เหมาะสมทั้งปวงเพ่ือประกันให้คนพิการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขโดยค านึงถึงเพศสภาพ รวมถึง
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รัฐภาคี 

(บี) จัดให้มีบริการด้านสุขภาพที่จ าเป็นส าหรับคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับ
ความพิการรวมทั้งการบ่งชี้และช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มอย่างเหมาะสมและการบริการที่จัดให้เพ่ือ
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นอกจากนั้น เพ่ือเป็นการรับรองว่าคนพิการจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ใน
สถานการณ์ที่มีความอันตราย ยังก าหนดให้คนพิการมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในสถานการณ์ที่มี
ความเสี่ยงและสถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม โดยรัฐจะต้องด าเนินการที่จ าเป็นทั้งปวงเพ่ือ
ประกันการคุ้มครองและความปลอดภัยของคนพิการในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง รวมทั้งสถานการณ์
ความขัดแย้งทางอาวุธ สถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 1111 

3.2.1.2 สิทธิด้านการรับรองสถานะบุคคล (Right to legal entity) 
สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย คือ สิทธิของบุคคลทุกคน

รวมถึงคนพิการทีจ่ะต้องได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกันเบื้องหน้ากฎหมาย โดยบุคคลทุกคนมีสิทธิ
ที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในทุกแห่งหน คนพิการเองก็เช่นกัน จะต้องได้รับการ
ยอมรับอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน โดยปราศจากการเลือกประติบัติ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติ
เพราะเหตุจาก เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนาฯ ซึ่งการยอมรับให้มีความเท่าเทียมกันเบื้องหน้า
กฎหมายก็คือการบันทึกและก าหนดสถานะเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีตัวตนตามกฎหมายนั่นเอง ตาม
ความในข้อ 12 (1) (2)12 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับ กติการะหว่างประเทศว่า

                                                                                                                         
จ ากัดระดับความพิการให้น้อยที่สุด และปูองกันไม่ให้เกิดความพิการเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ รวมทั้งในเด็กและ
ผู้สูงอายุ” 

11 ข้อ 11 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“สถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยงและสถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม 
รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่จ าเป็นทั้งปวงเพ่ือประกันการคุ้มครองและความ

ปลอดภัยของคนพิการในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง รวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธ 
สถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม และการเกิดข้ึนของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งนี้ ตามพันธกรณีของ
รัฐภาคีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมทั้งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ” 

12 ข้อ 12 (1) (2)  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“การยอมรับอย่างเท่าเทียมกันเบื้องหน้ากฎหมาย 
1. รัฐภาคียืนยันว่าคนพิการมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลเบื้องหน้า

กฎหมายในทุกแห่งหน 
2. ให้รัฐภาคียอมรับว่าคนพิการอุปโภคความสามารถทางกฎหมายในทุกด้านของ

การด าเนินชีวิตบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน” 
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ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 1613 และข้อ 2614 และข้อ 615 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 

รัฐภาคีจะต้องรับรองให้คนพิการมีฐานะตามกฎหมายที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน
นอกจากที่จะได้รับการรับรองตัวบุคคลเบื้องหน้ากฎหมายแล้ว มีเมื่อตัวตนเบื้องหน้ากฎหมายก็ยังต้อง
ได้รับการปฎิบัติเช่นเดียวกับบุคคลที่มีตัวตนเบื้องหน้ากฎหมายอ่ืนๆ คนพิการจะต้องมีเสรีภาพและมี
ความมั่นคงของบุคคล ไม่ถูกลิดรอนเสรีภาพด้วยเหตุแห่งความพิการ หากถูกลิดรอนก็ต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย ได้รับหลักประกันที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม
ตามข้อ 1416 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

                                           
13 ข้อ 16 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในทุกแห่งหน”  
14 ข้อ 26 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่า

เทียมกันตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในกรณีนี้ กฎหมายจะต้องห้ามการเลือก
ปฏิบัติใด ๆ และต้องประกันการคุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุผลใด เช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็น
อ่ืนใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ”  

15 ข้อ 6 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับทุกแห่งหนว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย” 
16 ข้อ 14 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“เสรีภาพและความม่ันคงของบุคคล 
1. ให้รัฐภาคีประกันให้คนพิการบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น 
(เอ) อุปโภคสิทธิในเสรีภาพและความม่ันคงของบุคคล 
(บี) ไม่ถูกลิดรอนเสรีภาพของตนโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือตามอ าเภอใจและการ

ลิดรอนเสรีภาพใดๆ จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และไม่ว่าในกรณีใดก็ตามความพิการที่มีอยู่ย่อมไม่
เป็นเหตุแห่งการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ 

2. ให้รัฐภาคีประกันว่าหากคนพิการถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพโดยกระบวนการใดๆ
พวกเขาจะมีสิทธิได้รับหลักประกันที่สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศบนพ้ืนฐาน
ที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน และจะได้รับการปฏิบัติโดยสอดคล้องกับความมุ่งประสงค์และหลักการของ
อนุสัญญานี้ รวมทั้งการได้รับการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล” 
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ข้อ 12 (1) (2)  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับ กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 16  และข้อ 26  และข้อ 6  ปฎิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้น นอกจากจะให้ความคุ้มครองในลักษณะที่เป็นการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายเอกชนหรือแพ่งแล้ว การที่บุคคลจะมีสถานะบุคคลตามกฎหมายได้นั้น บุคคลจะต้อง
ได้รับการรับรองว่ามีสถานะตามกฎหมายว่าการทะเบียนราษฎรเสียก่อน เพ่ือที่จะได้ยืนยันต่อฝุาย
ปกครองว่าบุคคลนี้มีตัวบุคคลอยู่ในรัฐนั้นจริง และมีสิทธิเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนอย่างเท่าเทียมกัน 

นอกจากนั้นแล้วในกรณีของเด็ก เด็กยังมีสิทธิในการได้รับการจดทะเบียนการ
เกิดอีกด้วย คือ เด็กทุกคนเมื่อเกิดจะต้องได้รับการจดทะเบียนการเกิด ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะมีความ
พิการหรือไม่ หรือเป็นคนสัญชาติหรือเชื้อชาติใดก็ตาม ตามความในช้อ 18 (2)17 อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับความในข้อ 718 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 24 (2)19 

3.2.1.3 สิทธิด้านคุณภาพชีวิต (Right to life quality) 
สิทธิในการได้รับการประกันว่าจะสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้ แบ่งแยก

ออกได้เป็น 6 สิทธิ คือ สิทธิในการศึกษา สิทธิในหลักประกันสุขภาพ สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือ
ดูแล สิทธิในการท างาน สิทธิในการเดินทาง และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังนี้ 

                                           
17 ข้อ 18 (2) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“เสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐานและการถือสัญชาติ 
2. เด็กพิการจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังจากเกิด และจะมีสิทธิตั้งแต่เกิดในการ

มีชื่อ มีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ และในขอบเขตที่เป็นไปได้ที่สุด สิทธิที่จะรู้จัก และได้รับการเลี้ยงดู
จากบิดามารดาของตนในขอบเขตที่เป็นไปได้ที่สุด” 

18 ข้อ 7 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิที่จะมีชื่อนับแต่เกิด 

และสิทธิที่จะได้สัญชาติ และเท่าท่ีจะเป็นไปได้ สิทธิที่จะรู้จักและได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากบิดามารดา
ของตน 

2. รัฐภาคีจะประกันให้มีการปฏิบัติตามสิทธิเหล่านี้ตามกฎหมายภายในและ
พันธกรณีของรัฐภาคีที่มีอยู่ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีท่ีเด็กจะตกอยู่ในสถานะไร้สัญชาติ” 

19 ข้อ 24 (2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“2. เด็กทุกคนต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิด และต้องมีชื่อ” 
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(1) สิทธิในการศึกษา 
คนพิการมสีิทธิในการศึกษาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการ

เลือกปฎิบัติเพราะความพิการ หรือเพราะเพศสภาพ และเปิดโอกาสให้คนพิการได้เลือกการศึกษาที่
เหมาะสมกับตน เพ่ือให้คนพิการสามารถพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การส านึกในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ คุณค่าของตน และการมีส่วนร่วมในสังคม โดยรัฐจะต้องให้คนพิการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยปราศจากค่าใช้จ่าย การเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
และต้องให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่สภาพความพิการของคนพิการ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาภาษา
มือ อักษรเบรลล์ การสื่อสารอ่ืนๆ ความช่วยเหลืออ่ืนๆ และการฝึกให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ช่วยเหลือทางการศึกษาแก่คนพิการได้ ปรากฏตามความในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 24 ซึ่ง
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก ข้อ 23 (3) (4)20 ข้อ 2821 ข้อ 2922 และข้อ 3323 อนุสัญญาว่าด้วย

                                           
20 ข้อ 23 (3) (4) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“3. โดยยอมรับความจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการ ความช่วยเหลือที่ให้ตามวรรค 2 

ของข้อนี้ เป็นการให้เปล่าเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงก าลังทรัพย์ของบิดามารดา หรือ
บุคคลอ่ืนที่ดูแลเด็ก และความช่วยเหลือเช่นว่าจะถูกก าหนดขึ้นเพ่ือที่จะประกันว่า เด็กพิการจะ
สามารถอย่างมีประสิทธิพลที่จะเข้าถึง และได้รับการศึกษา การฝึกอบรม การบริการดูแลสุขภาพ การ
บริการด้านการฟ้ืนฟูสภาพ การตระเตรียมส าหรับการจ้างงาน และโอกาสทางด้านสันทนาการใน
ลักษณะที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถบรรลุผลส าเร็จอย่างเต็มที่เท่าที่เป็นไปได้ในการเข้ากับสังคมและการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้วย 

4. ภายใต้บรรยากาศความร่วมมือระหว่างประเทศ รัฐภาคีจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม ในด้านการดูแลสุขภาพเชิงปูองกัน และด้านการรักษาเด็กพิการทาง
การแพทย์ ทางจิตวิทยา และทางการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการเผยแพร่ และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการฟ้ืนฟูการศึกษา และการบริการด้านการฝึกอาชีพโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้
รัฐภาคีสามารถปรับปรุงความสามารถและทักษะ และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในด้านนี้ ในเรื่องนี้ความ
ต้องการของประเทศก าลังพัฒนาควรได้รับการค านึงถึงเป็นพิเศษ” 

21 ข้อ 28 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษา และเพ่ือที่จะให้สิทธินี้บังเกิดผล

ตามล าดับและบนพื้นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกัน รัฐภาคีจะ 
ก) จัดการศึกษาระดับประถมเป็นภาคบังคับที่เด็กทุกคนสามารถเรียนได้โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
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ข) สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการศึกษา

สายสามัญและสายอาชีพ จัดการศึกษาให้แพร่หลายและเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน และด าเนินมาตรการ
ที่เหมาะสม เช่น การน ามาใช้ซึ่งการศึกษาแบบให้เปล่าและการเสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงินใน
กรณีท่ีจ าเป็น 

ค) ท าให้การศึกษาในระดับสูงเปิดกว้างแก่ทุกคนบนพ้ืนฐานของความสามารถ โดย
ทุกวิธีการที่เหมาะสม 

ง) ท าให้ข้อมูลข่าวสาร และการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ เป็นที่แพร่หลาย
และเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน 

จ) ด าเนินมาตรการเพ่ือสนับสนุนการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ และลดอัตราการออก
จากโรงเรียนกลางคัน 

2. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า ระเบียบวินัยของโรงเรียนได้
ก าหนดขึ้นในลักษณะที่สอดคล้องกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของเด็ก และสอดคล้องกับอนุสัญญา
นี้ 

3. รัฐภาคีจะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพ่ือที่จะเกื้อกูลต่อการขจัดความเขลาและการไม่รู้ หนังสือทั่วโลก และ
เอ้ืออ านวยให้ได้รับความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ความ
ต้องการของประเทศก าลังพัฒนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ” 

22 ข้อ 29 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. รัฐภาคีตกลงว่า การศึกษาของเด็กจะมุ่งไปสู่ 
ก) การพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถทางด้านร่างกาย

และจิตใจของเด็กให้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
ข) การพัฒนาความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานและต่อหลักการ

ที่วางไว้ในกฏบัตรสหประชาชาติ 
ค) การพัฒนาความเคารพต่อบิดามารดาของเด็ก เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภาษา 

และค่านิยมของเด็กนั้นเอง และต่อค่านิยมของชาติที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ และต่อค่านิยมของชาติถิ่น
ก าเนิดของเขาและต่ออารยธรรมอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากของเขาเอง 

ง) การเตรียมเด็กให้มีชีวิตที่มีความรับผิดชอบในสังคมที่เสรีด้วยจิตส านึกแห่งความ
เข้าใจกัน สันติภาพความอดกลั้น ความเสมอภาคทางเพศ และมิตรภาพในหมู่มวลมนุษย์ทุกกลุ่มชาติ
พันธุ์ กลุ่มคนชาติ กลุ่มศาสนา ตลอดจนในหมู่คนพ้ืนเมืองดั้งเดิม 

จ) การพัฒนาความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
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การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ข้อ 1024 รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 1325 และข้อ 1426 และปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 
2627 

                                                                                                                         
2. ไม่มีความตอนใดในข้อนี้หรือในข้อ 28 ที่จะได้รับการตีความให้เป็นการก้าวก่าย

เสรีภาพของบุคคลและขององค์กรในการจัดตั้งและอ านวยการสถาบันทางการศึกษา แต่ทั้งนี้จะต้อง
เคารพต่อหลักการที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อนี้เสมอ และต่อเงื่อนไขที่ว่าการศึกษาที่ให้ในสถาบัน
เหล่านั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่รัฐได้วางไว้” 

23 ข้อ 33 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมทั้งมาตรการทางนิติบัญญัติ 

บริหาร สังคม และทางการศึกษาท่ีจะคุ้มครองเด็กจากการใช้โดยผิดกฎหมายซึ่งยาเสพติด รวมทั้งสาร
ที่มีพิษต่อจิตประสาทอ่ืนๆ ที่ได้นิยามไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และที่จะปูองกัน
การใช้เด็กเพ่ือการผลิต และค้าโดยผิดกฎหมายซึ่งสารเช่นว่านั้น” 

24 ข้อ 10 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
“รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 

เพ่ือที่จะให้ประกันแก่สตรีทั้งหลายซึ่งสิทธิอันเสมอภาคกันกับบุรุษในด้านการศึกษา และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพ่ือประกันบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคของบุรุษและสตรี 

(ก) เงื่อนไขเดียวกันส าหรับอาชีพและการแนะแนวอาชีพ ส าหรับการมีโอกาสเข้า
ศึกษา และส าหรับการได้รับวุฒิบัตรในสถาบันการศึกษาทุกประเภททั้งในเขตชนบทและเขตเมือง 
ความเสมอภาคนี้จะได้รับการประกันในการศึกษาก่อนเข้าโรงเรียน การศึกษาทั่ว ๆ ไป การศึกษา
เทคนิค การศึกษาอาชีพ และการศึกษาเทคนิคชั้นสูง รวมทั้งการฝึกฝนด้านอาชีพทุกแบบ 

(ข) โอกาสที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรเดียวกัน การสอบชนิดเดียวกัน คณาจารย์สอนที่
มีคุณสมบัติได้มาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งมีอาณาบริเวณของโรงเรียนและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพชนิด
เดียวกัน 

(ค) การขจัดแนวความคิดแบบเก่าเกี่ยวกับบทบาทของบุรุษและสตรีในทุก ๆ ระดับ 
และทุก ๆ รูปแบบของการศึกษา โดยการกระตุ้นให้มีสหศึกษาและแบบอ่ืน ๆ ของการศึกษา ซึ่งจะ
ช่วยให้บรรลุเปูาหมายนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยการทบทวนต าราและโครงการต่าง ๆ ของ
โรงเรียน และการดัดแปลงวิธีการสอน 

(ง) โอกาสเท่ากันที่จะได้ประโยชน์จากทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือทางการศึกษา
อ่ืนๆ 
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(จ) โอกาสเท่ากันที่จะได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้ง

โครงการศึกษาผู้ใหญ่ และโครงการรณรงค์ให้รู้หนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มุ่งจะลดช่องว่าง
ในการศึกษาท่ีมีอยู่ระหว่างบุรุษและสตรี ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

(ฉ) การลดอัตราการออกจากโรงเรียนของนักศึกษาหญิง และการจัดโครงการต่าง ๆ 
ส าหรับเด็กหญิงและสตรีที่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาอันสมควร 

(ช) โอกาสเท่ากันที่จะเข้าร่วมอย่างแข็งขันในกีฬาและพลศึกษา 
(ซ) โอกาสได้เข้าศึกษาข้อสนเทศทางการศึกษาเฉพาะอย่าง เพ่ือช่วยให้หลักประกัน

ด้านสุขภาพและการอยู่ดีของครอบครัว รวมทั้งข้อสนเทศและค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผน
ครอบครัว” 

25 ข้อ 13 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
“1. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนในการศึกษา รัฐภาคีเห็นพ้องกันว่า

การศึกษาจะต้องมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์และความส านึกในศักดิ์ศรีของตนอย่าง
บริบูรณ์ และจะต้องเพ่ิมพูนการเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน รัฐภาคีเห็นพ้องกันอีก
ว่า การศึกษาจะต้องท าให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องส่งเสริมความ
เข้าใจ ความอดกลั้นและมิตรภาพระหว่างชาติ และกลุ่มเชื้อชาติ ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มศาสนาทั้งปวง 
และสานต่อไปถึงกิจกรรมของสหประชาชาติในการธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ 

2. รัฐภาคีแห่งกตินี้รับรองว่า เพ่ือที่จะท าให้สิทธินี้เป็นจริงโดยบริบูรณ์ 
(ก) การศึกษาขั้นประถมจะต้องเป็นการศึกษาภาคบังคับและจัดให้ทุกคนแบบให้

เปล่า 
(ข) จะต้องจัดการศึกษาขั้นมัธยมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษามัธยมทาง

เทคนิคศึกษาและอาชีวศึกษา ให้มีขึ้นโดยทั่วไป และให้ทุกคนมีสิทธิได้รับโดยวิธีการที่เหมาะสมทุก
ทาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการน าการศึกษาแบบให้เปล่ามาใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

(ค) ทุกคนจะต้องสามารถได้รับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกันบนพ้ืนฐาน
ของความสามารถ โดยวิธีการที่เหมาะสมทุกทาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการน าการศึกษาแบบให้
เปล่ามาใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

(ง) การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้ส าหรับผู้ที่ไม่ได้รับหรือเรียนไม่ครบตามช่วงระยะเวลาทั้งหมดของการศึกษาขั้นประถม 

(จ) จะต้องด าเนินการพัฒนาระบบโรงเรียนทุกระดับอย่างแข็งขัน ให้มีระบบ
ทุนการศึกษาท่ีเพียงพอ และปรับปรุงสภาพของวัสดุประกอบการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง 
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(2) สิทธิในหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 
สิทธิในสุขภาพของคนพิการที่จะอุปโภคมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงสุดเท่าที่

จะหาได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ รัฐจะต้องด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพ่ือให้คนพิการ
เข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการประกันสุขภาพ โดยค านึงถึงเพศสภาพ และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
มาตรการนี้จะต้องปราศจากค่าใช้จ่าย หรือเท่าที่สามารถจ่ายได้ในระดับมาตรฐานและคุณภาพที่เท่า

                                                                                                                         
3. รัฐภาคีทั้งหลายแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพเสรีภาพของบิดามารดาและผู้ปกครอง

ตามกฎหมายในกรณีที่มี ในการเลือกโรงเรียนส าหรับเด็กของตน นอกจากที่จัดตั้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 
เช่นที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าที่รัฐก าหนดไว้หรือให้ความเห็นชอบเพ่ือประกันให้
การศึกษาทางศาสนาและศีลธรรมของเด็กเป็นไปโดยสอดคล้องกับความเชื่อถือของตน 

4. ไม่มีส่วนใดของข้อนี้จะแปลไปในทางก้าวก่ายเสรีภาพของปัจเจกชน และองค์กร
ในการจัดตั้งและด าเนินการสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ในวรรค 
1 ของข้อนี้ และข้อก าหนดที่ว่า การศึกษาในสถาบันเช่นว่าจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามที่
รัฐได้ก าหนดไว้” 

26 ข้อ 14 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
“รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้ ซึ่งในเวลาเข้าเป็นภาคียังไม่สามารถจัดให้มีการ

ประถมศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่าในเขตเมืองและเขตอ่ืน ๆ ภายใต้เขตอ านาจของตนรับที่จะ
หาทางและจัดท าแผนปฏิบัติการโดยละเอียดเพื่อท าให้เกิดความคืบหน้าในการปฏิบัติตามกติกาฉบับนี้
ภายในเวลา 2 ปี และก าหนดไว้ในแผนภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล ซึ่งหลักการในการจัด
การศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่าส าหรับทุกคน” 

27 ข้อ 26 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“(1) ทุกคนมีสิทธิ ในการศึกษา การศึกษาจะต้องให้ เปล่าอย่างน้อยในขั้น

ประถมศึกษาและขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาระดับประถมจะต้องเป็นภาคบังคับ การศึกษาด้านวิชาการ
และวิชาชีพจะต้องเปิดเป็นการทั่วไป และการศึกษาระดับสูงขึ้นไปจะต้องเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค
ส าหรับทุกคนบนพื้น ฐานของคุณสมบัติความเหมาะสม 

(2) การศึกษาจะต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่ และการ
เสริมสร้างความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาจะต้องส่งเสริมความเข้าใจ 
ขันติธรรม และมิตรภาพระหว่างประชาชาติ กลุ่มเชื้อชาติ หรือศาสนาทั้งมวล และจะต้องส่งเสริม
กิจกรรมของสหประชาชาติ เพ่ือการธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ 

(3) ผู้ปกครองมีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือกประเภทการศึกษาที่จะให้แก่บุตรของตน” 
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เทียมกับบุคคลอ่ืน ปรากฏตามความในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 2528 ซึ่งสอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก ข้อ 2429 และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ข้อ 

                                           
28 ข้อ 25 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“สุขภาพ 
รัฐภาคียอมรับว่าคนพิการมีสิทธิในการอุปโภคมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงสุดเท่าที่จะ

หาได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรu3585 การที่
เหมาะสมทั้งปวงเพ่ือประกันให้คนพิการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขโดยค านึงถึงเพศสภาพ รวมถึง
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รัฐภาคี 

 (เอ) จัดให้มีบริการด้านสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือที่สามารถจ่ายได้
ส าหรับคนพิการในระดับคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกับที่จัดให้บุคคลอ่ืน รวมถึงบริการด้าน
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ และโปรแกรมสาธารณสุขที่มีให้กับประชาชนทั่วไป 

 (ซี) จัดให้มีบริการด้านสุขภาพเหล่านี้ ให้อยู่ใกล้เคียงมากที่สุดกับชุมชนที่คนพิการ
อาศัยอยู่เท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งในพ้ืนที่ชนบท 

(ดี) ก าหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแลคนพิการด้วยคุณภาพเดียวกันกับที่
ให้แก่คนอ่ืนๆ รวมถึงบนพ้ืนฐานของความยินยอมโดยสมัครใจ และโดยได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยการ
สร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีการอยู่ได้ด้วยตนเอง และความต้องการจ าเป็นของคน
พิการโดยวิธีฝึกอบรมและประกาศใช้มาตรฐานจรรยาบรรณส าหรับการดูแลสุขภาพโดยภาครัฐและ
เอกชน 

(อี) ห้ามการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในการประกันสุขภาพและการประกันชีวิตซึ่ง
ต้องจัดให้มีอย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีการประกันชีวิตให้เป็นไปตามกฎหมายภายใน
ของรัฐนั้นที่ก าหนดให้มีการประกันชีวิตได้ 

(เอฟ) ปูองกันการปฏิเสธการดูแลด้านสุขภาพหรือการบริการด้านสุขภาพหรืออาหาร
และสารเหลวโดยเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการ” 

29 ข้อ 24 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กที่จะได้รับมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงที่สุดเท่าที่จะ

หาได้และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับการบ าบัดรักษาความเจ็บปุวยและการฟ้ืนฟูสุขภาพ รัฐภาคี
จะพยายามด าเนินการที่จประกันว่าไม่มีเด็กคนใดถูกริดรอนสิทธิในการรับบริการดูแลสุขภาพเช่นว่า
นั้น 
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1230 และข้อ 1331 รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 
1232  

                                           
30 ข้อ 12 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
“1. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน

ด้านการรักษาสุขภาพ เพ่ือประกันการมีโอกาสได้รับการบริการในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งบริการที่
เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี 

2. ทั้ง ๆ ที่มีบทบัญญัติในวรรค 1 ของข้อนี้ รัฐภาคีจะประกันให้สตรี ได้รับบริการที่
เหมาะสมเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอดบุตรและระยะหลังคลอดบุตร โดยการให้บริการแบบให้เปล่า
เมื่อจ าเป็น รวมทั้งการให้โภชนาการที่เพียงพอระหว่างการตั้งครรภ์และระยะการให้นม” 

31 ข้อ 13 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
“รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้าน

อ่ืน ๆ ของการเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือที่จะให้ได้สิทธิอย่างเดียวกันบนพ้ืนฐานของความ
เสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

(ก) สิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ด้านครอบครัว 
(ข) สิทธิที่จะได้กู้ยืมจากธนาคาร การจ านอง และสินเชื่อด้านการเงินในรูปอื่น ๆ 
(ค) สิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการ  การกีฬา  และเรื่องต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับ

ด้านวัฒนธรรมทุกอย่าง” 
32 ข้อ 12 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
“1. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตาม

มาตรฐานสูงสุดเท่าท่ีเป็นได้ 
2. ขั้นตอนในการด าเนินการโดยรัฐภาคีแห่งกติกานี้ เพ่ือบรรลุผลในการท าให้สิทธินี้

เป็นจริงอย่างสมบูรณ์จะต้องรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อ 
(ก) การหาหนทางลดอัตราการตายของทารกก่อนคลอดและของเด็กแรกเกิดและ

การพัฒนาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเด็ก 
(ข) การปรับปรุงในทุกด้านของสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม 
(ค) การปูองกัน รักษาและควบคุมโรคระบาด โรคประจ าถิ่น โรคจากการประกอบ

อาชีพและโรคอื่น ๆ 
(ง) การสร้างสภาวะที่ประกันบริการทางแพทย์ และการให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่

ทุกคนในกรณีเจ็บปุวย” 
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คนพิการมีสิทธิที่จะได้รับส่งเสริมสมรรถภาพและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
การอยู่อาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ รวมทั้งมีสิทธิในอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ออกแบบเพ่ือคนพิการเพ่ือ
ใช้ในการด ารงชีวิต โดยรัฐจะต้องจัดบริการและโปรแกรมด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ครอบคลุม ใน
ลักษณะที่ค านึงถึงความเป็นอิสระอย่างสูงสุดเต็มความสามารถ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม การ
อาชีพ การรวมเป็นส่วนหนึ่งในสังคม และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกด้านของชีวิต โดยเริ่มตั้งแต่
ระยะแรกสุดเท่าที่จะเป็นไปได้และค านึงถึงพัฒนาการของเด็ก ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 
19 (บี) (ซี)33 ข้อ 2634 และอนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก ข้อ 1835 ข้อ 23 (2) (3) (4)36 และข้อ 2537  

                                           
33 ข้อ 19 (บี) (ซี) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“การอยู่ได้โดยอิสระและการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน 
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้ ยอมรับสิทธิเท่าเทียมกันของคนพิการทั้งหลายในการอยู่

อาศัยในชุมชน โดยสามารถเลือกได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน และจะด าเนินมาตรการที่มี
ประสิทธิผลและเหมาะสมที่เอ้ือให้คนพิการได้อุปโภคสิทธินี้ได้อย่างเต็มที่ และการเป็นส่วนหนึ่งและมี
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในชุมชน รวมทั้งประกันว่า 

(บี) คนพิการจะสามารถเข้าถึงบริการในระดับต่างๆ ทั้งบริการภายในเคหสถาน 
บริการที่พักอาศัย และบริการสนับสนุนอ่ืนๆ ในชุมชน รวมถึงความช่วยเหลือส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต การเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนและการปูองกันการถูกท าให้โดดเดี่ยวหรือแบ่งแยกออกจาก
ชุมชน 

(ซี) บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของชุมชนที่จัดไว้ส าหรับประชาชนทั่วไป
จะต้องจัดไว้ให้ส าหรับคนพิการบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกัน และตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นของ
คนพิการ” 

34 ข้อ 26 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“การส่งเสริมสมรรถภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
1. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการสนับสนุนแบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือให้คนพิการสามารถบรรลุ และรักษาความเป็นอิสระไว้อย่างสูงสุดเต็ม
ความสามารถทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และการอาชีพ และการรวมเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่ในทุกด้านของชีวิต เพ่ือการนี้ ให้รัฐภาคีจัดบริการและโปรแกรมด้านการส่งเสริม
สมรรถภาพและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพ การว่าจ้างงาน 
การศึกษา และบริการสังคม ในลักษณะที่บริการและโปรแกรมเหล่านี้ 

(เอ) เริ่มด าเนินการตั้งแต่ในระยะแรกสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และบนพ้ืนฐานการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นและจุดแข็งของแต่ละบุคคลโดยหลักสหวิชาชีพ 
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(บี) สนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชนและการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนและทุกด้านของ

สังคม โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของคนพิการ และจัดไว้ให้ใกล้เคียงกับชุมชนที่คนพิการอาศัย
อยู่เท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งในพ้ืนที่ชนบท 

2. ให้รัฐภาคีส่งเสริมการพัฒนาการฝึกอบรมขั้นต้นและต่อเนื่องส าหรับนักวิชาชีพ
และเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านบริการส่งเสริมสมรรถภาพและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการ 

3. ให้รัฐภาคีส่งเสริมการจัดให้มีไว้ การให้ความรู้ และการใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ออกแบบส าหรับคนพิการซึ่งต่างล้วนเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมสมรรถภาพ
และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” 

35 ข้อ 18 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. รัฐภาคีจะให้ความพยายามอย่างที่สุด เพ่ือประกันให้มีการยอมรับหลักการที่ว่า

ทั้ง บิดาและมารดามีความรับผิดชอบร่วมกันในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก บิดามารดา หรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมายแล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้นในการเลี้ยงดูแลการพัฒนาเด็ก โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นพื้นฐาน 

2. เพ่ือความประสงค์ในการให้หลักประกัน และส่งเสริมสิทธิที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญา
นี้ รัฐภาคีจะให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่บิดามารดา และผู้ปกครองตามกฎหมายในอันที่จะ
ปฏิบัติความรับผิดชอบของตนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก และจะประกันให้มีการพัฒนาสถาบันการ
อ านวยความสะดวก และการบริการต่างๆ ส าหรับการดูแลเด็ก 

3. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงที่จะประกันว่า บุตรของบิดามารดา
ที่ต้องท างานมีสิทธิได้รับประโยชน์จากการบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่
พวกเขามีสิทธิจะได้” 

36 ข้อ 23 (2) (3) (4) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“2. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กพิการที่จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และจะ

สนับสนุนและประกันที่จะขยายเท่าที่ก าลังทรัพยากรจะอ านวย ความช่วยเหลือซึ่งมีการร้องขอและซึ่ง
เหมาะสมกับสภาพของเด็ก และสภาพการณ์ของบิดา มารดา หรือบุคคลอ่ืนที่ดูแลเด็ก ไปยังเด็กที่อยู่
ในเกณฑ์และผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลเด็ก 

3. โดยยอมรับความจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการ ความช่วยเหลือที่ให้ตามวรรค 2 ของ
ข้อนี้ เป็นการให้เปล่าเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงก าลังทรัพย์ของบิดามารดา หรือบุคคล
อ่ืนที่ดูแลเด็ก และความช่วยเหลือเช่นว่าจะถูกก าหนดขึ้นเพ่ือที่จะประกันว่า เด็กพิการจะสามารถ
อย่างมีประสิทธิพลที่จะเข้าถึง และได้รับการศึกษา การฝึกอบรม การบริการดูแลสุขภาพ การบริการ
ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ การตระเตรียมส าหรับการจ้างงาน และโอกาสทางด้านสันทนาการในลักษณะที่
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(3) สิทธิในการช่วยเหลือดูแล 
คนพิการจะต้องมีเสรีภาพจากการถูกทรมาน หรือการลงโทษ หรือการ

ปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทรมาน การย่ ายีศักดิ์ศรีจาก
การถูกใช้ในการทดลองทางการแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้รับความยินยอม และรัฐจะต้อง
ด าเนินการทางนิติบัญญัติ บริหาร สังคมและการศึกษา เพ่ือไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้น
โดยรัฐเองหรือเอกชนก็ตาม ตามความในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 1538 ซึ่งสอดคล้องกับ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 739 และข้อ 1040 อนุสัญญาว่า

                                                                                                                         
ส่งเสริมให้เด็กสามารถบรรลุผลส าเร็จอย่างเต็มที่เท่าที่เป็นไปได้ในการเข้ากับสังคมและการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้วย 

4. ภายใต้บรรยากาศความร่วมมือระหว่างประเทศ รัฐภาคีจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม ในด้านการดูแลสุขภาพเชิงปูองกัน และด้านการรักษาเด็กพิการทาง
การแพทย์ ทางจิตวิทยา และทางการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการเผยแพร่ และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการฟ้ืนฟูการศึกษา และการบริการด้านการฝึกอาชีพโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้
รัฐภาคีสามารถปรับปรุงความสามารถและทักษะ และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในด้านนี้ ในเรื่องนี้ความ
ต้องการของประเทศก าลังพัฒนาควรได้รับการค านึงถึงเป็นพิเศษ” 

37 ข้อ 25 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็ก ผู้ซึ่งได้รับการจัดโดยหน่วยงานที่มีอ านาจให้ได้รับ

การดูแล การคุ้มครองหรือการบ าบัดรักษาสุขภาพ ทั้งทางร่างกายหรือจิต ในอันที่จะได้รับการทบทวน
การบ าบัดรักษาที่ให้แก่เด็กเป็นระยะๆตลอดจนสภาวะแวดล้อมอ่ืนทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ดังกล่าว” 

38 ข้อ 15 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“เสรีภาพจากการถูกทรมาน หรือการลงโทษ หรือการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม 

หรือย่ ายีศักดิ์ศรี 
1. บุคคลจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม

หรือย่ ายีศักดิ์ศรีมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลจะถูกใช้ในการทดลองทางการแพทย์หรือทาง
วิทยาศาสตร์ โดยปราศจากความยินยอมอย่างเสรีของบุคคลนั้นมิได้ 

2. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการทั้งปวงทางกฎหมาย ทางปกครอง ทางศาล หรือ
มาตรการอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิผล เพ่ือปูองกันคนพิการจากการเป็นเหยื่อของการกระท าทรมาน ปฏิบัติ 
หรือลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน” 

39 ข้อ 7 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 



59 

ด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 1941 และข้อ 37 (ก)42 ข้อ 543 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยการประกัน
สิทธิตามข้อนี้จะรวมถึงสิทธิที่อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีให้การประกันไว้ทั้งฉบับ 

                                                                                                                         
“บุคคลจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม

หรือต่ าช้ามิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลจะถูกใช้ในการทดลองทางการแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์
โดยปราศจากความยินยอมอย่างเสรีของบุคคลนั้นมิได้” 

40 ข้อ 10 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“1. บุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนเสรีภาพต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรม 

และความเคารพในศักดิ์ศรีแต่ก าเนิดแห่งความเป็นมนุษย์ 
2. (ก) ยกเว้นในสภาพการณ์พิเศษ ผู้ต้องหาต้องได้รับการจ าแนกออกจากผู้ต้องโทษ 

และต้องได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปให้เหมาะสมกับสถานะที่ไม่ใช่ผู้ต้องโทษ 
    (ข) ต้องแยกผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนออกจากผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ และให้

น าตัวขึ้นพิจารณาพิพากษาคดีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
3. ระบบราชทัณฑ์ต้องประกอบด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่

จะให้นักโทษกลับตัวและฟ้ืนฟูทางสังคม ผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนต้องได้รับการจ าแนกออก
จากผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ และต้องได้รับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับวัยและสถานะทางกฎหมาย” 

41 ข้อ 19 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. รฐัภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ด้านนิติบัญญัติ บริหาร สังคมและ

การศึกษา ในอันที่จะคุ้มครองเด็กจากรูปแบบทั้งปวงของความรุนแรง ทั้งทางร่างกายและจิต การท า
ร้ายหรือการกระท าอันมิชอบ การทอดทิ้งหรือการปฏิบัติโดยประมาท การปฏิบัติที่ผิดหรือการแสวง
ประโยชน์ รวมถึงการกระท าอันมิชอบทางเพศ ขณะอยู่ในความดูแลของบิดามารดา ผู้ปกครองตาม
กฎหมาย หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความดูแล 

2. ตามแต่จะเหมาะสม มาตรการคุ้มครองเช่นว่านี้ ควรรวมถึง กระบวนการที่มี
ประสิทธิผล ส าหรับการจัดตั้งแผนงานทางสังคม ในอันที่จะให้การสนับสนุนที่จ าเป็นแก่เด็กและบุคคล
ซ่ึงเด็กน้ันอยู่ในความดูแล ตลอดจนกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับการปูองกันในรูปแบบอ่ืน และ
ให้มีการระบุ การรายงานการส่งเรื่องเพ่ือพิจารณา การสืบสวน การปฏิบัติและการติดตามเรื่องของ
กรณีการปฏิบัติที่ผิดต่อเด็กตามที่ระบุมาแล้วข้างต้น และในกรณีที่เหมาะสมให้ทางตุลาการเข้ามามี
ส่วนร่วมด้วย” 

42 ข้อ 37 (ก) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“รัฐภาคีประกันว่า 
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คนพิการจะต้องมีเสรีภาพจากการถูกแสวงหาประโยชน์ การใช้ความ
รุนแรงและการล่วงละเมิด การกระท านั้นไม่ว่าจะเป็นการกระท าที่เกี่ยวเพศสภาพ การน าตัวลงเป็น
ทาส การเกณฑ์ทหารเด็ก และการบังคับใช้แรงงาน โดยรัฐจะต้องด าเนินการเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการ
กระท าดังกล่าวขึ้นด้วยวิธีการทางนิติบัญญัติ บริหาร สังคม การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและการศึกษา 
โดยเฉพาะการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและสตรี รวมถึงหากมีการกระท าดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วรัฐ
จะต้องด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงในการส่งเสริมการฟ้ืนคืน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย 
จิตใจและการรับรู้ และการกลับเข้าคืนสู่สังคม ปรากฏความตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 
1644 ข้อ 27 (2)45 สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก ข้อ 3246 ข้อ 3447 ข้อ 3548 ข้อ 3649 ข้อ 3850 

                                                                                                                         
ก) จะไม่มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้

มนุษยธรรม หรือต่ าช้าจะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิตที่ไม่มีโอกาสจะได้รั บการ
ปล่อยตัวส าหรับความผิดที่กระท าโดยบุคคลที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี” 

43 ข้อ 5 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“บุคคลใดจะถูกกระท าการทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้

มนุษยธรรมหรือย่ ายีศักดิ์ศรีไม่ได้” 
44 ข้อ 16 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“เสรีภาพจากการถูกแสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิด 
1. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการทั้งปวงทางกฎหมาย ทางปกครอง สังคม การศึกษา

และมาตรการอ่ืนที่เหมาะสมทั้งปวง เพ่ือคุ้มครองคนพิการทั้งภายในและนอกเคหสถานจากการถูก
แสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ รวมถึงการกระท าเช่นว่าบน
พ้ืนฐานของเพศสภาพ 

2. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพ่ือปูองกันการถูกแสวงประโยชน์
การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิด ด้วยการประกันให้มีรูปแบบความช่วยเหลือและการสนับสนุน
ที่เหมาะสมและค านึงถึงเพศและวัยแก่คนพิการและครอบครัวและผู้ดูแล รวมทั้งการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศและการศึกษาว่าด้วยการหลีกเลี่ยงตระหนักและรายงานเหตุการณ์การถูกแสวงประโยชน์ 
การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิด ให้รัฐภาคีประกันว่าการบริการให้ความคุ้มครองจะค านึงถึงวัย
เพศสภาพ และความพิการของบุคคล 

3. เพ่ือปูองกันมิให้เกิดการถูกแสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วง
ละเมิด ให้รัฐภาคีประกันว่าสิ่งอ านวยความสะดวก และโปรแกรมที่ออกแบบเพ่ือให้บริการคนพิการ
จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผลจากหน่วยงานอิสระ 
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4. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงในการส่งเสริมการฟ้ืนคืน การฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และการรับรู้ และการคืนสู่สังคมของคนพิการซึ่งตกเป็นเหยื่อของการ
ถูกแสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดไม่ว่าในรูปแบบใดๆ รวมถึงโดยการจัดให้มี
บริการให้ความคุ้มครองการฟ้ืนคืนและการคืนสู่สังคมเช่นว่านั้นจะต้องเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี การเคารพตนเอง ศักดิ์ศรีและการอยู่ได้ด้วยตนเองของบุคคลและ
ค านึงถึงความต้องการจ าเป็นเฉพาะตามเพศสภาพและวัยของบุคคลด้วย 

5. ให้รัฐภาคีจัดท ากฎหมายและนโยบายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงกฎหมายและ
นโยบายส าหรับสตรีและเด็กเป็นการเฉพาะ เพ่ือประกันว่าการถูกแสวงประโยชน์การใช้ความรุนแรง 
และการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นจะได้รับการพิสูจน์ทราบ สอบสวนและฟูองร้องด าเนินคดีต่อไปได้ในกรณี
ที่เหมาะสม” 

45 ข้อ 27 (2) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“งานและการจ้างงาน 
2. ให้รัฐภาคีประกันว่าคนพิการย่อมไม่ถูกน าลงไปเป็นทาสหรือไม่ตกอยู่ในภาวะ

เยี่ยงทาส และจะได้รับการคุ้มครองจากการถูกเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ทั้งนี้บนพ้ืนฐานที่เท่า
เทียมกับบุคคลอ่ืน” 

46 ข้อ 32 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ และจากการท างานใดที่น่าจะเป็นการเสี่ยงอันตราย หรือที่ขัดขวางการศึกษาของเด็ก หรือ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการพัฒนาทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก 

2. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ บริหาร สังคม และการศึกษาเพ่ือ
ประกันให้มีการด าเนินการตามข้อนี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวและโดยค านึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ในตราสารระหว่างประเทศอ่ืนๆ รัฐภาคีจะ 

ก) ก าหนดอายุขั้นต่ าส าหรับการรับเข้าท างาน 
ข) ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมง และสภาพการจ้างงาน 
ค) ก าหนดบทลงโทษหรือวิธีการลงโทษอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือประกันให้ข้อนี้มีผลใช้

บังคับจริงจัง” 
47 ข้อ 34 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“รัฐภาคีรับที่จะคุ้มครองเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางเพศ และการกระท าทาง

เพศที่มิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือการนี้ รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงทั้งมาตรการ
ภายในประเทศ และมาตรการทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือปูองกัน 
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และข้อ 3951 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 852 กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 10 (3)53 ข้อ 454 ปฎิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน 

                                                                                                                         
ก) การชักจูง หรือบีบบังคับให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศใดๆ ที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 
ข) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการค้าประเวณี หรือการกระท าอ่ืน ๆที่เกี่ยวกับ

เพศท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ค) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการแสดงลามกอนาจาร และที่เกี่ยวกับสิ่ งลามก

อนาจาร” 
48 ข้อ 35 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงทั้งในระดับประเทศ ระดับทวิภาคี

และพหุภาคี เพ่ือปูองกันการลักพา การขาย หรือการลักลอบค้าเด็ก ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดหรือใน
รูปแบบใด” 

49 ข้อ 36 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“รัฐภาคีจะคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบอ่ืนทั้งหมดที่เป็น

ผลร้ายต่อสวัสดิภาพของเด็กไม่ว่าในด้านใด” 
50 ข้อ 38 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. รัฐภาคีรับที่จะเคารพ และประกันให้มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ใช้บังคับรัฐภาคี ในกรณีพิพาทกันด้วยอาวุธที่เก่ียวข้องกับเด็ก 
2. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่สามารถกระท าได้ทั้งปวงที่จะประกันว่าบุคคลที่มีอายุ

ไม่ถึง 15 ปี จะไม่มีส่วนร่วมโดยตรงในการกระท าอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 
3. รัฐภาคีจะหลีกเลี่ยงการเกณฑ์บุคคลใด ๆ ที่มีอายุไม่ถึง 15 ปี เข้าประจ า ใน

กองทัพ ในการเกณฑ์บุคคลที่มีอายุ 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปีนั้น รัฐภาคีจะพยายามเกณฑ์บุคคลที่มีอายุ
มากที่สุดก่อน 

4. ตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในอันที่จะคุ้มครอง
ประชาชนพลเรือนในการพิพาทกันด้วยอาวุธนั้น รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่สามารถกระท าได้ทั้งปวง 
ที่จะประกันให้มีการคุ้มครองและดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการพิพาทกันด้วยอาวุธ” 

51 ข้อ 39 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะส่งเสริมการฟ้ืนฟูทั้งทางร่างกาย

และจิตใจ และการกลับคืนสู่สังคมของเด็กที่ได้รับเคราะห์จากการละเลยในรูปแบบใดๆ การแสวง
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คนพิการมีสิทธิในมาตรฐานความเป็นอยู่และความคุ้มครองทางสังคม
ส าหรับตนเองและครอบครัวอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์ในการด ารง

                                                                                                                         
ประโยชน์ การกระท าอันมิชอบ การทรมานหรือ การลงโทษ หรือการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือต่ าช้าโดยรูปอื่น หรือการพิพาทกันด้วยอาวุธ การฟื้นฟูหรือการกลับคืนสู่สังคมดังกล่าว จะเกิดขึ้น
ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ การเคารพตนเองและศักดิ์ศรีของเด็ก” 

52 ข้อ 8 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“1. บุคคลจะถูกเอาตัวลงเป็นทาสมิได้ การเอาคนลงเป็นทาสและการค้าทาสทุก

รูปแบบจะต้องถูกห้าม 
2. บุคคลจะถูกบังคับให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาสมิได้ 
3. (ก) บุคคลจะถูกเกณฑ์แรงงานหรือบังคับใช้แรงงานมิได้ 
   (ข) ในประเทศที่การลงโทษจ าคุกควบกับการท างานหนักเป็นโทษทางอาญาอย่าง

หนึ่งความในวรรค 3 (ก) มิได้ห้ามการท างานหนักตามค าพิพากษาที่ให้ลงโทษเช่นว่านั้นของศาลที่มี
อ านาจ 

   (ค) เพ่ือวัตถุประสงค์ของวรรคนี้ ค าว่า แรงงานที่ถูกเกณฑ์หรือถูกบังคับ? ไม่หมาย
รวมถึง 

(1) งานหรือบริการใด ซึ่งมิได้อ้างถึงในอนุวรรค (ข) ซึ่งโดยปกติบุคคลผู้ถูกควบคุม
โดยผลของค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของศาล หรือบุคคลผู้อยู่ระหว่างการปล่อยตัวจากการควบคุมโดย
มีเงื่อนไปต้องกระท าตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

(2) การปฏิบัติงานใดในลักษณะทางทหาร และการรับใช้ชาติที่กฎหมายก าหนดให้ผู้
คัดค้านการเป็นทหารเพราะขัดกับมโนธรรมต้องปฏิบัติ ในประเทศท่ียอมรับการคัดค้านเช่นว่านั้น 

(3) การเกณฑ์ให้ปฏิบัติงานใดในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีภัยพิบัติที่คุกคามความอยู่รอด
หรือความผาสุกของชุมชน 

(4) งานหรือบริการใดอันเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ปกติของพลเมือง” 
53 ข้อ 10 (3) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“3. ระบบราชทัณฑ์ต้องประกอบด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญ

ที่จะให้นักโทษกลับตัวและฟ้ืนฟูทางสังคม ผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนต้องได้รับการจ าแนกออก
จากผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ และต้องได้รับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับวัยและสถานะทางกฎหมาย” 

54 ข้อ 4 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“บุคคลใดจะตกอยู่ในความเป็นทาส หรือสภาวะจ ายอมไม่ได้ ทั้งนี้ ห้ามความเป็น

ทาส และการค้าทาสทุกรูปแบบ” 
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ชีพ และที่อยู่อาศัย และสภาพการครองชีพ โดยรับจะต้องจัดให้มีการช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึง
สวัสดิการ และจัดให้มีโปรแกรมเพ่ือคุ้มครองคนพิการทางสังคม ลดความยกจน สวัสดิการที่อยู่อาศัย 
ประกันสังคม สวัสดิการหลังการเกษียณอายุ ปรากฏตามความในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 
2055 และข้อ 2856 ซึ่งสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

                                           
55 ข้อ 20 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“การเคลื่อนไหวส่วนบุคคล 
ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิผล เพ่ือประกันการเคลื่อนไหวส่วนบุคคล

ส าหรับคนพิการอย่างเป็นอิสระที่เป็นไปได้สูงสุด รวมทั้ง 
(เอ) การอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวส่วนบุคคลของคนพิการในลักษณะ 

และเวลาที่คนพิการเลือก และในราคาที่คนพิการสามารถจ่ายได้ 
(บี) การอ านวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวเครื่องมือ 

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก และรูปแบบความช่วยเหลือที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสื่อกลาง รวมทั้งท า
ให้สิ่งดังกล่าวอยู่ในราคาที่คนพิการสามารถจ่ายได้ 

(ซี) การจัดการฝึกอบรมด้านทักษะการเคลื่อนไหวให้แก่คนพิการ และแก่เจ้าหน้าที่
เฉพาะทางท่ีท างานกับคนพิการ 

(ดี) การสนับสนุนให้องค์กรที่ผลิตเครื่องช่วยในการเคลื่อนไหว เครื่องมือ เทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ค านึงถึงทุกแง่มุมของการเคลื่อนไหวส าหรับคนพิการ 

56 ข้อ 28 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“มาตรฐานความเป็นอยู่และความคุ้มครองทางสังคมอย่างเพียงพอ 
1. รัฐภาคียอมรับถึงสิทธิของคนพิการในการมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่เพียงพอ

ส าหรับตนและครอบครัว รวมถึงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและสภาพการครอง
ชีพที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้รัฐภาคีด าเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพ่ือปกปูองและส่งเสริมให้สิทธินี้เกิดขึ้น
ได้จริงโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ 

2. รัฐภาคียอมรับถึงสิทธิของคนพิการในการได้รับความคุ้มครองทางสังคม และการ
อุปโภคสิทธินั้น โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ และให้รัฐภาคีด าเนินขั้นตอน
เพ่ือปกปูองและส่งเสริมให้สิทธินี้เกิดขึ้นได้จริง ทั้งนี้รวมถึงมาตรการดังนี้ 

 (เอ) ประกันการเข้าถึงบริการน้ าสะอาดโดยคนพิการอย่างเท่าเทียม และประกัน
การเข้าถึงบริการอุปกรณ์ต่างๆ และความช่วยเหลืออ่ืนส าหรับความต้องการจ าเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับ
ความพิการที่เหมาะสม และท่ีสามารถจ่ายได้ 
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วัฒนธรรม ข้อ 957 และข้อ 1158 และปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 2259 และข้อ 25 (1)60 
อนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก ข้อ 2661 และรัฐจะต้องประกันสิทธิของเด็กที่ถูกพรากจากครอบครัวให้ต้อง
ได้รับการดูแลจากรัฐ ตามอนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก ข้อ 2062 

                                                                                                                         
(บี) ประกันการเข้าถึงโปรแกรมการคุ้มครองทางสังคม และโปรแกรมลดความ

ยากจนส าหรับคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรี และเด็กหญิงพิการ และผู้สูงอายุที่พิการ 
(ซี) ประกันว่าคนพิการและครอบครัวของคนพิการที่มีสภาพความเป็นอยู่ยากจน 

สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากรัฐในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความพิการรวมถึงการฝึกอบรมที่
เพียงพอ การให้ค าปรึกษา ความช่วยเหลือทางการเงิน และการให้ความดูแลชั่วคราว 

(ดี) ประกันการเข้าถึงโปรแกรมสวัสดิการที่อยู่อาศัยของรัฐส าหรับคนพิการ 
(อี) ประกันการเข้าถึงโปรแกรมและสิทธิประโยชน์หลังการเกษียณอายุส าหรับคน

พิการอย่างเท่าเทียม” 
57 ข้อ 9 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
“รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้รับรองสิทธิของทุกคนในอันที่จะมีสวัสดิการสังคม รวมทั้ง

การประกันสังคม” 
58 ข้อ 11 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
“1. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ

ส าหรับตนเองและครอบครัว ซึ่งรวมถึงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ และสภาพการ
ครองชีพที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง รัฐภาคีจะด าเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพ่ือประกันการท าให้สิทธินี้เป็นจริง 
โดยรับรองความส าคัญอย่างแท้จริงของความร่วมมือระหว่างประเทศบนพ้ืนฐานของความยินยอมโดย
เสรี 

2. รัฐภาคีแห่งกติกานี้ รับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทุกคนที่จะปลอดจากความหิวโหย 
โดยจะต้องด าเนินมาตรการโดยเอกเทศและโดยความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งโครงการเฉพาะ
ซึ่งจ าเป็น 

(ก) ในการปรับปรุงวิธีการผลิต เก็บรักษาและการแบ่งสรรอาหาร โดยใช้ความรู้อย่าง
เต็มที่ทางเทคนิคและทางวิทยาศาสตร์ โดยการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการ และโดยการ
พัฒนาหรือการปฏิรูประบบเกษตรกรรมในทางที่จะท าให้สามารถบรรลุผลการพัฒนา และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(ข) ในการประกันการแบ่งสรรอย่างเท่าเทียมของอุปทานอาหารโลกตามสัดส่วน
ความต้องการ โดยค านึงถึงทั้งปัญหาของประเทศท่ีน าเข้าอาหารและประเทศส่งออกอาหาร” 

59 ข้อ 22 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
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ส าหรับกรณีเด็กพิการรัฐจะต้องรับรองความเป็นอยู่ของเด็กให้มีมาตรฐาน
ของการด ารงชีวิตที่เพียงพอกับการพัฒนาทางสมอง ร่างกาย และจิตใจ รวมถึงให้ความช่วยเหลือให้
บิดามารดา หรือผู้อ่ืนที่รับผิดชอบต่อเด็กเพ่ือตัวของเด็ก ตามความในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 
2763 และข้อ 25 (2)64 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และรัฐต้องรับรองสิทธิของมารดาที่เพ่ิง

                                                                                                                         
“ทุกคน ในฐานะสมาชิกของสังคม มีสิทธิในหลักประกันทางสังคม และย่อมมีสิทธิใน

การบรรลุสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันจ าเป็นยิ่งส าหรับศักดิ์ศรีของตน และการพัฒนา
บุคลิกภาพของตนอย่างอิสระ ผ่านความพยายามของรัฐและความร่วมมือระหว่างประเทศ และตาม
การจัดการและทรัพยากรของแต่ละรัฐ” 

60 ข้อ 25 (1) ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“(1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอส าหรับสุขภาพและความอยู่ดี

ของตน และของครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย์ 
และบริการสังคมที่จ าเป็น และมีสิทธิในหลักประกันยามว่างงาน เจ็บปุวย พิการ หม้าย วัยชรา หรือ
ปราศจากการด ารงชีพอ่ืนในสภาวะแวดล้อมนอกเหนือการควบคุมของตน” 

61 ข้อ 26 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันที่จะได้รับประโยชน์จากการ

ประกันสังคม รวมถึงการประกันภัยทางสังคม และจะด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือให้สิทธินี้บังเกิดผล
อย่างเต็มที่ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 

2. ในกรณีที่เหมาะสม การให้ประโยชน์ควรค านึงถึงทรัพยากร และสภาวะแวดล้อม
ของเด็ก และบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนข้อพิจารณาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การร้องขอรับประโยชน์ซึ่งกระท าโดยเด็กผู้นั้นหรือตัวแทน” 

62 ข้อ 20 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. เด็กท่ีถูกพรากจากสภาพครอบครัว ไม่ว่าจะโดยถาวรหรือชั่วคราว หรือที่ไม่อาจ

ปล่อยให้อยู่ในสภาพที่ว่านั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเอง จะได้รับการคุ้มครองและความช่วยเหลือ
พิเศษที่จัดให้โดยรัฐ 

2. รัฐภาคีจะประกันให้มีการดูแลแก่เด็กเช่นว่านั้นตามกฎหมายภายใน 
3. นอกเหนือจากประการอ่ืนแล้ว การดูแลดังกล่าวอาจรวมถึงการจัดหาผู้อุปถัมภ์ 

กาฟาลาห์ของกฎหมายอิสลาม การรับบุตรบุญธรรม หรือถ้าจ าเป็นการจัดให้อยู่ในความดูแลของ
สถาบันที่เหมาะสมส าหรับการดูแลเด็ก ในการพิจารณาถึงหนทางแก้ไขให้ค านึงถึงการควรให้มีความ
ต่อเนื่องในการเลี้ยงดูเด็ก และภูมิหลังทางชาติพันธุ์ ศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก” 

63 ข้อ 27 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
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คลอดบุตรให้ได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เพียงพอ ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 10 (2)65 

(4) สิทธิในการท างาน 
คนพิการจะต้องมีสิทธิในงานและการจ้างงานโดยเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 

โดยอิสระและได้รับการยอมรับในตลาดแรงงาน ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความพิการ โดย
ปราศจากการเลือกปฎิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ หรือเหตุเกี่ยวกับเพศสภาพในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
การจ้างงาน ทั้งเรื่องการเลื่อนต าแหน่ง ค่าจ้าง การพักผ่อน และการลาหยุด โดยรัฐต้องจัดให้มีความ
ช่วยเหลือให้คนพิการสามารถเข้าสู่ตลาดงานได้ ด าเนินวิธีการทางด้านนโยบายสนับสนุนให้มีการจ้าง
งานคนพิการ ว่าจ้างคนพิการในหน่วยงานรัฐ ประกันการจัดให้มีความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลแก่คน

                                                                                                                         
“1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันที่จะได้รับมาตรฐานของการด ารงชีวิตที่

เพียงพอส าหรับการพัฒนาด้านร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก 
2. บิดามารดาหรือผู้อ่ืนที่รับผิดชอบต่อเด็ก มีความรับผิดชอบเบื้องต้นที่จะจัดหา

สภาพความเป็นอยู่ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาของเด็ก ทั้งนี้ ตามความสามารถและก าลังทางการเงิน
ของบุคคลเหล่านั้น 

3. ตามสภาวะและก าลังความสามารถของประเทศ รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่
เหมาะสมที่จะให้ความช่วยเหลือบิดามารดา และผู้อื่นที่รับผิดชอบต่อเด็ก ในการด าเนินการตามสิทธินี้ 
และในกรณีที่จ าเป็นรัฐภาคีจะให้ความช่วยเหลือด้านวัตถุและแผนงานสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านโภชนาการ เครื่องนุ่งห่ม และท่ีอยู่อาศัย 

4. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะได้รับชดใช้ค่าเลี้ยงดูเด็กคืนจาก
บิดามารดาหรือผู้อื่นที่มีความรับผิดชอบทางการเงินต่อเด็ก ทั้งที่อยู่ในรัฐภาคีเองและรัฐอ่ืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในกรณีที่บุคคลที่มีความรับผิดชอบทางการเงินต่อเด็กอาศัยอยู่ในรั ฐอ่ืน นอกเหนือจากรัฐที่
เด็กอาศัยอยู่ รัฐภาคีจะส่งเสริมการเข้าเป็นภาคีในความตกลงระหว่างประเทศ หรือการจัดท าความตก
ลงเช่นว่านั้น ตลอดจนการจัดท าข้อตกลงอ่ืนๆ ที่เหมาะสม” 

64 ข้อ 25 (2) ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“(2) มารดาและเด็กย่อมมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษาและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

เด็กท้ังปวงไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกสมรส จะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคมเช่นเดียวกัน” 
65 ข้อ 10 (2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
“2. มารดาควรได้รับการคุ้มครองพิเศษระหว่างช่วงระยะเวลาตามควรก่อนหรือหลัง

การให้ก าเนิดบุตร ในระหว่างช่วงระยะเวลาเช่นว่า มารดาซึ่งท างานควรได้รับอนุญาตให้ลาโดยได้รับ
ค่าจ้าง หรือลาโดยมีสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคมอย่างเพียงพอ” 
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พิการในสถานที่ท างาน จัดให้มีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน และสนับสนุนให้คนพิการใช้สิทธิ
ด้านแรงงานและสหภาพแรงงาน ปรากฏตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 2666 และข้อ 27(1)67 

                                           
66 ข้อ 26 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“การส่งเสริมสมรรถภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
1. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการสนับสนุนแบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือให้คนพิการสามารถบรรลุ และรักษาความเป็นอิสระไว้อย่างสูงสุดเต็ม
ความสามารถทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และการอาชีพ และการรวมเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่ในทุกด้านของชีวิต เพ่ือการนี้ ให้รัฐภาคีจัดบริการและโปรแกรมด้านการส่งเสริม
สมรรถภาพและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพ การว่าจ้างงาน 
การศึกษา และบริการสังคม ในลักษณะที่บริการและโปรแกรมเหล่านี้ 

(เอ) เริ่มด าเนินการตั้งแต่ในระยะแรกสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และบนพ้ืนฐานการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นและจุดแข็งของแต่ละบุคคลโดยหลักสหวิชาชีพ 

(บี) สนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชนและการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนและทุกด้านของ
สังคม โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของคนพิการ และจัดไว้ให้ใกล้เคียงกับชุมชนที่คนพิการอาศัย
อยู่เท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งในพ้ืนที่ชนบท 

2. ให้รัฐภาคีส่งเสริมการพัฒนาการฝึกอบรมขั้นต้นและต่อเนื่องส าหรับนักวิชาชีพ
และเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านบริการส่งเสริมสมรรถภาพและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการ 

3. ให้รัฐภาคีส่งเสริมการจัดให้มีไว้ การให้ความรู้ และการใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ออกแบบส าหรับคนพิการซึ่งต่างล้วนเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมสมรรถภาพ
และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” 

67 ข้อ 27(1) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“งานและการจ้างงาน 
1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของคนพิการในการท างานบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 

ทั้งนี้รวมถึงสิทธิในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยการท างานที่ตนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกโดยอิสระ และได้รับ
การยอมรับในตลาดแรงงาน และท างานในสภาพแวดล้อมการท างานที่เปิดกว้างท างานร่วมกัน และที่
คนพิการสามารถเข้าถึงได้ ให้รัฐภาคีปกปูอง และส่งเสริมให้การใช้สิทธิของคนพิการในการท างาน
ดังกล่าวเป็นจริง รวมถึงส าหรับผู้ซึ่งได้รับความพิการในระหว่างการจ้างงาน โดยการด าเนินขั้นตอนที่
เหมาะสม รวมถึงการตรากฎหมาย 
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ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ข้อ 1168 ข้อ 1369 
และข้อ 1470 รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 671 

                                                                                                                         
(เอ) ห้ามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงาน 

รวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง และการจ้างงานการจ้างงานอย่างต่อเนื่ อง 
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และสภาพการท างานที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย 

(บี) คุ้มครองสิทธิของคนพิการ บนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนในการมีเงื่อนไข
การท างานที่เป็นธรรมและเอ้ือประโยชน์ต่อคนพิการ รวมทั้งโอกาสที่เท่าเทียมกัน และค่าตอบแทน
การท างานที่เท่ากันส าหรับเนื้องานที่เท่ากันความปลอดภัยและเงื่อนไขการท างานที่ถูกสุขอนามัย 
รวมถึงการคุ้มครองจากการถูกคุกคาม และการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียน 

(ซี) ประกันว่าคนพิการสามารถใช้สิทธิด้านแรงงานและสหภาพแรงงานบนพ้ืนฐานที่
เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 

(ดี) ท าให้คนพิการสามารถเข้าถึงโปรแกรมแนะแนวอาชีพ และแนะแนวทั่วไป 
บริการจัดหางาน และการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิผล 

(อี) ส่งเสริมโอกาสการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับคนพิการใน
ตลาดแรงงาน รวมทั้งความช่วยเหลือในการหางานได้งาน และคงสภาพการจ้างงาน รวมทั้งการกลับ
เข้าท างาน 

(จี) ว่าจ้างคนพิการเข้าท างานในหน่วยงานภาครัฐ 
(เอช) ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาคเอกชนด้วยนโยบายและ

มาตรการที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงโปรแกรมท่ีเป็นมาตรการเชิงบวกสิ่งจูงใจ และมาตรการอ่ืนๆ 
(ไอ) ประกันว่ามีการจัดให้มีความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลแก่คนพิการในสถานที่

ท างาน 
(เจ) ส่งเสริมให้คนพิการได้รับประสบการณ์ท างานในตลาดแรงงานเปิด 
(เค) ส่งเสริมให้มีโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ และวิชาชีพการรักษา

ต าแหน่งงาน และการกลับเข้าท างานส าหรับคนพิการ” 
68 ข้อ 11 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
“1. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน

ด้านการจ้างงานเพ่ือที่จะประกันสิทธิอย่างเดียวกันบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

(ก) สิทธิที่จะท างานในฐานะเป็นสิทธิอันจะพึงแบ่งแยกมิได้ของมนุษย์ทั้งปวง 
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(ข) สิทธิในโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานชนิดเดียวกัน รวมทั้งการใช้หลักเกณฑ์ในการ

คัดเลือกเดียวกันในเรื่องของการจ้างงาน 
(ค) สิทธิในการเลือกอาชีพและการท างานได้อย่างเสรี สิทธิในการได้เลื่อนต าแหน่ง 

ความปลอดภัยในการท างาน และผลประโยชน์ รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการทั้งปวง และสิทธิที่
จะได้รับการฝึก และการฝึกซ้ าด้านอาชีพ รวมทั้งภาวะการเป็นผู้ฝึกงาน การฝึก และการฝึกซ้ าด้าน
อาชีพในระดับสูง 

(ง) สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนเท่าเทียมกัน รวมทั้งผลประโยชน์และสิทธิที่จะได้รับ
การปฏิบัติที่เสมอภาคกันเกี่ยวกับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน รวมทั้งความเสมอภาคของการปฏิบัติใน
การวัดผลคุณภาพของงาน 

(จ) สิทธิที่จะได้รับประกันสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการเกษียณอายุ การ
ตกงาน การปุวย การทุพพลภาพและวัยชรา และการหมดสมรรถนะที่จะท างานอ่ืน ๆ รวมถึงสิทธิใน
การได้รับเงินค่าจ้างขณะพักงาน 

(ฉ) สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพการท างานต่าง 
ๆ รวมทั้งการให้ความคุ้มครองในการท าหน้าที่ด้านการมีบุตรสืบพันธุ์ 

2. เพ่ือที่จะปูองกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการแต่งงาน
หรือความเป็นเพศมารดา และเพ่ือประกันสิทธิอันแท้จริงของสตรีในการที่จะท างาน รัฐภาคีจะใช้
มาตรการที่เหมาะสม 

(ก) เพ่ือห้ามภายใต้การบังคับใช้ของข้อห้ามต่าง ๆ ไม่ให้มีการปลดเพราะเหตุแห่ง
การตั้งครรภ์ หรือเพราะการลาคลอดบุตร และการเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานของสถานภาพในการ
แต่งงาน 

(ข) เพ่ือริเริ่มให้มีการลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง หรือได้ผลประโยชน์ทางสังคมที่
เปรียบเทียบได้โดยไม่สูญเสียการงานเดิม อาวุโสในการท างานหรือเงินช่วยเหลือทางสังคม 

(ค) เพ่ือกระตุ้นให้มีบริการสังคมอันเป็นตัวสนับสนุนที่จ าเป็น เพ่ือที่จะช่วยให้บิดา
มารดาสามารถรวบรวมข้อผูกพันทางครอบครัวเข้ากับความรับผิดชอบในการงานและการเข้าร่วมใน
กิจการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและพัฒนาขอบข่ายของสวัสดิการ
ด้านการเลี้ยงดูเด็ก 

(ง) ให้มีการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่สตรีที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ ในการท างานทุกรูปแบบ
ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายต่อสตรีเหล่านั้น 
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3. บทบัญญัติของกฎหมายด้านการคุ้มครองที่เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ในข้อนี้ จะ

ได้รับการพิจารณาเป็นครั้งคราวในแง่ของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะได้รับ
การแก้ไข ยกเลิก หรือขยาย เท่าที่จ าเป็น 

69 ข้อ 13 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
“รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้าน

อ่ืน ๆ ของการเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือที่จะให้ได้สิทธิอย่างเดียวกันบนพ้ืนฐานของความ
เสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

(ก) สิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ด้านครอบครัว 
(ข) สิทธิที่จะได้กู้ยืมจากธนาคาร การจ านอง และสินเชื่อด้านการเงินในรูปอื่น ๆ 
(ค) สิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการ  การกีฬา  และเรื่องต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับ

ด้านวัฒนธรรมทุกอย่าง 
70 ข้อ 14 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
“1. รัฐภาคีจะค านึงถึงปัญหาเฉพาะที่สตรีในชนบทเผชิญอยู่ รวมทั้งบทบาทส าคัญ ๆ 

ซึ่งสตรีชนบทมีอยู่ ในการช่วยสนับสนุนค้ าจุนครอบครัวของตนด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งงานในสาย
เศรษฐกิจที่ไม่ได้ก าหนดเป็นตัวเงิน และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างรับประกันที่จะให้น า
บทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับปัจจุบันไปใช้แก่สตรีในเขตชนบทด้วย 

2. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในเขต
ชนบท เพ่ือที่จะประกันบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีว่า สตรีทั้งหลายเข้าร่วมและ
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาชนบท และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้สตรีดังกล่าวได้รับสิทธิ 

(ก) ที่จะเข้าร่วมในการจัดท ารายละเอียดและการด าเนินการตามแผนการพัฒนาใน
ทุก ๆ ระดับ 

(ข) ที่จะมีโอกาสได้รับความสะดวกด้านการรักษาสุขภาพอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
ข้อสนเทศ การปรึกษาหารือ และการบริการในการวางแผนครอบครัว 

(ค) ที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการประกันสังคม 
(ง) ที่จะได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งแบบในระบบและนอกระบบ 

รวมทั้งที่เกี่ยวกับการรณรงค์ให้รู้หนังสือ และทั้งผลประโยชน์จากบริการชุมชนและบริการส่งเสริม 
เพ่ือที่จะเพ่ิมความช านาญด้านเทคนิค 

(จ) ที่จะจัดการให้มีกลุ่มช่วยตนเอง และสหกรณ์  เพ่ือที่จะได้เข้าถึงโอกาสด้าน
เศรษฐกิจ โดยการรับจ้างท างาน หรือการท างานด้วยตนเอง 

(ฉ) ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมชุมชนทุกประเภท 
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ข้อ 772 ข้อ 873 และข้อ 10 (2)74 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 
2275 และข้อ 2376 ข้อ 2477 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ 23 (3) (4)78 อนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก ในส่วนของการจ้างแรงงานเด็กพิการ 

                                                                                                                         
(ช) ที่จะมีโอกาสได้สินเชื่อและการกู้ยืมทางการเกษตร สิ่งอ านวยความสะดวกด้าน

การตลาด เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการปฏิบัติแบบเสมอภาคในการปฏิรูปที่ดินและการเพาะปลูก 
รวมทั้งในโครงการตั้งถิ่นฐานใหม่ในท่ีดิน 

(ซ) ที่จะได้มีสภาพการด ารงอยู่อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับที่พักอาศัย 
การสุขาภิบาล ไฟฟูาและน้ าประปา การขนส่งและคมนาคม” 

71 ข้อ 6 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
“1. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิในการท างาน ซึ่งรวมทั้งสิทธิของทุกคนในโอกาส

ที่จะหาเลี้ยงชีพโดยงานซึ่งตนเลือกหรือรับอย่างเสรี และจะด าเนินขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกปูอง
สิทธินี้ 

2. ขั้นตอนซึ่งรัฐภาคีแห่งกติกานี้จะต้องด าเนินเพื่อให้บรรลุผลในการท าให้สิทธินี้เป็น
จริงอย่างบริบูรณ์ จะต้องรวมถึงการให้ค าแนะน าทางเทคนิคและวิชาชีพและโครงการฝึกอบรม 
นโยบายและเทคนิคที่จะท าให้บรรลุผลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่าง
สม่ าเสมอ และการจ้างงานอย่างบริบูรณ์และเป็นประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขทั้งหลายที่เป็นการปกปูอง
เสรีภาพขั้นพื้นฐานทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคล” 

72 ข้อ 7 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
“รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสภาพการท างานที่ยุติธรรมและน่า

พึงพอใจ ซึ่งประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง 
(ก) ค่าตอบแทนขั้นต่ าที่ให้แก่ผู้ท างานทั้งปวง ประกอบด้วย 
(1) ค่าจ้างที่เป็นธรรมและค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันส าหรับงานที่มีคุณค่าเท่ากัน 

โดยปราศจากความแตกต่างในเรื่องใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีจะได้รับการประกันสภาพการท างานที่
ไม่ด้อยกว่าบุรุษ โดยได้รับค่าจ้างท่ีเท่าเทียมกันส าหรับงานที่เท่าเทียมกัน 

(2) ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมส าหรับตนและครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งกติกานี้ 
(ข) สภาพการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
(ค) โอกาสเท่าเทียมกันส าหรับทุกคนที่จะได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการ

ท างานของตนในระดับที่สูงขึ้นตามที่เหมาะสม โดยไม่ขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาใด นอกจากอาวุโสและ
ความสามารถ 
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(ง) การพักผ่อน เวลาว่างและข้อจ ากัดที่สมเหตุสมผลในเรื่องเวลาท างานและวันหยุด

เป็นครั้งคราวโดยได้รับค่าตอบแทน ตลอดจนค่าตอบแทนส าหรับวันหยุดทางการด้วย” 
73 ข้อ 8 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
“1. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกัน 
(ก) สิทธิของทุกคนที่จะก่อตั้งสหภาพแรงงานและเข้าร่วมสหภาพแรงงานตามที่ตน

เลือก เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของตน ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับ
หลักเกณฑ์ขององค์การที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ห้ามจ ากัดการใช้สิทธินี้ นอกจากที่ได้ก าหนดโดยกฎหมาย
และที่จ าเป็นในสังคมประชาธิปไตย เพ่ือประโยชน์ของความมั่นคงแห่งชาติ หรือความสงบเรียบร้อย
ของส่วนรวม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 

(ข) สิทธิของสหภาพแรงงานที่จะจัดตั้งสหพันธ์หรือสมาพันธ์แห่งชาติ และสิทธิของ
สมาพันธ์แห่งชาติที่จะก่อตั้งหรือเข้าร่วมกับองค์การสหภาพแรงงานระหว่างประเทศ 

(ค) สิทธิของสหภาพแรงงานที่จะด าเนินงานอย่างเสรีโดยไม่ขึ้นอยู่กับการจ ากัดใด 
นอกจากที่ได้ก าหนดโดยกฎหมายและซึ่งจ าเป็นในสังคมประชาธิปไตย เพ่ือประโยชน์ของความมั่นคง
แห่งชาติหรือความสงบเรียบร้อยของส่วนรวมหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

(ง) สิทธิที่จะนัดหยุดงาน หากใช้สิทธิโดยสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศนั้น 
2. ความในข้อนี้ไม่ห้ามการก าหนดข้อจ ากัดอันชอบด้วยกฎหมายในการใช้สิทธิ

เหล่านี้โดยทหารหรือต ารวจ หรือฝุายบริหารของรัฐ 
3. ไม่มีข้อความใดในข้อนี้ที่ให้อ านาจรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการ

สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. 1948 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศให้ใช้
มาตรการทางนิติบัญญัติหรือใช้กฎหมายในลักษณะซึ่งจะท าให้เสื่อมเสียต่อหลักประกันที่ให้ไว้ใน
อนุสัญญานั้น” 

74 ข้อ 10 (2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
“2. มารดาควรได้รับการคุ้มครองพิเศษระหว่างช่วงระยะเวลาตามควรก่อนหรือหลัง

การให้ก าเนิดบุตร ในระหว่างช่วงระยะเวลาเช่นว่า มารดาซึ่งท างานควรได้รับอนุญาตให้ลาโดยได้รับ
ค่าจ้าง หรือลาโดยมีสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคมอย่างเพียงพอ” 

75 ข้อ 22 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“1. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม รวมทั้งสิทธิที่จะ

ก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงานเพ่ือปกปูองประโยชน์ของตน 
2. การจ ากัดการใช้สิทธินี้จะกระท ามิได้ นอกจากจะก าหนดโดยกฎหมายและเพียง

เท่าที่จ าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย 
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ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น ความในข้อนี้ไม่ห้ามการวางข้อจ ากัดอันชอบด้วยกฎหมายในการใช้สิทธินี้ของทหารและ
ต ารวจ 

3. ความในข้อนี้ไม่ให้อ านาจรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการรวมกันเป็น
สมาคมและว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้ง ค.ศ. 1948 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศใน
อันที่จะมีมาตรการทางนิติบัญญัติ หรือบังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่จะกระทบต่อหลักประกันต่าง ๆ 
ที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาดังกล่าว” 

76 ข้อ 23 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“(1) ทุกคนมีสิทธิในการท างาน ในการเลือกงานโดยอิสระ ในเงื่อนไขที่ยุติธรรมและ

เอ้ืออ านวยต่อการท างาน และในการคุ้มครองต่อการว่างงาน 
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน ส าหรับงานที่เท่าเทียมกัน โดย

ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด 
(3) ทุกคนที่ท างานมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเอ้ืออ านวยต่อการ 

ประกันความเป็นอยู่อันควรค่าแก่ศักดิ์ศรีของมนุษย์ส าหรับตนเองและครอบครัว และหากจ าเป็นก็จะ
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมในรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมด้วย 

(4) ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้งและที่จะเข้าร่วมสหภาพแรงงานเพ่ือความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของตน” 

77 ข้อ 24 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“ทุกคนมีสิทธิในการพักผ่อนและการผ่อนคลายยามว่าง รวมทั้งจ ากัดเวลาท างาน

ตามสมควร และวันหยุดเป็นครั้งคราวโดยได้รับค่าจ้าง” 
78 ข้อ 23 (3) (4) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“3. โดยยอมรับความจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการ ความช่วยเหลือที่ให้ตามวรรค 2 

ของข้อนี้ เป็นการให้เปล่าเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงก าลังทรัพย์ของบิดามารดา หรือ
บุคคลอ่ืนที่ดูแลเด็ก และความช่วยเหลือเช่นว่าจะถูกก าหนดขึ้นเพ่ือที่จะประกันว่า เด็กพิการจะ
สามารถอย่างมีประสิทธิพลที่จะเข้าถึง และได้รับการศึกษา การฝึกอบรม การบริการดูแลสุขภาพ การ
บริการด้านการฟ้ืนฟูสภาพ การตระเตรียมส าหรับการจ้างงาน และโอกาสทางด้านสันทนาการใน
ลักษณะที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถบรรลุผลส าเร็จอย่างเต็มที่เท่าที่เป็นไปได้ในการเข้ากับสังคมและการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้วย 

4. ภายใต้บรรยากาศความร่วมมือระหว่างประเทศ รัฐภาคีจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม ในด้านการดูแลสุขภาพเชิงปูองกัน และด้านการรักษาเด็กพิการทาง
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(5) สิทธิในการเดินทาง 
คนพิการมีสิทธิในการเดินทาง โยกย้าย เพ่ือด ารงชีวิต หรือเพ่ือเลือกอยู่

อาศัยได้โดยอิสระ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่อยู่อาศัย หรือบุคคลที่ตนต้องการอาศัยอยู่ด้วย ตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 19 (เอ)79 และข้อ 12 (1)80 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  15(4)81 
และปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 13(1)82 และข้อ 1483 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการแสวงหาที่พัก
พิงในประเทศอ่ืนๆเพื่อลี้ภัยจากการกดข่ีข่มเหง 

                                                                                                                         
การแพทย์ ทางจิตวิทยา และทางการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการเผยแพร่ และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการฟ้ืนฟูการศึกษา และการบริการด้านการฝึกอาชีพโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้
รัฐภาคีสามารถปรับปรุงความสามารถและทักษะ และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในด้านนี้ ในเรื่ องนี้ความ
ต้องการของประเทศก าลังพัฒนาควรได้รับการค านึงถึงเป็นพิเศษ” 

79 ข้อ 19 (เอ) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“การอยู่ได้โดยอิสระและการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน 
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้ ยอมรับสิทธิเท่าเทียมกันของคนพิการทั้งหลายในการอยู่

อาศัยในชุมชน โดยสามารถเลือกได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน และจะด าเนินมาตรการที่มี
ประสิทธิผลและเหมาะสมที่เอ้ือให้คนพิการได้อุปโภคสิทธินี้ได้อย่างเต็มที่ และการเป็นส่วนหนึ่งและมี
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในชุมชน รวมทั้งประกันว่า 

(เอ) คนพิการมีโอกาสเลือกสถานที่อยู่อาศัย ทั้งสถานที่ตั้งและบุคคลที่ตนต้องการ
อาศัยอยู่ด้วยบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน และไม่จ าเป็นต้องอาศัยอยู่ในที่อาศัยที่มีการ
จัดเตรียมให้เฉพาะเท่านั้น” 

80 ข้อ 12 (1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“1. บุคคลทุกคนที่อยู่ในดินแดนของรัฐใดโดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสิทธิใน

เสรีภาพในการโยกย้าย และเสรีภาพในการเลือกถ่ินที่อยู่ภายในดินแดนของรัฐนั้น” 
81 ข้อ 15 (4) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
“4. รัฐภาคีจะให้สิทธิเช่นเดียวกันแก่บุรุษและสตรีในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการ

โยกย้ายของบุคคลและเสรีภาพในการเลือกถ่ินที่อยู่และภูมิล าเนา” 
82 ข้อ 13 (1) ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“(1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการเคลื่อนย้ายและการอยู่อาศัยภายในพรมแดน

ของแต่ละรัฐ” 
83 ข้อ 14 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
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(6) สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
คนพิการจะต้องได้รับการประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมี

ประสิทธิผลอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน รวมถึงต้องให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมตามความพิการ และความเหมาะสมตามวัยของคนพิการ รัฐจะต้องก าหนด
มาตรการเพื่อปูองกันเจตนารมณ์ของคนพิการ และปูองกันการใช้ความสามารถของคนพิการไปในทาง
ที่ไม่เหมาะสม และปูองกันการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการเพราะเหตุแห่งความพิการ หรือเพราะเหตุแห่ง
เพศสภาพ ปรากฏตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 12 (3) (4)84 และข้อ 1385 สอดคล้องกับ

                                                                                                                         
“(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา และที่จะได้ที่ลี้ภัยในประเทศอ่ื นจากการ

ประหัตประหาร 
(2) สิทธินี้จะยกขึ้นกล่าวอ้างกับกรณีที่การด าเนินคดีที่เกิดขึ้นโดยแท้ จากความผิดที่

มิใช่ทางการเมืองหรือจากการกระท าอันขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติไม่ได้” 
84 ข้อ 12 (3) (4) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“การยอมรับอย่างเท่าเทียมกันเบื้องหน้ากฎหมาย 
3. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมในการจัดให้คนพิการเข้าถึงการสนับสนุนที่

ตนต้องการในการใช้ความสามารถทางกฎหมาย 
4. ให้รัฐภาคีประกันว่ามาตรการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความสามารถทาง

กฎหมายจะให้การปกปูองที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือปูองกันการใช้ความสามารถนั้นไปในทาง
ที่ผิด ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มาตรการปกปูองดังกล่าวจะต้อง
ประกันให้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความสามารถทางกฎหมายนั้น เคารพสิทธิ เจตนารมณ์ และ
ความประสงค์ของบุคคลนั้น ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนและอิทธิพลที่เกินควร อีกทั้งต้องได้
สัดส่วนและเหมาะสมกับสภาวการณ์ของบุคคล โดยจะบังคับใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ และจะต้องมีการทบทวนเป็นระยะโดยหน่วยงานที่มีอ านาจซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นกลางหรือ
องค์กรทางตุลาการ มาตรการปกปูองดังกล่าวจะต้องได้สัดส่วนกับระดับที่มาตรการกระทบต่อสิทธิ
และส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลนั้น” 

85 ข้อ 13 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
1. ให้รัฐภาคีประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิผลส าหรับคน

พิการบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในเรื่องกระบวนวิธีพิจารณา 
และความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามวัย เพ่ืออ านวยความสะดวกในการแสดงบทบาทของคนพิการใน
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อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ข้อ 15 (1) (2) (3)86 รวมถึงปฎิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 787 ข้อ 888  

นอกจากจะต้องให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้คนพิการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมแล้ว ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้กระท าความผิด รัฐก็จะต้องรับประกันว่าคนพิการผู้ถูกกล่าวหา
จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ การจับกุมจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
ต้องได้รับการแจ้งถึงข้อกล่าวหา ต้องได้รับการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยเว้นแต่เพ่ือประโยชน์แห่ง
ความสงบและศีลธรรมอันดี จะต้องได้รับการพิจารณาคดีโดยเป็นธรรม การพิจารณาคดีจะต้อง
ด าเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร โทษที่จะได้รับจะต้องมีอยู่ตามกฎหมายในขณะนั้นและเป็น
โทษที่เหมาะสมกับการกระท าผิด โดยผู้รับโทษมีสิทธิขอให้ทบทวนการลงโทษได้ รวมถึงในกรณีของ
เด็กพิการกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาคดี การจับกุม และการลงโทษจะต้องค านึงถึงความ

                                                                                                                         
ฐานะผู้มีส่วนร่วมโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งในฐานะเป็นพยานในกระบวนการพิจารณาทาง
กฎหมายทั้งปวง รวมทั้งในขั้นตอนการสอบสวน และกระบวนการเบื้องต้นอื่นๆ 

2. เพ่ือประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิผลส าหรับคนพิการให้
รัฐภาคีส่งเสริมการฝึกอบรมที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่ท างานในด้านกระบวนการยุติธรรม รวมถึง
เจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์” 

86 ข้อ 15 (1) (2) (3) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
“1. รัฐภาคีจะให้สตรีมีความเสมอภาคกับบุรุษในทางกฎหมาย 
2. ในกรณีทางแพ่ง รัฐภาคีจะให้ความสามารถตามกฎหมายแก่สตรีเช่นเดียวกับที่ให้

ความสามารถนั้นแก่บุรุษ และจะให้โอกาสเดียวกันในการใช้ความสามารถนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐ
ภาคีจะให้สิทธิเท่าเทียมแก่สตรีในการท าสัญญาและการจัดการทรัพย์สิน และจะปฏิบัติต่อบุรุษและ
สตรีอย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการทางศาลและการช าระความทุกข้ันตอน 

3. รัฐภาคีตกลงว่าสัญญาทั้งปวงและเอกสารส าคัญอ่ืน ๆ ทั้งปวงไม่ว่าชนิดใดที่มีผล
ตามกฎหมายซึ่งมุ่งจ ากัดความสามารถทางกฎหมายของสตรีจะถือว่าใช้ไม่ได้และเป็นโมฆะ” 

87 ข้อ 7 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมาย

เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันจาก
การเลือกปฏิบัติใด อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงให้มีการเลือกปฏิบัติดังกล่าว” 

88 ข้อ 8 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอันมีประสิทธิผลจากศาลที่มีอ านาจแห่งรัฐ ต่อ

การกระท าอันล่วงละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งตนได้รับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” 
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เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย ปรากฏตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ข้อ 989 ข้อ 1190 ข้อ 1491 และข้อ 1592 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 37 ข) ค) ง)93 ข้อ 4094 
และปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 1095 และข้อ 1196 

                                           
89 ข้อ 9 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“1. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย บุคคลจะถูก

จับกุมหรือควบคุมโดยอ าเภอใจมิได้ บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุและโดย
เป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

2. ในขณะจับกุม บุคคลใดที่ถูกจับกุมจะต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผลในการจับกุม และ
จะต้องได้รับแจ้งถึงข้อหาที่ถูกจับกุมโดยพลัน 

3. บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในข้อหาทางอาญา จะต้องถูกน าตัวโดยพลันไป
ยังศาลหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะจะใช้อ านาจทางตุลาการ และจะต้องมีสิทธิได้รับ
การพิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร หรือได้รับการปล่อยตัวไป มิให้ถือเป็นหลักทั่วไปว่าจะต้อง
ควบคุมบุคคลที่รอการพิจารณาคดี แต่ในการปล่อยตัวอาจก าหนดให้มีการประกันว่าจะมาปรากฏตัว
ในการพิจารณาคดี ในขั้นตอนอ่ืนของกระบวนพิจารณา และจะมาปรากฏตัวเพ่ือการบังคับตามค า
พิพากษา เมื่อถึงวาระนั้น 

4. บุคคลใดที่ถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือการควบคุม มีสิทธิน าคดีขึ้นสู่ศาล
เพ่ือให้ตัดสินโดยไม่ชักช้าถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมผู้นั้น และหากการควบคุมไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายก็ให้ศาลมีค าสั่งปล่อยตัวไป 

5. บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือถูกควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิได้รับค่าสินไหม
ทดแทน” 

90 ข้อ 11 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“บุคคลจะถูกจ าคุกเพียงเพราะเหตุว่าไม่สามารถปฏิบัติการช าระหนี้ตามสัญญามิได้” 
91 ข้อ 14 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“1. บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ ในการ

พิจารณาคดีอาญาซึ่งตนต้องหาว่ากระท าผิด หรือการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตน 
บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม โดยคณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้ น
ตามกฎหมาย มีอ านาจ มีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง สื่อมวลชนและสาธารณชนอาจถูกห้ามเข้าฟัง
การพิจารณาคดีทั้งหมดหรือบางส่วนก็ด้วยเหตุผลทางศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
หรือความมั่นคงของชาติในสังคมประชาธิปไตยหรือเพ่ือความจ าเป็นเกี่ยวกับส่วนได้เสียในเรื่องชีวิต
ส่วนตัวของคู่กรณี หรือในสภาพการณ์พิเศษซึ่งศาลเห็นว่าจ าเป็นอย่างยิ่ง เมื่อการพิจารณาโดย
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เปิดเผยนั้นอาจเป็นการเสื่อมเสียต่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม แต่ค าพิพากษาในคดีอาญา หรือค า
พิพากษาหรือค าวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีอ่ืนต้องเปิดเผย เว้นแต่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของเด็กและ
เยาวชน หรือเป็นกระบวนพิจารณาเก่ียวด้วยข้อพิพาทของคู่สมรสในเรื่องการเป็นผู้ปกครองเด็ก 

2. บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระท าผิดอาญา ต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้
บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด 

3. ในการพิจารณาคดีอาญา บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระท าผิดย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ
หลักประกันข้ันต่ าดังต่อไปนี้โดยเสมอภาค 

(ก) สิทธิที่จะได้รับแจ้งโดยพลันซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุแห่งความผิดที่
ถูกกล่าวหา ในภาษาซึ่งบุคคลนั้นเข้าใจได้ 

(ข) สิทธิที่จะมีเวลา และได้รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรียมการเพ่ือต่อสู้คดี 
และติดต่อกับทนายความท่ีตนเลือกได้ 

(ค) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยไม่ชักช้าเกินความจ าเป็น 
(ง) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้าบุคคลนั้น และสิทธิที่จะต่อสู้คดีด้วยตนเอง 

หรือโดยผ่านผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือก สิทธิที่บุคคลได้รับแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการมีผู้ช่วย
เหลือทางกฎหมาย หากบุคคลนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย ในกรณีใด ๆ เพ่ือประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรมบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งมีการแต่งตั้งให้โดยปราศจากค่าตอบแทน 
ในกรณีที่บุคคลนั้นไม่สามารถรับภาระในการจ่ายค่าตอบแทน 

(จ) สิทธิที่จะซักถามพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน และขอให้เรียกพยานฝุายตนมา
ซักถามภายใต้เงื่อนไขเดียวกับพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน 

(ฉ) สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากล่ามโดยไม่คิดมูลค่า หากไม่สามารถเข้าใจหรือ
พูดภาษาท่ีใช้ในศาลได้ 

(ช) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความเป็นปรปักษ์ต่อตนเอง หรือให้รับสารภาพผิด 
4. ในกรณีของบุคคลที่เป็นเด็กหรือเยาวชน วิธีพิจารณาความให้เป็นไปโดยค านึงถึง

อายุ และความปรารถนาที่จะส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูความประพฤติของบุคคลนั้น 
5. บุคคลทุกคนที่ต้องค าพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา ย่อมมีสิทธิที่จะให้คณะ

ตุลาการระดับเหนือข้ึนไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและค าพิพากษาโดยเป็นไปตามกฎหมาย 
6. เมื่อบุคคลใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดอาญา และภายหลัง

จากนั้นมีการกลับค าาพิพากษาที่ให้ลงโทษบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นได้รับอภัยโทษ โดยเหตุที่มี
ข้อเท็จจริงใหม่หรือมีข้อเท็จจริงที่ได้ค้นพบใหม่อันแสดงให้เห็นว่าได้มีการด าเนินกระบวนการยุติธรรม
ที่มิชอบ บุคคลที่ได้รับความทุกข์อันเนื่องมาจากการลงโทษตามผลของค าพิพากษาลงโทษเช่นว่า ต้อง
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ได้รับการชดเชยตามกฎหมายเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า การไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ยังไม่รู้ให้ทันเวลาเป็น
ผลจากบุคคลนั้นทั้งหมด หรือบางส่วน 

7. บุคคลย่อมไม่ถูกพิจารณา หรือลงโทษซ้ าในความผิดซึ่งบุคคลนั้นต้องค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้ลงโทษ หรือให้ปล่อยตัวแล้วตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญาของแต่ละประเทศ” 

92 ข้อ 15 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“1. บุคคลย่อมไม่ต้องรับผิดทางอาญา เพราะกระท าหรืองดเว้นกระท าการใดซึ่งใน

ขณะที่กระท าไม่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ และจะลงโทษ
ให้หนักกว่าโทษที่มีอยู่ในขณะที่ได้กระท าความผิดอาญาไม่ได้ หากภายหลังการกระท าความผิดนั้นได้
มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดโทษเบาลง ผู้กระท าผิดย่อมได้รับประโยชน์จากบทบัญญัตินั้น 

2. ความในข้อนี้ย่อมไม่กระทบต่อการพิจารณาคดี และการลงโทษบุคคลซึ่งได้กระท า
การหรืองดเว้นกระท าการใดอันเป็นความผิดอาญาตามหลักกฎหมายทั่วไปอันเป็นที่รับรองโดย
ประชาคมนานาชาติในขณะที่มีการกระท านั้น” 

93 ข้อ 37 ข) ค) ง) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“ข) จะไม่มีเด็กคนใดถูกริดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยพลการ 

การจับกุมกักขังหรือจ าคุกเด็กจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย และจะใช้เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น และ
ให้มีระยะเวลาที่สั้นที่สุดอย่างเหมาะสม 

ค) เด็กทุกคนที่ถูกริดรอนเสรีภาพจะได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรม และด้วยความ
เคารพในศักดิ์ศรีแต่ก าเนิดของมนุษย์ และในลักษณะที่ค านึงถึงความต้องการของบุคคลในวัยนั้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กทุกคนที่ถูกริดรอนเสรีภาพจะต้องถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ เว้นแต่จะ
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็กที่จะไม่แยกเช่นนั้น และเด็กจะมีสิทธิที่จะคงการติดต่อ
กับครอบครัวทางหนังสือโต้ตอบและการเยี่ยมเยียน เว้นแต่ในสภาพการณ์พิเศษ 

ง) เด็กทุกคนที่ถูกริดรอนเสรีภาพมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือ
ทางอ่ืนที่เหมาะสมโดยพลัน ตลอดจนสิทธิที่จะค้านความชอบด้วยกฎหมายของการริดรอนเสรีภาพ
ของเขาต่อศาล หรือหน่วยงานที่มีอ านาจอ่ืนที่เป็นอิสระและเป็นกลาง และที่จะได้รับค าวินิจฉัยโดย
พลันต่อการด าเนินการเช่นว่า” 

94 ข้อ 40 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าได้ฝุาฝืน

กฎหมายอาญา ที่จะได้รับการปฏิบัติต่อในลักษณะที่สอดคล้องกับการส่งเสริมความส านึกในศักดิ์ศรี
และคุณค่าของเด็ก ซึ่งจะเสริมความเคารพของเด็กต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของผู้อ่ืน 
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ในลักษณะที่ต้องค านึงถึงอายุของเด็กและความปรารถนาที่จะส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม และการมี
บทบาทเชิงสร้างสรรค์ของเด็กในสังคม 

2. เพ่ือการนี้ และโดยค านึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของตราสารระหว่างประเทศ รัฐ
ภาคีประกันว่า 

ก) จะไม่มีเด็กคนใดถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าฝุาฝืนกฎหมายอาญาโดยเหตุ
แห่งการกระท าหรืองดเว้นการกระท า ซึ่งไม่ต้องห้ามตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ในขณะที่การกระท าหรือการงดเว้นการกระท านั้นเกิดข้ึน 

ข) เด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหาหรือตั้งข้อหาว่าได้ฝุาฝืนกฎหมายอาญาอย่างน้อยที่สุดจะ
ได้รับหลักประกันดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ามี ความผิดตาม
กฎหมาย 

(2) ได้รับแจ้งข้อหาทันทีและโดยตรง และในกรณีที่เหมาะสมโดยผ่านบิดามารดา 
หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และจะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือ
การตระเตรียมและการสู้คดีของเด็ก 

(3) ได้รับการตัดสินโดยไม่ชักช้า โดยหน่วยงานหรือองค์กรทางตุลาการที่มีอ านาจ
เป็นอิสระและเป็นกลาง ในการพิจารณาความอย่างยุติธรรมตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้มีความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายหรือทางอ่ืนที่เหมาะสมเว้นเสียแต่เมื่อพิจารณาเห็นว่าจะไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค านึงถึงอายุของเด็กหรือสถานการณ์บิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 

(4) จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความหรือสารภาพผิด สามารถซักถามหรือซักค้านพยาน 
และให้พยานของตนเข้ามามีส่วนร่วม และให้มีการซักถามพยานแทนตนภายใต้เงื่อนไขแห่งความเท่า
เทียมกัน 

(5) หากพิจารณาว่าได้มีการฝุาฝืนกฎหมายอาญา ก็ให้การวินิจฉัยหรือมาตรการใดที่
ก าหนดโดยผลของการวินิจฉัยนั้น ได้รับการทบทวนโดยหน่วยงานหรือองค์กรทางตุลาการที่มีอ านาจ
เป็นอิสระและเป็นกลางในระดับสูงขี้นไป 

(6) ให้มีความช่วยเหลือของล่ามโดยไม่คิดมูลค่า หากเด็กไม่สามารถเข้าใจ หรือพูด
ภาษาท่ีใช้อยู่ 

(7) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณา ให้เคารพต่อเรื่องส่วนตัวของเด็กอย่าง
เต็มที ่

3. รัฐภาคีจะหาทางส่งเสริมให้มีการตรากฎหมาย ก าหนดกระบวนวิธีพิจารณา จัดตั้ง
หน่วยงานและ 
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3.2.1.4 สิทธิด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ (Right to international 
protection) 

ฐานะรัฐภาคีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนส่งผลให้คน
พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐภาคีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกรัฐ และรวมถึงการได้รับความ
ช่วยเหลือองค์การระหว่างประเทศที่มีหน้าที่โดยเฉพาะต่อกลุ่มบุคคลบางประเภท เช่น UNHCR 
(United Nations High Commissioner For Refugee) มีหน้าที่ต่อบุคคลที่เป็นคนไร้รัฐหรือผู้ลี้ภัย 

                                                                                                                         
สถาบันซึ่งจะใช้เป็นการเฉพาะกับเด็กที่ถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าได้ฝุาฝืน

กฎหมายอาญา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ก) การก าหนดอายุขั้นต่ า ซึ่งเด็กที่มีอายุต่ ากว่านั้นจะถูกถือว่าไม่มีความสามารถที่จะ

ฝุาฝืนกฎหมายอาญาได้ 
ข) เมื่อเห็นว่าเหมาะสมและเป็นที่พึงปรารถนา ให้ก าหนดมาตรการที่จะใช้กับเด็ก

เหล่านั้น โดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการทางตุลาการ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิมนุษยชนและการ
คุ้มครองตามกฎหมาย จะได้รับการเคารพอย่างเต็มที่อยู่ 

4. การด าเนินการต่าง ๆ เช่น ค าสั่งให้มีการดูแล แนะแนว และควบคุมการให้
ค าปรึกษา การภาคทัณฑ์การอุปการะดูแล แผนงานการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ และทางอ่ืน 
นอกเหนือจากการให้สถาบันเป็นผู้ดูแล จะต้องมีไว้เพ่ือประกันว่าเด็กจะได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่
เหมาะสมแก่ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก และได้สัดส่วนกับทั้งสภาพการณ์และความผิดของเด็ก” 

95 ข้อ 10 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“ทุกคนย่อมมีสิทธิในความเสมอภาคอย่างเต็มที่ในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็น

ธรรมและเปิดเผยจากศาลที่อิสระและไม่ล าเอียง ในการพิจารณาก าหนดสิทธิและหน้าที่ของตนและ
ข้อกล่าวหาอาญาใดต่อตน” 

96 ข้อ 11 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“(1) ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางอาญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้

ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามี ความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีที่เปิดเผย ซึ่งตนได้รับ
หลักประกันที่จ าเป็นทั้งปวงส าหรับการต่อสู้คดี 

(2) บุคคลใดจะถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาใด อันเนื่องจากการกระท าหรือละ
เว้นใด อันมิได้ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายแห่งชาติหรือกฎหมายระหว่างประเทศ 
ในขณะที่ได้กระท าการนั้นไม่ได้ และจะก าหนดโทษที่หนักกว่าที่บังคับใช้ในขณะที่ได้กระท าความผิด
ทางอาญานั้นไม่ได”้ 
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หรือ AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) ที่เป็นองค์การที่มี
หน้าที่ในการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน เป็นต้น ปรากฏตามข้อ 22 และข้อ 28 
แห่งปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

ข้อ 22 และข้อ 28 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ก าหนดให้บุคคล
ทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคม มีสิทธิในความมั่นคงทางสังคม และชอบที่จะได้รับผลแห่งสิทธิ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งจ าเป็นต่อศักดิ์ศรีและการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้วยการด าเนินการ
ของรัฐและความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนชอบที่จะได้รับความช่วยเหลือระหว่างประเทศอัน
จะเป็นการอ านวยให้การใช้สิทธิและเสรีภาพบรรดาที่ได้ระบุในปฏิญญานี้ท าได้อย่างเต็มที่  

3.2.2 ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
จากสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 4 กลุ่มสิทธิ น าไปสู่ความ

ช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่รัฐไทยมีหน้าที่ต่อคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ความช่วยเหลือ
เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ศึกษาจะได้อธิบายถึงลักษณะความช่วยเหลือพร้อมกับหน่วยงานรัฐไทยที่มีหน้าที่ใน
การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ดังนี้ 

3.2.2.1 ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล 
ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลนอกจากจะเป็นการรักษาพยาบาล

เพ่ือให้สามารถมีชีวิตอยู่รอด ตามอาการเจ็บปุวยของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรแล้ว ยังรวมถึงการรับรองอาการเจ็บปุวย ทุพพลภาพ และความพิการ
ด้วย เพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรสามารถเข้าถึง
สิทธิอ่ืนต่อไป โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือด้านนี้ คือ กระทรวง
สาธารณสุข 

3.2.2.2 ความช่วยเหลือด้านการรับรองสถานะบุคคล 
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมี

สิทธิที่จะได้รับการรับรองสถานะบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน หากคนพิการที่
ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมีข้อเท็จจริงว่ามีสัญชาติไทย หรือเป็น
คนพิการที่ไม่มีข้อเท็จจริงว่าเป็นคนสัญชาติอ่ืน และตั้ งบ้านเรือนอยู่ในรัฐไทย หน่วยงานรัฐไทยก็มี
หน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรให้ได้รับการรับรองสถานะบุคคล โดยหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ดังกล่าว คือ กระทรวงมหาดไทย 

อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรที่ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรไทย อาจจะเป็นคนพิการที่ไม่มี
ข้อเท็จจริงว่าเป็นคนสัญชาติไทย และตั้งบ้านเรือนอยู่นอกรัฐไทย หน้าที่ในการรับรองสถานะบุคคล
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ของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรลักษณะนี้ จีงควรเป็น
หน้าที่ของรัฐต้นทางของคนพิการคนดังกล่าว 

3.2.2.3 ความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต 
ความช่วยเหลือเพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย

การทะเบียนราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะด้วยกัน คือ  
(1) ความช่วยเหลือด้านการศึกษา เพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ

บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรสามารถได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และ
เหมาะสมกับความพิการ รวมถึงได้รับความช่วยเหลือในการเรียน เช่น สื่อการเรียนการสอนส าหรับคน
พิการทางการเห็น เป็นต้น ความช่วยเหลือนี้มีหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงศึกษาธิการ  

(2) ความช่วยเหลือด้านหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เพ่ือให้คน
พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรซึ่งมีปัญหาสุขภาพเนื่องจาก
สภาวะความพิการ ได้รับการรักษาพยาบาลในราคาที่คนพิการสามารถรับภาระได้ และเป็ นการ
ประกันการรักษาพยาบาล เพ่ือให้คนพิการได้รับกายอุปกรณ์ หรือเครื่องช่วยความพิการเพ่ือให้คน
พิการสามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รวมถึงหากจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกาย หรือบ าบัดทางจิตเพ่ือบรรเทาหรือยับยั้งสภาวะความพิการ ก็ให้คนพิการได้รับการบริการทาง
การแพทย์ดังกล่าวด้วย ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในความช่วยเหลือนี้ คือ กระทรวงสาธารณสุขและ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ  

(3) ความช่วยเหลือด้านความช่วยเหลือดูแลคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร เพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรสามารถพ้นจากสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิต เพ่ือให้คนพิการ
ได้รับการสงเคราะห์ดูแลในสถานสงเคราะห์หากจ าเป็น หรือได้รับความช่วยเหลือด้านความรู้ ในการ
ดูแลตนเองให้สามารถใช้ชีวิตประจ าวันอย่างปกติสุข หรือบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยดูแลคนพิการ หาก
ไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยเปูาประสงค์ในความช่วยเหลือ คือ ให้คนพิการสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง 
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในความช่วยเหลือนี้ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  

(4) ความช่วยเหลือด้านการท างาน เพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการใช้ชีวิต โดยไม่ต้องเป็นภาระ
แก่สังคม อันเป็นการคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการ โดยการท างานของคนพิการที่ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจะต้องเป็นการท างานโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบความช่วยเหลือนี้ คือ กระทรวงแรงงาน 
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(5) ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง เพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรซึ่งมีข้อจ ากัดในการเดินทางจากข้อสันนิษฐานของกฎหมาย 
หรือเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองตามผลของกฎหมาย สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในการเข้าถึงสิทธิของ
ตนเอง เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการศึกษา สิทธิในการท างาน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสิทธิในการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นสิทธิที่มีความจ าเป็นต่อคนพิการตามสภาวะความพิการ 
หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบความช่วยเหลือนี้ คือ กระทรวงมหาดไทย  

(6) ความช่วยเหลือด้านการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้คนพิการที่ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ตาม
สิทธิของตนเอง ซึ่งคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมีความ
เสี่ยงที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมาก เนื่องจากสถานะความเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายของ
ตนเอง หรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ตนสามารถเข้าถึงสิทธิอ่ืน ๆ ของตนเอง หน่วยงานรัฐที่มี
หน้าที่รับผิดชอบความช่วยเหลือนี้ คือ กระทรวงยุติธรรม 

3.2.2.4 ความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ 
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรใน

ฐานะที่เป็นผู้ทรงสิทธิของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และเป็นผู้ทรงสิทธิที่จะได้รับ
การคุ้มครองระหว่างประเทศ เนื่องจากความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศนี้เป็นความ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศ ในฐานะที่เป็นภาคีร่วมกันของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรือการรวมตัว
กันเป็นประชาคมของเหล่าประเทศอาเซียน การด าเนินการเพ่ือให้เกิดความช่วยเหลือนี้ จึงเป็นหน้าที่
ของรัฐไทย ตามความเห็นของผู้ศึกษาหน่วยงานรัฐที่มีหน้ าที่ในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความ
ช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ จะต้องเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคนพิการที่ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรนั้น เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่ต่อคนพิการที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ต่อ
เด็กพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่อยู่ในสถานศึกษา 

ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นนั้น ควรจะเป็นความช่วยเหลือที่มีลักษณะชั่วคราวเท่านั้น เพราะสภาวะการไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไม่ควรจะคงอยู่เกินกว่า 90 วัน97 เนื่องจากคนพิการที่
ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจะต้องได้รับการด าเนินการเพ่ือให้ได้รับ

                                           
97 ก าหนดจากพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ

หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.1/ว 3042 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล 
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การรับรองสถานะบุคคลตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน อันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐไทยที่มีต่อคนพิการที่
ปรากฏตัวอยู่ราชอาณาจักรไทย 

 
3.3 การปฎิบัติตามพันธกรณีในการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของรัฐไทย 

 
รัฐไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่

เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้ง 4 กลุ่มสิทธิดังที่กล่าวมาข้างต้น และรัฐไทย
ได้ปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวแล้ว ดังนี้ 

3.3.1 สิทธิด้านการรักษาพยาบาล 
หนึ่งในสิทธิของการรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  คนพิการที่ไม่มีการรับรอง

สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรย่อมได้รับการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิต ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 3298 ประกอบมาตรา 499 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 

                                           
98 มาตรา 32 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
“บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะ

กระท ามิได้ แต่การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมี
เหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะ
กระท ามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีที่มีการกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย 
พนักงานอัยการ หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพ่ือให้สั่งระงับหรือ
เพิกถอนการกระท าเช่นว่านั้น รวมทั้งจะก าหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่
เกิดข้ึนด้วยก็ได้” 
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3.3.2 สิทธิด้านการรับรองสถานะบุคคล 
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจะได้รับ

การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายเอกชนหรือแพ่ง ตามมาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และได้รับการรับรองสถานะตามกฎหมายมหาชนว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ดังนี้  

1) ได้รับการรับรองสถานะบุคคลในฐานะคนสัญชาติไทยและในฐานะบุคคลที่ไม่มี
สัญชาติไทยแต่มีสิทธิอาศัยถาวรตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

2) ได้รับการรับรองสถานะบุคคลในฐานะบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีสิทธิอาศัย
ชั่วคราว ตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฯ ประกอบกับข้อ 2 (1) และข้อ 4 (1) แห่ง
กฎกระทรวงก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2551  

3) ได้รับการรับรองสถานะบุคคลในฐานะบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่เป็น
กรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ซึ่งเป็นไปตาม
บทบัญญัติของมาตรา 38 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ.2551 และ ระเบียบส านักทะเบียน
กลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 ตลอดจนระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
จัดท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ.2551 

4) ได้รับการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรตามมาตรา 38 
วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติฯ ประกอบกับระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท า
ทะเบียนประวัติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2547 ส าหรับคน
ต่างด้าวที่แสดงตนเป็นคนสัญชาติเมียนมา/ลาว/กัมพูชาที่ยังมีสถานะเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่
เข้ามาขึ้นทะเบียนแรงงานเพ่ือท างานในสาขาอาชีพที่ประเทศไทยขาดแคลน ซึ่งก็คือ กรณีของคนใน 
ท.ร.38/1 ส่วนระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มี

                                                                                                                         
99 มาตรา 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 
“ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ 

และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองรัฐไทย ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่รัฐไทย
มีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้” 



88 

สถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 ส าหรับคนที่ยังฟังว่า เป็นคนต่างด้าวไร้รัฐโดยสิ้นเชิง ซึ่งยังไม่อาจ
ก าหนดสัญชาติของรัฐใดรัฐหนึ่ง แต่ฟังว่า ตั้งบ้านเรือนอยู่ในประเทศไทย ซึ่งก็คือ คนใน ท.ร.38 ก 

3.3.3 สิทธิด้านคุณภาพชีวิต 
สิทธิในด้านคุณภาพชีวิตได้รับการรับรองโดยกฎหมายไทย คือ พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งก าหนดให้
รัฐมีหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคม คือ “การด าเนินการด้านการจัดบริการทางสังคมเพ่ือตอบสนอง
ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้าน
การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การท างาน กระบวนการยุติธรรม โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย”์100  

หน่วยงานรัฐที่ด าเนินการด้านการจัดสวัสดิการสังคม หรือองค์การสวัสดิการสังคม101 
จะต้องค านึงถึงสาขาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสม และลักษณะหรือรูปแบบ
และวิธีการในการด าเนินการ102ในการจัดสวัสดิการแก่ผู้รับบริการสวัสดิการสังคม ซึ่งหมายถึง บุคคลที่

                                           
100 มาตรา 3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
““สวัสดิการสังคม” หมายความว่า ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการ

ปูองกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความ
จ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม 
และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การท างานและการมี
รายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ” 

101 มาตรา 3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

““องค์การสวัสดิการสังคม”� หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินงานด้านการ
จัดสวัสดิการสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน” 

102 มาตรา 5 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

“มาตรา 5  ในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้รับบริการ
สวัสดิการสังคมให้ค านึงถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
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หรือกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในสภาวะยากล าบากหรือจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ เช่น ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ ผู้ด้อยโอกาส103 โดยมีการก าหนดมาตรฐานในการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรา 6104 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
ก าหนดให้องค์สวัสดิการสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายปฏิญญา อนุสัญญา 
และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง105 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ชั่วคราว พ.ศ. 2557 

                                                                                                                         
 (1) สาขาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น การบริการทาง

สังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ และ
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

 (2) ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการด าเนินการ เช่น การส่งเสริมการพัฒนา 
การสงเคราะห์ การคุ้มครอง การปูองกัน การแก้ไข และการบ าบัดฟื้นฟู เป็นต้น 

 ในการจัดสวัสดิการสังคมตามวรรคหนึ่ง ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรอ่ืนได้มีส่วน
ร่วมด้วย” 

103 มาตรา 3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

““ผู้รับบริการสวัสดิการสังคม”� หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในสภาวะ
ยากล าบากหรือที่จ าต้องได้รับความช่วยเหลือ เช่น เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด” 

104 มาตรา 6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

“ในการจัดสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมที่
คณะกรรมการก าหนด” 

105 ข้อ 5 ข้อก าหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วย
มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม 

“การจัดบริการสวัสดิการสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมาย
ปฏิญญา อนุสัญญา และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ขัดนโยบาย แผน และมาตรฐานการจัด
สวัสดิการสังคมตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง” 
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3.3.3.1 สิทธิในการศึกษา 
เด็กพิการที่ไร้การรับรองสถานะบุคคลจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในการศึกษา

โดยก าหนดให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับ
นักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ซึ่งรัฐบาลไทยแสดงเจตนา
ที่จะยอมรับหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย Education for All แต่อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า 
ยังคงมีข้อจ ากัดและอุปสรรคในการศึกษาเฉพาะความพิการ ดังที่ผู้ศึกษาจะได้กล่าวต่อไป 

3.3.3.2 สิทธิในหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมี

สิทธิเข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้โดยการซื้อหลักประกันสุขภาพของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว ลงวันที่ 30 
มีนาคม 2558 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขมาตรการและแนวทางการด าเนินงานตรวจ
สุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558  ซึ่งมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นคนต่างด้าวทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
ได้รับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ขอให้ตระหนักว่า การรับรองสิทธินี้อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ในส่วนกระทรวงสาธารณสุข 

3.3.3.3 สิทธิในการช่วยเหลือดูแล 

ดังเช่นที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วว่า กฎหมายที่เป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครองคน
พิการของรัฐไทยนั้น คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวก็ไม่ได้มีการก าหนดให้สิทธิของคนพิการตาม
พระราชบัญญัติฯ ครอบคลุมเฉพาะแต่เพียงคนพิการที่มีสถานะเป็นที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น จะเห็นว่า 
โดยพิจารณาตลอดพระราชบัญญัตินี้ เรียกผู้ทรงสิทธิว่า “บุคคล” และนอกจากนั้น มาตรา 19/1 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 ก าหนดให้มีการช่วยเหลือที่เหมาะแก่คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามหลัก
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยก าหนดให้จะต้องมีการจัดท าระเบียบการช่วยเหลืออีกด้วย จึงเกิดปัญหา
การตีความออกเป็น 2 แนวทาง กล่าวคือ  

แนวทางแรกตีความว่า เมื่อมาตรา 19/1 ก าหนดให้ต้องมีระเบียบ ก็เท่ากับว่า
การช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการออกระเบียบ
ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 19/1 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ในการช่วยเหลือขึ้น
ก่อน ซึ่งในปัจจุบัน ระเบียบเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการฯ นั้น อยู่ในระหว่างการยกร่างระเบียบ 



91 

การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (First Aid) จึงยังเป็นไปไม่ได้ต่อคน
พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร  

แนวทางที่สองตีความว่า แม้มาตรา 19/1 ก าหนดให้ต้องมีระเบียบ และมี
ความล่าช้าในการออกระเบียบมาแล้วถึงกว่าสามปี เหล่ากระทรวงที่มีหน้าที่ รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ยังมีหน้าที่ให้การช่วยเหลือตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้จะยังไม่มี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ในการช่วยเหลือ 

คณะนั กวิ จั ย ต ามมาตรฐ าน  สมศ .8 และ  9 ของคณะนิ ติ ศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์106 ได้ท าการทดลองทางสังคมในกรณีศึกษาเด็กหญิงผักกาด ไม่มีชื่อสกุล ใน 
พ.ศ.2557 ตลอดจนผู้ศึกษาและนางสาวศิวนุช สร้อยทอง นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันท าห้องทดลองทางสังคมในกรณีเด็กชายควาน้อยน้อย ไม่มีชื่อ
สกุล ใน พ.ศ. 2559 แล้วพบว่า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตลอดจน
โรงพยาบาลชายแดนในจังหวัดตาก 4 โรงพยาบาล อันได้แก่ แม่ระมาด/พบพระ/ท่าสองยาง/อุ้มผาง 
ตลอดจนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงพิการบ้านราชาวดี และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงทุกศูนย์ของประเทศ
ไทย ต่างก็ใช้แนวคิดที่สองในการปฏิบัติต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะทางทะเบียนราษฎร  แต่
อย่างไรก็ตาม ก็ปรากฏมีข้อจ ากัดและอุปสรรคในทางงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
คนพิการดังกล่าว ซึ่งประสิทธิภาพย่อมจะดีข้ึน หากมีการออกระเบียบเพื่อการนี้เสียที 

3.3.3.4 สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
ได้รับความคุ้มครองจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม จึงสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ 

                                           
106

 พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร , รายงานการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนไทย – พม่า คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 : กรณีเด็กและเยาวชนข้ามชาติด้อยโอกาสในพ้ืนที่สุข
ภาวะ (โรงพยาบาล/สถานศึกษา/ครอบครัว), ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดตากและกลุ่มจังหวัดชายแดนในประเทศ
ไทย, เสนอคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
https://drive.google.com/file/d/0 BzawtIMOMfMTNkNRYklkM2 JqYlE/edit?usp=sharing 
<6 สิงหาคม 2559> 
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จากการศึกษาผู้ศึกษาพบว่าการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐไทยต่อคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมี 3 ลักษณะ คือ ไม่มีการประกันสิทธิ มีการ
ประกันสิทธิแต่ไม่ครบถ้วน และมีการประกันสิทธิอย่างครบถ้วนแล้ว ดังนี้  

(1) คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรยังคงไม่ได้
รับการประกันสิทธิด้านคุณภาพชีวิต ในสิทธิในการท างานและสิทธิในการเดินทาง และยังคงไม่มีการ
ก าหนดกลไกด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศออกมาอย่างชัดเจน ส่งผลให้คนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรยังคงไม่ได้รับการประกันสิทธิดังกล่าว   

(2) คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรได้รับการ
ประกันสิทธิด้านคุณภาพชีวิต ในสิทธิการศึกษา สิทธิในหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และ
สิทธิในความช่วยเหลือดูแลแล้ว แต่การประกันสิทธิยังคงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลให้คนพิการที่ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรยังคงมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงสิทธิ  

(3) คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรได้รับการ
ประกันสิทธิด้านการรักษาพยาบาล สิทธิด้านการรับรองสถานะบุคคล และสิทธิด้านคุณภาพชีวิต ใน
สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว  

รัฐไทยยังคงมีหน้าที่ในการประกันสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรในบางสิทธิ หรือมีหน้าที่ต้องประกันสิทธิให้ครบถ้วน และถึงแม้ว่าคน
พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจะได้รับการประกันสิทธิบาง
สิทธิแล้ว แต่หากไม่ได้รับความช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรอาจจะยังคงเข้าไม่ถึงสิทธิดังกล่าว  

 
3.4 สิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรตาม
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

 
นอกจากจะได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนอันก่อให้เกิดหน้าที่ของรัฐไทยใน

การให้ความช่วยเหลือให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซ่ึงมี
การรับรองเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรปรากฏตามข้อบทของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนต่าง ๆ ดังที่ผู้ศึกษาได้อธิบายแล้วนั้น คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรยังได้รับการคุ้มครองจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศในสิทธิอ่ืน ๆ อีกด้วย ดังนี้ 
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สิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรตาม
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนนอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามหลักศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถแบ่งแยกออกเป็น 5 ประเภทสิทธิ ดังนี้ 

3.4.1 สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการเข้าเมือง 
สิทธิในการเข้าเมือง คือ สิทธิของบุคคลทุกคนที่จะออกนอกประเทศและเข้ามาใน

ประเทศของตนได้ ส าหรับคนพิการเองก็มีสิทธิที่จะออกจากประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศของตนเองได้ 
และจะต้องไม่ถูกลิดรอนสิทธิในการกลับเข้ามาในประเทศของตนตามอ าเภอใจ และสามารถยึดถือ
เอกสารที่แสดงถึงสถานะของตนขณะที่ด าเนินการดังกล่าวได้ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 
18 (1(บี)(ซี)(ดี))107 ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 13(2)108 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 12 (2) 
(4)109 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อย่างไรก็ตามสิทธินี้อาจมี
ข้อยกเว้นโดยความในข้อ 12 (3)110 หากเป็นไปเพ่ือความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข 
หรือศีลธรรมอันดี หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

                                           
107 ข้อ 18 (บี) (ซี) (ดี) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“เสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐานและการถือสัญชาติ 
1. ให้รัฐภาคียอมรับสิทธิของคนพิการที่จะมีเสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐาน เสรีภาพ

ในการเลือกที่อยู่อาศัยของตนเอง และการถือสัญชาติบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน รวมทั้งโดย
การประกันให้คนพิการ 

(บี) ไม่ถูกลิดรอนจากการมีสิทธิที่จะได้รับครอบครองและใช้เอกสารสัญชาติของตน 
หรือเอกสารอ่ืนเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวหรือด าเนินขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองที่จ าเป็นในการโยกย้ายถิ่นฐานได้ ทั้งนี้เพราะเหตุแห่งความพิการ 

(ซี) ย่อมออกจากประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศของตนได้โดยเสรี 
(ดี) ไม่ถูกลิดรอนสิทธิในการเดินทางเข้าประเทศของตนตามอ าเภอใจหรือเพราะเหตุ

แห่งความพิการ” 
108 ข้อ 13 (2) ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะออกนอกประเทศใด รวมทั้งประเทศของตนเอง และสิทธิที่จะ

กลับสู่ประเทศตน” 
109 ข้อ 12 (2) (4) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“2. บุคคลทุกคนย่อมมีเสรีที่จะออกจากประเทศใด ๆ รวมทั้งประเทศของตนได้ 
4. บุคคลจะถูกลิดรอนสิทธิในการเดินทางเข้าประเทศของตนโดยอ าเภอใจมิได้” 
110 ข้อ 12 (3) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
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นอกจากการเข้าเมืองในลักษณะทั่วไปแล้วยังมี สิทธิในการลี้ภัยของเด็กที่ขอลี้ภัย 
กล่าวคือ เด็กที่ขอลี้ภัยจะต้องได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่เหมาะสม 
รวมถึงจะต้องได้รับช่วยเหลือให้เด็กได้กลับไปอยู่กับครอบครัว บิดามารดา หากไม่สามารถกลับไปอยู่
กับครอบครัวได้ก็ต้องได้รับการดูแลจากรัฐ ตามความในอนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก ข้อ 22111 

 บุคคลทุกคนได้รับสิทธิที่จะไม่ต้องถูกขับไล่ หรือเนรเทศโดยปราศจากเหตุผล และ
จะต้องเป็นเหตุผลที่มีที่มาจากกฎหมาย โดยต้องให้บุคคลผู้นั้นได้มีโอกาสในการโต้แย้งอธิบายและ
ขอให้ทบทวนค าสั่งนั้นได้ ตามความในข้อ 9112 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งสิทธิดังกล่าวยัง
คุ้มครองครอบคลุมไปถึงคนต่างด้าวผู้อยู่ภายใต้ดินแดนของรัฐภาคี ปรากฏตามความในช้อ ข้อ 13113 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

                                                                                                                         
“3. สิทธิดังกล่าวข้างต้นไม่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดใด ๆ เว้นแต่เป็นข้อจ ากัดตามกฎหมาย 

และที่จ าเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ
ประชาชนหรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และข้อจ ากัดนั้นสอดคล้องกับสิทธิอ่ืน ๆ ที่
รับรองไว้ในกติกานี้” 

111 ข้อ 22 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า เด็กที่ร้องขอสถานะเป็นผู้

ลี้ภัย หรือท่ีได้รับการพิจารณาเป็นผู้ลี้ภัยตามกฎหมายหรือกระบวนการภายในหรือระหว่างประเทศที่
ใช้บังคับ ไม่ว่าจะมีบิดามารดาของเด็กหรือบุคคลอ่ืนติดตามมาด้วยหรือไม่ก็ตาม จะได้รับการคุ้มครอง
และความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่เหมาะสมในการได้รับสิทธิที่มีอยู่ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญานี้ 
และในตราสารระหว่างประเทศอ่ืนๆ อันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือมนุษยธรรม ซึ่งรัฐดังกล่าวเป็นภาคี 

2. เพ่ือวัตถุประสงค์นี้ รัฐภาคีจะให้ความร่วมมือตามที่พิจารณาว่าเหมาะสมแก่ความ
พยายามใด ๆ ของทั้งองค์การสหประชาชาติ และองค์การระดับรัฐบาล หรือองค์การที่มิใช่ระดับ
รัฐบาลอ่ืนที่มีอ านาจ ซึ่งร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กเช่นว่า 
และในการติดตามหาบิดามารดาหรือสมาชิกอ่ืนของครอบครัวของเด็กผู้ลี้ภัย เพ่ือให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นส าหรับการกลับไปอยู่ร่วมกันใหม่เป็นครอบครัวของเด็ก ในกรณีที่ไม่สามารถค้นพบ
บิดามารดาหรือสมาชิกอ่ืนๆ ของครอบครัว เด็กนั้นจะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับเด็กที่ถูกพราก
จากสภาพครอบครัว ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ดังเช่นที่ได้ระบุไว้ใน
อนุสัญญานี้” 

112 ข้อ 9 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศตามอ าเภอใจไม่ได้” 
113 ข้อ 13 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
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3.4.2 สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมาย 
คนพิการมสีิทธิที่จะได้รับการเคารพในการสร้างครอบครัวและสถาบันครอบครัว โดย

รัฐจะต้องด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพ่ือขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่ธรรมต่อคน
พิการที่เกี่ยวกับการสมรส ครอบครัว ความเป็นบิดามารดา ให้คนพิการที่ถึงวัยสมรสสามารถสมรส
สร้างครอบครัว และมีบุตรได้โดยอิสระแม้จะมีความพิการ ให้คนพิการสามารถปกครองบุตร รับบุตร
บุญธรรม หรือเป็นบุตรบุญธรรมได้ ประกันว่าเด็กพิการมีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนในด้านครอบครัว
โดยไม่ถูกแยกออกจากบิดามารดา เว้นแต่จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก และหากเด็กไม่
สามารถอยู่กับบิดามารดาได้  รัฐจะต้องด าเนินการให้ เด็กได้รับการดูแลเยี่ยงครอบครัวใน
สภาพแวดล้อมที่เด็กคุ้นเคยและมีความเหมาะสมกับเด็ก ปรากฏตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
ข้อ 23114 ซึ่งสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 23115 

                                                                                                                         
“คนต่างด้าวผู้อยู่ในดินแดนของรัฐภาคีแห่งกติกานี้โดยชอบด้วยกฎหมายอาจถูกไล่

ออกจากรัฐนั้นได้โดยค าวินิจฉัยอันได้มาตามกฎหมายเท่านั้น และผู้นั้นย่อมได้รับอนุญาตให้ชี้แจง
แสดงเหตุผลคัดค้านการขับไล่ออกจากรัฐนั้น และขอให้มีการทบทวนเรื่องของตนโดยเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจ หรือบุคคล หรือคณะบุคคล ที่แต่งตั้งขึ้นเฉพาะการนี้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจโดยได้รับอนุญาต
ให้มีผู้แทนเพ่ือวัตถุประสงค์ข้างต้นได้เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลจ าาเป็นอย่างอ่ืนด้านความมั่นคง
แห่งชาติ” 

114 ข้อ 23 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“การเคารพในการสร้างครอบครัวและสถาบันครอบครัว 
1. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิผลและเหมาะสม เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติ

ต่อคนพิการในทุกด้านที่เกี่ยวกับการสมรส ครอบครัว ความเป็นบิดามารดาและความสัมพันธ์ต่างๆ 
บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน โดยประกันว่า 

(เอ) สิทธิของคนพิการทั้งปวงที่ถึงวัยสมรสให้สามารถสมรสและสร้างครอบครัวได้บน
พ้ืนฐานของความยินยอมพร้อมใจ และโดยอิสระของผู้เจตนาจะสมรสกัน 

(บี) สิทธิของคนพิการในการตัดสินใจได้อย่างอิสระและอย่างมีความรับผิดชอบใน
การก าหนดจ านวนบุตรและการเว้นระยะการมีบุตร และให้เข้าถึงสารสนเทศที่เหมาะสมกับวัย การให้
ความรู้เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัวย่อมได้รับการยอมรับ และจัดให้มีวิธีการที่
ช่วยให้คนพิการสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้ 

(ซี) คนพิการรวมทั้งเด็กพิการ คงไว้ซึ่งความสามารถในการเจริญพันธุ์บนพ้ืนฐานที่
เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 
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อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ข้อ 16116 กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 10 (1)117 ข้อ 16118 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงอนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก ข้อ 21119 

                                                                                                                         
2. ให้รัฐภาคีประกันสิทธิและความรับผิดชอบของคนพิการในเรื่องการปกครองบุตร 

การปกปูองบุตร การได้รับมอบหมายให้ดูแลบุตร และการรับบุตรบุญธรรมหรือรูปแบบใดๆ ที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ปรากฏในกฎหมายภายในในทุกกรณีประโยชน์สูงสุดของเด็กจะเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุด ให้รัฐภาคีให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่คนพิการในการท าหน้าที่รับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร 

3. ให้รัฐภาคีประกันว่าเด็กพิการมีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนในด้านชีวิตครอบครัว
และเพ่ือให้สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้จริง และเพ่ือปูองกันการปกปิด ทอดทิ้งละเลย และพรากเด็ก
พิการจากครอบครัว รัฐภาคีจะด าเนินการเพ่ือจัดให้มีสารสนเทศ การบริการ และการสนับสนุนที่
ครอบคลุม และตั้งแต่แรกเริ่มแก่เด็กพิการและครอบครัว 

4. ให้รัฐภาคีประกันว่าเด็กจะไม่ถูกแยกจากบิดามารดา โดยขัดต่อความประสงค์ของ
บิดามารดา เว้นแต่จะก าหนดโดยหน่วยงานที่มีอ านาจว่าการแยกเช่นนี้จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
เด็ก โดยสอดคล้องกับกฎหมายและวิธีพิจารณาที่ใช้บังคับอยู่ ทั้งนี้ การก าหนดเช่นว่าอาจถูกทบทวน
ได้โดยทางศาล ในทุกกรณีเด็กย่อมไม่ถูกแยกจากบิดามารดาเพราะเหตุแห่งความพิการไม่ว่าของเด็ก
หรือของบิดา หรือของมารดา หรือของทั้งบิดาและมารดา 

5. ในกรณีที่ครอบครัวใกล้ชิดไม่สามารถดูแลเด็กพิการได้ ให้รัฐภาคีด าเนินความ
พยายามทุกวิถีทางเพ่ือให้เด็กพิการได้รับการดูแลทางเลือกภายในครอบครัวขยายของเด็กนั้น แต่หาก
ยังไม่อาจเป็นไปได้ก็ให้ได้รับการดูแลแบบครอบครัวภายในชุมชนที่เด็กพิการดังกล่าวอาศัยอยู่” 

115 ข้อ 23 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“1. ครอบครัวเป็นหน่วยรวมของสังคมซึ่งเป็นพ้ืนฐานและเป็นธรรมชาติ และย่อมมี

สิทธิได้รับความคุ้มครองจากสังคมและรัฐ 
2. สิทธิของชายและหญิงในวัยที่อาจสมรสได้ในการที่จะสมรสและมีครอบครัวย่อม

ได้รับการรับรอง 
3. การสมรสจะกระท าโดยปราศจากความยินยอมอย่างเต็มใจของผู้ที่เจตนาจะสมรส

กันมิได้ 
4. รัฐภาคีแห่งกติกานี้จะด าเนินการที่เหมาะสมเพ่ือประกันความเสมอภาคแห่งสิทธิ

และความรับผิดชอบของคู่สมรสในการที่จะสมรส ระหว่างการสมรสและเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ใน
กรณกีารสิ้นสุดของการสมรส จะต้องมีบทบัญญัติเพ่ือการคุ้มครองที่จ าเป็นแก่บุตร” 

116 ข้อ 16 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
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“1. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน

เรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวกับการสมรสและความสัมพันธ์ทางครอบครัว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพ้ืนฐาน
ของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี จะประกัน 

(ก) สิทธิเช่นเดียวกันในการท าการสมรส 
(ข) สิทธิเช่นเดียวกันในการเลือกคู่สมรสอย่างอิสระ และการท าการสมรสอย่างอิสระ

และด้วยความยินยอมพร้อมใจเท่านั้น 
(ค) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกันในระหว่างการสมรสและการขาดจากการ

สมรส 
(ง) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกันในฐานะบิดามารดา โดยไม่ค านึงถึงสถานะ

ในการสมรสของตน ในเรื่องที่เกี่ยวกับบุตรของตน ในทุกกรณีผลประโยชน์ของบุตรจะเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุด 

(จ) สิทธิเช่นเดียวกันในการตัดสินใจอย่างอิสระและมีความรับผิดชอบในจ านวนบุตร
และระยะห่างในการมีบุตรของตน และให้เข้าถึงข้อสนเทศ การศึกษาและวิธีที่จะท าให้สตรีใช้สิทธิ
เหล่านี้ได ้

(ฉ) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกันในเรื่องการปกครองบุตร การปกปูองบุตร 
การได้รับมอบหมายให้ดูแลบุตร และการรับบุตรบุญธรรม หรือสถาบันที่คล้ายคลึงซึ่งมีแนวความคิด
เหล่านี้อยู่ในกฎหมายภายใน ในทุกกรณีผลประโยชน์ของบุตรจะเป็นสิ่งส าคัญสูงสุด 

(ช) สิทธิส่วนตัวเช่นเดียวกันในฐานะสามีและภรรยา รวมถึงสิทธิในการเลือกใช้
นามสกุล และการประกอบอาชีพ 

(ซ) สิทธิเช่นเดียวกันส าหรับคู่สมรสทั้งสองในส่วนที่เกี่ยวกับเป็นเจ้าของการได้มา 
การจัดการ การด าเนินการ การอุปโภค และการจ าหน่ายทรัพย์สินไม่ว่าจะไม่คิดมูลค่าหรือเพ่ือตีราคา
เป็นมูลค่าก็ตาม 

2. การรับหมั้นและการแต่งงานของเด็กจะไม่มีผลทางกฎหมาย และการปฏิบัติการที่
จ าเป็นทั้งปวง รวมทั้งการบัญญัติกฎหมายจะต้องกระท าขึ้นเ พ่ือระบุอายุขั้นต่ าของการแต่งงาน และ
ให้บังคับให้มีการจดทะเบียนสมรส ณ ที่ท าการจดทะเบียนของทางราชการ” 

117 ข้อ 10 (1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 

“1. ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยรวมของสังคมที่เป็นพ้ืนฐานและเป็นธรรมชาติควรได้รับ
การคุ้มครอง และช่วยเหลืออย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยเฉพาะในการจัดตั้งและในขณะที่
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ต้องรับผิดชอบต่อการดูแลและการศึกษาของเด็กที่ยังพ่ึงตนเองไม่ได้ การสมรสต้องกระท าโดยความ
ยินยอมอย่างเสรีของผู้ที่เจตนาจะสมรส” 

118 ข้อ 16 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“(1) บรรดาชายและหญิงที่มีอายุครบบริบูรณ์แล้ว มีสิทธิที่จะสมรสและก่อร่างสร้าง

ครอบครัวโดยปราศจากการจ ากัดใด อันเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา ต่างย่อมมีสิทธิเท่า
เทียมกันในการสมรส ระหว่างการสมรส และในการขาดจากการสมรส 

(2) การสมรสจะกระท าโดยความยินยอมอย่างอิสระและเต็มที่ของผู้ที่จะเป็นคู่สมรส
เท่านั้น 

(3) ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติและพ้ืนฐานของสังคม และย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ
ความคุ้มครองจากสังคมและรัฐ” 

119 ข้อ 21 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“รัฐภาคีซึ่งยอมรับและ/หรือยอมให้มีระบบการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะประกัน

ว่าประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นข้อพิจารณาที่ส าคัญที่สุด และจะ 
ก) ประกันว่าการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ

เท่านั้น ซึ่งเป็นผู้ก าหนดตามกฎหมายและวิธีพิจารณาที่ใช้บังคับอยู่ และอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูล
ข่าวสารทั้งปวงที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ว่า การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้นกระท าได้เมื่อค านึงถึง
สถานภาพของเด็กในส่วนที่เกี่ยวกับบิดามารดา ญาติพ่ีน้อง และผู้ปกครองตามกฎหมาย และในกรณี
ที่จ าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้ความยินยอมอย่างผู้เข้าใจเรื่องต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดย
ได้รับค าปรึกษาตามท่ีจ าเป็น 

ข) ยอมรับว่าการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศอาจถือได้ว่าเป็นทางเลือก
หนึ่งของการดูแลเด็ก หากไม่สามารถจัดหาผู้อุปถัมภ์ หรือครอบครัวที่ที่รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมให้
เด็กได้ หรือไม่สามารถให้เด็กได้รับการดูแลด้วยวิธีการอันเหมาะสมในประเทศถ่ินก าเนิดของเด็กนั้น 

ค) ประกันว่าเด็กที่อยู่ในข่ายของการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศ จะได้รับ
มาตรการคุ้มครองและมาตรฐานเช่นเดียวกับที่ ใช้อยู่ ในกรณีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ภายในประเทศ 

ง) ด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันว่า ในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ข้ามประเทศนั้น การจัดหาผู้อุปการะแก่เด็ก จะไม่ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ทางการเงินที่ไม่
สมควรจากการนั้น 
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3.4.3 สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน 
คนพิการจะต้องมีสิทธิในการเป็นเจ้าของ หรือรับทรัพย์มรดก หรือการควบคุมเรื่อง

การเงินของตนเอง และการเข้าถึงเงินกู้ธนาคาร การจ านอง และสินเชื่อทางการเงินในรูปแบบอ่ืน โดย
รัฐจะต้องประกันว่าคนพิการจะต้องไม่ถูกลิดรอนทรัพย์สินตามอ าเภอใจโดยไม่มีเหตุผล ถึงแม้จะมี
ความพิการก็ตาม ปรากฏตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 12(5)120 และข้อ 17121 ปฎิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

3.4.4 สิทธิในการมีส่วนร่วม 
คนพิการจะต้องมีสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะโดยเท่าเทียม

กับบุคคลอ่ืน ปราศจากการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความพิการ หรือเพราะเพศ
สภาพการใช้สิทธิของคนพิการจะต้องครอบคลุมทั้งโดยตรงและโดยผ่านผู้แทนที่ได้รับเลือกอย่างอิสระ 
รัฐจะต้องประกันให้คนพิการสามารถออกเสียงโดยอ านวยความสะดวก วัสดุและวิธีการออกเสียง
เข้าถึงได้ เข้าใจง่าย และใช้งานง่าย ประกันให้คนพิการสามารถออกเสียงโดยปราศจากการคุกคาม 
และสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งและด ารงต าแหน่งทุกต าแหน่ง กระตุ้นให้คนพิการออกเสียงด้วยการ
ส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร ประกันสิทธิการรวมตัวกันเพ่ือ
แสดงออกถึงความคิดเห็นของคนพิการ ปรากฏตามอนุสัญญาว่าสิทธิคนพิการ ข้อ 29122 ซึ่งสอดคล้อง

                                                                                                                         
จ) ส่งเสริมเมื่อเป็นการเหมาะสมซึ่งความมุ่งหมายของข้อนี้ โดยการจัดท าข้อตกลง

หรือความตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคี และภายในกรอบนี้พยายามที่จะประกันว่า การจัดหาผู้อุปถัมภ์
แก่เด็กในอีกประเทศหนึ่งนั้นได้กระท าโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอ านาจ” 

120 ข้อ 12 (5) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“การยอมรับอย่างเท่าเทียมกันเบื้องหน้ากฎหมาย 
5. ภายใต้บทบัญญัติของข้อนี้ ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการทั้งปวงที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล เพ่ือประกันสิทธิที่เท่าเทียมกันของคนพิการในการเป็นเจ้าของหรือรับทรัพย์มรดก การ
ควบคุมเรื่องการเงินของตนเอง และการเข้าถึงเงินกู้ธนาคารการจ านอง และสินเชื่อทางการเงินใน
รูปแบบอื่นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งต้องประกันว่าคนพิการจะไม่ถูกลิดรอนทรัพย์สินตามอ าเภอใจ” 

121 ข้อ 17 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยตนเอง และโดยร่วมกับผู้อ่ืน 
(2) บุคคลใดจะถูกเอาทรัพย์สินไปจากตนตามอ าเภอใจไม่ได้” 
122 ข้อ 29 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“การมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะ 
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กับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 21123 และข้อ 25124 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ข้อ 7125 และข้อ 8126 ปฎิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 19127 ข้อ 20128 และข้อ 21129 รวมถึงอนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก ข้อ 15130 

                                                                                                                         
ให้รัฐภาคีประกันสิทธิทางการเมืองของคนพิการและการอุปโภคสิทธิดังกล่าว บน

พ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน และให้ด าเนินการ 
(เอ) ประกันว่าคนพิการสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะได้อย่างมี

ประสิทธิผลและเต็มที่บนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน ทั้งโดยทางตรงหรือโดยผ่านผู้แทนที่ได้รับ
เลือกอย่างอิสระ รวมถึงสิทธิและโอกาสของคนพิการในการออกเสียงและได้รับเลือกตั้งโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง 

(1) ประกันให้กระบวนการออกเสียง สิ่งอ านวยความสะดวก และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การออกเสียงเหมาะสมเข้าถึงได้ เข้าใจ และใช้งานได้ง่าย 

(2) คุ้มครองสิทธิของคนพิการในการออกเสียงด้วยการลงคะแนนลับในการเลือกตั้ง
และการลงประชามติ โดยปราศจากการคุกคาม และสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งและด ารงต าแหน่งทุก
ต าแหน่ง และในทุกระดับของภาครัฐ จัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี
เครื่องช่วยความพิการใหม่ๆ ตามความเหมาะสม 

(3) รับรองให้คนพิการมีเสรีภาพในการแสดงเจตนารมณ์ในฐานะเป็นผู้ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง และเพ่ือการนี้อนุญาตให้บุคคลที่คนพิการเลือกเองช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียง หาก
จ าเป็นและตามท่ีคนพิการร้องขอ 

(บี) ส่งเสริมอย่างแข็งขันให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมสาธา รณะได้อย่างมีประสิทธิผลและอย่างเต็มที่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติบน
พ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน และกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในสาธารณกิจ อันรวมถึง 

(1) การมีส่วนร่วมในองค์กรพัฒนาเอกชน และสมาคมที่ท างานด้านสาธารณะ และ
ด้านการเมืองของประเทศ รวมทั้งในกิจกรรมและการบริหารของพรรคการเมือง 

(2) ก่อตั้งและร่วมกับองค์กรคนพิการ ในการเป็นผู้แทนของคนพิการในระดับนานา
ประเทศ ระดับประเทศระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น” 

123 ข้อ 21 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง การจ ากัดการใช้สิทธินี้จะกระท า

มิได้นอกจากจะก าหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จ าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย เพ่ือประโยชน์
แห่งความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ
ประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน” 
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124 ข้อ 25 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“พลเมืองทุกคนย่อมมีสิทธิและโอกาส โดยปราศจากความแตกต่างดังกล่าวไว้ในข้อ 

2 และโดยปราศจากข้อจ ากัดอันไม่สมควร 
(ก) ในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจโดยตรง หรือผ่านทางผู้แทนซึ่ง

ได้รับเลือกมาอย่างเสรี (ข) ในการที่จะออกเสียงหรือได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งอันแท้จริงตามวาระ
ซึ่งมีการออกเสียงโดยทั่วไปและเสมอภาค และโดยการลงคะแนนลับเพ่ือประกันการแสดงเจตนาโดย
เสรีของผู้เลือก 

(ค) ในการที่จะเข้าถึงการบริการสาธารณะในประเทศของตน ตามหลักเกณฑ์ทั่วไป
แห่งความเสมอภาค” 

125 ข้อ 7 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
“รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกประการ เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน

ด้านที่เก่ียวกับการเมืองและทั่ว ๆ ไปของประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้ประกันแก่สตรีภายใต้
เงื่อนไขแห่งความเสมอภาคกับบุรุษซึ่งสิทธิ 

(ก) ที่จะออกเสียงในการเลือกตั้งและลงประชามติทั้งปวง และมีสิทธิที่จะได้รับ
เลือกตั้งเข้าไปในองค์กรที่มีการเลือกตั้งอย่างเปิดเผยทั้งมวล 

(ข) ที่จะเข้าร่วมในการวางนโยบายของรัฐบาลและด าเนินการตามนโยบายนั้น และ
ในการรับต าแหน่งราชการและปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุก ๆ ระดับของรัฐบาล 

(ค) ที่จะเข้าร่วมในองค์การและสมาคมที่ไม่ได้เป็นของรัฐบาลที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอยู่ทั่ว ๆ ไป และท่ีเกี่ยวกับการเมืองของประเทศ” 

126 ข้อ 8 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
“รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพ่ือให้ประกันแก่สตรีภายใต้เงื่อนไข

แห่งความเสมอภาคกันกับบุรุษและโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใด ๆ ซึ่งโอกาสที่จะเป็นผู้แทนรัฐบาลของ
ตนในระดับระหว่างประเทศ และเข้าร่วมในงานขององค์การระหว่างประเทศ” 

127 ข้อ 19 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก ทั้งนี้ สิทธินี้รวมถึง

อิสรภาพที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับและส่งข้อมูลข่าวสาร
และข้อคิดผ่านสื่อใด และโดยไม่ค านึงถึงพรมแดน” 

128 ข้อ 20 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“(1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคมโดยสันติ 
(2) บุคคลใดไม่อาจถูกบังคับให้สังกัดสมาคมหนึ่งได้” 



102 

นอกจากจะต้องสนับสนุนให้คนพิการมีส่วมร่วมในการออกเสียง รัฐต้องประกัน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการเข้าถึงสารสนเทศของคนพิการ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ
คนพิการในเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสารสนเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่ออักษรเบรลล์ หรือ
เทคโนโลยีอ่ืน รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชนจัดท าสื่อสารสนเทศเพ่ือให้คนพิการเข้าถึงได้ ตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 21131 ซึ่งสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ข้อ 19132 และอนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก ข้อ 17133 

                                                                                                                         
129 ข้อ 21 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตน โดยตรงหรือผ่านผู้แทน

ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยอิสระ 
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการสาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค 
(3) เจตจ านงของประชาชนจะต้องเป็นพ้ืนฐานแห่งอ านาจการปกครอง ทั้งนี้ 

เจตจ านงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกตั้งตามก าหนดเวลาและอย่างแท้จริง ซึ่งต้องเป็นการออก
เสียงอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และต้องเป็นการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระใน
ท านองเดยีวกัน” 

130 ข้อ 15 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม และเสรีภาพในการ

ชุมนุมอย่างสงบ 
2. ไม่อาจมีการจ ากัดการใช้สิทธิเหล่านี้ นอกเหนือจากข้อจ ากัดที่ก าหนดขึ้นโดย

สอดคล้องกับกฎหมายและท่ีจ าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย เพ่ือประโยชน์ของความมั่นคงแห่งชาติ 
หรือความปลอดภัยของประชาชน ความสงบเรียบร้อย การคุ้มครองด้านสาธารณสุข หรือศีลธรรม 
หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน” 

131 ข้อ 21 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“เสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น และการเข้าถึงสารสนเทศ 
ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพ่ือประกันให้คนพิการสามารถใช้สิทธิ

ในการมีเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น รวมถึงเสรีภาพในการแสวงหา ได้รับ และ
เผยแพร่สารสนเทศ และความคิดบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน และโดยผ่านรูปแบบการสื่อสาร
ทั้งปวงที่คนพิการเลือก ตามท่ีได้นิยามไว้ในข้อ 2 ของอนุสัญญานี้ โดยรวมถึง 
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(เอ) การจัดให้มีสารสนเทศที่มีไว้ส าหรับประชาชนทั่วไปแก่คนพิการในรูปแบบ และ

เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้และเหมาะสมต่อความพิการในรูปแบบต่างๆ ภายในเวลาที่เหมาะสม 
และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

(บี) การยอมรับและอ านวยความสะดวกการใช้ภาษามือ อักษรเบรลล์ การสื่อสาร
ทางเลือก และการสื่อสารเสริม และช่องทางวิธีการ และรูปแบบการสื่อสารทั้งปวงที่สามารถเข้าถึงได้
ที่คนพิการเลือกในการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ 

(ซี) การเร่งรัดองค์กรภาคเอกชนซึ่งให้บริการประชาชนโดยทั่วไป รวมถึงบริการผ่าน
อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้สารสนเทศและบริการในรูปแบบที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

(ดี) การสนับสนุนให้สื่อมวลชน รวมทั้งผู้ให้บริการสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตจัดท า
บริการของตนให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ 

(อี) การยอมรับและส่งเสริมการใช้ภาษามือ” 
132 ข้อ 19 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง 
2. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะ

แสวงหา รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยไม่ค านึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่ว่า
ด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการตีพิมพ์ ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่อประการอ่ืนตามที่ตน
เลือก 

3. การใช้สิทธิตามที่บัญญัติในวรรค 2 ของข้อนี้ ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
พิเศษควบคู่ไปด้วย การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจ ากัดในบางเรื่อง แต่ทั้งนี้ข้อจ ากัดนั้นต้องบัญญัติไว้ใน
กฎหมายและจ าเป็นต่อ 

(ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น 
(ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข 

หรือศีลธรรมของประชาชน” 
133 ข้อ 17 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“รัฐภาคียอมรับในหน้าที่อันส าคัญของสื่อมวลชน และจะประกันว่า เด็กสามารถ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและวัสดุจากแหล่งต่าง ๆ กัน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งข้อมูลข่าวสารและวัสดุที่มุ่งส่งเสริมความผาสุกทั้งทางสังคม จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนสุขภาพ
กายและจิตของเด็ก เพ่ือการนี้รัฐภาคีจะ  

ก) ส่งเสริมให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและวัสดุที่จะมีประโยชน์ทางสังคม
และวัฒนธรรมแก่เด็กและโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อ 29 
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อีกทั้ง คนพิการมีสิทธิในการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม นันทนาการ การผ่อนคลาย
ยามว่าง และกีฬาเท่าเทียมกับผู้อ่ืน โดยรัฐจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการเพ่ือให้คนพิการ
สามารถเข้าถึง วัฒนธรรม นันทนาการ การผ่อนคลายยามว่าง และกีฬา รวมทั้งสนับสนุนให้คนพิการ
มีโอกาสได้พัฒนาและใช้ศักยภาพของตนเองทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้การคุ้มครองตาม
กฎหมาย สนับสนุนให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านนันทนาการ การผ่อนคลายยามว่าง และ
กีฬา คนพิการจะต้องมีสิทธิการนับถือศาสนา ประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่นตามความสมัครใจ
ของคนพิการ ปรากฏตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 30134 ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าสิทธิ

                                                                                                                         
ข) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการผลิต แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารและวัสดุดังกล่าว จากแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
ค) ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่หนังสือส าหรับเด็ก 
ง) ส่งเสริมให้สื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความจ าเป็นทางด้านภาษาของ

เด็กท่ีเป็นสมาชิกของชนกลุ่มน้อยหรือชนพื้นเมือง 
จ) ส่งเสริมการพัฒนาแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการปูองกันเด็ก จากข้อมูล ข่าวสาร

และวัสดุที่เป็นอันตรายต่อความอยู่ดีกินดีของเด็ก ทั้งนี้ โดยค านึงถึงบทบัญญัติในข้อ 13 และ 18” 
134 ข้อ 30 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม นันทนาการ การผ่อนคลายยามว่าง และกีฬา 
1. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของคนพิการในการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของ

ความเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันว่าคนพิการ 
(เอ) เข้าถึงสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวกับวัฒนธรรมในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ 
(บี) เข้าถึงรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร และกิจกรรมอ่ืนๆ ทางวัฒนธรรมใน

รูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ 
(ซี) เข้าถึงสถานที่ที่จัดแสดงวัฒนธรรมหรือบริการ อาทิ โรงละคร พิพิธภัณฑ์ โรง

ภาพยนตร์ ห้องสมุด และบริการด้านท่องเที่ยว และทั้งนี้ในขอบเขตที่จะท าได้ สามารถเข้าถึงอนุสรณ์
สถาน และสถานที่ท่ีมีความส าคัญทางวัฒนธรรมของชาติ 

2. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้คนพิการมีโอกาสได้พัฒนา และใช้
ศักยภาพของตนทางด้านการสร้างสรรค์งาน ด้านศิลปะ และสติปัญญา ไม่เพียงแต่เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองเท่านั้น แต่ยังเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่สังคมอีกด้วย 
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เด็ก ข้อ 14135 ข้อ 23 (3)136 ข้อ 30137 และข้อ 31138 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ข้อ 18139 และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

                                                                                                                         
3. ให้รัฐภาคีด าเนินขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งปวงโดยสอดคล้อง หรือตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศ เพ่ือประกันว่ากฎหมายต่างๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่เป็นการกีดกั้นที่ไม่
สมเหตุสมผล หรือเลือกปฏิบัติต่อการเข้าถึงสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวกับวัฒนธรรมโดยคนพิการ 

4. ให้คนพิการมีสิทธิได้รับการยอมรับ และส่งเสริมอัตลักษณ์เฉพาะด้านวัฒนธรรม
และภาษา รวมถึงภาษามือและวัฒนธรรมของคนหูหนวก ทั้งนี้บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 

5. เพ่ือให้คนพิการได้มีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนในกิจกรรมด้าน
นันทนาการ การผ่อนคลายยามว่าง และกีฬา ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมดังนี้ 

(เอ) กระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการเท่าที่จะเป็นไปได้มากที่สุดใน
กิจกรรมกีฬาทั่วไปทุกระดับ 

(บี) ประกันให้คนพิการมีโอกาสจัด พัฒนา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการเฉพาะของคนพิการแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะความพิการ และเพ่ือการนี้
ส่งเสริมการจัดให้มีการสอน การฝึกอบรมและทรัพยากรที่เหมาะสมบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคล
อ่ืน 

(ซี) ประกันให้คนพิการสามารถเข้าถึงสถานที่จัดกีฬา นันทนาการ และท่องเที่ยว 
(ดี) ประกันให้เด็กพิการสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกับเด็กอ่ืนในกิจกรรม การเล่น 

นันทนาการ และการผ่อนคลายยามว่าง และกีฬาโดยรวมถึงกิจกรรมเหล่านั้นในระบบโรงเรียน 
(อี) ประกันให้คนพิการเข้าถึงบริการจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม นันทนาการ 

การท่องเที่ยว การผ่อนคลายยามว่างและกีฬา” 
135 ข้อ 14 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และ

ศาสนา 
2. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา และผู้ปกครองตามกฎหมาย 

ในกรณีที่เหมาะสม ในอันที่จะให้แนวทางแก่เด็กในการใช้สิทธิของตน ในลักษณะที่สอดคล้องกับ
ความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก 

3. เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรือความเชื่อของตน อาจอยู่เพียงภายใต้
ข้อจ ากัดเช่นที่ก าหนดโดยกฎหมายเท่านั้น และเช่นที่จ าเป็นที่จะรักษาความปลอดภัย ความสงบ
เรียบร้อย สาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชนหรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลอ่ืน” 

136 ข้อ 23 (3) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
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“3. โดยยอมรับความจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการ ความช่วยเหลือที่ให้ตามวรรค 2 

ของข้อนี้ เป็นการให้เปล่าเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงก าลังทรัพย์ของบิดามารดา หรือ
บุคคลอ่ืนที่ดูแลเด็ก และความช่วยเหลือเช่นว่าจะถูกก าหนดขึ้นเพ่ือที่จะประกันว่า เด็กพิการจะ
สามารถอย่างมีประสิทธิพลที่จะเข้าถึง และได้รับการศึกษา การฝึกอบรม การบริการดูแลสุขภาพ การ
บริการด้านการฟ้ืนฟูสภาพ การตระเตรียมส าหรับการจ้างงาน และโอกาสทางด้านสันทนาการใน
ลักษณะที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถบรรลุผลส าเร็จอย่างเต็มที่เท่าที่เป็นไปได้ในการเข้ากับสังคมและการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้วย” 

137 ข้อ 30 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“ในรัฐที่มีชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ศาสนา หรือภาษา หรือกลุ่มชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม

อาศัยอยู่ เด็กที่มาจากชนกลุ่มน้อยนั้น หรือที่เป็นชนพ้ืนเมืองจะต้องไม่ถูกปฏิเสธซึ่งสิทธิที่จะปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรม ที่จะนับถือและปฏิบัติทางศาสนาหรือสิทธิที่จะใช้ภาษาของตนในชุมชนกับสมาชิกอ่ืน
ในกลุ่มเดียวกัน” 

138 ข้อ 31 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีการพักและเวลาพักผ่อน การเข้าร่วมกิจกรรม

การการละเล่นทางสันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก และการมีส่วนร่วมอย่างเสรีในทาง
วัฒนธรรมและศิลปะ 

2. รัฐภาคีจะเคารพและส่งเสริมสิทธิของเด็ก ที่จะเข้ามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทาง
วัฒนธรรมและศิลปะและจะสนับสนุนการใช้โอกาสที่เหมาะสมเท่าเทียมกัน ส าหรับกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ศิลปะ สันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ” 

139 ข้อ 18 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“1. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรมและศาสนา สิทธินี้

ย่อมรวมถึงเสรีภาพในการมีหรือนับถือศาสนา หรือมีความเชื่อตามคตินิยมของตน และเสรีภาพในการ
แสดงออกทางศาสนา หรือความเชื่อของตนโดยการสักการบูชา การปฏิบัติ การประกอบพิธีกรรม 
และการสอน ไม่ว่าจะโดยล าาพังตัวเอง หรือในชุมชนร่วมกับผู้อ่ืน และไม่ว่าต่อสาธารณชน หรือเป็น
การส่วนตัว 

2. บุคคลจะถูกบีบบังคับให้เสื่อมเสียเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อตาม
คตินิยมของตนมิได้ 

3. เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรือความเชื่อของบุคคลอาจอยู่ภายใต้
บังคับแห่งข้อจ ากัดเฉพาะที่บัญญัติโดยกฎหมาย และตามความจ าเป็นเพ่ือรักษาความปลอดภัย ความ
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ข้อ 13 (ค)140 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 18141 และข้อ 27142 รวมถึงกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 15143 

                                                                                                                         
สงบเรียบร้อย สุขอนามัย หรือศีลธรรมของประชาชน หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐาน
ของบุคคลอื่นเท่านั้น 

4. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพเสรีภาพของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตาม
กฎหมายในการให้การศึกษาทางศาสนาและศีลธรรมแก่เด็กตามความเชื่อของตน” 

140 ข้อ 13 (ค) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
“(ค) สิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการ  การกีฬา  และเรื่องต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับ

ด้านวัฒนธรรมทุกอย่าง” 
141 ข้อ 18 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิด มโนธรรม และศาสนา ทั้งนี้ สิทธินี้รวมถึง

อิสรภาพในการเปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อ และอิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความ
เชื่อถือของตนในการสอน การปฏิบัติ การสักการะบูชา และการประกอบพิธีกรรม ไม่ว่าจะโดยล าพัง
หรือในชุมชนร่วมกับผู้อ่ืน และในที่สาธารณะหรือส่วนบุคคล” 

142 ข้อ 27 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมโดยอิสระในชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่จะ

เพลิดเพลินกับศิลปะ และมีส่วนในความรุดหน้า และคุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ 
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ทางจิตใจและทางวัตถุ อันเป็น

ผลจาก ประดิษฐกรรมใดทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปกรรมซึ่งตนเป็นผู้สร้าง” 
143 ข้อ 15 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
“1. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคน 
(ก) ที่จะมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม 
(ข) ที่จะอุปโภคสิทธิประโยชน์แห่งความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้ทาง

วิทยาศาสตร์ 
(ค) ที่จะได้สิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองผลประโยชน์ทางด้านศีลธรรมและทาง

วัตถุในประโยชน์อันเกิดจากการผลิตทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม หรือศิลปกรรมซึ่งตนเป็ นผู้
สร้างสรรค์ 

2. ขั้นตอนซึ่งรัฐภาคีแห่งกติกานี้จะด าเนินเพ่ือท าให้สิทธินี้เป็นจริงอย่างบริบูรณ์ ให้
รวมถึงสิ่งทั้งหลายที่จ าเป็นเพ่ือการอนุรักษ์ การพัฒนา และการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
ทางวัฒนธรรม 
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3.4.5 สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติ 
คนพิการมีสิทธิในการถือสัญชาติ การเปลี่ยนแปลงสัญชาติ และจะต้องไม่ถูกถอน

สัญชาติตามอ าเภอใจ เพราะเหตุแห่งความพิการ หรือเพราะเพศสภาพ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการ ข้อ 18 (1(เอ))144 รวมถึง อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ข้อ 
9145และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 8146 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง  ข้อ 24 (3)147 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 15148

 

                                                                                                                         
3. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพเสรีภาพที่จ าเป็นส าหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์ 

และกิจกรรมสร้างสรรค์ 
4. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิประโยชน์ที่ได้มาจากการสนับสนุนและการ

พัฒนาการติดต่อระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม” 
144 ข้อ 18 (1(เอ)) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
“เสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐานและการถือสัญชาติ 
1. ให้รัฐภาคียอมรับสิทธิของคนพิการที่จะมีเสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐาน เสรีภาพ

ในการเลือกที่อยู่อาศัยของตนเอง และการถือสัญชาติบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน รวมทั้งโดย
การประกันให้คนพิการ 

(เอ) มีสิทธิในการได้และเปลี่ยนแปลงสัญชาติ และจะต้องไม่ถูกถอนสัญชาติตาม
อ าเภอใจหรือเพราะเหตุแห่งความพิการ” 

145 ข้อ 9 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
“1. รัฐภาคีจะให้สิทธิที่เสมอภาคกันกับบุรุษแก่สตรี ในการที่จะได้มาเปลี่ยนแปลง

หรือคงไว้ซึ่งสัญชาติของตน รัฐภาคีเหล่านั้นจะรับประกันเป็นพิเศษว่าทั้งการแต่งงานกับคนต่างชาติ 
กับท้ังการเปลี่ยนสัญชาติของสามีระหว่างการแต่งงานจะไม่เปลี่ยนสัญชาติของภรรยาโดยอัตโนมัติไป
ด้วย อันจะท าให้เธอเป็นคนไร้สัญชาติหรือบังคับเธอให้ถือสัญชาติของสามี 

2. รัฐภาคีจะให้สิทธิอันเสมอภาคกันกับบุรุษแก่สตรี เกี่ยวกับสัญชาติของบุตรของ
ตน” 

146 ข้อ 8 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
“1. รัฐภาคีรับที่จะเคารพต่อสิทธิของเด็ก ในการรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้รวมถึง

สัญชาติ ชื่อ และความสัมพันธ์ทางครอบครัวของตนตามที่กฎหมายรับรอง โดยปราศจากการ
แทรกแซงท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 
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คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรย่อมมีสิทธิตาม
หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีสิทธิตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทั้งหมดที่
กล่าวมา อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาเห็นว่าสิ่งที่ส าคัญต่อการรักษาสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเหนืออ่ืนใด คือ การได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น 4 
ความช่วยเหลือตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
สามารถเข้าถึงสิทธิอ่ืน ๆ ได้ต่อไป ซึ่งผู้ศึกษาได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรตามความช่วยเหลือทั้ง 4 ขั้นตอน ประกอบกับ
การศึกษาจากกรณีศึกษา พบว่าจากสถานการณ์ทางกฎหมายไทยในปัจจุบันก่อให้เกิดข้อจ ากัดและ
อุปสรรคในการรักษาสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎร ซึ่งผู้ศึกษาจะได้อธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบต่อไป 

                                                                                                                         
2. ในกรณีที่มีการตัดเอกลักษณ์บางอย่าง หรือทั้งหมดของเด็กออกไปโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย รัฐภาคีจะให้ความช่วยเหลือและความคุ้มครองตามสมควร เพ่ือให้เอกลักษณ์ของเด็ก
กลับคืนมาโดยเร็ว” 

147 ข้อ 24 (3) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
“3. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ” 
148 ข้อ 15 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
“(1) ทุกคนมีสิทธิในสัญชาติหนึ่ง 
(2) บุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติของตนตามอ าเภอใจ หรือถูกปฏิเสธสิทธิที่จะ

เปลี่ยนสัญชาติของตนไม่ได้” 
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บทที่ 4  
ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรักษาสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม

กฎหมายการทะเบียนราษฎร 
 

สถานการณ์ทางกฎหมายของรัฐไทยซึ่งมีหน้าที่ต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรตามพันธกรณีที่จะต้องประกันให้คนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรได้เขา้ถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนตามหลักสิทธิมนุษยชน
ของสนธิสัญญาต่าง ๆ ที่รัฐไทยเป็นภาคีในปัจจุบันก่อให้เกิดข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรักษาสิทธิ
ของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรอย่างไร ผู้ศึกษาขอ
อธิบายโดยแบ่งแยกออกเป็น 4 ประเด็น คือ ข้อจ ากัดและอุปสรรคในสิทธิด้านการรักษาพยาบาล 
ข้อจ ากัดและอุปสรรคในสิทธิด้านการรับรองสถานะบุคคล ข้อจ ากัดและอุปสรรคในสิทธิด้านคุณภาพ
ชีวิต และข้อจ ากัดและอุปสรรคในสิทธิด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศรวมถึงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
อย่างชัดเจน ผู้ศึกษาจะอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างจากกรณีศึกษาที่ต้องเผชิญกับข้อจ ากัดและ
อุปสรรคในชีวิตจริง หรือสมมติสถานการณ์ข้อจ ากัดและอุปสรรคขึ้น ในกรณีที่ผู้ศึกษาไม่สามารถ
เข้าถึงข้อเท็จจริงจากกรณีศึกษาจริงได้ และผู้ศึกษาจะกล่าวถึงกรณีที่ผู้ศึกษาได้ด าเนินการขจัด
ข้อจ ากัดและอุปสรรคเบื้องต้นแล้วด้วย ดังนี้ 

 
4.1 ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรักษาสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร 

4.1.1 ข้อจ ากัดและอุปสรรคในสิทธิด้านการรักษาพยาบาล 
4.1.1.1 ด้านการรักษาพยาบาล 

(1) กรณีคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐไทย 

สิทธิในชีวิตของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน และได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาตรา 4 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 32 แต่คนพิการมีสภาวะของความบกพร่องทางร่างกาย หรือทางจิตใจ ท าให้คน
พิการมีความเสี่ยงต่อชีวิตมากกว่าคนที่ไม่พิการ ส่งผลให้คนพิการต้องได้รับการดูแลมากกว่าคนที่ไม่
พิการ แต่สถานะของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรท าให้
คนพิการทีไ่ม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น กล่าวคือ  
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คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเข้าไม่ถึงสิทธิในการ
รักษาพยาบาล หรือสิทธิในคุณภาพชีวิต เพราะไม่ได้รับความช่วยเหลือให้เข้าถึงได้จากความคุ้มครอง
ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติ โรงพยาบาลที่พบเจอคนพิการที่อยู่ใน
สถานการณ์ที่เสี่ยงภัยต่อชีวิต จะให้การรักษาโดยไม่ค านึงถึงสถานะบุคคลของคนพิการ ซึ่งเป็นการ
รับรองและคุ้มครองสิทธิในสุขภาพดีถ้วนหน้า (health for all) ตามมาตรฐานกฎหมายระหว่าง
ประเทศ แต่ยังขาดบทบัญญัติที่ชัดเจนของกฎหมายไทยด้านสาธารณสุข จึงเกิดปัญหาในการละเลย
การรักษาพยาบาล หรือรักษาพยาบาลคนพิการอย่างไม่เป็นระบบ กลายเป็นเพียงการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นรายกรณีในลักษณะสงเคราะห์ เช่น คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย หากไม่ได้
รับความช่วยเหลือให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยการรักษาพยาบาล หรือการให้ความช่วยเหลือในการใช้
ชีวิตประจ าวันทั่วไป คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายนั้นก็อาจจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตต่อไป
ได้ ในระยะเวลาที่กฎหมายหลักในการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎร คือ มาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ยังไม่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ความ
ช่วยเหลือที่ชัดเจน 

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษานายเพลโคะ นายเพลโคะเป็นคนพิการซ้ าซ้อน คือ พิการ

ทางการเห็น และพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย นายเพลโคะมีอาการตาบอดทั้งสองข้างและไม่
สามารถเดินได้เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ก่อนเสียชีวิตนายเพลโคะมีอายุ 58 ปี โดยมีข้อเท็ จจริงว่า
นายเพลโคะเกิดนอกโรงพยาบาลที่หมู่บ้านแม่ขะมุน้อย หมู่ 5 ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัด
ตาก จากบิดาชื่อ นายพะยะกละ เป็นคนสัญชาติไทย และมีน้องสาวต่างมารดาที่เป็นคนสัญชาติไทย 
ถือบัตรประชาชนไทย แต่นายเพลโคะกลับไม่ได้รับการรับรองทางทะเบียนราษฎรในสถานะคน
สัญชาติไทย เนื่องจากตกหล่นจากการส ารวจเพ่ือเพ่ิมชื่อดังกล่าว จึงมีสถานะเป็นคนไร้การรับรอง
สถานะบุคคลทางทะเบียนราษฎรตลอดมา เนื่องจากนายเพลโคะไม่สามารถมองเห็น และไม่สามารถ
เคลื่อนไหวร่างกายเองได้ ท าให้นายเพลโคะต้องรอรับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน และไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ เมื่อมีอาการเจ็บปุวยก็ไม่สามารถรักษาอาการเจ็บปุวยได้ จนในที่สุดนายเพลโคะก็
เสียชีวิตจากอาการเจ็บปุวย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 
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(2) กรณีคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน

ราษฎรที่มีถิ่นที่อยู่นอกรัฐไทย 

เช่นเดียวกับคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐไทย คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรที่มีถิ่นที่อยู่นอกรัฐไทย สิทธิในชีวิตของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน และได้รับการคุ้มครองโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาตรา 4 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 32 และเช่นเดียวกับคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐไทย คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรที่มีถิ่นที่อยู่นอกรัฐไทยมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางร่างกายจนอาจถึง
ชีวิตมากกว่าคนที่ไม่พิการ ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติ โรงพยาบาลที่พบเจอคนพิการที่อยู่ในสถานการณ์ที่
เสี่ยงภัยต่อชีวิต จะให้การรักษาโดยไม่ค านึงถึงสถานะบุคคลของคนพิการ ซึ่งเป็นการรับรองและ
คุ้มครองสิทธิในสุขภาพดีถ้วนหน้า (health for all) ตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ยัง
ขาดบทบัญญัติที่ชัดเจนของกฎหมายไทยด้านสาธารณสุข จึงเกิดปัญหาในการละเลยการ
รักษาพยาบาล หรือรักษาพยาบาลคนพิการอย่างไม่เป็นระบบ กลายเป็นเพียงการให้ความช่วยเหลือ
เป็นรายกรณีในลักษณะสงเคราะห์ แต่ความแตกต่าง คือ คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรที่มีถิ่นที่อยู่นอกรัฐไทยมีจุดเกาะเกี่ยวตามหลักดินแดนมากกว่าหนึ่ง
ประเทศ เพราะคนพิการนั้นมีถ่ินที่อยู่ในประเทศนั้น ซึ่งเป็นรัฐเจ้าของตัวบุคคล (personal state) จึง
มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการคนดังกล่าวด้วย 

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษาเด็กชายสุชาติ เด็กชายสุชาติมีถิ่นที่อยู่ในเปียงฟูา1 รัฐฉาน 

ประเทศเมียนมา จากสถานการณ์การสู้รบภายในเมียนมา เด็กชายสุชาติจึงไม่ได้รับการบันทึกชื่อลงใน
ทะเบียนราษฎรของเมียนมา หรือประเทศใดบนโลก เด็กชายสุชาติเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษา
ที่บ้านพญาไพร จังหวัดเชียงราย ต่อมามีอาการปุวยเป็นโรคมะเร็งกระดูก เด็กชายสุชาติจึงเข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลแม่จัน ต่อมาถูกส่งมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลราชประชานุเคราะห์ เชียงราย 
และสุดท้ายถูกส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ซึ่งเด็กชายสุชาติได้รับการรักษาโดยการ
ตัดขา จึงมีสภาวะความพิการ โดยเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย แต่เนื่องจากเด็กชายสุ

                                           
1 สถานการณ์ของบ้านเป็งฟูา รัฐฉาน เมียนมาเกี่ยวกับคนพิการ, โปรดดู, ภาคผนวก ค 
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ชาติมีความด้อยโอกาส จึงไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ และเป็นหนี้ค้างช าระ
ค่ารักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลที่ได้เข้ารับการรักษา 

4.1.1.2 ด้านการรับรองความพิการ 
เนื่องจากคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน

ราษฎร ถูกถือเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายของทุกประเทศในโลก จึงท าให้สถานพยาบาลบาง
แห่งเข้าใจผิดว่าการรับรองความพิการให้แก่คนพิการเหล่านี้เป็นการขัดต่อกฎหมาย โดยมีข้อเท็จจริง
ว่ามีการสร้างความเข้าใจ2ในการการรับรองความพิการแก่หน่วยงานทางสาธารณสุขว่า บุคคลที่จะ
สามารถได้รับการรับรองสถานะความเป็นคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้จะต้องเป็นคนพิการที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตามการรับรองความ
พิการนั้น เป็นกฎหมายการแพทย์ด้านสาธารณสุขโดยไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นการรับรองตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น การลงความแพทย์ว่าบุคคลดังกล่าวมีความพิการก็เป็นการรับรอง
ความพิการแล้ว เอกสารใดก็ตามแสดงถึงความเห็นของแพทย์ถึงความพิการย่อมเพียงพอ ถึงกระนั้น 
ในปัจจุบันแพทย์จะรับรองอาการเจ็บปุวย หรือความพิการ ต่อเมื่อผู้ที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลร้อง
ขอเท่านั้น และไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าแพทย์มีหน้าที่ในการลงความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความ
พิการ ซึ่งส่งผลให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่มีความ
พิการบางประเภทที่ไม่สามารถสื่อสารได้ อาจจะไม่ได้รับการรับรองความพิการ หรือการลงความเห็น
ของแพทย์ถึงความพิการได้ และคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎร หรือแม้แต่ผู้ดูแลคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเอง
ก็อาจไม่ได้ร้องขอให้มีเอกสารดังกล่าวเนื่องจากการขาดองค์ความรู้   

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษานายใบ้ นายใบ้เป็นคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อสาร นายใบ้มี

ปัญหาในการสื่อสาร เนื่องจากไม่สามารถได้ยินเสียง ประกอบกับไม่เคยได้รับการเรียนการสอน
เกี่ยวกับใช้ภาษามือ หรือการอ่านริมฝีปากเพ่ือการสื่อสาร เพราะเป็นเด็กก าพร้าไม่ได้รับการดูแลตั้งแต่
เด็ก จนกระท่ังกลายเป็นคนเร่ร่อนและอาศัยอยู่บริเวณสะพานพุทธ นายใบ้ไม่สามารถสื่อสารถึงความ
เป็นมาของตนเองได้ว่าตนเองเกิดที่บริเวณใดในราชอาณาจักรไทย จ าได้เพียงว่าตนเกิดในจังหวัด
ลพบุรี ไม่ทราบว่าบิดามารดาของตนเองคือใคร เนื่องจากบิดามารดาเสียชีวิตตั้งแต่ตนยังเล็ก และไม่

                                           
2 คู่มือการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, พ.ศ. 2553 , น. 
8 
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ปรากฏตัวอยู่ทะเบียนราษฎรของรัฐไทย ทั้งยังไม่สามารถแสดงได้ว่ามีการบันทึกตัวตนอยู่ในรัฐอ่ืนใด
ในโลก นายใบ้จึงมีลักษณะของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎร นายใบ้ได้ด าเนินการเพ่ือขอใบรับรองความพิการ แต่แพทย์ปฏิเสธที่จะรับรองความพิการให้
นายใบ้ อ้างว่าเพราะนายใบ้ไม่มีสัญชาติไทย อย่างไรก็ตามหลังจากที่ผู้ดูแลคนพิการของนายใบ้
ด าเนินการร้องขอ แพทย์ก็ได้ออกใบรับรองแพทย์ให้นายใบ้แทน 

4.1.2 ข้อจ ากัดและอุปสรรคในสิทธิด้านการรับรองสถานะบุคคล 
4.1.2.1 ความล่าช้าในการรับรองสถานะบุคคล 

คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมี
สิทธิได้รับการส ารวจและบันทึกสถานะลงในทะเบียนราษฎร ตามบทบัญญัติมาตรา 38 วรรค 2 แห่ง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 ประกอบกับระเบียบ
ส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 
2548 อันเป็นการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 มกราคม 2548 ซึ่งก าหนด
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 
กรกฎาคม 2548 เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับ
นักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ....3 โดยเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องส ารวจและ
จัดท าทะเบียนประวัติให้แก่เด็กนักเรียนไร้การรับรองสถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 
กรกฎาคม 2548 และมีหน้าที่รับเอาบันทึกแจ้งประวัติบุคคล หรือมีหน้าที่จัดท าบันทึกแจ้งประวัติ
บุคคลเพื่อเป็นหลักฐานในการศึกษาตามข้อ 6 (4)4 (5)5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน

                                           
3 พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, “มาเข้าใจปัญหาของน้องสุชาติ เด็กติด G 

อีกคน น้องเรียนที่โรงเรียนบ้านพญาไพร ... ช่วยกันแจ้งนายอ าเภอแม่ฟูาหลวงกันค่ะ,”, สืบค้นเมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2559, https://www.facebook.com/archanwell/notes, บทความเมื่อวันที่ 
1 พฤษภาคม 2559 

4 ข้อ 6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้า
เรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

“(4) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) (2)และ (3) ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ
องค์กรเอกชน ท าบันทึกแจ้งประวัติบุคคล ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะน ามาลง
หลักฐานทางการศึกษา” 

5 ข้อ 6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้า
เรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
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ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตามมีข้อเท็จจริงปรากฏว่ายัง
มีเด็กนักเรียนที่ได้รับการบันทึกทะเบียนนักเรียนแต่ยังคงไร้การรับรองสถานะบุคคลจ านวนประมาณ
เจ็ดหมื่นคน6 ซึ่งความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ไม่บรรลุผลตามหลักการของมติ
คณะรัฐมนตรีทั้งสอง 

นอกจากกรณีของเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ยังมีกรณีของคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่อยู่นอกสถานศึกษา และได้ด าเนินการข้อให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการรับรองสถานะบุคคลให้ตนแล้ว แต่เจ้าหน้าที่กลับละเลยที่จะด าเนินการให้ โดย
อ้างว่าเป็นความซับซ้อนในการด าเนินงาน ทั้งที่การด าเนินการเพ่ือให้เกิดการรับรองสถานะบุคคล
จะต้องด าเนินการภายใน 90 วัน การด าเนินการล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวย่อมเป็นฝุาฝืน
กฎหมาย และเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการได้รับการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย 

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษานางมาลี นางมาลีเป็นคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 

ความพิการของนางมาลีเกิดจากอาการเจ็บปุวยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ จนท าให้ไม่สามารถใช้ขา
ทั้งสองข้างได้ และมีปัญหาในการสื่อสารแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นความพิการ รวมถึงมีอาการปุวยเป็น
โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน นางมาลีมีข้อเท็จจริงว่าเกิดจากบิดาที่เป็นคนสัญชาติไทย และเกิดใน
ราชอาณาจักรไทย รวมถึงมีพ่ีน้องที่มีบัตรประชาชน แต่นางมาลีตกหล่นจากการแจ้งเกิดตั้งแต่เกิด 
เนื่องจากเกิดนอกโรงพยาบาล นางมาลีได้ด าเนินการเพ่ือขอให้บันทึกตัวตนลงในทะเบียนราษฎรใน
ฐานะบุคคลมีสัญชาติไทย โดยน าสืบข้อเท็จจริงจากพยานซึ่งมีฐานะเป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาคือนาย
วิเชียร ซึ่งมีบัตรประจ าตัวประชาชน แต่เจ้าหน้าที่กลับเรียกให้นางมาลีน าสืบพยานอีกหนึ่งปาก ซึ่ ง
เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากับนางมาลีเช่นเดียวกันคือนายสุข แต่นายสุขไม่สามารถเดินทางมาเพ่ือเป็น
พยานแก่นางมาลีได้ เนื่องจากเป็นผู้ปุวยติดเตียง หลังจากแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าว เจ้าหน้าที่กลับ
ยืนยันให้นางมาลีน านายสุขมาสอบข้อเท็จจริง และไม่ยอมด าเนินการเพ่ือออกหนังสือขอให้ตรวจ
เอกลักษณ์บุคคล (DNA) ให้แก่นางมาลีและนายวิเชียร ซึ่งหากด าเนินการตรวจและผลการตรวจแสดง
ถึงความเกี่ยวข้องของทั้งสอง จะสามารถยืนยันได้ว่านางมาลีเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ซึ่งท าให้นาง

                                                                                                                         
“(5 )ในกรณีที่ไม่มีบุคคล หรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มา

สมัครเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้
เป็นหลักฐาน ที่จะน ามาลงหลักฐานทางการศึกษา” 

6 ข้อมูลจากงานวิจัยของ อาจารย์นายแพทย์ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ และ
อาจารย์บงกช นภาอัมพร 
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มาลีจะได้รับสวัสดิการในฐานะคนที่มีสัญชาติไทย เพ่ือรับการรักษาพยาบาลอาการปุวยของนางมาลี
ต่อไป 

4.1.2.2 การขาดความช่วยเหลือในการรับรองสถานะบุคคล 

คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมี
สิทธิที่จะได้รับการส ารวจและบันทึกตัวตนลงในทะเบียนราษฎร ตามพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 และระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
ส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 เพ่ือการขจัดความไร้รัฐ 
แต่สภาวะความพิการส่งผลให้คนพิการนั้นไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการได้รับการรับรองสถานะบุคคล
ได้ กล่าวคือ ไม่ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสถานะบุคคลก็มีสาเหตุมาจากไม่ทราบข่าวสารเนื่องจาก 
หรือไม่มีความรู้ หรือคนพิการไม่สามารถด าเนินการเองได้ เช่น คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ร่างกาย ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งการส ารวจและบันทึกสถานะลงในทะเบียนราษฎร ตาม
บทบัญญัติมาตรา 38 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 ประกอบกับระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียน
ส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 ไม่มีบทบัญญัติได้ที่ก าหนดให้มีมาตรการที่เอ้ือต่อ
ความพิการของคนพิการ และในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ยังคงด าเนินการในลักษณะเป็นฝุายรับเรื่องจาก
ค าร้องของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร โดยไม่ได้ค านึงถึง
สภาวะความพิการที่ก่อให้เกิดความยากล าบาก  

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค  
กรณีศึกษาเด็กชายควาน้อยน้อย เด็กชายควาน้อยน้อยเป็นเด็กพิการทาง

สติปัญญา เนื่องสมองพิการ ท าให้มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการ เด็กชายควาน้อยน้อยปัจจุบัน
อายุ 8 ปี โดยเกิดเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2551 ที่โรงพยาบาลแม่ระมาด จากบุพการีที่ได้รับการบันทึก
ลงในทะเบียนราษฎรในฐานะบุคคลที่ไม่มีสถานะบุคคล (ผู้ถือบัตรเลข 0) เด็กชายควาน้อยน้อยซึ่งเป็น
บุตรของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจึงมีสิทธิได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎรประเภท
ทะเบียนประวัติในฐานะบุตรของคนท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนตามระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วย
การส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 เด็กชายควาน้อย
น้อยมีหนังสือรับรองการเกิด (ทร.1/1) จากโรงพยาบาลแม่ระมาด แต่เนื่องจากบุพการีไม่ทราบว่าตน
มีหน้าที่ต้องไปแจ้งจดทะเบียนการเกิดให้แก่บุตร รวมถึงไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ จึงไม่ได้แจ้งจด
ทะเบียนการเกิดให้เด็กชายควาน้อยน้อย เด็กชายควาน้อยน้อยจึงเป็นคนที่ไร้การรับรองสถานะบุคคล
ทางทะเบียนราษฎรจนถึงปัจจุบัน 



117 
 

4.1.3 ข้อจ ากัดและอุปสรรคในสิทธิด้านคุณภาพชีวิต 
ข้อจ ากัดและอุปสรรคของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ

ทะเบียนราษฎรในการรักษาสิทธิด้านคุณภาพชีวิต ประกอบไปด้วย 6 สิทธิย่อย คือ สิทธิด้าน
การศึกษา สิทธิด้านหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สิทธิด้านการช่วยเหลือดูแล สิทธิด้านการ
ท างาน สิทธิในการเดินทาง และสิทธิด้านการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1.3.1 ด้านการศีกษา 
ข้อจ ากัดและอุปสรรคของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม

กฎหมายการทะเบียนราษฎรในการรักษาสิทธิด้านศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
(1) ความช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับสูงข้ึนไปได้ 
กฎหมายไทยก าหนดให้คนที่ไร้การรับรองสถานะบุคคลสามารถได้รับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา 
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 คนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจึงประสบปัญหาไม่สามารถเข้ารับการศึกษา
จากสถานศึกษาเฉพาะความพิการ หรือศูนย์การศึกษาพิเศษภายใต้สังกัดส านักงานบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ที่รับเฉพาะคนพิการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเข้ารับการศึกษา
อีกทั้งคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรยังเข้าไม่ถึงสิทธิที่จะ
ได้รับความช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับความพิการ กล่าวคือ แผนการศึกษาดังกล่าว
เป็นแผนการศึกษาแบบทั่วไป ไม่ใช่แผนการศึกษาเฉพาะกับสภาพความพิการบางประเภทซึ่งเป็นสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ซึ่ง
แผนการศึกษาส าหรับคนพิการมีรายละเอียดที่แตกต่างจากแผนการศึกษาทั่วไป เช่น มีการก าหนด
โครงการการศึกษาเฉพาะความพิการ ได้แก่ โครงการส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
โครงการส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา โครงการส าหรับเด็กปัญญาอ่อน โครงการส าหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย โครงการส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ โครงการส าหรับเด็กที่มี
ปัญหาทางอารมณ์ และโครงการส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษอ่ืน ๆ ที่ทางโรงเรียนเปิดบริการ 
โดยพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 



118 
 

เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 25527 ก็ไม่ได้ก าหนดว่าคน
พิการที่จะได้รับการจัดท าแผนการศึกษาจะต้องเป็นคนพิการสัญชาติไทยเท่านั้น8

  

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษาเด็กชายควาน้อยน้อย เด็กชายควาน้อยน้อยเป็นเด็กพิการที่มี

ความพิการทางสติปัญญา เนื่องจากสมองพิการตั้งแต่เกิด ปัจจุบันเด็กชายควาน้อยน้อยอายุ 8 ปี ซึ่ง
เป็นวัยที่ควรได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ แต่ด้วยสภาวะความบกพร่องทางสมองของเด็กชายค
วาน้อยน้อย ท าให้ไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาทั่วไปได้ เพราะไม่สามารถมีปฎิสัมพันธ์ตามปกติ
กับเด็กทั่วไปซึ่งเป็นเพ่ือนร่วมชั้นได้ นอกจากนั้น เด็กชายควาน้อยน้อยยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ 
จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มักจะไม่ระมัดระวังตนเองเพราะไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากผู้
ที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลเด็กท่ีมีสภาวะความพิการทางสติปัญญา ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อร่างกาย
และชีวิต เช่น เด็กชายควาน้อยน้อยมักจะวิ่งออกจากบ้านไปที่ถนนเมื่อได้ยินเสียงรถยนต์ ซึ่งท าให้เกิด
ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุตลอดเวลา ดังนั้น เด็กชายควาน้อยน้อยจะต้องได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สภาวะความพิการของตนเอง จึงจะท าให้สามารถดูแลตนเองได้และใช้ชีวิตประจ าวันได้ต่อไปใน
อนาคต 

(2) ให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมระหว่างที่ได้รับ
การศึกษา 

นอกจากเด็กพิการจะต้องได้รับการศึกษาตามแผนการศึกษาส าหรับคน
พิการหรือได้เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการแล้ว เพ่ือให้คนพิการเกิดปฏิสัมพันธ์กับ
สังคมทั่วไปได้ดี เด็กพิการจะต้องได้รับการศึกษากับเด็กทั่วไปในขอบเขตที่เหมาะสม หรือหากเด็ก
พิการนั้นไม่จ าเป็นต้องได้รับแผนการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง หรือไม่จ าเป็นต้องได้เข้ารับการศึกษาใน

                                           
7 โปรดดู, ภาคผนวก ก 
8 มาตรา 3 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
““คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การ
เคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด
ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับ
ความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด” 



119 
 

สถานศึกษาเฉพาะ หรือเลือกที่จะไม่เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะ เด็กพิการในสถานศึกษาก็
ต้องได้รับความช่วยเหลือให้สามารถรับการศึกษาได้ เช่น สื่อการเรียนการสอนที่เป็นอักษรเบรลล์
ส าหรับเด็กพิการทางการได้ยิน สื่อการเรียนการสอนเครื่องชวยสื่อสารพรอมอุปกรณตอพวงส าหรับ
บุคคลที่บกพร่องทางการพูด หรือเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลเด็กพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
ระหว่างการเรียนการสอน อุปกรณพลศึกษา เครื่องเลนกีฬา และนันทนาการส าหรับคนพิการทุก
ประเภท บล็อกเซีย ลูกบอลมีเสียง และลูกบาสเกตบอลมีเสียง  เป็นต้น ซึ่งตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 25509 จะให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนคนพิการ หรือคนพิการที่ได้รับการคัดกรองตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการ
ได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ โดยที่คุณสมบัติของเด็กนักเรียนพิการจะได้รับความช่วยเหลือมี 3 
ประการ คือ มีถิ่นที่อยู่ในรัฐไทย มีความต้องการจ าเปนพิเศษทางการศึกษา ตามที่ก าหนดไว ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และลงทะเบียนและเข้าศึกษาในสถานศึกษาเท่านั้น10 ซึ่งเด็กพิการ
ที่ไร้การรับรองสถานะบุคคลในสถานศึกษาย่อมได้รับสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือการศึกษา
ดังกล่าว แต่เด็กพิการที่ไร้การรับรองสถานะบุคคลกลับเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือทางการศีกษา  ท าให้

                                           
9 ข้อ 2 กฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ

ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 
““คนพิการ” หมายความว่า คนพิการที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพคนพิการหรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองว่าเป็นคนพิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด” 

10 ข้อ 3 กฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ
ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 

“คนพิการที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ขอยืมสิ่งอ านวยความ
สะดวกและสื่อทางการศึกษา และขอยืมเงินเพ่ือจัดซื้อและขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีถ่ินที่อยู่ในรัฐไทย 
(2) มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล 
(3) ลงทะเบียนและเข้าศึกษาในสถานศึกษา” 
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เด็กพิการในสถานศึกษาไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือให้
สามารถใช้ชีวิตได้ในสังคม 

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษาเด็กชายควาน้อยน้อย เด็กชายควาน้อยน้อยเป็นเด็กพิการที่มี

ความพิการทางสติปัญญา เนื่องจากสมองพิการตั้งแต่เกิด ปัจจุบันเด็กชายควาน้อยน้อยอายุ 8 ปี ซึ่ง
เป็นวัยที่ควรได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ประกอบกับเด็กชายควาน้อยน้อยยังไม่สามารถดูแล
ตนเองได้ จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มักจะไม่ระมัดระวังตนเองเพราะไม่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพจากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลเด็กที่มีสภาวะความพิการทางสติปัญญา ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อร่างกายและชีวิต เช่น เด็กชายควาน้อยน้อยมักจะวิ่งออกจากบ้านไปที่ถนนเมื่อได้ยินเสียง
รถยนต์ ซึ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุตลอดเวลา โดยเด็กชายควาน้อยน้อยอาจจะเข้ารับ
การศึกษาที่สถานศึกษาเฉพาะความพิการ หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ หรืออาจจะเข้ารับการศึกษาใน
สถานศึกษาท่ัวไปและขอรับความช่วยเหลือทางการศึกษา เพื่อให้เด็กชายควาน้อยน้อยสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนก็ได้ แต่ตามข้อเท็จจริงเด็กชายควาน้อยน้อยซึ่งมีอายุในวัยที่ควรได้รับการศึกษายัง
อาศัยอยู่ที่บ้านกับบุพการี ไม่สามารถรับการศึกษากับเพ่ือนนักเรียนได้ เพราะไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือนนักเรียนได้ ซึ่งหากเด็กชายควาน้อยน้อยได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษาที่เหมาะสม เช่น 
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรู้ เป็นต้น เด็กชายควาน้อยน้อยย่อมเข้ารับการศึกษาใน
สถานศึกษาทั่วไปได้ ซึ่งเป็นสิทธิที่เด็กนักเรียนพิการที่อยู่ในสถานศึกษาได้รับความคุ้มครองตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 อยู่แล้ว 

4.1.3.2 ด้านหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
ข้อจ ากัดและอุปสรรคด้านหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สามารถ

แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ สิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ สิทธิด้านความเป็นอยู่ที่ดี และสิทธิด้านฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ดังนี้ 

(1) ด้านหลักประกันสุขภาพ 
ข้อจ ากัดและอุปสรรคด้านหลักประกันสุขภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 

กรณี คือ กรณีหลักประกันสุขภาพไม่เหมาะสมกับความพิการ กรณีการเข้าไม่ถึงหลักประกันสุขภาพ
ของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐไทย 
และกรณีการเข้าไม่ถึงหลักประกันสุขภาพของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรที่มีถิ่นที่อยู่นอกรัฐไทย 
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(ก) กรณีหลักประกันสุขภาพไม่เหมาะสมกับความพิการ 
คนพิการมักจะมีอาการเจ็บปุวยต่อเนื่อง และมีโอกาสที่จะมีโรคแทรกซ้อน

ได้ง่ายกว่าบุคคลที่ไม่พิการ และมักต้องได้รับบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สิทธิที่จะ
ได้การรักษาพยาบาลจึงเป็นสิทธิที่ส าคัญของคนพิการ คนพิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 19 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับการบริการทางการแพทย์ตามมาตรา 20 (1)11 คือ มีสิทธิใน
หลักประกันสุขภาพส าหรับคนพิการ (บัตรทองคนพิการ หรือบัตร ท 74) ซึ่งคนพิการที่มีหลักประกัน
สุขภาพส าหรับคนพิการจะสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งโดย
ปราศจากค่าใช้จ่าย12 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการใช้สิทธิเข้ารับ
บริการสาธารณสุขของทหารผ่านศึกและคนพิการ พ.ศ. 255613 ซึ่งครอบคลุมการบริการทางแพทย์ที่
ส าคัญ14 รวมถึงการได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการ

                                           
11 มาตรา 20 (1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
“คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็น

สาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ  ดังต่อไปนี้ 
(1) การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์  เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เพ่ือปรับสภาพทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด” 

12 คนพิการเป็นบุคคลที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท 
13 ข้อ 4 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการใช้สิทธิเข้ารับ

บริการสาธารณสุขของทหารผ่านศึกและคนพิการ พ.ศ. 2556 
“หน่วยบริการที่ให้บริการสาธารณสุขแก่ทหารผ่านศึกหรือคนพิการไปแล้ว มีสิทธิ

ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีเป็นหน่วยบริการประจ า ให้ได้รับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขตามอัตรา

เหมาจ่ายรายหัวเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545” 
14 เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
1. การรักษาภาวะมีบุตรยาก / การผสมเทียม 
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บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ 
เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 15 คนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไม่ใช่คนพิการที่มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพ
ส าหรับคนพิการ เนื่องจากไม่ใช่คนพิการที่ข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 บริการทางการแพทย์ที่คนพิการ
ที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรได้รับตามหลักประกันสุขภาพของคน
ต่างด้าวซึ่งต้องซื้อด้วยราคา 2,700 บาท จะเป็นบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมน้อยกว่า เช่น 
บริการทางการแพทย์ตามหลักประกันสุขภาพของคนต่างด้าวจะไม่รวมถึงการรักษาจิตบ าบัด ในขณะ
ที่บริการทางการแพทย์ตามหลักประกันสุขภาพส าหรับคนพิการจะรวมการบ าบัดทางจิตด้วย หรือ
บริการทางการแพทย์ตามหลักประกันสุขภาพของคนต่างด้าวจะไม่รวมถึงการเปลี่ยนอวัยวะ เป็นต้น 

                                                                                                                         
2. การเปลี่ยนเพศ / การกระท าใดๆ เพ่ือความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทาง

การแพทย์ 
3. การตรวจวินิจฉัยและรักษาใดๆ ที่เกินความจ าเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 
4 การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง 
5 การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถ ซึ่งอยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เฉพาะส่วนที่บริษัทหรือกองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็นผู้จ่าย 
6. การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยสารเสพติด 

ยกเว้นผู้ติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีนที่สมัครใจเข้ารับการรักษาและไม่ต้องโทษคดียาเสพติดให้ได้รับ
สารทดแทนยาเสพติด (เมทาโดน) จากหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนได้ 

7 โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ปุวยในเกินกว่า 
180 วัน ยกเว้น กรณีมีความจ าเป็นต้องรักษาต่อเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 

• การเปลี่ยนอวัยวะ (Organ Transplantation) ยกเว้น 
- การปลูกถ่ายไตเพ่ือรักษาโรคไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้าย 
- การปลูกถ่ายตับในเด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) ที่ เ ป็ นโ ร คท่ อ น้ า ดี ตี บ ตั น แ ต่ 

ก าเ นิ ด (เริ่ม 1 ตุลาคม 2554) 
- การปลูกถ่ายหัวใจ (เริ่ม 1 ตุลาคม 2554) 
15 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการ

ทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริม
พัฒนาการส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 



123 
 

ทั้งยังไม่สามารถรับบริการจากโรงพยาบาลรัฐแห่งอ่ืนได้นอกจากโรงพยาบาลที่ตนได้ลงทะเบียนเอาไว้ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการได้รับการบริการทางการแพทย์ของคนพิการอย่างยิ่ง เนื่องจากคนพิการเป็น
กลุ่มบุคคลที่มีสภาวะที่อยากล าบากต่อการเคลื่อนไหว 

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษานางแปะ นางแปะเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 

เพราะประสบอุบัติเหตุหกล้มจนท าให้กระดูกสะโพกหักและเดินไม่ได้ นางแปะเกิดเมื่อประมาณปี 
พ.ศ. 2481 นอกโรงพยาบาล ที่หมู่บ้านขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก แต่การบันทึกชื่อใน
ทะเบียนราษฎรไทยเพ่ือให้มีสถานะบุคคลตามกฎหมายยังไม่เกิดขึ้น ส่งผลให้นางแปะยังคงไร้สถานะ
บุคคลตามกฎหมายในทะเบียนราษฎรไทย นางแปะได้รับความช่วยเหลือให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
คนต่างด้าว จากเงินกองทุนพระราชทานเพ่ือสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
โดยซื้อหลักประกันสุขภาพจากโรงพยาบาลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นางแปะจึงต้อง
ได้รับการบริการทางแพทย์จากโรงพยาบาลที่ตนเองลงทะเบียนเอาไว้เท่านั้น หากนางแปะเดินทาง
ออกนอกพ้ืนที่แล้วเกิดมีอาการเจ็บปุวย นางแปะจะต้องปรากฏว่าเป็นการเจ็บปุวยฉุกเฉิน หรือมี
เอกสารส่งตัวการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งสภาพ
ร่างกายของนางแปะท าให้เกิดความล าบากในการรักษาพยาบาล อันเป็นอุปสรรคในการได้รับการ
บริการทางการแพทย์ 

(ข) กรณีการเข้าไม่ถึงหลักประกันสุขภาพของคนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐไทย 

คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
เป็นคนต่างด้าวที่ถูกถือว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 ซึ่งถึงแม้จะสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้โดยการซื้อหลักประกันสุขภาพของคนต่างด้าว
ซึ่งไม่ใช่หลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพ
และประกันสุขภาพคนต่างด้าว ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข
มาตรการและแนวทางการด าเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว 
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 ซึ่งมีกลุ่มเปูาหมายเป็นคนต่างด้าวทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนต่าง
ด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมได้รับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ โดยแบ่งลักษณะของ
หลักประกันสุขภาพออกเป็น 2 ลักษณะ คือ หลักประกันสุขภาพกลุ่มคนต่างด้าวทั่วไป และกลุ่มเด็ก
ต่างด้าวอายุไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์ หลักประกันสุขภาพสองลักษณะนี้มีข้อแตกต่างกันในเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การซื้อหลักประกันสุขภาพ กล่าวคือ หลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวทั่วไป มีราคา 2,700 บาทต่อปี 
และหลักประกันสุขภาพเด็กต่างด้าวอายุไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์ มีราคา 365 บาทต่อปี การก าหนดให้คน
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ต่างด้าวสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้ แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเอกสารแสดงตัวว่าเป็นคนสัญชาติ
ใด เป็นการประกันสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
ทางด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นการด าเนินมาตรการตามพันธกรณีที่รัฐไทยมีต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรจะมีสิทธิที่จะเข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้ แต่คนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรกลับไปสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพดังกล่าว 
เนื่องจากคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมักเป็นคนยากจน
และด้อยโอกาส และมีภาระค่าใช้จ่ายสูงเพราะสภาวะความพิการอยู่แล้ว จึงไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักประกันสุขภาพซึ่งมีอายุหลักประกันครั้งละ 1 ปีได ้

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษาเด็กชายควาน้อยน้อย เด็กชายควาน้อยน้อยมีอายุ 8 ปี เป็นเด็ก

พิการทางสติปัญญา เนื่องมีภาวะสมองพิการ ส่งผลให้มีความบกพร่องทางพัฒนาการทางสมอง 
รวมถึงมีอาการชักและหมดสติ ต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เด็กชายควาน้อยน้อยยัง
ไม่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎร เนื่องจากบุพการีไม่มีความรู้ด้านการแจ้งจดทะเบียนการเกิด
ของบุตร เด็กชายควาน้อยน้อยจึงยังไร้การรับรองสถานะบุคคลทางทะเบียนราษฎร เป็นคนต่างด้าว
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ดังนั้น เด็กชายควาน้อยน้อยจึงมีสิทธิที่จะเข้าถึง
หลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวได้ แต่เนื่องจากเด็กชายควาน้อยน้อยมีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์แล้ว ไม่
สามารถซื้อหลักประกันสุขภาพของเด็กต่างด้าวในราคา 365 บาทต่อปีได้อีก เด็กชายควาน้อยน้อยจึง
จ าเป็นต้องซื้อหลักประกันสุขภาพลักษณะคนต่างด้าวทั่วไปในราคา 2,700 บาทต่อปี อย่างไรก็ตาม 
เนื่องด้วยสภาวะความพิการของเด็กชายควาน้อยน้อย ส่งผลให้บุพการีมีภาระค่าใช้จ่ายมาก ประกอบ
กับมีหนี้สินจากการประกอบอาชีพ บุพการีของเด็กชายควาน้อยน้อยจึงไม่สามารถซื้อหลักประกันคน
ต่างด้าวให้เด็กชายควาน้อยน้อยได้ อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ซื้อหลักประกันสุขภาพคนต่าง
ด้าวให้เด็กชายควาน้อยน้อยเนื่องจากครอบครัวประสบปัญหาความยากไร้ 

(ค) กรณีการเข้าไม่ถึงหลักประกันสุขภาพของคนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่มีถิ่นที่อยู่นอกรัฐไทย 

เช่นเดียวกับคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐไทย คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรมักเป็นคนยากจนและด้อยโอกาส และมีภาระค่าใช้จ่ายสูงเพราะสภาวะความพิการอยู่
แล้ว จึงไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในค่ารักษาพยาบาล แต่ต่างจากคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐไทย คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
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ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่มีถิ่นที่อยู่นอกรัฐไทยไม่สามารถซื้อหลักประกันสุขภาพของคนต่าง
ด้าวซึ่งไม่ใช่หลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจ
สุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 ประกอบกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุขมาตรการและแนวทางการด าเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/
แรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 ได้  เพราะมีการตีความโดยกระทรวงสาธารณสุขว่า 
กลุ่มเปูาหมายของหลักประกันสุขภาพดังกล่าว คือ คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐไทย ท าให้ภาระ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จะต้องตกอยู่กับคนพิการที่ไร้สถานะบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกรัฐไทยทุก
กรณี เว้นแต่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ หรือองค์กรเอกชนเพ่ือสาธารณประโยชน์ และปราศจาก
ความช่วยเหลือจากรัฐต้นทางที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ของคนพิการ และองค์การระหว่างประเทศที่มีหน้าที่ ใน
การดูแลให้ความช่วยเหลือคนพิการ  

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษาเด็กชายสุชาติ เด็กชายสุชาติเป็นเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว

หรือร่างกาย เด็กชายสุชาติมีถ่ินที่อยู่ในเปียงฟูา ประเทศเมียนมา โดยเด็กชายสุชาติไม่ได้รับการบันทึก
ชื่อลงในทะเบียนราษฎรของประเทศใดบนโลก เด็กชายสุชาติเดินทางเข้ามาศึกษาในรัฐไทย หลังจากที่
มีอาการปุวยเป็นโรคมะเร็ง เด็กชายสุชาติจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่จัน ต่อมาส่งมารักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลราชประชานุเคราะห์ เชียงราย แล้วถูกส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ซึ่ง
เด็กชายสุชาติได้รับการรักษาโดยการตัดข้อเท้าซ้าย แต่เนื่องจากเด็กชายสุชาติมีความด้อยโอกาสและ
ไม่สามารถซื้อหลักประกันสุขภาพของคนต่างด้าว จึงไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลได้ และค้างช าระค่ารักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาลจ านวนมาก 

(2) ด้านความเป็นอยู่ท่ีดี 
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

ไม่ใช่คนพิการที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 จึงไม่สามารถได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยความพิการ 
กายอุปกรณ์ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการตามมาตรา 20 (8)16 ได้ ซึ่งคนพิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

                                           
16 มาตรา 20 (8) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
“คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็น

สาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ดังต่อไปนี้ 
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สามารถขอรับกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการได้โดยปราศจาก
ค่าใช้จ่าย17จากศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตามข้อ 6 ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการส าหรับคนพิการ 
พ.ศ. 255218 คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไม่ได้รับ
คุ้มครองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว จึงไม่ได้รับเครื่องช่วยความพิการ กายอุปกรณ์ 
และสื่อส่งเสริมพัฒนาการส าหรับคนพิการ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของคนพิการ 

                                                                                                                         
(8) สิทธิที่จะน าสัตว์น าทาง  เครื่องมือ หรืออุปกรณ์น าทาง หรือเครื่องช่วยความ

พิการใดๆติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใดๆ เพ่ือประโยชน์ในการเดินทางและได้รับสิ่งอ านวย
ความสะดวก อันเป็นสาธารณะ โดยได้รับยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าเช่าเพ่ิมเติมส าหรับ
สัตว์   เครื่องมืออุปกรณ์ หรือเครื่องช่วยความพิการดังกล่าว” 

17 ข้อ 3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
กระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ 
และสื่อส่งเสริมพัฒนาการส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 

“ให้คนพิการได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วย
ความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการ จากสถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลในก ากับของรัฐ 
สถานพยาบาลรัฐวิสาหกิจ สถานพยาบาลเอกชนตามที่หน่วยงานของรัฐประกาศก าหนด ในเรื่องต่าง 
ๆ 

(1) ค่าห้องและค่าอาหารตามอัตราท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด 
(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
(3) ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
(4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ” 
18 ข้อ 6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย

กระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ 
และสื่อส่งเสริมพัฒนาการส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 

“ให้ศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นหน่วย
ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิชาการ เทคโนโลยีด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การ
วิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงเฉพาะกรณีที่กฎหมาย
หรือระเบียบของหน่วยงานของรัฐมิได้ก าหนดไว้” 
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เช่น ไม้เท้าเพ่ือช่วยพยุงตัว รถเข็นส าหรับคนพิการที่ไม่สามารถเดินได้ เป็นต้น หากคนพิการที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนกายอุปกรณ์ หรือเครื่องช่วยความพิการ ต้องการกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ 
จะต้องจัดหาด้วยตนเองและรับภาระค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรเกือบทั้งหมดเป็นคนด้อยโอกาส ไม่สามารถรับภาระดังกล่าวได้ คนพิการ
ที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเหล่านั้น จึงไม่สามารถใช้เครื่องช่วย
ความพิการเพ่ือด ารงชีวิตประจ าวันได้ 

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษานายเพลโคะ นายเพลโคะเป็นคนพิการซ้ าซ้อน คือ พิการ

ทางการเห็น และพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย นายเพลโคะมีอาการตาบอดทั้งสองข้างและไม่
สามารถเดินได้เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ก่อนเสียชีวิตนายเพลโคะมีอายุ 58 ปี โดยมีข้อเท็จจริงว่า
นายเพลโคะเกิดนอกโรงพยาบาลที่หมู่บ้านแม่ขะมุน้อย หมู่ 5 ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัด
ตาก จากบิดาชื่อ นายพะยะกละ เป็นคนสัญชาติไทย และมีน้องสาวต่างมารดาที่เป็นคนสัญชาติไทย 
ถือบัตรประชาชนไทย แต่นายเพลโคะกลับไม่ได้รับการเพิ่มชื่อคนไทยตกหล่น เนื่องจากไม่ทราบข้อมูล
การส ารวจเพ่ือเพ่ิมชื่อดังกล่าว จึงมีสถานะเป็นคนไร้การรับรองสถานะบุคคลตลอดมา นายเพลโคะมี
ความพิการที่ต้องการเครื่องช่วยความพิการ คือ รถเข็น หรือไม้เท้าเพ่ือช่วยพยุงตัว เพ่ือให้สามารถใช้
ชีวิตประจ าวันได้ แต่นายเพลโคะเข้าไม่ถึงเครื่องช่วยความพิการดังกล่าว ท าให้ต้องนอนรอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จนเสียชีวิต 

(3) ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ความพิการเป็นสภาวะการผิดปกติของร่างกายอย่างต่อเนื่อง หากไม่ได้รับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของร่างกาย หรือบ าบัดทางจิต ความพิการนั้นจะยิ่งเพ่ิมขึ้น จนกระทั่งเป็น
อันตรายต่อร่างกาย จิตใจ และการใช้ชีวิตของคนพิการ คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรเข้าไม่ถึงความคุ้มครองตามมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เพราะไม่ใช่
คนพิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งคนพิการที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นคนพิการตามพระราชบัญญัติฯ นั้น จะได้รับบริการทางการแพทย์เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยปราศจากค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นสิทธิของคนพิการผู้ทรงสิทธิตามหลักประกันสุขภาพของคน
พิการ โดยคนพิการผู้ทรงสิทธิดังกล่าวสามารถรับบริการทางการแพทย์เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้
ตามข้อ 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทาง
การแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริม
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พัฒนาการส าหรับคนพิการ พ.ศ. 255219 ซึ่งประกอบไปด้วยรูปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 26 
ลักษณะ ซึ่งครอบคลุมความต้องการของคนพิการโดยเฉพาะ แต่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ

                                           
19 ข้อ 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย

กระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ 
และสื่อส่งเสริมพัฒนาการส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 

“ให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษด้วยวิธีอ่ืน ๆ 

ตามชุดสิทธิประโยชน์ 
(2) การแนะแนว การให้ค าปรึกษา และการจัดบริการเป็นรายกรณี 
(3) การให้ยา ผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์และหัตถการพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือการบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น 

การฉีดยาลดเกร็ง การรักษาด้วยไฟฟูา Hemoencephalography (HEG) เป็นต้น 
(4) การศัลยกรรม 
(5) การบริการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น พยาบาลจิตเวช เป็นต้น 
(6) กายภาพบ าบัด 
(7) กิจกรรมบ าบัด 
(8) การแก้ไขการพูด (อรรถบ าบัด) 
(9) พฤติกรรมบ าบัด 
(10) จิตบ าบัด 
(11) ดนตรีบ าบัด 
(12) พลบ าบัด 
(13) ศิลปะบ าบัด 
(14) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน 
(15) การพัฒนาทักษะในการสื่อความหมาย 
(16) การบริการส่งเสริมพัฒนาการ หรือบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(17) การบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น นวดไทย ฝังเข็ม 

เป็นต้น 
(18) การพัฒนาทักษะทางสังคม สังคมสงเคราะห์ และสังคมบ าบัด เช่น กลุ่มสันทนา

การ เป็นต้น 



129 
 

บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไม่ได้เป็นผู้ทรงสิทธิตามประกาศดังกล่าว ท าให้ไม่สามารถ
ขอรับบริการทางการแพทย์เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย หรือการบ าบัดทางจิตได้ และมีความ
เสี่ยงต่อการเพ่ิมข้ึนของความพิการ  

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษานายดิ๊ตุ นายดิ๊ตุเกิดเมือ่ประมาณปี พ.ศ. 2483 ที่จังหวัดไลบอย 

ประเทศเมียนมา จากบุพการีที่ไม่มีเอกสารยืนยันตน ประมาณปี พ.ศ. 2528 นายดิ๊ตุได้เดินทางเข้าสู่
รัฐไทยผ่านทางแม่ตะวอ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และปัจจุบันอาศัยอยู่ที่อ าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก แต่การส ารวจและบันทึกชื่อนายดิ๊ตุ ในทะเบียนราษฎรไทยเพ่ือให้มีสถานะบุคคลตาม
กฎหมายยังไม่เกิดขึ้น ส่งผลให้นายดิ๊ตุยังคงไร้การรับรองสถานะบุคคล สภาพความพิการของนายดิ๊ตุ 
คือ มีอาการอัมพาตของร่างกายท่อนบน และไม่สามารถเหยียดนิ้วมือทั้งสองมือได้ ซึ่งสภาพความ
พิการของนายดิ๊ตุสามารถลดลงได้หากได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย หากได้รับการบริการ
ทางการแพทย์เพ่ือฟ้ืนฟูอาการแขนอ่อนแรง นายดิ๊ตุอาจจะสามารถใช้นิ้วมือเพ่ือใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
แต่นายดิ๊ตุเป็นคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร นายดิ๊ตุจึง
ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิที่จะได้รับการบริการทางการแพทย์เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพดังกล่าว ท าให้ความพิการของ
นายดิ๊ตุไม่ทุเลาลง และมีความเสี่ยงที่จะเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 

                                                                                                                         
(19) การประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพหรือ

การประกอบอาชีพ 
(20) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเห็น การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ

การเคลื่อนไหว 
(21) การบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับความ

พิการซึ่งคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
(22) การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ช่วยคนพิการ 
(23) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน การเยี่ยมบ้าน กิจกรรม

การให้บริการเชิงรุก 
(24) การฝึกทักษะการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน เช่น การฝึกทักษะชีวิต การฝึกทักษะการ

ด ารงชีวิตอิสระส าหรับคนพิการ การฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เป็นต้น 
(25) การบริการทันตกรรม เช่น การเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นต้น 
(26) การให้บริการเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยความ

พิการ หรือสื่อส่งเสริมพัฒนาการ” 
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4.1.3.3 ด้านการช่วยเหลือดูแล 

ดังที่กล่าวเอาไว้แล้วว่าคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรนั้นจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 แต่เนื่องจากยังไม่ได้มี
การก าหนดกฎเกณฑ์การช่วยเหลือออกมา ท าให้คนพิการที่ไร้การรับรองสถานะยังคงไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ อีกทั้ง แม้พระราชบัญญัติดังกล่าวจะไม่ได้มีการก าหนดว่าให้ความคุ้มครองเฉพาะคนพิการ
สัญชาติไทยเท่านั้น แต่มาตรา 19 ได้ก าหนดให้คนพิการที่จะสามารถรับความคุ้มครองและความ
ช่วยเหลือตามมาตรา 20 ได้จะต้องเป็นคนพิการที่บัตรประจ าตัวคนพิการตามาตรา 19 โดยคนพิการ
ที่จะมีบัตรตามมาตรา 19 นั้น จะต้องขอมีบัตรตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
การออกบัตร และการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัวคนพิการ การก าหนดสิทธิ หรือ
การเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจ าตัวคนพิการ พ.ศ. 2556 
ซึ่งก าหนดแค่เพียงขั้นตอนการขอมีบัตรของคนพิการที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น ท าให้คนพิการที่ไร้การ
รับรองสถานะทางทะเบียนไม่สามารถขอมีบัตรได้ เช่นเดียวกับคนพิการที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยอ่ืนๆ จึง
ก่อให้เกิดข้อจ ากัดและอุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลืออันเป็นหน้าที่ของรัฐต่อคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 6 กรณี ด้านความ
ช่วยเหลือให้พ้นจากการใช้ความรุนแรง ไร้มนุษยธรรม ด้านความช่วยเหลือให้พ้นจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์ ด้านความช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย ด้านการสงเคราะห์ ความช่วยเหลือ
เด็กไม่ให้ถูกพรากจากครอบครัว และช่วยเหลือเด็กท่ีถูกพรากจากครอบครัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ด้านความช่วยเหลือให้พ้นจากการใช้ความรุนแรง ไร้มนุษยธรรม 

คนพิการมีความเสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรง และถูกปฏิบัติอย่างไร้
มนุษยธรรมอยู่แล้วด้วยสภาวะความพิการที่ยากต่อการดูแลตนเอง จ าเป็นต้องพ่ึงพาบุคคลอ่ืนๆ 
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการถูกกระท ารุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางเพศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีพิการ และเด็กพิการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเฝูาระวังและเตือนภัยความรุนแรงตาม
คู่มือการด าเนินงานเพ่ือชี้วัดสถานการณ์ทางสังคมในการเฝูาระวังและเตือนภัยต่อบุคคลในครอบครัว 
ด้านความรุนแรงในครอบครัว ของศูนย์การเฝูาระวังและเตือนภัยทางสังคม ส านักมาตรฐานการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ
ถึงแม้จะไม่ได้มีการกระท ารุนแรงทางร่างกาย หรือทางเพศ คนพิการก็มักเป็นเหยื่อของการปฏิบัติ
อย่างไร้มนุษยธรรม โดยสาเหตุของการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมอาจจะเป็นการกระท าที่มาจาก
ความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ความจ าเป็นของสถานการณ์ หรือเจตนาที่จะปฏิบัติอย่างไร้
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มนุษยธรรม เช่น บุพการีที่มีบุตรเป็นคนพิการทางสติปัญญาแล้วไม่สามารถเลี้ยงดูได้ ก็มักจะล่ามโซ่
บุตร2021ของตนเอาไว้เพ่ือไม่ให้ออกจากที่พัก2223 หรือปล่อยปละละเลยไม่ดูแล ถึงแม้ว่าคนพิการที่ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจะได้รับความคุ้มครองตามประมวล
กฎหมายอาญา และได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 ก็ตาม แต่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรมักจะเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือเพ่ือให้พ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากต้องรอให้มีผู้มาพบ
เห็นและประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานะความเป็นคนที่ไร้การรับรอง
สถานะบุคคลก็อาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐอีก เช่น ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจ เป็นต้น 

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีสมมติ นาย ค คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ไม่สามารถ

ขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้ และมีอาการเจ็บปุวย นาย ค ไม่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎร จึง
ไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย เป็นคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎร นาย ค อาศัยอยู่กับญาติ เนื่องจากต้องการความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจ าวัน และต้อง

                                           
20 กรณีจากการรายงานข่าวของมติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2553 ซึ่งเป็น

กรณีของนายทา คนพิการทางสติปัญญา ตกส ารวจและไม่มีบัตรประชาชน  นายทาถูกล่ามโซ่เอาไว้
ตั้งแต่อายุ 16 ปี จนกระทั่งอายุ 58 ปีตามการรานงานข่าว ซึ่งไม่มีข้อเท็จจริงว่านายทาได้รับการ
ช่วยเหลือและได้การรับรองสถานะบุคคลหรือไม่ 

21 สลด! หนุ่มใหญ่ถูกล่ามโซ่นานกว่า 42 ปี พ่อแม่ตายหมด กลายเป็นคนตกส ารวจ 
แม้แต่อบต.ก็ ไม่ช่วย, มติชนออนไลน์ ,  สืบค้นเมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2559, 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1278212899, วันที่ 4 กรกฎาคม 
2553 

22 กรณีจากการรายงานข่าวของผู้จัดการออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2552 ซึ่ง
เป็นกรณีของเด็กหญิงนุ่น เด็กพิการทางสติปัญญา อายุ 4 ปี ถูกล่ามโซ่เอาไว้ในบ้าน และอยู่อาศัยกับ
นางพรผู้เป็นยายซึ่งมีความพิการทางการเห็น ต่อมามีข้อเท็จจริงว่าได้รับความช่วยเหลือจากคลินิก
กระตุ้นพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

23 อนาถพบเด็กหญิง 4 ขวบถูกล่ามโซ่กับยายตาบอด, ผู้จัดการออนไลน์, สืบค้นเมื่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559, http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID= 
9520000123713, วนัท่ี 18 ตุลาคม 2552 
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ดูแลรักษาอาการเจ็บปุวย ส่งผลให้ต่อมาญาติของนาย ค ไม่สามารถรับภาระในการดูแลนาย ค ได้ จึง
ให้นาย ค อาศัยอยู่ในบ้าน โดยที่ตนไม่เข้าไปดูแล นาย ค ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ จึงได้แต่
นอนเจ็บปุวยอยู่ในบ้านพักจนกระทั่งมีผู้มาพบเห็นและแจ้งเจ้าหน้าที่ แต่เพราะเหตุที่นาย ค เจ็บปุวย
มานานเกินไป เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทัน นาย ค ได้เสียชีวิตก่อนเนื่องด้วยความ
เจ็บปุวย 

(2) ด้านความช่วยเหลือให้พ้นจากการถูกแสวงหาประโยชน์ 
คนพิการนอกจากจะมีความเสี่ยงต่อการถูกใช้ความรุนแรงแล้ว ยังมีความ

เสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์ เช่น การบังคับให้ขอทาน หรือการบังคับให้ขายบริการทางเพศ 
สถานะการเป็นบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรยิ่งเป็นการ
เพ่ิมเติมความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ให้มากขึ้นไปอีก ความเสี่ยงของคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรสามารถพิจารณาได้จากสถานการณ์การค้า
มนุษย์ของรัฐไทย ที่มีการก าหนดให้กลุ่มคนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเป็น
เหยื่อของการค้ามนุษย์24 คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
หากเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์จะได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 อยู่แล้ว ซึ่งค านิยามตามพระราชบัญญัติฯ ได้นิยามครอบคลุมกรณีของการ
ถูกแสวงหาประโยชน์เอาไว้แล้ว25 แต่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลคนพิการโดยตรง ท าให้อาจ
ก่อให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีสมมติ นาย ก คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 

กล่าวคือ นาย ก ไม่สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้  นอกจากการใช้ภาษามือ เพราะนาย ก ไม่ได้รับ

                                           
24 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ าปี พ.ศ. 2558 ของสถานฑูต

สหรั ฐอเมริ กา ในรั ฐ ไทย ,  สื บค้น เมื่ อ วันทิ่  12  พฤษภาคม 2559 ,  http://thai.bangkok. 
usembassy.gov/tipthaireport15-t.html 

25 มาตรา 4 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ คือ การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี การ

ผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็น
ทาส การน าคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้าหรือการ
อ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม” 
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การศึกษาจึงไม่สามารถอ่านเขียนได้ นาย ก เกิดและอาศัยอยู่ในรัฐไทย แต่ไม่ได้รับการจดทะเบียน
การเกิด และไม่ได้รับการส ารวจและบันทึกชื่อลงในทะเบียนราษฎร นาย ก จึงเป็นคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร นาย ก ถูกสันนิษฐานว่าเป็นคนต่างด้าวเข้า
เมืองผิดกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาตท างาน นายจ้างจึงไม่รับนาย ก เข้าท างาน นาย ก ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงชีพอ่ืนได้ จึงยอมท างานให้นาย ข ซึ่งรับนาย ก เข้าท างานในโ รงงาน
อุตสาหกรรม นาย ข เห็นว่านาย ก เป็นคนพิการสื่อสารกับคนอ่ืนไม่เข้าใจ จึงจับนาย ก ขังไว้ และ
บังคับให้ท างานให้ตน นาย ก จึงเป็นเหยื่อการบังคับใช้แรงงาน ได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ต่อมาเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคคลที่ถูกนาย ข บังคับใช้แรงงาน เจ้าหน้าที่พบนาย ก จึงสอบถามข้อเท็จจริงในการถูก
บังคับใช้แรงงาน แต่นาย ก ไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ เพราะนาย ก สามารถสื่อสารได้ด้วย
การใช้ภาษามือเท่านั้น 

(3) ด้านความช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย 
กรณีที่กฎหมายก าหนดให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม

กฎหมายการทะเบียนราษฎรสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดยมีขั้นตอนต่างๆ เช่น การอุทธรณ์
ค าสั่งของหน่วยงานฝุายปกครองต่างๆ โดยมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในการอุทธรณ์ เป็นต้น 
หากไม่ได้รับความช่วยเหลือในการด าเนินการดังกล่าวคนพิการก็จะไม่สามารถใช้สิทธินั้นได้ ซึ่งการใช้
สิทธินั้นอาจจะกระทบถึงการด ารงชีวิตประจ าวันของคนพิการ จนกระทั่งคนพิการไม่สามารถด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างปรกติสุขก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรได้รับค าสั่งตามมาตรา 2926 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

                                           
26 มาตรา 29 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
“เมื่อสถานบ าบัดรักษารับบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่น าส่งตามมาตรา 27 วรรคสาม 

หรือแพทย์น าส่งตามมาตรา 28 แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการสถานบ าบัดรักษาตรวจวินิจฉัยและ
ประเมินอาการบุคคลนั้นโดยละเอียดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับตัวบุคคลนั้นไว้ ในกรณีที่
คณะกรรมการสถานบ าบัดรักษาเห็นว่าบุคคลนั้นมีลกษณะตามมาตรา 22 ให้มีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้บุคคลนั้นต้องเข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานบ าบัดรักษา 
(2) ให้บุคคลนั้นต้องรับการบ าบัดรักษา ณ สถานที่อ่ืนนอกจากสถานบ าบัดรักษาเมื่อ

บุคคลนั้นไม่มีภาวะอันตราย ทั้งนี้ จะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาให้บุคคล
นั้นหรือผู้รับดูแลบุคคลนั้นต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
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ให้ต้องเข้ารับการบ าบัดในสถานบ าบัด เมื่อคณะกรรมการสถานบ าบัดรักษาวินิจฉัยว่าคนพิการที่ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรดังกล่าวมีลักษณะตามาตรา 2227 แห่ง
พระราชบัญญัติฯ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของคนพิการ คือ ไม่สามารถใช้ชีวิตได้
อย่างอิสระตามเจตนารมณ์ของตนเอง ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดมาตรการในการ
ตรวจสอบค าสั่งของคณะกรรมการสถานบ าบัดรักษาไว้ตามบทบัญญัติมาตรา 4228 แห่ง
พระราชบัญญัติฯ โดยก าหนดให้ผู้ปุวย คู่สมรส บุพการี  ผู้สืบสันดาน หรือผู้ซึ่งปกครองดูแลผู้ปุวย 
สามารถอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือได้ภายใน 30 นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งดังกล่าว คน
พิการที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายการอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานฝุายปกครอง หรือไม่
สามารถอ่านเขียนได้ ย่อมไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาดังกล่าวได้ อีกทั้งเมื่อเป็นคนพิการที่ไม่

                                                                                                                         
ให้น าความในมาตรา 27 วรรคสอง มาใช้บังคับกับการตรวจวินิจฉัยและประเมิน

อาการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาและมีค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
27 มาตรา 22 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
“บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ต้องได้รับ

การบ าบัดรักษา 
(1) มีภาวะอันตราย 
(2) มีความจ าเป็นต้องได้รับการบ าบัดรักษา” 
28 มาตรา 42 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
“ในกรณีที่คณะกรรมการสถานบ าบัดรักษา มีค าสั่งตามมาตรา 29 (1) หรือ (2) หรือ

มีค าสั่งให้ขยายระยะเวลาการบ าบัดรักษาตามมาตรา 30 ให้ผู้ปุวยหรือคู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน 
ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ผู้อนุบาล หรือผู้ซึ่งปกครองดูแลผู้ปุวย แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งดังกล่าว 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการ
อุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

ให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด” 
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มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร จึงไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
รัฐผู้รับผิดชอบโดยตรงในการให้การช่วยเหลือทางกฎหมาย ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 คน
พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจึงไม่สามารถเข้าถึงสิทธิที่จะ
ตรวจสอบการกระท าโดยใช้อ านาจปกครองของเจ้าพนักงานฝุายปกครองได้ 

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีสมมติ นาย ก เป็นคนพิการ มีความพิการทางจิต มีอาการเหม่อลอย

และมักพูดคุยกับตนเอง อีกทั้งยังสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไม่เข้าใจ นาย ก เกิดในรัฐไทย แต่เนื่องจากมี
อาการผิดปกตินาง ข จึงไม่น าบุตรของตนไปแจ้งจดทะเบียนการเกิด ท าให้นาย ก เป็นบุคคลที่ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร นาย ก อาศัยอยู่นาง ข มารดาซึ่งมีความ
พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย กล่าวคือ นาง ข ไม่สามารถสื่อสารกับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช้ภาษา
มือ หรือภาษาท่าทาง และไร้การรับรองสถานะบุคคลเช่นเดียวกัน นาง ข คอยดูแลนาย ก อย่าง
ใกล้ชิด แต่ด้วยอาการเจ็บปุวยของนาย ก ท าให้เพ่ือนบ้านของนาย ก หวาดกลัวว่านาย ก จะเข้ามา
ท าร้ายตนและบุตรของตน และไม่เชื่อว่านาง ข มารดานาย ก ซึ่งเป็นคนพิการเช่นเดียวกันว่าจะ
สามารถดูแลนาย ก ได้ดี เพ่ือนบ้านจึงแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
ว่านาย ก มีอาการทางจิตมีความจ าเป็นต้องได้รับการบ าบัดรักษา เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ จึง
มาพาตัวนาย ก ไปโดยไม่พาตัวนาง ข ไปด้วยซึ่งสามารถกระท าได้ตามกฎหมาย และส่งตัวนาย ก ให้
แพทย์วินิจฉัย แพทย์วินิจฉัยแล้วว่านาย ก มีอาการทางจิตจริง จึงส่งตัวให้คณะกรรมการสถาน
บ าบัดรักษาวินิจฉับถึงความจ าเป็นในการบ าบัดรักษา คณะกรรมการสถานบ าบัดรักษาวินิจฉัยอาการ
ของนาย ก แล้วมีค าสั่งให้นาย ก ต้องได้รับการบ าบัดรักษาในสถานบ าบัด นาง ข มารดาผู้เป็นบุพการี
และผู้ปกครองดูแลนาย ก ตามข้อเท็จจริง ไม่มีความรู้กฎหมายและไม่สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้ 
ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นไม่ได้ จึงไม่สามารถท าหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวของคณะกรรมการ
สถานบ าบัดรักษาได้ภายในก าหนดระยะเวลา และสิ้นสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว 

(4) ด้านการสงเคราะห ์
คนพิการแม้จะต้องการดูแลมากกว่าคนที่ไม่พิการ แต่คนพิการก็ต้องการที่

อยู่อาศัยของตนเอง เพ่ือให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างอิสระ การอยู่อาศัยในสถานพยาบาล หรือสถาน
สงเคราะห์ หรือสถานบ าบัดรักษาตลอดเวลา ย่อมขัดต่อสิทธิในการอยู่อาศัยของตนเอง หากไม่จ าเป็น
คนพิการไม่ควรต้องอาศัยอยู่ในสถานพยาบาล สถานสงเคราะห์ สถานบ าบัดรักษาตลอดไป ซึ่งการ
ช่วยเหลือให้คนพิการสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองก็เป็นหน้าที่หนึ่งของรัฐ คนพิการที่ได้รับการขึ้น
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ทะเบียนจะได้รับความช่วยเหลือให้สามารถอยู่อาศัยด้วยตนเองได้ ตามมาตรา 20 (10)29 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การ
ช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552 ซึ่งนอกจากจะให้ความ
ช่วยเหลือด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแล้ว30 ยังรวมถึงการมีผู้ช่วยคนพิการอีกด้วย31 

                                           
29 มาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
“คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอัน เป็น

สาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ  ดังต่อไปนี้ 
(10) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ หรือจัดให้มีสวัสดิการ

อ่ืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ” 
30 ข้อ 10 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การ
ช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552 

“คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หรือบุคคลอ่ืนที่พบเห็นคนพิการตามข้อ 9 อาจยื่นค า
ขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอต่อหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ตามท่ีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศก าหนด 

(2) ในจังหวัดอ่ืนให้ยื่นค าขอต่อส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด หรือหน่วยบริการในพื้นที่” 

31 ข้อ 19 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การ
ช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552 

“การพิจารณาให้คนพิการมีผู้ช่วยคนพิการตามวรรคหนึ่ง จะต้องปรากฏขอเท็จจริง
ว่าบุคคลนั้นมีสภาพความพิการมากจนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่ส าคัญในการด ารงชีวิตได้ด้วยตนเอง 
หากไม่ได้ปฏิบัติกิจวัตรดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด ารงชีวิต สุขภา อนามัย ภาวะจิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สภาพความเป็นอยู่ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงฐานะและความ
ยากจนของคนพิการเป็นส าคัญ” 
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เพ่ือให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวเพราะไม่ใช่คนพิการที่
ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติฯ ท าให้คนพิการที่ไม่สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเองและ
ต้องการความช่วยเหลือ มีความเสี่ยงต่ออาการพิการที่เพ่ิมข้ึน และมีความเสี่ยงต่อการเจ็บปุวย 

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษานายเพลโคะ นายเพลโคะเป็นคนพิการซ้ าซ้อน คือ พิการ

ทางการเห็น และพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย นายเพลโคะมีอาการตาบอดทั้งสองข้างและไม่
สามารถเดินได้เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ก่อนเสียชีวิตนายเพลโคะมีอายุ 58 ปี โดยมีข้อเท็จจริงว่า
นายเพลโคะเกิดนอกโรงพยาบาลที่หมู่บ้านแม่ขะมุน้อย หมู่ 5 ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัด
ตาก จากบิดาชื่อ นายพะยะกละ เป็นคนสัญชาติไทย และมีน้องสาวต่างมารดาที่เป็นคนสัญชาติไทย 
ถือบัตรประชาชนไทย แต่นายเพลโคะกลับไม่ได้รับการเพิ่มชื่อคนไทยตกหล่น เนื่องจากไม่ทราบข้อมูล
การส ารวจเพื่อเพ่ิมชื่อดังกล่าว จึงมีสถานะเป็นคนไร้การรับรองสถานะบุคคลตลอดมา นายเพลโคะไม่
สามารถด ารงชีวิตประจ าวันโดยปราศจากการช่วยเหลือได้ เพราะไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกาย 
และมองไม่เห็น นายเพลโคะไม่ได้รับการช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจ าวัน และท าได้เพียงนอนนิ่งไม่
ขยับตัว จนท าให้เกิดอาการเจ็บปุวยจนกระทั่งเสียชีวิต 

(5) ความช่วยเหลือเด็กไม่ให้ถูกพรากจากครอบครัว 

เด็กจะต้องรับการดูแลโดยครอบครัว หากไม่จ าเป็น การพรากเด็กจาก
ครอบครัวต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 2432 สามารถส่งเด็กพึง
ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 3233 เข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่

                                           
32 มาตรา 24 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
“ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่ง

อ าเภอ หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ ไม่ว่าเด็กจะมีผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งมีอ านาจและหน้าที่ดูแลและตรวจสอบสถาน
รับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูและสถาน
พินิจที่ตั้งอยู่ในเขตอ านาจ แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครอง
เด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบและให้มีอ านาจ
และหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้” 

33 มาตรา 32 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
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เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะ ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ ส่งเด็กเข้ารับการ
อุปการะในสถานสงเคราะห์ หรือส่งเด็กเข้าศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพ หรือส่งเด็กเข้าบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ศึกษา หรือฝึกหัดอาชีพในสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ตามบทบัญญัติมาตรา 33 (4) (5) (6) 
(7)34 ซึ่งหนึ่งในเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ คือ เด็กพิการ อันหมายความว่าผู้ปกครองของเด็กพิการ

                                                                                                                         
“เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ได้แก่ 
(1) เด็กเร่ร่อน หรือเด็กก าพร้า 
(2) เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง 
(3) เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใด ๆ เช่น ถูกจ าคุก กักขัง 

พิการ ทุพพลภาพ เจ็บปุวยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกท้ิงร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท 
(4) เด็กท่ีผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบ

ต่อพัฒนาการทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแล 
(5) เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าหรือแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยู่ในภาวะอ่ืนใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติ
เสื่อมเสียในทางศีลธรรมอันดีหรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 

(6) เด็กพิการ 
(7) เด็กท่ีอยู่ในสภาพยากล าบาก 
(8) เด็กท่ีอยู่ในสภาพที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
34 มาตรา 33 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546   
“ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 

ได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา 29 หรือพบเห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 32 ให้
พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามวิธีการที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยง
ดูเด็ก เพ่ือให้สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรา 23 

(2) มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้
อุปการะเลี้ยงดูตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งเดือน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการตาม 
(1) ได้ 

(3) ด าเนินการเพื่อให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
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ย่อมมีความเป็นไปได้ท่ีจะถูกเจ้าหน้าที่น าตัวบุตรไปจากตน โดยถึงแม้มาตรา 33 วรรค 2 ได้ก าหนดว่า
เจ้าพนักงานไม่สามารถน าตัวเด็กไปหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก็ตาม แต่ความในวรรค

                                                                                                                         
(4) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสม

และยินยอมรับเด็กไว้อุปการะ 
(5) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ 
(6) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ 
(7) ส่งเด็กเข้าศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพ หรือส่งเด็กเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ศึกษา 

หรือฝึกหัดอาชีพในสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 
วิธีการให้การสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงก าหนด

และไม่ว่ากรณีใด ๆ การด าเนินการให้การสงเคราะห์ตาม (4) (5) (6) หรือ (7) ต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ปกครอง ความยินยอมดังกล่าว ต้องท าเป็นหนังสือตามแบบที่ปลัดกระทรวงก าหนด หรือ
ยินยอมด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุ
อันควร หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอ านาจ
ส่งเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ตามวิธีการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องฟัง
รายงาน และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญสาขาสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อน 

ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอ านาจก าหนดระยะเวลาใน
การสงเคราะห์เด็กตาม (4) (5) (6) หรือ (7) แต่ถ้ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยาย หรือย่น
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้แล้วก็ได้ตามแต่เห็นสมควร ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่
รีบด าเนินการจัดให้เด็กสามารถกลับไปอยู่ในความปกครองของผู้ปกครองโดยมิชักช้า 

ในกรณีเด็กอยู่ระหว่างการรับการสงเคราะห์ถ้าผู้ปกครองร้องขอและแสดงให้เห็นว่า
สามารถปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี สั่ง
ให้เด็กพ้นจากการสงเคราะห์และมอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองรับไปปกครองดูแลได้ แม้ว่ายังไม่ครบ
ก าหนดระยะเวลาในการสงเคราะห์ก็ตาม 

ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการสงเคราะห์มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภาพที่
จ าเป็นจะต้องได้รับการสงเคราะห์ต่อไป ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี อาจสั่งให้
บุคคลนั้นได้รับการสงเคราะห์ต่อไปจนอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ก็ได้ แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นต้องให้การสงเคราะห์
ต่อไปอีกและบุคคลนั้นมิได้คัดค้านปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี อาจสั่งให้
สงเคราะห์บุคคลนั้นต่อไปตามความจ าเป็นและสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลาที่บุคคลนั้นมีอายุครบ
ยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์” 
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เดียวกันยังก าหนดอีกว่าเจ้าพนักงานสามารถน าตัวเด็กไปโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
ก็ได้หากได้รับค าสั่งจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และความเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญสาขาสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ นอกจากนั้นกรณีที่คนพิการที่ไร้การรับรองสถานะ
ทางทะเบียนเป็นผู้ปกครองของเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ เนื่องจากมีลักษณะเป็นเด็กที่อยู่ในสภาพ
ยากล าบาก หรือเป็นเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใด ๆ เช่น ถูกจ าคุก กักขัง 
พิการ ทุพพลภาพ เจ็บปุวยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกทิ้งร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท ซึ่ง
สภาวะของการเป็นคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรนั้นมี
ความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จ าถูกถือว่าเป็นผู้ปกครองที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ ซึ่งตามมาตรา 3835 ได้
ก าหนดให้ผู้ปกครองที่ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าวจะต้องน าคดีขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเท่านั้น 
ซึ่งคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรหากไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือย่อมไม่สามารถด าเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ได้บุตรของตนกลับมาอยู่ในความดูแลได้ 

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีสมมติ นาง บ เป็นคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม

กฎหมายการทะเบียนราษฎร โดยนาง บ มีความพิการทางการเห็น นาง บ มีบุตรสาวหนึ่งคน คือ 
เด็กหญิง ง นาง บ และเด็กหญิง ง อาศัยอยู่ในบ้านในเขตชุมชนด้วยกันเพียงสองคน นอกจากนาง บ 
จะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาทั้งสองข้างได้แล้ว นาง บ ยังมีฐานะยากจนมาก เพ่ือหารายได้นาง บ 
จะต้องเก็บขยะขายแลกเงิน บางวันหากไม่สามารถขายขยะได้ นาง บ และเด็กหญิง ง จะไม่มีข้าวกิน 
ต่อมาเจ้าพนักงานมาพบเด็กหญิง ง เล่นอยู่บริเวณบ้าน หลังจากพูดคุยสอบถามเรื่องราวจากเด็กหญิง 
ง เจ้าพนักงานก็พบว่าเด็กหญิง ง มีลักษณะของเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ เนื่องจากเป็นเด็กที่
ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใด ๆ เช่น ถูกจ าคุก กักขัง พิการ ทุพพลภาพ เจ็บปุวย
เรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกทิ้งร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท เจ้าพนักงานจึงเห็นควรส่ง
เด็กหญิง ง เข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ แต่นาง บ ไม่ยินยอม เจ้าพนักงานจึงน าค าสั่งจาก

                                           
35 มาตรา 38 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
“ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้เด็กเข้ารับการสงเคราะห์โดย

ผู้ปกครองไม่ยินยอมตามมาตรา 33 วรรคสอง กรณีที่ผู้ปกครองของเด็กไม่เห็นด้วยกับก าหนด
ระยะเวลาตามมาตรา 33 วรรคสาม หรือกรณีที่ผู้ปกครองยื่นค าร้องขอรับเด็กไปปกครองดูแลเองแต่
ได้รับการปฏิเสธจากปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 33 วรรคสี่ ผู้ปกครองย่อมมี
สิทธิน าคดีไปสู่ศาลตามมาตรา 5 ในเขตท้องที่นั้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับทราบค าสั่ง”  
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ปลัดประทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งออกตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญสาขา
สังคมสงเคราะห์และการแพทย์มาแสดงต่อนาง บ และพาตัวเด็กหญิง ง ไป นาง บ ไม่เห็นด้วยต่อ
ค าสั่งดังกล่าวและต้องการให้เจ้าพนักงานน าเด็กหญิง ง กลับมาคืนตน แต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินการตามกฎหมาย 

(6) ช่วยเหลือเด็กที่ถูกพรากจากครอบครัว 

ในกรณีที่เด็กพิการไร้การรับรองสถานะบุคคลตกเป็นเด็กถูกพรากจาก
ครอบครัว โดยไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการทอดทิ้งเนื่องจากความพิการ หรือมีสาเหตุ อ่ืนใด
นอกจากนั้น เด็กพิการที่ไร้การรับรองสถานะบุคคลนั้นย่อมเป็นเด็กที่ พึงได้รับการสงเคราะห์ตาม
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เนื่องจากเป็นเด็กพิการและเป็นเด็กที่อยู่ใน
สภาพยากล าบาก และอาจจะเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กพิการที่ไร้การรับรองสถานะบุคคลดังกล่าวจึง
สมควรได้รับการสงเคราะห์จากสถานสงเคราะห์เพ่ือสวัสดิภาพของเด็ก และเมื่อเป็นเด็กที่มีสภาวะ
ความพิการ เด็กคนนั้นก็สมควรต้องได้รับการสงเคราะห์จากสถานสงเคราะห์เฉพาะความพิการ ซึ่งมี
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการสงเคราะห์เด็กที่มีสภาวะความพิการดังกล่าว อย่างไรก็ตามแม้จะมี
กฎหมายคุ้มครองเพ่ือให้เด็กที่ถูกพรากจากครอบครัวสามารถได้รับการสงเคราะห์ แต่เด็กพิการที่ไร้
การรับรองสถานะบุคคลส่วนใหญ่จะไม่สามารถเข้าถึงการสงเคราะห์ดังกล่าวได้ หากเด็กพิการคน
ดังกล่าวไม่ได้ถูกพบที่โรงพยาบาล หรือถูกเจ้าหน้าที่พบเห็น เช่น หากเด็กพิการที่ไร้การรับรองสถานะ
บุคคลถูกล่ามเอาไว้ที่กระท่อมในที่รกร้าง โดยที่สภาวะความเป็นเด็กย่อมมีความเสี่ยงในสุขภาพและ
ชีวิต สภาวะความพิการย่อมเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงให้เด็กอีก หากไม่ได้รับการสงเคราะห์ให้เหมาะสม
กับความพิการ 

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีสมมติ เด็กหญิง จ เป็นเด็กพิการทางสติปัญญา บุพการีเห็นว่า

เด็กหญิง จ เป็นเด็กพิการจึงไม่แจ้งจดทะเบียนการเกิดให้บุตร และล่ามโซ่เด็กหญิง จ เอาไว้ที่บ้านของ
ตน ต่อมาบุพการีของเด็กหญิง จ ไม่สามารถรับภาระการเลี้ยงดูเด็กหญิง จ ได้ จึงทอดทิ้งเด็กหญิง จ 
ไว้ที่กระท่อมกลางที่รกร้าง และคอยน าอาหารมาส่ง และเมื่อย้ายไปอยู่อาศัยที่จังหวัดอ่ืนก็ไม่น า
อาหารมาส่งเด็กหญิง จ อีกเลย ต่อมามีผู้พบเห็นเด็กหญิง จ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาน าตัวเด็กหญิง จ 
ไปรับการสงเคราะห์ แต่ในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ไม่ได้น าเด็กหญิง จ ไปรับการสงเคราะห์ที่สถาน
สงเคราะห์ตามความพิการของเด็กหญิง จ เด็กหญิง จ ซึ่งได้ถูกทอดทิ้งมาเป็นระยะเวลานานและไม่ได้
รับการพัฒนาศักยภาพของตน จึงมีอาการบกพร่องทางการสติปัญญาเพ่ิมขึ้น และส่งผลกระทบให้
เด็กหญิงไม่สามารถดูแลตนเอง และไม่สามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้ 
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4.1.3.4 ด้านการท างาน 

ข้อจ ากัดและอุปสรรคของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร ประกอบไปด้วย 3 กรณี คือ ด้านความเท่าเทียมในการท างาน ด้านการ
อนุญาตให้ท างาน และด้านความคุ้มครองในการท างาน ดังนี้ 

(1) ด้านความเท่าเทียมในการท างาน 
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร

มีสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งหากจะท างานจะต้องได้รับอนุญาตให้ท างานในรัฐ
ไทยตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการตอกย้ าสภาวะความพิการที่
ไม่เป็นที่ต้องการของนายจ้างหรือสถานประกอบการ ตามทัศนคติที่ว่าคนพิการท างานไม่ได้ อันเป็น
เหตุผลเบื้องหลังมาตรการในการจูงใจให้นายจ้างหรือสถานประกอบการจ้างนพิการเข้าท างานตาม
มาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนคน
พิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท างาน และจ านวน
เงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2554 โดยบังคับให้นายจ้างจะต้องจ้างงานคนพิการในอัตราส่วน ลูกจ้างในสถาน
ประกอบการ 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน หรือหากไม่ต้องการจ้างงานคนพิการก็ให้จัดให้คนพิการ
ได้รับสัมปทานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานสร้างรายได้แต่คนพิการ หากนายจ้างหรือสถาน
ประกอบการไม่จ้างคนพิการ หรือไม่จัดสัมปทานให้แก่คนพิการ นายจ้างหรือสถานประกอบการ
จะต้องเสียค่าปรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่การจ้างงานคนพิการนี้ คนพิการที่จะสามารถน ามา
รายงานว่ามีการจ้างงานแล้วนั้นจะต้องเป็นคนพิการที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น แต่การนับลูกจ้างจาก
สถานประกอบการเพ่ือเปรียบเทียบอัตราส่วนการจ้างงานคนพิการนั้นนับลูกจ้างทุกคนไม่ว่าจะมี
สถานะเช่นไรในทะเบียนราษฎร ซึ่งถึงแม้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรจะได้รับการรับรองสถานะบุคคลในเวลาต่อมา หรือในกรณีที่เป็นคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศเมียนมา ลาว 
กัมพูชา และเข้ามาอาศัยอยู่รัฐไทย สามารถขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวได้ หากไม่ได้รับการ
บันทึกว่าเป็นคนสัญชาติไทย คนพิการคนนั้นก็ยังไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ 

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษานายดิ๊ตุ นายดิ๊ตุเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 

นายดิ๊ตุเกิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2483 ที่จังหวัดไลบอย ประเทศเมียนมา จากบุพการีที่ไม่มีเอกสาร
ยืนยันตน ประมาณปี พ.ศ. 2528 นายดิ๊ตุได้เดินทางเข้าสู่รัฐไทยผ่านทางแม่ตะวอ อ าเภอท่าสองยาง 
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จังหวัดตาก และปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ีอ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก แต่การส ารวจและบันทึกชื่อนายดิ๊ตุ
ในทะเบียนราษฎรไทยเพ่ือให้มีสถานะบุคคลตามกฎหมายยังไม่เกิดขึ้น ส่งผลให้นายดิ๊ตุยั งคงไร้การ
รับรองสถานะบุคคล สภาพความพิการของนายดิ๊ตุ คือ ไม่สามารถเหยียดนิ้วมือทั้งสองมือให้ตรงได้ 
แต่ร่างกายในส่วนอื่นยังสามารถขยับได้ ซึ่งหากนายดิ๊ตุต้องการที่จะท างาน นายดิ๊ตุซึ่งเป็นคนต่างด้าว
ที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศเมียนมา นายดิ๊ตุสามารถข้ึนทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวได้ แต่นายจ้างซึ่ง
หวังจะจ้างนายดิ๊ตุเพ่ือน ามารายงานว่าตนได้ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการกลับไม่สามารถ
รายงานว่าตนจ้างนายดิ๊ตุได้ นายจ้างจึงไม่จ้างนายดิ๊ตุเนื่องจากนายดิ๊ตุเองก็มีสภาพความพิการ หาก
จ้างคนที่ไม่พิการจะเป็นประโยชน์มากกว่า  

(2) ด้านการอนุญาตให้ท างาน 

คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
ที่เกิดในรัฐไทยมีสถานะเป็นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 คือ ได้รับการ
สันนิษฐานว่าเป็นคนต่างด้าวเพราะไม่สามารถแสดงได้ถึงความมีสัญชาติไทยของตนได้ตามมาตรา 57 
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ทั้งท่ีคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรดังกล่าวเป็นคนที่เกิดและอาศัยอยู่ในรัฐไทย และอาจจะมีสัญชาติไทย อีกทั้งยังได้รับ
การสันนิษฐานว่าเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติฯ ท าให้คนพิการที่
ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตาม
กฎหมาย เนื่องจากนายจ้างหรือสถานประกอบการหลีกเลี่ยงการรับคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเข้าท างาน อันเป็นความผิดมีโทษตามพระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 5436 ส่งผลให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรไม่สามารถหาเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยที่ความพิการก็สร้างภาระค่าใช้จ่าย
มาก จนอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ หรือการบังคับให้ขอทาน และถูกกระท ารุนแรง 

                                           
36 มาตรา 54 พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
“ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 27 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และถ้าคนต่างด้าว

นั้นไม่มีใบอนุญาต ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่
จ้างหนึ่งคน” 
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หรือถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อไป ซึ่งคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์37 

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีสมมติ นาย ก คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 

กล่าวคือ นาย ก ไม่สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้ นาย ก เกิดและอาศัยอยู่ในรัฐไทย แต่ไม่ได้รับการ
จดทะเบียนการเกิด และไม่ได้รับการส ารวจและบันทึกชื่อลงในทะเบียนราษฎร นาย ก จึงเป็นคน
พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร นาย ก ถูกสันนิษฐานว่าเป็นคน
ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาตท างาน นายจ้างจึงไม่รับนาย ก เข้าท างาน นาย ก ไม่
สามารถประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงชีพอ่ืนได้ จึงยอมท างานให้นาย ข ซึ่งรับนาย ก เข้าท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรม นาย ข เห็นว่านาย ก เป็นคนพิการสื่อสารกับคนอ่ืนไม่เข้าใจ จึงจับนาย ก ขังไว้ 
และบังคับให้ท างานให้ตน โดยนาย ข ให้นาย ก ท างานวันละ 20 ชั่วโมง ไม่ยอมให้นาย ก พักผ่อน
และไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้ หากนาย ก ไม่ยอมท างานนาย ข ก็จะท าร้ายนาย ก งดอาหารและขู่ว่าจะ
น าต ารวจมาจับ นาย ก พิการทางการสื่อสารจึงไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ 

(3) ด้านความคุ้มครองในการท างาน 

นอกจากนั้น คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรนั้น มีสภาวะการเป็นแรงงานผิดกฎหมายตลอดเวลาเพราะไม่มีใบอนุญาตท างาน 
ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเข้าไม่ถึงสิทธิที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานให้ความคุ้มครอง ซึ่งกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ท าให้คนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิทางการที่จ้าง 
หากไม่ได้รับความช่วยเหลือให้มีสถานะเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ซึ่งสภาวะความพิกรย่อมสร้างความ
ยากล าบากและยุ่งยากต่อการด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว นายจ้างที่จ้างคนพิการย่อมไม่พร้อมที่
จะรับภาระนั้น ส่งผลให้สร้างความเสี่ยงต่อการละเลยขั้นตอนการด าเนินการให้คนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย ซึ่งเพ่ิมความเสี่ยง
ของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรต่อการถูกละเมิดสิทธิ 

                                           
37 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ าปี พ.ศ. 2558, สถานฑูตสหรัฐอเมริกาใน

รัฐไทย, สืบค้นเมื่อวันทิ่ 12 พฤษภาคม 2559, http://thai.bangkok.usembassy.gov/tipthaire 
port15-t.html 
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ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษาเด็กหญิงเอะเก่พอ เด็กหญิงเอะเก่พอเป็นเด็กพิการที่มีความ

พิการซ้ าซ้อน คือ มีความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ความพิการทางสติปัญญา และ
ความพิการทางการเรียนรู้ ซึ่งความพิการทั้งสามลักษณะเป็นความพิการที่กระทบต่อการสื่อสาร และ
พฤติกรรมอย่างชัดเจน คือ ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อสารท าให้คนพิการไม่สามารถสื่อสาร
ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และความพิการทางสติปัญญาและความพิการทางการเรียนรู้ก็เป็น
อุปสรรคในการสื่อสาร เนื่องจากคนพิการจะมีพฤติกรรมที่จะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์จึงจะ
สามารถเข้าใจการแสดงออกนั้นได้ แต่ความพิการของเด็กหญิงเอะเก่พอสามารถท าให้ทุเลาลง และ
สามารถพัฒนาศักยภาพให้เด็กหญิงเอะเก่พอสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติสุขได้ หากเด็กหญิงเอะเก่พอ
เติบโตขึ้นและได้รับการพัฒนาศักยภาพจนสามารถปฏิสัมพันธ์กับสังคมได้อย่างดี เด็กหญิงเอะเก่พอก็
จะสามารถประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงดูตนเองได้ เนื่องจากคนพิการสามารถประกอบอาชีพได้ หากได้รับ
โอกาส การสนับสนุนและความเข้าใจ แต่สถานะทางกฎหมายของเด็กหญิงเอะเก่พอท าให้เด็กเอะเก่
พอเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย เพ่ือให้เด็กหญิงเอะเก่พอได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน จึง
ต้องด าเนินการให้เด็กหญิงเอะเก่พอเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย แต่การด าเนินการให้เด็กหญิงเอะเก่พอ
มีสถานะเป็นแรงงานถูกกฎหมายย่อมสร้างความยากล าบากต่อนายจ้าง เพราะต้องจัดหาบุคคลที่จะ
สามารถสื่อสารระหว่างเด็กหญิงเอะเก่พอและเจ้าหน้าที่ จึงมีความเสี่ยงที่นายจ้างจะละเลยขั้นตอน
ดังกล่าว 

4.1.3.5 ด้านสิทธิในการเดนิทาง 
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่

เกิดในรัฐไทย นอกจากจะมีสภาวะความพิการที่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้ชีวิต สถานะความ
เป็นคนที่ไร้การรับรองสถานะบุคคลก็ท าให้คนพิการมีสถานะเป็นบุคคลเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตามบท
สันนิษฐานตามมาตรา 5738 และมาตรา 5839 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งมาตรา 57 

                                           
38 มาตรา 57 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522   
“เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ถ้าไม่ปรากฏ

หลักฐานอันเพียงพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเชื่อถือได้ว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้
นั้นเป็นคนต่างด้าวจนกว่าผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสัญชาติไทย 

การพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและเสีย
ค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากผู้นั้นไม่พอใจค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่จะร้องขอ
ต่อศาลให้พิจารณาก็ได้ 
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ก าหนดให้สันนิษฐานว่าบุคคลใดที่ไม่ปรากฏหลักฐานเพียงพอให้เชื่อได้ว่าตนเป็นคนสัญชาติไทย ให้
สันนิษฐานว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนต่างด้าวจนกว่าจนพิสูจน์ได้ว่าตนเองมีสัญชาติไทย เมื่อคนพิการที่ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นคนต่างด้าว 
เนื่องจากไม่สามารถแสดงหลักฐานว่าตนเองมีสัญชาติไทยได้ คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรก็จะเข้าบทสันนิษฐานในมาตรา 58 คือ ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้น
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหาก บุคคลนั้นไม่สามารถแสดงหลักฐาน คือ (1) หลักฐานการเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยถูกต้อง หรือ (2) ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ หรือ (3) ใบส าคัญประจ าตัวตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนคนต่างด้าว โดยที่ตามข้อเท็จจริงแล้วคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรที่เกิดในรัฐไทยนั้น อาจจะไม่มีข้อเท็จจริงว่าเคยเดินทางออกจากรัฐไทย
และเข้าเมืองเลย เพราะอาศัยอยู่ในรัฐไทยตั้งแต่เกิด แต่ไม่ได้รับการบันทึกสถานะบุคคลตามกฎหมาย
ทะเบียนราษฎร ส่งผลให้ไม่มีหลักฐานแสดงว่าตนเป็นสัญชาติไทย หรือไม่มีหลักฐานแสดงว่าตนมีถิ่นที่
อยู่ ซึ่งการถูกสันนิษฐานว่าเป็นบุคคลที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
ซึ่งก าหนดให้บุคคลที่เข้าเมืองจะต้องเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อน40 ก าหนดโทษทางอาญา
แก่บุคคลที่ฝุาฝืนมาตราดังกล่าว โดยให้โทษตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติฯ41 คนพิการที่ไม่มี

                                                                                                                         
ในกรณีที่มีการร้องขอต่อศาล เมื่อได้รับค าร้องขอแล้ว ให้ศาลแจ้งต่อพนักงานอัยการ 

พนักงานอัยการมีสิทธิที่จะโต้แย้งคัดค้านได้” 
39 มาตรา 58 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  
“คนต่างด้าวผู้ใดไม่มีหลักฐานการเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามมาตรา 12 

(1) หรือไม่มีใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ตามพระราชบัญญัตินี้และท้ังไม่มีใบส าคัญประจ าตัวตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนคนต่างด้าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนต่างด้าวผู้นั้นเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝุาฝืน
พระราชบัญญัตินี้” 

40 มาตรา  11 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
“บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือ

ออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที่และตามก าหนดเวลา ทั้งนี้  ตามที่
รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

41 มาตรา 62 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
“ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือมาตรา 18 วรรคสองต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

สองปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
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การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจึงเป็นบุคคลที่เสี่ยงต่อการถูกจับกุม
ด าเนินคดีในฐานะคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่สามารถเดินทางอย่างอิสระและโยกย้ายถิ่นฐานได้ ไม่ว่า
จะเป็นการเดินทางเพ่ือการรักษาพยาบาล การศึกษา หรือการประกอบอาชีพ  หากไม่ได้รับการ
อนุญาตจากฝุายปกครองเป็นรายกรณี ซึ่งท าให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน 

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษานายเพลโคะ นายเพลโคะเป็นคนพิการซ้ าซ้อน คือ พิการทางการ

เห็น และพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย นายเพลโคะมีอาการตาบอดทั้งสองข้างและไม่สามารถ
เดินได้เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ก่อนเสียชีวิตนายเพลโคะมีอายุ 58 ปี โดยมีข้อเท็จจริงว่านายเพล
โคะเกิดนอกโรงพยาบาลที่หมู่บ้านแม่ขะมุน้อย หมู่ 5 ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
จากบิดาชื่อ นายพะยะกละ เป็นคนสัญชาติไทย และมีน้องสาวต่างมารดาที่เป็นคนสัญชาติไทย ถือ
บัตรประชาชนไทย แต่นายเพลโคะกลับไม่ได้รับการเพ่ิมชื่อคนไทยตกหล่น เนื่องจากไม่ทราบข้อมูล
การส ารวจเพ่ือเพ่ิมชื่อดังกล่าว จึงมีสถานะเป็นคนไร้การรับรองสถานะบุคคลตลอดมา นายเพลโคะ
อาศัยและเติบโตอยู่ในรัฐไทยมาตลอด โดยไม่มีข้อเท็จจริงว่าเคยเดินทางออกจากอ าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตากเลย แต่นายเพลโคะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ท าให้นายเพลโคะมีความเสี่ยงต่อการถูกจับกุมด าเนินคดี
ตลอดเวลา และไม่สามารถเดินทางออกจากอ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตากได้ 

4.1.3.6 ด้านการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 4042 ประกอบกับมาตรา 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมจะเป็นสิทธิที่ได้รับความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ แต่ความช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนั้น คนพิการที่ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไม่ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ให้
สามารถได้รับความช่วยเหลือ เช่น การได้รับการสนับสนุนล่ามภาษามือของคนพิการทางการได้ยิน
หรือการสื่อความหมาย หรือความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคน

                                                                                                                         
ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งมีสัญชาติไทย ต้องระวางโทษปรับไม่ เกินสองพัน

บาท” 
42 มาตรา 40 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
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พิการโดยตรงซึ่งมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ของคนพิการ ซึ่งเป็นสิทธิที่คนพิการสามารถเรียกร้องจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้ตามมาตรา 20  

ก่อให้เกิดปัญหาในทางข้อเท็จจริง คือ ถึงแม้ว่าขั้นตอนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาจะก าหนดให้หากมีคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายอยู่ในกระบวนการ
จะต้องจัดให้มีล่ามภาษามือตามมาตรา 1343 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว แต่ใน
กระบวนการอ่ืนๆนั้น ไม่มีบทบัญญัติก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น หากมีคนพิการทางการได้ยินเข้า
มาขอรับการสนับสนุนล่ามภาษามือเพ่ือการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในกระบวนการอ่ืนนอกจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนล่ามภาษามือ ซึ่งท าให้คนพิการทางได้ยิน
หรือการสื่อความหมายไม่สามารถสื่อสารกับคนที่ไม่มีความพิการทางการได้ยินได้ ส่งผลให้ไม่สามารถ
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ หรือคนพิการประเภทอ่ืนๆที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนตาม
กฎหมายก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ สภาวะ และ
ลักษณะของคนพิการ ส่งผลให้คนพิการอาจจะไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกัน 

                                           
43 มาตรา 13 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
“การสอบสวน ไต่สวนมูลฟูอง หรือพิจารณา ให้ใช้ภาษาไทย แต่ถ้ามีความ

จ าเป็นต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือต้อง
แปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยท้องถิ่น หรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศให้ใช้ล่ามแปล 

ในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ าเลย หรือพยานไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย 
หรือสามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่น และไม่มีล่าม ให้พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการหรือศาลจัดหาล่ามให้โดยมิชักช้า 

ในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ าเลย หรือพยานไม่สามารถพูดหรือได้ยิน หรือสื่อ
ความหมายได้ และไม่มีล่ามภาษามือ ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จัดหาล่ามภาษา
มือให้หรือจัดให้ถาม ตอบ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืนที่เห็นสมควร 

เมื่อมีล่ามแปลค าให้การ ค าพยานหรืออ่ืน ๆ ล่ามต้องแปลให้ถูกต้อง ล่ามต้องสาบาน
หรือปฏิญาณตนว่าจะท าหน้าที่โดยสุจริตใจ จะไม่เพ่ิมเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล 

ให้ล่ามลงลายมือชื่อในค าแปลนั้น 
ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลสั่งจ่ายค่าปุวยการ ค่าพาหนะ

เดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่จัดหาให้ตามมาตรานี้ ตามระเบียบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด หรือส านักงานศาลยุติธรรม แล้วแต่
กรณี ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง” 
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ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษาเด็กหญิงเอะเก่พอ เด็กหญิงเอะเก่พอเป็นเด็กพิการที่มีความพิการ

ซ้ าซ้อน คือ มีความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ความพิการทางสติปัญญา และความ
พิการทางการเรียนรู้ ซึ่งความพิการทั้งสามลักษณะเป็นความพิการที่กระทบต่อการสื่อสาร และ
พฤติกรรมอย่างชัดเจน คือ ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อสารท าให้คนพิการไม่สามารถสื่อสาร
ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และความพิการทางสติปัญญาและความพิการทางการเรียนรู้ก็เป็น
อุปสรรคในการสื่อสาร เนื่องจากคนพิการจะมีพฤติกรรมที่จะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์จึงจะ
สามารถเข้าใจการแสดงออกนั้นได้ ดังนั้น บุคคลที่จะสื่อสารกับเด็กหญิงเอะเก่พอได้นั้นจะต้องเป็น
บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในสภาวะความพิการของเด็กหญิงเอะเก่พอ เช่น ล่ามภาษามือ หรือ
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์การดูแลคนพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ หากเด็กหญิงเอะเก่พอจะต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยสาเหตุใดก็ตาม 
ความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารเพียงเล็กน้อย ย่อมส่งผลถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กหญิงเอะเก่พอว่า
จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอ านวยความยุติธรรมได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ หรือล่ามภาษามือจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ
เด็กหญงิเอะเก่พอ 

4.1.4 ข้อจ ากัดและอุปสรรคในสิทธิด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ 
สิทธิในการได้รับการคุ้มครองระหว่างประเทศ เป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนตามข้อ 22 

และข้อ 28 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะผู้ทรงสิทธิตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนดังเช่นคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ซึ่ง
รัฐไทยเป็นภาคี และหน้าที่ของประเทศในประชาคมอาเซียนตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความคุ้มครองระหว่างประเทศ
ดังกล่าว กล่าวคือ ยังไม่มีการก าหนดว่าหากเกิดกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือจากองค์การระหว่าง
ประเทศ หน่วยงานรัฐไทยหน่วยงานใดจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ แต่ให้ภาคเอกชน หรือตัวผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินการเอง ซึ่งก่อให้เกิดข้อจ ากัดและอุปสรรค เนื่องจากผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลืออาจไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ หรือไม่สามารถขอ
ความช่วยเหลือเนื่องจากสภาพความพิการดังเช่นคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎร หรือกรณีบุคคลที่ปรากฏตัวในราชอาณาจักรไทยแต่มีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐอ่ืนแต่ไม่
สามารถได้รับการดูแลจากรัฐต้นทางของตนเองได้ เป็นต้น หน่วยงานรัฐไทยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ
ดูแลบุคคลทีป่รากฏตัวขึ้นในราชอาณาจักรไทย ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องประสานงานให้องค์การระหว่าง
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ประเทศเข้ามาช่วยเหลือบุคคลดังกล่าว การให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการเพ่ือขอความช่วยเหลือเอง
ย่อมเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ในการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ตัวอย่างข้อจ ากัดและอุปสรรค 
กรณีศึกษาเด็กชายสุชาติ  เด็กชายสุชาติ เป็นเด็กพิการทางร่างกายหรือการ

เคลื่อนไหว เนื่องจากอาการปุวยเป็นโรคมะเร็งกระดูก เด็กชายสุชาติเป็นเด็กนักเรียนที่ข้ามแดนมา
เรียนในจังหวัดเชียงราย รัฐไทยจากบ้านเป็งฟูา ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐฉาน เมียนมา เนื่องจากสถานการณ์
ภายในของเมียนมา ส่งผลให้เด็กชายสุชาติไม่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลจากเมียนมา หรือประเทศ
ใดบนโลก เนื่องด้วยสภาพของโรคที่เจ็บปุวย ส่งผลเด็กชายสุชาติต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่องด้วยวิธีเคมีบ าบัด ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับต่อมาเชื้อ
มะเร็งได้ลามไปยังปอด จึงส่งผลให้ภาระในการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นจากเดิมอีก ในฐานะที่เป็นเด็กที่
มีจุดเกาะเกี่ยวกับสองประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ภายในเมียนมา ซึ่งท าให้รัฐบาลเมียนมาไม่
สามารถดูแลสุชาติได้ และรัฐไทยก็ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง เด็กชายสุชาติจึงสมควรได้ความ
คุ้มครองระหว่างประเทศจากองค์การระหว่างประเทศอย่างยิ่ง แต่ด้ วยสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่ง
หน่วยงานรัฐไทยยังไม่มีกลไกในการขอร่วมมือจากองค์การระหว่างประเทศ ท าให้เด็กชายสุชาติยังคง
ไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

 
4.2 ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามข้อเท็จจริง 

 
ผู้ศึกษาพบว่าแม้ว่าจะปราศจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องให้ความ

ช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรตามมาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 หน่วยงานรัฐก็ยังคงให้
ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 
ซึ่งความช่วยเหลือดังกล่าวมีลักษณะที่ตรงกับความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ดังนี้ 

4.2.1 ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการรักษาพยาบาล 

ความช่วยเหลือตามข้อเท็จจริงด้านการรักษาพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล และความช่วยเหลือด้านการรับรองความพิการ ดังนี้ 
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4.2.1.1 ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล 

กรณีการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กหญิงผักกาด ของโรงพยาบาลพบพระ 
จังหวัดตาก เด็กหญิงผักกาดเป็นเด็กพิการที่มีความพิการซ้ าซ้อน เนื่องจากเป็นโรคงวงช้างตั้งแต่เกิด 
โดยพิการทั้ง 1) ทางการมองเห็น คือ สามารถมองเห็นได้เพียงเลือนราง และไม่สามารถปิดตาได้ข้าง
หนึ่ง 2) ทางการสื่อสาร คือ ได้ยินเสียงแต่ไม่สามารถเข้าใจภาษาทั้งหมด เข้าใจได้ในบางค าและไม่
สามารถสื่อสารออกมาโดยการพูดได้ 3) ทางร่างกาย คือ ลักษณะทั่วไปของร่างกายมีความพิการ
ชัดเจน 4) ทางสติปัญญา คือ ความสามารถทางสติปัญญาบกพร่อง และ 5) ทางการเรียนรู้ คือ 
ความสามารถทางการเรียนรู้บกพร่อง เด็กหญิงผักกาดเกิดที่โรงพยาบาลแม่สอด เมื่อ พ.ศ. 2549 โดย
ไม่มีการแจ้งการเกิด ท าให้น้องไม่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบน
โลก จึงประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ 

ถึงแม้ว่าเด็กหญิงผักกาดจะไม่มีการรับรองสถานะบุคคล โรงพยาบาลพบพระ
จังหวัดตาก ก็ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลรักษาพยาบาลแก่น้อง เพ่ือให้น้องมีชีวิตอยู่รอดได้จากความ
เจ็บปุวย จนกระทั่งน้องสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงปัจจุบัน ทั้งที่อายุขัยโดยเฉลี่ยของเด็กที่ปุวยเป็นโรค
งวงช้างอยู่ที่ 5 ปีเท่านั้น นอกจากนั้นโรงพยาบาลพบพระยังได้ด าเนินการเพ่ือให้น้องได้รับการผ่าตัดที่
ศีรษะเพ่ือลดความผิดปกติ โดยประสานงานไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่ งได้ให้ความร่วมมือโดย
การจัดประชุมเพ่ือหารือวิธีการรักษา แต่ด้วยความผิดปกติของน้องมีมากเกินกว่าจะรักษาได้ จึงไม่ได้มี
การด าเนินการรักษาเพ่ือประโยชน์สูงสุดของน้อง ซึ่งเนื่องจากค านึงถึงอาการของน้องเป็นหลัก การให้
ความช่วยเหลือเด็กหญิงผักกาดของโรงพยาบาลพบพระ เป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่
เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในด้านความช่วยเหลือให้สามารถมีชีวิตต่อไปได้ อย่าง
ชัดเจน หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลพบพระแล้ว เด็กหญิงผักกาดคงไม่สามารถมีชีวิต
อยู่ได้จนปัจจุบัน ซึ่งความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลในลักษณะเดียวกันนี้สามารถพบได้ในกรณี
ของนางแปะ  

4.2.1.2 ความช่วยเหลือด้านการรับรองความพิการ 

ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการรับรองความพิการ สามารถพบได้จากการ
ด าเนินงานของ 4 โรงพยาบาลชายแดนจังหวัดตาก ซึ่งได้ให้การรับรองความพิการให้แก่คนพิการทุก
คนที่มาขอรับบริการทางการแพทย์ กล่าวคือ โรงพยาบาลอุ้มผางได้รับรองความพิการแก่เด็กชายพัส
กร โรงพยาบาลแม่ระมาดได้รับรองความพิการแก่เด็กชายควาน้อยน้อย โรงพยาบาลพบพระได้รับรอง
ความพิการแก่เด็กหญิงผักกาด และโรงพยาบาลท่าสองยางได้รับรองความพิการแก่นางแปะ โดย
ทราบข้อเท็จจริงว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎร นอกจากนั้น โรงพยาบาลทั้ง 4 ยังได้จัดตั้งโครงการขึ้นเพ่ือให้ด าเนินการให้การดูแลแก่คน
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พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่ปรากฏตัวขึ้นในพ้ืนที่ของตน
อีกด้วย 

4.2.2 ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการรับรองสถานะบุคคล 

กรณีการให้ความช่วยเหลือแก่นางแปะ44ของนายอ าเภอท่าสองยางนางแปะเกิดนอก
โรงพยาบาลเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2481 ที่หมู่บ้านขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากบุพการีที่
ไม่มีเอกสารยืนยันตนใด ๆ นางแปะมีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เนื่องจากประสบ
อุบัติเหตุลื่นล้มเม่ือประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จนท าให้กระดูกสะโพกหัก และไม่สามารถ
เดินได้ นางแปะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ต่อมาได้รับการผ่าตัดที่
โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการรักษาอาการที่โรงพยาบาลท่าสองยาง 
จังหวัดตาก 

นางแปะไม่เคยได้รับการรับรองสถานะบุคคลจากประเทศใดเลยในโลก และประสบ
ความไร้รัฐ อย่างไรก็ตาม นางแปะได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์จากนายอ าเภอท่าสองยาง 

เนื่องจากนางแปะ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มีอายุ 78 ปี ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคล ประสบความไร้รัฐ จ าเป็นต้องได้รับการบันทึกตัวลงในทะเบียนราษฎร เพ่ือ
ขจัดความไร้รัฐ และได้รับการก าหนดสถานะบุคคล ซึ่งเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนอ าเภอ หรือ
นายอ าเภอท่าสองยาง ให้นางแปะมีตัวตนในสายตาของรัฐ เพ่ือให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายต่อไป  

หลังจากนายอ าเภอท่าสองยางได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลท่าสองยาง 
จังหวัดตาก นายอ าเภอท่าสองยางได้ด าเนินการเพ่ือให้นางแปะได้รับการบันทึกตัวลงในทะเบียน
ราษฎรโดยเร็วที่สุด จากระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 90 วัน นายอ าเภอได้ด าเนินการบันทึกตัวนางแปะ 
และก าหนดสถานะบุคคลในฐานะบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรเลข 0) ภายใน 60 วัน โดย
ค านึงถึงสภาวะความเป็นคนพิการของนางแปะ เพ่ือให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายให้ได้เร็วที่สุด  

การบันทึกตัวนางแปะลงในทะเบียนราษฎรโดยเร่งด่วนของนายอ าเภอท่าสองยาง 
เป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้านความช่วยเหลือ
ให้สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ในลักษณะความช่วยเหลือด้านความเท่าเทียมกันเบื้องหน้ากฎหมาย 

                                           
44

 อรษา ไตรโชค, บันทึกการให้ความช่วยเหลือแก่นางแปะ, วันที่ 27 มิถุนายน 
2559, โปรดดู, ภาคผนวก ค 
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ซึ่งความช่วยเหลือในลักษณะนี้สามารถพบได้จากกรณีการให้ความช่วยเหลือแก่นายดิ๊ตุ และ
เด็กหญงิเอะเก่พอ45เช่นเดียวกัน 

4.2.3 ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านคุณภาพชีวิต 

4.2.3.1 ความช่วยเหลือด้านการศึกษา 
เด็กชายควาน้อยน้อยเกิดที่โรงพยาบาลแม่ระมาด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 

2551 โดยมีหนังสือรับรองการเกิด ทร. 1/1 แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งเกิด และยังมิได้รับการรับรอ ง
สถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก เด็กชายควาน้อยน้อยได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ว่าอาการผิดปกติ เนื่องจากสมองพิการ (Cerebral Palsy) ส่งผลให้เด็กชายควาน้อยน้อยมี
ความพิการทางสติปัญญาตั้งแต่เกิด คือ มีพัฒนาการทางสติปัญญาช้า และมีอาการชักเกรง จะต้อง
ดูแลอยา่งใกล้ชิดตลอดเวลา และจะต้องได้รับการรักษาด้วยยาเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากเด็กชายควาน้อยน้อยมีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและการ
เรียนรู้ เด็กชายควาน้อยน้อยจึงจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาตามความพิการเพ่ือให้น้องสามารุดูแล
ตัวเองได้ โดยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 255946 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้ลง
พ้ืนที่เพ่ือด าเนินการหาข้อเท็จจริงในการให้ความช่วยเหลือน้องด้านการศึกษา โดยจะจัดให้เด็กชายค
วาน้อยน้อยได้เข้ารับการศึกษาจากสถานศึกษาพิเศษท่ีอ าเภอแม่ระมาด  

4.2.3.2 ความช่วยเหลือด้านหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
กรณีความช่วยเหลือของโรงพยาบาลอุ้มผางแก่เด็กชายพัสกร โดยเด็กชายพัส

กร หรือน้องชินจัง เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายตั้งแต่เกิด คือ ขามีลักษณะบิดเบี้ยว
ผิดปกติ จนไม่สามารถเดินได้ น้องชินจังเกิดเมื่อ 12 ตุลาคม 2552 ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง จากมารดา
ไร้สัญชาติที่ได้รับการบันทึกแล้วใน ท.ร. 38 ก. ในสถานะ “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” และมี
เลขประจ าตัวประชาชนไทย 13 หลักข้ึนต้นด้วยเลข 0 

                                           
45

 อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/permalink.php?story_ 
fbid=653271248162777&id=100004397236302&pnref=story  

46
 ธนวัฒน์ ค าถาเครือ, “บันทึกการลงพ้ืนที่ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เพ่ือการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย น้องควาน้อยน้อย,” สืบค้นเมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559, https://www.facebook.com//notes/tanawat-kamthakrua/บันทึก
การลงพ้ืนที่ของ -กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั งหวัดตาก -เ พ่ือ/
236262320105646 
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เด็กชายพัสกรซึ่งเป็นโรคขาปุก ไม่สามารถเดินได้ต้องเคลื่อนไหวโดยการ
คลานไปตามพ้ืน มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลอุ้มผาง 
จังหวัดตาก ซึ่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือจนน้องสามารถเดินได้ ด้วยการหล่อปูนมาช่วยในการทรง
ตัวของเท้าท่ีบิดเบี้ยว และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายโดยการท ากายภาพบ าบัด การดูแลเด็กชายพัส
กรของโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตากเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ด้านความช่วยเหลือให้คนพิการสามารถมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมในลักษณะการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การบ าบัดทางจิตใจ เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม  ด้วยการช่วยให้
เด็กชายพัสกรสามารถเดินได้จากการรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย 

นอกจากนั้นผู้ศึกษายังพบความช่วยเหลือจากภาคประชาสังคมในการให้
ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ที่ตั้ง
บ้านเรือนอยู่นอกรัฐไทยอีกด้วย กล่าวคือ มูลนิธิกระจกเงาได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านความ
เป็นอยู่ที่ดีแก่นายอ่องค า คนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านเป็งฟูา รัฐ
ฉาน เมียนมา ให้ได้รับรถเข็น ซึ่งเป็นเครื่องช่วยความพิการที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของนาย
อ่องค า 

4.2.3.3 ความช่วยเหลือด้านการช่วยเหลือดูแล 
กรณีการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กหญิงผักกาดของสถานสงเคราะห์เด็กพิการ

ทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดีหญิง) เนื่องด้วยสถานการณ์การไร้ครอบครัวของเด็กหญิง
ผักกาด และความพิการของน้อง น้องจึงสมควรได้รับการสงเคราะห์จากสถานสงเคราะห์ของรัฐตาม
ลักษณะความพิการ เด็กหญิงผักกาดจึงได้รับการประสานส่งตัวจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตาก มายังสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดีหญิง) โดย
ผู้ศึกษาได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเด็กหญิงผักกาดและสัมภาษณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถาน
สงเคราะห์  พบว่าการปฏิบัตงานของเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ภายใต้นโยบายของผู้ปกครองสถาน
สงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิงและอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิงได้ให้การสงเคราะห์
เด็กหญิงผักกาด และฟ้ืนฟูสมรรถภาพของน้อง ทั้งทางกายภาพและด้านพัฒนาการทางสมอง ซึ่ง
ตอนนี้น้องสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ คว้าจับสิ่งของได้ สามารถลุกข้ึนนั่งเองได้ และพลิกตัวเองได้ 
แต่ไม่สามารถเดินได้เนื่องจากกล้ามเนื้อขาของน้องไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ยังให้น้องเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางสถานสงเคราะห์ ฯ ได้จัดขึ้น ให้น้องได้มีส่วนร่วมกับเด็กหญิงพิการทางสมอง
และสติปัญญาคนอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาการด้านสังคมของน้อง ซึ่งน้องมีพัฒนาการด้านปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
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ที่เข้ามาเยี่ยมได้อย่างดี มีปฏิกิริยาตอบรับด้วยการส่งเสียงรับและปฏิกิริยาทางร่างกาย และหากน้องมี
ความเจ็บปุวยทางสถานสงเคราะห์ยังด าเนินการเพ่ือให้น้องสามารถได้รับการรักษาพยาบาลตาม
อาการเจ็บปุวย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ยังได้ด าเนินการให้เด็กหญิงผักกาดได้รับการขึ้นทะเบียนคนพิการอีก
ด้วย ซึ่งความช่วยเหลือในลักษณะนี้ยังพบได้ในกรณีของเด็กชายควาน้อยน้อย47 

4.2.4 ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ 
จากการศึกษาผู้ศึกษายังไม่พบความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการคุ้มครองระหว่าง

ประเทศที่เป็นการด าเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามในกรณีของน้องผักกาด มี
ข้อเท็จจริงว่าได้มีการช่วยเหลือโดยองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (INGO) ได้เข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือโดยการช่วยในด้านภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของน้องผักกาด  

ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเพ่ือขอความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศจาก
ผู้ แทนประ เทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่ างรั ฐบาลอา เซี ยนว่ าด้ วยสิทธิมนุษยชน 
(Representative of Thailand to the ASEAN Intergovernmental Commission on Human 
Rights (AICHR))48 ในกรณีของเด็กชายสุชาติ ซึ่งเป็นเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านเป็งฟูา รัฐฉาน 
ประเทศเมียนมา โดยน้องมีความเจ็บปุวยร้ายแรง กล่าวคือ เป็นโรคมะเร็งกระดูก ซึ่งลามไปยังปอด 
และต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศเมียนมากับ
กองก าลังรัฐฉาน ซึ่งดูแลบ้านเป็งฟูาอยู่ ท าให้การดูแลชองรัฐเมียนมาไม่สามารถเข้ามาถึงน้อง และรัฐ
ไทยไม่สามารถล่วงล้ าเข้าไปในเขตแดนของเมียนมาได้ ซึ่งจากการขอความช่วยเหลือจากผู้แทน
ประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ผู้ศึกษาได้รับการตอบ
รับว่าจะมีการด าเนินการประสานงานไปยังกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศเมียนมา49 เพ่ือให้เข้า
มาดูแลน้องอันเป็นหน้าที่ของรัฐเมียนมา 

                                           
47

 อ่านรายละเอียดได้ที่  https://www.facebook.com/notes/tanawat-
kamthakrua/บันทึกการลงพ้ืนที่ของ-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ตาก-เพ่ือ/236262320105646 

48
 โปรดดู, ภาคผนวก ข 

49
 สัมภาษณ์ เสรี นนทสูติ, ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล

อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Intergovernmental Commission on Human Rights or AICHR), 
สัมภาษณ์, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ, 29 กรกฎาคม 2559 
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จากการศึกษาพบว่าสถานการณ์กฎหมายไทยในปัจจุบัน ก่อให้เกิดข้อจ ากัดและ
อุปสรรคในการรักษาสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรทั้ง 4 สิทธิ ทั้งสิทธิด้านการรักษาพยาบาล สิทธิด้านการรับรองสถานะบุคคล สิทธิด้านคุณภาพ
ชีวิต สิทธิด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ ซึ่งผู้ศึกษาได้ด าเนินการขจัดข้อจ ากัดและอุปสรรค
เบื้องต้น โดยการแจ้งข้อจ ากัดและอุปสรรคดังกล่าวต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
เพ่ือขอหารือทางขจัดข้อจ ากัดและอุปสรรค50 และในกรณีข้อจ ากัดและอุปสรรคที่เกิดจากระเบียบ
ตามมาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ยังร่างไม่เสร็จสิ้น ผู้ศึกษาได้ด าเนินการขจัดข้อจ ากัดและ
อุปสรรคเบื้องต้นโดยการแจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ด าเนินร่างระเบียบ
ดังกล่าวให้เสร็จสิ้น รวมทั้งแจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดังกล่าวมีมาตรการเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเป็นรายกรณี 

ข้อจ ากัดและอุปสรรคที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาและอธิบายข้างต้นนั้น ผู้ศึกษาพบว่ามีสาเหตุมา
จากปัญหาต่าง ๆ ที่เหมือนกันและแตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้ศึกษาจะได้อธิบายต่อไป โดยผู้ศึกษาจะ
อธิบายถึงลักษณะของปัญหา ยกตัวอย่างกรณีศึกษาคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรที่มีข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรักษาสิทธิของตน พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 

                                           
50 โปรดดู, ภาคผนวก ข 
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บทที่ 5 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
สถานการณ์ทางกฎหมายในปัจจุบันก่อให้เกิดข้อจ ากัดและอุปสรรคแก่คนพิการที่ไม่มี

การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ในการรักษาสิทธิอันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของคนพิการตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยข้อจ ากัดและอุปสรรคต่างๆ นั้น เกิดจากสาเหตุที่เหมือนกัน
หรือแตกต่างกันออกไป จากการศึกษา ผู้ศึกษาพบว่าสาเหตุของข้อจ ากัดและอุปสรรคดังกล่าวนั้น เกิด
จากปัญหา 5 ประการ ดังนี้ ปัญหาการไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความช่วยเหลือ ปัญหาเรื่อง
ทัศนคติ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติต่อคนพิการ หรือทัศนคติของคนที่ไร้การรับรองสถานะบุคคลทาง
ทะเบียนราษฎร ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นการขาดความรู้ความเข้าใจของ
หน่วยงานรัฐในตัวผู้ทรงสิทธิ หรือการขาดความรู้ความเข้าใจของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ที่ให้
ความช่วยเหลือ หรือการขาดความรู้ความเข้าใจในสภาวะความพิการ ปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงสิทธิ ไม่
ว่าจะเป็นการเข้าไม่ถึงสิทธิเนื่องจากตัวคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรเอง หรือการเข้าไม่ถึงสิทธิเนื่องจากขาดแคลนความช่วยเหลือจากภายนอก และ
ปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไม่ถึงข้อมูลของหน่วยงานรัฐ หรือการเข้า
ไม่ถึงข้อมูลของตัวผู้ทรงสิทธิ โดยผู้ศึกษาจะอธิบายถึงปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น และยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา พร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

 
5.1 ปัญหาการไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความช่วยเหลือ 

 
5.1.1 ความไม่ชัดเจนของการก าหนดลักษณะความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลัก

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา 19/1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครองช่วยเหลือดูแลคนพิการที่ปรากฏตัว
ขึ้นในรัฐไทย ซึ่งก าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานรัฐด าเนินการเพ่ือให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตประจ าวัน
ได้ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน ให้คนพิการสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองเพ่ือเป็นพลังเป็นแก่สังคม ไม่ใช่เป็นเพียงของภาระของสังคม  ดังที่กล่าวเอาแล้วว่า
พระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเอาไว้ตามมาตรา 19/1 อันเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
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ที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่ระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการยกร่าง ก่อให้ช่องว่างให้การให้ความช่วยเหลือแก่ คนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร เนื่องจากมีการตีความถึงตัวผู้ทรงสิทธิตาม
มาตรา 19/1 ที่แตกต่างออกไป ดังนี้ 

ความเห็นที่หนึ่ง เห็นว่าคนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามมาตรา 19/1 
คือ คนพิการที่ไร้สัญชาติ ทั้งที่อยู่ในระบบการทะเบียนราษฎรหรือไม่อยู่ในระบบการทะเบียนราษฎร 
เพราะมาตรา 19/1 เป็นมาตราที่บัญญัติต่อเนื่องมาจากมาตรา 19 ซึ่งก าหนดให้คนพิการที่จะสามารถ
เข้าสิทธิตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ ฯ ได้ จะต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ ซึ่ง
มีกฎหมายล าดับรองก าหนดให้เฉพาะคนพิการสัญชาติไทยเท่านั้นที่สามารถขอรับบัตรประจ าตัวคน
พิการได้1 

ความเห็นที่สอง เห็นว่าคนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามมาตรา 19/1 
คือ คนพิการที่ต้องไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรของรัฐไทยเท่านั้น โดยไม่หมายความรวมถึง
กฎหมายการทะเบียนราษฎรของรัฐอ่ืน หรือคนพิการตามมาตรา 19/1 นั้นไม่ใช่บุคคลที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลจากรัฐใดในโลก หรือคนพิการไร้รัฐ ซ่ึงส่งผลให้คนพิการที่ได้รับการรับรองสถานะ
บุคคลจากกฎหมายการทะเบียนราษฎรของรัฐอ่ืน ก็อาจจะเป็นคนพิการตามมาตรา 19/1 ได้ เช่น คน
พิการที่มีสัญชาติอ่ืน เป็นต้น2 

ความเห็นที่สามเห็นว่าคนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามมาตรา 19/1 
หมายความถึง คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลย
บนโลก หรือคนพิการไร้รัฐ เพราะเทียบเคียงได้จากถ้อยค าของกฎหมายการทะเบียนราษฎรของการ 
ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร รวมถึงยังเป็นแนวทางในการตีความทางกฎหมายระหว่างประเทศ3 

                                           
1 สัมภาษณ์ สุรพงษ์ กองจันทึก, อนุกรรมการคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมาย

เกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐานรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, สัมภาษณ์, ณ ห้องประชุมกอง
สวัสดิการเด็กและเยาวชน ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี, 4 กรกฎาคม 2559 

2 สัมภาษณ์ จรัญ ภักดีธนากุล, ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, สัมภาษณ์, ส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ, 6 กรกฎาคม 2559 

3 พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. “ตอบคุณพิมพ์ชนกเรื่อง “คนพิการซึ่งไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎรตามกม.ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”,” สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 
2559, จาก https://www.facebook.com/notes/พันธุ์ทิพย์-กาญจนะจิตรา-สายสุนทร/ตอบคุณ
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การตีความถึงตัวผู้ทรงสิทธิที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดการตีความถึง “ความช่วยเหลือ

ที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ตามถ้อยค าในมาตรา 19/1 แตกต่างกันออกไปอีก โดย
แบ่งออกเป็น 2 ความเห็น 

ความเห็นที่หนึ่ง เห็นว่า “ความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์” จะต้องเป็นไปในรูปแบบของสวัสดิการเช่นเดียวกับมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิจคนพิการ พ.ศ. 25504  

ความเห็นที่สอง เห็นว่า “ความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย”์ จะต้องเป็นไปในรูปแบบของของความช่วยเหลือเบื้องต้น หรือ first aid กล่าวคือ เป็นการให้
ความช่วยเหลือชั่วคราวก่อนการบันทึกตัวลงในทะเบียนราษฎร เพ่ือก าหนดสิทธิสวัสดิการในฐานะ
ราษฎรไทยต่อไป5  

จากการตีความถ้อยค าตามมาตรา 19/1 ที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้การร่าง
ระเบียบเกิดความล่าช้า ส่งผลให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรเข้าไม่ถึงสิทธิของตนเอง โดยถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติหน่วยงานรัฐจะให้ความช่วยเหลือแก่คน
พิการที่มีลักษณะดังกล่าวก็ตาม ดังที่ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงต่อไป แต่ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นดุลพินิจ
ของหน่วยงานรัฐที่พบคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ส่งผล
ให้ความช่วยเหลือเป็นการให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี อันอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อคน
พิการ และก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแสวงหาประโยชน์กับคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร อีกทั้งความช่วยเหลือในทางปฏิบัติเป็นการให้ความช่วยเหลือโดย
ขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐที่พบคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
ว่าด าเนินการอย่างไร ให้ความช่วยเหลือในลักษณะใด  

                                                                                                                         
พิมพ์ชนกเรื่อง -คนพิการซึ่ งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกมว่าด้ วยการทะเบียนร/
10154304883103834 

4 สัมภาษณ์ สมชาย เจริญอ านวยสุข, อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ, สัมภาษณ์, โรงแรมปริ้นส์ พาเลซ,7 กรกฎาคม 2559  

5 สัมภาษณ์ สีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา, อนุกรรมการคณะอนุกรรมการปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐานรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก,สัมภาษณ์, ณ ห้อง
ประชุมกองสวัสดิการเด็กและเยาวชน ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี, 4 กรกฎาคม 
2559  
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หน่วยงานรัฐดังกล่าวอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจในตัวของคนพิการ กล่าวคือ การ

ให้ความช่วยเหลือดังกล่าวจึงอาจจะไม่ได้เป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการ หรือใน
กรณีของเด็กพิการ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวอาจจะไม่ได้เป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดไม่ได้เป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กพิการ หรือแม้ได้ให้ความช่วยเหลือแก่คน
พิการอย่างเหมาะสมแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยความไม่มั่นใจและไม่แน่ใจในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง6 สุดท้ายการไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนว่าหากพบคนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร จะต้องด าเนินการอย่างไร ยังก่อให้เกิดปัญหาในเชิง
การบริหารงบประมาณ เพราะจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือไปก่อนเบื้องต้นโดยไม่มีงบประมาณ
รองรับ ซึ่งผลของปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาคือคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรมีข้อจ ากัดและอุปสรรคในการได้รับความช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิตามหลักสิทธิ
มนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 

5.1.1.1 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาเด็กชายควาน้อยน้อย เด็กชายควาน้อยน้อยมีอายุ 8 ปี เกิดเมื่อปี 

พ.ศ. 2551 ที่โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก จากบุพการีที่มีบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน แต่การจดทะเบียนการเกิดและบันทึกชื่อในทะเบียนราษฎรไทยเพ่ือให้มีสถานะบุคคลตาม
กฎหมายยังไม่เกิดขึ้น เด็กชายควาน้อยน้อยจึงยังคงไร้สถานะบุคคลตามกฎหมายในทะเบียนราษฎร
ไทย และไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน เด็กชายควาน้อยน้อยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีอาการ
ผิดปกติ เนื่องจากสมองพิการ (Cerebral Palsy) ส่งผลให้มีพัฒนาการทางสติปัญญาบกพร่อง ต้อง
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ท าให้ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาจากสถานศึกษาทั่วไปได้ รวมถึงต้องการ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในพัฒนาการ แต่เด็กชายควาน้อยน้อยไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือที่
เหมาะสมกับความพิการของตนเองได้ เนื่องจากยังไม่มีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือที่ชัดเจน 

นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังได้มีโอกาสได้พบปัญหาการรักษาสิทธิตามหลักศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ด้านการรักษาพยาบาล และด้านคุณภาพชีวิต ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงชาย
ธัญบุรี และสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงหญิงธัญบุรึ เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลคน
ไร้ที่พ่ึงที่มีลักษณะของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่ต้องการการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง แต่
เนื่องจากไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือท าให้ สถานสงเคราะห์จะต้องรับภาระ

                                           
6 พิมพ์ชนก วิริยะโรจน์, บันทึกการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการ

ทางสมองและปัญญาหญิง(บ้านราชาวดีหญิง) ณ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2559 ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง, ภาคผนวก ค 
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ค่าใช้จ่ายเองโดยปราศจากความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลคนพิการ7 

5.1.1.2 แนวทางแก้ไขปัญหา 
ก าหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนเพื่อก าหนดความช่วยเหลือแก่คนพิการตามความ

ในมาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ที่ระบุรายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตาม
หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างชัดเจนและครบถ้วน ทั้ง 4 กลุ่มสิทธิ คือ ด้านการรักษาพยาบาล 
ด้านการรับรองสถานะบุคคล ด้านคุณภาพชีวิต และด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ โดยก าหนดให้
หน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจตามอ านาจของตนตามมาตรา 8 45 แห่ง
พระราชบัญญัติ ฯ อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ควรก าหนดแนวทางในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือเอาไว้ เพ่ือการให้
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน9 รวมถึงในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการยกร่างให้ก าหนด

                                           
7 รายชื่อผู้ปุวยโรคจิตเภท หรือคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ของสถาน

สงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี, โปรดดู, ภาคผนวก ก 
8
 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
“ให้รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอ านาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้
ใช้บังคับได้” 

9
 สัมภาษณ์ เสรี นนทสูติ, ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล

อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Intergovernmental Commission on Human Rights or AICHR), 
สัมภาษณ์, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ, 29 กรกฎาคม 2559 
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มาตรการชั่วคราว เพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
สามารถได้รับความช่วยเหลือก่อน ไม่เกิดช่องว่างของการขาดความช่วยเหลือ 

5.1.2 ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ในการรับรองความพิการ 
นอกจากความไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่ไม่มีการ

รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรตามมาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 แล้ว 
แนวทางในการรับรองความพิการในปัจจุบันยังคงมองว่าการรับรองความพิการมีไว้เพ่ือขอรับบัตร
ประจ าตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เท่านั้น ซึ่งจากสถานการณ์ทางกฎหมายปัจจุบัน คือ มีการประกาศใช้กฎหมายล าดับรองก าหนดให้คน
พิการสัญชาติไทยเท่านั้นที่สามารถขอรับบัตรประจ าตัวคนพิการได้ ส่งผลให้คนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรถูกปฏิเสธการรับรองความพิการ และการรับรองความ
พิการในลักษณะอ่ืน หรือการลงความเห็นถึงอาการเจ็บปุวยของคนพิการเป็นการทั่วไป เช่น การออก
ใบรับรองแพทย์ ก็ไม่มีการก าหนดหน้าที่ให้แพทย์จะต้องมีหน้าที่ต้องลงความเห็น10 แต่เป็นลักษณะ
ของการออกใบรับรองต่อเมื่อได้รับการร้องขอ และแพทย์ที่จะสามารถลงความเห็นต่อความพิการได้
จะต้องเป็นแพทย์ที่ด าเนินการรักษาพยาบาลความพิการให้แก่คนพิการนั้นเท่านั้น ซึ่งในกรณีของคน
พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร การร้องขอใบรับรองแพทย์ 
หรือเอกสารที่แสดงความเห็นของแพทย์ในความพิการ เป็นเรื่องที่นอกจากจะยากล าบากเพราะสภาพ
ความพิการ ที่อาจยากต่อการสื่อสารแล้ว ยังอาจเป็นเรื่องของการขาดความรู้ จนกระทั่งอาจเป็นความ
หวาดกลัวในการร้องขอ เพราะเหตุที่ตนเองไม่มีเอกสารประจ าตัวซึ่งแพทย์มักขอให้แสดง หาก
ต้องการให้ออกใบรับรองแพทย์ หรือลงความเห็นทางการแพทย์ ส่งผลให้คนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไม่สามารถแสดงเอกสารยืนยันความบกพร่อง ทุพพล
ภาพของตนเองเพ่ือด าเนินการให้สามารถเข้าถึงสิทธิของตนได้ 

5.1.2.1 กรณีศึกษา 

กรณีศึกษานางมาลี นางมาลีเป็นคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 
นางมาลีมีข้อเท็จจริงว่าเกิดจากบิดาที่เป็นคนสัญชาติไทย และเกิดในราชอาณาจักรไทย รวมถึงมีพ่ี
น้องที่มีบัตรประชาชน แต่นางมาลีตกหล่นจากการแจ้งเกิดตั้งแต่เกิด เนื่องจากเกิดนอกโรงพยาบาล 
ความพิการของนางมาลีเกิดจากอาการเจ็บปุวยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ จนท าให้ไม่สามารถใช้ขา

                                           
10 ประกาศแพทยสภาที่  11/2555 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ของแพทยสภา พ.ศ. 2555 
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ทั้งสองข้างได้ นางมาลีต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและมีภาระค่าใช้จ่ายที่ติด
ค้างแก่โรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของคนพิการได้ นางมาลีจึง
เกิดความกังวลในการขอให้โรงพยาบาลด าเนินการรับรองความพิการให้แก่ตนเอง เนื่องจากต้องปิดบัง
ข้อเท็จจริงว่าตนเองไม่มีเอกสารแสดงตัว และกังวลถึงภาระหนี้สินต่อโรงพยาบาล ต่อมาผู้ดูแลคน
พิการของนางมาลีได้ด าเนินการเพ่ือขอใบรับรองความพิการให้แก่นางมาลีจากสถานพยาบาลอ่ืน แต่
สถานพยาบาลนั้นปฏิเสธ และอ้างว่าให้รอดูอาการของนางลีก่อนเป็นเระยะวลา 6 เดือน แล้วจึงจะ
ออกใบรับรองความพิการให้ เนื่องจากตนไม่ทราบอาการของนางมาลีตั้งแต่ต้น ส่งผลให้นางมาลียังคง
ไม่มีเอกสารแสดงความทุพพลภาพของตนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลอาการ
เจ็บปุวยของตน ซึ่งประกอบไปด้วย โรคเส้นเลือดในสมองตีบ โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน 

5.1.2.2 แนวทางแก้ไขปัญหา 
กระทรวงสาธารณสุขควรก าหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอน โดยการประกาศให้

แพทย์มีหน้าที่ต้องออกใบรับรองความพิการให้แก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร โดยไม่ต้องค านึงถึงสถานะบุคคลของคนพิการ และไม่ต้องให้คนพิการที่
ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลต้องร้องขอ ให้เอื้อต่อสภาพความพิการ ซึ่งอาจไม่สามารถสื่อสารถึงความ
ต้องการของตนได้ เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิของตน และเพ่ือให้การรักษาพยาบาลของคน
พิการสอดคล้องกับความพิการด้วย 

 
5.2 ปัญหาเรื่องทัศนคติ 

 
ปัญหาเรื่องทัศนคติเป็นปัญหาที่ส าคัญ และท่ีเป็นอุปสรรคในการรักษาสิทธิของคนพิการ

มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคนพิการที่ถือสัญชาติไทย หรือคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรก็ตาม เพราะทัศนคติท าให้คนที่ไม่พิการหรือคนที่ได้รับการรับรองสถานะ
บุคคล ซึ่งเป็นบุคคลส่วนใหญ่ของสังคม เลือกที่จะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ดังนี้ 

5.2.1 ต่อคนพิการ 
ทัศนคติต่อคนพิการในรัฐไทยคือคนปุวย เมื่อเป็นคนปุวยก็มักจะไม่ให้คนพิการ

ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้าน หรือเข้าสู่สังคม หรือมีทัศคติว่าความพิการเป็นผลกรรมจากชาติที่แล้ว 
และคนพิการเกิดมาเพ่ือชดใช้กรรม เมื่อคนพิการเกิดมีหน้าที่ชดใช้กรรม คนพิการก็ไม่จ าเป็นต้อง
พัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และมองว่าควรให้คนพิการอยู่เฉยๆ หรือครอบครัว
ของคนพิการจะมีทัศนคติว่าสังคมจะรังเกียจคนพิการ ควรปูองกันไม่ให้คนพิการเข้าสู่สังคมให้โดน
แบ่งแยก หรือถูกกลั่นแกล้ง หรือตัวครอบครัวของคนพิการเองกลับมองว่าความพิการเป็นเรื่องน่าอับ
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อายของตน และเป็นเรื่องน่ารังเกียจ หากในครอบครัวปรากฏว่ามีบุตรหลานพิการก็จะกักตัวเอาไว้ใน
ที่พักอาศัย เพ่ือปิดบังความพิการของบุตรหลานพิการนั้น ตัวคนพิการเองที่มีความพิการที่ไม่สามารถ
เห็นได้ชัดเจนจากภายนอก เช่น คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม เป็นต้น จนไม่กล้าเข้าสู่สังคม 
เพราะกลัวปฏิกิริยาของสังคมต่อความพิการของตน 

 ทัศนคติดังกล่าวก่อให้เกิดไม่กล้าแสดงตัวว่าเป็นคนพิการเพ่ือขอความช่วยเหลือที่
ตนเองต้องการ และก่อให้เกิดการละเลยไม่ขึ้นทะเบียนคนพิการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายไทย
เพ่ือให้สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ อันน าไปสู่ความเสี่ยงต่ออันตรายต่อชีวิตและร่างกายของคน
พิการ ท าให้ความพิการย่ าแย่ลงเนื่องจากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และท าให้คนพิการไม่เคย
เรียนรู้ที่จะดูแลตนเอง หรือไม่เคยเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสังคม และทัศนคติต่อคนพิการในสังคมไทยยัง
ก่อให้เกิดการละเลยสิทธิของคนพิการในด้านสถานะบุคคล เพราะบุพการีเมื่อพบว่าบุตรตนเองพิการก็
ละเลยไม่แจ้งจดทะเบียนการเกิดให้บุตร ส่งผลให้บุตรเติบโตขึ้นโดยไม่มีสถานะบุคคล ก่อให้เกิด
ข้อจ ากัดและอุปสรรคต่อเนื่องในการเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนของคนพิการอันเป็น
สิทธิที่หน่วยงานรัฐต้องประกันให้คนพิการ 

5.2.1.1 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาเกะโพ เก้วา เกะโพ เก้วาเป็นบุตรของมารดาที่มีสัญชาติไทย เกะ

โพ เก้วามีความพิการทางสติปัญญา มารดาเห็นว่าบุตรของตนเป็นคนพิการจึงไม่พาบุตรของตนไปแจ้ง
จดทะเบียนการเกิด ส่งผลให้เกะโพ เก้วา ไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
และเป็นคนพิการที่ไร้การรรับรองสถานะบุคคล ทั้งที่มีสัญชาติไทยโดยการสืบสายโลหิตจากมารดา ซึ่ง
สามารถพิสูจน์ได้จากการรับฟังพยานบุคคลเพ่ือพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับมารดา เพ่ือ
รับรองสิทธิในสัญชาติไทยทางทะเบียนราษฎร 

5.2.1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ผู้ศึกษาเห็นว่าหน้าที่ในการสร้างสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ เป็นหน้าที่ของรัฐ

ไทย ตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งก าหนดให้รัฐภาคีต้องด าเนินการเพ่ือให้คน
พิการได้รับการยอมรับในสังคม ซึ่งรัฐไทยได้น าพันธกรณีดังกล่าวมาก าหนดเป็นหน้าที่ตามมาตรา 20 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐ
ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้คนพิการได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในสังคมอีกด้วย 

5.2.2 ต่อบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 
บุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเป็นบุคคลที่

ปรากฏตัวอยู่ในรัฐไทยโดยไม่ได้รับการรับรองสถานะตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็น
การรับรองสถานะตามกฎหมายมหาชน อันเป็นการจัดการประชากร การไม่มีสถานะบุคคลตาม
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กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรไม่ได้หมายความว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิในสัญชาติไทย หรือ
เป็นคนที่มีสัญชาติของต่างประเทศ หรือเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย  

ในทางข้อเท็จจริงบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรจ านวนมาก มีข้อเท็จจริงว่าเกิดในรัฐไทย และอาศัยอยู่ในรัฐไทยมาเป็นเวลานาน หรือส าหรับ
ส่วนหนึ่งของบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมีครอบครัวเป็น
คนที่ได้รับการรับรองว่ามีสัญชาติไทยและถือบัตรประจ าตัวประชาชนไทย โดยสภาวะของการไร้การ
รับรองสถานะบุคคลเกิดที่ตัวบุคคลดังกล่าวเนื่องจากการขาดความรู้ เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร เนื่องจาก
อาศัยอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากข้อมูลข่าวสาร หรือเนื่องจากสภาพทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ
การเรียนรู้ ซึ่งรัฐไทยมีหน้าที่โดยตรงในการคุ้มครองช่วยเหลือดูแลบุคคลดังกล่าว แต่ในทางข้อเท็จจริง
ก็ปรากฏเช่นเดียวกันว่าบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
บางส่วนเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาจากประเทศข้างเคียง โดยมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศเหล่านั้น แต่อย่างไร
ก็ตามเมื่อบุคคลดังกล่าวปรากฏตัวอยู่ในรัฐไทย รัฐไทยก็มีหน้าที่ทั้งปวงที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ
ดูแลบุคคลดังกล่าว ตามหลักอ านาจอธิปไตยจากจุดเกาะเกี่ยวทางดินแดน โดยไม่สามารถปฏิเสธ
หน้าที่ดังกล่าวได้ เพียงแต่รัฐไทยไม่ควรที่จะต้องรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองดูแล
บุคคลนั้นโดยล าพัง แต่ควรเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างรัฐไทยและรัฐที่บุคคลนั้นที่มีถิ่นที่อยู่ 

แต่ทัศนคติบางส่วนของสังคมไทยในปัจจุบันมองว่าบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเป็นบุคคลที่มีสัญชาติของรัฐต่างประเทศ และเดินทางเข้ามา
ในรัฐไทยเพ่ือต้องการอาศัยอยู่ในรัฐไทยโดยผิดกฎหมาย จึงมีทัศนคติว่ารัฐไทยไม่มีหน้าที่ใดในการให้
ความช่วยเหลือดูแลบุคคลประเภทดังกล่าว และมองว่าบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรจะต้องมีสถานะเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายก่อให้เกิดข้อจ ากัดและ
อุปสรรคแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรในการรักษาสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐาน เช่น เสรีภาพในการเดินทาง หรือการขอใบอนุญาตท างาน เป็นต้น 

5.2.2.1 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษานายเพลโคะ นายเพลโคะเป็นคนพิการซ้ าซ้อน คือ พิการทางการ

มองเห็น และพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย นายเพลโคะมีอาการตาบอดทั้งสองข้างและไม่
สามารถเดินได้เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ก่อนเสียชีวิตนายเพลโคะมีอายุ 58 ปี โดยมีข้อเท็จจริงว่า
นายเพลโคะเกิดนอกโรงพยาบาลที่หมู่บ้านแม่ขะมุน้อย หมู่ 5 ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัด
ตาก จากบิดาชื่อ นายพะยะกละ เป็นคนสัญชาติไทย และมีน้องสาวต่างมารดาที่เป็นคนสัญชาติไทย 
ถือบัตรประชาชนไทย แต่นายเพลโคะกลับไม่ได้รับการเพ่ิมชื่อคนไทยตกหล่น เนื่องจากไม่ทราบข้อมูล
การส ารวจเพื่อเพ่ิมชื่อดังกล่าว จึงมีสถานะเป็นคนไร้การรับรองสถานะบุคคลตลอดมา 
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5.2.2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่ในการด าเนินมาตรการ และนโยบาย เพ่ือ
ประกันการมีส่วนร่วมในสังคมของบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรอย่างเท่าเทียมกันบุคคลอ่ืน เพราะบุคคลทุกคนมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานในฐานะที่เป็นมนุษย์ บุคคลที่
ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจึงมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับจาก
สังคมว่ามีความเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

 
5.3 ปัญหาเรื่องการขาดความรู้ความเข้าใจ หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

 
นอกจากการมีทัศนคติที่เป็นไปในทางลบต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม

กฎหมายการทะเบียนราษฎรแล้ว อีกหนึ่งปัญหาที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ หรือการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 
คือ ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจ หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นเกี่ยวกับ
สิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ดังนี้ 

5.3.1 การขาดความรู้ความเข้าใจ หรือความเข้าใจอันคลาดเคลื่อนของหน่วยงานรัฐ
ในตัวผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย 

ดังที่ผู้ศึกษาได้กล่าวเอาไว้ข้างต้นว่า เมื่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรปรากฏตัวขึ้นในรัฐไทย รัฐไทยมีหน้าที่ทั้งปวงในการรับผิดชอบคุ้มครอง
ช่วยเหลือดูแลคนพิการดังกล่าว แต่หน่วยงานรัฐบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจดังกล่าว ส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนถึงผู้ที่เป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย โดยหน่วยงานรัฐส่วนหนึ่งมีความเข้าใจว่า
ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย คือ คนพิการที่ได้รับการรับรองสถานะคนสัญชาติไทยทางทะเบียนราษฎร 
หรือคนพิการที่ถือบัตรประชนไทยเท่านั้น ซึ่งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวเป็นสาเหตุของ
ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรักษาสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรหลายประการ คือ  

1) ท าให้เกิดการตีความที่คลาดเคลื่อนของตัวผู้ทรงสิทธิของมาตรา 19/1 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการยกร่างระเบียบตามอ านาจของมาตราดังกล่าว  

 2) ท าให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับอื่น ที่ไม่ได้มีการก าหนดไว้ว่าผู้ทรงสิทธิจะต้องเป็น
คนพิการที่ถือบัตรประชนไทย แต่ด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
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ด าเนินการตามกฎหมายต่อคนพิการที่ถือบัตรประชนไทยเท่านั้น เช่น การจัดให้มีแผนการศึกษา
เฉพาะส าหรับคนพิการ หรือการรับเฉพาะคนพิการที่ถือบัตรประชนไทยเท่านั้นเข้าศึกษาใน
สถานศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ เป็นต้น 

5.3.1.1 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาเด็กหญิงเอะเก่พอ เด็กหญิงเอะเก่พอเป็นเด็กพิการที่มีความพิการ

ซ้ าซ้อน คือ มีความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ความพิการทางสติปัญญา และความ
พิการทางการเรียนรู้ ซึ่งความพิการทั้งสามลักษณะเป็นความพิการที่กระทบต่อการสื่อสาร และ
พฤติกรรมอย่างชัดเจน คือ ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อสารท าให้คนพิการไม่สามารถสื่อสาร
ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และความพิการทางสติปัญญาและความพิการทางการเรียนรู้ก็เป็น
อุปสรรคในการสื่อสาร เนื่องจากคนพิการจะมีพฤติกรรมที่จะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์จึงจะ
สามารถเข้าใจการแสดงออกนั้นได้ ซึ่งความพิการของเด็กหญิงเอะเก่พอสามารถท าให้ทุเลาลง และ
สามารถพัฒนาศักยภาพให้เด็กหญิงเอะเก่พอสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติสุขได้ โดยการได้รับการศึกษาที่
เหมาะสมกับความพิการของเด็กหญิงเอะเก่พอ แต่เด็กหญิงเอะเก่พอไม่สามารถเข้ารับการศึกษาจาก
สถานศึกษาเฉพาะความพิการได้ เพราะสถานศึกษาเฉพาะความพิการรับเฉพาะเด็กพิการที่มีทะเบียน
บ้าน และเด็กหญิงเอะเก่พอก็ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือให้เข้าถึงความช่วยเหลือทางการศึกษา
นอกจากการเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการได้ เพราะระเบียบเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้น 

5.3.1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
หน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับคนพิการ มีหน้าที่ในการสร้างความ

เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ11 เนื่องจากเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย 
เพ่ือให้กฎหมายดังกล่าวสามารถบังคับใช้ได้อย่างประสิทธิภาพ โดยผู้ศึกษาเห็นว่าเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน หน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบโดยตรงควรจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการด าเนินการต่อคน
พิการ อันเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกันอีกด้วย 

                                           
11 สัมภาษณ์ สีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา, อนุกรรมการคณะอนุกรรมการปรับปรุง

กฎหมายเกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐานรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, สัมภาษณ์, ณ ห้อง
ประชุมกองสวัสดิการเด็กและเยาวชน ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี, 4 กรกฎาคม 
2559 
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5.3.2 การขาดความรู้ความเข้าใจของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร ผู้ดูแลคนพิการและผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

ความสามารถในการเข้าถึงสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร หรือความสามารถในการรักษาสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร นอกจากจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ของรัฐแล้ว ปัจจัยที่ส าคัญในการเข้าถึงหรือรักษาสิทธิดังกล่าว คือ ตัวคนพิการเอง คนพิการต้อง
ด าเนินการเพ่ือให้ตนเองสามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวด้วย หรือในกรณีที่คนพิการมีข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงสิทธิเพราะสภาวะทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือการเรียนรู้ ผู้ดูแลคนพิการที่ให้การดูแลคน
พิการตามความเป็นจริงย่อมเป็นปัจจัยส าคัญในการเข้าถึงสิทธิ หรือการรักษาสิทธิของคนพิการ หรือ
ในกรณีที่มีความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกนอกเหนือจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้ที่ให้ความ
ช่วยเหลือนั้นก็เป็นปัจจัยเสริมที่ส าคัญในการเข้าถึงสิทธิและรักษาสิทธิของคนพิการ แต่ตามข้อเท็จจริง
คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านสิทธิ
ของคนพิการ ว่าคนพิการมีสิทธิในการได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือดูแลจากพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในบางกรณีอาจส่งผลให้เกิดการดูแลคนพิการอย่างผิดวิธี จนถึงขั้นที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การดูแลโดยการกักขัง เป็นต้น 

รวมทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการด าเนินการหรือการขอให้หน่วยงานรัฐ
ช่วยเหลือเพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรได้รับการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นการลดความเป็นไปได้ที่คนพิการ
ที่จะได้รับความช่วยเหลือให้น้อยลงไปอีก นอกจากคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรนั้นจะถูกพบและให้ความช่วยเหลือโดยองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจ อัน
เป็นการเพ่ิมข้อจ ากัดและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร หรือสิทธิในการได้รับการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร 

5.3.2.1 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษานางม. นางม.เป็นคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว คือ ไม่

สามารถเดินได้ และต้องอาศัยรถเข็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน โดยมีข้อเท็จจริงปรากฏเบื้องต้นว่า
นางม. เกิดในรัฐไทย และมีญาติที่ถือบัตรประชนไทย ซึ่งหมายความว่านางม. อาจจะสามารถพ้นจาก
การไร้สถานะบุคคลตามกฎหมายได้โดยการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ว่ามีความเกี่ยวข้องทางสายโลหิต
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กับญาติดังกล่าว แต่ปัจจุบันนางม. ก็ยังไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย เนื่องจากผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ
แก่นางม. ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของคนพิการ และการด าเนินการเกี่ยวกับการรับรอง
สถานะบุคคลของคนพิการ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่นางม. ได้ ท าให้นางม. 
ยังคงไม่ได้รับการรับรองสถานะบุคคล และยังไม่สามารถขอรับบัตรประจ าตัวคนพิการได้ 

5.3.2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ให้หน่วยงานรัฐมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่คน

พิการ ควรการสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ ดังเช่นที่
ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในสิทธิของคนพิการที่มีสัญชาติไทยในปัจจุบัน เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึง
สิทธิของตนเองได้ และการให้ความช่วยเหลือดูแลของผู้ดูแลคนพิการ และผู้ที่ให้ความช่วยเหลือคน
พิการ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของคนพิการ 

5.3.3 การขาดความเข้าใจในสภาวะความพิการ 
ปัจจุบันหน่วยงานบางส่วนที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ

บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อคนพิการ ซึ่ง
ท าให้หน่วยงานรัฐดังกล่าวขาดประสบการณ์ และความเข้าใจในสภาวะความพิการ อันเป็นความรู้
ความเข้าใจโดยเฉพาะของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อคนพิการ การด าเนินการก าหนดมาตรการ 
ก าหนดนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐอ่ืน ซึ่งไม่มีประสบการณ์โดยตรงกับคน
พิการ จึงอาจขาดการค านึงถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับคนพิการ ท าให้การก าหนดมาตรการ นโยบาย 
และการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวผิดพลาด หรือบกพร่อง ท าให้มาตรการ นโยบาย หรือการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวไม่ได้เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของคนพิการ เช่น หลักประกันสุขภาพของคนต่าง
ด้าว ที่ไม่ได้ค านึงถึงสภาวะความพิการของคนพิการ ส่งผลให้ไม่มีการก าหนดให้คนพิการสามารถรับ
บริการทางแพทย์เฉพาะความพิการ เมื่อไม่มีการบริการทางการแพทย์ดังกล่ าว คนพิการที่มี
หลักประกันสุขภาพของคนต่างด้าว ซึ่งรวมถึงคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรจึงไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล เนื่องจากไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะดังกล่าวได้ อันเป็นหนึ่งในข้อจ ากัดและอุปสรรคในการ
รักษาสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

5.3.3.1 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษานายดิ๊ตุ นายดิ๊ตุเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย คือ 

ไม่สามารถเหยียดนิ้วมือทั้งสองมือให้ตรงได้ แต่ร่างกายในส่วนอื่นยังสามารถขยับได้ เนื่องจากเจ็บปุวย
เป็นโรคความดัน นายดิ๊ตุเกิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2483 ที่จังหวัดไลบอย ประเทศ เมียนมา จาก
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บุพการีที่ไม่มีเอกสารยืนยันตน ประมาณปี พ.ศ. 2528 นายดิ๊ตุได้เดินทางเข้าสู่ รัฐไทยผ่านทางแม่ตะ
วอ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ีอ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก แต่การส ารวจ
และบันทึกชื่อนายดิ๊ตุในทะเบียนราษฎรไทยเพ่ือให้มีสถานะบุคคลตามกฎหมายยังไม่เกิดขึ้น ส่งผลให้
นายดิ๊ตุยังคงไร้การรับรองสถานะบุคคล และนายดิ๊ตุเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของคนต่างด้าวโดย
ความช่วยเหลือจากจากเงินกองทุนพระราชทานเพ่ือสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ แต่หลักประกันสุขภาพดังกล่าวไม่รวมถึงการบริการทางการแพทย์เฉพาะความพิการ 
การรักษาความพิการ ซึ่งโดยสภาพความพิการของนายดิ๊ตุเป็นความพิการที่สามารถท าให้ดีขึ้นได้หาก
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ แต่หากไม่ได้รับการรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพความพิการดังกล่าวก็
อาจจะย่ าแย่ลง 

5.3.3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
หน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐอ่ืนขณะที่

ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ ก าหนดนโยบาย การปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
คนพิการ และหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับคนพิการก็ควรมีส่วนร่วมในการก าหนด
หลักเกณฑ์ ก าหนดนโยบาย การปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานอื่นที่มีเกี่ยวข้องกับคนพิการ และหาก
มีการก าหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย หรือการปฏิบัติงานใดที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคนพิการ 
หรือไม่ได้ค านึงถึงลักษณะของคนพิการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรงก็ควรเสนอทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เพื่อให้คนพิการได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากหลักเกณฑ์ นโยบาย และการปฏิบัติงานนั้นๆ 

 
5.4 ปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงสิทธิ 

 
ด้วยสภาวะความพิการ ถึงแม้จะมีสิทธิตามกฎหมาย แต่คนพิการส่วนใหญ่ก็ยังไม่

สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้ เนื่องจากมีอุปสรรคที่ไม่สามารถขจัดได้โดยง่ายอันเกิดจากความพิการ 
ประกอบกับความด้อยโอกาสในฐานะที่เป็นคนที่ไร้การรับรองสถานะบุคคล คนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรยิ่งประสบปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธินี้มากขึ้น โดย
สามารถแบ่งแยกปัญหาการเข้าถึงไม่สิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรออกเป็น 2 ลักษณะได้ ดังนี้ 

5.4.1 การเข้าไม่ถึงสิทธิเนื่องจากตัวคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรเอง 

คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรส่วนใหญ่
เป็นบุคคลที่มีความด้อยโอกาส มีฐานะยากจน ซึ่งเมื่อประกอบกับสถานะความเป็นคนเข้าเมืองผิด
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กฎหมาย และการไม่สามารถขอใบอนุญาตท างาน ยิ่งส่งผลให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่มีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความพิการของตนเองอยู่แล้ว มี
สถานการณ์ทางความเป็นอยู่ที่ยากล าบากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางกฎหมายไทยปัจจุบัน จะ
ก าหนดให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรสามารถเข้าถึงสิทธิ
บางสิทธิได้ แต่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรกลับไม่
สามารถเข้าถึงได้เพราะปัจจัยที่มาจากตัวคนพิการเอง คือสถานการณ์ความยากจน และความด้อย
โอกาสของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ถึงแม้จะมีความ
ช่วยเหลือจากมูลนิธิ หรือโครงการต่างๆ แต่ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นความช่วยเหลือที่คนพิการที่ไม่
มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรบางกรณีเท่านั้นที่ได้รับ เพราะไม่ได้เป็น
หน้าที่ตามกฎหมายที่มูลนิธิ หรือโครงการต่างๆ จะต้องให้ความช่วยเหลือ รวมถึงความช่วยเหลือ
ดังกล่าวย่อมไม่มั่นคงถาวร เพราะเป็นความช่วยเหลือที่มาจากเอกชน ไม่ใช่ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานรัฐ ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดและอุปสรรคต่อการเข้าสิทธิบางประการที่ คนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเอง เช่น การเข้าถึง
หลักประกันสุขภาพของคนต่างด้าว เป็นต้น 

5.4.1.1 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาเด็กชายควาน้อยน้อย เด็กชายควาน้อยน้อยมีอายุ 8 ปี เป็นเด็ก

พิการทางสติปัญญา เนื่องมีภาวะสมองพิการ ส่งผลให้มีความบกพร่องทางพัฒนาการทางสมอง 
รวมถึงมีอาการชักและหมดสติ ต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เด็กชายควาน้อยน้อยยัง
ไม่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎร เนื่องจากบุพการีไม่มีความรู้ด้านการแจ้งจดทะเบียนการเกิด
ของบุตร เด็กชายควาน้อยน้อยจึงยังไร้การรับรองสถานะบุคคล เป็นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ดังนั้น เด็กชายควาน้อยน้อยจึงมีสิทธิที่จะเข้าถึงหลักประกันสุขภาพคนต่าง
ด้าวได้ แต่เนื่องจากเด็กชายควาน้อยน้อยมีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์แล้ว ไม่สามารถซื้อหลักประกัน
สุขภาพของเด็กต่างด้าวในราคา 365 บาทต่อปีได้อีก เด็กชายควาน้อยน้อยจึงจ าเป็นต้องซื้อ
หลักประกันสุขภาพลักษณะคนต่างด้าวทั่วไปในราคา 2 ,700 บาทต่อปี อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วย
สภาวะความพิการของเด็กชายควาน้อยน้อย ส่งผลให้บุพการีมีภาระค่าใช้จ่ายมาก ประกอบกับมี
หนี้สินจากการประกอบอาชีพ บุพการีของเด็กชายควาน้อยน้อยจึงไม่สามารถซื้อหลักประกันคนต่าง
ด้าวให้เด็กชายควาน้อยน้อยได้ อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ซื้อหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว
ให้เด็กชายควาน้อยน้อยเนื่องจากครอบครัวประสบปัญหาความยากไร้ 
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5.4.1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต้องให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่
ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรในการเข้าถึงสิทธิ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็น
ว่าสมควรก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่มีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยกองทุน
ดังกล่าวควรได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ12 เพราะเป็นเงิน
ที่ได้มาโดยมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

5.4.2 การเข้าไม่ถึงสิทธิเนื่องจากขาดแคลนความช่วยเหลือจากภายนอก 
ดังที่กล่าวเอาไว้ข้างต้นว่าคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ

ทะเบียนราษฎร เกือบทั้งหมดจะมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส มีปัญหาในการเข้าถึงสิทธิบาง
ประการที่ต้องอาศัยความสามารถในการรับภาระค่าใช้จ่ายของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเอง เช่น การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของคนต่างด้าว แต่ในบาง
กรณี ถึงแม้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจะสามารถ
รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ แต่คนพิการก็อาจไม่สามารถเข้าถึงสิทธิได้อีก เนื่องจากสภาวะความ
พิการที่ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการเคลื่อนไหว เช่น คนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวอันมีความ
ยากล าบากในการเคลื่อนไหว การสื่อสาร เช่น คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายอันมี
ความยากล าบากในการสื่อสารกับบุคคลที่ไม่ได้มีความพิการทางการได้ยินเช่นเดียวกัน การเข้าถึง
ข่าวสาร เช่น คนพิการทางการเห็น ซึ่งสภาวะความพิการเป็นปัญหาที่คนพิการไม่สามารถจัดการได้
ด้วยตนเอง เพราะเป็นสภาพความพิการที่ติดตัวของตนเอง ประกอบกับสถานะทางกฎหมายที่เป็นคน
เข้าเมืองผิดกฎหมาย ยิ่งซ้ าเติมปัญหาในการเข้าถึงสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรให้แย่ลงไปอีก หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกให้สามารถ
เข้าถึงสิทธิ เข้าถึงข่าวสาร ได้รับการอ านวยความสะดวก ถึงแม้ตัวคนพิการที่ไร้การรับรองสถานะจะมี
ความสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนเอง แต่คนพิการก็เข้าไม่ถึงสิทธิดังกล่าวของตนเองอยู่
ตนเอง ซึ่งเป็นข้อจ ากัดและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิทุกประการของคนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

                                           
12 สัมภาษณ์ สีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา, อนุกรรมการคณะอนุกรรมการปรับปรุง

กฎหมายเกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐานรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, สัมภาษณ์, ณ ห้อง
ประชุมกองสวัสดิการเด็กและเยาวชน ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี, 4 กรกฎาคม 
2559 
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5.4.2.1 กรณีศึกษา 

กรณีศึกษานายเพลโคะ นายเพลโคะเป็นคนพิการซ้ าซ้อน คือ พิการทางการ
เห็น และพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย นายเพลโคะมีอาการตาบอดทั้งสองข้างและไม่สามารถ
เดินได้เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ก่อนเสียชีวิตนายเพลโคะมีอายุ 58 ปี โดยมีข้อเท็จจริงว่านายเพล
โคะเกิดนอกโรงพยาบาลที่หมู่บ้านแม่ขะมุน้อย หมู่ 5 ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
จากบิดาชื่อ นายพะยะกละ เป็นคนสัญชาติไทย และมีน้องสาวต่างมารดาที่เป็นคนสัญชาติไทย ถือ
บัตรประชาชนไทย แต่นายเพลโคะกลับไม่ได้รับการเพ่ิมชื่อคนไทยตกหล่น เนื่องจากไม่ทราบข้อมูล
การส ารวจเพ่ือเพ่ิมชื่อดังกล่าว จึงมีสถานะเป็นคนไร้การรับรองสถานะบุคคลตลอดมา เนื่องจากนาย
เพลโคะไม่สามารถมองเห็น และไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายเองได้ ท าให้นายเพลโคะต้องรอรับ
ความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เมื่อมีอาการเจ็บปุวยก็ไม่สามารถ
รักษาอาการเจ็บปุวยได้ จนในที่สุดนายเพลโคะก็เสียชีวิตจากอาการเจ็บปุวย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2559 

5.4.2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
หน่วยงานรัฐจะต้องด าเนินมาตรการเพ่ือเป็นการประกันว่า คนพิการที่ไม่มี

การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจะได้รับการช่วยเหลือ โดยอาจก าหนดให้
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการดูแลคนพิการอยู่แล้วในพ้ืนที่ต่างๆ มีหน้าที่ดูแลคนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรด้วย เพราะผู้ที่มีหน้าที่ดูแลคนพิการอยู่แล้วจะมี
ประสบการณ์ในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือคนพิการ และมีความเข้าใจในสภาวะความพิการ
ของคนพิการ 

และแนวทางการแก้ไขปัญหาส าหรับผู้ให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรต่อปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิของคนพิการ กรณีที่
หน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบไม่ด าเนินการเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ คือ ผู้ที่ให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรสามารถด าเนินตาม
กระบวนการยุติธรรม โดยด าเนินคดีตามกฎหมายปกครองต่อหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบ ในการละเลย
ไม่ปฎิบัติงาน หรือปฏิบัติงานล่าช้า หรือไม่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
5.5 ปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงข้อมูลของหน่วยงานรัฐ 

 
ในปัจจุบัน หน่วยงานรัฐไม่มีข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ

บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ว่าคนพิการที่มีลักษณะดังกล่าวมีจ านวนเท่าไหร่ และลักษณะ



174 
 

ความพิการของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมีลักษณะ
อย่างไรบ้าง ความพิการเกิดจากสาเหตุใดบ้าง ความพิการเกิดตั้งแต่เกิดหรือเป็นความพิการที่เกิด
ภายหลัง หรือวัยของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมีช่วง
อายุอยู่ในวัยใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นวัยชรา วัยผู้ใหญ่ หรือวัยเด็ก หรือแม้กระทั่งคนพิการที่มีลักษณะ
ดังกล่าวมีเพศชายจ านวนเท่าไหร่ เพศหญิงจ านวนเท่าไหร่ ซึ่งการขาดข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา
สืบเนื่อง ดังนี้  

1) ปัญหาในการจัดการข้อมูลประชากร เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าในปัจจุบันมี
ประชากรอยู่ในรัฐไทยมากน้อยเท่าใด และประชากรดังกล่าวที่อยู่ในรัฐไทยมีสถานะอย่างไร เช่น เป็น
คนที่มีสิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว หรือเป็นบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลที่ตั้งถิ่นที่อยู่ในรัฐไทย  

2) ปัญหาในการสร้างระบบการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ เนื่องจากขาดข้อมูล
จ านวนคนพิการ สถิติความพิการของคนพิการ สถิติวัยของคนพิการ อันเป็นข้อมูลที่ต้องน ามาค านวณ
ในการสร้างระบบสวัสดิการ และระบบสาธารณสุข  

3) ปัญหาในการส ารวจถึงปัญหาความเจ็บปุวยและความพิการ เนื่องจากไม่อาจทราบได้
ว่าความพิการของบุคคลดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไร ซึ่งสาเหตุของความพิการดังกล่าวอาจจะเกิด
จากอุบัติเหตุ หรือเกิดจากการเจ็บปุวยที่เกิดจากโรคติดต่อ หรือเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การรับ
สารที่มีผลเสียต่อร่างกาย  

4) ปัญหาการปูองกันกระบวนการอาชญากรรม เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าบุคคล
ดังกล่าวมีถิ่นที่อยู่ ณ ที่ใดในรัฐไทย มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใดบ้าง ซึ่งบุคคลที่ไม่ได้รับการบันทึกตัวตน
เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่กระบวนการอาชญกรรม จากสถานะความเป็นคนเข้าเมืองผิด
กฎหมาย หรือสถานะความเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย อันส่งผลให้เกิดปัญหาความมั่นคง 

5.5.1 กรณีศึกษา 
จากการศึกษา ผู้ศึกษาพบว่าหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบโดยตรงไม่มีข้อมูลของคน

พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และไม่สามารถทราบจ านวน
ของคนพิการที่ไร้การรับรองสถานะที่ปรากฏตัวอยู่ในรัฐไทยได้ โดยผู้ศึกษาได้ทราบข้อมูลของคนพิการ
ที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจากที่เป็นกรณีศึกษาทั้งหมดจาก
โรงพยาบาลที่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเข้ารับ
การศึกษา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเฉพาะพ้ืนที่ที่โรงพยาบาลนั้นรับผิดชอบเท่านั้น 

5.5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ผู้ศึกษาเห็นว่าหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับคนพิการควรจัดท า

ทะเบียนคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ให้สามารถเข้าถึง
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ข้อมูลของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร โดยระบุถึง
ประเภทความพิการ วัยของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และรายละเอียดอ่ืนๆเกี่ยวกับคนพิการ เพ่ือให้
สามารถติดตามการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ ว่าคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรได้รับความช่วยเหลือแล้ว อยู่ในระหว่างการได้รับความช่วยเหลือ หรือยัง
ไม่ได้รับความช่วยเหลือ และยังเป็นการแก้ปัญหาการขาดข้อมูลจ านวนประชากรของบุคคลที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรทีป่รากฏตัวอยู่ในรัฐไทยอีกด้วย 

ปัญหาทั้ง 5 ประการที่ก่อให้เกิดข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรักษาสิทธิของ
คนพิการที่ไร้การรับรองสถานะทางทะเบียนที่ผู้ศึกษาได้อธิบายไว้ข้างต้นนั้น มีทั้งปัญหาที่เกิดจากการ
ขาดกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ปัญหาจากตัวคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรเอง ปัญหาที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดจากทัศนคติและความเข้า
รู้ความเข้าใจ ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า ปัญหาทั้งหมดข้างต้นสามารถแก้ไขได้ด้วยเครื่องมือทาง
กฎหมาย นโยบาย มาตรการด าเนินการที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบสามารถยกร่างระเบียบตามมาตรา 19/1 ตามอ านาจหน้าที่ของตน
ให้เสร็จสิ้น และสามารถน าหลักเกณฑ์ มาตรการ นโยบายที่ปฏิบัติต่อคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคน
พิการ มาปรับใช้แก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรได้อย่าง
เหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดมาตรการ หรือหลักเกณฑ์ใหม่แต่อย่างใด ซึ่งการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวผู้ศึกษาจะได้เสนอเป็นข้อเสนอแนะต่อไป 
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บทที่ 6  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป 

 
จากที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการ

ทะเบียนราษฎร การรับรองความพิการ สิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรตามหลักสิทธิมนุษยชน ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรักษาสิทธิของคนพิการที่ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และปัญหาที่ก่อให้เกิดข้อจ ากัดและ
อุปสรรคดังกล่าว โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาเชิงเอกสาร ทั้งทางข้อกฎหมายและข้อนโยบาย ศึกษาเชิง
ประสบการณ์ จากข้อเท็จจริงของกรณีศึกษาจริง และจากการให้ความช่วยเหลือแก่กรณีศึกษาจริง 
และศึกษาเชิงการมีส่วนร่วม จากการหารือหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบ และจากหน่วยงานรัฐผู้ที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรในทาง
ข้อเท็จจริง ผู้ศึกษาสามารถสรุปสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ 5 ประการ ดังนี้ 

6.1.1 ประการแรก คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรเป็นผู้ทรงสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน และความคุ้มครองตามหลัก
กฎหมายแพ่ง 

คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรได้รับความ
คุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็นมนุษย์ และรัฐไทยมีหน้าที่ต้องให้การประกันสิทธิของ
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิตามหลัก
สิทธิมนุษยชน ทั้งหลักสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานซึ่งเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ รัฐไทยเป็นภาคี ซึ่งจารีตประเพณีระหว่างประเทศและ
สนธิสัญญาดังกล่าวผูกพันรัฐไทยที่จะต้องให้การช่วยเหลือดูแลคนพิการทุกคนที่ปรากฏตัวอยู่ใน
ดินแดนของรัฐไทยในฐานะที่คนพิการดังกล่าว 1) เป็นมนุษย์ 2) ปรากฏอยู่ในดินแดนซึ่งเป็นหน้าที่
รับผิดชอบของตน 

หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานซึ่งเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ประกอบไปด้วย 1) 
สิทธิมนุษยชนเป็นสากล 2) สิทธิมนุษยชนเป็นองค์รวมแยกเป็นส่วนๆไม่ได้ 3) การได้รับการปฏิบัติ
อย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 4) การมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ 5) ความ
รับผิดชอบ 6) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 7) การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
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สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่รัฐไทยเป็นภาคี ประกอบไปด้วย 1) 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 2) กติการะหว่าง
ประเทศ 2 ฉบับ ได้แก่  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง การเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)  และกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economics, Social 
and Cultural Rights - ICESCR) และ 3) อนุสัญญาระหว่างประเทศ 4 ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Woman - CEDAW) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – CERD) และ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายี
ศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment - CAT) และ 4) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights 
Declaration - AHRD) 

นอกจากหน้าที่ของรัฐไทยตามหลักสิทธิมนุษยชน อันเป็นหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ระหว่างประเทศแล้ว รัฐไทยยังมีหน้าที่ต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรตามกฎหมายภายใน คือ หลักกฎหมายแพ่ง ที่รับรองมาตั้งแต่บรรพ 1 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแรกของรัฐไทย คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2466 ซึ่ง
รับรองสถานะบุคคลเอาไว้ในมาตรา 39 และต่อมาก็ได้รับรองความเป็นบุคคลไว้ตามมาตรา 15 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่ได้ก าหนดให้สภาพความเป็นบุคคลนั้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากรัฐก่อน เมื่อมนุษย์ทุกคนที่คลอดและอยู่รอดเป็นทารกมีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมาย คน
พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรก็ย่อมมีสถานะเป็นบุคคลตาม
กฎหมาย และรัฐไทยมีหน้าที่ต้องให้ความคุ้มครองช่วยเหลือดูแลให้สามารถเข้าถึงสิทธิหลักกฎหมาย
แพ่ง ซึ่งสิทธิของบุคคลที่อยู่ในรัฐไทยย่อมได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ด้วย โดยสามารถแบ่งประเภทสิทธิที่รัฐไทยมีหน้าที่ต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร ได้เป็น 4 ประการ คือ สิทธิด้านการรักษาพยาบาล สิทธิด้านการรับรอง
สถานะบุคคล สิทธิด้านคุณภาพชีวิต และสิทธิด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ 
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6.1.2 ประการที่สอง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ต้องจัดให้มีความช่วยเหลือเบื้องต้น
ตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดให้ต้องจัดให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่ไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎร ตามมาตรา 19/1 โดยเป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลัก
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามที่ระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการให้ความช่วยเหลือได้ก าหนด
ไว้ แต่ปัจจุบันระเบียบดังกล่าวยังร่างไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดค านิยามของคนพิการที่
ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิตามมาตรา 19/1 และตามระเบียบดังกล่าว 
ก่อให้เกิดการตีความค าว่า “คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร” ที่แตกต่างกันออกไป 3 
ความเห็นด้วยกัน ส่งผลต่อการตีความถึงลักษณะความช่วยเหลือ ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าในการร่า ง
ระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ท าให้เกิดช่องว่างของการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่ไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎร ส่งผลให้คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามบทบัญญัติดังกล่าว  

ผู้ศึกษามีข้อสังเกตว่า หากพิจารณาจากมาตรา 531 แห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 การประกาศใช้ระเบียบล่าช้าดังกล่าวย่อมเป็นการฝุาฝืนบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ เนื่องจากบทบัญญัติตามมาตราดังกล่าวก าหนดให้รัฐจะต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2540 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ไม่มีการก าหนดหน้าที่ของรัฐ เพียงแต่ก าหนดใน
ลักษณะของแนวนโยบายแห่งรัฐเท่านั้น และฟูองร้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ด าเนินการได้อีก
ด้วย2 

                                           
1
 มาตรา 53 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 

“รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด” 
2
 มาตรา 51 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559  

“การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการท า
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและ
เร่งรัดให้รัฐด าเนินการ รวมตลอดทั้งฟูองร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดให้ประชาชนหรือ
ชุมชนได้รับประโยชน์นั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” 
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จากการศึกษากฎหมายไทยและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการซึ่งเป็นอนุสัญญา

เฉพาะส าหรับคุ้มครองคนพิการ ผู้ศึกษาเห็นว่าผู้ทรงสิทธิตามมาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 คือ 
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร พิจารณาจากบทบัญญัติที่ว่า 
“คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทเบียนราษฎร” หมายความว่าคนพิการที่เป็นผู้ทรงสิทธิดังกล่าวจะต้อง
ไม่มีสถานะตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือตกหล่นจากการบันทึกตัวลงในทะเบียน
ราษฎร และความช่วยเหลือตามมาตรา 19/1 ควรจะเป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลัก
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือ first aid โดยประกอบไปด้วยความช่วยเหลือ 4 ลักษณะ คือ ความ
ช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล ความช่วยเหลือด้านการรับรองสถานะบุคคล ความช่วยเหลือด้าน
คุณภาพชีวิต และความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ 

6.1.3 ประการที่สาม กฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่คน
พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการให้
ความช่วยเหลือในข้อเท็จจริง  

ถึงแม้ว่าระเบียบตามมาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 จะยังร่างไม่เสร็จสิ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติหน่วยงานรัฐของรัฐไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์แก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร เช่น การให้การ
รับรองความพิการและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นางแปะโดยโรงพยาบาลท่าสองยาง การให้การ
รับรองความพิการและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่เด็กชายควาน้อยน้อยของโรงพยาบาลแม่ระมาด 
การรับรองความพิการและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่เด็กหญิงผักกาดของโรงพยาบาลพบพระ 
และการรับรองความพิการและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่เด็กชายพัสกรของโรงพยาบาลอุ้มผาง 
การให้การสงเคราะห์เด็กหญิงผักกาดของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากและ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและสติปัญญา และการให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่เด็กชายสุ
ชาติที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศเมียนมาแต่เข้ามารับการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ เป็นต้น แต่การให้ความช่วยเหลือตามข้อเท็จจริงหรือในทางปฏิบัตินั้น เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือในลักษณะเป็นกรณีๆไป ส่งผลให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือดังกล่าวได้ อันอาจะจะน าไปสู่การเลือก
ปฏิบัติต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 
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6.1.4 ประการที่ส่ี การขาดความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และความบกพร่องของกฎหมายไทยบาง
ฉบับก่อให้เกิดข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรักษาสิทธิของคนพิการ 

การขาดความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และความบกพร่อง
ของกฎหมายไทยบางฉบับ ก่อให้เกิดข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรักษาสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร โดยสามารถแบ่งข้อจ ากัดและอุปสรรคออกเป็น 
4 กรณี ดังนี้ 

กรณีข้อจ ากัดและอุปสรรคด้านการรักษาพยาบาล กล่าวคือ แม้คนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจะได้รับการรักษาพยาบาล แต่ก็เป็นการรักษ
พยาบาลที่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งก่อให้เกิดภาระแก่คนพิการเพ่ิมจากความด้อยโอกาสทางสถานะบุคคล และ
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรยังคงมีอุปสรรคในการได้รับ
การรับรองความพิการ เพราะเนื่องจากมีแนวทางในการรับรองความพิการให้เฉพาะคนพิการที่ถือบัตร
ประชาชนไทยเท่านั้น และไม่มีการก าหนดให้การลงความเห็นเกี่ยวกับความพิการเป็นหน้าที่ของ
แพทย ์

กรณีข้อจ ากัดและอุปสรรคด้านการรับรองสถานะบุคคล กล่าวคือ ยังคงมีความล่าช้า
ในการบันทึกตัวคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และการ
ส ารวจและและบันทึกสถานะลงในทะเบียนราษฎร ตามบทบัญญัติมาตรา 38 วรรค 2 แห่ง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 ประกอบกับระเบียบ
ส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 
2548 ไม่ได้ก าหนดให้มีมาตรการที่เอ้ือต่อความพิการ ส่งผลให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรส่วนหนึ่งเข้าไม่ถึงสิทธิในการได้รับการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

กรณีข้อจ ากัดและอุปสรรคด้านคุณภาพชีวิต กล่าวคือ คนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ยังคงประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิในการศึกษา อาทิ 
การเข้าเรียนในสถานศึกษาตามความพิการ ยังคงไม่สามารถได้รับหลักประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับ
อาการของความพิการ ยังคงประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือให้มีความเป็นอยู่
ที่ดี ยังคงประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิในได้รับการช่วยเหลือดูแล ยังคงประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิ
ในการท างานเพ่ือหาเลี้ยงชีพของตนได้ ยังคงประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิในการเดินทางได้อย่างอิสระ 
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และยังคงประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม 

กรณีข้อจ ากัดและอุปสรรคด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ กล่าวคือ คนพิการที่ไม่
มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรยังคงไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการได้รับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานระหว่างประเทศได้ เพราะการขาดกลไกในการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานรัฐไทยกับหน่วยงานระหว่างประเทศ  

และมีข้อสังเกตว่าในปัจจุบัน มีกฎหมายไทยบางฉบับที่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่
ไม่ได้รับการรับรองสัญชาติไทยทางทะเบียนราษฎร โดยก าหนดให้ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวต้อง
ถือบัตรประชาชนไทยเท่านั้น ดังเช่น กฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักใน
การให้ความช่วยเหลือดูแลคนพิการให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข กล่าวคือ กฎหมาย
ล าดับพระราชบัญญัติให้ความคุ้มครองคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎร โดยไม่ได้ก าหนดว่าคนพิการที่สามารถได้รับความช่วยเหลือดูแลจากพระราชบัญญัติ
จะต้องเป็นคนพิการที่ได้รับการรับรองสัญชาติไทยทางทะเบียนราษฎรเท่านั้น แต่มีกฎหมายล าดับ
ระเบียบก าหนดให้คนพิการที่สามารถขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับบัตรประจ าตัวคนพิการตามมาตรา 19 
แห่งพระราชบัญญัติฯ เพ่ือขอรับความช่วยเหลือจะต้องเป็นคนพิการที่ถือบัตรประชาชนไทย ดังนั้น 
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจึงไม่สามารถขอรับความ
ช่วยเหลือดูแลจากหน่วยงานรัฐได้ รวมถึงไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลจากกฎหมายอ่ืนๆ ที่เป็นความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับคนพิการ เนื่องจากก าหนดให้คนพิการที่สามารถขอรับความ
ช่วยเหลือจะต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการเท่านั้น 

ข้อจ ากัดและอุปสรรคทั้งหมดนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่ามีสาเหตุจากปัญหา 5 
ประการ ดังนี้ 1) ปัญหาการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน
เกี่ยวกับความช่วยเหลือ 2) ปัญหาเรื่องทัศนคติในการรับรองสถานะ ซึ่งมีทั้งทัศนคติต่อตัวคนพิการ 
และทัศนคติต่อตัวบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 3) ปัญหา
การขาดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งมีทั้งการการขาดความรู้ความเข้าใจของหน่วยงานรัฐในเรื่องผู้ทรงสิทธิ 
และการขาดความรู้ความเข้าใจของคนพิการและผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านสิทธิ รวมถึงการขาด
ความเข้าใจในสภาวะความพิการ 4) ปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงสิทธิ ซึ่งมีทั้งกรณีการเข้าไม่ถึงสิทธิ
เนื่องจากตัวคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเอง และการเข้า
ไม่ถึงสิทธิเนื่องจากขาดแคลนความช่วยเหลือจากภายนอก และ 5) ปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงข้อมูลของ
หน่วยงานรัฐ  
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6.2 ข้อเสนอแนะ 
 
จากการศึกษา ผู้ศึกษาพบว่าหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบมีอ านาจหน้าที่ในการให้ความ

ช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร แต่ยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือที่
แน่นอน และบางหลักเกณฑ์ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อคนพิการ ก่อให้เกิดข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรักษา
สิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ทั้งที่หน่วยงานรัฐ
ผู้รับผิดชอบมีเครื่องมือทางกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติงานในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ
ดูแลคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการอยู่แล้ว กล่าวคือ ผู้ศึกษาเห็นว่าการแก้ไขปัญหา ข้อจ ากัด
และอุปสรรคในการรักษาสิทธิของคนพิการทีไร้การรับรองสถานะบุคคลสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นระบบ โดยสามารถน าเครื่องมือทางกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติงานที่มีอยู่มาปรับใช้
อย่างเหมาะสมกับคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ผู้ศึกษาจึง
ขอเสนอข้อเสนอแนะ 4 ประการ ดังนี้ 

6.2.1 ข้อเสนอด้านการก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่
เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎร 

ประกาศใช้ระเบียบตามมาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์
การให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ใน
ระหว่างที่คนพิการดังกล่าวยังมีปัญหาการไร้การรับรองสถานะบุคคล กล่าวคือ เป็นช่วงเวลาของการ
ด าเนินการเพื่อขอบันทึกตัวคนพิการลงในทะเบียนราษฎร ซึ่งหากพิจารณาตามแนวทางตามหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย คือ 90 วัน โดยระเบียบดังกล่าวต้องระบุถึงความช่วยเหลือแก่คนพิการที่
ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรให้ครบถ้วน โดยให้เป็นภารกิจของ
หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ต่อคนพิการแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติฯ ซึ่ง
ก าหนดให้หน่วยงานรัฐแต่ละหน่วยงานที่รักษาการในพระราชบัญญัติฯ มีอ านาจในการแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฯ  

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ควรก าหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือไว้ ในระเบียบ และให้หน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือของตนเอง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปใน
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ทิศทางที่เหมาะสม3 นอกจากนั้น ระเบียบดังกล่าวควรก าหนดข้อสันนิษฐานสถานะของบุคคล และ
จัดตั้งกองทุนเพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรได้รับการ
สนับสนุนทางการเงิน รวมถึงก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรด้วย ดังนี้ 

6.2.1.1 ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล 
(1) ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล 

ควรก าหนดให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรสามารถได้รับความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลโดยปราศจากค่าใช้จ่าย หรือโดย
ไม่ต้องค านึงถึงสถานะบุคคลตามกฎหมายของคนพิการ เพื่อให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรนั้นสามารถได้รับการรักษาพยาบาลโดยทันทีเมื่อพบเห็น และให้คน
พิการคนดังกล่าวสามารถชีวิตต่อไปได้ หรือเพ่ือยับยั้งความพิการไม่ให้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการให้ความ
ช่วยเหลือดังกล่าวนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ต้องให้ความช่วยเหลือตามหลักศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรแล้ว ยัง
เป็นการประโยชน์ต่อการควบคุมโรคระบาด4 รวมถึงยังเป็นประโยชน์ให้การศึกษาเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข5อีกด้วย 

(2) ความชว่ยเหลือด้านการรับรองความพิการ 
ควรก าหนดให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ในการรับรองความพิการให้แก่

คนพิการทุกคนโดยไม่ค านึงถึงสถานะบุคคลของคนพิการ เพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรสามารถได้รับการรับรองความพิการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพ่ือให้เกิดความเป็นระบบในการรับรองความ
พิการ อันจะส่งผลให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรสามารถ
เข้าถึงสิทธิของตนต่อไปได ้

                                           
3
 สัมภาษณ์ เสรี นนทสูติ, ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล

อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Intergovernmental Commission on Human Rights or AICHR), 
สัมภาษณ์, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ, 29 กรกฎาคม 2559 

4 สัมภาษณ์นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง 
จังหวัดตาก, สัมภาษณ์, เซนทรัลลาดพร้าว, 6 กรกฎาคม 2559 
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6.2.1.2 ความช่วยเหลือด้านการรับรองสถานะบุคคล 

เนื่องจากสภาวะความพิการก่อให้เกิดความยากล าบากต่อการด าเนินการ
เพ่ือให้ตนเองได้รับการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ดังนั้น ในฐานะที่
รัฐไทยมีหน้าที่ในการรับรองสถานะบุคคลของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎร จึงควรอ านวยความสะดวกเพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรเข้าถึงสิทธิในการรับได้รับการรับรองสถานะ โดยควรก าหนดให้มี
มาตรการโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับรองสถานะบุคคลในการอ านวยความสะดวกให้คนพิการ 
ทั้งการส ารวจ และในการแสวงหาหลักฐาน โดยก าหนดให้หน้าที่ในการส ารวจข้อเท็จจริงของคนพิการ
ที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และไม่
จ าเป็นต้องให้คนพิการเข้ามาด าเนินการด้วยตนเอง รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการแสวงหาหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ หรือให้ข้อสันนิษฐานอันเป็นคุณแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร เช่น หากพบคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรในรัฐไทย และพบว่าคนพิการดังกล่าวมีลักษณะความพิการที่ยากต่อการ
เคลื่อนไหวตั้งแต่เกิดให้สามารถสันนิษฐานได้ว่าคนพิการดังกล่าวเกิดในรัฐไทยและมีถิ่นที่อยู่ในรัฐไทย
จริง รวมถึงควรก าหนดให้การด าเนินการรับรองสถานะบุคคลของคนพิการมีระยะเวลาที่สั้นกว่า
ระยะเวลาของการด าเนินการส าหรับบุคคลที่ไม่พิการ เพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฏรสามารถเข้าถึงสิทธิตามสถานะบุคคลได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการเอ้ือ
ต่อความพิการของคนพิการ 

6.2.1.3 ความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต 
(1) ความช่วยเหลือด้านการศึกษา 

ความช่วยเหลือด้านการศึกษาของคนพิการ คือ ความช่วยเหลือให้
สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าถึงการศึกษา
ระดับสูงขึ้นไปได้ โดยจัดให้มีแผนการการศึกษาที่เหมาะสมกับความพิการแก่คนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร หรือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการได้ และให้
ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมระหว่างที่ได้รับการศึกษา  หากคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไม่จ าเป็นต้องได้รับการจัดการแผนการศึกษา
พิเศษ หรือไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ 
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(2) ความช่วยเหลือด้านหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 
ประการแรก คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ

ทะเบียนราษฎรส่วนใหญ่มีความด้อยโอกาส และมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือดูแล
ความพิการของตนมากกว่าคนที่ไม่พิการ คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรจึงควรได้รับความช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพคนพิการได้ แต่
เนื่องจากความพิการมีความร้ายแรงที่แตกต่างกันออกไป ความช่วยเหลือดังกล่าวสามารถแบ่งระดับ
เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมได้ กล่าวคือ สมควรแบ่งระดับความพิการออกเป็น 3 
ระดับ ดังนี้  

(1) หากเป็นคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรที่มีความพิการที่มีลักษณะร้ายแรง ควรจะจัดให้มีหลักประกันสุขภาพคนพิการโดย
ปราศจากค่าใช้จ่าย และได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลความพิการที่
ครอบถ้วน เช่น คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่เป็นคน
พิการติดเตียงไม่สามารถดูแลตนเองได้ ต้องได้รับการดูแลตลอดเวลาก็ควรได้รับหลักประกันสุขภาพ
คนพิการโดยปราศจากค่าใช้จ่าย  

(2) หากเป็นคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรที่มีความพิการระดับต่ า โดยคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรยังสามารถดูแลตนเองได้ หาเลี้ยงชีพตนเองได้ เช่น คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่มีความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อสาร สามารถดูแล
ตนเองในชีวิตประจ าวันและสามารถประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงตนเองได้ ก็ให้ได้รับหลักประกัน
สุขภาพคนพิการในราคาทั่วไป  

(3) หากเป็นคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรที่มีความพิการระดับปานกลาง คือ ต้องการความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจ าวัน
บ้าง แต่ยังสามารถประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงตนเองได้ เช่น คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
ที่ต้องการเครื่องช่วยความพิการ ให้สามารถได้รับหลักประกันสุขภาพคนพิการในราคาที่น้อยกว่าคน
พิการที่มีความพิการระดับต่ า 

ประการที่สอง ควรก าหนดให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรได้รับความช่วยเหลือให้คนพิการสามารถมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 
กล่าวคือ ความช่วยเหลือให้สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง โดยให้ได้รับเครื่องช่วยความพิการ กาย
อุปกรณ์ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการส าหรับคนพิการ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของคน
พิการ ช่วยเหลือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การบ าบัดทางจิตใจ เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม โดย
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ก าหนดให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรสามารถได้รับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การบ าบัดทางจิตใจที่จ าเป็นต่อความพิการ และหากมีความจ าเป็นควรจัดให้มีผู้ช่วย
คนพิการหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการ 

(3) ความช่วยเหลือด้านการช่วยเหลือดูแล 
ประการแรก ควรให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย

การทะเบียนราษฎรได้รับความช่วยเหลือให้พ้นจากการถูกแสวงหาประโยชน์ การใช้ความรุนแรง การ
ถูกทรมาน การปฏิบัติที่โหดร้าย กล่าวคือ ช่วยเหลือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรให้ออกสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดภยันตราย หรือการถูกแสวงหาประโยชน์ 
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ และน าคนพิการไปอยู่ในสถานที่ท่ีปลอดภัย 

ประการที่สอง ควรให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรได้รับความช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย โดยบุคลากรหน่วยงาน
รัฐที่มีหน้าที่ในการดูแลคนพิการโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจอันดีต่อความ
พิการและคนพิการ เช่น ให้บุคลากรของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเข้าไปช่วยเหลือดูแลในการ
ด าเนินการเพ่ือให้ได้ความช่วยเหลือ ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ ร้องขอเพ่ือให้เกิดความ
ช่วยเหลือ เป็นต้น หรือด าเนินการเพ่ือให้ควรให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรได้รับการรับรองสถานะบุคคล โดยการรวบรวมข้อเท็จจริงและจัดท าประวัติให้แก่
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 6 เช่น ให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการเพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรที่อยู่ในความดูแลของตนเองด าเนินการส ารวจหาข้อเท็จจริงและ
ประสานงานเพื่อให้เกิดการรับรองสถานะบุคคล หรือกระทรวงศึกษาธิการที่มีเด็กนักเรียนพิการที่ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรอยู่ในสถานศึกษาของตนเองควรมีหน้าที่ใน
การช่วยเหลือให้เด็กนักเรียนคนดังกล่าวได้รับการรับรองสถานะบุคคล เป็นต้น  และสนับสนุนความ
ช่วยเหลืออ่ืน เช่น การสนับสนุนล่ามภาษามือ เป็นต้น 

ประการที่สาม ควรให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรได้รับความช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์ หากคนพิการไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไม่สามารถดูแลตนเองได้ และไม่มีผู้ที่สามารถดูแลคน
พิการได้ คนพิการที่นั้นก็ควรได้รับการสงเคราะห์ให้สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยการสงเคราะห์ของ

                                           
6 สัมภาษณ์ วีนัส สีสุข, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน, สัมภาษณ์, 

ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง, 22 กรกฎาคม 2559 
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คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรควรจะเหมาะสมกับสภาพ
ความพิการด้วย เช่น ควรสงเคราะห์คนพิการสมองและสติปัญญาที่สถานสงเคราะห์เฉพาะคนพิการ
ทางสมองและสติปัญญา เป็นต้น เนื่องจากความพิการและประเภทต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน
ออกไป การสงเคราะห์คนพิการโดยไม่ค านึงถึงสภาพความพิการย่อมเป็นผลร้ายต่อคนพิการ อันอาจ
น าไปสู่อันตรายทางร่างกาย และจิตใจ รวมถึงพัฒนาการของคนพิการได้ 

ประการสุดท้าย การส่งเสริมการดูแลคนพิการ นอกจากหน่วยงานรัฐ
จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ตัวคนพิการเองเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ และรักษาสิทธิของ
ตนเองได้แล้ว หน่วยงานรัฐยังต้องมีหน้าที่ในการช่วยเหลือให้ผู้ดูแลคนพิการมีความสามารถในการ
ดูแลคนพิการด้วย ในกรณีคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจาก
ความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน หรือคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่ยังต้องการความ
ช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก เพ่ือให้ผู้ดูแลคนพิการนั้นสามารถให้ความช่วยเหลือคนพิการได้อย่างมี
ความรู้ความเข้าใจ และยิ่งไปกว่านั้น คือ เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการนั้นสามารถดูแลคนพิการได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบโดยตรงมีหน้าที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ดูแลคนพิการ 
เพ่ือปูองกันไม่ให้ผู้ดูแลคนพิการกระท าการใดอันเป็นผลเสียต่อคนพิการและความพิการของคนพิการ 
หรือการกระท าที่อาจถือได้ว่าเป็นการล่วงละเมิดคนพิการ เช่น การล่ามโซ่คนพิการไว้ เพราะกลัวคน
พิการเกิดอันตราย อันเป็นเจตนาที่ค านึงถึงคนพิการ แต่การกระท ากลับท าให้เกิดผลเสียแก่คนพิการ 
แต่ก่อให้เกิดความผิดตามกฎหมายแก่ผู้ดูแลคนพิการด้วย เป็นต้น  

นอกจากมีหน้าที่ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ดูแลคนพิการในการดูแล
คนพิการแล้ว หน่วยงานรัฐยังต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ดูแลคนพิการในอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญ คือ ผู้ดูแล
คนพิการจะต้องมีความสามารถในการดูแลคนพิการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ส าหรับคน
พิการที่มีข้อจ ากัดในความสามารถ ผู้ดูแลจะดูแลคนพิการได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมจะต้องมี
ฐานะเป็นผู้ที่สามารถด าเนินการทางกฎหมายให้แก่คนพิการโดยถูกต้องตามกฎหมาย การเป็นผู้พิทักษ์
ตามมาตรา 23 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการเป็นผู้อนุบาลตามมาตรา 28 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้การด าเนินการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นอ านาจของศาล แต่การ
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดค าสั่งศาลเพ่ือแต่งตั้งผู้ดูแลคนพิการให้เป็นผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลนั้นต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐด้วย 

ส าหรับคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎร ที่มีถิ่นที่อยู่นอกรัฐไทย โดยตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศอ่ืน ผู้ศึกษาเห็นว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบควรท าหน้าที่ประสานแจ้งให้ประเทศซึ่งคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรดังกล่าวตั้งถิ่นฐานอยู่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนพิการคนดังกล่าว 
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โดยการเข้ามาเป็นเจ้าของตัวคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 
ให้ความช่วยเหลือคนพิการทางด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพ่ือ
กลับถิ่นฐาน หรือให้ความช่วยเหลือนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายให้แก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร เช่น ช่วยเหลือในการด าเนินการทางกฎหมาย หรืออ านวย
ความสะดวกในการเดินทางกลับถิ่นฐาน  

(4) ความช่วยเหลือด้านการท างาน 
ประการแรก การท างานของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม

กฎหมายการทะเบียนราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในรัฐไทยที่สามารถประกอบอาชีพเพ่ือดูแลตนเองได้ 
สมควรมีโอกาสได้ประกอบอาชีพเพ่ือดูแลตนเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางชีวิตและ
ทางจิตใจของคนพิการแล้ว ยังเป็นการลดภาระในการดูแลคนพิการของรัฐไทยอีกด้วย แต่เนื่องจากคน
พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่ถูกถือ
ว่าเข้าเมืองผิดกฎหมาย และต้องขอใบอนุญาตท างานจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ท าให้
นายจ้างประสบปัญหาการจ้างงานคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรได้ ซึ่งท าให้คนพิการไม่สามารถดูแลตนเองได้ และไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
รวมถึงไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ผู้ศึกษาจึงเห็นควรเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้คน
ต่างด้าวสามารถได้รับใบอนุญาตท างาน ก าหนดหลักเกณฑ์ให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรสามารถขอรับใบอนุญาตท างานได้ ตามมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และเสนอแนะให้คนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่ได้รับใบอนุญาตท างาน ได้รับประโยชน์จากนโยบาย
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นายจ้างจ้างคนพิการตามมาตรา 33 34 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนคนพิการที่
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท างาน และจ านวนเงินที่
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2554 

ประการที่สอง การท างานของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่นอกรัฐไทย ควรจัดให้มีการฝึกอาชีพให้คนพิการ
ลักษณะนี้สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพในรัฐต้นทางของตนเองได้ เพื่อลดการงานการขาดอาชีพ
ของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมานการทะเบียนราฎร อันเป็นการพัฒนา
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ประชาคมอาเซียนส าหรับผู้ด้อยโอกาส และเป็นการแก้ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของคน
พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรในเชิงสร้างสรรค์7 

(5) ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง 
ควรก าหนดให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ

ทะเบียนราษฎรซึ่งมีฐานะเป็นคนต่างด้าวซึ่งถูกถือว่าเข้าเมืองผิดกฎหมาย สามารถเดินทางออกจาก
พ้ืนที่ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นรายกรณี หากการออกนอกพ้ืนที่นั้น เป็นการออก
นอกพ้ืนที่เพ่ือการรักษาพยาบาลอาการเจ็บปุวย อันเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวคนพิการ เนื่องจากความ
บกพร่องทางร่างกาย หรือสภาพจิตใจ คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎร หรือคนพิการทั่วไป ก็ย่อมต้องการรักษาพยาบาลเพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ อีก
ทั้งคนพิการมีความต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้ดูแลที่จะต้องเดินทางไปพร้อมกับคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร หากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเช่นเดียวกัน ก็ควรจะอนุญาตให้ผู้ดูแลคนพิการ
สามารถเดินทางไปพร้อมกับคนพิการด้วยได้ 

ในกรณีของการเดินทางเพ่ือกรณีอ่ืนนอกจากการรักษาพยาบาล เช่น 
การศึกษา การท างาน เป็นต้น ผู้ศึกษาก็เห็นว่าควรจะอนุญาตให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลสามารถเดินทางออกนอกพ้ืนที่ได้ โดยใช้ก าหนดระยะเวลาในการรายงานตัว หรือต่อใบอนุญาต
เดินออกจากพ้ืนที่ในลักษณะของบุคคลที่ต้องการอนุญาตในการเดินทางออกนอกพ้ืนที่กลุ่มอ่ืน ๆ   

(6) ความช่วยเหลือด้านกระบวนการยุติธรรม 
ควรให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน

ราษฎรได้รับความช่วยเหลือให้สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ กล่าวคือ จัดให้มีความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายจากหน่วยงานที่ดูแลคนพิการโดยตรง อันเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือ
ดูแลคนพิการ มีความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ เพ่ือให้คนพิการเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมได้ ช่วยเหลือเมื่อคนพิการอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว เช่น ช่วยเหลือโดยการ
สนับสนุนล่ามภาษามือแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่มี
ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อสาร เป็นต้น 

                                           
7 สัมภาษณ์ พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, รองศาสตราจารย์ประจ าคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สัมภาษณ์,  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 11 
กรกฎาคม 2559  
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6.2.1.4 ความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ 

คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรมี
สิทธิในการได้รับการคุ้มครองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่นอกรัฐไทย เป็นเปูาหมายในการคุ้มครอง
ดูแลของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ และหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของ
อาเซียน อันได้แก่  

(1) ส านักงานสหประชาชาติข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน (The Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights – OHCHR) ซึ่งเป็นองค์กรของ
สหประชาชาติ มีภารกิจโดยตรงในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองตาม
กฎหมายระหว่างประเทศและที่ก าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ( Universal 
Declaration of Human Rights - UDHR) 

(2) กองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children's Fund 
– UNICEF) ซึ่งเป็นองค์กรของสหประชาชาติ มีภารกิจโดยตรงในการดูแลงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
เด็กท่ัวโลก ทั้งด้านพัฒนาการ การศึกษาพ้ืนฐาน และการคุ้มครองสิทธิของเด็ก  

(3) ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High 
Commissioner for Refugees - UNHCR) ซึ่งเป็นองค์กรของสหประชาชาติ มีภารกิจโดยตรงในการ
คุ้มครองบุคคลไร้รัฐหรือบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

(4) คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Right - AICHR) ซึ่งเป็นกลไกสิทธิมนุษยชนระดับ
ภูมิภาคในอาเซียน มีภารกิจโดยตรงในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
ของประชาชนอาเซียน เพ่ือเพ่ิมพูนความร่วมมือระดับภูมิภาค 

(5) องค์การอนามัยโลก (World Health Organiztion – WHO) ซึ่งเป็น
องค์การของสหประชาชาติ มีภารกิจโดยตรงในการดูแลสุขภาพของมนุษย์ทั่วโลก เพ่ือให้มี ระดับ
สุขภาพที่ดีที่สุด 

หน่วยงานระหว่างประเทศข้างต้นจึงมีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลคนพิการที่
ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรตามภารกิจของตนเองด้วย โดยควร
ก าหนดให้รัฐไทยมีหน้าที่ในการประสานส่งต่อเพ่ือขอความร่วมมือร่วมกันในการด าเนินการให้ความ
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ช่วยเหลือดูแลคนพิการดังกล่าว และไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือจากหน่วยงานระหว่างประเทศที่จะมี
ให้แก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร8 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้ท าการทดลองทางสังคม โดยการยกร่างหนังสือเพ่ือ
ขอความช่วยเหลือให้แก่นายสุชาติ ตราสังข์ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของวิทยานิพนธ์ไปยังผู้แทนไทยใน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights or AICHR) เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการนี้ต่อไป 
ด้วยว่า ทั้งประเทศไทยและประเทศเมียนมา รวมถึงทุกประเทศสมาชิกอาเซียนต่างก็เป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการฯ ขอให้ตระหนักว่า ผู้ศึกษามีความตั้งใจที่จะสร้างต้นแบบการร้อง
ขอความคุ้มครองระหว่างประเทศส าหรับคนพิการที่ไร้การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎร เพ่ือสร้างแนวคิดในการเชื่อมความคุ้มครองระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการนี้กับการท างานของรัฐสมาชิกแต่ละรัฐ9

  
6.2.1.5 ด้านการสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม

กฎหมายการทะเบียนราษฎร 

ประการแรก ทัศนคติต่อผู้ทรงสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ทรงสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 คือ คนพิการ โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าต้องเป็นคน
พิการสัญชาติไทย เพราะฉะนั้น คนพิการที่ปรากฏตัวอยู่ในรัฐไทย ไม่ว่าจะเป็นคนพิการที่ได้รับการ
บันทึกลงในทะเบียนราษฎรหรือไม่ เป็นคนพิการสัญชาติใด คนพิการคนนั้นต้องได้รับความคุ้มครอง
จากพระราชบัญญัติดังกล่าว หน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงมี
หน้าที่ในการสร้างความเข้าใจถึงตัวผู้ทรงสิทธิของพระราชบัญญัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานรัฐที่ต้องให้ความช่วยเหลือดูแลคนพิการตามพระราชบัญญัติ ตัวคนพิการเอง ผู้ดูแลคน
พิการ หรือองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการ เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 อันเป็นสิทธิของตนได้  

                                           
8
 สัมภาษณ์ เสรี นนทสูติ, ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล

อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Intergovernmental Commission on Human Rights or AICHR), 
สัมภาษณ์, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ, 29 กรกฎาคม 2559 

9 โปรดดูหนังสือดังกล่าวในภาคผนวก ข ในหน้าที่ 263 
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ผู้ศึกษาเห็นว่าหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับคนพิการควรจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานให้หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องสามารถน าเอาเป็นหลักในการปฏิบัติงานได้ ส าหรับการ
แก้ปัญหาในส่วนของความเข้าใจของหน่วยงานรัฐ และในส่วนของด้านเอกชน คือ คนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการ หรือองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการ ให้หน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบโดยตรงจัดท าสื่อ
สารสนเทศ หรือสนับสนุนให้องค์การเอกชนจัดท าสื่อสารสนเทศท่ีสร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคมในตัว
ผู้ทรงสิทธิของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

ประการที่สอง ทัศนคติต่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร รัฐไทยมีหน้าที่ในการสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ซึ่งเป็นพันธกรณีตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ดังนั้น รัฐไทยจึงมีหน้าที่ในการสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรด้วย เพราะคนพิการทุกคนเป็นผู้ทรงสิทธิตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ รัฐไทยต้องใช้สื่อสารสนเทศ นโยบายต่างๆ ในการสร้างเจตคติที่ดีต่อ
คนพิการ ซึ่งการสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการไม่จ ากัดเฉพาะการสร้างเจตคติที่ดีให้บุคคลอ่ืนที่มองคน
พิการ แต่ต้องสร้างเจตคติท่ีดีให้ตัวคนพิการเองด้วย โดยการส่งเสริมให้ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัว หรือ
ผู้ปกครอง มองว่าความพิการไม่ใช่กรรมที่คนพิการต้องชดใช้ ไม่ใช่ความอับอายของครอบครัว และคน
พิการไม่ใช่ภาระของสังคม คนพิการสามารถเป็นประโยชน์แก่สังคมได้เช่นเดียวกับคนที่ไม่พิการ สร้าง
เจตคติว่าคนพิการต้องเข้าถึงสิทธิทุกประการเช่นเดียวกับคนที่ไม่พิการ และถึงแม้จะมีความพิการ คน
พิการก็ยังสมควรที่จะได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎร และมีสถานะบุคคลตามกฎหมาย 

6.2.1.6 การสนับสนุนความช่วยเหลือโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

ระเบียบดังกล่าวควรก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนพิการที่ไม่
มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
ของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนด้อย
โอกาส ประกอบกับความพิการท าให้ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่มากกว่าคนที่ไม่พิการ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ10 โดยควรก าหนดให้กองทุนมีหน้าที่ใน
การสนับสนุนทางการเงินให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

                                           
10 สัมภาษณ์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ , ศาสตราจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สัมภาษณ์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 11 กรกฎาคม 
2559 
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หากคนพิการไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือตามระเบียบได้ เพ่ือเป็นการประกันว่าคนพิการที่ไม่มี
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจะสามารถได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นที่
เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

กล่าวคือ ก าหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือ
ต่าง ๆ ด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามแนวทางที่ระเบียบวางไว้ โดยให้อ านาจหน่วยงานในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของตน และหากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการให้ความ
ช่วยเหลือไม่ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ หรือคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎรด าเนินการใดเพ่ือให้เกิดความช่วยเหลือด้วยตนเอง และเกิดค่าใช้จ่าย ให้คนพิการ
ที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรสามารถขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนที่ตั้งขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือตามระเบียบได้ และให้กองทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีภารกิจในการให้ทุนส าหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการด าเนินงานด้านการสงเคราะห์
ช่วยเหลือคนพิการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการตาม
มาตรา 2311 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งภารกิจในการให้ทุนนี้สอดคล้องกับการให้ความช่วยเหลือที่
เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติ ฯ  

6.2.1.7 อ่ืน ๆ 
ประการแรก ระเบียบดังกล่าวควรก าหนดข้อสันนิษฐานในกรณีที่คนพิการไม่

สามารถแสดงตนว่าเป็นคนพิการที่มีสถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรอย่างไร ให้
ได้รับข้อสันนิษฐานว่าเป็นคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 
เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนพิการคนดังกล่าวได้ทันสถานการณ์ โดยไม่ต้องพิสูจน์

                                           
11

 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

“ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงาน เรียกว่า �กองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ� เพ่ือเป็นทุนส าหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ การส่งเสริมและการด าเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง” 



194 
 

ก่อนว่าคนพิการนั้นเป็นคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรหรือ
คนพิการที่มีสถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

ประการที่สอง ระเบียบดังกล่าวควรก าหนดให้มีการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
ที่มีความคล่องตัว สามารถเข้าถึงตัวคนพิการในท้องที่ต่างๆได้ เช่น เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพ้ืนที่
จังหวัด หรือพ้ืนที่อ าเภอ หรือหมู่บ้าน เนื่องจากคนพิการมีความยากล าบากในการเคลื่อนไหว หรือ
การด าเนินการใดๆ โดยควรก าหนดให้หน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือคนพิการอยู่แล้ว เพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการดั งกล่าวอยู่จะมี
ประสบการณ์และความเข้าใจต่อคนพิการและสภาวะความพิการ  

ประการที่สาม ระเบียบดังกล่าวควรก าหนดวิธีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ โดยการก าหนดให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎร หรือผู้ดูแลคนพิการที่ดูแลคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรสามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ และสามารถ
ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางปกครอง นอกจากนั้น เนื่องจากการไม่ให้
ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ คนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจึงควรสามารถเข้าสู่กระบวนการขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา 1512 และ1613 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

                                           
12 มาตรา 15 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
“การก าหนดนโบบาย  กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของ

หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคน
พิการมิได ้

  การกระท าในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามวรรค
หนึ่งให้หมายถึงความรวมถึงการกระท าหรืองดเว้นกระท าการที่แม้จะมิได้มุ่งหมายให้เป็นการเลือก
ปฏิบัติต่อคนพิการโดยตรง แต่ผลของการกระท านั้นท าให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะ
ได้รับเพราะเหตุแห่งความพิการด้วย 

  การเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือประโยชน์สาธารณะ
สนับสนุนให้กระท าได้ตามความจ าเป็นและสมควรแก่กรณี ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แต่ผู้กระท าการนั้นจะต้องจัดให้มีมาตราการช่วยเหลือเยียวยาหรือรักษา
ซึ่งสิทธิหรือประโยชน์แก่คนพิการตามความจ าเป็นเท่าที่จะกระท าได้” 



195 
 

พิการ พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องขอ การรวบรวมพยานหลักฐาน การไกล่
เกลี่ย การวินิจฉัย และค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกลี่ย เกี่ยวกับการกระท าใน
ลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พ.ศ. 2556 ได้  

ประการสุดท้าย ระหว่างการร่างระเบียบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการควรก าหนดมาตรการชั่วคราวเพ่ือใช้การให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร เพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรสามารถได้รับความช่วยเหลือ โดยความช่วยเหลือควรจะครอบคลุมความ
ช่วยเหลือตามสิทธิของคนพิการทั้ง 4 สิทธิ เพื่อคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และเพ่ือให้คนพิการสามารถสามารถขอรับ
ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อระเบียบความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ประกาศใช้ 

6.2.2 ข้อเสนอด้านข้อมูลของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎร 

ก าหนดให้มีการจัดท าทะเบียนคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎร ระบุถึงประเภทความพิการ สาเหตุการเกิดความพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพ่ือ
การจัดการปัญหาการขาดข้อมูลของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎร ให้ทราบถึงจ านวนที่แน่นอนของคนพิการลักษณะดังกล่าว อันเป็นเครื่องมือในการขจัดความ

                                                                                                                         
13 มาตรา 16 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
“คนพิการที่ได้รับ หรือจะได้รับความเสียหายจากการกระท าในลักษณะที่เป็นการ

เลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อคนพิการมาตรา 15 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีค าสั่งเพิกถอนการ
กระท าหรือห้ามมิให้กระท าการนั้นได้  ค าสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การร้องขอตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟูองเรียกค่าเสียหาย
ฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอ านาจ โดยให้ศาลมีอ านาจก าหนดค่าเสียหายอย่างอ่ืน อันมิใช่ตัวเงินให้แก่
คนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการนั้น
เป็นการกระท าโดยจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ศาลจะก าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ให้แก่คนพิการไม่เกินสี่เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงด้วยก็ได้  

หลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอ และการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด” 
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ไร้รัฐ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามการช่วยเหลือที่ได้ให้แก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคล
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรไปแล้ว หรืออยู่ในขณะให้ความช่วยเหลือ หรือยังไม่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือ และเพ่ือติดตามการด าเนินการเพื่อรับรองสถานะของคนพิการ 

6.2.3 ข้อเสนอด้านความเข้าใจที่ตรงกันด้านปัญหาสถานะบุคคล 
เนื่องจากถ้อยค าตามระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท า

ทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดให้เรียกบุคคลที่ได้รับการบันทึก
ลงในทะเบียนราษฎร ประเภททะเบียนประวัติ ทร. 38 ก. เพ่ือจัดการปัญหาสถานะบุคคลว่า “บุคคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดเกี่ยวกับสถานะของบุคคลดังกล่าว ว่าเป็น
บุคคลที่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎร หรือเป็นบุคคลที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในตัวของผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย
ต่างๆ เพราะบุคคลที่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎร ประเภททะเบียนประวัติ ทร.  38 ก. มี
สถานะเป็นราษฎรของรัฐไทย เช่น ผู้ทรงสิทธิตามมาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ที่มีเปูาประสงค์
ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎร ผู้ศึกษาจึงเห็นสมควรก าหนดให้เรียกบุคคลที่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียน
ราษฎร ประเภททะเบียนประวัติ ทร. 38 ก. นอกเหนือจากค าว่า “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” 
เช่น บุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคล หรือบุคคลที่รอการพิสูจน์สถานะบุคคล เป็นต้น 

6.2.4 ข้อเสนอด้านการคุ้มครองสิทธิของคนพิการที่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียน
ราษฎรอ่ืนนอกจากคนพิการสัญชาติไทย 

เนื่องจากสถานการณ์กฎหมายไทยในปัจจุบัน ซึ่งก่อให้ เกิดการเลือกปฏิบัติต่อคน
พิการที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย จากกฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ที่ก าหนดให้คนพิการที่จะ
สามารถขอรับบัตรประจ าตัวคนพิการ คือ คนพิการสัญชาติไทย คนพิการที่ไม่ได้รับการรับรองสัญชาติ
ไทยจึงไม่ได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือดูแลตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะเป็นปัญหาที่คน
พิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจะต้องเผชิญต่อไป หลังจากที่
ได้รับการรับรองสถานะบุคคลแล้ว กล่าวคือ คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติฯ เป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตาม
หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากระเบียบตามมาตรา 19/1 แต่เมื่อได้รับการรับรองสถานะบุคคลแล้ว 
กลับไม่สามารถได้รับได้ความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติดังกล่าวอีก เพราะยังคงไม่สามารถขอรับ
บัตรประจ าตัวคนพิการได้ ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรจะมีการแก้ไขปัญหานี้โดยการก าหนดหลักเกณฑ์ให้



197 
 

คนพิการที่มีสถานะบุคคลตามกฎหมายทะเบียนราษฎรทุกประเภท สามารถขอรับบัตรประจ าตัวคน
พิการเพ่ือขอความคุ้มครองช่วยเหลือดูแลจากพระราชบัญญัติฯได้  

ทั้งนี้ การได้รับความคุ้มครองดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องเป็นความคุ้มครองที่มีระดับ
เดียวกับคนพิการที่ถือสัญชาติไทย เช่นเดียวกับแนวทางการให้คุ้มครองด้านสุขภาพของหลักประกัน
สุขภาพ ที่มีการแบ่งระดับความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป โดยอาจจะแบ่งระดับด้วยลักษณะของ
การบริการ หรืออาจเป็นการแบ่งระดับของการเข้าถึงสิทธิ เช่น เป็นการคุ้มครองโดยมีค่าใช้จ่าย เป็น
ต้น เพียงแต่คนพิการที่ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรไทยจะต้องได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือดูแล
จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2556 เพ่ือไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 

ในท้ายที่สุด ผู้ศึกษาได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมายกร่างระเบียบตามมาตรา 19/1 
แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการฯ เพ่ือเสนอเป็นต้นแบบของ
หลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้แก่คน
พิการไร้การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และเพ่ือที่จะนับหนึ่งที่จะวงการ
นิติศาสตร์ไทยจะร่วมผลักดันการประกาศใช้ระเบียบนี้เสียที  

 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาเชื่อว่าคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎร เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือดูแลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากคนพิการ
ต้องทนทุกข์กับสภาวะความพิการของตน ท าให้ชีวิตประจ าวันทุกวันของคนพิการเป็นไปอย่าง
ยากล าบาก อาจถึงกระทั่งทุกข์ทรมานจากการไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ไม่สามารถบรรเทาทุกข์ให้
ตนเองได้ ยิ่งเมื่อประกอบกับความเสี่ยงที่อาจจะถูกจับกุมด าเนินคดี และการไม่สามารถแสวงหา
โอกาสเพ่ือท าให้ชีวิตของตนเองดีขึ้น ยิ่งเป็นการซ้ าเติมความด้อยโอกาสแก่คนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรให้มากขึ้นจนอาจท าให้คนพิการที่ไม่มีการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรรู้สึกว่าตนด้อยค่า ไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

รัฐไทยในฐานะผู้ใช้อ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนที่คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรปรากฏตัวขึ้น มีหน้าที่ทั้งปวงตามหลักสิทธิมนุษยชนและ
มนุษยธรรม เพ่ือรับประกันว่าคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียน
ราษฎรจะมีฐานะที่เท่าเทียมกับมนุษย์คนอ่ืนๆในสังคม ซึ่งก็คือการรับประกันว่าคนพิการที่ไม่มีการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรจะสามารถใช้ชีวิตประจ าวันทุกวันได้อย่างปกติ
สุขเหมือนคนทั่วไป โดยไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือตลอดเวลา 
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ร่าง 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนแก่ 

คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร พ.ศ. .... 

 
อาศัยอ านาจตามความของมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และมาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักสิทธิ
มนุษยชนแก่คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ....” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร” หมายความว่า คนพิการที่ไม่ปรากฏ
การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของประเทศใดเลยในโลก 
  “เด็กพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร” หมายความว่า ผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ที่มีลักษณะของคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร 
  “ความช่วยเหลือเบื้องต้น” หมายความว่า การรักษาพยาบาล การช่วยเหลือให้พ้น
จากสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย การด าเนินการเพ่ือบันทึกตัวคนพิการที่ไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎรลงในทะเบียนราษฎร ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของคนพิการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การบ าบัดจิต การสงเคราะห์คนพิการที่ไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎร และความช่วยเหลือทางการศึกษาของคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียน
ราษฎร  
  “ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พ่ีน้อง หรือ
บุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร 
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  “ผู้ช่วยคนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎรเฉพาะบุคคลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่ส าคัญในการด ารงชีวิต  
  “ทะเบียนคนพิการ” หมายความว่า ทะเบียนคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียน
ราษฎร 
  “สถานสงเคราะห์ตามความพิการ” หมายความว่า สถานสงเคราะห์ตามความพิการ
ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
  “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือคนพิการที่ไร้สถานะการทะเบียนราษฎร 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรักษาการตามระเบียบนี้ 
และมีอ านาจก าหนดวิธีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ เมื่อเจ้าหน้าที่พบคนพิการที่ไม่
สามารถแสดงหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนพิการดังกล่าวเป็นคนพิการที่ไร้
สถานะการทะเบียนราษฎร อันเป็นผู้ทรงสิทธิตามระเบียบนี้ 

หมวด 2 
ความช่วยเหลือเบื้องต้น 

 
  ข้อ 6 คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น
ตามความจ าเป็นต้องการ ดังที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ลักษณะ 1 
ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล 

 
  ข้อ 7 คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตาม
อาการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
  ข้อ 8 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร หรือ
ได้รับแจ้งว่าพบคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการรักษาพยาบาลทันที 
  ข้อ 9 ให้คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรได้รับการรับรองความพิการ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
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  ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลตามข้อ 7 ความช่วยเหลือตามข้อ 8 และ
การรับรองความพิการตามข้อ 9 ในกรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 

ลักษณะ 2 
ความช่วยเหลือด้านการรับรองสถานะบุคคล 

 
  ข้อ 11 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้เกิดการรับรองความพิการ พร้อมทั้ง
สืบหาข้อเท็จจริงของคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร เพ่ือบันทึกชื่อ ที่อยู่ ผู้ดูแลคนพิการ 
และข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือจัดท าทะเบียนคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร 
  ข้อ 12 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าประวัติคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร 
และประสานส่งต่อประวัติดังกล่าวแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการบันทึกตัวคนพิการที่ไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎรลงในทะเบียนราษฎรต่อไป 
  ข้อ 13 หากคนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร ด าเนินการใดเพ่ือให้ได้รับ
การรับรองสถานะบุคคลด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินการนั้น ในกรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 

ลักษณะ 3 
ความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต 

 
  ข้อ 13 ให้คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรได้รับความช่วยเหลือให้พ้นจาก
สถานการณ์ท่ีเป็นอันตรายแก่ร่างกาย ชีวิต และสวัสดิภาพหรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย
แก่ร่างกาย ชีวิต และสวัสดิภาพของคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร หรือสถานการณ์ที่คน
พิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรถูกแสวงหาประโยชน์ หรือมีความเสี่ยงในการถูกแสวงหา
ประโยชน์ 
  ข้อ 14 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียน
ราษฎรพ้นจากสถานการณ์ตามข้อ 13 แล้ว หากพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่ามีความจ าเป็น ให้น าตัวคน
พิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรนั้นไปยังสถานสงเคราะห์ตามความพิการเพ่ือรับการสงเคราะห์
ต่อไป 
  หากพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรผู้ใดนอกจาก
กรณีตามวรรคหนึ่ง มีความจ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าคนพิการที่ไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎรดังกล่าวไปยังสถานสงเคราะห์ตามความพิการเพ่ือรับการสงเคราะห์ต่อไป 
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  ให้สถานสงเคราะห์ตามความพิการมีหน้าที่ต้องให้การสงเคราะห์แก่คนพิการซึ่งไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎร  
  ข้อ 15 ให้คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นใน
เครื่องมือช่วยความพิการ ผู้ช่วยคนพิการ สนับสนุนล่ามภาษามือ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย 
และการบ าบัดทางจิต ตามความจ าเป็นของความพิการเพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียน
ราษฎรสามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
  ข้อ 16 ให้คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรได้รับความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การจัดหาทนายความ และความช่วยเหลืออ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการทางกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราขการ 
  ข้อ 17 ให้คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรได้รับการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความพิการ หรือให้ได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษาที่ เหมาะสมตามความพิการ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  ข้อ 18 ให้คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรได้รับความช่วยเหลือเพ่ือให้
ได้รับใบอนุญาตท างานตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีกระทรวงแรงงาน
ก าหนด 
  ข้อ 19 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของคนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร 
ตามข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 และข้อ 18 ในกรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
  ข้อ 20 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตามที่เห็นว่าจ าเป็นแก่ผู้ดูแลคน
พิการที่ให้ความดูแลคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามข้อเท็จจริง เพ่ือให้ผู้ดูแลคนพิการ
ดังกล่าวสามารถดูแลคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ลักษณะ 4 
ความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ 

 
  ข้อ 21 หากพนักงานเจ้าหน้าที่พบคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร และมี
ข้อเท็จจริงอันสามารถเชื่อถือได้ว่าคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรดังกล่าว ไม่มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคนพิการ เพ่ือแจ้งข้อเท็จจริง
ดังกล่าวให้แก่ประเทศท่ีคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรนั้นมีถิ่นที่อยู่ และแจ้งแก่หน่วยงาน
ระหว่างประเทศที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร 
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หมวด 3  
กองทุนเพ่ือคนพิการที่ไร้สถานะการทะเบียนราษฎร 

 
  ข้อ 22 ให้จัดให้มีกองทุนเพ่ือคนพิการที่ไร้สถานะการทะเบียนราษฎร ซึ่งประกอบไป
ด้วย 
  (1) เงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  (2) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาค เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคของกองทุน 
  (3) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
  (4) รายได้อ่ืน 
  ข้อ 23 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่คนพิการซึ่งไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎร ให้เป็นตามไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการก าหนด 

หมวด 4 
การติดตามการให้ความช่วยเหลือ 

 
  ข้อ 24 พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนพิการที่ไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎรตามความจ าเป็นต้องการของคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร 
จนกว่าความจ าเป็นต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นดังกล่าวจะหมดไป 
  ข้อ 25 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนพิการที่ไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎรที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรือยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ หรือยังไม่ได้
ด าเนินการลงในทะเบียนคนพิการ 
  ข้อ 26 หากคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรผู้ใดไม่ได้รับความช่วยเหลือ
เบื้องต้น หรือได้รับความช่วยเหลือความช่วยเหลือเบื้องต้นที่ไม่เหมาะสม คนพิการที่ไม่มีสถานะการ
ทะเบียนราษฎร ผู้ดูแลคนพิการ หรือองค์การคนพิการที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย สามารถ
ร้องเรียนการกระท าดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นได ้
  ผู้บังคับบัญชาของพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจะต้องพิจารณาข้อ
ร้องเรียนตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 
  การร้องเรียนตามวรรคหนึ่ ง ไม่กระทบถึงการใช้สิทธิ ในการร้องเรียนต่อ
คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ



203 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามกฎหมาย 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ 27 ความช่วยเหลือเบื้องต้นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้แก่คนพิการที่ไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎร ก่อนหน้าระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าเป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นตาม
ระเบียบนี้ และให้คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรที่ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นดังกล่าว 
สามารถได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ต่อไปจนกว่าความจ าเป็นต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น
นั้นหมดไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. 
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ภาคผนวก ก 
กรณีศึกษาในวิทยานิพนธ์ 

 

1. เด็กชายควาน้อยน้อย 

ข้อเท็จจริง 

 เกิดท่ีโรงพยาบาลแม่ระมาด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2551 โดยมีหนังสือรับรองการเกิด ทร. 1/1 
แต่ยังไม่ได้แจ้งเกิด 

 มีอายุ 8 ปี 

 เกิดจากบิดาและมารดาที่ได้รับการบันทึกแล้วใน ท.ร. 38 ก. ในสถานะ “บุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน” และมีเลขประจ าตัวประชาชนไทย 13 หลักข้ึนต้นด้วยเลข 0 

 อาศัยอยู่กับบุพการี ที่บ้านน้ าดิบบอนหวาน ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

 ยังไม่ได้รับการแจ้งเกิด และยังมิได้รับการรับรองสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบน
โลก 

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ 

 มีความพิการทางสติปัญญาตั้งแต่เกิด คือ มีพัฒนาการทางสติปัญญาช้า และมีอาการชักเกรง 
จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และจะต้องได้รับการรักษาด้วยยาเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีหนังสือรับรองความพิการซึ่งออกโดยแพทย์ 

 ประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือเป็นคนผิด
กฎหมายคนเข้าเมืองของทุกรัฐบนโลก 

 ไร้สิทธิในหลักประกันสุขภาพในกองทุนเพ่ือบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 ทั้งท่ีมีปัญหาสถานะบุคคล 

 ไม่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎร ท าให้ไม่สามารถขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการได้ และไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกฎหมายที่
ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว คือ 
(1) เข้าไม่ถึงสิทธิในการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะด้านความพิการ โดยน้องมีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาช้า ท าให้ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาท่ัวไปได้ และต้องได้รับความช่วยเหลือใน
การศึกษา 
(2) เข้าไม่ถึงสิทธิในการรับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่าย
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ในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ โดยอาการ
ของน้องจะต้องได้รับการรักษาเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ท าให้บุพการีของน้องต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายอย่างมาก 
(3) เข้าไม่ถึงสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง 

2. นางแปะ 

ข้อเท็จจริง 

 เกิดเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2481 นอกโรงพยาบาล ที่หมู่บ้านขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก   

 ปัจจุบันอายุ 78 ปี 

 เกิดจากบุพการีที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนใดๆ 

 ได้รับการรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก 

 มิได้รับการรับรองสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก  

 ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎรประเภททะเบียนประวัติ ทร. 38 ก ในฐานะบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ 

 มีความพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เนื่องจากเม่ือวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 นางแปะ ประสบอุบัติเหตุลื่นล้ม จนท าให้กระดูกสะโพกหัก และไม่สามารถเดินได้ โดยมี
หนังสือรับรองความพิการซึ่งออกโดยแพทย์ 

 ประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือเป็นคนผิด
กฎหมายคนเข้าเมืองของทุกรัฐบนโลก 

 นางแปะไม่มีที่พักอาศัย เนื่องจากถูกรื้อถอนที่พักอาศัยเดิมที่อยู่ในที่ดินของผู้อื่น 

 นางแปะมีหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว ด้วยเงินจากกองทุนพระราชทานเพ่ือสงเคราะห์คนไข้
ยากจนนสมเด็จพระเทพฯ  

 แต่ไร้สิทธิในหลักประกันสุขภาพในกองทุนเพ่ือบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 ทั้งท่ีมีปัญหาสถานะบุคคล 

 ไม่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎร ท าให้ไม่สามารถขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการได้ และไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกฎหมายที่
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ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว คือ 
(1) เข้าไม่ถึงสิทธิในการได้รับการปรับสภาพที่อาศัยให้เหมาะสมตามความพิการ โดยนางแปะไม่
มีที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังต้องการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับความพิการทางการเคลื่อนไหว 
(2) เข้าไม่ถึงสิทธิในการรับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ โดยนางแปะ
มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ท าให้ต้องอาศัยกายอุปกรณ์ ให้สามารถเคลื่อนไหวได้ อีกท้ังยัง
ต้องการการฟ้ืนฟูสรรถภาพอีกด้วย 
(3) เข้าไม่ถึงสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง 

3. นายเพลโคะ 

ข้อเท็จจริง 

 เกิดเม่ือประมาณ พ.ศ. 2501 นอกโรงพยาบาลที่หมู่บ้านแม่ขะมุน้อย หมู่ 5 ต าบลแม่ต้าน อ าเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก 

 ก่อนเสียชีวิตมีอายุประมาณ 58 ปี 

 เกิดจากบิดาที่เป็นคนสัญชาติไทย และมีพ่ีน้องที่มีสัญชาติไทย 

 อาศัยอยู่ที่ ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตากมิได้รับการรับรองสถานะบุคคลใน
ทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก 

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ 

 มีความพิการซ้ าซ้อน คือ ความพิการทางการเห็น เนื่องจากประมาณ พ.ศ. 2519 มีอาการแสบ
ตาและต่อมาสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้าง และความพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 
เนื่องจากหกล้ม ท าให้ร่างกายซีกขวาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีก 

 ประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือเป็นคนผิด
กฎหมายคนเข้าเมืองของทุกรัฐบนโลก ถึงแม้ว่าจะเกิดจากบิดาที่มีสัญชาติไทย และมีพ่ีน้องที่มี
สัญชาติไทยก็ตาม 

 นายเพลโคะ อาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านบนพื้นดิน มีเพียงหมอนและผ้าห่มคลุมกาย 

 ไร้สิทธิในหลักประกันสุขภาพในกองทุนเพ่ือบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 ทั้งท่ีมีปัญหาสถานะบุคคล  

 ต่อมาได้เสียชีวิตลงในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 

 ไม่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎร ท าให้ไม่สามารถขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการได้ และไม่



218 

สามารถเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกฎหมายที่
ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว คือ 
(1) เข้าไม่ถึงสิทธิในการรับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ โดยนายเพล
โคะมีอาการอัมพาตครึ่งซีกต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และต้องการเครื่องช่วยความพิการ
เพ่ือช่วยทั้งการเคลื่อนไหวในด้านความพิการทางการเคลื่อนไหว และความพิการทางการเห็น 
(2) เข้าไม่ถึงสิทธิในการได้รับการปรับสภาพที่อาศัยให้เหมาะสมตามความพิการ หรือผู้ช่วยคน
พิการ โดยนายเพลโคะอาศัยอยู่บนพื้นดิน ใต้ถุนบ้าน ซึ่งไม่เหมาะสมกับความพิการ และไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
(3) เข้าไม่ถึงสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง 

4. เด็กหญิงเอะเก่พอ 

ข้อเท็จจริง 

 เกิดท่ีประเทศเมียนมา ประมาณปี พ.ศ. 2553  

 เกิดจากจากบิดามารดาไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน 

 มีอายุ 6 ปี 

 น้องเอะเก่พอได้เดินทางมายังรัฐไทย ประมาณปี พ.ศ. 2553 

 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ หมู่บ้านแม่พลู ต าบลแม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มิได้รับการรับรอง
สถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก 

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ 

 มีความพิการซ้ าซ้อน 1) พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย คือ ได้ยินเสียงแต่ไม่เข้าใจ
ถึงภาษาและไม่สามารถใช้ภาษาได้ 2) ความพิการทางสติปัญญา คือ มีพัฒนาการช้า และ 3) 
ความพิการทางการเรียนรู้ 

 ประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือเป็นคนผิด
กฎหมายคนเข้าเมืองของทุกรัฐบนโลก 

 หากมีอาการเจ็บปุวยจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยโรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพ ต าบลหนองบัว 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

 แต่ไร้สิทธิในหลักประกันสุขภาพในกองทุนเพ่ือบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 ทั้งที่มีปัญหาสถานะบุคคล 
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 ไม่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎร ท าให้ไม่สามารถขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการได้ และไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกฎหมายที่
ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว คือ 
(1) แม้จะก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านแม่พลู ท่าสองยาง จังหวัดตาก แต่เข้าไม่ถึง
สิทธิในการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะด้านความพิการ โดยน้องมีทั้งความบกพร่อง
ทางการสื่อความหมาย ความบกพร่องทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ ท าให้ไม่สามารถเข้ารับ
การศึกษาแบบทั่วไปได้ และต้องได้รับความช่วยเหลือในการศึกษา 
(2) เข้าไม่ถึงสิทธิในการรับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ โดยน้องมี
ความบกพร่องทางการสื่อสาร ต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสาร และต้องการการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางพัฒนการในความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ 
(3) เข้าไม่ถึงสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง 

5. นายดิ๊ตุ 

ข้อเท็จจริง 

 เกิดเม่ือประมาณ พ.ศ. 2487 จังหวัดไลบอย ประเทศเมียนมา 

 เกิดจากบุพการีที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนใดๆ 

 เดินทางเข้ามาในรัฐไทย เมื่อประมาณปี 2528 

 อาศัยอยู่ที่ ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  

 มิได้รับการรับรองสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก 

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ 

 มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย คือ แขนขาอ่อนแรง เนื่องจากเส้นเลือดสมองอุด
ตัน จากอาการความดันสูงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 

 ประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือเป็นคนผิด
กฎหมายคนเข้าเมืองของทุกรัฐบนโลก 

 หากมีอาการเจ็บปุวยจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยโรงพยาบาลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก 

 มีหลักประกันสุขภาพของคนต่างด้าว 2,200 บาท จากกองทุนสมเด็จพระเทพฯ 

 แต่ไร้สิทธิในหลักประกันสุขภาพในกองทุนเพ่ือบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลตามมติ
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คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 ทั้งที่มีปัญหาสถานะบุคคล 

 ไม่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎร ท าให้ไม่สามารถขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการได้ และไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกฎหมายที่
ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว คือ 
(1) เข้าไม่ถึงสิทธิในการรับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ โดยนายด๊ิตุ
มีอาการอัมพาตครึ่งซีกต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และต้องการเครื่องช่วยความพิการเพื่อ
ช่วยทั้งการเคลื่อนไหวในด้านความพิการทางการเคลื่อนไหว  
(2) เข้าไม่ถึงสิทธิในการได้รับการปรับสภาพที่อาศัยให้เหมาะสมตามความพิการ หรือผู้ช่วยคน
พิการ  
(3) เข้าไม่ถึงสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง 

6. นางมาลี 

ข้อเท็จจริง 

 •เกิดเม่ือประมาณ พ.ศ. 2498 นอกโรงพยาบาล ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย 

 •เกิดจากบิดาที่เป็นคนสัญชาติไทย และมารดาที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนใดๆ 

 •อาศัยอยู่ที่ แฟลตการท่าเรือ เขตคลองเตย กรุงเทพ  

 มิได้รับการรับรองสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก 

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ 

 มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย คือ ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากขาท้ังสองข้าง
อ่อนแรง จากเส้นเลือดสมองตีบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 

 ประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือเป็นคนผิด
กฎหมายคนเข้าเมืองของทุกรัฐบนโลก 

 หากมีอาการเจ็บปุวยจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไม่มีหลักประกัน
สุขภาพของคนต่างด้าว 2,200 บาท  

 แต่ไร้สิทธิในหลักประกันสุขภาพในกองทุนเพ่ือบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 ทั้งที่มีปัญหาสถานะบุคคล 

 ไม่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎร ท าให้ไม่สามารถขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการได้ และไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกฎหมายที่



221 

ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว คือ 
(1) เข้าไม่ถึงสิทธิในการรับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ โดยนางมาลี
มีอาการแขนขาอ่อนแรงต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และต้องการเครื่องช่วยความพิการเพื่อ
ช่วยทั้งการเคลื่อนไหวในด้านความพิการทางการเคลื่อนไหว  
(2) เข้าไม่ถึงสิทธิในการได้รับการปรับสภาพที่อาศัยให้เหมาะสมตามความพิการ หรือผู้ช่วยคน
พิการ  
(3) เข้าไม่ถึงสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง 

7. นายใบ้ ลพบุรี 

ข้อเท็จจริง 

 ไม่สามารถสื่อสารได้ว่าตนเองเกิดเม่ือใด และเกิดจากบิดามารดาที่มีเอกสารระบุตัวตนว่าอย่างไร 

 คาดว่าตนเองก็เกิดที่จังหวัดลพบุรี 

 อาศัยอยู่ที่บริเวณสะพานพุทธ 

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ 

 มีความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย คือ ได้ยินเสียงแต่ไม่เข้าใจถึงภาษาและไม่
สามารถใช้ภาษาได้  

 ประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือเป็นคนผิด
กฎหมายคนเข้าเมืองของทุกรัฐบนโลก 

 ไร้สิทธิในหลักประกันสุขภาพในกองทุนเพ่ือบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 ทั้งท่ีมีปัญหาสถานะบุคคล 

 ไม่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎร ท าให้ไม่สามารถขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการได้ และไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกฎหมายที่
ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว คือ 
(1) เข้าไม่ถึงสิทธิในการรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ โดยนายใบ้มี
ความบกพร่องทางการสื่อสาร ต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสาร  
(2) เข้าไม่ถึงสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง 
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8. เด็กชายสุชาติ 

ข้อเท็จจริง 

 เกิดประมาณปี พ.ศ. 2545 มีอายุ 14 ปี 

 เกิดในบ้านเป็งฟูา รัฐฉาน เมียนมา  

 ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบ้านเป็งฟูา รัฐฉาน เมียนมา 

 ไม่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลจากรัฐเมียนมา เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศ จึงประสบ
ปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือเป็นคนผิดกฎหมาย
คนเข้าเมืองของทุกรัฐบนโลก 

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ 

 มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เนื่องจากการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งกระดูกโดย
การตัดข้อเท้าซ้าย 

 ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ในฐานะเด็กเรียนที่เดินทางไปกลับ 

 ประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือเป็นคนผิด
กฎหมายคนเข้าเมืองของทุกรัฐบนโลก 

 ไม่ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในรัฐไทย จึงไม่ใช่กลุ่มเปูาหมายของระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
ส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 

 มีความเจ็บปุวยจากโรคมะเร็งที่ลามไปยังปอด และไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลได้ 

 ไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ ทั้งที่มีสถานการณ์ที่รัฐเมียนมาไม่
อาจจะเข้ามาดูแล และรัฐไทยไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้ 

9. นายตายิละ 

ข้อเท็จจริง 

 เกิดในเมียนมา  

 ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบ้านเป็งฟูา รัฐฉาน เมียนมา 

 ไม่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลจากรัฐเมียนมา เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศ จึงประสบ
ปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือเป็นคนผิดกฎหมาย
คนเข้าเมืองของทุกรัฐบนโลก 
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ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ 

 มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เนื่องจากโรคโปลิโอตั้งแต่เกิด ส่งผลให้ขาขวาลีบ
แบน มีอาการอ่อนแรงไม่อาจใช้งานได้ 

 ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ในฐานะเด็กเรียนที่เดินทางไปกลับ 

 ประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือเป็นคนผิด
กฎหมายคนเข้าเมืองของทุกรัฐบนโลก 

 ไม่ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในรัฐไทย จึงไม่ใช่กลุ่มเปูาหมายของระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
ส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 

 ไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ ทั้งที่มีสถานการณ์ที่รัฐเมียนมาไม่
อาจจะเข้ามาดูแล และรัฐไทยไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้ 

10. นายอ่องค า 

ข้อเท็จจริง 

 เกิดในเมียนมา  

 ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบ้านเป็งฟูา รัฐฉาน เมียนมา 

 ไม่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลจากรัฐเมียนมา เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศ จึงประสบ
ปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือเป็นคนผิดกฎหมาย
คนเข้าเมืองของทุกรัฐบนโลก 

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ 

 มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูง จนร่างกาย
ส่วนล่างจากเอวลงไปเป็นอัมพาตเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2550 

 ประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือเป็นคนผิด
กฎหมายคนเข้าเมืองของทุกรัฐบนโลก 

 ไม่ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในรัฐไทย จึงไม่ใช่กลุ่มเปูาหมายของระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
ส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 

 ไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่ที่ดี กล่าวคือไม่ได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกาย และไม่ได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยความพิการ รวมทั้งอยู่อาศัยในที่พักที่
ไม่เหมาะสมกับความพิการ 

 ไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ ทั้งที่มีสถานการณ์ที่รัฐเมียนมาไม่
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อาจจะเข้ามาดูแล และรัฐไทยไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้ 

11. นางจะโป้ 

ข้อเท็จจริง 

 อายุประมาณ 47 ปี 

 เกิดในเมียนมา  

 ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบ้านเป็งฟูา รัฐฉาน เมียนมา 

 ไม่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลจากรัฐเมียนมา เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศ จึงประสบ
ปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือเป็นคนผิดกฎหมาย
คนเข้าเมืองของทุกรัฐบนโลก 

ปัญหาและอุปสรรคในดารเข้าถึงสิทธิ 

 มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เนื่องจากร่างกายท่อนล่างเป็นอัมพฤกษ์ อันเกิด
จากโรคเส้นเลือดในสมองตีบจากความดันสูง และมีความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อสาร
ตั้งแต่เกิด คือ ได้ยินแต่ไม่สามารถสื่อสารได้ 

 ประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือเป็นคนผิด
กฎหมายคนเข้าเมืองของทุกรัฐบนโลก 

 ไม่ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในรัฐไทย จึงไม่ใช่กลุ่มเปูาหมายของระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
ส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 

 ไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่ที่ดี กล่าวคือไม่ได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกาย และไม่ได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยความพิการ รวมทั้งอยู่อาศัยในที่พักที่
ไม่เหมาะสมกับความพิการ 

 ไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ ทั้งที่มีสถานการณ์ที่รัฐเมียนมาไม่
อาจจะเข้ามาดูแล และรัฐไทยไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้ 

12. เด็กหญิงผักกาด 

ข้อเท็จจริง 

 เกิดท่ีโรงพยาบาลแม่สอดเมื่อ พ.ศ. 2549 โดยไม่มีการแจ้งการเกิด 

 เกิดจากบุพการีที่มาจากประเทศเมียนมา 

 ในช่วงแรกไม่ได้รับการแจ้งเกิด จึงยังมิได้รับการรับรองสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใด
เลยบนโลก จึงประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูก
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ถือเป็นคนผิดกฎหมายคนเข้าเมืองของทุกรัฐบนโลก 

 ต่อมาได้รับการบันทึกลงในทะเบียนประวัติ ทร. 38 ก. 

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ 

 มีความพิการซ้ าซ้อน เนื่องจากเป็นโรคงวงช้างตั้งแต่เกิด โดยพิการทั้ง1) ทางการเห็น คือ 
สามารถมองเห็นได้เพียงเลือนราง 2)ทางการสื่อสาร คือ ได้ยินเสียงแต่ไม่สามารถเข้าใจภาษา
หรือพูดได้ 3) ทางร่างกาย คือ ลักษณะทั่วไปของร่างกายมีความพิการชัดเจน 4) ทางสติปัญญา 
คือ ความสามารถทางสติปัญญาบกพร่อง และ 5)ทางการเรียนรู้ คือ ความสามารถทางการ
เรียนรู้บกพร่อง โดยมีหนังสือรับรองความพิการซึ่งออกโดยแพทย์ 

 มารดาทอดทิ้งเนื่องจากความพิการ 

 แม้จะได้รับการบันทึกลงในทะเบียนประวัติ ทร. 38 ก แล้ว และมีฐานะเป็นพลเมืองไทย แต่ก็ยัง
ไม่สามารถขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการได้ เป็นไปตามระเบียบการขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 ไม่ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ
กฎหมายที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว 

 ถึงแม้จะยังไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน แต่ได้รับความช่วยเหลือด้านคุณภาพจากสถานสงเคราะห์
เด็กพิการทางสมองและสติปัญญาหญิง จนสามารถพลิกตัวและลุกข้ึนนั่งได้ 

13. เด็กชายพัสกร 

ข้อเท็จจริง 

 เกิดเม่ือ 12 ตุลาคม 2552 ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง จากมารดาไร้สัญชาติที่ได้รับการบันทึกแล้วใน 
ท.ร. 38 ก. ในสถานะ “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” และมีเลขประจ าตัวประชาชนไทย 13 
หลักข้ึนต้นด้วยเลข 0 

 ได้รับการบันทึกแล้วใน ท.ร. 38 ก. ในสถานะ “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” เช่นเดียว กับ
มารดา และมีเลขประจ าตัวประชาชนไทย 13 หลักข้ึนต้นด้วยเลข 0 เช่นเดียวกัน 

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ 

 มีความพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวตั้งแต่เกิด คือ ขามีลักษณะบิดเบี้ยวผิดปกติ จนไม่
สามารถเดินได้ 

 แต่ได้รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสวนดอก โดยใช้การหล่อปูนมาช่วยในการทรงตัวของ
เท้าท่ีบิดเบี้ยว และได้รับการท ากายภาพบ าบัดจนเดินได้ 
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 แม้จะได้รับการบันทึกลงในทะเบียนประวัติ ทร. 38 ก แล้ว และมีฐานะเป็นพลเมืองไทย แต่ก็ยัง
ไม่สามารถขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการได้ เป็นไปตามระเบียบการขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 ไม่ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ
กฎหมายที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว 
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รายชื่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรในสถานคนไร้ที่พึ่งธัญบุรีชาย 

ล าดับ ชื่อ อายุ กินยาจิต พิการโดยแพทย์ประเมิน พิการจากสภาพจริง 

๑ นายอ านาจ  เพชรสุต ๕๔ กินยาจิต   
๑. ทานยาจิตเวช ๒. พิการทางสติปัญญาไม่

พูดคุย 

๒ นายบอย  ไม่ทราบสกุล ๓๓ ไม่กินยา   พิการทางสมอง 

๓ นายสมพงษ์  ลลนา ๓๑ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๔ 
นายอุ่งเปา (รีด)  ไม่ทราบสกุล (จุน
ปัก) ๓๘ กินยาจิต   พิการทางจิต 

๕ นายแสนแสบ  ไม่ทราบสกุล ๔๑ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๖ นายศักดิ์ดา  คล่องแคล่ว ๒๘ ไม่กินยา   พิการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกซ้าย 

๗ นายโบ้ย ไม่ทราบสกุล ๒๐ ไม่กินยา   MR 

๘ นายอติเทพ  หงษ์สุวรรณ   กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๙ นายสมพิศ  รักสนิท ๖๓ กินยาจิต   พิการซ้ าซ้อน/การเคลื่อนไหว 

๑๐ นายสมบัติ  แซ่ตั้ง ๕๒ กินยาจิต   มีอาการทางจิต  

file:///C:/Users/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/รายชื่อผู้รับ%20ทป/ทานตะวัน/ดนุพล.xlsx
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รายชื่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรในสถานคนไร้ที่พึ่งธัญบุรีชาย 

ล าดับ ชื่อ อายุ กินยาจิต พิการโดยแพทย์ประเมิน พิการจากสภาพจริง 

๑๑ นายศักดิ์ชัย  เนตรน้อย ๔๘ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๑๒ นายนิรันดร์  ส าเนียงเพราะ ๒๙ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๑๓ นายสุวิทย์  กองบุญชู ๗๘ ไม่กินยา   พิการทางการเคลื่อนไหว/ขาขวาอ่อนแรง 

๑๔ นายหอม  ตระกราว  ๕๒  กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๑๕ นายสมัย  ภาเภา ๕๐ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๑๖ นายกฤษณะ สังขะนันทร์ 21 กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๑๗ นายเจริญ  ค าลัมภา ๕๙ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๑๘ นายสมเพชร  แสนพรหม ๔๔ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๑๙ นายเอก  ปุระ ๒๘ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๒๐ นายธาดา  จันทาทอง ๔๐ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๒๑ นายวีระ  แก้วใจพาน  ๔๓  กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/เฉลิมชนล์/หอม.xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/เฉลิมชนล์/หอม.xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/รวม%20(บอล)/รวมใจ/นายวีระ%20แก้วใจพาน.xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/รวม%20(บอล)/รวมใจ/นายวีระ%20แก้วใจพาน.xlsx
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รายชื่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรในสถานคนไร้ที่พึ่งธัญบุรีชาย 

ล าดับ ชื่อ อายุ กินยาจิต พิการโดยแพทย์ประเมิน พิการจากสภาพจริง 

๒๒ นายตุ่น  ไม่ทราบสกุล ๓๙ กินยาจิต   พิการทางการสื่อสาร 

๒๓ นายสราวุฒิ  เขียวอ่อน ๒๒ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๒๔ นายทองเพชร  เพชรวงษ์ ๔๓ ไม่กินยา   พิการทางการเคลื่อนไหว 

๒๕ นายเสถียร  หลักด ี ๕๙ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๒๖ นายประภาส  เงียบสดับ ๕๕ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๒๗ นายแขก  สงวนพันธุ์  ๔๓  กินยาจิต   มีอาการทางจิต  

๒๘ นายสงวน  สุพรหม ๓๑ กินยาจิต     

๒๙ ชายไทยไม่ทราบชื่อ (ไอศูนย์) ๓๖ กินยาจิต     

๓๐ นายชายไทยไม่ทราบชื่อ (กุ้ง) ๔๗ กินยาจิต     

๓๑ นายสถาพร  บุตรเนตร  ๕๓  กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๓๒ ชายไทยไม่ทราบชื่อ (ปทุม)  ๔๗  กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๓๓ นายส าราญ  ไม่ทราบสกุล ๓๕ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/ทานตะวัน/แขก.xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/ทานตะวัน/แขก.xlsx
file:///C:/Users/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/รายชื่อผู้รับ%20ทป/ทานตะวัน/เผือก.xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/ชบาแดง/ดอนเมือง.xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/ชบาแดง/ดอนเมือง.xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/บานชื่น/ปทุม.xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/บานชื่น/ปทุม.xlsx
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รายชื่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรในสถานคนไร้ที่พึ่งธัญบุรีชาย 

ล าดับ ชื่อ อายุ กินยาจิต พิการโดยแพทย์ประเมิน พิการจากสภาพจริง 

๓๔ นายเจือ  ไม่ทราบสกุล ๗๒ ไม่กินยา   มีอาการทางจิต 

๓๕ นายสุพจน์  ประณิทอง ๔๑ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๓๖ นายส้มโอ  ไม่ทราบสกุล  ๕๓  กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๓๗ นายสุพัฒน์  วงศ์อนันต์ ๔๑ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๓๘ นายชนง  พิญขจร ๕๑ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๓๙ นายมูฮัมหมัด  ไม่ทราบสกุล ๔๑ กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๔๐ นายสุนัน  นาหนี ๖๑  ไม่กินยา   ขาด้านขวาดามเหล็ก 

๔๑ นายใบ้ (๔๗๐)  ไม่ทราบสกุล  ๓๑  กินยาจิต   เป็นใบ้ 

๔๒ นายเจสัน  ไม่ทราบสกุล ๔๒ กินยาจิต     

๔๓ นายธวัช  ตันธวัชชารมย ์ ๔๖  กินยาจิต   มีอาการทางจิต 

๔๔ นายบุญตา  น้อยจันทร์วงษ์ (โอ) ๖๓ ไม่กินยา   ขาเอินไม่ได้อ่อนแรง 

file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/พุตซ้อน/ชายไทยไม่ทราบชื่อ%20(ส้มโอ).xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/พุตซ้อน/ชายไทยไม่ทราบชื่อ%20(ส้มโอ).xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/เฟื่องฟ้าล่าง/สุนัน.xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/เฟื่องฟ้าล่าง/สุนัน.xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/สุพรรณิกา/ชายไทยไม่ทราบชื่อ(ใบ้สี่).xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/สุพรรณิกา/ชายไทยไม่ทราบชื่อ(ใบ้สี่).xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/รวม%20(บอล)/รวมใจ/นายธวัช%20ตัณธวัชชารมย์.xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/รวม%20(บอล)/รวมใจ/นายธวัช%20ตัณธวัชชารมย์.xlsx
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รายชื่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรในสถานคนไร้ที่พึ่งธัญบุรีชาย 

ล าดับ ชื่อ อายุ กินยาจิต พิการโดยแพทย์ประเมิน พิการจากสภาพจริง 

๔๕ นายชรินทร์  ข าจ ู ๖๘ กินยาจิต พิการทางจิต   

๔๖  นายอภิชัย  จตุพล ๓๗ กินยาจิตเวช   มีอาการทางจิต 

๔๗ นายเม่งหลี  แซ่ลิ้ม ๖๒ กินยาจิตเวช     

๔๘ นายเยี่ยม  ศรีเสวก ๓๙ กินยาจิตเวช     

๔๙ ฃายไทยไม่ทราบชื่อ (ทอง) ๔๖ กินยาจิตเวช     

๕๐ นายสุรศักดิ์  กิจเก้ือ ๒๓ กินยาจิตเวช     

๕๑ นายอภิชาต  บัวม ี ๓๒  กินยาจิตเวช     

๕๒ นายเสนาะ (๑๘๖)  ไม่ทราบสกุล  ๕๓  ไม่กินยา   อัมพาต 

๕๓ นายเขียว  ไม่ทราบสกุล ๕๓ ไม่กินยา   พิการขาขวา 

๕๔ นายนิวัฒน์  บุญตั้ง ๔๕ กินยาจิตเวช     

๕๕ นายเหล่  มีทรัพย์ ๔๘ ไม่กินยา   โปลิโอ 

๕๖ นายสมชาย  เมณฑ์กุล ๔๑ ไม่กินยา พิการทางการเคลื่อนไหว   

file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/หงอนไก่/อภิชาติ.xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/หงอนไก่/อภิชาติ.xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/หงอนไก่/ชายไทยไม่ทราบชื่อ%20(เสนาะ).xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/หงอนไก่/ชายไทยไม่ทราบชื่อ%20(เสนาะ).xlsx
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รายชื่อคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรในสถานคนไร้ที่พึ่งธัญบุรีชาย 

ล าดับ ชื่อ อายุ กินยาจิต พิการโดยแพทย์ประเมิน พิการจากสภาพจริง 

๕๗ นายสมคิด  สังข์ขาว ๕๓ ไม่กินยา พิการทางการเคลื่อนไหว   

๕๘ นายฟูา  ครยก ๒๖ กินยาจิตเวช     

๕๙ นายสมจิตร  โพธิ์ศรี ๕๖  ไม่กินยา   ขาเสียเดินไม่ได้ 

๖๐ นายวิทยา  เถาปาก ๒๒     ขาอ่อนแรง  

file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/รวม%20(บอล)/รวมใจ/นายสมจิตร%20โพธิ์ศรี.xlsx
file:///C:/Users/7/Downloads/รายชื่อผู้รับ%20ทป/รวม%20(บอล)/รวมใจ/นายสมจิตร%20โพธิ์ศรี.xlsx
file:///C:/Users/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/รายชื่อผู้รับ%20ทป/ทานตะวัน/ดนุพล.xlsx
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ภาคผนวก ข 

เอกสารเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิการไร้รัฐ 

 

(1) แบบส ารวจคนพิการไร้รฐั 
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(2) ใบความเห็นแพทย์ต่อความพิการ 
หมายเหตุ : โดยใช้เอกสารตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในการด าเนินการรบัรองสถานะความพิการ เพื่อให้เกดิ

ความสะดวกต่อการใหค้วามเห็นของแพทยต์่อความพิการของคนพิการที่ไมม่ีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 
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(3) หนังสือขอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร 

 

 

 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  

เรื่อง  ขอสัมภาษณ์องค์ความรู้ในการจัดการสิทธิของคนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียน
  ราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร/คนพิการไร้รัฐ 
เรียน  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนผัง Beautiful Stories Telling : ๔ ขั้นตอนเพ่ือการจัดการสิทธิอันจ าเป็น
  ของคนพิการไร้รัฐอย่างสิ้นเชิง 
  ๒. แผนการด าเนินงานเพ่ือสัมภาษณ์องค์ความรู้ในการจัดการสิทธิของคนพิการซึ่ง
  ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร/คนพิการไร้
  รัฐ 
  ๓. ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่า
  ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักสิทธิ 
  มนุษยชนแก่คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ....  

ด้วย “โครงการพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสันติสุขของประชาชนอาเซียน (Project on 
Learning Areas for Peace and Happiness of ASEAN People)” ซึ่งรับผิดชอบโดย
โครงการบางกอกคลินิกฯ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนับสนุนโดยมูลนิธิฮันส์ไซ
เดล ประเทศเยอรมนี มีเปูาหมายส าคัญในการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายเพ่ือสร้างสูตรส าเร็จ1ส าหรับจัดการสิทธิให้กับผู้มีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตาม

                                           
1 ผลลัพธ์รูปธรรมระหว่างการจัดท าสูตรส าเร็จประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ๑) พ้ืนที่การเรียนรู้

ข้อกฎหมายและนโยบายเพื่อการจัดการสันติสุขของประชาชนอาเซียนด้อยโอกาสที่ก าลังประสบทุกข
ภาวะ (Learning Areas) ตลอดจนผู้สนับสนุนเจ้าของปัญหา และผู้รักษาการตามกฎหมาย ๒) เกิด
รายงานการศึกษาเรื่องต้นแบบของการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอาเซียนด้อย
โอกาสในประเด็นส าคัญตามค าร้องของเจ้าของปัญหา (Studying Report) และ ๓) เกิดทีมท างาน
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กฎหมายใน ๕ สถานการณ์2  และในการนี้เพ่ือการสร้างต้นแบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ส าหรับ “คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร” หรือ 
“คนพิการไร้รัฐ” ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิตามมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อหารือของภาคประชา
สังคม และโครงการ ๔ หมอชายแดนตาก ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการสรรสร้างผลงานทางวิชาการ
รองรับการจัดการปัญหาคนพิการอย่างเป็นระบบในประเทศไทยและอาเซียน 

 บางกอกคลินิก จึงได้ออกแบบการค้นคว้าองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง “การจัดการ
สิทธิของคนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร/คน
พิการไร้รัฐ” ในตามมาตรฐานสากล อันเป็นหลักสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับพันธกรณีตาม
อนุสัญญาว่าสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)  รวมถึง
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักแห่งการไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการอย่างไม่
เป็นธรรม และหลักการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 นอกจากนี้ ขอกราบเรียนว่า งานวิชาการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในงานวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของนางสาวพิมพ์ชนก วิริยะโรจน์ ซึ่ง
ศึกษาเรื่องสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ซึ่งมุ่ง
ศึกษาจากเรื่องจริง (true story) ปรากฏขั้นตอนการท างานตามเอกสารแนบล าดับที่ ๑ เพ่ือพัฒนาให้
เกิดการรับรองและคุ้มครองสิทธิของคนไร้รัฐอย่างเป็นมาตรฐาน และเป็นต้นทุนในการพัฒนาให้เกิด

                                                                                                                         
ประสิทธิภาพในการจัดการสิทธิในสันติสุขของประชาชนอาเซียนที่ประสบทุกขภาวะ (Effective 
work team)  

2 ผู้มีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายใน ๕ สถานการณ์ ได้แก่ คนที่ ๑ คือ คนที่
ไร้รัฐโดยสิ้นเชิง "บุคคลที่ไม่มีสถานะบุคคล" คนที่ ๒ คือ คนที่มีรัฐไทยเป็นเจ้าของทะเบียนราษฎรแต่
ถูกถือเป็น "คนต่างด้าว" แต่มีข้อเท็จจริงว่า มีสิทธิในสัญชาติ โดยผล "อัตโนมัติของกฎหมาย" คนที่ ๓ 
คือ คนที่มีรัฐไทยเป็นเจ้าของทะเบียนราษฎร และเกิดในประเทศไทยตั้งแต่ ๒๖/๒/๒๕๓๕ แต่ถูกถือ
เป็น "คนต่างด้าว" แต่มีข้อเท็จจริงว่า มีสิทธิในสัญชาติ โดย "แบบมีเงื่อนไข" คนที่ ๔ คือ คนที่มีรัฐไทย
เป็นเจ้าของทะเบียนราษฎร และเกิด "นอก" ประเทศไทย แต่ถูกถือเป็น "คนต่างด้าว" อาจมี
ข้อเท็จจริงว่า มีสิทธิในสัญชาติหรือไม่  ก็ได้ และ คนที่ ๕ คือ คนที่มีรัฐไทยเป็นเจ้าของทะเบียน
ราษฎร แต่แสดงตนเป็นคนที่มีสิทธิในสัญชาติของรัฐต่างประเทศ แต่รัฐดังกล่าวยังไม่รับรองสถานะคน
สัญชาติในทะเบียนราษฎร หรืออาจได้รับรองแล้วแต่ยังเป็นคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายการเข้าเมือง 
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ระเบียบเพ่ือการจัดการสิทธิของคนพิการไร้รัฐในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสม (first aid) 
ตามมาตรา ๑๙/๑ แห่งแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของนางสาวศิวนุช สร้อยทอง ซึ่งศึกษากลไกทางอาญาและ
ปกครอง : ศึกษากรณี สถานะบุคคลตามกฎหมาย และงานวิทยานิพนธ์ระดับ  ซึ่งมุ่งศึกษาเพ่ือขจัด
ความอยุติธรรมอันเกิดแก่มนุษย์ที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ และหลายรัฐหลายสัญชาติทุกคน เพ่ือเสนอการ
ปฏิรูปต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 เนื่องจากท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในด้านสิทธิของคนพิการ เรา
จึงขอสัมภาษณ์ท่าน ในหัวข้อ “การจัดการสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร/คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร/คนพิการไร้รัฐ” ในประเด็นดังต่อไปนี้  

  
๑. “คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน

ราษฎร” ตามมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมายถึง คนพิการไร้รัฐ หรือคนพิการซึ่งเป็นมนุษย์ และไร้การรับรองสถานะ
ทางทะเบียนราษฎรจากทุกรัฐบนโลก หรือไม่? หรือหมายถึง คนพิการต่างด้าวทุกคน? 

๒. มาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเรื่องแนวคิดในการ “ให้ความเหลือ
เบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” หรือ “First Aid” หรือไม่? หรือเป็น
เรื่องการจัดการคนพิการต่างด้าวทุกประการ? 

๓. แนวคิดในการ “ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย”์ ส าหรับ “คนพิการไร้รัฐ” ตามมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ควรเป็น
อย่างไร? ใครคือผู้รักษาการตามกฎหมายในเรื่องนี้? 
  ๓.๑ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และออกหนังสือรับรองความพิการโดย

   แพทย?์ 
  ๓.๒ การขจัดความไร้รัฐ ทั้งกรณีคนพิการที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในประเทศไทย 

   และกรณีคนพิการที่ตั้งบ้านเรือนอยู่นอกประเทศไทย 
  ๓.๓ การรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายโดยรัฐไทย อาทิ 

   สิทธิในการศึกษา สิทธิในการท างาน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 
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  ๓.๔ การรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายโดยองค์การ 
   ระหว่างเทศ อาทิ UN, AICHR, IOM เป็นต้น 

๔. เมื่อมาตรา ๑๙/๑ เป็นเรื่องของ “First Aid” ของคนพิการไร้รัฐ แล้วนั้น การ
รับรองและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอ่ืนจะเลือกปฏิบัติระหว่างสัญชาติไทยและต่างด้าวได้
หรือไม?่ 

๕. มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ เป็นเรื่องแนวคิดในการรับรองและคุ้มครองสิทธิของ “คนพิการที่ถือบัตรประชาชน
ไทยเท่านั้น” หรือไม?่ อย่างไร? 

๖. ขอทราบความเห็นต่อร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลัก
สิทธิมนุษยชนแก่คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร พ.ศ. .... 

๗. ขอทราบแนวคิดเกี่ยวกับข้อเสนอเพ่ือจัดการสิทธิของคนพิการไร้รัฐอย่างเป็นระบบ 
๕ เรื่องส าคัญ 

จึงขอเข้าพบท่านหรือผู้แทนเพ่ือสัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าว ในช่วงวันที่ ๔ – ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙  ปรากฏตามเอกสารแนบล าดับที่ ๒ เพ่ือร่วมกันสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในการ
จัดการสิทธิของคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร/คนพิการซึ่ง
ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร/คนพิการไร้รัฐ  

โดยมีคณะท างานเข้าร่วมหารือ ดังนี้ 
๑. นางสาวพิมพ์ชนก วิริยะโรจน์ นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายเอกชน  คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒. นางสาวศิวนุช  สร้อยทอง  นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๓. นางสาวปภาวดี  สลักเพชร นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายอาญา คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์และอนุญาตจากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
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     (นางสาวพิมพ์ชนก  วิริยะโรจน์) 

นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 (นางสาวศิวนุช สร้อยทอง) 

  นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
การติดต่อกลับ 
นางสาวพิมพ์ชนก วิริยะโรจน์ 
p.viriyaroj@gmail.com 
mobile : ๐๘๖-๙๗๙๖๒๒๖ 
 
นางสาวปภาวดี สลักเพชร 
s.papawadee@gmail.com 
mobile : ๐๘๗ – ๕๘๑๘๖๙๒ 

นางสาวศวินุช สร้อยทอง 
Siwanoot.s@gmail.com 
mobile : ๐๘๕ – ๒๓๗๖๓๖๖  
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เอกสารแนบล าดับที่ ๑ : แผนผัง Beautiful Stories Telling : ๔ ขั้นตอนเพื่อการจัดการสิทธิอันจ าเป็นของคนพิการไร้รัฐอย่างสิ้นเชิง
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เอกสารแนบล าดับที่ ๒ : แผนการด าเนินงานเพื่อสัมภาษณ์องค์ความรู้ในการ
จัดการสิทธิของคนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร/คนพิการไรร้ัฐ 

------------------------------ 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙   สัมภาษณ์ อาจารย์ สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ 

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  สัมภาษณ์ อาจารย์ สีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา 

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล 

๔ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  สัมภาษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

    (รอการยืนยัน) 

๔ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ (รอการยืนยัน) 

๔ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  สัมภาษณ์ อาจารย์ เสรี นนทสูติ (รอการยืนยัน) 

๔ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  สัมภาษณ์ อาจารย์ สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย  (รอการยืนยัน) 

๔ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  สัมภาษณ์ อาจารย์ มณเฑียร บุญตัน (รอการยืนยัน) 

๔ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  สัมภาษณ์ อาจารย์ วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (รอการยืนยัน) 

๔ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  สัมภาษณ์ ผู้แทนข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การ

    สหประชาชาติประจ าประเทศไทย (รอการยืนยัน) 
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เอกสารแนบล าดับที่ ๒ : ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลัก
สิทธิมนุษยชนแก่คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร พ.ศ. .... 

------------------------------ 
(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีการในการช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนแก่คนพิการทีไ่ม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎร พ.ศ. .... 

 อาศัยอ านาจตามความของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักสิทธิ
มนุษยชนแก่คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ....” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร” หมายความว่า คนพิการที่ไม่ปรากฏ

การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของประเทศใดเลยในโลก 
 “เด็กพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร” หมายความว่า เด็กหรือผู้เยาว์ผู้ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ ที่มีลักษณะของคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร 
 “ความช่วยเหลือเบื้องต้น” หมายความว่า การรักษาพยาบาล การช่วยเหลือให้พ้น

จากสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย การด าเนินการเพ่ือบันทึกตัวคนพิการที่ไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎรลงในทะเบียนราษฎร ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของคนพิการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การบ าบัดจิต การสงเคราะห์คนพิการที่ไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎร และความช่วยเหลือทางการศึกษาของคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียน
ราษฎร  
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 “ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พ่ีน้อง หรือ

บุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร 
 “ผู้ช่วยคนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มี

สถานะการทะเบียนราษฎรเฉพาะบุคคลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่ส าคัญในการด ารงชีวิต  
 “ทะเบียนคนพิการ” หมายความว่า ทะเบียนคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียน

ราษฎร 
 “สถานสงเคราะห์ตามความพิการ” หมายความว่า สถานสงเคราะห์ตามความพิการ

ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือคนพิการที่ไร้สถานะการทะเบียนราษฎร 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรักษาการตามระเบียบนี้ 

และมีอ านาจก าหนดวิธีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ เมื่อเจ้าหน้าที่พบคนพิการที่

ไม่สามารถแสดงหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนพิการดังกล่าวเป็นคนพิการที่
ไร้สถานะการทะเบียนราษฎร อันเป็นผู้ทรงสิทธิตามระเบียบนี้ 

หมวด ๒ 
ความช่วยเหลือเบื้องต้น 

 ข้อ ๖ คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น
ตามความจ าเป็นต้องการ ดังที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  

 ข้อ ๗ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร หรือ
ได้รับแจ้งว่าพบคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นที่ความจ าเป็นเร่งด่วนทันที 

 ข้อ ๘ ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่จ าเป็นเร่งด่วนตามข้อ ๗ ให้หมายถึงความช่วยเหลือ
เพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรได้รับบริการทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน และความ
ช่วยเหลือให้พ้นจากสถานการณ์ที่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย ชีวิต และสวัสดิภาพหรือสถานการณ์ที่มี
ความเสี่ยงต่ออันตรายแก่ร่างกาย ชีวิต และสวัสดิภาพของคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร 
หรือสถานการณ์ท่ีคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรถูกแสวงหาประโยชน์ หรือมีความเสี่ยงใน
การถูกแสวงหาประโยชน์  
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 ข้อ ๙ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียน

ราษฎรพ้นจากสถานการณ์ตามข้อ 8 แล้ว หากพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่ามีความจ าเป็น ให้น าตัวคน
พิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรนั้นไปยังสถานสงเคราะห์ตามความพิการเพ่ือรับการสงเคราะห์
ต่อไป 

 ข้อ ๑๐ เมื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่จ าเป็นเร่งด่วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการสืบหาข้อเท็จจริงของคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร เพ่ือบันทึกชื่อ ที่อยู่ ผู้ดูแล
คนพิการ และข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือจัดท าทะเบียนคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร 

 ข้อ ๑๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าประวัติคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียน
ราษฎร และประสานส่งต่อประวัติดังกล่าวแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการบันทึกตัวคนพิการ
ที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรลงในทะเบียนราษฎรต่อไป 

 ข้อ ๑๒ ให้คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรได้รับความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การจัดหาทนายความ และความช่วยเหลืออ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการทางกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ 

 ข้อ ๑๓ ให้คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น
ในเครื่องมือช่วยความพิการ ผู้ช่วยคนพิการ สนับสนุนล่ามภาษามือ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย 
และการบ าบัดทางจิต ตามความจ าเป็นของความพิการเพ่ือให้คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียน
ราษฎรสามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้  

 ข้อ ๑๔ หากพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรผู้ใด 
มีความจ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียน
ราษฎรดังกล่าวไปยังสถานสงเคราะห์ตามความพิการเพ่ือรับการสงเคราะห์ต่อไป 

 ข้อ ๑๕ ให้เด็กพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรได้รับการศึกษาที่สถานศึกษา
พิเศษเฉพาะความพิการ หรือให้ได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความพิการ  

 ข้อ ๑๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตามที่เห็นว่าจ าเป็นแก่ผู้ดูแลคน
พิการที่ให้ความดูแลคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามข้อเท็จจริง เพ่ือให้ผู้ดูแลคนพิการ
ดังกล่าวสามารถดูแลคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 ข้อ ๑๗ ให้จัดให้มีกองทุนเพ่ือคนพิการที่ไร้สถานะการทะเบียนราษฎร ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 

 (๑) เงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 (๒) เงินหรือทรัพยสินที่ได้รับบริจาค เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๓) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
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 (๔) รายได้อ่ืน 
 ข้อ ๑๘ ให้คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร ได้รับการสนับสนุนเงินจาก

กองทุนตามความจ าเป็นต้องการ 
 ข้อ ๑๙ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนพิการที่ไม่มี

สถานะการทะเบียนราษฎรตามความจ าเป็นต้องการของคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร 
จนกว่าความจ าเป็นต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นดังกล่าวจะหมดไป 

 ข้อ ๒๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนพิการที่ไม่
มีสถานะการทะเบียนราษฎรที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรือยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ หรือยังไม่ได้
ด าเนินการลงในทะเบียนคนพิการ 

 ข้อ ๒๑ หากคนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรผู้ใดไม่ได้รับความช่วยเหลือ
เบื้องต้น หรือได้รับความช่วยเหลือความช่วยเหลือเบื้องต้นที่ไม่เหมาะสม คนพิการที่ไม่มีสถานะการ
ทะเบียนราษฎร ผู้ดูแลคนพิการ หรือองค์การคนพิการที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย สามารถ
ร้องเรียนการกระท าดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นได ้

 ผู้บังคับบัญชาของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจะต้องพิจารณาข้อ
ร้องเรียนตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 

 การร้องเรียนตามวรรคหนึ่ ง ไม่กระทบถึงการใช้ สิทธิ ในการร้องเรียนต่อ
คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามกฎหมาย 

หมวด ๓ 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๒๒ ความช่วยเหลือเบื้องต้นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้แก่คนพิการที่ไม่มี
สถานะการทะเบียนราษฎร ก่อนหน้าระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าเป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นตาม
ระเบียบนี้ และให้คนพิการที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรที่ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นดังกล่าว 
สามารถได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ต่อไปจนกว่าความจ าเป็นต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น
นั้นหมดไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.



246 

(4) หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อขจัดความไร้รัฐ 
 
  
 
 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ๒ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร  
 กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

     

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙     มีนา 
คม  ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดด าเนินการ “เร่งด่วน” ส ารวจและบันทึกชื่อของ “น้องควา
น้อยน้อย เด็กพิการไร้รัฐ” หรือไร้สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรซึ่งปรากฏ
ตัวในพ้ืนที่อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ลงในทะเบียนราษฎรไทย เพ่ือขจัดความไร้รั ฐ ตาม
หลักการคุ้มครองสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายทะเบียนราษฎร 

 

เรียน นายอ าเภอแม่ระมาด 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลเบื้องต้นและรูปถ่ายของเด็กชายควาน้อยน้อย 
๒. หนังสือรับรองการเกิด (ทร. ๑/๑) ของเด็กชายควาน้อยน้อย 
๓. รูปถ่ายภาพบ้านของเด็กชายควาน้อยน้อย ซ่ึงต้ังบา้นเรือนในประเทศไทย 
 ๔. เอกสารรับรองความพิการ  โดยพิจารณาจากความบกพร่อง ของ 
เด็กชายควาน้อยน้อย  
 
 

ส าเนาถึง ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๓. อธิบดีกรมการปกครอง 
 ๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
 ๕. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๖. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
 ๗. ผู้อ านวยการส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจ า

ประเทศไทย 
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๘. ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประจ าประเทศไทย 

 

ด้วย “โครงการพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสันติสุขของประชาชนอาเซียน (Project on 
Learning Areas for Peace and Happiness of ASEAN People)” ซึ่งรับผิดชอบโดย
โครงการบางกอกคลินิกฯ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนับสนุนโดยมูลนิธิฮันส์ไซ
เดล ประเทศเยอรมนี มีเป้าหมายส าคัญในการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายเพ่ือสร้างสูตรส าเร็จ1ส าหรับจัดการสิทธิให้กับผู้มีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายใน ๕ สถานการณ์2  และในการนี้เพ่ือการสร้างต้นแบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ส าหรับ “คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร” หรือ 
“คนพิการไร้รัฐ” ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิตามมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อหารือของภาคประชา
สังคม และโครงการ ๔ หมอชายแดนตาก ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการสรรสร้างผลงานทางวิชาการ
รองรับการจัดการปัญหาคนพิการอย่างเป็นระบบในประเทศไทยและอาเซียน 

                                           
1 ผลลัพธ์รูปธรรมระหว่างการจัดท าสูตรส าเร็จประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ๑) พ้ืนที่การเรียนรู้

ข้อกฎหมายและนโยบายเพื่อการจัดการสันติสุขของประชาชนอาเซียนด้อยโอกาสที่ก าลังประสบทุกข
ภาวะ (Learning Areas) ตลอดจนผู้สนับสนุนเจ้าของปัญหา และผู้รักษาการตามกฎหมาย ๒) เกิด
รายงานการศึกษาเรื่องต้นแบบของการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอาเซียนด้อย
โอกาสในประเด็นส าคัญตามค าร้องของเจ้าของปัญหา (Studying Report) และ ๓) เกิดทีมท างาน
ประสิทธิภาพในการจัดการสิทธิในสันติสุขของประชาชนอาเซียนที่ประสบทุกขภาวะ (Effective 
work team)  

2 ผู้มีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายใน ๕ สถานการณ์ ได้แก่ คนที่ ๑ คือ คนที่
ไร้รัฐโดยสิ้นเชิง "บุคคลที่ไม่มีสถานะบุคคล" คนที่ ๒ คือ คนที่มีรัฐไทยเป็นเจ้าของทะเบียนราษฎรแต่
ถูกถือเป็น "คนต่างด้าว" แต่มีข้อเท็จจริงว่า มีสิทธิในสัญชาติ โดยผล "อัตโนมัติของกฎหมาย" คนที่ ๓ 
คือ คนที่มีรัฐไทยเป็นเจ้าของทะเบียนราษฎร และเกิดในประเทศไทยตั้งแต่ ๒๖/๒/๒๕๓๕ แต่ถูกถือ
เป็น "คนต่างด้าว" แต่มีข้อเท็จจริงว่า มีสิทธิในสัญชาติ โดย "แบบมีเงื่อนไข" คนที่ ๔ คือ คนที่มีรัฐไทย
เป็นเจ้าของทะเบียนราษฎร และเกิด "นอก" ประเทศไทย แต่ถูกถือเป็น "คนต่างด้าว" อาจมี
ข้อเท็จจริงว่า มีสิทธิในสัญชาติหรือไม่  ก็ได้ และ คนที่ ๕ คือ คนที่มีรัฐไทยเป็นเจ้าของทะเบียน
ราษฎร แต่แสดงตนเป็นคนที่มีสิทธิในสัญชาติของรัฐต่างประเทศ แต่รัฐดังกล่าวยังไม่รับรองสถานะคน
สัญชาติในทะเบียนราษฎร หรืออาจได้รับรองแล้วแต่ยังเป็นคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายการเข้าเมือง 
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ข้อเท็จจริงปรากฏว่า น้องควาน้อยน้อย หรือ เด็กชายควาน้อยน้อย ไม่มีนามสกุล 
เป็นเด็กพิการทางสติปัญญา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ประการแรก น้องควาน้อยน้อยเป็นเด็กซึ่งเกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ณ โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จากบุพการีไร้สัญชาติ
ซึ่งถือบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เลขประจ าตัวขึ้นต้นด้วยเลข ๐(๘๙) แต่น้องควาน้อยน้อย
ไม่ได้รับจากแจ้งเกิด จึงตกหล่นจากการจดทะเบียนการเกิดครบขั้นตอน และไร้การบันทึกรับรอง
สถานะบุคคลทางทะเบียนราษฎรจากทุกประเทศบนโลก กล่าวคือ น้องควาน้อยน้อยประสบปัญหา
ความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง 

ดังนั้น น้องควาน้อยน้อยจึงมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ๓ ประการ คือ (๑.) มี
ภูมิล าเนาตามกฎหมายเอกชนโดยอาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ส านักทะเบี ยน โดยตั้งบ้านเรือน และมี
ครอบครัว อยู่ในบ้านน้ าดิบบอนหวาน ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  (๒.) เป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารการทะเบียนราษฎร ไม่มีเลขประจ าตัว ๑๓ 
หลัก และ (๓.) ไม่มีเอกสารราชการที่แสดงว่าเป็นคนสัญชาติอ่ืน กล่าวคือ แม้จะยังไม่สามารถพิสูจน์
สิทธิในสัญชาติไทยโดยผลอัตโนมัติของกฎหมายได้ แต่ “เพียงแค่การปรากฏตัวเป็นคนไร้การรับรอง
สถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรในประเทศไทย” เป็นข้อเท็จจริงที่เพียงพอที่น้อง ควาน้อยน้อยเป็นผู้
ทรงสิทธิในการได้รับการส ารวจและบันทึกรายการบุคคลในทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะการ
ทะเบียนราษฎร (ท.ร.๓๘ ก) ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
ส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ .ศ. ๒๕๔๘  ตลอดจนเป็น
เจตนารมณ์ที่ชัดแจ้งของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการส ารวจและจัดท าทะเบียนประวัติส าหรับคนไม่มี
สถานะทางทะเบียนให้กับบุคคลดังกล่าวทันทีตาม หนังสือส านักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท.๐๓๐๙.๑/๓๐ ถึงส านักทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และส านักทะเบียนกรุงเทพมหานคร โดยแนบ
หนังสือหนังสือส านักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๓๐๙.๑/๖๘๙ ถึงนายอ าเภอป่าโมก 
เรื่องการจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๗ และหนังสือส านักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๓๐๙.๑/ว ๓ เรื่องการรับแจ้ง
การเกิดและการจัดท าทะเบียนประวัติ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งเป็นหนังสือสั่งการอันเป็น
ผลหลังจากผู้แทนกระทรวงมหาดไทยได้ลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหาในจังหวัดตากเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่านมา 

ดังนั้น เพ่ือคุ้มครองสิทธิให้กับเด็กไร้รัฐคนนี้ตามกฎหมายไทยข้างต้น  และเพ่ือให้
ประเทศไทยบรรลุผลที่จะคุ้มครองสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายของมนุษย์ทุกคนใน
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ประเทศไทยตามข้อ ๖ แห่ง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.๑๙๔๘ ข้อ ๑๖ แห่งกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและทางการเมือง ค.ศ.๑๙๖๖ ข้อ ๗ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก (Convention on the Rights of the Child (CRC)) ข้อ ๑๒ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)) และ หลักการทั่วไป ข้อ ๓ 
ประกอบข้อ ๑๐ แห่งปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AHRD)  ในฐานะรัฐภาคีแห่งพันธกรณี
ระหว่างประเทศ เราจึงขอกราบเรียนมายังท่านได้โปรดด าเนินการส ารวจและรับรองสถานะบุคคล
กฎหมายการทะเบียนราษฎรแก่บุคคลคนนี้  

ประการที่สอง น้องควาน้อยน้อยเป็นเด็กพิการทางสติปัญญา ซึ่งได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ว่าอาการผิดปกติ เนื่องจากสมองพิการ (Cerebral Palsy) ส่งผลให้มีพัฒนาการทาง
สติปัญญาบกพร่อง ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ท าให้ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาจากสถานศึกษา
ทั่วไปได้ รวมถึงต้องการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในพัฒนาการ และมีอาการชักเกรงซึ่งหากไม่ได้รับการ
รักษาอย่างต่อเนื่องจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นผู้
ทรงสิทธิในหลักประกันสุขภาพแบบให้เปล่าโดยรัฐ ภายใต้กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ท.
๙๙) แต่เนื่องจากไม่ได้รับการแจ้งเกิด จึงขาดพยานหลักฐานในการพิสูจน์สิทธิตามกฎหมาย ดังนั้น 
เราจึงขอกราบเรียนมายังท่านได้โปรดเร่งด าเนินการส ารวจและจัดท าทะเบียนประวัติส าหรับคนไม่
มีสถานะทางทะเบียน แม้ว่าตามกฎหมายแล้วท่านมีระยะเวลาด าเนินการภายใน ๙๐ วันนับแต่
ได้รับหนังสือฉบับนี้ ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๐๔๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่
เพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็กไร้รัฐซึ่งประสบปัญหาความพิการอย่างร้ายแรง จึงขอท่านโปรดเร่ง
พิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จใน ๑๕ วัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก และเพื่อให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงสิทธิอื่น ๆ ตามกฎหมายได้โดยเร็วที่สุด 

นอกจากนี้ ขอกราบเรียนว่า งานนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของนางสาวพิมพ์ชนก วิริยะโรจน์ ซึ่งศึกษาเรื่องสิทธิของ
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ซึ่งมุ่งศึกษาจากเรื่องจริง 
(true story) เพ่ือพัฒนาให้เกิดการรับรองและคุ้มครองสิทธิของคนไร้รัฐอย่างเป็นมาตรฐาน และเป็น
ต้นทุนในการพัฒนาให้เกิดระเบียบเพ่ือการจัดการสิทธิของคนพิการไร้รัฐในการให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นที่เหมาะสม (first aid) ตามมาตรา ๑๙/๑ แห่งแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของนางสาวศิวนุช 
สร้อยทอง ซึ่งศึกษากลไกทางอาญาและปกครอง : ศึกษากรณี สถานะบุคคลตามกฎหมาย และงาน
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วิทยานิพนธ์ระดับ ซึ่งมุ่งศึกษาเพ่ือขจัดความอยุติธรรมอันเกิดแก่มนุษย์ที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ และหลายรัฐ
หลายสัญชาติทุกคน เพ่ือเสนอการปฏิรูปต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการอนุเคราะห์ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 

  

     
   ขอแสดงความนับถือ 

           
 (นางสาวพิมพ์ชนก วิริยะโรจน์) 

 นักศึกษาปริญญาโท 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

 
 

 (นางสาวศิวนุช สร้อยทอง) 
 นักศึกษาปริญญาเอก 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ติดต่อกลับ  
(๑.) นางสาวพิมพ์ชนก วิริยะโรจน์ 
โทร ๐ ๘๖๙๗ ๙๖๒๒๖ 
อีเมลล์ p.viriyaroj@gmail.com 

 
(๒.) นางสาวศิวนุช สร้อยทอง 
โทร ๐ ๘๕๒๓ ๗๖๓๖๖ 
อีเมลล์ siwanoot.s@gmail.com 
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สิ่งท่ีแนบมาด้วยล าดับท่ี ๑ : ข้อมูลเบื้องต้นและรูปถ่ายของเด็กชายควาน้อยน้อย 

สรุปข้อเท็จจริงเบือ้งตน้ของเด็กชายควาน้อยน้อย  ไม่มีนามสกลุ 

รายช่ือ/รายละเอียดที่ส าคัญของบุคคลที่เป็นกรณีศึกษา ความด้อยโอกาสและปัญหาสถานะบุคคล
ตามกฎหมายในสถานการณ์พิเศษ 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีศึกษา 

 “น้องควาน้อยน้อย” หรือเด็กชายควาน้อยน้อย ไม่มีนามสกุล 
 เกิดที่โรงพยาบาลแม่ระมาด เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ออกโดย

โรงพยาบาลแม่ระมาด ล าดับที่ ๓๙๘ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ 
 น้องควาน้อยน้อยมีอายุ ๘ ปี 
 บุพการีเป็นคนชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงมาจากประเทศเมียนมาร์ 
 บิดามีช่ือว่า นายหม่องจา ไม่มีนามสกุล (ปรากฏตามเอกสารประจ าตัว)  เป็นชายชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ถือบัตร

ประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรเลข ๐(๘๙)) ออกโดยส านักทะเบียนอ าเภอแม่ระมาด เมื่อ
วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ หมดอายุวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 มารดามีช่ือว่า นางเนาะพอ  ไม่มีนามสกุล (ปรากฏตามเอกสารประจ าตัว)  เป็นชายชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ถือ
บัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรเลข ๐(๘๙)) ออกโดยส านักทะเบียนอ าเภอแม่ระมาด 
เมื่อวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ หมดอายุวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 น้องควาน้อยน้อยยังมิได้รับการรับรองสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก จึงประสบปัญหา
ความไร้รัฐไร้โดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ทั้งไร้รัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือว่าเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายของ
ทุกรัฐบนโลก 

 ปัจจุบันน้องควาน้อยน้อย และครอบครัวอาศัยอยู่ที่บ้านน้ าดิบบอนหวาน หมู่ ๒ ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  
จ.ตาก 

 น้ อ งค ว า น้ อ ยน้ อย มี ค ว า มพิ ก า รด้ า น
สติปัญญา ตั้งแต่ก าเนิด พูดไม่ได้ เดินไม่ปกติ
เหมือนคนท่ัวไป 

 น้องควาน้อยน้อยตกหล่นจากสิทธิ ใน
หลักประกันสุขภาพแบบให้ เปล่าโดยรัฐ 
ภายใต้กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ
สิทธิ  (ท.๙๙) เนื่องจากไม่ ได้รับการจด
ทะเบียนการเกิดครบขั้นตอน (ไม่ได้รับการ
แจ้งเกิด-สูติบัตร) 

 แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ น้องควาน้อยน้อยมี
สิทธิในหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว ๑ ปี 
ซึ่งสนับสนุนงบประมาณซื้อหลักประกันโดย
โรงพยาบาลแม่ ระมาด เนื่ องจากเป็น
ครอบครัวยากไร้ 

 ดูแลและเลี้ยง
ดูโดยบุพการ ี

 ค ลิ นิ ก
ก ฎ ห ม า ย
โร งพยาบาล
แม่ระมาด  
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สิ่งท่ีแนบมาด้วยล าดับท่ี ๒ : หนังสือรับรองการเกิด (ทร. ๑/๑) ของเด็กชายควาน้อยน้อย 
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สิ่งท่ีแนบมาด้วยล าดับท่ี ๓ : รูปถ่ายภาพบ้านของเด็กชายควาน้อยน้อย ซึ่งตั้งบ้านเรือนในประเทศไทย 
 

 
 

ภาพถ่าย ณ บ้านน้ าดิบบอนหวาน ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
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สิ่งท่ีแนบมาด้วยล าดับท่ี ๔ : เอกสารรับรองความพิการ  โดยพิจารณาจากความบกพร่อง ของเด็กชายควาน้อยน้อย 
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(5) หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎร 

 
  
 
 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ๒ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร  
 กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

     

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙     มีนา 
คม  ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดด าเนินการให้ความช่วยเหลือ “น้องควาน้อยน้อย เด็กพิการไร้
รัฐ” หรือไร้สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรซึ่งปรากฏตัวในพ้ืนที่อ าเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก ตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 

เรียน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตาก 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลเบื้องต้นและรูปถ่ายของเด็กชายควาน้อยน้อย 
 ๒. หนังสือรับรองการเกิด (ทร. ๑/๑) ของเด็กชายควาน้อยน้อย 
 ๓. เอกสารรับรองความพิการโดยพิจารณาจากความบกพร่องของเด็กชายควาน้อยน้อย  
 
 

ส าเนาถึง ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 ๒. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 ๓. อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 ๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
 ๕. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๖. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
 ๗. ผู้อ านวยการส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)  

  ประจ าประเทศไทย 
๘. ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประจ าประเทศไทย 
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ด้วย “โครงการพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสันติสุขของประชาชนอาเซียน (Project on 
Learning Areas for Peace and Happiness of ASEAN People)” ซึ่งรับผิดชอบโดย
โครงการบางกอกคลินิกฯ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนับสนุนโดยมูลนิธิฮันส์ไซ
เดล ประเทศเยอรมนี มีเป้าหมายส าคัญในการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายเพ่ือสร้างสูตรส าเร็จ1ส าหรับจัดการสิทธิให้กับผู้มีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายใน ๕ สถานการณ์2  และในการนี้เพ่ือการสร้างต้นแบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ส าหรับ “คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร” หรือ 
“คนพิการไร้รัฐ” ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิตามมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อหารือของภาคประชา
สังคม และโครงการ ๔ หมอชายแดนตาก ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการสรรสร้างผลงานทางวิชาการ
รองรับการจัดการปัญหาคนพิการอย่างเป็นระบบในประเทศไทยและอาเซียน 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า น้องควาน้อยน้อย หรือ เด็กชายควาน้อยน้อย ไม่มีนามสกุล 
เป็นเด็กพิการทางสติปัญญา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

                                           
1 ผลลัพธ์รูปธรรมระหว่างการจัดท าสูตรส าเร็จประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ๑) พ้ืนที่การเรียนรู้

ข้อกฎหมายและนโยบายเพื่อการจัดการสันติสุขของประชาชนอาเซียนด้อยโอกาสที่ก าลังประสบทุกข
ภาวะ (Learning Areas) ตลอดจนผู้สนับสนุนเจ้าของปัญหา และผู้รักษาการตามกฎหมาย ๒) เกิด
รายงานการศึกษาเรื่องต้นแบบของการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอาเซียนด้อย
โอกาสในประเด็นส าคัญตามค าร้องของเจ้าของปัญหา (Studying Report) และ ๓) เกิดทีมท างาน
ประสิทธิภาพในการจัดการสิทธิในสันติสุขของประชาชนอาเซียนที่ประสบทุกขภาวะ (Effective 
work team)  

2 ผู้มีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายใน ๕ สถานการณ์ ได้แก่ คนที่ ๑ คือ คนที่
ไร้รัฐโดยสิ้นเชิง "บุคคลที่ไม่มีสถานะบุคคล" คนที่ ๒ คือ คนที่มีรัฐไทยเป็นเจ้าของทะเบียนราษฎรแต่
ถูกถือเป็น "คนต่างด้าว" แต่มีข้อเท็จจริงว่า มีสิทธิในสัญชาติ โดยผล "อัตโนมัติของกฎหมาย" คนที่ ๓ 
คือ คนที่มีรัฐไทยเป็นเจ้าของทะเบียนราษฎร และเกิดในประเทศไทยตั้งแต่ ๒๖/๒/๒๕๓๕ แต่ถูกถือ
เป็น "คนต่างด้าว" แต่มีข้อเท็จจริงว่า มีสิทธิในสัญชาติ โดย "แบบมีเงื่อนไข" คนที่ ๔ คือ คนที่มีรัฐไทย
เป็นเจ้าของทะเบียนราษฎร และเกิด "นอก" ประเทศไทย แต่ถูกถือเป็น "คนต่างด้าว" อาจมี
ข้อเท็จจริงว่า มีสิทธิในสัญชาติหรือไม่  ก็ได้ และ คนที่ ๕ คือ คนที่มีรัฐไทยเป็นเจ้าของทะเบียน
ราษฎร แต่แสดงตนเป็นคนที่มีสิทธิในสัญชาติของรัฐต่างประเทศ แต่รัฐดังกล่าวยังไม่รับรองสถานะคน
สัญชาติในทะเบียนราษฎร หรืออาจได้รับรองแล้วแต่ยังเป็นคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายการเข้าเมือง 
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ประการแรก น้องควาน้อยน้อยเป็นเด็กซึ่งเกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ณ โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จากบุพการีไร้สัญชาติ
ซึ่งถือบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เลขประจ าตัวขึ้นต้นด้วยเลข ๐ (๘๙) แต่น้องควาน้อยน้อย
ไม่ได้รับจากแจ้งเกิด จึงตกหล่นจากการจดทะเบียนการเกิดครบขั้นตอน และไร้การบันทึกรับรอง
สถานะบุคคลทางทะเบียนราษฎรจากทุกประเทศบนโลก กล่าวคือ น้องควาน้อยน้อยประสบปัญหา
ความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง 

ดังนั้น น้องควาน้อยน้อยจึงมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ๒ ประการ คือ (๑.) เป็นคน
พิการทางสติปัญญา ซึ่งได้รับการรับรองความพิการจากแพทย์ โดยใบรับรองความพิการ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ (๒.) เป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารการทะเบียนราษฎร ไม่มีเลขประจ าตัว 
๑๓ หลัก เป็นข้อเท็จจริงที่เพียงพอที่น้อง ควาน้อยน้อยเป็นผู้ทรงสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือ
เบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่
ก าหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีความช่วยเหลือที่ เหมาะสมตามหลักศักด์ศรีความเป็นมนุษย์ให้แก่คน
พิการซึ่งไม่มีสถานะทางการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ซึ่งอยู่ในภารกิจ
ของท่านตามความแห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประการที่สอง น้องควาน้อยน้อยเป็นเด็กพิการทางสติปัญญา ซึ่งได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ว่าอาการผิดปกติ เนื่องจากสมองพิการ (Cerebral Palsy) ส่งผลให้มีพัฒนาการทาง
สติปัญญาบกพร่อง ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ท าให้ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาจากสถานศึกษา
ทั่วไปได้ รวมถึงต้องการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในพัฒนาการ และมีอาการชักเกรงซึ่งหากไม่ได้รับการ
รักษาอย่างต่อเนื่องจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ท าให้น้องควาน้อย
น้อยมีปัญญาพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและทางด้านการเข้าสังคม และความจ าเป็นต้องได้รับการ
รักษาพยาบาลตามอาการของความพิการเพ่ือยับยั้งไม่ให้ความพิการเพ่ิมมากข้ึน  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดกระบวนการคุ้มครองสิทธิในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการของเด็กชายควาน้อยน้อย ซึ่งมีลักษณะของความพิการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประกอบกับมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติฯ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities) ที่ผูกพันประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี มุ่งคุ้มครองสิทธิ
ของคนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ดังนี้ 

(๑) ขอให้ท่านด าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลตามความพิการ
แก่เด็กชายควาน้อยน้อย อันเป็นสิทธิในสุขภาพดีของคนพิการ คือ พันธกรณีในการช่ วยเหลือให้คน
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พิการได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องตามอาการความพิการ โดยเฉพาะการบริการทาง
แพทย์ส าหรับความพิการระยะเริ่มต้น เพ่ือจ ากัดระดับความพิการให้น้อยที่สุดและป้องกันไม่ให้เกิด
ความพิการเพ่ิมข้ึน ตามข้อ ๒๕ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

(๒) ขอให้ท่านด าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทางสติปัญญาของเด็กชายควาน้อยน้อย อันเป็นสิทธิในความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ คือ 
พันธกรณีในการส่งเสริมฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้แก่คนพิการ เพ่ือให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็ม
ความสามารถทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และการอาชีพ โดยควรเริ่มการฟ้ืนฟูตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของ
ความพิการ ตามข้อ ๒๖ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

(๓) ขอให้ท่านด าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาที่เหมาะสมตามความ
พิการแก่เด็กชายควาน้อยน้อย อันเป็นสิทธิในการศึกษาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ของคนพิการ คือ การให้ความช่วยเหลือในการศึกษาแก่คนพิการ และให้คนพิการได้รับการศึกษาที่
เหมาะสมตามความพิการเพ่ือให้คนพิการสามารถได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อ ๒๔ 
(๓) และข้อ ๒๔ (๔) แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

เราจึงขอกราบเรียนท่าน ให้เร่งด าเนินการอย่างเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือ
ตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กชายควาน้อยน้อย ด้านการพัฒนาศักยภาพทางสติปัญญา
อย่างเร่งด่วน เพื่อให้เด็กชายควาน้อยน้อยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและช่วยเหลือตนเองได้
ในกิจวัตรประจ าวัน และให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางด้านการรักษาพยาบาลตามสภาพ
ความพิการของน้องควาน้อยน้อย เพื่อเป็นบรรเทาความพิการที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นจากการขาด
ความช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสม ตลอดจนจัดการการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อรับรองสิทธิใน
การศึกษาและสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ซึ่งไม่อาจถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งความพิการ อันเป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ตามมาตรฐานระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือดูแลแก่คนพิการเพื่อ
คุ้มครองไม่ให้ความเป็นมนุษย์ของเด็กพิการดังเช่นเด็กชายควาน้อยน้อยต้องถูกลดค่าลงไป 

นอกจากนี้ ขอกราบเรียนว่า งานนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของนางสาวพิมพ์ชนก วิริยะโรจน์ ซึ่งศึกษาเรื่องสิทธิของ
คนพิการที่ไม่มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร ซึ่งมุ่งศึกษาจากเรื่องจริง 
(true story) เพ่ือพัฒนาให้เกิดการรับรองและคุ้มครองสิทธิของคนไร้รัฐอย่างเป็นมาตรฐาน และเป็น
ต้นทุนในการพัฒนาให้เกิดระเบียบเพ่ือการจัดการสิทธิของคนพิการไร้รัฐในการให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นที่เหมาะสม (first aid) ตามมาตรา ๑๙/๑ แห่งแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของนางสาวศิวนุช 
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สร้อยทอง ซึ่งศึกษากลไกทางอาญาและปกครอง : ศึกษากรณี สถานะบุคคลตามกฎหมาย และงาน
วิทยานิพนธ์ระดับ ซึ่งมุ่งศึกษาเพ่ือขจัดความอยุติธรรมอันเกิดแก่มนุษย์ที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ และหลายรัฐ
หลายสัญชาติทุกคน เพ่ือเสนอการปฏิรูปต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการอนุเคราะห์ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ 

โอกาสนี้ 
 

     ขอแสดงความนับถือ 

   
    (นางสาวพิมพ์ชนก วิริยะโรจน์)    (นางสาวศิวนุช สร้อยทอง) 
      นักศึกษาปริญญาโท        นักศึกษาปริญญาเอก 
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 

ติดต่อกลับ  
(๑) นางสาวพิมพ์ชนก วิริยะโรจน์   (๒) นางสาวศิวนุช สร้อยทอง 
โทร ๐ ๘๖๙๗ ๙๖๒๒๖    โทร ๐ ๘๕๒๓ ๗๖๓๖๖ 
อีเมลล์ p.viriyaroj@gmail.com   อีเมลล์ siwanoot.s@gmail.com 
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สิ่งท่ีแนบมาด้วยล าดับท่ี ๑ : ข้อมูลเบื้องต้นและรูปถ่ายของเด็กชายควาน้อยน้อย 

สรุปข้อเท็จจริงเบือ้งตน้ของเด็กชายควาน้อยน้อย  ไม่มีนามสกลุ 

รายชื่อ/รายละเอียดที่ส าคัญของบุคคลที่เป็นกรณีศึกษา ความด้อยโอกาสและปัญหาสถานะบุคคล
ตามกฎหมายในสถานการณ์พิเศษ 

องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา 

 “น้องควาน้อยน้อย” หรือเด็กชายควาน้อยน้อย ไม่มีนามสกุล 
 เกิดที่โรงพยาบาลแม่ระมาด เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ออก

โดยโรงพยาบาลแม่ระมาด ล าดับที่ ๓๙๘ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ 
 น้องควาน้อยน้อยมีอายุ ๘ ปี 
 บุพการีเป็นคนชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงมาจากประเทศเมียนมาร์ 
 บิดามีช่ือว่า นายหม่องจา ไม่มีนามสกุล (ปรากฏตามเอกสารประจ าตัว)  เป็นชายชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 

ถือบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรเลข ๐(๘๙)) ออกโดยส านักทะเบียนอ าเภอแม่
ระมาด เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ หมดอายุวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 มารดามีช่ือว่า นางเนาะพอ  ไม่มีนามสกุล (ปรากฏตามเอกสารประจ าตัว)  เป็นชายชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 
ถือบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรเลข ๐(๘๙)) ออกโดยส านักทะเบียนอ าเภอแม่
ระมาด เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ หมดอายุวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 น้องควาน้อยน้อยยังมิได้รับการรับรองสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก จึงประสบ
ปัญหาความไร้รัฐไร้โดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ทั้งไร้รัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือว่าเป็นคนเข้าเมืองผิด
กฎหมายของทุกรัฐบนโลก 

 ปัจจุบันน้องควาน้อยน้อย และครอบครัวอาศัยอยู่ที่บ้านน้ าดิบบอนหวาน หมู่ ๒ ต.แม่ระมาด  อ.แม่
ระมาด  จ.ตาก 

 น้องควาน้อยน้อยมีความพิการด้าน
สติปัญญา ตั้งแต่ก าเนิด พูดไม่ได้ เดินไม่
ปกติเหมือนคนท่ัวไป 

 มีพัฒนาการทางสติปัญญาช้า และมี
อาการชักเกรง จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา และจะต้องได้รับการรักษา
ด้วยยาเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

 น้องควาน้อยน้อยตกหล่นจากสิทธิใน
หลักประกันสุขภาพแบบให้เปล่าโดยรัฐ 
ภายใต้กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิ (ท.๙๙) เนื่องจากไม่ได้รับการ
จดทะเบียนการเกิดครบขั้นตอน (ไม่ได้
รับการแจ้งเกิด-สูติบัตร) 

 แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ น้องควาน้อยน้อย
มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว 
๑  ปี  ซึ่ ง สนั บสนุ น งบประมาณซื้ อ
หลักประกันโดยโรงพยาบาลแม่ระมาด 
เนื่องจากเป็นครอบครัวยากไร้ 

 ดูแลและเลี้ยงดูโดยบุพการ ี
 คลินิกกฎหมายโรงพยาบาล

แม่ระมาด  
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สิ่งท่ีแนบมาด้วยล าดับท่ี ๒ : หนังสือรับรองการเกิด (ทร. ๑/๑) ของเด็กชายควาน้อยน้อย 
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สิ่งท่ีแนบมาด้วยล าดับท่ี ๓ : เอกสารรับรองความพิการ  โดยพิจารณาจากความบกพร่อง ของเด็กชายควาน้อยน้อย 
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(6) หนังสือขอความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ 

 

 
 

18 July 2016 
 
Representative of Thailand to the ASEAN Intergovernmental Commission on Human 
Rights AICHR Thailand 
1193 Exim building 17th floor 
Phaholyothin Road, Phayathai 
Bangkok 10400, Thailand 
๗ 
Subject : Seeking help for Suchard Tasang, a stateless child with disability  
 

Dear Representative of Thailand to the ASEAN Intergovernmental Commission on Human 
Rights 

 

We write to you requesting help for Suchard Tasang, a stateless 
student, who is a child with disability, suffering from serious cancer and currently 
being treated at Maharaj Nakornchiangmai hospital in Chiangmai, Thailand.  

 We represent the Bangkok legal clinic project, which is a legal clinic 
operated by students of the Faculty of Law, Thammasat University, Thailand. The 
Bangkok legal clinic has been working to help people who have legal status issues in 
Thailand such as stateless persons, and now we are working on the case of Suchard 
Tasang, who is a subject of the ‘Project on Learning Areas for Peace and Happiness 
of ASEAN People’ funded by Hans Seidel Stiftung Foundation. 

 Suchard Tasang, 14 years old, was born on March 3, 2002, in Peingfha, 
Shan state, Burma to a Shan mother. Peingfha is a camp for internally displaced 
persons opposite Mae Fah Luang district of Chiang Rai province, which was set up in 
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2001, after fighting broke out between the Burma Army and the Shan State Army in 
that area. To this day, the 2,800 IDPs in that camp are unable to return home, 
because of ongoing conflict and fear of persecution by the Burma Army. Therefore 
Suchard has had no opportunity to be registered by the Myanmar government as a 
resident of Myanmar nor a resident in any other country, and he has no legal status. 
Peingfha’s people not only suffer from statelessness but are also deprived of the 
right to good heath that would be guaranteed ‘Health For All’. Nevertheless, Suchard 
has received education in Thailand, at the village of Baanprayapai, across the border 
from Peingfha camp, where he excelled at sport. He was still a student at 
Baanprayaprai School in Chiang Rai, Thailand, when he was diagnosed with bone 
cancer.  

 On March 23, 2016, he was sent for treatment for ankle sprain to Mae 
Jan hospital, Chiangrai, and, later, after he was diagnosed with cancer and had 
surgery on his left ankle, he was transferred to Maharaj Nakornchiangmai hospital, 
Chiangmai. On June 11, 2016, due to the spread of cancer, Suchard had his left ankle 
amputated and became disabled. After the treatment, he went back to Peingfha for 
recovery and was scheduled to come back to Chiangmai for his periodic 
chemotherapy. However, on June 21, 2016, it was discovered that the cancer had 
spread from his bones to his lungs. Moreover, even with financial support from 
teachers of Baanprayaprai School, Suchard’s family can’t afford the treatment fee 
and is now in debt to the hospital (approximately 150,000 THB). 

 Suchard Tasang is guaranteed the right to good health, under various 
human rights treaties, especially the Convention on the Rights of the Child (Article 
23), the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Articles 25 and 28), the 
Universal Declaration of Human Rights (Article 25) and ASEAN Human Rights 
Declaration (Article 28 and 29).   

 Hence, for the purpose of protecting the human dignity of Suchard 
Tasang, as declared in the Universal Declaration of Human Rights, as a stateless child 
with disability, and in the current situation that no country can legally gain access to 
address the needs of the people in the area of Peingfha, we ask you, the 
Representative of Thailand to the ASEAN Intergovernmental Commission on Human 
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Rights, which has obligations to support Human Rights, to respond to the urgent case 
of Suchard Tasang and to preserve his right to good health, his right to well-being 
and his human dignity as regulated in the Convention on the Rights of the Child, 
ASEAN Human Rights Declaration and the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities.  

  

 Sincerely, 
 

    
 

(Miss Pimchanok Viriyaroj)    (Miss Siwanoot Soitong) 
LLM. Student, Thammasat University    LLD. Student, Thammasat 

University 
Lawyer of the Bangkok legal clinic project           

 
(Miss Luenhorm Saifah) 

   LLM. Student, Payap University 
      

 
Please contact 
Miss Siwanoot Soitong    Miss Pimchanok Viriyaroj      Miss Luenhorm Saifah 
Mobile 085-2376366    Mobile 086-9796226       Mobile 081-1691223 
E-mail siwanoot.s@gmai.com   E-mail p.viriyaroj@gmail.com      E-mail luenhorm@gmail.com 
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ภาคผนวก ค 
บันทึกเกี่ยวกับการจัดการสิทธิของคนพิการไร้การรับรองสถานะบุคคล 

 
(1) บันทึกข้อเท็จจริงของเด็กชายสุชาติ ตาสังข์ 
 
------------------------------------------ 

ขอ้เทจ็จรงิของเดก็ชายสุชาต ิตาสงัข ์

---------------------------------------- 

ชื่อ เดก็ชายสุชาต ิตาสงัข ์เกดิเมือ่วนัที ่๓ มนีาคม ๒๕๔๕ ปัจจบุนัอาย ุ๑๔ ปี 

---------------------------------------- 

 สถานทีเ่กดิของของเดก็ชายสุชาต ิตาสงัข ์

---------------------------------------- 

เกดิทีห่มูบ่า้นเปียงฟ้า จงัหวดัท่าขีเ้หลก็ รฐัฉาน ประเทศพมา่  

---------------------------------------- 

เอกสารทีอ่อกใหเ้พื่อรบัรองสถานะบุคคลตามกฎหมายของประเทศพมา่ 

---------------------------------------- 
 ไมม่เีอกสารใดๆ 

---------------------------------------- 

ภมูลิ าเนาของเดก็ชายสุชาต ิตาสงัข ์

---------------------------------------- 
 หมูบ่า้นเปียงฟ้า จงัหวดัท่าขีเ้หลก็ รฐัฉาน ประเทศพม่า 

---------------------------------------- 

 ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบับดิาของเดก็ชายสุชาต ิตาสงัข ์

---------------------------------------- 
 บดิา ชื่อ นายนุ ตาสงัข ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ปัจจุบนัอายุ ๔๗ เกดิทีเ่มอืงตูม อ าเภอเมอืง
สาด จงัหวดัท่าขีเ้หลก็ รฐัฉาน ประเทศพมา่ บรรพบุรษุเป็นคนเชือ้ชาตไิทยใหญ่ 
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 นายนุ ตาสงัข ์ไดอ้พยพหนีตายมาจากประเทศพม่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาอาศยั
อยู่ที่หมู่บ้านเปียงฟ้า จงัหวดัท่าขีเ้หลก็ รฐัฉาน ประเทศพม่า ซึ่งตรงขา้มกบัหมู่บ้านพญาไพร 
อ าเภอแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 
 นายนุ ตาสงัข ์ ประกอบอาชพีรบัจา้ง โดยมารบัจา้งทีห่มูบ่า้นพญาไพร ต าบลเทอดไทย 
อ าเภอแมฟ้่าหลวง   จงัหวดัเชยีงราย 
 นายนุ ตาสงัข ์ไมไ่ดถ้อืบตัรประจ าตวัประชาชนของประเทศพมา่  

---------------------------------------- 

ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัมารดาของเดก็ชายสุชาต ิตาสงัข์ 

---------------------------------------- 
 มารดา ชื่อ นางค า ตาสงัข ์เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๓ ปัจจบุนัอาย ุ๔๖ ปี  
เกดิทีเ่มอืงตูม จงัหวดัเมอืงสาด รฐัฉาน ประเทศพม่า บรรพบุรษุเป็นคนเชือ้ชาตไิทยใหญ่ 
 นางค า ตาสงัข ์ได้อพยพหนีตายมาจากประเทศพม่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พรอ้มนายนุ 
ตาสงัข ์และมาอาศยัอยูท่ีห่มูบ่า้นเปียงฟ้า จงัหวดัท่าขีเ้หลก็ รฐัฉาน ประเทศพม่า ซึง่ตรงขา้มกบั
หมูบ่า้นพญาไพร ต าบลเทอดไทยอ าเภอแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 
 นางค า ตาสงัข ์ประกอบอาชพีรบัจา้ง โดยมารบัจา้งทีห่มูบ่า้นพญาไพร 
 นางค า ตาสงัข ์ถอืบตัรประจ าตวัประชาชนของประเทศพมา่  

---------------------------------------- 

ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัพีน้่องของเดก็ชายสุชาต ิตาสงัข ์

---------------------------------------- 
๑. นายจายค า ตาสงัข ์ เกดิ พ.ศ. ๒๕๓๑ อาศยัอยูท่ีเ่มอืงตูม จงัหวดัเมอืงสาด ประเทศ
พมา่ 
๒. นายจายเมอืง ตาสงัข ์ เกดิ พ.ศ. ๒๕๓๘ อาศยัอยูท่ีห่มู่บา้นเปียงฟ้า จงัหวดัท่าขีเ้หลก็ 
รฐัฉานประเทศพม่า 
๓. เดก็ชายสุชาต ิ ตาสงัข ์ เกดิ พ.ศ. ๒๕๔๕ อาศยัอยูท่ีห่มูบ่า้นเปียงฟ้า จงัหวดัท่าขีเ้หลก็ 
รฐัฉาน ประเทศพม่า 
๔. เดก็ชายสุชาย ตาสงัข ์ เกดิ พ.ศ. ๒๕๔๖ อาศยัอยูท่ีห่มูบ่า้นเปียงฟ้า จงัหวดัท่าขีเ้หลก็ 
รฐัฉาน ประเทศพม่า 
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---------------------------------------- 

การศกึษาของเดก็ชายสุชาต ิตาสงัข ์

---------------------------------------- 
 จบการศกึษาระดบัชัน้อนุบาล จากโรงเรยีนบา้นพญาไพร ต าบลเทอดไทย อ าเภอแมฟ้่า
หลวง จงัหวดัเชยีงราย  เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จบการศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ ๖ จากโรงเรยีนบา้นพญาไพร  ต าบลเทอดไทย อ าเภอ
แมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย  เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ปัจจุบนัก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่๑ โรงเรยีนบา้นพญาไพร ต าบลเทอดไทย อ าเภอแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

---------------------------------------- 

ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการรกัษาโรคมะเรง็กระดกูของเดก็ชายสุชาต ิตาสงัข ์

---------------------------------------- 
 วนัที่ ๒๗ มนีาคม ๒๕๕๙ เดก็ชายสุชาต ิตาสงัข ์ถูกส่งตวัจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

บา้นพญาไพร ไปรกัษาอาการปวดขอ้เทา้ทีโ่รงพยาบาลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย 
แพทยแ์จง้ว่าเป็นเนื้อรา้ยจงึไดผ้่าตดัขอ้เทา้ในวนัที ่๒๘ มนีาคม ๒๕๕๙ และพกัรกัษาจนถงึ
วนัที ่๑๘ เมษายน ๒๕๕๙   

 ค่ารกัษาพยาบาลทัง้สิน้ ๓๐,๕๒๗ บาท (สามหมืน่หา้รอ้ยยีส่บิเจด็บาทถว้น) 
 ไดช้ าระค่ารกัษาพยาบาล ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพนับาทถว้น) 
 คา้งช าระค่ารกัษาพยาบาล ๒๙,๕๒๗ (สองหมืน่เกา้พนัหา้รอ้ยยีส่บิเจด็บาทถว้น) 
 วนัที ่๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เดก็ชายสุชาต ิตาสงัข ์ถูกส่งตวัจากโรงพยาบาลแม่จนั มารกัษาที่

โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์ 
 ค่ารักษาพยาบาลทัง้สิ้น ๒,๒๗๐ บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท) โดยได้ช าระค่า

รกัษาพยาบาลทัง้หมดแลว้  
 วนัที ่๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เดก็ชายสุชาต ิตาสงัข ์ถูกส่งตวัจากงพยาบาลเชยีงรายประชานุ

เคราะห ์มารกัษาทีโ่รงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่ถงึวนัที ่๑๑ มถุินายน ๒๕๕๙ แพทย์
วนิิจฉยัว่า เดก็ชายสุชาต ิตาสงัข ์เป็นโรคมะเรง็กระดกู และไดท้ าการตดัเทา้ซา้ยเพื่อเป็นการ
รกัษาโรค พรอ้มท าเคมบี าบดัเป็นครัง้แรก  

 ค่ารกัษาพยาบาลรวมทัง้สิน้ ๒๔๓,๔๖๐ บาท (สองแสนสีห่มืน่สามพนัสีร่อ้ยหกสบิบาทถว้น)  
 โดยไดท้ าสญัญาขอช าระเป็นจ านวนเงนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถว้น)  
 ยงัคงคา้งช าระ ๑๔๓,๔๖๐ บาท (หนึ่งแสนสีห่มืน่สามพนัสีร่อ้ยหกสบิบาทถว้น) 
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 อนึ่ง เงนิทีช่ าระค่ารกัษาพยาบาล ๑๐๐,๐๐๐ บาทนัน้ เป็นเงนิทีค่ณะครโูรงเรยีนพญาไพรได้
รวบรวมบรจิาคมาจากเพื่อนพอ้ง ๘๐,๐๐๐ บาท และ จากคณะกรรมการหมูบ่า้นเปียงฟ้า 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 วนัที ่๒๑ มถุินายน ๒๕๕๙ เดก็ชายสุชาต ิตาสงัข์ เขา้รบัการรกัษาเคมบี าบดัทีโ่รงพยาบาล
มหาราชนครเชยีงใหม ่และพบว่ามเีชือ้มะเรง็ในปอดจากการเอก็ซเรย ์ 

 เดก็ชายสุชาต ิตาสงัข์ ต้องรกัษาโรคมะเรง็กระดูกด้วยเคมบี าบดัเดอืนละ ๑ ครัง้ อกี หก
เดือน โดยครัง้ต่อไป จะเข้ารบัการท าเคมบี าบดัที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์
เนื่องจากอุปสรรคในการเดนิทางมารกัษาที ่จงัหวดัเชยีงใหม่  

--------------------------------------------- 

ขอ้เทจ็จรงิและความเป็นมาของหมูบ่า้นเปียงฟ้า 1   

--------------------------------------------- 
 หมูบ่า้นเปียงฟ้า เริม่ก่อตัง้เมือ่เดอืน เมษายน ๒๕๔๔ มผีูล้ ีภ้ยัประมาณ ๕๐๐  คน และเพิม่

เป็น ๓,๐๐๐ คน ในเวลาต่อมา หมูบ่า้นเปียงฟ้าอยูต่รงขา้มหมู่บา้นพญาไพร ต าบลเทอด
ไทย อ าเภอแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ส่วนใหญ่เป็นชาวบา้นหลายชาตพินัธุใ์นภาค
ตะวนัออกของแมน่ ้าสาละวนิในรฐัฉาน โดยมสีาเหตุจาก  

๑. การสู้รบระหว่างกองทพัรฐัฉานและกองทพัทหารพม่าตามแนวชายแดน ท าใหช้าวบ้านอกี
ส่วนหน่ึงทีอ่พยพมาทีห่มูบ่า้นเปียงฟ้า  

๒. กองทพัสหภาพวา้ (United Wa State Army -UWSA) และทหารกองทพัพมา่ บงัคบั
โยกยา้ยประชาชนวา้นบัแสนคนมาอยูใ่นพืน้ทีท่างใตข้องรฐัฉาน เพื่อยดึพืน้ทีเ่พาะปลกูของ
ชาวบา้น (ตรงขา้มจงัหวดัเชยีงรายและเชยีงใหม่ของประเทศไทย) ในปี ๒๕๔๓ 

๓. กองทพัพมา่ (State Peace and Development Council -SPDC) ในภาคตะวนัออกของรฐั
ฉาน ขยายพืน้ทีป่กครองไปยงัเมอืงต่างๆของรฐัฉาน เช่น เมอืงสาด เมอืงยอง ประตูเมอืง 
เมอืงตุม เมอืงกาน เมอืงก๊ก เมอืงยาง เมอืงขาก และท่าขีเ้หลก็ ท าใหช้าวบา้นถูกละเมดิ
สทิธมินุษยชนจากกองทพัพมา่ โดยถูกยดึทีด่นิท ากนิ บงัคบัโยกยา้ยถิน่ฐาน เกณฑใ์ช้
แรงงาน ทุบตทีรมาน ทารุณกรรมทางเพศ และฆา่สงัหารหมู่2 จงึตอ้งหนีตายเขา้มาอยูต่าม
แนวชายแดนไทย-พมา่  

                                           
๑. ข้อมูลจากคณะกรรมหมู่บ้านเปียงฟูา วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  
๒. รายงานจากมูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่ (SHRF) และ กลุ่มลาหู่ (LND) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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 ชาวบา้นอพยพเขา้ใกลก้องทพัรฐัฉาน (Shan State Army - SSA) เพื่อความปลอดภยัใน
ชวีติจากของกองทพัวา้ และกองทพัพมา่  

 ชาวบา้นจงึประสบปัญหาความยากล าบากในการประกอบอาชพี การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ
ดา้นสุขภาพ รวมทัง้ปัญหาสถานะบุคคลทางกฎหมาย  

 ปัจจุบนัมผีูห้นีภยักว่า ๒,๘๐๐ คน ทีอ่าศยัอยู่ในหมู่บ้านเปียงฟ้า จากหลายชาตพินัธุ์ เช่น 
ไทใหญ่ ลาหู่ ลซีู และอาข่า โดยชาวบ้านได้จดัตัง้คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดูแลพี่น้องที่
อพยพกว่า ๑๕ ปี  และยงัไมส่ามารถกลบัไปยงัภูมลิ าเนาเดมิในรฐัฉาน เพราะยงัมกีารสูร้บ 
และการเพิม่กองก าลงัของกองทพัพม่า ท าให้ชาวบ้านยงัไม่มคีวามปลอดภยัในชวีติหาก
กลบัไปอาศยัและประกอบอาชพีในภมูลิ าเนาเดมิ  

---------------------------------------- 

ส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานโดย นางสาวลนืหอม สายฟ้า 

นกัศกึษาปรญิญาโท คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัพายพั 

เมือ่วนัที ่๒๒  มถุินายน พ.ศ.๒๕๕๙  
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(2) บันทึกการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง 
(บ้านราชาวดีหญิง) ณ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
บันทึกการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง 
(บา้นราชาวดีหญิง) ณ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง 
สัมภาษณ์โดย นางสาวพิมพ์ชนก วิริยะโรจน์1 , นางสาววิกานดา พัติบูรณ์2  
และนางสาวปภาวดี สลักเพชร3 
บันทึกการสัมภาษณ์ โดยนางสาวพิมพ์ชนก วิริยะโรจน์  

------------------------------------------------------------------------- 

 เด็กหญิงผักกาดเป็นกรณีศึกษาของโครงการสี่หมอชายแดนตาก ที่ได้รับการดูแล
จากโรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก เด็กหญิงผักกาดมีความพิการซ้ าซ้อน เนื่องจากเป็นโรคงวงช้าง
ตั้งแต่เกิด โดยพิการทั้ง 1) ทางการมองเห็น คือ สามารถมองเห็นได้เพียงเลือนราง และไม่สามารถปิด
ตาได้ข้างหนึ่ง 2) ทางการสื่อสาร คือ ได้ยินเสียงแต่ไม่สามารถเข้าใจภาษาทั้งหมด เข้าใจได้ในบางค า
และไม่สามารถสื่อสารออกมาโดยการพูดได้ 3) ทางร่างกาย คือ ลักษณะทั่วไปของร่างกายมีความ
พิการชัดเจน 4) ทางสติปัญญา คือ ความสามารถทางสติปัญญาบกพร่อง และ 5) ทางการเรียนรู้ คือ 
ความสามารถทางการเรียนรู้บกพร่อง  

 เด็กหญิงผักกาดเกิดที่โรงพยาบาลแม่สอด เมื่อ พ.ศ. 2549 โดยไม่มีการแจ้งการเกิด 
ท าให้น้องไม่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก จึ งประสบปัญหา
ความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้ทั้งรัฐและไร้สัญชาติ ตลอดจนถูกถือเป็นคนผิดกฎหมายคนเข้าเมือง
ของทุ ก รั ฐ  ต่ อมาด้ ว ยคว ามช่ ว ย เ หลื อจ าก โคร งก ารบา งกอกคลิ นิ ก  คณะนิ ติ ศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เด็กหญิงผักกาดได้รับการบันทึกลงในทะเบียนประวัติ ทร. 38 ก. และได้ส่ง
ต่อให้ได้รับการสงเคราะห์อยู่ในสถานสงเคราะห์ เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดี

                                           
1 นักกฎหมายโครงการบางกอกคลินิกฯและนักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมาย

เอกชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 นักกฎหมายประจ าคลินิกกฎหมายโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก (ภายใต้

โครงการสี่หมอชายแดนตาก) 
3 นักกฎหมายโครงการบางกอกคลินิกฯและนักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมาย

อาญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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หญิง) ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์เฉพาะทางซึ่งตรงกับความพิการของเด็กหญิงผักกาด อันเป็นหนึ่งใน
ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามมาตรา 19/1 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 

 เนื่องจากเด็กหญิงผักกาดได้เข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทาง
สมองและปัญญาหญิงเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ผู้ศึกษาจึงเห็นควรติดตามการดูแลเด็กหญิง
ผักกาดว่าเป็นไปตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่ เพ่ือให้เด็กหญิงผักกาดได้รับการคงไว้ซึ่ง
ความเป็นมนุษย์ของตนเองถึงแม้ว่าจะมีความพิการซ้ าซ้อน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมี
ปัญหาสถานะบุคคลก็ตาม โดยผู้ศึกษาได้เข้าเยี่ยมเด็กหญิงผักกาดที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทาง
สมองและปัญญาหญิงเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 และได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็กหญิงผักกาด 
อันได้แก่ นางสาวภัทรดี ศิษฏิวงศ์ (นักสังคมสงเคราะห์ประจ าสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง
และปัญญา) นางสาวอรวรรณ เรืองเจริญ (นักพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจ าสถานสงเคราะห์เด็ก
พิการทางสมองและปัญญา)  นางสาวมัทนาวดี บุพศิริ (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจ าสถาน
สงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา) และนายญาณพล บัวคุไร (นักจิตวิทยาประจ าสถาน
สงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา) ตั้งแต่เริ่มรับการสงเคราะห์ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งสี่ท่านได้ให้
ข้อมูลในการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงผักกาด ดังนี้ 

ประการแรก : ขณะรับเด็กหญิงผักกาดเข้ามาดูแลเจ้าหน้าที่มีแนวคิดในการให้ความ
ช่วยเหลือน้องอย่างไร? 

  แนวคิดในการรับตัวเด็กหญิงผักกาดเข้ามาสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์ 
คือ เด็กหญิงผักกาดมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สามารถเข้ารับการสงเคราะห์จากสถานสงเคราะห์
เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิงกล่าวคือ 1) เป็นเด็กหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 7 ถึง 18 ปี 2) มีความ
พิการทางสมองและสติปัญญา 3) มีหนังสือรับรองความพิการจากแพทย์ และเป็นนโยบายจากท่าน
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและท่านผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กพิการทาง
สมองและปัญญาหญิง ที่จะต้องให้การสงเคราะห์แก่เด็กหญิงพิการทางสมองและสติปัญญาทุกคนที่มี
คุณสมบัติดังกล่าว เพ่ือเป็นการลดภาระของสังคม โดยกรณีของเด็กหญิงผักกาด สถานสงเคราะห์ ฯ 
จะดูแลในลักษณะของการสงเคราะห์ถาวร เนื่องจากน้องไม่สามารถดูแลตนเองได้และไร้ซึ่งครอบครัว  
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ประการที่สอง : กระบวนการตั้งแต่การรับเด็กหญิงผักกาดเข้ามาดูแลจนถึงปัจจุบัน มี
ลักษณะอย่างไรบ้าง?  

ขั้นตอนแรก เมื่อมีการรับตัวน้องผักกาดมาแล้วจะมีการตรวจโรคติดต่อ และเมื่อ
พบว่าน้องไม่มีโรคติดต่อที่จะน ามาติดต่อสู่ เด็กพิการคนอ่ืนๆได้ เจ้าหน้าที่จะส่งตัวน้องให้
พยาบาลตรวจประเมินถึงระดับความพิการของน้องผักกาดเพ่ือการก าหนดวิธีการดูแล  

ขั้นตอนที่สอง ส่งตัวน้องให้พยาบาลตรวจประเมินถึงระดับความพิการของน้อง
ผักกาดเพ่ือการก าหนดวิธีการดูแล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  

ระดับ A สามารถช่วยเหลือตัวเองและเข้าสู่สังคมได้ เจ้าหน้าที่ก็จะให้การดูแลโดย
การฝึกพัฒนาการ  

ระดับ B ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจ าวันได้ และ 
ระดับ C ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  
ซึ่งเด็กหญิงผักกาดอยู่ในระดับ C จะต้องได้รับการดูแลตลอดเวลา เช่นเดียวกับเด็ก

พิการทางสมองและสติปัญญาระดับ C คนอ่ืนๆ  
ขั้นตอนที่สาม เพ่ิมชื่อน้องเข้าสู่ทะเบียนบ้านของสถานสงเคราะห์ และอยู่ระหว่าง

การด าเนินการขอนามสกุลที่ตั้งขึ้นเพ่ือเด็กพิการในสถานสงเคราะห์โดยเฉพาะให้แก่น้อง
ผักกาด ทั้งนี้เพ่ือคงไว้ซึ่งสิทธิในการที่จะมีนามสกุลของบุคคล ซึ่งเป็นหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศในระดับสากลและกฎหมายภายในของประเทศไทยเองก็ได้มีการบัญญัติรับรองไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 เด็กหญิงผักกาดได้รับการสงเคราะห์อยู่ในเรือนพยาบาลเช่นเดียวกับเด็กพิการทาง
สมองและสติปัญญาระดับ C คนอ่ืนๆ และได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นประจ า ซึ่งเป็นการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทั้งทางกายภาพและด้านพัฒนาการทางสมอง ซึ่งตอนนี้น้องสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
ได้ คว้าจับสิ่งของได้ สามารถลุกขึ้นนั่งเองได้ และพลิกตัวเองได้ แต่ไม่สามารถเดินได้เนื่องจาก
กล้ามเนื้อขาของน้องไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ยังพาน้องไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางสถาน
สงเคราะห์ ฯ ได้จัดขึ้น ให้น้องได้มีส่วนร่วมกับเด็กหญิงพิการทางสมองและสติปัญญาคนอ่ืนๆ เพ่ือ
พัฒนาการด้านสังคมของน้อง ซึ่งน้องมีพัฒนาการด้านปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมได้อย่างดี มี
ปฏิกิริยาตอบรับด้วยการส่งเสียงรับและปฏิกิริยาทางร่างกาย  

ประการที่สาม : มีแนวทางการดูแลเด็กหญิงผักกาดต่อไปในอนาคตอย่างไร? 
 การดูแลเด็กหญิงผักกาดต่อไปในอนาคตก็จะดูแลเช่นเดียวกับเด็กพิการที่อยู่ในความ

สงเคราะห์คนอ่ืนๆ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมตามสภาพความพิการของน้อง แต่หากเด็กหญิงผักกาดมี
อายุเกินกว่า 18 ปีแล้ว เจ้าหน้าที่มีหน้าที่จะต้องส่งต่อน้องให้ได้รับการดูแลในสถานสงเคราะห์อ่ืนที่
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น้องมีคุณสมบัติต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีความเป็นห่วงกังวลก็ตาม โดยเจ้าหน้าที่สนับสนุนให้ครอบครัวที่มี
ความพร้อมและสามารถดูแลน้องได้ ด าเนินการรับน้องเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งก่อนหน้านี้มีครอบครัวมา
สอบถามเรื่องการขอรับดูแลน้องบ้าง แต่ยังไม่มีการด าเนินการขอรับน้องเป็นบุตรบุญธรรมแต่อย่างใด 
เนื่องจากผู้ที่จะขอมารับน้องผักกาดเป็นบุตรบุญธรรมไม่ได้ติดต่อมาอีกเลยหลังจากการเข้ามา
สอบถามและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ในครั้งแรก 

ประการที่สี่ : หลงัจากรับตัวเด็กหญิงผักกาดมาแล้ว ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่ส่งตัว
เด็กหญิงผักกาดมาบ้างหรือไม่? 

 หลังจากที่ได้รับตัวเด็กหญิงผักกาดเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์แล้ว เจ้าหน้าที่ไม่ได้
มีการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ประสานส่งต่อน้องมาอีก เนื่องจากน้องเป็นเด็กที่ไม่มีญาติ 
ไม่จ าเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือเรื่องการสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับญาติที่จะมาขอรับดูแลเด็กพิการ 
ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงดังกล่าว เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์จะต้องขอให้หน่วยงานในพ้ืนที่ด าเนินการสืบ
หาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับญาติของเด็กพิการ เพ่ือความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

ประการที่ห้า : ในสถานการณ์ที่ไม่มีหลักเกณฑ์ก าหนดวิธีการที่แน่นอนในการให้ความ
ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่พบอุปสรรคในการดูแลเด็กหญิงผักกาดอย่างไรบ้าง? 

 พบอุปสรรคใน 3 เรื่อง ดังนี้ 1) เรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กหญิงผักกาด 
เนื่องจากน้องจะต้องได้รับยารักษาเฉพาะอาการ และมีอาหารบางประเภทที่ช่วยด้านพัฒนาการของ
น้อง แต่มีราคาแพงมาก จึงต้องอาศัยการรับบริจาคจากผู้ใจบุญ 2) เรื่องการรักษาพยาบาลกรณี
ฉุกเฉิน เพราะการส่งตัวน้องไปรักษาพยาบาลจะต้องขอความอนุเคราะห์ไปที่โรงพยาบาลก่อนทุกครั้ง 
เนื่องจากน้องไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย หากไม่มีการขอความอนุเคราะห์ไปก่อน น้องจะไม่สามารถ
ได้รับการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และต้องอาศัยเงินบริจาคจากมูลนิธิของสถานสงเคราะห์ในการใช้
จ่ายในการดูแลน้อง 3) ปัญหาเรื่องความล่าช้าในการด าเนินการเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวคนพิการบ้าง 
เพราะมีคนพิการในการสงเคราะห์จ านวนมาก 

 นอกจากนั้นถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะให้การดูแลน้องโดยใช้หลักสิทธิมนุษยชน หลัก
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และหลักมนุษยธรรม ซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีของรัฐไทยต่อคนพิการทุกคนที่
ปรากฏตัวอยู่ในประเทศไทยแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ยังมีความกังวลถึงความถูกต้องในการด าเนินการ 
เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนรองรับในการปฏิบัติหน้าที่ของคนท างานในระดับปฏิบัติงาน
 ประการที่หก : หากพบเจอเด็กพิการไร้รัฐต่อไปในอนาคต จะมีแนวทางในการดูแล
อย่างไร? 
  หากเป็นเด็กหญิง มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึง 18 ปี และมีความพิการทางสมองและ
สติปัญญาที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ด้วยหนังสือรับรองความพิการ หรือมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
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ซึ่งเป็นคุณสมบัติของเด็กพิการที่จะสามารถได้รับการสงเคราะห์จากสถานสงเคราะห์ เด็กพิการทาง
สมองและปัญญาหญิง สถานสงเคราะห์พร้อมที่จะรับดูแลเด็กพิการเหล่านั้น ด้วยหลักสิทธิมนุษยชน 
และหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อไป โดยไม่ค านึงถึงสถานะตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ของเด็กพิการ 
 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาพบว่าการดูแลเด็กหญิงผักกาดของเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็ก
พิการทางสมองและปัญญาหญิงเป็นไปตามลักษณะความช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสมตามหลัก
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในลักษณะ 3 ประการ ดังนี้  
  1) ความช่วยเหลือให้คนพิการสามารถมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม คือ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของเด็กหญิงผักกาดให้มีพัฒนาการทางกายภาพ สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถ
พลิกตัว และสามารถลุกนั่งได้ และการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กหญิงผักกาดให้มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมได้ เพ่ือให้เด็กหญิงผักกาดสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
  2) ความช่วยเหลือด้านการก่อตั้งครอบครัวของคนพิการในลักษณะของการ
ช่วยเหลือเด็กพิการที่ถูกพรากหรือไม่มีครอบครัว คือ การสงเคราะห์เด็กหญิงผักกาดที่ถู กมารดา
ทอดทิ้ง และไม่มีครอบครัวให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามความพิการ 
  3) มีการด าเนินการให้เกิดความช่วยเหลือด้านสุขภาพของคนพิการ คือ การ
ด าเนินการเพ่ือให้เด็กหญิงผักกาดได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อมีอาการเจ็บปุวย และดูแลสุขภาพตาม
ลักษณะความพิการของเด็กหญิงผักกาด 
 ดังนั้นผลจากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าแม้บทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายภายใน
ของประเทศยังไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของคนท างาน แต่ด้วยหลักคิดที่ค านึงถึง “ความเป็นมนุษย์” 
เป็นที่ตั้งและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของน้องผักกาด ซึ่งเป็นเด็ก พิการ
ด้อยโอกาส ท าให้คนท างานในระดับปฏิบัติงานมองเห็นและเลือกที่จะปฏิบัติตามหลักกฎหมาย
ระหว่างระประเทศอันเป็นหลักสากล แต่อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติงานก็ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ เพราะยังขาดหลักประกันที่จะมา
รองรับการปฏิบัติหน้าที่ของคนท างาน ซึ่งก็คือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ก าหนดกฎเกณฑ์หรือแนว
ทางการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการด้อยโอกาสเหล่านี้นั่นเอง  
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(3) บันทึกการให้ความช่วยเหลือนางแปะ ไม่มีนามสกุล 
 
บันทึกการให้ความช่วยเหลือ กรณียายแปะ ไม่มีนามสกุล 

โดยนางสาวอรษา  ไตรโชค นักกฎหมายคลินิกกฎหมายโรงพยาบาลท่าสองยาง 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับยายแปะ  

นางแปะ ไม่มีนามสกุล หรือยายแปะ เกิดนอกโรงพยาบาล เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2481 ที่

หมู่บ้านขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ปัจจุบันอายุ 78 ปี  บิดาชื่อนายพาเก่ ไม่มีนามสกุล 

อาศัยอยู่หมู่บ้านขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เสียชีวิตแล้วและมารดาชื่อนางหมุเก่ ไม่มี

นามสกุล อาศัยอยู่หมู่บ้านขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตากและเสียชีวิตแล้ว  บิดา และมารดามี

บุตรดังนี้ 

1. นางคึพอ ไม่มีนามสกุล บุตร 1 (เสียชีวิตแล้ว) 

2. นางแปะ ไม่มีนามสกุล บุตร 2 

3. นายพาคือแฮ ไม่มีนามสกุล บุตร 3 (เสียชีวิตแล้ว) 

ประมาณปี พ.ศ. 2481 – 2490 ยายแปะได้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด 

จังหวัดตาก  

ประมาณปี พ.ศ. 2491 ยายแปะได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบลแม่ต้าน 

อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2511 ยายแปะ ไม่มีนามสกุล ได้แต่งงานตามประเพณีและอยู่กินกับ

นายตาค า ไม่มีนามสกุล(เสียชีวิตแล้ว) และมีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ นางสาวจะวา ไม่ทราบนามสกุล 

เกิดนอกโรงพยาบาล หมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อ

ประมาณปี พ.ศ. 2513 และปัจจุบันไม่ทราบที่อยู่บุตร เนื่องจากไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานานแล้ว 

 ยายแปะเป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาไร้รัฐ กล่าวคือไม่ได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎร

ของรัฐใดๆเลยในโลกนี้ ทั้งที่ยายแปะเกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาโดยตลอด ท าให้ยายแปะ

ไม่ได้รับสิทธิต่างๆที่ควรพ่ึงได้รับเฉกเช่นคนที่ถือสัญชาติไทย อีกทั้งยายแปะยังไม่มีสิทธิหลักประกัน



277 

สุขภาพใดๆ เมื่อยายแปะปุวยจึงไม่กล้าไปรักษาที่สถานบริการสาธารณสุข เนื่องจากยายกังวลว่า

ตนเองไม่มีบัตรและไม่มีเงินส าหรับค่ารักษาพยาบาล 

2. การให้ความช่วยเหลือรักษาพยาบาล  

ประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นางแปะประสบอุบัติเหตุลื่นล้มขณะอาศัยอยู่ในบ้าน 

ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านใหม่ หมู่1 ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  เพ่ือนบ้านซึ่งเจ้าหน้าที่

ต ารวจชายแดนรู้สึกสงสารยายแปะ จึงได้พายายมารักษาที่โรงพยาบาลท่าสองยาง 

เนื่องจากนางแปะ ไม่มีเอกสารประจ าตนใดๆและไม่มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพ อีกทั้งยังมี

ฐานะที่ยากจน คุณสิริจรรยา วิเศษอุดมศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์จึงได้ซื้อหลักประกันสุขภาพคนต่าง

ด้าว 2,200บาท/ปี จากเงินกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพฯ ให้แก่

นางแปะ 

ยายแปะได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่สอด เพ่ือท าการผ่าตัด ภายหลังการผ่าตัดยาย

แปะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลท่าสองยาง และท ากายภาพบ าบัดทุกวัน 

วันที่ 16 มีนาคม 2559 ทีมคลินิกกฎหมายฯได้รับหนังสือรับรองความพิการ โดยพิจารณา

จากความบกพร่อง กรณีนางแปะ ไม่มีนามสกุล ที่ออกโดยนายเเพทย์เจษฎาวุฒิ บุญช่วย ระบุว่ายาย

แปะมีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย คือกระดูกสะโพกหักจากอุบัติเหตุ หลั งผ่าตัดเดิน

ไม่ได้ 

 ยายแปะได้รับการดูและทั้งร่างกายและจิตใจจากโรงพยาบาลท่าสองยาง จนกระทั่งปัจจุบัน

ยายแปะสามารถเดินและพยุงตัวได้แล้ว แต่จะต้องใช้ไม้พยุงช่วยค้ าไว้  

3. การให้ความช่วยเหลือด้านการรับรองสถานะบุคคล  

วันที่ 15 มีนาคม 2559 ทีมคลินิกกฎหมายโรงพยาบาลท่าสองยางได้เก็บข้อเท็จจริงยายแปะ 
ไม่มีนามสกุล ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติ เเละมีความพิการทางร่างกาย  

ทีมคลินิกกฎหมายฯได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯเลขที่ ตก 0032.166 ลงวันที่ 21 

มีนาคม 2559 ถึงนายอ าเภอท่าสองยาง ส านาถึง ๑. อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ๒. 

ผู้อ านวยการส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจ าประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ยายแปะและทีมคลินิกกฎหมายเดินทางไปยังอ าเภอท่าสอง

ยางเพ่ือให้ปากค าแก่เจ้าหน้าที่อ าเภอท่าสองยางและได้ถ่ายรูปบัตร 
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เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ทีมคลินิกกฎหมายโรงพยาบาลท่าสองยาง ได้ไปรับบัตร

ประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรณีของยายแปะ ไม่มีนามสกุล 

ผลของการด าเนินการนางแปะได้รับการขจัดปัญหาความไร้รัฐเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการ

บันทึกชื่อในทะเบียนราษฎรของไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่อ าเภอท่าสองยางได้ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 

4. การให้ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิต (ระยะเวลาการด าเนินการ, ปัญหาและอุปสรรค, 

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ, ผลของการให้ความช่วยเหลือ) 

 วันที่ 11 มกราคม 2559 คุณสิริจรรยา วิเศษอุดมศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ ได้ส่งหนังสือขอ

ความอนุเคราะห์รับคนไข้ที่ไร้ที่พ่ึงอยู่ในความดูแล ถึงหัวหน้าศูนย์คนไร้ที่พ่ึงจังหวัดตาก ตามหนังสือ

โรงพยาบาล ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 เลขที่ ตก 0032.7/02 

 ประมาณเดือนมกราคม 2559 คุณสิริจรรยา วิเศษอุดมศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ ได้โทรศัพท์
ติดต่อกับหน่วยงานดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนต าบลเเม่ต้าน 2. ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก  และ 3.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
คุณนิภาพร รอดมี 

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 คุณผ่องศรี สาบุ่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จังหวัดตาก 
ได้มาช่วยเหลือ โดยบริจาคผ้าห่ม และเงินสดจ านวน 2,000 บาท ในวันเดียวกันนี้คุณประพัน 
แก้วบัญญาเพ็ญ นักพัฒนาสังคมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน และคุณบุญเสริม ชัยโรจน์
ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้านได้มาเก็บข้อเท็จจริงยายแปะ ณ โรงพยาบาลท่าสอง
ยาง   

 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ (1) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้านได้แจ้งมายังทีม
คลินิกกฎหมายโรงพยาบาลท่าสองยางว่าไม่สามารถช่วยเหลือยายแปะใดๆได้เนื่องจากยายแปะไม่ได้
ถือสัญชาติไทย   

(2) เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดตาก ได้เเนะน าให้ขจัด
ความไร้รัฐให้ยายแปะก่อน แล้วจะท าการช่วยเหลือยายแปะ 

 วันที่ 15 มีนาคม 2559 ทีมคลินิกกฎหมายโรงพยาบาลท่าสองยางติดต่อทางโทรศัพท์กับ คุณ

นิภาพร รอดมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งว่า 

เนื่องจากบ้านเดิมของยายตั้งอยู่บนที่ดินของคนอ่ืน และเจ้าของที่ดินไม่อนุญาต ตนจะพยายามหา

ที่ดินที่สาธารณในหมู่บ้าน และจะสร้างบ้านให้ยายแปะอาศัยอยู่ 
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 วันที่ 16 มีนาคม 2559 คุณนิภาพร รอดมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง 

จังหวัดตาก ได้แจ้งกับทางคลินิกกฎหมายโรงพยาบาลท่าสองยางว่า ตนก าลังหาที่ดินให้ยายแปะอยู่ 

และมีแผนจะสร้างบ้านให้ยายด้วย ในเรื่องค่าใช้จ่ายส าหรับสร้างบ้านนั้น ตอนนี้มีงบประมาณอยู่ 

2,000 บาท(จากการบริจาคของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จังหวัดตาก) เงินส่วนนี้ก็จะไว้ซื้ออุปกรณ์

ส าหรับสร้างบ้าน ส่วนก าลังคนในการสร้างบ้านนั้นคิดว่าจะขอเพ่ือนบ้านละแวกใกล้เคียง หรือต ารวจ

ตะเวนชายแดนมาช่วยกันสร้างบ้านให้ยายแปะ 

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คุณนิภาพร รอดมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสอง

ยาง จังหวัดตาก ได้แจ้งมายังทีมคลินิกกฎหมายโรงพยาบาลท่าสองยางว่าไม่สามารถหาที่อยู่ให้ยาย

แปะได้ ทั้งนี้ทีมคลินิกกฎหมายฯจึงได้ปรึกษา คุณสิริจรรยา วิเศษอุดมศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์

โรงพยาบาลท่าสองยาง ซึ่งคุณสิริจรรยา ได้บอกว่าหลังจากที่ยายได้รับบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มี

สถานะทางทะเบียน คุณสิริจรรยาจะติดต่อเพ่ือร้องขอความช่วยเหลือกับทางส านักงานพัฒนาสังคม

เเละความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดตากต่อไป 

 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 ทีมคลินิกกฎหมายโรงพยาบาลท่าสองยาง ได้รับหนังสือจาก
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก โดยเเจ้งในรายละเอียดว่าได้จะส่งเรื่อง
ให้ศูนย์คุ้มครองคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จังหวัดตาก เเละจะมี เจ้าหน้าที่มาเยี่ยมดูปัญหาของยายแปะ ที่
โรงพยาบาลท่าสองยางในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559  

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คุณอ็อด เหล็กเพชร เจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
จังหวัดตาก ได้มาเยี่ยมเยียน ยายเเปะ ไม่มีนามสกุล ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความพิการ ไม่ ที่อยู่
อาศัยและเป็นอดีตคนไร้รัฐ  โดยคุณอรษา ไตรโชค นักกฎหมายโรงพยาบาลท่าสองยางได้เเนะน าตัว 
และอธิบายถึงโครงการสี่หมอชายแดนตาก เเละหน้าที่ขอบเขตการท างานของคลินิกกฎหมาย
โรงพยาบาลท่าสองยาง พร้อมทั้งได้อธิบายว่าผู้พิการที่ประสบปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติกรณียายแปะนี้  
คือเรื่องท่ีสวยงายเพื่อถวายสมเด็จพระเทพฯ  

 ปัญหาที่ทีมคลินิกกฎหมายโรงพยาบาลท่าสองยางพบคือ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ไม่
มีความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือกรณีคนไร้รัฐไร้สัญชาติ และกระบวนการด าเนินการในแต่ละ
ขั้นตอนเป็นไปอย่างเชื่องช้า  
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5. ความเห็นว่ายายแปะควรได้รับการช่วยเหลือในเรื่องใดต่อไป 

ยายแปะได้รับการดูแลในด้านสุขภาพและจิตใจจากโรงพยาบาลท่าสองยาง และได้รับการ

ขจัดความไร้รัฐโดยการท างานของคลินิกกฎหมายโรงพยาบาลท่าสองยางร่วมกับเจ้าหน้าที่อ าเภอท่า

สองยางเรียบร้อยแล้ว  

 เนื่องจากยายแปะเป็นผู้สูงอายุ ที่เกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งประสบ

ปัญหาความพิการ และไร้ที่อยู่อาศัย  ยายแปะควรได้รับการดูแลจากหน่วยงานรัฐของประเทศไทย 

คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   

 ปัจจุบันนี้ยายแปะก็ยังพักที่อยู่ตึกผู้ปุวยผู้ใหญ่ โรงพยาบาลท่าสองยาง ร่วมกับคนไข้คนอ่ืนๆ
ที่มานอนพักรักษาโรค ซึ่งข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ยายแปะควรได้รับการดูแลต่ออย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
ข้าพเจ้ากังวลว่ายายแปะจะได้รับเชื้อติดต่อโรคจากผู้ปุวยคนอ่ืนๆ  

 
 

http://www.m-society.go.th/
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(4) บันทึกรายงานสถานการณ์คนพิการในบ้านเป็งฟ้า รัฐฉาน ประเทศเมียนมา 
 
รายงานสถานการณ์คนพิการในบ้านเป็งฟ้า รัฐฉาน เมียนมา 
บันทึกโดย นางสาวพิมพ์ชนก วิริยะโรจน์ 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

บ้านเป็งฟูา รัฐฉาน ประเทศเมียนมา เป็นหมู่บ้านตั้งที่อยู่บริเวณชายแดนของจังหวัด
เชียงราย ประเทศไทยและประเทศเมียนมา และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลของกองก าลังรัฐฉาน 
ท าให้เกิดช่องว่างของความช่วยเหลือแก่คนพิการ เนื่องจากรัฐเมียนมาไม่สามารถเข้ามาดูแลได้ และ
รัฐไทยก็ไม่สามารถล่วงล้ าเขตแดนของเมียนมาได้ บ้านเป็งฟูาได้รับการบริหารโดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ซึ่งมีกลไกในการจัดการด้านสิทธิของสมาชิกในหมู่บ้านในแต่ละด้าน ซึ่งจากการสอบถาม
ผู้อ านวยการสถานพยาบาลเบื้องต้นของหมู่บ้านพบว่า บ้านเป็งฟูงมีจ านวนคนพิการที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
15 คน ประกอบไปด้วย คนพิการทางสมองและสติปัญญา 5 คน คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ร่างกาย 6 คน และคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อสาร 4 คน  

จากการส ารวจข้อเท็จจริงด้วยวิธีลงพ้ืนที่บ้านเป็งฟูา สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน และคน
พิการที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 พบว่า หมู่บ้านเป็งฟูามีการจัดการเรื่องสิทธิ
ของคนพิการเบื้องต้นตามหลักสิทธิมนุษยชนของคนพิการ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการสิทธิบาง
ประการมีข้อจ ากัดเนื่องจากขาดความช่วยเหลือจากรัฐเมียนมา ส่งผลให้รัฐไทยต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการการจัดการสิทธิของคนพิการในบ้านเป็งฟูา เพ่ือรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของคนพิการ ซึ่งสถานการณ์เรื่องการจัดการสิทธิของคนพิการในบ้านเป็งฟูา สามารถอธิบาย
ได้ด้วย 4 สิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนพิการ ดังนี้ 

 
1. สิทธิด้านการรักษาพยาบาล 

บ้านเป็งฟูามีการจัดการด้านการรักษาพยาบาลของผู้ปุวย ซึ่งรวมถึงคนพิการ โดยใช้
วิธีการทางสาธารณสุขในการปูองกันโรคจากการอบรมด้านสาธารณสุขจากองค์การไม่แสวงหาก าไร
ระหว่างประเทศ โรคที่บ้านเป็งฟูาในขณะนี้สามารถปูองกันได้ คือ วัณโรค โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ
โรคมาลาเรีย แต่โรคที่มีความซับซ้อนหรือการรักษานอกเหนือจากการให้ยา ซึ่งได้ รับการปันส่วนมา
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จากองค์การ Shan State Development Foundation (SSDF)1 และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
เช่น การปฐมพยาบาล เป็นต้น สถานพยาบาลเบื้องต้นซึ่งมีบุคลากรปฏิบัติงานอยู่จ านวน 5 คน ของ
บ้านเป็งฟูายังไม่สามารถด าเนินการได้ และยังคงต้องเข้ามาขอรับบริการที่โรงพยาบาลของประเทศ
ไทย โดยส่วนใหญ่จะเข้ามาขอรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแม่ฟูาหลวง  แต่ต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ซึ่งพบว่าในปัจจุบันผู้ปุวยจากบ้านเป็งฟูามีภาระหนี้สินต่อโรงพยาบาลแม่ฟูา
หลวงจ านวนมาก 

ด้านการรับรองความพิการ เมื่อผู้ ปุวยที่อาศัยอยู่ ในบ้านเป็ งฟูาต้ องการการ
รักษาพยาบาลที่ซับซ้อนมากกว่าการรักษาพยาบาลเบื้องต้น สถานพยาบาลของบ้านเป็งฟูาจะ
ด าเนินการออกใบส่งตัว เพ่ือสรุปถึงอาการเจ็บปุวยและการรักษาพยาบาลที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
เบื้องต้น อันเป็นการรับรองอาการเจ็บปุวย และความบกพร่องของร่างกาย หรือการรับรองความ
พิการ 
2. สิทธิการรับรองสถานะบุคคล 

เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมา ท าให้บ้านเป็งฟูาซึ่งอยู่ในความดูแลของ
กองก าลังรัฐฉานไม่ได้รับการประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีข้อเท็จจริงว่ารัฐ
เมียนมามีนโยบายการรับรองสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณการดูแลของกองก าลังรัฐ
ฉาน โดยการรับรองสถานะบุคคลที่แตกต่างจากประชาชนเมียนมาทั่วไป อันเป็นการแบ่งแยกกลุ่มคน 
ซึ่งท าให้สมาชิกบ้านเป็งฟูามีความขัดข้องในการได้รับการรับรองสถานะบุคคลในลักษณะดังกล่าว 
และมีความเห็นว่าควรด าเนินการเพ่ือให้เกิดการรับรองสถานะบุคคลของสมาชิกในหมู่บ้านด้วยตนเอง 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีการด าเนินการเพ่ือรับรองสถานะบุคคลดังกล่าว ส่งผลให้สมาชิกใน
หมู่บ้านยังคงมีไม่มีการรับรองสถานะบุคคล และเป็นคนไร้รัฐ  
3. สิทธิด้านคุณภาพชีวิต 

ส าหรับสิทธิด้านคุณภาพของคนพิการที่อาศัยอยู่ในบ้านเป็งฟูา สามารถแบ่งออกได้เป็น 
6 ลักษณะสิทธิ คือ 

(1) การศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนของบ้านเป็งฟูา สิทธิด้าน
การศึกษาของสมาชิกหมู่บ้านเป็งฟูา เป็นการศึกษาระดับเบื้องต้น และเน้นการศึกษาด้านภาษา คือ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาไทยใหญ่ สมาชิกของหมู่บ้านได้รับการศึกษาโดยปราศจาก
ค่าใช้จ่าย และมีการเรียนการสอนส าหรับคนพิการ โดยปัจจุบันคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อสาร
ได้รับการศึกษาจ านวน 1 คน อย่างไรก็ตามพบว่าคนพิการทางสมองและสติปัญญาที่อาศัยในหมู่บ้าน

                                           
1
 Shan State Development Foundation (SSDF) เป็นองค์การกลางของรัฐฉาน

มีภารกิจในการดูแลหมู่บ้านชายแดนของรัฐฉาน 5 หมู่บ้าน 
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ยังคงไม่ได้รับการศึกษา เนื่องจากบุคลากรด้านการศึกษาไม่มีความรู้ในการเรียนการสอนคนพิการทาง
สมองและสติปัญญา และในปัจจุบันพบว่าเด็กจ านวนมากจากบ้านเป็งฟูาเดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทยเพ่ือขอรับการศึกษา 

(2) หลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลใน
บ้านเป็งฟูาเป็นการบริการที่ปราศจากค่าใช้จ่าย แต่เป็นการบริการทางการแพทย์เบื้องต้น การบริการ
ทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อนจะต้องเดินทางเข้ามารับบริการที่ปรเทศไทย และต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด  

ส าหรับความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการในบ้านเป็งฟูานั้น คนพิการได้รับการสนับสนุน
เครื่องช่วยความพิการจากองค์การไม่แสวงหาก าไรระหว่างประเทศ โดยการปันส่วนจาก SSDF และ
บางส่วนได้รับจากโรงพยาบาลของประเทศไทย หากคนพิการดังกล่าวได้รับการบริการทางการแพทย์
จากโรงพยาบาลในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เครื่องช่วยความพิการดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยน หรือ
ซ่อมแซมได้ ส่งผลให้คนพิการต้องใช้เครื่องช่วยความพิการที่อาจจะเสื่อมสภาพแล้ว ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อร่างกาย และจากการส ารวจพบว่า คนพิการที่อาศัยอยู่ในบ้านเป็งฟูาไม่ได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดความรู้ในเรื่องดังกล่าว  

(3) การดูแลช่วยเหลือ คนพิการในบ้านเป็งฟูาได้รับการดูแลช่วยเหลือจาก
คณะกรรมการหมู่บ้านอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น ความช่วยเหลือด้านการให้ความรู้ด้านการดูแลคน
พิการ และความช่วยเหลือให้คนพิการสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของประเทศ
ไทยได้ในกรณีที่จ าเป็น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การดูแลช่วยเหลือดังกล่าวมีลักษณะจ ากัด เนื่องจาก
สถานการณใ์นปัจจุบัน  

(4) การท างาน การท างานของคนพิการในบ้านเป็งฟูาเป็นไปตามความสมัครใจของคน
พิการเอง หากต้องการที่จะท างานก็จะได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และ
ความบกพร่อง เช่น มอบหมายให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้  

(5) การเดินทาง จากการส ารวจไม่พบข้อเท็จจริงในสิทธิการเดินทางภายในประเทศ
เมียนมา ส าหรับการเดินทางของคนพิการเพ่ือเข้ามาในประเทศไทย เป็นการขออนุญาตเดินทางเข้า
ประเทศไทยเป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับความจ าเป็น เช่น การเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือการ
บริการด้านการแพทย์ หรือการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือการศึกษา เป็นต้น โดยหากมีกรณีที่มี
ลักษณะฉุกเฉินก็จะได้รับการผ่อนผันให้สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ เช่น กรณีการรักษาพยาบาล
กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 
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(6) กระบวนการยุติธรรม จากการส ารวจข้อเท็จจริงไม่ปรากฏเรื่องการเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมของสมาชิกหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยใน
กรณีจ าเป็น ส่งผลให้สมาชิกหมู่บ้านเป็งฟูามีความเสี่ยงต่อการถูกจับกุม และการแสวงหาประโยชน์ 
4. สิทธิด้านความคุ้มครองระหว่างประเทศ 

สิทธิด้านความคุ้มครองระหว่างประเทศ บ้านเป็งฟูาไม่มีการปิดกั้นการให้ความ
ช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม องค์การระหว่างประเทศที่ประสงค์ที่จะให้ความ
ช่วยเหลือจะต้องให้ความช่วยเหลือผ่านองค์การ SSDF ซึ่งในปัจจุบันมีข้อเท็จจริงว่า องค์การ Burma 
Relieve Center (BRC) ได้ให้ความช่วยเหลือแก่บ้านเป็งฟูาด้านปัจจัยที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิต และ
มูลนิธิกระจกเงาของประเทศไทยได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องเครื่องช่วยความพิการ 

 
จากการส ารวจสถานการณ์คนพิการในบ้านเป็งฟูา รัฐฉาน ประเทศเมียนมา พบว่าสิทธิ

ขั้นพ้ืนฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนของคนพิการได้รับการประกันโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน และ
บุคลากรที่ด าเนินงาน กล่าวคือ คนพิการที่อาศัยอยู่ในบ้านเป็งฟูาได้รับการรักษาพยาบาล ได้รับการ
ประกันสิทธิด้านคุณภาพชีวิต และความคุ้มครองระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์
ในปัจจุบัน ส่งผลให้การประกันสิทธิดังกล่าวเป็นไปโดยมีข้อจ ากัด และสิทธิบางประการของคนพิการ
ยังไม่ได้รับการประกัน คือ การรับรองสถานะบุคคล และมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก
ทั้งองค์การระหว่างประเทศ และความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐของประเทศไทย รวมถึงการประกัน
สิทธิตามหน้าที่ของรัฐเมียนมาที่มีต่อประชากรของตน 
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