
ภาคผนวก ก 

ข้อมูลเกีย่วกบับัตรประจ าตัวของบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติ 

 

ความแตกต่างของบัตรประจ าตัวสีต่างๆ  

บตัรสีต่างๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย เป็นบตัรประจ าตวัคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยซ่ึงเป็นเอกสาร

ทะเบียนราษฎรอีกประเภทหน่ึงท่ีนายทะเบียนออกใหก้บัคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยเพื่อเป็นหลกัฐานส าหรับใช้

แสดงตนเพื่อการการพิสูจน์ยืนยนัตวับุคคล โดยยุคก่อนปี พ.ศ. 2547 บตัรประจ าตวัคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย

จะเป็นบตัรกระดาษเคลือบดว้ยพลาสติกท่ีไม่มีวสัดุป้องกนัการปลอมแปลง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเรียกกนัวา่ บตัร

ชนกลุ่มนอ้ย (ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย=บุคคลท่ีมีไดมี้สัญชาติไทยจ านวนนอ้ยกวา่เจา้ของประเทศ และมี

วฒันธรรมแตกต่างกนัไป เขา้มาหรืออาศยัอยู่ในประเทศไทย โดยวิธีการและลกัษณะท่ีต่างกนั เช่น อยู่มา

ดั้ งเดิม หลบหนีเข้าเมืองเข้ามาพกัอาศยัชั่วคราว) โดยชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่มจะได้บตัรประจ าตวัท่ีมีสี

แตกต่างกนั ปัจจุบนัมีอยูท่ ั้งหมด 17 สี โดยแต่ละกลุ่มจะมีการแยกสีบตัรท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1.ญวนอพยพ คือคนเวียดนามท่ีหลบหนีการปราบปรามของฝร่ังเศส ในปี 2488–2489 หลบหนี

จากเวยีดนามและลาวเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยตามแนวชายแดน 13 จงัหวดัของไทย ซ่ึง ญวนอพยพจะมีบตัร

ประจ าตวัสีขาวขอบน ้าเงิน 

 



2.อดีตทหารจีนคณะชาติ คือทหารกองพล 93 ของประเทศจีนในสมยัท่ีประเทศจีนมีการต่อสู้กนั

ทางดา้นการเมืองระหว่างเจียงไคเช็ก กบัเหมาเจอตุง เม่ือเหมาเจอตุงมีชยัชนะ กองพล 93 มาอยู่ทางใตข้อง

ประเทศจีน กลบัไปเกาะไตห้วนักบัเจียงไคเช็กไม่ทนั จึงหลบหนีเขา้มาอยูใ่นประเทศพม่า และต่อมาไดเ้ขา้

มาในประ เทศไทยเ ม่ือปี  พ.ศ.  2493–2497 โดยอาศัยอยู่ ในพื้ น ท่ีจังหวัด  1.เ ชียงใหม่  2.เ ชียงราย                        

3.แม่ฮ่องสอน กลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติได้ท าคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยในการช่วยเหลือทาง

ราชการต่อสู้และปราบปรามคอมมิวนิสตใ์นหลายพื้นท่ี ระหวา่งปี พ.ศ. 2514–2518  ซ่ึงคนกลุ่มน้ีจะมีบตัร

ประจ าตวัสีขาว  

 



3.จีนฮ่ออพยพ คือคนจีนและครอบครัวของอดีตทหารจีนคณะชาติท่ีอพยพเขา้มาในประเทศไทย 

ตั้งแต่ปี 2493–2504 และไม่มีโอกาสกลบัไปประเทศเดิม เน่ืองจากเหตุผลทางการเมือง โดยอาศยัอยู่ใน

จงัหวดั 1.เชียงใหม่ 2.เชียงราย 3.แม่ฮ่องสอน เช่นเดียวกบัอดีตทหารจีนคณะชาติ ซ่ึงจีนฮ่ออพยพจะมีบตัร

ประจ าตวัสีเหลือง 

 
 



4.จีนฮ่ออิสระ คือกลุ่มคนจีนท่ีอา้งวา่เป็นญาติกบัอดีตทหารจีนคณะชาติหรือจีนฮ่ออพยพท่ีหลบหนี

เข้าเมืองมาระหว่าง พ.ศ. 2505–2521 อาศัยอยู่ในพื้นท่ีจังหวดั 1.เชียงใหม่ 2.เชียงราย 3.แม่ฮ่องสอน               

4.พะเยา โดยจีนฮ่ออิสระจะมีบตัรประจ าตวัสีส้ม 

 
 

 

 



5.ผูร่้วมพัฒนาชาติไทย (อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา หรืออดีต จคม.) หมายถึงพรรค

คอมมิวนิสต์มลายาเก่าท่ีอยู่ในประเทศมาเลเซียแล้วหลบหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นท่ีจังหวดั  1.ยะลา                

2.นราธิวาส 3.สงขลา ได้เขา้มามอบตวัทางราชการ เม่ือปี 2530 โดยกรมการปกครองได้จดัท าทะเบียน

ประวติัและบตัรประจ าตวัให้คร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2532 – 2533 จ านวน 851 คน ซ่ึงผูร่้วมพฒันาชาติไทยจะมี

บตัรประจ าตวัสีเขียว 

 
 



6.ลาวอพยพ หมายถึง คนลาวท่ีอพยพเขา้มาอยูก่บัญาติพี่นอ้งของตนในประเทศไทย (มิไดห้มายถึง

ลาวอพยพท่ีองคก์ารสหประชาชาติส่งเขา้มาอยูใ่นค่ายผูล้ี้ภยัจากการสู้รบแลว้ไม่ไดก้ลบัประเทศลาว) สาเหตุ

เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในประเทศลาวเม่ือปี  พ.ศ. 2517 และมาแต่งงานกับคนไทย

จนกระทัง่มีบุตรดว้ยกนั โดยเขา้มาอาศยัอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดั 1.หนองคาย 2.อุบลราชธานี 3.เลย 4.นครพนม     

5.มุกดาหาร 6.พะเยา 7.เชียงราย 8.อุตรดิตถ์ และ 9.น่าน มีการจดัท าทะเบียนประวติัและบตัรประจ าตวัคร้ัง

แรกเม่ือปี พ.ศ. 2534 ตามนโยบายของสภาความมัน่คงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยและกองทพัภาคท่ี 2 ซ่ึง

ลาวอพยพจะมีบตัรประจ าตวัสีฟ้า 

 
 



7.เนปาลอพยพ หมายถึงคนเนปาลท่ีอาศยัอยู่ในประเทศพม่าก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ขณะนั้น

เนปาลอพยพ  และพม่าเป็นอาณานิคมของอังกฤษ จึงท าให้เนปาลสามารถมาอยู่ในพม่าได้ในสมัย

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ญ่ีปุ่นได้บุกยึดประเทศพม่าและเกณฑ์คนงานซ่ึงรวมทั้งเนปาลอพยพ กลุ่มน้ีให้ขน

สัมภาระเพื่อสร้างทางรถไฟเขา้มาในประเทศไทย จึงท าให้กลุ่มเนปาลอพยพ กลุ่มน้ีมาอาศยัอยูท่ี่อ  าเภอทอง

ผาภูมิ จังหวดักาญจนบุรีเพียงแห่งเดียว การจัดท าทะเบียนประวติัและบัตรประจ าตัวเดิมกลุ่มเนปาล

อพยพ จดัอยูน่อกลุ่มผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติพม่า (เขา้มาก่อน 9 มีนาคม 2519) ซ่ึงจดัท าทะเบียนประวติัและบตัร

ประจ าตวัเม่ือปี 2521 ต่อมาได้มีการแยกเป็นบตัรประจ าตวัเนปาลอพยพ คร้ังแรกเม่ือปี 2530 ซ่ึงเนปาล

อพยพจะมีบตัรประจ าตวัสีเขียว 

 
 



8.ผูพ้ลดัถ่ินไทยสัญชาติพม่า หมายถึงบุคคลหลายเช้ือชาติท่ีอยูใ่นประเทศพม่า เช่น มอญ กะเหร่ียง 

ไทยใหญ่ ละวา้ พม่า ลาว ฯลฯ ท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนวนัท่ี 9 มีนาคม 2919 (9 มีนาคม 

2519 เป็นวนัท่ีกระทรวงมหาดไทยมีประกาศลงวนัท่ี 9 มีนาคม 2519 หา้มบุคคลจากประเทศพม่าเดินทางเขา้

มาอยูใ่นประเทศไทยอีก ถา้เขา้มาถือวา่เป็นผูท่ี้หลบหนีเขา้เมือง) ส่วนผูท่ี้เขา้มาก่อน 9 มีนาคม 2519 อนุญาต

ใหอ้ยูไ่ดช้ัว่คราว ทั้งน้ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 

2493 ซ่ึงให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มิตอ้งน าเสนอคณะรัฐมนตรี)) สาเหตุท่ีผูพ้ลดัถ่ิน

สัญชาติพม่าเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเพราะพม่ามีการปราบปรามชนกลุ่มน้อย ประกอบดว้ยสภาวะ

เศรษฐกิจก าลงัฝืดเคือง มีการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง จึงท าให้กลุ่มผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติพม่าเดิน

ทางเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวดั  1.เชียงใหม่ 2. เชียงราย 3.ตาก 4.แม่ฮ่องสอน 5.ราชบุรี 6.กาญจนบุรี                  

7.ประจวบคีรีขนัธ์ 8.ชุมพร และ 9.ระนอง โดยบุคคลผูพ้ลดัถ่ินไทยสัญชาติพม่าจะมีบตัรประจ าตวัสีชมพ ู

 
 



9.ผูห้ลบหนีเขา้เมืองจากพม่า หมายถึงบุคคลเช้ือชาติต่างๆ จากประเทศพม่าท่ีหลบหนีเขา้มาใน

ประเทศไทย หลงัจากท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดมี้ประกาศลงวนัท่ี 9 มีนาคม 2519 ห้ามบุคคลสัญชาติพม่า

เดินทางเขา้มาในประเทศไทยโดยกลุ่มบุคคลดงักล่าวอาศยัอยูใ่น 9 จงัหวดัเช่นเดียวกบัผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติพม่า 

ไดมี้การจดัท าทะเบียนประวติัและบตัรประจ าตวัคร้ังแรกเม่ือ ปี พ.ศ. 2536-2537 โดยแบ่งบตัรออกเป็น 2 สี 

คือ สีส้ม – ออกให้กบัผูห้ลบหนีเขา้เมืองมาเพื่อเขา้มาท างานอยูอ่าศยักบันายจา้งและมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วนัท่ี 17 มีนาคม 2535 ผ่อนผนัให้บุคคลดังกล่าวอาศยัอยู่ได้ชั่วคราวและเร่ิมทดลองให้ท างานได้โดย

ด าเนินการขอประกนัตวักบัตรวจคนเขา้เมืองและขอใบอนุญาตการท างานต่อกรมการจดัหางานโดยผอ่นผนั

ใน 4 จงัหวดั คือ เชียงราย ตาก กาญจนบุรี และระนอง แต่ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ซ่ึงบุคคลกลุ่มน้ีจะมี

บตัรประจ าตวัสีส้ม-สีม่วง 

 

 



10.ผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติพม่าเช้ือสายไทย หมายถึง กลุ่มคนไทยท่ีอาศยัอยูใ่นเขตแดนของประเทศไทย

สมยัรัชการท่ี 5 ต่อมามีการแบ่งเขตแดนกนัระหวา่งไทยกบัองักฤษ ดินแดนท่ีตกเป็นองักฤษต่อมาก็เป็นพม่า 

บุคคลพวกน้ียงัเสียดายทรัพยสิ์นบา้นเรือนจึงยงัไม่อพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย และมีคนไทยอีกกลุ่มหน่ึง

ท่ีเดินทางเขา้ไปท ามาหากินในพม่าประมาณ 40-50 ปี ท่ีผา่นมา ต่อมาพม่ามีการปราบปรามชนกลุ่มนอ้ยและ

เศรษฐกิจของพม่าฝืดเคือง กลุ่มคนไทยเหล่าน้ีจึงอพยพเขา้มาในประเทศไทยใน 4 จงัหวดั 1.ประจวบคีรีขนัธ์ 

2.ชุมพร 3.ระนอง และ 4.ตาก โดยถือเอาวนัท่ี 9 มีนาคม 2519 เป็นวนัสุดทา้ยของการรับผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติ

พม่าเช้ือสายไทยท่ีอพยพเขา้มาอยู่ในประเทศไทย โดยกลุ่มบุคคลน้ีจะมีบตัรประจ าตวัสีเหลือง แต่ปัจจุบนั

กลุ่มบุคคลน้ีไดรั้บการแปลงสัญชาติให้เป็นสัญชาติไทยแลว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 

2540 

 



11.ไทยล้ือ หมายถึง คนเช้ือสายไทยท่ีอยู่ในแควน้สิบสองจุไทย/สิบสองปันนา มณฑลยูนาน

ประเทศจีน เดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ  300 ปี มาแล้ว เดิมกลุ่มไทยล้ือจะไปจดัท าทะเบียน

ประวติัอยู่ในกลุ่มผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติพม่า (บตัรสีชมพู) หรือกลุ่มบุคคลบนพื้นท่ีสูง (บตัรสีฟ้า) จนกระทั้ง

ปี พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทย โดยกองการข่าว ส านกัปลดักระทรวงมหาดไทย ไดจ้ดัท าทะเบียนประวติั

และบตัรประจ าตวัให้กบักลุ่มไทยล้ือโดยเฉพาะท่ีจงัหวดั 1.เชียงใหม่ 2.เชียงราย 3.พะเยา โดยไทยล้ือจะมี

บตัรประจ าตวัสีส้ม 

 
 

 



12.บุคคลบนพื้นท่ีสูง หมายถึงชาวเขาและชนกลุ่มนอ้ยอ่ืนๆท่ีอาศยัอยูบ่นพื้นท่ีสูงโดยตามค านิยาม

ของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพฒันาชุมชนส่ิงแวดลอ้มและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นท่ี

สูง พ.ศ. 2540 มีดงัน้ี 

“พื้นท่ีสูง” หมายความวา่พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีอยูข่องชาวเขาเผา่ต่างๆ หรือเป็นท่ีตั้งบา้นเรือนและท่ีท ากิน

ท่ีมีความลาดชนั โดยเฉล่ียมากกวา่ร้อยละ 35 หรือมีความสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเล 500 เมตร ข้ึนไป ในจงัหวดั

ต่างๆ 20 จงัหวดั คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ล าพูน ล าปาง แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ เลย 

พิษณุโลก สุโขทยั ก าแพงเพชร กาญจนบุรี อุทยัธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ และเพชรบูรณ์ 

“ประชากรบนพื้นท่ีสูง” หมายถึง ประชากรท่ีอยูอ่าศยับนพื้นท่ีสูงซ่ึงเป็นชาวเขาคนไทย และกลุ่ม

คน อ่ืนๆ  ซ่ึ ง รัฐบาลไม่ ได้ มีนโยบาย  ห รือมาตรการนโยบาย ดูแลด า เ นินการ เ ป็นการ เฉพาะ 

     ชาวเขาในประเทศไทยแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1.ชาวเขาดั้งเดิมท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยอยูก่บัแผน่ดิน

ไทย  2.ชาวเขาท่ีมิไดเ้กิดในประเทศไทย แต่อพยพมาจากนอกประเทศ ทางราชการไดมี้การส ารวจชาวเขา

คร้ังแรกเม่ือปี 2512 และไดม้อบเหรียญชาวเขาไวใ้ห้ และต่อมาไดมี้การส ารวจอีกหลายคร้ัง เช่นในปี 2528-

2531 มีการส ารวจโครงการ “สิงห์ภูเขา” (แต่ไม่มีการออกบตัรประจ าตวัให้) ปี 2533-2534 มีการส ารวจจดัท า

ทะเบียนบุคคลบนพื้นท่ีสูงและออกบตัรประจ าตวั (สีฟ้า) ให ้(รายละเอียดเก่ียวกบัชาวเขา กรุณาดูในหนงัสือ

ระเบียบส านกัทะเบียนกลางวา่ดว้ยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบน

พื้นท่ีสูง พ.ศ. 2543 (พร้อมค าอธิบาย) ของกรมการปกครองท่ีจดัพิมพเ์ม่ือ  พ.ศ. 2543) ซ่ึงบุคคลกลุ่มน้ีจะมี

บตัรประจ าตวัสีฟ้า 

 



   13.ผูอ้พยพเช้ือสายไทยจากจงัหวดัเกาะกงกมัพูชา คนกลุ่มน้ีคือคนไทย เดิมจงัหวดัเกาะกง (จงัหวดั

ประจญัคีรีเขต) เป็นดินแดนของประเทศไทย ในสมยัรัชการท่ี 5 ดินแดนส่วนน้ีไดต้กเป็นของฝร่ังเศส และ

ต่อมาก็เป็นของกมัพูชา เม่ือกมัพูชาไดเ้อกราชจากฝร่ังเศส คนไทยท่ีอยู่ในดินแดนน้ีไม่ยอมกลบัมาอยู่ใน

ประเทศไทย เน่ืองจากเสียดายทรัพย์สินบ้านเรือนท่ีเคยอยู่อาศัย ต่อมาเม่ือปี  2517 กัมพูชาเกิดการ

เปล่ียนแปลงการปกครองมีการปราบปรามประชาชนในประเทศ คนไทยท่ีอาศยัอยูท่ี่เกาะกงจึงอพยพเขา้มา

อยูท่ี่จงัหวดัตราดแห่งเดียว โดยทางราชการถือเอาวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2520 เป็นวนัสุดทา้ยท่ีจะรับผูอ้พยพ

เช้ือสายไทยจากจงัหวดัเกาะกง กมัพูชา เขา้มาอยู่ในประเทศไทย โดยคนกลุ่มน้ีมีบตัรประจ าตวัสีเขียว แต่

เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเคยเป็นคนไทย แต่ไดเ้สียสัญชาติไทยไปเพราะดินแดนดงักล่าวตกเป็นของฝร่ังเศส

และกมัพชูา คณะรัฐมนตรีจึงมีมติหลายคร้ังในการให้สัญชาติไทยแก่ผูอ้พยพเช้ือสายไทยจากจงัหวดัเกาะกง 

กมัพชูา โดยการแปลงสัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2526, วนัท่ี 4 กนัยายน 2527, วนัท่ี 

19 กุมภาพนัธ์ 2534 

                          

 
 



14.ผูห้ลบหน้ีเข้าเมืองจากกมัพูชา ในระหว่างท่ีผูอ้พยพเช้ือสายไทยจากจงัหวดัเกาะกง กัมพูชา 

อพยพเขา้มาอยูท่ี่จงัหวดัตราด และทางราชการถือเอาวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2520 เป็นวนัสุดทา้ยท่ีจะรับเอาผู ้

อพยพเช้ือสายไทยจากจงัหวดัเกาะกง ปรากฏวา่มีชาวกมัพูชาท่ีมิใช่เป็นผูมี้เช้ือสายไทยอพยพร่วมเขา้มาดว้ย

และผูอ้พยพบางคนก็เป็นผูมี้เช้ือสายไทย แต่เข้ามาหลงัวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2520 ซ่ึงทางราชการถือว่า

เหตุการณ์ในประเทศกมัพชูาสงบเรียบร้อยแลว้ ไม่น่าจะมีผูอ้พยพเขา้มาในประเทศไทยอีก จึงถือวา่ผูท่ี้เขา้มา

หลงัวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2520 เป็นผูท่ี้เขา้เมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีจะมีบตัร

ประจ าตวัสีขาวขอบแดง 

 
 



15.มลาบรี (ผีตองเหลือง) เป็นคนพื้นเมืองท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดัแพร่ และน่าน มีจ  านวนไม่

มาก โดยจดัเป็นบุคคลบนพื้นท่ีสูง ได้มีการจดัท าทะเบียนประวติัและบตัรประจ าตวัคร้ังแรกให้เม่ือ พ.ศ. 

2533 – 2534 และเน่ืองจากมลาบรีถือเป็นชนพื้นเมืองท่ีอยูใ่นประเทศไทย มลาบรีมีสถานะเหมือนกบัชาวเขา

ดั้งเดิมท่ีอยู่ในประเทศไทย ดงันั้นจึงถือว่าเป็นคนไทย จึงสามารถขอลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียน

ราษฎรได ้ตามระเบียบส านกัทะเบียนกลาง ว่าดว้ยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร

ใหแ้ก่บุคคลบนพื้นท่ีสูง พ.ศ. 2543 โดยบุคคลกลุ่มน้ีจะมีบตัรประจ าตวัสีฟ้า 

 

 
 

 

 



16.ชุ มชนบนพื้ น ท่ี สู ง  เ ป็ นก ลุ่ ม บุ คคล ท่ี อ าศัย อ ยู่ บนพื้ น ท่ี สู ง  ( ค า นิ ย ามของ  “พื้ น ท่ี

สูง” และ “ประชากรบนพื้นท่ีสูง” ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพิจารณาชุมชนส่ิงแวดลอ้ม

และการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นท่ีสูง พ.ศ. 2520 ทั้ งน้ี เป็นไปตามแผนแม่บทเพื่อการพฒันาชุมชน

ส่ิงแวดลอ้มและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นท่ีสูง ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2540-2544 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัแผน

แม่บทฯ เม่ือ 20 เมษายน 2540 ตามแผนแม่บทฯ ดงักล่าว ให้ด าเนินการส ารวจจ านวนของบุคคลบนพื้นท่ีสูง

และก าหนดกฎระเบียบในการก าหนดสถานะของบุคคลบนพื้นท่ีสูงตามกฎหมายสัญชาติ ในการน้ีไดมี้การ

ส ารวจประชากรหรือชุมชนบนพื้นท่ีสูงทั้งหมดเม่ือ 1 พฤษภาคม – 25 กนัยายน 2543 เพื่อทราบจ านวนและ

สถานะ โดยได้เร่ิมมีการทดลองส ารวจชุมชนบนพื้นท่ีสูง เม่ือปี 2541 ท่ีจงัหวดัตาก โดยสามารถส ารวจ

บุคคลบนพื้นท่ีสูงใน 5 อ าเภอของจงัหวดัตาก คือ อ.พบพระ แม่สอด ท่าสองยาง แม่ระมาด อุ้มผางได้

จ  านวน 1,935 ครอบครัว จ านวน 7,303 คน ในปี 2542 ไดมี้การส ารวจใน 20 จงัหวดั สามารถส ารวจชุมชน

บนพื้นท่ีสูงได้ 873,713 คน โดยเป็นผูท่ี้มีสัญชาติไทยแล้ว  496,326 คน นอกจากนั้ นเคยได้จัดท าบัตร

ประจ าตวัชนกลุ่มน้อยแล้ว เช่น บตัรผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติพม่า บตัรบุคคลบนพื้นท่ีสูง บตัรจีนฮ่ออิสระ ฯลฯ 

เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีจะมีบตัรประจ าตวัสีเขียวขอบแดง 

 



17.แรงงานต่างด้าวท่ีผิดกฎหมาย คือกลุ่มคนจากประเทศเพื่อนบา้น เช่น พม่า ลาว กมัพูชา เดิน

ทางเขา้มาโดยผิดกฎหมายและมารับจ้างท างานอยู่ในประเทศไทย ซ่ึงกระจายอยู่เกือบทัว่ประเทศ ทาง

ราชการเร่ิมสนใจปัญหาแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมาย โดย 

 1. ในปี 2535 ไดมี้มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2535  ผ่อนผนัให้ผูห้ลบหนีเขา้

เมืองจากพม่า หลงัวนัท่ี 9 มีนาคม 2519 (คือผูท่ี้ถือบตัรตามขอ้ 2.10) ให้ท างานไดโ้ดยทดลองใน 4 จงัหวดั 

(จาก 9 จงัหวดัท่ีมีผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติพม่าอาศยัอยู)่ คือ ตาก กาญจนุรี เชียงราย และระนอง แต่การด าเนินงาน

ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรเพราะทางราชการเรียกเงินค่าประกนัตวั แรงงานต่างดา้วคนละ 5,000 บาท ค่า

ตรวจสุขภาพ 1,000 บาท ซ่ึงนายจา้งเห็นวา่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีสูงมากต่อคน 

  2. ในปี 2539 ไดมี้มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2539 ผอ่นผนัแรงงานต่างดา้วผิด

กฎหมาย 3 สัญชาติ คือพม่า ลาว กมัพูชา ท างานได ้11 ประเภทกิจการ 2 อาชีพ ใน 43 จงัหวดั เป็นเวลา 2 ปี 

มีคนมารายงานตวัทั้งส้ิน 328,112 คน (ในการผอ่นผนัคร้ังน้ีกรมการปกครองมิไดร่้วมจดัท าทะเบียนประวติั

ดว้ย) 

  3. ในปี 2541 ไดมี้มติคณะรัฐมนตรี เม่ือ 1 กุมภาพนัธ์ 2541 ผอ่นผนัการจา้งาน (เป็นรายปี) 

อีก 1 ปี ใน 54 จงัหวดั 47 กิจการ มีนายจา้งมาแจง้ความจ านงขอจา้งแรงงาน 230,617 คน แต่มีเง่ือนไข

ได้ 158,253 คน โดยนายจ้างน าลูกจ้างมาขอใบอนุญาตเพียง  90,911 คน ในการผ่อนผนัคร้ังน้ี กรมการ

ปกครองไดจ้ดัท าทะเบียนประวติัของแรงงานต่างดา้วในคร้ังน้ีไว ้

 

ลกัษณะใบอนุญาตการท างานคร้ังน้ี 

  

 



4.ในปี 2542 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2542 และ 2 พฤศจิกายน 2542 

ผ่อนผนัการจา้งแรงงาน (เป็นรายปี) อีก  1 ปี ใน 77 จงัหวดั 18 กิจการ จ านวนผ่อนผนั 106,681 คน แต่

นายจา้งน าลูกจา้งมาขออนุญาตท างานเพียง 99,974 คน ในการผ่อนผนัคร้ังน้ี กรมการปกครองมิไดมี้ส่วน

ร่วมในการจดัท าทะเบียนประวติัดว้ย 

  5.ในปี 2543 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2543 ผ่อนผนัการจ้างแรงงาน 

(เป็นรายปี) อีก 1 ปี ใน 37 จงัหวดั 18 กิจการ (จ านวนผูท่ี้มาขออนุญาตยงัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน) และ

กรมการปกครองมิไดมี้ส่วนร่วมในการจดัท าทะเบียนประวติัคร้ังน้ี 

  6.ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กันยายน 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสภาท่ีปรึกษาเพื่อพฒันา

แรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ไดข้ออนุมติัจดัตั้งองค์การบริหารจดัการแรงงาน

ต่างชาติ ซ่ึงขณะน้ีส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งก าลงัด าเนินการอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข 

เอกสารที่เกีย่วข้องกบัแรงงานข้ามชาติ และภาพการลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ข้อมูล 

 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัแรงงานข้ามชาติ 

 

 
ใบเสร็จรับเงินจากการยืน่ด าเนินการขอบตัรประจ าตวั 



 
 

 
 

บตัรประจ าตวับุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย (ใบอนุญาตท างานของแรงงานหญิงขา้มชาติ) 



 
 

 
 

บตัรประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว/ ผูติ้ดตามท่ีไม่มีสัญชาติไทย 

 



ภาพการลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ข้อมูล 

 

พื้นท่ีท างานของแรงงานหญิงขา้มชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 

 



 
 

 

 

 



พื้นท่ีทางสังคม ศาสนา และชีวติประจ าวนัของแรงงานหญิงขา้มชาติ 

 
 

 
 

 



กิจกรรมกลุ่มศาสนาท่ีแรงงานหญิงขา้มชาติไดเ้ขา้ร่วมกลุ่ม 

 

 

 
 

 



ตลาดนดั แหล่งจบัจ่ายซ้ือของอุปโภคและบริโภคหลกัของแรงงานหญิงขา้ม

ชาติ

 
 

 



ภาพการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลและกิจกรรมกลุ่ม 

 

 

 
 

 



ภาพการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลและกิจกรรมกลุ่ม 

 


