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         สัญชาติเป็นเรื่องของความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลกับรัฐ หรือกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องผูกมัด
บุคคลไว้กับประเทศในทางกฎหมาย บุคคลที่มีสัญชาติของประเทศใดจึงมีฐานะเป็นพลเมืองของ
ประเทศนั้นย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการจะได้รับสวัสดิการจากรัฐในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศ 
และในทางกลับกันบุคคลนั้นก็มีหน้าที่พลเมืองต่อประเทศที่เป็นเจ้าของสัญชาติของตนเช่นกัน 
ปัญหาเรื่องการที่บุคคลต้องตกอยู่ในสภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติถือว่าเป็นปัญหาด้านมนุษยชนที่ส าคัญ 
เนื่องจากการที่บุคคลอยู่ในฐานะไร้รัฐไร้สัญชาติมักจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้โดยง่าย ทั้งยังไม่ได้
รับความคุ้มครองจากรัฐใดเลย ในส่วนของประเทศไทย ปัญหาเรื่องบุคคลไร้สัญชาติยังคงเป็นปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ยังไม่มีแนวทางการแก้ไขท่ีชัดเจน ประกอบกับสภาพสังคมในปัจจุบันยังส่งผลให้
มีจ านวนคนไร้สัญชาติที่เพ่ิมสูงขึ้น จะเห็นได้จาก มีจ านวนเด็กที่ถูกทิ้งตั้งแต่แรกเกิดเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
เด็กเหล่านี้จะไม่ทราบถึงตัวบิดามารดาที่แท้จริง ส่งผลให้กลายเป็นบุคคลไร้รากเหง้า กลายเป็น
บุคคลไร้สัญชาติเพราะไม่สามารถหาจุดเกาะเกี่ยวของตัวเองกับประเทศไทยได้ 
         วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ท าการศึกษาถึงแนวคิดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้
สัญชาติไทย รวมถึงปัญหาและข้อจ ากัดทางกฎหมายในเรื่องของการให้สัญชาติ และศึกษาถึงกลไก
การคุ้มครองสิทธิของคนไร้สัญชาติภายใต้กติการะหว่างประเทศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงการศึกษาถึงหลักกฎหมายการให้สัญชาติของต่างประเทศ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและหาวิธีการในการให้สิทธิและสถานภาพทางสัญชาติแก่คนไร้รากเหง้า 
          จากการศึกษาถึงบทบัญญัติของการให้สัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติสัญชาติที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน จะเห็นถึงข้อจ ากัดของการให้สัญชาติไทย ในกรณีของการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตาม
หลักดินแดน กล่าวคือ การเกิดในดินแดนประเทศไทยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้บุคคลนั้น
ได้สัญชาติไทย เพราะจะต้องพิจารณาถึงตัวบิดาหรือมารดาของบุคคลนั้นด้วยว่าจะต้องไม่เป็นบุคคล

wandee
Rectangle



2 
 

 
 

ที่เข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายได้ก าหนดไว้จึงจะมีสิทธิได้รับสัญชาติไทย ซึ่งข้อจ ากัดนี้ส่งผลถึงกรณีของ 
         บุคคลไร้รากเหง้าที่ไม่ทราบถึงตัวบิดามารดาของตัวเอง แม้ว่าบุคคลนั้นจะเกิดในประเทศ 
 
ไทย และอาจจะมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งท าให้สามารถได้รับสัญชาติไทยได้ตาม
กฎหมาย แต่เมื่อไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ที่แท้จริงได้ บุคคลกลุ่มนี้ก็ต้องตกเป็นคนไร้สัญชาติไปโดย
ปริยาย 
         ผู้ศึกษาเห็นว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการให้สิทธิและสถานภาพทางสัญชาติแก่
คนไร้รากเหง้า อยู่ที่การลดข้อจ ากัดในการพิจารณาถึงการให้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลัก
ดินแดนแก่เด็กแรกเกิดหรือเด็กอ่อนที่ถูกพบในประเทศไทยที่ไม่ปรากฏตัวบิดามารดาให้ได้รับ
สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดนไปจนกว่าจะมีข้อพิสูจน์ได้ว่ามีสัญชาติอ่ืน  สามารถ
ด าเนินการภายใต้กรอบกฎหมายภายในประเทศที่มีบัญญัติไว้  รวมถึงสามารถวางเงื่อนไขในการ
พิจารณาอย่างเหมาะและชอบธรรมต่อหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามแนวทาง
ของระบอบประชาธิปไตย ที่ไม่ส่งผลกระทบถึงหลักความมั่นคงของรัฐและยังคงไว้ซึ่งความเหมาะสม
และความสมดุลของหลักสิทธิมนุษยชน 
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Abstract 

 
Title of Thesis Guidelines for Protection of The Legal Rights of Stateless Thai :   
 A Case Study of Rights and Status of Citizenship to      
                      People without Civil Registration Record 
Author            Miss Suwimon Isariyanon 
Degree           Master of Laws 
Year             2015  
        

         
         Nationality is the relationship between persons and the state. In other words, 
it is a symbol of legal ties that recognizes a person under the law. When a person 
has a nationality, the status of such person is acknowledged within the concept of 
citizenship of the state, meanwhile, a person has reciprocally duties and 
responsibilities to the state. Stateless persons are critical human rights problem 
since these groups are vulnerable to violate fundamental rights. No states claim for 
protection. In the context of Thailand, stateless problems have no clear direction 
for solving the problems the current situation also leads to the increasing numbers 
for stateless persons. This can be exemplified from the higher amount of 
abandoned children, who have unknown their parents. These groups of persons 
become stateless persons as they have no legal connection with any state. 
         This thesis examines the concept and legal concept for giving nationality, 
including with legal restrictions for giving nationality. In addition, legal protection 
mechanisms within the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and other 
state practices will involve for finding and solving Thai stateless persons problems. 
         According to the Nationality Act, giving nationality with territorial principle still 
raises some problematic issues, giving birth in Thai territory is not enough to gain 
Thai nationality, unless considering father and mother’s identity. This defines fathers 
and mothers shall be the persons who are not in the criteria of legal restriction. The 
limitation has direct implications for newborn people, who have no parents proven, 
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even they were born in Thai territory. These types of persons will implicitly become 
stateless persons. 
        
        From this reason, the author will suggest the ways for solving problems, 
Limitation in the Citizenship at birth to abandoned children found in Thailand, 
territory could gain Thai Nationality until proven otherwise. The proposal is based 
on domestic regulations and reasonable consideration for right and freedom 
protection in harmonious with democracy. However, right and freedom protection 
within democracy should be selected in certain respects that are not violated to 
state’s security and balancing with human rights principle. 
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ประโยชน์ รวมถึงตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดการศึกษาค้นคว้าจนวิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จ
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วิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละ
เวลามาเป็นประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พร้อมให้ค าแนะน าและแนวคิดที่เป็นประโยชน์
อย่างมากส าหรับการศึกษา ท าให้วิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ
คณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้ศึกษา 
และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของคณะนิติศาสตร์ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในทุกด้านด้วยดีมาโดยตลอด 
         ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณครอบครัว คุณพ่อเกรียงศักดิ์ อิสริยานนท์ คุณแม่เจียมจิตร     
อิสริยานนท์ และขอบคุณพ่ีชาย ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ ที่ให้ก าลังใจให้มีมานะพากเพียรในการศึกษา
และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องจนส าเร็จการศึกษา  
         หากวิทยานิพนธ์เล่มนี้สามารถจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาคนไร้รากเหง้า ช่วยเหลือให้
คนกลุ่มนี้พ้นจากสถานะคนไร้สัญชาติ และสามารถเป็นบุคคลที่มีสิทธิและสถานะภาพทางกฎหมาย 
ใช้ชีวิตได้ตามปกติในสังคม ผู้ศึกษาขอมอบความดีความชอบทุกประการให้กับผู้มีพระคุณทุกท่านที่
ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

        ความที่ไม่รู้ หรือรู้แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ถึงรากเหง้าความเป็นมาของตัวเองได้นั้นเป็นสาเหตุที่
ท าให้คนจ านวนนับหมื่นต้องตกอยู่ในสภาวะความเป็นคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติและได้รับความยากล าบาก
ในการด าเนินชีวิต  เพราะประชาชนคนไทยที่ซึ่งยังไม่ถูกรับรองสิทธิความเป็นพลเมืองนั้นง่ายมากต่อ
การถูกกระท า หรือละเว้นไม่กระท าการอย่างใดหนึ่ง มีโอกาสสูงในการถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูก
เลือกปฏิบัติ  เนื่องจากโดยสถานภาพแล้วไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆได้เลยเรียกได้ว่าขาดสิทธิขั้น
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตแทบทุกด้าน อาทิ สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย สิทธิในการ
ท างานและได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย สิทธิในการึึกาา สิทธิในการรักาาพยาบาล สิทธิ
ในการครอบครองทรัพย์สิน สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 
        ประเทึไทยเป็นประเทึที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย นั่นคือ มุ่งคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของพลเมืองในด้านต่างๆ โดยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดการและรักาาความสงบ
เรียบร้อยให้แก่สังคม กฎหมายจึงต้องมีบทลงโทาส าหรับผู้ที่ละเมิด เพื่อรักาากฎ ระเบียบ กติกาของ
สังคม โดยทั่วไปกฎหมายของประเทึต่างๆ จะมีผลบังคับใช้กับพลเมืองของคนในชาตินั้นๆ นั่น
หมายถึง การที่คนๆนึง จะได้รับการคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพของตน คนผู้นั้นย่อมจะต้องมีสถานะ
เป็นพลเมืองของชาตินั้นหรือจะกล่าวว่าคนผู้นั้นย่อมต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติของชาตินั้นๆ การมี
สัญชาติของคนก็จะท าให้ได้รับสิทธิมากมายหลายประการจากรัฐในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทึ 
นอกเหนือจากคนที่มีสัญชาติจะเป็นพลเมืองของชาตินั้นๆ แล้ว ยังมีกลุ่มคนอีกจ านวนไม่น้อยที่อาึัย  
อยู่ในประเทึโดยที่ไม่มีสัญชาติ ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ไม่มีสถานะเป็นพลเมือง เนื่องจากเป็นบุคคลที่
ไร้สัญชาติ จึงไม่มีสิทธิในด้านต่างๆเทียบเท่ากับคนที่มีสัญชาติ 
        ปัญหาจึงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่ตกอยู่ในสถานะคนไร้สัญชาติเหล่านี้ไม่ได้รับความคุ้มครองทั้ง
ทางด้านสิทธิและเสรีภาพในทุกด้านท าให้ประสบกับปัญหามากมายในการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นใน 
ด้านการึึกาา การท างาน และสิทธิต่างๆ ในสังคม หากรัฐไม่มีนโยบายในการแก้ปัญหา คนกลุ่มนี้ก็
อาจเป็นกลายเป็นกลุ่มคนที่สร้างปัญหาให้กับสังคมได้ อันเนื่องมาจากการได้รับความบีบคั้นทาง
สังคม หรือไม่ได้รับความยุติธรรมที่ควรจะได้ ส่งผลให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้กลายเป็นบุคคลที่ก่อปัญหา
ให้สังคม หรืออาจลุกลามไปถึงการก่ออาชญากรรมท่ีใหญ่ขึ้น 
        ปัญหาเรื่องความไร้สัญชาติของบุคคลนั้น ถือว่าเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุายชนของหลาย
ประเทึ จากการที่มีปฏิญญาสากลด้านสิทธิมนุายชน พ.ึ. 2491 และตราสารระหว่างประเทึ
หลายฉบับที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุายชน เป็นการร่วมมือกันระหว่างประเทึโดยสหประชาชาติเพ่ือ
แก้ปัญหาในเรื่องสิทธิมนุายชน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนอย่างเท่า 
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เทียมกัน ประเทึที่เข้าร่วมเป็นภาคีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุายชนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในปฏิญญา ประเทึไทยก็เป็นหนึ่งในภาคีสมาชิกของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุายชน 
ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องสัญชาตินั้นปฏิญญาสากลได้ก าหนดไว้ใน ข้อ 15 (1) ทุกคนมีสิทธิในการถือ
สัญชาติหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีอนุสัญญาในด้านสิทธิมนุายชนอีกหลายฉบับที่ก าหนดในเรื่องสัญชาติให้
บุคคลหนึ่งมีสิทธิในการถือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ึ. 2532 
(Convention on the Rights of the Child 1989)1ข้อ 7 ที่ก าหนดให้เด็กมีสิทธิที่จะได้สัญชาติ
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้หรือ อนุสัญญาระหว่างประเทึว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุก
รูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination - ICERD )2ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 5 ให้พลเมืองมีสิทธิในการครองสัญชาติ เป็นต้น ใน
ส่วนของการแก้ไขปัญหาเรื่องความไร้สัญชาติในทางสากลนั้น มีอนุสัญญา 2 ฉบับที่ก าหนดเกี่ยวกับ
เรื่องความไร้สัญชาติของบุคคล คือ อนุสัญญาเกี่ยวกับสถานะของบุคคลไร้สัญชาติ (Convention 
relating to the Status of Stateless Persons 1954) และ อนุสัญญาว่าด้วยการลดสภาวะการไร้
สัญชาติ (Convention on the Reduction of Statelessness 1961) แต่ประเทึไทยไม่ได้เข้าร่วม
เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าว 
         การจัดกลุ่มสถานภาพบุคคลของสมาชิกในสังคมไม่ว่าจะเป็นของประเทึไทยหรือประเทึ
อ่ืนๆต่างมีหลักการของกฎหมายระหว่างประเทึว่าด้วยแผนกคดีบุคคลเป็นหลักส านักงานข้าหลวง
ใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) 
ให้นิยาม “คนไร้รัฐตามกฎหมาย” (De Jure Stateless) ว่าคือ ผู้ที่ไม่ได้ถูกนับรวมว่าเป็น “คนชาติ” 
(Nationals) โดยกฎหมายของรัฐใดๆเลย3การแบ่งสมาชิกในสังคมตามสถานะของบุคคล แบ่งได้เป็น4       

                                                           

        1United Nations, Universal Declaration of Human Rights 1948, Retrieved  
December 15, 2013 from http:// www.un.org/en/documents/udhr  
        2Office of Commissioner for Human Rights, Convention on the Rights of the 
Child 1989, Retrieved December 15, 2013 from http://www.ohchr.org/en/ 
professionnalinterest/pages/crc.aspx 
        3กฤตยา อาชวนิจกุล, การจัดระบบคนไร้รัฐในบริบทประเทึไทย ใน ประชำกรและสังคม : 
จุดเปลี่ยนประชำกรจุดเปลี่ยนประเทศไทย ,  (นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554), หน้า 103. 
        4พันธุ์ทิพย์ กายจนจิตรา สายสุนทร, คนไร้รัฐและคนไร้สัญชำติในประเทศไทย, ค้นวันที่ 15 
ธันวาคม 2556 จาก http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id 
=278&d_id=277 
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         1. คนชาติ (National) หมายถึง พลเมืองที่ประเทึนั้นให้การรับรองว่าเป็นผู้อยู่ในการ
ควบคุมของประเทึนั้นๆ ได้แก่ ผู้มีสัญชาติของประเทึนั้น  คนต่างด้าวผู้ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ประเทึนั้นอย่างถาวร 
         2. คนต่างด้าว (Aliens) หมายถึงบุคคลที่ยังไม่มีสัญชาติของประเทึนั้นหรือคนต่างด้าวผู้ที่
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทึนั้นแบบชั่วคราว 
         3. คนไร้สัญชาติ (Stateless Person) หมายถึง บุคคลที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้มีสถานะที่
เป็นสมาชิกของประเทึใดหรือไม่มีประเทึใดรับว่าเป็นสมาชิกหรือเคยเป็นสมาชิกของประเทึ ซึ่ง
อาจจะมีทั้งคนต่างด้าวจริงๆ และผู้ที่มีฐานะทางกฎหมายที่เป็นผู้มีสัญชาติไทย เพียงแต่ยังไม่มีการ
พิสูจน์หรือไม่มีโอกาสพิสูจน์ หรือไม่มีพยานหลักฐานในการพิสูจน์ซึ่งถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิความ
เป็นผู้มีสัญชาติไทยท าให้เสียโอกาสใช้สิทธิต่างๆอย่างมาก 
         ปรากฏข้อเท็จจริงมีคนไร้สัญชาติในประเทึไทยจ านวนมาก ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทึ
ไทย เป็นได้ 2 ลักาณะ กล่าวคือ (1) ความไร้สัญชาติเพียงด้านข้อเท็จจริง (De Facto Stateless) 
และ (2) ความไร้สัญชาติทั้งด้านข้อกฎหมาย (De Jure Stateless) 
         1. ความไร้สัญชาติโดยข้อเท็จจริง (De Facto Stateless) เกิดขึ้นได้ใน 2 ลักาณะ กล่าวคือ 
            1) กรณีที่เกิดขึ้นจากบุคคลไม่ทราบข้อเท็จจริงของตนจึงไม่อาจพิสูจน์ความเกาะเกี่ยวกับ
รัฐใดเลยในโลกจึงไม่อาจก าหนดสัญชาติได้เลยจึงตกเป็นคนไร้สัญชาติ 
            2) กรณีที่เกิดขึ้นแม้บุคคลนั้นเชื่อว่าและอ้างว่า ตนมีข้อเท็จจริงที่ท าให้ได้สัญชาติไทยแต่
เจ้าหน้าทีข่องรัฐไทยเองปฏิเสธที่จะเชื่อในข้อเท็จจริงที่บุคคลกล่าวอ้าง 
         2. ความไร้สัญชาติด้านข้อกฎหมาย (De Jure Stateless) โดยข้อเท็จจริงแห่งตัวบุคคลนั้น 
ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายของประเทึใดยอมรับให้สัญชาติแก่บุคคลนี้ ผลที่เกิดขึ้น ก็คือบุคคลไม่มี
สัญชาติไทยและสัญชาติของประเทึอ่ืนใดในโลกความไร้สัญชาติโดยข้อกฎหมายเกิดขึ้นได้ใน 2 
ลักาณะ กล่าวคือ 
           1) ความไร้สัญชาติที่เกิดแก่บุคคลที่เกิดในประเทึไทยจากบุพการีที่เกิดนอกประเทึไทย 
           2) ความไร้สัญชาติที่เกิดแก่บุคคลที่เกิดนอกประเทึไทยจากบุพการีที่เกิดนอกประเทึไทย 
ในส่วนของคนไร้สัญชาติ ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ หรือยังไม่มีหลักฐานในการพิสูจน์ ถึงสัญชาติที่แท้จริง
ได้ซึ่งอาจเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “คนไร้รากเหง้า” 
         คนไร้รากเหง้า คือ คนไร้รัฐ ไร้สัญชาตินั่นเองที่เป็นเช่นนี่เพราะเราไม่อาจที่จะพิสูจน์ทราบจุด
เกาะเกี่ยวของบุคคลเหล่านั้นกับรัฐเกี่ยวของบุคคลเหล่านั้นกับรัฐและเพราะความไม่รู้ในจุดเกาะ
เกี่ยวกับรัฐนี้ จึงส่งผล กล่าวคือเราไม่อาจจัดสรรได้ว่าบุคคลนั้นเป็นคนสัญชาติใดของรัฐใด และด้วย
ความไร้รากเหง้านี้น าไปสู่ เรื่องของกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองว่าเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิด
กฎหมายหรือไม่ 
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         บุคคลไร้ไร้รากเหง้านั้นหมายถึงบุคคลที่มีลักาณะ 3 ลักาณะ ได้แก่ 
           1. ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ 
           2. ไม่มีเอกสารทะเบียนราาฎรและไม่มีเลขประจ าตัว 13 หลัก 
           3. เกิดในประเทึไทยหรือเป็นผู้เข้ามาอาึัยอยู่ในประเทึไทยก่อนวันที่18ม.ค.25485 
คนไร้รากเหง้าหรือไร้สัญชาติที่ว่านี้มีอยู่ 2 ลักาณะ คือ 
         1. คนไร้รากเหง้าที่ยังเป็นผู้เยาว์ 
         2. คนไร้รากเหง้าที่บรรลุนิติภาวะแล้ว 
         โดยส่วนใหญ่ผู้บรรลุนิติภาวะที่เป็นคนไร้รากเหง้าจะเคยเป็นเด็กที่ไร้ซึ่งรากเหง้ามาก่อนโดยได้
สืบต่อสถานะดังกล่าวมาจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ดีกรณีที่ผู้ใหญ่ไร้รากเหง้าที่ไม่เคยผ่านความ
เป็นเด็กไร้รากเหง้ามาก่อนนั้นก็มีอยู่เช่นกันอาทิเช่น กรณีสูญเสียความทรงจ าในขณะเป็นผู้ใหญ่ ซึ่ง 
กรณีนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหามากนักเนื่องด้วยกระบวนการบันทึกข้อมูลในทางทะเบียนราาฎรมีความ
ละเอียดในขั้นตอนของการท างานทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในปัจจุบันมาเป็นเครื่องมือใน  
กระบวนการอีกด้วยดังนี้เมื่อมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจึงไม่น่าเป็นการยากในพิสูจน์ความมีตัวตนของ
บุคคลคนนั้นๆหากบุคคลบุคคลดังกล่าวเคยมีสถานะบุคคลในทะเบียนราาฎรมาก่อน 
         ในการึึกาาเก่ียวกับคนไร้รากเหง้านั้นจะมุ่งเน้นไปที่ความเป็นคนไร้รากเหง้าที่มีมาตั้งแต่เด็ก
จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่และไม่ใช่เพราะสูญเสียความทรงจ าหากแต่เป็นเพราะไม่มีความทรงจ าอยู่เลยผล
ก็คือคนไร้รากเหง้าเหล่านั้นก็จะกลายเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติและไร้ซึ่งตัวตนไปในที่สุด 

        ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าคนไร้รากเหง้ามีอยู่ 2 ลักาณะ คือ6 

                                                           

        5คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 เห็นชอบยุทธึาสตร์ การจัดการปัญหา
สถานะทางทะเบียนและสิทธิของบุคคลไร้สถานะท่ีอาึัยอยู่ในประเทึไทยทุกกลุ่ม ได้ก าหนดสถานะ
บุคคลให้แก ่
         (1) กรณีลูกของกลุ่มที่อพยพเข้ามาในประเทึไทยและอาึัยติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป 
และไม่สามารถเดินทางกลับประเทึต้นทางได้ และให้สัญชาติไทยแก่ลูกที่เกิดในประเทึไทยได้ 
         (2) กรณีเด็กที่เกิดหรืออาึัยในประเทึไทย แต่ไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเรียน
อยู่ในสถานึึกาาของประเทึไทยติดต่อกันอย่างน้อย 4 ปี 
         (3) กลุ่มที่ยังไม่มีกฎหมายและนโยบาย ได้แก่ บุคคลที่มีพ่อแม่เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิด
กฎหมาย โดยเข้ามาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ึ. 2528 
         6พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, สถำนกำรณ์ด้ำนคนไร้รัฐคนไร้สัญชำติในภำคเหนือ
ของประเทศไทย : คืออะไร? และควรจัดกำรอย่ำงไร?, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 
2553), หน้า 2. 
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         1. ความไร้รากเหง้าโดยสิ้นเชิง  หมายถึง กลุ่มคนที่ไม่มีความทรงจ าใดๆเกี่ยวกับสถานที่เกิด
หรือบิดามารดาเลยทั้งนี้อาจจะเกิดจากการที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดพรากจากบุพการีมาตั้งแต่เด็ก
นอกจากนี้ยังไม่มีใครคนอ่ืนทราบเลยว่า คนๆนี้เกิดที่ไหน เป็นบุตรของใครดังนี้ด้วยความที่ไม่ 
สามารถหาจุดเกาะเกี่ยวระหว่างบุคคลดังกล่าวกับรัฐกรณีได้จึงไม่สามารถจะก าหนดสัญชาติให้แก่
บุคคลดังกล่าวได้อันน าไปสู่สู่ความเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติไปในที่สุด 
         2. ความไร้รากเหง้าเพราะไม่อาจพิสูจน์ทราบถึงความมีอยู่ของรากเหง้า คือ กลุ่มคนที่จ าได้ว่า
ตัวเองเกิดที่ไหน บุพการีคือใครแต่ไม่อาจจะพิสูจน์ได้ถึงรากเหง้าของตนดังกล่าวเนื่องจากถูกทอดทิ้ง 
หรือได้พลัดพรากจากบุพการีซึ่งอาจจะเป็นเพราะจงใจหรือไม่ก็ได้เมื่อไม่สามารถหาพยานหลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของตนได้บุคคลกลุ่มนี้จึงตกเป็นคนไร้สัญชาติเช่นเดียวกับกรณีก่อนหน้านี้ 
         ดังนี้ จะเห็นได้ว่าความที่ไม่รู้หรือรู้แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ถึงรากเหง้าความเป็นมาของตัวเอง
ได้นั้นเป็นสาเหตุที่ท าให้คนจ านวนนับหมื่นต้องตกอยู่ในสภาวะความเป็นคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติและ
ได้รับความยากล าบากในการด าเนินชีวิตมักถูกละเมิดสิทธิมนุายชนในเรื่องต่างๆอันมีเหตุมาจาก
ความไร้ตัวตนตัวตนดังกล่าวอีกด้วย 
         ดังนั้นวิทยานิพนธ์เล่มนี้ต้องการท าการึึกาาถึงปัญหาที่กลุ่มคนไร้รากเหง้าต้องประสบ 
เพ่ือที่จะชี้ให้เห็นถึงความยากล าบากในการด ารงชีวิต เนื่องจากการขาดสถานภาพทางกฎหมาย เสีย
สิทธิที่ควรได้รับ รวมถึงการถูกละเมิดสิทธิโดยไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในทุกด้าน 
การึึกาาถึงปัญหาที่คนกลุ่มนี้ได้รับ ก็เพ่ือที่จะน าไปสู่หนทางแก้ไข ซึ่งก็คือ การให้สถานะตาม
กฎหมายที่เหมาะสมกับพวกเขาก่อนจากนั้นจึงค่อยพิจารณาถึงข้อเท็จจริงอ่ืนประกอบเพ่ือหาจุด 
เกาะเกี่ยวในความสัมพันธ์กับรัฐให้ได้เพ่ือที่จะน าไปสู่ขั้นตอนของการให้สัญชาติอันเป็นสิ่งที่จะท าให้
คนไร้รากเหง้าเหล่านี้สามารถมีตัวตนอยู่ในสังคมได้โดยมีสิทธิเสรีภาพ และเสมอภาคอย่างเท่าเทียม
กับผู้อ่ืนในสังคม      

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

        1.  เพ่ือึึกาาถึงภาพรวมของปัญหาของบุคคลไร้รากเหง้าในประเทึไทย 
        2.  เพ่ือึึกาาถึงการมีอยู่ของกฎหมายในเรื่องการจัดการปัญหาคนไร้รากเหง้าในประเทึไทย  
        3.  เพ่ือึึกาาถึงพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทึที่ผูกพันประเทึไทยในเรื่องการ
จัดการปัญหาคนไร้รากเหง้าในประเทึไทย 
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        4.  เพ่ือึึกาาถึงวิธีการและกลไกในการต่างๆ ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลไร้รากเหง้า 
ภายใต้กฎหมายภายในระหว่างประเทึ และภายใต้กติการะหว่างประเทึต่างๆ เพ่ือหาแนวทางที่
เหมาะสมที่จะท าให้บุคคลไร้รากเหง้าเหล่านั้น กลายมาเป็นบุคคลที่มีสัญชาติได้ตามกฎหมาย 

1.3  สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 

        ประเทึไทยมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทึ เป็นภาคีของอนุสัญญาต่างๆในด้าน
สิทธิมนุายชน ซึ่งมีผลผูกมัดให้ประเทึที่เป็นภาคีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในอนุสัญญานั้น เช่น 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุายชน พ.ึ. 2491  กติการะหว่างประเทึว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง 
(พลเมือง) และทางการเมือง (International Covenant On Civil and Political Rights 1966)  
อนุสัญญาระหว่างประเทึว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ(International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - ICERD ) 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ึ. 2532 (Convention on the Rights of the Child 1989)  เป็นต้น 
และมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนพลเมืองใน
ประเทึไทย แต่กลไกการคุ้มครองสิทธิของคนไร้สัญชาติหรือคนไร้รากเหง้าในประเทึไทยยังไม่
สามารถให้ความคุ้มครองได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดปัญหาในการละเมิดสิทธิของคนไร้ 
สัญชาติมาอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย หรือกลไก เพ่ือให้การด าเนินการ
คุ้มครองสิทธิของคนไร้สัญชาติในประเทึไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม เพ่ือที่จะให้
บุคคลไร้ตัวตนเหล่านั้น กลับกลายมาเป็นบุคคลที่มีสัญชาติ เพ่ือที่จะได้รับสิทธิตามกฎหมายที่ควรจะ
ได้รับ 

 

1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

        การึึกาาครั้งนี้  เป็นการึึกาาถึงแนวคิดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนไร้
รากเหง้า ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาคนไร้รากเหง้า ึึกาากลไก
การคุ้มครองสิทธิของคนไร้รากเหง้า ภายใต้กติการะหว่างประเทึ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุายชน และภายใต้กรอบของกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาคนไร้
รากเหง้าภายในประเทึไทย รวมถึงึึกาาบทบัญญัติทางกฎหมายในการให้สัญชาติของกฎหมาย
ต่างประเทึ เพ่ือใช้วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาหาวิธีการที่จะ
ท าให้บุคคลไร้รากเหง้าเหล่านี้ กลายเป็นบุคคลที่มีสัญชาติ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
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1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

        1.  ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการน าวิธีการปฏิบัติที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาคนไร้
รากเหงา้สามารถเสนอแนวทางเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองสิทธิของคนไร้รากเหง้า เพ่ือที่จะท าให้บุคคลเหล่านี้กลายสภาพจากการเป็นบุคคลไร้ตัวตน

มาเป็นบุคคลที่มีสัญชาติตามกฎหมายได ้ 
        2.  เพ่ือให้บุคคลไร้รากเหง้าเหล่านี้เป็นบุคคลมี่มีสัญชาติเพ่ือที่จะมีสิทธิเสรีภาพในทุกด้าน
ตามท่ีระบไุว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย 
        3.  ในกรณีที่บุคคลเหล่านี้มีการกระท าความผิดทางกฎหมาย การที่ท าให้บุคคลเหล่านี้มี
สัญชาติย่อมจะท าให้สามารถติดตามตัวมาด าเนินการทางกฎหมายได้ง่ายขึ้น 
        4.  ในกรณีที่บุคคลเหล่านี้มีการกระท าความผิดทางกฎหมาย การที่ท าให้บุคคลเหล่านี้มี

สัญชาติย่อมจะท าให้สามารถติดตามตัวและท าการด าเนินคดีตามกฎหมายได้



บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับคนไร้รำกเหง้ำและ 
กำรให้สิทธิและสถำนภำพทำงสัญชำติ 

 
         ค าว่า “คนไร้สัญชาติ” ได้ถูกให้ค าจ ากัดความอย่างเป็นทางการโดยองค์การสหประชาชาติ 
(United Nation) เมื่อปี ค.ึ. 1954 ว่าหมายถึง “บุคคลที่ไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นคนชาติตาม
กฎหมายของรัฐใดๆ” อีกนัยหนึ่ง คนไร้สัญชาติหมายถึง บุคคลที่ถูกปฏิเสธการให้ความคุ้มครอง
ปกป้องสิทธิต่างๆ ที่พวกเขาพึงจะได้รับโดยรัฐต่างๆ ปัญหาเรื่องคนไร้สัญชาติได้รับการพิจารณาว่า
เป็นปัญหาส าคัญที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลของสงครามก่อให้เกิดกลุ่ม
คนไร้สัญชาติขึ้นเป็นจ านวนมาก กลุ่มคนเหล่านี้ต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านสิทธิที่พึงจะมี ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของที่อยู่อาึัย โอกาสในการประกอบอาชีพ โอกาสในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ หรือแม้แต่
โอกาสในการได้รับการบริการด้านการึึกาา ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ขยายขอบเขตและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ องค์การสหประชาชาติจึงได้เข้าไปให้การช่วยเหลือ โดยร่างอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการดูแลสิทธิ
ของคนไร้สัญชาติและร่างอนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือในการลดจ านวนผู้ไร้สัญชาติขึ้นในปี ค .ึ. 
1954 และปี ค.ึ. 1965 ตามล าดับ รวมถึงสร้างกติกาซานโฮเซ่ในปี ค.ึ. 1969 ที่ระบุว่า สิทธิในการ
ได้สัญชาติเป็นสิทธิที่ไม่ล่วงละเมิดได้7 

2.1  หลักทั่วไปว่ำด้วยสัญชำติ8 

         สัญชาติ ได้แก่ สิ่งที่ผูกพันทางการเมืองและทางจิตใจที่ผูกมัดบุคคลไว้กับรัฐใดรัฐหนึ่ง  การที่
บุคคลจะมีสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งได้นั้น ก็จะต้องมีกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทึบัญญัติให้เขา
มีสัญชาติของประเทึนั้นได้ ทั้งนี้เพราะสัญชาติเป็นสิ่งไม่มีรูปร่าง เป็นแต่เครื่องผูกมัดบุคคลไว้กับ
ประเทึในทางกฎหมายเท่านั้น  
         เนื่องจากสัญชาติเป็นสิ่งผูกพันทางการเมืองและทางจิตใจ อันมีลักาณะถาวร ซึ่งยึดเหนี่ยว
บุคคลไว้กับรัฐหนึ่ง ก าหนดขึ้นโดยกฎหมายของรัฐนั้น โดยถือเอาจากการที่รัฐยอมรับในข้อเท็จจริง 

                                                           

        7วินิจ ล้ าเหลือ, กลไกกำรคุ้มครองสิทธิของคนไร้สัญชำติในประเทศไทย : ศึกษำเฉพำะกรณี
กำรถอดถอนสัญชำติจำกนัยกำรถอนชื่อชำวบ้ำนออกจำกทะเบียนรำษฎร อ ำเภอแม่อำย จังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ.2545 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติึาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2546), หน้า 20. 
        8กมล สนธิเกาตริน, ค ำอธิบำยกฎหมำยระหว่ำงประเทศแผนกคดีบุคคล , พิมพ์ครั้งที่ 7, 
(กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาการ, 2539), หน้า 34. 
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ที่ว่า บุคคลนั้นผูกพันใกล้ชิดกับพลเมืองคนอ่ืนๆของรัฐนั้นมากกว่าพลเมืองของรัฐอ่ืน สิ่งผูกพันเช่นว่า
นี้มีส่วนช่วยในการก าหนดสถานะทางกฎหมายของบุคคลนั้นเอง และท าให้บุคคลนั้นเกิดมีหน้าที่ต่อ
รัฐซึ่งตนมีสัญชาติอยู่พร้อมกันนั้นก็ท าให้บุคคลมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐที่ให้สัญชาติแก่ตน 
และมีสิทธิที่จะขอให้รัฐนั้นเรียกร้องให้รับอ่ืนเคารพสิทธิหรือประโยชน์ส่วนเอกชนของตนตาม
กฎหมายระหว่างประเทึ 
         องค์ประกอบของสัญชาติ จ าแนกออกได้ 3 ประการ คือ9 
             1.  รัฐเป็นผู้ให้สัญชาติ 
             2.  บุคคลเป็นผู้รับสัญชาติ 
             3.  สัญชาติเป็นสิ่งผูกพันระหว่างรัฐกับบุคคล 
         1. รัฐเป็นผู้ให้สัญชาติ  ค าว่า “รัฐ” ในที่นี้ต้องหมายถึง รัฐในฐานะที่เป็นนิติบุคคลในทาง
กฎหมายมหาชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของรัฐอ่ืนว่ามีสิทธิก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสัญชาติของรัฐ
ตน มีสิทธิที่จะวินิจฉัยตามกฎหมายของตนว่าบุคคลใดเป็นคนชาติของตนหรือไม่ และมีสิทธิที่จะ
ด าเนินการเพ่ือรักาาผลประโยชน์ของคนชาติของตนในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐอ่ืน ซึ่งรัฐที่จะมีอ านาจให้
สัญชาตินี้ จะต้องเป็นรัฐที่มีเอกราชและมีอธิปไตยเป็นของตนเองโดยบริบูรณ์ และทั้งเป็นที่ยอมรับ
นับถือของรัฐอ่ืนแล้วว่าประเทึนั้นเป็นรัฐ 
         โดยเหตุที่รัฐเท่านั้นมีอ านาจที่จะให้สัญชาติแก่บุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล และในการให้สัญชาติแก่บุคคลนั้น รัฐจ าต้องมีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยสัญชาติขึ้น วาง
หลักเกณฑ์ในเรื่องการได้สัญชาติและเสียสัญชาติของบุคคลไว้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายว่าด้วย 
สัญชาติจะมีลักาณะเป็นกฎหมายนโยบายทางการเมืองซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสภาพ
บ้านเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัย แต่ในการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  
         2. บุคคลเป็นผู้รับสัญชาติ  ผู้จะได้รับสัญชาตินั้น โดยทั่วไปได้แก่ บุคคลธรรมดา และนิติ
บุคคลที่เกิดขึ้นตามกฎหมายต่างประเทึ ส าหรับบุคคลนั้น โดยทั่วไปย่อมมีสัญชาติหนึ่ง เช่น คนไทย
ย่อมมีสัญชาติไทย เป็นสิ่งที่ประเทึไทยให้แก่พลเมืองของตน เพ่ือเป็นเครื่องผูกพันพลเมืองนั้นๆไว้
กับประเทึ และจากสัญชาติซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่าบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของประเทึใดนี่เองที่
เป็นเครื่องจ าแนกสิทธิและหน้าที่ต่างๆระหว่างคนในสัญชาติกับคนต่างด้าว 
         นอกจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เป็นผู้รับสัญชาติแล้ว ยังอาจมีสิ่งที่มิใช่บุคคลที่อาจมี
สัญชาติได้ เช่น เรือ และเครื่องบิน แต่สัญชาติของเรือและเครื่องบินนั้นมีความแตกต่างกับลักาณะ
ของสัญชาติที่ให้แก่บุคคล นั่นคือ การที่เรือและเครื่องบินมีสัญชาตินั้น มีความมุ่งหมายเพ่ือแสดงว่า
สิ่งของนั้นผูกพันอยู่กับดินแดนของประเทึเจ้าของธงที่เรือหรือเครื่องบินนั้นได้จดทะเบียนไว้ เมื่อเรือ

                                                           

        9เรื่องเดียวกัน, หน้า 7.  
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หรือเครื่องบินนั้นไปอยู่ ณที่ใดย่อมได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นเรือหรือเครื่องบินที่ได้จดทะเบียน
ไว้ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรือเมื่ออยู่ในทะเลหลวงหรือน่านฟ้าที่ไม่อยู่ในอาณาเขตของประเทึ 
ใด ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดินแดนของประเทึที่เรือหรือเครื่องบินนั้นชักธง และใช้กฎหมาย
ประเทึเจ้าของธงบังคับแก่เหตุการณ์นั้นๆ 
         3. สัญชาติเป็นสิ่งผูกพันระหว่างบุคคลกับรัฐ  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า สัญชาติเป็นสิ่งผูกพัน
ระหว่างบุคคลกับรัฐ ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือ เหตุใดจึงจ าต้องมีสิ่งผูกพันอันนี้และลักาณะใน 
ทางกฎหมายของสิ่งผูกพันอันนี้มีอย่างไร 
         ความจ าเป็นต้องมีสิ่งผูกพันกับรัฐความจ าเป็นที่ต้องมีการให้บุคคลมีสิ่งผูกพันไว้กับรัฐนั้น  
คือ10 
         1. เป็นความจ าเป็นของรัฐผู้ให้สัญชาตินั้นเอง เพราะรัฐย่อมจะต้องประกอบขึ้นด้วยพลเมือง 
ถ้าไม่มีพลเมืองของตนเองย่อมขาดลักาณะเป็นรัฐตามหลักกฎหมายระหว่างประเทึ นอกจากนี้ 
พลเมืองยังเป็นสิ่งจ าเป็นแก่รัฐ ทั้งในด้านการป้องกันประเทึและในด้านการสร้างสรรค์ความ
เจริญรุ่งเรืองในทางเึราฐกิจและในทุกๆด้าน 
         2. เป็นความต้องการของบุคคลเอง เพราะบุคคลย่อมมีความประสงค์ที่จะมีแหล่งที่อยู่อาึัย
พ่ึงพิง เป็นแหล่งที่ให้สิทธิและให้ความคุ้มครองแก่ตน 
         3. เป็นความจ าเป็นระหว่างประเทึ ทั้งนี้ เพราะในโลกนี้มีรัฐและสัญชาติต่างๆอยู่เป็นจ านวน
มาก แม้ว่าแต่ละรัฐจะวางกฎเกณฑ์ในการให้สิ่งผูกพันหรือสัญชาติเอาตามอ าเภอใจ แต่ก็มีความ
จ าเป็นระหว่างประเทึที่จะต้องพยายามให้มีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทึในเรื่องนี้ขึ้น โดยประมวลมา 
จากจารีตประเพณีระหว่างประเทึ เพ่ือให้บรรลุถึงหลัก 4 ประการในการที่รัฐจะใช้เป็นหลักในการ
บัญญัติกฎหมายว่าด้วยสัญชาติดังที่ได้กล่าวมา 
         ลักาณะของสิ่งผูกพันทางกฎหมาย  ลักาณะผูกพันของสัญชาติ ถ้าพิจารณาในแง่กฎหมาย 
สัญชาติเป็นเครื่องผูกพันที่มีลักาณะดังต่อไปนี้  คือ 
         1. เป็นสิ่งผูกพันตามกฎหมาย มิใช่เป็นสิ่งผูกพันโดยสัญญา กล่าวคือ การได้สัญชาติหรือเสีย
สัญชาติของบุคคลนั้นเนื่องมาจากผลของกฎหมาย หรือโดยค าวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
มีอ านาจตามกฎหมาย หาได้เกิดจากสัญญาระหว่างรัฐกับบุคคลซึ่งเป็นคนของรัฐนั้นไม่ 
         2. เป็นสิ่งผูกพันตามกฎหมายภายใน หมายความว่า ในการที่รัฐจะให้สัญชาติแก่บุคคลใด รัฐ
ย่อมต้องค านึงถึงความจ าเป็นหรือผลประโยชน์ภายในรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเมืองในล าดับแรก 
จากนั้นจึงจะค านึงถึงความจ าเป็นระหว่างประเทึ ซึ่งอยู่ในล าดับรองลงไป 

                                                           

        10เรื่องเดียวกัน, หน้า 7. 
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         3. เป็นสิ่งผูกพันตามกฎหมายมหาชน สัญชาติเป็นสิ่งผูกพันที่รัฐย่อมก าหนดขึ้นเอง โดย
พิจารณาถึงความต้องการและความจ าเป็นต่างๆของรัฐ มากกว่าที่จะนึกถึงความต้องการหรือเจตนา
ของบุคคลที่จะได้รับสัญชาติหรือเสียสัญชาติ  

2.2   นิยำมของค ำว่ำ “คนไร้สัญชำต”ิ11 

         คนไร้สัญชาติ ก็คือ คนที่ไม่ได้รับการยอมรับให้มีสถานะเป็นคนมีสัญชาติของรัฐใดเลย 
(National–Less) ภายหลังจากได้พิจารณากฎหมายว่าด้วยสัญชาติของรัฐที่มีจุดเกาะเกี่ยวโดย
แท้จริง (Genuine link) กับบุคคลนั้น อันได้แก่ กฎหมายของรัฐอันเป็นเจ้าของดินแดนอันเป็นถิ่นที่
เกิดหรือเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของบุคคลนั้น หรือกฎหมายของรัฐเจ้าของตัวบุคคลผู้เป็นบุพการีหรื อคู่
สมรสของบุคคล 
         ปัญหาความไร้สัญชาติ (Nationalityless) ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลธรรมดา ก็คือ สภาพที่บุคคลไม่มี
สัญชาติของประเทึใดเลยในโลก กล่าวโดยหลักกฎหมายได้ว่า คนไร้สัญชาติมีสถานะเป็นคนต่างด้าว
ในทุกประเทึของโลก 
         แต่ปัญหาไร้สัญชาติจะรุนแรงมากขึ้นหากบุคคลไม่ได้รับการยอมรับให้ “สิทธิอาึัย” โดยรัฐ
ใดเลยในโลก โดยผลของกฎหมาย บุคคลในสถานการณ์นี้จึงตกเป็น “คนต่างด้าวผิดกฎหมาย” ในทุก
ประเทึของโลก บุคคลในลักาณะนี้จึงตกเป็น “คนไร้รัฐ” (Stateless) โดยสิ้นเชิง 
         อย่างไรก็ตาม คนไร้สัญชาติอาจจะไม่ใช่คน “ไร้รัฐ” (Stateless) หากปรากฏต่อไปว่า มีรัฐใด
รัฐหนึ่งยอมรับให้ “สิทธิอาึัย” แก่คนไร้สัญชาตินั้น ทั้งนี้เพราะการได้รับอนุญาตให้มีสิทธิอาึัยใน
ดินแดนของรัฐใดก็ย่อมหมายความว่า รัฐนั้นยินยอมที่จะมีสถานะเป็น “รัฐเจ้าของดินแดนอันเป็น
ภูมิล าเนาของบุคคลนั้น” (State of Domicile) บุคคลนั้นจึงอาจตั้งบ้านเรือนอยู่ในดินแดนของรัฐนั้น
ได้ บุคคลนั้นจึงมีภูมิล าเนาอยู่ในกฎหมายมหาชนของรัฐนั้น อันท าให้บุคคลนั้นมีสิทธิที่จะร้องขอลง
รายการสถานะบุคคลของตนในทะเบียนราาฎร์ (Civil Registration) ของรัฐนั้นได้ อันมีความหมาย
ต่อไปว่า บุคคลนั้นย่อมมีสถานะเป็น “ราาฎร” หรือ “พลเมือง” หรือ “Citizen” หรือ “People” 
ของรับที่ยอมรับให้สิทธิอาึัยแก่เขานั่นเอง 

                                                           

        11พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, อัญชลี กิจธนไพบูลย์, อรวรรณ รอดสังวาล,สุวรรณี 
เข็มเจริญ และ อารยา ชินวรโกมล, รายงานผลการวิจัยภายใต้โครงการึึกาาปัญหาผลกระทบด้าน
สิทธิมนุายชนต่อคนไร้สัญชาติในประเทึไทย, ใน กำรประชุมวิชำกำรเรื่อง งำนวิจัยของประเทศ
ไทยด้ำนกำรย้ำยถิ่นระหว่ำงประเทศในยุคโลกำภิวัตน์, 24 มิถุนายน 2545, ณ ห้องประชุมจุมภฏ- 
พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-ร าไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 4. 
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         มีข้อสังเกตในส่วนนี้ อยู่ที่ว่า เมื่อปรากฏว่า บุคคลไม่มีสัญชาติของรัฐใด ผลก็คือ เขาจะไม่มีรัฐ
เจ้าของสัญชาติ (State of Nationality) แต่ถ้าเขามีสิทธิอาึัยในประเทึใดประเทึหนึ่ง เขาก็จะมี
รัฐเป็นเจ้าของภูมิล าเนา โดยผลที่สุด เขาก็จะมี “รัฐเจ้าของตัวบุคคล” (Personal State) เขาย่อม
ไม่ใช่ “คนไร้รัฐ” (Stateless Persons) แต่ก็มีข้อเสียตรงที่ว่า เขาก็จะเป็นคนต่างด้าวในสายตาของ
ทุกประเทึบนโลก 
         ดังนั้น คนไร้รัฐ (Stateless Persons) จึงได้แก่บุคคลที่ไม่มีข้อเท็จจริงอันจะท าให้ได้สัญชาติ
ของรัฐใดเลยและไม่ได้รับอนุญาตให้อาึัยอยู่ในประเทึใด นั่นคือ ไม่อาจเป็นคนชาติของรัฐใดเลย
บนโลก ทั้งไม่อาจตั้งบ้านเรือนอาึัยอยู่ ในประเทึใดเลยบนโลก ทั้งยังเป็นคนต่างด้าว (Aliens)  
ส าหรับทุกรัฐ และเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายส าหรับทุกรัฐ เป็นคนเถื่อน เป็นคนผิดกฎหมาย
ส าหรับทุกดินแดน 
         จากบทนิยามจึงอาจกล่าวได้ว่า คนไร้สัญชาติมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ 
         1. คนไร้สัญชาติที่ไม่ไร้ภูมิล าเนา หมายถึง ยังไม่ไร้รัฐ แต่เป็นคนต่างด้าวส าหรับทุกรัฐ และ  
         2. คนไร้สัญชาติที่ไร้ภูมิล าเนา หมายถึง การเป็นคนไร้รัฐ โดยไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย
ทุกรัฐในประเทึไทย ปรากฏมีทั้ง (1) คนไร้สัญชาติที่ได้รับสิทธิอาึัยชั่วคราวตามกฎหมายไทยแล้ว 
นั่นคือ เป็นคนไร้สัญชาติที่ไม่ไร้ภูมิล าเนาและ (2) คนไร้สัญชาติที่ยังมิได้รับสิทธิอาึัยตามกฎหมาย 
คือ เป็นคนไร้รัฐ ไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมายของรัฐใดเลย 
         จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏมีคนไร้สัญชาติในประเทึไทยจ านวนมาก ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ประเทึไทยเป็นได้ 2 ลักาณะ กล่าวคือ (1) ความไร้สัญชาติเพียงด้านข้อเท็จจริง (De facto 
Stateless) และ (2) ความไร้สัญชาติทั้งด้านข้อกฎหมาย (De Jure Stateless)12 

         2.2.1  สำเหตุแห่งควำมไร้สัญชำติเพียงโดยข้อเท็จจริง (De Facto Stateless) ความไร้
สัญชาติโดยข้อเท็จจริงเกิดขึ้นได้ใน 2 ลักาณะกล่าวคือ  
         ลักาณะแรก ก็คือ กรณีที่เกิดขึ้นจากบุคคลไม่ไม่อาจพิสูจน์ความเกาะเกี่ยวกับรัฐใดเลยในโลก
จึงไม่อาจก าหนดสัญชาติได้เลยจึงตกเป็นคนไร้สัญชาติ 
         ลักาณะที่สอง กรณีท่ีเกิดข้ึนแม้บุคคลนั้นเชื่อว่าและอ้างว่า ตนมีข้อเท็จจริงที่ท าให้ได้สัญชาติ
ไทยแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐไทยเองปฏิเสธที่จะเชื่อในข้อเท็จจริงที่บุคคลกล่าวอ้าง 

         2.2.2  ควำมไร้สัญชำติทั้งด้ำนข้อกฎหมำย (De Jure Stateless) โดยข้อเท็จจริงแห่งตัว
บุคคลนั้น ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายของประเทึใดยอมรับให้สัญชาติแก่บุคคลนี้ ผลที่เกิดขึ้น ก็คือ

                                                           

        12พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, เรื่องเดิม, หน้า 4. 
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บุคคลไม่มีสัญชาติไทยและสัญชาติของประเทึอ่ืนใดในโลกความไร้สัญชาติโดย ข้อกฎหมายเกิดขึ้น
ได้ใน 2 ลักาณะกล่าวคือ 
         ลักาณะแรก ความไร้สัญชาติที่เกิดแก่บุคคลที่เกิดในประเทึไทยจากบุพการีที่เกิดนอก
ประเทึไทย 
         ลักาณะที่สอง ความไร้สัญชาติที่เกิดแก่บุคคลที่เกิดนอกประเทึไทยจากบุพการีที่เกิดนอก
ประเทึไทย 

         2.2.3 ปัญหำควำมไร้รัฐท่ีเกิดแก่บุคคลธรรมดำ จ าแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ 
                  2.2.3.1  ปัญหาความไร้รัฐที่เกิดแก่ชุมชนพ้ืนเมือง ชนพื้นเมืองเป็นบุคคลที่อาึัยอยู่ใน
ประเทึไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิม ตามหลักกฎหมายสัญชาติบุคคลเหล่านี้ย่อมได้รับสัญชาติไทยโดยการ
เกิด แต่ในปัจจุบันยังพบว่า มีชนพ้ืนเมืองในหลายพ้ืนที่ตกเป็นคนไร้รัฐ โดยสาเหตุจากการขาด
เอกสารในการพิสูจน์ตัวบุคคลที่ออกโดยรัฐไทย หรือมีเอกสารแต่บกพร่องที่จะใช้ในการพิสูจน์
สัญชาติ โดยส่วนมากจะพบในพ้ืนที่ห่างไกลความเจริญหรือห่างไกลจากการจัดการทางทะเบียน
ราาฎรของรัฐ 
                  2.2.3.2  ปัญหาความไร้รัฐที่เกิดแก่ชนกลุ่มน้อย โดยข้อเท็จจริงชนกลุ่มน้อยในหลาย
พ้ืนที่ เป็นกลุ่มชนพ้ืนเมืองที่อาึัยอยู่ในประเทึไทยมาดั้งเดิม แต่ก็มีบุคคลไม่น้อยที่ตกเป็นคนไร้รัฐ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มที่มีรากเหง้าจากบรรพบุรุาที่เกิดนอกประเทึไทย และกลุ่มที่มี
รากเหง้าจากบรรพบุรุาที่เกิดในประเทึไทย ซึ่งชนกลุ่มน้อยนี้ก็ประสบปัญหาในการตกเป็นคนไร้
สัญชาติก็เนื่องมากจากการขาดเอกสารในการพิสูจน์ตัวบุคคลเช่นเดียวกับกลุ่มชนพ้ืนเมือง โดยอาจ
เกิดจากการอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล และการไม่รู้ไม่เข้าใจในระบบทะเบียนราาฎรของรัฐ เป็นต้น 
                  2.2.3.3  ความไร้รัฐที่เกิดแก่ผู้อพยพเข้ามาในประเทึไทย กลุ่มนี้จะมีปัญหาสถานะ
บุคคลตามกฎหมายมักจะมีบรรพบุรุาในช่วงใดช่วงหนึ่งเกิดนอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งอาจจะเดิน
ทางเข้ามาในประเทึไทยเนื่องจากหลบหนีภัยจากการสู้รบ หรือเหตุอ่ืนๆ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเข้ามาอยู่
อาึัยในฐานะผู้ลี้ภัย  
                  2.2.3.4  ปัญหาความไร้รัฐที่เกิดแก่กลุ่มคนไร้รากเหง้า ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่รู้รากเหง้า
ของตน คือ ไม่ทราบว่าตนเป็นบุตรของใคร เกิดท่ีไหน 

         2.2.4 ควำมหมำยของคนไร้รำกเหง้ำ13 

                                                           

        13พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, ค ำถำมส ำหรับกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำสิทธิของเด็ก
ไร้รำกเหง้ำในประเทศไทย , เสนอคณะอนุกรรมการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของ
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         ค าว่า “คนไร้รากเหง้า” อาจจะเป็นค าใหม่ ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยนัก ว่าหมายถึงบุคคลกลุ่มไหน วง
การึึกาาด้านกฎหมายของประเทึไทยในอดีต อาจจะไม่รู้จักว่า คนไร้รากเหง้าคืออะไร  แต่ใน
ปัจจุบัน โดยงานวิจัยด้านสถานะบุคคลที่มีมากข้ึนในประเทึไทย นักวิชาการสายกฎหมายก็อาจตอบ
ได้ว่า คนไร้รากเหง้าก็คือคนไร้รัฐสัญชาติ เพราะไม่อาจที่จะพิสูจน์ทราบจุดเกาะเกี่ยวของพวกเขากับ
รัฐ  เพราะความไม่รู้ในจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐ ก็ส่งผลให้ไม่อาจจัดสรรได้ว่า เขาเป็นคนสัญชาติของรัฐใด 
ความไร้รากเหง้าอาจน าไปสู่การถูกสันนิาฐานโดยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองว่า เป็นคนต่างด้าวที่
เข้าเมืองผิดกฎหมายซ่ึงปัญหานี้น าไปสู่การเกิดขึ้นของเด็กไร้รากเหง้าที่เพ่ิมเป็นจ านวนมากขึ้นใน
ประเทึไทย บุคคลไร้รากเหง้านั้นหมายถึงบุคคลที่มีลักาณะ 3 ลักาณะ คือ  
         1. ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์  
         2. ไม่มีเอกสารทะเบียนราาฎรและไม่มีเลขประจ าตัว13หลัก  
         3. เกิดในประเทึไทยหรือเป็นผู้เข้ามาอาึัยอยู่ในประเทึไทยก่อนวันที่18ม.ค.254814 
คนไร้รากเหง้าหรือคนไร้สัญชาติที่กล่าวมาจึงมี 2 ลักาณะ คือคนไร้รากเหง้าที่ยังเป็นผู้เยาว์ และคน
ไร้รากเหง้าที่บรรลุนิติภาวะแล้ว 
         โดยส่วนใหญ่ผู้บรรลุนิติภาวะที่เป็นคนไร้รากเหง้าจะเคยเป็นเด็กที่ไร้ซึ่งรากเหง้ามาก่อนโดยได้
สืบต่อสถานะดังกล่าวมาจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ดีกรณีที่ผู้ใหญ่ไร้รากเหง้าที่ไม่เคยผ่านความ 
เป็นเด็กไร้รากเหง้ามาก่อนนั้นก็มีอยู่เช่นกันอาทิเช่น กรณีสูญเสียความทรงจ าในขณะเป็นผู้ใหญ่ ซึ่ง
กรณีไม่ค่อยเป็นปัญหามากนักเนื่องด้วยกระบวนการบันทึกข้อมูลในทางทะเบียนราาฎรมีความ
ละเอียดในขั้นตอนของการท างานทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในปัจจุบันมาเป็นเครื่องมือใน
กระบวนการอีกด้วยดังนี้เมื่อมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจึงไม่น่าเป็นการยากในพิสูจน์ความมีตัวตนของ
บุคคลคนนั้นๆหากบุคคลดังกล่าวเคยมีสถานะบุคคลในทะเบียนราาฎรมาก่อน 
         ในการึึกาาเก่ียวกับคนไร้รากเหง้านั้นจะมุ่งเน้นไปที่ความเป็นคนไร้รากเหง้าที่มีมาตั้งแต่เด็ก
จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่และไม่ใช่เพราะสูญเสียความทรงจ าหากแต่เป็นเพราะไม่มีความทรงจ าอยู่เลยผล
ก็คือ คนไร้รากเหง้าเหล่านั้นก็จะกลายเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติและไร้ซึ่งตัวตนไปในที่สุด 
         ดังนั้นเราจึงเห็นคนไร้รากเหง้าอยู่ 2 ลักาณะ คือ15 

                                                                                                                                                                               

คณะกรรมการสิทธิมนุายชนแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ 11 พฤึจิกายน พ.ึ. 2545) ค้นวันที่ 20 ธันวาคม  
2556 จาก http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=306&d_id 
=305 
        14กฤตยา อาชวนิจกุล, เรื่องเดิม, หน้า 2. 
        15พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร, คนไร้รัฐและคนไร้สัญชำติในประเทศไทย, เรื่องเดิม, 
หน้า 2. 
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            1. ความไร้รากเหง้าโดยสิ้นเชิง หมายถึง กลุ่มคนที่ไม่มีความทรงจ าใดๆเกี่ยวกับสถานที่เกิด
หรือบิดามารดาเลยทั้งนี้อาจจะเกิดจากการที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดพรากจากบุพการีมาตั้งแต่เด็ก
นอกจากนี้ยังไม่มีใครคนอ่ืนทราบเลยว่า คนๆนี้เกิดที่ไหน เป็นบุตรของใครดังนี้ด้วยความที่ไม่
สามารถหาจุดเกาะเกี่ยวระหว่างบุคคลดังกล่าวกับรัฐกรณีได้จึงไม่สามารถจะก าหนดสัญชาติให้แก่
บุคคลดังกล่าวได้อันน าไปสู่ความเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติไปในที่สุด 
            2. ความไร้รากเหง้าเพราะไม่อาจพิสูจน์ทราบถึงความมีอยู่ของรากเหง้า คือ กลุ่มคนที่จ าได้
ว่าตัวเองเกิดที่ไหน บุพการีคือใครแต่ไม่อาจจะพิสูจน์ได้ถึงรากเหง้าของตนดังกล่าวเนื่องจากถูก
ทอดทิ้งหรือได้พลัดพรากจากบุพการีซึ่งอาจจะเป็นเพราะจงใจหรือไม่ก็ได้เมื่อไม่สามารถหา
พยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของตนได้บุคคลกลุ่มนี้จึงตกเป็นคนไร้สัญชาติเช่นเดียวกับ
กรณีก่อนหน้านี้ โดยแบ่งคนไร้รากเหง้าในกลุ่มนี้ออกเป็น 2 กลุ่มคือ   (1) คนไร้รากเหง้าที่รู้สถานที่
เกิด แต่ไม่ทราบชื่อบุพการี และ (2) คนไร้รากเหง้าที่รู้สถานที่เกิดและชื่อบุพการี แต่พลัดพรากจาก
บุพการี จนไม่อาจพิสูจน์จุดเกาะเกี่ยวกับรัฐเจ้าของตัวบุคคลของบุพการี  ดังนั้น คนไร้รากเหง้าใน
กลุ่มนี้จึงไม่ตกอยู่ในสภาพคนไร้รากเหง้าโดยสิ้นเชิง เพราะอาจยังหาจุดเกาะเกี่ยวโดยการเกิด
ระหว่างพวกเขาและรัฐเจ้าของดินแดนอันเป็นถิ่นที่เกิด 

         2.2.5  ควำมหมำยของกำรพิสูจน์สัญชำติ (Definition and Importance of Proof of 
Nationality) 
         การพิสูจน์สัญชาติ (Proof of Nationality) หมายถึง กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐาน
เพ่ือมายืนยันการมีสิทธิในสัญชาติ การพิสูจน์สัญชาติยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงการพิสูจน์
หน้าที่ของคนชาติที่มีต่อประเทึเจ้าของสัญชาติด้วย 
         สิทธิในการพิสูจน์สัญชาติ (Right to Proof of Nationality)” จะน าไปสู่การมี “สิทธิใน
สัญชาติ (Right to a Nationality)” ซึ่งเป็นสิทธิมนุายชนดังที่ปรากฏที่ในปฏิญญาสากล กติกา
ระหว่างประเทึและอนุสัญญาหลายฉบับให้ความส าคัญในเรื่องสัญชาติของบุคคล ยกตัวอย่างเช่น  
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุายชน, กติการะหว่างประเทึว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง(พลเมือง) และทาง
การเมือง เป็นต้น16 

                                                           

        16ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุายชน  (Universal Declaration of Human Rights 1948, 
UDHR)  ข้อ 15 (1) ทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติหนึ่ง 
        กติการะหว่างประเทึว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง (พลเมือง) และทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights 1966 - ICCPR) ข้อ 16 บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ
การยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในทุกแห่งหน 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/การพิสูจน์สัญชาติ
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2.3  วิวัฒนำกำรเร่ืองสิทธิและสัญชำติของกฎหมำยต่ำงประเทศ 

         2.3.1 วิวัฒนำกำรของกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติในประเทศฝรั่งเศส (Droit de la  
Nationalité)17 
         ฝรั่งเึสเป็นประเทึแรกในยุโรปที่น าหลัก Iussanguinis มาใช้ในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่
ร่างขึ้นในประมวลกฎหมายแพ่งปี ค.ึ. 1804 นอกจากนี้ยังเป็นชาติแรกอีกเช่นกันที่น าแนวคิดเรื่อง 
Jus Soli Républicanisé มาใช้ ในช่วงปลายึตวรราที่ 19 โดยมิได้ยึดติดอยู่กับระบบฟิวดัลอย่างที่
เคยเป็นมาในสมัยโบราณอีกแต่แนวคิดใหม่นี้หันมาให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ทางสังคมหรือการ
ขัดเกลาทางสังคมแทนพัฒนาการของกฎหมายฝรั่งเึสว่าด้วยสัญชาตินั้นเป็นไปอย่างช้าๆ แต่ก็มีบาง
ช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการตรากฎหมายขึ้นตามอ าเภอใจของผู้กุม
อ านาจรัฐในยุคสงครามโลกที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวแม้เมื่อหมดยุค
สงครามโลกไปแล้วฝรั่งเึสเองก็ยังคงต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอาณานิคมต่างๆ ที่เรียกร้องเอกราชสิ่ง
ที่ตามมาคือประชากรจ านวนหนึ่งเกิดความไม่แน่ใจว่าตนถือสัญชาติใดและเหตุใดจึงต้องอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีเสมือนถูกบังคับให้ใช้สัญชาติฝรั่งเึสต่อไปทั้งๆที่ประเทึของตนได้รับเอกราชแล้วเมื่อ
ผ่านพ้นยุคเช่นว่านี้มาได้ฝรั่งเึสก็ยังคงต้องปรับแก้กฎหมายว่าด้วยสัญชาติอีกหลายครั้งเนื่องจาก
บทบาทของความร่วมมือในประชาคมยุโรปซึ่งต่อมากลายเป็นสหภาพยุโรป (European Union) ได้
เพ่ิมมากข้ึนทุกวันๆด้วยเหตุนี้การึึกาากฎหมายว่าด้วยสัญชาติในประเทึฝรั่งเึสนั้นจึงไม่อาจจ ากัด
อยู่เพียงแค่การึึกาากฎหมายภายในได้อีกต่อไปหากแต่ต้องให้ความส าคัญแก่กฎหมายสหภาพยุโรป
และค าพิพากาาึาลของสหภาพด้วยในขณะเดียวกัน 

         เนื่องจากกฎหมายฝรั่งเึสว่าด้วยสัญชาตินั้นแม้ว่าจะถูกบัญญัติไว้เป็นลายลักาณ์อัการมา
นานสามสามารถย้อนไปได้ถึงช่วงึตวรราที่ 16 แต่ก็เป็นกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมอยู่
บ่อยครั้งปัจจุบันนี้เราจะพบกฎหมายว่าด้วยสัญชาติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่ง18

 

                                                                                                                                                                               

        ข้อ 24 3) เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ 
        17รัชนีกร ลาภวณิชชา, กฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติของประเทศฝรั่งเศส, ค้นวันที่ 18 
พฤึจิกายน 2556 จาก http://www.gotoknow.org/posts/468662 
        18เดิมทีบทบัญญัติเกี่ยวด้วยกฎหมายว่าด้วยสัญชาตินั้นถูกตราไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
ฝรั่งเึสตั้งแต่ปี 1803 (Livrepréliminaire du Code civil) ต่อมาในปี 1927 ได้มีการแยกกฎหมาย
ว่าด้วยสัญชาติออกมาไว้ต่างหาก และในปี 1945 รัฐจึงได้จัดบทบัญญัติเหล่านี้ไว้เป็นประมวล
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติเรื่อยมาจนกระทั่งปี 1993 จึงได้ตรากฎหมายขึ้น Loi du 22 juillet 1993 
เพ่ือผนวกตัวบทเหล่านี้กลับคืนสู่ประมวลกฎหมายแพ่ง โดยอยู่ภายใต้หมวด “บุคคล” (Code civil, 
Livre 1er « Des personnes » 
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         นิยามของสัญชาติ มีผู้ได้ให้ค าจ ากัดความแก่ค าว่า “สัญชาติ” ไว้ ว่า “สัญชาติเป็นสิ่งซึ่ง
แสดงออกถึงความเป็นส่วนหนึ่งตามกฎหมายและทางการเมืองของบุคคลหนึ่งว่าเป็นประชากรของรัฐ
หนึ่ง”19 หากจะกล่าวว่า “สัญชาติ” เป็นทั้งเรื่องของกฎหมายและเรื่องของการเมืองก็คงไม่เป็นการ
กล่าวเกินจริงไปแต่ประการใดเนื่องจากเงื่อนไขของการได้มาซึ่งสัญชาติที่รัฐหนึ่งเป็นผู้ก าหนดนั้นล้วน
แต่ต้องพิจารณาแนวนโยบายทางการเมืองในแต่ละขณะเป็นหลักเรียกได้ว่าแตกต่างกันไปแต่ละยุค
แต่ละสมัย 

         วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติในประเทึฝรั่งเึส 
         แนวคิดในเรื่อง “สัญชาติ” นั้น มิได้มีมาแต่เดิม ดังนั้นค าว่าสัญชาติจึงไม่เป็นที่รู้จักแต่อย่างใด 
แต่ใช้ค าว่า Qualité de Françaisเพ่ืออธิบายความเป็นคนฝรั่งเึสแทนค าว่าสัญชาติ หรือแม้แต่ค า
ว่า “คนฝรั่งเึส” (Le Français) ก็ได้รับค านิยามเป็นครั้งแรกภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเึสในปี 1789 
อันเป็นจุดเริ่มต้นของยุครัฐชาติ Nation State เนื่องจากในยุคฟิวดัลนั้นจะมีค าหนึ่งที่ใช้เรียกคนต่าง
ถิ่นที่อพยพมาอยู่ในฝรั่งเึสคือค าว่า L’aubain คือ คนที่มิได้ถือก าเนิดในท้องถิ่นที่ตนอยู่ดังนั้นจึง
เป็นการแบ่งระหว่าง Le Français และ L’aubain20 
         ต่อมาในช่วงเริ่มต้นของึตวรราที่ 19 จึงได้บัญญัติค าว่า “สัญชาติ” เพ่ือเป็นการให้
ความหมายและค าจ ากัดความของความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนและประชากรขอให้สังเกตว่าเมื่อเริ่ม
มีการก่อตั้ง “รัฐสมัยใหม่” ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งของรัฐได้แก่ ประชากรรัฐหนึ่งจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดการประชากรที่เป็นของตนเพ่ือให้คงความเป็นรัฐอยู่ได้โดยการแสดงความผูกพัน ความเป็น
เจ้าของประชาชนของตนซึ่งก็แสดงออกโดยการให้สัญชาติแก่บุคคล และที่ส าคัญจะท าอย่างไรให้   
“ความสัมพันธ์” ดังกล่าวคงอยู่และสืบทอดไปเรื่อยๆเพ่ือให้ความเป็นรัฐคงอยู่ต่อไปได้โดยต่อเนื่องใน
ช่วงแรกรัฐจึงก าหนด “จุดเกาะเกี่ยว” อย่างคร่าวๆเพ่ือเป็นหลักในการพิจารณาให้สัญชาติถ่ายทอด
ไปจากประชากรรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งกล่าวคือ 
         1. สถานที่เกิด (Jus Soli) คือ เกิดในรัฐใดย่อมได้สัญชาติของรัฐนั้นตามหลักดินแดนซึ่ง
แนวคิดนี้สืบทอดมาจากระบบเก่าแก่คือ ระบบฟิวดัล (Féodale)21 

                                                           

        19รัชนีกร ลาภวณิชชา, เรื่องเดิม, หน้า 3. 
        20เรื่องเดียวกัน, หน้า 5.  
        21หลักดินแดนนี้ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนในค าพิพากาา ค.ึ. 1515 แม้ว่าสมัยนั้นแนวคิด
เกี่ยวกับสัญชาติจะยังไม่เกิดขึ้นแต่หลักการสืบทอดความเป็นคนฝรั่งเึสซึ่งรวมไปถึงสิทธิในการรับ
ทรัพย์มรดกเริ่มเป็นที่ถกเถียงมากขึ้นเนื่องจากในคดีนี้บุตรของคนฝรั่งเึสที่เกิดนอกดินแดนฝรั่งเึส 
ถือว่าเป็น L’aubain และท าให้เขาไม่มีสิทธิรับมรดกจากบิดาฝรั่งเึส ึาลจึงได้วางหลักว่าบุตรของ
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         2. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต (Lussanguinis) คือสัญชาติจะถ่ายทอดไปจากบิดาสู่บุตร 
         3. ถิ่นที่อยู่ กล่าวคือ การมีถิ่นที่อยู่ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและในอนาคตภายในดินแดนของรัฐใด
ย่อมท าให้ไดสัญชาตินั้นด้วยเช่นกัน 
         4. ความสัมพันธ์อันเกิดจากการสมรส เช่น กรณีคนต่างชาติสมรสกับคนฝรั่งเึสท าให้คน
ต่างชาตินั้นสามารถได้สัญชาติฝรั่งเึสด้วยเช่นกันพัฒนาการที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานะของสัญชาติ ก็คือจากเดิมที่เป็นระบบฟิวดัลบุคคลจะเป็นของเจ้าของที่ดินใดก็หมายความว่า
บุคคลนั้นต้องอาึัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวเท่านั้นในขณะที่เมื่อเริ่มใช้สัญชาติมาแสดงความผูกพัน
ระหว่างรัฐกับบุคคลสัญชาติจะติดตามบุคคลนั้นไปตลอด ไม่ว่าจะเดินทาง ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ใด 
สมรสกับใคร (จนกว่าจะเข้าเงื่อนไขของการเสียไปซึ่งสัญชาติ) 
        ในช่วงปี 1790-1794 การได้มาซึ่งสัญชาติฝรั่งเึสจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ กล่าวคือคนต่างชาติ
ที่เข้ามาอยู่อาึัยในฝรั่งเึส ก็จะได้แปลงสัญชาติเป็นฝรั่งเึส (Naturalisation) เข้าใจว่าเป็นยุคเริ่ม 
แรกในการน า “สัญชาติ” มาใช้และฝรั่งเึสเองเพ่ิงเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ยังต้องมีการ
จัดสรรประชากรอีกมาก โดยกฎหมายที่ตราขึ้นในปี ค.ึ. 1790 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลที่เกิดนอก
ราชอาณาจักร จากบิดามารดาต่างชาติเมื่อได้อาึัยอยู่ในฝรั่งเึส บุคคลนั้นย่อมมีสัญชาติฝรั่งเึส
ภายหลังจากที่มีภูมิล าเนาในฝรั่งเึสโดยต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี หรือบุคคลนั้นมีหรือได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ หรือสมรสกับหญิงฝรั่งเึสหรือมีสถานประกอบการค้าหรือได้รับหนังสือรับรองความ
เป็นพลเมืองจากเมืองใดเมืองหนึ่ง” ขอให้สังเกตค าที่กฎหมายฉบับนี้ใช้ เช่น “มีอสังหาริมทรัพย์” 
ความหมายควรเป็นว่ามีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือไม่หรือเพียงแค่เช่าก็ถือว่า “มี” แล้ว เห็น
ว่าน่าจะเป็นประการหลังเนื่องจากค าถัดมาที่กฎหมายใช้คือ “ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์” หรือซึ่งแสดง
ถึงการมีกรรมสิทธิ์  นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่ากฎหมายใช้ค าว่า “Epouséune Française” ซึ่ง
หมายความว่าเฉพาะเพึชายเท่านั้นจึงจะมีโอกาสได้มาซึ่งสัญชาติฝรั่งเึสตามกฎหมายนี้ 
         ต่อมาก็เป็นยุคแห่งการขยายจักรวรรดิของนโปเลียนโบนาปาร์ต (ค.ึ. 1801) ซึ่งต้องอาึัย
ก าลังทหารจ านวนมากจึงต้องหาทางที่จะเพ่ิมจ านวนประชาการให้เร็วที่สุดประกอบกับเป็นช่วงของ
การร่างประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเึส จึงได้บรรจุว่าด้วยสัญชาติเอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง หาก
ไปดูประมวลกฎหมายจะพบว่ากฎหมายว่าด้วยสัญชาติอยู่ในหมวดของ “บุคคล” ในการยกร่างนี้ผู้
ร่างต้องการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีแนวคิดเรื่องสัญชาติที่ยึดอยู่กับ Jus Soli มาเป็น Jussanguinis 
แทน  ที่น่าสนใจคือ นโปเลียน โบนาปาร์ตต้องการให้บุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในฝรั่งเึสนั้นได้
สัญชาติฝรั่งเึสทุกคน  เพราะหากไม่ใช่คนฝรั่งเึส รัฐคงไม่สามารถก าหนดหน้าที่ในการเช้ารับการ

                                                                                                                                                                               

คนฝรั่งเึสแม้ว่าจะเกิดนอกประเทึ หากภายหลังการเกิดเขาได้กลับมาอาึัยอยู่ในดินแดนฝรั่งเึส
ย่อมเป็นคนฝรั่งเึสและมีสิทธิรับมรดก 
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เกณฑ์ทหารให้แก่คนเหล่านั้นได้  กล่าวคือ โบนาปาร์ตนึกถึงแต่เรื่องการใช้ประโยชน์จากคนเหล่านั้น
เป็นหลักจึงยืนยันว่าควรจะคงหลัก Jus Soli ไว้ ถึงขนาดต้องการให้บัญญัติว่า “บุคคลที่เกิดใน
ฝรั่งเึสเป็นคนฝรั่งเึส”เลยทีเดียว อย่างไรก็ตามผู้ที่ท าความเห็นคัดค้านคือมีความเห็นว่าประชากร
เกิดใหม่เหล่านั้นอยู่ในสถานะผู้เยาว์ซึ่งไม่อาจตัดสินใจได้เองว่าต้องการมีสัญชาติฝรั่งเึสหรือไม่จึง
ควรให้บิดามารดาของเด็กเป็นผู้ตัดสินใจไปก่อนและควรให้โอกาสเขาตัดสินใจเลือกเมื่อบรรลุนิติ
ภาวะว่าต้องการมีสัญชาติฝรั่งเึสหรือสัญชาติอ่ืนในที่ข้อเสนอก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของประมวล
กฎหมายแพ่งฝรั่งเึส ค.ึ. 1804 
         ปี 1851 ร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ความส าคัญต่อปัญหาการได้มาซึ่งสัญชาติของเด็กที่เกิดใน
ดินแดนฝรั่งเึสจากบิดามารดาต่างด้าวและต่อมาเด็กเหล่านี้ได้กลายเป็นคนต่างด้าวไปเสียทั้งๆ ที่เกิด 
และอาึัยอยู่ในฝรั่งเึสมาโดยตลอด เนื่องจากมิได้มาใช้สิทธิตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่ง เพ่ือแสดงเจตจ านงว่าต้องการถือ สัญชาติฝรั่งเึสด้วยเหตุนี้กฎหมายใหม่ลงวันที่ 22 และ 29 
มกราคม ค.ึ. 1851 จึงได้ยอมรับหลักการที่เรียกว่า Double Jus Soli มาใช้ กล่าวคือเด็กทุกคนที่
เกิดในฝรั่งเึสจากบิดาหรือมารดาต่างด้าวซึ่งเกิดในฝรั่งเึสเช่นกันนั้นจะได้รับสัญชาติฝรั่งเึสโดย
อัตโนมัติ อย่างไรก็ตามกฎหมายปี 1851 นี้ได้เปิดโอกาสให้เด็กที่ได้สัญชาติฝรั่งเึสไปแล้วนี้สามารถ
ปฏิเสธสัญชาติได้ทันทีท่ีบรรลุนิติภาวะและจากโอกาสที่กฎหมายให้เลือกปฏิเสธได้นี้เองท าให้เยาวชน
จ านวนมากถือโอกาสหนีการเกณฑ์ทหารด้วยวิธีนี้  
         ปี 1889  เมื่อเห็นจุดบกพร่องดังกล่าวกฎหมายใหม่นี้จึงได้ยกเลิกบทบัญญัติที่ให้เยาวชนที่
เกิดในฝรั่งเึสจาก บิดาหรือมารดาต่างด้าวซึ่งเกิดในฝรั่งเึส (Double Jus Soli) สามารถแสดง
เจตจ านงไม่ถือสัญชาติฝรั่งเึสเมื่อบรรลุนิติภาวะได้หมายความว่าเด็กทุกคนที่เกิดในฝรั่งเึสตาม
เงื่อนไขนี้จะไม่มีสิทธิปฏิเสธความเป็นคนฝรั่งเึสได้อีก 
         นอกจากนี้กฎหมายใหม่ยังให้โอกาสเด็กที่เกิดในฝรั่งเึสจากบิดามารดาต่างด้าวที่เกิดใน
ต่างประเทึทั้งคู่สามารถถือสัญชาติฝรั่งเึสได้เช่นกันหากเด็กนั้นยังคงอาึัยอยู่ในประเทึฝรั่งเึส  
ตลอดมาจนกระทั่งบรรลุนิติภาวะ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง อย่างไรก็ตามส าหรับเด็กตามกรณีที่
สองนี้กฎหมายให้โอกาสที่จะปฏิเสธสัญชาติฝรั่งเึสได้หลังจากบรรลุนิติภาวะ  
         แนวคิดนี้เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อฝรั่งเึสเริ่มกลายเป็นประเทึในฝันของเหล่าผู้อพยพในปลาย
ึตวรราที่ 19 เด็กจ านวนมากเกิดในฝรั่งเึสจากบิดาหรือมารดาต่างด้าวและได้สัญชาติฝรั่งเึสรวม
ไปถึงคนต่างด้าวที่ได้สัญชาติฝรั่งเึสโดยง่ายเพียงการอพยพมาตั้งถิ่นฐานและต่อมาสัญชาติฝรั่งเึส
จากบุคคลเหล่านี้ก็ถ่ายทอดไปยังบุตรหลานแม้จะเกิดนอกดินแดนฝรั่งเึสก็ตามด้วยปรากฏการณ์
เช่นนี้เองท าให้รัฐเริ่มตระหนักว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องช าระกฎหมายว่าด้วยสัญชาติเสียใหม่เพ่ือ
แบ่งแยกระหว่างคนฝรั่งเึสและคนต่างด้าวให้ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในยุโรป
ในช่วงนั้นก็มีส่วนส าคัญท่ีท าให้รัฐบาลฝรั่งเึสร่างกฎหมายเพ่ือวัตถุประสงค์บางประการ 
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         ด้วยเหตุนี้เองกฎหมายที่ร่างขึ้นใหม่ในปี 1889  จึงได้หันกลับมาให้ความส าคัญอีกครั้งกับจุด
เกาะเกี่ยวกับหลักดินแดน Jus Soli แต่เป็นหลักดินแดนที่ต่างไปจากกฎหมายเก่า กล่าวคือกฎหมาย
ใหม่จะเน้นความสัมพันธ์หรือการมีส่วนร่วมทางสังคมมากกว่าแค่การเกิดในดินแดนฝรั่งเึสเพียง
อย่างเดียว   
         ปี 1927 “กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ” ในยุคสงครามโลก ยุคที่น่าสนใจต่อมาเห็นจะเป็นช่วง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 (World War I) ผลจากสงครามท าให้มีผู้คนล้มตายไปเป็นจ านวนมากจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบผลิตประชากรฝรั่งเึสให้ได้โดยเร็วเพ่ือมาทดแทนกับที่สูญเสียไปต้อง
ไม่ลืมว่าประชากรลดจ านวนลงหมายถึงแรงงานจ านวนหนึ่งหายไปจากระบบด้วยภาคการผลิตย่อม
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ด้วยเหตุนี้รัฐจึงตรากฎหมายปี 1927 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการ
อพยพมาตั้งรกรากในฝรั่งเึสสามารถท าได้โดยง่ายและส าคัญคือมีนโยบายให้แปลงสัญชาติเป็น
ฝรั่งเึสได้ง่ายขึ้นหรือคงไม่เกินความจริงไปนักหากจะกล่าวว่าง่ายที่สุดนับแต่มีการปฏิวัติเป็นต้นมา 
กล่าวคือ ในเรื่องการแปลงสัญชาตินั้นเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาในการพ านักอาึัยในฝรั่งเึสอย่าง
ต่อเนื่องก่อนยื่นค าร้องนั้นได้ลดจาก 10 ปี เหลือเพียงแค่ 3 ปีและการมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมฝรั่งเึสก็มิได้ถูกน ามาพิจารณาแต่อย่างใดเพราะผู้ร่างกฎหมายคาดว่าการเป็นส่วนหนึ่งของ 
 
สังคมฝรั่งเึสอย่างกลมกลืนนั้นคงจะเกิดขึ้นได้เองในอนาคต22 ดังนั้นหากจะเรียกว่าบุคคลเหล่านี้เป็น
คนฝรั่งเึสแต่เพียงในบัตรประชาชนก็คงจะไม่ผิดนัก      
         ข้อสังเกตประการส าคัญคือคนต่างชาติที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นฝรั่งเึสโดยกฎหมาย 
1927 นี้จะยังคงถูกจ ากัดสิทธิทางการเมืองรวมถึงการจ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพบาง
ประเภทที่รัฐบาลสงวนไว้และจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเช่นนี้เป็นเวลาห้าถึงสิบปีเลยทีเดียว  ซึ่งคง
เป็นวิธีการเพ่ือความมั่นคงของรัฐหากจะเทียบกับปัจจุบันที่บุคคลต่างด้าวจะแปลงสัญชาติเป็น
ฝรั่งเึสได้นั้นเงื่อนไขประการหนึ่งคือต้องอยู่อาึัยในฝรั่งเึสอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี 
และยังมีเงื่อนไขเรื่องความรู้ภาาาฝรั่งเึส สังคมและวัฒนธรรมอีกด้วยการที่ยอมให้คนต่างด้าวที่เพ่ิง
เข้ามาในฝรั่งเึสโดยปราึจากความรู้ใดๆ เกี่ยวกับประเทึฝรั่งเึสตามที่กล่าวมาได้สัญชาติฝรั่งเึส
และมีสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิทางการเมืองอ่ืนๆในทันทีหลังจากได้สัญชาติย่อมเป็นอันตรายต่อความ
มั่นคงของประเทึอย่างแน่นอน 

                                                           

        22รัชนีกร ลาภวณิชชา, กฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติของประเทศฝรั่งเศส , หน้า 7 อ้างถึงใน 
Patrick Weil and Hanson R.  L’Histoire de la Nationalité Française : Uneleçon  
pour l’Europe, in Nationalité et Citoyenneté en Europe, (Paris: La Découverte, 
1999), p. 62. 
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         นอกจากนี้สถานการณ์ในขณะนั้นท าให้ผู้ร่างกฎหมายต้องบัญญัติไว้ด้วยว่าการสมรสของหญิง
ฝรั่งเึสกับคนต่างด้าวนั้นไม่ท าให้หญิงนั้นเสียสัญชาติฝรั่งเึสไปแต่อย่างใดเนื่องจากในช่วง
สงครามโลกมีคนอพยพเข้ามาอาึัยอยู่ในฝรั่งเึสเป็นจ านวนมากทั้งแรงงานต่างด้าว ทั้งผู้ลี้ภัยโอกาส
ที่หญิงฝรั่งเึสจะสมรสกับคนต่างด้าวย่อมมีสูงมากดังนั้นผู้ร่างฯจึงต้องป้องกันมิให้เสียประชากร
จ านวนมากไปในยามจ าเป็นเพราะล าพังการสูญเสียชีวิตของทหารฝรั่งเึสก็มีจ านวนมากพออยู่
แล้ว  กฎหมายยังบัญญัติให้บุตรที่เกิดในฝรั่งเึสจากมารดาฝรั่งเึสในกรณีนี้ได้รับสัญชาติฝรั่งเึส
ด้วย23 
         เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายแต่ละครั้งนั้นเป็นการแก้เพียงบางมาตราดังนั้นในส่วนของ
กฎหมายที่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงยังคงบังคับใช้อยู่เช่นเดิมซึ่งก็ท าให้เป็นผลดีต่อจ านวนประชากรของ
รัฐในยามสงคราม เช่นกรณีท่ีบุตรเกิดในฝรั่งเึสจากบิดาและมารดาต่างด้าวที่เกิดในต่างประเทึทั้งคู่
ก็ยังคงมีสิทธิได้สัญชาติฝรั่งเึสโดยการแสดงเจตจ านงเมื่อบรรลุนิติภาวะอยู่เช่นเดิม 
         ปี 1940  หากสังเกตให้ดีจะพบว่าแนวคิดทางการเมืองนั้นเป็นสิ่งส าคัญอีกประการอันจะ
ส่งผลอย่างชัดเจนต่อคนต่างด้าวซึ่งมักจะสะท้อนออกมาในรูปของนโยบายและการแก้ไขกฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติที่เห็นได้ชัดเจนคือ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (World War II) ที่แนวคิดเหยียดผิวหรือ
เหยียดเชื้อชาติได้เริ่มเผยตัวเองออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ระบอบ Vichy ประมาณปี 1940 รัฐ
ตรากฎหมาย “ถอนสัญชาติ” ฝรั่งเึสจากคนฝรั่งเึสเชื้อสายยิวซึ่งได้สัญชาติฝรั่งเึสโดยการแปลง 
 
สัญชาติ24และกฎหมายที่มีผลย้อนหลังเพ่ือถอนสัญชาติและยึดทรัพย์คนสัญชาติฝรั่งเึสที่เดินทาง
ออกนอกประเทึโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการระหว่างวันที่ 20 พฤาภาคม และ 30 มิถุนายน 
1940 หนึ่งในคนฝรั่งเึสที่ต้องเสียสัญชาติไปเพราะกฎหมายฉบับนี้คือ นายพล Charles de Gaulle 

                                                           

        23รัชนีกร ลาภวณิชชา, เรื่องเดียวกัน, หน้า 10 อ้างถึงใน M.L. Niboyet and G. de 
Geouffre de La Pradelle, Droit International Privé, (Paris: LGDJ, 2007), p. 742.  
        24รัชนีกร ลาภวณิชชา, กฎหมำยฝรั่งเศสว่ำด้วยสัญชำติ (ตอนที่ 1) Drat de la 

Nationalite, สืบค้นวันที่ 18 มกราคม 2557 จาก http://www.gotoknow.org/posts/468662 

ขอยกตัวอย่างจดหมายที่มีเนื้อความแสดงถึงแนวนโยบายกีดกันคนต่างชาติโดยเฉพะชาวยิวและ

ผู้สืบสันดานมิให้ได้รับสัญชาติฝรั่งเึสจาก M. Charles Rochat เลขานุการกระทรวงการต่าง 

ประเทึฝรั่งเึสที่มีถึง le garde des Sceaux ในปี 1942 ความว่า  Notre Gouvernement  

a, depuisl’ armistice, Une polit iqueraciale. D’une part, une commission relevant de  

Votre Chancellerie procède à la révision des naturalisations trop facilement  

http://www.gotoknow.org/posts/468662


22 
 

 

 

แนวความคิดเหยียดเชื้อชาตินี้ยังคงสืบทอดต่อมาจนถึงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่  2 ก็ว่าได้เนื่องจาก
ประเทึฝรั่งเึสได้ก าหนดโควตาจ านวนผู้มีสิทธิในการแปลงสัญชาติให้แก่ผู้อพยพจากบางประเทึ
เช่น ประเทึในแอฟริกา เป็นต้น 
         นอกจากนโยบายเหยียดเชื้อชาติคงต้องกล่าวถึงแนวคิดอีกประการหนึ่งที่ออกมาในรูปของ
ความเข้มงวดหรือการจ ากัดการได้มาซึ่งสัญชาติไว้ภายใต้เงื่อนไขต่างๆมากมายเรียกว่า  Les 
Restrictionnistes จะเห็นได้ว่านโยบายทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันเนื่องจากการเหยียดเชื้อชาติจะ
เน้นไปที่กลุ่มชนบางกลุ่มเป็นการเฉพาะโดยมุ่งหมายเพ่ือปรับโครงสร้างทางสังคมเสียใหม่และใช้
ข้ออ้างทางสีผิว เชื้อชาติหรือึาสนาเป็นเกณฑ์ เช่น ถอนสัญชาติชาวยิวตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว เป็นต้น
ในขณะที่นโยบายเข้มงวดหรือค่อนข้างจ ากัดการได้มาซึ่งสัญชาตินั้นจะเน้นไปที่การตั้งเงื่อนไขให้
เข้มงวดตั้งแต่การเข้าเมืองไปจนถึงการแปลงสัญชาติ ตลอดจนการถอนสัญชาติเหล่าอาชญากร หรือ
ผู้กระท าความผิดร้ายแรงเช่นนี้ 
         กฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทึฝรั่งเึสนั้นได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายต่อหลายครั้งแต่
ในบรรดาครั้งที่น่าสนใจ คือ ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งปี 1940 ซึ่งให้ความส าคัญต่อการแก้ไข
บทบัญญัติว่าด้วยการแปลงสัญชาติเป็นฝรั่งเึสโดยมีสาระส าคัญที่สรุปได้คือ 
         1. การเสนอให้เพ่ิมระยะเวลาของ “การพ านักอาึัยในดินแดนอย่างต่อเนื่อง” ที่ใช้เป็นเกณฑ์
ประกอบการพิจารณาในการแปลงสัญชาติจากเดิม 3 ปี เป็น 8 ปีซึ่งนักกฎหมายบางท่านยังเสนอให้
เพ่ิมเป็น 10 ปีเห็นได้จากร่างกฎหมายฉบับสุดท้ายที่ส่งมาให้พิจารณา 
         2. การเสนอให้เพ่ิมกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ส าหรับคนต่างด้าว เป็นต้นว่าต้องเป็นบุคคลผู้
มีสภาพการด าเนินชีวิตที่ดี มีสุขภาพจิตดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
         3. ต้องไม่เคยถูกกล่าวหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติและึีลธรรม (สังเกตว่าเพียงแค่ 
“ถูกกล่าวหา” ก็เพียงพอแล้วแม้ว่าจะยังไม่ได้ถูกึาลพิพากาาก็ตาม) 
         4. ต้องไม่เคยถูกพิพากาาว่ากระท าความผิดและต้องโทาตามกฎหมายทั้งในฝรั่งเึสและใน
ต่างประเทึ 

                                                                                                                                                                               

accordées d’autre part un elégislation récenteé liminetrès largement les israélites 

de l’économie française. Il paraîtanormal de maintenirou verte, sans contrôle,  

une voied’accès à notrenationalité aux descendants d’élémentsque nous excluons, 

d’autre part, de notrenation litéou de notreé conomie parcequ’ils sont considérés 

commeina 
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         5. นอกจากนี้ผู้ขอแปลงสัญชาติจะต้องมีสินทรัพย์เพียงพอและมั่นคงในระดับหนึ่ง  (เป็น
เพราะว่าจะได้ด ารงชีวิตอยู่ในฝรั่งเึสได้อย่างปกติและไม่เป็นภาระทางสังคมและเึราฐกิจของ
ประเทึนั่นเอง)  
         6. ส่วนในเรื่องทางสังคมนั้นผู้เสนอร่างฯเสนอว่าคนต่างด้าวนั้นจะต้องสามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมฝรั่งเึสได้อย่างกลมกลืนต้องพูดและเข้าใจภาาาฝรั่งเึสได้เป็นอย่างดี 
จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขบางประการดูเหมือนจะถูกเสนอขึ้นมาเพ่ือกีดกันคนต่างชาติมิให้ขอแปลงสัญชาติ
ได้โดยง่ายเพราะเป็นเงื่อนไขท่ีกว้างมาก 
         ในส่วนที่เกี่ยวกับเด็กที่เกิดในฝรั่งเึสนั้นผู้ร่างกฎหมายได้เสนอให้ยกเลิกกฎหมายจากเดิมที่
ให้บุคคลที่เกิดในดินแดนฝรั่งเึสได้สัญชาติฝรั่งเึสโดยอัตโนมัติโดยวางหลักเกณฑ์ใหม่ว่าเด็กที่เกิดใน
ฝรั่งเึสจากบิดามารดาต่างด้าวจะไม่ได้สัญชาติฝรั่งเึสตั้งแต่แรกเกิดและบิดามารดาก็ไม่สามารถ
เลือกสัญชาติฝรั่งเึสให้บุตรได้ แต่เมื่อเด็กนั้นมีอายุ 16 ปี ถึง 21 ปีให้สามารถแจ้งความประสงค์ขอ
จดทะเบียนเป็นคนฝรั่งเึสได้ด้วยตนเองหรือจะรอจนกระทั่งอายุครบ 21 ปีบรรลุนิติภาวะและได้
สัญชาติฝรั่งเึสโดยอัตโนมัติก็ได้เช่นกันทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าการขอจดทะเบียนนี้ต้องไม่มีการ
คัดค้านหรือปฏิเสธจากกระทรวงยุติธรรม  
         ในส่วนของหญิงต่างชาติที่สมรสกับชายฝรั่งเึสนั้น ความเห็นของกระทรวงมหาดไทยที่เสนอ
ให้จ ากัดสิทธิของหญิงนั้นในการได้สัญชาติฝรั่งเึสกล่าวคือ แม้จะสมรสถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยัง
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆให้ครบก่อนที่จะยื่นค าร้องขอแปลงสัญชาติต่อไปอันที่จริงแล้วกฎหมายที่
ออกมาเพ่ือจ ากัดสิทธิของหญิงต่างชาติที่เพ่ิงสมรสกับชายฝรั่งเึสในเรื่องนี้นั้นเริ่มเข้มงวดตั้งแต่ปี  
1934 เป็นต้นมาซึ่งก าหนดเงื่อนไขเบื้องต้นว่าหญิงต่างด้าวนั้นจะสามารถสมรสกับชายสัญชาติ
ฝรั่งเึสได้ต่อเมื่อหญิงนั้นได้รับวีซ่าพ านักอาึัยชนิดที่มีอายุ 1 ปีเสียก่อนการก าหนดเงื่อนไขเช่นนี้
เป็นเพ่ือเป็นการคัดกรองคนต่างด้าวเสียชั้นหนึ่งก่อนที่จะให้มีเสรีภาพในการสมรสเนื่องจากการยื่น
ขอวีซ่าระยะยาวแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เอกสารหลักฐานรับรองมากมายรวมถึงต้องมี
ทรัพย์สินหรือบัญชีเงินฝากจ านวนหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนดเพ่ือเป็นหลักประกันว่าคนต่างด้าวนั้น
เลี้ยงตัวเองได้แม้ไม่ได้สมรสกับชาวฝรั่งเึสและไม่ได้มาเพ่ิมภาระให้แก่ประเทึฝรั่งเึสแต่อย่างใด
ทั้งนี้สิ่งส าคัญท่ีต้องระลึกอยู่เสมอคือ เมื่อคนต่างด้าวเข้ามาอาึัยอยู่ในฝรั่งเึสเขาสามารถเข้าถึงสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานบางประการ เช่น ประกันสุขภาพหรือประกันสังคมเงินช่วยเหลือต่างๆ ท าให้รัฐต้องมี
ภาระเพ่ิมขึ้นเนื่องจากเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาให้ความช่วยเหลือมิได้ขึ้นอยู่กับสัญชาติแต่อย่างใดแต่
ขึ้นอยู่กับรายได้ท่ีคนต่างด้าวนั้นได้รับในฝรั่งเึสและจ านวนบุตรผู้เยาว์ในครอบครัว  
         จากความเป็นมาของร่างแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งนั้นจะพบว่ายังคงมีปัญหาความ
ไม่ลงรอยกันระหว่างฝ่ายที่ต้องการให้ควบคุมการขอแปลงสัญชาติอย่างเคร่งครัดในขณะที่มีนัก  
กฎหมายบางส่วนไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดเช่นนี้ในบรรดาความเห็นของฝ่ายที่ต้องการให้การแปลง
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สัญชาติอยู่ภายใต้การควบคุมโดยเคร่งครัดนี้แนวคิดที่ยังคงยึดเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติและสีผิวเป็นหลักใน
การพิจารณานั้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องถึงขนาดที่มีการเสนอให้ก าหนดโควตาให้ผู้อพยพมาจากแต่
ละประเทึขอแปลงสัญชาติได้ไม่เกินปีละกี่คนอย่างไรก็ดีปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ร่างกฎหมายกังวลมักจะ
เกี่ยวกับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาชาวยิวที่อพยพเข้ามาในฝรั่งเึสประกอบกับเป็นช่วงที่ประเทึ
ฝรั่งเึสถูกยึดโดยรัฐบาลนาซีท าให้กฎหมายใหม่ต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐบาลเบอร์ลินด้วยเสมอ
ก่อนจะประกาึใช้ในราชกิจจานุเบกาา (Journal Officiel) แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มีขอโต้แย้งที่
น่าสนใจซึ่งได้มาจากการขอความเห็นปรึกาาไปยังสถานทูตอเมริกันในฝรั่งเึสที่ตอบมาว่าแม้แต่
ประเทึสหรัฐอเมริกาเองที่ว่ามีการก าหนดโควตาแก่คนต่างชาติในแต่ละปีนั้นเมื่อพิจารณาแล้วจะ
เห็นว่าทางสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการดังกล่าวเฉพาะแต่กรณี “การอนุญาตให้เข้าเมือง” เท่านั้น มิได้
น ามาใช้กับการแปลงสัญชาติแต่อย่างใด 
         สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ภายหลังที่ฝรั่งเึสได้รับอิสรภาพเมื่อ
สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง กฎหมายว่าด้วยสัญชาติฉบับใหม่ 19 ตุลาคม ค.ึ. 1945 มีแนวโน้มไป
ในทางเปิดกว้างและยอมรับการได้มาซึ่งสัญชาติฝรั่งเึสของคนต่างด้าวโดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ ึาสนา
เหมือนในช่วงที่ผ่านมา 
         แต่เมื่อเข้าสู่ยุคแห่งการปลดปล่อยอาณานิคม เช่นกรณีของประเทึอัลจีเรีย ซึ่งท าสงครามสู้
รบกับฝรั่งเึส และต่อมาได้รับเอกราช แต่กลับเกิดปัญหาบางประการเกี่ยวกับสัญชาติขึ้น นั่นคือ 
กรณีที่กฎหมายฝรั่งเึสก าหนดไว้ให้เด็กที่เกิดในฝรั่งเึสทุกคนได้สัญชาติฝรั่งเึสนั้น ย่อมรวมไปถึง
เด็กที่เกิดจากบิดามารดาชาวอัลจีเรียในฝรั่งเึสด้วย แน่นอนว่ามีคนจ านวนมากที่ตกอยู่ใน
สถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะประเทึตนได้รับอิสรภาพไปแล้ว ไม่มีเหตุผลใดที่จะยังคง
ใช้สัญชาติฝรั่งเึสต่อไป จึงเกิดเหตุการณ์ที่อาจเรียกได้ว่า เป็นคนฝรั่งเึสโดยไม่ได้ต้องการและไม่
คาดคิด จึงมีค าถามว่าเด็กเหล่านี้จะสละสัญชาติฝรั่งเึสได้หรือไม่ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า
กฎหมายในยุคทึวรราที่ 80 บัญญัติว่า “บุคคลที่เกิดในฝรั่งเึสจะได้สัญชาติฝรั่งเึสโดยก าเนิดหาก
บิดาหรือมารดาเป็นบุคคลที่เกิดในประเทึอัลจีเรียหรือในดินแดนอาณานิคมอ่ืนๆของฝรั่งเึส และ
ในกรณีนี้บุคคลนั้นไม่อาจสละสัญชาติฝรั่งเึสได้”25 
         เมื่อต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสัญชาติอีกครั้งในปี 1986 ได้มีการพิจารณาคง
หลัก (Double Jus Soli) ที่มีอยู่เดิมเอาไว้ กล่าวคือ เด็กที่เกิดในฝรั่งเึส จากบิดาหรือมารดาที่เกิด
ในฝรั่งเึส จะได้รับสัญชาติฝรั่งเึสตั้งแต่แรกเกิด ในขณะที่เด็กที่เกิดในฝรั่งเึสจากบิดาหรือมารดา
ต่างด้าวนั้นจะได้รับแจ้งให้เด็กเลือกสัญชาติได้ในภายหลัง  อย่างไรก็ตามวิธีการแสดงเจตจ านงยังมี

                                                           

        25รัชนีกร ลาภวณิชชา, กฎหมำยฝรั่งเศสว่ำด้วยสัญชำติ (ตอนที่ 1) Drat de la 
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ข้อด้อยอีกประการหนึ่งที่สร้างปัญหาไม่น้อยไปกว่าปัญหาแรก ทั้งๆที่ดูเหมือนไม่น่าจะเกิดขึ้น 
กล่าวคือ ต้องไม่ลืมว่าในความเป็นจริงแล้วใช่ว่าประชาชนทุกคนจะรู้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติซึ่งมีรายละเอียดมากมายและซับซ้อน ด้วยเหตุนี้เยาวชนจ านวนไม่น้อยจึงไม่ได้มาแสดง
เจตจ านงเมื่ออายุครบเกณฑ์ เนื่องจากคนเหล่านี้เชื่อว่าตนเองเป็นคนฝรั่งเึสอยู่แล้วและเข้าใจว่าจะ
ยังคงเป็นต่อไปในอนาคตนั่นเอง กรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ เด็กที่เกิดในแคว้น Alsace ซ่ึงเข้าใจว่า 
ตนเองเกิดในฝรั่งเึส และเป็นคนฝรั่งเึส แต่หารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วนั้นตนมีสถานะเป็นคนต่างด้าว 
(เยอรมัน) เนื่องจากเกิดในช่วงที่ Alsace ถูกครอบครองโดยเยอรมนี ท าให้เด็กเหล่านี้มิได้มาแสดง
ความจ านงขอใช้สัญชาติฝรั่งเึสต่อทางการเมื่ออายุครบเกณฑ์26 
         ในกฎหมายปี 1993 ได้หันมาใช้วิธีให้แสดงเจตจ านงว่าต้องการถือสัญชาติฝรั่งเึส ส าหรับ
เด็กท่ีเกิดในฝรั่งเึสจากบิดามารดาต่างด้าว โดยให้แสดงเจตจ านงเมื่อมีอายุ 16-21 ปี ภายใต้เงื่อนไข
ว่าต้องอยู่อาึัยในฝรั่งเึสเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปีก่อนยื่นค าร้อง อย่างไรก็ตามระยะเวลา
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ห้าปีนี้กลับเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับเยาวชนที่จะแสดงเจตจ านงถือสัญชาติ
ฝรั่งเึส และเป็นเหตุให้ค าร้องถูกปฏิเสธไปเป็นจ านวนมาก เนื่องจากสภาพความเป็นจริงทางสังคม
ในขณะนั้นสะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนส่วนใหญ่ที่ส าเร็จการึึกาาในระดับมัธยมึึกาาตอนปลาย มักจะ
ว่างงานและไม่สามารถพิสูจน์ให้ทางการเห็นได้ว่าตนมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งติดต่อกันเป็นระยะเวลาห้า
ปีก่อนที่จะยื่นค าร้อง 

          2.3.2  วิวัฒนำกำรของกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
         ก่อนที่ประเทึสหรัฐอเมริกา (รวมถึงอาณานิคมก่อนหน้านั้น) จะถูกก่อตั้งขึ้น พ้ืนที่ทั้งหมด
ของสหรัฐฯในปัจจุบันเดิมเป็นที่อยู่อาึัยส าหรับชนพ้ืนเมืองชาวอเมริกันมาก่อนเป็นเวลาถึง 15,000 
ปี จนกระทั่งในคริสต์ึตวรราที่ 16 ได้มีการส ารวจบุกเบิกและตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปเริ่มต้นขึ้น 
ราชอาณาจักรอังกฤาได้ท าการก่อตั้งอาณานิคมใหม่ และเข้าควบคุมอาณานิคมที่ก่อตั้งมาก่อนอ่ืนๆ
จนกระท่ังในที่สุด หลังจากท่ีถูกรัฐบาลตัวแทนจากเกาะบริเตนปกครองมาเป็นเวลาร้อยกว่าปี อาณา
นิคมท่ีตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤาจ านวน 13 อาณานิคมได้ท าการประกาึอิสรภาพในวันที่ 
4 กรกฎาคม ค.ึ. 1776 (พ.ึ. 2319) ท าให้เกิดสงครามปฏิวัติอเมริกาขึ้น และแล้วสงครามก็สิ้นสุด
ลงใน ค.ึ.1783 (พ.ึ. 2326) โดยชัยชนะเป็นของอดีตอาณานิคม เมื่อราชอาณาจักรอังกฤายอมรับ
อดีตอาณานิคมที่อังกฤาเคยปกครองมาก่อนให้เป็นประเทึใหม่ ตั้งแต่นั้นมาประเทึก่อตั้งใหม่ที่ถูก
เรียกว่า "สหรัฐอเมริกา" ก็แผ่ขยายอาณาเขตของตนเองจาก 13 มลรัฐไปถึง 50 มลรัฐกับอีกหนึ่งเขต
ปกครองกลาง รวมถึงดินแดนภายใต้การปกครองอีกหลายแห่งอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันสหรัฐอเมริกา
ได้ธ ารงการปกครองระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเสรี มาตั้งแต่การประกาึใช้รัฐธรรมนูญ

                                                           

        26เรื่องเดียวกัน, หน้า 19. 
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แห่งสหรัฐอเมริกาในวันที่ 17 กันยายน ค.ึ. 1787 (พ.ึ. 2330) ตั้งแต่นั้นมา สถานะการเมืองของ
สหรัฐอเมริกายังคงมั่นคงมาจวบจนถึงทุกวันนี้ 
         เดิมกฎหมายในเรื่องสัญชาตินั้นสหรัฐอเมริกา ได้อิทธิพลมาจากประเทึอังกฤา โดยเฉพาะ
หลักกฎหมายเรื่องการก าหนดสัญชาติของเด็กตามหลักกฎหมาย Anglo-Saxon Common Law 
กล่าวคือ บุคคลใดเกิดในดินแดนของอาณานิคมประเทึอังกฤาหรือสืบทอดเชื้อสายมาจากชาว
อังกฤา ถือว่าเป็นสมาชิกที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมของประเทึอังกฤา ซึ่งหมายความว่า บุคคลนั้น
มีหน้าที่ต้องจงรักภักดีต่อราชวงึ์อังกฤา และเมื่อมีสถานะดังกล่าว บุคคลนั้นจะได้รับสิทธิทั้งปวง 
ตามมาภายหลัง27การยกเลิกความจงรักภักดีเป็นสิ่งที่ท าไม่ได้ เป็นผลให้การสละสัญชาติเดิมแล้วท า
การแปลงสัญชาติใหม่ท าไม่ได้ แนวความคิดได้เปลี่ยนไปเมื่อประเทึสหรัฐอเมริกาไม่ได้อยู่ภายใต้
อาณานิคมของอังกฤา 
         ปี ค.ึ. 1789 รัฐธรรมนูญบัญญัติให้อ านาจแก่รัฐสภาในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการแปลง
ชาติ (Constitution, Article 1 Section 8(4)) แต่ไม่ได้บัญญัติรับรองสิทธิการได้สัญชาติไว้ จนถึงปี 
ค.ึ. 1868 รัฐธรรมนูญได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นครั้งที่ 14 รับรองคุ้มครองสิทธิการได้สัญชาติโดย
การเกิดและการแปลงสัญชาติ28 
         ปี ค.ึ. 1790 ประเทึสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายว่าด้วยการแปลงสัญชาติ แต่ให้สิทธิเฉ
พาคนผิวขาว ที่ได้พักอาึัยในประเทึสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี และกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวได้วางแนวทางการได้สัญชาติโดยหลักการสืบสายโลหิตว่า บุตรที่เกิดต่างประเทึ จะต้องมี
บิดาและมารดาเป็นคนสัญชาติอเมริกัน และบิดาต้องเคยพักอาึัยในประเทึสหรัฐอเมริกาก่อนบุตร
เกิด มฉิะนั้น บุตรดังกล่าวจะต้องด าเนินการขอแปลงสัญชาติ ท าให้ในขณะนั้นชาวอินเดียแดงซึ่งเป็น
คนพ้ืนเมืองก็ไม่ได้รับความคุ้มครองว่าเป็นพลเมืองอเมริกัน จนกระทั่งปี ค.ึ. 1887 จึงให้การรับรอง 
คุ้มครองสิทธิการได้มาซึ่งสัญชาติของชาวอินเดียแดง ปี ค.ึ. 1855 กฎหมายก าหนดว่าหญิงต่างด้าว
ที่แต่งงานกับชายสัญชาติอเมริกัน หญิงนั้นจะได้สัญชาติอเมริกัน แต่หากหญิงคนดังกล่าวเป็นคน

                                                           

        27เรวัตร เฉลียวึิลป์, สิทธิกำรได้มำซึ่งสัญชำติ: ศึกษำปัญหำกำรจ ำกัดสิทธิของบุคคลใน
กำรได้สัญชำติ ไทยโดยหลักดินแดน  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติึาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมึาสตร์, 2552), หน้า 25. 
        28William Burnham, Introduction to the Law and Legal System of the 
United States, 4th ed., (St. Paul., MN: Thomson West, 2006), p. 3-4. 
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สัญชาติจีน อินเดีย และแอฟริกา จะไม่ได้สัญชาติอเมริกันตามสามี ต่อมา ปี ค.ึ. 1922 หากหญิง
สัญชาติอเมริกันแต่งงานกับชายคนต่างด้าวจะมีผลให้เสียสัญชาติอเมริกันทันที29 
         ปี 1861 ประเทึสหรัฐอเมริกาเกิดสงครามกลางเมือง (Civil War) ซึ่งน าไปสู่การเลิกทาส 
ส่งผลให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 14 ค.ึ. 1868 รับรองว่าบุคคลทุกคนที่เกิดในประเทึ
สหรัฐอเมริกาและที่ได้สัญชาติโดยการแปลงสัญชาติเป็นพลเมืองของประเทึ ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ใน
การรับรองสิทธิเสรีภาพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ส่งผลให้กฎหมายการแปลงสัญชาติมีการแก้ไขเมื่อ ค.ึ. 1870 ยกเลิกการจ ากัดสิทธิในการขอแปลง
ชาติของตนสัญชาติแอฟริกาและสัญชาติอ่ืน30 แต่ยังคงมีการออกกฎหมายห้ามคนสัญชาติจีนอพยพ 
เข้ามาพักอาึัยในประเทึสหรัฐอเมริกากฎหมายดังกล่าวถูกยกเลิกเมื่อ ค.ึ.1943 หลังจากนั้น
รัฐบาลได้ออกก าหมายจ ากัดโควตาของบุคคลแต่ละสัญชาติที่จะมีสิทธิเข้ามาพักอาึัยในประเทึ
สหรัฐอเมริกา ปี ค.ึ.1965 ระบบโควตาถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยการพิจารณาเรื่องความเป็น
เอกภาพของครอบครัวส่วนเรื่องหลักความเท่าเทียมกันทางเพึเพ่ิงใช้บังคับกับกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติเมื่อปี ค.ึ.1934 ในปีเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยสัญชาติได้วางหลักการได้สัญชาติตาม
หลักการสืบสายโลหิตว่า ไม่ได้ท าให้บุคคลนั้นได้สัญชาติอเมริกันทันที เพราะต้องมีเงื่อนไขการ พัก
อาึัยของบิดามารดาและบุตรด้วย กฎหมายปี ค.ึ.1940 ก าหนดให้การได้สัญชาติของบุตรที่เกิด
ต่างประเทึ โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนสัญชาติอเมริกันว่า บิดาหรือมารดาคนดังกล่าวจะต้องเคย
พักอาึัยในประเทึสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 10 ปี ก่อนบุตรเกิด31 

         2.3.3  วิวัฒนำกำรของกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติในประเทศเยอรมัน 
         ในช่วงที่ฮิตเลอร์ปกครองเยอรมันปี ค.ึ. 1933 ถึง ค.ึ. 1945 (พ.ึ. 2476 - พ.ึ. 2488) ได้
มีการละเมิดสิทธิมนุายชนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการถอนสัญชาติเยอรมันของคนเชื้อสายยิว ที่

                                                           

         29เรวัตร เฉลียวึิลป์, สิทธิกำรได้มำซึ่งสัญชำติ: ศึกษำปัญหำกำรจ ำกัดสิทธิของบุคคลใน
กำรได้สัญชำติไทยโดยหลักดินแดน, หน้า 11. อ้างถึงใน Mathias Bos, The Legal  
Construction of Membership : Nationality Law in Germany and the United  
States, : Program for Study of German and Europe Working. Paper Series p.9. 
Retrieved May 20, 2014 from http:// www.ces.fas.harvard.edu/publications/docs/ 
pdfs/Boes.pdf 
        30 The History Nationality Law in Germany and the United States. Retrieved 
May 25, 2014 from http:// www.enotes.com/major-acts-congress/naturalization-act 
        31 เรวัตร เฉลียวึิลป์, สิทธิกำรได้มำซึ่งสัญชำติ : ศึกษำปัญหำกำรจ ำกัดสิทธิของบุคคลใน
กำรได้สัญชำติไทยโดยหลักดินแดน, เรื่องเดิม, หน้า 10. 



28 
 

 

 

น าไปสู่เหตุการณ์ สังหารหมู่คนเชื้อสายยิว  หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง เยอรมันภายใต้การน า
ของฮิตเลอร์แพ้สงคราม นานาชาต ิได้ตระหนักถึงการละเมิดสิทธิมนุายชนสมัยฮิตเลอร์  จึงได้ร่วม
ก่อตั้งสหประชาชาติและประกาึรับรองหลักสิทธิมนุายชนไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุายชน
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ึ. 1948 (พ.ึ. 2491)32 สิทธิในการมีหรือได้มาซึ่งสัญชาติเป็นหนึ่งในสิทธิ
มนุายชนที่ถูกรับรองไว้ในปฏิญญาดังกล่าว ข้อที่ 15 (1) บุคคลมีสิทธิในการถือสัญชาติ (Everyone 
has the Right to a Nationality) 
         ระบบกฎหมายของประเทึเยอรมันในอดีตได้รับอิทธิพลส าคัญจากระบบกฎหมายของ 
ปรัสเซีย ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของกลักการได้สัญชาติโดยการสืบสายโลหิตหรือที่เรียกว่า Jus Sanguinis
บุคคลใดที่เกิดจากบิดาชาวเยอรมัน จะได้สัญชาติเยอรมัน33 กฎหมายว่าด้วยสัญชาติในอดีตของ
เยอรมันไม่ได้เป็นระบบแบบแผนเดียวกันจนกระทั่ง ในสมัยของ Bismarck ซึ่งเป็นผู้ปกครองจึง
สามารถรวบรวมแว่นแคว้นเยอรมันเข้าเป็นประเทึเยอรมันได้ส าเร็จ และในปี ค .ึ. 1913 (พ.ึ. 
2456) จึงมีการรวบรวมกฎหมายสัญชาติเยอรมันขึ้นเรียกว่า Reichs - und Sta Atengehori  
Gkeits gesetz (RuStAG) ประกาึใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 1913 กฎหมายฉบับดังกล่าว
ก าหนดหลักเกณฑ์การได้สัญชาติโดยการเกิดตามหลักสืบสายโลหิต (Jus Sanguinis) กล่าวคือ 
บุคคลจะได้สัญชาติเยอรมันเมื่อขณะเกิดมีบิดาเป็นชาวเยอรมัน เป็นผลให้เด็กที่เป็นบุตรที่ชอบและ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มีบิดาเป็นชาวเยอรมันได้สัญชาติเยอรมัน34  
         นอกจากการได้สัญชาติโดยการเกิดตามหลักสืบสายโลหิตแล้ว ยังมีการได้สัญชาติเยอรมัน
ภายหลังการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติปี ค.ึ. 1913 ดังนี้35 
         1. กรณีการร้องขอแปลงสัญชาติ โดยมีเงื่อนไขในการขอแปลงสัญชาติที่ว่า บุคคลนั้นจะต้อง
พักอาึัยในประเทึเยอรมันเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี และจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่สามารถ
เลี้ยงดูตนเองได้ในประเทึเยอรมัน สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทึ
เยอรมันได้ และบุคคลนั้นจะต้องด าเนินการยกเลิกเพิกถอนสัญชาติเดิม 
         2. กรณีที่บุคคลนั้นเคยมีสัญชาติเยอรมันมาก่อน แต่เสียไปด้วยการแต่งงาน หากภายหลัง
หย่าและย้ายกลับมาพักอาึัยในประเทึเยอรมัน โดยที่ไม่ต้องการกลับไปอาึัยประเทึเดิมและได้
ยกเลิกเพิกถอนสัญชาติเดิม ก็สามารถร้องขอกลับคืนสัญชาติเยอรมันได้ 

                                                           

        32เรื่องเดียวกัน, หน้า 11. 
       33เรื่องเดียวกัน, หน้า 11. 
        34เรื่องเดียวกัน, หน้า 11. 
        35O. C. Giles, E. J. Cohn, M. Bohndorf and J. Tomass, Manual of German Law; 
Volume II, (London: H.M Stationary Office, 1952), p. 277. 
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         3. กรณีการแต่งงาน กล่าวคือ เมื่อหญิงต่างชาติแต่งงานตามกฎหมายเยอรมันกับชายชาว
เยอรมัน มีผลท าให้ภริยาได้สัญชาติเยอรมันตามสามีทันที แต่ไม่ได้ให้สิทธินี้แก่ชายต่างชาติที่แต่งงาน
กับหญิงชาวเยอรมัน36 ต่อมาในปี ค.ึ.1970 การให้สัญชาติแก่ภริยาต่างชาติทันทีเมื่อแต่งงานตาม
กฎหมาย ได้ถูกยกเลิก โดยก าหนดให้ทั้งชายสามีหรือหญิงภริยาซึ่งเป็นชาวต่างชาติจะได้สัญชาติ
เยอรมันได้โดยการร้องขอแปลงสัญชาติเท่านั้น37 
         การเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยสัญชาติเยอรมันฉบับข้างต้นครั้งส าคัญ ได้เกิดขึ้นในช่วงการ
ขึ้นครองอ านาจของรัฐบาลนาซี โดยการน าของฮิตเลอร์ ระหว่างปี ค.ึ. 1933 (พ.ึ. 2476) ถึงช่วง
ปลายของปี ค.ึ. 1945 (พ.ึ. 2488)38 รัฐบาลภายใต้การน าของฮิตเลอร์ออกกฎหมายก าหนดยกเลิก
เพิกถอนสิทธิความเป็นพลเมืองของบุคคล เมื่อเห็นว่า บุคคลนั้นมีกระท าการใดๆที่ไม่เป็นที่ปรารถนา
ของรัฐบาลพรรคนาซี กฎหมายดังกล่าวเรียกว่า Law on the Revocation of Naturalization  
and Deprivation of the German Citizenship39 โดยกฎหมายฉบับนี้จะอ้างถึงเหตุการณ์ถอน 
สัญชาติจากเรื่องึีลธรรมอันดีของชาติบ้านเมือง ซึ่งการพิจารณาถอนสัญชาติไม่ได้มีระบบการ
ตรวจสอบที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่มักจะถอนสิทธิความเป็นพลเมืองตามอ าเภอใจ หากเห็นว่าบุคคลใด
เป็นฝ่ายตรงข้ามกับพรรคนาซี กลุ่มชาวยิวจ านวนมากจึงถูกเพิกถอนสิทธิความเป็นพลเมือง ถูกบีบให้
อพยพออกนอกประเทึเยอรมันและทันทีที่อพยพออกนอกประเทึกฎหมายฉบับนี้ให้ถือว่าเป็น
บุคคลไม่จงรักภักดีต่อชาติ มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนสัญชาติทันที รวมถึงรัฐบาลมีอ านาจถอน
สัญชาติของบุคคลที่เคยได้รับการแปลงชาติเป็นคนสัญชาติเยอรมัน ผลของกฎหมายฉบับนี้ท าให้ 
 
 
 
 
บุคคลจ านวนมากในประเทึเยอรมันสมัยฮิตเลอร์ถูกถอนสัญชาติเยอรมัน40 

                                                           

        36เรื่องเดียวกัน, หน้า 277. 
        37เรื่องเดียวกัน, หน้า 277. 
        38 Office of the Federal Governmentm, Basic Law of The Federal Republic of 
Germany : promulgated by The Parliamentary Council. : translated by the Press and  
Information, (the Federal Republic of Germany: Merkur-Mayer Gmbh, 1986), p. 3. 
        39

 The History place Holocaust Timeline, Retrieved June 8, 2014 from  
http://www.historyplace.com/worldwar2/holocaust.timeline.html 
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         รัฐบาลนาซีได้ผลักดันกฎหมายผ่ากฎหมายอีกหลายฉบับ ประกอบด้วย  The Law for the 
Protection of German Blood and German Honour ซึ่งห้ามการแต่งงานหรืออยู่กินฉันท์สามี
ภรรยากับบุคคลที่นับถือึาสนายิว กฎหมายฉบับต่อมา คือ The Reich Citizenchip Law on  
September 15, 1935 ได้ก าหนดแบ่งแยกสถานภาพของบุคคลที่ถือสายเลือดชาวเยอรมัน  
(German Blood) และกลุ่มที่ถือว่าไม่มีสายเลือดเยอรมัน (Non-German Blood) ด้วยเหตุผลทาง
ึาสนาหรือจะกล่าวว่าแบ่งบุคคลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บุคคลที่นับถือึาสนายิว กับบุคคลที่ไม่ได้นับ
ถือึาสนายิว ซึ่งรัฐบาลสมัยฮิตเลอร์ได้ก าหนดเรียกคนที่เป็นสายเลือดเยอรมัน (German Blood) 
ว่า “Reich Citizens” โดยก าหนดให้สิทธิความเป็นพลเมือง ในขณะที่เรียกคนที่ไม่ได้มีเชื้อสาย
เยอรมัน (Non-German Blood) ว่า “Nationals” จะไม่ได้รับสิทธิแห่งความเป็นพลเมือง กลุ่ม
ชาวยิวเป็นกลุ่มที่ถือว่าไม่ใช่คนที่มีสายเลือดเยอรมัน จึงไม่มีสิทธิทางการเมือง ไม่มีสิทธิรับราชการ 
ไม่มีสิทธิประกอบวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนตัดสิทธิทางการึึกาาหากอายุครบ 14 ปี41 
         รัฐบาลนาซีพยายามจ ากัดสิทธิกลุ่มชาวยิวโดยการตัดสิทธิแห่งความเป็นพลเมือง ได้บังคับให้
กลุ่มชาวยิวเข้าไปอยู่ในค่ายกักกันที่เมือง Wehrmarcht ได้เพิกถอนสัญชาติเยอรมัน บังคับยึด
ทรัพย์สินชาวยิวที่อยู่ในค่ายกักกัน หลังจากนั้นรัฐบาลได้ด าเนินการสังหารกลุ่มชาวยิวดังกล่าว42 
บทบาทของรัฐบาลนาซีของฮิตเลอร์ยุติลงเมื่อกองทัพของเยอรมันประกาึยอมแพ้ในสงครามโลกครั้ง
ที่2 ต่อประเทึฝรั่งเึส อังกฤา รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 พฤาภาคม ค.ึ. 1945 (พ.ึ. 
2488) ท าให้ดินแดนประเทึเยอรมันถูกแบ่งแยกเป็น 4 ส่วนส าหรับการปกครองของแต่ละประเทึ  
         ประเทึเยอรมันได้กลับมารวมกันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ึ.1990 และได้ประกาึให้ 
กฎหมายพื้นฐาน (Basic Law) ซ่ึงเดิมเปน็กฎหมายของเยอรมันเขตตะวันตก มาใชเ้ป็นกฎหมาย 

                                                                                                                                                                               

        40Diemut Majer, Non-Germans under the Third Reich : the Nazi Judicial and 
Administrative System in Germany and Occupied Eastern Euroupe, with special 
to Occupied Poland, 1939-1945, trans. by Peter Thomas Hill, Edward Vance 
Humphrey and Brian Lovin, (Wasnington, D.C.: Holocaust Memorial Museum, 2003), 
p.108-109. 

        41David Hollinger, “Amalgamation and Hypodescent: The Question of  
Ethnoracial Mixture in the History of the United State”, American Historical Review, 
5 (December 2003) : 1363-1390. 
        42 Henry Friedlander, The Origins of Nazi genocide, (New York: UNC Press 
Publisher, 1997), p. 288. 
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รัฐธรรมนูญของประเทึเยอรมันมีผลท าให้กฎหมายที่ขัดต่อหลักการของกฎหมายรัฐธรรมนูญใช้
บังคับไม่ได้ จะเห็นจากกรณีที่กฎหมายพื้นฐานที่ก าหนดเรื่องการยกเลิกเพิกถอนความเป็นพลเมืองว่า 
บุคคลจะต้องไม่ถูกยกเลิกเพิกถอนความเป็นพลเมือง การเสียสัญชาติหรือความเป็นพลเมืองมีเฉพาะ 
กรณีท่ีกฎหมายก าหนดไว้เท่านั้นและต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของผู้นั้น แต่อย่างไรก็ตามจะต้อง
ไมท่ าให้บุคคลนั้นกลายเป็นคนไร้สัญชาติ43 
         กฎหมายสัญชาติของเยอรมันเริ่มมีการปรับเปลี่ยนยอมรับการได้สัญชาติตามหลักดินแดน 
(Jus Soli) โดยการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสัญชาติฉบับใหม่เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ึ. 2000 (พ.ึ. 
2543) กล่าวคือ บุคคลที่เกิดในประเทึเยอรมัน โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว และเกิด
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ึ. 2000 จะได้สัญชาติเยอรมัน เมื่อบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งได้รับ
อนุญาตให้พักอาึัยในประเทึเยอรมันและได้พักอาึัยถาวรอย่างถูกกฎหมายในประเทึเยอรมัน
อย่างน้อย 8 ปี  แต่หากบุคคลดังกล่าวนอกจากจะได้สัญชาติเยอรมันโดยการเกิดตามหลักดินแดน
แล้ว ขณะเดียวกันก็ได้สัญชาติอ่ืนตามบิดาหรือมารดาด้วย เมื่ออายุครบ 23 ปี บุคคลดังกล่าวจะต้อง
แจ้งความต้องการถือสัญชาติเยอรมันต่อเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้น จะถือว่าสละสัญชาติเยอรมัน และถ้าหาก
เลือกถือสัญชาติเยอรมันแล้ว บุคคลนั้นจะต้องสละสัญชาติอ่ืน44 

2.4  แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและหลักกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 

         สิทธิมนุายชน เป็นเรื่องของสิทธิที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการเป็นมนุาย์ เป็นสิทธิที่
เกิดขึ้นจากความเป็นมนุาย์ โดยความส าคัญของการเป็นมนุาย์นั้นมีความหมายแตกแยกกันไปตาม
อุดมการณ์หลัก 2 อุดมการณ์ คือ อุดมการณ์เสรีนิยมที่เน้นเรื่องของเสรีภาพปัจเจกบุคคล กับ
อุดมการณ์สังคมนิยมที่เน้นเรื่องความเสมอภาค ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์แบบใดต่างอยู่บนความ
เชื่อที่ว่ามนุาย์ทุกคนมีึักดิ์ึรีแห่งความเป็นมนุาย์เหมือนๆกัน ึักดิ์ึรีแห่งความเป็นมนุาย์ที่เท่า
เทียมกันจึงเป็นรากฐานของสิทธิมนุายชน และน ามาซึ่งการเรียกร้องรวมถึงการพิจารณาสิทธิ
ปลีกย่อยเรื่องอ่ืนๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า การคุ้มครอง ป้องกัน และรักาาไว้ซึ่งึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์
อาึัยหลักการสิทธิมนุายชนเป็นส าคัญ 

                                                           

        43บุญึรี มีวงึ์อุโฆา, ค ำอธิบำยวิชำกฎหมำยรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ:รัฐธรรมนูญเยอรมัน, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมึาสตร์, 2535), หน้า 10. 
        44Nationality Act (1913, as amended 1999) Section 4(3),29(1) (published by the 
official Federal Government Representative for Matters relating to Foreigners, 
Federal Ministry of the Interior, Press and Information Office of the Federal 
Government, August 1999)   
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         2.4.1  ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ตำมรัฐธรรมนูญไทย 
         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธึักราช 2540 และ 2550 ได้บัญญัติหลักการเกี่ยวกับ
สิทธิและเสรีภาพ กล่าวคือ การบัญญัติให้องค์กรผู้ใช้อ านาจทั้งหลายผูกพันโดยตรงต่อสิทธิและ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง หากจะพิจารณา ค าว่า “ึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์” ว่ามี
สถานะในทางกฎหมายอย่างไร รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธึักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้บัญญัติให้ความรับรองคุ้มครองต่อ ึักดิ์ึรีความเป็น
มนุาย์ โดยการที่น ามาบัญญัติไว้ในมาตรา4 มาตรา 26 และมาตรา 28 
         มาตรา 4  “ึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง” 
         มาตรา 26 “การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถึงึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์
สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้” 
         มาตรา 28 “บุคคลย่อมอ้างึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักา์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อึีลธรรมอันดีของ 
ประชาชน 
         บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใช้สิทธิทางึาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในึาลได้ 
         บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใช้สิทธิทางึาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในึาลได้ 
         บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐในการใช้สิทธิตามความใน
หมวดนี้” 
         สถานะของ ึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ ตามมาตรา 4  ถือได้ว่าเป็นการวางหลักทั่วไปอันเป็น
การประกาึเจตนารมณ์ของรัฐที่จะให้ความรับรองคุ้มครองึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ของบุคคล จาก
การวางหลักทั่วไปดังกล่าว ก่อให้เกิดความผูกพันต่ออ านาจรัฐทั้งหลาย โดยถือว่าึักดิ์ึรีความเป็น
มนุาย์เป็นตัวก าหนดและเป็นตัวจ ากัดวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของรัฐ นอกจากนี้ในแง่ของการ
ตีความสิทธิขั้นพ้ืนฐานทั้งหลายจะต้องตีความว่า สิทธิขั้นพ้ืนฐานทั้งหลายล้วนแต่มีผลมาจากึักดิ์ึรี
ความเป็นมนุาย์ทั้งสิ้น ดังนั้น จะต้องถือว่าเนื้อหาของึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์จะต้องน ามา
ประกอบการตีความสิทธิขั้นพ้ืนฐานอื่นๆ ด้วย 
         สถานะของ ึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ ตามมาตรา 26 มีสถานะเช่นเดียวกับ สิทธิและเสรีภาพ 
อันเป็นสถานะที่ผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรที่จะต้องค านึงถึงึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ สิทธิและ
เสรีภาพ  การค านึงถึงดังกล่าวแสดงออกได้ใน 2 ลักาณะ คือ ลักาณะแรก องค์กรของรัฐจะต้องละ 
เว้นการกระท าใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดต่อึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ สิทธิและเสรีภาพ  ลักาณะที่สอง 
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รัฐมีภาระหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้ึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเอ้ือ
ต่อการบรรลุเป้าหมายในการด ารงอยู่ของบุคคลอย่างมีึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ เอ้ือต่อการใช้สิทธิ
และเสรีภาพของปัจเจกบุคคลตามท่ีรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองคุ้มครองไว้ 
         สถานะของ ึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ ตามมาตรา 28 แสดงออกมาใน 2 ลักาณะ คือ ลักาณะ
ที่หนึ่ง ึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ มีสถานะเช่นเดียวกับสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเท่ากับว่า บุคคลที่ถูก
ละเมิดึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์สามารถจะใช้สิทธิทางึาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคดีได้ ลักาณะที่
สอง เมื่อึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์มีสถานะเช่นเดียวกับสิทธิและเสรีภาพ กล่าวคือการใช้ึักดิ์ึรีความ
เป็นมนุาย์จะใช้ได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักา์ต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ขัดต่อึีลธรรมอันดีของประชาชน 
         การบัญญัติถึงึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ไว้ใน มาตรา 4 มาตรา 26 และมาตรา 28 ของ 
รัฐธรรมนูญไทยนั้น ึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์นอกจากจะเป็นสิ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองแล้วยัง 
ต้องถือว่าึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ยังเป็นรากฐานของสิทธิและเสรีภาพทั้งปวงด้วย 
         สิทธิ (Right) และเสรีภาพ (Liberty or Freedom) คือ อะไร45 
         สิทธิ  คือ  อ านาจที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่บุคคล ในการก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน ในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระท าการ หรืองดเว้นกระท าการเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ตน ก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐในอันที่จะต้องปฏิบัติตามสิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ 
         เสรีภาพ  คือ  อ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท าการที่เกี่ยวกับตนเอง 
เป็นอ านาจที่จะกระท าในสิ่งที่ตนเองประสงค์กระท าและไม่กระท าในสิ่งที่ตนเองไม่ประสงค์จะกระท า
การ ที่กฎหมายรับรองเสรีภาพให้แก่บุคคลใดหนึ่งบุคคลหนึ่ง ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อบุคคลอ่ืนเช่นกัน 
โดยก่อให้เกิดหน้าที่“ละเว้น” แก่รัฐหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่กระท าการในอันที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางผู้
ทรงเสรีภาพในอันที่เขาจะใช้สิทธิเสรีภาพนั้นๆ 

         2.4.2  ควำมหมำยของ สิทธิ และ เสรีภำพ ตำมรัฐธรรมนูญ46 
         “สิทธิ” ตามรัฐธรรมนูญ ถือว่าเป็น “สิทธิตามกฎหมายมหาชน” หมายถึง อ านาจตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลในอันที่จะกระท าการ
ใดหรือไม่กระท าการใด เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับรัฐ และสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็น  

                                                           

        45วรพจน์ วิึรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ , (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2538), หน้า 21. 
        46บรรเจิด สิ งคเนติ ,  หลักพื้นฐำนของสิทธิ เสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ , 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2552), หน้า 49. 
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สิทธิที่ผูกพันองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐทั้งหลายที่จะต้องให้ความเคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญดังกล่าว เพื่อให้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ 
         “เสรีภาพ”  หมายถึง  สภาพการณ์ที่บุคคลมีอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของบุคคลอ่ืน 
หรือปราึจากการถูกหน่วงเหนี่ยวขัดขวาง ในการที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความ
ประสงค์ของตนเสรีภาพจึงหมายถึง อ านาจในการก าหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลที่จะกระท าการ
ใดหรือไม่กระท าการใดอันเป็นอ านาจที่มีเหนือตนเอง เป็นอ านาจที่บุคคลนั้นมีอยู่เหนือตนเองในการ
ตัดสินใจที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยปราึจากการ
แทรกแซงหรือครอบง าจากบุคคลอ่ืน เสรีภาพจึงไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อบุคคลอื่นแต่อย่างใด 
         นิยามของค าว่า “สิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมาย” 
         ในวิชานิติึาสตร์ที่ยอมรับโดยนานาอารยประเทึ ผู้ที่จะทรงสิทธิตามกฎหมาย (Subject of 
Law) ก็คือ บุคคลตามกฎหมาย (Legal Person) โดยยอมรับสถานะของบุคคลตามกฎหมายภายใต้
กฎหมาย 2 ลักาณะ คือ (1) กฎหมายเอกชน และ (2) กฎหมายมหาชน 
         1)  สิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายเอกชน  ในทางปฏิบัติ จะพบว่า แนวคิดในการจัดการ
ประชากรโดยกฎหมายเอกชนแบ่งออกเป็น 3 ลักาณะ อันได้แก่  
             (1)  การก าหนดจุดเริ่มต้นของบุคคลตามกฎหมายเอกชน 
             (2)  การก าหนดความสมบูรณ์ของบุคคล หรือ ที่เรียกว่า “ความสามารถหรือความไร้ 
ความสามารถของบุคคล” 
             (3)  การก าหนดจุดสิ้นสุดของมนุาย์ นั่นคือ การตายตามธรรมชาติ และ การที่ึาลมีค า
พิพากาาว่าสาบสูญ 
         สถานะบุคคลตามกฎหมายเอกชนย่อมเป็นไปตามธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติ รัฐไม่อาจ
แทรกแซงมาก าหนดความเป็นไปของความเป็นบุคคลตามธรรมชาติของมนุาย์ โดยเฉพาะการเกิดขึ้น
ของมนุาย์นั้น เป็นเรื่องที่เกิดโดยธรรมชาติ บุคคลธรรมดาก็มีสถานะเป็นบุคคลหรือผู้ ทรงสิทธิตาม
กฎหมาย เพียงแต่ความชัดเจนที่กล่าวอ้างได้อาจไม่มี แต่การแทรกแซงของรัฐ การเป็นการน ามาซึ่ง 
“การรับรองอีกครั้งหนึ่ง”ต่อสิ่งที่เป็นอยู่แล้วตามธรรมชาติให้ชัดเจนและกล่าวอ้างได้ง่ายขึ้น เรื่องของ
ความเป็นมนุาย์ซึ่งเป็นบุคคลตามธรรมชาติ ก็ยังเป็นเรื่องของเอกชนที่รัฐไม่อาจแทรกแซงเข้ามา
ได้มากนัก การแทรกแซงของรัฐท าได้เพียงระดับหนึ่งแต่ไม่อาจแตะต้องความเป็น(Being)ของเรื่องได้
เลย 
         2)  สิทธิในสถานะของบุคคลตามกฎหมายมหาชน  งานเพ่ือรับรองสิทธิในสถานะบุคคลตาม
กฎหมายมหาชนเป็นงานหนึ่งที่จ าเป็นในรัฐสมัยใหม่ ซึ่งจ าเป็นต้องจัดการประชากรเพ่ือก่อให้เกิด
ความมั่นคงของรัฐทางประชากร 
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         เรื่องสถานะของบุคคลตามกฎหมายนั้นเป็นเรื่องของกฎหมายเอกชนโดยธรรมชาติของเรื่อง 
การรับรองสถานะบุคคลของรัฐโดยกฎหมายมหาชนนั้นจ าเป็นในแนวคิดของการจัดการรัฐสมัยใหม่ที่
เชื่อมโยงสิทธิและหน้าที่อ่ืนๆตามกฎหมายกับสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายที่รัฐรับรองให้ เรื่อง
ของสถานะบุคคลตามกฎหมาย “มหาชน” ของมนุาย์ จึงเป็นเรื่องระหว่างรัฐและเอกชน มิใช่เรื่อง
ของเอกชนโดยแท้ แต่ความเกี่ยวข้องของรัฐกับมนุาย์อาจจะเป็นเรื่องของอ านาจหรือหน้าที่นั้น 
ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละเรื่องในแต่ละสถานการณ์ 

         2.4.3  สิทธิและหน้ำที่ของรัฐเกี่ยวกับคนชำติของตน47 
         ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า รัฐเป็นผู้วางหลักเกณฑ์การให้สัญชาติของตนแก่บุคคล ทั้งบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล รัฐจึงมีสิทธิและหน้าที่ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทึเหนือคนชาติหรือ
พลเมืองของตน เป็นสิทธิและหน้าที่ที่รัฐอ้างยันต่อรัฐอื่นได้ สิทธิและหน้าที่ของรัฐดังกล่าวมีดังนี้ 
         1. สิทธิในการให้ความคุ้มครองแก่คนชาติของตนในต่างประเทึ หรือจะเรียกว่าสิทธิอันนี้ว่า 
การคุ้มครองทางการทูต (Diplomatic Protection of National Abroad)  อันได้แก่สิทธิในการ
ด าเนินการทุกรูปแบบเพื่อคุ้มครองและรักาาผลประโยชน์ของคนชาติหรือพลเมืองของตน 
         2. สิทธิในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดแก่คนชาติหรือพลเมืองของตน (International 
Claims) สิทธิอันนี้จะเกิดมีขึ้นต้องมีเอกชนเป็นผู้เสียหายก่อน และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว
จะต้องปรากฏว่าผู้เสียหายได้พยายามหรือได้หาทางแก้ไขโดยวิธีการธรรมดาตามกฎหมายของ
ประเทึที่ความเสียหายเกิดขึ้นจนหมดทุกทางแล้ว ก็ยังไม่ได้รับชดใช้หรือชดเชยความเสียหายด้วย
ความเป็นธรรม  รัฐเจ้าของสัญชาติของบุคคลนั้นจึงจะยื่นมือเข้ามาคุ้มครองสิทธิของพลเมืองของตน
ดังกล่าวโดยเรียกร้องในระดับประเทึให้รัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นชดใช้หรือชดเชยความ
เสียหายที่เกิดข้ึน 
         อย่างไรก็ดี การใช้สิทธิในการด าเนินการคุ้มครองดังกล่าว รัฐจะต้องมีความเกี่ยวพันอย่าง
ใกล้ชิดกับบุคคลผู้ได้รับความเสียหาย ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้เสียหายเป็นพลเมืองของตนรวมถึงผู้เสียหาย
นั้นต้องมีความเกี่ยวพันอย่างแท้จริง (Real and Effective Connection) กับรัฐเจ้าของสัญชาติด้วย 
มิใช่เพียงแต่ได้สัญชาติโดยการแปลงสัญชาติแล้วแต่บุคคลนั้นไม่มีภูมิล าเนาถิ่นที่อยู่ ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์ใดๆอยู่ในรัฐนั้นเลย 
         3. สิทธิในการเรียกเก็บภาาีอากรจากคนชาติหรือพลเมืองของตน  แม้ว่ารายได้นั้นจะมีต้น
ก าเนิดนอกอาณาเขตของรัฐเจ้าของสัญชาติก็ตาม 

                                                           

        47พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร, สถำนกำรณ์ด้ำนคนไร้รัฐคนไร้สัญชำติในภำคเหนือ
ของประเทศไทย : คืออะไร? และควรจัดกำรอย่ำงไร?, เรื่องเดิม, หน้า 42. 
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         4. สิทธิในการเรียกเกณฑ์คนชาติของตนเข้ารับราชการทหาร ตามกฎหมายภายในว่าด้วยการ
รับราชการทหาร 
         5. สิทธิในการพิจารณาพิพากาาคดีท่ีคนชาติของตนเป็นคู่กรณี  กล่าวคือ สัญชาติเป็นมูลฐาน
อันหนึ่งทางกฎหมายในการใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐต่อผู้มีสัญชาติของรัฐนั้น ส าหรับมูลฐานที่ใช้
ก าหนดขอบเขตอ านาจึาลเหนือบุคคลมี่อยู่ 2 ประการ คือ (1) ดินแดนที่บุคคลนั้นอยู่หรือสถานที่ที่
เหตุการณ์เกิดขึ้นหรือทรัพย์สินที่พิพาทตั้งอยู่ และ (2) สัญชาติของบุคคลซึ่งท าให้รัฐมีอธิปไตยเหนือ
บุคคลนั้น 
         6. หน้าที่ของรัฐที่ต้องยอมรับคนชาติของตนเข้าประเทึ (duty of admission) จะปฏิเสธไม่
ยอมให้คนชาติของตนเดินทางเข้าประเทึไม่ได้ (ส าหรับคนต่างด้าว รัฐย่อมมีสิทธิที่จะไม่ยอมให้เข้า
เมืองได้) 
         7. สิทธิและหน้าที่ของรัฐในยามสงคราม กล่าวคือ มีสิทธิเรียกเกณฑ์คนในสัญชาติของตนและ
การให้ความคุ้มครองคนของตน 

2.5  หลักเกี่ยวกับกำรได้สัญชำติ 

        2.5.1  ควำมเป็นมำของกฎหมำยไทยว่ำด้วยสัญชำติ48 
        ก่อนปี พ.ึ. 2454 (ร.ึ.130) ประเทึไทยเราไม่มีบทบัญญัติในเรื่องสัญชาติเป็นลายลักาณ์
อัการ คงถือตามจารีตประเพณีเป็นแบบอย่างในทางปฏิบัติตลอดมาแต่หลังจากได้สถาปนารัฐสมัย
ใหม่แล้วในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่ เป็นลายลักาณ์อัการฉบับแรกคือ 
พระราชบัญญัติแปลงชาติ ร.ึ. 13049 
        พระราชบัญญัติแปลงชาติ ร.ึ. 130 
        กฎหมายเกี่ยวกับการแปลงสัญชาติฉบับแรกของไทยเราคือ พระราชบัญญัติแปลงชาติ ร.ึ. 
130 (พ.ึ. 2454) ซึ่งได้ก าหนดให้มีวิธีการได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติขึ้น อันเป็นหลักที่ใช้
ในทางปฏิบัติได้แน่นอน สาระส าคัญของพระราชบัญญัติแปลงสัญชาติดังกล่าว ส่วนใหญ่ก็มุ่งวางหลัก 
เกณฑ์เกี่ยวกับการแปลงสัญชาติเท่านั้นเพ่ือให้คนต่างชาติที่ต้องการจะแปลงชาติให้กลายเป็นไทยได้
ตามกฎหมาย 

          พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2456 

                                                           

        48เรื่องเดียวกัน, หน้า 64. 
        49จันทรา ธนะวัฒนาวงึ์ และคณะ, แนวทำงและกลไกกำรแก้ไขปัญหำของควำมทับซ้อน/
ก ำกวมระหว่ำงคนไร้รัฐและแรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติลำว : กรณีศึกษำพื้นที่อ ำเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลรำชธำนี, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553), หน้า 49. 
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         ต่อมาอีก 2 ปี คือ ในปี พ.ึ. 2456 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2456 ขึ้น ซึ่ง
นับว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยสัญชาติไทยฉบับแรกที่บัญญัติขึ้นไว้เป็นลายลักาณ์อัการ โดยการน าเอา
จารีตประเพณีที่ถือเป็นหลักปฏิบัติมาก าหนดลงไว้แน่นอน พระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 
12 มาตรา ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการได้สัญชาติไทย การสละสัญชาติไทย การได้สัญชาติไทย
กลับคืน ส่วนพระราชบัญญัติแปลงชาติ ร.ึ. 130 อันเป็นกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์เก่ียวกับการแปลง
ชาติของบุคคลก็คงใช้บังคับควบคู่กันต่อมา จนถึง พ.ึ. 2495 ซึ่งนับได้ว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี่ได้ใช้
บังคับติดตอ่กันมาเป็นเวลานานทีเดียว 
         กฎหมายสัญชาติทั้ง 2 ฉบับ ยังมิได้มีการน าหลักเอกสารต่างๆ มายืนยันสถานะบุคคลว่าเป็น
สัญชาติไทย เป็นเพียงการพิจารณาตามหลักสายโลหิต กล่าวคือ เด็กที่มีพ่อหรือแม่เป็นคนไทย ก็ถือ
ว่าเด็กเป็นคนไทย รวมถึงการได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดน ที่ยอมรับว่าบุคคลที่ เกิดใน
ราชอาณาจักรสยามในยุคนั้นจะได้สัญชาติไทยโดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใด50 
         พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2495 
         พระราชบัญญัติ พ.ึ. 2495 ฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ึ. 2495 โดยเป็น
พระราชบัญญัติที่เกิดจากการผสมและปรับปรุงสาระส าคัญของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ .ึ. 2456 
และพระราชบัญญัติแปลงชาติ ร.ึ. 130 ให้เป็นฉบับเดียวกัน เนื่องจากเห็นว่า ผลของการแปลง
สัญชาติ (naturalization) เทียบได้กับลักาณะการได้สัญชาติ (Anacquisition of Nationality) อีก
รูปแบบหนึ่ง51 จึงได้น ามารวมไว้ในพระราชบัญญัติสัญชาติซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยสัญชาติ อัน
ประกอบไปด้วย การได้สัญชาติ การเสียสัญชาติ และการกลับคืนสัญชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติของนานาประเทึ ประกอบกับได้มีการแก้ไขบางมาตราของพระราชบัญญัติ พ.ึ. 2456 เช่น 
การก าหนดให้หญิงไทยที่สมรสกับชายต่างด้าวต้องเสียสัญชาติไทยทันที หากกฎหมายในประเทึสามี
ระบุให้ภรรยาได้สัญชาติสัญชาติของประเทึนั้น แต่ในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2495 ได้ให้สิทธิ
แก่หญิงไทยในการสละสัญชาติไทยหรือคงไว้ซึ่งสัญชาติไทยต่อไปได้ เพราะในทางปฏิบัติเป็นการยาก
ที่จะทราบว่าแต่ละประเทึมีข้อปฏิบัติอย่างไร 

                                                           

        50พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2456   มาตรา 3 “บุคคลเหล่านี้ได้บัญญัติว่าเปนคนไทย คือ
บุคคลนั้นได้ก าเนิดแต่บิดาเปนคนไทย แม้เกิดในราชอาณาจักรก็ดี เกิดนอกราชอาราจักรก็ดี 
           (1)  บุคคลนั้นได้ก าเนิดแต่มารดาเปนคนไทย แต่ฝ่ายบิดาไม่ปรากฏ 
           (2)  บุคคลผู้ก าเนิดในพระราชอาณาจักรสยาม 
           (3)  หญิงผู้ได้ท าการสมรสกับคนไทยตามกฎหมายประเพณี 
           (4)  คนต่างประเทึผู้ได้แปลงชาติมาถือเอาสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติ” 
        51บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 50. 
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         พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2495 เป็นกฎหมายสัญชาติฉบับแรกที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์
ทางด้านสัญชาติไว้ในฉบับเดียวกัน กล่าวคือ การได้สัญชาติทั้งด้วยการเกิดและการแปลงชาติ การ  
เสียสัญชาติ และการกลับคืนสัญชาติ ในหมวดการได้สัญชาติ มีการก าหนดลักาณะบุคคลที่พึงได้
สัญชาติไทยทั้งโดยการเกิด การสมรส แลการแปลงชาติ โดยก าหนดลักาณะของบุคคลที่มีสิทธิได้รับ
สัญชาติไทยดังต่อไปนี้ 
         การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด52 
         1.  ผู้เกิดโดยบิดาเป็นคนไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร 
         2.  ผู้เกิดโดยมารดาเป็นคนไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบิดาไม่มีสัญชาติ 
ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร 
         3.  ผู้เกิดในราชอาณาจักร 
         จะเห็นได้ว่าสัญชาติไทยที่ได้รับเป็นไปตามหลักสายโลหิตทั้งจากบิดาหรือมารดาและหลัก
ดินแดน แต่จะพบได้อีกเช่นกันว่าในหลักดินแดนยังมิได้มีข้อก าหนดยังมิได้มีการก าหนดข้อยกเว้น
การได้สัญชาติไทยในบุคคลบางประเภท เช่น บุคคลที่มีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวแล้วเข้ามาอยู่
อาึัยในประเทึไทยชั่วคราวหรือบุคคลที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะเห็นว่าการได้สัญชาติ
ไทยด้วยหลักดินแดนยังคงเปิดกว้างแก่คนต่างด้าวที่ ไม่ ได้มีสายเลือดของความเป็นไทย 
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2495 ถือเป็นความต่อเนื่องในการก าหนดพลเมืองตามหลักสายโลหิต
และหลักดินแดนมาจากฉบับเดิม โดยไม่มีข้อจ ากัดการได้สัญชาติไทยกับบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักร
ไทยแต่อย่างใด53นอกจากนี้ยังมีการให้ได้สัญชาติไทยโดยการสมรส ที่ให้หญิงต่างด้าวที่ท าการสมรส

                                                           

        52พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2495   มาตรา 7 “บุคคลดั่งต่อไปนี้  ย่อมได้สัญชาติไทยโดย
การเกิด 
          (1) ผู้เกิดโดยบิดาเป็นคนไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรก็ดี  
          (2) ผู้เกิดโดยมารดาเป็นคนไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบิดาไม่มีสัญชาติ
ไม่ว่า  จะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรก็ดี 
          (3) ผู้เกิดในราชอาณาจักร” 
        53บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 51. 
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กับคนไทย ย่อมได้สัญชาติไทย54 และคนต่างด้าวอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้หากมีคุณสมบัติครบ
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย55 
         พระราชบัญญัติฉบับนี้ ต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 3 ครั้ง คือ  
         ครั้งแรกในปีพ.ึ. 2496 โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที ่2) พ.ึ. 2496 ยังคงใช้หลักสาย   
โลหิตเป็นหลักการสืบสัญชาติจากทั้งบิดาและมารดา แต่ข้อพิจารณา คือ ในพระราชบัญญัติแก้ไข 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 นี้ ไม่ให้สัญชาติแก่บุตรของบิดาและมารดาที่เป็นต่างด้าวที่เกิดในดินแดนไทยจึง 
เท่ากับว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีการให้สัญชาติด้วยหลักดินแดนไปโดยปริยาย56 
         ครั้งที่ 2 ในปี พ.ึ. 2499  พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ึ. 2499 ได้น าหลักการได้
สัญชาติโดยหลักดินแดน และหลักสายโลหิตกลับมาใช้เหตุผลในการประกาึใช้พระราชบัญญัติฉบับ
นี้57คือ เนื่องจากกฎหมายสัญชาติ พ.ึ. 2495 ได้ก าหนดให้ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยได้สัญชาติไทย 
ต่อมากฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2496 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดให้ผู้ เกิดใน
ราชอาณาจักรไทยโดยมารดาเป็นคนไทยจึงจะได้สัญชาติไทย จึงท าให้เกิดปัญหาลักลั่นขึ้นใน

                                                           

        54พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2495  มาตรา 8 “หญิงต่างด้าวที่ท าการสมรสกับคนไทย ย่อม
ได้สัญชาติไทย” 
        55พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2495  มาตรา 9 “คนต่างด้าวในลักาณะดั่งต่อไปนี้ อาจขอ
แปลงสัญชาติเป็นไทยได้ คือ 
          (1)  บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและตามกฎหมายแห่งชาติตน 
          (2)  มีความประพฤติดีและมีอาชีพเป็นหลักฐาน 
          (3)  มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันยื่นค าขอแปลงสัญชาติเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าสิบปี 
          (4)  มีความรู้ภาาาไทยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
        56พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ.2496  มาตรา 3 “ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2495 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
          มาตรา 7 บุคคลดั่งต่อไปนี้  ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 
          (1)  ผู้เกิดโดยบิดาเป็นคนไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรก็ดี  
          (2)  ผู้เกิดนอกราชอาณาจักรโดยมารดาเป็นคนไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือ   บิดาไม่มีสัญชาติ  
          (3)  ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมารดาเป็นคนไทย 
        57พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ึ. 2499, รำชกิจจำนุเบกษำ  74 (12 กุมภาพันธ์ 
2500), หน้า 434. 
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ครอบครัวซึ่งมีบิดามารดาเดียวกัน โดยบางคนเป็นคนไทยบางคนเป็นต่างด้าว ดูสับสนยุ่งยากไม่เป็น
การราบรื่นในครอบครัว และยากแก่เจ้าหน้าที่เมื่อมีภารกิจติดต่อหรือสอบสวนบางประการ ซึ่งต้อง
สอบไปถึงสัญชาติของมารดาว่าเป็นไทยหรือไม่ หรือว่าเป็นคนไทยได้สามีต่างด้าวและหญิงนั้นขาด
สัญชาติไทยหรือไม่ จึงต้องแก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยได้สัญชาติไทยและเพ่ือส่งเสริม
ให้มีการแปลงสัญชาติมากขึ้นและต้องการให้บุคคลเหล่านี้ได้มีส่วนท านุบ ารุงประเทึด้วย จึงแก้ไข
ก าหนดระยะเวลาของผู้ขอแปลงสัญชาติที่ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทึไทยจากสิบปีลงเหลือห้าปี 
และถ้าเป็นบุคคลที่ท าความดีความชอบเป็นพิเึาต่อประเทึไทย หรือได้ท าคุณประโยชน์ให้แก่
ราชการของรัฐบาลไทย ซึ่งรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรแล้ว เรื่องก าหนดเวลามีภูมิล าเนาและความรู้
ภาาาไทยก็ไม่จ าต้องน ามาบังคับ สมควรให้แปลงสัญชาติได้เพ่ือความสะดวกยิ่งขึ้น 
          ครั้งที่ 3 ในปี พ.ึ. 2503 โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ึ. 2503 เป็นการแก้ไข
กฎหมายเพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระดับภูมิภาค ที่มีความไม่สงบภายในประเทึเพ่ือนบ้าน
ส่งผลให้มีการอพยพเข้าเมืองของคนต่างด้าว ที่รัฐไทยมองว่าอาจกระทบต่อความมั่นคงได้ จึงแก้ไข
กฎหมายฉบับนี้และให้ความส าคัญกับลักาณะการเข้าเมืองมาของคนต่างด้าว โดยมีการก าหนด
เงื่อนไขในการให้การให้สัญชาติไทยแก่คนต่างด้าวมากขึ้น รวมถึงการถอนสัญชาติไทยคืน 
ในกรณีที่เห็นว่าอาจเป็นผลเสียหายกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงแห่งรัฐได้ เช่น มาตรา 858 หญิง
ต่างด้าวซึ่งสมรสกับคนไทยจะได้สัญชาติต่อไทยเมื่อยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด หรือมาตรา 
659 ที่ให้เพ่ิมมาตรา 13 ทวิ ที่ก าหนดให้หญิงต่างด้าวอาจถูกถอนสัญชาติไทยได้ หากการสมรสนั้น

                                                           

        58พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ึ.2503   มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2495 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
        “มาตรา 8 หญิงต่างด้าวซึ่งท าการสมรสกับคนไทย จะได้สัญชาติไทยต่อเมื่อได้ยื่นค าขอตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
        การได้สัญชาติไทยให้มีผลต่อเมื่อได้ประกาึในราชกิจจานุเบกาา” 
        59พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที ่4) พ.ึ.2503  มาตรา 6 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 13 
ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2495 
        “มาตรา 13 ทวิ  หญิงต่างด้าวซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการสมรสก่อนหรือหลังวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อาจถูกถอนสัญชาติได้เมื่อปรากฏว่า 
          (1)  การสมรสนั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระส าคัญ 
          (2)  ได้กระท าการใดๆ อันเป็นภยันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ หรือเป็นการขัดต่อ
ผลประโยชน์ของชาติหรือสิทธิหรือเกียรติของประเทึไทย หรือ 
          (3)  ได้กระท าการใดๆ อันเป็นการขัดต่อความสุขเกามหรือความเจริญแห่งสาธารณชน 
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เป็นการแสดงความเท็จ หรือได้กระท าการอันเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ รวมถึงผู้ที่ได้สัญชาติ
ไทยโดยการเกิดในราชอาณาจักรอาจถูกถอนสัญชาติได้ หากมีบิดาเป็นคนต่างด้าว หรือมารดาเป็น
คนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 16 ทวิ)60เป็นต้น จะเห็นว่าการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้ มุ่งไปที่การได้สัญชาติของคนต่างด้าว ไม่ว่าจากการเกิด การสมรส 
หรือการแปลงสัญชาติ เพราะมองถึงว่าการให้สัญชาติแก่คนต่างด้าวอาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
ได้ ซึ่งการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลต่อการก าหนดรูปแบบการให้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดน
ในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 
         พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 
         พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2495 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทั้ง 3 ฉบับ ได้ถูกยกเลิกไปโดย 
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 เหตุผลที่ได้มีการบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น และยกเลิก
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติปี พ.ึ. 2495 ก็เพราะ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2495 ได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมต่อมาถึง 3 ครั้ง ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ สมควรที่จะได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขและรวมเข้าเป็นฉบับเดียว นอกจากนี้ได้บัญญัติหลักการใหม่ๆ ซึ่งเป็นสาระส าคัญเพ่ิม
อีก พระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งหมด 29 มาตรา แบ่งออกเป็น 3 หมวดคือ หมวด 1 การได้สัญชาติ 
หมวด 2 การเสียสัญชาติ และหมวด 3 การกลับคืนสัญชาติไทย โดยในหมวดของการได้สัญชาติไทย
ยังคงยึดหลักการได้สัญชาติไทยเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2495 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 ได้ก าหนดเรื่องการได้สัญชาติไทยไว้ในหมวด1 เป็นการได้ 

                                                                                                                                                                               

          การถอนสัญชาติไทยให้มีผลต่อเมื่อประกาึในราชกิจจานุเบกาา” 
         60พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ึ.2503  มาตรา 7 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 
13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2495 
        “มาตรา 16 ทวิ  เมื่อมีพฤติการณ์อันเป็นการสมควรเพ่ือความมั่นคงหรืประโยชน์ของรัฐ ผู้ได้
สัญชาติไทยโดยการเกิดในราชอาณาจักรไทยอาจถูกถอนสัญชาติได้ เมื่อผู้นั้นมีบิดาเป็นคนต่างด้าว 
หรือมีมารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และ 
          (1)  บิดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็นผู้ได้รับความผ่อนผัน.ให้พักอาึัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย
เป็นกรณีพิเึาเฉพาะราย 
          (2)  บิดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็นผู้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ 
          (3)  บิดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็นผู้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
          การถอนสัญชาติไทยให้มีผลต่อเมื่อได้ประกาึในราชกิจจานุเบกาา”  
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สัญชาติโดยการเกิด การสมรส และการแปลงสัญชาติ โดยก าหนดให้บุคคลที่มีลักาณะดังต่อไปนี้
ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด61 
         1. ผู้ที่เกิดโดยบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร 
         2. ผู้ที่เกิดนอกราชอาณาจักรโดยมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือบิดาไม่มีสัญชาติ 
         3. ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย 
         การได้สัญชาติไทยโดยการสมรส ได้ก าหนดให้หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่สมรสกับผู้มีสัญชาติ
ไทย หากต้องการมีสัญชาติไทยก็ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่ ส่วนการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้
สัญชาติไทยให้เป็นดุลยพินิจของรัฐมนตรี62 
         การได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก าหนด (มาตรา 10)63ก็สามารถแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ 

                                                           

        61พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508   มาตรา 7 “บุคคลดังต่อไปนี้  ย่อมได้สัญชาติไทยโดย
การเกิด 
          (1)  ผู้เกิดโดยบิดาเป็นคนไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรก็ดี  
          (2)  ผู้เกิดนอกราชอาณาจักรโดยมารดาเป็นคนไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือบิดาไม่มีสัญชาติ  
          (3)  ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย” 
        62พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508   มาตรา 9 “หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มี
สัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทย ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
         การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรี” 
        63พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508   มาตรา 9 “คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ 
          (1)  บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ 
          (2)  มีความประพฤติดี 
          (3)  มีอาชีพเป็นหลักฐาน 
          (4)  มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นค าขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
          (5)  มีความรู้ภาาาไทยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
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         ในระหว่างการบังคับกฎหมายสัญชาติ 2508 สถานการณ์บ้านเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดสงครามอินโดจีน ส่งผลให้เกิดการอพยพของคนเวียดนามมาในประเทึ
เพ่ิมมากข้ึน รัฐบาลภายใต้การน าของเผด็จการทหารจึงได้ประกาึคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 (ปว.337) 
ในปี พ.ึ. 2515 เพ่ือถอนสัญชาติแก่คนเวียดนามที่อพยพเข้ามาในไทยก่อนหน้านี้ และได้สัญชาติ 
ไทยโดยหลักดินแดนหรือเกิดในประเทึไทยตามกฎหมาย เนื่องจากกลัวภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ และ
มองว่าคนเหล่านี้แม้จะมีสัญชาติไทยแต่ก็มิได้มีความจงรักภักดีต่อประเทึไทย64 โดยมีใจความดังนี้65 
         ข้อ 1 “ให้ถอนสัญชาติไทยของบรรดาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาเป็นคนต่าง
ด้าวหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายและในขณะที่เกิดบิดาหรือ
มารดานั้นเป็น 
             1.  ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาึัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเึาเฉพาะราย 
             2.  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ 
             3.  ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
         ทั้งนี้เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและสั่งเฉพาะรายเป็น
ประการอื่น” 
         ข้อ 2 “ บุคคลตามข้อ 1 ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยเมื่อประกาึของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้
บังคับแล้ว ไม่ได้สัญชาติไทย เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและสั่ง
เฉพาะรายเป็นประการอื่น” 
         ประกาึคณะปฏิวัติฉบับนี่ยังมีผลย้อนหลังไปถึงผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนก่อนที่
ประกาึฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ด้วย ดังนั้น ผู้ที่มีลักาณะดังกล่าวโดยได้สัญชาติไทยไปแล้ วย่อมถูก
ถอนสัญชาติไทยโดยผลของคณะปฏิวัติฉบับนี้66 
         พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2535 
         พระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 เหตุผลใน
การประกาึใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้67คือโดยที่สมควรให้บุตรของหญิงไทยสามารถมีสัญชาติไทยได้
โดยหลักสายโลหิตด้วยตามหลักการเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายและสมควรก าหนดหลักเกณฑ์
การได้สัญชาติไทยของบุตรและหลานตลอดทั้งสายของคนต่างด้าวที่เป็นผู้อพยพผู้หลบหนีเข้าเมือง

                                                           

        64บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 52. 
        65ประกาึคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ึ. 2515 ข้อ 1 และ ข้อ 2 
        66บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 53. 
        67พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2535, รำชกิจจำนุเบกษำ 109 (25 กุมภาพันธ์ 
2535), หน้า 6. 
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โดยมิชอบด้วยกฎหมายผู้เข้าเมืองเพียงชั่วคราว (non-immigrant) และผู้ได้รับผ่อนผันให้พักอาึัย 
อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเึาเฉพาะรายเสียใหม่ให้เหมาะสมรัดกุมเพราะการยึดหลักการ
สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายตามประกาึของคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ึ. 
2515 ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ที่โดยมากจะอยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียน
สมรสจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ดังจะเห็นได้จาก บทบัญญัติใน มาตรา 368 ที่ให้ยกเลิก 
ประกาึคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 และบัญญัติเรื่องการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด โดยให้ยกเลิก 
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 และเพ่ิมมาตรา 7 ทวิเข้ามาอีกมาตราหนึ่ง69 
         พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ึ. 2535 
         เหตุผลในการประกาึใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทยของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและได้สัญชาติอ่ืนด้วยตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติของบิดามารดาโดยให้บุคคล 

                                                           

        68พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2535  มาตรา 3 “ให้ยกเลิกประกาึคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ึ. 2515” 
        69พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2535  มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
      “มาตรา 7 บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 
          (1)  ผู้ที่เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรก็ดี 
          (2)  ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง” 
        มาตรา 5 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 7 ทวิ แห่งแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 
      “มาตรา 7 ทวิ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับ
สัญชาติไทย ถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้
นั้นเป็น 
          (1)  ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาึัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเึาเฉพาะราย 
          (2)  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ 
          (3)  ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
        ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายให้บุคคลตามวรรคหนึ่งได้สัญชาติ
ไทยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
        ให้ถือว่าผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เว้นแต่จะมีการสั่งเป็นอย่าง
อ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 
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ดังกล่าวต้องแจ้งความจ านงสละสัญชาติไทยในกรณีที่ประสงค์จะถือสัญชาติอ่ืนต่อไปจึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้70 

          พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ึ. 2551 
         เหตุผลในการประกาึใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่ปัจจุบันผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย
จ านวนมากซึ่งมีบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดเนื่องจากบิดามิได้สมรส
กับมารดาของผู้เกิดหรือมิได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดนั้นเป็นบุตร(มาตรา 6)71ประกอบกับกฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค
ระหว่างชายหญิงที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้ และไม่มีกลไกในการกลั่นกรอง 
เสนอแนะหรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาและการใช้อ านาจของรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับ
สัญชาติ อีกทั้งอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสมควร
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้72 
        พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ึ. 2551 มีบทบัญญัติในมาตรา 2373ที่ท าให้ลูกคนต่าง
ด้าวที่เคยถูกถอนสัญชาติไทย หรือไม่ได้รับสัญชาติเนื่องจากประกาึของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337ท า

                                                           

        70พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ึ. 2535, รำชกิจจำนุเบกษำ 109 (8 เมาายน  
2535), หน้า 95. 
        71มาตรา 6  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 
2508 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2535 
        “ค าว่าบิดาตาม (1) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิดตามวิธีการ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด และมิได้จดทะเบียน
รับรองผู้เกิดเป็นบุตรก็ตาม” 
        72พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ึ. 2551, รำชกิจจำนุเบกษำ 125 (27 กุมภาพันธ์ 
2551), หน้า 32. 
        73พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ึ. 2551  มาตรา 23 “บรรดาบุคคลที่เคยมีสัญชาติ
ไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาึของคณะปฏิวัติ ฉบับที 337 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธึักราช 2515 ข้อ 1 และผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทย
ตามประกาึของของคณะปฏิวัติ ฉบับที 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธึักราช 2515 ข้อ 2 รวมถึง
บุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่ได้
สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 ซึ่งเพ่ิมโดย
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2535 ถ้าบุคคลนั้นอาึัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทย
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ให้ลูกคนต่างด้าวจ านวนหนึ่งกลายเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยทันที นับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ประกาึในราชกิจจานุเบกาา โดยกระทรวงมหาดไทยได้จ าแนกผู้ที่ได้รับผลจากกฎหมายนี้ออกเป็น 
 
 
3 กลุ่มใหญ่ๆ74 สรุปได้ดังนี้ คือ  
         1  บุคคลที่เกิดในประเทึไทยก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2515 จากพ่อแม่ต่างด้าว และได้ถูก
ถอนสัญชาติไทยตามประกาึของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 
         2  บุคคลที่เกิดในประเทึไทยระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2515 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 
จากพ่อแม่ต่างด้าว และไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาึของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 
         3  บุคคลที่เกิดในประเทึไทยระหว่างวันที่  14 ธันวาคม 2515 ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2551 จากพ่อแม่ซ่ึงเกิดในประเทึไทยและถูกถอนหรือไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาึของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 337 
         ผลจากการประกาึใช้พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ึ. 2551 นี้ 
น่าจะท าให้ผู้ที่เกิดในประเทึไทยได้รับการแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคลเป็นจ านวนมาก และถือ
เป็นการกลับมาให้สัญชาติไทยตามหลักดินแดนโดยการเกิดอีกครั้งหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงก็ไม่ได้
เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องความไร้สัญชาติของบุคคลได้ทั้งหมด เพราะใช่ว่าผู้ได้สัญชาติไทยกลับคืน
จากตามพระราชบัญญัตินี้จะมาท าการยื่นค าขอการได้สัญชาติไทยทั้งหมด ยังคงมีคนอีกไม่น้อยที่
ไม่ได้ด าเนินการดังกล่าว อาจจะเป็นเพราะข้อก าหนดที่ให้บุคคลที่ต้องการได้สัญชาติไทย ต้องมาท า
การยื่นค าขอเพ่ือลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราาฎร เนื่องจากความห่างไกลที่อาจจะเกิดความ
ไม่สะดวกในการเดินทาง รวมถึงความล่าช้าในการด าเนินการ ซึ่งท าให้บุคคลเหล่านั้นยังคงเป็นผู้ไร้

                                                                                                                                                                               

ติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราาฎร และเป็นผู้มีความประพฤติดี หรือท าคุณประโยชน์ให้แก่
สังคมหรือประเทึไทย ให้ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมี
ค าสั่งอันมีผลให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
        เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง
ยื่นค าขอลงรายการสัญชาติไทยในเอกสารการทะเบียนราาฎรต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราาฎรแห่งท้องที่ท่ีผู้นั้นมีภูมิล าเนาในปัจจุบัน” 
        74จันทรา ธนะวัฒนาวงึ์ และคณะ, 2553 : 55 อ้างถึงใน  ตำรำงวินิจฉัยคุณสมบัติของ
บุคคลที่ได้สัญชำติไทยตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
(เอกสารแนบหนังสือด่วนมาก กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0309.1 /ว 1587 ลงวันที่ 22 พฤาภาคม 
2551) 
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สัญชาติต่อไป และอาจส่งผลต่อเนื่องให้กลายเป็นปัญหาในเรื่องสัญชาติของลูกหลานต่อมา 
         พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ึ. 2555 
         เหตุผลในการประกาึใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปัญหาสัญชาติ
ให้คนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป็นคนเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทึอ่ืนเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย โดยให้สัญชาติไทยโดยการเกิดแก่บุคคลดังกล่าวที่ยัง
ไม่ได้ถือสัญชาติของประเทึอ่ืน และได้อพยพเข้ามาอยู่อาึัยในประเทึไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและ
มีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับการส ารวจตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราาฎรภายใต้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก าหนด และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักสืบสายโลหิตตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ ซึ่งก าหนดให้บุตรของคนไทยพลัดถิ่นที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยพระราชบัญญัตินี้ที่
ไม่ได้ถือสัญชาติของประเทึอ่ืน หรือได้สัญชาติไทยแล้ว ก็ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้75 
         จากพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับแรก จนถึงฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ จะเห็นว่ามีการปรับปรุงมา
หลายครั้ง ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้การบังคับใช้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา 
และสภาพสังคมในปัจจุบัน ในส่วนของการให้สัญชาติไทยแม้จะมีการแก้ไขหลายครั้งจนถึง
พระราชบัญญัติสัญชาติฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ คือ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 ซึ่งมีการแก้ไข
ปรับปรุงล่าสุด โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ึ. 2555 ก็ยังคงยึดตามหลักการได้สัญชาติ 
4 หลักใหญ่ๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

         2.5.2  กำรได้สัญชำติไทย 
         ตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508  วิธีการได้มาซึ่งสัญชาติไทยของ
บุคคลธรรมดานั้นสามารถได้มาโดยแบ่งออกเป็น 4 วิธี  คือ76 
         1.  สัญชาติไทยโดยการเกิด (Nationality of Origin) 
         2.  สัญชาติไทยโดยการแปลงชาติ (Naturalization) 
         3.  สัญชาติไทยโดยการสมรส (Marriage) 
         4.  สัญชาติไทยโดยการรับคืน (Recovery of Nationality) 
              2.5.2.1. สัญชาติไทยโดยการเกิด (Nationality of Origin) 

                                                           

        75พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ึ. 2555, รำชกิจจำนุเบกษำ 129 (21 มีนาคม 
2555), หน้า 4. 
        76ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ, กฎหมำยระหว่ำงประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอำญำ, พิมพ์
ครั้งที่ 10, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553), หน้า 14. 
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              สัญชาติไทยโดยการเกิดนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความผูกพันที่บุคคลมีอยู่กับรัฐในขณะที่
เกิดมามีสภาพเป็นบุคคล ซึ่งความผูกพันอันนี้ อาจเป็นความผูกพันทางสายโลหิตหรือเป็นความ
ผูกพันทางดินแดน หรือเป็นความผูกพันทั้ง 2 ทางก็ได้ 
              การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนี้  กฎหมายไทยในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติสัญชาติ 
พ.ึ. 2508 โดยถือหลักสืบสายโลหิตและหลักดินแดนเท่าๆกันทั้งสองหลัก ดังที่บัญญัติไว้ 
              มาตรา777บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 
                 1. ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร
ไทย 
                2. ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิวรรคหนึ่ง 
              ค าว่าบิดาตาม (1) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิดตาม
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด และมิได้จด
ทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตรก็ตาม78 
         จากบทบัญญัติมาตรา 7 นี้ เห็นได้ว่าบุคคลจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนี้ จาก 2 กรณี คือ    
(1) อาึัยหลักสืบสายโลหิต และ (2) ถือหลักดินแดน 
                    1) สัญชาติไทยโดยการเกิด ตามหลักสืบสายโลหิต 
                        ซึ่งได้ก าหนดให้บุตรได้สัญชาติไทยตามหลักสายโลหิตทางบิดาหรือมารดาเท่า
เทียมกัน และบุตรในที่นี้หมายถึงบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาและหรือมารดา ไม่ว่าบุตรนั้นจะเกิด
ในหรือนอกราชอาณาจักรไทย 
                      กรณีแรก บุตรที่มีบิดามีสัญชาติไทย หมายความถึง กรณีที่บุตรนั้นมีสภาพบุคคล
ในขณะที่บิดามีสัญชาติไทย บุตรนั้นย่อมได้สัญชาติไทยตามบิดา โดยไม่ต้องค านึงว่าบิดาจะได้
สัญชาติไทยมาตั้งแต่เกิดหรือได้สัญชาติไทยมาภายหลังการเกิด79 
                      นอกจากนี้ ค าว่า บิดาตาม (1) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็น
บิดาของผู้เกิดตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้
เกิดและมิได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตรก็ตามจะเห็นว่า กฎหมายให้ความส าคัญกับบิดามาก 
         ความเป็นบุตรนั้น พิจารณาในแง่กฎหมายอาจจ าแนกออกได้เป็น 3 จ าพวก คือ80 

                                                           

        77มาตรา 7 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2535 
        78วรรคสองของมาตรา 7 เพ่ิมความโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ึ. 
2551. 
        79จันทรา ธนะวัฒนาวงึ์ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 74. 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/H51/M7-12.html#71
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         1.  บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งได้แก่ทารกที่เกิดมาในขณะที่บิดามารดาเป็นสามีภริยากันโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาในกรณีที่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วย
กฎหมาย ตาม มาตรา 154681 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
         2.  บุตรไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา  ซึ่งได้แก่ทารกที่เกิดมาโดยบิดามารดามิได้เป็นสามี
ภริยากันโดยถูกต้องตามกฎหมาย บุตรในจ าพวกนี้อาจกลายเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาขึ้น

ได้โดยค าสั่งึาล โดยการรับรองของผู้เป็นบิดา หรือโดยที่บิดามารดาสมรสกันตามกฎหมายภายหลัง        
         3.  บุตรบุญธรรม  ซึ่งไดแก่ทารกซึ่งเกิดแต่บุคคลอ่ืน แต่บิดามารดารับมาเลี้ยงและได้จด
ทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้เป็นบุตรบุญธรรม 
         กรณีท่ีสอง  ให้บุตรที่มีมารดาเป็นคนสัญชาติไทยได้สัญชาติไทยด้วย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอก
ราชอาณาจักร ในกรณีนี้บิดาชอบด้วยกฎหมายของบุตรนั้นจะมีหรือไม่ หรือจะมีสัญชาติใดหรือไม่ ไม่
ส าคัญ ถ้าปรากฏว่ามารดามีสัญชาติไทยขณะบุตรเกิด บุตรจะได้สัญชาติไทย 
         ผลของการให้ได้สัญชาติไทยตามหลักสายโลหิตของมารดา 
             1)  ส าหรับผู้ที่เกิดภายหลังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ึ. 2535 จะได้สัญชาติไทยดังกล่าว 
             2)  ส าหรับผู้เกิดจากมารดามีสัญชาติไทยขณะเกิด และไม่ได้รับสัญชาติไทย มาตรา 10 
ของพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2535 บัญญัติให้ได้รับสัญชาติไทยย้อนหลังไปถึงวันเกิด
ด้วย82 
           มาตรา 7(1) ได้ก าหนดให้บุตรได้สัญชาติไทยตามหลักสายโลหิตทางบิดาหรือมารดาเท่า
เทียมกัน และบุตรในที่นี้หมายถึงบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาและหรือมารดา ไม่ว่าบุตรนั้นจะเกิด
ในหรือนอกราชอาณาจักรไทย 
         กรณีบุตรที่เกิดนอกประเทึไทย 
               1)  ถ้าบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมารดาสัญชาติไทย จะจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ก็
ตาม บุตรย่อมได้สัญชาติไทย        

                                                                                                                                                                               

        80พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, สถำนกำรณ์ด้ำนคนไร้รัฐคนไร้สัญชำติในภำคเหนือ
ของประเทศไทย : คืออะไร? และควรจัดกำรอย่ำงไร?, เรื่องเดิม, หน้า 69. 
        81ปะมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546  “เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย
ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น” 
        82พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2535  มาตรา 10  “บทบัญญัติ มาตรา 7(1) แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้ที่เกิด
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย” 
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               2)  ถ้าบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมารดาเป็นคนสัญชาติอ่ืน บิดาต้องจดทะเบียนสมรส
กับมารดา บุตรจึงจะได้สัญชาติไทยตามบิดา ซึ่งการจดทะเบียนสมรสนั้นจะจดตามกฎหมายของ
ต่างประเทึหรือจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตไทยก็ได้ 
               3)  ถ้ามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดาเป็นคนสัญชาติอ่ืน บิดาจะจดทะเบียนสมรส
กับมารดาหรือไม่ก็ตาม บุตรย่อมได้สัญชาติไทยตามมารดา 
         2.  สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน 
         มาตรา 7 (2) ของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2535 ได้ก าหนดให้ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 
เว้นแต่เป็นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิวรรคหนึ่ง83 
         เด็กท่ีได้สัญชาติไทยเพราะเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ได้แก่84 
             1)  เด็กท่ีเกิดจากบิดาและมารดาเป็นคนไทย เด็กจ าพวกนี้นอกจากจะเป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยหลักสืบสายโลหิตของบิดาหรือมารดา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7(1)แล้ว  ยังได้สัญชาติไทยตาม
หลักดินแดนในฐานะท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยตาม มาตรา 7(2) นี้อีกด้วย 
             2)  เด็กท่ีเกิดจากมารดาเป็นคนไทย ย่อมได้สัญชาติไทยตามหลักสายโลหิต และตามหลัก
ดินแดนเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทย แต่เด็กนั้นอาจมีสัญชาติอ่ืนด้วย ถ้าบิดาเป็นคนต่างด้าว และ
กฎหมายสัญชาติของบิดายอมให้บุตรที่เกิดนอกประเทึเจ้าของสัญชาติดังกล่าวนี้ ถือสัญชาติตาม
บิดา ซึ่งท าให้เด็กนั้นเป็นคน 2 สัญชาติ (Dual Nationality) 
             3)  เด็กที่บิดามารดาเป็นคนต่างด้าว เด็กซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าว ในกรณีเช่นนี้ เมื่อ
พิจารณาตามกฎหมายสัญชาติของไทย เด็กย่อมได้สัญชาติตามหลักดินแดนด้วย เว้นแต่ จะไม่ได้  
สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ หรือ มาตรา 885 และถ้ากฎหมายแห่งประเทึเจ้าของสัญชาติของบิดา

                                                           

        83พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2535 มาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง  “ผู้เกิดใน
ราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย ถ้าในขณะที่เกิดที่
บิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็น 
        (1) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาึัยในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเึาเฉพาะราย 
        (2) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ 
        (3) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
        84พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, สถำนกำรณ์ด้ำนคนไร้รัฐคนไร้สัญชำติในภำคเหนือ
ของประเทศไทย : คืออะไร? และควรจัดกำรอย่ำงไร?, เรื่องเดิม, หน้า 81. 
        85พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2535  มาตรา 8  “ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดย
บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวย่อมไม่ได้สัญชาติไทยถ้าขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาเป็น 
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มารดาได้ก าหนดให้บุตรของคนชาติของประเทึนั้นได้สัญชาติตามบิดามารดาด้วยไม่ว่าจะเกิด ณ ที่
ใด เด็กก็จะเป็นคนมี 2 สัญชาติ คือ สัญชาติตามบิดามารดาตามหลักสืบสายโลหิต และมีสัญชาติไทย
ตามหลักดินแดน 
         1,  เด็กที่เกิดจากมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน เว้นแต่ เป็น
กรณีตามมาตรา 7 ทวิ 
         2.  เด็กซึ่งบิดามารดาไม่ปรากฏสัญชาติ ย่อมได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน ถ้าเกิดใน 
ราชอาณาจักรไทยและไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่ได้สัญชาติ 
         3.  เด็กซ่ึงไม่ปรากฏบิดามารดา หรือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งพบในประเทึไทยแต่ไม่ทราบว่าใคร
เป็นบิดามารดาย่อมให้ได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน เว้นแต่จะสามารถพิสูจน์เป็นอย่างอ่ืน 
             2.5.2.2  สัญชาติไทยโดยการแปลงชาติ (Naturalization) 
             การแปลงชาติ คือ การที่รัฐให้สัญชาติของตนแก่คนต่างด้าว โดยการร้องขอของคนต่าง
ด้าวนั้นเอง 
             ฉะนั้น การได้สัญชาติมาโดยการแปลงสัญชาติจึงต่างกับการได้สัญชาติโดยการเกิด
เพราะ86 
                   1)  การได้สัญชาติโดยการแปลงชาติเป็นการกระท าโดยสมัครใจของผู้แปลงชาติเอง 
แต่การได้สัญชาติโดยการเกิดนั้น มิได้เนื่องมาจากการกระท าของผู้ได้สัญชาตินั้นเลย 
                   2)  การได้สัญชาติโดยการแปลงชาติจะต้องได้รับความยินยอมหรือความกรุณาจาก
รัฐที่คนต่างด้าวขอถือสัญชาติ แต่การได้สัญชาติโดยการเกิดนั้น ไม่มีปัญหาเรื่องความยินยอมของรัฐ
เจ้าของสัญชาติ 
                   3)  ปกติการได้สัญชาติโดยการเกิดนั้นไม่มีเงื่อนไข หรือมีแบบพิธีที่จะต้องปฏิบัติ ผู้
นั้นก็ถือว่าได้สัญชาติไปโดยสมบูรณ์ แต่การได้สัญชาติโดยการแปลงชาตินั้น คนต่างด้าวผู้ร้องขอ
แปลงสัญชาติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และแบบพิธีที่แต่ละรัฐเจ้าของสัญชาตินั้นได้วางไว้ และผลที่
ได้รับก็ไม่ท าให้ผู้นั้นเป็นพลเมืองโดยถาวรแท้ นั่นคือ อาจถูกถอนสัญชาติในภายหลังได้ 

                                                                                                                                                                               

        (1)  หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางทูต 
        (2)  หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุลหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางกงสุล 
        (3)  พนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทึ 
        (4)  คนในครอบครัวซึ่งเป็นญาติอยู่ในความอุปการะหรือคนใช้ ซึ่งเดินทางจากต่างประเทึมา
อยู่กับบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) 
        86พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, สถำนกำรณ์ดำ้นคนไร้รัฐคนไร้สัญชำติในภำคเหนือ
ของประเทศไทย : คืออะไร? และควรจัดกำรอย่ำงไร?, เรื่องเดิม, หน้า 89. 



52 
 

 

 

                   4)  การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนั้น บุคคลซึ่งได้สัญชาติมีความผูกพันอย่างแท้จริง
ต่อประเทึเจ้าของสัญชาติ เช่น มีความผูกพันทางสายโลหิตของบิดาหรือมารดา หรือมีความผูกพัน
เพราะเกิดในดินแดนประเทึเจ้าของสัญชาติ ย่อมมีสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทึอย่าง
ปราึจากข้อสงสัยที่จะให้ความคุ้มครองป้องกันผลประโยชน์ของบุคคลนั้นในต่างประเทึได้  แต่ 
บุคคลซึ่งได้สัญชาติโดยการแปลงชาตินั้น ประเทึเจ้าของสัญชาติจะยื่นมือเข้าไปให้ความคุ้มครอง
ป้องกันได้  จะต้องปรากฏว่าบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์กับประเทึเจ้าของสัญชาติอย่างแท้จริง (Real 
and Effective Connect) ด้วย 
         พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 ได้วางเงื่อนไขและก าหนดคุณสมบัติของคนต่างด้าวที่
อาจขอแปลงสัญชาติเป็นคนไทยไว้ในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 
         มาตรา10 คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได ้
         1. บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ 
         2. มีความประพฤติดี 
         3. มีอาชีพเป็นหลักฐาน 
         4. มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นค าขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
         5. มีความรู้ภาาาไทยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
         มาตรา 11 บทบัญญัติในมาตรา 10 (4) และ (5) มิให้น ามาใช้บังคับถ้าผู้ขอแปลงสัญชาติเป็น
ไทยได้ 
         1. กระท าความดีความชอบเป็นพิเึาต่อประเทึไทยหรือได้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ทาง
ราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร 
         2. เป็นบุตร ภริยา หรือสามีของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทยหรือของผู้ได้กลับคืนสัญชาติ
ไทย87 
         3. เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน 
         4. เป็นสามีของผู้มีสัญชาติไทย88 
         มาตรา 12 ผู้ใดประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
แบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

                                                           

        87ความใน (2) ของมาตรา 11  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ึ. 2551. 
        88ความใน (4) ของมาตรา 11  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ึ. 2551. 
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        ถ้าผู้ประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามวรรคหนึ่งมีบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตาม
กฎหมายไทยและบุตรนั้นมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทึไทยอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตรพร้อม
กับตนได้โดยบุตรนั้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 10 (1) (3) (4) และ (5) 
        การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรีเมื่อรัฐมนตรี
เห็นสมควรอนุญาตให้น าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเมื่อได้รับ  
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ให้ผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยปฏิญาณตนว่าจะมีความซื่อสัตย์
สุจริตต่อประเทึไทย 
        เมื่อมีประกาึตามมาตรา 5 แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือส าคัญการแปลงสัญชาติ
เป็นไทยให้ไว้แก่ผู้นั้นเป็นหลักฐาน89 
         ส าหรับเงื่อนไขและคุณสมบัติของคนต่างด้าวตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ตามมาตรา 10 แยก
พิจารณาเป็นข้อๆตามล าดับดังนี้ คือ 
         1. อายุ คนต่างด้าวที่ร้องขอนั้นจะต้อง 
            1) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทย ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้
ก าหนดไว้ว่า บุคคลบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์90 หรือบรรลุนิติภาวะโดยการแต่งงาน91 
คือ เมื่อชายมีอายุ 17 ปี และหญิงมีอายุ 17 ปี ขึ้นไปท าการสมรสกัน 
            2) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายที่คนต่างด้าวนั้นมีสัญชาติ ซึ่งหมายความว่า จะต้อง
ปรากฏว่าผู้ร้องขอนั้นบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายภายในของประเทึท่ีตนมีสัญชาติอยู่นั้นด้วย 
         การที่กฎหมายก าหนดให้ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายของ
ประเทึที่คนต่างด้าวมีสัญชาตินั้น ก็เพ่ือเป็นทางป้องกันมิให้ผู้ร้องขอหรือประเทึผู้ที่ร้องขอมี
สัญชาติอยู่คัดค้านในภายหลังว่า ในขณะแปลงชาตินั้น ผู้ร้องไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะรู้จักผิด
ชอบชั่วดี อันจะเป็นเหตุยกขึ้นอ้างเพ่ือความไม่สมบูรณ์ของการแปลงชาติ 
         2.  ความประพฤติ  จะต้องปรากฏว่าผู้ร้องขอ “มีความประพฤติดี” (มาตรา 10(2)) ส่วน
อย่างไรที่เรียกว่ามีความประพฤติดีนั้น เป็นเรื่องอยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย ซึ่งจะต้องให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องสืบสวนให้ถี่ถ้วนเสียก่อน 

                                                           

        89ความในวรรคสี่ของมาตรา 12  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ 
(ฉบับที่ 4) พ.ึ. 2551. 
        90ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “มาตรา 19 บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติ
ภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์” 
        91ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “มาตรา 20 ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อท าการสมรส 
หากการสมรสนั้นได้ท าตามบทบัญญัติ” 
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         3.  อาชีพ  กฎหมายก าหนดว่า ผู้ร้องขอจะต้อง “มีอาชีพเป็นหลักฐาน” (มาตรา 10(3)) ซึ่ง
หมายความว่า ผู้ร้องขอต้องมีอาชีพเป็นหลักแหล่ง และแน่นอนสามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว  ที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นเช่นนี้ ก็เพ่ือป้องกันมิให้ผู้แปลงชาตินั้นต้องมาเป็นภาระของ
รัฐบาลที่จะต้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องการประกอบอาชีพ 
         4.  ภูมิล าเนา  เงื่อนไขข้อนี้คือ ผู้ร้องขอจะต้อง “มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องกัน
มาจนถึงวันยื่นค าขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ” (มาตรา 10(4))  ค าว่า 
“ภูมิล าเนา” (Domicile) ได้แก่ ถิ่นซึ่งบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่ เป็นหลักแหล่งส าคัญ (Principle 
Residence) ตามมาตรา 37 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ร้องขอนั้นจะต้องมีภูมิล าเนาอยู่
ในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลาติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปีแล้ว  ก่อนที่จะมายื่นค าร้องขอแปลง
สัญชาติเป็นไทย โดยระยะเวลา 5 ปีนี้ จะต้องต่อเนื่องกันไม่ขาดสาย การที่กฎหมายก าหนดเรื่อง
ภูมิล าเนาไว้ ก็มุ่งที่จะให้คนต่างด้าวผู้ขอแปลงชาตินั้นมีความผูกพันกับประเทึไทยบ้าง 
         5.  ความรู้ภาาาไทย  ผู้ร้องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยจะต้อง “มีความรู้ภาาาไทย” ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (มาตรา 10(5)) ซึ่งตามกฎกระทรวงในเรื่องนี้ คือ กฎกระทรวง (พ.ึ.  
2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 ข้อ 2 ได้ก าหนดไว้เพียงว่าต้องพูด
ภาาาไทยและฟังภาาาไทยเข้าใจได้ 
         ทั้ง 5 ข้อ ที่กล่าวมา เป็นเงื่อนไขและคุณสมบัติที่คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะขอแปลงสัญชาติ
เป็นไทยจะต้องมีให้ครบทั้ง 5 ข้อ ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไป ก็ถือว่าคนต่างด้าวผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับผู้ที่จะร้องขอมาถือสัญชาติไทยได้ 
         ข้อยกเว้น92  มีบางกรณีที่กฎหมายยอมผ่อนผันให้แก่คนต่างด้าวบางคนที่ไม่จ าต้องมี
คุณสมบัติตามเงื่อนไข ข้อ 4 และ 5 คือ ไม่จ าต้องมีภูมิล าเนาในราชอาราจักรตามก าหนดเวลา 5 ปี 
หรือ ไม่จ าต้องมีความรู้ภาาาไทยจนถึงขั้นท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ก็อาจขอแปลงสัญชาติได้ หาก
ผู้ขอแปลงสัญชาตินั้นเข้าลักาณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 11 คือ 
         1.  เป็นผู้ที่ได้กระท าความดีความชอบเป็นพิเึาต่อประเทึไทยหรือได้ท าคุณประโยชน์ให้แก่
ทางราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร 
         ที่กฎหมายยกเว้นตาม (1) ก็เพราะเห็นว่าผู้ร้องขอนั้นเป็นผู้ที่ได้กระท าความดีความชอบเป็น
พิเึาให้แก่ประเทึไทย อันเป็นกิจการที่เป็นประโยชน์หรือเป็นการช่วยเหลือทางราชการของ
ประเทึไทยอย่างส าคัญถึงข้ันที่เห็นสมควรยกเว้นเงื่อนไขข้อนี้ให้แก่คนต่างด้าวผู้ร้องขอแปลงสัญชาติ
เป็นไทย 

                                                           

        92พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, สถำนกำรณ์ดำ้นคนไร้รัฐคนไร้สัญชำติในภำคเหนือ
ของประเทศไทย : คืออะไร? และควรจัดกำรอย่ำงไร?, เรื่องเดิม, หน้า 92. 
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           2.  เป็นบุตร ภริยา หรือสามีของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทยหรือของผู้ได้กลับคืนสัญชาติไทย 
เหตุผลที่กฎหมายยกเว้นตาม (2) ก็เพ่ือเปิดโอกาสให้บุตรหรือภริยาหรือสามีซึ่งเป็นบุคคลใน 
ครอบครัวเดียวกันกับผู้ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงชาติ หรือโดยการได้คืนสัญชาติได้มีสัญชาติ
เดียวกันกับผู้นั้น 
         3.  เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน 
         ส าหรับข้อยกเว้นตาม (3) นี้ ผู้ที่ได้ประโยชน์จากข้อนี้อาจได้แก่บุคคลที่มีคู่สมรสเป็นคนต่าง
ด้าว แล้วขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติของคู่สมรส หรือผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย แต่บิดา
มารดาเป็นคนต่างด้าว ภายหลังได้ขอสละสัญชาติไทยเพ่ือถือสัญชาติตามบิดามารดา ดังนี้ ถ้าจะ
กลับมาขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ก็ได้รับยกเว้นในเรื่องภูมิล าเนาในราชอาณาจักรไทยและเรื่อง
ความรู้ภาาาไทยดังกล่าว 
         4.  เป็นสามีของผู้มีสัญชาติไทย 
         ข้อยกเว้นตามมาตรา 12 ถ้าผู้ร้องขอแปลงชาติเป็นบุตรของผู้ประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็น
ไทย ถ้าบุตรนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะ(โดยอายุหรือโดยการสมรส)ตามกฎหมายไทย และมีภูมิล าเนาใน
ประเทึไทย บุตรนั้นจะได้รับยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขใน มาตรา10 ข้อ1, 3, 4 และ 5 
กล่าวคือ เพียงแต่ปรากฏเป็นที่พอใจแก่รัฐมนตรีว่าเป็นผู้ประพฤติดีเท่านั้น ก็อาจได้รับอนุญาตให้
ปลงสัญชาติเป็นไทยได้แล้ว  
         การที่กฎหมายยกเว้นให้แก่บุตรของผู้ประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ซึ่งยังเป็นผู้เยาว์ ก็
เพราะบุตรผู้เยาว์ต้องอยู่ภายใต้อ านาจปกครองของบิดามารดาตามกฎหมายไทย บิดามารดาเป็นผู้
อบรมสั่งสอน และเป็นตัวแทนในกิจการทั้งปวงที่กฎหมายก าหนดว่ากิจการนั้นบุตรจะต้องได้รับ  
ความยินยอมจากบิดามารดาเสียก่อน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้บุตรผู้เยาว์เช่นนี้ได้มีสัญชาติ
ไทยพร้อมกับบิดามารดาที่ขอแปลงสัญชาติ เพื่อความสะดวกในการปกครองดูแลของบิดามารดา 
             2.5.2.3  สัญชาติไทยโดยการสมรส (Marriage)93 
             จากหลักทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติของบุคคลว่า บุคคลในครอบครัวเดียวกันควรมี
สัญชาติเดียวกัน จากหลักการอันนี้ กฎหมายสัญชาติของประเทึต่างๆ จึงได้มีบทบัญญัติยอมให้หญิง
ต่างด้าวที่สมรสกับคนในสัญชาติของตนได้สัญชาติของสามีด้วย การได้สัญชาติของสามีนั้น บาง
ประเทึก็บัญญัติให้ได้โดยผลของกฎหมายและโดยอัตโนมัติ คือ เมื่อได้ท าการสมรสโดยชอบด้วย
กฎหมายแล้วก็มีผลท าให้หญิงได้สัญชาติของสามีทันที แต่บางประเทึได้บัญญัติให้ขึ้นอยู่แก่เจตนา
ของหญิงผู้เป็นภริยานั้นเอง คือ ถ้า ประสงค์จะมาถือสัญชาติสามีก็ให้ท าได้โดยต้องมาท าการแสดง
เจตนาต่อเจ้าหน้าที่ของประเทึที่สามีถือสัญชาติอยู่เสียก่อนและบางประเทึยังต้องได้รับอนุญาต

                                                           

        93เรื่องเดียวกัน, หน้า 96. 
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เสียก่อนด้วย ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 ได้ก าหนดเรื่องการได้สัญชาติโดยการสมรสไว้ 
คือ 
         มาตรา 9  หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้สัญชาติ
ไทย ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
         การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี 
         มาตรา 9 ได้ก าหนดไว้ว่า ให้หญิงต่างด้าวที่ได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทยอาจมีสัญชาติไทยตาม
สามีได้ ถ้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้ และเข้าหลักเกณฑ์ดังจะกล่าวต่อไปนี้  คือ94 
         1.  ต้องเป็นหญิงต่างด้าว กล่าวคือ มิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
         2.  ได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย ส าหรับการสมรสระหว่างคนต่าง
สัญชาติกันนั้น การที่จะพิจารณาว่าการสมรสนั้นเป็นการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ต้อง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ึ. 2481 มาตรา 19 และมาตรา 20 
กล่าวคือ ได้ก าหนดว่าเงื่อนไขของการสมรสให้เป็นไปตามกฎหมายภายในว่าด้วยการนั้นของประเทึ
ที่คู่สมรสแต่ละฝ่ายมีสัญชาติ ส่วนแบบของการสมรสนั้นได้ก าหนดไว้ว่า ถ้าท าการสมรสกันใน
ประเทึไทย ต้องปฏิบัติตามแบบที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้  นั่นคือ ถ้าท าการ
สมรสในต่างประเทึต้องไปจดทะเบียนสมรสกันที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่ตั้งอยู่ใน
ประเทึนั้น ตามแบบกฎหมายไทย หรือท าการสมรสตามกฎหมายของประเทึท่ีการสมรสเกิดข้ึน 
         3.  หญิงนั้นต้องแสดงเจตนาโดยท าเป็นค าร้องยื่นต่อเจ้าพนักงานตามแบบและวิธีการที่
กฎกระทรวงในเรื่องนี้ได้ก าหนดไว้ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้หญิงนั้นถือสัญชาติไทยตามสามีได้ 
         ผลของการได้สัญชาติไทยโดยการสมรสนั้นการได้สัญชาติไทยของหญิงต่างด้าวที่สมรสกับคน
ไทยนี้ จะมีผลนับแต่วันประกาึในราชกิจจานุเบกาาเป็นต้นไป และมีผลเฉพาะตัวหญิงนั้น ไม่ขยาย
ถึงบุคคลอ่ืน เช่น บุตรที่ติดมาด้วยเป็นต้น 
         หญิงต่างด้าวที่ได้สัญชาติไทยโดยการสมรสกับผู้มีสัญชาติไทยนี้ย่อมมีสิทธิและหน้าที่
เหมือนกับหญิงมีสามีซึงเป็นคนมีสัญชาติไทยโดยทั่วไป การได้สัญชาติไทยโดยการสมรสนี้ ย่อมเป็น 
การได้สัญชาติโดยเด็ดขาด แม้ต่อมาภายหลังจะขาดจากการสมรส โดยสามีตายหรือหย่าก็ตาม หญิง
นั้นคงยังถือสัญชาติไทยต่อไปได้ หรือแม้ว่าภายหลังสามีจะแปลงสัญชาติไปถือสัญชาติของประเทึ
อ่ืนก็ตาม หญิงนั้นก็ไม่เสียสัญชาติไทยไป เว้นแต่หญิงนั้นจะแสดงเจตนาสละสัญชาติไทยกลับไปถือ

                                                           

        94เรื่องเดียวกัน, หน้า 97. 
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สัญชาติเดิมก่อนการสมรสของตนแต่ก็มีข้อยกเว้นที่อาจถูกถอนสัญชาติไทยได้ตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 1695 
             2.5.2.4.  สัญชาติไทยโดยการรับคืน (Recovery of Nationality) 
             การได้รับคืนสัญชาติ หมายความว่า การที่บุคคลซึ่งเคยมีสัญชาติใดอยู่ก่อนแล้วแต่ได้เสีย
สัญชาตินั้นไป อาจได้สัญชาตินั้นกลับคืนมาดังเดิมได้ ถ้าเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วย
สัญชาติของประเทึนั้นก าหนดไว้          
             ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 ได้ก าหนดเรื่องการได้สัญชาติโดยการรับคืนไว้ใน 
             มาตรา 2396ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคน
ต่างด้าวตามมาตรา 13 ถ้าได้ขาดจากการสมรสแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ย่อมมีสิทธิขอกลับคืนสัญชาติ
ไทยได้ 
             การขอกลับคืนสัญชาติไทยให้ยื่นแสดงความจ านงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
             มาตรา 24 ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาขณะที่ตนยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ถ้าประสงค์จะกลับคืนสัญชาติไทย ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงภายในสองปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ 
             การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้กลับคืนสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรี 
         ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 ได้ก าหนดเรื่องการรับคืน หรือการกลับคืนสัญชาติ
ไทยไว้ในหมวด 3 มาตรา 23 และมาตรา 24 กล่าวคือ ผู้ซึ่งเคยมีสัญชาติไทยแต่ต้องเสียสัญชาติไทย

                                                           

        95พระราชบัญญัติสัญชาติพ.ึ. 2508  (มาตรา 16 วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ 
ฉบับที่ 4 พ.ึ. 2551) 
        มาตรา 16 หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติไทยโดยการสมรสอาจถูกถอนสัญชาติไทยได้
เมื่อปรากฏว่า 
         (1)  การสมรสนั้นเป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริง หรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระส าคัญ 
         (2)  กระท าการใดๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ 
หรือเป็นการเหยียดหยามประเทึชาติ 
         (3)  กระท าการใดๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือึีลธรรมอันดีของประชาชน 
        การถอนสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรี  
        96มาตรา 23 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 4 พ.ึ. 2551 
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ไปเพราะเหตุที่ไปสมรสกับชายต่างด้าว หรือเพราะที่ได้เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาในขณะที่
ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะ อาจกลับมาถือสัญชาติไทยตามเดิมได้ เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ 
         1.  กรณีหญิงไทยที่เสียสัญชาติไทยโดยการสมรสกับคนต่างด้าว (มาตรา 23) บุคคลเหล่านี้จะ
ได้สัญชาติไทยที่เสียกลับคืนมาดังเดิม เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้97 
             1)  หญิงนั้นเคยมีสัญชาติไทยอยู่ก่อนท าการสมรสกับชายต่างด้าว สัญชาติไทยที่หญิงนั้นมี
อยู่อาจได้มาโดยการเกิดตามหลักสืบสายโลหิต หรือตามหลักดินแดน หรือได้มาโดยการแปลงชาติ 
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
                2)  เมื่อได้สมรสกับคนต่างด้าวแล้ว หญิงนั้นได้ขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติตามสามี 
โดยกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของสามียอมให้หญิงต่างด้าวถือสัญชาติตามสามีได้ ซึ่งอาจเป็นการยอม
ให้ถือสัญชาติสามีโดยอัตโนมัติ โดยผลของกฎหมาย 
             3)  หญิงได้ขาดจากการสมรสกับชายต่างด้าวนั้นแล้ว ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสามีตายหรือ
สาบสูญ หรือเนื่องจากหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย 
             4)  เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อดังกล่าวแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือหญิงนั้นต้องยื่นค าขอพร้อม
แสดงหลักฐานการขาดการสมรส เมื่อปรากฏว่าเข้าหลักเกณฑ์และได้ยื่นค าขอโดยถูกต้องแล้ว หญิง
นั้นย่อมต้องได้กลับคืนมาถือสัญชาติไทยตามเดิม 
        เมื่อหญิงนั้นเข้าหลักเกณฑ์ 4 ข้อดังกล่าวมา ก็ต้องให้หญิงนั้นกลับมาถือสัญชาติไทยได้ 
เนื่องจากเหตุที่ว่า เมื่อหญิงนั้นขาดจากการสมรสแล้ว ตามกฎหมายสัญชาติของสามีของหญิงนั้นอาจ
ขาดจากสัญชาติของสามีไปด้วย ซึ่งถ้าไม่ยอมให้หญิงนั้นกลับมามีสัญชาติไทยตามเดิมแล้ว หญิงนั้น
จะกลายเป็นคนไร้สัญชาติ การที่กฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทึทั้งหลายได้ก าหนดให้หญิงซึ่ง
เป็นภริยาถือสัญชาติของสามีได้ ก็เพ่ือความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว ฉะนั้น เมื่อขาดจากกการ
สมรสแล้ว กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้หญิงขอกลับมาถือสัญชาติไทยได้ตามเดิม 
         2. กรณีคนไทยที่เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาขณะยังไม่บรรลุนิติภาวะ (มาตรา 24) 
บุคคลเหล่านี้จะได้กลับคืนมามีสัญชาติไทยอีก เมื่อปรากฏว่า 
            1)  ผู้นั้นเคยมีสัญชาติไทย ซึ่งอาจได้มาโดยการเกิดหรือภายหลังการเกิดก็ได้ 
            2)  ผู้นั้นเสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาไปในขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะ เช่น บิดา
หรือมารดาแปลงสัญชาติไปถือสัญชาติอ่ืน หรือถูกถอนสัญชาติตามมาตรา 19 วรรคท้าย เป็นต้น ซึ่ง
ท าให้บุตรผู้เยาว์ต้องเสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาไปด้วย 

                                                           

        97พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, สถำนกำรณ์ด้ำนคนไร้รัฐคนไร้สัญชำติในภำคเหนือ
ของประเทศไทย : คืออะไร? และควรจัดกำรอย่ำงไร?, เรื่องเดิม, หน้า 98. 
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            3)  เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อดังกล่าวมา บุคคลนั้นจะต้องยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เพ่ือขอกลับคืนมามีสัญชาติไทยตามเดิม โดยจะต้องยื่นภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้นั้นบรรลุนิติภาวะ
ตามกฎหมายไทย และตามกฎหมายสัญชาติของประเทึท่ีผู้นั้นมีสัญชาติ 
           การได้รับสัญชาติไทยคืนนี้มีผลเฉพาะตัวผู้ขอคืนสัญชาติเท่านั้น ไม่ขยายไปถึงบุคคลอ่ืน เช่น 
บุตร หรือภริยาของผู้นั้นด้วย (มาตรา 5)98ผู้ได้สัญชาติไทยที่เสียไปคืนเช่นนี้ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ 
เหมือนคนไทยทั้งปวงและมีฐานะดีกว่าผู้ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติและหญิงต่างด้าวที่ได้
สัญชาติไทยตามสามีซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทย กล่าวคือ ผู้ได้สัญชาติไทยโดยการได้รับสัญชาติไทยคืน ไม่
อาจถูกถอนสัญชาติไทยได้ แต่ผู้ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ และหญิงต่างด้าวที่ได้สัญชาติ
ไทยโดยการสมรสนั้น อาจถูกถอนสัญชาติไทยเสียได้ 
         การได้สัญชาติไทยที่เสียไปกลับคืนตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 3 ของพระราชบัญญัติสัญชาติ 
พ.ึ. 2508 นี้ กฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าผู้เสียสัญชาติไทยไปแล้วจะได้สัญชาติไทยกลับคืนได้ เฉพาะ
บุคคล 2จ าพวกเท่านั้น คือ หญิงไทยที่ไปสมรสกับคนต่างด้าว และได้เสียสัญชาติไทยไปเพราะการ
สมรสนั้น และผู้ที่ต้องเสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาในขณะที่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่เท่านั้น ไม่รวมถึง
ผู้เสียสัญชาติไทยโดยเหตุอื่น 

2.6  สถำนกำรณ์และปัญหำเกี่ยวกับคนไร้รำกเหง้ำในประเทศไทย 

        ในอดีตปัญหาเรื่องคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติเริ่มปรากฏชัดขึ้นตั้งแต่ที่ประเทึไทยได้มีการแก้ไข
กฎหมายในเรื่องการได้สัญชาติไทยจากเดิมที่เคยให้สัญชาติไทยโดยการเกิดทั้งตามหลักสืบสายโลหิต
และหลักดินแดนโดยเริ่มจากพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2496 ที่บัญญัติไม่ให้สัญชาติ
แก่บุตรของบิดาและมารดาที่เป็นต่างด้าวที่เกิดในดินแดนไทย99 ที่ถือว่าเป็นการยกเลิกการได้สัญชาติ
ไทยตามหลักดินแดนไปโดยปริยาย รวมถึงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ึ. 2508 ที่มีการ
แก้ไขในส่วนเรื่องการได้สัญชาติไทยของคนต่างด้าว โดยให้ความส าคัญกับลักาณะการเข้าเมืองมา
ของคนต่างด้าวมากขึ้น เช่น หญิงต่างด้าวซึ่งสมรสกับคนไทยจะได้สัญชาติต่อไทยเมื่อยื่นค าขอตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด หรือก าหนดให้หญิงต่างด้าวอาจถูกถอนสัญชาติไทยได้ หากการสมรสนั้นเป็น
การแสดงความเท็จ  รวมถึงผู้ที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดในราชอาณาจักรอาจถูกถอนสัญชาติได้ 

                                                           

        98พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508  (มาตรา 5 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ึ. 2551) 
           มาตรา 5 “การได้สัญชาติไทยตามมาตรา 9 มาตรา 12 หรือมาตรา 12/1 การเสียสัญชาติ
ไทยตามหมวด 2 หรือการกลับคืนสัญชาติไทยตามหมวด 3 ให้มีผลต่อเมื่อประกาึในราชกิจจา
นุเบกาาและให้มีผลเฉพาะตัว” 
        99พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2496, เรื่องเดิม, หน้า 34. 
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หากมีบิดาเป็นคนต่างด้าว หรือมารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย100จะเห็น
ว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้ มุ่งไปที่การได้สัญชาติของคนต่างด้าว ไม่ว่าจากการเกิด 
การสมรส หรือการแปลงสัญชาติ เพราะมองถึงว่าการให้สัญชาติแก่คนต่างด้าวอาจกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐได้ นอกจากนั้นเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากที่มีความไม่
สงบภายในประเทึเพ่ือนบ้านเห็นได้ชัดจากการเกิดสงครามอินโดจีน ส่งผลให้มีการอพยพของคน
เวียดนามมาในประเทึเพ่ิมมากขึ้นจากการที่ประเทึไทยได้เคยมีนโยบายยอมรับให้สิทธิอาึัยแก่
กลุ่มคนไร้รัฐที่อพยพหนีความตายเข้ามาในประเทึไทยอันท าให้การให้สัญชาติไทยตามกฎหมายที่
บัญญัติไว้นั้น อาจกระทบต่อความมั่นคงได้ของประเทึได้  ในปี พ.ึ. 2515 รัฐบาลภายใต้การน า
ของเผด็จการทหารจึงได้ประกาึคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 (ปว.337) ข้อ 1 และ ข้อ 2101เพ่ือถอน 
สัญชาติแก่คนเวียดนามที่อพยพเข้ามาในไทยก่อนหน้านี้ และได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนหรือเกิด
ในประเทึไทย ประกาึคณะปฏิวัติฉบับนี่ยังมีผลย้อนหลังไปถึงผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน
ก่อนที่ประกาึฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ด้วย ดังนั้น ผู้ที่มีลักาณะดังกล่าวโดยได้สัญชาติไทยไปแล้วย่อม
ถูกถอนสัญชาติไทยโดยผลของคณะปฏิวัติฉบับนี้  ซึ่งส่งผลให้มีจ านวนผู้ไร้สัญชาติมากขึ้น แม้ว่าใน
ความเป็นจริงอาจจะมีทั้งบุคคลที่ต้องตกเป็นผู้ไร้สัญชาติโดยแท้จริง และบุคคลที่ต้องตกเป็นผู้ไร้
สัญชาติในกรณีที่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ ทั้งที่ในความเป็นจริงอาจจะมี
บิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย บุตรก็ย่อมจะได้สัญชาติไทยได้ตามที่กฎหมายก าหนด แต่เมื่อในขณะนั้นยัง
ไม่มีข้อก าหนดให้ยึดถือความสัมพันธ์ตามความเป็นจริง บุคคลเหล่านี้ก็ย่อมกลายเป็นบุคคลไร้
สัญชาติ 
         ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสถานะของบุคคลตามกฎหมายไทยของคนไร้สัญชาติ หากพิจารณา
จากข้อเท็จจริงที่บุคลมีอยู่โดยข้อกฎหมาย ก็คือ บุคคลไม่มีสัญชาติไทยและเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ
ของประเทึอ่ืนใดในโลก ซึ่งถือว่าเป็นความไร้สัญชาติทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยสาเหตุ
แห่งความไร้รัฐไร้สัญชาตินี้ เกิดจากการที่บุคคลเหล่านี้ไม่มีเอกสารรับรองตัวบุคคลโดยรัฐใดในโลก มี
สถานะเป็นคนต่างด้าว เป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นคนเถื่อนในประเทึไทย 
         อีกกรณี คือ กรณีที่บุคคลมีสัญชาติไทย แต่ไม่อาจพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเชื่อได้
ว่า ตนมีสัญชาติไทย และไม่อาจพิสูจน์ได้เลยว่ามีสัญชาติใดในโลก ซึ่งอาจเกิดจากการที่บิดามารดา
ไม่ได้ไปแจ้งเกิด หรือไปแจ้งเกิดแต่ทางอ าเภอไม่ยอมรับการแจ้งเกิด เนื่องจาก ไม่มีหลักฐานการเกิด 
หรือไม่มีพยานบุคคลที่จะสามารถน าไปพิสูจน์การเกิดในไทย รวมถึงไม่มีเอกสารของทางราชการที่
ระบุว่าเกิดในต่างประเทึ 

                                                           

        100พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ึ. 2503, เรื่องเดิม, หน้า 35. 
        101ประกาึคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ข้อ 1 และ ข้อ 2 หน้า 37 
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         ดังนั้น หากพิจารณาจากหลักการจดทะเบียนราาฎรแล้ว จะเห็นว่าคนไร้รัฐในประเทึไทย
อาจเกิดข้ึนได้ใน 3 สถานการณ์ต่อไปนี้102 คือ  
         1.  คนไร้รัฐเพราะเกิดก่อนการมีทะเบียนราาฎร แค่ตกหล่นจากการส ารวจเพ่ือบันทึกใน
ทะเบียนราาฎร บุคคลที่เกิดและอาึัยอยู่ในประเทึไทยก่อนช่วงเวลา พ.ึ. 2452–2499 กลายเป็น
คนไร้รัฐเพราะตกหล่นจากการส ารวจเพ่ือท าทะเบียนราาฎรในช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะเป็นเพราะ
เป็นประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลและเข้าถึงยาก ตึงตกหล่นจากการส ารวจ รวมถึงบุตรหลานของคนที่
ตกหล่นเหล่านี้ด้วย ซึ่งข้อเท็จจริงนี้พบมากในกลุ่มชาวเขา ชาวเล รวมถึงคนจีนอพยพในช่วงนั้น 
         2.  คนไร้รัฐเพราะมิได้รับการแจ้งเกิด จึงตกหล่นจากทะเบียนราาฎร สามารถเกิดขึ้นใน 2 
รูปแบบ คือ เป็นคนที่เกิดในประเทึไทยแต่มิได้รับการแจ้งเกิดในทะเบียนราาฎรของไทย หรือเป็น
คนที่เกิดในต่างประเทึ แต่มิได้รับการแจ้งเกิดในทะเบียนราาฎรของประทึนั้น ต่อมาเมื่อเข้ามาพัก
อาึัยในประเทึไทยก็กลายมาเป็นคนไร้รัฐในประเทึไทย รวมไปถึงบุตรหลานที่มาเกิดในประเทึ
ไทยในภายหลังด้วย 
         3.  คนไร้รัฐเพราะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนราาฎรไทย และบุคคลนั้นๆ ก็ไม่มีชื่อใน
ทะเบียนราาฎรของรัฐใดเลยบนโลก สาเหตุของการถอนชื่อนี้ เจ้าหน้าที่รัฐมักอ้างว่ามาจากการค้น 
พบว่า ชื่อนั้นมีการเป็นไปโดยทุจริตโดยมิชอบ กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวนั้นไม่มีสิทธิได้รับสัญชาติไทย 
หรือเป็นคนต่างด้าวที่มีสิทธิอาึัยในประเทึไทย103 
         ‘คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/ไร้รากเหง้า’ หมายถึง บุคคลที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนราาฎร หรือ
คือประชากรกลุ่มที่ได้รับการส ารวจว่าคือ คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติที่อยู่ในประเทึไทยมานาน แต่ยังไม่ได้
รับการจัดท าทะเบียนบุคคล ส่วนใหญ่คือชนกลุ่มน้อยที่ตกส ารวจจากกรมการปกครองที่เกิดขึ้นใน
ประเทึไทย หรืออยู่ในประเทึไทยมานานแล้ว และมีจ านวนหนึ่งเป็นคนไทยแต่ไม่มีเอกสารรับรอง
ตน104 โดยรัฐบาลประกาึ “ยุทธึาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล” (มติรัฐมนตรี 

                                                           

        102กฤตยา อาชวนิจกุล, การจัดระบบคนไร้รัฐในบริบทประเทึไทย ใน ประชำกรและสังคม : 
จุดเปลี่ยนประชำกรจุดเปลี่ยนประเทศไทย, เรื่องเดิม, หน้า 105. 
        103เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 นายอ าเภอแม่อาย จังหวีดเชียงใหม่เพิกถอนชื่อชาวบ้านแม่
อายจ านวน 1,243 คน ออกจากทะเบียนราาฎร์ จากคนอยู่ถาวรในสถานะคนสัญชาติไทยไปไว้ใน
ทะเบียนบ้านคนอยู่ชั่วคราวประเภทคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่มีสิทธิอาึัยอยุ่ชั่คราว ท าให้
ชาวบ้านทั้งหมดสูญเสียสถานะผู้มีสัญชาติไทยทันที (กฤตยา อาชวนิจกุล. หน้า 106.) 
        104 กฤตยา อาชวนิจกุล, การจัดระบบคนไร้รัฐในบริบทประเทึไทย ใน ประชำกรและสังคม : 
จุดเปลี่ยนประชำกรจุดเปลี่ยนประเทศไทย, เรื่องเดิม, หน้า 111. 
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18 มกราคม 2548) เพ่ือแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลหลายกลุ่มที่อยู่ในประเทึไทยมานาน รวมทั้งบุตร
หลานที่เกิดขึ้นในภายหลัง 
         กรมการปกครองได้เริ่มส ารวจบุคคลที่ไม่มีสถานะบุคคล หรือคนไร้รัฐ/ไร้รากเหง้า โดยเริ่ม
จากการส ารวจนักเรียนนักึึกาาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราาฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  ร่วมกับ
กระทรวงึึกาาธิการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลจัดท าเลขประจ าตัว 13 หลัก ที่ขึ้นต้น
หลังแรกด้วยเลข ‘0’ตัวเลขล่าสุดของคนไร้รัฐเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 มีรวม 210,182 คน105และ 
จากการส ารวจของยุทธึาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (มติรัฐมนตรี 18 
มกราคม 2548) 
ได้แบ่งคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ ออกเป็น 6 กลุ่ม คือ106 
         กลุ่มที่ 1  บุคคลที่อพยพเข้ามาและอาึัยอยู่เป็นเวลานาน กล่าวคือ อพยพเข้ามาอยู่อาึัย
เป็นเวลา 10 ปี นับถึงวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธึาสตร์ฯ เมื่อ 18 มกราคม 2548  
         กลุ่มที่ 2  เด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานึึกาาของประเทึไทยแต่ไม่มีสถานะที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
         กลุ่มท่ี 3  บุคคลไร้รากเหง้า 
         กลุ่มท่ี 4  บุคคลที่ท าประโยชน์ให้แก่ชาติ 
         กลุ่มท่ี 5  แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) 
         กลุ่มท่ี 6  ต่างด้าวอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถส่งกลับประเทึต้นทาง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2552, ส านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย) 

          ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
         กรณีการส ารวจคนกลุ่มที่ 1 หรือคนท่ีอพยพเข้ามาในประเทึไทยเป็นเวลานานแล้ว สืบเนื่อง
จากหลักเกณฑ์การส ารวจตามยุทธึาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล กรณีของ
บุคคลกลุ่มที่ 1 ที่ก าหนดเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นคนที่อพยพเข้ามาในประเทึไทย ก่อน 18 มกราคม 
2538 (เข้ามาในช่วง 10 ปีก่อนหน้าการประกาึใช้ยุทธึาสตร์ฯ) ขณะที่การส ารวจครั้งใหญ่ครั้ง
สุดท้ายคือเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 (ภายใต้โครงการมิยาซาวา หรือการส ารวจบัตรเขียวขอบ
แดง)107 ดังนั้น เมื่อก าหนดว่าจะส ารวจเฉพาะคนที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยก่อนปี 2538 จึงท าให้คน

                                                           

        105เรื่องเดียวกัน, หน้า 112. 
        106ดรุณี ไพึาลพาณิชย์กุล, ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว และกรกนก วัฒนภูมิ, สรุปสถำนกำรณ์ด้ำน
สถำนะบุคคลและสิทธิของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชำติประจ ำปี 2552, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ, 2552), หน้า 1. 
        107เรื่องเดียวกัน, หน้า 3. 
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จ านวนหนึ่งตกหล่นไปจากกลุ่มเป้าหมาย คือ  คนที่อพยพเข้ามาช่วง 18 มกราคม 2538 – 29 
กันยายน 2542 อันจะท าให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล 
         กรณีคนกลุ่มที่ 2 หรือนักเรียนที่อยู่ในสถานึึกาา  การส ารวจกลุ่มนี้นอกจากจะเป็นการ
ส ารวจภายใต้ยุทธึาสตร์ฯแล้ว ยังเป็นการส ารวจภายใต้มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 
เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงึึกาาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนเข้าเรียน
ในสถานึึกาา (การจัดการึึกาาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราาฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย) ซึ่งได้
ก าหนดบทบาทให้กรมการปกครองในการส ารวจ แต่เนื่องจากขาดการจัดสรรงบประมาณ จึงสร้าง
ความยุ่งยากให้พอสมควรในการด าเนินการส ารวจ รวมถึงการก าหนดให้ส ารวจให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน จึงท าให้ไม่มีกระบวนการในการท าความเข้าใจที่จะท าการส ารวจ รวมถึงมีกลุ่ม
นักเรียนที่ออกจากการสถานึึกาากลางคันซึ่งท าให้ยากต่อการส ารวจและได้ข้อมูลที่แท้จริง108 
         กรณีกลุ่มที่ 3 หรือคนไร้รากเหง้า  เป็นการด าเนินการภายใต้การออกแบบให้การส ารวจอยู่ใน
ความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์ (พม.)  การส ารวจในรอบแรก มีการ
ส ารวจเฉพาะเด็กในสถานสงเคราะห์ที่อยู่ในความดุแลของ พม.  ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรม
ราชทัณฑ์ และอยู่ในความดูแลของกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งคาดว่ายังคงมีผู้ที่ตกหล่นอีก 
โดยเป็นกลุ่มที่อยู่นอกสถานสงเคราะห์ หรืออยู่ในสถานสงเคราะห์เอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งการ
ส ารวจรอบใหม่ อาจจะต้องหาวิธีการและหลักเกณฑ์ในการส ารวจให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงมาก
ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยากในการด าเนินการ 
         กรณีกลุ่มคนที่ 4 หรือคนที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทึชาติ  คนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มสุดท้าย
ที่มีการส ารวจ เป็นการด าเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย แต่ก็พบว่า ยังมี
ความไม่ชัดเจนต่อกลุ่มเป้าหมายในประเด็นต่างๆ เช่น ‘การท าคุณประโยชน์’นั้น หมายถึงเฉพาะการ
ท าคุณประโยชน์ภาครัฐหรือไม่ ล่าสุด ภายใต้ความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แห่งชาติ (สมช.) ได้ข้อสรุปแล้วว่าให้หมายถึง การท าคุณประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐและเอกชนที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทึชาติ109 
        แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดในเรื่องการแก้ปัญหานี้ก็คือ การท าให้นโยบาย
เกี่ยวกับการขจัดความไร้สัญชาติให้มีผลในทางปฏิบัติ แต่กระบวนการท างานเพ่ือให้สัญชาติไทยหรือ 
ให้สถานะที่ชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลไร้รากเหง้านั้นมักจะยุ่งยากซับซ้อน เป็นไปได้ช้า และบาง
นโยบายก็ไม่มีการน าไปปฏิบัติรวมไปถึงปัญหาในเรื่องของการตีความและการบังคับใช้กฎหมาย 

                                                           

        108เรื่องเดียวกัน, หน้า 4. 
     109เรื่องเดียวกัน. หน้า 7. 
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         อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการก าหนดกรอบการพิจารณาก าหนดสถานะที่เหมาะสม
ให้แก่กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาในเรื่องสถานะและสิทธิซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายตามยุทธึาสตร์ดังที่ระบุไว้ 
แต่ก็ยังไม่มีมาตรการทางปฏิบัติที่ชัดเจนเหมาะสม ในการก าหนดสถานะที่เหมาะสมให้แก่บุคคล
ดังกล่าว ทั้งกลุ่มที่ได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตน แต่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขในเรื่องสัญชาติอย่างแท้จริง และกลุ่มที่เป็นบุคคลไร้รากเหง้าขาดหลักฐานและยากต่อการ
พิสูจน์หาสัญชาติที่แท้จริง รวมถึงยังมีกลุ่มที่รอรับการส ารวจ ที่ยังคงเป็นบุคคลไร้สัญชาติที่ไม่อาจ
เข้าถึงสิทธิในด้านต่างๆ ได้เลย 

2.7  แนวทำงกำรด ำเนินกำรขององค์กรภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำคนไร้สัญชำติ  

        จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่าการหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องคนไร้สัญชาตินั้นมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของภาคนโยบายและภาคปฏิบัติหากจะมองภาพรวมในการหาทางออก
ของประเทึไทยในส่วนของการแก้ปัญหาความไร้สัญชาติของบุคคลธรรมดามีอยู่หลายระดับ 
กล่าวคือ110 
         1)  การแก้ปัญหาในระดับเฉพาะหน้า การแก้ปัญหาในระดับเฉพาะหน้า ก็คือ เป็นมาตรการที่
เอ้ือต่อความเป็นไปได้ที่คนไร้รากเหง้าจะได้รับสิทธิมนุายชนขั้นพ้ืนฐาน อันได้แก่  สิทธิมีเอกสารใน
การพิสูจน์ สิทธิในการึึกาา สิทธิในสุขภาพอนามัยที่ดี สิทธิในการท างาน และสิทธิในการก่อตั้ง
ครอบครัว โดยสถานการณ์ของประเทึไทย เด็กไร้รากเหง้าจ านวนถูกปฏิเสธสิทธิที่จะเข้าสู่สิทธิ
มนุายชนขั้นพ้ืนฐาน 
         ดังกล่าวมา การแก้ปัญหาในระดับเฉพาะหน้านี้ ก็เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน อัน
เป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับตามหลักสิทธิมนุายชน ซึ่งมาตรการระยะสั้นเฉพาะหน้าที่แก้ไขปัญหาใน
ส่วนนี้ เช่น  
               (1)  รับท าทะเบียนคนไร้รัฐในประเทึไทย เพื่อให้ทราบถึงจ านวนบุคคลที่ประสบปัญหา
ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ตาม พระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร พ.ึ. 2534 
               (2)  ยอมรับให้สิทธิเข้าเมืองและสิทธิอาึัยในประเทึตาม มาตรา 17 และ มาตรา 34 
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ึ. 2522ในระหว่างที่กระบวนการพิสูจน์ความไร้สัญชาติยังไม่
เสร็จสิ้น เพ่ือที่จะไม่ตกเป็นคนผิดกฎหมายคนเข้าเมือง อันเอื้อต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุายชน 
               (3)  ยอมรับให้สิทธิประกอบอาชีพในประเทึไทยเพ่ือที่จะสามารถใช้สิทธิที่จะเข้าสู่
ปัจจัย 4 แห่งชีวิต อันเป็นสิทธิมนุายชนขั้นพ้ืนฐานทั้งนี้โดยอาึัยอ านาจตามมาตรา 12 แห่ง

                                                           

        110พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร. ค ำถำมส ำหรับกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำสิทธิของเด็กไร้
รำกเหง้ำในประเทศไทย, เรื่องเดิม, หน้า 101. 
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พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ึ. 2521 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ึ. 2542 ในระหว่างที่กระบวนการพิสูจน์ความไร้สัญชาติยังไม่เสร็จ
สิ้น 
              (4)  ยอมรับให้สิทธิมนุายชนขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับความมั่นคงแห่งมนุาย์ (Human 
Security) ตามมาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอนุสัญญาระหว่างประเทึที่
ประเทึไทยได้ให้สัตยาบัน ตลอดจน ตามกฎหมายระหว่างประเทึจารีตประเพณีที่ผูกพันประเทึ
ไทย โดยเฉพาะสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมาย สิทธิในสุขอนามัยที่ดี และสิทธิในการ
เดินทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในระหว่างที่กระบวนการพิสูจน์ความไร้สัญชาติยังไม่เสร็จสิ้น 
        2)  การแก้ปัญหาในระดับชั่วคราว  เป็นการแก้ปัญหาในระดับกลาง ซึ่งมีลักาณะเป็น
มาตรการชั่วคราว ก็คือ มาตรการที่รัฐมักเข้าไปึึกาาความเป็นไปได้ที่จะขจัดปัญหาความไร้รัฐให้แก่
บุคคลที่ตกเป็นคนไร้รากเหง้า ซึ่งความมิรู้ในรากเหง้าที่เกิดขึ้นนั้นอาจแก้ไขได้โดยการสืบค้นหาความ
เป็นมาของรากเหง้า โดยสถานการณ์ในประเทึไทย เด็กไร้รากเหง้าจ านวนค่อนข้างมากไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือในการสืบค้นรากเหง้า แม้ในปัจจุบันจะมีองค์กรเอกชนเข้ามารับหน้าที่สืบค้นหา
รากเหง้าให้แก่เด็กเพ่ือยุติภาวะไร้รัฐให้แก่เด็ก แต่งานก็มีอุปสรรคมีปัญหาแทรกซ้อนค่อนข้างมาก 
เนื่องจากกระบวนการท างานของภาครัฐไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน อาทิเช่น ขั้นตอนกระบวนการ
ด าเนินการค่อนข้างจะมีขั้นตอนมากและมีความล่าช้าในการด าเนินการ จึงท าให้การสืบค้นหา
รากเหง้าประสบความส าเร็จได้ค่อนข้างยากล าบาก 
         มาตรการระยะกลางที่ช่วยด าเนินการในส่วนนี้ อาทิเช่น 
              (1)  ปรับทัึนคติของภาคราชการให้เข้าใจในการขจัดปัญหาคนไร้สัญชาติในประเทึไทย 
              (2)  ปรับทัึนคติของบุคคลเจ้าของปัญหาให้แก้ปัญหาของตนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และ เข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและใช้เวลา 
              (3)  ปรับทัึนคติของภาคนโยบาย ให้มีทัึนคติที่เห็นความส าคัญในการแก้ปัญหาที่
สาเหตุและค านึงถึงประโยชน์ของประเทึในระยะไกล 
        3)  การแก้ปัญหาในระยะยาว มีลักาณะเป็นมาตรการถาวร ก็คือ รัฐย่อมจะต้องมีการตัดสิน
เชิงนโยบายในการยอมรับให้สถานะบุคคลตามกฎหมายไทยแก่เด็กไร้รากเหง้า ซึ่งความเป็นไปได้ คือ 
             (1)  การให้สัญชาติไทยเพ่ือที่เด็กไร้รากเหง้าจะได้มาซึ่งสถานะคนสัญชาติไทย 
             (2)  การให้สิทธิเข้าเมืองและอาึัยอยู่ในลักาณะถาวรเพ่ือที่เด็กไร้รากเหง้าจะได้มาซึ่ง
สถานะคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถ่ินที่อยู่ถาวรตามกฎหมาย 
             (3)  การให้สิทธิเข้าเมืองและอาึัยอยู่ในลักาณะชั่วคราวเพ่ือที่เด็กไร้รากเหง้าจะได้มาซึ่ง
สถานะคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถ่ินที่อยู่ชั่วคราว 
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             (4)  การให้อาึัยอยู่ในลักาณะชั่วคราวโดยไม่ให้สิทธิเข้าเมืองเพ่ือที่เด็กไร้รากเหง้าจะ
ได้มาซึ่งสถานะคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อาึัยอยู่ชั่วคราวอาึัยอยู่ชั่วคราวโดยไม่มีสิทธิ เข้าเมือง
ตามกฎหมาย ท าให้บุคคลหลายคนมองว่า ปัญหาความไร้รากเหง้าไม่ส าคัญในระดับเดียวกับปัญหา
อ่ืน ท าให้เกิดความไม่จริงจังในการแก้ปัญหา หรือมีความล่าช้ามากในการแก้ปัญหา 
         มาตรการระยะยาวนี้เป็นการก าหนดนโยบายและแนวคิดในการให้สถานะบุคคลที่ชอบด้วย
กฎหมายไทยแก่คนไร้สัญชาติที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งมีความเป็นไปได้ 3 ทาง คือ ให้สัญชาติไทย 
ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายและให้สิทธิอาึัยถาวร ประการสุดท้าย ให้สถานะคนต่าง
ด้าวเขา้เมืองถูกกฎหมายและให้สิทธิอาึัยชั่วคราว นอกจากนี้ จะร้องปฏิรูปกระบวนพิจารณาค าร้อง
ให้มีสัญชาติไทยและสถานะคนต่างด้าวที่ชอบด้วยกฎหมายส าหรับบุคคลที่ได้ข้อยุติในเรื่องการไร้  
สัญชาติ  รวมถึงก าหนดองค์กรที่มีหน้าที่ผลักดันงานขจัดความไร้สัญชาติทั้งระบบ และเปิดโอกาสให้
ภาควิชาการและภาคประชาชนเข้าร่วมในการพิสูจน์ความไร้สัญชาติของบุคคลและชุมชน รวมถึงการ
อาจเกิดขึ้นได้จริงก าหนดสถานะ ซึ่งจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน มิฉะนั้นกระบวนการดังกล่าว อาจจะ
ไม่อาจเกิดข้ึนได้จริง 
        นโยบายภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของคนไร้สัญชาติ  แนวทางการแก้ไขปัญหา
สถานะบุคคลของบุคคลไร้สัญชาติของภาครัฐ เริ่มปรากฏให้เห็นชัดตั้งแต่การมี ‘ยุทธึาสตร์การ
จัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล’ ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 มกราคม 2548 เพ่ือแก้ไขปัญหาคน
ไร้รัฐ/ไร้สัญชาติในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งรัดแก้ปัญหากลุ่มคนที่มีสถานะตามกฎหมาย
ไม่ชัดเจน รวมถึงการคุ้มครองดูแลสิทธิขั้นพ้ืนฐานภายใต้การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยค านึงถึง
หลักประกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่ยุทธึาสตร์ที่ส าคัญ คือ 
ยุทธึาสตร์การก าหนดสถานะ ซึ่งก าหนดให้มีการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติ และเอกสารของ
กลุ่มเป้าหมายและพิจารณาก าหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการก าหนดสถานะแก่กลุ่มเป้าหมาย ตาม  
‘ยุทธึาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล’ ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 มกราคม 2548 นั้น
ได้จ าแนกผู้เข้าข่ายในการพิจารณาออกเป็น 6 กลุ่ม111แต่เนื่องจากกลุ่มที่ 5 แรงงานต่างด้าว 3 
สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) และกลุ่มที่ 6 ต่างด้าวอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถส่งกลับประเทึต้นทาง มี
ประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ จึงให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา
ประเภทที่ 1 – 4 เป็นล าดับแรกก่อน112 คือ 

                                                           

        111เรื่องเดียวกัน, หน้า 47. 
        112หนังสือราชการ ที่ นร ๐๘๐๔/๘๘๔ เรื่อง “ขออนุมัติหลักเกณฑ์การก าหนดสถานะบุคคล
กลุ่มเป้าหมายตามยุทธึาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล” ส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ.ท าเนียบรัฐบาล, (กรุงเทพมหานคร 1 ตุลาคม 2553) หน้า 3. 
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         กลุ่มที่ 1  ประเภทที่อพยพเข้ามาในประเทึไทยและอาึัยอยู่มานาน โดยไม่สามารถกลับ
ประเทึต้นทาง กรณีมีเชื้อสายไทย ให้พิจารณาแปลงสัญชาติเป็นไทยและหากเกิดในประเทึไทยให้
ได้รับสัญชาติไทย ส าหรับกรณีที่มิได้มีเชื้อสายไทย แต่อาึัยอยู่ในประเทึไทยเป็นเวลา10 ปีนับถึง
วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธึาสตร์ เมื่อ 18 มกราคม 2548(อพยพเข้ามาถึง 18 มกราคม 2538) 
พิจารณาให้ได้รับสถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
         กลุ่มที่ 2  ประเภทเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานึึกาาของประเทึไทยแต่ไม่มีสถานะที่
ถูกต้องตามกฎหมาย พิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ผู้ที่เกิดหรืออาึัยอยู่ในประเทึและจบการึึกาาใน
สถาบันอุดมึึกาาของประเทึไทย 
         กลุ่มที่ 3  ประเภทบุคคลไร้รากเหง้าพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่บุคคลที่ขาดบุพการีหรือ
บุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ และอาึัยอยู่ในประเทึไทยเป็นเวลา10 ปี ถึงวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ยุทธึาสตร์ 
        กลุ่มท่ี 4  บุคคลที่ท าประโยชน์ให้แก่ประเทึให้สัญชาติไทยแก่บุคคลซึ่งมีผลงานความรู้ ความ 
เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทึ อาทิด้านการึึกาา ด้านวัฒนธรรม วิทยาึาสตร์และ
เทคโนโลยี และการกีฬา ตามท่ีรัฐมนตรีมหาดไทยเห็นสมควร 
         ยุทธึาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 มกราคม 
2548 มีก าหนดเวลาด าเนินการ 2 ปีแต่ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และการส ารวจกลุ่มเป้าหมาย
ยังคงมีจ านวนมาก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2550 และ 3 พฤึจิกายน 
2552 ให้ขยายกรอบระยะเวลาด าเนินการครั้งละ 2 ปี รวม 2 ครั้ง โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 2  
พฤึจิกายน 2554 จนเมื่อปี 2553 คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการจัดการปัญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคล (นอส.) เห็นชอบให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอเรื่องหลักเกณฑ์
การก าหนดสถานะกลุ่มเป้าหมายตามยุทธึาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลเนื่องจาก 
การก าหนดสถานะเดิมที่ใช้แก่ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์เป็นรายกลุ่ม ไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้มีปัญหาในทางปฏิบัติ ประกอบกับเรื่องดังกล่าวเป็น
ประเด็นปัญหาความมั่นคงส าคัญที่ต้องตกลงใจในเชิงนโยบาย โดยข้อเสนอหลักเกณฑ์ใหม่ในการ
ก าหนดสถานะบุคคลต่อกลุ่มเป้าหมาย 4 ประเภท ซึ่งนอส. มีมติเห็นชอบ เมื่อ 18 สิงหาคม 2553 
โดยยึดกรอบหลักการ และหลักเกณฑ์เดิมของยุทธึาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 มกราคม 2548 แต่เปลี่ยนแปลงบางประเด็นให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน รวมถึงความสอดคล้องกับผลประโยชน์และความมั่นคงของ
ประเทึ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้113 

                                                           

        113หนังสือสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๔/๘๘๔ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553. หน้า 3. 
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        1. ประเภทที่อพยพเข้ามาในประเทึไทยและอาึัยอยู่มานาน  ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิมรับรองสถานะให้อาึัยอยู่ถาวรใน
ประเทึไทยรวม 18 กลุ่ม ประมาณ 3 แสนคน ที่ได้รับการจัดท าประวัติและเอกสารแสดงตนจาก
ทางราชการ และมีหลักฐานแสดงตนจากทางราชการ และมีหลักฐานชัดเจนว่าไม่สามารถเดินทาง
กลับประเทึต้นทางได้ โดยไม่รวมกลุ่มชาวมอแกนที่ประสบภัยสึนามิตามมติคณะรัฐมนตรี 18 
กันยายน 2550 ให้ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือกรณีพิเึา ทั้งนี้ หลักการ
ส าคัญ คือ  บุคคลที่มีเชื้อสายไทยหากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จะได้รับการแปลง
สัญชาติเป็นไทย ส าหรับบุคคลที่มิได้มีเชื้อสายไทย หลักเกณฑ์ส าคัญ คือ ต้องอพยพเข้ามาเป็นเวลา 
10 ปีนับถึงวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธึาสตร์ เมื่อ 18 มกราคม 2548 (อพยพเข้ามาถึง 18 
มกราคม 2538) และมีคุณสมบัติอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จะได้รับสถานะบุคคลต่างด้าวเข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมายและบุตรที่เกิดในประเทึไทยจะได้รับสัญชาติไทย 
        2.  ประเภทกลุ่มเด็กและบุคคลทั้งที่ก าลังเรียนอยู่ในสถานึึกาาและจบการึึกาาแล้วแต่ไม่มี
สถานะท่ีถูกต้องตามกฎหมาย  ครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียนชนกลุ่มน้อย/ชาติ
พันธุ์ตั้งแต่อดีตจนถึงการส ารวจจัดท าทะเบียนครั้งสุดท้าย ปี 2552 และที่ส ารวจเพ่ิมเติมตาม
ยุทธึาสตร์ฯ ในปี 2548–2552 หลักการคือ กรณีเกิดในประเทึไทย หากมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ึ. 2551 สามารถยื่นค าร้องขอลงรายการ
สัญชาติไทย หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวให้เข้าสู่กระบวนการก าหนดสถานะภายใต้ยุทธึาสตร์ฯ ตาม 
สถานะของบิดาและมารดา ส่วนกรณีที่มิได้เกิดในประเทึไทยมีหลักเกณฑ์ส าคัญ คือ ต้องอพยพเข้า
มาเป็นเวลา 10 ปีนับถึงวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธึาสตร์ฯ เมื่อ 18 มกราคม 2548 (อพยพเข้า
มาถึง 18 มกราคม 2538) และจบการึึกาาระดับอุดมึึกาา นับถึงวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ยุทธึาสตร์ฯ เมื่อ 18 มกราคม 2548 รวมถึงมีคุณสมบัติอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จะได้รับ
สถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ า เมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย อนึ่ ง  หากยังไม่จบการึึกาา
ระดับอุดมึึกาาให้ก าหนดสถานะภายใต้ยุทธึาสตร์ฯ ตามสถานะของบิดาและมารดา 
         3.  ประเภทบุคคลไร้รากเหง้า  ครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ได้รับการส ารวจและจัดท าทะเบียน
ประวัติและเอกสารแสดงตนตามยุทธึาสตร์ฯ ซึ่งได้ส ารวจระหว่างปี 2550 – 2552 จ านวน 3 พัน
คนเึา หลักเกณฑ์ส าคัญ คือ บุตรของบุคคลต่างด้าวหากเกิดและอาึัยอยู่ในประเทึไทยอย่างน้อย 
10 ปี และถูกบุพการีทอดทิ้งต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่จด
ทะเบียนตามกฎหมายหรือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานสงเคราะห์กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุาย์ และมีคุณสมบัติอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจะได้รับสัญชาติไทย กรณีมิได้เกิดใน
ประเทึไทยต้องอพยพเข้ามาเป็นเวลา 10 ปีนับถึงวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธึาสตร์ฯ เมื่อ 18 
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มกราคม 2548 (อพยพเข้ามาถึง 18 มกราคม 2538) รวมถึงมีหนังสือรับรองและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ
เช่นเดียวกับกรณีข้างต้น จะได้รับสถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
         4.  ประเภทบุคคลที่ท าประโยชน์ให้แก่ประเทึ  หลักเกณฑ์ คือ ให้กลุ่มเป้าหมายมาแสดงตัว
กับทางราชการพร้อมหลักฐานที่ท าคุณประโยชน์เป็นที่ประจักา์ อาทิ  การึึกาา การกีฬา สาขาที่
ขาดแคลน ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาขาอ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีว่ากา
กระทรวงมหาดไทยก าหนด และมีหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ตามที่ก าหนด โดยกรณีที่เกิดในประเทึไทย จะ
ได้สัญชาติไทย และกรณีมิได้เกิดในประเทึไทย มีเงื่อนไขเพ่ิมเติม คือ ต้องอพยพเข้ามาเป็นเวลา 10 
ปีนับถึงวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธึาสตร์ฯ (อพยพเข้ามาถึง 18 มกราคม 2538) จะได้รับสถานะ
เป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
         จากข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล (นอส.) ที่ เห็นชอบให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอเรื่องขออนุมัติ
หลักเกณฑ์การก าหนดสถานะบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามยุทธึาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคล เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2553 ดังที่กล่าวมานั้น ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2553 ลงมติว่า114 
         1. อนุมัติหลักเกณฑ์ในการก าหนดสถานะบุคคลต่อกลุ่มเป้าหมาย 4 ประเภท ตามที่
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ (หนังสือส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลับ ที่ นร 
๐๘๐๔/๘๘๔ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553) 
         2. อนุมัติให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดสถานะให้กับชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 
รวม 13กลุ่ม จ านวน 17 มติ ตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ (หนังสือส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ลับ ด่วนมาก ที่ นร ๐๘๐๔/๙๒๙ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553) 
         3.  มอบหมายให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับไปจัดท าข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่กลุ่ มบุคคลดังกล่าวจะได้รับ เช่น ที่ท ากิน การึึกาา การ
รักาาพยาบาล เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบเชิงเึราฐกิจ แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไป 
         จาก ‘ยุทธึาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล’ที่ได้รับการอนุมัติมติคณะรัฐมนตรี
ล่าสุด เมื่อ 9 ธันวาคม 2553 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แม้ว่าจะมีข้อก าหนดอนุมัติหลักเกณฑ์ในการ
ก าหนดสถานะบุคคลต่อกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันก็ตาม ซึ่งบุคคล ไร้

                                                           

        114หนังสือราชการ ที่ นร ๐๕๐๕/๒๓๐๔๒ เรื่อง “ขออนุมัติหลักเกณฑ์การก าหนดสถานะ
บุคคลกลุ่มเป้าหมายตามยุทธึาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล” ส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี.ท าเนียบรัฐบาล, (กรุงเทพมหานคร 9 ธันวาคม 2553), หน้า 2. 
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รากเหง้า ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายนั้น แต่ก็มีข้อจ ากัดอยู่ที่ว่าครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ได้รับการส ารวจ
และจัดท าทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนตามยุทธึาสตร์ฯ ซึ่งได้ส ารวจระหว่างปี  2550 – 
2552 หรือมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนและต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด แต่ประเด็นที่ส าคัญ คือ การที่จะให้สัญชาติไทยแก่บุคคลตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
สัญชาติ นั่นคือการจะต้องมีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทึไทยกับบุคคลเหล่านี้ซึ่งในกรณีที่เป็นคนไร้
รากเหง้า อาจจะเป็นบุคคลไร้รากเหง้าเพราะไม่อาจพิสูจน์ทราบถึงความมีรากเหง้าของตนเอง เพราะ
ขาดหลักฐานหรือเอกสารทางทะเบียนราาฎร แต่ก็ยังพอรู้ที่มาของตัวเอง กรณีนี้ยังพอมีทางในการที่
จะหาข้อเท็จจริงในการพิสูจน์หาความสัมพันธ์เพราะไม่ถือว่าเป็นคนไร้รากเหง้าโดยสิ้นเชิง แต่ถ้าเป็น
กรณีท่ีเป็นคนไร้รากเหง้าโดยสิ้นเชิง คือไม่มีความทรงจ าหรือไม่ทราบถึงความเป็นมาของตัวเอง โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่พลัดพรากหรือถูกทอดทิ้งจากบุพการีตั้งแต่เด็ก จึงเป็นการยากที่จะหา
ความสัมพันธ์หรือจุดเกาะเกี่ยวกับประเทึไทย เพ่ือที่จะขอมีสัญชาติไทย ซึ่งก็ยังคงเป็นปัญหาที่ต้อง
หาวิธีการหรือแนวทางแก้ไขให้คนกลุ่มนี้ 



บทท่ี 3 
กลไลกำรคุ้มครองสิทธทิำงกฎหมำยของคนรำกเหง้ำในประเทศไทย 

และในทำงสำกล 
 
3.1  ศึกษำถึงกฎหมำยไทยในเร่ืองกำรจัดกำรปัญหำคนไร้รำกเหง้ำในประเทศไทย 

       3.1.1  กฎหมำยรัฐธรรมนูญไทย 
        ประเทึไทยเป็นประเทึที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หลักการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ถือว่าเป็นหลักพ้ืนฐานที่ส าคัญของการปกครอง ทั้งนี้เพราะถือว่าึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์
เป็นหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น การกระท าของรัฐทั้งหลายจึงต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
คุณค่าอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญเพราะมนุาย์เป็นเป้าหมายการด าเนินการของรัฐ มนุาย์มิใช่เป็นเพียง
เครื่องมือในการด าเนินการของรัฐ การด ารงอยู่ของรัฐย่อมด ารงอยู่เพ่ือมนุาย์ มิใช่มนุาย์ด ารงอยู่เพ่ือ
รัฐ ด้วยเหตุนี้สิทธิและเสรีภาพจึงเป็นรากฐานที่ส าคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตย 
        สิทธิเสรีภาพเป็นสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญทุกฉบับ บทบัญญัติสิทธิเสรีภาพจะแสดงให้เห็น
ถึงพัฒนาการทางการเมืองของประเทึ เพราะประเทึที่มีการพัฒนาทางการเมืองย่อมมีกฎหมาย
รับรองสิทธิเสรีภาพไว้ชัดเจนและเป็นจริงในทางปฏิบัติ ในส่วนของเรื่องหลักประกันสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญนั้น จะให้ความส าคัญกับสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนที่มีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน การมีอยู่ของรัฐก็เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชน นอกจากสิทธิ
และเสรีภาพแล้ว ปัจจุบันเรื่องึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ (Human Dignity) ถือว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญ
หลักหนึ่ง 
        ึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ (Human Dignity)  คือ คุณค่าของมนุาย์ในแต่ละคน รัฐจะต้อง
ปฏิบัติต่อบุคคลในฐานะมนุาย์คนหนึ่ง รัฐธรรมนูญได้ให้ความคุ้มครองซึ่งรัฐจะต้องปฏิบัติต่อ
ประชาชน โดยถือว่าประชาชนเป็นมนุาย์คนหนึ่งจะปฏิบัติต่อบุคคลเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้นไม่เป็น
มนุาย์ไม่ได้ 
        รัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยได้กล่าวถึง  
เรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ “ึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชไทย พ.ึ.
2550 ไว้ใน 
        มาตรา 4 “ึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง” 
        มาตรา 26 “การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถึงึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์
สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้” 
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         มาตรา 28 “บุคคลย่อมอ้างึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักา์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อึีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
         บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางึาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในึาลได้                                                            
         บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางึาลเพ่ือบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้
โดยตรงหากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและ
เสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
        บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐในการใช้สิทธิตามความใน
หมวดนี้” 
         การบัญญัติถึงึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ไว้ใน มาตรา 4 มาตรา 26 และมาตรา 28 ของ
รัฐธรรมนูญนั้น ก็เพ่ือรับรองคุ้มครองึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ของบุคคล นอกจากจะเป็นสิ่งที่
กฎหมายให้การคุ้มครองแล้ว ยังถือว่าึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์เป็นรากฐานของสิทธิและเสรีภาพทั้ง
ปวง 
         ึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ ในทางกฎหมาย หมายถึง คุณค่าที่มีลักาณะเฉพาะและผูกพันอยู่กับ
ความเป็นมนุาย์ แต่สาระส าคัญของเรื่องึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์นั้นจะประกอบอยู่ด้วยกัน 2 
ประการ คือ “สิทธิในชีวิตและร่างกาย” กับ “สิทธิในความเสมอภาค” 
         รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเรื่องความเสมอภาคไว้ใน 
         มาตรา 5 “ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด เพึ หรือึาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครอง
แห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน” 
         มาตรา 30 “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียม
กัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
         การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อ
ชาติ ภาาา เพึ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเึราฐกิจ  
หรือสังคม ความเชื่อทางึาสนา การึึกาาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่ อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ 
         มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม” 
         หลักความเสมอภาคนั้นเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของปัจเจกบุคคลและเป็นสิทธิขั้นฐานที่มีลักาณะ
เป็นสิทธิเรียกร้องของปัจเจกบุคคล โดยถือหลักความเสมอภาคนั้นเป็นพ้ืนฐานของหลักความ
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ยุติธรรม ซึ่งทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองโดยเท่าเทียมกันทุกคนโดยไม่แบ่งแยกเหล่าก าเนิด เพึ 
หรือึาสนา ทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 3  
นอกจากนั้นยังมีบัญญัติไว้ในมาตรา 30 และ มาตรา 31 ถึงเรื่องความเสมอภาคของบุคคลไม่ว่าจะ
เป็นชายหรือหญิง หรือทหาร ต ารวจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็มีความเสมอภาคเท่าเทียมกั น 
 
หมด ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเพึไหน หรือมีต าแหน่งหน้าที่การงานใด ย่อมมีความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน 
         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธึักราช 2550 ได้บัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไว้ในหมวด  
         ส่วนที่ 1  บททั่วไป (มาตรา 26-29) 
         การรับรองึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ การที่องค์กรของรัฐทุกองค์กรจะใช้อ านาจต้องค านึงถึง
ึักดิ์ึรีความเป็นมนุาย์ (มาตรา 26) 
         สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันจากองค์กรของรัฐ 
         บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใช้ สิทธิทางึาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในึาลได้ (มาตรา 28) 
         การจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะกระท ามิได้ เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้ และกระท าได้
เพียงแค่เท่าที่จ าเป็น และกฎหมายจะต้องมีผลเป็นการบังคับใช้ทั่วไป คือ จะใช้บังคับแต่เฉพาะบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งมิได้ (มาตรา 29) 
         ส่วนที่ 2  ความเสมอภาค (มาตรา 30-31) 
         บุคคลย่อมเสมอภาคและได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันทุกคนไม่ว่าจะชายหรือหญิง 

บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ ฯลฯ ย่อมมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคล
ทั่วไปหมายความว่า ต าแหน่งหน้าที่ไม่ท าให้มีอภิสิทธิ์ใดๆเหนือบุคคลอ่ืน (มาตรา 31) 
         ส่วนที่ 3  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล (มาตรา 32-38) 
         บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สามารเคลื่อนไหวหรืองดเคลื่อนไหวโดยไม่
ถูกบังคับหรือจ ากัดจากรัฐหรือบุคคลอ่ืน การจับกุม คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคลหรือการกระท าอันใด
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้
อ านาจไว้ (มาตรา 32) 
         บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน คือ สามารถกระท าการใดก็ได้ในเคหสถาน ซึ่งบุคคลนั้น
ครอบครองอย่างเป็นปกติสุขการเข้าไปในเคหสถานหรือการก้าวล่วงละเมิดในเคหสถานของบุคคลอ่ืน
จะกระท ามิได้เว้นแต่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ านาจไว้ (มาตรา 33) 
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         บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทาง การเลือกถิ่นที่อยู่ การเนรเทึหรือห้ามบุคคลผู้มีสัญชาติ
ไทยเข้ามาในราชอาณาจักรจะกระท ามิได้ (มาตรา 34) 
         สิทธิในครอบครัว เกียรติยึ ชื่อเสียง และความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง การ
กล่าวไม่ว่าโดยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลในครอบครัว
จะกระท ามิได้เว้นแต่เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (มาตรา 35) 
         บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน การตรวจหรือเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลติดต่อถึงกัน
จะกระท ามิได้ เว้นแต่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ านาจไว้ (มาตรา 36) 
         บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการนับถือึาสนา (มาตรา 37) 
         การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ านาจไว้ (มาตรา 38) 

        
         
         ส่วนที่ 4  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา 39-40) 
         สิทธิไม่ถูกบังคับใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง หมายถึง บุคคลจะได้รับโทาทางอาญา ก็ต่อเมื่อ  
กระท าการในขณะกฎหมายบัญญัติในขณะนั้นก าหนดไว้เป็นความผิด และก าหนดโทาไว้ และโทาที่
จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทาที่ก าหนดไว้ในขณะกระท าความผิดไม่ได้ และในคดีอาญาต้อ ง
สันนิาฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่มีความผิด และจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนว่าเป็นผู้กระท า
ความผิด ก่อนมีค าพิพากาาถึงที่สุดไม่ได้ (มาตรา 39) 
         สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง (มาตรา 40) 
         ส่วนที่ 5  สิทธิในทรัพย์สิน (มาตรา 41-42) 
         สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินของตน (มาตรา 41) 
         สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนจากการเวนคืนโดยการเวนคืนนั้นจะกระท าได้เท่าที่มีบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายให้อ านาจไว้เท่านั้น (มาตรา 42) 
         ส่วนที่ 6  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ (มาตรา 43-44) 
         บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจ ากัดเสรีภาพจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาึัย
อ านาจแห่งกฎหมาย (มาตรา 43) 
         บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันในระหว่างการท างานและเม่ือพ้นภาวการณ์ท างาน 
         ส่วนที่ 7  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน (มาตรา 45-48)         
         บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะ
กระท ามิได้ การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์ หรือการห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนเสนอข่าวหรือการ
แทรกแซงเพ่ือลิดรอนสิทธิเสรีภาพจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ านาจไว้ 
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         พนักงานหรือลูกจ้างหรือข้าราชการที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัึน์ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็น (มาตรา 46)   
         ส่วนที่ 8  สิทธิและเสรีภาพในการึึกาา (มาตรา 49-50) 
         บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการึึกาาไม่น้อยกว่าสิบสองปี (มาตรา 49) 
         บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ (มาตรา 50) 
         ส่วนที่ 9  สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ (มาตรา 51-55) 
         บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน  
         เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐ การแทรกแซง
และการจ ากัดสิทธิของเด็กและเยาวชนในครอบครัวจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ให้อ านาจไว้เฉพาะเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น (มาตรา 52) 
         บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการและ
ความช่วยเหลือจากรัฐ (มาตรา 53) 
         ส่วนที่ 10  สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน (มาตรา 56-62) 
         สิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้น
จะกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ (มาตรา 56) 
         สิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจงจากหน่วยงานของรัฐ และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 57) 
         สิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (มาตรา 58) 
         สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ (มาตรา 59) 
         สิทธิในการฟ้องหน่วยราชการ (มาตรา 60) 
         สิทธิของผู้บริโภค ย่อมได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิได้รับการแก้ไขเยียวยาความ
เสียหาย(มาตรา 61) 
         สิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
และหน่วยงานของรัฐ (มาตรา 62) 
         ส่วนที่ 11  เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม (มาตรา 63-65) 
         บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราึจากอาวุธ (มาตรา 63) 
         บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหพันธ์ หรือหมู่คณะอ่ืน (มาตรา 64) 
         บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองเพ่ือสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของ
ประชาชน(มาตรา 65) 
         ส่วนที่ 12  สิทธิชุมชน (มาตรา 66-67) 
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         บุคคลย่อมมีสิทธิอนุรักา์หรือฟ้ืนฟูประเพณีท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (มาตรา 66) 
         สิทธิได้รับข้อมูลในกิจกรรมที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพ
ชีวิต (มาตรา 67) 
         ส่วนที่ 13 สิทธิพิทักา์รัฐธรรมนูญ (มาตรา 68-69) 
         บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ (มาตรา 
68) 
         สิทธิในการต่อต้านการล้มล้างระบอบประชาธิปไตย(มาตรา 69) 
         ผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้น คือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย ไม่ได้หมายถึงคน
ต่างชาติ คนต่างชาติจะมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามสนธิสัญญาที่
ประเทึของคนที่มีสัญชาตินั้นท าไว้กับประเทึไทย หรือเป็นไปตามกฎหมายล าดับรองที่มีล าดับชั้น
ต่ ากว่าท าไว้กับประเทึไทย หรือเป็นไปตามกฎหมายล าดับรองที่มีล าดับชั้นต่ ากว่ากฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนเมื่อใดก็ได้  
         ในกรณีที่บุคคลซึ่งเป็นบุคคลไร้สัญชาติ หรือบุคคลไร้รากเหง้า ไรตัวตนทางกฎหมายก็ย่อมจะ
สูญเสียสิทธิเสรีภาพในส่วนนี้ไป ตราบใดที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าบุคคลนั้นมีความเกาะเกี่ยวกับรัฐใด ก็
ย่อมจะเสียสิทธิเหล่านี้ไปโดยสิ้นเชิง 

         3.1.2  พระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ. 2508 
         พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508  ได้บัญญัติวิธีการได้มาซึ่งสัญชาติไทยของบุคคลธรรมดา
ไว้ในหมวด 1 มาตรา 7 ถึง มาตรา 12 โดยแบ่งวิธีการได้มาซึ่งสัญชาติไทยออกเป็น 4 วิธี  คือ 
                 

 

                 3.1.2.1  สัญชาติไทยโดยการเกิด (Nationality of Origin) 
                      มาตรา 7115บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 
                              (1)  ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอก
ราชอาณาจักรไทย 

                                 (2)  ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา7 ทวิวรรคหนึ่ง 

                                                           

        115มาตรา 7 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2535 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/H51/M7-12.html#71
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                     ค าว่าบิดาตาม (1) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิด
ตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด และมิได้จด
ทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตรก็ตาม116 
                     จากบทบัญญัติมาตรา 7 นี้ เห็นได้ว่าบุคคลจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนี้ จาก 2 
กรณี คือ (1) อาึัยหลักสืบสายโลหิต และ (2) ถือหลักดินแดน 
                3.1.2.2  สัญชาติไทยโดยการแปลงชาติ (Naturalization) 
                พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 ได้วางเงื่อนไขและก าหนดคุณสมบัติของคนต่าง
ด้าวที่อาจขอแปลงสัญชาติเป็นคนไทยไว้ในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 
                       มาตรา 10  คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้อาจขอแปลงสัญชาติ 
เป็นไทยได ้
                                (1) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมี
สัญชาติ 
                                (2) มีความประพฤติด ี
                                (3) มีอาชีพเป็นหลักฐาน 
                                (4) มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นค าขอแปลง
สัญชาติเป็นไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
                                (5)  มีความรู้ภาาาไทยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
                         มาตรา 11 บทบัญญัติในมาตรา 10 (4) และ(5) มิให้น ามาใช้บังคับถ้าผู้ขอแปลง
สัญชาติเป็นไทย 
                                (1) ได้กระท าความดีความชอบเป็นพิเึาต่อประเทึไทยหรือได้ท า
คุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร 
                                (2) เป็นบุตร ภริยา หรือสามีของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทยหรือของผู้
ได้กลับคืนสัญชาติไทย117 
                                (3) เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน 
                                (4) เป็นสามีของผู้มีสัญชาติไทย118 

                                                           

        116วรรคสองของมาตรา 7 เพ่ิมความโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) 
พ.ึ. 2551. 
        117ความใน (2) ของมาตรา 11  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ึ. 2551 
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                     มาตรา 12 ผู้ใดประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้ยื่นค าขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                     ถ้าผู้ประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามวรรคหนึ่ง มีบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะตามกฎหมายไทยและบุตรนั้นมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทึไทยอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่
บุตรพร้อมกับตนได้โดยบุตรนั้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 10 (1) (3) (4) และ (5) 
                     การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี
เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรอนุญาตให้น าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเมื่อ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ให้ผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยปฏิญาณตนว่าจะมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทึไทย 
                    เมื่อมีประกาึตามมาตรา 5 แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือส าคัญการแปลง
สัญชาติเป็นไทยให้ไว้แก่ผู้นั้นเป็นหลักฐาน 
                3.1.2.3  สัญชาติไทยโดยการสมรส (Marriage) 
                พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 ได้ก าหนดเรื่องการได้สัญชาติโดยการสมรสไว้ใน 
                      มาตรา 9 หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้
สัญชาติไทย ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                      การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี 
                3.1.2.4 สัญชาติไทยโดยการรับคืน (Recovery of Nationality) 
                      ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 ได้ก าหนดเรื่องการได้สัญชาติโดยการรับ
คืนไว้ใน 
                      มาตรา 23  ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้
สมรสกับคนต่างด้าวตามมาตรา 13 ถ้าได้ขาดจากการสมรสแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ย่อมมีสิทธิขอ
กลับคืนสัญชาติไทยได้ 
                     การขอกลับคืนสัญชาติไทยให้ยื่นแสดงความจ านงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                     มาตรา 24 ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาขณะที่ตน
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถ้าประสงค์จะกลับคืนสัญชาติไทย ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงภายในสองปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ 

                                                                                                                                                                               

        118ความใน (4) ของมาตรา 11  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ึ. 2551 
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                     การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้กลับคืนสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรี 
                     การได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาตินั้น ได้ก าหนดให้บุคคลได้สัญชาติ
ไทยไว้ใน 4 กรณีดังกล่าวข้างต้น ในส่วนของบุคคลที่ยังพิสูจน์ถึงความเกาะเกี่ยวของตนกับประเทึ
ไทยได้นั้น พระราชบัญญัติสัญชาติ ยังไม่ได้มีข้อก าหนดในเรื่องการให้สัญชาติที่ชัดเจน มีเพียงแต่  
 
บทบัญญัติในเป็นเฉพาะเรื่องเพ่ือจัดการกับบุคคลไร้สัญชาติเหล่านี้ เช่น พระราชบัญญัติการทะเบียน
ราาฎร พ.ึ. 2534 ที่ใช้มาเป็นข้อบังคับในการเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราาฎร หรือ  ระเบียบ
ส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
พ.ึ. 2548 เป็นต้น  

         3.1.3  พระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 
         พระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร เป็นพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นมาใช้มาบังคับใช้เกี่ยวกับ
การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราาฎร ตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด 2 มาตรา 12 
         มาตรา 12 เพ่ือประโยชน์ในการเก็บรักาาและควบคุมการทะเบียนราาฎร การตรวจสอบ
พิสูจน์ตัวบุคคลและประมวลผลข้อมูลทะเบียนประวัติราาฎรให้ส านักทะเบียนกลางด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราาฎรตามที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด และปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนประวัติราาฎรให้ตรงต่อความเป็นจริงอยู่เสมอ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
         ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติราาฎร ให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลของคนซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยที่เข้ามาหรือ
อาึัยอยู่ในราชอาณาจักร จัดส่งข้อมูลที่มีอยู่ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามที่ผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางร้องขอ119 
         พระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎรได้ตราขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเก็บรักาาและควบคุมการ
ทะเบียนราาฎร ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 12 ซึ่งการเก็บข้อมูลทางทะเบียนราาฎร์นั้นมีความส าคัญ
มาก เพราะในกรณีที่ต้องการพิสูจน์ตัวบุคคล หรือกรณีใดๆที่ต้องการระบุถึงตัวบุคคล ประวัติทาง
ทะเบียนราาฎร์จึงมีความส าคัญมากในการให้ข้อมูล โดยมีการเก็บประวัติตั้งแต่การเกิด การตาย การ
ย้ายที่อยู่ต่างๆ ซึ่งสภาพการมีตัวตนทางกฎหมายนั้น เริ่มตั้งแต่การแจ้งเกิดของบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ 
ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่ต้องได้รับในทุกด้าน การแจ้งเกิดจึงถือว่ามี

                                                           

        119ความในวรรคสองของมาตรา 12 เพ่ิมเติมโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราาฎร (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2551 
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ความส าคัญต่อบุคคลมากในการที่จะแสดงว่าบุคคลนั้นมีตัวตนมีสิทธิเสรีภาพ ได้รับการคุ้มครองทาง
กฎหมาย 
         พระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร พ.ึ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ึ. 2551 ได้
บัญญัติถึงการแจ้งเกิดไว้ใน 
         มาตรา 18 เมื่อมีคนเกิดให้แจ้งการเกิดดังต่อไปนี้ 
                    (1) คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่ง
ท้องที่ท่ีคนเกิดในบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด 
                    (2) คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มี
คนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด ในกรณีจ าเป็นไม่อาจ
แจ้งได้ตามก าหนด ให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเกิด 

         การแจ้งตาม (1) และ (2) ให้แจ้งตามแบบพิมพ์ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด พร้อมทั้ง
แจ้งชื่อคนเกิดด้วย 
         ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน การแจ้งตามวรรคหนึ่ง
จะแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่อ่ืนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง120 
         มาตรา 19121ผู้ใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กอ่อนซึ่งถูกทอดทิ้งให้น าตัวเด็กไปส่งและ
แจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุาย์ซึ่งปฏิบัติงานในท้องที่ที่ตนพบเด็กนั้นโดยเร็ว เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้รับตัวเด็กไว้แล้วให้บันทึกการรับตัวเด็กไว้ ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจรับเด็กไว้ ให้น าตัวเด็กพร้อมบันทึกการรับตัวเด็กส่งให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุาย์ในเขตท้องที่ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้รับตัวเด็กไว้หรือได้รับตัวเด็ก
จากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจแล้ว ให้แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งและให้นาย
ทะเบียนออกใบรับแจ้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบและแบบพิมพ์ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด 
         บันทึกการรับตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นสองฉบับและเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับตัวเด็กหนึ่ง
ฉบับและส่งมอบให้กับนายทะเบียนผู้รับแจ้งหนึ่งฉบับ โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการบุคคล
ของผู้ที่พบเด็ก พฤติการณ์ สถานที่และวันเวลาที่พบเด็ก สภาพทางกายภาพโดยทั่วไปของเด็ก 

                                                           

        120ความในวรรคสามของมาตรา 18 เพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราาฎร (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2551 
        121ความเดิมในมาตรา 19 ถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยมาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2551 



81 
 

 

 

เอกสารที่ติดตัวมากับเด็ก และประวัติของเด็กเท่าที่ทราบ และในกรณีที่ไม่อาจทราบสัญชาติของเด็ก
ให้บันทึกข้อเท็จจริงดังกล่าวไว้ด้วย 
         มาตรา 19/1122  เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในการ
อุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตามที่รัฐมนตรีประกาึก าหนด ถ้าเด็กยังไม่ได้แจ้งการเกิดและไม่มี
รายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
เป็นผู้แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ และให้นายทะเบียนออก
ใบรับแจ้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบและแบบพิมพ์ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด 
         มาตรา 19/2123การพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติของเด็กตามมาตรา 19 และมาตรา 
19/1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีท่ีไม่อาจพิสูจน์สถานะเกิด 
 
และสัญชาติได้ ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดท าทะเบียนประวัติและออก
เอกสารแสดงตนให้เด็กไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด 
         มาตรา 19/3124ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเจ้าบ้านหรือบิดามารดามิได้แจ้งการเกิดให้ตามมาตรา 18 
อาจร้องขอต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพ่ือแจ้งการเกิดได้ตามระเบียบที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง
ก าหนด และให้น าความในมาตรา 19/2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
         ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองแจ้งแทนได้ 
แต่ส าหรับกรณีของบิดามารดาให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งด าเนินการให้ต่อเมื่อได้ช าระค่าปรับตามที่
นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเปรียบเทียบตามมาตรา 47 (2) และมาตรา 51 แล้ว 
         มาตรา 20125เมื่อมีการแจ้งการเกิดตามมาตรา 18 หรือมาตรา 19 มาตรา 19/1 หรือมาตรา 
19/3 ทั้งกรณีของเด็กที่มีสัญชาติไทยหรือเด็กที่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วย

                                                           

        122มาตรา 19/1 เพ่ิมเติมโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร (ฉบับที่ 2) 
พ.ึ. 2551 
        123มาตรา 19/2 เพ่ิมเติมโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร (ฉบับที่ 2) 
พ.ึ. 2551 

        124มาตรา 19/3  เพ่ิมเติมโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร (ฉบับที่ 2) 
พ.ึ. 2551 
        125ความเดิมในมาตรา 20 ถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2551 
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สัญชาติ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้งโดยมี
ข้อเท็จจริงเท่าที่สามารถจะทราบได้ 
         ส าหรับการแจ้งการเกิดของเด็กที่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตรให้ตามแบบพิมพ์ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด โดยให้
ระบุสถานะการเกิดไว้ด้วย 
         มาตรา 20/1126  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้สัญชาติไทยแก่กลุ่มบุคคลใดหรือให้กลุ่ม
บุคคลใดแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ หรือกรณีมีเหตุจ าเป็นอ่ืน และบุคคลดังกล่าวจ าเป็นต้องมีหนังสือ
รับรองการเกิด ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวยื่นค าขอหนังสือรับรองการเกิดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด 
         จากมาตรา 19 ถึง มาตรา 20/1 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งเกิดของเด็ก ในกรณีที่เป็น
เด็กท่ีถูกน ามาทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่สามารถจะทราบถึงสัญชาติที่แท้จริงได้ โดยการแจ้งเกิดนี้ก็
เพ่ือที่จะให้เด็กเหล่านี้มีตัวตนในทางกฎหมายก่อน บทบัญญัติในส่วนนี้จึงเป็นเหมือนการเก็บประวัติ
ทางทะเบียนราาฎร แม้ว่าเด็กเหล่านี้อาจจะยังไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด หรือ เพ่ือรอการพิสูจน์
สัญชาติที่แท้จริงแต่ก็ถือว่าเป็นการเก็บหลักฐานส่วนหนึ่งที่อาจใช้ในการพิสูจน์สัญชาติในภายหน้า 
และไม่ท าให้เด็กกลายเป็นบุคคลไร้รากเหง้าโดยสิ้นเชิงตั้งแต่เกิด 

         

 

         3.1.4  ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรส ำรวจและจัดท ำทะเบียนส ำหรับบุคคลที่
ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน พ.ศ. 2548 
         ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน พ.ึ. 2548 เป็นกฎหมายที่ไทยใช้รองรับสถานะของบุคคลตามกฎหมายให้แก่บุคคลที่
ประสบความไร้รัฐในประเทึไทย โดยเป็นระเบียบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การแจ้งเกิด การแจ้งการ
ตาย และการย้ายที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งทั้งหมด 17 ข้อ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
                   3.1.4.1 ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ึ. 2548 

                                                           

        126มาตรา 20/1  เพ่ิมเติมโดยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร (ฉบับที่ 2) 
พ.ึ. 2551 
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                   ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  18  มกราคม  2548  เห็นชอบยุทธึาสตร์การ
จัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลไร้สถานะที่อาึัยอยู่ในประเทึไทยทุกกลุ่มโดยให้มีการ
ส ารวจและจัดท าทะเบียนบุคคลที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราาฎร อาึัยอ านาจตามความใน
มาตรา 8 (1) วรรคสอง  และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร  พ.ึ. 
2534  ผู้อ านวยการทะเบียนกลางออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนราาฎรไว้  ดังนี้ 
                   ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท า
ทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  พ.ึ. 2548” 
                   ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  พฤาภาคม  2548  เป็นต้นไป 
                   ข้อ 3  ในระเบียบนี้        
                   “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” หมายถึงบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแต่ไม่
มีรายการในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13 และ ท.ร. 14)เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันถิ่นก าเนิดหรือ
ประวัติของบุคคลหรือมีหลักฐานไม่เพียงพอที่นายทะเบียนจะพิจารณาเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านทั้งนี้ไม่
รวมถึงคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่ไม่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ  หรือรัฐ
ไม่มีนโยบายผ่อนผันให้อาึัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเึา 
                  “ทะเบียนประวัติ” หมายความว่า ทะเบียนส าหรับลงรายการของบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนซึ่งจัดท าเป็นรายหมู่บ้านหรือชุมชน 
                  “บัตรประจ าตัว” หมายความว่า เอกสารที่นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นออกให้กับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ได้จัดท าทะเบียนประวัติแล้ว  ส าหรับใช้เป็น
หลักฐานแสดงตัว 
                   ข้อ 4  ให้นายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นจัดให้มีการส ารวจและจัดท า
ทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ขณะส ารวจอยู่ในเขต
ของส านักทะเบียนนั้นๆ ตามแบบ ท.ร. 38 ก  และบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของส านัก
ทะเบียน 
                   ข้อ 5  การลงรายการในทะเบียนประวัติ  (ท.ร. 38 ก) ให้นายทะเบียนจดบันทึกโดย
ละเอียดตามที่ได้รับแจ้ง  รายการใดไม่ทราบให้เขียนข้อความว่า  “ไม่ทราบ”  แต่อย่างน้อยต้องมี
รายการชื่อตัว  ชื่อสกุล (ถ้ามี) ที่อยู่  เลขประจ าตัว  และวันเดือนปีเกิด  หรืออายุ  (ถ้าทราบ) 
รายการชื่อตัว  ชื่อสกุล  และวันเดือนปีเกิด  หรืออายุของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มที่มี 
ความผิดปกติหรือพิการทางสมองให้ลงรายการตามที่ผู้อุปการะดูแลแจ้งรายการที่อยู่ตามวรรค
หนึ่ง  ให้ลงเลขท่ีบ้านของบ้านซึ่งบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพักอาึัยในช่วงเวลาที่มีการส ารวจ
หรือยื่นค าร้องขอลงทะเบียน  ไม่ว่าจะเป็นการพักอาึัยเป็นประจ าหรือชั่วคราว  ส าหรับบุคคลซึ่งไม่
มีที่พักอาึัยเป็นหลักแหล่งให้ลงรายการเฉพาะชุมชน  หรือหมู่บ้าน  ต าบล 



84 
 

 

 

                   ข้อ 6  เพ่ือความสะดวกในการจัดท าทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงฐานข้อมูลการ
ทะเบียนราาฎรของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  ให้นายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียน
ท้องถิ่นก าหนดเลขประจ าตัวประชาชนให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคนละหนึ่งเลขไม่ซ้ ากัน  
เลขประจ าตัวของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ประกอบด้วยเลข 13 หลักตามที่ผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 
                   ข้อ 7  เมื่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้จัดท าทะเบียนประวัติตาม 
ข้อ 4 แล้วให้จัดท าบัตรประจ าตัวตามแบบท้ายระเบียบนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางก าหนด  มอบให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงตัว 
                   ข้อ 8  ให้ส านักทะเบียนกลางจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์  โดยแยกต่างหากจากฐานข้อมูลการทะเบียนราาฎรของคนที่ มี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  (ท.ร. 13  และ  ท.ร. 14) 
                   รายการทะเบียนประวัติที่จัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างน้อยต้องมีรายการตามทะเบียน
ประวัติ (ท.ร. 38ก) ลายพิมพ์นิ้วมือ  และภาพใบหน้า และจะมีข้อมูลที่จ าเป็นอ่ืน ๆอีกก็ได้ 
กรณีหน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นต้องการขอใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  สามารถร้องขอเชื่อมโยงข้อมูลได้ ทั้งนี้ตามวิธีการที่
ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด 
                   ข้อ 9  การรับแจ้งการเกิดบุตรของคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  ให้นายทะเบียน
เรียกหลักฐานเพ่ือตรวจสอบว่าเด็กที่เกิดได้สัญชาติไทยหรือไม่  หากพบว่าเป็นคนสัญชาติไทยหรือ
เป็นคนไม่มีสัญชาติไทย  ให้ปฏิบัติในการรับแจ้งการเกิดและเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านตามระเบียบ
ส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราาฎร พ.ึ.2535  แต่หากไม่สามารถวินิจฉัยสัญชาติ
ของเด็กได้  ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตรให้ตามแบบ  ท.ร. 031  และเพ่ิมชื่อเด็กในทะเบียน
ประวัติ  (ท.ร. 38 ก)  ฉบับที่บิดาหรือมารดาของเด็กมีชื่ออยู่ 
                   กรณีเด็กเกิดต่างท้องที่เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตรตามแบบ ท.ร. 031 ให้
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คัดส าเนารายการสูติบัตรฉบับดังกล่าวแจ้งไปยังนายทะเบียนประจ าส านัก
ทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ท่ีบิดาหรือมารดาของเด็กมีชื่ออยู่เพ่ือด าเนินการ
เพ่ิมชื่อเด็กลงในทะเบียนประวัติ  (ท.ร. 38 ก) ฉบับเดียวกับบิดาหรือมารดาของเด็ก 
                   ข้อ 10  การรับแจ้งการตายของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  ให้ใช้แบบพิมพ์ใบ
รับแจ้งการตาย (ท.ร. 4  ตอนหน้า)และเมื่อรับแจ้งการตายแล้วให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกมรณ
บัตรให้ผู้แจ้งตามแบบ  ท.ร. 051  และจ าหน่ายรายการของบุคคลที่ตายในทะเบียนประวัติ  (ท.ร. 
๓๘ ก)  ที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่กรณีการตายต่างท้องที่  เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งออกมรณบัตรใหตาม
วรรคหนึ่งแล้ว  ให้คัดส าเนารายการมรณบัตรฉบับดังกล่าว  แจ้งไปยังนายทะเบียนประจ าส านัก 
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ทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายรายการ
บุคคลในทะเบียนประวัติ  (ท.ร. 38 ก) 
                   ข้อ 11  กรณีการตายของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นการตายโดยผิด
ธรรมชาติ  หรือเกิดจากโรคติดต่ออันตราย  ให้นายทะเบียนถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีของคนไทย
หรือคนไม่มีสัญชาติไทยตามระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราาฎร พ .ึ. 
2534 
                   ข้อ 12  บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ประสงค์จะย้ายที่อยู่  ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในการ
สงเคราะห์ดูแลของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลใดจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่ท าหน้าที่สงเคราะห์หรือดูแลบุคคลดังกล่าว  โดยในการแจ้งย้ายที่
อยู่ส าหรับบุคคลที่ป่วยเป็นโรคทางจิตประสาทหรือพิการทางสมอง  หรือเด็ก  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้อุปการะ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ท าหน้าที่
แจ้งย้าย 
                  ข้อ 13  การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน   ให้นาย
ทะเบียนผู้รับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าด าเนินการ  ดังนี้ 

                       1. การย้ายออก 
                      1)  ให้เรียกตรวจหลักฐานของผู้แจ้งและผู้ที่จะย้ายที่อยู่  ได้แก่  บัตรประจ าตัวผู้
แจ้งหลักฐานการยินยอมให้ย้ายที่อยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  บัตรประจ าตัวหรือแบบรับรอง
รายการทะเบียนประวัติ  (ท.ร. 38 ข)ของบุคคลที่จะย้ายที่อยู่  และหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี) 
                      2)  ตรวจสอบรายการบุคคลผู้แจ้ง และบุคคลที่จะย้ายที่อยู่จากฐานข้อมูลทะเบียน
ราาฎรในระบบคอมพิวเตอร์ 
                      3)  เมื่อพบว่าบุคคลดังกล่าวมีรายการถูกต้อง ให้ออกใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ตาม
แบบ  ท.ร. 071  ตอนที่ 1  และตอนที่  2  มอบให้แก่ผู้แจ้ง 
                      4)  หมายเหตุการแจ้งการย้ายที่อยู่ในทะเบียนประวัติ  (ท.ร. 38 ก) ของส านัก
ทะเบียน 
                      5)  เมื่อได้รับใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่  ท.ร. 071  ตอนที่  2  จากส านักทะเบียน
ปลายทาง  ให้จ าหน่ายรายการของบุคคลที่ย้ายที่อยู่ในทะเบียนประวัติ  (ท.ร. 38 ก)ของส านัก
ทะเบียน 
                  2. การย้ายเข้า 
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                       1) ให้เรียกตรวจหลักฐานใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ตามแบบ ท.ร. 071 ตอนที่ 1 
และตอนที่ 2 จากผู้แจ้ง  บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง  บัตรประจ าตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียน
ประวัติ (ท.ร. 38 ข) ของบุคคลที่ย้ายที่อยู ่ หลักฐานการยินยอมให้อาึัยอยู่ในบ้านจากเจ้าบ้าน(ถ้ามี) 
                      2) เพ่ิมรายการบุคคลของผู้ย้ายที่อยู่ในทะเบียนประวัติ  (ท.ร. 38 ก)ของส านัก
ทะเบียน 
                      3)  ส่งใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่  ท.ร. 071  ตอนที่ 2  คืนส านักทะเบียนต้นทาง 
                 ข้อ 14  บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนผู้ใดได้รับการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน  ท.ร.  
 
13  หรือ ท.ร. 14 แล้วแต่กรณี   ให้นายทะเบียนจ าหน่ายรายการบุคคลและเลขประจ าตัวของผู้นั้น
ในทะเบียนประวัติ  (ท.ร. 38 ก) และฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
                  ข้อ 15  ให้นายทะเบียนตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  หากตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ารายการในทะเบียนประวัติ
ของผู้ใดไม่ถูกต้อง  หรือมีการแจ้งรายการซ้ าซ้อน  ให้นายทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม  จ าหน่ายหรือ
ด าเนินการอ่ืนใดให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง 
                  ข้อ 16 การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลและการแก้ไขรายการในทะเบียนประวัติ
เอกสารการทะเบียนราาฎรอื่นและฐานข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้
นายทะเบียนปฏิบัติตามระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราาฎร พ.ึ. 
2535  โดยในส่วนของทะเบียนประวัติให้ด าเนินการเช่นเดียวกับทะเบียนบ้าน 
                  ข้อ 17  บัตรประจ าตัวของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและแบบพิมพ์การ
ทะเบียนราาฎรส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  ให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้  ดังนี้ 
                     1.  ท.ร. 031  เป็นสูติบัตร  ใช้ส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
                     2.  ท.ร. 051  เป็นมรณบัตร  ใช้ส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
                     3.  ท.ร. 071  เป็นใบแจ้งการย้ายที่อยู่  ใช้ส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
                      4.  ท.ร. 38 ก เป็นทะเบียนประวัติส าหรับลงรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน 
                      5.  ท.ร. 38 ข  เป็นแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน  ซึ่งคัดจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

         3.1.5  ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย 
พ.ศ. 2551 
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                 3.1.5.1 ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทย พ.ึ. 2551 
                 โดยที่กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทะเบียนราาฎร พ.ึ. 2548 และได้ออกกฎกระทรวงก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทะเบียนราาฎรและก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ึ. 2551 ขึ้นใช้บังคับแทนท าให้
ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ึ. 2547 และ
ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเึา พ.ึ. 2547 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวง
ที่ได้ปรับปรุงใหม่สมควรปรับปรุงระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวคนซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวอาึัยอ านาจตามความในมาตรา 
8/2 และมาตรา 19/2 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร พ.ึ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา34 มาตรา35  
 
และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้ โดยอาึัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายผู้อ านวยการทะเบียนกลางออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
                 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัว
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ึ. 2551” 
                 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาึในราชกิจจานุเบกาาเป็นต้นไป 
                 ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

                      1. ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทย พ.ึ. 2547 
                      2. ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเึา พ.ึ. 2547 
                 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
                     “คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” หมายถึง 

                  1.  คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมืองและมีใบส าคัญถิ่นที่อยู่หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
หรือกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวแล้วแต่กรณีและบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดใน
ราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
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                  2. คนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาึัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเึาเฉพาะ
รายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและบุตรของบุคคล
ดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
                         “บัตร”หมายความว่าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

                         “ผู้ถือบัตร”หมายความว่า ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของบัตร 
                 ข้อ 5 คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์และมี
ชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14 หรือ ท.ร. 13)หรือทะเบียนประวัติที่ส านักทะเบียน
อ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นจัดท าขึ้นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการทะเบียนราาฎรต้อง
มีบตัรตามระเบียบนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีอายุครบห้าปีบริบูรณ์หรือวันที่นายทะเบียนเพ่ิมชื่อ
ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14 หรือ ท.ร. 13) 
                 ผู้ถือบัตรที่บัตรเดิมหมดอายุบัตรหายหรือถูกท าลาย หรือบัตรช ารุดต้องมีบัตรใหม่
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกท าลายหรือบัตรช ารุด แล้วแต่กรณี 
                 ผู้ถือบัตรที่แก้ไขรายการชื่อตัวชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิดใน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14 หรือ ท.ร. 13) ต้องเปลี่ยนบัตรภายในหกสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้
แก้ไขรายการดังกล่าวในทะเบียนบ้าน 
                 ข้อ 6 การขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ และขอเปลี่ยนบัตรตามข้อ ๕ให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทยยื่นค าขอต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ณส านักทะเบียนที่มีระบบการจัดท า
บัตรประจ าตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในท้องที่อ าเภอหรือท้องถิ่นที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านหรือทะเบียนประวัติผู้อ านวยการทะเบียนกลางอาจก าหนดให้ส านักทะเบียนอ่ืนนอกเหนือจาก
ส านักทะเบียนตามวรรคหนึ่งจัดท าบัตรให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยก็ได้ 
                 ข้อ 7 เมื่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับค าขอมีบัตรของคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                 1. เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผู้ขอมีบัตร ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14
หรือ ท.ร.13) หรือส าเนาทะเบียนประวัติ เช่น ท.ร. 38/1 หรือ ท.ร. 38ข เป็นต้น บัตรเดิม (กรณีบัตร
หมดอายุบัตรช ารุด และขอเปลี่ยนบัตร) และเอกสารราชการอ่ืน (ถ้ามี) เช่นใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวหนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกเขตพ้ืนที่ เป็นต้น 

                 2. ตรวจสอบรายการบุคคลจากฐานข้อมูลการทะเบียนราาฎรรวมถึงภาพใบหน้าจาก
รายการประวัติการจัดท าบัตรเดิมในระบบคอมพิวเตอร์ 
                 3. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลของผู้ขอมีบัตรให้สอบสวนเจ้าบ้าน
หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ 
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                 4. เมื่อปรากฏว่าผู้ขอมีบัตรเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน
บ้านหรือทะเบียนประวัติให้พิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปผู้ขอมีบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
                 5. ตรวจสอบรายการบุคคลและภาพใบหน้าในค าขอมีบัตรที่ พิมพ์ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกับหลักฐานที่มีอยู่อีกครั้งเมื่อเห็นว่ารายการถูกต้องให้ออกใบรับค าขอมี
บัตรให้แก่ผู้ขอไว้เป็นหลักฐาน 

                 6. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

                 7. เมื่อได้ด าเนินการออกบัตรเรียบร้อยแล้วให้มอบบัตรให้แก่ผู้ขอมีบัตรโดยเรียกใบ
รับค าขอมีบัตรคนื 
                 ข้อ 8 การพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขอมีบัตรให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาและซ้ายในกรณีที่ผู้ขอ
ไม่มีนิ้วหัวแม่มือข้างหนึ่งให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือเฉพาะข้างที่เหลืออยู่ เพียงนิ้วเดียวถ้าไม่มี
นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างให้พิมพ์ลายนิ้วมือนิ้วใดนิ้วหนึ่งข้างละหนึ่งนิ้วเริ่มตั้งแต่นิ้วชี้และหากไม่มีนิ้วมือ
เหลืออยู่เลยให้ยกเว้นการพิมพ์ลายนิ้วมือ ทั้งนี้ให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในค าขอมีบัตรด้วย 

                 ข้อ 9 บัตรให้มีอายุใช้ได้สิบปีนับแต่วันออกบัตรเว้นแต่บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือ
บัตรมีอายุเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ให้ผู้ถือบัตรใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต 
                 กรณีผู้ถือบัตรพ้นจากสถานะการเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามระเบียบนี้ให้บัตรนั้น
หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรพ้นจากสถานะดังกล่าว 
                 ข้อ 10 ผู้ถือบัตรผู้ใดพ้นจากสถานะการเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามระเบียบนี้ให้
หมดสิทธิใช้บัตรและต้องส่งบัตรคืนนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ณส านักทะเบียน
แห่งท้องที่ท่ีผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติภายในสิบวันนับแต่วันที่พ้นสถานะ 
                 ข้อ 11 แบบ ขนาด ลักาณะของบัตร สี วัสดุตัวบัตร และวัสดุป้องกันการปลอมแปลง
บัตรให้เป็นไปตามที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด 

                 ข้อ 12 ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางเป็นผู้ออกบัตรตามระเบียบนี้ 
                  ข้อ 13 บัตรที่ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าบัตร
ประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ึ. 2547 และระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าบัตร
ประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเึา พ.ึ. 2547  
 
ก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าบัตรจะหมดอายุหรือมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยน
บัตรตามระเบียบนี้ 
                 ข้อ 14 บรรดาประกาึส านักทะเบียนกลางและหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับให้ค งใช้ได้
ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
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                 จากระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่
ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ึ. 2548 และ ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าบัตร
ประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ึ. 2551 นั้น เป็นการการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคลไร้สถานะที่อาึัยอยู่ในประเทึไทยทุกกลุ่ม เป็นข้อก าหนดในการจัดเก็บประวัติของบุคคลไร้
สถานะ โดยจัดท าเป็นทะเบียนประวัติของบุคคลเหล่านี้ เริ่มตั้งแต่การแจ้งการเกิด การตาย การย้าย
ที่อยู่  รวมถึงการจัดท าบัตรประจ าตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย เป็นการควบคุมดูแลกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติ
เหล่านี้ เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านี้จะได้มีสถานะทางกฎหมายมีประวัติในทางทะเบียนราาฎร  
                 แต่ในความเป็นจริงบุคคลไร้สัญชาติเหล่านี้ มีทั้งบุคคลที่ไร้สัญชาติไทยเพราะเป็น
บุคคลต่างด้าว และยังมีบุคคลอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ทราบถึงที่มาของตนเอง ไม่มีสัญชาติใดหรือความเกาะ
เกี่ยวของรัฐใดเลย ความแตกต่างของบุคคลสองกลุ่มนี้ อยู่ตรงที่ว่าคนต่างด้าว คือบุคคลที่มีสัญชาติ
อ่ืนที่ไม่ใช่สัญชาติไทย แต่ได้มาอาึัยอยู่ในประเทึไทย บุคคลกลุ่มนี้ ถือว่ามีสัญชาติเป็นของตนเอง 
ไม่ใช่คนที่ไร้สัญชาติ แต่ในส่วนบุคคลที่ไร้สัญชาติ คือ ไม่มีสัญชาติใด หรือรอการพิสูจน์สัญชาติ 
ปัญหาจริงๆของบุคคลเหล่านี้ คือ การได้สัญชาติที่แท้จริง จึงจะท าให้พวกเขาเหล่านนี้มีตัวตนมี
สถานะตามกฎหมายได้    

3.2   ศึกษำถึงพันธกรณีภำยใต้กฎหมำยระหว่ำงประเทศที่ผูกพันประเทศไทยในเรื่อง
กำรจัดกำรปัญหำคนไร้สัญชำติในประเทศไทย 

         นอกจากกฎหมายของไทยที่เป็นเงื่อนไขในการก าหนดเรื่องการให้สัญชาติแล้ว ประเทึไทย
ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ยังได้ลงนามให้สัตยาบันในข้อตกลงหรืออนุสัญญา
ต่างๆที่มีฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทึซึ่งเกี่ยวข้องกับคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติหลายฉบับ ท าให้มี
ภาระผูกพันต้องปฏิบัติตาม แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ลงนามให้สัตยาบันในอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการสภาวะการไร้รัฐ ไร้สัญชาติของบุคคลอีกหลายฉบับเช่นกัน 
         ตราสารระหว่างประเทึด้านสิทธิมนุายชนที่ประเทึไทยให้สัตยาบัน127 
         1)  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุายชน (Universal Declaration of Human Rights  
1948, UDHR) 

                                                           

        127สีน้อย เกามสันต์ ณ อยุธยา, คู่มือรำยงำนประเทศตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่
ประเทศไทยเป็นภำคี, (กรุงเทพมหานคร: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2548), 
หน้า 7. 
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         2)  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women– CEADW) 
         3)  กติการะหว่างประเทึว่าด้วยสิทธิทางเึราฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International 
Covenant on Economic Social and Cultural Rights– ICESCR) 
         4)  กติการะหว่างประเทึว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights 1966 - ICCPR) 
         5)  อนุสัญญาระหว่างประเทึว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination -
ICERD ) 
         6)  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child 1989 - CRC) 
         7) อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบConvention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 
         8)  อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท าอ่ืนๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุายธรรม 
หรือที่ย่ ายีึักดิ์ึรีConvention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CAT) 
         9)  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ Convention on the Rights of the Persons with 
Disabilities (CRPD)  
         ตราสารระหว่างประเทึที่ประเทึไทยไม่ให้สัตยาบัน128 
         1)  อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของผู้ลี้ภัย ค.ึ. 1951 (The 1951 Convention Relating to 
The Status of Refugees) 
         2)  อนุสัญญาว่าด้วยสถานะคนไร้รัฐ ค.ึ. 1954 (The 1954 Convention Relating to 
The Status of Stateless Persons) 
         3)  อนุสัญญาว่าด้วยการลดความไร้รัฐ ค.ึ. 1961 (The 1961 Convention on the 
Reduction of Statelessness) 

         3.2.1  ตรำสำรระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคีสมำชิก 
                   ตราสารระหว่างประเทึด้านสิทธิมนุายชนที่เกี่ยวกับเรื่องสัญชาติ และคนไร้สัญชาติ
การที่ผูกพันกับประเทึไทย คือ 
                   3.2.1.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุายชน (Universal Declaration of Human 
Rights 1948, UDHR) 

                                                           

        128เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
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         สมัชชาสหประชาชาติได้ประกาึ ให้ถือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุายชนนี้เป็นมาตรฐาน
ร่วมกันที่ทุกประชาชาติจะต้องปฏิบัติตามให้ได้และเรียกร้องให้รัฐสมาชิกของสหประชาชาติ ช่วยกัน
ส่งเสริมรับรองเคารพสิทธิและเสรีภาพตามที่ปรากฏในปฏิญญาสากลโดยทั่วกันโดยเล็งเห็น
ความส าคัญในเรื่องสิทธิมนุายชนนี้ สมัชชาสหประชาชาติจึงลงมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ึ. 1950 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุายชนแห่งสหประชาชาติมีวัตถุประสงค์และหลักการทั่วไปเกี่ยวกับ 
มาตรการด้านสิทธิมนุายชน  แต่ไม่มีพันธะผูกพันในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทึประกอบด้วย
การรับรองสิทธิมนุายชนในด้านต่างๆจ านวน 30 ข้อ ซึ่งสามารถน ามาจัดกลุ่มได้เป็น 4 กลุ่ม คือ  
                 1) สิทธิมนุายชนเบื้องต้น (ข้อที่ 1-3) ข้อ1 และ 2 กล่าวถึงหลักทั่วไปเช่น มนุาย์
ปุถุชนทั้งหลายต่างเกิดมาพร้อมกับ อิสรภาพและทรงไว้ซึ่งึักดิ์ึรีและสิทธิเท่าเทียมกัน ดังนั้นทุกคน
ย่อมมีสิทธิและอิสรภาพตามที่ระบุในปฏิญญาสากล โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างใด ๆเชื้อชาติ เพึ 
ภาาา ึาสนา ความเห็นทางการเมือง หรืออ่ืน ๆต้นก าเนิดแห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สินหรือ
สถานภาพอ่ืน ๆ 
                2) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ข้อที่4-23) เช่น รับรองว่าทุกคนมีสิทธิที่จะมี
ชีวิตอยู่ มีเสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัยมีอิสรภาพจากความเป็นทาสหรือตกเป็นทาสรับใช้ มี
เสรีภาพจากการถูกทรมานหรือการถูกลงโทาอย่างโหดร้าย สิทธิที่จะได้รับการรับรองเป็นบุคคล
ภายใต้กฎหมายได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย มีเสรีภาพจากการถูกจับกุม กักขัง
หรือถูกเนรเทึโดยพลการ มีสิทธิที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้ สิทธิที่จะมีสัญชาติรวมทั้งสิทธิที่จะ
แต่งงานและมีครอบครัว 
                3)  สิทธิทางเึราฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ข้อที่ 24-27) เช่น มีสิทธิที่จะอยู่ภายใต้
การประกันสังคม สิทธิที่จะท างานสิทธิที่จะพักผ่อนและมีเวลาว่างสิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพ
สูงพอที่จะให้มีสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีสิทธิที่จะได้รับการึึกาาและมีส่วนร่วมในชีวิต
ความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมของ ชุมชน 
                4)  หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนต่อระเบียบสังคม และการรับรองสิทธิมนุายชน
และเสรีภาพพ้ืนฐานระหว่างประเทึ (ข้อที่28-30) กล่าวถึงการรับรองว่าทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่
ท่ามกลางความสงบเรียบร้อยของสังคมและระหว่าง ประเทึและขณะเดียวกันได้เน้นว่า ทุกคนต้องมี
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชนด้วย 
                     ในส่วนของเรื่องสัญชาติของบุคคลนั้น ปฏิญญาสากลได้มีข้อบัญญัติในเรื่องของ
สัญชาติ ไว้ใน 
                    ข้อ 15  (1)  ทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติหนึ่ง 
                               (2)  บุคคลใดๆจะถูกตัดสัญชาติของตนโดยพลการ หรือถูกปฏิเสธสิทธิที่จะ
เปลี่ยนสัญชาติไม่ได้ 
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                   3.2.1.2 กติการะหว่างประเทึว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง (พลเมือง) และทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights 1966 - ICCPR) 
                   กติกาฉบับนี้มีหลักการที่ได้ประกาึไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติเป็นการยอมรับใน
ึักดิ์ึรีแต่ก าเนิดและสิทธิที่เท่าเทียมกันและไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุายชาติ
นั้นเป็นรากฐานของเสรีภาพยุติธรรม และสันติธรรมในโลกยอมรับว่าสิทธิเหล่านี้มาจากึักดิ์ึรีแต่
ก าเนิดของมนุาย์ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุายชนอุดมการณ์ที่ว่าเสรีชนมีเสรีภาพทาง
พลเมืองและเสรีภาพทางการเมืองและโดยปราึจากความกลัวและความต้องการนั้นสามารถสัมฤทธิ์
ผลหากมีการสร้างสภาวะซึ่งทุกคนจะอุปโภคสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรวมทั้งสิทธิทาง
เึราฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมพิจารณาถึงพันธกรณีแห่งรัฐบาลภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติที่จะ
ส่งเสริมการเคารพและการยอมรับโดยสากลต่อสิทธิและเสรีภาพมนุายชนตระหนักว่าปัจเจกบุคคล 
ซึ่งมีหน้าที่ต่อปัจเจกบุคคลอ่ืนและต่อประชาคมของตนมีความรับผิดชอบที่จะเพียรพยายามในการ
ส่งเสริมและการยอมรับสิทธิที่รับรองไว้ในกติกานี้ 
         ส่วนที่ 1 (ข้อ 1) กล่าวถึงสิทธิในการก าหนดเจตจ านงตนเอง 
         ส่วนที่ 2 (ข้อ 2-5) กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีท่ีรับรองจะเคารพและประกันสิทธิของบุคคล 
รวมถึงการห้ามเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สีผิว เพึ ภาาา ึาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเึราฐกิจ สังคม ถิ่นก าเนิด หรือสภาพอ่ืนใด 
         ส่วนที่ 3 (ข้อ 6-27) กล่าวถึงสาระของสิทธิในส่วนที่เป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
อาทิ เสรีภาพในการมีชีวิต เสรีภาพจากการถูกทรมาน การห้ามมิให้บุคคลถูกจับกุมตามอ าเภอใจ 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 
         ส่วนที่ 4 (ข้อ 28-45) กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการการสิทธิมนุายชน พันธกรณีของรัฐใน
การจัดท ารายงานของรัฐภาคี และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
         ส่วนที่ 5 (ข้อ 46-47)  กล่าวถึงห้ามการตีความไปในทางขัดกับกฎหมายระหว่างประเทึอ่ืนๆ 
รวมทั้งการมีให้ตีความในการที่จะลิดรอนสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
         กติการะหว่างประเทึว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง (พลเมือง) และทางการเมืองกล่าวถึงพันธกรณีของ
รัฐภาคีที่เป็นสิทธิพลเมือง ความมีเสรีภาพการมีชีวิตในด้านต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวของกับเรื่องการมี
สัญชาติและการรับรองสถานะของบุคคลนั้น ได้กล่าวไว้ใน ข้อ 16 และข้อ 24 ที่ให้บุคคลทุกคนมีสอ
ทธิได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย และเด็กทุกคนมีสิทธิจะได้มาซึ่งสัญชาติ 
         ข้อ 16 บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในทุกแห่งหน 
         ข้อ 24 1. เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยมาตรการต่าง ๆ ที่จ าเป็นแก่สถานะ
แห่งผู้เยาว์ จากครอบครัวของตน สังคมและรัฐ โดยปราึจากการเลือกปฏิบัติ อันเนื่องจากเชื้อชาติ 
ผิว เพึภาาา ึาสนา เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน หรือก าเนิด 
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                 2. เด็กทุกคนต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิดและต้องมีชื่อ 
                 3. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ 
                 3.2.1.3  อนุสัญญาระหว่างประเทึว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุก
รูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial  
Discrimination - ICERD ) 
         อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบประกอบด้วยวรรค
อารัมภบท ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะน าหลักการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติมาวางมาตรการเพ่ือการ
ปฏิบัติ โดยบทบัญญัติ 25 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
         ส่วนที่ 1 (ข้อ 1-7) กล่าวถึงค าจ ากัดความของค าว่าการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ  ว่าหมายถึง 
การจ าแนก กีดกัน การจ ากัดหรือการเอ้ืออ านวยพิเึา เพราะเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือชาติก าเนิด 
หรือเผ่าพันธุ์  และการด าเนินมาตรการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
         ส่วนที่ 2 (ข้อ 8-16) กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ  
พันธกรณีของรัฐในการจัดท ารายงานของรัฐภาคี และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
         ส่วนที่ 3 (ข้อ 17-25) กล่าวถึงกระบวนการเข้าเป็นภาคีและการแก้ไขบทบัญญัติเพ่ิมเติมของ
อนุสัญญา 
          อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบเป็นอนุสัญญาที่ ว่าด้วย
เรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ และส่งเสริมคุ้มครองให้ได้ใช้สิทธิและ
ด าเนินการบนพ้ืนฐานความเสมอภาคเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิมนุายชนและเสรีภาพบนพ้ืนฐานใน
ด้านการเมือง เึราฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอ่ืนๆในชีวิตของประชาชนทั่วไป ในส่วนของเ รื่อง
สัญชาตินั้น อนุสัญญาฉบับนี้ได้ก าหนดไว้ในข้อ 5 
         ข้อ 5 เพ่ือให้สอดคล้องตามพันธกรณีพ้ืนฐานที่ได้จัดวางไว้ตามข้อ 2 ของอนุสัญญานี้ รัฐภาคี
จะห้ามและขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ และจะประกันสิทธิของทุกคนให้มีความเสมอภาคกัน   
ตามกฎหมาย โดยไม่จ าแนกตามเชื้อชาติ สีผิว หรือชาติหรือเผ่าพันธุ์ก าเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ใช้สิทธิดังต่อไปนี้ 
         ก)  สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้ึาลและองค์กรอ่ืนๆทั้งปวงใน
กระบวนการยุติธรรม 
         ข)  สิทธิที่บุคคลจะได้รับสวัสดิภาพและการคุ้มครองโดยรัฐให้รอดพ้นจากความรุนแรงหรือ
การท าร้ายร่างกาย ไม่ว่าจะโดยการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐหรือโดยกลุ่มบุคคลหรือสถาบันใดก็ตาม 
         ค)  สิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิที่จะเข้าร่วมในการเลือกตั้งการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งและการรับสมัครเลือกตั้ง โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้สิทธิอย่างทั่วถึงและเสมอภาคกัน การ
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เข้าร่วมในรัฐบาล และเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมสาธารณะในทุกระดับ และความเสมอภาคใน
การเข้าถึงบริการสาธารณะ 
         ง)  สิทธิพลเมืองอย่างอ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
             (1)  สิทธิในการมีเสรีภาพในการโยกย้ายและในการพ านักอาึัยภายในเขตแดนของรัฐ 
              (2)  สิทธิในการเดินทางออกจากประเทึหนึ่งประเทึใด รวมทั้งประเทึของตนเองและ
ในอันที่จะกลับคืนมายังประเทึตน 
              (3)  สิทธิในการครองสัญชาติ  
              3.2.1.4 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child 1989) 
         อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนี้ ระบุรายละเอียดของสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆไว้ว่าทุกประเทึต้อง
รับประกันเด็กในประเทึของตน ซึ่งเน้นหลักพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ 1) การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็ก 
2) การกระท าหรือด าเนินการทั้งหลายต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก 3) สิทธิใน
การมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม 4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ของเด็ก และการให้ความส าคัญกับความคิดเหล่านั้น อนุสัญญาสิทธิเด็ก ประกอบไปด้วย บทบัญญัติ 
54 ข้อ  
         ส่วนที่  1  (ข้อ 1-41) กล่าวถึงหลักการและเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ  ที่เด็กพึงได้รับ 
ประกอบด้วย สิทธิและเสรีภาพของเด็กโดยทั่วไป การคุ้มครองร่างกาย ชีวิต เสรีภาพ และสวัสดิภาพ
ของเด็ก การให้สวัสดิการสังคมแก่เด็ก การคุ้มครองสิทธิทางแพ่ง การคุ้มครองเด็กที่มีปัญหาความ
ประพฤติหรือกระท าความผิดทางอาญา การคุ้มเด็กผู้ด้อยโอกาส 
         ส่วนที่ 2  (ข้อ 42-45) กล่าวถึงหลักเกณฑ์และแบบพิธีซึ่งประเทึที่ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญา
ต้องปฏิบัติตาม 
         ส่วนที่ 3 (ข้อ 46-54) กล่าวถึงกลไกของอนุสัญญา ซึ่งก าหนดวิธีการติดตามดูแลการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญา และก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการบังคับใช้ 
         อนุสัญญาสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้ก าหนดในเรื่องของการมรสัญชาติของเด็กไว้ในข้อบัญญัติที่ 
         ข้อ 7 
              1.  เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิที่จะมีชื่อนับแต่เกิด และ
สิทธิที่จะได้สัญชาติและเท่าที่จะเป็นไปได้ สิทธิที่จะรู้จักและได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน    
              2.  รัฐภาคีจะประกันให้มีการปฏิบัติตามสิทธิเหล่านี้ตามกฎหมายภายในและพันธกรณี
ของรัฐภาคีที่มีอยู่ภายใต้ตราสารระหว่างประเทึที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่  
เด็กจะตกอยู่ในสถานะไร้สัญชาติ 
        ข้อ 10 
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              1.  ตามพันธกรณีของรัฐภาคี ภายใต้ข้อ 9 วรรค 1 ค าร้องของเด็ก หรือบิดามารดาของ
เด็กที่จะเดินทางเข้าหรือออกนอกรัฐภาคีเพ่ือวัตถุประสงค์ของการกลับไปอยู่ร่วมกันใหม่เป็น
ครอบครัว จะได้รับการด าเนินการโดยรัฐภาคีในลักาณะที่เป็นคุณ มีมนุายธรรมและรวดเร็ว รัฐภาคี
จะประกันอีกด้วยว่า การยื่นค าร้องดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ร้องและ 
สมาชิกในครอบครัวของผู้ร้อง 
             2.  เด็กที่บิดามารดาอาึัยอยู่ต่างรัฐกันกับเด็ก จะมีสิทธิที่จะรักาาความสัมพันธ์ส่วนตัว
และการติดต่อโดยตรงกับทั้งบิดาและมารดาได้อย่างสม่ าเสมอ เว้นแต่ในสภาพการณ์พิเึาเพ่ือการนี้ 
และตามพันธกรณีของรัฐภาคีภายใต้ข้อ 9 วรรค 1 รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็กและบิดามารดา
ของเด็ก ในอันที่จะเดินทางออกนอกประเทึใดๆ รวมทั้งประเทึของตนและสิทธิที่จะเดินทางเข้า
ประเทึของตน สิทธิที่จะเดินทางออกนอกประเทึใดๆ จะอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดดังที่ก าหนดไว้โดย
กฎหมายเท่านั้น และซึ่งจ าเป็นส าหรับการรักาาความมั่ นคงแห่งชาติ ความสงบเรียบร้อย 
สาธารณสุข หรือึีลธรรมของประชาชนหรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และสอดคล้องกับสิทธิ
อ่ืนๆที่ได้รับการยอมรับในอนุสัญญานี้ 
         ข้อ 11 
               1. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการต่างๆ ที่จะหยุดยั้งการโยกย้ายเด็กและการไม่ส่งเด็ก
กลับคืนจากต่างประเทึท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 
               2. เพ่ือการนี้ รัฐภาคีจะส่งเสริมให้มีการจัดท าความตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีหรือ การ
ภาคยานุวัติความตกลงที่มีอยู่ประเทึไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาหรือพันธกรณีระหว่างประเทึด้าน
สิทธิมนุายชน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเึราฐกิจและ
วัฒนธรรม การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและสิทธิของเด็ก ซึ่งเป็นผลให้ต้องปฏิบัติตาม
พันธกรณีที่ผูกพันตามเนื้อหาตามกติกาหรืออนุสัญญานั้นและกลายให้เป็นที่มาของการแก้ไข
กฎหมายสัญชาติหลายฉบับ เพื่อให้สอดคล้องและมีมาตรฐานทัดเทียมกับอารยประเทึ และช่วยให้ 
แก้ปัญหาในเรื่องของคนไร้สัญชาติได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น          
         พันธกรณีหลักที่ต้องปฏิบัติเมื่อเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุายชน129 
         โดยข้อก าหนดของอนุสัญญาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นท าให้เกิดพันธกรณีที่ประเทึไทยในฐานะ
รัฐภาคีของอนุสัญญาเหล่านั้น ต้องปฏิบัติติดตามมี 4 เรื่องหลัก คือ 

1. การประกันให้เกิดสิทธิตามสนธิสัญญานั้น 
         2. การด าเนินการให้เกิดสิทธิและคุ้มครองสิทธิ 

                                                           

        129สีน้อย เกามสันต์ ณ อยุธยา, คู่มือรำยงำนประเทศตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่
ประเทศไทยเป็นภำคี, เรื่องเดิม, หน้า 8.  
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         3. การเผยแพร่เรื่องของสิทธินั้นๆ 
         4. การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือใช้สิทธิตามสนธิสัญญานั้นๆ 

         3.2.2  ตรำสำรระหว่ำงประเทศในเรื่องสัญชำติที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นภำคีสมำชิก 
                   3.2.2.1 อนุสัญญาว่าด้วยสถานะคนไร้รัฐ ค.ึ. 1954 (The 1954 Convention 
Relating to The Status of Stateless Persons) 
         อนุสัญญาว่าด้วยสถานะภาพของคนไร้รัฐ ค.ึ. 1954 คือ กฎหมายระหว่างประเทึฉบับหลัก
ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เป็นพ้ืนฐานในการจัดการความร่วมมือระหว่างรัฐและพัฒนาสถานะบุคคลตาม
กฎหมายของคนไร้รัฐ อนุสัญญาว่าด้วยสถานะบุคคลของคนไร้รัฐได้สร้างโครงสร้างทางกฎหมาย
ส าหรับเป็นมาตรฐานสากลในการดูแลคนไร้รัฐ อนุสัญญานี้ได้ครอบคลุมกลุ่มของคนไร้รัฐที่ไม่ได้อยู่
ในกรอบความคุ้มครองของผู้ลี้ภัยตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานะภาพผู้ลี้ภัย ค.ึ. 1951 เนื่องจากผู้ลี้ภัย
อาจถูกพิจารณาได้ว่าเป็นคนไร้รัฐเมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริง แต่ไม่ใช่ว่าผู้ลี้ภัยทุกคนจะต้องเป็นคน
ไร้รัฐ และไม่ใช่ว่าคนไร้รัฐทุกคนจะต้องเป็นผู้ลี้ภัย130 
         ในอนุสัญญาว่าด้วยสถานะภาพของคนไร้รัฐได้มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิและหน้าที่ของ
คนไร้รัฐรวมถึงสถานะบุคคลตามกฎหมายในระหว่างที่อยู่ในรัฐที่อาึัยอยู่ ในอนุสัญญาว่าด้วย
สถานะภาพของคนไร้รัฐยังได้คลอบคลุมถึงประเด็นสิทธิต่างๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนไร้
รัฐ เช่น สิทธิในการท างานเพ่ือหารายได้ สิทธิทางการึึกาา สิทธิในการได้รับการรักาาพยาบาล สิทธิ
ทางการทะเบียน และสิทธิในการได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้คน
ไร้รัฐสามารถมีความม่ันคงและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ในขณะเดียวกัน รัฐที่ให้ที่อยู่อาึัยกับคน
ไร้รัฐก็ได้รับประโยชน์จากคนไร้รัฐซึ่งมอบให้กับสังคมจากการท างาน และการมีส่วนร่วมในสังคม 
         มาตราที่ 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยสถานะภาพของคนไร้รัฐ ได้ให้ค าจ ากัดความของคนไร้รัฐไว้
ว่า “คนไร้รัฐ หมายถึง บุคคลซึ่งไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่มีสัญชาติของรัฐใดภายใต้
กฎหมายของรัฐ” 
         มาตราที่ 3 ของอนุสัญญาว่าด้วยสถานะภาพของคนไร้รัฐ ได้กล่าวถึงสิทธิในการไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติว่า “รัฐภาคีจะปฏิบัติตามบทบัญญัติในอนุสัญญานี้ต่อคนไร้รัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่า 
จะโดยเชื้อชาติ ึาสนา หรือรัฐดั้งเดิม” 
         มาตราที่ 28 ของอนุสัญญาว่าด้วยสถานะภาพของคนไร้รัฐ ได้กล่าวถึงสิทธิในการได้รับ
เอกสารในการเดินทาง ซึ่งคนไร้รัฐตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานะภาพของคนไร้รัฐมีสิทธิได้รับสถานะ

                                                           

        130พงา์เทพ ยังสมชีพ, กำรจัดกำรควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐเกี่ยวกับคนไร้สัญชำติ, ค้นวันที่ 5 
มกราคม 2558 จาก http://www.archanwell.org/autopage/show_page?t=18s_id=218d_ 
id=217 
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บุคคลตามกฎหมาย รวมทั้งเอกสารพิสูจน์ตน และเอกสารส าหรับการเดินทางที่ออกให้โดยรัฐภาคีที่
คนไร้รัฐอาึัยอยู่ 
         มาตราที่ 31 ของอนุสัญญาว่าด้วยสถานะภาพของคนไร้รัฐ ได้รับรองสิทธิในการที่คนไร้รัฐจะ
ไม่ถูกผลักดันออกนอกประเทึไม่ว่าจะด้วยความจ าเป็นในเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐ หรือเพ่ือความสงบ
เรียบร้อยของสังคม ดังนั้น การผลักดันคนไร้รัฐออกนอกประเทึจ าเป็นที่จะต้องเป็นไปตาม
กระบวนการตามกฎหมายเท่านั้น ไม่ใช่จากนโยบายของผู้มีอ านาจปกครองของรัฐ นอกจากนี้ ใน
อนุสัญญาว่าด้วยสถานะภาพของคนไร้รัฐได้อ้างถึงหลักกฎหมายสากลในการไม่ผลักดันคนให้ออก
นอกประเทึและต้องเผชิญกับภัยความตาย 
         มาตราที่ 32 ของอนุสัญญาว่าด้วยสถานะภาพของคนไร้รัฐ ได้กล่าวถึงการแปลงชาติของคน
ไร้รัฐ โดยรัฐภาคีจะด าเนินการในการผสมกลมกลืนคนไร้รัฐเข้าสู่สังคม และการแปลงชาติให้คนไร้รัฐ  
                  3.2.2.2 อนุสัญญาว่าด้วยการลดความไร้รัฐ ค.ึ. 1961 (The 1961 Convention 
on the Reduction of Statelessness) 
         หลักส าคัญของอนุสัญญาฉบับนี้131 คือการก าหนดให้รัฐให้สัญชาติกับคนไร้รัฐตามหลักการ
ของสิทธิในการมีสัญชาติที่เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุาย์ โดยแบ่งพิจารณาหลักในการให้สัญชาติเป็น 
2 เกณฑ์ คือ ในมาตราที่ 1 เกี่ยวกับการให้สัญชาติโดยหลักดินแดน และในมาตราที่ 4 เกี่ยวกับการ
ให้สัญชาติโดยหลักสืบสายโลหิต ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ได้ใช้ฐานคิดในการให้สัญชาติว่า มนุาย์ทุกคนมี
ความผูกผันกับรัฐด้วยกันทุกคน ซึ่งถ้าหากว่าไม่ใช่โดยหลักดินแดน ก็เป็นโดยหลักสืบสายโลหิต ดั้ง
นั้น รัฐจึงมีหน้าที่ร่วมกันในประชาคมโลกในการยอมรับให้สัญชาติกับคนที่ไม่มีสัญชาติ และถ้าหากรัฐ
ไม่ให้สัญชาติกับคนนั้นแล้ว คนนั้นจะต้องกลายเป็นคนไร้รัฐไป 
         อนุสัญญาว่าด้วยการลดความไร้รัฐ มีหลักการส าคัญในการลดปัญหาการไร้สัญชาติ คือ 
         1. รัฐต้องให้สัญชาติแก่บุคคลของตนโดยใช้หลักดินแดน (jus soli) โดยจะให้ในตอนเกิดหรือ
ภายหลังการเกิดก็ได้ หากพ านักอาึัยอยู่ในประเทึของตนหรือมีถิ่นที่อยู่ส าคัญในรัฐนั้นๆ กล่าวคือ 
ถือเอาจุดเกาะเกี่ยวในเรื่องการพ านักหรือถิ่นที่อยู่เป็นจุดเกาะเกี่ยวส าคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังได้
ก าหนดข้อจ ากัดในการให้สัญชาติไว้ด้วย เช่น ในมาตราที่ 1 (2) (ก) และในมาตราที่ 4 (2) (ก) 
ก าหนดว่าบุคคลที่ยื่นขอสัญชาติจะต้องพ านักอยู่ในพ้ืนที่ของรัฐที่ตนยื่นขอสัญชาติต่อเนื่องเป็นระยะ
หนึ่งตามที่ได้ก าหนดไว้ ในมาตราที่ 1 (2) (ข) และในมาตราที่ 4 (2) (ข) ก าหนดว่าบุคคลที่ยื่นขอ
สัญชาติจะต้องไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในฐานที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของรัฐ ในมาตราที่ 1 (2) (ค) 
และในมาตราที่ 4 (2) (ค) ก าหนดว่าบุคคลที่ยื่นขอสัญชาติจะต้องไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูก
จ าคุกตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ในคดีอาญาเป็นต้น 

                                                           

        131เรื่องเดียวกัน, หน้า 7. 
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         อนุสัญญาว่าด้วยสถานะภาพของคนไร้รัฐ ค.ึ. 1954 และอนุสัญญาว่าด้วยการลดความไร้รัฐ 
ค.ึ. 1961 เป็นอนุสัญญาที่มีจุดประสงค์เพ่ือลดการเกิดขึ้นของคนไร้รัฐ โดยมุ่งเน้นที่จะคุ้มครองคน  
 
ไร้รัฐ และวางมาตรฐานในการดูแลคนไร้รัฐส าหรับรัฐที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก โดยมีหลักการส าคัญ
ในการที่จะให้บุคคลทุกคนได้มีสัญชาติ มีสิทธิและเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุายชน แต่ประเทึไทย
ไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกกับอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับนี้ 

3.3  กำรรับรองและคุ้มครองสิทธิกำรได้มำซึ่งสัญชำติของบุคคลในระบบกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 

         ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวความคิดทางกฎหมายของประเทึไทยกับของต่างประเทึ
นั้นผู้ึึกาาวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะึึกาาวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของประเทึสหรัฐอเมริกา
ในส่วนของการจัดการประชากรบุตรของคนต่างด้าวซึ่งเกิดในสหรัฐอเมริกา ว่ามีแนวคิดในการ
พิจารณาการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการเกิดตามหลักดินแดนตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติอย่างไรบ้าง
และแนวความคิดของประเทึฝรั่งเึส ในส่วนของการให้สัญชาติตามหลักดินแดนของฝรั่งเึส เพ่ือ
จะใช้เป็นแนวทางในการให้สิทธิและสัญชาติกับเด็กไร้รากเหง้าในประเทึไทย 

         3.3.1  กฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
         ประเทึสหรัฐอเมริกา เป็นประเทึที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ซึ่ง
แตกต่างกับประเทึไทยซึ่งใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ในส่วนนี้จะึึกาาถึงแนวคิดใน
การได้มาซึ่งสัญชาติโดยการเกิดตามหลักดินแดนตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของสหรัฐอเมริกานั้น มีหลักการพิจารณาการได้มาซึ่งสัญชาติตาม 
Immigration and Nationality Act 1952ซึ่งได้มีการแก้ไขหลายครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อ ปี ค.ึ. 2000 
(พ.ึ.2543) 
         หลักเกณฑ์การได้สัญชาติของบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทึสหรัฐอมริกา 
         หลักการพิจารณาการได้สัญชาติตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติอเมริกาตาม Immigration and 
Nationality Act (INA) B.E. 1952132ซึ่งยอมรับการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการเกิดตามหลักดินแดนและ

                                                           

        132 Policy Manual : Citizenship and Nationalization. chapter 3. ค้นเมื่อวันที่ 10  
มกราคม 2558 จาก http://www.uscis.gov/politicymanual/HTML/PoliticyManual-  
Volume12.html 

http://www.uscis.gov/politicymanual/HTML/PoliticyManual-
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สัญชาติโดยการเกิดตามหลักสืบสายโลหิต ตามที่บัญญัติไว้ใน INA: ACT 301 – NATIONALS AND 
CITIZENS OF THE UNITED STATES AT BIRTH133กล่าวคือ 

                                                           

        133 INA: ACT 301 – NATIONALS AND CITIZENS OF THE UNITED STATES AT BIRTH 
        a) a person born in the United States, and subject to the jurisdiction thereof; 
        b) a person born in the United States to a member of an Indian, Eskimo, 
Aleutian, or other aboriginal tribe: Provided, That the granting of citizenship under 
this subsection shall not in any manner impair or otherwise affect the right of such 
person to tribal or other property; 
        (c) a person born outside of the United States and its outlying possessions of 
parents both of whom are citizens of the United States and one of whom has had a 
residence in the United States or one of its outlying possessions, prior to the birth of 
such person 
        (d) a person born outside of the United States and its outlying possessions of 
parents one of whom is a citizen of the United States who has been physically 
present in the United States or one of its outlying possessions for a continuous 
period of one year prior to the birth of such person, and the other of whom is a 
national, but not a citizen of the United States; 
        (e) a person born in an outlying possession of the United States of parents one 
of whom is a citizen of the United States who has been physically present in the 
United States or one of its outlying possessions for a continuous period of one year 
at any time prior to the birth of such person; 
        (f) a person of unknown parentage found in the United States while under the 
age of five years, until shown, prior to his attaining the age of twenty-one years, not 
to have been born in the United States; 
        (g) a person born outside the geographical limits of the United States and its 
outlying possessions of parents one of whom is an alien, and the other a citizen of 
the United States who, prior to the birth of such person, was physically present in 
the United States or its outlying possessions for a period or periods totaling not less 
than five years, at least two of which were after attaining the age of fourteen years: 
Provided, That any periods of honorable service in the Armed Forces of the United 
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         1. การได้สัญชาติอเมริกันโดยการเกิดตามหลักดินแดน 
         ประเทึสหรัฐอเมริกายอมรับการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการเกิดตามหลักดินแดนอย่างไม่มี
เงื่อนไข กล่าวคือ บุคคลทุกคนซึ่งเกิดในประเทึสหรัฐอเมริกา จะได้สัญชาติอเมริกันโดยการเกิดตาม
หลักดินแดนเมื่อเป็นบุคคลที่เกิดในประเทึสหรัฐอเมริกา กฎหมายไม่ได้จ ากัดสถานะของบิดาหรือ
มารดาว่าจะต้องเป็นคนสัญชาติอเมริกัน และไม่ได้จ ากัดห้ามบุคคลที่มีบิดาและ/หรือมารดาเป็นคน
ต่างด้าวที่ได้เข้ามาอยู่ในประเทึสหรัฐอเมริกาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั่นหมายความว่าบุคคลทุก
คนที่เกิดในประเทึอเมริกาย่อมได้รับสัญชาติอเมริกาตามหลักดินแดนโดยผลของกฎหมาย โดยไม่
ต้องพิจารณาว่าบุพการีของบุคคลนั้นมีสัญชาติอเมริกาหรือไม่ 
         2. การได้สัญชาติโดยการเกิดตามหลักการสืบสายโลหิต 
         การได้มาซึ่งสัญชาติตามหลักสืบสายโลหิตนั้น จะน ามาพิจารณาส าหรับบุคคลที่เกิดนอก
ประเทึสหรัฐอเมริกาและนอกดินแดนในความครอบครองของสหรัฐอเมริกา จะได้สัญชาติอเมริกา
โดยการเกิดจะต้องปรากฏว่าบิดาและ/หรือมารดามีสัญชาติอเมริกัน และมีเงื่อนไของค์ประกอบอ่ืน
ด้วย แบ่งได้เป็น 5 กรณี ดังนี ้

                                                                                                                                                                               

States, or periods of employment with the United States Government or with an 
international organization as that term is defined in section 1 of the International 
Organizations Immunities Act (59 Stat. 669; 22 U.S.C. 288) by such citizen parent, or 
any periods during which such citizen parent is physically present abroad as the 
dependent unmarried son or daughter and a member of the household of a person 
(A) honorably serving with the Armed Forces of the United States, or (B) employed 
by the United States Government or an international organization as defined in 
section 1 of the International Organizations Immunities Act, may be included in 
order to satisfy the physical-presence requirement of this paragraph. This proviso 
shall be applicable to persons born on or after December 24, 1952, to the same 
extent as if it had become effective in its present form on that date; and 
        (h) a person born before noon (Eastern Standard Time) May 24, 1934, outside 
the limits and jurisdiction of the United States of an alien father and a mother who 
is a citizen of the United States who, prior to the birth of such person, had resided 
in the United States. 
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            1) กรณีที่บิดาและมารดาเป็นคนสัญชาติอเมริกัน ไม่ว่าแต่งงานกันโดยไม่ว่าโดยชอบด้วย
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ก็ตาม โดยบิดาหรือมารดาเคยพักอาึัยในประเทึสหรัฐอเมริกา 
ทั้งนี้ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าเอาไว้ 
            2) กรณีท่ีบุคคลใดเป็นบุตรที่เกิดตั้งแต่วันที่ 14 พฤึจิกายน ค.ึ.1986 เป็นต้นไป และเป็น
บุตรของบิดามารดาที่แต่งงานกันตามกฎหมาย โดยบิดาหรือมารดาอย่างน้อยคนใดคนหนึ่งได้เคยพัก
อาึัยในประเทึสหรัฐอเมริกาหรือดินแดนที่อยู่ในความครอบครองของสหรัฐอเมริกา ช่วงเวลาที่พัก
อาึัยดังกล่าวมีก าหนดเวลารวมกันอย่างน้อย 5 ปี ระยะเวลา 2 ปีใน 5 ปี จะต้องเป็นเวลาภายหลัง
อายุ 14 ปี โดยจะต้องเป็นช่วงก่อนบุตรเกิด แต่จะเป็นช่วงใดก็ได้ 
            3) กรณีท่ีบุคคลใดที่เป็นบุตรเกิดตั้งแต่วันที่ 14 พฤึจิกายน ค.ึ.1986 เป็นต้นไป และเป็น
บุตรของบิดาสัญชาติอเมริกันกับมารดาคนต่างด้าวโดยที่ไม่ได้แต่งงานตามก าหมาย จะต้องปรากฏว่า 
บิดาได้เคยพักอาึัยในประเทึสหรัฐอเมริกาหรือดินแดนที่อยู่ในความครอบครองของสหรัฐอเมริกา 
โดยช่วงเวลาที่พักอาึัยดังกล่าวต้องมีเวลารวมกันอย่างน้อย 5 ปี ระยะเวลา 2ปี ใน 5 ปี จะต้องเป็น
เวลาภายหลังอายุ 14 ปี โดยจะต้องเป็นช่างเวลาก่อนบุตรเกิด แต่จะเป็นช่วงใดก็ได้ นอกจากนี้บิดาที่
เป็นคนสัญชาติอเมริกันจะต้องรับรองเป็นหนังสือว่าจะเลี้ยงดูบุตรจนถึงอายุ 18 ปี 
            4) กรณีที่บุคคลใดเกิดระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม ค.ึ.1952 ถึงวันที่ 13 พฤึจิกายน ค.ึ.
1986 โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นคนสัญชาติอเมริกัน บิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติอเมริกัน
จะต้องเคยพักอาึัยในประเทึสหรัฐอเมริกาหรือดินแดนในความครอบครองของสหรัฐอเมริกาเป็น
เวลารวมกัน 10 ปี โดยระยะเวลา 5 ปี จะต้องอยู่ช่วงที่อายุตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป 
            5) กรณีที่บุคคลใดเกิดตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม ค.ึ.1952 และเป็นบุตรของมารดาที่มี
สัญชาติอเมริกันที่ไมได้แต่งงานตามกฎหมายกับบิดาที่เป็นคนต่างด้าว จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า
มารดาที่มีสัญชาติอเมริกันเคยพักอาึัยอยู่ในประเทึสหรัฐอเมริกาหรือดินแดนในความครอบครอง
ของสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 1 ปี ในช่วงเวลาใดก็ได้ก่อนที่บุตรเกิด 
           จะเห็นได้ว่า เงื่อนไขในการพิจารณาการได้สัญชาติตามหลักสืบสายโลหิตนั้น จะพิจารณา
จากสิทธิอาึัยของบุพการี ว่ามีถิ่นที่อยู่หรือการอาึัยอยู่จริงในประเทึสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการหา
จุดเกาะเกี่ยวเพือ่หาความสัมพันธ์ของบุคคลกับดินแดนสหรัฐอเมริกา เพ่ือน าไปสู่การได้มาซึ่งสัญชาติ
อเมริกา 

         3.3.2  กฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติของประเทศฝรั่งเศส 
         ประเทึฝรั่งเึส เป็นประเทึที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) เช่นเดียวกับประเทึ
ไทย ในส่วนนี้จะึึกาากฎหมายฝรั่งเึสในส่วนของเรื่องการได้สัญชาติฝรั่งเึส โดยจะเน้นไปในส่วน
ของการจัดการประชากรตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองของประเทึฝรั่งเึส เพ่ือจะน ามา
วิเคราะห์เพื่อใช้ในการหาข้อแก้ไขในเรื่องของการให้สัญชาติแก่คนไร้รากเหง้าในประเทึไทย 
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         หลักเกณฑ์การได้สัญชาติของบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทึฝรั่งเึส 
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทึฝรั่งเึสในปัจจุบันได้ก าหนดเงื่อนไขในการได้มาซึ่งสัญชาติ
ฝรั่งเึสไว้ คือ 
         1. การได้มาซึ่งสัญชาติโดยการเกิด  
            1) หลักสืบสายโลหิต  
            หลักการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการสืบสายโลหิตนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ยุคประมวล   กฎหมายปีค .ึ. 
1803 ซึ่งเป็นผลให้เด็กทุกคนที่เกิดจากบิดาหรือมารดาฝรั่งเึสได้สัญชาติฝรั่งเึสโดยอัตโนมัติ แต่
อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์นี้ได้ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลังโดยมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
ปัจจุบันได้วางหลักไว้ว่า “บุตรที่เกิดจากบิดาหรือมารดาซึ่งมีสัญชาติฝรั่งเึส ย่อมมีสัญชาติฝรั่งเึส 
ไม่ว่าจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่” นอกจากนี้กฎหมายยังได้ขยายความในส่วนของบุตร
บุญธรรมให้มีสิทธิในการได้สัญชาติตามมาตรานี้ด้วย 
        อย่างไรก็ดี เด็กที่ได้สัญชาติตามมาตรานี้ มีทางเลือกที่จะปฏิเสธไม่ใช้สัญชาติฝรั่งเึสก็ได้ ซึ่ง
กฎหมายเปิดโอกาสให้ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการด้วยกัน นั่นคือ ข้อแรก บิดาหรือมารดาเพียงคนใด
คนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเึส และข้อสอง เด็กนั้นไม่ได้เกิดในดินแดนฝรั่งเึสเหตุผลที่กฎหมายยอมให้เด็กที่
เข้าเงื่อนไขครบสองประการนี้สามารถสละสัญชาติฝรั่งเึสได้นั้น เป็นเพราะว่าจุดเกาะเกี่ยวระหว่าง
ตัวเด็กและประเทึฝรั่งเึสนั้นมิได้ใกล้ชิดอย่างเช่นกรณีเด็กเกิดในฝรั่งเึสจากบิดามารดาฝรั่งเึส
นั่นเอง ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือเด็กท่ีจะสละสัญชาติฝรั่งเึสได้นั้นต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ามีสัญชาติ
อ่ืนอยู่แล้ว ทั้งนี้เพือ่มิให้เกิดกรณีของคนไร้สัญชาตินั่นเอง ส่วนรูปแบบของการแสดงเจตนานั้นเป็นไป
ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง 
         มีข้อที่น่าสังเกต คือข้อยกเว้นของข้อยกเว้นที่ท าให้เด็กที่ได้สัญชาติฝรั่งเึสตามมาตรา 18 นี้
ไม่อาจปฏิเสธสัญชาติฝรั่งเึสได้ กล่าวคือ กรณีที่บิดาหรือมารดาของเด็กนั้น ได้รับสัญชาติฝรั่งเึส
ก่อนที่เด็กจะบรรลุนิติภาวะ หมายความว่า เดิมทีเด็กได้รับสัญชาติฝรั่งเึสตามมาตรานี้เพราะมีบิดา  
หรือมารดาคนใดคนหนึ่งสัญชาติฝรั่งเึส และเมื่อปรากฏว่าบิดาหรือมารดาซึ่ งเป็นคนต่างด้าวอยู่ใน
ขณะที่เด็กเกิดได้กลายเป็นคนสัญชาติฝรั่งเึสในเวลาต่อมาก่อนที่บุตรของตนจะบรรลุนิติภาวะ เช่นนี้
บุตรนั้นจะไม่มีโอกาสสละสัญชาติฝรั่งเึสได้อีก 
            2) หลักดินแดน  
                จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า นับแต่ปีค.ึ. 1803 เป็นต้นมานั้น ข้อเท็จจริงว่าเกิดใน
ดินแดนฝรั่งเึสแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจท าให้เด็กดังกล่าวได้รับสัญชาติฝรั่งเึสโดยทันทีอีกต่อไป 
หากแต่ต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอื่นๆที่ก าหนดไว้ในกฎหมายอีกด้วย กล่าวคือ 
               (1) เด็กเกิดในฝรั่งเึสและบิดามารดาคนใดคนหนึ่งเกิดในฝรั่งเึส 
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                เนื่องจากเด็กคนนี้มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดต่อประเทึฝรั่งเึสนั่นเอง เห็นได้ว่าการที่
บิดาหรือมารดาของเด็กเกิดในฝรั่งเึสและตัวเด็กเองก็เกิดในฝรั่งเึส เป็นการยืนยันว่าเด็กนั้นเป็นคน
รุ่นที่สามท่ีมีจุดเกาะเกี่ยวกับฝรั่งเึส อย่างไรก็ตาม กรณีข้างต้นนี้กฎหมายยังเปิดโอกาสให้เด็กเลือก
ที่จะมีสัญชาติฝรั่งเึสหรือไม่ก็ได้ ซึ่งมีสองช่วงเวลาที่จะสละสัญชาติได้คือ จะต้องสละภายใน 6 
เดือนก่อนบรรลุนิติภาวะหรือภายในหนึ่งปีนับแต่บรรลุนิติภาวะ นอกจากนี้เด็กจะเสียสัญชาติฝรั่งเึส
ทันทีนับแต่วันที่ได้แสดงเจตนาดังกล่าวตามรูปแบบที่กฎหมายก าหนด  
               สิ่งส าคัญอีกประการเช่นเดียวกับกรณีการได้สัญชาติตามหลักสืบสายโลหิต นั่นคือ เด็ก
จะปฏิเสธสัญชาติฝรั่งเึสไม่ได้หากการกระท านั้นอาจท าให้เด็กตกอยู่ในสภาวะไร้สัญชาติ 
               (2) เด็กเกิดในฝรั่งเึสที่อาจจะตกอยู่ในสภาวะไร้สัญชาติ 
               ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หากยอมให้เด็กปฏิเสธไม่ใช้สัญชาติฝรั่งเึส คือ เด็กนั้นอาจเสี่ยง
ต่อการคนเป็นคนไร้สัญชาตินั่นเอง อันเป็นกรณีของเด็กเกิดในฝรั่งเึสแต่ไม่อาจได้รับสัญชาติของรัฐ
อ่ืนมาจากบิดามารดาตามหลักสืบสายโลหิต สาเหตุที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ก็เนื่องมาจากมั่นใจว่า
การบังคับให้เด็กที่เกิดในรัฐตนนั้นต้องมีสัญชาติของรัฐนี้จะไม่ขัดต่อความประสงค์ของรัฐอ่ืน เพราะ
ไม่ปรากฏว่ามีรัฐเช่นว่านั้น  เด็กที่จะเข้ากรณีนี้มี 3 ประเภท ได้แก่  
   (ก)  เด็กท่ีไม่ปรากฏตัวบิดามารดา  
         (ข) เด็กที่ถูกพบในฝรั่งเึสและมีบทสันนิาฐานตามกฎหมาย สันนิาฐานว่าเกิดใน
ฝรั่งเึส และ  
          (ค) เด็กที่ไม่อาจได้รับสัญชาติของบิดามารดาตามหลักสืบสายโลหิตได้ อย่างไรก็
ตามการได้มาซึ่งสัญชาติฝรั่งเึสตามมาตรานี้คงเป็นเพียงสัญชาติชั่วคราวที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
สละได้ในอนาคต หากพิสูจน์ได้ว่าเด็กมีจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงกับรัฐอ่ืน หมายความว่าความเสี่ยงต่อ
การตกเป็นคนไร้สัญชาติได้หมดไปแล้วนั่นเอง 
         2.  การได้มาซึ่งสัญชาติภายหลังการเกิด 
             1) ได้มาโดยอัตโนมัติ 
              กรณีท่ี 1 เกิดและอาึัยอยู่ในฝรั่งเึส 
              ซึ่งก าหนดให้การได้สัญชาติฝรั่งเึสต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าเด็กนั้นเกิดและอาึัยใน
ฝรั่งเึสมาโดยตลอด เป็นหลักที่บัญญัติไว้ตั้งแต่ครั้งกฎหมายปีค.ึ. 1889  และกฎหมายในปัจจุบัน
ได้ให้สัญชาติฝรั่งเึสแบบที่เรียกว่า“ได้มาโดยอัตโนมัติ”ทันทีที่บุคคลที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้บรรลุ
นิติภาวะ 
              (1) เกิดในดินแดนฝรั่งเึส 
              (2) อาึัยอยู่ในประเทึฝรั่งเึสจนบรรลุนิติภาวะ และ 
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              (3) มีถิ่นที่อยู่ประจ าในฝรั่งเึสเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง หรือหากไม่ต่อเนื่อง จะต้องเป็น
กรณีที่การไม่อยู่ในฝรั่งเึสนั้นน้อยกว่า 5 ปี นับแต่อายุได้ 11 ปี ตัวอย่างเช่น เมื่ออายุ 11 ปี อาจ
ย้ายออกไปอยู่ต่างประเทึเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งน้อยกว่า 5 ปีแต่ต่อมาได้กลับเข้ามาอาึัยอยู่ใน
ฝรั่งเึสก่อนอาย ุ16 ปี 
            อย่างไรก็ตามบทบัญญัตินี้มิได้ใช้บังคับแก่บุตรของนักการทูตหรือกงสุลที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน
ประเทึฝรั่งเึส 
            กรณีท่ี 2 ได้สัญชาติฝรั่งเึสพร้อมกับบิดาหรือมารดา 
            กล่าวคือ มีกรณีท่ีเด็กจะได้รับสัญชาติฝรั่งเึสเมื่อบิดาหรือมารดาได้สัญชาติฝรั่งเึส ซึ่งถือ
เป็นการได้แบบอัตโนมัติเช่นกัน อาจเป็นกรณีที่เด็กต้องแสดงเจตนาเพ่ือถือสัญชาติฝรั่งเึส หรือเป็น
กรณีที่ได้มาโดยการแปลงสัญชาติก็ได้ แต่ในกรณีหลังนี้ ในประกาึราชกิจจาต้องมีชื่อเด็กนั้นและ
ระบุให้ได้สัญชาติฝรั่งเึสด้วย 
            นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดเงื่อนไขไว้ว่าเด็กจะต้องอาึัยอยู่กับบุพการีฝ่ายที่ได้สัญชาติ
ฝรั่งเึสข้างต้น แต่หากมีการหย่าหรือแยกกันอยู่ในภายหลัง ก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด เด็กจะ
เลือกอยู่กับบิดาหรือมารดาก็ได้  
            อนึ่ง เด็กที่ได้สัญชาติพร้อมกับบิดาหรือมารดานี้มีทางเลือกที่จะสละสัญชาติฝรั่งเึสก็ได้ 
หากเด็กนั้นเกิดในต่างประเทึและยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยการแสดงเจตนาตามรูปแบบที่กฎหมาย
ก าหนดเหมือนอย่างกรณีอ่ืนๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
            2) ได้มาโดยการแสดงเจตนา  
            กรณีท่ี 1 ได้มาโดยการสมรสกับคนฝรั่งเึส 
            หากว่ากันตามกฎหมายเก่าที่ประกาึใช้ในปี ค.ึ. 1803 นั้น หากหญิงต่างด้าวสมรสกับ
ชายฝรั่งเึส หญิงนั้นจะได้รับสัญชาติฝรั่งเึสในทันที ในขณะเดียวกันหญิงฝรั่งเึสที่สมรสกับชายต่าง
ด้าวก็จะสูญเสียสัญชาติฝรั่งเึสของตนด้วยเช่นกัน สังเกตได้ว่าในอดีตนั้น การสมรสมิได้ส่งผล
กระทบใดๆต่อสัญชาติของฝ่ายชายแม้แต่น้อย ต่อมากฎหมายปี ค.ึ. 1927 บัญญัติให้หญิงฝรั่งเึส
ยังคงมีสัญชาติฝรั่งเึสอยู่แม้ว่าจะสมรสกับชาวต่างชาติก็ตาม ซึ่งจากวิวัฒนาการข้างต้น และตั้งแต่ปี
ค.ึ. 1973 กฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า “การสมรสมิได้มีผลใดๆ ต่อสัญชาติ”หากคู่สมรส
ชาวต่างชาติต้องการถือสัญชาติฝรั่งเึสก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้เสียก่อน
เช่นเดียวกันกับที่ชายหรือหญิงฝรั่งเึสเองก็สามารถเลือกที่จะสละสัญชาติฝรั่งเึสเพ่ือไปใช้สัญชาติ
ของคู่สมรสได ้
           อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งสัญชาติโดยการสมรสนี้เป็นเพียงการได้มาโดยชั่วคราวเท่านั้น 
กล่าวคือ รัฐบาลฝรั่งเึสมีอ านาจในการตรารัฐบัญญัติ เพ่ือคัดค้านโดยเหตุที่คู่สมรสชาวต่างชาตินั้น
ไม่อาจปฏิบัติตนให้กลมกลืนกับสังคมฝรั่งเึสได้หรือมีความประพฤติที่เรียกได้ว่าไม่มีึักดิ์ึรี น่าอับ
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อาย เช่น กรณีการสมรสแบบหลายภริยา (Polygamy) ซึ่งในบางสังคมเป็นเรื่องยอมรับได้ ไม่ขัดต่อ
กฎหมายและึีลธรรม แต่ในฝรั่งเึสถือเป็นเรื่องที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือกรณีที่คู่สมรส
ต่างชาตินั้นลงโทาบุตรผู้เยาว์โดยใช้วิธีการรุนแรงโดยสรุปก็คือ การแสดงเจตนาว่าจะถือสัญชาติ 
ฝรั่งเึสที่ได้มาโดยการสมรสก็จะไม่มีผลใดๆ ทั้งสิ้น 
            
 กรณีท่ี 2 ได้มาโดยผลของการรับบุตรบุญธรรมประเภท (L’adoption Simple) 
            เป็นผลมาจากการที่คนฝรั่งเึสรับบุตรบุญธรรมที่เป็นต่างชาติ ท าให้บุตรผู้เยาว์นั้นได้รับ
สัญชาติฝรั่งเึสด้วย แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการเสียก่อน เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรม
แบบ L’adoption Simple ไม่ท าให้บุตรบุญธรรมได้สัญชาติฝรั่งเึสโดยอัตโนมัติ หรือ De 
Pleindroit (ซ่ึงต่างจากการรบับุตรบญุธรรมแบบ L’adoptionplénière) กล่าวคือ ตัวบุตรบุญธรรม
นั้นต้องอาึัยอยู่ในฝรั่งเึสในขณะที่มีการแสดงเจตนาเพื่อถือสัญชาติฝรั่งเึส อนึ่ง ผู้รับบุตรบุญธรรม
นั้นไม่จ าต้องอยู่ด้วย แต่อย่างน้อยต้องมีถิ่นที่อยู่ประจ าในฝรั่งเึส ที่ส าคัญคือ เด็กจะต้องแสดง
เจตนาถือสัญชาติฝรั่งเึสก่อนบรรลุนิติภาวะเท่านั้น 
            ที่น่าสนใจคือ กฎหมายฝรั่งเึสเปิดโอกาสให้แก่ผู้เยาว์ซึ่งมิได้ผ่านกระบวนการรับบุตรบุญ
ธรรมถูกต้องตามกฎหมายสามารถแสดงเจตนาถือสัญชาติฝรั่งเึสได้เช่นกัน เป็นกรณีที่ผู้เยาว์ “ได้
อาึัยอยู่กับคนฝรั่งเึสในประเทึฝรั่งเึสอย่างน้อยห้าปีและได้รับการเลี้ยงดูจากบุคคลนั้น” 
กล่าวคือ เสมือนเป็นบุตรบุญธรรมของครอบครัวนั้นนั่นเอง หรือ กรณีที่ผู้เยาว์ “อยู่ในความดูแลของ
สถานรับเลี้ยงเด็กเป็นเวลาอย่างน้อยสามปีข้ึนไป” หรือ กรณีที่ผู้เยาว์เข้ามาอยู่ในความดูแลและได้รับ
การเลี้ยงดูในฝรั่งเึสภายใต้เงื่อนไขบางประการที่ท าให้ผู้เยาว์นั้นมีสิทธิได้รับการึึกาาแบบฝรั่งเึส
เป็นระยะเวลาอย่างน้อยห้าปี ไม่ว่าจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน 
            กรณีท่ี 3 ได้มาเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นคนฝรั่งเึส (คนฝรั่งเึสตามข้อเท็จจริง) 
            เป็นกรณีที่กฎหมายเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถได้มาซึ่งสัญชาติฝรั่งเึสได้ หากพิสูจน์ได้ว่า
ตนเป็นบุคคลที่จัดว่ามีสถานภาพเป็น “คนฝรั่งเึส” อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปีก่อนที่จะ
แสดงเจตนาถือสัญชาติฝรั่งเึสตามมาตรา 21-13 อาจเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของการช าระคนฝรั่งเึส
ตามข้อเท็จจริงให้กลายเป็นคนฝรั่งเึสตามกฎหมาย คือได้สัญชาติฝรั่งเึส เนื่องจากคนเหล่านี้อาึัย
อยู่ในฝรั่งเึส ปฏิบัติตนเหมือนคนฝรั่งเึสทั่วไป พูดภาาาฝรั่งเึส เรียนหนังสือ ท างานในฝรั่งเึส ที่
ส าคัญรัฐก็ปฏิบัติกับคนกลุ่มนี้เหมือนคนฝรั่งเึสอ่ืนๆ  แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง 3 ประการ 
กล่าวคือ 
            1. ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นคนฝรั่งเึส ซึ่งอย่างไรจึงถือว่าเป็นคนฝรั่งเึสนั้น เป็น
ดุลพินิจของึาลที่จะพิจารณา ทั้งนี้สิ่งที่อาจใช้พิสูจน์ความเป็นคนฝรั่งเึสตามข้อเท็จจริง ได้แก่ อยู่
ในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีบัตรประชาชน ท างานให้แก่รัฐ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับใช้ชาติ
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ในทางใดทางหนึ่ง  หากพิจารณาค าพิพากาาึาลสูงฝรั่งเึสประกอบกันแล้วจะเห็นว่า สิ่งที่ึาล
ต้องการคือ ความประสงค์อย่างแน่วแน่ของบุคคลนั้นในการจะได้รับสัญชาติฝรั่งเึส134 
            2. ความเป็นคนฝรั่งเึส หรือพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นคนฝรั่งเึสนั้นต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
โดยตลอดเป็นระยะเวลา 10 ปี 
            3. ต้องมีการแสดงเจตนาตามแบบที่กฎหมายก าหนด 

 
 
 

            กรณีท่ี 4 การคืนสู่สัญชาติฝรั่งเึส 
            กฎหมายให้โอกาสแก่คนฝรั่งเึสที่ได้กลายเป็นคนต่างชาติไปแล้วสามารถกลับคืนสู่การเป็น
คนฝรั่งเึสได้ซึ่งตามปกติแล้วการได้คืนสัญชาติจะจัดอยู่ในหัวข้อถัดไปเนื่องจากต้องตราเป็น
กฎหมาย แต่ยังมี 4 กรณีท่ีถือว่าเป็นการได้คืนสัญชาติโดยการแสดงเจตนา 
            1. เป็นกรณีที่บุคคลผู้ขอคืนสัญชาติฝรั่งเึสแสดงให้เห็นได้ว่าสัญชาติฝรั่งเึสที่ตนเสียไป
เป็นสัญชาติที่ได้มาตามหลักสืบสายโลหิต ซึ่งจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตนมีความสัมพันธ์ที่ ชัดแจ้งกับ
ประเทึฝรั่งเึส  
            2. คู่สมรสของทหารผ่านึึก ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคู่สมรสของตนที่ได้เสียชีวิตไปนั้น เคย
เป็นทหารรับใช้ชาติในหน่วยรบต่างๆหรือได้ไปร่วมรบในยามสงครามให้แก่ประเทึฝรั่งเึส 
            3. บรรดาสมาชิกรัฐสภาที่มาจากอาณานิคม ที่เสียสัญชาติฝรั่งเึสไปตามกฎหมายที่ตราขึ้น
เพ่ือให้เอกราชแก่ดินแดนอาณานิคมต่างๆ ซึ่งต้องแสดงให้เห็นว่าตนมีภูมิล าเนาอยู่ในฝรั่งเึส 
นอกจากนี้ยังรวมถึงคู่สมรส หรือคู่สมรสที่เป็นหม้าย บุตรของคนเหล่านี้ สามารถแสดงเจตนาเพ่ือขอ
คืนสู่สัญชาติฝรั่งเึสได้ 
            4. บุคคลที่เคยเป็นฝรั่งเึส และเสียสัญชาตินี้ไปในระหว่างที่ยังเป็นผู้เยาว์เนื่องมาจากการ
บังคับใช้อนุสัญญาสตราสบูร์ก (Convention de Strasbourg du 6 mai 1963) ซึ่งต้องพิสูจน์ว่าได้
มีภูมิล าเนาอยู่ใน Strasbourg จริงในขณะที่มีการประกาึใช้อนุสัญญานี้ และแสดงเจตนาขอคืน
สัญชาติได้ 
         3. ได้มาโดยผลของกฎหมาย 
            1) การแปลงสัญชาติ 
            คนต่างชาติที่คุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไขอ่ืนๆในการได้มาซึ่งสัญชาติฝรั่งเึสนั้น หากรัฐเห็นว่า
เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะรับเข้าไว้เป็นประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ก็อาจให้ได้สัญชาติโดย

                                                           

        134รัชนีกร ลาภวณิชชา, กฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติฝรั่งเศส, เรื่องเดิม, หน้า. 13. 
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การแปลงสัญชาติก็เป็นได้ รัฐบาลฝรั่งเึสมีอ านาจตรารัฐบัญญัติเพ่ือให้สัญชาติแก่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งซึ่งถือเป็นดุลพินิจของรัฐโดยแท้  
            ส าหรับเงื่อนไขของการแปลงสัญชาตินั้นสามารถแบ่งออกได้ในส่วนของรูปแบบและส่วนที่
เป็นพ้ืนฐาน 
               (1) เงื่อนไขพ้ืนฐาน  มีทั้งสิ้น 5 ประการ ได้แก่ 
                   (ก) อายุ คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขอแปลงสัญชาตินั้นต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี  
                    (ข) การพ านักอาึัย ต้องอาึัยอยู่ในฝรั่งเึสเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปนับถึง
วันที่ยื่นค าร้อง ส าหรับระยะเวลาในการพ านักอาึัยนี้จะลดลงเหลือเพียงสองปีส าหรับบุคคลที่มี
ประวัติการึึกาาระดับสูงในฝรั่งเึสหรือปรากฏว่ามีความสามารถพิเึาที่มีประโยชน์ต่อประเทึ ซึ่ง
อาจเป็นด้านวิทยาึาสตร์ เึราฐึาสตร์ วัฒนธรรมหรือด้านการกีฬาก็ได้  
                   อย่างไรก็ตามเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่ต้องอาึัยอยู่ในฝรั่งเึสนั้นอาจไม่จ าเป็น
ส าหรับบุคคลที่เข้ารับราชการทหารในกองทัพฝรั่งเึสหรือ มีประโยชน์ประการอ่ืนต่อประเทึหรือ
ได้รับการยอมรับว่าอยู่ในสถานะผู้อพยพ 
                   ส าหรับนักเรียนนักึึกาานั้นมิได้อยู่ในสถานะที่จะยื่นขอแปลงสัญชาติได้ เพราะ
กฎหมายมิให้นับระยะเวลาระหว่างการึึกาาในฝรั่งเึสเข้าไว้ด้วย แต่ให้นับจากวันที่เริ่มต้นประกอบ 
อาชีพในฝรั่งเึส 
                  (ค) ถิ่นที่อยู่ภายหลังการแปลงสัญชาติ คนต่างด้าวนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทึ
ฝรั่งเึส แม้ว่าจะได้รับการแปลงสัญชาติแล้วก็ตาม เนื่องจากค าพิพากาาึาลปกครองถือว่าที่อยู่
ดังกล่าวนี้เป็นึูนย์รวมประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงของบุคคล กล่าวคือเป็นทั้งที่ติดต่อหาตัวได้ส าหรับ
ทางการและบุคคลอื่นๆ และยังเป็นที่พ านักพักพิงอีกด้วย 
                  (ง) มีการด าเนินชีวิตและึีลธรรมที่ดี กล่าวคือ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่
สร้างปัญหานั่นเอง   อันที่จริงเงื่อนไขข้อนี้ได้ปรากฏมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกแล้ว และยังคงใช้ต่อมา
จนปัจจุบัน เห็นได้ว่าเงื่อนไขข้อนี้ท าให้ฝ่ายปกครองผู้พิจารณาค าร้องสามารถใช้ดุลพินิจได้อย่าง
กว้างขวางในอันที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามค าร้อง  
                  นอกจากนี้เงื่อนไขเรื่องการถูกลงโทาก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ต้องกฎหมายก าหนดไว้ อันจะ
ท าให้ค าร้องไม่ได้รับการพิจารณา กล่าวคือ ผู้ร้องต้องไม่เคยต้องโทาในการกระท าความผิดทางอาญา
หรือละเมิดที่เกี่ยวด้วยประโยชน์พ้ืนฐานของรัฐหรือการก่อการร้าย นอกจากนี้ต้องไม่เคยถูกึาล
พิพากาาลงโทาจ าคุกเป็นเวลาหกเดือนหรือมากกว่านั้น ไม่จะเป็นความผิดฐานใดก็ตาม 
                  (จ) ความกลมกลืนกับสังคมฝรั่งเึส กล่าวคือผู้ขอแปลงสัญชาติต้องอยู่อาึัยใน
ประเทึฝรั่งเึสได้อย่างกลมกลืนกับสังคม และยังต้องมีความรู้ในทางภาาา ประวัติึาสตร์ 
วัฒนธรรม และทางสังคมฝรั่งเึสอย่างเพียงพออีกด้วย นอกจากนี้ยังต้องรู้สิทธิและหน้าที่ในฐานะคน
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ฝรั่งเึสซึ่งมาพร้อมกับสัญชาติฝรั่งเึสด้วยและเงื่อนไขที่เพ่ิมเติมโดยกฎหมายใหม่ซึ่งในการควบคุม
ความกลมกลืนกับสังคมนั้น ผู้ร้องจะต้องลงลายมือชื่อยอมรับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของ
พลเมืองฝรั่งเึสด้วย 
                จะเห็นได้ว่าในบรรดาเงื่อนไขทั้งห้าประการนั้น บางข้อก็เป็นเรื่องของจุดเกาะเกี่ยว
ระหว่างบุคคลผู้ขอแปลงสัญชาติกับรัฐ จุดเกาะเกี่ยวของปัจเจกชนให้ใกล้ชิดกับรัฐเพียงพอที่จะขอ
แปลงสัญชาติ เป็นแนวคิดที่ M. Paul Lagarde ได้เสนอไว้ต่อคณะกรรมาธิการสัญชาติ โดยเริ่มจาก
สิ่งที่ผู้ร่างกฎหมายให้ความส าคัญเพ่ือพิจารณาว่าบุคคลหนึ่งจะมีสัญชาติของรัฐนั้นหรือไม่ นั่นคือ 
“ความสัมพันธ์อันใกล้ชิด” ระหว่างบุคคลนั้นกับรัฐ ถ้าเห็นว่าบุคคลนั้นมีจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงกับรัฐ 
ก็จะก าหนดให้สัญชาติแก่บุคคลดังกล่าวโดยมิได้ถามความเห็นใดๆจากบุคคลนั้น เห็นได้ว่าเจตนาของ
ปัจเจกชนมิได้มีบทบาทแต่ประการใดกับกรณีนี้ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ปรากฏจุดเกาะเกี่ยวอยู่จริง แต่มิได้
ใกล้ชิดกับรัฐอย่างแท้จริงเหมือนเช่นกรณีแรก เช่นนี้เป็นเรื่องท่ีต้องพิจารณาถึงเจตนาหรือความจ านง
ของบุคคลนั้นประกอบ เพ่ือเป็นการรับรองหรือเสริมจุดเกาะเกี่ยวของบุคคลให้มีความใกล้ชิดกับรัฐ
มากขึ้นด้วยเหตุนี้การที่ก าหนดให้บุคคลต้องแสดงเจตนาถือสัญชาติฝรั่งเึสเมื่ออายุครบเกณฑ์จึงควร
จะเป็นแต่เฉพาะกรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐฝรั่งเึสกับบุคคลนั้นมิได้ปรากฏชัดเจนเพียงพอ ซึ่ง
เท่าท่ีพบได้ในกฎหมายปัจจุบัน คือ การมีถิ่นท่ีอยู่หรือภูมิล าเนาในฝรั่งเึสนั่นเอง 
                 (2) รูปแบบและกระบวนการ  ประการแรกเริ่มจากการยื่นค าร้องขอแปลงสัญชาติไป
ยังหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีอยู่ทุกเมืองที่คนต่างด้าวนั้นมีถิ่นพ านักอาึัยหน่วยงาน
นี้จะตรวจสอบเอกสารต่างๆรวมทั้งคุณสมบัติว่าผู้ร้องมีครบตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ และ
หน่วยงานดังกล่าวจะต้องส่งเอกสารค าร้องเหล่านี้ไปยังรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบการแปลงสัญชาติภายใน  
6 เดือนนับแต่วันยื่นเอกสาร ซึ่ งรัฐมนตรีผู้ รักาาการตามกฎหมายนี้คือ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยนั่นเอง 
             ในขั้นตอนการตรวจสอบนั้น รมว.มหาดไทยจะพิจารณาว่าจะรับค าร้องดังกล่าวหรือไม่ ซึ่ง
โดยหลักการแล้วจะต้องท าค าสั่งภายใน 18 เดือนนับแต่มีการยื่นค าร้อง หากมีค าสั่งไม่รับค าร้อง
จะต้องให้เหตุผลด้วยเสมอ (ผู้ร้องขอแปลงสัญชาติสามารถอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าร้องดังกล่าวต่อึาล
ปกครอง)  อย่างไรก็ตามแม้ว่าค าร้องดังกล่าวดูเหมือนจะรับไว้ได้ แต่ถ้ารมว.มหาดไทยเห็นว่าการ
อนุมัติให้แปลงสัญชาติได้ในกรณีนี้เป็นการไม่เหมาะสม รมว.มหาดไทยสามารถเลื่อนการอนุมัติหรือ
ปฏิเสธการแปลงสัญชาติโดยต้องให้เหตุผลประกอบ แต่หากเป็นกรณีที่รมว.มหาดไทยเห็นชอบกับค า
ร้องขอแปลงสัญชาติ ก็จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีแปลงสัญชาติบุคคลนั้นโดยการตรารัฐบัญญัติต่อไป 
             ในกรณีที่พบในภายหลังว่าผู้ร้องเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ทางการ
สามารถถอนรัฐบัญญัติดังกล่าวได้ภายในหนึ่งปีนับแต่มีการประกาึในหนังสือราชกิจจานุเบกาา 
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หรือหากเป็นกรณีที่พบว่ามีการฉ้อฉลเกิดขึ้น รัฐสามารถถอนรัฐบัญญัติเสียได้ภายในสองปีนับแต่มี
การพบการฉ้อฉลนั้น ผลก็คือ เป็นการถอนสัญชาติฝรั่งเึสนั่นเอง 
             ผลจากการได้แปลงสัญชาติตามกฎหมายนี้ก็คือ คนต่างด้าวจะได้สัญชาติฝรั่งเึสนับแต่
วันที่มีการตรารัฐบัญญัติ ซึ่งเป็นผลให้บุคคลนั้นมีหน้าที่และสิทธิต่างๆเช่นเดียวกับคนฝรั่งเึสทุก
ประการ 

         3.3.3  กฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติของประเทศเยอรมัน 
         กฎหมายสัญชาติเยอรมันฉบับแก้ไขใหม่ปี ค.ึ. 1999 มีผลซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 
มกราคม ค.ึ. 2000 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การได้และเสียสัญชาติเยอรมัน ดังนี้ 
         หลักเกณฑ์การได้สัญชาติของบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทึเยอรมัน 
         1. การได้สัญชาติเยอรมันโดยการเกิด 
            1) การได้สัญชาติเยอรมันโดยการเกิดตามหลักสายโลหิต ขณะที่เด็กเกิดมีบิดาหรือมารดามี
สัญชาติเยอรมัน เด็กคนดังกล่าวจะได้สัญชาติเยอรมัน135 
            การได้สัญชาติดังกล่าวมีข้อจ ากัดว่า หากเป็นกรณีที่เด็กไม่ได้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ประเทึเยอรมัน นั่นคือ เด็กเกิดในต่างประเทึ และทั้งบิดาและมารดาของเด็ก ก็เกิดต่างประเทึ
หลังวันที่ 31 ธันวาคม ค.ึ. 1999 (พ.ึ.2542) และเด็กรวมถึงบิดาหรือมารดาไม่ได้พักอาึัยใน
ประเทึเยอรมัน จะมีผลให้เด็กไม่ได้สัญชาติเยอรมัน เว้นแต่ว่า เด็กคนนั้นจะกลายเป็นคนไร้
สัญชาติ136 

          2) การได้สัญชาติเยอรมันโดยการเกิดตามหลักดินแดน 
                 (1) เด็กที่ถูกพบในดินแดนประเทึเยอรมัน ให้ถือว่ามีสัญชาติเยอรมัน จนกว่า จะ
พิสูจน์ว่ามีสัญชาติอ่ืน137 
                 (2) เด็กที่เกิดบนดินแดนประเทึเยอรมันจากทั้งบิดาและมารดาไม่ใช่คนสัญชาติ
เยอรมัน เด็กคนดังกล่าวจะได้สัญชาติเยอรมัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้  
                      (ก)  เด็กที่เกิดนับแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ึ. 2000 (พ.ึ.2543) จะได้สัญชาติ
เยอรมันก็ต่อเมื่อ 
                      (ข)  บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งพักอาึัยตามปกติในประเทึเยอรมันเป็นเวลา
อย่างน้อย 8 ปี และ 

                                                           

        135Nationality Act (1913, as amended 1999) section 4(1) 
        136Nationality Act (1913, as amended 1999) section 4(4) 
        137Nationality Act (1913, as amended 1999) section 4(2) 
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                      (ค)  บิดาหรือมารดาเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิพักอาึัยในประเทึเยอรมันหรือ
ได้รับสิทธิให้พักอาึัยในประเทึเยอรมันได้ไม่จ ากัดเวลา 
         2. การได้สัญชาติเยอรมันภายหลังการเกิด 
            1) การประกาึแจ้งความต้องการยึดถือสัญชาติเยอรมัน กรณีที่เด็กเกิดก่อนวันที่ 1 
กรกฎาคม ค.ึ. 1993 (พ.ึ. 2536) มีบิดาสัญชาติเยอรมัน และมีมารดาเป็นคนต่างด้าว เด็กดังกล่าว
จะได้สัญชาติเยอรมันก็ต่อเมื่อมีบิดาหรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายเยอรมัน เด็กได้พักอาึัยใน
ประเทึเยอรมันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี และก่อนครบอายุ 23 ปี ได้ประกาึแจ้งความต้องการ
ยึดถือสัญชาติเยอรมัน138 
           2) การแปลงสัญชาติเป็นเยอรมัน แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 
                (1) บุคคลที่เกิดในประเทึเยอรมัน แต่มีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว และบุคคล
ดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่ 1 มกราคม ค.ึ.2000 (พ.ึ.2543) บุคคลนั้นจะได้สัญชาติ
เยอรมันโดยการเกิดก็ต่อเมื่อ 
                    (ก) บุคคลนั้นยื่นค าร้องขอแปลาติภายในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ึ. 2000 
                     (ข) จะต้องปรากฏว่าขณะเกิดนั้นบิดาหรือมารดาพักอาึัยอย่างถูกกฎหมายใน
ประเทึเยอรมันอย่างน้อย 8 ปี 
                     (ค) บิดาหรือมารดาเป็นผู้ได้สิทธิเป็นผู้พักอาึัยในประเทึเยอรมัน หรือบิดาหรือ
มารดาเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้พักอาึัยอย่างไม่จ ากัดเวลา 
                (2) เป็นกรณีการแปลงสัญชาติของบุคคลต่างด้าวทั่วไป คนต่างด้าวมีสิทธิยื่นค าร้องขอ
แปลงสัญชาติเยอรมันต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเยอรมัน หากมีคุณสมบัติครบจะได้รับอนุญาตให้แปลง
สัญชาติ ประกอบด้วย 
                    (ก) เป็นบุคคลที่พักอาึัยอยู่ในประเทึเยอรมันขณะยื่นค าร้องของแปลงสัญชาติ 
อาจมีข้อยกเว้น ส าหรับบุคคลที่มีความสัมพันธ์พิเึากับประเทึเยอรมัน และกรณีชาวต่างชาติซึ่ง
ท างานเป็นลูกจ้างให้แก่ทางราชการของประเทึเยอรมัน139 
                    (ข) เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พักอาึัยในประเทึเยอรมันตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยคนต่างด้าว กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้ที่พักอาึัยอย่างถูกกฎหมายในประเทึเยอรมันมาอย่างน้อย 
8 ปี โดยการพักอาึัยจะต้องได้รับอนุญาตอย่างผู้พักอาึัย และต้องเคารพและยอมรับปฏิบัติตาม
หลักกฎหมายพ้ืนฐานซึ่งเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทึเยอรมัน ไม่ประกอบกิจกรรมใดๆขัด 
ต่อกฎหมาย เป็นผู้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่ต้องพ่ึงพิงสวัสดิการจากรัฐบาล

                                                           

        138Nationality Act (1913, as amended 1999) section 5 
        139Nationality Act (1913, as amended 1999) section 15(2) 
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เยอรมัน ไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติอาชญากร ยกเว้นการกระท าผิดเล็กน้อยหรือลหุโทา และเป็นบุคคล
ที่สามารถติดต่อสื่อสารภาาาเยอรมันได้ 
                    (ค) บุคคลนั้นจะต้องมีที่พักอาึัยเป็นหลักแหล่งโดยมีความสามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายพักอาึัยได้ด้วยตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นกรรีมีบ้านพักอาึัยเป็นของตนเองหรือแสดงให้เห็นว่า
สามารถติดต่อหาสถานที่พักอาึัยในประเทึเยอรมันได้แล้วขณะยื่นค าร้อง 
          คู่สมรสของคนต่างด้าว หาต้องการได้สัญชาติเยอรมัน จะต้องร้องขอแปลงสัญชาติ ซึ่งจะ
ได้รับการแปลงสัญชาติเมื่อครบเงื่อนไข ดังนี้ 
           1. ได้สละสัญชาติเดิม หรือได้รับอนุญาตให้ถือหลายสัญชาติได้ตามกฎหมายคนต่างด้าวของ
ประเทึเยอรมัน 
           2. สามารถปรับตัวเข้าได้กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทึเยอรมัน 
           3. การอนุญาตให้ได้รับสัญชาติจะต้องไม่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของประเทึเยอรมัน หรือ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยอันดีของสังคมเยอรมันหรือระหว่างประเทึ 
          ส าหรับบุตรที่ยังอยู่ในอ านาจปกครองของผู้ได้รับการแปลงสัญชาติเยอรมัน และยังไม่ได้
แต่งงานนั้น การได้รับสัญชาติของบิดาหรือมารดาผู้ปกครองนั้น เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาให้สัญชาติกับ
บุตรในปกครองด้วย 

3.4  แนวทำงกำรให้สัญชำติไทยแก่คนไร้รำกเหง้ำเทียบเคียงจำกหลักกฎหมำยกำรให้
สัญชำติของต่ำงประเทศ 

         จากบทบัญญัติของกฎหมายการให้สัญชาติของสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเึส และเยอรมัน ดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น มีหลักเกณฑ์ของการให้สัญชาติโดยการเกิดตามหลักดินแดนที่น่าสนใจ ที่อาจจะ
น ามาเป็นแนวทางในการให้สัญชาติไทยแก่คนไร้รากเหง้าในประเทึไทยได้ โดยในกรณีของการพบ
เด็กท่ีเกิดในประเทึ หากไม่ทราบถึงตัวบิดามารดาของเด็ก กล่าวคือ  
         จากบทบัญญัติของกฎหมายของสหรัฐอเมริกาการได้สัญชาติโดยการเกิดตามหลักดินแดนจะ
เห็นว่า สหรัฐอเมริกาจะให้สัญชาติโดยไม่มีเงื่อนไข นั่นคือ เด็กที่เกิดในสหรัฐอเมริกาจะได้สัญชาติ
อเมริกันโดยอัตโนมัติ โดยไม่ได้ข้อจ ากัดว่าบิดาหรือมารดาจะต้องมีสัญชาติอเมริกัน  
         ในส่วนของประเทึฝรั่งเึสการได้สัญชาติฝรั่งเึสโดยการเกิดตามหลักดินแดนนั้น แม้ว่า
ประเทึฝรั่งเึสจะมีข้อก าหนดให้เด็กที่เกิดในประเทึฝรั่งเึสจะได้สัญชาติฝรั่งเึสทันทีหากมีบิดา
หรือมารดาเกิดในฝรั่งเึส แต่ก็มีกรณียกเว้นที่น่าสนใจคือ กรณีที่เด็กเกิดในฝรั่งเึส แต่ไม่ปรากฏตัว
บิดามารดา หรือเด็กที่ถูกพบในฝรั่งเึสและสันนิาฐานตามกฎหมายได้ว่าเกิดในฝรั่งเึส หรือเด็กที่ไม่
อาจได้รับสัญชาติของบิดามารดาตามหลักสืบสายโลหิตได้ ฝรั่งเึสให้สัญชาติฝรั่งเึสตามหลัก
ดินแดนแก่เด็กเหล่านี้ทันทีเช่นกัน ก็เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กต้องตกเป็นคนไร้สัญชาติ แต่อย่างไรก็ตาม
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การได้สัญชาติฝรั่งเึสตามกรณีนี้เป็นเพียงสัญชาติชั่วคราวที่สามารถเปลี่ ยนแปลงและสละได้ใน
อนาคต หากพิสูจน์ได้ว่าเด็กมีจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงกับรัฐอ่ืน เมื่อเทียบกับประเทึไทยที่มีบทบัญญัติ
ของกฎหมายสัญชาติในเรื่องของการให้สัญชาติตามหลักดินแดน โดยยึดหลักการพิจารณาตาม 
 
สายโลหิตของบิดาหรือมารดาเป็นหลัก ซึ่งในกรณีของเด็กไร้รากเหง้า ที่ไม่ทราบถึงบิดามารดา ต้อง
ตกเป็นคนไร้สัญชาติ ไม่ว่าจะเป็นกรณีเด็กที่ถูกทิ้งตั้งแต่แรกเกิด ที่จะข้อเท็จจริงที่เชื่อได้เกิดใน
ประเทึไทย แต่เมื่อไม่สามารถหาตัวบิดามารดาได้ เด็กก็จะตกเป็นคนไร้สัญชาติ 
         อีกกรณีที่น่าสนใจคือ การได้สัญชาติฝรั่งเึสภายหลังการเกิดโดยอัตโนมัติ ซึ่งพิจารณาการให้
สัญชาติโดยอาึัยข้อเท็จจริงว่าเด็กจะต้องเกิดและอาึัยในฝรั่งเึสจนบรรลุนิติภาวะ มีถิ่นที่อยู่
ต่อเนื่องประจ าในฝรั่งเึส หรือหากไม่ต่อเนื่อง จะต้องเป็นกรณีที่การไม่อยู่นั้นน้อยกว่า 5 ปี นับแต่
อายุได้ 11 ปี หมายความว่า เด็กจะออกจากฝรั่งเึสไป แต่ต้องกลับมาอาึัยอยู่ในฝรั่งเึส ก่อนที่จะ
ครบ 5 ปี นับจากวันที่ย้ายออก 
         ส่วนประเทึเยอรมันก็มีหลักกฎหมายในการให้สัญชาติโดยการเกิดตามหลักดินแดนแก่เด็กที่
ถูกพบในประเทึ นั่นคือ เด็กที่ถูกพบในประเทึเยอรมันจะได้สัญชาติเยอรมัน จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่า
มีสัญชาติอ่ืน 
         เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายของการได้สัญชาติโดยการเกิดตามหลักดินแดนของ 3 
ประเทึดังที่กล่าวมา จะเห็นว่าบางประเทึก็มีข้อก าหนดที่ต้องพิจารณาถึงสัญชาติของบิดามารดา
ประกอบด้วยนั้น ยกเว้นสหรัฐอเมริกาที่ให้สัญชาติแก่เด็กที่เกิดในอเมริกาแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ใน
กรณีที่มีเด็กที่เกิดหรือถูกพบในประเทึโดยไม่ทราบถึงบิดามารดา ทั้งฝรั่งเึสและเยอรมันจะให้
สัญชาติของตนแก่เด็กที่ถูกพบ จนกว่าจะพิสูจน์ว่ามีสัญชาติอ่ืน เมื่อเทียบกับหลักการได้สัญชาติโดย
หลักดินแดน ที่ผู้ที่เกิดในประเทึไทยจะได้สัญชาติก็ต่อเมื่อมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย
เท่านั้น ฉะนั้นในกรณีของเด็กไร้รากเหง้า คือเด็กพบหรือเกิดในประเทึไทยแต่ไม่ปรากฏตัวบิดา
มารดา เด็กคนนี้ก็จะตกเป็นบุคคลไร้สัญชาติทันที เพราะแม้ว่าจะเกิดในประเทึไทยแต่เมื่อไม่ทราบ
ถึงสัญชาติของบิดาหรือมารดา ที่เป็นข้อพิจารณาในการให้สัญชาติไทย การเกิดในประเทึไทยเพียง
อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะท าให้บุคคลนั้นได้สัญชาติไทย ซึ่งท าให้คนกลุ่มนี้ต้องตกเป็นบุคคลไร้
สัญชาติแบบถาวร ดังนั้น หากประเทึไทยใช้หลักกฎหมายของประเทึฝรั่งเึสหรือเยอรมันในการ
ให้สัญชาติมาเป็นแนวทางในการให้สัญชาติแก่เด็กที่เกิดหรือถูกพบในประเทึไทย โดยไม่ปรากฏตัว
บิดามารดา หรือกลุ่มเด็กไร้รากเหง้าเหล่านี้ โดยอาจจะมีการข้อก าหนดบางประการให้เหมาะสมกับ
กฎหมายภายในของประเทึไม่ให้มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ก็ย่อมจะช่วยแก้ปัญหาในส่วน
ของคนไร้สัญชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนขึ้น 



 
บทท่ี 4 

 
วิเครำะห์ผลกำรศึกษำและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำคนไร้รำกเหง้ำ 

 
         ในปัจจุบันแม้ประเทึไทยจะมีนโยบายก าหนดสถานะบุคคลเพ่ือแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ  
โดยออกกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆเพ่ือแก้ไขปัญหาความไร้สัญชาติของกลุ่มบุคคลต่างๆ แต่ก็ยัง
ไม่สามารถที่จะให้สัญชาติแก่บุคคลได้ คนไร้สัญชาติก็ยังคงไร้สัญชาติเช่นเดิม ที่เป็นเช่นนี้ก็
เนื่องมาจากสาเหตุที่ส าคัญ คือ กระบวนการในการแก้ไขปัญหานั้นยังคงซับซ้อนและยุ่งยาก และใช้
เวลานานในการก าหนดสถานะของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการให้สถานะหรือการพิจารณาการให้สัญชาติ 
โดยอุปสรรคส าคัญในการก าหนดให้สถานะหรือการให้สัญชาติ อยู่ที่กระบวนการพิสูจน์ความ
เกี่ยวพันระหว่างบุคคลกับรัฐ และท่ีส าคัญที่สุดคือ ยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาในส่วนนี้ 

4.1  วิเครำะห์ปัญหำเรื่องควำมซับซ้อนในกระบวนกำรพิสูจน์ควำมเกี่ยวพันระหว่ำงบุคคลกับรัฐ 

       4.1.1  ปัญหำในเรื่องข้อจ ำกัดของกำรพิสูจน์หลักฐำนในเรื่องกำรยืนยันควำมเกี่ยวพัน
ระหว่ำงบุคคลกับรัฐ 
                การให้สัญชาติไทยของบุคคลนั้น ประเด็นส าคัญ อยู่ที่การพิสูจน์ถึงความเกี่ยวพัน
ระหว่างบุคคลกับรัฐ ซึ่งในการพิสูจน์ความสัมพันธ์นั้น ก็อาึัยหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของ
บุคคลกับรัฐ  
                หากจะกล่าวถึงหลักฐานที่จะใช้ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐ คงต้องเริ่ม
ตั้งแต่เกิด เพราะหลักฐานในการจดทะเบียนการเกิดถือว่าเป็นหลักฐานส าคัญในการแสดงความ
เกี่ยวพันระหว่างบุคคลกับรัฐ เป็นหลักฐานที่แสดงถึงตัวบิดามารดา สัญชาติของบิดามารดา รวมถึง
สถานที่เกิด ถือได้ว่าเป็นหลักฐานชิ้นส าคัญในการแสดงที่มาของตัวเอง ที่จะใช้ในการพิจารณาการให้
สัญชาติว่ามีความผูกพันกับรัฐในทางใดบ้างดังนั้น หากจะกล่าวถึงปัญหาในเรื่องข้อจ ากัดของการ
พิสูจน์หลักฐานในเรื่องการยืนยันความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลกับรัฐ คงต้องเริ่มจากประเด็นที่ส าคัญ
คือ 
                1) ปัญหาการไม่ได้จดทะเบียนการเกิด เอกสารการแจ้งเกิดและการจดทะเบียนการเกิด 
ซึ่งเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่แสดงความมีตัวตนของบุคคลตามกฎหมาย แสดงถึงความสัมพันธ์ของ
บุคคลกับรัฐ การจดทะเบียนการเกิดเป็นหลักฐานส าคัญของบุคคลในการที่จะได้สัญชาติ หากบิดา
หรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ผู้เกิดก็ย่อมได้สัญชาติไทยตามหลักสืบสายโลหิต และหากเกิดใน
ราชอาณาจักรไทย ก็ย่อมได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดนด้วย การจดทะเบียนการเกิดจึงเป็น
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หลักฐานส าคัญของบุคคลในการที่จะแสดงสิทธิของตนในการขอสัญชาติ แต่ในกรณีที่บุคคลมิได้มีการ 
จดทะเบียนการเกิด ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมาย บุคคลเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่มี
ตัวตน 
              ปัญหาในเรื่องของการจดทะเบียนการเกิดนั้น กรณีแรก เป็นเรื่องของการที่บิดามารดา
ของเด็กไม่ได้ท าการแจ้งเกิดต่อเจ้าหน้าที่เอง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะความไม่รู้หรือความห่างไกลจาก
ความเจริญ 
              กรณีที่สอง เด็กที่ถูกทิ้งตั้งแต่แรกเกิด หรือเด็กเร่ร่อน ที่อาจจะถูกทิ้งตั้งแต่เด็ก หรือถูก
ลักพาตัวตั้งแต่ยังจ าความ และไม่ได้รับการช่วยเหลือ หรือมีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เติบโตมาเองโดยไม่
ทราบถึงบุพการีที่แท้จริงของตัวเอง         
              ในกรณีเด็กท่ีถูกทิ้งตั้งแต่แรกเกิด ปัจจุบันในกฎหมายได้มีการปรับปรุงโดยได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2551 มาตรา 14 ให้ยกเลิกมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร พ.ึ. 2534 แล้วให้ใช้ มาตรา 19 ใหม่นี้แทน ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
ในกรณีที่มีเด็กถูกทิ้งตั้งแต่แรกเกิด โดยก าหนดให้บุคคลที่พบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสา
ที่ถูกทอดทิ้ง ให้น าเด็กไปส่งต่อพนักฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุาย์ในท้องที่ที่พบเด็ก เพ่ือที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งเกิดต่อนาย
ทะเบียน140บทบัญญัติของกฎหมายที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่นี้ มุ่งเน้นที่จะให้มีการแจ้งการเกิดเพ่ือ

                                                           

        140พระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2551 มาตรา 14 ให้ยกเลิกความใน
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร พ.ึ. 2534 แล้วให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
          “มาตรา 19 ผู้ใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาที่ถูกทอดทิ้ง ให้น าตัวเด็กไปส่ง
ต่อพนักฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์
ในท้องทีท่ี่พบเด็กโดยเร็ว เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้รับตัวเด็กไว้
แล้วให้บันทึกการรับตัวเด็กไว้ ในกรณีที่พนักฝ่ายปกครองหรือต ารวจรับเด็กไว้ ให้น าตัวเด็กพร้อม
บันทึกการรับตัวเด็กส่งให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์ในเขตท้องที่ 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้รับตัวเด็กไว้ หรือได้รับตัวเด็กจากพนักฝ่ายปกครองหรือต ารวจแล้ว ให้
แจ้งเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งและให้นายทะเบียนออกใบรับแจ้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบและแบบพิมพ์
ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด 
          บันทึกการรับตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นสองฉบับและเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับตัวเด็กหนึ่ง
ฉบับและส่งมอบให้กับนายทะเบียนผู้รับแจ้งหนึ่งฉบับ โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลผู้พบเด็ก 
พฤติการณ์ สถานที่และเวลาที่พบเด็ก สภาพทางกายภาพโดยทั่วไปของเด็ก เอกสารที่ ติดมากับตัว
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ลงทะเบียนการเกิดไว้เป็นหลักฐาน แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็ก ถึงแม้จะไม่อาจระบุสัญชาติ
หรือรายละเอียดที่แน่นอนได้ แต่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานส าคัญในการแสดงตัวถึงความไม่ไร้ตัวตนของ
เด็กเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่ส าคัญท่ีจะใช้ในการพิสูจน์ถึงความเกี่ยวพันของตัวเองกับรัฐได้ 
               กรณีที่ไม่ได้มีการแจ้งการเกิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ปัจจุบันพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราาฎร (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2551 ได้บัญญัติให้มีการแจ้งเกิดย้อนหลังได้โดยบัญญัติไว้ใน  
มาตรา 19/1 และมาตรา 19/3 ถ้าผู้เกิดมีสัญชาติไทย ในกรณีที่เจ้าบ้านหรือบิดาไม่ได้แจ้งเกิดตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 18 หากผู้นั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะบิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถแจ้งแทนได้ 
ในส่วนของเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งไม่ปรากฏบุพการี ก็ให้หน่วยงานที่อุปการะเด็กเหล่านั้น
เป็นผู้แจ้งการเกิด ทั้งกรณีของเด็กที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดและไม่ได้สัญชาติไทยก็สามารถที่
จะแจ้งการเกิดและให้นายทะเบียนจดทะเบียนการเกิดและออกสูติบัตรให้กับตัวเด็ก แต่ต้องระบุ
ข้อเท็จจริงเท่าท่ีจะทราบได้ และระบุถึงสถานะการเกิดไว้ด้วย141 
              บทบัญญัติในมาตรา 19/1และมาตรา 19/3 ที่ได้เพ่ิมเติมมานี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มี
การแจ้งการเกิดย้อนหลังได้ ไม่ได้เน้นเฉพาะเด็กแรกเกิด แต่ยังสามารถให้มีการแจ้งเกิดย้อนหลัง

                                                                                                                                                                               

เด็ก และประวัติของเด็กเท่าท่ีทราบ และในกรณีไม่ทราบสัญชาติของเด็กให้บันทึกข้อเท็จจริงดังกล่าว
ไว้ด้วย” 

        141พระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2551 มาตรา 15 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้
เป็น มาตรา 19/1 มาตรา 19/2 และมาตรา 19/3 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร พ.ึ. 
2534 
            มาตรา 19/1 เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ
ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตามที่รัฐมนตรีประกาึก าหนด ถ้าเด็กยังไม่ได้แจ้งการเกิดและไม่มีรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้านให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้แจ้ง
การเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ และให้นายทะเบียนออกใบรับแจ้ง 
ทั้งนี้ตามระเบียบและแบบพิมพ์ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด  
           มาตรา 19/3 ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเจ้าบ้านหรือบิดามารดาไม่ได้แจ้งการเกิดให้ตามมาตรา 18 
อาจร้องขอต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพ่ือแจ้งการเกิดได้ตามระเบียบที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง
ก าหนด และให้น าความในมาตรา 19/2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
           ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองแจ้งแทนได้ 
แต่ส าหรับกรณีของบิดามารดาให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งด าเนินการให้ต่อเมื่อได้ช าระค่าปรับตามที่
นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเปรียบเทียบตามมาตรา 47(2) และมาตรา 51 แล้ว” 
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ให้แก่บุคคลที่มีสัญชาติไทยที่ยังไม่ได้มีการแจ้งเกิด ทั้งบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วหรือยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ หากยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้แจ้งการเกิดเพ่ือจดทะเบียนการ
เกิดเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ออกสูติบัตรให้ แต่ในกรณีของเด็กเร่ร่อนหรือถูกทอดทิ้งไม่มีบุพการี ก็ให้
หน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลเด็กเหล่านั้นเป็นผู้แจ้งการเกิดเพ่ือจดทะเบียนการเกิดและขอออกสูติบัตร 
กรณีปัญหาของเด็กเหล่านี้อยู่ท่ีการไม่ทราบสัญชาติที่แน่ชัด แม้ว่าจะสามารถจดทะเบียนการเกิดและ
ขอออกสูติบัตรได้142แต่ก็เป็นเพียงแค่หลักฐานในการแสดงการเกิดระบุข้อเท็จจริงเท่าที่จะทราบได้  
ในส่วนของเรื่องสัญชาติก็ยังคงต้องรอการพิสูจน์อีกครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง การที่กฎหมายได้ให้ความส าคัญในการเรื่องการจดทะเบียนการเกิดมากขึ้น เปิดโอกาส
ให้มีการจดทะเบยีนย้อนหลังการเกิดได้ ถือว่าเป็นการช่วยให้เด็กมีหลักฐานสถานะทางทะเบียนตาม
กฎหมาย ได้ท าทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตัวให้เด็กไว้เป็นหลักฐานในการแสดงตัว แสดง
สถานะการเกิดของตัวเอง แม้อาจจะยังไม่มีความชัดเจนแน่นอน แต่ก็ถือเป็นหลักฐานที่พอจะ
สามารถแสดงถึงความเก่ียวพันกับรัฐได้ 
              ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การจดทะเบียนการเกิดถือว่าเป็นหลักฐานส าคัญในการแสดงถึง
การเกิดในประเทึไทย เป็นการแสดงถึงความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลกับประเทึไทยที่อาจจะ
สามารถใช้ในการพิสูจน์เพ่ือที่จะขอสัญชาติไทยในอนาคตได้ ถ้าไม่มีการจดทะเบียนการเกิดไม่มี
หลักฐานทางทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐ ก็ถือว่าขาดหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ในการพิสูจน์สัญชาติ 

         4.1.2  ปัญหำข้อจ ำกัดในทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรรับรองบุคคลและกำรพิสูจน์สัญชำติ 

                   ประเทึไทยก าหนดเงื่อนไขในการเข้าสู่สิทธิในสัญชาติไทยอยู่ในกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ ซึ่งสิทธิในสัญชาติไทยดังกล่าววางอยู่บน 2 หลักการใหญ่ คือ การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 
(Thai nationality at birthและการได้สัญชาติไทยภายหลังการเกิด(Thai nationality after birth)  
โดยกฎหมายว่าด้วยสัญชาติได้ก าหนดหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยของบุคคลตามกฎหมายไทยตาม

                                                           

        142พระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2551 มาตรา 16 ให้ยกเลิกความใน   
มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร พ.ึ. 2534 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
           มาตรา 20 เมื่อมีการแจ้งการการเกิดตามมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 19/1 และมาตรา 
19/3 ทั้งกรณีของเด็กที่มีสัญชาติไทยหรือเด็กที่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้ง โดยมี
ข้อเท็จจริงเท่าที่จะสามารถจะทราบได้ 

        ส าหรับการแจ้งเกิดของเด็กที่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายสัญชาติ ให้นายทะเบียน
ผู้รับแจ้งออกสูติบัตรให้ตามแบบพิมพ์ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดโดยให้ระบุสถานะการเกิดไว้
ด้วย” 
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พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ.
2535 มีอยู่ 4 หลักเกณฑ์ คือ1)สัญชาติไทยโดยการเกิด 2)สัญชาติไทยโดยการแปลงชาติ 3)สัญชาติ
ไทยโดยการสมรส 4)สัญชาติไทยโดยการรับคืนในที่นี้จะกล่าวถึงประเด็นข้อจ ากัดทางกฎหมายในการ
ให้สัญชาติแก่คนไร้รากเหง้าโดยการเกิดตามหลักดินแดน กล่าวคือ 
         1. ประเด็นข้อจ ากัดทางกฎหมายการได้สัญชาติโดยการเกิดตามหลักดินแดน   
         พระราชบัญญัติสัญชาติได้บัญญัติ ให้ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยได้สัญชาติไทย แต่มี
ข้อยกเว้นมิให้บุคคลในมาตรา 7 ทวิวรรคหนึ่ง ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด143 
         จากหลักกฎหมายที่บัญญัติสามารถพิจารณาการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน
กล่าวคือ 
         กรณีแรก ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยทั้งคู่ หรือบิดา
หรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยย่อมได้สัญชาติไทยตามหลักสายโลหิต นั่นคือ สามารถได้
สัญชาติไทยได้ทั้งตามหลักสืบสายโลหิตตามสัญชาติของบิดาหรือมารดา นอกจากนั้นยังได้สัญชาติ
ไทยตามหลักดินแดนอีกด้วยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทย 
         กรณีที่สอง ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย แต่บิดามารดาเป็นคนต่างด้าว  กรณีนี้จะต้อง
พิจารณาถึงการอาึัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยของบิดามารดาว่า  เป็นบุคคลที่เข้าข้อยกเว้น ตาม 
มาตรา 7 ทวิ หรือมาตรา 8 หรือไม่ หากเป็นบุคคลที่เข้าข้อยกเว้นตามที่ก าหนด บุตรที่เกิดมาแม้จะ
เกิดในราชอาณาจักรไทยก็จะไม่ได้รับสัญชาติไทย ฉะนั่นจึงกล่าวได้ว่า บุตรของคนต่างด้าวจะมีสิทธิ
ได้รับสัญชาติไทยได้เฉพาะกรณีที่บิดาและมารดาของเด็กที่เกิดมาเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พัก
อาึัยอยู่ในประเทึไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นการถาวร 
         จากบทบัญญัติของกฎหมายการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นตามหลัก
สืบสายโลหิตหรือหลักดินแดน จะเห็นได้ว่ามีข้อพิจารณาที่เป็นหลักส าคัญอยู่ที่บิดาและมารดาของ
เด็กท่ีเกิด หากบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยบุตรจะก็จะได้สัญชาติ
ไทยทั้งตามหลักสืบสายโลหิตและหลักดินแดน แต่หากบิดาหรือมารดาไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นคน
ต่างด้าว ก็ต้องมาพิจารณาถึงการพักอาึัยอยู่ในประเทึไทย หากไม่เข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายบัญญัติ

                                                           

        143พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2535  มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. 2508 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
          “มาตรา 7 บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 

                            (1)  ผู้ที่เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอก
ราชอาณาจักรก็ดี 
                            (2)  ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง 
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ไว้บุตรที่เกิดมาก็ย่อมได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน ดังนั้น จะเห็นว่า ปัญหาของเด็กที่เกิดมาโดยไม่
ทราบถึงตัวบิดาหรือมารดาที่แท้จริง เด็กคนนั้นก็ไม่มีสิทธิที่จะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสืบ
สายโลหิตหรือหลักดินแดนเนื่องจากติดข้อจ ากัดที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ นั่นคือ เมื่อไม่ทราบถึงบิดาม
มารดาที่แท้จริงก็หมดสิทธิ์ที่จะได้สัญชาติไทยตามหลักสืบสายโลหิตตามสัญชาติของบิดาหรือมารดา 
หรือกรณีที่เด็กถูกทิ้งตั้งแต่แรกเกิด ถือว่าเป็นกรณีที่ยากต่อการหาจุดเกี่ยวพันระหว่างตัวเด็กกับ
ประเทึไทย แม้ว่าตามข้อเท็จจริงเด็กเกิดในประเทึไทย แต่อาจจะเกิดจากบิดาหรือมารดาเป็นคน
ต่างด้าว ซึ่งเด็กอาจจะได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดนได้ หากบิดาหรือมารดาที่เป็นคนต่างด้าวไม่ใช่
บุคคลที่เข้าข้อจ ากัดตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ มาตรา7 ทวิ แต่เมื่อไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าบิดาและ
มารดาของเด็กได้อาึัยอยู่ในประเทึไทยเป็นการถาวรโดยถูกต้องตามกฎหมาย เด็กคนนั้นก็ไ ม่
สามารถได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดนได้ หรือแม้แต่กรณีที่บิดาหรือมารดาที่แท้จริงของเด็กเป็นผู้มี
สัญชาติไทยแต่เมื่อไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนก็ย่อมไม่ได้สัญชาติไทยทั้งตามหลักสืบสายหิตและหลัก
ดินแดน เพราะไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดถึงความเก่ียวพันกับประเทึไทย 
         จากข้อจ ากัดทางกฎหมายในการให้สัญชาติโดยการเกิดตามหลักดินแดน ที่ยังคงต้องต้อง
พิจารณาจากสัญชาติของบิดามารดาหรือการเข้ามาอยู่อาึัยในประเทึเป็นหลักเป็นจุดหนึ่งที่ท าให้มี
บุคคลไร้สัญชาติในประเทึไทยเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะบุคคลไร้รากเหง้า ที่ไม่ทราบถึงความ
เป็นมาของตัวเอง ตราบใดที่ยังหาข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนของตัวเองกับประเทึไทยไม่ได้ บุคคลไร้
รากเหง้าเหล่านี้ ก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไร้สัญชาติชาติตลอดไป  
         2. ปัญหาข้อจ ากัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิสูจน์สัญชาติ  แนวคิดเรื่องการพิสูจน์สัญชาติจึง
เป็นแนวคิดในเชิง‘วิธีการ’ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับแนวคิดในเชิง ‘เนื้อหาสาระ’ ที่ว่าด้วยการมีสิทธิใน
สัญชาติของบุคคลแต่แนวคิดในเชิงวิธีการว่าด้วยการพิสูจน์สัญชาตินั้น มีความส าคัญอยู่ที่วิธีการหรือ
กระบวนการในทางปฏิบัติในการพิสูจน์สัญชาติ  
         การมีสิทธิในสัญชาติที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือ กฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องของ
แต่ละประเทึเป็นก าหนดเงื่อนไขในสาระส าคัญของสิทธิเท่านั้นแต่การก าหนดสิทธิในกฎหมาย
ดังกล่าวนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถใช้สิทธินั้นได้ตามที่กฎหมายก าหนดหาก ไม่มี
กระบวนในขั้นตอนต่อมา กล่าวคือวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานในการพิสูจน์สิทธิในสัญชาติซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วการพิสูจน์สิทธิในสัญชาติใดวิธีการแสวงหาพยานในการพิสูจน์เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิใน
สัญชาตินั้นก็ย่อมต้องเป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทึเจ้าของสัญชาติเช่นเดียวกันในส่วนของ
การการพิสูจน์สัญชาติของประเทึไทยนั้นในทางข้อกฎหมาย จัดว่ายังไม่มีกฎหมายในเรื่องนี้อย่าง
ชัดเจนโดยตรง เมื่อพิจารณาแนวคิดในเรื่องวิธีการพิสูจน์สิทธิในสัญชาติไทยของประเทึไทย วิธีการ
พิสูจน์สัญชาติจะปรากฏอยู่ในกฎหมายหลัก 3 ฉบับ กล่าวคือ กฎหมายลักาณะพยาน 
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง และพระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎร 
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             1) กฎหมายลักาณะพยาน  กฎหมายว่าด้วยลักาณะพยานเป็นกฎหมายที่ใช้ในการ
ก าหนด “ลักาณะของพยานหลักฐานที่สามารถน ามาใช้ในการพิสูจน์” รวมไปถึง “วิธีการสืบพยาน” 
กฎหมายว่าด้วยลักาณะพยานถูกก าหนดอยู่ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง และแม้ว่าหลักการ
เกี่ยวกับลักาณะพยานในกฎหมายแต่ละฉบับไม่แตกต่างกันมากนักแต่การเลือกว่าจะต้องใช้กฎหมาย
ใดย่อมต้องพิจารณาถึงเนื้อหาสาระของคดีท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นคดีประเภทใดด้วยในส่วนของเรื่องสัญชาติ
นั้นหลักการของกฎหมายว่าด้วยลักาณะพยานโดยทั่วไปก าหนดพยานที่สามารถน ามาใช้ในการ
พิสูจน์สิทธิในสัญชาติ 4 ประเภท  คือ 
                  (1) พยานเอกสาร  คือ พยานหลักฐานที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักาณ์อัการ พยาน
เอกสารถือว่าเป็นพยานหลักฐานชิ้นส าคัญท่ีจะใช้ในการพิจารณา เช่น เอกสารแสดงการเกิด สูติบัตร 
หรือบัตรประชาชนที่แสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย เป็นต้น การที่มีเอกสารเป็นหลักฐานในการแสดง
ความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลกับประเทึไทยนั้น ก็ย่อมจะใช้ประกอบในการพิจารณาถึงการให้
สัญชาติไทยได้ ในความเป็นจริงอาจกล่าวได้ว่า การพิสูจน์สัญชาตินั้นเริ่มตั้งแต่มีการเกิดก็ว่าได้ นั่น
คือ เมื่อมีการคลอดเด็กออกมา ก็เหมือนกับมีการพิสูจน์สัญชาติไปโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมี
เด็กคลอดที่โรงพยาบาลเด็กก็จะได้รับหนังสือรับรองการเกิดที่ออกโดยโรงพยาบาลซึ่งมีชื่อบิดาและ
มารดาจะถูกระบุในเอกสาร หากบิดาหรือมารดาเป็นคนสัญชาติไทยก็ต้องน าเอกสารรับรองการเกิด
จากโรงพยาบาลซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงจุดเกาะเกี่ยวของเด็กกับบิดามารดาและสถานที่เกิดไปแจ้งเกิด
บุตรที่ส านักทะเบียนบิดามารดาต้องแสดงพยานหลักฐานว่าตนเป็นผู้มีสัญชาติไทยและเป็นบิดาหรือ
มารดาของบุตรจริงนายทะเบียนก็จะออกสูติบัตรส าหรับคนสัญชาติไทยให้แก่เด็กและเพ่ิมชื่อเด็กใน
ทะเบียนราาฎรในสถานะคนสัญชาติไทยตามสัญชาติของบิดาหรือมารดา 
                  (2) พยานบุคคล คือ บุคคลที่มาเบิกความให้ข้อเท็จจริงในคดีต่อึาลึาลรับรู้
ข้อเท็จจริงจากพยานชิ้นนี้โดยการที่พยานเล่าเรื่องหรือตอบค าถามของึาลหรือคู่ความเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่พยานได้เห็นได้ฟังหรือได้ทราบมาก่อน ในส่วนของพยานบุคคลในเรื่อง
การพิสูจน์สัญชาตินั้น ยกตัวอย่างเช่น ผู้ท าคลอด เช่น หมอต าแย ในกรณีที่เด็กไม่ได้คลอดที่
โรงพยาบาล หรือเพ่ือนบ้านที่รู้เห็นการเกิดของเด็ก เป็นต้นหากมีพยานบุคคลมายืนยันถึงการเกิด
ของเด็ก อาจจะท าให้สืบย้อนไปถึงตัวบิดามารดาที่แท้จริงของเด็ก หาความสัมพันธ์ทางสายโลหิตใน  
 
การให้สัญชาติ หากบิดาหรือมารดาของเด็กเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือทราบถึงญาติหรือบรรพบุรุาของ
บุคคลนั้น เพ่ือที่จะใช้ในการพิสูจน์หาความเก่ียวพันในการพิสูจน์หาสัญชาติได้ 
                  (3) พยานวัตถ ุหมายถึง สิ่งซึ่งมีการบันทึกตัวอัการ ตัวเลขรูปรอยหรือเครื่องหมายซึ่ง
สามารถแสดงข้อความหรือความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งให้ึาลตรวจดูได้สิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ และ
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จะบันทึกไว้โดยวิธีเขียนด้วยมือ พิมพ์ พิมพ์ดีด แกะสลักถักร้อยหรือวิธีอ่ืนใดก็ได้ ถ้าสามารถใช้เป็น
พยานหลักฐานได้พยานวัตถุในเรื่องของการพิสูจน์สัญชาติที่น่าจะน ามาใช้ได้ยกตัวอย่าง เช่น รูปถ่าย
ที่แสดงว่าบุคคลได้อาึัยอยู่ในประเทึไทย หรือรูปถ่ายที่แสดงถึงความเกี่ยวพันกับบุคคล ที่พอแสดง
ถึงความสัมพันธ์ของบุคคลนั้นกับประเทึไทย หรือเกี่ยวพันกับบุคคลที่พอจะใช้อ้างอิงในการพิสูจน์
สัญชาติ 
                  (4) พยานผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง
โดยเฉพาะ ซึ่งความเห็นของเขานั้น อาจเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นได้ ในกรณีของ
การพิสูจน์สัญชาติที่ต้องอาึัยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของบุคคล ก็
คงจะเป็นความเห็นหรือการพิสูจน์ในทางวิทยาึาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันการหาความสัมพันธ์
ของบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือด ก็จะใช้วิธีการพิสูจน์หาดีเอ็นเอ (DNA) ซึ่งถือว่าเป็น
วิธีการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ค่อนข้างชัดเจน หากสามารถพิสูจน์ถึงความเกี่ยวพันได้ ก็
สามารถที่จะน ามาเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาในการพิสูจน์สัญชาติได้ แต่วิธีการพิสูจน์ดีเอ็น
เอนี้ แม้จะเป็นวิธีที่มีความน่าเชื่อถือมาก แต่ก็มีอุปสรรคในการด าเนินการเช่นกัน เพราะค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการค่อนข้างสูง 
                  ดังที่กล่าวมา ข้อจ ากัดของคนไร้รากเหง้าในการหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ในการหา
สัญชาติ จึงมีทั้งข้อจ ากัดของพยานเอกสาร พยานบุคคลและพยานวัตถุ นั่นคือไม่มีเอกสารหลักฐาน
การเกิดไม่มีพยานวัตถุหรือสิ่งของใดๆที่พอจะน ามาอ้างอิงได้ รวมถึงการหาพยานบุคคลมาพิสูจน์ถึง
ความเกี่ยวพันทางสายเลือดหรือบรรพบุรุา ซึ่งจะส่งผลไปถึงการที่จะขอพิสูจน์ดีเอ็นเพราะไม่มีบุคคล
ที่พอจะเชื่อได้ว่าน่าจะมีความเกี่ยวพันทางสายเลือด ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงซึ่งคนกลุ่มนี่
ส่วนใหญ่ไม่มีก าลังพอส าหรับค่าใช่จ่าย จึงกล่าวได้ว่าในระบบกฎหมายของไทย ที่โดยส่วนใหญ่จะใช้
ระบบกล่าวหาในการพิจารณาคดี พยานหลักฐานจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ึาลใช้ในการพิจารณาคดี เป็น
หน้าที่ของผู้ร้องขอให้พิจารณาคดีที่จะแสวงและแสดงพยานที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน ในกรณีพิสูจน์
หาสัญชาติผู้ร้องขอจะต้องหาพยานหลักฐานสามารถหาจุดเกี่ยวพันของตัวเองกับประเทึไทยและ
แสดงพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้นั้นต่อึาลให้พิจารณา เมื่อไม่สามารถหาได้ทั้งพยานบุคคล พยาน
เอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานผู้เชี่ยวชาญตามที่กฎหมายก าหนด มาสนับสนุนความน่าเชื่อถือให้
ตัวเองได้ การไม่สามารถจะร้องขอพิสูจน์สัญชาติตามกฎหมายได้ 
             2)  พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  กฎหมายคนเข้าเมืองของประเทึไทย โดยทั่วไปเป็น
กฎหมายที่ก าหนด “สิทธิเข้าเมือง” และ “สิทธิอาึัย” ของคนต่างด้าวที่ต้องการเข้ามาหรืออาึัยอยู่
ในประเทึไทย รวมไปถึง “บทลงโทา” ของคนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามที่กฎหมายก าหนด
นอกจากการก าหนด สิทธิเข้าเมือง สิทธิอาึัย และบทลงโทา ของคนต่างด้าวแล้วยังก าหนดถึง
มาตรการในการพิสูจน์สิทธิในสัญชาติไทยของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองไว้ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/สิทธิในสัญชาติไทย
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พ.ึ. 2522 มาตรา57144กฎหมายได้บัญญัติถึงกรณีที่บุคคลกล่าวอ้างถึงการมีสัญชาติไทย หากยัง
พิสูจน์ไม่ได้หรือไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะท าให้เจ้าพนักงานเชื่อถือได้ ก็ให้สันนิาฐานไว้ก่อนว่าบุคคล
นั้นเป็นคนต่างด้าว โดยการพิสูจน์สัญชาติให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎกระทรวง หากบุคคลนั้นไม่
พอใจในค าสั่งของเจ้าพนักงานก็สามารถที่จะยื่นค าร้องต่อึาลได้จะเห็นว่าวิธีการในการพิสูจน์
สัญชาติไทยนั้น ได้ระบุถึงหลักฐานที่ผู้ยื่นขอพิสูจน์สัญชาติต้องน าไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ทางึาลจะเห็นว่าบทกฎหมายในเรื่องของการพิสูจน์สัญชาติไทยในปัจจุบันนั้น ยังคงมีเพียงแค่การ
ขอพิสูจน์ตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ดังที่กล่าวมา ยังไม่มีบทกฎหมายอ่ืนใดที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของคนไร้รากเหง้าได้เลย ที่ซึ่งจะเห็นว่ากฎหมายได้บัญญัติให้การพิจารณาขึ้นยู่
กับการแสดงหลักฐานที่ต้องท าให้เจ้าพนักงานเชื่อถือเป็นส าคัญ อันเป็นข้อจ ากัดของคนไร้รากเหง้า
เพราะส่วนใหญ่จะขาดพยานหลักฐานในการที่จะมาขอพิสูจน์สัญชาติ 
             3) กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราาฎร  กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราาฎร เป็น
กฎหมายที่ใช้ในการบันทึกสถานะตามกฎหมายของบุคคลไม่ว่าจะเป็น สถานะการเกิด สถานะการอยู่ 
หรือ สถานะการตายและนอกจากการบันทึกสถานะของบุคคลดังที่ได้กล่าวมาแล้วกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราาฎรยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการรับรองสิทธิในสัญชาติของบุคคลภายหลังการ
พิสูจน์ซึ่งหากไม่มีกระบวนการรับรองสิทธิในสัญชาติด้วยการบันทึกในฐานข้อมูลทะเบียนราาฎรแล้ว
การมีสิทธิในสัญชาติก็ไม่อาจใช้ยืนยันได้จริงในชีวิตประจ าวันจากที่ ได้กล่าวมาแล้ว ความส าคัญของ
การจดทะเบียนการเกิด เพราะเป็นการยืนยันการมีตัวตนของบุคคลรวมถึง เรียกได้ว่าเมื่อมีการจด
ทะเบียนการเกิด มีการบันทึกในฐานข้อมูลทะเบียนราาฎรของประเทึไทยก็เหมือนมีพยานเอกสาร
ที่จะใช้ในการระบุตัวตนประกอบการพิจารณาในการพิสูจน์สัญชาติได้ 

                                                           

        144พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ึ. 2522 มาตรา 57 “เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
ผู้ใดอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ถ้าไม่ปรากฏหลักฐานอันเพียงพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเชื่อถือได้ว่า
เป็นคนมีสัญชาติไทย ให้สันนิาฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นคนต่างด้าวจนกว่าผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมี
สัญชาติไทย 
          การพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและเสียค่าธรรมเนียม
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากผู้นั้นไม่พอใจค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่จะร้องขอต่อึาลให้
พิจารณาก็ได ้
          ในกรณีที่มีการร้องขอต่อึาล เมื่อได้รับค าร้องขอแล้ว ให้ึาลแจ้งต่อพนักงานอัยการ 
พนักงานอัยการมีสิทธิที่จะโต้แย้งคัดค้านได้” 
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              ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ประเทึไทยได้ก าหนดเกณฑ์ส าคัญในการให้สัญชาติไทยได้สัญชาติ
โดยการเกิดไว้ 2 กรณี คือ การได้มาซึ่งสัญชาติโดยอาึัยหลักดินแดน (Jus Soli) โดยความผูกพัน
ของบุคคลต่อรัฐกับหลักสายโลหิต (Jus Sanguinis) ซึ่งการพิสูจน์การได้สัญชาติไทยนั้นมีบทบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับโดยอาึัยผลสืบเนื่องของแต่ละฉบับมาเชื่อมโยงกันตามกฎหมายใน
กระบวนการพิสูจน์สัญชาตินั้นการรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานนั้นขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ
และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริงซึ่งในการพิจารณาไม่ว่าโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ึาลเองก็รับฟังข้อเท็จจริงได้จากพยานหลักฐานที่ได้น าเสนอมา พยานหลักฐานจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
ในการพิสูจน์สัญชาติ เพราะเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลกับรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
พยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุ หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
             ในกรณีของการพิสูจน์สัญชาติของคนไร้รากเหง้านั้น ถือว่าประสบปัญหาในการแสดง
พยานหลักฐานในการแสดงความเกี่ยวพันระหว่างตนเองกับรัฐ เพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่ทราบถึง
ที่มาของตัวเองการจะหาพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาใช้ในการพิจารณานั้นล าบากมากไม่ว่าจะเป็น
การขาดพยานเอกสาร ซึ่งพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ทะเบียนบ้านทะเบียนคนเกิด สูติ
บัตร รวมทั้งหลักฐานอ่ืนๆเช่น หลักฐานทางการึึกาา บัตรประจ าตัวหรือเอกสารอ่ืนที่สามารถระบุ
ถึงตัวผู้ร้องขอพิสูจน์สัญชาติ ที่ผู้ยื่นขอพิสูจน์สัญชาติจะต้องน าไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะเห็น
ว่าคนกลุ่มนี้ซึ่งไม่ทราบที่มาของตัวเองจะขาดหลักฐานในส่วนนี้ไป นอกจากจะขาดพยานเอกสารที่
พอจะใช้ยืนยันความเกี่ยวพันของตัวเองแล้ว ก็ยังขาดในส่วนของพยานบุคคลอีกเช่นกัน เพราะคน
กลุ่มนี้จะไม่ทราบถึงบิดามารดา พ่ีน้องร่วมบิดาหรือพ่ีน้องร่วมมารดาผู้ใกล้ชิดหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เช่น ญาติ เพ่ือนบ้าน ผู้ท าคลอดเป็นต้น ที่พอจะสามารถยืนยันได้ว่าผู้ยื่นพิสูจน์สัญชาติเป็นผู้เกิดใน
ราชอาณาจักรไทยหรือเคยมีสัญชาติไทยมาก่อนหรือเป็นบุตรของผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งในทางปฏิบัติ
จะต้องมีการสอบสวนทั้งผู้ยื่นพิสูจน์สัญชาติและพยานบุคคล แต่ทั้งนี้น้ าหนักของพยานบุคคลนั้นเป็น
ที่ยอมรับในทางปฏิบัติมากกว่าพยานหลักฐานทางเอกสารอ่ืนๆโดยเฉพาะกรณีที่ผู้ยื่นพิสูจน์สัญชาติ
ไม่สามารถน าหลักฐานทางเอกสารมาแสดง นอกจากนี้การที่คนไร้รากเหง้าขาดทั้งพยานเอกสารและ
พยานบุคคล ส่งผลถึงพยานหลักฐานอ่ืนๆด้วย เช่น ในการพิสูจน์หา DNA ที่ถือว่าเป็นวิธีการพิสูจน์ถึง
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างบุคคลที่แน่นอนชัดเจน แต่ก็ต้องอาึัยบุคคลมาท าการ
เปรียบเทียบพิสูจน์หาความเกี่ยวพันทางสายเลือด ซึ่งเป็นเรื่องที่ล าบากส าหรับบุคคลไร้รากเหง้าที่ไม่
ทราบถึงความเป็นมาของตัวเอง 
              ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการพิสูจน์สัญชาติของคนไร้รากเหง้า
นั้นที่ส าคัญนั้น คือ 
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              1. ปัญหาในเรื่องข้อจ ากัดกฎหมายในเรื่องการพิสูจน์สถานะการเกิดและการพิสูจน์
สัญชาติ หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นเกิดในประเทึไทยหรือมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติ
ไทย บุคคลนั้นก็จะไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสืบสายโลหิตหรือหลักดินแดน 

             2. ปัญหาการขาดพยานหลักฐาน ในส่วนของการพิสูจน์หาสัญชาตินั้น การหา
พยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการพิจารณาพิพากาาคดี เพราะึาลจะพิพากาาตัดสิน
คดีโดยยึดจากพยานหลักฐานเป็นส าคัญ การเป็นคนไร้รากเหง้าที่ไม่รู้ที่มาของตัวเองจึงเป็นอุปสรรค
ในการที่จะหาหลักฐานมาอ้างอิงถึงความเกี่ยวพันของตัวเองกับประเทึไทย 

             3. ปัญหาทางข้อกฎหมายในการให้สัญชาติไทยแก่บุคคลตามพระราชบัญญัติสัญชาติ 
โดยเฉพาะการให้สัญชาติไทยโดยการเกิดที่ยังต้องพิจารณาจากสัญชาติของบิดาหรือมารดาว่าต้อง
เป็นผู้มีสัญชาติไทย อันเป็นข้อจ ากัดทางกฎหมายที่ไม่อาจจะด าเนินการพิจารณาให้สัญชาติแก่คนไร้
รากเหง้าได้ 

 
          

4.2  แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำในกำรให้สัญชำติแก่คนไร้รำกเหง้ำตำมหลักสำกล 

      4.2.1 วิเครำะห์ตำมตรำสำรระหว่ำงประเทศที่ไทยเป็นภำคี 
               สนธิสัญญาที่ประเทึไทยเข้าเป็นภาคีจะมีผลบังคับใช้ในประเทึไทยต่อเมื่อได้มี
กฎหมายอนุวัติการตามสนธิสัญญาแล้ว ดังนั้น ก่อนที่จะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาใดๆจะมีการ
ตรวจสอบก่อนว่า กฎหมายภายในที่ใช้บังคับอยู่สอดคล้องกับพันธกรณีที่ระบุไว้ในสนธิสัญญามาก
น้อยเพียงใด และหากจะต้องมีการแก้ไขหรือออกกฎหมายเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม
พันธกรณีตามสนธิสัญญาได้อย่างครบถ้วน ก็ต้องด าเนินการก่อนที่จะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญานั้นๆ
อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติรองรับ
สนธิสัญญาอยู่แล้ว แต่กฎหมายย่อยอ่ืน ๆ อาทิ กฎกระทรวง ระเบียบภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ยัง
ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีบางข้อ และจ าเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเหล่านี้ ก็ให้ด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงหลังจากเข้าเป็นภาคีอย่างไร ก็ดี ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทึรัฐไม่สามารถน า
เหตุขัดข้องตามกฎหมายภายในมาอ้างเพ่ือไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทึได้ 
               จากการที่ประเทึไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และยังได้ลงนามให้
สัตยาบันในข้อตกลงหรืออนุสัญญาต่างๆที่มีฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทึซึ่งเกี่ยวข้องกับคนไร้
รัฐ ไร้สัญชาติหลายฉบับ ที่มีข้อบัญญัติไมให้บุคคลต้องตกเป็นคนไร้สัญชาติ ไม่ว่าจะเป็น ปฏิญญา
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สากลว่าด้วยสิทธิมนุายชน (Universal Declaration of  Human  Right 1948, UDHR) ข้อ 15145, 
กติการะหว่างประเทึว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 
Civil and Political Rights 1966 - ICCPR) ข้อ 16และข้อ 24146, อนุสัญญาระหว่างประเทึว่าด้วย 
การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination - ICERD) ข้อ 5147หรืออนุสัญญาว่าด้วย 
สิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child 1989 - CRC) ข้อ 7 ที่ล้วนแต่มีข้อบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิเรื่องการให้สัญชาติแก่บุคคล ที่ทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติหนึ่ง และห้ามไม่ให้มีการ
เลือกปฏิบัติหรือปฏิเสธการมีสัญชาติของบุคคล โดยเฉพาะกรณีของเด็กที่มีข้อก าหนดให้เด็กทุกคน
จะต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิดและมีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ 
              จากข้อตกลงในตราสารระหว่างด้านสิทธิมนุายชนที่กล่าวมา จะเห็นว่ามีการให้
ความส าคัญในเรื่องสิทธิของการมีสัญชาติของบุคคล เพราะบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จ าได้รับสวัสดิการ
และความคุ้มครองจากรัฐผู้เป็นเจ้าของสัญชาติ การที่ต้องตกเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ ท าให้บุคคลนั้น
ไม่ได้ความคุ้มครองใดๆเลย เหมือนเป็นการละเมิดสิทธิมนุายชนของบุคคลนั้น ในส่วนของประเทึ
ไทยเอง ที่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในตราสารระหว่างประเทึเหล่านี้ ซึ่งมีข้อผูกมัดให้ประเทึที่
เป็นภาคีสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน แต่ประเทึไทยก็ได้ตั้งข้อสงวนในบางข้อของ

                                                           

        145ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุายชน (Universal Declaration of  Human  Right 1948, 
UDHR)  ข้อ 15  (1)  ทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติหนึ่ง  (2)  บุคคลใดๆจะถูกตัดสัญชาติของตน
โดยพลการ หรือถูกปฏิเสธสิทธิที่จะเปลี่ยนสัญชาติไม่ได้ 
        146กติการะหว่างประเทึว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International 
Covenant on Civil and Political Rights 1966 – ICCPR) 
           ข้อ 24 (1)  เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยมาตรการต่าง ๆ ที่จ าเป็นแก่
สถานะแห่งผู้เยาว์ จากครอบครัวของตน สังคมและรัฐ โดยปราึจากการเลือกปฏิบัติ อันเนื่องจาก
เชื้อชาติ ผิว เพึ ภาาา ึาสนา เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน หรือก าเนิด อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก  (Convention on the Rights of the Child 1989 - CRC))  บุคคลใดๆจะถูกตัดสัญชาติ
ของตนโดยพลการ หรือถูกปฏิเสธสิทธิที่จะเปลี่ยนสัญชาติไม่ได้  (3) เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้มาซึ่ง
สัญชาติ ว่างประเทึที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เด็กจะตกอยู่ในสถานะไร้
สัญชาติ 
        147อนุสัญญาระหว่างประเทึว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - 
ICERD ) ข้อ 5 (3)  สิทธิในการครองชาติ 
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กติกาหรืออนุสัญญาเพ่ือตีกรอบให้อนุสัญญาหรือกติกานั้นๆมีผลบังคับใช้เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมาย
ภายในเช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ึ.1989 ไทยตั้งข้อสงวนไว้ทั้งสิ้น 3 ข้อ คือ ข้อ 7148 (สิทธิใน
การได้สัญชาติ) ข้อ 22 (สิทธิของเด็กหญิงไทย) 
               การตั้งข้อสงวนในสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุายชนอาจจะท าให้ประชาคมระหว่าง
ประเทึจับตามองว่าไทยยังคงมีปัญหาด้านสิทธิมนุายชนในประเด็นที่ ไทยตั้งข้อสงวนและไม่ได้มี
ความตั้งใจที่จะปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุายชนอย่างแท้จริง อาจจะสืบเนื่องมาจาก
บทบัญญัติของกฎหมายไทยในเรื่องสัญชาติ  ที่ก าหนดการให้สัญชาติไทยแก่บุคคลเป็นสิ่งที่มี
หลักเกณฑ์ค่อนข้างเคร่งครัด อาจจะให้ความส าคัญในแง่ของความมั่นคงของประเทึเป็นส าคัญหาก
มองในภาพรวมแล้วจะเห็นว่าอนุสัญญาระหว่างประเทึด้านสิทธิมนุายชนที่ไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี
นั้น มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในเรื่องของการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จากที่กล่าวมาก็มี
ข้อบัญญัติในเรื่องของการให้สัญชาติแก่บุคคลและการป้องกันไม่ให้บุคคลต้องตกเป็นคนไร้สัญชาติอยู่
ในตราสารหลายฉบับ การที่ประเทึไทยยังคงมีปัญหาในเรื่องของคนไร้สัญชาติที่มีเป็นจ านวนมาก 
ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากบทบัญญัติทางกฎหมายภายในของประเทึเองที่ยังมีข้อจ ากัดหลายประการ 
หากจะมีการปรับบทกฎหมายภายในบางข้อให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม
ข้อตกลงตามตราสารระหว่างประเทึต่างๆ ที่ประเทึไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
ประเทึมากกว่า  

         

          

         4.2.2  วิเครำะห์ตำมตรำสำรระหว่ำงประเทศที่ไทยไม่ได้เป็นภำคี 
                   นอกจากตราสารระหว่างประเทึในเรื่องสัญชาติที่ผูกพันประเทึไทย จากการที่ได้
ร่วมลงนามเป็นภาคีสมาชิก ยังมีตราสารอีกหลายฉบับที่เก่ียวกับเรื่องสัญชาติของบุคคลที่ไทยไม่ได้ลง
นาม ซึ่งถือว่าเป็นอนุสัญญาที่มีใจความส าคัญเก่ียวกับการลดภาวะการไร้รัฐของบุคคล กล่าวคือ 

                                                           

        148อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention on the Rights of the Child 1989 - CRC) ข้อ 
7 (1) เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิที่จะมีชื่อนับแต่เกิด และสิทธิที่จะ
ได้สัญชาติและเท่าที่จะเป็นไปได้ สิทธิที่จะรู้จักและได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน  (2)รัฐ
ภาคีจะประกันให้มีการปฏิบัติตามสิทธิเหล่านี้ตามกฎหมายภายในและพันธกรณีของรัฐภาคีที่มีอยู่
ภายใต้ตราสารระหว่างประเทึที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เด็กจะตกอยู่ใน
สถานะไร้สัญชาติ 
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                   อนุสัญญาว่าด้วยสถานะคนไร้รัฐ ค.ึ. 1954 (The 1954 Convention Relating to 
The Status of Stateless Persons) ที่ในอนุสัญญาได้มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิและหน้าที่
ของคนไร้รัฐรวมถึงสถานะบุคคลตามกฎหมายในระหว่างที่อยู่ในรัฐที่อาึัยอยู่ และยังได้คลอบคลุมถึง
ประเด็นสิทธิต่างๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนไร้รัฐ เช่น มาตราที่ 28 ของอนุสัญญาว่าด้วย
สถานะภาพของคนไร้รัฐ ได้กล่าวถึงสิทธิในการได้รับเอกสารในการเดินทาง ซึ่งคนไร้รัฐตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสถานะภาพของคนไร้รัฐมีสิทธิได้รับสถานะบุคคลตามกฎหมาย รวมทั้งเอกสารพิสูจน์ตน และ
เอกสารส าหรับการเดินทางท่ีออกให้โดยรัฐภาคีท่ีคนไร้รัฐอาึัยอยู่หรือ มาตราที่ 32 ของอนุสัญญาว่า
ด้วยสถานะภาพของคนไร้รัฐ ได้กล่าวถึงการแปลงชาติของคนไร้รัฐ โดยรัฐภาคีจะด าเนินการในการ
ผสมกลมกลืนคนไร้รัฐเข้าสู่สังคม และการแปลงชาติให้คนไร้รัฐ 
                   อนุสัญญาว่าด้วยการลดความไร้รัฐ ค.ึ. 1961 (The 1961 Convention on the 
Reductionof Statelessness) อนุสัญญาฉบับนี้มีหลักการส าคัญในการลดปัญหาการไร้สัญชาติ 
กล่าวคือ รัฐต้องให้สัญชาติแก่บุคคลที่เกิดในดินแดนของตนโดยใช้หลักดินแดน (jus soli) โดยจะให้
ในตอนเกิดหรือภายหลังการเกิดก็ได้หากพ านักอยู่ในประเทึของตนหรือมีถิ่นที่อยู่ส าคัญในรัฐนั้นๆ 
โดยเอาจุดเกาะเกี่ยวในเรื่องการอาึัยอยู่เป็นจุดส าคัญ 
                   อนุสัญญาแห่งกรุงเฮก ว่าด้วย การขัดกันแห่งกฎหมายสัญชาติ ค.ึ. 1930 ที่ก าหนด
ไว้ว่ากฎหมายภายในเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐ กฎหมายระหว่างประเทึแทรกแซงไม่ได้ รัฐมีหน้าที่ที่
จะต้องให้สัญชาติแก่บุคคลที่อาึัยภายใต้การปกครองของรัฐนั้นๆ  
                   อนุสัญญาที่กล่าวมานี้ มีจุดประสงค์เพ่ือการลดสภาวะการไร้รัฐของบุคคล ใจความ
ส าคัญอยู่ที่การก าหนดให้รัฐที่บุคคลนั้นอาึัยอยู่ มีหน้าที่ต้องดูแลให้สิทธิต่างๆแก่บุคคล รวมถึงการ
ให้สัญชาติแก่บุคคลนั้นๆด้วย จะเห็นว่าในทางสากลให้ความส าคัญในเรื่องของสัญชาติ ซึ่งหมายความ
ว่า บุคคลทุกคนจะต้องมีสัญชาติ เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องด าเนินการให้สัญชาติแก่บุคคล  
         ข้อดีของการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาทั้ง 3 ฉบับ 
         อนุสัญญาทั้ง 3 ฉบับนี้มีหลักส าคัญอยู่ที่การลดสภาวะการไร้รัฐ การไร้สัญชาติของบุคคล ใน
ส่วนของประเทึไทยนั้น หากเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาดังกล่าวมานี้ ก็มีข้อดีในการใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ เช่น ในอนุสัญญาว่าด้วยการลดความไร้รัฐ ค.ึ. 1961 ที่มี
ใจความหลักอยู่ที่การสัญชาติแก่บุคคลที่เกิดในดินแดนของตนโดยใช้หลักดินแดน (jus soli) โดยจะ
ให้ในตอนเกิดหรือภายหลังการเกิดก็ได้หากพ านักอยู่ในประเทึของตนหรือมีถิ่นที่อยู่ส าคัญในรัฐ
นั้นๆ โดยเอาจุดเกาะเกี่ยวในเรื่องการอาึัยอยู่เป็นจุดส าคัญ ซึ่งเป็นผลดีในการพิจารณาการให้
สัญชาติของบุคคลโดยหลักดินแดน ซึ่งถือว่าไม่ได้เป็นการขัดต่อหลักกฎหมายภายในที่มีอยู่ และยัง
ส่งผลถึงภาพลักาณ์ที่ดีของประเทึในทางสากล ที่จะท าให้เห็นว่า มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา
ด้านสิทธิมนุายชนอย่างจริงจัง 
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         4.2.3 วิเครำะห์กำรให้สัญชำติตำมหลักกฎหมำยต่ำงประเทศ 
                  จากหลักกฎหมายการให้สัญชาติของของประเทึฝรั่งเึส สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน
นั้น ประเด็นทางกฎหมายในการให้สัญชาติที่น่าจะน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ
ได้ก็คือ การให้สัญชาติโดยการเกิดตามหลักดินแดน ซึ่งฝรั่งเึสและเยอรมันจะมีบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ชัดเจนในเรื่องของการให้สัญชาติแก่เด็กที่ถูกพบในประเทึหรือสันนิาฐานว่าเกิดใน
ประเทึโดยไม่ปรากฏตัวบิดาหรือมารดาในส่วนของสหรัฐอเมริกานั้นกฎหมายบัญญัติในเรื่องของ
การให้สัญชาติโดยการเกิดตามหลักดินแดนแบบไม่มีเงื่อนไข นั่นคือ เด็กที่เกิดในสหรัฐอเมริกาจะได้
สัญชาติอเมริกันทันทีภายหลังการเกิดทันที โดยกฎหมายไม่ได้ว่าจ ากัดสถานะของบิดาหรือมารดาว่า
จะต้องเป็นคนสัญชาติอเมริกัน และไม่ได้จ ากัดห้ามบุคคลที่มีบิดาและ/หรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่
ได้เข้ามาอยู่ในประเทึสหรัฐอเมริกาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นหมายความว่า หากมีเด็กแรกเกิดที่
ถูกพบในสหรัฐอเมริกาหากมีหลักฐานหรือสันนิาฐานได้ว่าเกิดในอเมริกา เด็กก็จะได้สัญชาติอเมริกัน
โดยทันที แม้จะไม่ทราบตัวบิดามารดาก็ตาม เพราะกฎหมายได้บัญญัติเปิดช่องในเรื่องของการให้
สัญชาติตามหลักดินแดนแบบไม่มีเงื่อนไขอยู่แล้ว 
                 จากที่กล่าวมาแล้วว่าประเทึเยอรมันได้มีบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้
สัญชาติโดยการเกิดตามหลักดินแดนแก่เด็กที่ถูกพบในดินแดนประเทึเยอรมัน ให้มีสัญชาติเยอรมัน
จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีสัญชาติอ่ืน จะเห็นว่าเป็นการให้สัญชาติเยอรมันแก่เด็กท่ีถูกพบในดินแดนของ
ตนทันที โดยก าหนดเงื่อนไขไว้ว่า จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเด็กมีสัญชาติอ่ืน ซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเด็กมี
สัญชาติอ่ืนเยอรมันก็สามารถถอนสัญชาติเยอรมันได้ แนวทางการให้สัญชาติโดยการเกิดตามหลัก
ดินแดนแก่เด็กที่ถูกพบในประเทึ โดยก าหนดเงื่อนไขในอนาคตไว้ว่าหากพิสูจน์สัญชาติที่แท้จริงได้ 
ประเทึที่ให้สัญชาติก็มีสิทธิที่จะขอถอนสัญชาติที่ได้ให้ไปเนื่องจากป้องกันไม่ให้เด็กที่ถูกพบต้องตก
เป็นคนไร้สัญชาติ ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าจะน ามาเป็นบทบัญญัติในการให้สัญชาติแก่คนไร้รากเหง้า
ในประเทึไทยได้ 
                  อีกหนึ่งประเทึที่มีหลักกฎหมายเปิดกว้างในเรื่องของการให้สัญชาติ คือประเทึ
ฝรั่งเึส ที่ให้ความส าคัญในกรณีที่เด็กที่เกิดในฝรั่งเึสที่อาจจะตกอยู่ในสภาวะการไร้รัฐซึ่งเป็นกรณี
ของเด็กที่เกิดในประเทึฝรั่งเึสแต่ไม่ปรากฏตัวบิดามารดาที่แท้จริง ไม่อาจได้รับสัญชาติของรัฐอ่ืน
มาจากบิดามารดาตามหลักสืบสายโลหิต เด็กนั้นก็อาจเสี่ยงต่อการคนเป็นคนไร้สัญชาติ จึงมี
บทบัญญัติทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ ซึ่งจะพิจารณาถึงการได้สัญชาติฝรั่งเึสโดยการ
เกิดตามหลักดินแดนแก่เด็กท่ีเข้าตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายบัญญัติคือ เด็กที่ไม่ปรากฏตัวบิดามารดาเด็กที่
ถูกพบในฝรั่งเึสและมีบทสันนิาฐานตามกฎหมายได้ว่าเกิดในฝรั่งเึสหรือเด็กที่ไม่อาจได้รับสัญชาติ
ของบิดามารดาตามหลักสืบสายโลหิตได้ แต่การได้มาซึ่งสัญชาติฝรั่งเึสตามมาตรานี้คงเป็นเพียง
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สัญชาติชั่วคราวที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสละได้ในอนาคต หากพิสูจน์ได้ว่าเด็กมีจุดเกาะเกี่ยวที่
แท้จริงกับรัฐอ่ืน หมายความว่าความเสี่ยงต่อการตกเป็นคนไร้สัญชาติได้หมดไปแล้วนั่นเอง 
                  นอกจากนี้แนวคิดในเรื่องของการให้สัญชาติตามข้อสันนิาฐานของการเกิดตามหลัก
ดินแดนในส่วนของประเทึเพ่ือนบ้านที่ที่เป็นสมาชิกของอาเซียนเช่นเดียวกับประเทึไทยก็มี เช่นกัน 
คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งได้มีบทบัญญัติดังกล่าวไว้
ในกฎหมายสัญชาติ ตัวอย่างเช่นกฎหมายสัญชาติของราชอาณาจักรกัมพูชา ปี พ.ึ. 2539 มาตรา 4  
วางหลักว่าบุคคลดังต่อไปนี้ เกิดในราชอาณาจักรกัมพูชามีสัญชาติและสถานะพลเมืองกัมพูชา ซึ่งก็
คือ เด็กแรกเกิดโดยบิดามารดาไม่เป็นที่ปรากฏ และ เด็กแรกเกิดที่ถูกพบในราชอาณาจักรกัมพูชา 
เมื่อเข้าตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดก็ไม่ต้องไปพิสูจน์สถานะการเกิดหรือกรณีที่พิสูจน์ไม่ได้จริงๆถ้า
พบตัวในกัมพูชาก็สันนิาฐานไว้ก่อนว่าเกิดที่ราชอาณาจักรกัมพูชาและให้มีสัญชาติและสถานะ
พลเมืองกัมพูชา หรือกฎหมายสัญชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี พ.ึ. 2537 
มาตรา 13 วางหลักว่า “สัญชาติของเด็กที่ไม่ทราบว่าใครเป็นบิดามารดาคนไร้รากเหง้าหรือเด็กที่พบ
อยู่ในดินแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไม่รู้ว่าใครเป็นบิดามารดาถือว่า เป็น
พลเมืองลาวซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาคนไร้รากเหง้าโดยใช้กฎหมายสัญชาติ 
                 อีกกรณีที่น่าสนใจของการให้สัญชาติตามบทบัญญัติของกฎหมายฝรั่งเึส คือ การ
ได้มาซึ่งสัญชาติภายหลังการเกิด โดยเป็นได้โดยอัตโนมัติ กับการได้มาโดยการแสดงเจตนาการได้
สัญชาติตามกรณีดังกล่าวนี้ เป็นการได้สัญชาติโดยอาึัยข้อเท็จจริงจากการเกิดและการอาึัยอยู่ใน
ประเทึฝรั่งเึส หากบุคคลนั้นบรรลุนิติภาวะ และเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด บุคคลนั้น
สามารถที่จะได้สัญชาติฝรั่งเึส 
                 กรณีของการได้มาโดยอัตโนมัติ เป็นการได้สัญชาติเนื่องจากการเกิดและอาึัยอยู่ใน
ฝรั่งเึส ซึ่งก าหนดให้การได้สัญชาติฝรั่งเึสต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าเด็กนั้นเกิดและอาึัยในฝรั่งเึส
มาโดยตลอดและจะได้สัญชาติฝรั่งเึสทันทีที่บุคคลที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้บรรลุนิติภาวะ นั่นคือ 
ต้องเกิดในดินแดนฝรั่งเึส อาึัยอยู่ในประเทึฝรั่งเึสจนบรรลุนิติภาวะ และมีถิ่นที่อยู่ประจ าใน
ฝรั่งเึสเป็นระยะเวลาต่อเนื่องหรือหากไม่ต่อเนื่อง จะต้องเป็นกรณีท่ีการไม่อยู่ในฝรั่งเึสนั้นน้อยกว่า 
5 ปี นับแต่อายุได้ 11 ปี หมายความว่า นับตั้งแต่อายุ 11 ปี ถ้าออกนอกฝรั่งเึสไปจะต้องกลับมา
ฝรั่งเึสก่อนจะครบ 5 ปีนับแต่วันที่ได้ออกไป ถ้าออกนอกฝรั่งเึสเกินกว่า 5 ปี ก็ถือว่าไม่มีสิทธิที่จะ
ได้สัญชาติฝรั่งเึส 
                 อีกกรณี คือ การได้มาโดยแสดงเจตนา ซึ่งจะพิจารณาจากการรับบุตรบุญธรรม
เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมไม่ท าให้บุตรบุญธรรมได้สัญชาติฝรั่งเึสโดยอัตโนมัติกล่าวคือ ตัวบุตร
บุญธรรมนั้นต้องอาึัยอยู่ในฝรั่งเึสในขณะที่มีการแสดงเจตนาเพ่ือถือสัญชาติฝรั่งเึส ผู้รับบุตรบุญ
ธรรมนั้นไม่จ าต้องอยู่ด้วย แต่อย่างน้อยต้องมีถิ่นที่อยู่ประจ าในฝรั่งเึส ที่ส าคัญคือ เด็กจะต้องแสดง
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เจตนาถือสัญชาติฝรั่งเึสก่อนบรรลุนิติภาวะเท่านั้นมีอีกกรณีที่น่าสนใจคือ กฎหมายฝรั่งเึสเปิด
โอกาสให้แก่ผู้เยาว์ซึ่งมิได้ผ่านกระบวนการรับบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมายสามารถแสดงเจตนา
ถือสัญชาติฝรั่งเึสได้เช่นกัน เป็นกรณีที่ผู้เยาว์ “ได้อาึัยอยู่กับคนฝรั่งเึสในประเทึฝรั่งเึสอย่าง
น้อยห้าปีและได้รับการเลี้ยงดูจากบุคคลนั้น” กล่าวคือ เสมือนเป็นบุตรบุญธรรมของครอบครัวนั้น
นั่นเอง หรือ กรณีท่ีผู้เยาว์ “อยู่ในความดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็ก เวลาอย่างน้อยสามปีขึ้นไป” หรือ 
กรณีท่ีผู้เยาว์เข้ามาอยู่ในความดูแลและได้รับการเลี้ยงดูในฝรั่งเึสภายใต้เงื่อนไขบางประการที่ท าให้
ผู้เยาว์นั้นมีสิทธิได้รับการึึกาาแบบฝรั่งเึสเป็นระยะเวลาอย่างน้อยห้าปี ไม่ว่าจากองค์กรของรัฐ
หรือเอกชน ซึ่งเป็นองค์กรตามประกาึของรัฐโดยถูกต้อง 
                 จากบทบัญญัติดังกล่าวทั้งหมด สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องการให้
สัญชาติแก่คนไร้รากเหง้าในประเทึไทยได้ ในกรณีของเด็กไร้รากเหง้า ที่ถูกทิ้งตั้งแต่แรกเกิด ไม่
ทราบถึงบิดามารดาที่แท้จริง หากพิจารณาการให้สัญชาติตามข้อก าหนดในกฎหมายที่กล่าวมา  
ประกอบกับหลักกฎหมายไทยในการได้สัญชาติตามหลักดินแดนแล้ว การที่พบเด็กแรกเกิดใน
ราชอาณาจักรไทย ถือว่าเป็นจุดเกาะเกี่ยวของเด็กกับประเทึไทย หากน าเอาหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายฝรั่งเึสเยอรมัน แม้แต่กัมพูชาหรือลาวประเทึเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกอาเซียนเช่นเดียวกับ
ประเทึไทยมาเป็นข้อสันนิาฐานประกอบในการพิจารณาในการให้สัญชาติแก่เด็กไร้รากเหง้าที่ถูก
พบตั้งแต่แรกเกิด ก็จะช่วยให้เด็กกลุ่มนี้ไม่ต้องตกอยู่ในสถานะบุคคลไร้สัญชาติ และการให้เด็กที่เกิด
ในรัฐตนนั้นต้องมีสัญชาติของรัฐนี้ก็ถือว่าไม่ขัดต่อความประสงค์ของรัฐอ่ืน เพราะในขณะที่เด็กเกิดไม่
ปรากฏว่ามีรัฐเช่นว่านั้นเนื่องจากไม่ปรากฏตัวบิดามารดาหรือจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐอ่ืนเลย ในส่วนของ
การให้สัญชาติภายหลังการเกิดตามบทบัญญัติของกฎหมายฝรั่งเึสที่ ในกรณีของการแสดงเจตนาซึ่ง
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่ที่การเกิดและการอาึัยอยู่ในประเทึฝรั่งเึสนั่นคือ เกิดและอาึัย
อยู่ในประเทึจนบรรลุนิติภาวะ หรืออยู่ในฝรั่งเึสเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง หรือกรณีของการรับบุตร
บุญธรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เยาว์สามารถแสดงเจตนาถือสัญชาติฝรั่งเึสตามผู้รับบุตรบุญธรรมได้หรือ
กรณีที่ผู้เยาว์อยู่ในความดูแลของสถานรับเลี้ยงเป็นเวลาอย่างน้อยสามปีขึ้นแสดงเจตนาถือสัญชาติ
ฝรั่งเึสได้ตามเช่นกัน รวมถึงกรณีที่ผู้เยาว์เข้ามาอยู่ในความดูแลและได้รับการเลี้ยงดูในฝรั่งเึส
ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่ท าให้ผู้เยาว์นั้นมีสิทธิได้รับการึึกาาแบบฝรั่งเึสเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อยห้าปี ไม่ว่าจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน บทบัญญัติดังกล่าวนี้ เป็นแนวทางที่มีผลดีต่อเด็กไร้
รากเหง้าในประเทึไทย เพราะเด็กกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็ก 
ในกรณีที่มีบุคคลต้องการรับเด็กกลุ่มนี้ไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม และกฎหมายเปิดช่องให้เด็ก
ได้รับสัญชาติตามผู้รับบุตรบุญธรรม หรือเด็กที่อาึัยอยู่ในสถานสงเคราะห์มาตลอด ก็ให้สามารถ
แสดงเจตนาที่จะขอมีสัญชาติไทยได้ 



 

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

         ปัญหาเรื่องคนไร้สัญชาติยังคงเป็นปัญหาที่มีมายาวนานในประเทึไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน กล่าวได้ว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน ที่ยังไม่มีทางออกท่ีชัดเจนในการแก้ไขปัญหา แม้ว่า
ในปัจจุบัน รัฐจะมีมาตรการหรือแนวทางในการให้สถานะแก่บุคคลที่ชัดเจนขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้เป็นการ
ให้สัญชาติแก่บุคคล เพียงแต่ท าให้บุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นบุคคลไร้ตัวตนเท่านั้น แต่ก็ยังคงเป็นบุคคล
ที่ไร้สัญชาติอยู่เช่นเดิม 
         สัญชาติถือว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุาย์ที่รัฐจะต้องให้แก่บุคคล การให้สัญชาตินั้นเป็น
เรื่องของอ านาจภายในรัฐ รัฐจึงมีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไขในหลักการให้สัญชาติหรือการเสียไป
ซึ่งสัญชาติของบุคคล สัญชาติจึงเปรียบเสมือนเป็นข้อผูกพันระหว่างบุคคลกับรัฐนั้นๆ ซึ่งหมายถึง 
เป็นความผูกพันทางกฎหมายที่รัฐใช้ผูกคนเข้าไว้กับรัฐซึ่งเป็นการผูกมัดในทางกฎหมายที่รัฐท าให้
บุคคลเข้ามาอยู่ภายใต้อ านาจของรัฐนั้นรวมถึงหน้าที่ที่มีต่อรัฐในฐานะคนชาติ มีทั้งสิทธิและหน้าที่
ตามที่กฎหมายของรัฐนั้นบัญญัติไว้โดยรัฐสามารถก าหนดเงื่อนไงต่างๆในเรื่องสัญชาติได้เพราะเป็น
เขตอ านาจภายในของรัฐที่กฎหมายระหว่างประเทึได้รับรองสิทธิ ในขณะเดียวกันรัฐผู้เป็นเจ้าของ
สัญชาติของบุคคลก็มีหน้าที่ดูแลและจัดการให้บุคคลในในชาติของตน ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานรวมถึง
ความคุ้มครองตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้มีสิทธิและหน้าที่ที่จะปกป้องคุ้มครองบุคคลนั้นหากบุคคล
นั้นได้รับความเสียหายทั้งจากบุคคลอื่นหรือรัฐอ่ืน 
         “สิทธิในการพิสูจน์สัญชาติ (Right to Proof of Nationality)” เป็นสิทธิมนุายชนดังที่
ปรากฏที่ในปฏิญญาสากล กติการะหว่างประเทึและอนุสัญญาหลายฉบับนอกจากนี้ยังพอสรุปได้ว่า
ปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติของมนุาย์ในปัจจุบันส่วนน้อยที่จะเกิดจากตัวกฎหมายที่ก าหนดสิทธิใน
สัญชาติหรือที่เรียกว่า “ความไร้รัฐไรสัญชาติโดยข้อกฎหมาย (De Jure Stateless or  
Nationalityless)” แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่ท าให้เกิด “ความไร้รัฐไร้สัญชาติโดยข้อเท็จจริง (De Facto  
Stateless or Nationalityless)” มักจะอยู่ที่เรื่องของการพิสูจน์ ซึ่งหมายถึงวิธีการแสวงหาพยาน 
หลักฐานเพื่อมาพิสูจน์เงื่อนไขของการมีสิทธิในสัญชาติตามกฎหมายเสียมากกว่า 
         ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพิสูจน์สัญชาติเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่มีการ
กล่าวอ้างสิทธิในสัญชาติเมื่อนั้นย่อมมีการพิสูจน์สิทธิเกิดขึ้นบุคคลธรรมดาอาจร้องขอการพิสูจน์สิทธิ
ก็เพ่ือใช้สิทธิในสัญชาติหรือสิทธิที่เกี่ยวเนื่องกับการมีสัญชาติไม่ว่าจะเป็น สิทธิในสวัสดิการของรัฐ 
หรือสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ือก าหนดแนวนโยบายที่อาจส่งผลกระทบกับตน หรือการใช้
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สิทธิอ่ืนๆ เป็นต้น ส่วนรัฐเองก็อาจจะเป็นผู้เข้ามาพิสูจน์สิทธิในสัญชาติของบุคคลในกรณีที่ต้องการ
รับรองสิทธิของบุคคลที่อาจจะมีความเสี่ยงในการตกเป็นคนไร้สัญชาติ 
         ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการให้สัญชาติแก่บุคคลไร้รากเหง้าที่ส าคัญ
คือ กระบวนการ และขั้นตอนที่ซับซ้อนยุ่งยากใช้เวลานาน การขาดพยานหลักฐานในการพิสูจน์ ซึ่ง 
ท าให้การพิจารณาการให้สัญชาติเกิดความล่าช้า รวมถึงไม่มีนโยบายหรือบทบัญญัติในการช่วยเหลือ
ในการให้สัญชาติที่ชัดเจนแน่นอน ซึ่งเงื่อนไขส าคัญเกี่ยวกับการได้สัญชาติขึ้นอยู่กับการที่บุคคลนั้น
ต้องมีความใกล้ชิดกับรัฐนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นความผูกพันในทางจิตใจ วัฒนธรรม ประวัติึาสตร์ ภาาา 
การเมือง กฎหมายมีความจงรักภักดีต่อรัฐที่ตนอยู่ 

ข้อเสนอแนะ 

               1. เพ่ิมบทบัญญัติทางกฎหมายให้สัญชาติไทยแก่กรณีที่พบเด็กแรกเกิดหรือเด็กอ่อนที่
ถูกพบในประเทึไทย   
                ให้ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดนจากบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่กรณี
พบเด็กแรกเกิดหรือเด็กอ่อนถูกทิ้งในประเทึไทย  กฎหมายได้บัญญัติให้ผู้ที่พบเด็กแรกเกิดที่ถูกทิ้ง 
ต้องน าเด็กไปส่งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือท าการส่งเด็กให้แก่หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่รับผิดชอบ
ดูแล และท าการแจ้งเกิดและจดทะเบียนการเกิดให้แก่เด็ก ถือได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงในสถานะทาง
กฎหมายว่าเด็กเกิดในประเทึไทย แต่จากบทบัญญัติของกฎหมายสัญชาติที่มีอยู่นั้น การได้สัญชาติ
ไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน มีข้อยกเว้นให้ผู้ที่เกิดในประเทึไทยไม่ได้สัญชาติไทย หากในขณะ
ที่เกิดบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวหรือเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย แต่เด็กที่ถูกพบนี้เป็นบุคคลที่ไม่
ทราบถึงตัวบิดามารดาที่แท้จริง นั่นหมายความว่า บิดาหรือมารดาของเด็กเหล่านี้อาจจะเป็นคนต่าง
ด้าว หรืออาจจะเป็นผู้สัญชาติไทยก็ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นเด็กเหล่านี้ก็ไม่เข้าข้อยกเว้น ย่อมที่จะได้
สัญชาติไทย การที่พิสูจน์ไม่ได้เช่นนี้แล้วตัดสิทธิไม่ให้สัญชาติ ท าให้เด็กเหล่านี้ต้องตกเป็นคนไร้
สัญชาติ ก็เหมือนเป็นการละเมิดสิทธิมนุายชนต่อเด็ก ในปฏิญญาสากล ก็ได้ระบุไว้ว่าบุคคลย่อมมี
สิทธิในการที่จะถือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง ซึ่งประเทึไทยเองเข้าเป็นภาคีในพันธกรณีระหว่าง
ประเทึฉบับนี้ แต่ถ้าหากว่าประเทึไทยมีความกังวลเรื่องการให้สัญชาติไทยแก่เด็กในกรณีที่ยัง
พิสูจน์ไม่ได้ชัดเจนนี้ ก็สามารถที่จะระบุเงื่อนไขในการได้สัญชาติ เช่น เป็นเพียงสัญชาติชั่วคราวที่
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสละได้ในอนาคต หากพิสูจน์ ได้ว่าเด็กมีสัญชาติอ่ืนหรือจุดเกาะเกี่ยวที่
แท้จริงกับรัฐอ่ืน เช่นเดียวกับหลักกฎหมายสัญชาติของประเทึฝรั่งเึสหรือประเทึเยอรมัน รวมถึง
หลักกฎหมายสัญชาติของประเทึกัมพูชาหรือลาวที่เป็นประเทึในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเช่นเดียวกับ
ประเทึไทยก็มีหลักในการให้สัญชาติโดยการเกิดตามหลักดินแดนแก่เด็กที่ถูกพบในดินแดนของ
ประเทึให้มีสัญชาติและสถานะเป็นพลเมืองของประเทึตน 
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               2. เพ่ิมบทบัญญัติทางกฎหมายในการพิจารณาให้สัญชาติแก่คนไร้รากเหง้า โดยอาึัย
ข้อเท็จจริงในเรื่องการอาึัยอยู่ในประเทึไทยภายหลังการเกิด 
               กรณีนี้สืบเนื่องมาจากการที่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการทะเบียนราาฎรได้บัญญัติให้
มีการแจ้งเกิดย้อนหลังได้ กฎหมายได้บัญญัติถึงในกรณีของเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี
หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ถ้าเด็กยังไม่ได้แจ้ง
การเกิดและไม่มีรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน โดยเด็กที่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญชาติ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้ง โดยให้
ระบุสถานการณ์เกิดและข้อเท็จจริงเท่าที่จะสามารถจะทราบได้ จะเห็นว่ากฎหมายระบุถึงการแจ้ง
เกิดย้อนได้ในกรณีของเด็กบุคคลที่ไร้สัญชาติที่ยังเป็นเด็กหรือผู้เยาว์ มิได้กล่าวรวมถึงคนไร้สัญชาติที่
บรรลุนิติภาวะแล้ว ซึ่งท าให้คนกลุ่มนี้ยังคงไร้สถานะเช่นเดิม 
               จากที่กล่าวมาเป็นเพียงการให้สถานะทางทะเบียนเท่านั้น ยังไม่ได้มีการพิจารณาให้
สัญชาติแต่อย่างใด ซึ่งการจะหาพยานหลักฐานมาใช้ในการพิสูจน์สัญชาติของคนไร้รากเหง้านั้น เป็น
สิ่งที่ยากล าบากมาก เพราะโดยส่วนใหญ่ไม่ทราบที่มาของตัวเองแทบทั้งสิ้น ยากที่จะพยานหลักฐาน
ที่เป็นลายลักาณ์อัการมาใช้ในการพิจารณา แนวทางท่ีน่าจะเป็นไปได้ในการพิจารณาให้สัญชาติก็คง
ต้องอาึัยจากข้อเท็จจริงในการอาึัยอยู่จริงในประเทึไทย จากบทบัญญัติของกฎหมายฝรั่งเึส ที่มี
ข้อก าหนดเป็นการได้สัญชาติเนื่องจากการเกิดและอาึัยอยู่ในฝรั่งเึสซึ่งก าหนดให้การได้สัญชาติ
ฝรั่งเึสต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าเด็กนั้นเกิดและอาึัยในฝรั่งเึสมาโดยตลอด จะได้สัญชาติทันทีที่
บุคคลที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้บรรลุนิติภาวะคือเกิดและอาึัยอยู่ในประเทึฝรั่งเึสจนบรรลุนิติ
ภาวะ มีถิ่นที่อยู่ประจ าในฝรั่งเึสเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง จากแนวทางของบทบัญญัติของกฎหมาย
ฝรั่งเึสที่กล่าวมา หากเราน าเอามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักกฎหมายภายในของประเทึไทยเพ่ือ
ใช้การพิจารณาให้สัญชาติแก่คนไร้รากเหง้ากลุ่มนี้ ที่ ไม่ได้ถูกพบตั้งแต่แรกเกิดในประเทึไทย โดย
อาจจะก าหนดเงื่อนไขประกอบกับอาึัยพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบในการพิจารณา เช่น ก าหนด
เงื่อนไขในเรื่องอายุที่จะด าเนินการขอสัญชาติในกรณีนี้ได้ว่าต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไป มีที่อยู่ที่เป็นหลัก
แหล่งจริง มีงานการด าเนินชีวิตแบบปกติชนทั่วไป รวมถึงมีพยานบุคคล ที่สามารถรับรองได้ว่าบุคคล
นี้ได้เกิด และอาึัยอยู่ในประเทึไทยมาตลอดจริงๆ และไม่เคยมีการกระท าความผิดใดหรือต้องโทา
มาก่อน โดยอาจจะพิจารณาการให้สัญชาติแบบชั่วคราวไป หากครบก าหนดและยังคงมีการด าเนิน
ชีวิตอยู่ในประเทึไทยแบบถาวร ก็อาจจะพิจารณาในการให้สัญชาติแบบถาวรอีกครั้งหนึ่ง 
               3. เพ่ิมบทบัญญัติทางกฎหมายกรณีที่มีการรับคนไร้รากเหง้าเป็นบุตรบุญธรรมให้
สามารถได้สัญชาติตามบิดาหรือมารดาที่รับเป็นบุตรบุญธรรมได้ 
               จากบทบัญญัติของกฎหมายไทยในปัจจุบันไม่ได้มีข้อห้ามในการที่จะไม่ให้รับบุคคลไร้
รากเหง้าเป็นบุตรบุญธรรมการรับบุตรบุญธรรมนั้น มีบทบัญญัติในเรื่องของเงื่อนไขและและวิธีการใน



134 
 

 

 

การขอรับบุตรบุญธรรมที่จะต้องผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ ในกรณี
ของการรับเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุคคลไร้รากเหง้าที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ก็ต้องได้รับ
ความยินยอมจากสถานที่ดูแลนั้นก่อน หรือในกรณีที่มีผู้ดูแลก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลก่อน 
หากว่าผู้เป็นบุตรบุญธรรมนั้นมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ก็ต้องได้รับความยินยอมจากตัวผู้นั้นเองด้วย 
กฎหมายได้ให้สิทธิแก่บุตรบุญธรรมเป็นผู้สืบสันดานของผู้รับบุตรบุญธรรมเสมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมาย ดังนั้น หากว่า จะมีการเพ่ิมบทบัญญัติในส่วนของการได้สัญชาติของบุตรบุญธรรมตามผู้รับ
บุตรบุญธรรม ก็ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้แล้ว เป็นประโยชน์ต่อ
ตัวบุตรบุญธรรมมากกว่า ในกรณีที่บุตรบุญธรรมนั้นอยู่ในสถานะบุคคลไร้สัญชาติ  
               การให้สัญชาติแก่บุตรบุญธรรมตามผู้รับบุตรบุญธรรมนี้ เทียบเคียงได้กับบทบัญญัติของ
กฎหมายประเทึฝรั่งเึส ทีไ่ด้เปิดโอกาสให้แก่ผู้เยาว์ซึ่งมิได้ผ่านกระบวนการรับบุตรบุญธรรมถูกต้อง
ตามกฎหมายสามารถแสดงเจตนาถือสัญชาติฝรั่งเึสได้ หมายความถึง กรณีที่ผู้เยาว์ได้อาึัยอยู่กับ
คนฝรั่งเึสในประเทึฝรั่งเึสอย่างน้อยห้าปีและได้รับการเลี้ยงดูจากบุคคลนั้นกล่าวคือ เสมือนเป็ 
บุตรบุญธรรมของครอบครัวนั้นนั่นเอง หรือ กรณีที่ผู้เยาว์ อยู่ในความดูแลของสถานรับเลี้ยงเป็นเวลา 
อย่างน้อยสามปีขึ้นแสดงเจตนาถือสัญชาติฝรั่งเึสได้ตามเช่นกัน รวมถึงกรณีที่ผู้เยาว์เข้ามาอยู่ใน
ความดูแลและได้รับการเลี้ยงดูในฝรั่งเึสภายใต้เงื่อนไขบางประการที่ท าให้ผู้เยาว์นั้นมีสิทธิได้รับ
การึึกาาแบบฝรั่งเึสเป็นระยะเวลาอย่างน้อยห้าปี ไม่ว่าจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน จะเห็นว่า
ฝรั่งเึสให้โอกาสในการขอสัญชาติแก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของคนฝรั่งเึสหรือสถานรับเลี้ยงเด็กใน
ประเทึ ในส่วนของประเทึไทยกฎหมายยังไม่ได้มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่ชัดเจนในเรื่องของการ
ให้คนไร้รากเหง้าสามารถมีสัญชาติตามผู้รับบุตรบุญธรรมได้การเพ่ิมบทบัญญัติทางกฎหมายให้มี
ความชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อผู้เป็นบุตรบุญธรรม และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องสัญชาติ
และถือเป็นการสร้างความม่ันคงในครอบครัวได้ 
               4. เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาระหว่างประเทึที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนไร้
สัญชาติ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการลดความไร้รัฐ ค.ึ. 1961 (The 1961 Convention on the  
Reduction of Statelessness) 
               อนุสัญญาฉบับนี้มีหลักการส าคัญในการลดปัญหาการไร้สัญชาติ กล่าวคือ รัฐต้องให้
สัญชาติแก่บุคคลที่เกิดในดินแดนของตนโดยใช้หลักดินแดน (jus soli) โดยจะให้ในตอนเกิดหรือ
ภายหลังการเกิดก็ได้หากพ านักอยู่ในประเทึของตนหรือมีถิ่นที่อยู่ส าคัญในรัฐนั้นๆ โดยเอาจุดเกาะ
เกี่ยวในเรื่องการอาึัยอยู่เป็นจุดส าคัญอนุสัญญาอีกฉบับที่น่าสนใจคืออนุสัญญาแห่งกรุงเฮก ว่าด้วย 
การขัดกันแห่งกฎหมายสัญชาติ ค.ึ. 1930 ที่ก าหนดไว้ว่ากฎหมายภายในเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐ 
กฎหมายระหว่างประเทึแทรกแซงไม่ได้ รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องให้สัญชาติแก่บุคคลที่อาึัยภายใต้การ
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ปกครองของรัฐนั้นๆ อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับที่กล่าวมาถือว่ามีความชัดเจนมากในการลดปัญหาการไร้
สัญชาติแก่บุคคล      
               รวมถึงยกเลิกการตั้งข้อสงวนในบางข้อของกติกาหรืออนุสัญญาเพ่ือตีกรอบให้อนุสัญญา
หรือกติกานั้นๆมีผลบังคับใช้เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายภายในเช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ึ.1989 
ไทยตั้งข้อสงวนไว้ คือ ข้อ 7 (1) ที่ก าหนดให้เด็กจะต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และ
สิทธิที่จะได้สัญชาติ และในข้อ (2) ที่ก าหนดให้รัฐภาคีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายภายในและ
พันธกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เด็กจะต้องตกอยู่ในสถานะไร้สัญชาติ หากไทยยกเลิกการตั้งข้อ
สงวนดังกล่าวนี้ ก็ถือได้ว่าไม่มีผลกระทบต่อกฎหมายภายในที่ร้ายแรง เพราะกฎหมายภายในที่
บัญญัติไว้ในเรื่องการให้สัญชาติ ก็มีแนวทางที่สอดคล้องกับกฎหมายของหลายๆประเทึ การยกเลิก
ข้อสงวนที่ตั้งจะส่งผลให้ประเทึไทยมีภาพลักาณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น เพราะให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิ
มนุายชน มีความตั้งใจในการจะแก้นี้อย่างจริงจัง 
               กฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทึไทยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้ง จะเห็นว่า 
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บุคคลกับรัฐ อาจมีผลกระทบด้านความมั่นคงของประเทึ แต่ในทางกลับกับการที่มีคนไร้สัญชาติเป็น
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ภำคผนวก ก 

 

พระรำชบัญญัติ 
สัญชำติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ)

 
 

ภูมิพลอดุยเดช ป.ร 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๑ กรกฎำคม ๒๕๐๘  

เป็นปีที ่๒๐ ให้รัชกำรปัจจุบัน 

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ 
ประกาึว่าโดยที่เป็นการสมปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  
         จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา
ร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
         มำตรำ ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า“พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ.๒๕๐๘” 
          มำตรำ ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาึในราชกิจจานุเบกาาเป็น
ต้นไป 
         มำตรำ ๓ ให้ยกเลิก 
         (๑) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ึ. ๒๔๙๕ 
         (๒) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที ่๒) พ.ึ. ๒๔๙๖ 
         (๓) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที ่๓) พ.ึ. ๒๔๙๙ 
         (๔) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที ่๔) พ.ึ. ๒๕๐๓ 
         มำตรำ ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

         “ตนต่างด้าว” หมายความว่า ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย 

         “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ 

          (เพ่ิมความตามม. ๓ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ึ.๒๕๕๑) 

         “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
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         “รัฐมนตรี” หมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักาาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
           
         มำตรำ ๕ การได้สัญชาติไทยตามมาตรา๙ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๒/๑ การเสียสัญชาติ
ไทย   ตามหมวด ๒ หรือการกลับคืนสัญชาติไทยตามหมวด๓ให้มีผลต่อเมื่อได้ประกาึในราชกิจจา
นุเบกาาและให้มีผลเฉพาะตัว 
          (ความใน ม.๕ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่โดย ม.๔ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ึ.๒๕๕๑) 
          มำตรำ ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักาาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และ
ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายกพระราชบัญญัตินี้และยกเว้นค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ให้ผู้ ใด
เป็นการทั่วไปหรือเฉพาะรายตามที่เห็นสมควร 
         (๑) ค าขอแปลงสัญชาติเป็นไทย  
         (๒) หนังสือส าคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย  
         (๓) ค าขอกลับคืนสัญชาติไทย 

         กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาึในราชกิจจานุเบกาาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
      (ความใน ม.๖ เดมิถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดย ม.๕ แหง่ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับท่ี๔) พ.ึ.๒๕๕๑) 

 
หมวด ๑  

กำรได้สัญชำติไทย 

         มำตรำ ๗ บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 
          (๑) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย 
          (๒) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง 
         ค าว่าบิดาตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของ
ผู้เกิดและมิได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตรก็ตาม 
(ความในม.๗เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่โดย ม.๔ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ึ. ๒๕๒๕ และเพิ่มความ
วรรคสองโดย ม.๖ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ึ. ๒๕๕๑) 

          มำตรำ ๗ ทวิ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับ
สัญชาติไทยถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้การสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้
นั้นเป็น 
          (๑) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาึัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเึาเฉพาะราย 
          (๒) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ 
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          (๓) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองใน
กรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายให้บุคคลตามวรรคหนึ่งได้สัญชาติไทยก็ได้
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
         ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในราชอาณาจักรไทยใน
ฐานะใด ภายใต้เงื่อนไขใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรและสิทธิมนุายชนประกอบกัน ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้น
ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
(เพิ่มความตาม ม.๗ ทวิ โดย ม.๕ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ึ. ๒๕๓๕ และความในวรรคสองและวรรค
สามเดิมถูกยกเลิกและใช้ความหมายใหม่แทนโดย ม.๗ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ึ. ๒๕๕๑) 

        มำตรำ ๘ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวย่อมไม่ได้สัญชาติไทยถ้า
ขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาเป็น 
         (๑) หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางทูต 
         (๒) หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุลหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางกงสุล 
         (๓) พนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทึ 
         (๔) คนในครอบครัวซึ่งเป็นญาติอยู่ในความอุปการะหรือคนใช้ซึ่งเดินทางจากต่างประเทึมา
อยู่กับบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) 
         มำตรำ ๙หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทยถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทย
ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดให้กฎกระทรวง 
         การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี 
         มำตรำ ๑๐ คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ อาจแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ 
         (๑) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ 
         (๒) มีความประพฤติดี 
         (๓) มีอาชีพเป็นหลักฐาน 
         (๔) มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นค าขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
         (๕) มีความรู้ภาาาไทยตามท่ีก าหนดในกระทรวง 
         มำตรำ ๑๑ บทบัญญัติในมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕)มิให้น ามาใช้บังคับถ้าผู้ขอแปลงสัญชาติ
เป็นไทย 
         (๑) ได้กระท าความดีความชอบเป็นพิเึาต่อประเทึไทย หรือได้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ทาง
ราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร 
         (๒) เป็นบุตร ภริยา หรือสามีของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทย หรือของผู้ได้กลับคืนชาติไทย  
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         (๓) เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน 
         (๔) เป็นสามีของผู้มีสัญชาติไทย 
(ความใน ม.๑๑ (๒) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่โดย ม.๘ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ึ. ๒๕๕๑ และเพิ่ม
ความใน ม.๑๑(๔) โดย ม. ๙ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ึ. ๒๕๕๑) 

         มำตรำ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
แบบและวิธีการที่ก าหนดในกระทรวง 
         ถ้าผู้ประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามวรรคหนึ่งมีบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตาม
กฎหมายไทยและบุตรนั้นมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทึไทยอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตรพร้อม
กับตนได้โดยบุตรนั้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) (๓) (๔) และ (๕) 
         การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรีเมื่อรัฐมนตรี
เห็นสมควรอนุญาตให้น าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเมื่อได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ให้ผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยไทยปฏิญาณตนว่าจะมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทึ 
         เมื่อมีประกาึตามมาตรา ๕ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือส าคัญการแปลงสัญชาติ
เป็นไทยให้ไว้แก่ผู้นั้นเป็นหลักฐาน 
(ความใน ม.๑๒ วรรคสี่ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่โดย ม.๑๐ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ึ. ๒๕๕๑) 
         มำตรำ ๑๒/๑ ในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามมาตรา ๑๒ นั้น บุคคลอ่ืนอาจขอแปลง
สัญชาติเป็นไทยให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทึได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
         (๑) ผู้อนุบาลตามค าสั่งของึาลอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่คนไร้ความสามารถซึ่งมี
หลักบานแสดงให้เชื่อได้ว่าเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๐ (๓) และ (๔) และรัฐมนตรีจะยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิญาณตนก็ได้ 
         (๒) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ของรัฐตามที่รัฐมนตรีก าหนด เมื่อได้รับความยินยอมของ
ผู้เยาว์แล้ว อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์มาไม่
น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๓) 
         (๓) ผู้รับบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตรบุญธรรม
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีและมีหลักฐานแสดง
ให้เชื่อได้ว่าเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐
(๑) และ (๓) 
         การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยแทนบุคคลอ่ืนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
          (เพิ่มความตาม ม.๑๒/๒ โดย ม. ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ึ. ๒๕๕๑) 
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หมวด ๒ 
 กำรเสียสัญชำติไทย 

         มำตรำ ๑๓ ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สมรสกับคนต่างด้าวและอาจถึงถือสัญชาติ
ของภริยาหรือสามีได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของภริยาหรือสามี ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทย
ให้แสดงความจ านงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(ความใน ม.๑๓ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดย ม.๑๒ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ึ.๒๕๕๑) 
         มำตรำ ๑๔ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติ
ของบิดาหรือมารดาด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือผู้ซึ่งได้สัญชาติ ไทยตาม
มาตรา ๑๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๒/๑ (๒) และ (๓)ถ้ายังประสงค์จะถือสัญชาติอ่ืนอยู่ ต่อไปให้
แสดงความจ านงสละสัญชาติไทยตามแบบและวิธีการก าหนดในกระทรวง ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มี
อายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ 
         เมื่อได้พิจารณาความจ านงดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีหลักฐานเชื่อถือได้ว่าผู้นั้นอาจถือสัญชาติของ
บิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอ่ืนได้จริงก็ให้รัฐมนตรีอนุญาตเว้นแต่ในระหว่างประเทึไทยมีการรบ
หรืออยู่ในสถานะสงครามรัฐมนตรีจะสั่งระงับการสละสัญชาติไทยรายใดก็ได้ 
      (ความใน ม.๑๔ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดย ม.๑๓ แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ึ.๒๕๕๑) 
         มำตรำ ๑๕ นอกจากกรณีตามมาตรา ๑๔ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอ่ืน หรือผู้ซึ่งได 
สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทย ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
         การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สละสัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี 
(ความใน ม. ๑๕ วรรคหนึ่งเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดย ม.๗ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ึ.๒๕๓๕ 

         มำตรำ ๑๖ หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติไทยโดยการสมรส อาจถูกถอนสัญชาติ 
ไทยได้เมื่อปรากฏว่า 
         (๑) การสมรสนั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความเท็จอันเป็น สาระส าคัญ 
         (๒) กระท าการใด ๆอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ
หรือเป็นการเหยียดหยามประเทึชาติ 
         (๓) กระท าการใดๆอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือึีลธรรมอันดีของประชาชน 

การถอนสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรี 
              (เพิ่มความวรรคสองของ ม. ๑๖ โดย ม.๑๔ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาต ิ(ฉบับท่ี ๔) พ.ึ.๒๕๕๑) 

         มำตรำ ๑๗ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโมีบิดยาหรือมารดาเป็น คน
ต่างด้าวอาจถูกถอนสัญชาติไทยได้เมื่อปรากฏว่า 
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         (๑) ไปอยู่ต่างประเทึท่ีบิดาหรือมารดามีหรือเคยมีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกินห้าปีแต่วันที่
บรรลุนิติภาวะ 
         (๒) มีหลักฐานสองว่าใช้สัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอ่ืนหรือฝักใฝ่อยู่ในสัญชาติ
ของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอ่ืน 

         (๓) กระท าการใด ๆอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ
หรือเป็นการเหยียดหยามประเทึชาติ 
         (๔) กระท าการใด ๆอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือึีลธรรมอันดีของประชาชน 
การถอนสัญชาติไทยตาม(๑) หรือ(๒) ให้รัฐมนตรีเป็นผู้สั่งส่วนการถอนสัญชาติไทย ตาม (๓) หรือ 
         (๔) เมื่อพนักงานอัยการร้องขอให้ึาลเป็นผู้สั่ง 
   (ความใน ม.๑๗ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดย ม.๑๕ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ึ.๒๕๕๑) 
         มำตรำ ๑๘ เมื่อมีพฤติการณ์อันเป็นการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐรัฐมนตรี
มีอ านาจถอนสัญชาติไทยของผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ทวิ วรรคสอง 
      (ความใน ม.๑๘ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดย ม.๘ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ึ.๒๕๓๕) 
         มำตรำ ๑๙รัฐมนตรีมีอ านาจถอนสัญชาติไทยแก่ผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเมื่อ
ปรากฏว่า 
         (๑) การแปลงสัญชาตินั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความเท็จอันเป็น
สาระส าคัญ 
         (๒) มีหลักฐานแสดงว่าผู้แปลงสัญชาตินั้นยังใช้สัญชาติเดิม  
         (๓) กระท าการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความม่ันคงหรือขัดต่อประโยชน์ 

ของรัฐหรือเป็นการเหยียดหยามประเทึชาติ  

         (๔) กระท าการใด ๆอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือึีลธรรมอันดีของประชาชน 
         (๕) ไปอยู่ในต่างประเทึโดยไม่มีภูมิล าเนาในประเทึไทยเป็นเวลาเกินห้าปี 
         (๖) ยังคงมีสัญชาติของประเทึที่ท าสงครามกับประเทึไทยในเมื่อบุตรนั้นยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะและได้สัญชาติไทยตามมาตรา๑๒วรรคสองด้วยก็ได้ และเมื่อรัฐมนตรีสั่งถอนสัญชาติไทยแล้ว 
ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 

         มำตรำ ๒๐ – (ความตาม ม.๒๐ ถูกยกเลิกโดยม. ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ึ.๒๕๕๑) 
          มำตรำ ๒๑ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและอาจถือ
สัญชาติของบิดาหรือมารดาได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดาถ้าได้รับใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวแล้วให้เสียสัญชาติไทย 
   (ความใน ม.๒๑ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดย ม.๑๗ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ึ.๒๕๕๑)  
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          มำตรำ ๒๒ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว หรือสละสัญชาติไทย
หรือถูกถอนสัญชาติไทย ย่อมเสียสัญชาติไทย 

 

หมวด ๓ 
กำรกลับคืนสัญชำติไทย 

         มำตรำ ๒๓ ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคน
ต่างด้าวตามมาตรา๑๓ ถ้าได้ขาดจากการสมรสแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆย่อมมีสิทธิขอกลับคืน สัญชาติ
ไทยได้การขอกลับคืนสัญชาติไทยให้ยื่นแสดงความจ านงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
(ความใน ม.๒๓ วรรคหนึ่ง เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดย ม.๑๘ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ ๔ ) พ.ึ.
๒๕๕๑) 

         มำตรำ ๒๔ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาขณะที่ตนยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ถ้าประสงค์จะกลับคืนสัญชาติไทย ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวงภายในสองปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภายะตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคล
นั้นมีสัญชาติ 
         การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้กลับคืนสัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี 

 
หมวด ๔  

คณะกรรมกำรกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชำติ 

         มำตรำ ๒๕ ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองเก่ียวกับสัญชาติ ประกอบด้วย  
         (๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นปรานกรรมการ 
          (๒) แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทึผู้แทนกระทรวงพัฒนา สังคม
และความมั่นคงของมนุาย์ ผู้แทนกระทรวงยุติกรรมผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติแทนผู้แทนส านัก
ข่าวกรองแห่งชาติผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนกองอe
นวยการรักาาความมั่นคงในราชอาณาจักร เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
         (๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์กา
ท างานด้านสัญชาติเป ็นทีป่ระจักา์ เป็นกรรมการ 
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         ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการและให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้ง
ข้าราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
         มำตรำ ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
         มำตรำ ๒๗ คณะกรรมการมีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการใช้ อ านาจ
ตามตรา๗ ทวิ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๘ 
         มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ ในการใช้อ านาจ
และด าเนินการดังกล่าวให้รัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นของคณะกรรมการประกอบด้วย 

         มำตรำ ๒๘ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามที่ 
คณะกรรมการมอบหมาย 
         มำตรำ ๒๙ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทาง
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ การพ้นจากต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคระกรรมการและ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
(เพิ่มความเป็นหมวด๔คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ ม.๒๕, ม.๒๖, ม.๒๗, ม.๒๘ และ ม .๒๙ โดย ม.
๑๙ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ึ.๒๕๕๑) 

 
 

         ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
            พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

                  นายกรัฐมนตรี



 

ภำคผนวก ข 

 
Universal Declaration of HumanRights 1948, UDHR 

Adopted by General Assembly of 10 December 1948. 

Article 15. 
         (1) Everyone has the right to a nationality. 
         (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right 
to change his nationality 

 

Convention on the Rights of the Child 1989-CRC 

Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly 
of 20 November 1989entry into force 2 September 1990 

Article 7 
         (1) The child shall be registered immediately after birth and shall have the 
right from birth to a name, the right to acquire a nationality and. as far as possible, 
the right to know and be cared for by his or her parents.  
         (2)States Parties shall ensure the implementation of these rights in 
accordance with their national law and their obligations under the relevant 
international instruments in this field, in particular where the child would otherwise 
be stateless 

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 – ICCPR 

Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly 
resolution of 16 December 1966entry into force 23 March 1976 

Article 16  
         Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before 
the law.  
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Article 24  
         1. Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, 
language, religion, national or social origin, property or birth, the right to such 
measures of protection as are required by his status as a minor, on the part of his 
family, society and the State.  
         2. Every child shall be registered immediately after birth and shall have a 
name. 
         3. Every child has the right to acquire a nationality.  

 

International Convention on the Elimination of All Formsof  
Racial Discrimination -  ICERD 

Adopted and opened for signature and ratification by General Assembly resolution 
of 21 December 1965 entry into force 4 January 1969 

Article 5 
         In compliance with the fundamental obligations laid down in article 2 of this 
Convention, States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial 
discrimination in all its forms and to guarantee the right of everyone, without 
distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, 
notably in the enjoyment of the following rights:  
         (a) The right to equal treatment before the tribunals and all other organs 
administering justice;  
         (b) The right to security of person and protection by the State against 
violence or bodily harm, whether inflicted by government officials or by any 
individual group or institution;  
         (c) Political rights, in particular the right to participate in elections-to vote and 
to stand for election-on the basis of universal and equal suffrage, to take part in the 
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Government as well as in the conduct of public affairs at any level and to have 
equal access to public service;  
         (d) Other civil rights, in particular:  
             (i) The right to freedom of movement and residence within the border of 
the State;  
             (ii) The right to leave any country, including one's own, and to return to 
one's country;  
             (iii) The right to nationality;  

The 1961 Convention onthe Reductionof Statelessness 

        The Convention on the Reduction of Statelessnesswasadopted on 30 August 
1961 and entered into force on 13 December 1975. 

Article 1 

         1. A Contracting State shall grant its nationality to a person born in its territory 
who would otherwise be stateless. Such nationality shall be granted: 
         (a) at birth, by operation of law,  

                                        ………………………………………….. 

Article 2 

         A foundling found in the territory of a Contracting State shall, in the absence 
of proof to the contrary, be considered to have been born within that territory of 
parents possessing the nationality of that State.



ภำคผนวก ค 
 

INA: ACT 301 – NATIONALS AND CITIZENS OF  
THE UNITED STATES AT BIRTH 

 
         a) a person born in the United States, and subject to the jurisdiction thereof; 
         b) a person born in the United States to a member of an Indian, Eskimo, 
Aleutian, or other aboriginal tribe: Provided, That the granting of citizenship under 
this subsection shall not in any manner impair or otherwise affect the right of such 
person to tribal or other property; 
         (c) a person born outside of the United States and its outlying possessions of 
parents both of whom are citizens of the United States and one of whom has had a 
residence in the United States or one of its outlying possessions, prior to the birth of 
such person; 
         (d) a person born outside of the United States and its outlying possessions of 
parents one of whom is a citizen of the United States who has been physically 
present in the United States or one of its outlying possessions for a continuous 
period of one year prior to the birth of such person, and the other of whom is a 
national, but not a citizen of the United States; 
         (e) a person born in an outlying possession of the United States of parents 
one of whom is a citizen of the United States who has been physically present in 
the United States or one of its outlying possessions for a continuous period of one 
year at any time prior to the birth of such person; 
         (f) a person of unknown parentage found in the United States while under the 
age of five years, until shown, prior to his attaining the age of twenty-one years, not 
to have been born in the United States; 
         (g) a person born outside the geographical limits of the United States and its 
outlying possessions of parents one of whom is an alien, and the other a citizen of 
the United States who, prior to the birth of such person, was physically present in 
the United States or its outlying possessions for a period or periods totaling not less 
than five years, at least two of which were after attaining the age of fourteen years: 
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Provided, That any periods of honorable service in the Armed Forces of the United 
States, or periods of employment with the United States Government or with an  
international organization as that term is defined in section 1 of the International 
Organizations Immunities Act (59 Stat. 669; 22 U.S.C. 288) by such citizen parent, or 
any periods during which such citizen parent is physically present abroad as the 
dependent unmarried son or daughter and a member of the household of a person 
(A) honorably serving with the Armed Forces of the United States, or (B) employed 
by the United States Government or an international organization as defined in 
section 1 of the International Organizations Immunities Act, may be included in 
order to satisfy the physical-presence requirement of this paragraph. This proviso 
shall be applicable to persons born on or after December 24, 1952, to the same 
extent as if it had become effective in its present form on that date; and 
         (h) a person born before noon (Eastern Standard Time) May 24, 1934, outside 
the limits and jurisdiction of the United States of an alien father and a mother who 
is a citizen of the United States who, prior to the birth of such person, had resided 
in the United States



ภำคผนวก ง 

 
Nationality Act 

 
         Of 22 July 1913 (Reich Law Gazette I p. 583 - Federal Law Gazette III 102-1), as 
last amended by Article 1 of the Second Act Amending the Nationality Act of 13 
November 2014 (Federal Law Gazette I p. 1714) 

 
Section 1 

(Definition of a German) 

         A German within the meaning of this Act is a person who possesses German 
citizenship. 

Section 4 
(Acquisition by birth) 

         (1) A child shall acquire German citizenship by birth if one parent possesses 
German citizenship. Where at the time of the birth only the father is a German 
national, and where for proof of descent under German law recognition or 
determination of paternity is necessary, acquisition shall be dependent on 
recognition or determination of paternity with legal effect under German law; the 
declaration of recognition must be submitted or the procedure for determination 
must have commenced before the child reaches the age of 23. 
         (2) A child which is found on German territory (foundling) shall be deemed to 
be the child of a German until otherwise proven. The first sentence shall apply 
mutatis mutandis to a child born to a mother under condition of anonymity in 
accordance with Section 25 (1) of the Act to Prevent and Resolve Conflicts in 
Pregnancy  
         (3) A child of foreign parents shall acquire German citizenship by birth in 
Germany if one parent 
             1. has been legally ordinarily resident in Germany for eight years and 
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             2. has been granted a permanent right of residence or as a national of 
Switzerland or as a family member of a national of Switzerland possesses a  
 
residence permit on the basis of the Agreement of 21 June 1999 between the 
European Community and its Member States on the one hand and the Swiss 
Confederation on the other hand on the free movement of persons. 
         The acquisition of German citizenship shall be recorded by the registrar 
responsible for certifying the child’s birth. The Federal Ministry of the Interior shall, 
with the consent of the Bundesrat, be authorized to issue regulations concerning 
the procedure for recording the acquisition of citizenship pursuant to sentence 1 by 
way of ordinance. 
         (4) German citizenship shall not be acquired pursuant to sub-section 1 in case 
of birth abroad if the German parent was born abroad after 31 December 1999 and 
is ordinarily resident abroad, unless the child would otherwise become stateless. 
The legal consequence pursuant to sentence 1 shall not ensue if within a year after 
the child's birth an application for certification of the birth pursuant to Section 36 of 
the Civil Status Act is filed; to observe this deadline it shall be sufficient if the 
application is received within the above deadline by the competent diplomatic 
mission. Where both parents are German nationals, the legal consequences 
pursuant to sentence 1 shall ensue only if they both fulfill the conditions stipulated 
therein. 

 
Section 5 

(Right of declaration for children born before 1 July 1993) 

         By declaring a wish to become a German national, a child born before 1 July 
1993 of a German father and a foreign mother shall acquire German citizenship if 

         1. paternity has been recognised or determined with legal effect under 
German law, 
         2. the child has been legally ordinarily resident in the federal territory for 
three years and 
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         3. the declaration is submitted prior to the child's 23rd birthday. 

 



 
 

 
ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ ชื่อสกุล                                 นางสาวสุวิมล อิสริยานนท์ 

ประวัติการศึกษา                           นิติศาสตรบัณฑิต 
                                                 คณะนิติศาสตร์ 
                                                 มหาวิทยาลัยรามค าแหง      
                                                 ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2549 
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