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ปญหาคนไรสญ
ั ชาติกบั การไดมา
ซึง่ สัญชาติไทย
บทนํา
หากจะไดมกี ารกลาวถึงคําวา “คนไรรฐั ไรสญ
ั ชาติ” นัน้ ยอมหมายถึง บุคคล
ที่ไมไดรับการพิจารณาใหเปนคนชาติจากรัฐใดภายใตบทบัญญัติกฎหมายของรัฐนั้น
หรือกลาวสั้น ๆ คือ บุคคลที่ไมมีประเทศใดยอมรับวาเปนคนชาติของประเทศนั้น
โดยสถานะของการไรรฐั ไรสญ
ั ชาติ สามารถเกิดขึน้ ไดทงั้ คนทีเ่ ดินทางเขามาในประเทศ
และคนทีเ่ กิดในประเทศ เชน กรณีของชนกลุม นอยทีม่ บี ตุ รเกิดในประเทศไทย ซึ่งตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองจะถือวาคนเหลานี้มีสถานะเปนคนตางดาวที่เขาเมือง
โดยมิชอบดวยกฎหมาย ทําใหไมมีสิทธิไดรับการดูแลจากรัฐตามไปดวย
ปจจุบันประเทศไทยมีกลุม “คนไรสัญชาติ” อาศัยอยูเปนจํานวนมาก มีทั้ง
กลุมคนไรสัญชาติที่มีสิทธิอาศัยอยูในประเทศไทย และกลุมคนไรสัญชาติที่ไมมีสิทธิ
อาศัยในประเทศไทย โดยสวนใหญจะเปนชนกลุมนอยที่อาศัยอยูตามแนวตะเข็บ
ชายแดนของประเทศ ดังนั้น จึงไมแปลกอะไรที่คนไรรัฐไรสัญชาติจะเปนกลุมคนที่
อาศัยอยูต ามชายขอบของสังคม ทีไ่ มสามารถเขาถึงบริการของรัฐ เชน การรักษาพยาบาล
การมีงานทํา หรือการประกันทางสังคมตาง ๆ สิ่งเหลานี้ทําใหคนไรรัฐไรสัญชาติ
ถูกทอดทิ้งจากสังคม และถูกปลอยใหอยูตามลําพัง และบางครั้งอาจสรางปญหาให
แกสังคมได แตในบางครั้งคนไรรัฐไรสัญชาติเหลานี้ก็ไดทําคุณงามความดีและสราง
ชื่อเสียงใหแกประเทศชาติได เชน กรณี ด.ช. หมอง ทองดี ที่เคยสรางชื่อเสียงให
ประเทศไทยในการเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันเครื่องบินกระดาษที่ประเทศญี่ปุน
ภาครัฐจึงตองเรงแกไขปญหาดังกลาวเพื่อใหความเปนธรรมแกบุคคลไรรัฐไรสัญชาติ
ที่เกิดในประเทศไทยตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ
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ดังนัน้ เพือ่ ใหผอู า นไดรบั ทราบและเขาใจถึงสภาพปญหาของคนไรสญ
ั ชาติและ
การไดมาซึ่งสัญชาติไทยวามีหลักเกณฑและเงื่อนไขเชนไร คอลัมน “สารพันปญหา
กฎหมาย” ฉบับนีจ้ งึ ขอนําเสนอเรือ่ ง “ปญหาคนไรสญ
ั ชาติกบั การไดมาซึง่ สัญชาติไทย”
ดังนี้

๑. สภาพปญหาและความเปนมาของคนไรสญ
ั ชาติในประเทศไทย
ปจจุบันจะพบวาทั่วโลกมีบุคคลที่ตองตกอยูในภาวะคนไรสัญชาติอยู
เปนจํานวนมาก และเมื่อบุคคลเหลานั้นตกอยูในภาวะดังกลาวแลว ผลที่ตามมาคือ
ไมมรี ฐั ใดทีจ่ ะใหความคุม ครองดูแล และในบางกรณีอาจหมายรวมไปถึงไมมที พี่ กั อาศัย
อีกดวย จึงทําใหบุคคลที่ตกอยูในภาวะไรสัญชาติเชนนั้น เกิดความยากลําบากในการ
ดํารงชีวิต เพราะตกอยูในสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองโดย
ผิดกฎหมาย สําหรับประเทศไทยก็มีกลุมคนที่ตองตกอยูในภาวะ
ไรสญ
ั ชาติเชนเดียวกัน และปจจุบนั ทางราชการไดมคี วามพยายาม
ที่จะดําเนินการแกปญหาคนไรสัญชาติดังกลาวเพราะถือวาเปน
ปญหาที่สําคัญตอความมั่นคงของประเทศ
เปนทีท่ ราบกันดีวา ประเทศไทยนัน้ มีพรมแดนติดตอ
กับประเทศเพือ่ นบานทัง้ ทางบกและทางนํา้ เปนระยะทางหลายพัน
กิโลเมตร และมีความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติมากกวา
ประเทศอื่น ๆ ในแถบภูมิภาคเดียวกัน จึงทําใหเกิดการอพยพเคลื่อนยายประชากร
ขามชาติในลักษณะตาง ๆ ไดงาย ทั้งการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การอพยพ
หนีภัยจากการสูรบ หรือสงคราม หรือความอดอยากยากจนจากประเทศตนทาง
เขามาอาศัยอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมาก บางกลุมชาติพันธุเขามาอยูอาศัยเปน
เวลานานหลายสิบป เชน เวียดนามอพยพ ลาวอพยพ เขมรอพยพ จีนฮออพยพ
ไทยลื้อ ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา เปนตน บางกลุมเปนคนเชื้อสายเดียวกันหรือเปนญาติ
พี่นองกับคนที่อยูในประเทศไทยมานานโดยเฉพาะตามแนวชายแดน ที่มีการเดินทาง
ไปมาหาสูก นั และตัง้ ถิน่ ฐานภายหลังมีการกําหนดอาณาเขตของประเทศ เชน ชาวเขา
บุคคลบนพื้นที่สูงเชื้อสายมอญ หรือไทยใหญ เปนตน กลุมคนเหลานี้เขามาอาศัยอยู
ในประเทศไทยเปนจํานวนมาก โดยอยูในสถานะของคนเขาเมืองผิดกฎหมาย และ
เมื่อไมอาจกลับประเทศตนทางไดจึงตกเปนคนไรรัฐไรสัญชาติ
ขณะเดี ย วกั น หลั ก การในการให สั ญ ชาติ ข องประเทศไทยซึ่ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงแนวนโยบายอยูบอยครั้งอันเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหา “คนไรรัฐ
ไรสัญชาติที่เกิดในประเทศไทย” กลาวคือ หลักการสากลของการไดสัญชาติโดยการ
เกิดตามกฎหมายระหวางประเทศนัน้ การไดสญ
ั ชาติโดยการเกิดจะมีอยู ๒ ลักษณะ คือ
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(๑) การไดสญ
ั ชาติตามหลักการสืบสายโลหิตจากบิดามารดา กลาวคือ
บิดามารดามีสัญชาติอะไร บุตรก็ยอมไดสัญชาตินั้น และ
(๒) การไดสญ
ั ชาติโดยหลักดินแดนทีเ่ ปนถิน่ กําเนิด กลาวคือ ผูใดเกิด
ในดินแดนของประเทศใดยอมจะไดสัญชาติของประเทศนั้น
ซึ่งประเทศไทยของเราไดใชหลักการไดสัญชาติดังกลาวมาโดยตลอด
แตในป พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อประเทศไทยเริ่มมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ มีการ
ขยายลัทธิการปกครองในระบอบคอมมิวนิสตเขามาในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รัฐบาลในขณะนั้นไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการไดสัญชาติไทยตามหลักดินแดน โดยการ
กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมวา บุคคลที่จะไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน
ไดนน้ั บิดามารดาตองไมใชคนตางดาวทีเ่ ขาเมืองชัว่ คราวหรือคนเขาเมืองผิดกฎหมาย
ทําใหคนที่เกิดในประเทศไทยโดยมีบิดามารดาเปนคนตางดาวไมไดสัญชาติไทย
เปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ประกาศของคณะปฏิบัติฉบับดังกลาวยังกําหนดใหมีผล
ยอนหลังทําใหคนที่เคยไดสัญชาติไทยไปแลวตามหลักดินแดนทั่วไปนั้น ตองถูกถอน
สัญชาติไทยถามีบดิ ามารดาเปนคนตางดาวทีเ่ ขาเมืองชัว่ คราวหรือเขาเมืองโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายดวย๑
ตอมาแมวาไดมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ตามผล
ของการแกไขพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แตหลักการของการได
สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน ก็ยงั คงเปนการใหสญ
ั ชาติไทยอยางมีเงือ่ นไข
อยูเชนเดิม กลาวคือ ผูที่เกิดในราชอาณาจักรไทยจะไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิด
ถามีบดิ าและมารดาเปนคนตางดาวทีเ่ ขาเมืองชัว่ คราวหรือเขาเมืองโดยไมชอบดวย
กฎหมาย ซึ่งเงื่อนไขตามหลักการของการไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลัก
ดินแดนดังกลาวยังคงใชอยูในปจจุบัน รวมทั้งการจะใหสัญชาติไทยกับบุตรของ
คนตางดาวที่เกิดในประเทศไทยนั้น ก็ยังเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย และจะใหไดเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด ดังนั้น จึงเห็นไดวากฎหมายสัญชาติของประเทศไทยก็เปนสาเหตุที่ทําให
บุคคลที่เกิดในประเทศไทยกลายเปนคนไรสัญชาติได

นายกฤษฎา บุญราช “สถานการณและแนวทางแกไขปญหาคนไรรัฐไรสัญชาติในประเทศไทย” สืบคนจากเว็บไซต
http://www.nhrc.or.th/getattachment/News/Activity-News/news25600710-2 A2.pdf.aspx เมือ่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑.
๑
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๒. หลักเกณฑการไดมาซึ่งสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
การไดสญ
ั ชาติไทยของบุคคลทีเ่ กิดในประเทศไทย หรือบุคคลทีอ่ าศัยอยูใ นประเทศไทยไว
ดังนี้
๒.๑ การไดสัญชาติไทยโดยการเกิด
การไดสัญชาติไทยโดยการเกิด สามารถแยกไดเปน ๒ กรณี คือ
การไดสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิต และการไดสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน
การไดสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิต หมายถึง การที่บุตรเกิด
จากบิดามารดาที่มีสัญชาติใดก็ยอมไดสัญชาตินั้น เชน บุตรที่เกิดโดยบิดาหรือมารดา
เปนคนไทย บุตรที่เกิดนั้นยอมไดสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดา
ไดดวย
การไดสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน เปนการ
กําหนดขึ้นเพื่อแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการไรสัญชาติใน
ประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปจะไมนําเรื่องสัญชาติของบิดาหรือมารดา
เขามาพิจารณา ดังนั้น บุคคลใดที่ถือกําเนิดขึ้นมาบนแผนดินของ
รัฐใดก็จะไดสญ
ั ชาติของรัฐนัน้ เวนแตจะมีกรณีทกี่ ฎหมายกําหนดไว
เปนพิเศษ
ตามพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดกาํ หนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการไดสัญชาติไทยโดยการเกิดไวใน มาตรา ๗๒ วา บุคคลดังตอไปนีย้ อ มได
สัญชาติไทยโดยการเกิด คือ
(๑) ผูเ กิดโดยบิดาหรือมารดาเปนผูม สี ญ
ั ชาติไทย ไมวา จะเกิดในหรือ
นอกราชอาณาจักรไทย
(๒) ผูเ กิดในราชอาณาจักรไทย ยกเวนบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ๓
คําวาบิดาตาม (๑) ใหหมายความรวมถึงผูซ งึ่ ไดรบั การพิสจู นวา เปน
บิดาของผูเ กิดตามวิธกี ารทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง แมผนู นั้ จะมิไดจดทะเบียนสมรสกับ
มารดาของผูเกิด และมิไดจดทะเบียนรับรองผูเกิดเปนบุตรก็ตาม
ทั้งนี้ การไดสัญชาติไทยโดยการเกิดนั้น มีขอยกเวนกําหนดไวใน
มาตรา ๗ ทวิ วา ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว
ยอมไมไดรับสัญชาติไทย ถาในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิไดมีการ
สมรสกับมารดาหรือมารดาของผูนั้นเปน
มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕.
มาตรา ๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕.

๒
๓
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(๑) ผูที่ไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทย
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
(๒) ผู  ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให เ ข า อยู  ใ นราชอาณาจั ก รไทยเพี ย ง
ชั่วคราว หรือ
(๓) ผูท เี่ ขามาอยูใ นราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรบั อนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
แตในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะราย
หรือเปนการทั่วไปใหบุคคลดังกลาวไดสัญชาติไทยก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด
สําหรับผูเกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไมไดสัญชาติไทย จะอยูใน
ราชอาณาจักรไทยในฐานะใด ภายใตเงือ่ นไขใด ใหเปนไปตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงความมัน่ คงแหงราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชนประกอบกัน และใน
ระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวงดังกลาว ใหถือวาผูนั้นเขามาอยูในราชอาณาจักรไทย
โดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
นอกจากนี้ ในมาตรา ๘ ยังไดกําหนดขอยกเวนการไดสัญชาติไทย
โดยการเกิดวา ผูเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว
ยอมไมไดสัญชาติไทย ถาขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาเปน
(๑) หัวหนาคณะผูแ ทนทางทูตหรือเจาหนาทีใ่ นคณะผูแ ทนทางทูต
(๒) หัวหนาคณะผูแทนทางกงสุลหรือเจาหนาที่ในคณะผูแทน
ทางกงสุล
(๓) พนักงานหรือผูเชี่ยวชาญขององคการระหวางประเทศ
(๔) คนในครอบครัวซึ่งเปนญาติอยูในความอุปการะหรือคนใช
ซึ่งเดินทางจากตางประเทศมาอยูกับบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓)
๒.๒ การไดสัญชาติไทยภายหลังการเกิด
การไดสญ
ั ชาติไทยภายหลังการเกิด แบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ
การไดสัญชาติไทยโดยการสมรส และการไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ โดยมี
หลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
การไดสญ
ั ชาติไทยโดยการสมรสของหญิงตางดาว ตามพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดกาํ หนดหลักเกณฑและเงือ่ นไขการไดสญ
ั ชาติไทยโดยการสมรส
ของหญิงตางดาวไวในมาตรา ๙ วา หญิงซึ่งเปนคนตางดาวและไดสมรสกับผูมี
สัญชาติไทย ถาประสงคจะไดสัญชาติไทย ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่
ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การอนุญาตหรือไมอนุญาต
ใหไดสัญชาติไทยใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี
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ปจจุบนั หญิงตางดาวทีส่ มรสกับชายไทย ถาประสงคจะไดสญ
ั ชาติไทย
ตองยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
โดยผูม อี าํ นาจอนุญาตคือรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย โดยตองรับฟงขอเสนอแนะ
และความเห็นของคณะกรรมการกลัน่ กรองเกีย่ วกับสัญชาติประกอบการพิจารณาดวย
ทั้งนี้ การไดสัญชาติไทยโดยการสมรสนั้น แมภายหลังตอมาจะขาดจากการสมรสหรือ
สามีแปลงสัญชาติไปถือสัญชาติประเทศอืน่ หญิงนัน้ ยังคงถือสัญชาติไทยตอไป เวนแต
หญิงนัน้ จะแสดงเจตนาสละสัญชาติไทยกลับไปถือสัญชาติเดิมกอนสมรส หรือถูกถอน
สัญชาติไทย
การไดสญ
ั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการไดสัญชาติไทย
โดยการแปลงสัญชาติ ไวในมาตรา ๑๐ วา คนตางดาวซึ่งมี
คุณสมบัติครบถวนดังตอไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยได
(๑) บรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายไทย
และกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
(๒) มีความประพฤติดี
(๓) มีอาชีพเปนหลักฐาน
(๔) มีภมู ลิ าํ เนาในราชอาณาจักรไทยตอเนือ่ ง
มาจนถึงวันที่ยื่นคําขอแปลงสัญชาติเปนไทยเปนเวลาไมนอยกวาหาป
(๕) มีความรูภาษาไทยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
แตกรณีตาม (๔) และ (๕) มิใหนาํ มาใชบงั คับ ถาปรากฏวาผูข อแปลง
สัญชาติเปนไทย มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) ไดกระทําความดีความชอบเปนพิเศษตอประเทศไทย หรือได
ทําคุณประโยชนใหแกทางราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร
(๒) เปนบุตร ภริยา หรือสามีของผูซึ่งไดแปลงสัญชาติเปนไทย
หรือของผูไดกลับคืนสัญชาติไทย
(๓) เปนผูไดเคยมีสัญชาติไทยมากอน
(๔) เปนสามีของผูมีสัญชาติไทย

๓. เงื่อนไขและวิธีการแปลงสัญชาติ๔
ผูท ปี่ ระสงคจะขอแปลงสัญชาติเปนสัญชาติไทย ตองยืน่ คําขอตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ถาผูประสงคจะขอแปลง
สัญชาติเปนไทยมีบตุ รซึง่ ยังไมบรรลุนติ ภิ าวะตามกฎหมายไทย และบุตรนัน้ มีภมู ลิ าํ เนา
อยูใ นประเทศไทย อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกบตุ รพรอมกับตนได โดยบุตรนัน้
พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๒/๑.

๔
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ไดรับการยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ทั้งนี้
การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหแปลงสัญชาติเปนไทยนั้น ใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี้ บุคคลอื่นอาจขอแปลงสัญชาติเปนสัญชาติไทยใหแกบุคคล
ซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูอนุบาลตามคําสั่งของศาลอาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแก
คนไรความสามารถซึ่งมีหลักฐานแสดงใหเชื่อไดวาเปนผูเกิดในราชอาณาจักรไทย
โดยใหไดรับยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๓) และ (๕) และรัฐมนตรี
จะยกเวนใหไมตองปฏิญาณตนก็ได
(๒) ผูปกครองสถานสงเคราะหของรัฐตามที่รัฐมนตรีกําหนด เมื่อไดรับ
ความยินยอมของผูเยาวแลว อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกผูเยาวซ่ึงอยูในความ
ดูแลของสถานสงเคราะหมาไมนอ ยกวาสิบป โดยใหไดรบั ยกเวนไมตอ งมีคณ
ุ สมบัตติ าม
มาตรา ๑๐ (๑) และ (๓)
(๓) ผูร บั บุตรบุญธรรมซึง่ เปนผูม สี ญ
ั ชาติไทยอาจขอแปลงสัญชาติเปนไทย
ใหแกบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งไดจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมาแลว
ไมนอ ยกวาหาปและมีหลักฐานแสดงใหเชือ่ ไดวา เปนผูเ กิดในราชอาณาจักรไทย โดยให
ไดรับการยกเวนไมตอ งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๓)
ทัง้ นี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง

๔. การเสียสัญชาติไทย
แมพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ จะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการได
สัญชาติไทยใหแกบุคคลที่อาศัยในประเทศไทยไดแลว กฎหมายฉบับดังกลาวก็ได
กําหนดใหมกี ารเสียสัญชาติไทยของบุคคลดังกลาวไดโดยการสละสัญชาติไทย การถอน
สัญชาติ และการเสียสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมาย ดังนี้
๔.๑ การสละสัญชาติไทย๕
กฎหมายกําหนดวา ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและไดสมรสกับ
คนตางดาวและอาจถือสัญชาติของภริยาหรือสามีไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของ
ภริยาหรือสามี ถาประสงคจะสละสัญชาติไทยใหแสดงความจํานงตอพนักงานเจาหนาที่
ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
นอกจากนี้ ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป น
คนตางดาวและไดสญ
ั ชาติของบิดาหรือมารดาดวยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดา
หรือมารดา หรือผูซ งึ่ ไดสญ
ั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ถายังประสงคจะถือสัญชาติอนื่
อยู  ต  อ ไป ให แ สดงความจํ า นงสละสั ญ ชาติ ไ ทยตามแบบและวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง ภายในหนึ่งปนับแตวันที่มีอายุครบยี่สิบปบริบูรณ
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๑๓ - มาตรา ๑๕.
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ในกรณีที่ผูซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นหรือผูซึ่งไดสัญชาติไทย
โดยการแปลงสัญชาติ ถาประสงคจะสละสัญชาติไทย ใหยนื่ คําขอตอพนักงานเจาหนาที่
ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสละ
สัญชาติไทย ใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
๔.๒ การถอนสัญชาติ๖
ในกรณีหญิงซึ่งเปนคนตางดาวและไดสัญชาติไทยโดยการสมรส
อาจถูกถอนสัญชาติไทยได เมื่อปรากฏวา
(๑) การสมรสนัน้ ไดเปนไปโดยปกปดขอเท็จจริง หรือแสดงขอความเท็จ
อันเปนสาระสําคัญ
(๒) กระทํ า การใด ๆ อั น เป น การกระทบ
กระเทือนตอความมัน่ คงหรือขัดตอประโยชนของรัฐ หรือเปนการ
เหยียดหยามประเทศชาติ
(๓) กระทําการใด ๆ อันเปนการขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การถอนสัญชาติไทยดังกลาวใหเปนอํานาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี้ ผู  ซึ่ ง มี สั ญ ชาติ ไ ทยเพราะเกิ ด ใน
ไ 
ราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวอาจถูกถอนสััญชาติิไทยได
เมื่อปรากฏวา
(๑) ไปอยูในตางประเทศที่บิดาหรือมารดามีหรือเคยมีสัญชาติ
เปนเวลาติดตอกันเกินหาปนับแตวันที่บรรลุนิติภาวะ
(๒) มีหลักฐานแสดงวาใชสญั ชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอนื่
หรือฝกใฝอยูในสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่น
(๓) กระทําการใด ๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคง
หรือขัดตอประโยชนของรัฐหรือเปนการเหยียดหยามประเทศชาติ
(๔) กระทําการใด ๆ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
ทั้งนี้ การถอนสัญชาติไทยตาม (๑) หรือ (๒) ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปนผูสั่ง สวนการถอนสัญชาติไทยตาม (๓) หรือ (๔) เมื่อพนักงาน
อัยการรองขอ ใหศาลเปนผูสั่ง
นอกจากนี้ รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย มีอาํ นาจถอนสัญชาติไทย
แกผูซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ เมื่อปรากฏวามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๑๖ - มาตรา ๑๙.
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สารพันปญหากฎหมาย

(๑) การแปลงสัญชาตินน้ั ไดเปนไปโดยปกปดขอเท็จจริงหรือแสดง
ขอความเท็จอันเปนสาระสําคัญ
(๒) มีหลักฐานแสดงวาผูแปลงสัญชาตินั้นยังใชสัญชาติเดิม
(๓) กระทําการใด ๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคง
หรือขัดตอประโยชนของรัฐ หรือเปนการเหยียดหยามประเทศชาติ
(๔) กระทําการใด ๆ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๕) ไปอยูใ นตางประเทศโดยไมมภี มู ลิ าํ เนาในประเทศไทยเปนเวลา
เกินหาป
(๖) ยังคงมีสัญชาติของประเทศที่ทําสงครามกับประเทศไทย
การถอนสัญชาติไทยดังกลาวนี้ จะขยายไปถึงบุตรของผูถูกถอน
สัญชาติไทยในเมือ่ บุตรนัน้ ยังไมบรรลุนติ ภิ าวะและไดสญ
ั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ดวยก็ได
๔.๓ การเสียสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมาย๗
ผูม สี ญ
ั ชาติไทยซึง่ เกิดในขณะทีบ่ ดิ าหรือมารดาเปนคนตางดาวและ
อาจถือสัญชาติของบิดาหรือมารดาไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดาหรือมารดา
ถาไดรบั ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาวแลว
ใหเสียสัญชาติไทย ผูซึ่งมีสัญชาติไทยและไดแปลงสัญชาติเปนคนตางดาว หรือสละ
สัญชาติไทย หรือถูกถอนสัญชาติไทย ยอมเสียสัญชาติไทย

บทสรุป

แมประเทศไทยจะมีกฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับการไดสัญชาติไทยของคน
ตางดาวที่เขามาทํางานหรืออาศัยอยูในประเทศไทยก็ตาม แตกฎหมายดังกลาว
ก็เปนการใหสัญชาติแกบุคคลที่เขามาในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมายเทานั้น
แตสาํ หรับคนไรรฐั ไรสญ
ั ชาติทอ่ี าศัยอยูต ามแนวชายแดนไทย หรือผูท หี่ ลบหนีเขาเมือง
โดยผิดกฎหมายนั้น ไมมีกฎหมายรับรองและคุมครองแกบุคคลดังกลาวแตอยางใด
จึงถือวาบุคคลเหลานี้เปนคนไรรัฐไรสัญชาติที่รัฐจะตองใหความชวยเหลือเพื่อใหเขา
เหลานี้ไดรับความรับรองคุมครองจากรัฐใดรัฐหนึ่งเพื่อใหเขามีสิทธิตาง ๆ ในฐานะ
พลเมืองของรัฐได และแมประเทศไทยจะมีความพยายามในการแกปญหาคนไรรัฐ
ไรสัญชาติมาอยางตอเนื่องแตปญหาคนไรรัฐไรสัญชาติน้ันก็ยังคงมีอยู เนื่องจาก
คนไรสัญชาติบางสวนคือกลุมคนที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว พมา
ั ชาติตามแนวชายแดนจึงเปนปญหา
กัมพูชา ฯลฯ ดังนัน้ การแกไขปญหาคนไรรฐั ไรสญ
ระหวางประเทศที่ทุกประเทศที่เกี่ยวของจะตองรวมมือกันแกไขเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยทั้งกับตัวบุคคลและรัฐนั้น ๆ ในระยะยาวตอไป
พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒.
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