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บทนํา 
หากจะไดมกีารกลาวถงึคาํวา “คนไรรฐั ไรสญัชาต”ิ นัน้ ยอมหมายถงึ บคุคล

ที่ไมไดรับการพิจารณาใหเปนคนชาติจากรัฐใดภายใตบทบัญญัติกฎหมายของรัฐนั้น 
หรือกลาวส้ัน ๆ คือ บุคคลที่ไมมีประเทศใดยอมรับวาเปนคนชาติของประเทศน้ัน 
โดยสถานะของการไรรฐัไรสญัชาติ สามารถเกิดขึน้ไดทัง้คนท่ีเดินทางเขามาในประเทศ
และคนทีเ่กดิในประเทศ เชน กรณขีองชนกลุมนอยทีม่บีตุรเกิดในประเทศไทย ซึ่งตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองจะถือวาคนเหลาน้ีมีสถานะเปนคนตางดาวที่เขาเมือง
โดยมิชอบดวยกฎหมาย ทําใหไมมีสิทธิไดรับการดูแลจากรัฐตามไปดวย 

ปจจุบันประเทศไทยมีกลุม “คนไรสัญชาติ” อาศัยอยูเปนจํานวนมาก มีทั้ง
กลุมคนไรสัญชาติที่มีสิทธิอาศัยอยูในประเทศไทย และกลุมคนไรสัญชาติที่ไมมีสิทธิ
อาศัยในประเทศไทย โดยสวนใหญจะเปนชนกลุมนอยท่ีอาศัยอยูตามแนวตะเข็บ
ชายแดนของประเทศ ดังนั้น จึงไมแปลกอะไรที่คนไรรัฐไรสัญชาติจะเปนกลุมคนที่
อาศยัอยูตามชายขอบของสงัคม ทีไ่มสามารถเขาถงึบรกิารของรฐั เชน การรกัษาพยาบาล
การมีงานทํา หรือการประกันทางสังคมตาง ๆ สิ่งเหลานี้ทําใหคนไรรัฐไรสัญชาติ 
ถูกทอดทิ้งจากสังคม และถูกปลอยใหอยูตามลําพัง และบางครั้งอาจสรางปญหาให
แกสังคมได แตในบางคร้ังคนไรรัฐไรสัญชาติเหลาน้ีก็ไดทําคุณงามความดีและสราง
ชื่อเสียงใหแกประเทศชาติได เชน กรณี ด.ช. หมอง ทองดี ที่เคยสรางชื่อเสียงให
ประเทศไทยในการเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันเครื่องบินกระดาษที่ประเทศญี่ปุน 
ภาครัฐจึงตองเรงแกไขปญหาดังกลาวเพื่อใหความเปนธรรมแกบุคคลไรรัฐไรสัญชาติ
ที่เกิดในประเทศไทยตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ปญหาคนไรสญัชาตกิบัการไดมา ปญหาคนไรสญัชาตกิบัการไดมา
ซึง่สญัชาตไิทยซึง่สญัชาตไิทย
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ดงัน้ัน เพ่ือใหผูอานไดรบัทราบและเขาใจถงึสภาพปญหาของคนไรสญัชาตแิละ
การไดมาซึ่งสัญชาติไทยวามีหลักเกณฑและเงื่อนไขเชนไร คอลัมน “สารพันปญหา
กฎหมาย” ฉบับน้ีจงึขอนําเสนอเรือ่ง “ปญหาคนไรสญัชาติกบัการไดมาซึง่สัญชาติไทย”  
ดังนี้ 

๑. สภาพปญหาและความเปนมาของคนไรสญัชาติในประเทศไทย
 ปจจุบันจะพบวาทั่วโลกมีบุคคลที่ตองตกอยูในภาวะคนไรสัญชาติอยู

เปนจํานวนมาก และเมื่อบุคคลเหลาน้ันตกอยูในภาวะดังกลาวแลว ผลท่ีตามมาคือ 
ไมมรีฐัใดทีจ่ะใหความคุมครองดแูล  และในบางกรณอีาจหมายรวมไปถึงไมมทีีพ่กัอาศยั
อีกดวย จึงทําใหบุคคลที่ตกอยูในภาวะไรสัญชาติเชนนั้น เกิดความยากลําบากในการ
ดํารงชีวิต เพราะตกอยูในสถานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองโดย
ผิดกฎหมาย สําหรับประเทศไทยก็มีกลุมคนที่ตองตกอยูในภาวะ
ไรสญัชาตเิชนเดยีวกนั และปจจุบนัทางราชการไดมคีวามพยายาม
ที่จะดําเนินการแกปญหาคนไรสัญชาติดังกลาวเพราะถือวาเปน
ปญหาที่สําคัญตอความมั่นคงของประเทศ 

 เปนท่ีทราบกนัดวีาประเทศไทยนัน้ มพีรมแดนตดิตอ
กบัประเทศเพ่ือนบานท้ังทางบกและทางน้ําเปนระยะทางหลายพัน
กโิลเมตร และมคีวามอดุมสมบรูณทางทรพัยากรธรรมชาติมากกวา
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
ไปมาหาสูกนัและต้ังถิน่ฐานภายหลงัมกีารกาํหนดอาณาเขตของประเทศ เชน ชาวเขา 
บุคคลบนพื้นที่สูงเชื้อสายมอญ หรือไทยใหญ เปนตน กลุมคนเหลานี้เขามาอาศัยอยู
ในประเทศไทยเปนจํานวนมาก โดยอยูในสถานะของคนเขาเมืองผิดกฎหมาย และ
เมื่อไมอาจกลับประเทศตนทางไดจึงตกเปนคนไรรัฐไรสัญชาติ 

  ขณะเดียวกันหลักการในการใหสัญชาติของประเทศไทยซ่ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวนโยบายอยูบอยครั้งอันเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหา “คนไรรัฐ
ไรสัญชาติที่เกิดในประเทศไทย” กลาวคือ หลักการสากลของการไดสัญชาติโดยการ
เกิดตามกฎหมายระหวางประเทศนัน้ การไดสญัชาติโดยการเกดิจะมีอยู ๒ ลกัษณะ คอื 
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   ๑นายกฤษฎา บุญราช “สถานการณและแนวทางแกไขปญหาคนไรรัฐไรสัญชาติในประเทศไทย” สืบคนจากเว็บไซต 
http://www.nhrc.or.th/getattachment/News/Activity-News/news25600710-2 A2.pdf.aspx เมือ่วนัที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

 (๑) การไดสญัชาตติามหลกัการสบืสายโลหติจากบดิามารดา กลาวคือ 
บิดามารดามีสัญชาติอะไร บุตรก็ยอมไดสัญชาตินั้น และ 

 (๒) การไดสัญชาติโดยหลักดินแดนทีเ่ปนถ่ินกําเนิด กลาวคือ ผูใดเกิด
ในดินแดนของประเทศใดยอมจะไดสัญชาติของประเทศนั้น 

 ซึ่งประเทศไทยของเราไดใชหลักการไดสัญชาติดังกลาวมาโดยตลอด 
แตในป พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อประเทศไทยเริ่มมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ มีการ
ขยายลทัธกิารปกครองในระบอบคอมมิวนสิตเขามาในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 
รัฐบาลในขณะนั้นไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ เปล่ียนแปลงหลักเกณฑการไดสัญชาติไทยตามหลักดินแดน โดยการ
กําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมวา บุคคลที่จะไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน
ไดน้ัน บดิามารดาตองไมใชคนตางดาวทีเ่ขาเมอืงชัว่คราวหรอืคนเขาเมอืงผดิกฎหมาย 
ทําใหคนที่เกิดในประเทศไทยโดยมีบิดามารดาเปนคนตางดาวไมไดสัญชาติไทย
เปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ประกาศของคณะปฏิบัติฉบับดังกลาวยังกําหนดใหมีผล
ยอนหลังทําใหคนที่เคยไดสัญชาติไทยไปแลวตามหลักดินแดนทั่วไปนั้น ตองถูกถอน
สญัชาตไิทยถามบีดิามารดาเปนคนตางดาวทีเ่ขาเมอืงชัว่คราวหรอืเขาเมอืงโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายดวย๑

  ตอมาแมวาไดมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ตามผล
ของการแกไขพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แตหลักการของการได
สญัชาตไิทยโดยการเกดิตามหลกัดนิแดน กย็งัคงเปนการใหสญัชาตไิทยอยางมเีงือ่นไข
อยูเชนเดิม กลาวคือ ผูที่เกิดในราชอาณาจักรไทยจะไมไดสัญชาตไิทยโดยการเกิด
ถามบีดิาและมารดาเปนคนตางดาวทีเ่ขาเมอืงชัว่คราวหรอืเขาเมอืงโดยไมชอบดวย
กฎหมาย ซึ่งเงื่อนไขตามหลักการของการไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลัก
ดินแดนดังกลาวยังคงใชอยูในปจจุบัน รวมท้ังการจะใหสัญชาติไทยกับบุตรของ
คนตางดาวท่ีเกิดในประเทศไทยน้ัน ก็ยังเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย และจะใหไดเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด ดังนั้น จึงเห็นไดวากฎหมายสัญชาติของประเทศไทยก็เปนสาเหตุที่ทําให
บุคคลที่เกิดในประเทศไทยกลายเปนคนไรสัญชาติได 
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๒. หลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘

  ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
การไดสญัชาติไทยของบคุคลท่ีเกิดในประเทศไทย หรือบุคคลท่ีอาศยัอยูในประเทศไทยไว 
ดังนี้  

 ๒.๑ การไดสัญชาติไทยโดยการเกิด 
   การไดสัญชาติไทยโดยการเกิด สามารถแยกไดเปน ๒ กรณี คือ

การไดสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโล หิต และการไดสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน 
  การไดสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิต หมายถึง การที่บุตรเกิด

จากบิดามารดาที่มีสัญชาติใดก็ยอมไดสัญชาตินั้น เชน บุตรที่เกิดโดยบิดาหรือมารดา
เปนคนไทย บุตรท่ีเกิดน้ันยอมไดสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดา
ไดดวย

   การไดสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน เปนการ
กําหนดข้ึนเพื่อแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการไรสัญชาติใน
ประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปจะไมนําเร่ืองสัญชาติของบิดาหรือมารดา
เขามาพิจารณา ดังนั้น บุคคลใดที่ถือกําเนิดขึ้นมาบนแผนดินของ
รฐัใดก็จะไดสญัชาตขิองรฐันัน้ เวนแตจะมกีรณทีีก่ฎหมายกําหนดไว
เปนพิเศษ 

  ตามพระราชบัญญตัสิญัชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดกาํหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขการไดสัญชาติไทยโดยการเกิดไวใน มาตรา ๗๒ วา บคุคลดงัตอไปนีย้อมได
สญัชาตไิทยโดยการเกดิ คอื

  (๑) ผูเกิดโดยบดิาหรือมารดาเปนผูมสีญัชาติไทย ไมวาจะเกดิในหรอื
นอกราชอาณาจักรไทย

  (๒) ผูเกดิในราชอาณาจกัรไทย ยกเวนบคุคลตามมาตรา ๗ ทวิ๓  
  คาํวาบิดาตาม (๑) ใหหมายความรวมถึงผูซึง่ไดรบัการพิสจูนวาเปน
บดิาของผูเกิดตามวธิกีารท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง แมผูนัน้จะมิไดจดทะเบียนสมรสกับ
มารดาของผูเกิด และมิไดจดทะเบียนรับรองผูเกิดเปนบุตรก็ตาม 

  ทั้งนี้ การไดสัญชาติไทยโดยการเกิดนั้น มีขอยกเวนกําหนดไวใน
มาตรา ๗ ทวิ วา ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว 
ยอมไมไดรับสัญชาติไทย ถาในขณะท่ีเกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซ่ึงมิไดมีการ
สมรสกับมารดาหรือมารดาของผูนั้นเปน

   ๒มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕.

     ๓มาตรา ๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕. 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๘๗

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

  (๑) ผูที่ไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทย
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

  (๒) ผู ที่ไดรับอนุญาตใหเขาอยู ในราชอาณาจักรไทยเพียง
ชั่วคราว หรือ

  (๓) ผูทีเ่ขามาอยูในราชอาณาจกัรไทยโดยไมไดรบัอนญุาตตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

  แตในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะราย
หรือเปนการท่ัวไปใหบุคคลดังกลาวไดสัญชาติไทยก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด

  สําหรับผูเกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไมไดสัญชาติไทย จะอยูใน
ราชอาณาจกัรไทยในฐานะใด ภายใตเงือ่นไขใด ใหเปนไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง
ทัง้น้ี โดยคํานึงถึงความม่ันคงแหงราชอาณาจกัรและสิทธิมนุษยชนประกอบกนั และใน
ระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวงดังกลาว ใหถือวาผูนั้นเขามาอยูในราชอาณาจักรไทย
โดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

   นอกจากนี้ ในมาตรา ๘ ยังไดกําหนดขอยกเวนการไดสัญชาติไทย
โดยการเกิดวา ผูเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว 
ยอมไมไดสัญชาติไทย ถาขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาเปน

  (๑) หวัหนาคณะผูแทนทางทตูหรอืเจาหนาทีใ่นคณะผูแทนทางทตู
  (๒) หัวหนาคณะผูแทนทางกงสุลหรือเจาหนาที่ในคณะผูแทน

ทางกงสุล
  (๓) พนักงานหรือผูเชี่ยวชาญขององคการระหวางประเทศ
  (๔) คนในครอบครัวซ่ึงเปนญาติอยูในความอุปการะหรือคนใช 

ซึ่งเดินทางจากตางประเทศมาอยูกับบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓)  
 ๒.๒ การไดสัญชาติไทยภายหลังการเกิด 
  การไดสญัชาตไิทยภายหลงัการเกดิ แบงออกไดเปน ๒ ประเภท คอื 

การไดสัญชาติไทยโดยการสมรส และการไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ โดยมี
หลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้ 

   การไดสญัชาตไิทยโดยการสมรส ของหญงิตางดาว ตามพระราชบญัญตัิ
สญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ ไดกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการไดสัญชาติไทยโดยการสมรส
ของหญิงตางดาวไวในมาตรา ๙ วา หญิงซ่ึงเปนคนตางดาวและไดสมรสกับผูมี
สัญชาติไทย ถาประสงคจะไดสัญชาติไทย ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ี
ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การอนุญาตหรือไมอนุญาต
ใหไดสัญชาติไทยใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี
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creo




ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๘๘

 ปญหาคนไรสัญชาติกับการไดมาซึ่งสัญชาติไทย

จุลนิติ

   ๔พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๒/๑.

  ปจจุบนัหญิงตางดาวท่ีสมรสกบัชายไทย ถาประสงคจะไดสญัชาตไิทย
ตองยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
โดยผูมอีาํนาจอนุญาตคือรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย โดยตองรับฟงขอเสนอแนะ
และความเหน็ของคณะกรรมการกล่ันกรองเกีย่วกบัสญัชาตปิระกอบการพจิารณาดวย 
ทั้งนี้ การไดสัญชาติไทยโดยการสมรสนั้น แมภายหลังตอมาจะขาดจากการสมรสหรือ
สามีแปลงสัญชาตไิปถือสัญชาตปิระเทศอืน่ หญิงน้ันยังคงถอืสัญชาตไิทยตอไป เวนแต
หญิงน้ันจะแสดงเจตนาสละสัญชาติไทยกลบัไปถอืสัญชาติเดิมกอนสมรส หรอืถูกถอน
สัญชาติไทย

  การไดสญัชาติไทยโดยการแปลงสญัชาติ พระราชบัญญตัสิญัชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการไดสัญชาติไทย
โดยการแปลงสัญชาติ ไวในมาตรา ๑๐ วา คนตางดาวซึ่งมี
คุณสมบัติครบถวนดังตอไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยได

  (๑) บรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายไทย
และกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ

  (๒) มีความประพฤติดี
  (๓) มีอาชีพเปนหลักฐาน
  (๔) มภีมูลิาํเนาในราชอาณาจักรไทยตอเนือ่ง

มาจนถึงวันที่ยื่นคําขอแปลงสัญชาติเปนไทยเปนเวลาไมนอยกวาหาป
  (๕) มีความรูภาษาไทยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
  แตกรณีตาม (๔) และ (๕) มใิหนาํมาใชบงัคบั ถาปรากฏวาผูขอแปลง

สัญชาติเปนไทย มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
  (๑) ไดกระทําความดีความชอบเปนพิเศษตอประเทศไทย หรือได

ทําคุณประโยชนใหแกทางราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร
  (๒) เปนบุตร ภริยา หรือสามีของผูซึ่งไดแปลงสัญชาติเปนไทย 

หรือของผูไดกลับคืนสัญชาติไทย
  (๓) เปนผูไดเคยมีสัญชาติไทยมากอน
  (๔)  เปนสามีของผูมีสัญชาติไทย  

๓. เงื่อนไขและวิธีการแปลงสัญชาติ๔ 
 ผูทีป่ระสงคจะขอแปลงสญัชาติเปนสญัชาตไิทย ตองยืน่คาํขอตอพนกังาน

เจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ถาผูประสงคจะขอแปลง
สญัชาตเิปนไทยมบีตุรซึง่ยงัไมบรรลนุติภิาวะตามกฎหมายไทย และบตุรนัน้มภีมูลิาํเนา
อยูในประเทศไทย อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกบตุรพรอมกบัตนได โดยบุตรนัน้
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๘๙

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

  ๕พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๑๓ - มาตรา ๑๕.

ไดรับการยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ทั้งนี้ 
การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหแปลงสัญชาติเปนไทยนั้น ใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย

 นอกจากน้ี บุคคลอื่นอาจขอแปลงสัญชาติเปนสัญชาติไทยใหแกบุคคล
ซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยไดในกรณีดังตอไปนี้

 (๑) ผูอนุบาลตามคําสั่งของศาลอาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแก
คนไรความสามารถซึ่งมีหลักฐานแสดงใหเช่ือไดวาเปนผูเกิดในราชอาณาจักรไทย 
โดยใหไดรับยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๓) และ (๕) และรัฐมนตรี
จะยกเวนใหไมตองปฏิญาณตนก็ได

 (๒) ผูปกครองสถานสงเคราะหของรัฐตามที่รัฐมนตรีกําหนด เมื่อไดรับ
ความยินยอมของผูเยาวแลว อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกผูเยาวซ่ึงอยูในความ
ดแูลของสถานสงเคราะหมาไมนอยกวาสบิป โดยใหไดรับยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๐ (๑) และ (๓)

 (๓) ผูรับบตุรบญุธรรมซึง่เปนผูมสีญัชาตไิทยอาจขอแปลงสัญชาตเิปนไทย
ใหแกบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะซ่ึงไดจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมาแลว
ไมนอยกวาหาปและมีหลักฐานแสดงใหเช่ือไดวาเปนผูเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยให
ไดรับการยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๓) 

 ทัง้นี ้ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง

๔. การเสียสัญชาติไทย 
 แมพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ จะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการได

สัญชาติไทยใหแกบุคคลที่อาศัยในประเทศไทยไดแลว กฎหมายฉบับดังกลาวก็ได
กาํหนดใหมกีารเสยีสญัชาตไิทยของบคุคลดงักลาวไดโดยการสละสญัชาตไิทย การถอน
สัญชาติ และการเสียสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมาย ดังนี้ 

  ๔.๑ การสละสัญชาติไทย๕ 
  กฎหมายกําหนดวา ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและไดสมรสกับ

คนตางดาวและอาจถือสัญชาติของภริยาหรือสามีไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของ
ภรยิาหรอืสาม ีถาประสงคจะสละสญัชาตไิทยใหแสดงความจาํนงตอพนกังานเจาหนาที่
ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

  นอกจากนี้ ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเปน
คนตางดาวและไดสัญชาติของบิดาหรือมารดาดวยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดา
หรอืมารดา หรอืผูซึง่ไดสญัชาตไิทยโดยการแปลงสัญชาต ิถายงัประสงคจะถอืสญัชาตอิืน่
อยูตอไป ใหแสดงความจํานงสละสัญชาติไทยตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ภายในหนึ่งปนับแตวันที่มีอายุครบยี่สิบปบริบูรณ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๙๐

 ปญหาคนไรสัญชาติกับการไดมาซึ่งสัญชาติไทย

จุลนิติ

  ในกรณีที่ผูซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นหรือผูซึ่งไดสัญชาติไทย
โดยการแปลงสัญชาติ ถาประสงคจะสละสัญชาติไทย ใหยืน่คาํขอตอพนักงานเจาหนาที่
ตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสละ
สัญชาติไทย ใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

 ๔.๒ การถอนสัญชาติ๖

  ในกรณีหญิงซึ่งเปนคนตางดาวและไดสัญชาติไทยโดยการสมรส 
อาจถูกถอนสัญชาติไทยได เมื่อปรากฏวา 

  (๑) การสมรสน้ันไดเปนไปโดยปกปดขอเทจ็จรงิ หรือแสดงขอความเท็จ
อันเปนสาระสําคัญ

  (๒) กระทําการใด ๆ อันเปนการกระทบ
กระเทอืนตอความม่ันคงหรอืขัดตอประโยชนของรัฐ หรือเปนการ
เหยียดหยามประเทศชาติ

  (๓) กระทําการใด ๆ อันเปนการขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  การถอนสัญชาติไทยดังกลาวใหเปนอํานาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

  นอกจากน้ี ผู ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดใน
ราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวอาจถูกถอนสัญชาติไทยได 
เมื่อปรากฏวา

  (๑) ไปอยูในตางประเทศท่ีบิดาหรือมารดามีหรือเคยมีสัญชาติ
เปนเวลาติดตอกันเกินหาปนับแตวันที่บรรลุนิติภาวะ

  (๒) มหีลักฐานแสดงวาใชสญัชาตขิองบดิาหรอืมารดาหรอืสัญชาตอิืน่
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

  นอกจากนี ้รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มอีาํนาจถอนสญัชาติไทย
แกผูซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ เมื่อปรากฏวามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

ั ิไ ไ 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๙๑

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

  (๑) การแปลงสัญชาติน้ันไดเปนไปโดยปกปดขอเท็จจริงหรือแสดง
ขอความเท็จอันเปนสาระสําคัญ

  (๒) มีหลักฐานแสดงวาผูแปลงสัญชาตินั้นยังใชสัญชาติเดิม
  (๓) กระทําการใด ๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคง

หรือขัดตอประโยชนของรัฐ หรือเปนการเหยียดหยามประเทศชาติ
  (๔) กระทําการใด ๆ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน
  (๕) ไปอยูในตางประเทศโดยไมมภูีมลิาํเนาในประเทศไทยเปนเวลา

เกินหาป
  (๖) ยังคงมีสัญชาติของประเทศที่ทําสงครามกับประเทศไทย 
  การถอนสัญชาติไทยดังกลาวนี้ จะขยายไปถึงบุตรของผูถูกถอน

สญัชาตไิทยในเมือ่บตุรนัน้ยงัไมบรรลนุติภิาวะและไดสญัชาตไิทยโดยการแปลงสญัชาติ
ดวยก็ได

 ๔.๓ การเสียสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมาย๗   
  ผูมสีญัชาตไิทยซึง่เกดิในขณะทีบ่ดิาหรอืมารดาเปนคนตางดาวและ

อาจถอืสัญชาติของบดิาหรอืมารดาไดตามกฎหมายวาดวยสญัชาตขิองบดิาหรือมารดา
ถาไดรบัใบสาํคญัประจาํตวัคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการทะเบยีนคนตางดาวแลว 
ใหเสียสัญชาติไทย ผูซึ่งมีสัญชาติไทยและไดแปลงสัญชาติเปนคนตางดาว หรือสละ
สัญชาติไทย หรือถูกถอนสัญชาติไทย ยอมเสียสัญชาติไทย

บทสรุป
แมประเทศไทยจะมีกฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับการไดสัญชาติไทยของคน

ตางดาวที่เขามาทํางานหรืออาศัยอยูในประเทศไทยก็ตาม แตกฎหมายดังกลาว
ก็เปนการใหสัญชาติแกบุคคลที่เขามาในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมายเทานั้น 
แตสําหรับคนไรรัฐไรสัญชาติท่ีอาศัยอยูตามแนวชายแดนไทย หรือผูทีห่ลบหนเีขาเมอืง
โดยผิดกฎหมายน้ัน ไมมีกฎหมายรับรองและคุมครองแกบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
จึงถือวาบุคคลเหลานี้เปนคนไรรัฐไรสัญชาติที่รัฐจะตองใหความชวยเหลือเพื่อใหเขา
เหลาน้ีไดรับความรับรองคุมครองจากรัฐใดรัฐหนึ่งเพื่อใหเขามีสิทธิตาง ๆ ในฐานะ
พลเมืองของรัฐได และแมประเทศไทยจะมีความพยายามในการแกปญหาคนไรรัฐ
ไรสัญชาติมาอยางตอเน่ืองแตปญหาคนไรรัฐไรสัญชาติน้ันก็ยังคงมีอยู เน่ืองจาก
คนไรสัญชาติบางสวนคือกลุมคนที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว พมา 
กมัพชูา ฯลฯ ดงันัน้ การแกไขปญหาคนไรรฐัไรสญัชาตติามแนวชายแดนจึงเปนปญหา
ระหวางประเทศท่ีทุกประเทศท่ีเก่ียวของจะตองรวมมือกันแกไขเพ่ือความม่ันคง
ปลอดภัยทั้งกับตัวบุคคลและรัฐนั้น ๆ ในระยะยาวตอไป

   ๗พระราชบญัญตัสิญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒. 

183-191-MAC6.indd   191183-191-MAC6.indd   191 11/13/18   4:11 PM11/13/18   4:11 PM

creo





