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วันที ่๑๙ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
เรือ่ง ความเห็นตอ่ประเด็นการทํางานเกีย่วกบัเด็กไรรั้ฐเพราะไรร้ากเหงา้ 
 
เรยีน ประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับเด็กตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและ

อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็ก 
 
สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 
๑.รา่ง พระราชบญัญัตกิารทะเบยีนราษฎร (ฉบบัที ่. .) พ.ศ. . .  โดยอาจารยว์นัีส สสีขุ 
๒.รา่ง พระราชบญัญัตสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่. .) พ.ศ. . .  โดยอาจารยว์นัีส สสีขุ 
 

ดว้ยที่ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐานของ
รัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าดว้ยสทิธเิด็กเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ มีมตใิหม้ีการศกึษา
ประเด็นการทํางานเกีย่วกบัเด็กไรรั้ฐเพราะไรร้ากเหงา้ ดฉัินจงึขอทบทวนเรือ่งเพือ่การพจิารณาของ
ทีป่ระชมุฯ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
๑. ปญัหาความไรร้ากเหงา้ของบุคคลธรรมดานําไปสูค่วามไรส้ถานะทางกฎหมายหลาย

ประการ 
ดว้ยการวิจัยเพื่อพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ ภายใตค้วามร่วมมือระหว่างกองทุน

ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธสิาธารณสุข
แห่งชาต ิระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ เราพบว่า “ความไรร้ากเหงา้ของคนเป็นอกีสาเหตหุนึง่ที่
ทําใหค้นๆ หนึง่ตกอยูใ่นความไรรั้ฐ วงการศกึษาดา้นกฎหมายในประเทศไทยเมือ่ ๒๐ ปีกอ่นไมรู่จั้ก
วา่ คนไรร้ากเหงา้คอือะไร ?  แตใ่นปัจจุบัน โดยงานวจัิยดา้นสถานะบคุคลทีม่มีากขึน้ในประเทศ
ไทย นักวชิาการสายกฎหมายก็อาจตอบไดว้า่ คนไรร้ากเหงา้ก็คอืคนไรร้ัฐสญัชาต ิเพราะเราไมอ่าจ
ทีจ่ะพสิจูนท์ราบจุดเกาะเกีย่วของพวกเขากบัรัฐ  เพราะความไม่รูใ้นจุดเกาะเกีย่วกบัรัฐ ก็สง่ผลให ้
ไมอ่าจจัดสรรไดว้า่ เขาเป็นคนสญัชาตขิองรัฐใด ความไรร้ากเหงา้อาจนําไปสูก่ารถกูสนันษิฐานโดย
กฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืงวา่ เป็นคนตา่งดา้วทีเ่ขาเมอืงผดิกฎหมาย1” 

                                                            
1 มาตรา ๕๘ แหง่ พ.ร.บ.คนเขา้เมอืง พ.ศ.๒๕๒๒ บัญญัตวิา่ “คนตา่งดา้วผูใ้ดไมม่หีลักฐานการเขา้มาในราชอาณาจักร
โดยถกูตอ้งตามมาตรา ๑๒ (๑) หรอืไมม่ใีบสําคัญถิน่ทีอ่ยูต่ามพระราชบัญญัตนิี ้และทัง้ไมม่ใีบสําคัญประจําตวัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการทะเบยีนคนตา่งดา้ว  ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่คนตา่งดา้วผูนั้น้เขา้มาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตนิี”้ 
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๒. ประเภทของคนไรร้ากเหงา้ทีพ่บในประเทศไทย 
ดว้ยการวิจัยเพื่อพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ ภายใตค้วามร่วมมือระหว่างกองทุน

ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธสิาธารณสุข
แหง่ชาต ิระหวา่ง พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ เราพบว่า คนไรร้ากเหงา้มอียู ่๒ ลักษณะ กลา่วคอื (๑) 
คนไรร้ากเหงา้ ทียั่งเป็นผูเ้ยาว ์และ (๒) คนไรร้ากเหงา้ทีบ่รรลนุติภิาวะแลว้ ซึง่สว่นใหญ่ ผูใ้หญ่ไร ้
รากเหงา้จะเคยเป็นเด็กไรร้ากเหงา้มากอ่น  

มนีอ้ยกรณีนักทีเ่ราจะพบผูใ้หญ่ไรร้ากเหงา้ ทีไ่ม่เคยผ่านความเป็นเด็กไรร้ากเหงา้มากอ่น 
ความเป็นไปไดท้ีม่ ีก็คอื การสญูเสยีความทรงจําโดยคนนัน้เองในขณะทีเ่ป็นผูใ้หญ่ ซึง่ในปัจจุบัน 
เมื่อมกีารบันทกึขอ้มูลส่วนบุคคลของประชากรอย่างละเอยีดละออตัง้แต่เกดิจนตายในทะเบยีน
ราษฎรของรัฐ อกีทัง้การสือ่สารมวลชนเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วทั่วโลก การสบืคน้รากเหงา้ของคนที่
เคยม ี“รายการสถานะบคุคลในทะเบยีนราษฎร” ของรัฐใดรัฐหนึง่จงึมใิชข่องยาก แตก่รณีก็อาจ
เป็นไดว้่า คนทีสู่ญเสยีความจํานัน้จํารากเหงา้ของตนเองไม่ได ้ในขณะทีบุ่คคลรอบขา้งจําไดถ้งึ
รากเหงา้ของเขา ความไรร้ากเหงา้อนันี ้ก็จะไมทํ่าใหเ้ขาไรรั้ฐ 

ในงานวจัิยของเรา มุง่ศกึษาถงึความไรร้ากเหงา้ของเด็กและผูใ้หญท่ีม่มีาตลอดชวีติ ซึง่จะ
มใิชก่ารเสยีความทรงจํา แตเ่ป็นเพราะไมม่คีวามทรงจําเลย หรอืจําไดว้า่ เกดิทีไ่หนและบดิามารดา
เป็นใคร แต่ไม่สามารถสืบคน้หาบดิามารดาไดเ้จอ ในประสบการณ์ของการทํางานของเราใน
ประเทศไทยนัน้ เราจงึเห็นคนไรร้ากเหงา้ ๒ ลักษณะ กล่าวคอื (๑) ความไรร้ากเหงา้โดยสิน้เชงิ 
และ (๒) ความไรร้ากเหงา้ เพราะไมอ่าจพสิจูนท์ราบความมอียูข่องรากเหงา้ 

ความไรร้ากเหงา้โดยสิน้เชงิ เป็นปัญหาความไรร้ากเหงา้ลักษณะแรกทีพ่บทั่วไปในประเทศ
ไทย คนไรร้ากเหงา้โดยสิน้เชงิหมายถงึกลุ่มคนทีถู่กทอดทิง้หรอืพลัดพรากจากบุพการตีัง้แต่วัย
ออ่นเยาวจ์นไม่มคีวามทรงจําใดๆ เกีย่วกับบพุการแีละสถานทีเ่กดิเลย  และนอกจากนัน้ ก็จะไม่มี
ใครเลยทีท่ราบว่า คนๆ นีเ้กดิทีไ่หน ? เป็นบตุรของใคร ? ในสถานการณ์เชน่นี้ ความไรร้ัฐยอ่ม
เกดิขึน้แกเ่ด็กอยา่งแน่นอน เพราะไมอ่าจกําหนดจดุเกาะเกีย่วกับรัฐ จนไมอ่าจกําหนดสญัชาตขิอง
เด็ก 

ความไรร้ากเหงา้เพราะไม่อาจพสิจูน์ทราบความมอียู่ของรากเหงา้เป็นลักษณะทีส่องของ
ปัญหาความไรร้ากเหงา้  เป็นเรือ่งของกลุม่คนทีย่ังจําไดว้า่ เกดิทีไ่หน ? และบพุการเีป็นใคร ? แต่
ไดพ้ลดัพรากจากบพุการ ีซึง่อาจจะเป็นความจงใจของบพุการหีรอืไมก็่ได ้แตก็่ไมส่ามารถพสิจูนถ์งึ
รากเหงา้ทีต่นมไีด ้ 
 
๓. ตวัอย่างของคนไรร้ากเหงา้ทีพ่บในประเทศไทยและใชใ้นการทําความเขา้ใจกบั

สงัคมไทย 
ดว้ยการวิจัยเพื่อพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ ภายใตค้วามร่วมมือระหว่างกองทุน

ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธสิาธารณสุข
แห่งชาต ิระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ เราไดท้บทวนแนวคดิและวธิีการจัดการปัญหาคนไร ้
รากเหงา้ โดยผา่นกรณีศกึษาจํานวนมาก ทัง้นี ้เพือ่ทีจ่ะสามารถแสวงหาแนวคดิและวธิกีารในการ
จัดการปัญหาทีพ่บจรงิในประเทศไทย และสามารถทีจ่ะนํามาปรับใชไ้ดจ้รงิในประเทศไทย  

กรณีศกึษาดังต่อไปนี้เป็นกรณีตัวอย่างทีค่ณะนักวจัิยฯ ใชเ้พื่อถ่ายทอดองคค์วามรูสู้่สังคม 
กลา่วคอื (๑) กรณีของเด็กชายขวัญ วรรัตน ์แหง่จังหวัดชลบรุ ี ซึง่ประสบความไรรั้ฐเพราะไรค้วามรู ้
ในรากเหงา้ที่แทจ้ริงของบุพการี แต่ศาลไทยรับรองสิทธิที่จะก่อตั ้งครอบครัวบุญธรรมกับ



Page 3 of 14 

 

ครอบครัววรรัตน์2 (๒) กรณีนายหม ี(หรอื พงษ์) เกดิเจรญิ : คนไรบ้า้นแห่งสนามหลวง3 และ (๓) 
กรณีเด็กชายศลิปชยั (ไมม่นีามสกลุ)...กําพรา้...ไรร้ากเหงา้.....ไรร้ัฐ4 
 
๔. การผลกัดนัแนวคดิและวธิกีารเพือ่จดัการปญัหาคนไรร้ฐัไรส้ญัชาตเิพราะไรร้ากเหงา้

ในประเทศไทย 
ดว้ยการวิจัยเพื่อพัฒนาภายใตโ้ครงการเด็กไรรั้ฐ ภายใตค้วามร่วมมือระหว่างกองทุน

ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธสิาธารณสุข
แหง่ชาต ิระหวา่ง พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ เราเสนอวา่ การจัดการปัญหาคนไรรั้ฐไรส้ญัชาตเิพราะไร ้
รากเหงา้อาจทําไดใ้น ๓ ทศิทาง กลา่วคอื (๑) การจัดการขอ้เท็จจรงิ (๒) การจัดการกฎหมายและ
นโยบาย และ (๓) การตรวจสอบประสทิธภิาพของกฎหมายและนโยบาย 

การจัดการปัญหาคนไรร้ากเหงา้ในทศิทางแรก ก็คอื การสํารวจและการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ
ว่า มนุษยค์นใดบา้งทีป่ระสบปัญหาความไรร้ัฐไรส้ัญชาตเิพราะเหตุไรร้ากเหงา้ ซึง่การทํางานใน
ประเด็นนี้ตอ้งการความร่วมมอืกันของทกุภาคสว่นในสังคม มใิชง่านทีภ่าคราชการจะทําไดแ้ตฝ่่าย
เดยีว แตเ่นือ่งจากประเทศไทยในยคุปัจจุบันมอีงคก์ารพัฒนาเอกชนทีทํ่างานดา้นการสง่เสรมิและ
คุม้ครองสทิธมินุษยชนอยู่มาก คณะนักวจัิยฯ จงึเสนอใหง้านดังกล่าวเป็นงานที่ภาคราชการที่
เกีย่วขอ้ง โดยเฉพาะสํานักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง รว่มมอืกบัองคก์รพัฒนาเอกชนดา้น
เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพือ่สํารวจและตรวจสอบขอ้เท็จจรงิดังกล่าว และนําเสนอปัญหาต่อ
ภาคราชการและภาคการเมอืงทีม่หีนา้ทีจั่ดการปัญหาตอ่ไป  

การจัดการปัญหาคนไรร้ากเหงา้ในทศิทางทีส่อง ก็คอื การสํารวจและการตรวจสอบกฎหมาย
และนโยบายว่า มกีฎหมายและนโยบายเพือ่จัดการปัญหาคนไรร้ากเหงา้หรอืไม่ ? ถา้ม ีกฎหมาย
และนโยบายดงักลา่วมคีวามชดัเจนและเป็นจรงิไดห้รอืไม ่? ถา้ไม ่ก็จะตอ้งมกีารเสนอแนะใหฝ่้ายที่
เกีย่วขอ้งปฏริปูใหเ้กดิกฎหมายและนโยบายทีช่ดัเจนและเป็นไปไดจ้รงิ ซึง่การทํางานในประเด็นนี้
เป็นงานวชิาการดา้นนิตศิาสตร์และรัฐศาสตร ์ ตอ้งการการศกึษาอย่างถูกตอ้งและครบถว้น แต่
อยา่งไรก็ตาม หากเป็นความรว่มมอืกนัระหวา่งนักวชิาการจากทกุภาคสว่นในสงัคม ผลการศกึษาจะ
เป็นที่ยอมรับและอาจมีผลไดเ้ลย โดยมิไดม้ีการกดดันเพื่อบังคับใชก้ฎหมายและนโยบาย 
การศกึษาเพือ่สํารวจและตรวจสอบกฎหมายและนโยบายจะนําไปสูง่านในรายละเอยีด ๒ ลักษณะ 
กลา่วคอื (๑) การคน้พบแนวคดิเกีย่วกบักฎหมายและนโยบายของรัฐใหช้ดัเจนและเป็นไปไดจ้รงิใน
ระบบกฎหมายทีเ่ป็นอยู ่และ (๒) การนําเสนอแนวคดิดังกลา่วใหไ้ดรั้บการยอมรับโดยภาคการเมอืง
และภาคราชการทีม่อํีานาจหนา้ทีต่ามกฎหมายทีเ่ป็นอยู ่ 

การจัดการปัญหาคนไรร้ากเหงา้ในทศิทางที่สาม ก็คือ การตรวจสอบประสทิธภิาพของ
กฎหมายและนโยบายวา่ กฎหมายและนโยบายอาจจัดการปัญหาคนไรร้ากเหงา้ไดจ้รงิหรอืไม ่? ถา้
มอีปุสรรค จะจัดการอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร ? ในขัน้ตอนนี ้ ก็จะตอ้งมกีารเสนอแนะใหฝ่้ายที่
เกีย่วขอ้งมแีนวคดิในการจัดการอปุสรรคทีช่ดัเจนและเป็นไปไดจ้รงิ ซึง่การทํางานในประเด็นนีเ้ป็นก็
ตอ้งการการทํางานอยา่งมสีว่นร่วมระหวา่งประชาสงัคม ในสว่นทีเ่กีย่วกับเด็กและเยาวชนนัน้ คณะ
                                                            
2 ชลฤทัย แกว้รุง่เรอืง, ขวัญ วรรัตน.์.เด็กชายนอ้ยอกีคนทีไ่รรั้ฐ, เมือ่วันที ่๒๒ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๔๗ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=49&d_id=44 
พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร, กรณีนอ้งขวัญและนอ้งวนิ : มคีวามเป็นไปหรอืไมท่ีค่นสญัชาตไิทยจะรับเด็กไรรั้ฐ
เป็นบตุรบญุธรรม ?, สาละวนิโพสต ์ฉบับที ่๓๔ (๑ ตลุาคม - ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๙) 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=341&d_id=340 
3 พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร, ชลฤทยั แกว้รุง่เรอืง, ฐตินิบ โกมลนมิ ิและภาวนิ ี ไชยภาค, นายหม ี(หรอื 
พงษ์)   เกดิเจรญิ: คนไรบ้า้นแหง่สนามหลวง, เมือ่วันที ่๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=148&d_id=149 
4 วรรณทน ีรุง่เรอืงสภากลุ, ศลิปชยั (ไมม่นีามสกลุ)...กําพรา้...ไรร้ากเหงา้.....ไรรั้ฐ, เมือ่วันพธุที ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๔๘  http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=149&d_id=150 
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นักวจัิยฯ เสนอใหง้านนี้เป็นงานของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต  ิและคณะกรรมการ
คุม้ครองเด็กแห่งชาต ิที่จะถือเป็นแกนนําการทํางานร่วมกับประชาสังคมที่ทํางานเกีย่วกับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว  รายงานการตรวจสอบประสทิธภิาพของกฎหมายและนโยบายควรจะตอ้งมี
การทําทกุปีและนําเสนอตอ่สงัคมเพือ่ความเขา้ใจในปัญหารว่มกนั   

 
๕. ความคบืหนา้ในการจดัการปัญหาคนไรร้ฐัไรส้ญัชาตเิพราะไรร้ากเหงา้ในประเทศ

ไทย 
จนถงึปัจจุบัน เราอาจสรุปความคบืหนา้ในการจัดการปัญหาของเด็กและอดตีเด็กไรร้ากเหงา้

ดงันี ้
๕.๑. กา้วแรกของความคบืหน้าของงานจดัการปัญหาของเด็กและอดตีเด็กไร้

รากเหงา้ ก็คอื สภาความม ัน่คงแห่งชาตยิอมรบัความมอียู่ของคนไรร้ฐัไร ้
สญัชาตใินประเทศไทยเพราะไรร้ากเหงา้ และยอมรบัแนวคดิในการแกไ้ข
ปัญหาคนไรร้ากเหงา้โดยนําไปเป็นสว่นหนึง่ในยุทธศาสตรจ์ดัการสถานะและ
สทิธขิองบุคคลซึง่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๑๘ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๔๘ 
ยุทธศาสตร์ยอมรับแนวคดิในการจัดการปัญหาคนไรร้ัฐไรส้ัญชาตใินแนวคดิกวา้งๆ 

ดังตอ่ไปนี้  (๑) การขจัดปัญหาความไรรั้ฐโดยกฎหมายการทะเบยีนราษฎรไทยโดยพลัน (๒) การ
ขจัดปัญหาความไรส้ถานะทีช่อบดว้ยกฎหมายคนเขา้เมอืง ซึง่อาจจะใหเ้พยีงสทิธอิาศยัชัว่คราวเป็น
อย่างนอ้ย (๓) การขจัดปัญหาความไรส้ัญชาต ิซึง่อาจจะเป็นสัญชาตไิทยหรือสัญชาตขิองรัฐ
ตา่งประเทศซึง่เป็นประเทศตน้ทางหรอืประเทศทีส่าม ทัง้ทีโ่ดยพจิารณาความเหมาะสมของคนทีม่ี
ปัญหาสถานะบุคคลแต่ละประเภท  และ (๔) การยอมรับสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐานใหแ้ก่คนที่มี
ปัญหาสถานะบคุคล 

สําหรับคนไรร้ากเหงา้นั้น ยุทธศาสตรน์ี้กําหนดในส่วนที่เกีย่วกับการกําหนดสถานะ
บคุคลตามกฎหมายไทยวา่ วา่ “กรณีบคุคลทีไ่มท่ราบแหลง่ทีม่า (๑) ใหบ้คุคลทีข่าดบพุการหีรอื
บุพการทีอดทิง้ตัง้แต่วัยเยาวไ์ดร้ับสัญชาตไิทยเมือ่มชีือ่อยู่ในระบบทะเบยีนของทางราชการและ
อาศยัอยูใ่นประเทศไทยตดิตอ่กนัอยา่งนอ้ย ๑๐ ปีขึน้ไป  ทัง้นีบ้คุคลดังกลา่วตอ้งมคีวามประพฤตดิ ี 
และ/หรอืประกอบอาชพีสจุรติ (๒)  สําหรับบคุคลทีข่าดบพุการหีรอืบพุการทีอดทิง้ทีไ่ดรั้บสถานะ
เป็นบตุรบญุธรรมตามคําสัง่ของศาลใหไ้ดรั้บสญัชาตไิทย” 

 
๕.๒. กา้วทีส่องของความคบืหนา้ของงานจดัการปัญหาของเด็กและอดตีเด็กไร้

รากเหงา้ ก็คอื กรมการปกครองไดเ้ร ิม่ตน้ปฏบิตัติามยทุธศาสตรจ์ดัการสถานะ
และสทิธขิองบุคคลตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
โดยการบญัญตั  ิ“ระเบยีบสํานกัทะเบยีนกลางว่าดว้ยการสํารวจและจดัทํา
ทะเบยีนสําหรบับคุคลทีไ่มม่สีถานะทางทะเบยีน พ.ศ. ๒๕๔๘5” 
ระเบยีบดังกล่าวนําไปสู่การสํารวจคนไรรั้ฐในประเทศไทยและขจัดปัญหาความไรร้ัฐ 

โดยการยอมรับในทะเบยีนประวัตซิ ึง่เป็นฐานขอ้มลูของราษฎรไทยประเภททีย่ังไมอ่าจพสิจูนส์ทิธิ
ในสถานะบุคคลตามกฎหมายไดว้่า มีความเกี่ยวพันกับประเทศใดบา้ง และมีความสัมพันธ์กับ
ประเทศไทยในระดับไหน แต่ดว้ยความเป็นมนุษย์ ซึง่ไดรั้บการคุม้ครองตามมาตรา ๔ แห่ง
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และ พ.ศ.๒๕๕๐ รวมถงึมาตรา ๓ แหง่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ.๒๕๔๙ รัฐไทยจงึยอมรับใหส้ถานะบุคคลตามกฎหมาย

                                                            
5 http://gotoknow.org/blog/people-management/308024 
http://learners.in.th/file/archanwell/2548-Regulation4Stateless-Survey 
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การทะเบยีนราษฎร เมือ่รัฐไทยพบว่า บคุคลประสบความไรรั้ฐ หรอืนับแตร่ะเบยีบฉบับนี้เป็นตน้ไป 
กรมการปกครองจงึเรยีกบคุคลดงักลา่ววา่ “บคุคลทีไ่มม่สีถานะทางทะเบยีน”  

เมือ่สํานักบรหิารการทะเบยีนเชือ่วา่ บคุคลตกอยูใ่นความไรรั้ฐ รวมถงึคนไรรั้ฐเพราะไร ้
รากเหงา้ บคุคลก็จะถกูบนัทกึในทะเบยีนประวัตปิระเภทบคุคลทีไ่มม่สีถานะทางทะเบยีน (ท.ร.๓๘/
๑) โดยมเีลขประจําตัวประชาชนขึน้ตน้ดว้ยเลข ๐ และถอืบัตรประจําตัวบุคคลทีไ่ม่มสีถานะทาง
ทะเบยีน บคุคลดงักลา่วไดรั้บการยอมรับในสถานะราษฎรไทยประเภทคนอยูช่ัว่คราว 
 

๕.๓. กา้วทีส่ามของความคบืหนา้ของงานจดัการปัญหาของเด็กและอดตีเด็กไร้
รากเหงา้ ก็คอื สภานติบิญัญตัแิหง่ชาตยิอมรบัการปฏริูปแนวคดิและวธิกีารจด
ทะเบยีนการเกดิใหแ้กเ่ด็กทีป่ระสบปัญหาความไรร้ฐัเพราะรากเหงา้ใน พ.ร.บ. 
การทะเบยีนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ ซึง่ถูกแกไ้ขและเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.การ
ทะเบยีนราษฎร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
การปฏริูปกฎหมายการทะเบยีนราษฎรครัง้นี้นําไปสูก่ารสรา้งกลไกการจดทะเบยีนการ

เกดิทีช่ดัเจนและเป็นจรงิไดใ้หแ้กเ่ด็กไรร้ากเหงา้ใน ๒ สถานการณ์ กลา่วคอื (๑) เด็กในสภาพแรก
เกดิหรอืเด็กไรเ้ดยีงสาซึง่ถกูทอดทิง้ ซึง่กลไกการจัดการเป็นไปตามมาตรา ๑๙ และ (๒) เด็กเรร่อ่น
หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิง้ซ ึง่อยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชนทีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมายโดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อการสงเคราะหช์ว่ยเหลอืเด็ก
ตามทีรั่ฐมนตรปีระกาศกําหนด ซึง่กลไกการจัดการเป็นไปตามมาตรา ๑๙ 

นอกจากนั้น  การปฏิรูปกฎหมายครั ้งนี้ ยั ง กํ าหนดหนา้ที่ ให รั้ ฐมนตรีว่ ากา ร
กระทรวงมหาดไทยตอ้งออกกฎกระทรวงเพื่อการจัดการเด็กใน ๒ สถานการณ์นี้เพื่อการพสิูจน์
สถานะการเกดิและสญัชาตขิองเด็ก โดยกลไกการสรา้งกฎกระทรวงดังกลา่วถกูบัญญัตไิวใ้นมาตรา 
๑๙/๓ 

จะเห็นวา่ ความชดัเจนและครบถว้นของการนติบิัญญัตคิรัง้นีเ้กดิขึน้จากการพัฒนาองค์
ความรูร้ว่มกันระหวา่งนักวชิาการของสํานักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง และนักวชิาการใน
มหาวทิยาลัย และดว้ยความเขา้ใจและเชือ่ในเหตุผลทางวชิาการ การปฏริูปกฎหมายเพื่อขจัด
ปัญหาความไรรั้ฐเพราะไรร้ากเหงา้จึงสําเร็จทัง้ในระดับของกฎหมายของฝ่ายนิตบิัญญัตแิละ
กฎหมายของฝ่ายบรหิาร 
------------ 
มาตรา ๑๙6 
------------ 

ผูใ้ดพบเด็กในสภาพแรกเกดิหรอืเด็กไรเ้ดยีงสาซึง่ถกูทอดทิง้ ใหนํ้าตวัเด็กไปสง่และแจง้ตอ่
พนักงานฝ่ายปกครองหรอืตํารวจ หรอืเจา้หนา้ทีข่องกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ซึง่ปฏบิัตงิานในทอ้งที่ที่พบเด็กนั้นโดยเร็ว เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือ
เจา้หนา้ทีด่งักลา่วไดรั้บตวัเด็กไวแ้ลว้ใหบ้นัทกึการรับตวัเด็กไว ้ในกรณีทีพ่นักงานฝ่ายปกครองหรอื
ตํารวจรับเด็กไว ้ใหนํ้าตัวเด็กพรอ้มบันทกึการรับตัวเด็กส่งใหเ้จา้หนา้ทีข่องกระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมั่นคงของมนุษยใ์นเขตทอ้งที ่ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่งักลา่วไดรั้บตัวเด็กไวห้รอืไดร้ับ
ตวัเด็กจากพนักงานฝ่ายปกครองหรอืตํารวจแลว้ ใหแ้จง้การเกดิตอ่นายทะเบยีนผูรั้บแจง้และใหน้าย
ทะเบยีนออก ใบรับแจง้ ทัง้นี ้ตามระเบยีบและแบบพมิพท์ีผู่อํ้านวยการทะเบยีนกลางกําหนด 

บันทกึการรับตวัเด็กตามวรรคหนึง่ใหทํ้าเป็นสองฉบับและเก็บไวท้ีเ่จา้หนา้ทีผู่รั้บตัวเด็กหนึง่
ฉบับและสง่มอบใหก้ับนายทะเบยีนผูร้ับแจง้หนึง่ฉบับ โดยใหม้รีายละเอยีดเกีย่วกับรายการบคุคล
ของผูท้ีพ่บเด็ก พฤตกิารณ์ สถานทีแ่ละวันเวลาทีพ่บเด็ก สภาพทางกายภาพโดยทั่วไปของเด็ก 

                                                            
6 มาตรา ๑๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดย พระราชบัญญัตกิารทะเบยีนราษฎร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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เอกสารทีต่ดิตัวมากับเด็ก และประวัตขิองเด็กเท่าทีท่ราบ และในกรณีทีไ่ม่อาจทราบสัญชาตขิอง
เด็กใหบ้นัทกึขอ้เท็จจรงิดงักลา่วไวด้ว้ย 
------------ 
มาตรา ๑๙/๑7   
------------ 

เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในการอุปการะของ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
สงเคราะหช์ว่ยเหลอืเด็กตามทีรั่ฐมนตรปีระกาศกําหนด ถา้เด็กยังไมไ่ดแ้จง้การเกดิและไมม่รีายการ
บคุคลในทะเบยีนบา้น  ใหห้ัวหนา้หน่วยงานหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากหัวหนา้หน่วยงานเป็นผูแ้จง้
การเกดิตอ่นายทะเบยีนผูร้ับแจง้แหง่ทอ้งทีท่ีห่น่วยงานนัน้ตัง้อยู ่และใหน้ายทะเบยีนออกใบรับแจง้ 
ทัง้นี ้ตามระเบยีบและแบบพมิพท์ีผู่อํ้านวยการทะเบยีนกลางกําหนด 
------------ 
มาตรา ๑๙/๒8   
------------ 

การพสิจูน์สถานะการเกดิและสัญชาตขิองเด็กตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๑๙/๑ ใหเ้ป็นไป
ตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ไม่อาจพสิูจน์สถานะการเกดิและ
สัญชาตไิด ้ใหน้ายทะเบยีนอําเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่จัดทําทะเบยีนประวัตแิละออกเอกสาร
แสดงตนใหเ้ด็กไวเ้ป็นหลกัฐาน ตามระเบยีบทีผู่อํ้านวยการทะเบยีนกลางกําหนด 
 

๕.๔. กา้วทีส่ ีข่องความคบืหนา้ของงานจดัการปญัหาของเด็กและอดตีเด็กไรร้ากเหงา้ 
ก็คอื สภานติบิญัญตัแิหง่ชาตยิอมรบัการปฏริปูแนวคดิและวธิกีารจดทะเบยีนคน
อยูใ่หแ้กเ่ด็กทีป่ระสบปัญหาความไรร้ฐัเพราะรากเหงา้ใน พ.ร.บ. การทะเบยีน
ราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ ซึง่ถูกแกไ้ขและเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
การปฏริปูกฎหมายการทะเบยีนราษฎรนีนํ้าไปสูก่ารสรา้งความชดัเจนของขอ้กฎหมายที่

ใชใ้นการสรา้งกลไกการจดทะเบยีนคนอยู่ทีช่ัดเจนและเป็นจรงิไดใ้หแ้ก่คนไรรั้ฐ รวมถงึคนไรร้ัฐ
เพราะไรร้ากเหงา้อกีดว้ย จะตอ้งตระหนักวา่ การใชท้ะเบยีนประวัตติามกฎหมายการทะเบยีนราษฎร
เพือ่ขจัดความไรรั้ฐใหแ้กม่นุษยม์มีาตัง้แตก่อ่น พ.ศ.๒๕๕๑ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ก็มขีอ้โตแ้ยง้ในเรือ่ง
ขอ้กฎหมายทีใ่ชร้องรับการกระทําดังกล่าวของฝ่ายบรหิารของรัฐ ดังนัน้ การปฏริูปกฎหมายการ
ทะเบยีนราษฎรครัง้นี้จงึเป็นการประมวลจารตีประเพณีการปกครองในเรือ่งนีอ้อกมาใหช้ดัเจน ดังที่
ปรากฏในมาตรา ๓๖ - ๓๘ ซึง่จําแนกคนอยู่ในทะเบยีนราษฎรไทยเป็น ๒ ประเภท กลา่วคอื (๑) 
กรณีคนอยูถ่าวร ซึง่เป็นไปตามมาตรา ๓๖ และ (๒) กรณีคนอยูช่ัว่คราว เป็นไปตามมาตรา ๓๘ ซึง่
คนอยูช่ัว่คราวก็อาจถกูจําแนกออกอกีเป็น ๒ ประเภทยอ่ย กลา่วคอื (๒.๑.) กรณีคนอยูช่ัว่คราวทีม่ี
สทิธอิาศยั เป็นไปตามมาตรา ๓๘ วรรค ๑ และ (๒.๒.) กรณีคนอยูช่ัว่คราวทีไ่มม่สีทิธอิาศยั เป็นไป
ตามมาตรา ๓๘ วรรค ๒  

วธิกีารจัดการทะเบยีนคนอยูเ่ป็นไปตามมาตรา ๓๗ 

                                                            
7 มาตรา ๑๙/๑ เพิม่โดย พระราชบัญญัตกิารทะเบยีนราษฎร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
8 มาตรา ๑๙/๒ เพิม่โดย พระราชบัญญัตกิารทะเบยีนราษฎร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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------------ 
มาตรา ๓๖9  ทะเบยีน “บา้น” สําหรบัคนอยูถ่าวร 
------------ 

ใหน้ายทะเบยีนอําเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่จัดทําทะเบยีนบา้น10ไวทุ้กบา้นสําหรบัผูม้ ี
สญัชาตไิทยและคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยแตม่ถี ิน่ท ีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

การจัดทําทะเบยีนบา้นใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีผู่อํ้านวยการทะเบยีนกลางกําหนด11 
------------ 
มาตรา ๓๗   
------------ 

การเพิม่ชือ่และรายการของบคุคลลงในทะเบยีนบา้นหรอืทะเบยีนบา้นกลาง ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบทีผู่อํ้านวยการทะเบยีนกลางกําหนด 
------------ 
มาตรา ๓๘12  ทะเบยีน “บา้น” (ท.ร.๑๓) และทะเบยีน “ประวตั”ิ (ท.ร.๓๘) สําหรบัคนอยู่
ช ัว่คราว  
------------ 

“ใหน้ายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถิน่จัดทําทะเบียนบา้นสําหรับ คนซึง่ไม่มี
สญัชาตไิทยทีไ่ดรั้บอนุญาตใหอ้าศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราว และ คนซึง่ไม่มสีัญชาติ
ไทยทีไ่ดรั้บการผอ่นผันใหอ้าศยัอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษเฉพาะรายตามกฎหมายวา่ดว้ย
คนเขา้เมอืง ตามทีรั่ฐมนตรปีระกาศกําหนด และบตุรของบคุคลดังกลา่วทีเ่กดิในราชอาณาจักร ใน
กรณีผูม้รีายการในทะเบยีนบา้นพน้จากการไดรั้บอนุญาตหรอืผ่อนผันใหอ้าศัยอยูใ่นราชอาณาจักร 
ใหน้ายทะเบยีนจําหน่ายรายการทะเบยีนของผูนั้น้โดยเร็ว 

ใหผู้อํ้านวยการทะเบยีนกลางจัดใหม้ีทะเบียนประวัตสํิาหรับคนซึง่ไม่มีสัญชาตไิทยอื่น
นอกจากทีบ่ญัญัตไิวต้ามวรรคหนึง่ตามทีรั่ฐมนตรปีระกาศกําหนด 

รายการและการบันทึกรายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่
ผูอํ้านวยการทะเบยีนกลางกําหนด13” 

จะเห็นว่า การบันทกึคนตา่งดา้วซึง่ยังไม่มสีทิธอิาศัยตามกฎหมายคนเขา้เมอืงในทะเบยีน
ประวัตอิาจกระทําได ้โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๘ วรรค ๒ แตเ่มือ่มกีารยอมรับใหส้ทิธอิาศัย
ชัว่คราวตามกฎหมายคนเขา้เมอืงแกค่นตา่งดา้วในทะเบยีนประวัตแิลว้  พวกเขาก็จะมสีทิธทิีจ่ะรอ้ง
ขอใหบ้นัทกึรายการสถานะบคุคลในทะเบยีนบา้นประเภทคนอยูช่ัว่คราว (ท.ร.๑๓) แตห่ากเขาไดร้ับ
สทิธอิาศัยถาวรตามกฎหมายคนเขา้เมอืง พวกเขาก็จะมสีทิธทิีจ่ะรอ้งขอใหบ้ันทกึรายการสถานะ
บคุคลในทะเบยีนบา้นประเภทคนอยู่ถาวร (ท.ร.๑๔) และหากเขาไดรั้บสทิธใินสัญชาตไิทย พวก
เขาก็จะมสีทิธทิีจ่ะรอ้งขอใหบ้ันทกึรายการสถานะบคุคลในทะเบยีนบา้นประเภทคนอยู่ถาวร (ท.ร.
๑๔) แตใ่นสถานะคนสญัชาตไิทย  

ความชดัเจนในเรือ่งการพัฒนาสทิธใินสถานะบคุคลตามกฎหมายการทะเบยีนราษฎรครัง้นี ้
จงึสง่ผลใหเ้กดิประสทิธภิาพในการพัฒนาสทิธใินทะเบยีนราษฎรไทยของคนไรร้ากเหงา้เชน่กนั 
 
                                                            
9 มาตรา ๓๖ วรรคหนึง่ แกไ้ขเพิม่เตมิโดย พระราชบัญญัตกิารทะเบยีนราษฎร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
10 อนัไดแ้ก ท.ร.๑๔ ตามขอ้ ๑๓๔ (๑๘) แหง่  
11 ขอ้ ๔๔ แห่งระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดว่า “ทะเบยีนบา้น  
(ท.ร.๑๔)   ใชล้งรายการของคนทีม่ีสัญชาตไิทยและคนต่างดา้วทีม่ใีบสําคัญประจําตัวคนต่างดา้วเท่านั้น”  
12 มาตรา ๓๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดย พระราชบัญญัตกิารทะเบยีนราษฎร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
13 ขอ้ ๔๕ แห่งระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดว่า “ทะเบยีนบา้น  
(ท.ร.๑๓)  ใชล้งรายการของคนทีเ่ขา้เมืองโดยชอบดว้ยกฎหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราวหรือเขา้เมืองโดยไม่
ชอบดว้ยกฎหมายตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง” 
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๕.๕. กา้วทีห่า้ของความคบืหน้าของงานจดัการปัญหาของเด็กและอดีตเด็กไร้
รากเหงา้ ก็คอื สภานติบิญัญตัแิหง่ชาตยิอมรบัการปฏริปูแนวคดิและวธิกีารขจดั
ปญัหาความไรส้ญัชาตใิหแ้กเ่ด็กทีเ่กดิในประเทศไทยกอ่นวนัที ่๒๖ กุมภาพนัธ ์
พ.ศ.๒๕๕๑ ทีป่ระสบปัญหาความไรร้ฐัเพราะรากเหงา้ในมาตรา ๒๓ แห่ง 
พ.ร.บ. สญัชาต ิ(ฉบบัที ่๔) พ.ศ.๒๕๕๑  
การปฏริปูกฎหมายสญัชาตไิทยนีนํ้าไปสูก่ารสรา้งกลไกการใหส้ญัชาตไิทยแกค่นทีม่จีดุ

เกาะเกีย่วโดยหลักดนิแดนโดยการเกดิทีม่สีถานะตามกฎหมายการทะเบยีนราษฎรไทย  การปฏริปู
กฎหมายครัง้นี้มุ่งแกปั้ญหาทีเ่กดิจากประกาศคณะปฏวิัตฉิบับที ่๓๓๗ ลงวันที ่๑๓ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ ซึง่ส่งผลรา้ยต่อคนทีเ่กดิในประเทศไทยจากบุพการีต่างดา้วแต่มีความผสมกลมกลนืกับ
สังคมไทย จนขาดสัมพันธภาพทีแ่ทจ้รงิทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมกับรัฐตา่งประเทศซึง่
เป็นประเทศตน้ทางของบุพการีต่างดา้ว การปฏริูปกฎหมายครัง้นี้ส่งผลใหเ้ด็กและอดีตเด็กไร ้
สญัชาตเิพราะไรร้ากเหงา้ไดรั้ฐสญัชาตไิทยโดยการเกดิโดยหลกัดนิแดนยอ้นหลงั หากเป็นบคุคลที่
เสยีสทิธใินสัญชาตดิังกล่าวโดยผลของประกาศคณะปฏวิัตฉิบับที่ ๓๓๗ ซึง่กล่าวโดยง่ายก็คอื 
บคุคลทีเ่กดิกอ่นวันที ่๒๖ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๓๕ และบตุรทีเ่กดิในประเทศไทย ความสามารถทีจ่ะ
ใชส้ัญชาตไิทยตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาต ิ(ฉบับที ่๔) พ.ศ.๒๕๕๑ นี้เร ิม่ตน้ตัง้แตว่ันที ่
๒๘ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๕๑ อนัเป็นวันถดัจากวันทีป่ระกาศ พ.ร.บ.สญัชาต ิ(ฉบบัที ่๔) พ.ศ.๒๕๕๑ 
ในราชกจิจานุเบกษา กฎหมายนี้จงึกําหนดใหเ้ป็น “อํานาจหนา้ที่” ของเจา้หนา้ที่ของรัฐตาม
กฎหมายการทะเบยีนราษฎรทีจ่ะ “ลงรายการสัญชาตไิทยในทะเบยีนราษฎร” ใหแ้กบุ่คคลผูท้รง
สทิธติามมาตรา ๒๓ แหง่ พ.ร.บ.สญัชาต ิ(ฉบบัที ่๔) พ.ศ.๒๕๕๑ 

กลับมาสรปุในสว่นทีเ่กีย่วกบัเด็กและอดตีเด็กไรร้ากเหงา้ทีม่ชี ือ่ในทะเบยีนประวัตหิรอื
ทะเบยีนบา้นแลว้ หากปรากฏว่า พวกเขาเกดิกอ่นวันที ่๒๖ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๓๕  พวกเขาก็มี
สทิธใินสญัชาตไิทยโดยหลักดนิแดนแลว้ ปัญหาจงึเป็นเรือ่งของการบังคับใชก้ฎหมายการทะเบยีน
ราษฎรเทา่นัน้ 

แต่จะเห็นว่า มาตรา ๒๓ ยังไม่แกไ้ขปัญหาของเด็กหรอือดตีเด็กไรร้ากเหงา้ทีพ่สิจูน์
สถานทีเ่กดิมไิดเ้ลย หรอืพสิจูนส์ถานทีเ่กดิไดว้า่ เกดิในประเทศไทยหลังวันที ่๒๖ กมุภาพันธ ์พ.ศ.
๒๕๓๕ หรอืพสิจูนส์ถานทีเ่กดิไดว้า่ เกดิในตา่งประเทศ ปัญหาของคนไรร้ากเหงา้ทีเ่หลอืนี้จงึตอ้ง
พจิารณาตามขอ้กฎหมายอืน่ตอ่ไป 
 

๕.๖. กา้วทีห่กของความคบืหน้าของงานจดัการปัญหาของเด็กและอดตีเด็กไร้
รากเหงา้ ก็คอื สภานติบิญัญตัแิหง่ชาตยิอมรบัการปฏริปูแนวคดิและวธิกีารขจดั
ปัญหาความไรส้ญัชาตใิหแ้กเ่ด็กทีเ่กดินอกประเทศไทย ทีป่ระสบปัญหาความ
ไรร้ฐัเพราะรากเหงา้ แตอ่ยูใ่นความดูแลของสถานสงเคราะหข์องรฐั ในมาตรา 
๑๒/๑ (๒)  แหง่ พ.ร.บ. สญัชาต ิพ.ศ.๒๕๐๘ ซึง่ถูกแกไ้ขและเพิม่เตมิโดย 
พ.ร.บ.สญัชาต ิ(ฉบบัที ่๔) พ.ศ.๒๕๕๑  
การปฏริปูกฎหมายสญัชาตไิทยนีนํ้าไปสูก่ารสรา้งกลไกการใหส้ญัชาตไิทยภายหลงัการ

เกดิโดยการแปลงสัญชาตแิกค่นทีม่จีุดเกาะเกีย่วโดยหลักดนิแดนภายหลังการเกดิทีม่สีถานะตาม
กฎหมายการทะเบยีนราษฎรไทย  แตม่ขีอ้เท็จจรงิทีฟั่งไดว้า่ เป็นคนไรร้ากเหงา้อยา่งแน่นอน และ
ไม่อาจพสิจูนร์ากเหงา้จนอาจส่งกลับไปยังประเทศตน้ทาง กลไกนี้เป็นไปตามมาตรา ๑๒/๑ (๒) 
แห่ง พ.ร.บ. สัญชาต ิพ.ศ.๒๕๐๘ ซึง่ถกูแกไ้ขและเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.สัญชาต ิ(ฉบับที ่๔) พ.ศ.
๒๕๕๑ ซึง่บัญญัตวิ่า “ผูป้กครองสถานสงเคราะหข์องรัฐตามที่รัฐมนตรีกําหนด เมือ่ไดรั้บความ
ยนิยอมของผูเ้ยาวแ์ลว้อาจขอแปลงสัญชาตเิป็นไทยใหแ้ก่ผูเ้ยาวซ์ ึง่อยู่ในความดูแลของสถาน
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สงเคราะหม์าไม่นอ้ยกว่าสบิปี โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งมคีุณสมบัตติามมาตรา ๑๐ (๑14) และ 
(๓15)” 

ขอใหต้ระหนักว่า กฎหมายนี้ไดกํ้าหนด “อํานาจหนา้ที่” ใหแ้ก่ “ผูป้กครองสถาน
สงเคราะหข์องรัฐตามที่รัฐมนตรีกําหนด” จงึเป็นการผลักดันใหก้ระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของรัฐเขา้มาทําหนา้ทีใ่นการขจัดปัญหาความไรส้ัญชาตใิหแ้กเ่ด็กไรร้ากเหงา้ทีอ่ยู่ในความ
ดแูลของตน  
 

๕.๗. กา้วทีเ่จ็ดของความคบืหนา้ของงานจดัการปัญหาของเด็กและอดตีเด็กไร้
รากเหงา้ ก็คอื สภานติบิญัญตัแิหง่ชาตยิอมรบัการปฏริูปแนวคดิและวธิกีาร
ขจดัปัญหาความไรส้ญัชาตใิหแ้กเ่ด็กทีเ่กดินอกประเทศไทย ทีป่ระสบปัญหา
ความไรร้ฐัเพราะรากเหงา้ แตอ่ยูใ่นความดูแลของสถานสงเคราะหข์องรฐั ใน
มาตรา ๑๒/๑ (๓)  แหง่ พ.ร.บ. สญัชาต ิพ.ศ.๒๕๐๘ ซึง่ถกูแกไ้ขและเพิม่เตมิ
โดย พ.ร.บ.สญัชาต ิ(ฉบบัที ่๔) พ.ศ.๒๕๕๑  
การปฏริปูกฎหมายสญัชาตไิทยนีนํ้าไปสูก่ารสรา้งกลไกการใหส้ญัชาตไิทยแกค่นทีม่จีดุ

เกาะเกีย่วโดยหลกัดนิแดนโดยการเกดิทีม่สีถานะตามกฎหมายการทะเบยีนราษฎรไทย  แตไ่มอ่าจ
ใชส้ทิธติามมาตรา ๒๓ แหง่ พ.ร.บ.สญัชาต ิ(ฉบบัที ่๔) พ.ศ.๒๕๕๑ ทัง้นี ้เพราะเกดิหลงัวันที ่๒๖ 
กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๓๕  แตม่ขีอ้เท็จจรงิทีฟั่งไดว้า่ เป็นบตุรบญุธรรมของคนสญัชาตไิทย กลไกนี้
เป็นไปตามมาตรา ๑๒/๑ (๓) แห่ง พ.ร.บ. สัญชาต ิพ.ศ.๒๕๐๘ ซึง่ถูกแกไ้ขและเพิม่เตมิโดย 
พ.ร.บ.สัญชาต ิ(ฉบับที ่๔) พ.ศ.๒๕๕๑ ซึง่บัญญัตวิ่า  “ผูร้ับบตุรบญุธรรมซึง่เป็นผูม้สีัญชาตไิทย
อาจขอแปลงสญัชาตเิป็นไทยใหแ้กบ่ตุรบญุธรรมทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะซึง่ไดจ้ดทะเบยีนรับบตุรบญุ
ธรรมมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าหา้ปีและมหีลักฐานแสดงใหเ้ชือ่ไดว้า่เป็นผูเ้กดิในราชอาณาจักรไทย โดย
ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งมคีณุสมบตัติาม มาตรา ๑๐ (๑16) และ (๓17)” 
 

๕.๘. กา้วทีแ่ปดของความคบืหนา้ของงานจดัการปัญหาของเด็กและอดตีเด็กไร้
รากเหงา้ ก็คอื คณะกรรมการคุม้ครองเด็กแหง่ชาตแิตง่ต ัง้ “คณะอนุกรรมการ
ตดิตามการใหส้ถานะบุคคลแก่เด็ก” โดยคําส ัง่คณะกรรมการคุม้ครองเด็ก
แห่งชาตทิ ี ่๔/๒๕๕๑ เมือ่วนัที ่๒๖ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เพือ่ตดิตามการ
จดัการปญัหาเด็กไรส้ญัชาต ิ
การเกดิขึน้ของคณะอนุกรรมการตดิตามการใหส้ถานะบุคคลแก่เด็กนี้ไดก้่อใหเ้กดิ

ความร่วมมอืกันของประชาสังคมที่ทํางานดา้นเด็กที่จะเฝ้าระวังมใิหเ้ด็กในประเทศไทยประสบ
ปัญหาความไรรั้ฐไรส้ัญชาต ิและแกไ้ขปัญหาใหแ้กเ่ด็กทีป่ระสบปัญหาดังกลา่วแลว้ ดว้ยกฎหมาย
และนโยบายทีเ่อือ้ตอ่การจัดการปัญหานี ้จงึปรากฏความคบืหนา้ของการทํางานไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 
เวน้แตใ่นประเด็นทีก่ฎหมายยังไมเ่อือ้อํานวยบางประการ 

 
๖. ประเด็นการนติบิญัญตัทิ ีค่วรจะทําตอ่ไปในสว่นทีเ่ก ีย่วกบัเด็กหรอือดตีไรร้ากเหงา้ที่

ยงัไรร้ฐัหรอืไรส้ญัชาต ิ
ดว้ยการวจัิยเพื่อพัฒนาภายใตโ้ครงการศกึษาหลายโครงการ ในความดูแลของกองทุน

ศาสตราจารย ์คนงึ ฦๅไชย คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์เราพบว่า มปีระเด็นทีค่วรมี
การนติบิญัญัตใินระดับรัฐสภาอกี ๒ ประเด็น กลา่วคอื (๑) การเพิม่เตมิกฎหมายการทะเบยีนราษฎร 
                                                            
14 บรรลนุติภิาวะแลว้ตามกฎหมายไทยและกฎหมายทีบ่คุคลนัน้มสีญัชาต ิ
15 มอีาชพีเป็นหลักฐาน 
16 บรรลนุติภิาวะแลว้ตามกฎหมายไทยและกฎหมายทีบ่คุคลนัน้มสีญัชาต ิ
17 มอีาชพีเป็นหลักฐาน 
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เพือ่ปฏริูปแนวคดิในการรับฟังขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับคนไรร้ากเหงา้เพือ่การบันทกึทางทะเบยีนราษฎ ี
และ (๒) การเพิม่เตมิกฎหมายสัญชาต ิเพื่อใหส้ัญชาตไิทยแก่คนไรร้ากเหงา้ซึง่ไม่อาจพสิูจน์
สมัพันธภาพอยา่งแทจ้รงิกบัรัฐอืน่ใดบนโลก 

เพือ่ใหข้อ้เสนอในการปฏริูปกฎหมายเพือ่รับรองสทิธใินสถานะบคุคลตามกฎหมายไทยใหแ้ก่
เด็กและอดตีเด็กไรร้ากเหงา้เขา้สูก่ารรับรูข้องสาธารณะอยา่งชดัเจน ภาควชิาการทีร่ว่มมอืกนัศกึษา
เกีย่วกบัคนไรร้ากเหงา้จงึรอ้งขอใหอ้าจารยว์นัีส สสีขุ ซึง่เป็นนักวชิาการของกรมการปกครองทีเ่คย
ทําหนา้ทีเ่ลขานุการคณะกรรมาธกิารยกรา่ง พ.ร.บ.สญัชาตแิละพ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร ใน พ.ศ.
๒๕๕๑ ไดย้กร่าง พ.ร.บ.สัญชาตแิละพ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎรในประเด็นที่เอือ้ต่อการจัดการ
ปัญหาความไรส้ถานะทางกฎหมายของคนไรร้ากเหงา้อกีครัง้หนึง่  

และเพื่อใหข้อ้มูลแก่คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐานของ
รัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าดว้ยสทิธเิด็ก ดฉัินจงึเสนอใหท้ี่ประชุมไดม้ีโอกาสรับฟังคําอธบิาย
เกีย่วกบัรา่ง พ.ร.บ.ทัง้สองจากอาจารยว์นัีส สสีขุ ดว้ยตนเองอกีดว้ย  
 
๗. ตวัอยา่งของการนติบิญัญตัเิพือ่ใหส้ญัชาตแิกค่นไรร้ากเหงา้ 

๗.๑. กฎหมายญีปุ่่ น 
A child shall, in any of following cases, be a Japanese national : 
(3) When both parents are unknow or have no nationality in a case where 

the child is born in Japan.18 
 

๗.๒. กฎหมายฟินแลนด ์
(๑) ทารกหรือเด็กที่ถูกทอดทิง้และถูกพบในรัฐฟินแลนด์ ใหถ้ือว่า มีสัญชาติ

ฟินแลนด ์ตราบเท่าที่เขาหรือเธอยังไม่มีสัญชาตขิองรัฐอื่น อย่างไรก็ตาม 
แมว้่าเด็กเหล่านี้จะสามารถไดส้ัญชาตขิองรัฐอืน่ ในเงือ่นไขว่า เด็กจะตอ้งมี
อายุครบ ๕ ปี บรบิรูณ์ก่อนนั้น ก็ยังใหถ้ือว่า เด็กสามารถคงไวซ้ ึง่สัญชาติ
ฟินแลนด ์

(๒) ทารกหรอืเด็กทีเ่กดิในรัฐฟินแลนดแ์ตไ่ม่อาจสบืทราบสัญชาตขิองบพุการไีด ้
ใหถ้อืวา่ มสีัญชาตฟิินแลนด ์ตราบเทา่ทีเ่ขาหรอืเธอยังไมม่สีัญชาตขิองรัฐอืน่ 
มาตราการเช่นทีว่่านี้ ใหร้วมถงึบุตรนอกสมรสของมารดาทีไ่ม่อาจสบืทราบ
สัญชาตดิว้ย อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ เด็กเหลา่นี้จะสามารถไดส้ญัชาตขิองรัฐอืน่ 
ในเงื่อนไขว่า เด็กจะตอ้งมอีายุครบ ๕ ปี บรบิรูณ์ก่อนนัน้ ก็ยังใหถ้อืว่า เด็ก
สามารถคงไวซ้ ึง่สญัชาตฟิินแลนด ์

 
จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 
 
 
      รศ.ดร.พันธท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร) 
            คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
        อนุกรรมการฯ 
 

                                                            
18

 http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/tnl‐01.html 
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--------------------------------- 
เอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๑ 
--------------------------------- 
รา่ง พระราชบญัญัตกิารทะเบยีนราษฎร (ฉบบัที ่. .) พ.ศ. . . . .19 
---------------------------------- 
................................................................................................................................
........................................................................ 
  โดยทีเ่ป็นการสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบยีนราษฎร 
    พระราชบัญญัตนิี้มบีทบัญญัตบิางประการเกีย่วกับการจํากัดสทิธแิละเสรภีาพของ
บุคคลซึง่มาตรา ๒๙  มาตรา..  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิหก้ระทําไดโ้ดย
อาศยัอํานาจตามบทบญัญัตแิหง่กฎหมาย 
 ......................................................................................................................
.................................................................................. 
  มาตรา ๑  พระราชบญัญัตนิีเ้รยีกวา่ “พระราชบญัญัตกิารทะเบยีนราษฎร (ฉบบัที ่. .) 
พ.ศ. . . . .” 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตนิี้ใหใ้ชบ้ังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 
  มาตรา ๓  ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนีเ้ป็นวรรคสอง วรรคสามและวรรคสีข่องมาตรา ๑๙/๒ 
แห่งพระราชบัญญัตกิารทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่เพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตกิารทะเบยีน
ราษฎร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
   “เด็กซึง่ถูกทอดทิง้ เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีตามมาตรา ๑๙ และ         
มาตรา ๑๙/๑ ทีอ่าศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยและมคีุณสมบัตดิังตอ่ไปนี้ ใหถ้อืว่าเป็นผูท้ีเ่กดิใน
ราชอาณาจักรไทย และใหน้ายทะเบยีนผูรั้บแจง้จดทะเบยีนการเกดิและออกเอกสารทะเบยีนราษฎร
ใหเ้ด็กไวเ้ป็นหลกัฐานตามระเบยีบทีผู่อํ้านวยการทะเบยีนกลางกําหนด  
 
       (๑) เด็กทีไ่มส่ามารถสบืหาขอ้เท็จจรงิหรอืไมป่รากฏหลกัฐานเกีย่วกบัประวัตคิวาม
เป็นมาของเด็กโดยหัวหนา้หน่วยงานทีอ่ปุการะดแูลเด็กนัน้เป็นผูใ้หก้ารรับรองเหตดุังกลา่ว หรอื 
     (๒) เด็กทีม่คีวามผดิปกตทิางสมองตามความเห็นของแพทย ์หรอื 
      (๓) เด็กทีม่บีดิาหรอืมารดาคนทีเ่หลอือยู่เป็นคนพกิารจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
หรอืเป็นผูป่้วยทางสมองไม่สามารถแจง้ขอ้ความไดเ้ชน่เดยีวกับบุคคลทั่วไปโดยมหีนังสอืรับรอง
ของแพทย ์หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถตามคําพพิากษาของศาล หรอื 
      (๔) เด็กทีม่คีณุสมบัตอิืน่ นอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ตามทีผู่อํ้านวยการทะเบยีน
กลางประกาศกําหนด 
    เด็กตามวรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ตอ้งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตจิาก
คณะกรรมการทีน่ายทะเบยีนจังหวัดหรอืนายทะเบยีนกรงุเทพมหานครแตง่ตัง้ โดยใหค้ณะกรรมการ
ดงักลา่วตรวจสอบคณุสมบตัภิายในสามสบิวันนับแตว่ันทีไ่ดรั้บเรือ่งจากนายทะเบยีน  
    กรณีนายทะเบยีนตรวจพบขอ้เท็จจรงิและมหีลักฐานเชือ่ไดว้่าเด็กทีไ่ดรั้บการจด
ทะเบยีนการเกดิตามวรรคสองเป็นผูท้ีเ่กดินอกราชอาณาจักรไทย ใหน้ายทะเบยีนอําเภอหรอืนาย
ทะเบียนทอ้งถิน่ยกเลกิการจดทะเบียนการเกดิของบุคคลดังกล่าวตามมาตรา ๑๐ และจัดทํา
ทะเบยีนใหใ้หมต่ามมาตรา ๓๖ หรอืมาตรา ๓๘ แลว้แตก่รณี” 
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  มาตรา  ๔   บุคคลที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอาศัยอยู่ ใน
ราชอาณาจักรไทยโดยไมม่หีลักฐานการแจง้การเกดิและไมม่ชี ือ่และรายการบคุคลในทะเบยีนบา้น
หรือทะเบียนบา้นกลาง เนื่องจากเหตุที่ไม่สามารถแสวงหาพยานหลักฐานยนืยันถิน่ทีเ่กดิและ
สัญชาตขิองตนได ้ ถา้บคุคลนัน้อาศัยอยู่จรงิในราชอาณาจักรไทยตดิตอ่กันเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า
สบิปี และมคีณุสมบตัติามทีผู่อํ้านวยการ ทะเบยีนกลางประกาศกําหนด ใหถ้อืวา่ผูนั้น้เป็นผูท้ีเ่กดิใน
ราชอาณาจักรไทย เวน้แตจ่ะมหีลกัฐานยนืยนัขอ้เท็จจรงิเป็นอยา่งอืน่ 
    บุคคลตามวรรคหนึ่งที่ประสงค์จะมีเอกสารทะเบียนราษฎร ใหย้ื่นคําขอต่อนาย
ทะเบยีนแห่งทอ้งที่ที่ผูนั้ ้นมีภูมลํิาเนาปัจจุบัน โดยใหน้ายทะเบียนตรวจสอบและรวบรวม
พยานหลักฐานเสนอใหค้ณะกรรมการที่นายทะเบยีนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
แต่งตัง้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูข้อภายในสามสบิวันนับแต่วันทีไ่ดรั้บเรื่องจากนายทะเบยีน 
ทัง้นีก้ารจัดทําทะเบยีนราษฎรของบคุคลทีผ่า่นการตรวจสอบคณุสมบัตแิลว้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่
ผูอํ้านวยการทะเบยีนกลางกําหนด โดยในสว่นของรายการสัญชาตใิหพ้จิารณาตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายวา่ดว้ยสัญชาต ิ สว่นรายการอืน่ๆ ใหบ้นัทกึตามขอ้เท็จจรงิเทา่ทีส่ามารถจะทราบได ้
    กรณีนายทะเบยีนตรวจพบขอ้เท็จจรงิและมหีลักฐานเชือ่ไดว้่าบุคคลที่ไดรั้บการ
จัดทําทะเบยีนราษฎรตามวรรคสองเป็นผูท้ีเ่กดินอกราชอาณาจักรไทยและไม่ไดส้ัญชาตไิทยโดย
การเกดิตามกฎหมายว่าดว้ยสัญชาต ิหรือมีเอกสารการทะเบียนของประเทศอืน่และผูนั้้นไม่ได ้
สัญชาตไิทยตามกฎหมายว่าดว้ยสัญชาต ิใหน้ายทะเบยีนอําเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ยกเลกิ
เอกสารทะเบยีนราษฎร ของบคุคลดังกลา่วตามมาตรา ๑๐ แหง่พระราชบัญญัตกิารทะเบยีนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่เพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตกิารทะเบยีนราษฎร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
จัดทําทะเบยีนใหใ้หมต่ามสถานะทีแ่ทจ้รงิของบคุคลดงักลา่ว 
 
  มาตรา ๕  ใหร้ัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญัตนิี ้
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
นายกรัฐมนตร ี 
--------------------------------------------------------- 
รา่งบนัทกึหลกัการและเหตผุลประกอบรา่งพระราชบญัญัตกิารทะเบยีนราษฎร (ฉบบัที ่. .) 
พ.ศ. . . . . 
--------------------------------------------------------- 
หลกัการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบยีนราษฎร 
--------------------------------------------------------- 
เหตผุล 
    โดยทีก่ารจดทะเบยีนการเกดิและการจัดทําทะเบยีนราษฎรของเด็กซึง่ถูกทอดทิง้
เด็กเรร่่อน  และคนไรร้ากเหงา้ มปัีญหาสําคัญเกีย่วกับพยานหลักฐานทีใ่ชพ้สิจูนย์นืยันสถานะการ
เกดิ และสัญชาตซิึง่ไมส่ามารถคน้หาพยานหลักฐานไดเ้หมอืนเด็กทั่วไป ทําใหเ้ป็นอปุสรรคอยา่ง
มากตอ่ การแจง้การเกดิและการจัดการปัญหาสถานะและสทิธขิองบคุคลดังกลา่วซึง่อาจไดร้ับการ
ปฏบิัตทิีไ่มเ่หมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิและไมส่อดคลอ้งกบัหลักสทิธมินุษยชน  จงึจําเป็นตอ้ง
ตราพระราชบญัญัตนิี ้
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--------------------------------- 
เอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๒ 
--------------------------------- 
รา่ง พระราชบญัญัตสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่. .) พ.ศ. . . . .20 
---------------------------------- 

......................................................................................................................
.................................................................................. 
  โดยทีเ่ป็นการสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาต ิ
    พระราชบัญญัตนิี้มบีทบัญญัตบิางประการเกีย่วกับการจํากัดสทิธแิละเสรภีาพของ
บุคคลซึง่มาตรา ๒๙  มาตรา..  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิหก้ระทําไดโ้ดย
อาศยัอํานาจตามบทบญัญัตแิหง่กฎหมาย 

......................................................................................................................
.................................................................................. 
  มาตรา ๑  พระราชบญัญัตนิีเ้รยีกวา่ “พระราชบญัญัตสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่. .) พ.ศ. . . . 
.” 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตนิี้ใหใ้ชบ้ังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 
  มาตรา ๓  ใหย้กเลกิความใน (๒) ของมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
สญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘  ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ใหใ้ชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน  
   “(๒)  ผูท้ีเ่กดิในราชอาณาจักรไทยโดยในขณะเกดิมบีดิาตามกฎหมายหรอืมารดา 
กรณีไม่ปรากฏบดิา เป็นคนต่างดา้วทีไ่ดรั้บอนุญาตใหม้ถี ิน่ที่อยู่ถาวรในราชอาณาจักรไทยตาม
กฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมอืง และผูท้ีเ่กดิในราชอาณาจักรไทยซึง่ไม่ใชบ่คุคลตามมาตรา ๗ ทว ิ
วรรคหนึง่” 
 
  มาตรา ๔  ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนี้เป็นมาตรา ๗/๑ แห่งพระราชบัญญัตสิัญชาต ิพ.ศ. 
๒๕๐๘   
      “มาตรา ๗/๑ บคุคลทีเ่กดิในราชอาณาจักรไทยโดยไมป่รากฏบดิาและมารดา  หรอื
บดิาหรอืมารดามอีาการป่วยทางจติหรอืทางสมองจนไมส่ามารถแจง้ขอ้ความไดเ้ชน่เดยีวกบับคุคล
ทั่วไปโดย  มหีนังสอืรับรองจากแพทยข์องโรงพยาบาลของรัฐ หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถตามคํา
พพิากษาของศาล ถา้ผูนั้น้มีคุณสมบัตดิังต่อไปนี้ใหถ้อืว่าเป็นผูม้สีัญชาตไิทยโดยการเกดิ ทัง้นี้
ตัง้แตว่ันทีพ่ระราชบญัญัตนิีใ้ชบ้งัคบั 
     (๑) อาศยัอยูใ่นราชอาณาจักรไทยตดิตอ่กนัโดยมหีลกัฐานทะเบยีนราษฎร  
    (๒) สําหรับผูท้ีม่อีายุตัง้แต่สบิแปดปีบรบิูรณ์จะตอ้งอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย
ตดิต่อกันไม่นอ้ยกว่าสบิปี และเป็นผูท้ี่มีความประพฤตดิีหรือทําคุณประโยชน์ใหแ้ก่สังคมหรือ
ประเทศไทยโดยมหีลกัฐานหรอืหนังสอืรับรองจากหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
    (๓) ไมป่รากฏหลกัฐานวา่มหีรอืใชส้ญัชาตอิืน่ 
    บุคคลที่มีคุณสมบัตติามวรรคหนึ่งใหย้ื่นคําขอลงรายการสัญชาตไิทยในเอกสาร
ทะเบยีนราษฎรต่อนายทะเบยีนอําเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบยีน
ราษฎรแหง่ทอ้งทีท่ีผู่นั้น้มภีมูลํิาเนาปัจจบุนั” 
     

                                                            
20

 ยกรา่งโดย อาจารยว์นัีส สสีขุ  



Page 14 of 14 

 

  มาตรา ๕  เมือ่มพีฤตกิารณ์อันเชือ่ไดว้่าการไดส้ัญชาตไิทยตามมาตรา ๗/๑ แห่ง
พระราชบญัญัตสิญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ ซึง่เพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตนิีข้องผูใ้ด เกดิจากการกระทํา
โดย    มชิอบดว้ยกฎหมายหรอืปกปิดขอ้เท็จจรงิหรอืแสดงขอ้ความเท็จอันเป็นสาระสําคัญ หรอืมี
หลกัฐานเชือ่ไดว้า่ผูท้ีไ่ดส้ญัชาตไิทยตามมาตรา ๗/๑ ใชส้ญัชาตอิืน่ซ ึง่มใิชส่ญัชาตทิีไ่ดม้าโดยการ
ขอแปลงสัญชาตหิรอืการไดส้ัญชาตติามบดิาหรอืมารดาบุญธรรม  รัฐมนตรมีอํีานาจถอนสัญชาติ
ไทยของผูนั้น้ ทัง้นีรั้ฐมนตรอีาจมอบอํานาจใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยดําเนนิการแทนก็ได ้
 
  มาตรา ๖  บทบัญญัตมิาตรา ๗/๑ แห่งพระราชบัญญัตสิัญชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ ซึง่
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตนิี ้ใหม้ผีลใชบ้งัคบักบัผูเ้กดิกอ่นวันทีพ่ระราชบญัญัตนิีใ้ชบ้งัคบัดว้ย 
 
  มาตรา ๗  ใหร้ัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญัตนิี ้
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
นายกรัฐมนตร ี 
---------------------------------------------------- 
รา่งบนัทกึหลกัการและเหตผุล 
ประกอบรา่งพระราชบญัญัตสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่. .) 
พ.ศ. . . . . 
---------------------------------------------- 
หลกัการ 
แกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาต ิ
--------------------------------------------- 
เหตผุล 
    โดยทีก่ารแกไ้ขปัญหาเรือ่งสถานะบคุคลและสทิธขิองคนทีเ่กดิในราชอาณาจักร
ไทยซึง่ถกูทอดทิง้ ไม่ปรากฏบพุการ ีมปัีญหาในทางปฏบิัตอิันเนื่องมาจากความไมช่ดัเจนของ
บทบัญญัตใินกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาต ิทําใหเ้ป็นอปุสรรคอยา่งมากตอ่บคุคลดังกลา่วทีจ่ะไดร้ับ
สทิธติามกฎหมายทีเ่หมาะสมกับสภาพความเป็นจรงิและสอดคลอ้งกับหลักการของกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ จงึจําเป็นตอ้งตราพระราชบญัญัตนิี ้
 


