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Abstract 

  

 At the moment, Thailand faces the problems of illegal immigrants which 

affect to both government officers and national security including Thai people. 

The illegal immigrants also negatively affect to Thai economy because mostly of 

such illegal immigrants will snatch the job opportunity from Thai local people. It 

is appeared that the legal right of the illegal immigrants is still ambiguous because 

they may not be recognized by Thai law which causes to violate against their 

right, therefore, the develpoement on legal and control system should be carried 

out under the fair and equity basis. 

 This article is memntioned about concept and theory in relation to illegal 

immigrants including its possible solution. 

 
บทคัดย่อ 
 
 เน่ืองจากประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัคนเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย ซ่ึงเป็น
ปัญหา ต่อทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  และความมัน่คงของรัฐ และยอ่มส่งผลกระทบต่อประชาชน คน
ต่างดา้วท่ีเขา้เมืองมาโดยผิดกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากส่วน
ใหญ่ คนต่างด้าวจะเขา้มาเพื่อท างานในประเทศ ซ่ึงเป็นการแย่งงานประชากรในพื้นท่ีนั้นๆ 
ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ สิทธิของคนเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย ยงัคงมีความคุมเครืออยู ่ เน่ืองจากหาก
มิใช่บุคคลท่ีกฎหมายรองรับสถานภาพแล้ว สิทธิบางประการท่ีกฎหมายรองรับไว  ้ บุคคล
ดังกล่าวอาจไม่ได้รับสิทธ์ินั้ น ท าให้มีการถูกละเมิดสิทธิ  จึงควรท่ีจะมีการพฒันาระบบ
กฎหมายและการดูแลคนเขา้เมือง ทั้ งๆท่ีการเขา้เมืองมานั้นจะไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดย
ระบบกฎหมายและการดูแลจะตอ้งน าหลกัสิทธิมนุษยชนมาใชก้บับุคคลทุกคนอยา่งเสมอภาค
และเท่าเทียมกนั บทความน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึง แนวความคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนเขา้เมืองท่ี
ผดิกฎหมาย และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  
 
ค าส าคญั สิทธิมนุษยชน 
  การเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย 



 

1. ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 
 เน่ืองจากในอดีตจนถึงปัจจุบนัประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัคนเขา้เมืองโดย
ผิดกฎหมายซ่ึงเป็นปัญหาท่ีก่อให้เกิดความวิตกกงัวล ต่อทั้งผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือแมแ้ต่ปัญหาเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐ ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นในทางใด
ยอ่มส่งผลกระทบต่อประชาชน พลเมืองของรัฐทั้งส้ิน  
  โดยส่วนใหญ่แล้วคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศเน่ืองจากส่วนใหญ่ คนต่างดา้วจะเขา้มาเพื่อท างานในประเทศ ซ่ึงเป็นการ
แย่งงานประชากรในพื้นท่ีนั้นๆ ท าให้คนไทยตกงาน เงินหมุนเวียนออกนอกประเทศ และไม่
สามารถท่ีจะตรวจสอบได ้เพราะไม่มีการด าเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ในอีก
ทางหน่ึงหากกล่าวถึงสิทธิของคนเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายแลว้จะเห็นได้ว่ายงัคงมีความคุม
เครืออยู่มาก เน่ืองจากหากมิใช่บุคคลท่ีกฎหมายรองรับสถานภาพแล้ว สิทธิบางประการท่ี
กฎหมายรองรับไว ้ บุคคลดงักล่าวอาจไม่ไดรั้บสิทธินั้น ท าให้มีการถูกละเมิดสิทธิซ่ึงอาจจะ
เป็นไปไดโ้ดยง่าย 
 สิทธิประการหน่ึงท่ีส าคัญท่ีสุด  และเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย คือ สิทธิมนุษยชน ซ่ึงหากได้ศึกษาถึงท่ีมาและความส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยแลว้ ความเขา้ใจท่ีวา่ระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความหมายเฉพาะทางการเมือง
การปกครองเท่านั้นยงัไม่ถูกตอ้ง เพราะประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริงแลว้เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของ
ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นในด้านของจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล หรือแม้กระทัง่
แนวทางในการปฏิบติัของคนส่วนรวม ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เก่ียวขอ้งกบัหลกัประชาธิปไตย
ทั้งส้ิน ดงันั้นการเขา้มาของคนต่างดา้วจึงมีผลกระทบต่อความเป็นระบอบประชาธิปไตย และ
รวมถึงความมัน่คงของรัฐ ท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีว่า คนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองมาโดยผิดกฎหมาย
เป็นผูก้ระท าความผิด เจา้หน้าท่ีมีอ านาจในการจบักุมและใช้วิธีการในการจบักุมท่ีรุนแรงไม่
เหมาะสมกบัประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงท่ีจะตอ้งเนน้ท่ีสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนภายในประเทศ หรือภายนอกประเทศก็ตาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิมนุษยชนท่ีจะตอ้งให้กบัมนุษยทุ์กคนท่ีอยู่บนผืนโลกแห่งน้ีอย่างเท่า
เทียมกนั รวมถึงไม่วา่จะเป็นรัฐใดๆ ก็ตามดว้ย 
 ปัญหาประการแรก พบว่าบุคคลท่ีเป็นคนต่างด้าวท่ีจะเข้าเมืองนั้นมีสองประเภทท่ี
สามารถพบได้คือ การเขา้เมืองของคนต่างด้าวมาอย่างถูกกฎหมายบุคคลต่างด้าวประเภทน้ี
กฎหมายจะให้ความคุ้มครองการกระท าต้องท าตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยต้องค านึ งถึง
ศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทียมกนั  และการเขา้เมืองมาของคนต่างด้าวอย่างผิด
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กฎหมาย ปัญหา จึงเกิดการละเมิดสิทธิคนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองมาอยา่งผิดกฎหมายซ่ึงพบวา่บุคคล
ผูก้ระท าละเมิดคนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองมาอยา่งผิดกฎหมายจะกระท าไดง่้ายกวา่คนต่างดา้วท่ีเขา้
เมืองมาอย่างถูกกฎหมาย  กรณีเช่น เด็กท่ีเขา้เมืองมาท างานรับจา้งให้กบันายจา้งโดยไม่ถูกตอ้ง
ตามกฎหมายคนเข้าเมือง ก็จะถูกทารุณกรรม ใช้งานอย่างทรมาน จากผู ้ว่าจ้าง อย่างไร้
มนุษยธรรม และไม่ค  านึงถึงศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์มีการลงโทษท่ีรุนแรง ซ่ึงก็พบเห็น
เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ กรณีดังกล่าวขา้งต้นจึงควรท่ีจะมีการพฒันาระบบ
กฎหมายและการดูแลคนเขา้เมืองทั้งท่ีการเขา้เมืองมานั้นจะถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 
โดยระบบกฎหมายและการดูแลจะตอ้งน าหลกัสิทธิมนุษยชนมาใชก้บับุคคลทุกคนอยา่งเสมอ
ภาคอยา่งเท่าเทียม  
 ประเด็นปัญหาประการแรกจึงมีอยูว่า่ สิทธิมนุษยชนใดบา้งท่ีคนต่างดา้วซ่ึงเขา้เมืองมา
โดยผิดกฎหมายจะไดรั้บจากรัฐไทย เพราะเน่ืองจากการละเมิดสิทธิคนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดย
ผิดกฎหมายกระท าไดง่้ายกวา่คนต่างดา้วท่ีเขา้มาอยา่งถูกกฎหมาย หากแต่เม่ือค านึงถึงศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยแ์ลว้จะเห็นไดว้า่มีอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันั้นจึงควรท่ีจะมีการพฒันาระบบการเขา้
เมือง และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนของคนต่างดา้ว 

 ประเด็นปัญหาประการท่ีสอง คือ ปัญหาการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนท่ีควรให้แก่คน
ต่างดา้วซ่ึงเขา้เมืองมาโดยผิดกฎหมาย นั้น สมควรท่ีจะมีมากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึง
สภาวะการณ์ของรัฐ ความมัน่คงของรัฐ และสภาพทางเศรษฐกิจประกอบกนั โดยในบทความน้ี
จะแสดงให้เห็นถึง แนวความคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนเขา้เมือง และแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา อย่างไรก็ตาม บทความน้ีคงมุ่งเน้นในมุมมองของกฎหมายเป็นหลัก จึงไม่อาจ
ครอบคลุมถึงประเด็นในเร่ืองภาระต่างๆของประเทศไทยท่ีตอ้งแบกรับซ่ึงอาจมีผลกระทบใน
ดา้นอ่ืนๆเช่นกนั 
 ในอนาคตอันใกล้น้ีประเทศไทยก าลังท่ีจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asean Community: AC) ท าให้คนต่างด้าวท่ีจะเข้าสู่รัฐไทยนั้นสามารถท าได้ง่ายข้ึน 
นอกจากน้ีประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เป็นประเทศเพื่อนบา้นกบัประเทศไทย ซ่ึง
มีปัญหาเก่ียวกบัการเขา้เมืองโดยผดิกฎหมายของประชากรของประเทศเหล่าน้ีก็จะเขา้เมืองโดย
ผดิกฎหมายไดง่้ายข้ึนเช่นกนั ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาถึงผลกระทบอนัเก่ียวขอ้งกบั
สิทธิพื้นฐานของมนุษยชนเพื่อน าไปปฏิบัติต่อคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้ น 
นอกจากน้ียงัอาจน าไปสู่การวางมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของคนต่างด้าวท่ีเขา้เมืองโดยผิด
กฎหมายระหว่างรัฐภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย เพื่อเป็นแนวปฏิบติัอนัเป็น
เอกภาพ และมีลกัษณะไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะส่งเสริมทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน และ
เศรษฐกิจใหเ้จริญกา้ว หนา้ต่อไป 
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2. ประวตัิ ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎ ีและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัสิทธิมนุษยชนและคนเข้าเมือง 
 
 2.1 ประวติั ความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน 
 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิท่ีมนุษยทุ์กคนเกิดมามีความเท่าเทียม
กนั มีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลท่ีไดท่ี้ไดรั้บการ
รับรอง หรือคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นความหมายตามนยักฎหมายคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  

นอกจากน้ียงัเป็นค าท่ีกล่าวอา้งถึงความมีสิทธิเสรีภาพและอิสรภาพของมนุษยม์าช้า
นาน ซ่ึงแต่เดิมในยุคสมยักรีก-โรมนัจะใชค้  าค าวา่ สิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) หรือ
สิทธิของเอกชน (Civil Right) แทน ต่อมาจึงเร่ิมใช้ค  าว่าสิทธิมนุษยชนในช่วงหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นเป็นตน้มา ซ่ึงการต่อสู้เร่ืองสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนมาช้านานพอจะ
สรุปแบ่งออกไดเ้ป็นสามยคุสมยัดงัน้ี1 
  

2.1.1 ยคุกรีก – โรมนั (ประมาณ 540 – 480 ปีก่อนคริสตกาล) 
 ในสมยักรีกโรมนัไดมี้แนวความคิดเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนโดยนกัปรัชญาชาวกรีกท่ีมี
เช่ือวา่ เฮราคริตุส (Heraclitus) ซ่ึงไดคิ้ดคน้หลกักฎหมายธรรมชาติ และเป็นผูว้างพื้นฐานของ
กฎหมายธรรมชาติไว ้ซ่ึงสาระส าคญัอยู่ท่ีแก่นสารของชีวิตมนุษย์ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติมี
จุดหมายปลายทางและมีเหตุผลอนัแน่นอนไม่ไดเ้กิดข้ึนจากเจตจ านง หรือความตอ้งการของ
มนุษยผ์ูมี้อ  านาจผูใ้ด กล่าวคือ การท่ีมนุษยเ์กิดมายอ่มมีพร้อมดว้ยสติปัญญาท่ีจะก าหนดวิถีทาง
ในชีวิตของตนได ้ดงันั้นมนุษยจึ์งมีสิทธิในชีวิตและเสรีภาพในร่างกายมาแลว้ตั้งแต่ก าเนิด ซ่ึง
แนวความคิดน้ีก็ไดรั้บการการยอมรับในยคุสมยันั้น ในฐานะหลกัการของกฎหมายธรรมชาติท่ี
ยกข้ึนต่อสู้ผูป้กครองแบบทรราชท่ีไม่มีความเป็นธรรมออกกฎหมายในลักษณะท่ีข่มเหง
ประชาชนผูเ้ป็นพลเมืองของรัฐ บุคคลทีสนบัสนุนแนวความคิดน้ีไดแ้ก่ โสกราติส (Socrates), 
เพลโต (Plato) และอริสโตเติล (Aristotle) ซ่ึงนกัปราชญเ์หล่าน้ีไดอ้ธิบายความต่อไปดว้ยใน
ลักษณะของความเช่ือในเหตุและผลของมนุษย์ ซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนอันเป็นส่ิงท่ี
ขบัเคล่ือนความเป็นไปของจกัรวาล มนุษยซ่ึ์งเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวาลจึงถูกควบคุมไปตาม
เหตุและผล ซ่ึงสิทธิและเสรีภาพอนัติดตวัมนุษยม์าแต่ก าเนิดนั้นก็เป็นผลท่ีมาจากเหตุตาม

                                                           
1 สมชาย กษิติประดิษฐ,์ “สิทธิมนุษยชน,” กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั

รามค าแหง, 2546, หนา้ 6 - 7. 
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กฎหมายธรรมชาติน้ี โดยชาวโรมนัเช่ือว่า “กฎหมายตามธรรมชาติน้ีมีศกัด์ิสูงกว่ากฎหมายท่ี
มนุษยบ์ญัญติัข้ึน” 
 
 2.1.2 ยคุกลาง 
 หลงัจากท่ีจกัรวรรดิโรมนัเส่ือมอ านาจลง คริสต์ศาสนาไดเ้ขา้มามีอิทธิพลอย่างมาก 
จกัรพรรดิคอนสแตนตินไดรั้บเอาคริสศาสนาไวเ้ป็นศาสนาประจ าชาติโรมนั  คนในยุคน้ีจึงเช่ือ
ในพระผูเ้ป็นเจา้เพราะคริสต์ศาสนาสั่งสอนให้เช่ือว่าพระเจา้เป็นผูส้ร้างโลกและมนุษยข้ึ์นมา 
ดงันั้นมนุษยจึ์งตอ้งยอมรับพระเยซูและศาสนาคริสต์จึงจะไดรั้บพระมหากรุณาจากพระผูเ้ป็น
เจา้ศาสนาคริสตไ์ดเ้ผยแพร่ทฤษฎีวา่ก่อนท่ีพระเยซูจะจากโลกน้ีไปพระองค์ไดต้ั้งให้นกับุญปี
เตอร์เป็นคนสร้างศาสนจกัรข้ึนมาแทนโดยไดรั้บมอบหมายจากพระผูเ้ป็นเจา้ให้คอยดูแลสัตย์
โลกให้อยู่ในครรลองคลองธรรม โดยได้มีการน าเอาหลักการทางกฎหมายธรรมชาติมา
ผสมผสานกบัหลกัค าสอนทางคริสตศาสนา และไดห้ยิบยกในเร่ืองบาปบุญคุณโทษข้ึนมาและ
มองเห็นวา่มนุษยมี์บาปไม่ฟังหลกัธรรมค าสอนของพระผูเ้ป็นเจา้ฝ่ายศาสนจกัรจึงตอ้งมีหนา้ท่ี
ต้องท าให้กฎหมายท่ีมนุษย์บัญญัติข้ึนมามีส่วนใกล้เคียงกับหลักอมตะของพระผูเ้ป็นเจ้า 
กล่าวคือเป็นหลกัท่ีไม่อาจสูญสลายไปได ้ดงันั้นฝ่ายศาสนจกัรจึงตอ้งมีอ านาจสูงกวา่รัฐและรัฐ
ตอ้งท าหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคมและให้ความพิทกัษแ์ก่ศาสนจกัรซ่ึงจะเป็น
หนทางท่ีท าให้มนุษยบ์รรลุความดีได ้ทฤษฎีน้ีถือวา่อ านาจรัฐของฝ่ายฆราวาสเป็นส่ิงท่ีชัว่ร้าย
จึงถูกน ามาเป็นเหตุผลของปรัชญาทางการเมืองส าหรับการอา้งอ านาจสูงสุดของฝ่ายศาสนจกัร
แนวความคิดเช่นนั้นจึงก่อใหเ้กิดความแตกแยกแยง่ชิงอ านาจกนัระหวา่งฝ่ายรัฐของฆราวาสกบั
ฝ่าศาสนจกัรต่อมา เซน โทมสั อไควนสั (St. Thomas Aquinas) นกับวชและนกัปรัชญา
ชาวอิตาเลียนจึงไดม้าเปล่ียนแปลงแนวความคิดของฝ่ายศาสนจกัรใหม่โดยท่านเห็นวา่ฝ่ายรัฐ
มิใช่สถาบนัท่ีมีความชัว่ร้ายอีกต่อไป เซน โทมสั อไควนสั เห็นว่ารัฐเป็นแหล่งรวมของ
กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมและรัฐเปรียบเสมือนเคร่ืองมือให้มนุษยบ์รรลุความดีและความยุติธรรม
ได ้ โดยท่านไดน้ าแนวความคิดเร่ืองเหตุผลกลบัมายกยอ่งอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากท่ีประชาชนใน
ตน้ยคุกลางไม่มีความเช่ือถือเร่ืองเหตุผลของมนุษยม์านบัหลายร้อยปี ดงันั้นกฎหมายของมนุษย์
จะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายธรรมชาติ หากขดัต่อกฎหมายธรรมชาติจะไม่มีค่าเป็นกฎหมาย 
 
 2.1.3 ยคุปัจจุบนั 
 หลงัจากท่ีบา้นเมืองตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของศาสนจกัรมาเป็นเวลานานระยะแรกราว
ศตวรรษท่ี 14 ถึง 16 ก็เกิดมีการแยกตวัเป็นอิสระในความเช่ือทางศาสนาระหวา่งคาทอริค กบั
นิกายโปรเตสแตนต์ท่ีเกิดข้ึนใหม่จนในท่ีสุดนิกายโปรเตสแตนต์ไม่ข้ึนกบัฝ่ายโรมนัคาทอริค
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อีกต่อไป และไดร้วมตวักนัมากข้ึนเป็นรัฐต่างๆ ขยายตวัในทางเศรษฐกิจอยา่งกวา้งขวางส่งผล
ให้ฝ่ายรัฐตอ้งถามหาความชอบธรรมในการปกครอง ส่วนฝ่ายประชาชนไดเ้รียกร้องในฐานะ
ปัจเจกชนเช่นเดียวกนั ช่วงศตวรรษท่ี 16-18 เป็นยคุท่ีหลกักฎหมายธรรมชาติไดพ้ฒันาข้ึนอยา่ง
ท่ีสุดแต่เป็นแนวความคิดของฝ่ายศาสนจกัรท่ียกข้ึนมาอา้งในการต่อสู้กบัฝ่ายรัฐและประชาชน
โดยเน้นเร่ืองเหตุผลนิยมซ่ึงต่างฝ่ายต่างก็อา้งหลกักฎหมายธรรมชาติเป็นเหตุผลในการต่อสู้
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจการปกครองของตน จนในท่ีสุดฝ่ายรัฐและประชาชนต่างก็เป็นอิสระไม่
อยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนจกัรอีกต่อไป ความขดัแยง้จึงเกิดข้ึนระหว่างฝ่ายรัฐกับฝ่าย
ประชาชนแทน ซ่ึงฝ่ายรัฐก็อา้งความชอบธรรมในการออกกฎหมายเพื่อความสงบสุขของ
ประชาชน ฝ่ายประชาชนต่างก็เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนเช่นกนั เม่ือฝ่ายรัฐใช้
อ านาจปกครองอย่างไม่เป็นธรรมจึงน าไปสู่การเกิดความขดัแยง้ท่ีท าให้เกิดการสูญเสียชีวิต
และทรัพยสิ์นของประชาชนจ านวนมาก ฝ่ายประชาชนจึงใชแ้นวความคิดปัจเจกชนนิยมเป็น
แนวทางต่อสู้จนเกิดการปฎิวติัในประเทศอังกฤษเม่ือปี ค.ศ.1688 และเกิดการประกาศ
อิสระภาพของสหรัฐอเมริกาเม่ือปี ค.ศ.1776 ต่อมาเกิดการปฎิวติัในประเทศฝร่ังเศสเม่ือปี 
ค.ศ.1789 การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวอา้งถึงปรัชญากฎหมายธรรมชาติและทฤษฎีสัญญา
ประชาคม 
 

2.1.4 ประวติัความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย2 
แนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยไดเ้ร่ิมตน้มาชา้นาน ก่อนการประกาศปฏิญญา

สากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน โดยจะเห็นไดจ้ากการประกาศเลิกทาสของรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงเป็นแนว
ทางการปฏิบติัขั้นพื้นฐาน เป็นการแสดงออกว่าทุกชีวิตมีคุณค่าเท่าเทียมกนั ในสมยัต่อมาก็มี
แนวคิดสิทธิมนุษยชนก็มีปรากฏในงานของนกัคิด นกัเขียน ปัญญาชนในสมยันั้นๆ เช่น ดร.
ปรีดี พนมยงค์ ซ่ึงถือว่าเป็นผูท่ี้มีความคิดก้าวหน้า มีบทบาทในการผลกัดนัให้ประเทศชาติ
ยกเลิกการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นตน้ ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2496-2497 หลงัการประกาศปฏิญญาสากลว่า
ดว้ยสิทธิมนุษยชน ก็ยงัมีงานเขียนในลกัษณะสิทธิมนุษยชน อาทิ โฉมหนา้ศกัดินาไทย ความ
เป็นมาของค าสยาม ไทย ลาวและขอม และลกัษณะทางสังคมของช่ือชนชาติ ของ จิตร ภูมิศกัด์ิ 
เสียชีพอยา่เสียส้ิน ปฏิทินแห่งความหวงัจากครรภม์ารดาถึงเชิงตะกอน ของ ดร.ป๋วย อ้ึงภากรณ์ 
ซ่ึงเป็นสิทธิมนุษยชนท่ีมนุษยค์วรได้รับตั้งแต่ปฏิสนธิจนตาย ผลงานเหล่าน้ีมีอิทธิพลในกา

                                                           
2 สุจรรยา สุจริตศรีชยักุล, “ประวตัิความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน,” [Online], 

Available URL: http://www.learners.in.th/. ( มีนาคม, 2556) 

http://www.learners.in.th/


 
 

 

7 

กระตุ้นจิตส านึกของคนไทยให้หันมาพิจารณาสภาพสังคมและศึกษาแนวคิดด้านสิทธิ
มนุษยชนมากข้ึน แมว้่าจะมีการต่ืนตวัเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิมนุษยชนตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้และ
ประเทศไทยจะเป็นหน่ึงในประเทศท่ีให้การสนบัสนุนปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน แต่
อยา่งไรก็ตาม สังคมไทยในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491-2516 ก็ยงัจดัไดว้า่ตกอยูภ่ายใตก้รปกครอง
แบบอ านาจนิยม โดยพิจารณาจากปัจจยัเหล่าน้ี คือ ความขดัแยง้เร่ืองลทัธิอุดมการณ์ระหว่าง
ระบอบคอมมิวนิสตแ์ละสังคมนิยม มีการโฆษณาชวนเช่ือเร่ืองภยัคุกคามจากคอมมิวนิสต์ ท า
ใหท้หารใชย้ทุธวธีิน้ีเป็นขอ้อา้งในการใชอ้  านาจแบบเบ็ดเสร็จ จนกระทัง่วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 การต่ืนตัวเร่ืองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้มาถึงสุดขีด เม่ือมีการเรียกร้อง
รัฐธรรมนูญของกลุ่มปัญญาชน ส่งผลให้สังคมไทยได้รู้จักค าว่า สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิ
มนุษยชนอย่างกวา้งขวาง หลงัจากการตกอยู่ภายใตก้ารปกครองแบบเผด็จการอ านาจนิยมมา
ตลอดระยะเวลากวา่ 20 ปี ถือไดว้า่เป็นยุคท่ีคนในสังคมทุกระดบัต่ืนตวัเร่ืองสิทธิมนุษยชนกนั
มาก หลงัจากนั้น คนในสังคมเร่ิมเกิดการเรียนรู้ และค านึงถึงกระบวนการให้การศึกษาใน
สังคมไทย อนัเป็นท่ีมาของการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปี พ.ศ. 2540 โดยถือ
ไดว้า่เป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคญั คนทุกระดบัพยายามผลกัดนัให้ไปสู่การปฏิบติัสิทธิมนุษยชนอยา่ง
เต็มตวั โดยการเร่ิมยกร่างรัฐธรรมนูญท่ีประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ให้สิทธิประโยชน์กบั
ประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ไทย 
 
 2.1.5 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน3 
 เม่ือกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนแลว้ ไม่อาจแยกกนัออกไดก้บัระบอบการเมืองการปกครอง
แบบประชาธิปไตยเน่ืองจาก หากพิจารณาค าวา่ “ประชาธิปไตย” แลว้จะพบวา่มาจากค าวา่ ดี
โมกราเตีย ซ่ึงแปลว่า การปกครองโดยประชาชน จึงสัมพนัธ์กบัสิทธิมนุษยชนอย่างไม่อาจ
แยกกนัออกได ้ดงันั้นแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัประชาธิปไตยจึงเก่ียวขอ้งกบัหลกั
สิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกัน ซ่ึงในยุคเร่ิมแรกนั้น มีแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งด้วยกนั 2 ประการคือ 
เสรีภาพ และความเสมอภาค ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีไม่ค  านึงถึงถ่ินก าเหนิด หรือสีผวิ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มี
ธรรมชาติเป็นสัตวต์ระกูลหน่ึงเหมือนกนัหมด และมนุษยย์่อมไม่ถูกเหยียดหยามศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษยโ์ดยมนุษยด์ว้ยกนัเอง ต่อมาจึงมีวิวฒันาการดา้นการปกครอง เป็นรูปแบบต่างๆ เร่ิม
เกิดอารยธรรม จกัรวรรดิ จนกระทัง่เกิดเป็นประเทศ ส่ิงท่ีเกิดตามมาเม่ือมนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็น
กลุ่มก็คือ กฎเกณฑ์ หรือพนัธนาการของสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงตามค ากล่าวของ ชอง ชากส์ รูส

                                                           
3 รุ่งพงษ ์ชยันาม, “สารัตถะแห่งสิทธิมนุษยชน,” วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช ปีท่ี 10 

ฉบบัท่ี 2, พฤษภาคม – สิงหาคม 2540, หนา้ 104 – 120. 
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โซ (Jean Jacques Roussreau) ท่ีวา่ “มนุษยทุ์กคนเกิดมาเสรี และทุกหนทุกแห่งมนุษยต์กอยู่
ในเคร่ืองพนัธนาการ” ซ่ึงต่อมาการจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวนั้นก็ไดท้  าเป็นรูปธรรมข้ึนโดยผล
ของกฎหมาย จนมีการใหค้  าจ  ากดัความท่ีวา่ “เสรีภาพคือสิทธิของบุคคลท่ีกฎหมายรับรอง” เรา
จึงมกัใชค้  าวา่ สิทธิและเสรีภาพควบคู่กนัไป 
 ซ่ึงค าวา่ “เสรีภาพ” น้ีหมายถึง ความมีอิสระของบุคคลในอนัท่ีจะก าหนดตนเอง โดย
อ านาจน้ีบุคคลย่อมเลือกวิถีชีวิตของตนเองได้ด้วยตนเองตามใจปรารถนา เสรีภาพจึงเป็น
อ านาจท่ีบุคคลมีอยูเ่หนือตนเอง 
 ส่วนค าวา่ “ความเสมอภาค” นั้น แมใ้นทางสังคมแลว้มนุษยจ์ะไม่มีความเสมอภาคเท่า
เทียมกนัอย่างแทจ้ริง เน่ืองจากความแตกต่างทางกายภาพ สถานะทางสังคม หรือแมแ้ต่ความ
แตกต่างทางดา้นวฒันธรรมแลว้ แต่ในทางอุดมการณ์มนุษยทุ์กคนยอ่มมีความเสมอภาคกนัใน
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ความแตกต่างกนัตามธรรมชาติไม่อาจลบลา้งความเสมอภาคแห่ง
ความเป็นมนุษยไ์ปได ้
 นอกจากน้ียงัมีแนวความคิดจากลทัธิมนุษยนิยม (Humanism) และลทัธิปัจเจกชนนิยม 
(Individualism) ท่ีมีสาระส าคัญในการสนับสนุนสิทธิมนุษยชน ซ่ึงลัทธิมนุษย์นิยมเป็น
แนวคิดท่ียกย่องมนุษยโ์ดยถือว่ามนุษยน์ั้นอยู่เหนือส่ิงอ่ืนใด เป็นเจา้ของตนเอง และมีความ
รับผดิชอบต่อชีวติและทุกส่ิงในตวัเอง มนุษยน์ั้นมีความสามารถ มีเหตุผล จึงก่อให้เกิดแก่นสาร
ต่อสรรพส่ิงต่างๆ ซ่ึงมนุษยจึ์งเป็นผูส้ร้างสรรคส์ังคมท่ีดีใหแ้ก่ตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
 และแนวคิดของลทัธิปัจเจกชนนิยมเป็นแนวคิดท่ีให้คุณค่าสูงสุดอยูแ่ก่บุคคลแต่ละคน 
ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งในระดบัรูปธรรมและนามธรรม โดยเช่ือว่ามนุษย์
แต่ละคนนั้นมีคุณค่าและศกัด์ิศรีเฉพาะตวั ทุกคนสามารถมีเอกลกัษ์ของตนเองท่ีแตกต่างจาก
คนอ่ืนได ้โดยสังคมจะตอ้งเคารพและรัฐจะตอ้งใหค้วามคุม้ครองส่ิงเหล่าน้ีแก่ปัจเจกบุคคล 
 ซ่ึงต่อมาสหประชาชาติจึงได้น าหลักการของสิทธิมนุษยชนไปบญัญติัไวใ้นกฎบติั
เพื่อใหป้ระเทศสมาชิทั้งหลายยอมรับของผกูพนัท่ีจะเคารพสิทธิเสรีภาพของมนุษยชาติ 
 
2.2 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนและคนเขา้เมือง 
 
 2.2.1 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเม่ือวนัท่ี 10 
ธนัวาคม พ.ศ. 2491 เพื่อแสดงเจตน์จ านงค์อนัแน่วแน่ ของบรรดาประเทศสมาชิกขององคก์ร
สหประชาชาติ ท่ีจะคุม้ครองสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลอยา่งจริงตาม เจตนารมณ์ ท่ีก าหนดไวใ้น
กฎบตัรสหประชาชาติ และเพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางส าหรับบรรดาประเทศสมาชิกท่ีจะ
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น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบติัให้เกิดผลภายในประเทศของตน โดยเป็นท่ียอมรับกันในทาง
ทฤษฎีว่า ค  าว่าสิทธิมนุษยชนนั้น มีท่ีมาจากแนวความคิดอุดมคติเก่าแก่ของทางตะวนัตกใน
เร่ืองกฎหมายตามธรรมชาติ (Natural law) ซ่ึงหมายถึงกฎหมายท่ีมีลกัษณะส าคญั 3 ประการ
คือ เป็นกฎหมาย ท่ีใชไ้ดไ้ม่จ  ากดัเวลา ใชไ้ดทุ้กหนแห่งไม่จ  ากดัวา่ตอ้งใชใ้นรัฐใดรัฐหน่ึง และ
อยู่เหนือกฎหมายของรัฐ คือ รัฐจะออกกฎหมายมาให้ขดัหรือแยง้กบักฎหมายตามธรรมชาติ
มิได ้ทฤษฎีกฎหมายตามธรรมชาติจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงให้เห็นถึงหลกัแห่งธรรม ความ
ยุติธรรมและความถูกตอ้งนัน่เอง ซ่ึงภายใตป้ฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนน้ี ไดก้ าหนด
สิทธิเสรีภาพของมนุษยท่ี์พึงไดรั้บการคุม้ครอง ไดแ้ก่ ศกัด์ิศรี ความเสมอภาคทางเช้ือชาติ สีผิว 
เพศ ภาษา พื้นฐานทางสังคม และชาติก าเนิด เสรีภาพดา้นศาสนา ความคิดทางการเมือง การ
ด ารงชีวติ ความมัน่คงปลอดภยั การมีครอบครัว การเดินทาง และการยา้ยถ่ินท่ีอยู ่การคุม้ครอง
โดยกฎหมาย การมีหลกัประกนัจากการถูกคุมขงัตามอ าเภอใจ การทารุณกรรม การถูกกดข่ีให้
เป็นทาส การถูกถอดสัญชาติ การถูกเนรเทศ การมีหลกัประกนัดา้นมาตรฐานการครองชีพ สิทธิ
ในกระบวนการตุลาการ สิทธิในการล้ีภยั สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการรวมกลุ่มและเข้า
สมาคม สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิในการท างานและขอเพิ่มค่าจา้ง สิทธิท่ีจะมี
เวลาวา่ง และการพกัผอ่น สิทธิในการศึกษา4 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าปฏิญญาสากลดงักล่าวมุ่งท่ีจะพิทกัษ์รักษาไวซ่ึ้งสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน หรือปัจเจกบุคคล ปฏิญญาฉบบัน้ีจึงเป็นเสมือนส่ิงย  ้าเตือนรัฐสมาชิกมิให้กระท าการ
ใดๆ อนัเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงไดก้ าหนดไวเ้ป็นขอ้มติภายใตป้ฏิญญาฉบบัน้ี 

 
2.2.2 พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 
ในกรณีของคนต่างด้าวท่ีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย หรือเข้ามาในราชอาณาจกัรโดย

ไม่ไดรั้บอนุญาตนั้น จะถือวา่เป็นการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง 
พ.ศ. 2522 ซ่ึงบญัญติัไวว้่า “บุคคลซ่ึงเดินทางเขา้มาในหรือออกไปนอกราชอาณาจกัรจะตอ้ง
เดินทางเขา้มาหรือออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเขา้เมือง เขตท่าสถานี หรือทอ้งท่ีและตาม
ก าหนดเวลา ทั้งน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีจะไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา” ซ่ึงตามพระราชบญัญติั
ฉบบัน้ี คนต่างดา้วท่ีจะเขา้มาในราชอาณาจกัรนั้น โดยสรุปแลว้จะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข 5 ประการ คือ 

1.ตอ้งมีเอกสารพิสูจน์ตนท่ีออกโดยรัฐเจา้ของตวับุคคลของคนต่างดา้วนั้น 
2.จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากรัฐเจา้ของดินแดนใหเ้ขา้เมือง 

                                                           
4 Humana Charles, “World human rights guide,” 3

rd
 Edition, New York, 

Oxford University Press, 1992, p. 382 – 384. 



 
 

 

10 

3.ตอ้งไม่เป็นภาระทางเศรษฐกิจของรัฐเจา้ของดินแดน 
4.ตอ้งไม่เป็นภาระทางสาธารณะสุขของรัฐเจา้ของดินแดน 
5.ตอ้งไม่เป็นภยัต่อรัฐและต่อสังคมรัฐเจา้ของดินแดน5 
ซ่ึงหากมีการฝ่าฝืนหลกัการดงักล่าวขา้งตน้จะถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา 62 แห่ง

พระราชบญัญติัเดียวกนัโดยมีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 2 หม่ืนบาท นอกจากน้ี
พนกังานเจา้หนา้ท่ีของไทยมีอ านาจด าเนินคดีต่อศาลเพื่อเอาผดิตามกฎหมาย หรือในทางปฏิบติั 
เจา้หน้าท่ีอาจเลือกส่งตวักลบัออกไปนอกประเทศซ่ึงเป็นวิธีท่ีง่ายและประหยดักว่า หรือจะ
เลือกด าเนินคดีก่อนแลว้ค่อยส่งตวักลบัภายหลงัก็ได ้ซ่ึงกฎหมายให้อ านาจไวใ้นมาตรา 54แต่
ระหวา่งการรอส่งตวักลบันั้น เจา้หนา้ท่ีไทยก็มีอ านาจควบคุมตวัคนเขา้เมืองผิดกฎหมายไวท่ี้ใด
ก็ได้ หรือเรียกว่าคุมขังไวก่้อนรอการส่งกลับก็ได้ เป็นอ านาจในมาตรา 54 วรรค 3 แห่ง
พระราชบญัญติัเดียวกนัซ่ึงตามปกติแลว้ สถานท่ีควบคุมตวัท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองก็มีสภาพไม่
ต่างจากคุกนัน่เอง 

 
2.2.3 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
เม่ือคนต่างดา้วถูกจบัแลว้ก็จะตกเป็นผูต้อ้งหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา คนต่างดา้วท่ีถูกจบักุมตวัในขณะท่ีเป็นผูต้อ้งหานั้น จะถูกควบคุมตวัท่ีสถานีต ารวจทอ้งท่ี
ท่ีถูกจบักุม โดยไม่มีการแยกการควบคุมตวั วา่บุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลต่างดา้วตอ้งควบคุมตวั
ต่างกบัผูต้อ้งหาท่ีเป็นคนไทยโดยจะได้รับการปฏิบติัเหมือนกบัผูต้อ้งหาท่ีเป็นคนไทย ตาม
มาตรา 7 ทว ิแห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ดงัน้ี 

1. สิทธิในการพบและปรึกษาผูท่ี้จะเป็นทนาย 
2. สิทธิในการไดรั้บการเยีย่มตามสมควร 
3. สิทธิในการไดรั้บการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดอาการเจบ็ป่วย 
 
2.2.4  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและเสรีภาพบญัญติั

ไวใ้น หมวดท่ี 3 รวมทั้งส้ิน 43 มาตรา ซ่ึงสามารถสรุปใจความไดด้งัน้ี 
1) บุคคลยอ่มมีความเสมอภาคในทางกฎหมาย และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย

โดยเท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 30 และมาตรา 31 

                                                           
5 สุดาพร เจียมจูไร, “สิทธิในการเข้าเมือง,” [Online], Available URL: 

http://www.learners.in.th/. (กุมภาพนัธ์ 2556). 

http://www.learners.in.th/profiles/users/p-preaw
http://www.learners.in.th/.%20(กุมภาพันธ์
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2) บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เช่น จะไม่ถูกการทรมานหรือ
ทารุณกรรม หรือการลงโทษดว้ยความทารุณโหดร้าย การตรวจคน้ตวัหรือการจบักุมคุมขงัจะ
กระท ามิไดเ้วน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามท่ีกฎหมายบญัญติั มีเสรีภาพในเคหะสถาน มีเสรีภพใน
การเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยูภ่ายในราชอาณาจกัร มีสิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง 
ตลอดจนความเป็นอยูส่่วนตวัและอ่ืนๆ ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 32 ถึงมาตรา 38 

3) สิทธิในกระบวนการยติุธรรม เช่นการท่ีจะไม่ตอ้งรับโทษทางอาญาเวน้แต่ไดก้ระท า
ผดิกฎหมายท่ีบญัญติัวา่เป็นความผดิในขณะท่ีไดก้ระท า มีสิทธิท่ีจะเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม
และไดรั้บการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผย มีสิทธิไดรั้บการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีอย่าง
รวดเร็วและเป็นธรรม มีโอกาสต่อสู้คดีอยา่งเพียงพอ มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือในทางคดีจาก
ทนายความและไดรั้บการปล่อยชัว่คราว ตามท่ีบญัญติัไวม้าตรา 39 ถึงมาตรา 40 

4) สิทธิในทรัพยสิ์น การสืบทอดมรดก การไม่ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพยเ์วน้แต่เป็น
การเวนคืนโดยบทบญัญติัของกฎหมายเพื่อเป็นสาธารณูปโภค  หรือในการอนัจ าเป็นเพื่อการ
ป้องกนัประเทศ ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 41 และมาตรา 42 

5) เสรีภาพในการประกอบอาชีพ เช่นการประกอบกิจการ และการแข่งขนัโดยเสรีและ
เป็นธรรม มีสิทธิไดรั้บหลกัประกนัความปลอดภยัและสวสัดิภาพในการท างาน หลกัประกนั
การด ารงชีพทั้งในระหว่างท างานและเม่ือพน้จากภาวการณ์ท างานแล้วตามท่ีบญัญติัไวใ้น
มาตรา 43 และมาตรา 44 

6) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ ์การโฆษณาและการ
ส่ือสารอ่ืนๆ โดยไม่ถูกปิดกั้น เวน้แต่เพื่อเป็นการรักษาความมัน่คงของรัฐหรือเพื่อคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยูส่่วนตวัของผูอ่ื้นตามท่ี
บญัญติัไวใ้นมาตรามาตรา 45 ถึงมาตรา 48 

7) สิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษาท่ีรัฐจดัให้โดยเสมอภาคกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 ปีและเสรีภาพ
ในทางวิชาการ เช่น การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจยัและการเผยแพร่งานวิจยัตอ้ง
ไดรั้บการคุม้ครองตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 49 และมาตรา 40 

8) สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะสุขและสวสัดิการจากรัฐท่ีเหมาะสมและมี
มาตรฐานอยา่งเสมอภาคและผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ
โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย เด็กและเยาวชนมีสิทธิอยูร่อดและไดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญาตามศกัยภาพในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  บุคคลท่ีมีอายุเกิน 60 ปีท่ีไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยงัชีพมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งสมศกัด์ิศรีและความ
ช่วยเหลือท่ีเหมาะสม รวมถึงบุคคลพิการ บุคคลวิกลจริต ยอ่มไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐ
ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 51 ถึงมาตรา 55 
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9) มีสิทธิรับทราบและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารขอ้มูลข่าวสารสาธารณะในการครอบครอง
ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไดรั้บขอ้มูลการช้ีแจงจากหน่วยงาน
ราชการก่อนการอนุญาตหรือด าเนินการโครงการท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
สุขภาพอนามยัคุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัตนและชุมชน มีสิทธิมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาของรัฐในการปฏิบติัราชการท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน รวมถึง
มีสิทธิฟ้องร้องหน่วยงานราชการและการร้องเรียนให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาในผลกระทบ
ต่างๆ ตามท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา 56 ถึงมาตรา 62 

10) มีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  หรือรวมตวัเป็นสมาคม
สหภาพสหพนัธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องคก์ารเอกชน องคก์ารพฒันาเอกชน หรือหมู่คณะ
อ่ืนๆ มีสิทธิจดัตั้งพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 63 
ถึงมาตรา 65 

11) มีสิทธิอนุรักษห์รือพื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของ
ถ่ินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจดัการ บ ารุงรักษา ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงการมีส่วนร่วมกบัรัฐในการด าเนินการดงักล่าวตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 66 ถึงมาตรา 
69 

จากท่ีได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2550 ก าหนดไวน้ั้นก็มิไดจ้ะให้แก่เฉพาะประชาชนภายในประเทศเท่านั้น หากแต่ยงั
รวมถึงคนต่างดา้วท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยอีกดว้ย แต่ก็มิไดจ้ะให้สิทธิและเสรีภาพกบั
คนต่างดา้วในทุกๆ ดา้นซ่ึงจะไดว้เิคราะห์ต่อไป 
 
3. วเิคราะห์ปัญหาสิทธิมนุษยชนกบัคนเข้าเมืองโดยผดิกฎหมาย 
 
 จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดจะเห็นไดว้า่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนนั้นถือไดว้า่
เป็นจุดเร่ิมต้นของกฎหมายมหาชนท่ีท าให้เกิดการพฒันามาซ่ึงระบอบการปกครอง และ
แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 3.1 ปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐไทยใหก้บัคนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย 
 จากท่ีไดศึ้กษามาเป็นท่ียอมรับกนัแล้วว่าสิทธิมนุษยชนนั้นติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่เกิด
โดยแนวคิดทางกฎหมายธรรมชาติถือวา่เสรีภาพและความเสมอภาคกนันั้นมีอยูม่าตั้งแต่เร่ิมมี
มนุษยเ์กิดข้ึนบนโลก และสังคม กฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นพนัธะท่ีคอยควบคุมไม่ให้มนุษยน์ั้นใช้
เสรีภาพอนัเป็นการรบกวน หรือกระทบต่อสิทธิอนัชอบธรรมของผูอ่ื้น ท าให้ในปัจจุบนับุคคล
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จะมีเสรีภาพไดก้็ภายใตก้รอบท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น จนอาจแปลความค าวา่ “เสรีภาพ” ใน
ปัจจุบนัไดว้า่ เป็นสิทธิของบุคคลท่ีกฎหมายรับรองไว ้ซ่ึงในอีกทางหน่ึงอาจกล่าวไดว้า่ หากไม่
มีกฎหมายบญัญติัหา้มไว ้บุคคลยอ่มมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะกระท าการใดๆ ก็ได ้
 ภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 นั้นจะเห็นไดว้า่ในหมวดท่ี 3 ท่ี
กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงกฎหมายจะให้กบัประชาชนนั้น ไม่มีการแยกระหว่างสิทธิและ
เสรีภาพของพลเมืองของรัฐกบัคนต่างดา้ว ซ่ึงรวมถึงคนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายดว้ย 
ซ่ึงตามปรกติแลว้คนต่างดา้วก็ยอ่มไดรั้บสิทธิตามท่ีรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีไดก้ าหนดไว ้เน่ืองจาก
เป็นท่ียอมรับกนัมาชา้นาน แลว้วา่สิทธิบางประการนั้นไม่สามารถท่ีจะพรากไปจากมนุษยไ์ด ้
เช่น สิทธิในชีวิต เน้ือตวัร่างกาย เป็นตน้ หากแต่สิทธิบางประการ เช่น สวสัดิการของรัฐท่ี
ให้แก่พลเมืองของรัฐเท่านั้ น สิทธิเหล่าน้ีคนต่างด้าวย่อมไม่ได้รับด้วย ซ่ึงหากเป็นสิทธิ
มนุษยชนท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองไว ้แมเ้ป็นคนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายก็ยอ่มท่ี
จะได้รับการคุ้มครองด้วย หากมีการกระท าท่ีเป็นการละเมิดต่อสิทธิดังกล่าว ย่อมเป็นการ
ละเมิดต่อกฎหมายบุคคลผูน้ั้นจะตอ้งถูกพิจารณาลงโทษตามกฎหมายซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัอยา่ง
เป็นธรรม 
 นอกจากน้ีแล้วความเสมอภาคท่ีกล่าวไวใ้น มาตรา 30 – 31 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 นั้น ถือว่าเป็นความเสมอภาคท่ีให้กบัคนต่างด้าว และจ าเป็นท่ี
จะตอ้งพิจารณาถึงรายละเอียดของสาระส าคญัในกรณีของคนต่างดา้ว ซ่ึงมีสภาพ วฒันธรรม 
ภาษาท่ีแตกต่างกบัพลเมืองของรัฐการใชว้ธีิการเดียวกนักบัพลเมืองของรัฐซ่ึงบางกรณีก็ไม่อาจ
เรียกวา่เสมอภาคได ้ เช่น สิทธิในการพบและปรึกษาทนายความ ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญานั้น หากเป็นกรณีของคนต่างดา้ว ก็จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเป็น
ทนายความท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจหรือมีล่ามแปลภาษา เพื่อให้เกิดความเสมอภาคตามหลกัท่ี
รัฐธรรมนูญไดก้ าหนดไว ้เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุปแลว้สิทธิท่ีรัฐไทยจะใหแ้ก่คนต่างดา้วท่ีเขา้ประเทศไทย แมจ้ะเขา้มาโดย
ผิดกฎหมาย หากแต่สิทธิบางประการก็ยงัจ  าเป็นท่ีจะตอ้งคงไวอ้ยู่เน่ืองจากเป็นสิทธิท่ีไม่อาจ
พรากไปจากมนุษยไ์ด ้และการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพท่ีเป็นพื้นฐานของการด ารงอยูข่องมนุษย์
นั้นยอ่มขดัต่อหลกัสิทธิมนุษยชน 

3.2 ปัญหาการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนท่ีควรใหแ้ก่คนต่างดา้วซ่ึงเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย 
 จากท่ีไดศึ้กษามานั้นผูท่ี้เขา้เมืองโดยผิดกฎหมายถือวา่เป็นผูก้ระท าความผิดทางอาญา 
ตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมืองมาตรา 62 ซ่ึงมีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 2 หม่ืน
บาท หากพนกังานเจา้หนา้ท่ีพบเห็นก็จะถือวา่เป็นการกระท าความผิดซ่ึงหนา้สามารถท่ีจะเขา้
จบักุมอยา่งผูท่ี้กระท าความผดิทางอาญาได ้เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดจ้บักุมคนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดยผิด
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กฎหมาแลว้ จะถือวา่ผูน้ั้นเป็นผูต้อ้งหาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ซ่ึงขั้นตอน
ต่อไปพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะมีอยู่ 2 วิธีคือ ด าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม หรือส่งตวักลบั
ประเทศ ระหว่างการด าเนินการนั้น ผูต้อ้งหาซ่ึงเป็นคนต่างดา้วจะตอ้งอยู่ภายในห้องขงัของ
สถานีต ารวจทอ้งท่ีท่ีถูกจบักุม ซ่ึงก็จะปะปนกบัผูต้อ้งหาท่ีไดก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นพลเมือง
ของไทย ท าให้เห็นได้ว่าเป็นการขดัต่อหลกัความเสมอภาคตามท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัไว ้ซ่ึง
มนุษยถื์อวา่เป็นหลกัท่ีแมไ้ม่มีกฎหมายก็ยงัคงมีอยู่ตามธรรมชาติ เน่ืองจากคนต่างดา้วมีความ
แตกต่างจากคนพลเมืองของรัฐจะปฏิบัติอย่างเดียวกันกับพลเมืองของรัฐไม่ได้ ทั้ งด้าน
วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา หรือแม้แต่ภาษาก็ตาม ดังนั้นในส่วนน้ีจ าเป็นท่ีจะต้องมีการ
ปรับปรุงกฎหมายใหแ้ยกตวัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นคนต่างดา้วออกจากพลเมืองของรัฐเพื่อเป็น
การอ านวยความยติุธรรมใหแ้ก่คนต่างดา้ว นอกจากน้ีในส่วนของการด าเนินคดีสิทธิท่ีจะไดพ้บ
ทนายความนั้น ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นทนายความท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในภาษา หรือมีล่ามท่ี
สามารถส่ือสารกบัคนต่างดา้วนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะตอ้งมีการแจง้สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิด
ต่างๆ ท่ีคนต่างดา้วนั้นไดก่้อข้ึนภายในรัฐไทย ซ่ึงเพียงแต่อ านวยให้มีทนายความตามประมวล
วธีิพิจารณาความอาญาอยา่งเดียวนั้นยงัไม่เพียงพอ 
 ในขั้นตอนต่อมาหากเป็นการน าตัวคนต่างด้าวส่งกลับประเทศ หรือส่งต่อไปยงั
ประเทศท่ี 3 ก็จะตอ้งปฏิบติักบัคนต่างดา้วเหล่านั้นอยา่งพลเมืองของรัฐมิใช่ในฐานะผูก้ระท า
ความผิดทางอาญา กล่าวคือการเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายนั้น ตามกฎหมายไทยถือว่าเป็นการ
กระท าความผิดทางอาญาเพราะมีโทษท่ีเป็นการกระท าความผิดทางอาญา หากแต่ในขั้นตอน
ของการน าตวัคนต่างดา้วกลบัเขา้ประเทศ หรือส่งต่อไปยงัประเทศท่ี 3 นั้น ไม่ไดเ้ป็นขั้นตอน 
หรือวิธีการทางอาญา ดงันั้น คนต่างด้าวเหล่าน้ีควรท่ีจะได้รับสิทธิมนุษยชนตามท่ีกฎหมาย
บญัญติัรับรองให้คนต่างดา้วไวทุ้กประการซ่ึงเป็นการปฏิบติั และเคารพต่อหลกัการพื้นฐาน
ของสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความชอบธรรมข้ึนในสังคม และไม่เป็นการเอาเปรียบต่อ
คนต่างดา้วท่ีแมจ้ะเขา้เมืองโดยผดิกฎหมายก็ตาม 
 
4. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 4.1 สรุป 
 ค าว่า “สิทธิมนุษยชน” นั้น ในสมยักรีกโบราณไม่ได้ใช้ค  าน้ี จะใช้ค  าว่า “สิทธิตาม
ธรรมชาติ” หรือ “สิทธิเอกชน” ซ่ึงก็มีความหมายอย่างเดียวกนั คือ สิทธิท่ีมนุษยน์ั้นมีมาแต่
ก าเนิดไม่มีผูใ้ดสามารถพรากไปจากมนุษยไ์ดซ่ึ้งในเบ้ืองตน้นั้นจะกล่าวถึงเสรีภาพและความ
เสมอภาคเป็นหลกัเน่ืองจากประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมามนุษยม์กัจะปกครองดว้ยระบอบกษตัริย ์  
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ซ่ึงอาจเกิดระบอบทรราชยไ์ดง่้ายอนัเป็นการกดข่ีข่มเหงมนุษยด์ว้ยกนัเอง จึงมีนกัปราชญ์ท่ีมี
แนวคิดต่อตา้นการกดข่ีข่มเหงดงักล่าว โดยเรียกว่ากฎหมายธรรมชาติ และก็มีผูท่ี้สนับสนุน
แนวความคิดน้ีมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบนั เสรีภาพท่ีมนุษยค์น้พบน้ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ
เพียงแต่มนุษยน์ ามาบญัญติัไวใ้นกฎหมายเพื่อเป็นการควบคุมมิให้ใชเ้สรีภาพไปตามอ าเภอใจ 
จนเป็นการกระทบต่อเสรีภาพของผูอ่ื้น เน่ืองจากมนุษย์นั้นจะต้องอยู่รวมกัน การก าหนด
กฎเกณฑ์ท่ีซ่ึงเป็นการริดรอนเสรีภาพของแต่ละบุคคลจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น ต่อมาจึงไดบ้ญัญติัไว้
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อเป็นมติร่วมกนัของ
ประเทศต่างๆ ให้คุม้ครองและรับรองสิทธิต่างๆ ของบุคคลเพื่อให้มีหลกัเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั  
 ซ่ึงจากท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นไดว้่าบุคคลตามความหมายของสิทธิมนุษยชนนั้น ไม่ได้
แยกวา่บุคคลนั้นเป็นพลเมืองของรัฐ หรือเป็นคนต่างดา้ว ดงันั้นหากสิทธิท่ีให้แก่บุคคลไม่ใช่
สิทธิท่ีจะกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ และความมัน่คงแห่งรัฐแลว้ย่อมจะตอ้งแปลความไดว้่า 
เป็นสิทธิท่ีจะใหแ้ก่บุคคลทุกคนท่ีอยูภ่ายในรัฐนั้น ไม่วา่จะเป็นพลเมืองของรัฐ หรือคนต่างดา้ว
ก็ตาม ทั้งน้ีรวมถึงคนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดยผดิกฎหมายดว้ย เพราะในลกัษณะของศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์และความเสมอภาคแลว้ยอ่มพิจารณาไดว้า่มีความเท่าเทียมกนัมิไดน้อ้ยกวา่พลเมือง
ของรัฐ หรือคนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองอยา่งถูกกฎหมายแต่อยา่งใด ซ่ึงการเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย
ตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 จะตอ้งไดรั้บโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 
2 หม่ืนบาท ซ่ึงเป็นโทษทางอาญา ผูก้ระท าความผิดจึงไดรั้บการปฏิบติัแบบผูก้ระท าความผิด
ทางอาญา สิทธิท่ีได้รับก็เสมือนหน่ึงเป็นพลเมืองของรัฐไทยท่ีกระท าความผิด แม้กระทัง่
ขั้นตอนของการส่งตวักลบัประเทศ หรือส่งต่อไปประเทศท่ี 3 จึงเกิดเป็นประเด็นปัญหาวา่สิทธิ
มนุษยชนใดบา้งท่ีรัฐไทยให้แก่คนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพราะนอกจากจะมี
สาระส าคญัทางวฒันธรรม ภาษา หรือแมก้ระทัง่ศาสนาท่ีแตกต่างกนัแล้ว ยงัคงมีสภาพเป็น
นกัโทษในคดีอาญาท่ีท าใหค้นต่างดา้วเหล่าน้ีไม่ไดรั้บความยุติธรรมในดา้นของสิทธิมนุษยชน 
จากนั้นจึงพิจารณาต่อไปว่าสิทธิใดบา้งท่ีบุคคลเหล่าน้ีควรท่ีจะไดรั้บจากรัฐไทย ในฐานะคน
ต่างด้าวท่ีเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายเพื่อเป็นบรรทดัฐานในการด าเนินการกับคนต่างด้าว
เหล่าน้ีต่อไป 
 
 4.2 ขอ้เสนอแนะ 
 1. ในขั้นตอนของการคุมขงัผูต้อ้งหาคนต่างดา้วว่ากระท าความผิดการเขา้เมืองโดยผิด
กฎหมายนั้น ควรท่ีจะมีการแยกผูต้อ้งหาออกจากพลเมืองของรัฐ เพราะมีความแตกต่างกนัใน
สาระส าคญัทั้งวฒันธรรม ภาษา หรือแมก้ระทัง่ศาสนา 
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 2. ในขั้นตอนของการด าเนินการส่งตวัคนต่างดา้ว ควรท่ีจะมีการปฏิบติัต่อคนต่างดา้ว
ท่ีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายอย่างมีสิทธิมนุษยชนท่ีให้กบัคนต่างด้าวท่ีเขา้เมืองตามกฎหมาย 
เพราะในขั้นตอนน้ีจะเห็นไดว้า่คนเหล่าน้ีมิใช่ผูก้ระท าความผิดทางอาญาท่ีศาลมีค าสั่งลงโทษ
แต่อย่างใด เป็นเพียงผูถื้อสิทธิมนุษยช์นท่ีซ่ึงควรจะไดรั้บการเคารพจากรัฐ และผูใ้ช้อ  านาจรัฐ
เท่านั้น 
 3. ควรท่ีจะบญัญติักฎหมายเฉพาะท่ีจะใชก้บัคนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองไม่วา่จะในลกัษณะท่ี
ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา ปฏิบติัของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ให้เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของคนต่างดา้วเหล่าน้ี และเพื่อเป็นบรรทดัฐานในการด าเนินการ
ก่อนท่ีจะมีการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยถือไดว้่าเป็นการเตรียมความพร้อม และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการกบัปัญหาคนต่างดา้ว 
 4. ควรท่ีจะมีการใชบ้งัคบักฎหมายท่ีมีอยูโ่ดยเคร่งครัด เสมอภาค และเท่าเทียม 
 5. จดัใหมี้การเจรจากบัประเทศท่ีเป็นตน้ก าเนิดแห่งการเขา้เมืองท่ีผิดกฎหมายและหรือ 
องคก์ารระหวา่งประเทศ เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาโดยสร้างสมดุลยร์ะหวา่ง”ความมัน่คงของชาติ”
และ”สิทธิมนุษยชน” ในเร่ืองการเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย 
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