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บทน ำ 

 “สิทธิมนุษยชน” เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักนิติธรรมและรัฐสมาชิกได้
ปฏิญาณท่ีจะให้ความร่วมมือกบัสหประชาชาติในการส่งเสริม เคารพ และการถือปฏิบติัโดยสากลต่อสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  
 ดงันั้นสิทธิมนุษยชนตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็น
รากฐานท่ีมาของบรรดาสิทธิ เสรีภาพทั้งปวงและเป็นมูลฐานหน่ึงของหลกัสิทธิมนุษยชนยอ่มไดรั้บความ
คุม้ครอง และรัฐจะล่วงละเมิดมิได ้

 “คนไทยพลดัถ่ิน” เป็นกลุ่มคนท่ีมีชาติพนัธ์ุเป็นคนไทยอาศยัอยูต่รงขอบชายแดน ไทย-พม่า บริเวณ
จงัหวดัระนอง ชุมพร และประจวบคิรีขนัธ์ มีการสืบสายเช้ือชาติพนัธ์ุตลอดมา แต่เม่ือองักฤษยึดครองพม่า
ผลพวงจากการก าหนดเขตแดนระหวา่ง ไทย-พม่า ท่ีก าหนดใหท้วายและตะนาวศรีซ่ึงเป็นถ่ินท่ีอยูข่องบรรพ
บุรุษคนไทยกลุ่มน้ีกบักลายไปอยู่ในดินแดนฝ่ังพม่า คนเหล่าน้ีซ่ึงมีวิถีชีวิตเป็นคนไทยจ านวนบางส่วนได้
อาศยัอยูใ่นดินแดนดงักล่าว บางส่วนก็กลบัเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยและด ารงชีวิตเช่นคนไทย ปัจจุบนั
กลุ่มชนเหล่าน้ี เป็น “คนไร้สัญชาติ” การเป็นคนไทยแต่เม่ือไม่มีสัญชาติไทยแมจ้ะมีหลกัสิทธิมนุษยชนซ่ึง
เป็นสิทธิท่ีบุคคลมีอยูแ่ต่ก าเนิดโดยธรรมชาติรองรับก็ตาม แต่คนไทยพลดัถ่ินก็ไม่มีสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองในฐานะประชากรรัฐไทยตามรัฐธรรมนูญและจะอา้งสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายท านองเดียวกบั
ชนชาวไทยมิได ้ทั้งน้ีผูท้รงสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดใ้ห้แก่ “คนสัญชาติไทย” 
เท่านั้น เม่ือเป็นบุคคลท่ีมีวถีิชีวติคนไทยแต่ไม่มีสัญชาติไทยก็ตกอยูใ่นความหมายของ “คนต่างดา้ว” เม่ือเขา้
มาและหรืออยู่ในราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รับอนุญาตก็อาจถูกด าเนินคดี ผลท่ีสุดอาจถูกผลกัดนัออกนอก
ราชอาณาจกัรส่งตวักลบัหรือถูกเนรเทศ ขณะเดียวกนัพม่าเห็นว่ามิใช่พลเมืองพม่าก็ตอ้งผลกัดนักลบัมาจึง
เป็นปัญหาไม่มีท่ีส้ินสุด แนวทางการแกปั้ญหาคือการให้ “สัญชาติไทย” ภายใตข้อบเขตในการให้สัญชาติ
ของรัฐแก่บุคคลตามหลกักฎหมายระหวา่งประเทศ คือความสัมพนัธ์หรือจุดเกาะเก่ียวท่ีแทจ้ริง โดยตามหลกั
ดงักล่าวรัฐจะสามารถใหส้ัญชาติกบับุคคลไดก้็ต่อเม่ือปรากฏวา่ รัฐท่ีจะใหส้ัญชาติมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบั
บุคคลท่ีจะไดรั้บสัญชาติอยา่งแทจ้ริงยิง่กวา่รัฐอ่ืน อยา่งไรก็ตามในการพิจารณาเพื่อให้ “สัญชาติไทย” แก่คน
ไทยพลดัถ่ินดงักล่าวจะตอ้งค านึงถึงหลกัของความไดส้ัดส่วนระหว่างความมัน่คงของราชอาณาจกัรและ
สิทธิมนุษยชนดว้ย  
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

 

 ณ วนัท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ.2491 สมชัชาแห่งองค์การสหประชาชาติได้มีมติและประกาศปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงขอ้ความทั้งหมดจะปรากฏในส่วนต่อไป สืบเน่ืองมาจากผลแห่งปฏิญญา
สากลน้ี คณะสมชัชาไดเ้รียกร้องให้เหล่าสมาชิกท าการเผยแพร่ขอ้ความของปฏิญญาสากลน้ีและท าให้บงั
เกิดผลเป็นท่ีเปิดเผย, จดัแสดง, อ่านและอธิบายอย่างมีหลกัการในโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาทัว่ๆ ไป 
โดยปราศจากการแบ่งแยกทางพื้นฐานท่ีมาจากความแตกต่างของสถานะทางการเมืองของแต่ละประเทศหรือ
อาณาเขตต่างๆ  
 

ค าปรารภ 

 ดว้ยเหตุท่ีการยอมรับศกัด์ิศรีประจ าตวั และสิทธิซ่ึงเสมอกนัและไม่อาจโอนแก่กนัไดข้องสมาชิกทั้ง
ปวงแห่งครอบครัวมนุษยเ์ป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยติุธรรมและสันติภาพในพิภพ  

ดว้ยเหตุท่ีการเฉยเมยและการดูหม่ินเหยยีดหยามสิทธิมนุษยชนไดก่้อใหเ้กิดการอนัป่าเถ่ือนโหดร้าย
ทารุณ ซ่ึงไดก้ระทบกระเทือนมโนธรรมของมนุษยชาติอยา่งรุนแรง และโดยเหตุท่ีไดมี้การประกาศปณิธาน
อนัสูงสุดของสามญัชนวา่ถึงวาระแห่งโลกแลว้ท่ีมนุษยจ์ะมีเสรีภาพในการพูดและในความเช่ือถือ รวมทั้งมี
เสรีภาพจากความกลวัและความตอ้งการ 

 ด้วยเหตุท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักนิติธรรม ถ้าไม่พึง
ประสงค์ให้มนุษยต์อ้งถูกบีบบงัคบัให้หาทางออก โดยการกบฏต่อทรราชและการกดข่ีอนัเป็นท่ีพึ่ งแห่ง
สุดทา้ย 

 ด้วยเหตุท่ีประดาประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ยืนยนัไวใ้นกฎบตัรถึงความเช่ือมัน่ในสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในศกัด์ิศรีและคุณค่าของตวับุคคล และในความเสมอกนัแห่งสิทธิของทั้งชายและหญิง
และไดต้ดัสินใจท่ีจะส่งเสริมความกา้วหนา้ทางสังคมตลอดจนมาตรฐานแห่งชาติให้ดีข้ึนได ้มีเสรีภาพมาก
ข้ึน 

 ดว้ยเหตุท่ีรัฐสมาชิกไดป้ฎิญญาณท่ีจะให้ไดม้า โดยการร่วมมือกบัสหประชาชาติ ซ่ึงการส่งเสริม
เคารพและการถือปฏิบติัโดยสากลต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

 ดว้ยเหตุท่ีความเขา้ใจตรงกนัในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพความส าคญัยิ่งเพื่อให้ปฏิญญาณน้ีเกิดสัมฤทธ์ิ
ผลอยา่งเตม็เป่ียม  

ดังน้ัน บัดนี ้
สมัชชาจึงประกาศให้ 

 ปฏิญญาณสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนน้ีเป็นมาตรฐานร่วมกนัแห่งความส าเร็จ ส าหรับประชาชน
ทั้งหลายและประชาชาติทั้งปวง ดว้ยจุดประสงคท่ี์จะให้ปัจเจกบุคคลทุกผูทุ้กนามและองคก์รของสังคมทุก
หน่วยโดยการระลึกเสมอๆ ถึงปฏิญญาน้ี พยายามสั่งสอนและให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ
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และเสรีภาพเหล่าน้ี และดว้ยมาตรการท่ีเจริญกา้วหนา้ไปขา้งหนา้ ทั้งในและระหวา่งประเทศเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
การยอมรับและการถือปฏิบติัต่อสิทธิเหล่านั้นสากลและไดผ้ลทั้งในหมู่ประชาชนของรัฐสมาชิกเอง และใน
หมู่ประชาชนแห่งดินแดนท่ีอยูภ่ายใตดุ้ลอาณาของรัฐสมาชิกดงักล่าว 

 ข้อ 1 มนุษยท์ั้งหลายเกิดมาอิสระเสรีและเท่าเทียมกนัทั้งศกัด์ิศรีและสิทธิทุกคนไดรั้บการประสิทธิ
ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบติัต่อกนัอยา่งฉนัพี่นอ้ง 

 ข้อ 2 บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพประดาท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาณน้ี ทั้งน้ีโดยไม่มีการจ าแนก
ความแตกต่างในเร่ืองใดๆ เช่น เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือทางอ่ืนใด ชาติ
หรือสังคม อนัเป็นท่ีมาเดิม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืนใด นอกจากน้ีการจ าแนกขอ้แตกต่างโดยอาศยั
มูลฐานแห่งสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเร่ืองระหว่างประเทศของประเทศ หรือดินแดนซ่ึง
บุคคลสังกดัจะท ามิได ้ทั้งน้ีไม่วา่ดินแดนดงักล่าวจะเป็นเอกราชอยูใ่นความพิทกัษ ์มิไดป้กครองตนเองหรือ
อยูภ่ายใตก้ารจ ากดัแห่งอธิปไตยอ่ืนใด 

 ข้อ 3 บุคคลมีสิทธิในการด ารงชีวติ ในเสรีธรรมและในความมัน่คงแห่งร่างกาย 

 ข้อ 4 บุคคลใดจะถูกบงัคบัใหเ้ป็นทาส หรืออยูภ่าระจ ายอมใดๆ มิได ้การเป็นทาสและการคา้ทาสจะ
มีไม่ไดใ้นทุกรูปแบบ 

 ข้อ 5 บุคคลใดจะทรมาน หรือไดรั้บการปฏิบติั หรือการลงทณัฑ์ซ่ึงทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือหยามเกียรติมิได ้

 ข้อ 6 ทุกๆ คนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นบุคคลในกฎหมายไม่วา่ ณ ท่ีใด 

 ข้อ 7 ทุกๆ คนต่างเสมอกนัในกฎหมาย และชอบท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั
โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใดๆ ทุกๆ คนชอบท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเสมอหนา้จากการเลือกปฏิบติั
ใดๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญาน้ี และต่อการยยุงส่งเสริมใหเ้กิดการเลือกปฏิบติัเช่นนั้น 

 ข้อ 8 บุคคลมีสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาอย่างได้ผลโดยศาลแห่งชาติ ซ่ึงมีอ านาจเน่ืองจากการ
กระท าใดๆ อนัละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน ซ่ึงตนไดรั้บจากรัฐธรรมนูญหรือจากกฎหมาย 

 ข้อ 9 บุคคลใดจะถูกจบั กกัขงั หรือเนรเทศโดยพลการมิได ้

 ข้อ 10 บุคคลชอบท่ีจะเท่าเทียมกนัอย่างบริบูรณ์ในอนัท่ีจะไดรั้บการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและ
เปิดเผยโดยศาล ซ่ึงเป็นอิสระและไร้อคติ ในการวินิจฉยัช้ีขาดสิทธิและหนา้ท่ี ตลอดจนขอ้ท่ีตนถูกกล่าวหา
ใดๆ ทางอาญา 

 ข้อ 11  
     (1) บุคคลซ่ึงถูกกล่าวหาดว้ยความผดิทางอาญา มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการสันนิฐานไวก่้อนวา่บริสุทธ์ิ

จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย ณ ท่ีซ่ึงตนไดรั้บหลกัประกนั
ทั้งหมดท่ีจ าเป็นในการต่อสู้คดี 
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      (2) บุคคลใดจะถูกถือวา่มีความผิดอนัมีโทษทางอาญาใดๆ ดว้ยเหตุผลท่ีตนไดก้ระท า หรือและ
เวน้การกระท าการใดๆ ซ่ึงกฎหมายของประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะท่ีมีการกระท านั้น
มิไดร้ะบุว่าเป็นความผิดทางอาญามิได ้ และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักว่าโทษท่ีใช้อยูใ่นขณะท่ีการ
กระท าความผดิทางอาญานั้นเกิดข้ึนมิได ้

 ข้อ 12 การเขา้ไปแทรกสอดโดยพลการในกิจการส่วนตวั ครอบครัว เคหสถาน การส่งข่าวตลอดจน
การโจมตีต่อเกียรติยศและช่ือเสียงของบุคคลนั้นจะท ามิได ้ทุกๆ คนมีสิทธิท่ีจะได้รับความคุม้ครองตาม
กฎหมายจากการแทรกสอดและโจมตีดงักล่าว 

 ข้อ 13  
      (1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการเคล่ือนยา้ย และในถ่ินท่ีอยูภ่ายในขอบเขตดินแดนของแต่
ละรัฐ 

      (2) บุคคลมีสิทธิท่ีจะเดินทางออกจากประเทศใดๆ รวมทั้งของตนเองและท่ีจะกลบัคืนสู่บา้นเกิด
เมืองนอน 

 ข้อ 14  
      (1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะแสวงหาและพกัพิงในประเทศอ่ืนๆ เพื่อล้ีภยัจากการกดข่ีข่มแหง 

      (2) สิทธิน้ีจะกล่าวอา้งมิได้ในกรณีการฟ้องคดี ซ่ึงโดยความจริงเกิดจากความผิดท่ีไม่ใช่เร่ือง
การเมืองหรือจากการกระท าท่ีขดัต่อความมุ่งประสงคแ์ละหลกัการของสหประชาชาติ 

 ข้อ 15  
      (1) บุคคลมีสิทธิในการถือสัญชาติ 

      (2) การถอนสัญชาติโดยพลการ หรือการปฏิเสธจะเปล่ียนสัญชาติของบุคคลใดนั้นจะกระท า
มิได ้

 ข้อ 16  
      (1) ชายและหญิงเม่ือเจริญวยับริบูรณ์แลว้ มีสิทธิท่ีจะสมรสและท่ีจะสร้างครอบครัวโดยไม่มีการ
จ ากดัใดๆ เน่ืองจากเช้ือชาติ สัญชาติ หรือศาสนา บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิเท่าเทียมกนัในเร่ืองการสมรส ใน
ระหวา่งการสมรสและในการขาดจากการสมรส 

     (2) การสมรสจะกระท าไดก้็โดยความยินยอมอยา่งเสรี และเต็มใจของคู่บ่าวสาวผูต้ ั้งใจจะกระท า
การสมรส 

     (3) ครอบครัว คือ กลุ่มซ่ึงเป็นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐานของสังคมและชอบท่ีจะได้รับการ
คุม้ครองโดยสังคมและรัฐ 

 ข้อ 17  
      (1) บุคคลมีสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นโดยล าพงัตนเอง และโดยการร่วมกบัผูอ่ื้น 

      (2) การยดึเอาทรัพยสิ์นของบุคคลใดไปเสียโดยพลการกระท ามิได ้
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 ข้อ 18 บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความคิด มโนธรรม และศาสนา สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพท่ีจะ
เปล่ียนศาสนาหรือความเช่ือถือ และเสรีภาพ ท่ีจะแสดงใหศ้าสนาหรือความเช่ือถือประจกัษใ์นรูปของการสั่ง
สอนการปฏิบติัความเคารพสักการะบูชา สวดมนต์ และการถือปฏิบติัพิธีกรรม ไม่วา่โดยล าพงัตนเองหรือ
ร่วมกบัผูอ่ื้นในประชาคมและในท่ีสาธารณะหรือส่วนตวั 

 ข้อ 19 บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความเห็นและการแสดงออด สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพท่ีจะยึดมัน่
ในความเห็นโดยปราศจากการแทรกสอดและท่ีจะแสวงหารับ ตลอดจนแจง้ข่าว รวมทั้งความคิดเห็นโดย
ผา่นส่ือใดๆ และโดยมิตอ้งค านึงถึงเขตแดน 

 ข้อ 20  
      (1) บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการชุมชน และการสมาคมโดยสงบ 

      (2) การบงัคบัใหบุ้คคลเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมจะท ามิได  ้

 ข้อ 21  
      (1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในรัฐบาลแห่งประเทศของตน ไม่วา่โดยตรงหรือโดยผูแ้ทนซ่ึงผา่น
การเลือกอยา่งเสรี 

      (2) บุคคลมีสิทธิเขา้ถึงเท่ากนัในบริการสาธารณะในประเทศของตน 

      (3) เจตจ านงของประชาชนจะเป็นฐานแห่งอ านาจของรัฐบาล เจตจ านงน้ีจะแสดงออกโดยการ
เลือกตั้งเป็นคร้ังเป็นคราวอย่างแทจ้ริง ดว้ยการให้สิทธิออกเสียงอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัและโดยการ
ลงคะแนนลบัหรือวธีิการลงคะแนนอยา่งเสรีคลา้ยคลึงกนั 

 ข้อ 22 ในฐานะสมาชิกของสังคมดว้ยความเพียรพยายามของชาติตลอดจนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและโดยสอดคลอ้งกบัการจดัระเบียบและทรัพยากรของแต่ละรัฐ บุคคลมีสิทธิในความมัน่คงทาง
สังคมและชอบท่ีจะได้รับผลแห่งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ซ่ึงจ าเป็นต่อศกัด์ิศรีและการ
พฒันาบุคลิกภาพอยา่งเสรีของตน 

 ข้อ 23  
      (1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะท างานท่ีเลือกงานอย่างเสรี ท่ีจะมีสภาวะการท างานท่ียุติธรรมและพอใจ 
และท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากการวา่งงาน 

      (2) บุคคลมีสิทธิในการรับค่าตอบแทนเท่ากนัส าหรับการท างานท่ีเท่ากัน โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบติัใดๆ  
      (3) บุคคลผูท้  างานมีสิทธิในรายไดซ่ึ้งยุติธรรม และเอ้ือประโยชน์เพื่อเป็นประกนัส าหรับตนเอง
และครอบครัวให้การด ารงชีวิตมีค่าควรแก่ศกัด์ิศรีของมนุษย ์และถา้จ าเป็นก็ชอบท่ีจะไดรั้บความคุม้ครอง
ทางสังคมอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

      (4) บุคคลมีสิทธิท่ีจะก่อตั้งและเขา้ร่วมกบัสหภาพแรงงานเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของตน 

 ข้อ 24 บุคคลมีสิทธิในการพกัผอ่นและเวลาวา่ง รวมทั้งการจ ากดัเวลาท างานท่ีชอบดว้ยเหตุผลและ
มีวนัหยดุคร้ังคราวท่ีไดรั้บค่าตอบแทน 
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 ข้อ 25  
      (1) บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอส าหรับสุขภาพ และความอยู่ดีของตนและ
ครอบครัว รวมทั้งอาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั การรักษาพยาบาล และบริการสังคมท่ีจ าเป็นและสิทธิในความ
มัน่คงในกรณีว่างงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นหมา้ย วยัชรา หรือการขาดปัจจยัในการเล้ียงชีพอ่ืนใดใน
พฤติการณ์อนัเกิดจากท่ีตนจะควบคุมได ้

      (2) มารดาและบุตรชอบท่ีจะไดรั้บการดูแลและความช่วยเหลือเป็นพิเศษเด็กทั้งหลายไม่ว่าจะ
เป็นบุตรในหรือนอกสมรสยอ่มไดรั้บความคุม้ครองทางสังคมเช่นเดียวกนั 

 ข้อ 26  
      (1) บุคคลมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะเป็นส่ิงท่ีใหเ้ปล่าโดยไม่คิดมูลค่า อยา่งนอ้ยท่ีสุดในขั้น
ประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน ขั้นประถมศึกษาให้เป็นการศึกษาภาคบงัคบั ขั้นเทคนิคและขั้นประกอบอาชีพ
เป็นการศึกษาท่ีจะตอ้งจดัมีข้ึนโดยทัว่ๆ ไป และขั้นสูงเป็นขั้นท่ีจะเปิดใหทุ้กคนเท่ากนัตามความสามารถ 

      (2) การศึกษาจะมุ่งไปในทางพฒันาบุคลิกภาพของมนุษยอ์ย่างเต็มท่ี และเพื่อเสริมพลงัการ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นมูลฐานให้แข็งแกร่ง ทั้งจะมุ่งเสริมความเขา้ใจ ขนัติ และมิตรภาพ
ในระหว่างประชาชาติ กลุ่มเช้ือชาติ หรือกลุ่มศาสนา และจะมุ่งขยายกิจกรรมของสหประชาชาติเพื่อการ
ธ ารงสันติภาพ 

      (3) ผูป้กครองมีสิทธิก่อนผูอ่ื้นท่ีจะเลือกชนิดของการศึกษาส าหรับบุตรหลานของตน 

 ข้อ 27  
      (1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมการใชชี้วิตทางดา้นวฒันธรรมในประชาคมอยา่งเสรี ท่ีจะพึงใจใน
ศิลปะและมีส่วนในความคืบหนา้และผลประโยชน์ทางวทิยาศาสตร์ 

      (2) บุคคลมีสิทธิในการรับความคุม้ครองประโยชน์ทางดา้นศีลธรรม และทางวตัถุอนัเป็นผลได้
จากการประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ วรรณกรรมและศิลปะซ่ึงตนเป็นเจา้ของ 

 ข้อ 28 บุคคลชอบท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากระเบียบสังคมและระหวา่งประเทศอนัจะอ านวยให้การ
ใชสิ้ทธิและเสรีภาพบรรดาท่ีไดร้ะบุในปฏิญญาน้ีท าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 ข้อ 29  
      (1) บุคคลมีหนา้ท่ีต่อประชาคมอนัเป็นท่ีเดียว ซ่ึงบุคลิกภาพของตนจะพฒันาไดอ้ยา่งเสรีและเต็ม
ความสามารถ 

      (2) ในการใช้สิทธิและเสรีภาพ บุคคลตอ้งอยู่ภายใตเ้พียงเช่นท่ีจ ากดัโดยก าหนดแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อความมุ่งประสงคใ์ห้ไดม้าซ่ึงการยอมรับ และการเคารพโดยชอบในสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น และ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดอนัยุติธรรมของศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชาติ และสวสัดิการ
โดยทัว่ๆ ไป ในสังคมประชาธิปไตย 
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 ข้อ 30 ขอ้ความต่างๆ ตามปฏิญญาน้ีไม่เปิดช่องท่ีจะแปลความไดว้า่ให้สิทธิใดๆ แก่รัฐ กลุ่มชนหรือ
บุคคลใดๆ ท่ีจะประกอบกิจกรรม หรือกระท าการใดๆ อนัมุ่งต่อการท าลายสิทธิและเสรีภาพใดๆ บรรดาท่ี
ไดร้ะบุไวใ้นบทบญัญติัฉบบัน้ี 

 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนภายใต้บทบัญญตัิรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 4 บญัญติัวา่ “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง” และมาตรา 5 บญัญติัวา่ “ประชาชน
ชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด เพศ หรือ ศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกัน” 
นอกจากน้ี มาตรา 26 ยงับญัญติัวา่ “การใชอ้  านาจโดยองคก์รของรัฐทุกองคก์รตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์สิทธิและเสรีภาพตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ เป็นรากฐานท่ีมาของบรรดาสิทธิเสรีภาพทั้งปวงและเป็นมูลฐานหน่ึงของ
หลกัสิทธิมนุษยชนซ่ึงรัฐจะล่วงละเมิดมิได ้

การวินิจฉัยว่าพฤติกรรมใดเป็นการละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่ จึงต้องพิจารณา                
3 ประเด็น คือ (1) ส่ิงนั้นๆ มนุษยค์วรปฏิบติัต่อกนัหรือไม่ (2) ความรู้สึกทางดา้นจิตใจของสังคมไทยใน
ขณะนั้นสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้อย่างไร (3) แนวทางท่ีสังคมอ่ืนท่ีมีประสบการณ์มาก่อน เป็นขอ้พิจารณา
ประกอบ เน่ืองจากศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณค่าของมนุษยทุ์กคนท่ีตอ้งไดรั้บความ
เคารพและมีลกัษณะเป็นพลวตั หากมีการกระท าท่ีล่วงละเมิดต่อบุคคลก็ตอ้งพิจารณาการกระท าเป็นเร่ืองๆ 
ไปว่าการกระท าของรัฐประเภทใดบา้งท่ีเป็นการล่วงละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยอ์ย่างชัดแจง้และ
สังคมส่วนใหญ่ตอ้งมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าการปฏิบติัของฝ่ายอ านาจรัฐต่อประชาชนในบางรูปแบบ
เป็นส่ิงท่ีไม่อาจยอมรับได้ เช่น การกระท าต่อมนุษยอ์ย่างเลวทรามต ่าช้า การประหัตประหาร การทารุณ
กรรมต่อมนุษย์ด้วยทณัฑ์ท่ีทรมาน การกระท าให้ได้รับความอบัอาย การติดตามไล่ล่า การลงโทษท่ีมี
ลกัษณะทารุณโหดร้าย การบงัคบัใหท้ างาน การใชค้นเป็นทาส การก่อการร้าย การท าลายลา้งชาติพนัธ์ุ หรือ
การน ามนุษยไ์ปใชใ้นการทดลอง ตลอดจนการเนรเทศ การกระท าเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นการกระท าท่ีละเมิดต่อ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท์ั้งส้ิน  
 

สิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง 

 นอกเหนือจากศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยจ์ะไดรั้บความคุม้ครองภายใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแลว้ 
สิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศย่อมได้รับการคุ้มครองภายใต้
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเช่นเดียวกนั 
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 สิทธิ คือ อ านาจท่ีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอนัท่ีจะกระท าการเก่ียวขอ้งกบัทรัพยห์รือบุคคล
อ่ืน เช่นสิทธิทวงหน้ี กรรมสิทธ์ิ ฯลฯ กล่าวคือ สิทธิเป็นอ านาจท่ีกฎหมายรับรองใหแ้ก่บุคคลหน่ึงในอนัท่ีจะ
เรียกร้องให้บุคคลอ่ืน หรือหลายคนกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการบางอย่างบางประการให้เกิด
ประโยชน์แก่ตน 

 เสรีภาพ เป็นสภาวการณ์ของมนุษยท่ี์ไม่อยูภ่ายใตก้ารครอบง าของบุคคลอ่ืน หรือปราศจากการถูก
หน่วงเหน่ียวขดัขวาง บุคคลใดบุคคลหน่ึงยอ่มมีเสรีภาพอยูต่ราบใดท่ีบุคคลนั้นไม่ถูกบงัคบัใหต้อ้งกระท าใน
ส่ิงท่ีไม่ประสงคจ์ะท า หรือไม่ถูกหน่วงเหน่ียวขดัขวางไม่ใหก้ระท าในส่ิงท่ีบุคคลนั้นประสงคท่ี์จะกระท า 

 สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัในประเทศท่ีมีอารยธรรมวา่ 
เป็นสิทธิพื้นฐานท่ีติดตวัมนุษยทุ์กคนมาแต่ก าเนิดซ่ึงจ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างมีศกัด์ิศรีของมนุษย ์และ
ในการพฒันาบุคลิกภาพของมนุษย์ เป็นสิทธิท่ีมีการคุ้มครองป้องกันในทางกฎหมายเป็นพิเศษสมกับ
ความส าคญัของสิทธิดังกล่าว ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน มีดงัต่อไปน้ีคือ 1.เป็นสิทธิท่ีติดตวัมากบัมนุษยเ์ม่ือคนเกิดมาก็มีสิทธิมนุษยชนติดตวัมาดว้ย เพราะ
มีความเป็นมนุษย ์ดงันั้นสิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิทธิท่ีติดตวัแต่ละคนมา ไม่มีการให้ หรือซ้ือ หรือสืบทอดมา   
2.เป็นสิทธิท่ีเป็นสากล คือเป็นสิทธิของมนุษยทุ์กคนเหมือนกนั ไม่วา่จะมีเช้ือชาติ เพศ หรือนบัถือศาสนาใด 
ไม่วา่จะเป็นผูท่ี้มาจากพื้นฐานทางสังคมหรือการเมืองอยา่งใด มนุษยทุ์กคนมีอิสระเสรี มีความเท่าเทียมกนั
ในศกัด์ิศรีและสิทธิ 3.เป็นสิทธิท่ีไม่อาจถ่ายโอนให้แก่กนัได ้คือ ไม่มีใครจะมาแยง่ชิงเอาสิทธิมนุษยชนไป
จากบุคคลใดบุคคลหน่ึงได้ ถึงแมว้่ากฎหมายของประเทศจะไม่ยอมรับรองสิทธิมนุษยชนหรือแม้ว่าจะ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม ประชาชนของประเทศนั้นก็ยงัมีสิทธิมนุษยชนอยู่ 4.เป็นสิทธิท่ีไม่ถูกแยกออก
จากกนั กล่าวคือ เพื่อท่ีจะมีชีวติอยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรี มนุษยทุ์กคนยอ่มมีสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ มีความมัน่คงและมี
มาตรฐานการด ารงชีวติท่ีเหมาะสมกบัความเป็นมนุษย ์ดงันั้นสิทธิต่างๆ ของมนุษยชนจะตอ้งไม่ถูกแยกออก
จากกนั ถา้มีการล่วงละเมิดต่อสิทธิดงักล่าวย่อมไดรั้บการรับรองคุม้ครองตามกฎหมาย เช่น สิทธิในชีวิต 
ร่างกาย ทรัพยสิ์น เป็นตน้ และรวมถึงสิทธิท่ีพึงมีเพื่อการพฒันาบุคลิกภาพ คุณภาพชีวติ เพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้ง
คุณค่าของความเป็นมนุษย ์เช่นสิทธิในการเลือกนบัถือศาสนา ประกอบอาชีพ แสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในทางการเมือง เป็นต้น จากความหมาย ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสิทธิมนุษยชนนั้นครอบคลุมสิทธิท่ี
เก่ียวกบัวถีิชีวติของมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย 

 

 หลกัการสิทธิมนุษยชน และการแบ่งสมาชิกในสังคมตามสถานะของบุคคล แบ่งไดด้งัน้ี 

1. คนชาติ หมายถึง พลเมืองท่ีประเทศนั้นใหก้ารรับรองวา่เป็นผูอ้ยูใ่นการควบคุมของประเทศนั้นๆ 
ไดแ้ก่ ผูมี้สัญชาติของประเทศนั้น คนต่างดา้วผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศนั้นอยา่งถาวร 

2. คนต่างดา้ว หมายถึง บุคคลท่ียงัไม่มีสัญชาติของประเทศนั้นหรือคนต่างดา้วผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้
อยูใ่นประเทศนั้นแบบชัว่คราว 
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3. คนไร้สัญชาติ หมายถึง บุคคลท่ีไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นผูท่ี้มีสถานะท่ีเป็นสมาชิกของประเทศ
ใด หรือไม่มีประเทศใดรับว่าเป็นสมาชิกหรือเคยเป็นสมาชิกของประเทศในความเป็นจริง อาจจะมีทั้งคน
ต่างดา้วจริงๆ และผูท่ี้มีฐานะทางกฎหมายท่ีเป็นผูมี้สัญชาติไทย เพียงแต่ไม่มีการพิสูจน์ หรือไม่มีโอกาส
พิสูจน์ หรือไม่มีพยานหลกัฐานในการพิสูจน์ ซ่ึงถือวา่เป็นการลิดรอนสิทธิความเป็นผูมี้สัญชาติไทย ท าให้
เสียโอกาสใช้สิทธิต่างๆ อย่างมากในกลุ่มของคนไร้สัญชาติอาจจะเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่คนไร้รัฐก็ไดเ้พราะ
บางคนมีเช้ือชาติท่ียงัคงเอกลักษณ์ของชนชาติอย่างชัดเจน เพียงแต่ในเวลาน้ีชนชาตินั้ นๆ อาจไม่มี
องคป์ระกอบของค าวา่ รัฐ นัน่คือ ไม่มีพื้นท่ีท่ีบ่งบอกถึงความเป็นอาณาเขต ไม่มีแมอ้ธิปไตยท่ีจะหาส่ิงท่ีมา
รับรองวา่ เป็นสมาชิกของรัฐใดๆ ได ้คนไร้รัฐ หมายถึง ผูซ่ึ้งมิไดรั้บการยอมรับในทะเบียนบุคคลของรัฐใดๆ 
เลย ซ่ึงประเทศต่างๆ มกัเรียกทะเบียนน้ีวา่ ทะเบียนราษฎร การท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับในทะเบียนบุคคลนั้น
เกิดจากการท่ีไม่ไดรั้บการรับรองสถานะทางสัญชาติ หรือทางภูมิล าเนาตามกฎหมายมหาชน 

 ดงันั้น บุคคลดงักล่าวก็ย่อมจะไร้รัฐโดยส้ินเชิง กล่าวคือ ไร้สัญชาติและไร้สิทธิอาศยัในทุกรัฐ
สถานะท่ีแตกต่างกนัของบุคคลนั้นก็ท าใหไ้ดรั้บสิทธิต่างกนัหรือไม่เท่าเทียมกนัโดย คนชาติยอ่มไดรั้บสิทธิ
ตามกฎหมาย ส่วนคนท่ีไม่ใช่คนชาติ เช่น คนต่างดา้ว คนไร้สัญชาติหรือคนไร้รัฐนั้นไม่ได้รับสิทธิ การ
คุม้ครองจากกฎหมาย จึงมีสถานะทางสิทธิท่ีไม่เท่าเทียมกบัคนชาติ  เน่ืองจากสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับได้ให้แก่คนสัญชาติไทยเท่าน้ัน ด้วยเหตุผลว่า รัฐธรรมนูญแต่ละรัฐย่อม
ก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัคนสัญชาติเท่านั้น ไม่ไดก้  าหนดความส าคญัของคนต่างดา้ว 

 ด้วยเหตุน้ี คนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติจึงไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายเท่าเทียมกับคน
สัญชาติไทยแต่มีสิทธิอีกประเภทหน่ึงท่ีใหค้วามส าคญักบัมนุษยทุ์กคนเท่าเทียมกนั นัน่คือ สิทธิมนุษยชนซ่ึง
ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีมนุษยทุ์กคนควรพึงไดรั้บโดยไม่จ  ากดัวา่จะมีสัญชาติของรัฐหรือไม่ ดงันั้นแมค้น
ไม่มีสัญชาติก็สามารถเขา้ถึงสิทธิมนุษยชนไดอ้ยา่งเท่าเทียมในฐานะมนุษยค์นหน่ึง สิทธิคือความคุม้ครอง
และสิทธิประโยชน์ท่ีมอบให้พลเมืองทุกคนตามกฎหมาย สิทธิพลเมืองนั้นเป็นสิทธิท่ีแยกออกจาก “สิทธิ
มนุษยชน” และ “สิทธิโดยธรรมชาติ” กล่าวคือ สิทธิพลเมืองเป็นสิทธิท่ีมอบให้โดยชาติและมีอยูภ่ายใตเ้ขต
แดนนั้น ในขณะท่ีสิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิมนุษยชนนั้น เป็นสิทธิท่ีบุคคลมีอยูแ่ต่ก าเนิดโดยธรรมชาติ 

 สิทธิพลเมือง หมายถึง สิทธิและเสรีภาพในอนัท่ีจะเขา้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง เจตนารมณ์
ของรัฐ หรืออีกนยัหน่ึงบรรดาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองต่างๆ คือความคุม้ครองและสิทธิประโยชน์ท่ี
มอบให้พลเมืองทุกคนตามกฎหมาย สิทธิพลเมืองนั้นเป็นสิทธิท่ีแยกออกจาก “สิทธิมนุษยชน” และ “สิทธิ
โดยธรรมชาติ” กล่าวคือสิทธิพลเมืองเป็นสิทธิท่ีมอบให้โดยชาติและมีอยูภ่ายในเขตแดนนั้น ในขณะท่ีสิทธิ
โดยธรรมชาติหรือสิทธิมนุษยชนนั้น เป็นสิทธิท่ีปัจเจกบุคคลมีอยูแ่ต่ก าเนิดโดยธรรมชาติ เป็นท่ียอมรับกนั
โดยทัว่ไปผูจ้ะทรงสิทธิพลเมืองหรือสิทธิทางการเมืองไดต้อ้งเป็นผูท่ี้มีสัญชาติของรัฐเท่านั้น ไม่มีรัฐใดใน
โลกท่ียอมรับให้สิทธิและเสรีภาพคนต่างดา้ว ท่ีอาศยัอยู่ในอาณาจกัรของตนไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราวหรือ
ถาวรก็ตามเช่นเดียวกบัผูท่ี้มีสัญชาติของรัฐ คนสัญชาติของรัฐเองก็ใช่วา่จะมีสิทธิหรือเสรีภาพทางการเมือง
บางประการเสียทุกคน เป็นตน้วา่ เฉพาะแต่บุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีขอ้ตอ้งห้ามบางประการเท่านั้นท่ีจะ
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มีสิทธิเลือกตั้งหรือสมคัรรับเลือกตั้ง คนสัญชาติของรัฐท่ีขาดคุณสมบติัหรือมีขอ้ตอ้งห้ามอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ก็ไม่มีสิทธิเช่นวา่นั้น ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ตอ้งถือวา่ คนสัญชาติรัฐทุกคนยอ่มมีสิทธิ
ท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจตนารมณ์ของรัฐ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองได ้อย่างไร    
ก็ตาม ผู้ทรงสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับได้ให้แก่คนสัญชาติไทยเท่าน้ัน 
ดว้ยเหตุผลวา่ รัฐธรรมนูญแต่ละรัฐยอ่มก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัคนสัญชาติเท่านั้น ไม่ไดก้  าหนด
ความส าคญัของคนต่างดา้ว ดงันั้นแมบ้ทบญัญติัในหมวด3ของรัฐธรรมนูญท่ีวา่ดว้ยสิทธิเสรีภาพของชนชาว
ไทยมาตราต่างๆ จะบญัญติัไวว้่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ...” หรือ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพ...” แต่ค าว่าบุคคลใน
มาตราเหล่านั้นยอ่มมีความหมายแต่เพียงคนท่ีเป็นชนชาวไทยเท่านั้น จะหมายความรวมถึงหรือเขา้ใจเป็น
อย่างอ่ืนไม่ไดน้อกจาก ผูมี้สัญชาติไทยเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีถา้รัฐธรรมนูญตอ้งการจะให้สิทธิเสรีภาพแก่คน
ต่างดา้วดว้ยแลว้ ในกรณีท่ีไม่ไดมี้การบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญยอ่มเป็นไปตามสนธิสัญญาและกฎหมายอ่ืน
ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ดังนั้นบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญไทยฉบบัถาวรส่วนใหญ่จะ
บญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญเรียกวา่สิทธิขั้นพื้นฐาน อนัเป็นสิทธิท่ีติดตวัมนุษยไ์ม่มีใครอาจพรากไปได ้
เรียกว่า “สิทธิมนุษยชน” โดยท่ีรัฐไม่อาจละเมิดเพิกถอนไดต้ามอ าเภอใจ เวน้แต่มีกฎหมายให้อ านาจไว้
เท่านั้น ดงันั้น การมีสิทธิเสรีภาพของราษฎรจึงเป็นหลกั ส่วนการมีอ านาจของรัฐเป็นขอ้ยกเวน้ 

 

 ความแตกต่างระหว่างสิทธิมนุษยชนกบัสิทธิพลเมือง 

1. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามธรรมชาติ สิทธิน้ีเกิดข้ึนพร้อมกบัความเป็นมนุษย ์โดยพื้นฐานแลว้
มิใช่กฎหมาย แต่ไดถู้กก าหนดให้มีความชดัเจนข้ึนในภายหลงั เช่น ความเท่าเทียมกนัในเร่ืองเพศ และใน
การประกอบอาชีพ ถือเป็นสิทธิมนุษยชนซ่ึงได้มีการออกกฎหมายต่างๆ เพื่อรับรองและคุม้ครองสิทธิ
ดงักล่าวเป็นจ านวนมาก ส่วนสิทธิพลเมืองเป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ดก้  าหนดให้มีข้ึนในภายหลงัพร้อมทั้งให้การ
รับรองและคุม้ครองเพื่อใหมี้ผลใชบ้งัคบักนัได ้เช่น ความสามารถในการประดิษฐ์คิดคน้หรือสร้างสรรคง์าน
ของมนุษย ์ไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการคา้ เป็นตน้ 

2. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีไร้พรมแดน สิทธิน้ีถือเป็นสิทธิท่ีปราศจากขอบเขต เช่นสิทธิในชีวิต 
สิทธิในการเลือกนบัถือศาสนา ถือว่ามนุษยทุ์กคนทุกแห่งในโลกเป็นผูมี้สิทธิน้ีอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ ส่วนสิทธิพลเมืองเป็นสิทธิท่ีมีขอบเขต เช่น สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมสิทธ์ิและ
สิทธิบตัร เป็นสิทธิท่ีมีขอบเขต เป็นของกลุ่มบุคคลหน่ึงกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ ทั้งน้ีภายใต้เง่ือนไขท่ี
ก าหนด 

3. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของมนุษยทุ์กคน สิทธิน้ีถือเป็นสิทธิของทุกๆ คน เช่นทุกคนท่ีเกิดมาจะมี
สิทธิในชีวิต ร่างกาย โดยเท่าเทียมกนั ในประการท่ีจะปราศจากการถูกประทุษร้าย หรือถูกท าละเมิดโดย
บุคคลอ่ืน ส่วนสิทธิพลเมืองเป็นสิทธิโดยเฉพาะของกลุ่มบุคคล เช่น การเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น 
อาจถูกจ ากดัใหส้ามารถมีไดเ้ฉพาะบุคคลผูมี้สัญชาติของเจา้ของประเทศเท่านั้น 
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4. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีเป็นนิรันดร สิทธิน้ีสามารถพิสูจน์ไดว้า่มีอยู ่และน าไปใชไ้ดจ้ริงในทุก
ยุคทุกสมยั ส่วนสิทธิพลเมืองเป็นสิทธิท่ีใช้ได้อย่างจ ากัดภายในระยะเวลาหน่ึง กล่าวคือ หากกาลเวลา
เปล่ียนไป กฎหมายท่ีใช้อยู่ไม่มีความเหมาะสมกับสภาพของสังคมในขณะนั้น ย่อมจะต้องถูกแก้ไข 
เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกไปในท่ีสุด 

5. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิเฉพาะตวัของมนุษย ์สิทธิน้ีไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนให้กบับุคคลอ่ืน
ใดไดไ้ม่ว่าโดยทางใดๆ  ส่วนสิทธิพลเมือง เช่น กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง สามารถโอนให้แก่กนัไดท้ั้ง
โดยทางนิติกรรม เช่น ซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให ้หรือโดยทางมรดก 

6. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีปราศจากสภาพบงัคบั สิทธิน้ีโดยพื้นฐานแลว้ไม่มีสภาพบงัคบัการท่ีจะ
ท าใหมี้สภาพบงัคบัเช่นเดียวกบัสิทธิพลเมืองได ้ก็ดว้ยการน าสิทธิเหล่านั้นไปบญัญติัไวใ้นกฎหมาย เช่น ใน
กติการะหวา่งประเทศ วา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของสหประชาชาติ หากประสงคท่ี์จะให้มี
ความผกูพนั หรือสภาพบงัคบัตามกฎหมายภายใน ก็ตอ้งน าไปบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายภายใน
ของแต่ละประเทศ เป็นตน้ 

การรับรองและคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคลตามท่ี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัไวแ้ละท่ีปฏิญญาสากลหรืออนุสัญญาแห่งองคก์ารสหประชาชาติ
รับรองและประเทศไทยร่วมเป็นภาคี เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยทุ์กคนพึงไดรั้บโดยปราศจากการเลือก
ปฏิบติั โดยไม่ค  านึงถึงวา่บุคคลนั้นๆ จะเป็นคนสัญชาติไทยหรือไม่ เช่น คนต่างดา้ว คนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ 
ชนกลุ่มน้อย ในฐานะท่ีเป็นมนุษยแ์ละอาศยัอยู่ในราชอาณาจกัรไทย ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ย่อมได้รับ
ความคุม้ครองเช่นเดียวกบัชนชาวไทย เพียงแต่บุคคลดังกล่าวจะกล่าวอ้างสิทธิตามกฎหมายท านองเดียวกับ
ชนชาวไทยมิได้ ซ่ึงจะเห็นได้จาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในส่วนท่ีว่าดว้ย
สิทธิและเสรีภาพนั้นใชช่ื้อวา่ หมวด สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย จึงหมายความวา่เฉพาะชนชาวไทย
หรืออีกนัยหน่ึงคือคนสัญชาติไทยเท่านั้นท่ีจะเป็นผูท้รงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีเหตุผลว่า 
หากในรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิและเสรีภาพของคนต่างดา้วไว ้เช่นเดียวกบัชนชาวไทยแลว้ จะเกิดปัญหา
ตามมามากมาย เช่น สิทธิในการถือครองท่ีดิน หรือเสรีภาพในการรวมจดัตั้งพรรคการเมือง หากปล่อยให้คน
ต่างดา้วมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกบัชนชาวไทยแลว้ก็อาจเกิดปัญหาดา้นความมัน่คงของประเทศได ้แต่
อย่างไรก็ดี คนต่างด้าวก็ยงัมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญของประเทศตน และตามสนธิสัญญาท่ีไทยท าไวก้ับ
ประเทศนั้นๆ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่คนต่างดา้วยอ่มเป็นผูท้รงสิทธิในส่วนท่ีถือเป็นสิทธิมนุษยชน เน่ืองจาก
สิทธิดงักล่าวไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยรัฐธรรมนูญ หากแต่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมกบัความเป็นมนุษย ์อีกทั้งการท่ี
ไทยได้ให้สัตยาบนัปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่ พ.ศ.2491 ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติ ไทยจึงมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามสนธิสัญญาต่างๆ เช่น กฎบตัรสหประชาชาติ,ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และ
วฒันธรรม ตลอดจนกติการะหวา่งประเทศท่ีวา่ดว้ยการจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีทุกรูปแบบ ฯลฯ 
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ความหมายประชากรของรัฐในทางกฎหมาย 

ประชากรของรัฐ คือกลุ่มบุคคลผูถื้อสัญชาติของรัฐ ประชากรของรัฐแตกต่างจากบุคคลท่ีตกอยู่
ภายใตอ้  านาจของรัฐ ซ่ึงหมายถึงบุคคลทุกคนท่ีพ านกัอยูใ่นดินแดนของรัฐ เช่น คนต่างชาติท่ีพ  านกัอยูใ่นรัฐ
ชัว่คราว หรือบุคคลท่ีเดินทางผา่นรัฐหน่ึงไปยงัอีกรัฐหน่ึง ประชากรของรัฐมีความสัมพนัธ์กบัรัฐเป็นพิเศษ
ยิ่งกว่าบุคคลประเภทอ่ืนท่ีตกอยู่ภายใตอ้  านาจรัฐ เพราะประชากรของรัฐจะมีสิทธิหน้าท่ีหลายประการท่ี
บุคคลซ่ึงไม่ใช่ประชากรของรัฐไม่มี ส่ิงท่ีเป็นตวัก าหนดวา่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นประชากรของรัฐใดรัฐ
หน่ึงหรือไม่ คือ สัญชาติของรัฐ โดยผูท่ี้เป็นประชากรของรัฐมีสิทธิหนา้ท่ีท่ีส าคญัคือ  

- สิทธิท่ีจะอยูอ่าศยัในดินแดนของรัฐท่ีตนมีสัญชาติ 

- สิทธิเลือกตั้ง 

- หนา้ท่ีในการรับราชการทหาร 

- สิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้กนัในทางการทูต 

การให้สัญชาติเป็นไปตามหลกัการส าคญั 2 หลกัการคือ หลกัสืบสายโลหิต หรือหลกัดินแดน การ
ไดส้ัญชาติตามหลกัการสืบสายโลหิต หมายความวา่ โดยทัว่ไปแลว้บุตรท่ีเกิดจากบิดาหรือมารดาท่ีมีสัญชาติ
ของรัฐ ยอ่มไดส้ัญชาติของรัฐของบิดาหรือมารดาดว้ย ส าหรับการไดส้ัญชาติตามหลกัดินแดน หมายความ
ว่า ผูท่ี้เกิดในดินแดนของรัฐใดย่อมได้สัญชาติของรัฐนั้น เวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้ท่ีกฎหมายภายในรัฐนั้น
ก าหนดไวท่ี้จะไม่ให้สัญชาติ นอกจากการไดส้ัญชาติตามหลกัสืบสายโลหิตและหลกัดินแดนซ่ึงถือว่าเป็น
การไดส้ัญชาติโดยการเกิดแลว้ ยงัมีการไดส้ัญชาติในลกัษณะอ่ืนอีก เช่น การไดส้ัญชาติโดยการสมรส โดย
การเป็นบุตรบุญธรรม โดยการเป็นขา้ราชการของรัฐ โดยการแปลงสัญชาติ เป็นตน้ 

ขอบเขตในการให้สัญชาติของรัฐแก่บุคคลตามหลกัของกฎหมายระหว่างประเทศ คือ ความสัมพันธ์
หรือจุดเกาะเกีย่วทีแ่ท้จริง ตามหลักดังกล่าวรัฐจะสามารถให้สัญชาติกับบุคคลได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่า รัฐที่จะ
ให้สัญชาติมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกบับุคคลทีจ่ะได้รับสัญชาติอย่างแท้จริงยิง่กว่ารัฐอืน่ 

คนไทยพลดัถิ่นเขตตะนาวศรี 

คนไทยพลดัถ่ินเขตตะนาวศรีเป็นคนไทยอาศยัอยูต่รงขอบชายแดนไทย-พม่า บริเวณจงัหวดัระนอง 
ชุมพร และประจวบคีรีขนัธ์ เรียกวา่ “ผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติพม่าเช้ือชาติไทย” เป็นกลุ่มคนท่ีมีชาติพนัธ์ุเป็นคน
ไทยอยูอ่าศยัในเขตแดนพม่าในเขตตะนาวศรีมีการสืบสายเช้ือชาติพนัธ์ุตลอดมา แต่เม่ือองักฤษยึดครองพม่า
ผลพวงจากการก าหนดเขตแดนไทย-พม่า ท่ีก าหนดให้ทวายและตะนาวศรีซ่ึงเป็นถ่ินท่ีอยูข่องบรรพบุรุษคน
ไทยกลุ่มน้ีกลบักลายไปอยู่ในดินแดนฝ่ังพม่าตรงแนวบริเวณชายแดนท่ีสามารถไปมาหาสู่กนัไดค้นไทย
เหล่าน้ีไดอ้าศยัอยูใ่นเขตดงักล่าวบางส่วนโดยไปมาหาสู่กบัญาติพี่นอ้งฝ่ังไทย บางคร้ังเขา้มาท าคลอดในฝ่ัง
ไทย เพื่อตอ้งการใหบุ้ตรเป็นผูมี้สัญชาติไทย บางส่วนก็กลบัเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ปัจจุบนัคนกลุ่มน้ี
เป็นคนไร้สัญชาติไม่มีเอกสารทางทะเบียนโดยไทยเองก็ไม่ยอมรับว่าคนกลุ่มน้ีเป็นพลเมืองไทยขณะ
เดียวกบัรัฐบาลพม่าก็ไม่ยอมรับวา่เป็นพลเมืองของพม่าเช่นกนั 
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แต่คนไทยเหล่าน้ีบางส่วนท่ีไดม้าอาศยัอยูใ่นประเทศไทยทางรัฐบาลไทยไดท้ าการแปลงสัญชาติให้
มีสัญชาติไทยไปบา้งแลว้ นอกจากน้ียงัมีคนไทยพลดัถ่ินบางส่วนท่ีทางการไทยไดอ้อกบตัรคนไทยพลดัถ่ิน
ให้แลว้ผอ่นผนัให้อยูใ่นประเทศไทยเป็นการชัว่คราวระหวา่งรอการแปลงสัญชาติหรือขอสัญชาติไทยและ
อีกกลุ่มหน่ึงไดแ้ก่คนไทยพลดัถ่ินซ่ึงไม่มีหลกัฐานทางทะเบียนหรือบตัรคนไทยพลดัถ่ินแต่อยา่งใด 

 

วถิีชีวติของคนไทยพลดัถิ่น 

แมปั้จจุบนัดินแดนจะกลายเป็นพื้นท่ีของประเทศพม่า แต่คนไทยในเขตตะนาวศรียงัมีวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมเช่นเดียวกนักบัคนไทย และรัฐบาลพม่าก็มิได้เขา้มาแทรกแซงในวิถีชีวิตของคนไทยในพื้นท่ี
ดงักล่าวจนกระทัง่มีการสู้รบกนัในประเทศพม่า ท าใหค้นไทยพลดัถ่ินในเขตตะนาวศรีอพยพกลบัมาฝ่ังไทย
และไดร้้องขอสัญชาติไทย ทางการไทยไดอ้อกบตัรประจ าตวัผูพ้ลดัถ่ินระหวา่งท่ีรอขอสถานะการเป็นคน
ไทย อยา่งไรก็ตามยงัมีคนไทยพลดัถ่ินจ านวนไม่นอ้ยท่ีตกส ารวจท าใหไ้ม่มีบตัรประจ าตวัผูพ้ลดัถ่ิน 

คนไทยพลดัถ่ินท่ีอยูใ่นฝ่ังประเทศพม่ามีเครือญาติอยูฝ่ั่งไทย คนไทยพลดัถ่ินในประเทศพม่าเชิดชู
บูชาและภกัดีต่อประมุขของไทย แทบทุกครัวเรือนจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัและพระราชวงศป์ระดบัไวต้ามบา้น มีการร่วมจดังานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา ศึกษาเล่าเรียน
ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ไทย ฝากเงินธนาคารไทย ใช้เงินไทย และใช้นามสกุลอย่างไทย คนไทยในพม่า
ส่วนมากเป็นคนปักษใ์ต ้พูดภาษาไทยถ่ินใตใ้นชีวิตประจ าวนั คนรุ่นใหม่อ่านและเขียนภาษาพม่าได ้เพราะ
ทุกคนตอ้งเขา้เรียนโรงเรียนพม่า แต่ในชีวติประจ าวนัพดูภาษาไทย และหลายคนก็เรียนและอ่านหนงัสือไทย  

 

ความหมายของคนไทยพลดัถิ่น 

คนไทยพลดัถ่ิน หมายถึง บุคคลเช้ือชาติไทย ซ่ึงทางราชการเรียกว่า ผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติพม่าเช้ือสาย
ไทย ซ่ึงอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยโดยท่ีไม่มีสัญชาติไทย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือคนไทยพลดั
ถ่ิน ซ่ึงมีบตัรคนไทยพลดัถ่ินโดยไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรไทยเป็นการชัว่คราว และประเภทท่ี
สอง คือ คนไทยพลดัถ่ินซ่ึงไม่มีหลกัฐานทางทะเบียนหรือเอกสารใด โดยบางคนไม่เคยแสดงตวัหรือเขา้
ส ารวจเม่ือทางรัฐบาลใหมี้การส ารวจคนไทยพลดัถ่ินกบัอีกส่วนหน่ึงตกส ารวจ คนไทยพลดัถ่ินจึงมีลกัษณะ
เป็นคนต่างดา้ว สถานภาพทางกฎหมายคือผูห้ลบหนีเขา้เมือง 

 

ความหมายของคนไทยพลดัถิ่นตามกฎหมาย 

พระราชบญัญติัสัญชาติ พ.ศ.2508 ท่ีแกไ้ขแลว้ มาตรา 4 ไดใ้ห้นิยามของคนไทยพลดัถ่ินไวโ้ดยคน
ไทยพลดัถ่ิน หมายความว่า “ผูซ่ึ้งมีเช้ือสายไทยท่ีตอ้งกลายเป็นคนในบงัคบัของประเทศอ่ืนโดยเหตุอนัเกิด
จากการเปล่ียนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจกัรไทยในอดีตซ่ึงปัจจุบนัผูน้ั้นมิไดถื้อสัญชาติของประเทศอ่ืน
และไดอ้พยพเขา้มาอยูอ่าศยัในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหน่ึงและมีวถีิชีวติเป็นคนไทยโดยไดรั้บการส ารวจ
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จดัท าทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎรภายใตห้ลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
หรือเป็นผูซ่ึ้งมีลกัษณะอ่ืนท านองเดียวกนัตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 

ดังนั้ น คนไทยพลัดถ่ินท่ีจะได้รับการรับรองตามกฎหมายจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ ์
ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นผูมี้เช้ือสายไทย 

2. ตอ้งกลายเป็นคนในบงัคบัของประเทศอ่ืนโดยเหตุอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอาณาเขตของ
ราชอาณาจกัรไทยในอดีต 

3. ปัจจุบนันั้นมิไดถื้อสัญชาติของประเทศอ่ืน 

4. ไดอ้พยพเขา้มาอยูอ่าศยัในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหน่ึงและมีวถีิชีวติเป็นคนไทย 

5. ไดรั้บการส ารวจจดัท าทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใตห้ลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

6. หรือเป็นผูซ่ึ้งมีลกัษณะอ่ืนท านองเดียวกนัตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ค าว่าคนไทยพลัดถ่ินตามค าจ ากัดความของกฎหมายดังกล่าวเห็นได้ว่าได้พัฒนามาจาก
ประวติัศาสตร์ เหตุผลทางดา้นเช้ือชาติ เหตุของการเปล่ียนแปลงอาณาเขตดินแดนของรัฐรวมทั้งเหตุผลของ
ความผกูพนัทางชาติพนัธ์ุ รวมทั้งวถีิชีวติและความจงรักภกัดีต่อประเทศ ผูท่ี้อา้งวา่เป็นคนไทยพลดัถ่ินตอ้งมี
หลักเกณฑ์ดังกล่าวและจะต้องยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ให้พนักงานเจ้าหน้า ท่ีน า เสนอต่อ
คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลดัถ่ินโดยมีการพิสูจน์และการรับรองตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

ความหมายของคนต่างด้าวตามกฎหมาย 

คนต่างดา้ว ตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2522 มาตรา 4 หมายความวา่ “บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่
มีสัญชาติไทย” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค านิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัสัญชาติ พ.ศ.2508 ท่ีไดใ้ห้นิยาม
ของ “คนต่างดา้ว” เอาไวว้า่หมายถึง “ผูซ่ึ้งมิไดมี้สัญชาติไทย” และค านิยามในมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติั
การท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2551 ท่ีไดใ้ห้นิยามของ “คนต่างดา้ว” เอาไวว้า่หมายถึง “บุคคลธรรมดาซ่ึง
ไม่มีสัญชาติไทย” รวมทั้งค านิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการทะเบียนคนต่างดา้ว พ.ศ.2493 ท่ีได้
ใหค้  านิยามคนต่างดา้ววา่หมายถึง “คนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญชาติ” 
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คนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์จะถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 

1. คนต่างดา้วซ่ึงเขา้มามีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรแลว้ภายหลงัปรากฏว่าเป็นบุคคลซ่ึงมีพฤติการณ์
อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามมาตรา 12(7) หรือ (8) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 12(10) หรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 43 วรรคสองหรือเป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 44 หรือเป็นผูไ้ดรั้บ
โทษตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ให้อธิบดีเสนอเร่ืองไปยงัคณะกรรมการถา้คณะกรรมการเห็นวา่ควรเพิก
ถอนการอนุญาตให้มีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ก็ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งเพิกถอนการอนุญาต
ต่อไป 

2. คนต่างดา้วผูใ้ดเขา้มาหรืออยู่ในราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือการอนุญาตนั้นส้ินสุด
หรือถูกเพิกถอนแลว้ พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะส่งตวัคนต่างดา้วผูน้ั้นกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรก็ได ้

 

กฎกระทรวงการพสูิจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลดัถิ่น พ.ศ.2555  
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2555 เล่ม 129 ตอนท่ี 65 ก. หนา้ 14) 
หลกัการและเหตุผล 

โดยท่ีมาตรา 9/5 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัสัญชาติ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2555 บญัญติัให้การพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลดัถ่ิน
เพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จึง
จ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

สาระส าคัญโดยสรุป 

1. บทนิยามในกฎกระทรวงน้ี  
    “ค าขอ” หมายความวา่ ค  าขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลดัถ่ิน 

    “ผูข้อ” หมายความวา่ ผูข้อพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลดัถ่ิน 

2. หลกัฐานประกอบการยืน่ค  าขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลดัถ่ิน 

    1. รูปถ่ายของผูข้อ 

    2. หลกัฐานทะเบียนราษฎรของผูข้อ ไดแ้ก่ ทะเบียนบา้นหรือทะเบียนประวติัท่ีกรมการปกครอง
บนัทึกไวใ้นกลุ่มผูท่ี้มีเช้ือสายไทย และบตัรประจ าตวัท่ีระบุว่าผูน้ั้นมีเช้ือสายไทย และในกรณีท่ีมีญาติ
สืบสายโลหิตหรือร่วมวงศ์ตระกูลกับผูข้อซ่ึงมีภูมิล าเนาอาศยัอยู่ในราชอาณาจกัรไทย ให้ยื่นหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรของบุคคลดงักล่าว ในกรณีท่ีมีหลกัฐานทะเบียนราษฎรอ่ืนของผูข้อหรือญาติสืบสายโลหิต
หรือร่วมวงศต์ระกลูกบัผูข้อดงักล่าว เช่น สูติบตัรหรือหนงัสือรับรองการเกิดหรือหนงัสือรับรองสถานท่ีเกิด         
มรณบตัร หรือหนงัสือรับรองการตาย บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัอ่ืนท่ีทางราชการออกให้
ซ่ึงมีรูปถ่ายและเลขประจ าตวัประชาชน ใหย้ืน่มาเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 
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   โดยในกรณีท่ีมีการบนัทึกทะเบียนประวติัของผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับการรับรองความเป็นคนไทย
พลดัถ่ินไวใ้นกลุ่มอ่ืนท่ีมิใช่กลุ่มผูท่ี้มีเช้ือสายไทย หากผูน้ั้นเห็นวา่เป็นการบนัทึกโดยผิดหลง ให้ผูน้ั้นยื่นค า
ร้องขอแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎรก่อนมายืน่ค  าขอตามกฎกระทรวงน้ี 

    3. หลกัฐานแสดงผงัเครือญาติของผูข้อกบัครอบครัวท่ีมีสัญชาติไทยท่ีอาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัร
ไทย ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากเครือญาติในครอบครัวท่ีมีสัญชาติไทยหรือบุคคลท่ีน่าเช่ือถือซ่ึงมีสัญชาติไทย
จ านวน 2 คน หรือถา้มีหลกัฐานการตรวจสารพนัธุกรรมหรือดีเอน็เอซ่ึงพิสูจน์วา่ผูข้อเป็นญาติร่วมสายโลหิต
กบัผูมี้สัญชาติไทยใหย้ืน่มาพร้อมกบัค าขอดว้ย 

    4. หลักฐานรับรองคุณสมบัติผู ้ขอเก่ียวกับความจงรักภักดีในสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์ความยึดมัน่ในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมไทย และความประพฤติดี เช่น 
หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษาประกาศนียบตัรหรือประกาศเกียรติคุณท่ีออกโดยส่วนราชการ 
หนงัสือรับรองซ่ึงออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคก์รเอกชนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายและ
อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบนัการศึกษาท่ีตั้งอยูห่รือปฏิบติังานในทอ้งท่ีท่ีผูข้อมี
ภูมิล าเนาอาศยัอยู ่

    5. หนงัสือรับรองว่าตนเองมิไดถื้อสัญชาติของประเทศอ่ืน โดยมีบุคคลท่ีน่าเช่ือถือซ่ึงมีสัญชาติ
ไทยจ านวน 2 คนรับรอง 

        ทั้งน้ี ผูข้อมีสิทธิอา้งวตัถุพยานแวดลอ้ม หรือหนงัสือรับรองของสถาบนัหรือองคก์รวิชาการ
ทางด้านกฎหมายสัญชาติ สถานะบุคคล สังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือชาติพนัธ์ุ ท่ีได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลกัฐานพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลดัถ่ินก็ได ้ส่วนในกรณีผูข้อเป็นบุคคลท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะหรือเป็นคนไร้ความสามารถ ให้บิดาหรือมารดา ผูรั้บบุตรบุญธรรม ผูอ้นุบาล หรือผูป้กครอง
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองเด็ก เป็นผูย้ืน่ค  าขอแทนได ้

3. วธีิการในการยืน่ค  าขอเพื่อพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลดัถ่ิน 

    1. ถ้าผู ้ขอมีช่ือในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอต่อ
ผูอ้  านวยการส านกับริหารการทะเบียน ณ ท่ีท าการส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

    2. ถา้ผูข้อมีช่ือในทะเบียนบา้นหรือทะเบียนประวติัในจงัหวดัอ่ืน ให้ยื่นค าขอต่อนายอ าเภอหรือ
ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือท่ีว่าการก่ิงอ าเภอแห่งทอ้งท่ีท่ีผูข้อมีช่ือใน
ทะเบียนบา้นหรือทะเบียนประวติั 

4. การตรวจรับค าขอ  
หากค าขอและหลกัฐานประกอบค าขอถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการพิสูจน์ความเป็นคน

ไทยพลดัถ่ิน ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีด าเนินการส่งค าขอต่ออธิบดีกรมการปกครองหรือผูว้่าราชการจงัหวดั 
เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความถูกตอ้งต่อไป 

แต่หากค าขอหรือหลกัฐานประกอบค าขอไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นวา่ 
หลกัฐานประกอบค าขอไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลดัถ่ิน อาจสอบสวนพยานบุคคลท่ี
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เก่ียวขอ้งเพิ่มเติม ได้แก่ ผูย้ื่นค าขอและบุคคลอ่ืนท่ีสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา สถานะ
บุคคลและจุดเกาะเก่ียวท่ีสามารถพิสูจน์การเป็นผูมี้เช้ือสายไทยของผูข้อ หรือเรียกหลกัฐานเพิ่มเติมโดยแจง้
เป็นหนังสือให้ผูข้อทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับค าขอโดยก าหนดให้ด าเนินการแก้ไขหรือส่ง
หลกัฐานเพิ่มเติมหรือให้พยานบุคคลมาให้ถอ้ยค าภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ โดยการเรียก
หลกัฐานและสอบสวนพยานบุคคลนั้น จะต้องค านึงถึงความมั่นคงของราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชน
รวมถึงปัจจัยแวดล้อมและความเป็นไปได้ในการแสวงหาพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ขอประกอบกนัด้วย 

5. การตรวจสอบและพิจารณาค าขอของอธิบดีกรมการปกครองหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั  
ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งค าขอพร้อมทั้งหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด รวมทั้งผลการสอบสวนพยาน

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการสอบสวนให้แก่อธิบดีกรมการปกครองหรือผูว้่าราชการจงัหวดั 
แลว้แต่กรณี เพื่อด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

     1. ตรวจสอบและพิจารณาความถูกตอ้งของค าขอและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

     2. ส่งค าขอและหลกัฐานทั้งหมด รวมทั้งความเห็นของอธิบดีกรมการปกครองหรือผูว้่าราชการ
จงัหวดั แลว้แต่กรณี ใหค้ณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลดัถ่ิน  

     ในการประชุมคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลดัถ่ิน คณะกรรมการฯ จะเรียกหลกัฐาน
หรือสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติมก็ได ้

6. มติของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลดัถ่ิน 

     1. เม่ือคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลดัถ่ิน มีมติวา่ผูข้อรายใดเป็นคนไทยพลดัถ่ิน ให้
อธิบดีกรมการปกครองออกหนงัสือรับรองความเป็นคนไทยพลดัถ่ินใหแ้ก่ผูน้ั้นภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีไดมี้
การจดัท าและรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลดัถ่ินเสร็จเรียบร้อย
แลว้ 

     2. กรณีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลดัถ่ินพิจารณาเห็นว่าผูข้อรายใดมิใช่คนไทย
พลดัถ่ิน ใหอ้ธิบดีกรมการปกครองแจง้เป็นหนงัสือให้ผูข้อทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีไดมี้การจดัท าและ
รับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลดัถ่ินเสร็จเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี การ
จดัท าและรับรองรายงานการประชุมตอ้งไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย
พลดัถ่ินมีมติ โดยใหร้ะบุเหตุผลขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัและขอ้กฎหมาย รวมทั้งวิธีการยื่นค าฟ้องและ
ระยะเวลาส าหรับยืน่ค าฟ้องไวใ้นหนงัสือแจง้ดว้ย 

แมรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัจะบญัญติัรับรองคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลตลอดจนบญัญติัให้ การใช้อ านาจโดยองคก์รของรัฐทุก
องค์กรตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีก็ตาม แต่
บทบญัญติัดงักล่าวก็เป็นการรับรองคุม้ครองเฉพาะแก่คนสัญชาติไทยเท่านั้น ดงันั้นสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ต่างดา้วในกรณีท่ีมิไดมี้การบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ ยอ่มเป็นไปตามสนธิสัญญาหรือกฎหมายอ่ืน กล่าวโดย
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สรุปสิทธิมนุษยชนของคนต่างดา้วยงัคงไดรั้บความคุม้ครอง แต่สิทธิพลเมืองในฐานะประชากรของรัฐนั้น
ไม่อาจมีไดเ้พราะรัฐธรรมนูญสงวนไวส้ าหรับผูมี้สัญชาติไทยเท่านั้น  

ส าหรับคนไทยพลดัถ่ินแมว้า่จะไดรั้บอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชัว่คราว หรือเขา้มาอยู่
ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหน่ึงโดยมีวถีิชีวติเป็นคนไทยแต่ไม่มีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎรหรือเอกสาร
ใดๆ แสดงวา่เป็นคนไทย หรือไม่เคยแสดงตวัเขา้รับการส ารวจเม่ือทางการไทยให้มีการส ารวจคนไทยพลดั
ถ่ินหรือประเภทท่ีตกส ารวจเพื่อใหไ้ดรั้บสัญชาติไทย และอีกทั้งแมว้า่กฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรอง
คนไทยพลดัถ่ิน พ.ศ.2555 จะเปิดโอกาสให้มีการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลดัถ่ินเพื่อการได้
สัญชาติไทยโดยการเกิดให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดก็ตาม ตราบใดท่ีคณะกรรมการ
รับรองความเป็นคนไทยพลดัถ่ินยงัไม่มีมติวา่ ผูน้ั้นเป็นคนไทยพลดัถ่ิน หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถ่ินมีมติว่า ผู ้นั้ นมิใช่คนไทยพลัดถ่ิน ก็เท่ากับว่าผู ้นั้ นยงัมิได้รับสัญชาติไทย 
สถานะภาพทางกฎหมายของคนไทยพลัดถ่ินเหล่านั้น คือ “คนต่างด้าว” ตามความหมายท่ีนิยามไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง กฎหมายวา่ดว้ยสัญชาติ กฎหมายวา่ดว้ยการท างานของคนต่างดา้วและกฎหมาย
วา่ดว้ยการทะเบียนคนต่างดา้วซ่ึงหมายความถึง “บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย” และไม่อาจมีสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองเช่นเดียวกบัชนชาวไทย ในการประกอบอาชีพทางธุรกิจจะตอ้งตกอยู่ภายใตบ้งัคบัของ
กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วโดยถูกจ ากดัอาชีพและวิธีการบางประเภท หากเป็นกรณี
ท างานบางประเภทก็จะตอ้งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างดา้ว หากท างานโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตยอ่มมีความผดิตามกฎหมาย เม่ือคนไทยพลดัถ่ินมีสถานภาพทางกฎหมายเป็น “คนต่างดา้ว” 
การเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาตและหรืออยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจึงเรียกวา่ 
เป็นการหลบหนีเขา้เมืองตอ้งถูกจบักุมด าเนินคดี ผลท่ีสุดตอ้งถูกผลกัดนัออกไปนอกราชอาณาจกัรตาม
กฎหมาย โดยอาจตอ้งถูกส่งกลบัตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง หรืออาจถูกเนรเทศตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
เนรเทศได ้ในกรณีท่ีถูกส่งกลบัหรือเนรเทศเน่ืองจากประเทศไทยไม่ยอมรับคนไทยพลดัถ่ินเป็นพลเมืองไทย
และในขณะเดียวกนัหากประเทศพม่าก็ไม่ยอมรับว่าคนเหล่านั้นเป็นพลเมืองพม่า คนไทยพลดัถ่ินท่ีถูก
ผลกัดนัออกไปหรือเนรเทศก็ยอ่มจะถูกผลกัดนักลบัออกมาอีกตามกฎหมายของประเทศพม่า ปัญหาเหล่าน้ี
จึงตอ้งเกิดข้ึนอยา่งวนเวยีนซ ้ าๆ กนัไปมาไม่มีท่ีส้ินสุด 

ปัญหาเร่ืองสิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในโอกาสท่ีประเทศไทยจะตอ้งเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเวลาอนัใกล้น้ี ในสายตาของ
อารยประเทศยอมรับว่าสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยซ่ึ์งเป็นมูลฐานหน่ึงของหลกัสิทธิ
มนุษยชนยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

กฎหมายว่าดว้ยสัญชาติเป็นกฎหมายมหาชนเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของรัฐ การไดม้าซ่ึงสัญชาติ
ไทยของคนไทยพลดัถ่ินตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงโดยเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัคุณสมบติัของตวับุคคล วิธีการปฏิบติั ก าหนดเวลา รวมทั้งพยานหลกัฐาน
ประกอบค าขอของคนไทยพลดัถ่ินเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญชาติไทยซ่ึงคนไทยผูมี้สัญชาติไทยมีส่วนเก่ียวขอ้งอยู่
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ดว้ย หากไม่แพร่หลายให้รับรู้รับทราบอยา่งทัว่ถึงก็อาจยงัมีผูต้กคา้งการยื่นค าขอการมีสัญชาติไทยและถูก
ด าเนินคดีในกรณีเขา้มาในราชอาณาจกัรหรือและอยู่ในราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนถูก
ส่งกลบัหรือเนรเทศอยู่อีก ประกอบกบัประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ย่อมมีพนัธกรณีท่ี
จะตอ้งปฏิบติัตามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ดงันั้นจึงควรท่ีจะไดมี้การเผยแพร่และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในสาระส าคญัของพนัธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับคนต่างด้าวคู่ขนานไปกบัการ
เผยแพร่กฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองการเป็นคนไทยพลัดถ่ิน พ.ศ.2555 ให้คนไทยพลัดถ่ิน 
ตลอดจนบุคคลผูมี้สัญชาติไทยซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งในฐานะพยานบุคคลและเป็นผูรั้บรองในการขอพิสูจน์การ
เป็นคนไทยพลดัถ่ินอนัจะไดม้าซ่ึงสัญชาติไทยได้รับทราบอย่างทัว่ถึง นอกจากน้ีการสร้างความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งแก่หน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีรัฐใหย้ดึถือปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งยอ่มจะเป็นผลดีอนัพึงประสงคด์ว้ย 

รัฐและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีพิจารณา
ค าขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลดัถ่ินจะตอ้งค านึงถึงความมัน่คงของราชอาณาจกัรและสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงปัจจยัแวดลอ้มและความเป็นไปไดใ้นการแสวงหาพยานหลกัฐานในกรณีดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
กรณีท่ีคนไทยพลดัถ่ินรับรองวา่ตนเองมิไดถื้อสัญชาติของประเทศอ่ืน โดยมีบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยจ านวน
สองคนรับรองนั้นเป็นเพียงพยานบุคคลอาจยงัไม่มีน ้าหนกัเพียงพอ เพราะปัจจุบนัก็ยงัปรากฏวา่มีการปลอม
แปลงบตัรประชาชนให้แก่คนไร้สัญชาติดว้ยวิธีการต่างๆ จนท าให้มีการยกเลิกบตัรประชาชนของชาวไทย
ภูเขาเป็นจ านวนมากราย  หากมีพยานหลกัฐานอ่ืนๆ ประกอบรวมทั้งไดข้ยายความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ในระดบัทอ้งถ่ินเพื่อทราบขอ้เท็จจริงในกรณีดงักล่าวเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรับรองโดยผูมี้สัญชาติไทย
ดงักล่าวแลว้ก็จะท าใหข้จดัปัญหาบุคคลท่ีถือสองสัญชาติอนัมีผลกระทบต่อความมัน่คงลงไปได ้

หลกัความไดส้ัดส่วนระหว่างความมัน่คงของราชอาณาจกัรและสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นดุลพินิจใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงในขอ้เท็จจริงเดียวกนัแต่ละหน่วยงานและพนกังานเจา้หนา้ท่ีแต่
ละคนอาจใชดุ้ลพินิจท่ีแตกต่างกนั เพื่อให้การใช้ดุลพินิจตามหลกัความไดส้ัดส่วนระหวา่งความมัน่คงของ
ราชอาณาจกัรและสิทธิมนุษยชนเป็นไปในแนวทางเดียวกนัและมีความเหมาะสมหรือแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย
ท่ีสุด หากหน่วยงานระดบัสูงท่ีรับผิดชอบได้มีค  าช้ีแจงแนวทางปฏิบติัและตวัอย่างเก่ียวกบัหลกัความได้
สัดส่วนดงักล่าวก็จะเป็นการคุม้ครองการปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานเจา้หน้าท่ีและแกปั้ญหาขอ้ขดัขอ้งอนั
เกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ส าหรับการพิสูจน์ทางนิติวทิยาศาสตร์ไดแ้ก่งานพิสูจน์สัญชาติดว้ยการตรวจสารพนัธุกรรม (DNA) 
เน่ืองจากเป็นพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีความส าคัญควรกระท าโดยหน่วยงานของรัฐเป็น
ผูรั้บผดิชอบและไม่สมควรสร้างภาระดา้นค่าใชจ่้ายแก่คนไทยพลดัถ่ินในการรับตรวจพิสูจน์เกินสมควร 
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กรณีไม่วา่คนไทยพลดัถ่ินจะไดย้ื่นค าขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลดัถ่ินหรือไม่ก็ตาม หรือแมแ้ต่
กรณีคนไทยพลดัถ่ินไดย้ื่นค าขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลดัถ่ินไปแลว้ แต่คณะกรรมการรับรองความเป็น
คนไทยพลดัถ่ินยงัไม่มีมติวา่ ผูน้ั้นเป็นคนไทยพลดัถ่ิน หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย
พลดัถ่ินมีมติวา่ ผูน้ั้นมิใช่คนไทยพลดัถ่ินทั้งสองกรณีก็เท่ากบัวา่ผูน้ั้นยงัมิไดรั้บสัญชาติไทย สถานภาพทาง
กฎหมายคือคนต่างดา้วและอาจถูกด าเนินคดีฐานเขา้มาในราชอาณาจกัรและหรืออยู่ในราชอาณาจกัรโดย
มิไดรั้บอนุญาตได ้คนไทยพลดัถ่ินเหล่านั้นก็สมควรไดรั้บการดูแลช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนตลอดจนนกัวิจยั นกัวิชาการทางดา้นกฎหมายสัญชาติหรือสถานะบุคคลดา้น
สังคมวทิยาหรือมานุษยวทิยาดา้นประวติัศาสตร์หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุ และผูแ้ทนองคก์รพฒันาเอกชนตามควร
แก่กรณี 
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บทสรุป 

 “สิทธิมนุษยชน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยซ่ึ์งเป็นมูลฐานหน่ึงของหลกัสิทธิ
มนุษยชนยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

 “คนไทยพลัดถ่ิน” เป็นกลุ่มคนท่ีมีวิถีชีวิตเช่นเดียวกับคนไทย แต่เป็น “คนไร้สัญชาติ” อัน
เน่ืองมาจากการก าหนดเขตแดนระหว่าง ไทย-พม่า บางส่วนคงอาศยัอยู่ในพม่าบางส่วนอพยพกลบัเขา้มา
อาศยัอยูใ่นประเทศไทยและด ารงชีวิตเช่นเดียวกบัคนไทยทัว่ไป ตราบใดท่ีคนไทยพลดัถ่ินเหล่าน้ียงัไม่ได้
รับสัญชาติไทย สถานะทางกฎหมายก็คือ “คนต่างดา้ว” ซ่ึงไม่มีสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองดงัเช่น
ชนชาวไทย เพราะผูท้รงสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยคือ “คนสัญชาติไทย” เท่านั้น 
ดงันั้นการเขา้มาและหรือยูใ่นราชอาณาจกัรโดยมิไดรั้บอนุญาต จึงมิชอบดว้ยกฎหมายภายหลงัถูกด าเนินคดี
แล้วอาจถูกผลักดันออกนอกราชอาณาจกัรส่งตวักลับหรือถูกเนรเทศและอาจถูกพม่าผลักดันออกนอก
ประเทศเน่ืองจากเห็นว่ามิใช่พลเมืองพม่า เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว พระราชบญัญติัสัญชาติ พ.ศ.
2508 ท่ีแกไ้ขแลว้ จึงก าหนดใหมี้การพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลดัถ่ินเพื่อให้คนไทยพลดัถ่ิน
ไดส้ัญชาติไทยโดยมีสาระส าคญัคือ 1.เป็นผูมี้เช้ือสายไทย 2.ตอ้งกลายเป็นคนในบงัคบัของประเทศอ่ืน โดย
เหตุอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจกัรไทยในอดีต 3.ปัจจุบนัมิได้ถือสัญชาติของ
ประเทศอ่ืน 4.ไดอ้พยพเขา้มาอยูอ่าศยัในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหน่ึงและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย 5.ไดรั้บ
การส ารวจจัดท าทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนด 6.หรือเป็นผูซ่ึ้งมีลกัษณะอ่ืนท านองเดียวกนัตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ต่อมาไดมี้
กฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองการเป็นคนไทยพลดัถ่ิน พ.ศ.2555 ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
การพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ินเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดซ่ึงก าหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัคุณสมบติัตวับุคคล วธีิการปฏิบติั ก าหนดเวลา รวมทั้งพยานหลกัฐานประกอบค าขอของ
คนไทยพลดัถ่ินรวมถึงคนไทยผูมี้สัญชาติไทยซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งไวห้ลายประการ หากมีการเผยแพร่สร้าง
ความรู้ความเขา้ใจในสาระส าคญัดงักล่าวแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งรวมทั้งสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่หน่วยงาน
ของรัฐและเจา้หนา้ท่ีรัฐใหถื้อปฏิบติัยอ่มก่อใหเ้กิดผลดีอนัพึงประสงค ์ทั้งจะตอ้งมีแนวทางช้ีแนะการปฏิบติั
หน้าท่ีของพนักงานเจา้หน้าท่ีตามหลักความได้สัดส่วนระหว่างความมัน่คงของราชอาณาจกัรและสิทธิ
มนุษยชนเพื่อเป็นการคุ้มครองการปฏิบติัหน้าท่ีและแก้ปัญหาข้อบกพร่องอนัเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ี 
ส าหรับการพิสูจน์สัญชาติดว้ยการตรวจสารพนัธุกรรม (DNA) ซ่ึงเป็นพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ความส าคญัควรกระท าโดยหน่วยงานของรัฐและไม่ควรสร้างภาระดา้นค่าใช้จ่ายแก่คนไทยพลดัถ่ินเกิน
สมควร ในกรณีคนไทยพลดัถ่ินถูกด าเนินคดีฐานเขา้มาในราชอาณาจกัรและหรืออยูใ่นราชอาณาจกัรโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตซ่ึงเป็นคดีท่ีมีลกัษณะพิเศษต่างไปจากการกระท าผิดของคนต่างดา้วอ่ืนๆ สมควรท่ีจะไดรั้บ
ความดูแลช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน นกัสิทธิมนุษยชนตลอดจน
นักวิจยั นักวิชาการทางด้านกฎหมายสัญชาติหรือสถานะบุคคลด้านสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยาด้าน
ประวติัศาสตร์หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุ และผูแ้ทนองคก์รพฒันาเอกชนตามควรแก่กรณี 


