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ÃÒÂ§Ò¹ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙéàªÕèÂÇªÒÞÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤àÃ×èÍ§á¹Ç»¯ÔºÑμ Ô·Õè Ṍã¹
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ศาสตราจารย์อมรา พงศาพชิญ์
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

“มนุษยทุ์กคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัไม่ว่าบุคคลนั้นเป็น 
ใคร พกัอาศยัอยูท่ี่ไหน แต่ในความเป็นจริงสิทธิของ
บุคคลจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครองกต่็อเม่ือรัฐรับรอง
สถานะทางกฎหมายของบุคคลนั้น แต่ยงัมีคนจำนวน
มากท่ีถกูปฏิเสธสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เพราะไม่มีรัฐใดให้
การรับรองวา่เป็นประชากรส่วนหน่ึงของประเทศ

ภาวะไร้สัญชาติเป็นปัญหาร่วมกนัของภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยแต่ละประเทศไดแ้กปั้ญหา 
และมีความกา้วหนา้ไประดบัหน่ึง การประชุมคร้ังน้ี 

เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งนกัวชิาการ และผู้
ทำงานดา้นน้ีโดยตรง ไดส้นทนาแลกเปล่ียน ประสบ- 
การณ์การทำงาน เพ่ือลดและป้องกนัภาวะไร้สญัชาติ
ซ่ึงประเทศอ่ืนอาจนำไปปรับใชแ้กปั้ญหาในประเทศ
ตนไดต้ามความเหมาะสม นอกจากน้ี ท่ีประชุมยงั
เป็นการเปิดโอกาสใหมี้การถกประเดน็ปัญหา เพ่ือหา 
ทางแกไ้ขและพูดคุยถึงแนวทางท่ีอาจทำงานร่วมกนั 

ไดใ้นระดบัภมิูภาค

การประชุมประสบความสำเร็จเป็นอยา่งดี เน้ือหาการ

ประชุมคร้ังน้ีถือเป็นการจุดประกายให้ผูร่้วมประชุม
เห็นความจำเป็นท่ีแต่ละภาคส่วนตอ้งดำเนินการใน
ระดบัหน่วยงานและร่วมกนัในระดบัภูมิภาคเพ่ือแก้

ปัญหาภาวะไร้สญัชาติ ดิฉนัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ความ 

กระตือรือร้นท่ีเกิดข้ึนจากการเสวนาคร้ังน้ีจะนำไป
สู่กิจกรรมต่อเน่ืองในการแกปั้ญหาการไร้สัญชาติใน 
ภมิูภาคน้ีต่อไป”

ณอง-โนแอล เวทเทอร์วอลด์
ผู้ประสานงานส่วนภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัสหประชาชาติ

“หลายประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภมิูภาค
อ่ืนทัว่โลกใหค้วามสำคญักบัการแกปั้ญหาไร้สัญชาติ
มากข้ึน ดงัท่ีเห็นในระหวา่งการประชุมเม่ือเดือน

ตุลาคมท่ีผา่นมา ดว้ยประสบการณ์ของผมท่ีไดท้ำงาน 
ในภมิูภาคน้ีมากวา่ 30 ปี ผมมีความยนิดีมากท่ีไดมี้
ส่วนร่วมในการประชุมท่ีสำคญัคร้ังน้ี 

แนวปฎิบัติ ท่ี ดี ท่ีนำ เสนอต่อ ท่ีประ ชุมค ร้ั ง น้ี มี
ประโยชนม์าก โดยมีทั้งความหลากหลายเชิงแนวทาง 

และเชิงนวตักรรม ผมรู้สึกยนิดีอยา่งยิง่ท่ีไดเ้ห็นวา่ การ

ระบุขอบเขตของปัญหาไร้สัญชาติในภูมิภาคน้ีมี
ความ กา้วหนา้มาก  เพราะเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ขั้นตอนน้ี 
คือพ้ืนฐานท่ีจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เราหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ การประชุมคร้ัง
น้ีจะทำใหเ้กิดความเขา้ใจเร่ืองน้ีมากข้ึนและส่งผลให้
เกิดแรงบนัดาลใจในการแกปั้ญหาต่อไปในอนาคต

ยูเอ็นเอชซีอาร์ไดรั้บมอบอำนาจไม่เพียงเฉพาะการ 
คุม้ครองผูล้ี้ภยัเท่านั้น แต่เรามีหนา้ท่ีในการร่วมแก ้

ปัญหาภาวะไร้สญัชาติดว้ย ในขณะท่ีเรากา้วเขา้สู่ปี
แห่งการรำลึกถึงอนุสญัญาไร้สญัชาติ ปัญหาน้ีได้
กลายเป็นเร่ืองสำคญัระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค

การท่ีเราไดร่้วมกนัแสดงวสิยัทศัน ์และใหค้วามสำคญั 
กบัการแกปั้ญหา ในการประชุมคร้ังน้ี ทำใหเ้รา
อยูใ่นฐานะท่ีดีท่ีจะดำเนินการต่อในปี พ.ศ. 2554 
และในอนาคต พวกเราจะพยายามในการ สนบัสนุนรัฐ 
และผูมี้ส่วนร่วมทุกภาคส่วนมากข้ึนเพ่ือร่วมกนัสาน

ต่อจากแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีนำเสนอใน การประชุมคร้ังน้ี 
เพ่ือการแกปั้ญหาต่อไปในอนาคต”

ภาพประกอบ
ปกหน้า: เดก็หญิงชาวกัมพูชาท่ีเพ่ิงได้รับใบเกิดซ่ึงรับรองสถานภาพ สถานท่ีเกิด และบิดามารดาของเธอเป็นคร้ังแรก การลงทะเบียนเกิดเป็นการออกหลกัฐานสำคัญในการ
ป้องกันปัญหาการไร้สัญชาติ [Plan Cambodia]
ปกใน: ภาพระหว่างการประชุมเสวนา [UNHCR/Somkiat Insawa]

หน้าสารบัญ (ขวา): ผู้หญิงท่ีเพ่ิงได้รับสัญชาติเวียดนาม รายล้อมไปด้วยอดีตคนไร้สัญชาติ และเพ่ิงได้รับสัญชาติพร้อมกันเม่ือเดือนกรกฎาคม 2553 ปัจจุบันทุกคนได้รับ 
“สมดุครอบครัว” สีแดง  และอยากได้ยินจากผู้นำชุมชนว่า พวกเขาได้รับการรับรองสิทธิอย่างไรบ้างจากการมีสมดุเล่มนี ้

[UNHCR/K. McKinsey]
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ภาวะไร้สญัชาติเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก มีผูไ้ดรั้บผลกระทบมากมายในหลายภมิูภาค รวมทั้ง

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ปัญหาน้ีมีผลกระทบมากมายทั้งต่อระดบับุคคลและชุมชนโดยรวม ทำใหภ้าครัฐ 
ตอ้งหาทางแกไ้ข ในขณะเดียวกนั หลายหน่วยงานไดพ้ยายามทำการแกไ้ขดว้ยวธีิการต่างๆ หลายแนวทาง 
จนเกิดแนวทางปฎิบติัท่ีดีในหลายประเทศทัว่ภมิูภาค 

สำนกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัสหประชาชาติ (UNHCR) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลง็เห็นวา่ ควรจะมีการจดัการเสวนาเพ่ือพดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัการพฒันาแนวทาง 
ปฎิบติัท่ีดีเพ่ือแกไ้ขปัญหาน้ี ทั้งสองหน่วยงานจึงร่วมกนัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมน้ีข้ึนท่ีกรุงเทพฯ เม่ือ 
วนัท่ี 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากแหล่งทุนหลายแห่ง รวมทั้งสหภาพยโุรป

เอกสารฉบบัน้ีเป็นรายงานของการประชุมท่ีกล่าวถึงขา้งตน้   และไดอ้ธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศท่ีอาจนำไปใช้เป็นแบบอย่างเน้ือหาท่ีนำเสนอ
เป็นไปตามกำหนดการประชุมและใหต้วัอยา่งแนวทางปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการแกปั้ญหา 4 ดา้นหลกั 

ประกอบดว้ย การระบุขอบเขต การป้องกนั การลดภาวะไร้สญัชาติ และการใหค้วามคุม้ครองแก่คนไร้
สญัชาติ รวมทั้งเพ่ิมขอ้สงัเกตจากท่ีประชุมท่ีอาจเป็นประโยชนใ์นการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาน้ีต่อไปดว้ย

¤¹äÃéÊÑÞªÒμ Ô
คนไร้สญัชาติ คือ บุคคลใดกต็ามท่ีไม่ไดรั้บการ

รับรองว่าเป็นพลเมืองตามผลของกฎหมายของรัฐใด 
คำนิยามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายจารีตประเพณี
ระหวา่งประเทศอนัเป็นพ้ืนฐานในการระบุขอบเขตของปัญหาและการแกไ้ขปัญหาการไร้สญัชาติ อน่ึง 
คำนิยามน้ีถกูระบุไวใ้นมาตรา 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพคนไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 ซ่ึงไดว้างกรอบ
สิทธิและหนา้ท่ีเก่ียวกบัผูท่ี้มีสถานะตามคำนิยามดงักล่าว

ในทางปฎิบติั การระบุวา่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นคนไร้สญัชาติหรือไม่ ตอ้งใชก้รอบการพิจารณา

ท่ีกวา้งกวา่กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ และควรคำนึงถึงการตีความตวับทกฎหมายและการนำ
กฎหมายไปปฏิบติัโดยรัฐดว้ย ในบางกรณี บุคคลหน่ึงอาจเป็นทั้งคนไร้สญัชาติและเป็นบุคคลท่ีไม่ไดรั้บ
การลงทะเบียน หรือมีการยา้ยถ่ินฐานโดยไม่ปกติ หรือเป็นผูล้ี้ภยัดว้ย                ทั้งน้ี การท่ีคนไร้สญัชาติมีสถานะอ่ืน
ดว้ยนั้น ไม่ไดท้ำใหส้ถานะการไร้สญัชาติของเขาเปล่ียนไปแต่อยา่งใด
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เจ้าหน้าท่ีสำนักพัฒนาสังคมกำลงั
สัมภาษณ์ชาวเขาในจังหวดัเชียงใหม่
เก่ียวกับสัญชาติ สถานะทางกฎหมาย 
และการเข้าถึงบริการขัน้พืน้ฐาน

ของรัฐ 
[UNESCO/P. Sidonrusmee]

คนไร้สัญชาต ิคอื บุคคลใดกต็ามทีไ่ม่ได้รับ
การรับรองว่าเป็นประชาชนตามผลของ 
กฎหมายของรัฐใด



ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤ 3

¢éÍ¡Ñ§ÇÅ
การไม่ได้ถือสัญชาติใดสัญชาติหน่ึง มีผล

กระทบต่อการดำเนินชีวติของบุคคลมาก เพราะเป็น 
อุปสรรคสำหรับบุคคลนั้นในการเขา้ทำงาน การรับ 
บริการดา้นการศึกษา และการรับบริการดา้นสุขภาพ 
รวมไปถึงการเดินทาง หรือแมก้ระทัง่การเป็นเจา้ของ 
อสงัหาริมทรัพย ์ หรือการแต่งงาน คนไร้สญัชาติขาด 
โอกาสหลายดา้น เช่น ดา้นการเมือง สงัคม และเศรษฐกิจ 
ภาวะดงักล่าวทำให้พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกเหมือนไม่มี

ตวัตน หรือรู้สึกวา่ชีวติพวกเขานั้นไม่มีค่า นอกจากน้ี การไร้สญัชาติไม่เพียงกระทบต่อบุคคลเท่านั้น
แต่มีผลกระทบโดยตรงต่อสมาชิกครอบครัวพวกเขาดว้ย ตวัอยา่งเช่น หากคนไร้สญัชาติท่ีดำเนินชีวติ
อยู ่อยา่งลำบากอยูแ่ลว้มีบุตร บุตรของเขากมี็สถานะเป็นคนไร้สญัชาติ และมีความลำบากเช่นกนัหากไม่มี 
การวางมาตรการป้องกนั การไร้สญัชาติยงัสร้างผลกระทบต่อสงัคมโดยรวมดว้ย เพราะการแบ่งแยก
คนกลุ่มหน่ึงออกจากสงัคมทำใหเ้กิดความตึงเครียดทางสงัคม ส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการพฒันาดา้น 
เศรษฐกิจและสงัคม นอกจากน้ี คนไร้สญัชาติอาจจำเป็นตอ้งพลดัจากถ่ินฐานเดิมดว้ย

การพดูคุยกบัอดีตคนไร้สัญชาติในเวียดนามทำใหเ้ห็นผลกระทบต่อความเป็นมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง
ดงักรณีของชายคนหน่ึง อาย ุ29 ปี ท่ีตอ้งใชชี้วติ 27 ปีแรกของชีวติเขาโดยไร้สญัชาติ เขาเกิดในประเทศ
เวยีดนาม มีบิดาเป็นคนไร้สญัชาติ ส่วนมารดาถือสญัชาติเวยีดนาม เขาเล่าความรู้สึกตวัเขาเองในอดีตวา่
“เม่ือก่อนผมมีแฟนและไปพบพอ่แม่ของเธอ พวกเขาถามวา่ ผมเป็นใคร ทำไมช่ือแปลกจงั และยงัไม่มี
บตัรประจำตวัดว้ย ต่อมาผมพบผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีผมรัก และพอ่แม่เธอไม่รังเกียจท่ีผมไม่มีบตัรประจำตวั
แต่เราแต่งงานกนัตามกฎหมายไม่ไดเ้พราะผมไม่มีบตัรประชาชน” หลงัจากท่ีเขาไดรั้บสญัชาติของ 
มารดา หลายอยา่งในชีวติเขาเปล่ียนไป “เม่ือไดรั้บสญัชาติแลว้ ผมเรียนต่อได ้ทำประกนัสงัคมได ้ผมยงั
ไดเ้ล่ือนตำแหน่งจากพนกังานบญัชีเป็นหวัหนา้แผนกบญัชี (บริษทัเอกชน) และไดรั้บเงินเดือนเพ่ิมข้ึน 
มากดว้ย จริงๆแลว้ผมไดรั้บการเสนอใหเ้ล่ือนตำแหน่งก่อนหนา้นั้นนานแลว้ แต่ตามระเบียบ 
ของประเทศเวยีดนาม ผูไ้ม่มีสญัชาติเวยีดนามเป็นหวัหนา้แผนกบญัชีไม่ได”้ 

¡ÒÃÊÃéÒ§á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃá¡éä¢»ÑÞËÒ
เพ่ือใหก้ารแกปั้ญหาของคนไร้สญัชาติเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อาจแบ่งแนวทางหลกัได ้ 4 

แนวทาง คือ การระบุขอบเขตของปัญหา (Identification) การป้องกนัปัญหา (Prevention) การลดปัญหา
(Reduction) และการใหค้วามคุม้ครอง (Protection) แต่ละแนวทางมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั  
ท่ีประชุมใชก้ระบวนการคิดภายใตแ้นวทางหลกั 4 แนวทางน้ีเป็นกรอบในการหารือ นอกจากน้ี 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมยงัให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่าแต่ละแนวทางมีความเช่ือมโยงกบัแนวทางอ่ืนดว้ยเพราะ 
การระบุว่าใครเป็นคนไร้สัญชาติเป็นพ้ืนฐานท่ีสำคัญในการสร้างแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพใน
การป้องกนั และการลดภาวะไร้สญัชาติ หรือการใหค้วามคุม้ครองแก่คนไร้สญัชาติ

“ผมหวงัเพยีงอย่างเดยีว คอื เมือ่ผมตายไปแล้ว 
ผมจะได้ใบมรณบัตร เพือ่จะยนืยนัได้ว่าผมเคย
มชีีวติอยู่ในโลกใบนี”้ 

ความรู้สึกของชายวยักลางคนอดีตคนไร้สัญชาติ
ท่ีเพ่ิงได้รับสัญชาติเวียดนามเม่ือเดือนกรกฏาคม 
พ.ศ. 2553 การท่ีเขาได้ถือสัญชาติเวียดนามแล้ว 
แสดงว่า จะมีการออกใบมรณบัตรให้กับเขาเม่ือ
เวลาน้ันมาถึง 

ระบ ุขอบเขตของปัญหา: วธีิการใดท่ีควรใชเ้พ่ือใหท้ราบถึงสถานการณ์       

ปัญหาของคนไร้สญัชาติอยา่งครบถว้น 

ป้องกนั : เราสามารถทำอะไรไดบ้า้งเพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้คนไร้สญัชาติเพ่ิมข้ึน

ลดปัญหา : เราสามารถใชม้าตรการใดไดบ้า้งเพ่ือท่ีจะขจดัปัญหาของ 

คนไร้สญัชาติในปัจจุบนั

ให้ความค ุ้มครอง: เราตอ้งทำอะไรบา้งเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ คนไร้สญัชาติ 

มีสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
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ขนาดของปัญหาและข้อม ูลประชากรเบือ้งต้น – 
สถิติประชากรน้ีควรประกอบดว้ย อาย ุเพศ ภาษา และอ่ืนๆ 
พืน้ที ่–  รายละเอียดท่ีบอกวา่ กลุ่มประชากรเหล่านั้นอาศยั 
อยูใ่นบริเวณใดของประเทศ
สาเหต ุ – เหตุท่ีทำใหป้ระชากรเหล่านั้นไร้สญัชาติ 
หรือมีความเส่ียง และการวเิคราะห์กรอบกฎหมายท่ี 
เก่ียวขอ้ง
สถานะ –  ระบุสถานะทางกฎหมายของประชากรเหล่านั้น 
โดยควรระบุดว้ยวา่ เขาเหล่านั้นไดรั้บการรับรองวา่เป็นคน
ไร้สญัชาติหรือไม่

การให้ความค ุ้มครอง – ระบุปัญหาอุปสรรคท่ีประชากร 
เหล่านั้นประสบในแง่การใชสิ้ทธิ หรือการเขา้ถึงบริการ
พ้ืนฐานของรัฐ 
ผ ู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย – ระบุวา่ภายใตก้รอบกฎหมาย 
ในประเทศ และกฎหมายระหวา่งประเทศ  ใครคือผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีควรจะร่วมแกปั้ญหาเหล่าน้ีได้
ศักยภาพ –  ส่ิงท่ีกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบและผูมี้ส่วนได ้  
ส่วนเสียสามารถทำไดเ้พ่ือร่วมกนัแกปั้ญหา 
ทศันคต ิ–  ความคิดเห็นของแต่ละภาคส่วนมีอิทธิพล       
ต่อการดำเนินงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

¡ÒÃÃÐºØ¢Íºà¢μ: »ÃÐÁÇÅÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ì  
¢Í§¤¹äÃéÊÑÞªÒμ ÔáÅÐ»ÃÐªÒ¡Ã¡ÅØèÁàÊÕèÂ§

บทสรุปจากการประชุมแสดงให้เห็นว่าหลายประเทศในภูมิภาคไดใ้ห้ความสำคญักบัการแกไ้ข
ภาวะไร้สญัชาติโดยมีประชากรผูมี้ความเส่ียงเป็นหวัใจของกระบวนการเหล่านั้น อยา่งไรกต็าม ยงัคง
มีช่องว่างด้านขอ้มูลข่าวสารในภูมิภาคน้ีโดยมีปัญหาใหญ่คือยงัขาดขอ้มูลทางสถิติท่ีจะบ่งบอกถึง 
ความรุนแรงของปัญหาในภมิูภาคน้ี แต่จากการแลกเปล่ียนแนวทางปฏิบติัท่ีดีระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ทำใหเ้ห็นไดว้า่ หลายประเทศพยายามแกไ้ขปัญหาน้ีโดยใชก้ลไกท่ีหลากหลายในการช่วยทำใหเ้ห็น
ภาพรวมของปัญหา 

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìàªÔ§¡®ËÁÒÂ
กฎหมายภายในของแต่ละประเทศมีส่วนในการ

ระบุสถานะไร้สญัชาติของบุคคลไดโ้ดยการใชนิ้ยามของ
คนไร้สัญชาติตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมายระหว่างประเทศ
ในกฎหมายภายในประเทศแลว้ส่งเสริมให้เจา้หนา้ท่ีรัฐ
ใชนิ้ยามน้ี เม่ือประเทศเวยีดนามและลาวไดร้ะบุคำนิยามของคนไร้สญัชาติในกฎหมายแลว้แสดงวา่หาก 
พบปัญหาไร้สญัชาติในทั้งสองประเทศน้ี แนวทางการแกปั้ญหาจะสอดคลอ้งกบักรอบกฎหมายอ่ืน 
ภายในประเทศ เช่น การวางมาตรการในการป้องกนัไม่ใหมี้การไร้สญัชาติเกิดข้ึนต่อคนรุ่นหลงั หรือ
แนวคิดในการปกป้องคุม้ครองคนไร้สญัชาติ 

นอกจากน้ี การพิจารณาตวับทกฎหมายยงัสามารถช่วยใหเ้ห็นภาพปัญหาโดยรวมชดัเจนข้ึน
ขอ้ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยท่ีเกิดข้ึนในกฎหมายสัญชาติหรือความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างกฎหมาย
สัญชาติของแต่ละประเทศท่ีบุคคลมีความเก่ียวขอ้งก็มีส่วนทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นคนไร้สัญชาติได ้
ดว้ยหลกัการดงักล่าวเราสามารถวเิคราะห์ลกัษณะของคนไร้สญัชาติหรือผูมี้ความเส่ียงได ้เช่น ประชากร
ของบางประเทศจะสูญเสียสญัชาติโดยอตัโนมติัหากอาศยัอยูต่่างประเทศเป็นเวลานาน หรือกลุ่มแรงงาน 
ต่างชาติท่ีอาจพบวา่ทุกคนในกลุ่มกลายเป็นคนไร้สญัชาติไปโดยไม่รู้ตวั การวเิคราะห์กฎหมายลกัษณะ
ดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ในการระบุขอบเขตของปัญหาการไร้สญัชาติ                          สถาบนัโอเพนโซไซตี            (Open   
Society Institute) ไดท้ำการวเิคราะห์ตวับทกฎหมายสญัชาติในหลายประเทศของทวปีแอฟริกาซ่ึงทำให้
เกิดความโปร่งใสในการดำเนินนโยบายและใช้เป็นเคร่ืองมือในการระบุปัญหาการไร้สัญชาติได้ 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ีก็แสดงความเห็นว่าหากมีการศึกษาในลกัษณะดงักล่าวก็น่าจะเกิดประโยชน์ต่อ 
ภมิูภาคน้ีเช่นเดียวกนั

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ô·Õè Ṍ 
»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁáÅÐ»ÃÐà·ÈÅÒÇä é́ºÃÃ¨Ø

¤Ó¹ÔÂÒÁ “¤¹äÃéÊÑÞªÒμ Ô” ã¹¡®ËÁÒÂÊÑÞªÒμ Ô¢Í§
·Ñé§ÊÍ§»ÃÐà·ÈáÅéÇ ¡ÒÃÃÐºØ¤Ó¹ÔÂÒÁ¹Õéã¹μ ÑÇº·

¡®ËÁÒÂªèÇÂã¹¡ÒÃÃÐºØ¢Íºà¢μ»ÑÞËÒ
áÅÐ¡ÓË¹´ÁÒμÃ°Ò¹Í×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§

Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºËÅÑ¡ã¹¡ÒÃÃÐºØ»ÑÞËÒÀÒÇÐäÃéÊÑÞªÒμ Ô¢Í§ºØ¤¤ÅËÃ×Í¡ÅØèÁª¹

ดเูอกสารคำแนะนำเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการระบปัุญหาภาวะไร้สัญชาติได้ท่ี “คนไร้สัญชาติ: กรอบการทำงานแบบวิเคราะห์เพ่ือการป้องกันปัญหา การลด 
และการให้ความคุ้มครอง” (UNHCR, 2008)
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ÃÐºØ»ÑÞËÒ é́ÇÂ¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ªØÁª¹  
หากการวเิคราะห์ตวับทกฎหมายหรือวธีิการอ่ืนทำใหเ้ราพบปัญหาการไร้สญัชาติ การทำงานใน 

ชุมชนจะช่วยใหม้องภาพเห็นรวมและสถานการณ์ของปัญหาไดช้ดัเจนข้ึน หรือเราอาจจะเร่ิมพบปัญหา 
จากการเขา้ไปร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน เช่น โครงการพฒันาชุมชน หรือกิจกรรม ใหค้วามช่วยเหลือ 
ดา้นกฎหมาย หากพบวา่มีบุคคลในสงัคมนั้นๆ เป็นคนไร้สญัชาติในระหวา่งดำเนินกิจกรรมเหล่าน้ี 
ผูด้ำเนินงานสามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัญหาของพวกเขาไดท้นัที

เม่ือองคก์รเอกชนในมาเลเซียให้ความสนใจ
กบัปัญหาคนไร้สญัชาติในชุมชน หลายฝ่ายต่างเห็น 
พอ้งว่าควรร่วมกนัศึกษาปัญหาน้ีอย่างจริงจงัส่งผล
ใหเ้กิดโครงการสำรวจประชากร 10,000 ครัวเรือน 
แต่กลุ่มประชากรลงัเลท่ีจะใหค้วามร่วมมือ “พวกเขา 
กลวัว่าหากเขาเปิดเผยสถานะด้านสัญชาติของตน
แลว้ พวกเขาอาจจะไม่ปลอดภยั” คุณนนัธิณี  รามาโล 
(Nanthini Ramalo) จากองคก์รอีราคอนซูเมอร์ (ERA 
Consumer) ท่ีมีส่วนร่วมในโครงการสำรวจประชากรอธิบายวา่ “เราจึงตอ้งหาวธีิการใหม่โดยจดัฝึก
อบรมเร่ืองรู้ทนักฎหมายและใหค้ำปรึกษาดา้นกฎหมายเพ่ือใหพ้วกเขาเขา้ใจประเด็นและไวใ้จพวกเรา”
กิจกรรมลกัษณะน้ีทำใหเ้ราทราบวา่ ประชากรกลุ่มใดเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากการไร้สญัชาติ และ
เราควรหาวธีิการแกปั้ญหาเหล่านั้นอยา่งไร 

คณะกรรมการปฏิบติัการเพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งกมัพชูา (Cambodian Human Rights Action 
Committee) ไดมี้การติดตามวา่ ภาวะไร้สญัชาติไดส้ร้างปัญหาแก่ชุมชนในกมัพชูาอยา่งไรบา้ง โดยเร่ิม
พบปัญหาน้ีเม่ือมีการเก็บขอ้มูลของบุคคลท่ีแสดงความจำนงในการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองต่อศาล 
กมัพชูา หลายคนแจง้วา่ พวกเขามีปัญหาในการขอหลกัฐานรับรองวา่เขาถือสญัชาติกมัพชูาภายหลงัจาก
สงครามกลางเมือง หลงัจากนั้น จึงมีการจดักิจกรรมเขา้ถึงชุมชนมากข้ึนเพ่ือทำความเขา้ใจกบัปัญหาของ
พวกเขาเหล่านั้นอยา่งแทจ้ริง 

¢éÍÁÙÅ»ÃÐªÒ¡Ã  
บางคร้ังเราสามารถทราบขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาการไร้สัญชาติจากขอ้มูลประชากรท่ีรัฐบาลใชใ้น

การวางแผนพฒันาประเทศ การสำรวจสำมะโนประชากรท่ีเกิดข้ึนตามกรอบเวลาท่ีแน่นอน (ในประเทศ 
ไทย มีการสำรวจทุก 10 ปี) อาจมีขอ้มูลเก่ียวกบัสญัชาติท่ีอาจบอกไดว้า่มีปัญหาการไร้สญัชาติ หรือมี
กลุ่มเส่ียงท่ีจะไร้สญัชาติหรือไม่ ทั้งน้ียเูอน็เอชซีอาร์และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
ไดมี้ขอ้ตกลงท่ีจะทำงานร่วมกนัเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือดา้นวชิาการ ขอ้มูลข่าวสารแก่รัฐบาลประเทศ 
ต่างๆ ในการปรับคำถามท่ีใชใ้นการสำรวจสำมะโนประชากรเพ่ือใหส้ามารถระบุปัญหาการไร้สญัชาติ
ในประเทศนั้นๆได ้ โดยประเดน็ท่ีควรใหค้วามสำคญัคือการเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบัสญัชาติผา่นการสำรวจ 
สำมะโนประชากรตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและตรวจสอบได ้ ในระหวา่งการประชุมเสวนามีผูร่้วม
ประชุมหลายท่านได้กล่าวแสดงความสนใจท่ีจะทำการศึกษาน้ีในการสำรวจประชากรท่ีจะเกิดข้ึน
คร้ังต่อไป หลายท่านอา้งอิงถึงฐานขอ้มูลดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ขอ้มูลประชากร และฐานขอ้มูลเพ่ือการ 
เลือกตั้ง

นายอันโทนิโอ กเุตอเรส (António Guterres) ข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัสหประชาชาติ 

(United Nations High Commissioner for Refugees) และนางโธรายา 
อาเมด็ โอเบด (Thoraya Ahmed Obaid) ผู้อำนวยการใหญ่ 

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – 

UNFPA) หลงัจากลงนามในข้อตกลงท่ีจะทำงานร่วมกัน เม่ือเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2551 ข้อตกลงระบวุ่า ท้ังสององค์กรจะร่วมกันทำงานมากขึน้ใน

หลายประเดน็รวมถึงเร่ืองภาวะไร้สัญชาติ [UNHCR/S. Hopper]

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ Ô·Õè Ṍ á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ô·Õè Ṍ 
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¡ÒÃÊÓÃÇ¨ 
วธีิการท่ีจะเกบ็ขอ้มูลไดโ้ดยตรง คือ การทำการสำรวจเพ่ือหาวา่ บุคคลใดเป็นคนไร้สญัชาติ หรือ 

ผูใ้ดมีความเส่ียงท่ีจะเป็นคนไร้สญัชาติบา้ง การพฒันาแบบสอบถามเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะจะทำใหเ้ราระบุ 
ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ลกัษณะทางประชากรของคนเหล่าน้ีเป็นอยา่งไร รวมทั้งไดข้อ้มูลทางสถิติดา้นอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง และขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ย มีการพิสูจนแ์ลว้วา่ วธีิการน้ีเป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภาพมาก และเป็น 
แนวทางปฎิบติัท่ีดีแนวทางหน่ึงท่ีนำเสนอในการประชุมคร้ังน้ี

สองพ่ีน้องอดีตคนไร้สัญชาติ แสดงหลกัฐานสำคัญ 
ท่ีรับรองว่า พวกเขาได้รับสัญชาติเวียดนามแล้ว 
การสำรวจข้อมลูโดยละเอียดเป็นพืน้ฐานสำหรับ
การวางแผน และดำเนินการตามนโยบายในการให้ 
สัญชาติแก่อดีตคนไร้สัญชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศ 

เวียดนามเป็นเวลานาน 

[UNHCR/K. McKinsey]

ในประเทศเวยีดนาม การสำรวจขอ้มูลส่งผลใหรั้ฐมีนโยบายในการใหส้ญัชาติแก่อดีตผูล้ี้ภยั
เชื้อสายกมัพชูาโดยการสำรวจใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและถกูตอ้งเก่ียวกบักลุ่มคนเหล่านั้น ส่วนใน
ประเทศไทยมีการสำรวจขอ้มูลเก่ียวกับชาวไทยภูเขาท่ีอาศยัอยู่ตามแนวชายแดนซ่ึงทำให้ทราบว่า  
มีประชากร มากนอ้ยเพียงใดท่ีประสบปัญหาการไร้สญัชาติ และขอ้มูลจากการสำรวจยงับอกไดด้ว้ยวา่
การท่ีคนเหล่านั้นไม่มีสญัชาติ พวกเขาประสบปัญหาในการเขา้ถึงบริการพ้ืนฐานของรัฐอยา่งไร นอกจากน้ี
ยงัมีการสำรวจในหลายประเทศโดยยนิูเซฟ และองคก์รอ่ืนซ่ึงพบวา่ การจดทะเบียนเกิดเป็นส่ิง
สำคญัมาก จึงสรุปไดว้า่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสำรวจนั้นมีประโยชนม์ากในการหาแนวทางแกปั้ญหา

วตัถ ุประสงค ์ – วางเป้าหมายใหช้ดัเจนวา่ ตอ้งการทราบเร่ืองอะไรบา้ง การสำรวจนั้นมีวตัถุประสงค ์
เพ่ือจะทราบวา่ใครเป็นคนไร้สญัชาติเท่านั้น หรือตอ้งการทราบขอ้มูลอ่ืนๆ เก่ียวกบัพวกเขาดว้ย เช่น 
ชีวติความเป็นอยู ่ศกัยภาพ ฯลฯ 

ศักยภาพ  – การสำรวจเป็นงานท่ีใชค้นจำนวนมาก ผูว้จิยัควรกำหนดวธีิการเกบ็ขอ้มูล การจดัเกบ็ 
รวบรวบขอ้มูล การประมวลผล และการวเิคราะห์ผลการสำรวจ การหาแหล่งทุนท่ีหลากหลายกเ็ป็น 
วธีิหน่ึงในการเพ่ิมศกัยภาพของทีมงานได ้

ชัดเจน  – ในการสำรวจ ควรประเมินวา่หน่วยงานมีศกัยภาพเพียงใด และวางเป้าหมายในการสำรวจ 
ท่ีชดัเจนเพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ควรมีการกำหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายและพ้ืนท่ีการสำรวจ          
แบบสอบถามตอ้งมีการจดัทำเป็นอยา่งดี และทดสอบแลว้วา่คำถามในแบบสำรวจจะทำใหไ้ดข้อ้มูล
ท่ีตอ้งการและจะเป็นประโยชน ์อยา่งแทจ้ริง 

นำไปใช้ได้จริง  – คำนึงถึงอุปสรรคในการลงพ้ืนท่ีท่ีอาจทำใหไ้ม่สามารถทำการสำรวจได ้ อุปสรรค 
ดงักล่าวอาจจะเป็นสภาวะแวดลอ้ม เช่น สภาพอากาศ ภมิูประเทศ ในบางกรณีอาจตอ้งมีล่ามแปล 
ภาษาหรือวฒันธรรมเดินทางไปดว้ย ควรเผือ่เวลาใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีเวลาท่ีจะตอบและไม่แจก
แบบสอบถามขณะท่ีพวกเขาเหล่านั้นกำลงัทำงานอยา่งเร่งด่วน 

¢éÍ¤ÇÃ¾Ô¨ÒÃ³Òã¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃÊÓÃÇ¨
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¡ÒÃÊÓÃÇ¨¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡ÑºªÒÇà¢Òã¹»ÃÐà·Èä·Â 
กระทวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยร่์วมกบัยเูนสโกไดด้ำเนินโครงการสำรวจขอ้มูล ระหวา่ง 

ปี พ.ศ. 2548-2549 เพ่ือศึกษาอตัราการไร้สญัชาติ และผลกระทบของภาวะไร้สญัชาติต่อชุมชนชาวเขา  โครงการ
ขนาดใหญ่น้ีเกบ็ขอ้มูลจากประชากรเกือบ 65,000 คน จาก 12,000 ครัวเรือน ใน 192 หมู่บา้นในจงัหวดัเชียงใหม่ 
เชียงราย และแม่ฮ่องสอน 

โครงการน้ีมีอุปสรรคมากมาย คุณอมนัดา เฟลม (Amanda Flaim) จากยเูนสโก ประจำประเทศไทยเล่าวา่ 
เจา้หนา้ท่ีโครงการใหค้วามสำคญักบัแบบสอบถามมาก “การทดสอบโดยละเอียดสำคญัมาก เราตอ้งมัน่ใจวา่ 
แบบสอบถามจะเป็นเคร่ืองมือช่วยเราตอบปัญหาท่ีตั้งไวไ้ด ้ ในขณะเดียวกนั เราตอ้งระวงัไม่ใหช้าวบา้นเกิด
ความคาดหวงัมากเกินไป เพราะโครงการน้ีเป็นเพียงแค่การสำรวจขอ้มูลเท่านั้น” คุณอมนัดากล่าวเพ่ิมเติมดว้ยวา่ 
“ปัญหาใหญ่อีกอยา่งหน่ีงท่ีเราพบคือเร่ืองภาษา ชุมชนเป้าหมายมีความหลากหลายมาก เราจำเป็นตอ้งมีล่ามท่ี

แปลภาษาชนเผา่ไดห้ลายภาษา” 

เจ้าหน้าท่ีต้องเกบ็ข้อมลูภายใต้แสงเทียนเพราะกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากมีเวลาว่างเฉพาะตอนเยน็เท่าน้ัน เน่ืองจากพวกเขาต้อง 
ทำงานตลอดเวลากลางวนั [UNESCO/Peerayot Sidonrusmee]

ผลการสำรวจยนืยนัสมมติฐานท่ีวา่ชาวเขาจำนวนมากเป็นคนไร้สญัชาติ โดยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม 
ร้อยละ 38 ไม่ไดถื้อสญัชาติไทย นอกจากคนไร้สญัชาติจะมีขอ้จำกดัทางกฎหมายหลายประการแลว้ พวกเขายงั
ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ผลการสำรวจยงัช้ีใหเ้ห็นวา่ คนไร้สญัชาติประสบปัญหามากมายในการเขา้ถึงการบริการ

พ้ืนฐานของรัฐ ผูไ้ม่มีสญัชาติไทย ร้อยละ 99 ไม่ไดรั้บบริการดา้นสาธารณสุข และร้อยละ 25 ไม่สามารถเขา้ถึง 
บริการดา้นสินเช่ือได ้ ส่วนดา้นการศึกษา คนไร้สญัชาติมีโอกาสในการศึกษานอ้ยกวา่ผูมี้สญัชาติไทยคิดเป็น
ร้อยละ 73 ในระดบัประถมศึกษา และร้อยละ 98 ในระดบัอุดมศึกษา อยา่งไรกต็าม พบวา่อตัราการไดรั้บการ
ศึกษาของชาวเขาดีข้ึนสำหรับคนรุ่นหลงั

คุณมาดี สุวรรณสิริ สำนกัพฒันาสงัคม กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กล่าววา่ “ขอ้มูล 

ท่ีไดจ้ากการสำรวจช่วยในการตดัสินใจเชิงนโยบาย ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัอำเภอ และระดบัประเทศ 
ตอนน้ีเราสามารถใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการสำรวจในการวางแผนโครงการเพื่อพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่อง
คนในชุมชนน้ีได”้ ในปี พ.ศ. 2553 ทีมงานไดก้ลบัไปสำรวจขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มเป้าหมายเดิมอีกคร้ัง และ
ขยายขอบเขตในการสำรวจใหค้รอบคลุมเพ่ิมข้ึน 89 หมู่บา้นในจงัหวดัตากและกาญจนบุรี ยเูนสโก
คาดวา่จะเผยแพร่ผลการสำรวจคร้ังท่ี 2 น้ีไดใ้นปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีรัฐบาลไดด้ำเนินการเพ่ือแกปั้ญหาการไร้สญัชาติและผลกระทบต่อกลุ่มคนเหล่าน้ี
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การประชุมคร้ังน้ีไดน้ำผูท่ี้มีความสนใจร่วมกนัในปัญหาการไร้สัญชาติอนัเป็นแก่นของสิทธิ 

มนุษยชนท่ีหลายฝ่ายควรใหค้วามสนใจไดม้าพบกนั ทั้งน้ี ผูร่้วมประชุมต่างมีประสบการณ์ตรงวา่ ภาวะ
ไร้สญัชาติเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และกระทบต่อบุคคลและชุมชนอยา่งไรบา้ง ในระหวา่งการหารือ ผูเ้ขา้
ร่วมประชุมพบวา่ ปัญหาการไร้สญัชาติมีประเดน็ท่ีแตกต่างกนั และมีความละเอียดอ่อน ทำใหส้รุปได ้
อยา่งชดัเจนวา่ ภาวะไร้สญัชาติเก่ียวขอ้งกบัประเดน็อ่ืนๆ อีก ไม่วา่จะเป็นเร่ืองผูห้ญิง เดก็ การยา้ยถ่ินฐาน 
การคา้มนุษย ์การพฒันาชุมชน หรือแมก้ระทัง่เร่ืองความมัน่คง 

การยอมรับวา่ ปัญหาการไร้สญัชาติมกัจะเช่ือมโยงกบัประเดน็อ่ืนและยงัมีปัญหาอ่ืนอีกมากมายท่ี
เก่ียวขอ้งกนั อาจส่งผลใหก้ารแกปั้ญหาเหล่านั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน การท่ีปัญหาไร้สญัชาติมี
ความเช่ือมโยงกบัเร่ืองอ่ืนๆ อาจเป็นโอกาสหน่ึงท่ีจะมีการหยบิยกเร่ืองน้ีข้ึนหารือในเวทีใหม่ๆ เช่น ใน
กระบวนการทำงานของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิ 
เดก็ (ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children – 
ACWC) ท่ีอาจมีแนวคิดใหม่เกิดข้ึน หากหลายฝ่ายร่วมพิจารณาปัญหาการไร้สญัชาติและถกประเดน็เพ่ือ
หาแนวทางการแกปั้ญหาร่วมกนัอาจทำใหเ้ห็นประเดน็ปัญหาในรายละเอียด และนำไปสู่การแกปั้ญหาให้
มีความกา้วหนา้ไปอีกระดบัหน่ึงได ้ นอกจากน้ี การท่ีหน่วยงานระดบัภมิูภาคใหค้วามสนใจในปัญหา
ไร้สญัชาติยงัจะทำใหแ้หล่งทุนสนใจท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนโครงการดา้นอ่ืนท่ีเช่ือมโยงกนัดว้ย 

การมองปัญหาไร้สัญชาติดว้ยมุมมองใหม่อาจทำให้การนำเสนอความลำบากในการดำเนินชีวิต
ของคนไร้สญัชาติเป็นท่ีเขา้ใจของฝ่ายต่างๆ มากข้ึน ทำใหพ้วกเขาตระหนกัรู้และสนบัสนุนการแกปั้ญหา
มากข้ึนประเดน็สุดทา้ยท่ีเห็นไดช้ดัระหวา่งการประชุมเสวนา คือ เน่ืองจากปัญหาการไร้สญัชาติส่งผล
กระทบต่อชีวติบุคคลหลายดา้น ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจึงมาจากหน่วยงานท่ีหลากหลาย และมีศกัยภาพท่ี
แตกต่างกนั การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งหน่วยงานเหล่านั้นจะทำใหก้ารแกปั้ญหามีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน

ผู้หญิงหลายคนกลายเป็นคนไร้สัญชาติเพราะการแต่งงานกับชาวต่างชาติไม่เกิดขึน้ตามท่ีวางแผนไว้ พวกเธอจึงประสบความลำบาก
เม่ือกลบัไปใช้ชีวิตในประเทศเวียดนามโดยไร้สัญชาติ ปัจจุบัน ส่วนหน่ึงของผู้หญิงเหล่านีไ้ด้กลบัมามีสัญชาติเวียดนามดงัเดิม
พวกเธอจึงมีชีวิตท่ีดีขึน้ กรณีดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ภาวะไร้สัญชาติเช่ือมโยงกับประเดน็อ่ืน เช่น การย้ายถ่ินฐาน สิทธิสตรี 
และสิทธิเดก็ [UNHCR/K.McKinsey]
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¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹: ¢ Ñ̈´»ÑÞËÒ·Õèμ é¹àËμ Øâ´Âà©¾ÒÐ
ÍÂèÒ§ÂÔè§»ÃÐà ḉ¹¡ÒÃÂéÒÂ¶Ôè¹ ¼ÙéËÞÔ§ áÅÐà ḉ¡

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ การป้องกนัดีกวา่ปล่อยใหเ้กิดปัญหาข้ึนแลว้ตามแกไ้ขภายหลงั ในบริบท 
ภาวะไร้สญัชาติ การป้องกนัคือการขจดัสาเหตุท่ีทำใหบุ้คคลกลายเป็นคนไร้สญัชาติ โดยทัว่ไปเพียงแค่ 
กำหนดมาตรการคุม้กนัในตวับทกฎหมายหรือระเบียบการเพียงเลก็นอ้ยก็สามารถป้องกนัปัญหาไดแ้ลว้ 
ทั้งน้ี การป้องกนัเป็นการจดัการกบัปัญหาอยา่งตรงจุด และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะหากป้องกนัได ้
กจ็ะไม่มีใครตอ้งประสบความลำบากแมเ้พียงชัว่คราวอนัมีสาเหตุมาจากการตกอยูใ่นสถานะไร้สญัชาติ

หลายประเทศในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้การแกก้ฎหมาย และดำเนินนโยบายเพ่ือขจดั
ตน้ตอของปัญหาการไร้สญัชาติ และมีการระบุกลุ่มเส่ียงท่ีจะกลายเป็นคนไร้สญัชาติ เช่น ผูย้า้ยถ่ินฐาน 
ผูห้ญิง และเดก็ พร้อมกนัน้ีกมี็การดำเนินโครงการเฉพาะเพ่ือช่วยบรรเทาความลำบากของพวกเขาดว้ย

¼ÙéâÂ¡ÂéÒÂ¶Ôè¹°Ò¹
หลายประเทศในภูมิภาคประสบความสำเร็จในการดำเนินการเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการไร้สัญชาติ

ท่ีเกิดจากการยา้ยถ่ินฐาน ดงัเช่น ประเทศอินโดนีเซียท่ีมีการแกไ้ขกฎหมายสญัชาติ เม่ือปี พ.ศ. 2549 
โดยมีการระบุวา่ ประชากรจะไม่สูญเสียสญัชาติของตนไปแมจ้ะไดย้า้ยไปพำนกัท่ีต่างประเทศเกินกวา่ 
5 ปีหากการสูญเสียสญัชาติอินโดนีเซียนั้นจะทำใหบุ้คคลกลายเป็นคนไร้สญัชาติ ขอ้กฎหมายน้ีเป็นส่ิง
คุม้กนัท่ีสำคญัมากสำหรับชาวอินโดนิเซีย เพราะอินโดนีเซียเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีประชากรจำนวนมาก 
ยา้ยถ่ินฐานไปทำงานในต่างประเทศ 

หากผูย้า้ยถ่ินตอ้งการเปล่ียนสญัชาติ พวกเขาก็
สามารถขอแปลงสัญชาติไดต้ามระเบียบและกระบวน
การของประเทศปลายทางท่ีตนอาศยัอยู ่ ในกรณีน้ี 
บุคคลอาจต้องเพิกถอนสัญชาติเ ดิมเ พ่ือหลีกเ ล่ียง 
การถือสองสญัชาติ อยา่งไรกต็าม เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิด
สภาวะการไร้สญัชาติ หลายประเทศในภมิูภาคน้ีจะ
อนุญาตให้บุคคลถอนสัญชาติไดก้็ต่อเม่ือพวกเขาไดถื้อ
สญัชาติใหม่แลว้

ประเทศไทยมีโครงการพิสูจน์สัญชาติกลุ่มแรงงานขา้มชาติท่ีไม่มีเอกสารหลกัฐานการเขา้เมือง
โดยมีการทำบนัทึกความเขา้ใจกบัประเทศตน้ทางของแรงงานขา้มชาติเหล่านั้น ประกอบดว้ย ประเทศ 
ลาวประเทศกมัพชูา และประเทศพม่า หลงัจากผา่นกระบวนการพิสูจนส์ญัชาติแลว้ แรงงานเหล่านั้นจะ
ไดรั้บหลกัฐานยนืยนัวา่ เขาถือสญัชาติอะไร มาตรการลกัษณะน้ีมีส่วนในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการไร้
สญัชาติ และมีผลดีอีกอยา่งคือเป็นการป้องกนัไม่ใหบุ้ตรหลานของแรงงานเหล่านั้นตอ้งกลายเป็นคนไร้
สญัชาติดว้ย

ขอ้ดีอีกดา้นหน่ึงของการพิสูจน์สัญชาติคือการเป็นจุดเร่ิมตน้ของโครงการความร่วมมือเร่ืองอ่ืน
ตามมาดว้ย เช่น คณะนิติศาสตร์ของมหาวทิยาลยัในประเทศไทยและประเทศลาว ไดร่้วมกนัดำเนิน
โครงการเพ่ือคน้หาวา่ มีประชากรผูย้า้ยถ่ินกลุ่มอ่ืนอีกหรือไม่ท่ีอาจไดรั้บประโยชนจ์ากกระบวนการ
พิสูจนส์ญัชาติโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ ในระหวา่งการประชุม มีผูเ้สนอความเห็นวา่จะเป็นไปได ้
หรือไม่ท่ีจะขยายขอบเขตของโครงการน้ีใหมี้การศึกษาความเป็นอยูข่องแรงงานจากประเทศพม่าดว้ย

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ Ô·Õè Ṍ á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ô·Õè Ṍ 
áÃ§§Ò¹ÂéÒÂ¶Ôè¹¡ÇèÒ 400,000 ¤¹

ã¹»ÃÐà·Èä·Âä´éÃÑº¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹Ê¶Ò¹ÀÒ¾
áÅÐä é́ÃÑºàÍ¡ÊÒÃáÊ´§ÊÑÞªÒμ ÔμÒÁâ¤Ã§¡ÒÃ

¾ÔÊÙ¨¹ìÊÑÞªÒμ Ô¼èÒ¹¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×ÍÃÐËÇèÒ§ÃÑ°ºÒÅä·Â 
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á¹Ç»¯ÔºÑμÔ·Õè´Õã¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒÀÒÇÐäÃŒÊÑÞªÒμÔ10

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจรู้ตวัภายหลงัว่า เอกสารประจำตวัของ

พวกเขาสูญหายหรือโดนทำลายไปแล้ว ทำให้พวกเขาไม่มหีลกัฐานประจำตวัเพือ่

ยนืยนัตวัตนและสัญชาตขิองพวกเขา สถานการณ์นีเ้ป็นตวัอย่างหน่ึงของบุคคลที่

มคีวามเส่ียงสูงทีจ่ะกลายเป็นคนไร้สัญชาติ

ในขณะเดยีวกนั คนไร้สัญชาตมิกัจะดำรงชีวติอยู่อย่างลำบากและมกั

จะโดนกดขีข่่มเหงมากขึน้ โดยทัว่ไปคนไร้สัญชาตไิม่สามารถเข้าสู่กระบวนการ 

ย้ายถิน่ฐาน “โดยปกต”ิ ได้ พวกเขาต้องพึง่วธีิการนอกระบบ จงึมคีวามเส่ียงสูง 

ทีจ่ะได้รับความเสียหายจากการค้ามนุษย์

การป้องกนัการไร้สญัชาติในบริบทของการคา้มนุษยท์ำไดย้ากมาก เพราะผูท่ี้ตกอยูใ่นสถานการณ์ 
ดงักล่าวมกัจะไม่มีหลกัฐานเอกสารท่ีระบุตวัตนของพวกเขา จึงไม่มีอะไรยนืยนัไดว้า่ เขาถือสญัชาติใด
กระบวนการพิสูจนส์ญัชาติในประเทศไทยเป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะแกปั้ญหาน้ีได ้ อน่ึง รัฐบาลเอเชียหลาย
ประเทศไดแ้สดงความจำนงท่ีจะให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ตวัตนและสัญชาติของผูเ้สียหายจากการ
คา้มนุษยภ์ายใตก้รอบการประชุมระดบัรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลกัลอบขนคนขา้มชาติ การคา้มนุษย ์ และ
อาชญากรรมขา้มชาติท่ีเก่ียวขอ้ง (Bali Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons 
and Related Transnational Crime) หรือ “กระบวนการบาหลี” (Bali Process) และภายใตพิ้ธีสารเพ่ือป้องกนั 
ปราบปราม และลงโทษผูก้ระทำการคา้มนุษยโ์ดยเฉพาะผูห้ญิงและเดก็ (Protocol to Prevent, Suppress 
and Punish Trafficking in Persons, especially women and children) ดว้ย

¼ÙéËÞÔ§
ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นภาคีของอนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือก

ปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women – CEDAW) อนุสญัญาน้ีเป็นเคร่ืองมือสำคญัในการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี ส่งผลให ้    
หลายประเทศใหสิ้ทธิในการถือสญัชาติแก่ทั้งหญิงและชายอยา่งเท่าเทียมกนั ปัจจุบนั ผูห้ญิงทุกคนใน
ภมิูภาคน้ีมีสิทธิส่งผา่นสญัชาติของตนใหแ้ก่บุตรไดเ้ช่นเดียวกบัผูเ้ป็นบิดา การปรับเปล่ียนน้ีทำใหล้ด

ความเส่ียงของเดก็แรกเกิดไม่ใหเ้ป็นคนไร้สญัชาติไดเ้ป็นอยา่งมาก 
หลายประเทศไดว้างมาตรการเพ่ือป้องกนัไม่ให้ผูห้ญิงสูญเสียสัญชาติหากแต่งงานหรือหย่าร้าง

กับชาวต่างชาติดังเช่นในประเทศเวียดนามท่ีผูห้ญิงมีแนวโน้มท่ีจะแต่งงานกับชาวต่างชาติมากข้ึน
ในอดีตการไร้สญัชาติเกิดข้ึนเพราะฝ่ายหญิงตอ้งเพิกถอนสญัชาติเดิมของตนก่อนเพ่ือท่ีจะถือสญัชาติตาม
สามีท่ีเป็นชาวต่างชาติ แต่ในบางกรณีไม่ไดมี้การแต่งงานเกิดข้ึน  ทำใหผู้ห้ญิงเหล่านั้นสูญเสียสญัชาติ 
เดิมแต่ไม่ไดรั้บสญัชาติใหม่ เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาน้ี ประเทศเวยีดนามไดแ้กก้ฎหมายสญัชาติเม่ือปี
พ.ศ. 2551 โดยกฎหมายใหม่นั้นระบุใหผู้ห้ญิงชาวเวยีดนามท่ีเคยสูญเสียสญัชาติสามารถขอกลบัมาถือ
สญัชาติเวยีดนามไดอี้กคร้ัง

เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ได้มีการยกเลิกกฎระเบียบ 

ท่ีเป็นการเลือกปฏิบัติต่อสตรีเร่ืองสิทธิในการถือ
สัญชาติมากขึน้ โดยมีการแก้กฎหมายในหลายประเทศ
ด้วยเหตผุลดงักล่าว สตรีจำนวนหน่ึงจึงสามารถ

กลบัมาถือสัญชาติเดิมได้อีกคร้ัง [UNHCR/C.Doan]

¡ÒÃ¤éÒÁ¹ØÉÂì    ¡ÒÃäÃéÊÑÞªÒμ Ô¡ÒÃ¤éÒÁ¹ØÉÂì    ¡ÒÃäÃéÊÑÞªÒμ Ô



à ḉ¡áÅÐàÂÒÇª¹  
ในภูมิภาคน้ีได้มีความพยายามหาวิธีจะท่ี
ทำให้เด็กทุกคนท่ีเกิดมามีสัญชาติเพ่ือเป็น
การป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ ดงัเช่นท่ี
เกิดข้ึนแล้วในหลายประเทศก็คือการวาง
มาตรการป้องกนัในกรอบกฎหมายสัญชาติ
โดยระบุวา่ หากพบเดก็ถกูทอดท้ิง (กรณีไม่
ท ร าบ ว่ า ผู ้ ใ ห้ ก ำ เ นิ ด ขอ ง เ ด็ ก คื อ ใ ค ร ) 
เดก็คนนั้นสามารถขอสญัชาติได ้ ในหลาย
ประเทศมีการใหส้ญัชาติกบัเดก็ หากทั้งพอ่ 
และแม่ของเดก็เป็นคนไร้สญัชาติ เป็นผูอ้ยู ่

อาศยัถาวร หรือเกิดในประเทศนั้น หรือไม่ทราบวา่พวกเขาควรถือสญัชาติใด มาตรการน้ีเป็นการป้องกนั 
ไม่ให้มีการสืบต่อภาวะไร้สัญชาติจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นต่อไป 

อยา่งไรกต็าม มาตรการเหล่าน้ีไม่สามารถรับรองไดว้า่ 
ในภมิูภาคน้ีจะไม่มีเดก็แรกเกิดกลายเป็นคนไร้สญัชาติ แต่รัฐจะ 
ทำให้เป็นอย่างนั้ นได้หากทำตามส่ิงท่ีรัฐธรรมนูญประเทศ
มาเลเซียระบุไว ้ กล่าวคือ ประเทศมาเลเซียจะใหส้ญัชาติมาเลเซีย
แก่เด็กท่ีเกิดในอาณาเขตมาเลเซียหากเด็กนั้นจะกลายเป็นคนไร้
สญัชาติ มาตรการดงักล่าวเป็นท่ียอมรับทัว่โลก และรัฐกวา่ 100
รัฐไดย้อมรับวา่หลกัการน้ีเป็นภาระหนา้ท่ีขอ้หน่ึงของรัฐภายใตก้รอบกฎหมายระหวา่งประเทศ

การส่งเสริมให้มีการเขา้ถึงการจดทะเบียนเกิดเป็นมาตรการหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพมากในการ
ป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ ใบเกิดเป็นเอกสารสำคญัท่ีระบุวา่ เดก็คนนั้นเป็นบุคคลตามกฎหมาย และ 
รับรองขอ้เทจ็จริงอ่ืนเก่ียวกบัเดก็ เช่น สถานท่ีเกิด ช่ือบิดา และช่ือมารดา ซ่ึงเป็นส่ิงสำคญัในการระบุ
สญัชาติของเดก็ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสญัชาติของประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ยนิูเซฟระบุวา่ มีเดก็แรกเกิดกวา่  

51   ลา้นคนทัว่โลกไม่ไดรั้บการจดทะเบียนเกิด เน่ืองจากการจดทะเบียนเกิดเป็นเร่ืองท่ีสำคญัมากสำหรับ
เดก็ ในช่วงหลายปีท่ีผา่นหลายฝ่ายในภมิูภาคจึงมีการพยายามผลกัดนัใหมี้การแกปั้ญหาน้ีร่วมกนั
แรงผลกัดนัน้ีมีส่วนทำใหก้ารป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน
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ข้อกฎหมายทีเ่ป็นไปได้ในทางปฏบัิต ิ – การแกไ้ขกฎหมายในประเทศฟิลิปปินส์พยายามแกอุ้ปสรรค
ทางสงัคมเก่ียวกบัการจดทะเบียนเกิด โดยใหเ้ดก็ท่ีเกิดนอกสมรสใชน้ามสกลุตามบิดาได ้ ไม่วา่บิดา 
ของพวกเขาจะอยูใ่นสถานะโสดหรือแต่งงานแลว้
ขั้นตอนทีเ่ข้าใจและเข้าถงึง่าย  – ปัจจุบนัการจดทะเบียนเกิดในประเทศกมัพชูาไม่ตอ้งเสียค่าธรรม- 
เนียม หากทำการแจง้เกิดภายใน 30 วนั และถา้ลงทะเบียนล่าชา้ กเ็สียค่าปรับเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น  
ศักยภาพทีเ่พยีงพอ  – การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ในระบบทะเบียนราษฏรในประเทศไทยทำให ้             
ลงทะเบียนเกิดไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีการริเร่ิมโครงการความร่วมมือกบัโรงพยาบาล  
เพ่ือส่งเสริมการจดทะเบียนเกิดถว้นหนา้ดว้ย    
การเข้าถงึช ุมชนกลุ่มเส่ียง – คณะกรรมการพิทกัษสิ์ทธิเดก็เสนอใหป้ระเทศบรูไนใช ้ “หน่วยแพทย์ 
เคล่ือนท่ี” เพ่ือใหบ้ริการจดทะเบียนเกิดแก่ชุมชนท่ีอยูห่่างไกล 

¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ é́Ò¹¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹à¡Ô´

“วธีิการทีง่่ายและมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ดในการจดัการ
กบัปัญหาไร้สัญชาติคอื การป้องกนัไม่ให้เกดิภาวะ
ไร้สัญชาติขึน้ ส่วนวธีิการทีเ่ป็นหลกัประกนัได้ดทีีสุ่ดคอื 
การให้บุคคลมีสัญชาติตามประเทศทีเ่กดิ หากบุคคลน้ัน
ไม่สามารถมีสัญชาติอ่ืนใดได้เลย” 

คำแถลงการณ์ร่วมระหว่างข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยั
สหประชาชาติ อันโทนีโอ กเุตอเรส และข้าหลวงใหญ่
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หลยุส์ อาร์บัวร์
 (Louise Arbour) ในเอกสาร “โลกท่ีซ่อนอยู่ของคน 
ไร้สัญชาติ” (The hidden world of the stateless), 2007

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ Ô·Õè Ṍ á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ô·Õè Ṍ 
ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞáËè§ÊË¾Ñ¹¸ÃÑ°ÁÒàÅà«ÕÂ

ÃÐºØÇèÒ à ḉ¡·Õèà¡Ô´ã¹»ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂáÅÐ 
“äÁèãªè»ÃÐªÒª¹¢Í§»ÃÐà·ÈÍ×è¹ã´” 

à»ç¹»ÃÐªÒ¡ÃμÒÁ¡®ËÁÒÂ¢Í§ÁÒàÅà«ÕÂ
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¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»¡®ËÁÒÂà¾×èÍÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹à¡Ô´¢Í§¡ÅØèÁ·Õè     
àÊÕèÂ§μ èÍÀÒÇÐäÃéÊÑÞªÒμ Ôã¹»ÃÐà·Èä·Â

การเขา้ถึงการจดทะเบียนเกิดมกัจะมีความเหล่ือมลำ้ โดยอตัราการครอบคลุมพ้ืนท่ีมกัจะแตกต่างกนัไม่
เพียงแต่ระดบัประเทศเท่านั้น แต่มีความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งแต่ละพ้ืนท่ีในประเทศเดียวกนัดว้ย คนบางกลุ่มมี
แนวโนม้ท่ีจะละเลยขั้นตอนการจดทะเบียน และกลุ่มคนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนเกิดน้ีมกัจะเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีอาศยั
อยูใ่นชนบทห่างไกล หรือเป็นผูย้า้ยถ่ินฐาน หรือผูล้ี้ภยั ดงันั้น หากจะทำใหมี้การจดทะเบียนเกิด ถ้วนหน้า ไดน้ั้น 
ตอ้งใหค้วามสนใจกบักลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นพิเศษดว้ย

ดงักรณีของประเทศไทย ท่ีรัฐบาลใหค้วามสำคญักบัการจดทะเบียนเกิดมากจนทำใหมี้การแกไ้ข
พระราชบญัญติัทะเบียนราษฎรในปี พ.ศ. 2551 เน่ืองจากกฎหมายฉบบัเดิมเป็นอุปสรรคทำใหเ้ดก็บางคน
ไม่สามารถจดทะเบียนเกิดตามกฎหมายได ้ ท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือเดก็ท่ีพอ่แม่เป็นผูย้า้ยถ่ินฐานโดยไม่ปกติหรือมี 
สถานะการยา้ยถ่ินฐานไม่ชดัเจน กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบตามหลกัการน้ีคือ ผูย้า้ยถ่ินฐานโดยไม่มีการลงทะเบียน 
และผูอ้าศยัในสถานท่ีพกัพิงชัว่คราวตามแนวชายแดน 

กฎหมายฉบบัใหม่รับรองใหเ้ดก็ ทุกคน ท่ีเกิดในประเทศไทยจดทะเบียนเกิด และรับใบเกิดท่ีออก 
โดยราชการไทยได ้ ไม่วา่บิดามารดาของพวกเขาจะถือสญัชาติใด และอาศยัอยูใ่นประเทศไทยในสถานะใด 
ดว้ยแนวคิดพ้ืนฐานน้ี ทำใหท้างการไทยสามารถออกใบเกิดใหก้บัเดก็บางกลุ่มท่ีไม่สามารถจดทะเบียนเกิดใหไ้ด้
ในอดีต โดยไดเ้ร่ิมครอบคลุมไปถึงเดก็ท่ีเป็นบุตรของผูห้นีภยัสงครามดว้ย 

การแกไ้ขพระราชบญัญติัทะเบียนราษฎรฉบบัใหม่ล่าสุดน้ี เป็นส่วนหน่ึงของความพยายามท่ีจะปรับปรุง 
ระบบทะเบียนราษฎรของไทยใหทุ้กคนจดทะเบียนเกิดได ้ ส่ิงสำคญัอีกประการหน่ึงคือ พระราชบญัญติัสญัชาติ
ฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือปี พ.ศ. 2551 เช่นเดียวกบั พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎรท่ีระบุใหเ้ดก็ท่ีเกิดจากบิดาสญัชาติ
ไทยถือสญัชาติตามบิดาไดแ้มว้า่เดก็นั้นจะเป็นบุตรนอกสมรสกต็าม การแกไ้ขกฎหมายตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ส่ง 
ผลใหใ้น เดือนธนัวาคม 2553 ประเทศไทยไดย้กเลิกขอ้สงวนท่ีเคยตั้งไวต่้อขอ้ 7 ของอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัทั้งสิทธิในการได ้รับการจดทะเบียนเกิด และสิทธิในการมีสญัชาติของเดก็

“การจดทะเบียนเกิดเป็นสิทธิที่เด็กทุกคนควรได้รับ
และมคีวามสำคญัมากสำหรับเดก็ทุกคน เพราะเป็น

การออกหลักฐานประจำตัวฉบับหลักที่ยืนยันช่ือ

อายุ สถานทีเ่กดิ และบิดามารดาของเดก็อย่างเป็น 
ทางการ เอกสารนีย้งัเป็นหลกัฐานสำคญัในการ
ป้องกันไม่ให้เด็กประสบปัญหาไร้สัญชาติได้อีกด้วย
หากมีการออกเอกสารนี้ให้กับทุกคนทันทีอย่างเป็น 

ระบบ เน่ืองจากรัฐส่วนใหญ่ให้สัญชาตแิก่เดก็ตาม 

สัญชาตขิองบิดามารดา และ/หรือสถานทีเ่กดิของเดก็ 
อยู่แล้ว” 

คุณอมาลี แมค็คอย (Amalee McCoy) ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการคุ้มครองสิทธิเดก็ ยนิูเซฟ สำนักงานส่วน

ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก
 

เจ้าหน้าท่ีผดงุครรภ์ในห้องคลอดของโรงพยาบาลแห่ง

หน่ึงในจังหวดัอุดรธานี กำลงักรอกข้อมลูเก่ียวกับเดก็ 
แรกเกิดในใบรับรองการให้กำเนิด บิดามารดาหรือญาติของ

เดก็แรกเกิดน้ันสามารถใช้ใบรับรองนีไ้ปย่ืนขอจดทะเบียน
เกิดและรับใบเกิดให้แก่เดก็ ณ ท่ีว่าการอำเภอเพ่ือให้มีการ

บันทึก และออกใบเกิดให้เดก็ต่อไป
[UNICEF Thailand/Athit Perawongmetha]
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เม่ือประมาณสิบปีก่อน เพียงร้อยละ 5 ของประชากรกมัพชูามีใบรับรองการเกิดทั้งท่ีเอกสารประจำตวัน้ี

เป็นส่ิงสำคญัในการยนืยนัตวัตนและสญัชาติของแต่ละคน แต่เอกสารของคนส่วนใหญ่สูญหายไประหวา่งภาวะ
สงคราม เพ่ือเป็นการแกปั้ญหาน้ี กระทรวงมหาดไทยของประเทศกมัพชูาไดอ้อกกฎกระทรวง (เลขท่ี 103) 
เพ่ือกำหนดกรอบในการจดัทำทะเบียนราษฏรข้ึนใหม่ โดยขณะนั้นมีการตั้งเป้าไวว้า่ จะลงทะเบียนเกิดใหก้บั 
ทุกคนทัว่ประเทศภายในปี พ.ศ. 2548 

เพ่ือใหส้ามารถดำเนินการไดต้ามเป้าหมายดงักล่าว รัฐบาลกมัพชูาไดด้ำเนินงานร่วมกบัธนาคารเพ่ือการ
พฒันาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) องคก์ารแพลน อินเตอร์เนชนัแนล (Plan International) และยนิูเซฟ 

โดยมีการสนบัสนุนดา้นวชิาการและงบประมาณจากองคก์รเหล่านั้น รัฐบาลไดเ้ปิดตวัโครงการรณรงคน้ี์โดย
การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีกวา่ 13,000 คน และมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือลงทะเบียนคนทุกคนทัว่ประเทศ  ดว้ยแรงผลกัดนัจาก
หลายฝ่าย โครงการสามารถจดทะเบียนราษฎรไดถึ้ง 7 ลา้นคนภายในช่วง 10 เดือนแรกของโครงการ ปัจจุบนั

ธนาคารเพ่ือการพฒันาแห่งเอเชียคาดวา่ ประชากรกมัพชูาร้อยละ 90 ไดรั้บการลงทะเบียนแลว้

คุณยมิ ซาม ออล (Yim Sam Ol) ผูอ้ำนวยการฝ่ายสถิติ สำนกัทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย 
ของประเทศกมัพชูา กล่าววา่ ส่ิงสำคญัอยา่งหน่ึงท่ีทำใหโ้ครงการน้ีประสบความสำเร็จเป็นอยา่งดีคือ การสร้าง 

แรงจูงใจในการจดทะเบียน “ประชาชนไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการออกใบรับรองการเกิดผา่นหน่วยเคล่ือน
ท่ี และกิจกรรมสร้างความตระหนกักช่็วยทำใหป้ระชาชนเขา้ใจถึงความสำคญัของใบรับรองการเกิดน้ีมากข้ึน”

ในอดีตประชาชนไม่ใหค้วามสำคญัต่อการจดทะเบียนเกิดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีชนบทห่างไกล
แต่ในระหวา่งการรณรงค ์ “ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการจดทะเบียนเกิดอีกต่อไป เพราะหน่วยเคล่ือนท่ีเขา้ไปให้
บริการจดทะเบียนแก่พวกเขาถึงบา้น” นอกจากน้ี ธนาคารเพ่ือการพฒันาแห่งเอเชียยงัใหสิ้นนำ้ใจแก่อาสาสมคัร
ท่ีใหค้วามช่วยในการลงทะเบียนใหก้บัประชากรทุก 100 คนดว้ย

[ภาพบน: UNICEF Cambodia; 

ภาพล่าง: Plan Cambodia]
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¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹â´Â¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Í¡Ñº 
ËÅÒÂÀÒ¤ÊèÇ¹

ผูร่้วมการประชุมมีความเห็นวา่ หลายหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกนัเพ่ือแกปั้ญหาการไร้
สญัชาติได ้ เพราะแต่ละท่านต่างมาจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งส่วนราชการ และองคก์รเอกชน 
ท่ีตอ้งการแกปั้ญหาน้ี การประชุมแสดงใหเ้ห็นวา่ มีหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญหลายดา้นในภมิูภาค 
ทั้งงานวชิาการดา้นกฎหมายสญัชาติ ดา้นเทคนิคการสำรวจขอ้มูลในพ้ืนท่ี และดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ
แก่คนไร้สญัชาติ

หากมีการทำงานร่วมกนัระหวา่งหลายหน่วยงานตามความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีแตกต่างกนั จะทำ
ใหมี้การแกปั้ญหาอยา่งรอบดา้นมากข้ึน ทั้งน้ี อาจเป็นการร่วมมือระหวา่งหน่วยงานในเครือข่ายเดิมท่ีมี
อยูแ่ลว้ แต่มีการกำหนดแนวทางใหม่ในการทำงานร่วมกนักไ็ด้

à¤Ã×Í¢èÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§
ปัญหาการไร้สัญชาติเป็นประเด็นท่ีหลายเครือข่ายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้ห้ความสนใจ 

โดยในมุมมองดา้นสิทธิมนุษยชน การไร้สญัชาติเป็นส่วนหน่ึงในกรอบการทำงานของคณะกรรมาธิการ
ระหวา่งรัฐบาลอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human 
Rights – AICHR) และคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียนวา่ดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรี 
และสิทธิเดก็ (ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and 
Children – ACWC) เครือข่ายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเครือข่ายองคก์รพฒันาเอกชน
ดา้นสิทธิมนุษยชนและการพฒันา (Asian Forum for Human Rights and Development – Forum-Asia) 
ผูร่้วมประชุมเสนอวา่ ควรมีความร่วมมือกบัสมาคมนกักฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Association) ดว้ย 
เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือคนไร้สญัชาติไดเ้ม่ือพวกเขาประสบปัญหาดา้นกฎหมาย ทั้งน้ี หากตอ้งการเขา้ใจ 
ปัญหาในระดบัภมิูภาคใหดี้ข้ึน อาจมีการวจิยัเพ่ิมเติม และเผยแพร่ผลการวจิยัใหก้วา้งขวางข้ึน โดยร่วมมือ
กบัเครือข่ายดา้นวชิาการ เช่น เครือข่ายเพ่ือการศึกษาดา้นสิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
(Southeast Asian Human Rights Studies Network)

อีกหน่วยงานหน่ึงท่ีใหค้วามสนใจในการแกปั้ญหาไร้สญัชาติมากข้ึน คือ สหภาพรัฐสภาสากล 
(Inter-Parliamentary Union) โดยมีการร่วมกบัยเูอน็เอชซีอาร์จดัทำ “คู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภา” 
(Handbook for Parliamentarians) เร่ืองการไร้สญัชาติโดยเฉพาะ และมีการจดัการสนทนาเร่ืองแนวทาง
ท่ีนำไปสู่การจดทะเบียนเกิดถว้นหนา้ระหวา่งการประชุมสมชัชาสหภาพรัฐสภาสากลเม่ือป ี 2553
ท่ีผา่นมา การถกประเดน็ในหลายเวทีลกัษณะน้ี เป็นการเปิดโอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์
กบันานาประเทศในภมิูภาคอ่ืนดว้ย นอกจากน้ี การประชุมระดบัภมิูภาคเร่ืองการจดทะเบียนเกิด
คร้ังท่ี 4 ในปี พ.ศ. 2549 เห็นวา่ ควรมีการจดัตั้งเครือข่ายพนกังานทะเบียนราษฎรภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกข้ึน 
โดยผูร่้วมประชุมเห็นดว้ยวา่ ควรสนบัสนุนเครือข่ายดงักล่าว แลว้ส่งเสริมใหเ้ครือข่ายนั้นมีส่วนร่วมใน 
การป้องกนัการไร้สญัชาติดว้ย นอกจากน้ียงัมีการเสนอวา่ ควรจะมีการบรรจุประเดน็ไร้สญัชาติในวาระ 
การประชุมของเครือข่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น การประชุมระดบัอาเซียน สำนกังานสถิติ และหน่วยงาน
ภายใตก้ระทรวงมหาดไทย 

นอกจากการส่งเสริมใหมี้การร่วมงานกนั ภายใน ระหวา่งหน่วยงานท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่ายท่ีมี
อยูแ่ลว้ ควรจะมีการส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่าง เครือข่ายอีกดว้ย ดงัตวัอยา่งท่ีกล่าวถึงแลว้ก่อนหนา้น้ี 
เร่ืองความร่วมมือระหวา่งคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัในประเทศไทยและประเทศลาว รวมทั้งกบั
เจา้หนา้ท่ีกงสุลทำใหเ้กิด “ช่องทางการทูต” ในการพิสูจนส์ญัชาติแก่ผูย้า้ยถ่ินฐานท่ีไม่สะดวกท่ีจะดำเนิน
การตามระเบียบปฏิบติัปกติ
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º·ºÒ·¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃÃÐËÇèÒ§ÃÑ°ºÒÅÍÒà«ÕÂ¹ÇèÒ é́ÇÂÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) ระบุวา่ การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน คือเป้าหมายหน่ึงของ 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Association of South East Asian Nations – ASEAN) และไดมี้
การจดัตั้งคณะกรรมาธิการระหวา่งรัฐบาลอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ข้ึนในปี พ.ศ. 2552  เพ่ือจะกา้วใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น 
คณะกรรมาธิการชุดน้ีกลายเป็นผูน้ำในการพฒันากรอบการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในระดบัภูมิภาคและจะมีบทบาทท่ี 
สำคญัในการดูแล และใหค้ำปรึกษาเก่ียวกบังานดา้นสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิกอาเซียน

คณะกรรมาธิการเห็นความสำคญัของประเดน็การไร้สญัชาติน้ี และมีผูแ้ทนในคณะกรรมาธิการสองท่านเขา้ร่วม
ประชุมคร้ังน้ี “การประชุมคร้ังน้ีทำใหพ้วกเรารู้สึกวา่ เราควรจะใหค้วามช่วยเหลือและคุม้ครองคนไร้สญัชาติ” 
คุณโรซาริโอ มานาโล (Rosario Manalo) ผูแ้ทนฟิลิปปินส์ในคณะกรรมาธิการกล่าว และเพ่ิมเติมวา่ “เห็นไดช้ดัวา่หลายฝ่าย 
มีเจตจำนงท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหาในภมิูภาคน้ี คณะกรรมาธิการของเราสามารถแสดงบทบาทสำคญัไดโ้ดยการทำการ

ศึกษาประเดน็น้ี และส่งเสริมใหห้น่วยงานอ่ืนในอาเซียนร่วมกนัใส่ใจประเดน็น้ีดว้ย” 

¡ÒÃ¢ÂÒÂ¢Íºà¢μ¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Í
จากการหารือ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเห็นดว้ยวา่ ควรมีการเร่ิมตน้ทำงานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ียงัไม่ได ้

ร่วมงานกนัมาก่อนดว้ย แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีนำเสนอเป็นตวัอยา่งในท่ีประชุม คือ การประสานงานใน
ประเทศไทยระหวา่งโรงพยาบาลและสำนกัทะเบียนเพ่ือส่งเสริมการจดทะเบียนเกิด หลงัจากมีการสำรวจ
อนามยัเจริญพนัธ์ุพบวา่ ร้อยละ 90 ของทารกในประเทศไทยเกิดในโรงพยาบาล ดงันั้น จึงมีการริเร่ิม 
โครงการนำร่องในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 6 แห่ง เพ่ือสนบัสนุนให้มีการแจง้เกิดอยา่งทนัท่วงที 
โครงการน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากยนิูเซฟในการเช่ือมโยงขอ้มูล เม่ือเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลกรอกขอ้มูล
แลว้ ขอ้มูลดงักล่าวจะปรากฏท่ีระบบทะเบียนราษฎรดว้ย นายทะเบียนจึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้นได้
โดยตรง แลว้สามารถติดต่อกบัครอบครัวของเดก็แรกเกิดนั้นไดห้ากพบวา่ครอบครัวนั้นยงัไม่มาทำการ

จดทะเบียนใหเ้ดก็แรกเกิดนั้นตามระเบียบของทางราชการ ในบางพ้ืนท่ี มีนายทะเบียนประจำท่ีโรงพยาบาล
เพ่ือใหบ้ริการจดทะเบียนเกิดใหเ้สร็จเรียบร้อย ณ จุดบริการนั้น โครงการน้ีจึงมีส่วนในการป้องกนัการ
ไร้สญัชาติไดเ้พราะเป็นการประกนัวา่เดก็แรกเกิดจะมีหลกัฐานท่ีแสดงสถานท่ีเกิด บิดามารดา ซ่ึงเป็น

ขอ้เทจ็จริงท่ีจำเป็นในการกำหนดสญัชาติใหแ้ก่เดก็แต่ละคน
เน่ืองจากลกัษณะของภาวะไร้สญัชาติเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอ่ืนอีกหลายประเดน็ ดงันั้น หน่วยงานต่างๆ

จึงมีโอกาสในการพฒันาความร่วมมือท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ดงัตวัอยา่งขา้งตน้ โรงเรียน กลุ่มวฒันธรรม 
สถานเล้ียงเดก็กำพร้า องคก์รพฒันาทอ้งถ่ิน สถานีวทิย ุ สมาคมนกักฎหมาย ผูน้ำศาสนา 
หรือแมแ้ต่ผูมี้ช่ือเสียง ทุกกลุ่มคนท่ีกล่าวมาลว้นสามารถมีส่วนช่วยในการระบุขอบเขตของปัญหา 
การป้องกนั การลดภาวะไร้สญัชาติ และการคุม้ครองคนไร้สญัชาติไดท้ั้งส้ิน

คุณประยงค์ อุปโคตร 

หัวหน้างานทะเบียนราษฎร โรงพยาบาลอุดรธานี 
กำลงักรอกข้อมลูของทารกแรกเกิดท่ีเพ่ิงเกิดใน
โรงพยาบาล ข้อมลูนีเ้ช่ือมโยงโดยตรงกับระบบ
ทะเบียนราษฎร
[UNICEF Thailand/Athit Perawongmetha]
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¡ÒÃÅ´ÀÒÇÐäÃéÊÑÞªÒμ Ô: Êè§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢ÍÊÑÞªÒμ Ô

คนไร้สัญชาติหลายลา้นคนอาศยัอยู่ทัว่ทุกมุมโลกโดยมีจำนวนไม่น้อยอาศยัอยู่ในเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต ้ ซ่ึงหมายความวา่ จำเป็นตอ้งมีการหามาตรการมารองรับไม่เพียงเพ่ือป้องกนัไม่ใหจ้ำนวน
คนไร้สญัชาติเพ่ิมมากข้ึนเท่านั้น แต่ตอ้งมีมาตรการเพ่ือแกปั้ญหาใหก้บัคนไร้สญัชาติในปัจจุบนัดว้ยโดย
การส่งเสริมใหพ้วกเขาไดรั้บสญัชาติ  ซ่ึงมกัจะถกูเรียกวา่ การลดปัญหา โดยถือเป็นส่ิงหน่ึงท่ีประสบความ 
สำเร็จในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ในระหวา่งปี พ.ศ. 2547 กบั 2551 มีคนไร้สญัชาติกวา่ 3 ลา้นคน 
ประสบความสำเร็จในการขอสญัชาติ

ความก้าวหน้าน้ีส่งผลให้ยูเอ็นเอชซีอาร์วางเป้าหมายในการลดภาวะไร้สัญชาติโดยหวงัว่า 
คนไร้สญัชาติอยา่งนอ้ย 500,000 คนจะไดรั้บสญัชาติในปี พ.ศ. 2553 และ 2554 ประเทศในเอเชียตะวนัออก 
เฉียงใตมี้บทบาทท่ีสำคญัท่ีจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายน้ีเห็นไดจ้ากมีแนวปฏิบติัท่ีดีเกิดข้ึนแลว้มากมาย 

¡ÒÃá¡éä¢ËÃ×Í»ÃÑº»ÃØ§¡®ËÁÒÂ
การแกไ้ขหรือปรับปรุงกฎหมายเป็นส่ิงสำคญัท่ีนำไปสู่โอกาสในการลดปัญหาการไร้สัญชาติ

กฎหมายฉบบัใหม่อาจบรรจุมาตรการสำคญัในการป้องกนัภาวะไร้สญัชาติ เพ่ือช่วยหลีกเล่ียงการเพ่ิม
จำนวนคนไร้สญัชาติในอนาคต และมีส่วนในการแกปั้ญหาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ดงัตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศอินโดนีเซียท่ีมีการผา่นกฎหมายในปี พ.ศ. 2549 ท่ีระบุใหท้ั้งหญิงและชายมีสิทธิในสญัชาติ
เท่าเทียมกนั ปัจจุบนั ทั้งหญิงและชายชาวอินโดนีเซียสามารถส่งผา่นสญัชาติใหก้บับุตรไดอ้ยา่งเท่าเทียม 
เป็นการลดความเส่ียงท่ีจะมีคนไร้สญัชาติเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี กฎหมายมีผลครอบคลุมถึงเดก็ท่ีเกิดก่อนท่ีกฎหมาย
ฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชด้ว้ย กล่าวคือ บุตรท่ีไดเ้กิดมาแลว้นั้นสามารถไดรั้บสญัชาติอินโดนีเซียตามมารดา
การอนุญาตให้กฎหมายฉบับใหม่มีผลยอ้นหลังถือเป็นวิธีการท่ีไม่ซับซ้อนในการทำให้กฎหมาย
ฉบับใหม่ส่งผลมากข้ึนในการแก้ปัญหาไร้สัญชาติท่ีมีอยู่และลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต
นอกจากน้ี กฎหมายฉบบัใหม่ของอินโดนีเซียยงัถอดคำวา่ “กลุ่มชนเผา่” หรือ “กลุ่มไม่ใช่ชนเผา่” 
ออกจากตวับทกฎหมายฉบบัเดิม ส่งผลใหก้ารไร้สญัชาติในกลุ่มชนกลุ่มนอ้ยในประเทศอินโดนีเซียลดลง 

หลงัจากมีการแก้ไขกฎหมายสัญชาติในปี พ.ศ. 2549 ผู้คนจำนวนมากได้รับเอกสารยืนยนัว่า พวกเขาถือสัญชาติ
อินโดนีเซีย  [ Indonesian Citizenship Institute, IKI]



อีกวิธีการหน่ึงในการปรับแกก้ฎหมายเพ่ือลดภาวะ
ไร้สญัชาติ คือการกำหนดระเบียบในการขอกลบัมาใช้
สญัชาติเดิม ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีประเทศเวยีดนามใชเ้ม่ือไม่
นานมาน้ีแก่ผูท่ี้เคยถือสัญชาติเวียดนามแลว้แต่สูญเสียไป
เพราะจำเป็นตอ้งขอเพิกถอนสัญชาติเพ่ือจะขอถือสัญชาติ
ใหม่แต่ไม่สามารถทำได ้ ทำใหเ้ขาเหล่านั้นเคยตอ้งตกอยู ่
ในสถานะไร้สญัชาติ 

ในกรณีของประเทศไทยใชอี้กวธีิการหน่ึงโดยการออกพระราชบญัญติัสญัชาติ พ.ศ. 2551 เพ่ือแก้

ขอ้กฎหมายท่ีเป็นปัญหากบัคนกลุ่มหน่ึงท่ีเคยถูกยกเลิกสัญชาติภายใตป้ระกาศคณะปฏิวติัท่ีมีผลบงัคบั
ใชใ้นปี พ.ศ. 2515 ปัจจุบนั กลุ่มคนเหล่านั้นพร้อมกบับุตรธิดาสามารถถือสญัชาติไทยไดภ้ายใตก้ฎหมาย
ฉบบัปรับปรุงใหม่ พวกเขาเหล่านั้นจึงไม่ตอ้งเป็นคนไร้สญัชาติอีกต่อไป

¡ÒÃÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃ¢ÍÊÑÞªÒμ Ô 
ภาวะไร้สัญชาติของบุคคลสามารถแก้ไขได้โดยการขอสัญชาติตามวิธีการท่ีมีอยู่ในแต่ละ 

ประเทศ เพ่ือเป็นการประกนัวา่มนุษยทุ์กคนมีสิทธิในการมีสญัชาติ กฎหมายระหวา่งประเทศจึง
เรียกร้องใหแ้ต่ละประเทศอำนวยควมสะดวกใหค้นไร้สญัชาติสามารถยืน่ขอสญัชาติได ้ กล่าวอีกนยัหน่ึง
แต่ละรัฐควรใหค้วามช่วยเหลือกบัคนไร้สญัชาติใหมี้สญัชาติ ทั้งน้ี อาจทำไดโ้ดยการอนุโลมกำหนด
กฎระเบียบใหง่้ายข้ึน หรือยกเวน้ขอ้กำหนดบางขอ้ในบางกรณี เพ่ือใหค้นเหล่านั้นสามารถมีสญัชาติได้

ประเทศเวียดนามไดท้ำการอำนวยความสะดวกในการยื่นขอสัญชาติสำหรับคนไร้สัญชาติท่ีอยู่ 
อาศยัในประเทศมาเป็นเวลานาน กฎหมายสญัชาติฉบบัปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2551 มีเง่ือนไขพิเศษคือ 

คนไร้สัญชาติสามารถขอสัญชาติเวียดนามไดห้ากอาศยัอยู่ใน
ประเทศเวยีดนามเป็นระยะเวลาเกิน 20 ปี การอำนวยความ 
สะดวก ท่ีนำมาใช้ คือการยก เว้น ค่ าธรรมเ นียมทั้ งหมด
ตั้งแต่กฎหมายฉบบัใหม่มีผลบงัคบัใช ้ อดีตคนไร้สญัชาติ

กวา่ 200 คนไดรั้บสญัชาติแลว้ และมีการคาดหมายวา่จะมี
คนไร้สัญชาติไดรั้บประโยชน์จากการแกไ้ขกฎหมายน้ีทั้งหมด
อยา่งนอ้ย 2,000 คน การร่ิเร่ิมน้ีอาจเป็นแรงจูงใจใหรั้ฐอ่ืน
ยดืหยุน่กฎระเบียบสำหรับคนไร้สญัชาติท่ีอาศยัอยูใ่นรัฐนั้นดว้ย 
ทั้งน้ี จะเป็นการลดปัญหาการไร้สญัชาติในระยะยาวดว้ย

¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁÍ×è¹·ÕèÍÒ¨¹Óä»ÊÙè¡ÒÃÁÕÊÑÞªÒμ Ô
ในบางกรณี แมว้า่จะไม่มีการแกไ้ขกฎระเบียบในการขอสญัชาติกส็ามารถกำหนดมาตรการเพ่ือ

ส่งเสริมการเขา้ถึงสญัชาติสำหรับคนไร้สญัชาติได ้ ยกตวัอยา่งเช่น ในประเทศไทยซ่ึงดำเนินงานภายใต้
กฎหมายสญัชาติฉบบัเดิม แต่มีการริเร่ิมโครงการตรวจดีเอน็เอเพ่ือพิสูจนส์ายเลือดระหวา่งบุคลลและผูใ้ห้
กำเนิด หรือระหวา่งพ่ีนอ้ง โครงการดงักล่าวทำใหก้ารขอสญัชาติมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการอนุมติัมากข้ึน

ในบริบทท่ีกวา้งข้ึน การริเร่ิมส่งเสริมสิทธิของคนไร้สญัชาติใหเ้ขาเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมมากข้ึน
เป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะวางพ้ืนฐานใหค้นไร้สญัชาติสามารถมีสญัชาติไดใ้นอนาคต ความพยายามดงักล่าว
เป็นการเสริมศกัยภาพของประชากรท่ีไดรั้บผลกระทบใหห้าแนวทางแกปั้ญหาและไดรั้บการสนบัสนุน
จากสาธารณะเพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายเพ่ือใหปั้ญหาของพวกเขาคล่ีคลายลง

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤ 17
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¾.È. 2551 ·ÓãËéÁÕá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¿×é¹¿ÙÊÑÞªÒμ Ô
àÇÕÂ´¹ÒÁ ·ÓãËéÊμÃÕäÃéÊÑÞªÒμ ÔËÅÒÂ¾Ñ¹¤¹

·Õèà¤Â¶Ù¡à¾Ô¡¶Í¹ÊÑÞªÒμ ÔàÇÕÂ´¹ÒÁà¾ÃÒÐ¤Ò´ÇèÒ
¨Ðáμ è§§Ò¹¡ÑºªÒÇμ èÒ§ªÒμ Ô¡ÅÑºÁÒÁÕÊÑÞªÒμ Ô

àÇÕÂ´¹ÒÁä é́ÍÕ¡¤ÃÑé§ 

“รัฐควรอำนวยความสะดวกเพือ่ 
ช่วยให้คนไร้สัญชาตสิามารถ 
ขอถอืสัญชาตไิด้ โดยพยายามยดืหยุ่น 
ระเบียบปฏบัิต ิลดค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าธรรมเนียมเท่าทีจ่ะเป็นไปได้” 

มาตรา 32 อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพ
คนไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 
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¡ÒÃá¡é»ÑÞËÒÀÒÇÐäÃéÊÑÞªÒμ Ô é́ÇÂ¡®ËÁÒÂÊÑÞªÒμ Ô©ºÑºãËÁèã¹ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
ในปี พ.ศ. 2549 ประเทศอินโดนีเซียผา่นร่างกฎหมายสญัชาติฉบบัใหม่ คุณเอด็ดี เสเทียวนั (Eddy 

Setiawan) ผูอ้ำนวยการสถาบนัสญัชาติอินโดนีเซีย (Indonesian Citizenship Institute) กล่าววา่ กฎหมายฉบบัเก่า 
จำเป็นตอ้งแกไ้ขเพราะลา้หลงัมากจนกลายเป็น “กฎหมายท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการพฒันา และขอ้เรียกร้องของ
ประชาชนชาวอินโดนีเซียท่ีตอ้งการใหทุ้กคนอยูใ่นความครอบคลุมของกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั” ในปีนั้น 
ประเทศอินโดนีเซียไดย้กเลิกเง่ือนไขท่ีเคยเลือกปฏิบติัในอดีต และปรับเปล่ียนนโยบายสญัชาติหลายขอ้เพ่ือใหมี้
ส่วนในการแกปั้ญหาการไร้สญัชาติ 

ขอ้แรกท่ีทำการแกไ้ขคือ ยกเลิกการอา้งอิงคำวา่ “ชนพ้ืนเมือง” หรือ “ไม่ใช่ชนพ้ืนเมือง” ในกฎหมาย
สญัชาติ ทำใหช้นกลุ่มนอ้ยมีความสะดวกในการขอสญัชาติมากข้ึน ในอดีตชาวอินโดนีเซียเช้ือสายจีนและ
เช้ือสายอินเดียจำนวนมากประสบความลำบากเป็นอยา่งมากในการขอสญัชาติอินโดนีเซีย ทั้งๆ ท่ีพวกเขาอาศยั
อยูใ่นประเทศอินโดนีเชียมาหลายชัว่อายคุนจึงทำใหห้ลายคนในกลุ่มน้ีกลายเป็นคนไร้สญัชาติ กฎหมายฉบบัใหม่ 
ใหสิ้ทธิทุกคนเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นเช้ือชาติใด เช้ือสายใด ทำใหไ้ม่เกิดความสบัสนเก่ียวกบัสิทธิตาม
กฎหมายของคนในชุมชน “ตั้งแต่เราเร่ิมดำเนินโครงการน้ีมาจนถึงปัจจุบนั มีผูไ้ดรั้บประโยชนจ์ากกฎหมายใหม่น้ี
กวา่ 3,574 คน โดยพวกเขาไดรั้บการยนืยนัวา่เป็นผูถื้อสญัชาติอินโดนีเซีย” คุณเอด็ดีกล่าว “ประชาชน
กรอกใบสมคัร แลว้ผูใ้หญ่บา้นลงนามรับรอง เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่เขามีตวัตนและเป็นส่วนหน่ึงของประเทศ
มาเป็นระยะเวลานาน โครงการน้ีดำเนินการโดยกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน จากนั้นกระทรวงกิจการ
ภายในออกบตัรประจำตวัประชาชนใหบุ้คคลนั้นเพ่ือเป็นเอกสารยนืยนัวา่ เป็นผูถื้อสญัชาติอินโดนีเซีย”  

ประเทศอินโดนีเซียแกไ้ขกฎหมายอีกคร้ังหน่ึงในปี พ.ศ. 2549 เพ่ือทำใหป้ระชากรทั้งชายและหญิงมี
สิทธิในสญัชาติเท่าเทียมกนั ทำใหก้ฎหมายอินโดนีเซียสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของอนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการ
เลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ ในปัจจุบนัไม่วา่เดก็จะเกิดจากบิดาหรือมารดาชาวอินโดนีเซียกส็ามารถมี
สัญชาติอินโดนีเซียได้ขณะท่ีในอดีตมีเพียงบิดาเท่านั้ นท่ีสามารถส่งผ่านสัญชาติของตนไปยงับุตรได้ 
การเปล่ียนแปลงน้ีส่งผลใหเ้ดก็กลายเป็นคนไร้สญัชาตินอ้ยลง นอกจากน้ี ยงัมีการวางขอ้บงัคบัเพ่ิมเติมใน
กฎหมายเพ่ือการแก้ปัญหาการไร้สัญชาติของเด็กท่ีมารดาชาวอินโดนีเซียให้กำเนิดก่อนท่ีกฎหมายจะมีผล
บงัคบัใชใ้หส้ามารถขอถือสญัชาติอินโดนีเซียไดด้ว้ย แหล่งขอ้มูลบางแห่งระบุวา่ เดก็หลายร้อยคนท่ีเกิดจาก  
มารดาสัญชาติอินโดนีเซียและบิดาท่ีไม่ได้ถือสัญชาติน้ีได้รับสัญชาติอินโดนีเซียไม่นานหลงัจากกฎหมาย
ฉบบัใหม่น้ีมีผลบงัคบัใช ้ อยา่งไรกต็าม ในขณะท่ีผลของขอ้บงัคบัน้ียงัไม่แสดงผลอยา่งชดัเจน ควรจะมี
การศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใหเ้ห็นวา่ กฎหมายน้ีมีส่วนแกปั้ญหาบุคคลไร้สญัชาติอยา่งไรบา้ง

สุดทา้ย กฎหมายสญัชาติอินโดนีเซียปี พ.ศ. 2549 น้ี ใหค้วาม
คุม้ครองชาวอินโดนีเซียท่ีอาศยัอยูต่่างประเทศไม่ใหก้ลายเป็นคนไร้สญัชาติ 
ตามกฎหมายฉบบัเดิม ผูท่ี้อาศยัอยูต่่างประเทศนานกวา่ 5 ปีจะสูญเสีย
สญัชาติอินโดนีเซียถา้ไม่ยืน่แสดงความจำนงท่ีจะคงสญัชาติไว ้ เน่ืองจาก
ประเทศอินโดนีเซียมีแรงงานจำนวนมากไปทำงานในต่างประเทศทัว่โลก
มีความเป็นไปไดสู้งมากท่ีแรงงานเหล่าน้ีจะกลายเป็นคนไร้สัญชาติหากเขา
ไม่ไดย้ืน่ความจำนง กฎหมายฉบบัใหม่จึงระบุไวช้ดัเจนวา่ ชาวอินโดนีเซีย
จะไม่สูญเสียสัญชาติตามกฎน้ีหากการบงัคบัใช้กฎน้ีจะทำให้บุคคลน้ัน
กลายเป็นคนไร้สัญชาติ นอกจากนั้นยงัมีการวางขอ้กำหนดเพ่ิมเติมเพ่ือ
ป้องกนัปัญหาดว้ย คุณเอด็ดีอธิบายวา่ “หากบุคคลใดสูญเสียสญัชาติ
ภายใตก้ฎหมายเดิมเน่ืองจากอาศยัอยูต่่างประเทศเป็นเวลานาน บุคคลนั้น 
สามารถขอคืนสญัชาติไดภ้ายใน 3 ปี หลงัจากกฎหมายน้ีมีผลบงัคบั 
ใชแ้ลว้” คุณเอด็ดียงัไดติ้ดตามผลกระทบของเง่ือนไขใหม่น้ี และพบวา่ 
“แรงงานขา้มชาติท่ีอาศยั อยูใ่นประเทศมาเลเซียกวา่ 125,000 คน ไดก้ลบั
มาถือสญัชาติอินโดนีเซียอีกคร้ังตามกฎหมายใหม่ฉบบัดงักล่าว” พฒันาการ 
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งสามประการเป็นส่วนหน่ึงของความสำเร็จท่ีเกิดข้ึนใน 
ภมิูภาคในการลดภาวะไร้สญัชาติ

คุณเอด็ดี เสเทียวนัจากสถาบัน
สัญชาติอินโดนีเซียกำลงันำเสนอ

เร่ืองการปฏิรูปกฎหมายในปี พ.ศ. 2549 
ระหว่างการประชุมเสวนา

[UNHCR/Somkiat Insawa]
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ÊÑÞªÒμ ÔàÇÕÂ´¹ÒÁÊÓËÃÑºÍ´Õμ¤¹äÃéÊÑÞªÒμÔ
สำหรับคนไร้สญัชาติ วนัท่ีพวกเขาไดรั้บสญัชาติเป็นโอกาสพิเศษท่ีน่าจดจำท่ีสุดวนัหน่ึง เพราะเหมือน

เป็นการเร่ิมตน้ชีวติใหม่โดยพวกเขาไดรั้บการยอบรับวา่เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนอยา่งเตม็ตวั เม่ือวนัท่ี 19 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ท่ีนครโฮจิมินห์ มีพิธีการมอบสญัชาติใหก้บัอดีตคนไร้สญัชาติ 287 คน ซ่ึงเป็นคนกลุ่มแรก
ท่ีไดรั้บประโยชน์จากนโยบายการให้สัญชาติแก่คนไร้สัญชาติท่ีอาศยัอยู่ในประเทศมาเป็นเวลานานภายใต้
การเปล่ียนแปลงกฎหมายสญัชาติเม่ือปี พ.ศ. 2551

อดีตคนไร้สัญชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศเวียดนามมาเป็นเวลานานกำลงัรอรับเอกสารยืนยนัว่า พวกเขามีสัญชาติเวียดนาม ระหว่างพิธี 
มอบสัญชาติ ณ นครโฮจิมินห์ [Ho Chi Minh City Department of Justice]

ผูท่ี้เพ่ิงไดรั้บสญัชาติจำนวน 287 คน น้ีเป็นส่วนหน่ึงของอดีตผูล้ี้ภยัจากกมัพชูา จำนวน 2,300 คน 
ท่ีอาศยั อยูใ่นประเทศเวยีดนามมาหลายทศวรรษ และขณะน้ีไดรั้บความช่วยเหลือใหไ้ดรั้บสญัชาติ คุณงอ ธิ ฮอง 
ลอน (Ngo Thi Hong Loan) เจา้หนา้ท่ีกระทรวงต่างประเทศเวยีดนามอธิบายวา่ “กฎระเบียบการตามปกติเป็น                     
อุปสรรคต่อการขอถือสญัชาติเวยีดนามสำหรับคนกลุ่มน้ี ทั้งอุปสรรคดา้นกฎหมายและในทางปฏิบติั ทำใหพ้วก 
เขาไม่สามารถเขา้ถึงสญัชาติได ้ พวกเขาไม่สามารถขอประกาศนียบตัรรับรองความสามารถทางภาษาได ้ และ
ไม่มีกำลงัทรัพยเ์พียงพอท่ีจะเสียค่าธรรมเนียมในการขอสญัชาติ ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคมากท่ีสุดสำหรับพวกเขาคือ
กฎหมายฉบบัเดิมกำหนดใหพ้วกเขาตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดส้ละสญัชาติเดิมไปแลว้ ซ่ึงเป็นไปไม่ไดเ้พราะ
เอกสารเก่ียวกับสัญชาติเดิมของพวกเขาสูญหายไประหว่างสงครามกลางเมืองและพวกเขากลายเป็น
คนไร้สญัชาติไปแลว้ พวกเราคำนึงถึงอุปสรรคทั้งหลายเหล่าน้ีตอนท่ีกำหนดระเบียบปฏิบติัฉบบัใหม่ข้ึนมาเพ่ือ
ใหพ้วกเขาสามารถยืน่ขอสญัชาติไดผ้า่นกฎหมายฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือปี พ.ศ. 2551 ดงักล่าว” 

ภายใตก้ฎหมายสญัชาติฉบบัใหม่และระเบียบปฏิบติัท่ีออกตามบทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าว คนไร้
สญัชาติท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศเวยีดนามมานานเกิน 20 ปีในขณะท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้ สามารถขอสญัชาติ
ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม และไดรั้บการยกเวน้ไม่จำเป็นตอ้งแสดงประกาศนียบตัรรับรองความสามารถ
ในการใชภ้าษาเวยีดนาม นอกจากน้ี กฎระเบียบใหม่ถกูกำหนดข้ึนเพ่ือช่วยเหลือคนไร้สญัชาติโดยเฉพาะ คนไร้
สญัชาติจึงไม่จำเป็นตอ้งแสดงหลกัฐานยนืยนัวา่ พวกเขาไดส้ละสญัชาติเดิมไปแลว้ 

“รัฐบาลเวยีดนามใหค้วามสำคญัต่อสิทธิมนุษยชน ซ่ึงรวมไปถึงสิทธิในการมีสญัชาติท่ีรับรองโดย
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน” คุณลอนกล่าว “เพราะเหตุนั้น เป้าหมายของกฎหมายสญัชาติ ปี พ.ศ. 2551 
น้ี คือการป้องกนัและลดปัญหาไร้สญัชาติ หลงัจากท่ีพวกเราพบวา่ อุปสรรคของพวกเขาคืออะไรเม่ือพวกเขาขอ
มีสญัชาติ พวกเราเลง็เห็นวา่ มีปัญหาหลายอยา่งท่ีพวกเราตอ้งแกไ้ขก่อน” การจดัใหมี้ช่องทางเพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการขอสญัชาติทำใหแ้กปั้ญหาไดห้ลายจุด และเห็นไดช้ดัเจนในงานพิธีมอบสญัชาติวา่ เป็นการทำให้
ชีวติของพวกเขาเปล่ียนไปจริงๆ ดงัท่ีหน่ึงในอดีตคนไร้สญัชาติท่ีไดรั้บเอกสารรับรองสญัชาติในวนันั้นกล่าว 
สั้นๆ แต่สรุปความรู้สึกของทุกคนไดเ้ป็นอยา่งดีวา่ “ผมมีความสุขมาก” 
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¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡ÑºªØÁª¹¤¹äÃéÊÑÞªÒμ ÔËÃ×Í
ªØÁª¹¼ÙéÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหน่วยงานท่ีหลากหลายร่วมกนัแสดงความคิดเห็นวา่จะแกปั้ญหาน้ีไดอ้ยา่งไร 
บา้ง บางท่านช้ีใหเ้ห็นวา่งานประชุมคร้ังน้ีขาดตวัแทนจากกลุ่มคนไร้สญัชาติเองท่ีกำลงัประสบปัญหาอยู ่
และแนะนำว่าในการหารือเร่ืองน้ีคร้ังต่อไปควรเชิญตวัแทนจากชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงดว้ย
คุณค่าของการให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมน้ีมีให้เห็นเป็นรูปธรรมแลว้ในหลายโครงการในภูมิภาคท่ีคนไร้
สญัชาติและชุมชนไดมี้ส่วนร่วมกบัการแกปั้ญหาโดยตรง 

¡ÒÃãªéÈÑ¡ÂÀÒ¾·ÕèÁÕÍÂÙèáÅéÇ
การเขา้ถึงชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงเพ่ือ

พูดคุยปัญหาท่ีพวกเขากำลงัเผชิญอยู่เป็นวิธีการหน่ึงท่ี
ทำให้คน้พบว่าการใชศ้กัยภาพท่ีมีอยู่แลว้ในชุมชนเป็น
แนวทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผูป้ระสบปัญหาบางรายอาจยืน่เร่ืองร้องทุกขต่์อเจา้หนา้ท่ี
ได้เองหากทราบกฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆท่ีต้อง
ปฏิบติัตาม ในกรณีน้ีการจดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการกอ็าจเพียงพอ  ท่ีจะทำให้ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ข้ึน
จนสามารถนำเสนอปัญหาของพวกเขาต่อเจา้หน้าท่ีไดเ้องโดยไม่จำเป็นตอ้งเสียงบประมาณในการจดั
โครงการเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือดา้นกฎหมายโดยเฉพาะท่ีมกัจะใชง้บประมาณสูง และตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ี
มากแต่อยา่งใด

¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁμÃÐË¹Ñ¡ÃÙé
การทำงานกบัชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง ทำใหเ้ห็นขอ้จำกดับางประการในศกัยภาพของ 

ประชากร ส่ิงท่ีมกัจะพบคือ ผูค้นในชุมชนขาดความเขา้ใจวา่การแกปั้ญหาน้ีมีความสำคญัอยา่งไร จึงตอ้ง
มีการสร้างความตระหนกัรู้โดยใชศ้กัยภาพท่ีมีอยูแ่ลว้ในชุมชน ถา้ในชุมชนมีผูน้ำชุมชนอยูแ่ลว้ บุคคล
ผูน้ั้นมกัจะเป็นคนท่ีมีพลงัในการขบัเคล่ือนมากท่ีสุดดงัตวัอยา่งในประเทศกมัพชูาท่ีหลายฝ่าย เช่น ครู 
พระ และผูน้ำชุมชนเป็นผูแ้สดงบทบาทหลกัท่ีน่าเช่ือถือ ส่งผลใหค้นในชุมชนออกมาแสดงความจำนง
ดว้ยตวัเองวา่พวกเขาตอ้งการลงทะเบียน

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ Ô·Õè Ṍ á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ô·Õè Ṍ 
¤¹äÃéÊÑÞªÒμ ÔÃèÇÁ Ñ̈´μ Ñé§ÈÙ¹ÂìãËé¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í·Ò§
¡®ËÁÒÂ·ÕèÍÓàÀÍáÁèÍÒÂ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁè é́ÇÂ 

μ ÑÇ¾Ç¡à¢ÒàÍ§ ÈÙ¹Âì¹ÕéãËé¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í¡Ñºáμ èÅÐ
ºØ¤¤Å áÅÐ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹Òà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¤¹ã¹ªØÁª¹ãËéÊÒÁÒÃ¶¹ÓàÊ¹Í
àÃ×èÍ§ÃéÍ§·Ø¡¢ìμ èÍà é̈ÒË¹éÒ·Õèä é́àÍ§

ในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดโดยองค์กร
พัฒนาทรัพยากรบคุคลเพ่ือพืน้ท่ีชนบท 
(Development of Human Resources for Rural 
Areas – DHRRA) ในประเทศมาเลเซีย ผู้นำ
ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการจัดการเอกสารทาง 

กฎหมาย และการเข้าถึงระบบระเบียบราชการ 
เพ่ือยืนยนัการถือสัญชาติ 
[DHRRA, Malaysia]
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¡ÒÃãËé¤ÇÒÁ¤ØéÁ¤ÃÍ§: Êè§àÊÃÔÁ
ÊÔ·¸ÔÔÁ¹ØÉÂª¹¢Í§¤¹äÃéÊÑÞªÒμ Ô

คนไร้สญัชาติมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนประเภทต่างๆ ภายใตก้ฎหมายระหวา่ง
ประเทศเช่นเดียวกบัคนอ่ืน แต่สถานการณ์ของพวกเขาในฐานะท่ีไม่ไดเ้ป็นประชากรของประเทศใด
ทำใหเ้กิดอุปสรรคมากมายและไม่มีหลกัประกนัวา่พวกเขาจะไดใ้ชสิ้ทธิดงักล่าวในทางปฏิบติั  ฉะนั้น 
จึงจำเป็นตอ้งมีมาตรการพิเศษรองรับ เพ่ือให้คนไร้
สญัชาติไดรั้บความคุม้ครองตามสมควร

หลายหน่วยงานในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตส้ามารถมีส่วนในการส่งเสริมให้สิทธิของคน 
ไร้สญัชาติไดรั้บความคุม้ครอง ทั้งน้ีท่ีประชุมไดช้ี้ให้
เห็นว่ามีการดำเนินการเพ่ือคุม้ครองสิทธิของคนไร้ 
สญัชาติอยูแ่ลว้ ตั้งแต่การรณรงคใ์นการเขา้ถึงขอ้มูล
เพ่ือทำใหแ้น่ใจวา่ คนไร้สญัชาติตระหนกัถึงสิทธิ
ของตน ไปจนถึงการจดัใหมี้บริการพิเศษต่างๆในการ
อำนวยสิทธิใหแ้ก่คนไร้สญัชาติ

¡ÃÍº§Ò¹¤ØéÁ¤ÃÍ§
รัฐในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้ห้ความสำคญักบัการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน

เห็นไดจ้ากการใหส้ตัยาบนัต่ออนุสญัญาระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบั ประกอบดว้ยอนุสญัญา 
ท่ีเป็นแก่นหลกั เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ ท่ีทุกประเทศไดใ้หส้ตัยาบนั นอกจากน้ี ยงัมีการจดัตั้งคณะ 
กรรมาธิการระดบัภมิูภาคดา้นน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่คณะกรรมาธิการระหวา่งรัฐบาลอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชน และคณะกรรมาธิการอาเซียนวา่ดว้ยการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเดก็  

การคุ้มครองสิทธิของคนไร้สัญชาติเป็นส่วนสำคัญส่วนหน่ึงของการปกป้องคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน จึงไดมี้การพฒันาแนวปฏิบติัต่อคนไร้สญัชาติภายใตก้รอบสิทธิมนุษยชนแลว้ กลไกการ 
ตรวจสอบสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Periodic Review – UPR) และ 
หน่วยงานสนธิสญัญาของสหประชาชาติไดมี้การใหเ้สนอแนะเก่ียวกบัคนไร้สญัชาติ องคก์รดา้นสิทธิ
มนุษยชนของอาเซียนเองกอ็าจใหข้อ้คิดเห็นต่อแนวปฏิบติัต่อคนไร้สญัชาติไดใ้นอนาคต นอกจากน้ี
หน่วยงานระดบัชาติหลายหน่วยงานอยา่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นกัวชิาการ และองคก์ร 
พฒันาเอกชน กไ็ดด้ำเนินงานหลายอยา่งเพ่ือการคุม้ครองสิทธิของคนไร้สญัชาติ เห็นไดจ้ากการมีส่วนร่วม 
ของผูแ้ทนจากหน่วยงานเหล่านั้นระหวา่งการประชุมคร้ังน้ี

“กฎบัตรสหประชาชาตมิข้ีอผูกมดัรัฐสมาชิกทุก
รัฐให้เคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐานของทุกคน 
โดยไม่มกีารเลอืกปฏบัิต ิคนไร้สัญชาตมิสิีทธิข้อนี้
เช่นเดยีวกบัทุกคน”

คุณโฮมายนุ อลิซาเดห์ (Homayoun Alizedeh)
ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน
สหประชาชาติ ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(OHCHR)

º·ºÒ·¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹áËè§ªÒμ Ô
ในภมิูภาคเอเชียมี 4 ประเทศท่ีมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ ทั้งน้ีผูแ้ทนของคณะกรรมการทั้ง 4 ประเทศ 

ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมคร้ังน้ีโดยคณะกรรมการของประเทศไทยร่วมเป็นเจา้ภาพงานน้ี
ดว้ย ในฐานะผูเ้ฝ้าระวงัระดบัประเทศ คณะกรรมการทั้งส่ีประเทศสามารถมีบทบาท
มากมายในการสนบัสนุนและคุม้ครองสิทธิของคนไร้สญัชาติ

คุณโจซิลิน เรเยส (Jocelyn Reyes) กล่าววา่ คณะกรรมการมีอาณติัตาม
รัฐธรรมนูญแห่งฟิ ลิปปินส์ให้ปกป้องคุ้มครองสิทธิของ ทุกคนในประเทศ”

คณะกรรมการจึงติดตามสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนของคนไร้สัญชาติท่ีอาศยัอยูใ่น
ประเทศ รวมทั้งรับเร่ืองร้องเรียน และผลกัดนัใหเ้กิดการแกปั้ญหา 

คุณโจซิลิน เรเยส 
ขณะกล่าวต่อท่ีประชุม 
[UNHCR/Somkiat Insawa]
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¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¨Óμ ÑÇ
ส่ิงท่ีมกัจะเป็นอุปสรรคต่อการมีความเป็นอยูท่ี่ดีตามสมควรของคนไร้สญัชาติ คือ การท่ีพวกเขา 

ไม่มีหลกัฐานสำคญัประจำตวั ทำใหพ้วกเขาประสบความลำบากในชีวติประจำวนัหลายอยา่งเม่ือไป 
ติดต่อสถานท่ีใหบ้ริการต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ธนาคาร และอ่ืนๆ ซ่ึงมกัจะขอบตัรประจำตวัของ 
ทุกคนท่ีมาติดต่อ หรือเจา้หนา้ท่ีตำรวจตรวจความเรียบร้อยท่ีด่านตรวจอาจเรียกใหพ้วกเขาแสดงบตัร
ประจำตวั หากใครไม่สามารถแสดงบตัรไดใ้นสถานการณ์ดงักล่าว บุคคลนั้นมกัจะถกูปฏิเสธทำใหไ้ม่ได้
รับบริการหรือไม่ไดรั้บสิทธิท่ีตนพึงมี

ผูร่้วมประชุมเสนอวา่ ควรมีการพยายามสำรวจหากลุ่มประชากรคนไร้สญัชาติทัว่ภมิูภาค โดยมี
การวิเคราะห์ปัญหาไปพร้อมกบักำหนดวิธีการเพ่ือใหค้นไร้สัญชาติไดรั้บหลกัฐานประจำตวัลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงตามความจำเป็น 

ในขณะท่ีเอกสารประจำตวัเป็นส่ิงสำคญัในการใชสิ้ทธิเพ่ือเขา้ถึงการบริการต่างๆ ในประเทศ 
การเดินทางออกนอกประเทศกอ็าจเป็นส่วนหน่ึงท่ีนำไปสู่การใชสิ้ทธิได ้ เช่น ในกรณีท่ีมีความจำเป็น
ตอ้งไปเขา้รับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ เอกสารการเดินทางยอ่มเป็นส่ิงจำเป็น ความลำบากท่ี 
เกิดข้ึนกบัคนไร้สญัชาติคือ การเดินทางออกนอกประเทศตอ้งใชห้นงัสือเดินทางท่ีโดยปกติแลว้ออกให้
โดยประเทศท่ีบุคคลนั้นถือสญัชาติ หากไม่มีเอกสารการเดินทาง คนไร้สญัชาติอาจจำเป็นท่ีจะตอ้งหา
ช่องทางอ่ืนในการเดินทางออกนอกประเทศ

เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่คนไร้สัญชาติในการ
เดินทางและเพ่ือไม่ให้เกิดการยา้ยถ่ินท่ีหลีกเล่ียงแนว 
ทางปกติ หลายประเทศมีมาตรการรองรับในการออก 
เอกสารการเดินทาง ดงัเช่นภายใตก้ฎหมายหนงัสือเดิน 
ทางของประเทศฟิลิปปินส์รัฐ สามารถออกเอกสารการ
เดินทางให้กับคนไร้สัญชาติท่ีเป็นผูอ้ยู่อาศัยถาวรได้ 
ส่วนในประเทศบรูไน คนไร้สญัชาติท่ีเป็นผูอ้ยูอ่าศยั 
ถาวรท่ีมีเอกสาร “ใบรับรองนานาชาติสำหรับบุคคล” 
(International Certificate of Identity – ICI) สามารถเดินทางไปต่างประเทศแลว้กลบัเขา้ประเทศได ้
ในประเทศไทย ด.ช. หม่อง ทองดี อาย ุ 12 ปี ไดรั้บหนงัสือเดินทางเพ่ือไปร่วมการแข่งขนัพบัเคร่ืองบิน 
กระดาษในประเทศญ่ีปุ่น และไดรั้บรางวลัท่ี 3 ด.ช. หม่องเล่าวา่ เขาภมิูใจมากท่ีมีโอกาสไดเ้ป็นตวัแทน 
ของประเทศไทย ส่ิงน้ีไม่อาจเกิดข้ึนไดห้าก ด.ช. หม่องไม่มีเอกสารดงักล่าว

¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ÊÔ·¸Ô·Ò§ÊÑ§¤ÁáÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨
อีกดา้นหน่ึงท่ีผูร่้วมประชุมช้ีใหเ้ห็นวา่มีแนวปฎิบติัท่ีดีเกิดข้ึนในภมิูภาคคือ การส่งเสริมใหค้นไร้

สญัชาติไดเ้ขา้ถึงสิทธิทางสงัคมและเศรษฐกิจ องคก์รเอกชนหลายแห่งไดด้ำเนินโครงการตามแนวทาง
พฒันาชุมชนหรือกรอบสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ความช่วยเหลือผูย้ากไร้ซ่ึงรวมไปถึงคนไร้สัญชาติอยูด่ว้ย
ภาคประชาสังคมในประเทศมาเลเซียใช้ทั้ งวิธีการผลกัดนัให้โครงการพฒันาของรัฐบาลครอบคลุม
ไปถึงบุคคลไร้สญัชาติ และการใหค้วามช่วยเหลือโดยตรงกบัคนไร้สญัชาติดว้ย 

พฒันาการอีกดา้นหน่ึงท่ีมีความกา้วหนา้มาก คือดา้นการศึกษาและการรักษาพยาบาลท่ีหลายฝ่าย
ใหค้วามสำคญัมากข้ึน โดยการประกนัวา่คนไร้สญัชาติจะไดรั้บการบริการเหล่านั้น ในประเทศไทยมี
การดำเนินโครงการการศึกษาถ้วนหน้า และโครงการหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใหค้วามสำคญั
กบัการเขา้ถึงการบริการของบุคคลไร้สญัชาติดว้ย ในบริบทน้ีคุณสุรพงษ ์ กองจนัทึก สมาชิกคณะ
กรรมาธิการวสิามญั วฒิุสภา ไดอ้ธิบายระหวา่งการประชุมวา่ การใหค้นไร้สญัชาติเขา้รับการศึกษาเป็น
มาตรการท่ีถือเป็นการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ หากพวกเขาไม่ไดร้วมอยูใ่นผูท่ี้มีสิทธิได้
รับบริการน้ีรัฐอาจตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทางสงัคมและเศรษฐกิจอีกเป็นจำนวนมาก

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ Ô·Õè Ṍ á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ô·Õè Ṍ 
ËÅÒÂ»ÃÐà·Èã¹àÍàªÕÂμÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãμ éä é́ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ãËé¡Ñº¤¹äÃéÊÑÞªÒμ Ôá·¹
Ë¹Ñ§Ê×Íà Ố¹·Ò§ à¾×èÍÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËé

¾Ç¡à¢Òà Ố¹·Ò§ä»μ èÒ§»ÃÐà·Èä´é ÁÒμÃ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ¹Õé
à»ç¹ÊèÇ¹Ë¹Öè§¢Í§Í¹ØÊÑÞÞÒÇèÒ é́ÇÂÊ¶Ò¹ÀÒ¾

¤¹äÃéÊÑÞªÒμ Ô ¤.È. 1954
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¡ÒÃ¤ØéÁ¤ÃÍ§à´ç¡äÃéÊÑÞªÒμ Ôã¹»ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂ 
ภาวะไร้สญัชาติสร้างความลำบากใหก้บัเดก็อยา่งมาก เพราะพวกเขาอาจไม่มีเอกสารยนืยนัตวัตนวา่เป็น 

ใคร มาจากไหน อายเุท่าไหร่ ทำใหถ้กูปฏิเสธไม่ไดรั้บการบริการดา้นการศึกษา การรักษาพยาบาล และการ
บริการอ่ืนๆ สภาวะแวดลอ้มดงักล่าว ทำใหพ้วกเขากลายเป็นผูด้อ้ยโอกาส และอาจโดนทำร้ายไดโ้ดยง่าย ปัญหา
เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีองคก์รเนอซลมั (NurSalam) ท่ีทำงานกบัเดก็ในมาเลเซียประสบโดยตรง คุณฮาทินี ไซนูดิน
(Hartini Zainudin) ผูก่้อตั้งองคก์ร กล่าววา่ “เป้าหมายของพวกเราคือ การส่งเสริมใหเ้ดก็ไร้สญัชาติไดมี้โอกาส
เหมือนเดก็ชาวมาเลเซีย เพราะเดก็ทุกคนมีสิทธิไดรั้บการปกป้องดูแลเช่นเดียวกนั” 

หลงัจากมีการจดักิจกรรมเขา้ถึงชุมชน องคก์รเนอซลมัไดร้วบรวมขอ้มูลเดก็ถกูทอดท้ิงและการทำร้าย
เดก็ไร้สญัชาติท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกรอบการคุม้ครองของรัฐ แลว้นำเสนอขอ้มูลดงักล่าวกับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียว 
ขอ้ง เช่น หน่วยงานท่ีรับผดิชอบเร่ืองผูห้ญิง สาธารณสุข การศึกษา และสวสัดิการ “การนำเสนอ 
ปัญหาของเดก็ในลกัษณะน้ี ทำใหพ้วกเรามีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง” คุณฮาทินีกล่าว 
เสริมวา่ “พวกเราคน้พบวา่ เรากบัหน่วยงานนั้นมีเป้าหมายเดียวกนัในการทำงาน คือการใหค้วามคุม้ครองกบัเดก็”

องคก์รเนอซลมัใหค้วามช่วยเหลือกบัเดก็ไร้สญัชาติ โดยใหก้ารศึกษาทางเลือก และการบริการดา้น 
สาธารณสุข อาหาร และเคร่ืองนุ่งห่ม การใหค้ำปรึกษา การช่วยหางาน และโครงการดูแลเพ่ือน “โครงการน้ีมีผล 
โดยตรงต่อชีวติเดก็ แต่ไม่ไดเ้ป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือทดแทนโครงการของรัฐบาล เพราะทา้ยท่ีสุดเราตอ้งการ
ใหเ้ดก็ทุกคนมีสญัชาติ และไม่จำเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือพิเศษน้ี” คุณฮาทินีกล่าวเพ่ิมเติมวา่ “การทำงาน
ดา้นน้ีเป็นงานท่ีตอ้งใชเ้วลา แต่เราจำเป็นตอ้งส่งเสริมความร่วมมือ และความพร้อมท่ีจะเคล่ือนไหวเพ่ือใหก้า้ว
ไปขา้งหนา้ การดูแนวปฏิบติัท่ีดีในประเทศอ่ืนเป็นการรวบรวมแนวคิด สร้างแบบอยา่งในการคุม้ครองคนไร้
สญัชาติ และส่งเสริมสิทธิในการถือสญัชาติในประเทศมาเลเซีย”  

ส่วนดา้นการศึกษามีความกา้วหนา้เกิดข้ึนหลายอยา่ง เพราะมีความร่วมมือในเชิงยทุธศาสตร์ระหวา่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ยนิูเซฟ และหน่วยงานราชการอ่ืน เช่น หน่วยงานเฉพาะกิจของรัฐและภาคประชาสงัคม
โดยขณะน้ีมีการร่วมมือเพ่ือกำหนดนโยบายดา้นการศึกษาแก่เดก็ไร้สญัชาติ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ
แสดงความเห็นผา่นส่ือมวลชนวา่ ค่าใชจ่้ายในการใหก้ารศึกษาแก่เดก็ไร้สญัชาตินั้นไม่มาก แต่นโยบายการศึกษา 
ท่ียดืหยุน่สำหรับทุกคนอาจนำไปสู่การสร้างคนท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่รัฐได ้ 

[NurSalam]



à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃá¡é»ÑÞËÒÀÒÇÐäÃéÊÑÞªÒμ Ô
ÀÒÂãμ é¡ÃÍº¡®ËÁÒÂÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È

ในปี พ.ศ. 2491 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนระบุใหทุ้กคนมีสิทธิในการมีสญัชาติ หลงัจาก 
นั้นหลายทศวรรษมีการพฒันากรอบการทำงานดา้นสิทธิมนุษยชนทั้งระดบัสากลและระดบัภูมิภาคข้ึน 
ในขณะเดียวกนักมี็การเนน้ยำ้สิทธิในการถือสญัชาติหลายคร้ัง ดงัท่ีผูร่้วมประชุมต่างมีความเห็นตรงกนั 
วา่ พฒันาการดา้นกฎหมายระหวา่งประเทศบ่งช้ีวา่ รัฐมีหนา้ท่ีในการทำทุกวถีิทางท่ีทำไดเ้พ่ือหลีกเล่ียง 
ไม่ใหเ้กิดปัญหาไร้สญัชาติ

ผูร่้วมประชุมตระหนกัวา่ เน่ืองจากกฎหมายระหวา่งประเทศครอบคลุมสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทุกคน
รัฐควรเคารพสิทธิน้ีไม่วา่บุคคลจะมีสญัชาติหรือไม่ เพราะฉะนั้นคนไร้สญัชาติจึงมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานน้ี
เช่นกนั 

กล่าวโดยสรุป กฎหมายระหวา่งประเทศเป็นเคร่ืองมือใหรั้ฐในการกำหนดขอบเขต การป้องกนั 
การลดภาวะไร้สญัชาติ และการคุม้ครองคนไร้สญัชาติดว้ย

¡®ËÁÒÂÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
สิทธิในการถือสัญชาติเป็นแก่นของกฎหมาย

สิทธิมนุษยชน โดยรัฐตอ้งใหห้ลกัประกนัวา่ เดก็ทุกคน
จะไดรั้บสญัชาติ นัน่คือ ตอ้งหาทางหลีกเล่ียงภาวะไร้
สญัชาติตั้งแต่แรกเกิด บรรทดัฐานน้ีเป็นท่ียอมรับทัว่
ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เห็นไดจ้ากการท่ีทุก
ประเทศใหส้ตัยาบนัต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็

อีกประการหน่ึงท่ีเป็นท่ียอมรับในภูมิภาคคือ
หลกัการท่ีกำหนดวา่ ทั้งหญิงและชายควรมีสิทธิ 
ในเร่ืองสญัชาติเท่าเทียมกนั ทุกประเทศในภมิูภาค
ไดใ้ห้สัตยาบนัต่ออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และเกือบทุกประเทศยงัไดแ้กไ้ขกฎหมายเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานน้ี
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ทุกประเทศกำหนดใหม้ารดาสามารถส่งผา่นสญัชาติตนไปยงับุตรไดเ้ช่นเดียวกบั 
บิดา การท่ีรัฐแกก้ฎหมายลกัษณะน้ีถือเป็นการช่วยลดความเส่ียงต่อการไร้สญัชาติ โดยเฉพาะต่อเดก็ท่ีมี
บิดาและมารดาต่างสญัชาติกนัหรือในกรณีท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของบิดาได้

อนุสญัญาทั้งสองฉบบัยงัใหร้ายละเอียดดา้นสิทธิมนุษยชนเพ่ิมเติมอยา่งครบถว้น เช่นเดียวกบั 
ตราสารดา้นสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ท่ีหลายประเทศในภมิูภาคไดใ้หส้ตัยาบนั เช่น กติกาสากลว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ท่ีระบุวา่ รัฐตอ้งเคารพสิทธิของบุคคลท่ีอยูใ่นเขตอำนาจของรัฐ รวมถึง
บุคคลท่ีไม่ไดถื้อสญัชาติของรัฐนั้นดว้ย

ทั้งน้ีมีขอ้ยกเวน้บางประการสำหรับสิทธิท่ีกำหนดไวเ้ฉพาะสำหรับ “พลเมือง” ของประเทศนั้น 
ภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศอยา่งเช่นสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง คนไร้สญัชาติอาจไม่มีสิทธิ
นั้น อยา่งไรกต็าม คนไร้สญัชาติควรมีสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานโดยไม่ถกูเลือกปฏิบติั เช่น เดก็ไร้สญัชาติ
มีสิทธิในการจดทะเบียนเกิด การศึกษา และการรักษาพยาบาล คนไร้สญัชาติมีสิทธิท่ีจะมีชีวติอยูแ่ละมี
สิทธิท่ีจะนบัถือศาสนาใดกไ็ด้
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ปฏิญญาสากลว า่ดว้ยสิทธิมนุษยชน    
(มาตรา 15)
อนุสญัญาว า่ดว้ยสิทธิเดก็ (มาตรา 7 และ 8) 
อนุสญัญาว า่ดว้ยการขจดัการเลือก 
ปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ (มาตรา 9)
กติการะหว า่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิ 
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (มาตรา 24) 
อนุสญัญาว า่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทาง
เช้ือชาติทุกรูปแบบ (มาตรา 5)
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ปัจจุบันมีอนุสัญญาระหว่างประเทศสองฉบับท่ีกล่าวถึงเ ร่ืองการไร้สัญชาติโดยเฉพาะ 

อนุสญัญาฉบบัแรก คือ อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพคนไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 (Convention Relating to 
the Status of Stateless Persons) อนุสญัญาดงักล่าววางกรอบสำหรับการกำหนดมาตรการท่ีสำคญัในการ
คุม้ครองคนไร้สญัชาติ อนุสญัญาน้ีประกนัสิทธิในการมีเอกสารรับรองตวัตนและสิทธิในการมีเอกสาร
การเดินทางซ่ึงเป็นส่ิงสำคญัต่อบุคคลในการเขา้ถึงสิทธิดา้นอ่ืน แมป้ระเดน็น้ีจะไม่ไดถ้กูบรรจุในตราสาร 
ระหวา่งประเทศอ่ืนๆ แต่กเ็ป็นแก่นสำคญัของสิทธิคนไร้สญัชาติท่ีไดรั้บการรับรองในอนุสญัญาน้ี

อนุสญัญาอีกฉบบัหน่ึงไดแ้ก่ อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้สัญชาติ ค.ศ. 1961 (Convention on
the Reduction of Statelessness) ไดเ้สนอมาตรการคุม้กนัใหรั้ฐไดใ้ชน้ำไปบรรจุมาตรการป้องกนัในกฎหมาย 
สญัชาติเพ่ือลดภาวะไร้สญัชาติ อนุสญัญาน้ีสร้างเสริมใหเ้กิดความโปร่งใสในกระบวนการทางกฎหมาย
และวางแนวปฏิบติัเพ่ือต่อสู้กบัภาวะไร้สัญชาติโดยไม่กระทบต่ออำนาจอธิปไตยของรัฐในการวาง 
หลกัเกณฑเ์ร่ืองสญัชาติ

แมว้่าอนุสัญญาทั้ งสองฉบบัยงัคงเป็นเร่ืองให้ประเทศ
ต่างๆในภมิูภาคพิจารณาร่วมเขา้เป็นภาคีต่อไป  ท่ีประชุมเห็น
พอ้งว่าตราสารเหล่าน้ีมีประโยชน์ในการสนบัสนุนการทำงาน
ตามกรอบสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ี ประเทศฟิลิปปินส์กำลงัมี
การหารือในระดบันโยบายเก่ียวกบัภาวะไร้ สญัชาติ และมี
แนวโน้มว่ าอาจให้สัตยาบัน ต่ออนุสัญญาทั้ งสองฉบับ 
(ฟิลิปปินส์ไดล้งนามในอนุสญัญา ปี 1954 แลว้) ซ่ึงอาจ
มีส่วนทำใหป้ระเทศอ่ืนสนใจพิจารณาร่วมเป็นภาคีกบัอนุสญัญา
ดงักล่าวเช่นกนั
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อนุสญัญาวา่ดว้ยการลดภาวะไร้สญัชาติ ค.ศ. 1961 ครบรอบ 50 ปี ในปีพทุธศกัราช 2554 จึงเป็นโอกาสอนัดี

ในการสะทอ้นความสำเร็จท่ีเกิดข้ึนในการระบุขอบเขต การป้องกนั การลดภาวะไร้สญัชาติ และการคุม้ครอง 
คนไร้สญัชาติ และเป็นโอกาสอนัดีในการทบทวนและเร่ิมตน้การทำงานใหม่อีกคร้ังเพ่ือแกปั้ญหาน้ี ซ่ึงเป็น
จุดประสงคห์ลกัของการประชุมน้ี ในปี พ.ศ. 2554 มีการวางแผนท่ีจะจดักิจกรรมอีกหลายกิจกรรม เพ่ือสร้างความ 
ตระหนกัเก่ียวกบัชีวติอนัลำบากของคนไร้สญัชาติ และหารือวา่จะหาทางในการแกปั้ญหาน้ีใหมี้ประสิทธิภาพ 
มากข้ึนไดอ้ยา่งไรบา้ง ทั้งในระดบัภมิูภาคและระดบัสากล

ในฐานะหน่วยงานสหประชาชาติท่ีรับผดิชอบทั้งเร่ืองผูล้ี้ภยัและคนไร้สญัชาติ ยเูอน็เอชซีอาร์มีแผนงาน 
ในการจดักิจกรรมรำลึกครบรอบ 50 ปีของอนุสญัญาวา่ดว้ยการลดภาวะไร้สญัชาติ และ 60 ปี อนุสญัญา 
วา่ดว้ยสถานภาพผูล้ี้ภยั ยเูอน็เอชซีอาร์จะจดัประชุมรัฐมนตรีในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 สำหรับประเทศ 
ท่ีเป็นภาคีต่ออนุสญัญา และเชิญประเทศท่ีไม่ไดเ้ป็นภาคีร่วมเป็นผูส้งัเกตการณ์ ในการประชุมคร้ังน้ี จะมีการ
สนบัสนุนใหรั้ฐใหค้ำมัน่วา่ จะปรับปรุงกฎหมายเพ่ือกำหนดมาตรการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาไร้สญัชาติ เพ่ือให ้
เกิดการเขา้ถึงสิทธิทางเศรษฐกิจและสงัคมของคนไร้สญัชาติ หรือดำเนินงานเพ่ือใชก้ารลงทะเบียนเกิดในการ
ป้องกนัปัญหาไร้สญัชาติ รัฐอาจแสดงความจำนงร่วมกนั เช่น โดยการใหค้ำมัน่วา่จะใหค้วามร่วมมือในการ
พิจารณาวา่กลุ่มบุคคลใดบา้งมีความเส่ียงต่อการไร้สญัชาติในภมิูภาค

การประชุมน้ีจะเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐไดป้ระกาศความความกา้วหน้าและความสำเร็จในการร่วม
แกปั้ญหาการไร้สญัชาติ เช่น อาจมีการใหส้ตัยาบนัต่ออนุสญัญาไร้สญัชาติเม่ือไม่นานมาน้ี หรือการถอนขอ้สงวน
สนธิสญัญาดา้นสิทธิมนุษยชนอ่ืน ทั้งน้ี ประเทศในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะไดรั้บคำเชิญใหไ้ปนำเสนอ
แนวปฏิบติัท่ีดีและร่วมกิจกรรมรำลึกในคร้ังน้ีดว้ย

เอกสารท่ียเูอน็เอชซีอาร์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2553 
เพ่ืออธิบายความหมายของอนุสัญญาภาวะ
ไร้สัญชาติโดยละเอียด ดาวน์โหลดได้ท่ี 
www.refworld.org
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ÅÓ Ñ́ºá¹Ç» Ô̄ºÑμ Ô·Õè Ṍã¹¡ÒÃá¡é»ÑÞËÒÅÓ Ñ́ºá¹Ç»¯ÔºÑμ Ô·Õè Ṍã¹¡ÒÃá¡é»ÑÞËÒ

ระบ ุประชากรไร้สัญชาต ิ รวบรวมขอ้มูลรอบดา้นเพ่ือประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหา      
และองคป์ระกอบแวดลอ้มของปัญหาน้ีทัว่ภมิูภาค
ศึกษาวเิคราะห์ข้อกฎหมายในภ ูมภิาค เพ่ือใหก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัประเดน็สญัชาติมีความโปร่งใสและ
สามารถใชใ้นการพิสูจนส์ญัชาติของแรงงานขา้มชาติและผูท่ี้เป็นเหยือ่ของการคา้มนุษยไ์ด้
จดัประช ุมระดบัภูมภิาคระหว่างเจ้าหน้าทีท่ะเบียนราษฎร เพ่ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนแนวปฎิบติัท่ีดี 
ในการจดทะเบียนเกิด และรายละเอียดเฉพาะเก่ียวกบัการป้องกนัปัญหาไร้สญัชาติในบริบทน้ี
จดัทำเอกสารประจำตวัให้กบัคนไร้สัญชาต ิ  อาจออกเอกสารดงักล่าวได ้ในระหวา่งการประมวลภาพ 
รวมของประชากรไร้สญัชาติ เพ่ือเป็นหลกัประกนัวา่ ทุกคนมีหลกัฐานประจำตวั

¢éÍá¹Ð¹ÓÊÓËÃÑº¡ÒÃá¡é»ÑÞËÒÀÒÇÐäÃéÊÑÞªÒμ Ôã¹Í¹Ò¤μ 
ผูร่้วมประชุมเสนอแนวทางการดำเนินงานในอนาคตทั้งระดบัชาติ และระดบัภมิูภาค เพ่ือแกปั้ญหาภาวะ 
ไร้สญัชาติ ดงัน้ี

2547

»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ãìá¡éä¢
¡®ËÁÒÂÊÑÞªÒμ Ôà¾×èÍãËé
à ḉ¡·Õèà¡Ô´ÁÒÊÒÁÒÃ¶ÁÕ
ÊÑÞªÒμ Ô¢Í§ÁÒÃ´Òä é́
àªè¹à ṌÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊ×º
ÊÑÞªÒμ ÔμÒÁºÔ´Ò

2549

»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂá¡éä¢
¡®ËÁÒÂÊÑÞªÒμ Ôâ´ÂÂ¡àÅÔ¡
à§×èÍ¹ä¢·Õèà»ç¹¡ÒÃàÅ×Í¡
» Ô̄ºÑμ Ô é́Ò¹àª×éÍªÒμ ÔáÅÐà¾È
áÅéÇà¾ÔèÁÁÒμÃ¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹
ÀÒÇÐäÃéÊÑÞªÒμ Ô·ÕèÍÒ¨
à¡Ô´¢Öé¹μ èÍªÒÇÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
·ÕèÂéÒÂ¶Ôè¹°Ò¹ä»·Ó§Ò¹
ã¹μ èÒ§»ÃÐà·È

2550

»ÃÐà·È¾ÁèÒÍÍ¡
ËÅÑ¡°Ò¹ÊèÇ¹ºØ¤¤Å
ãËé¡Ñº¤¹äÃéÊÑÞªÒμ Ô
ã¹ÃÑ°ÂÐä¢èàË¹×Í
(Northern Rakhine
State) â´Âä é́ÃÑº
¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¨Ò¡ÂÙàÍç¹àÍª«ÕÍÒÃì

2546 

¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃ
¾Ô·Ñ¡ÉìÊÔ·¸Ôà ḉ¡ª×è¹ªÁ
»ÃÐà·ÈºÃÙä¹·Õè Ñ̈´ºÃÔ¡ÒÃ 
“Ë¹èÇÂá¾·Âìà¤Å×èÍ¹·Õè”
ä»ã¹¾×é¹·ÕèËèÒ§ä¡Åà¾×èÍ
Êè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹à¡Ô´

2547-2548

ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ãà¤Å×èÍ¹·Õèã¹
»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒãªéàÇÅÒ
à¾ÕÂ§ 10 à ×́Í¹ã¹¡ÒÃ¨´
·ÐàºÕÂ¹à¡Ô´ãËé¡ÑºªÒÇ¡ÑÁ¾ÙªÒ
¡ÇèÒ 7 ÅéÒ¹¤¹ â´Â
¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õéà»ç¹ÊèÇ¹Ë¹Öè§
¢Í§¡ÒÃÃ³Ã§¤ìà¾×èÍ
¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹à¡Ô´

2549

àÃÔèÁ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹ì
ÊÑÞªÒμ Ôã¹»ÃÐà·Èä·Â 
ÊÓËÃÑºáÃ§§Ò¹·ÕèÁÒ¨Ò¡
»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ áÅÐ
»ÃÐà·ÈÅÒÇ¼èÒ¹¡ÃÍº
¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Í·ÇÔÀÒ¤Õ



ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤ 27

ÀÒÇÐäÃéÊÑÞªÒμ Ôã¹àÍàªÕÂμÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãμ éÀÒÇÐäÃéÊÑÞªÒμ Ôã¹àÍàªÕÂμÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãμ é

สานต่อโอกาสเพือ่ความร่วมมอืในภ ูมภิาคภายใต้กรอบทวภิาคแีละพหุภาค ี โดยใชแ้นวคิดท่ีวา่ไม่มี    
วธีิการใดท่ีจะใชแ้กปั้ญหาไดทุ้กท่ี การนำแนวทางท่ีรับทราบจากการแลกเปล่ียนมาใช ้และมีการปรับ 
ใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ในแต่ละประเทศ
สนับสน ุนให้คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ร่วมหาแนวทางในการ 
แกปั้ญหาน้ี ผา่นการทำงานเก่ียวกบัการยา้ยถ่ิน และการร่างปฎิญญาอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
เปิดโอกาสให้คนไร้สัญชาตมิส่ีวนร่วมในการสนทนาทั้งในระดบัชาต ิ และระดบัภ ูมภิาค เพ่ือใหพ้วก   
เขาไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นในการกำหนดยทุธศาสตร์เพ่ือการแกปั้ญหาท่ีพวกเขาเผชิญ
เผยแพร่ข้อม ูลต่อสาธารณะมากขึน้ รวมถึงการนำเสนอ “หนา้ตา” ท่ีแทจ้ริงของปัญหาน้ีผา่นส่ือ 
มวลชน
ตดิตามแนวทางปฏบัิตทิีด่ทีีเ่กดิขึน้ในภ ูมภิาคอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรับทราบเน้ือหาท่ีอาจเป็นประโยชน ์
ในการแกปั้ญหาไร้สญัชาติต่อไป

2551

»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁá¡éä¢¡®ËÁÒÂ
ÊÑÞªÒμ Ô à¾×èÍÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËé
¤¹äÃéÊÑÞªÒμ Ô·ÕèÍÒÈÑÂã¹àÇÕÂ´¹ÒÁ
ÁÒà»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶¢Í
ÊÑÞªÒμ Ôä é́ ËÃ×ÍãËéËÞÔ§·Õèà¤Â¶Ù¡
à¾Ô¡¶Í¹ÊÑÞªÒμ ÔàÁ×èÍáμ è§§Ò¹¡Ñº
ªÒÇμ èÒ§ªÒμ Ô¢Í¡ÅÑºÁÒÁÕÊÑÞªÒμ Ô
àÇÕÂ´¹ÒÁ Ñ́§à ỐÁä é́

2552

àÃÔèÁâ¤Ã§¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹ì
ÊÑÞªÒμ Ôã¹»ÃÐà·Èä·Â 
ÊÓËÃÑºáÃ§§Ò¹·ÕèÁÒ¨Ò¡
¾ÁèÒÀÒÂãμ é¡ÃÍº¤ÇÒÁ
ÃèÇÁÁ×Í·ÇÔÀÒ¤ÕÃÐËÇèÒ§
·Ñé§ÊÍ§ÃÑ°ºÒÅ

2553

»ÃÐà·È¿ÔÅÔ»»Ô¹Êì
àÃÔèÁ¡éÒÇáÃ¡ã¹¡ÒÃ
ãËéÊÑμÂÒºÑ¹μ èÍ
Í¹ØÊÑÞÞÒÇèÒ é́ÇÂ
Ê¶Ò¹ÀÒ¾¤¹äÃéÊÑÞªÒμ Ô 
¤.È. 1954

2551 

»ÃÐà·Èä·Âá¡éä¢
¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ ÔÊÑÞªÒμ Ô 
áÅÐ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ Ô·ÐàºÕÂ¹
ÃÒÉ®Ã à¾×èÍÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃ
¨´·ÐàºÕÂ¹à¡Ô´¢Í§à ḉ¡·Ø¡¤¹
áÅÐÇÒ§¡ÃÍº¡ÒÃ·Ó§Ò¹ãËé Ṍ¢Öé¹
à¾×èÍËÅÕ¡àÅÕèÂ§äÁèãËéà¡Ô´»ÑÞËÒ
ÀÒÇÐäÃéÊÑÞªÒμ Ô

2553

Í´Õμ¤¹äÃéÊÑÞªÒμ Ôàª×éÍÊÒÂ¡ÑÁ¾ÙªÒ
·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙèã¹»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ
¡ÅØèÁáÃ¡ä é́ÃÑºÊÑÞªÒμ ÔàÇÕÂ´¹ÒÁ

2553

»ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂÃÔàÃÔèÁâ¤Ã§¡ÒÃ
Ñ̈´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉÊÓËÃÑº

à ḉ¡äÃéÊÑÞªÒμ Ô
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National Human Rights Commission
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Camaran PIPES  
OHCHR South East Asia

Chayanich THAMPARIPATTRA 
ILO Asia-Pacifi c
Homayoun ALIZADEH 
OHCHR South East Asia
Nilim BARUAH  
ILO Asia-Pacifi c
Peerayot SIDONRUSMEE 
UNESCO Thailand

UNHCR
Asha Roop Kaur DHILLON 
UNHCR Malaysia
Bernard KERBLAT  
UNHCR Philippines
Corinna MIGUEL-QUICHO 
UNHCR Thailand
Derwin DJAMARIS  
UNHCR Indonesia
Jean-Noël WETTERWALD 
UNHCR South East Asia
Laura VAN WAAS  
UNHCR Regional Protection Hub for 
the Asia-Pacifi c
Mark MANLY  
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the Asia-Pacifi c
Paul WHITE  
UNHCR Myanmar
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Thomas VARGAS  
UNHCR Regional Protection Hub for 
the Asia-Pacifi c
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UNHCR Viet Nam
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หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองภาวะไร้สญัชาติไดท่ี้
www.unhcr.org/statelessness หรือ www.refworld.org
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