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ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ* คืออะไร
มีการประมาณการณ์วา่ มีผ้ คู นอย่างน้ อย 10 ล้ านคนทัว่ โลกที่เป็ นบุคคลไร้ รัฐไร้ สญ
ั ชาติ พวกเขาไม่ ได้ รับการพิจารณาโดยกฎหมายของรั ฐใดๆ ว่ าเป็ นคน
ชาติของรั ฐนัน้ ๆ บ่อยครัง้ ที่ภาวะไร้ รัฐไร้ สญ
ั ชาติถกู กล่าวถึงในฐานะที่เป็ นปั ญหาที่มองไม่เห็น เนื่องจากบุคคลไร้ รัฐไร้ สญ
ั ชาติมกั จะไม่อยู่ในความสนใจ และ
มักจะไม่มีใครได้ ยินเสียงของพวกเขา บ่อยครัง้ ที่พวกเขาไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าโรงเรี ยน เข้ ารับการรักษาจากโรงพยาบาล ทาการเปิ ดบัญชี ธนาคาร ซื ้อบ้ าน
หรื อแม้ กระทัง่ แต่งงาน การละเลยต่อสิทธิเหล่านี ้ของพวกเขาไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลเท่านัน้ แต่ยงั กระทบสังคมโดยรวมด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การกี ดกัน ประชากรกลุ่มหนึ่ง ออกไปจากสัง คมนัน้ น าไปสู่ความตึง เครี ย ดทางสังคม และส่งผลกระทบต่อการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมอย่างที่ ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้

คนทั่วไปกลายมาเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติได้อย่างไร
ภาวะไร้ รัฐ ไร้ สัญ ชาติ เกิ ดจากหลายสาเหตุ อาทิ เช่ น การเลือ กปฏิ บั ติใน
กฎหมายสัญ ชาติ (ไม่ ว่ าจะเป็ นทางเชือ้ ชาติ ศาสนาหรื อเพศสภาพ)
ความขัดแย้ งระหว่ างหรื อเกิดช่ องโหว่ ในกฎหมายสัญชาติและการสืบ
สิทธิของรั ฐ การที่ไม่ได้ ถือเอกสารใดๆ นันไม่
้ เหมือนกับการที่ต้องไร้ รัฐ
ไร้ สญ
ั ชาติ แต่อย่างไรก็ตามการที่ไม่ ได้ จดทะเบียนการเกิดก็สามารถทา
ให้ คนตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะไร้ รัฐไร้ สัญชาติได้ ทังนี
้ ้เนื่องจากการมีสูติ
บัตรถือว่าเป็ นหลักฐานแสดงให้ เห็นว่าบุคคลคนนันเกิ
้ ดและเติบโตจากที่ใด ซึ่ง
ถือว่าเป็ นข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการกาหนดสัญชาติ ความเสี่ยงต่ อภาวะไร้ รัฐ
ไร้ สั ญ ชาติ ยั ง สามารถเกิ ด ขึ น้ ได้ ในสถานการณ์ ของการพลั ด ถิ่ น
ตัวอย่างเช่น วิก ฤติก ารณ์ ในซี เรี ย ที่ ความเสี่ย งต่อภาวะไร้ รัฐ ไร้ สัญ ชาติ เพิ่ ม
สูงขึ ้น เนื่องจากการเลือกปฏิบตั ิทางเพศสภาพที่มีอยู่ในกฎหมายสัญชาติของ
ซีเรียผนวกกับการไม่มีเอกสารแสดงความเป็ นพลเมืองของประชากรผู้พลัดถิ่น
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พวกเขาอาศัยอยู่ที่ใด
ถึงแม้ ว่าในหลายๆ บริ บท ภาวะไร้ รัฐ ไร้ สญ
ั ชาติจะเป็ นปั ญหาที่ถูกซ่อนอยู่
แต่บุคคลไร้ รัฐไร้ สัญชาติสามารถพบเห็นได้ ในทุกภูมภิ าคของโลก โดย
ที่ บุคคลไร้ รัฐ ไร้ สัญ ชาติ ส่วนใหญ่ จะเกิ ดในประเทศที่ พ วกเขาอาศัย อยู่ม า
ตลอดชีวิต ประเทศที่มีจานวนประชากรไร้ รัฐ ไร้ สญ
ั ชาติอาศัยอยู่เป็ นจานวน
มาก ได้ แก่ เมี ย นมา คูเวต โกตดิ วัวร์ ไทย อิ รัก และสาธารณรัฐ โดมิ นิ กัน
ประชากรเหล่านี ้ยังอาศัยอยู่ในประเทศต่ างๆ ทั่วโลกที่ไม่ อนุญาตให้ แม่
ส่ งต่ อสัญชาติไปยังลูกได้ อย่ างเสมอภาคเท่ าเทียมกับพ่ อ เหตุนี ้ทาให้
เกิดกรณี ของเด็ก ที่ต้องตกอยู่ในภาวะไร้ รัฐ ไร้ สญ
ั ชาติเนื่ องจากไม่สามารถ
ระบุตัวตนของพ่อ ได้ อาจสูญ หายหรื อ เสี ย ชี วิ ต ภาวะไร้ รัฐ ไร้ สัญ ชาติ ยัง
เกิดขึ ้นได้ จากการล่มสลายของรัฐซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คน รวมไปถึง
ประชากรนับแสนคนในยุโรป

*เนื่องจากบริ บทของประเทศไทยมีการให้ ความหมาย “ไร้ รัฐ” และ “ไร้ สญ
ั ชาติ” แตกต่างกัน โดย
ที่ ”ไร้ รัฐ” หมายถึงบุคคลผู้ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ และไม่ได้ รับการขึน้ ทะเบียนในระบบการ
ทะเบียนราษฎร ส่วน “ไร้ สัญชาติ” หมายถึงบุคคลไร้ รัฐที่ ได้ ขึน้ ทะเบียนในระบบการทะเบียน
ราษฎรและมี เอกสารแสดงตน ดั ง นั น้ เอกสารฉบั บ นี จ้ ึ งใช้ ค าว่า “ไร้ รั ฐ ไร้ สัญ ชาติ ” เพื่ อ ให้
ครอบคลุมบุคคลทังสองกลุ
้
ม่

ผลที่เกิดจากภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติคืออะไร
การที่อยู่โดยไม่มีสญ
ั ชาติทาให้ บุคคลไร้ รัฐ ไร้ สญ
ั ชาติไม่สามารถเข้ าถึงสิทธิ
ขันพื
้ ้นฐานได้ เช่นเดียวกับบุคคลที่เป็ นพลเมืองของประเทศ ภาวะไร้ รัฐ
ไร้ สั ญ ชาติ นั น้ ส่ ง ผลกระทบถึ ง สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คม เช่ น
การศึกษา การจ้ างงาน สวัสดิการสังคม ที่อยู่อาศัย สุขภาพ ในส่วนที่
เป็ นสิทธิพลเมืองและการเมือง เช่ น เสรี ภาพในการเดินทาง เสรี ภาพ
ในการถูกบังคับกักขังและการมีส่วนร่ วมทางการเมือง เมื่อผู้คนนับพัน
เป็ นบุคคลไร้ รัฐไร้ สญ
ั ชาติ ผลที่เกิดขึ ้นตามมาคือการถูกทาให้ เป็ นคนอื่น
เป็ นชายขอบ ในกรณี ที่เลวร้ ายที่สุดจะพบว่าภาวะไร้ รัฐ ไร้ สญ
ั ชาติสามารถ
นาไปสูค่ วามขัดแย้ งและเป็ นสาเหตุให้ เกิดการพลัดถิ่น

กรอบทางกฎหมายที่ใช้ในการกาหนดภาวะ
ไร้รัฐไร้สัญชาติคืออะไร
รัฐเป็ นผู้ตงกฎซึ
ั ้ ่งการได้ มา การเปลี่ยนและการสูญเสียสัญชาติ อันเป็ นส่วน
หนึ่งของอานาจอธิปไตย ในขณะเดียวกันการใช้ ดลุ ยพินิจของรัฐในเรื่องที่ว่า
ด้ วยสัญชาติถูกจากัดโดยกฎระเบียบแห่งสนธิ สญ
ั ญาระหว่างประเทศที่รัฐ
นันร่
้ วมเป็ นภาคี กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศและหลักกฎหมาย
ทัว่ ไป
อนุสัญญา 1954 ว่ าด้ วยสถานะของบุคคลไร้ รัฐ นับว่าเป็ นพื ้นฐานของ
การให้ ความคุ้มครองระหว่างประเทศแก่บุคคลไร้ รัฐ ไร้ สญ
ั ชาติ อนุสัญญา
ที่ว่านีไ้ ด้ กาหนดคานิยามของบุคคลไร้ รัฐ ไร้ สญ
ั ชาติ และกาหนดมาตรฐาน
ขันต
้ ่าของการปฏิบตั ิต่อบุคคลไร้ รัฐไร้ สญ
ั ชาติ ซึง่ เกี่ยวเนื่องถึงสิทธิด้านต่างๆ
ไม่ ว่ า จะเป็ นสิ ท ธิ ท างการศึ ก ษา การจ้ างงานและที่ พั ก อาศั ย เป็ นต้ น
อนุสญ
ั ญา 1954 นี ย้ ังรับประกัน ให้ บุคคลไร้ รัฐ ไร้ สัญ ชาติ มีสิทธิ ในความมี
ตัวตน มีเอกสารการเดินทางและได้ รับความช่วยเหลือทางธุรการอื่นๆ
กฎข้ อบังคับเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและการลดภาวะไร้ รัฐ
ไร้ สัญ ชาติ นัน้ ได้ ถูก ก าหนดขึน้ ภายใต้ อนุ สัญ ญา 1961 ว่ า ด้ ว ยการลด
ภาวะไร้ รัฐ อนุสญ
ั ญา 1961ดังกล่าวเรี ยกร้ องให้ รัฐมีการกาหนดมาตรการ
ป้องกันในตัวกฎหมายเพื่อจัดการกับภาวะไร้ รัฐ ไร้ สญ
ั ชาติ ที่เกิดขึ ้นเมื่อแรก
เกิดหรื ออาจเกิดขึ ้นต่อไปในชีวิ ต อนุสญ
ั ญาได้ ระบุถึงมาตรการที่สาคัญเพื่อ
ป้องกัน การเกิดภาวะไร้ รัฐ ไร้ สญ
ั ชาติจากการสูญเสียหรื อสละสัญชาติหรื อ
จากการสื บ สิ ท ธิ ข องรั ฐ นอกจากนี อ้ นุ สั ญ ญา 1961 ยั ง ได้ ระบุ ไ ว้ ถึ ง
สถานการณ์เฉพาะที่รัฐสามารถเพิกถอนสัญชาติจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้
แม้ วา่ ท้ ายที่สดุ แล้ วบุคคลคนนันจะต้
้ องตกอยู่ในภาวะไร้ รัฐไร้ สญ
ั ชาติก็ตาม
สนธิสัญญาในระดับภูมิภาคมีส่วนเติมเต็มอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่า
ด้ วยภาวะไร้ รัฐไร้ สญ
ั ชาติ และได้ จดั ตังกฎข้
้ อบังคับเพิ่มเติมสาหรับรัฐภาคีใน
การป้องกันการเกิดภาวะไร้ รัฐไร้ สญ
ั ชาติ
มาตรการระหว่างประเทศ เช่ น ปฏิญ ญาสากลว่ า ด้ วยสิท ธิม นุ ษ ยชน
กติก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิท ธิพ ลเมื อ งและสิท ธิท างการเมื อ ง
อนุ สัญ ญาระหว่ างประเทศว่ าด้ วยการขจัด การเลือกปฏิบัติทางเชือ้
ชาติในทุกรู ปแบบ อนุสัญญาว่ าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุ ก รู ป แบบ อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ วยสิ ท ธิ เ ด็ ก อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการ
คุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครั ว
และอนุสัญญาว่ าด้ วยสิทธิคนพิการ ล้ วนแล้ วแต่มีบทบัญญัติที่กล่าวถึง
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สิทธิในสัญชาติ และมีสว่ นในการให้ ความคุ้มครองแก่บคุ คลไร้ รัฐไร้ สญ
ั ชาติ
และการป้องกันการเกิดภาวะไร้ รัฐไร้ สญ
ั ชาติ

เมื่อกล่าวถึง ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ แล้วสามารถทา
อะไรได้บ้าง
UNHCR ได้ รับ อาณั ติจ ากสมัชชาสหประชาชาติในการระบุแ ละให้
ความคุ้มครองแก่ บุคคลไร้ รัฐไร้ สัญชาติ รวมทัง้ การป้องกันและลด
ภาวะไร้ รัฐไร้ สัญชาติด้วย UNHCR ทาตามอาณัติที่ได้ รับมอบหมายโดย
ทางานร่วมกับรัฐบาล องค์กรภายใต้ สหประชาชาติและองค์กรภาคประชา
สังคมเพื่อจัดการกับปั ญหา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 UNHCR
ได้ ทาการเปิ ดตัวโครงการรณรงค์ #IBelong เพื่อขจัดภาวะไร้ รัฐ
ไร้ สั ญ ชาติ ให้ ได้ ภ ายในปี ค.ศ. 2024 และเพื่ อให้ บรรลุเป้าหมายของ
โครงการจึงได้ มีการเปิ ดตัวแผนปฏิบัตกิ ารสากลเพื่อยุตภิ าวะไร้ รัฐ
ไร้ สัญชาติระหว่ างปี ค.ศ. 2014-2024 ซึง่ ประกอบด้ วยกรอบการทางาน
เพื่ อ ใช้ เป็ นแนวทาง 10 แผนเพื่ อ ให้ รั ฐ ได้ ใช้ ด าเนิ น การพร้ อมกั บ การ
สนับ สนุน จาก UNHCR และภาคส่ว นอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง แผนปฏิ บัติ ก าร
สากลที่ว่านี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อแก้ ไขสถานการณ์ภาวะไร้ รัฐ ไร้ สญ
ั ชาติที่มีอยู่
รวมทังป
้ ้ องกันการเกิดขึ ้นใหม่ของกรณีไร้ รัฐไร้ สญ
ั ชาติ

10 แผนปฏิบัติการสากล มีดังนี้
1. แก้ไขสถานการณ์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีอยู่
2. ประกันว่าจะไม่มีเด็กคนใดที่เกิดมาอย่างไร้รัฐไร้สัญชาติ
3. ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพจากกฎหมายสัญชาติ
4. ป้องกันการปฏิเสธ สูญเสียหรือเพิกถอนสัญชาติอัน
เนื่องมาจากการเลือกปฏิบัติ
5. ป้องกันการเกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติอันเนื่องมาจากการสืบ
สิทธิของรัฐ
6. ให้สถานะการคุ้มครองแก่ผู้ย้ายถิน่ ที่ไร้รัฐไร้สัญชาติและ
ดาเนินการแปลงสัญชาติ
7. ประกันให้มีการจดทะเบียนการเกิดเพื่อป้องกันการเกิด
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
8. ออกเอกสารแสดงสัญชาติให้กับบุคคลที่มีสิทธิพึงได้
9. ให้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยภาวะไร้รัฐ
10. ปรับปรุงข้อมูลของประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

