
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ* คืออะไร 
 

มีการประมาณการณ์วา่ มีผู้คนอย่างน้อย 10 ล้านคนทัว่โลกท่ีเป็นบคุคลไร้รัฐไร้สญัชาติ พวกเขาไม่ได้รับการพจิารณาโดยกฎหมายของรัฐใดๆ ว่าเป็นคน

ชาติของรัฐนัน้ๆ บ่อยครัง้ท่ีภาวะไร้รัฐไร้สญัชาติถกูกล่าวถึงในฐานะท่ีเป็นปัญหาท่ีมองไมเ่ห็น เน่ืองจากบคุคลไร้รัฐไร้สญัชาติมกัจะไมอ่ยู่ในความสนใจ และ
มกัจะไม่มีใครได้ยินเสียงของพวกเขา บ่อยครัง้ท่ีพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าโรงเรียน เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาล ท าการเปิดบญัชี ธนาคาร ซือ้บ้าน 
หรือแม้กระทัง่แต่งงาน การละเลยต่อสิทธิเหล่านีข้องพวกเขาไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบตอ่ตวับคุคลเท่านัน้  แต่ยงักระทบสงัคมโดยรวมด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การกีดกันประชากรกลุ่มหนึ่งออกไปจากสงัคมนัน้ น าไปสู่ความตึงเครียดทางสังคม  และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมอย่างท่ีไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ 
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คนทั่วไปกลายมาเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาตไิด้อย่างไร 
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น การเลือกปฏิบัติใน
กฎหมายสัญชาติ (ไม่ว่าจะเป็นทางเชือ้ชาติ ศาสนาหรือเพศสภาพ) 
ความขัดแย้งระหว่างหรือเกิดช่องโหว่ในกฎหมายสัญชาติและการสืบ
สทิธขิองรัฐ การท่ีไมไ่ด้ถือเอกสารใดๆ นัน้ไมเ่หมือนกบัการท่ีต้องไร้รัฐ 

ไร้สญัชาติ แต่อย่างไรก็ตามการที่ไม่ได้จดทะเบียนการเกิดก็สามารถท า
ให้คนตกอยู่ ในความเส่ียงที่จะไร้รัฐไร้สัญชาติได้ ทัง้นีเ้น่ืองจากการมีสูติ
บตัรถือวา่เป็นหลกัฐานแสดงให้เห็นว่าบคุคลคนนัน้เกิดและเติบโตจากท่ีใด ซึ่ง
ถือวา่เป็นข้อมลูท่ีจ าเป็นตอ่การก าหนดสญัชาติ ความเสี่ยงต่อภาวะไร้รัฐ 

ไร้สัญชาติยังสามารถเกิดขึน้ได้ในสถานการณ์ของการพลัดถิ่ น 
ตวัอย่างเช่น วิกฤติการณ์ในซีเรียท่ีความเสี่ยงต่อภาวะไร้รัฐ ไร้สัญชาติเพิ่ม
สงูขึน้ เน่ืองจากการเลือกปฏิบติัทางเพศสภาพท่ีมีอยู่ในกฎหมายสญัชาติของ
ซีเรียผนวกกบัการไมม่ีเอกสารแสดงความเป็นพลเมืองของประชากรผู้พลดัถ่ิน 
 

พวกเขาอาศัยอยู่ที่ใด 
ถึงแม้ว่าในหลายๆ บริบท ภาวะไร้รัฐไร้สญัชาติจะเป็นปัญหาท่ีถูกซ่อนอยู่ 
แตบุ่คคลไร้รัฐไร้สัญชาตสิามารถพบเหน็ได้ในทกุภูมภิาคของโลก โดย
ท่ีบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติส่วนใหญ่จะเกิดในประเทศท่ีพวกเขาอาศัยอยู่มา
ตลอดชีวิต ประเทศท่ีมีจ านวนประชากรไร้รัฐไร้สญัชาติอาศยัอยู่เป็นจ านวน
มาก ได้แก่ เมียนมา คูเวต โกตดิวัวร์ ไทย อิรักและสาธารณรัฐโดมินิกัน 
ประชากรเหล่านีย้งัอาศยัอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่ วโลกที่ไม่อนุญาตให้แม่

ส่งต่อสัญชาติไปยังลูกได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับพ่อ เหตุนีท้ าให้
เกิดกรณีของเด็กท่ีต้องตกอยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สญัชาติเน่ืองจากไม่สามารถ
ระบุตัวตนของพ่อได้ อาจสูญหายหรือเสียชีวิต ภาวะไร้รัฐ ไร้สัญชาติยัง
เกิดขึน้ได้จากการลม่สลายของรัฐซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คน รวมไปถึง
ประชากรนบัแสนคนในยโุรป 

 

#IBELONG 
The Campaign to End 
Statelessness by 2024 

*เน่ืองจากบริบทของประเทศไทยมีการให้ความหมาย “ไร้รัฐ” และ “ไร้สญัชาติ” แตกต่างกนั โดย
ท่ี ”ไร้รัฐ” หมายถึงบุคคลผู้ ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ และไม่ได้รับการขึน้ทะเบียนในระบบการ
ทะเบียนราษฎร ส่วน “ไร้สัญชาติ” หมายถึงบุคคลไร้รัฐท่ีได้ขึน้ทะเบียนในระบบการทะเบียน
ราษฎรและมีเอกสารแสดงตน ดังนัน้เอกสารฉบับนีจ้ึงใช้ค าว่า “ไร้รัฐไร้สัญชาติ” เพ่ือให้
ครอบคลมุบคุคลทัง้สองกลุม่ 



ผลที่เกิดจากภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติคืออะไร 
การท่ีอยู่โดยไม่มีสญัชาติท าให้บุคคลไร้รัฐไร้สญัชาติไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานได้เช่นเดียวกบับคุคลท่ีเป็นพลเมืองของประเทศ ภาวะไร้รัฐ 

ไร้สัญชาตินัน้ส่งผลกระทบถึงสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น 

การศึกษา การจ้างงาน สวัสดิการสังคม ที่อยู่อาศัย สุขภาพ ในส่วนท่ี
เป็นสิทธิพลเมืองและการเมือง เช่น เสรีภาพในการเดนิทาง เสรีภาพ
ในการถูกบังคับกักขังและการมีส่วนร่วมทางการเมือง เมื่อผู้คนนบัพนั
เป็นบคุคลไร้รัฐไร้สญัชาติ ผลท่ีเกิดขึน้ตามมาคือการถกูท าให้เป็นคนอื่น  
เป็นชายขอบ ในกรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุดจะพบว่าภาวะไร้รัฐไร้สญัชาติสามารถ
น าไปสูค่วามขดัแย้งและเป็นสาเหตใุห้เกิดการพลดัถ่ิน 
    

กรอบทางกฎหมายที่ใช้ในการก าหนดภาวะ 
ไร้รัฐไร้สัญชาติคืออะไร 
รัฐเป็นผู้ตัง้กฎซึ่งการได้มา การเปลี่ยนและการสญูเสียสญัชาติ อนัเป็นส่วน
หนึ่งของอ านาจอธิปไตย ในขณะเดียวกนัการใช้ดลุยพินิจของรัฐในเร่ืองท่ีว่า
ด้วยสญัชาติถูกจ ากัดโดยกฎระเบียบแห่งสนธิสญัญาระหว่างประเทศท่ีรัฐ
นัน้ร่วมเป็นภาคี กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศและหลกักฎหมาย
ทัว่ไป 

อนุสัญญา 1954 ว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ นับว่าเป็นพืน้ฐานของ
การให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศแก่บุคคลไร้รัฐไร้สญัชาติ อนุสัญญา
ท่ีว่านีไ้ด้ก าหนดค านิยามของบุคคลไร้รัฐไร้สญัชาติ และก าหนดมาตรฐาน
ขัน้ต ่าของการปฏิบติัต่อบคุคลไร้รัฐไร้สญัชาติ ซึง่เก่ียวเน่ืองถึงสิทธิด้านตา่งๆ 
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางการศึกษา การจ้างงานและท่ีพักอาศัย เป็นต้น 
อนุสญัญา 1954 นีย้ังรับประกันให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมีสิทธิในความมี
ตวัตน มีเอกสารการเดินทางและได้รับความช่วยเหลือทางธุรการอื่นๆ 

กฎข้อบงัคบัเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัและการลดภาวะไร้รัฐ 

ไร้สัญชาตินัน้ได้ถูกก าหนดขึน้ภายใต้อนุสัญญา 1961 ว่าด้วยการลด

ภาวะไร้รัฐ อนุสญัญา 1961ดงักล่าวเรียกร้องให้รัฐมีการก าหนดมาตรการ
ป้องกนัในตวักฎหมายเพื่อจัดการกบัภาวะไร้รัฐไร้สญัชาติ ท่ีเกิดขึน้เมื่อแรก
เกิดหรืออาจเกิดขึน้ต่อไปในชีวิต อนุสญัญาได้ระบถุึงมาตรการท่ีส าคญัเพื่อ
ป้องกันการเกิดภาวะไร้รัฐไร้สญัชาติจากการสูญเสียหรือสละสญัชาติหรือ
จากการสืบสิทธิของรัฐ นอกจากนี อ้นุสัญญา 1961  ยังได้ระบุไว้ถึง
สถานการณ์เฉพาะท่ีรัฐสามารถเพิกถอนสญัชาติจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งได้ 
แม้วา่ท้ายท่ีสดุแล้วบคุคลคนนัน้จะต้องตกอยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สญัชาติก็ตาม 

สนธิสัญญาในระดับภูมิภาคมีส่วนเติมเต็มอนุสญัญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยภาวะไร้รัฐไร้สญัชาติ และได้จดัตัง้กฎข้อบงัคบัเพิ่มเติมส าหรับรัฐภาคีใน
การป้องกนัการเกิดภาวะไร้รัฐไร้สญัชาติ 

มาตรการระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชือ้
ชาติในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว 
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ล้วนแล้วแต่มีบทบญัญัติท่ีกล่าวถึง

สิทธิในสญัชาติ และมีสว่นในการให้ความคุ้มครองแก่บคุคลไร้รัฐไร้สญัชาติ 
และการป้องกนัการเกิดภาวะไร้รัฐไร้สญัชาติ 

    

เมื่อกล่าวถึง ภาวะไร้รัฐไรส้ัญชาติ แล้วสามารถท า
อะไรได้บ้าง 
UNHCR ได้รับอาณัติจากสมัชชาสหประชาชาติในการระบุและให้
ความคุ้มครองแก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ รวมทัง้การป้องกันและลด
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติด้วย UNHCR ท าตามอาณัติท่ีได้รับมอบหมายโดย
ท างานร่วมกบัรัฐบาล องค์กรภายใต้สหประชาชาติและองค์กรภาคประชา
สงัคมเพื่อจัดการกบัปัญหา เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 UNHCR 
ได้ท าการเปิดตวัโครงการรณรงค์ #IBelong เพื่อขจัดภาวะไร้รัฐ 

ไร้สัญชาติให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2024 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
โครงการจึงได้มีการเปิดตวัแผนปฏบิัตกิารสากลเพื่อยุตภิาวะไร้รัฐ 

ไร้สัญชาติระหว่างปี ค.ศ. 2014-2024 ซึง่ประกอบด้วยกรอบการท างาน
เพื่อใช้เป็นแนวทาง 10 แผนเพื่อให้รัฐได้ใช้ด าเนินการพร้อมกับการ
สนับสนุนจาก UNHCR และภาคส่วนอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง แผนปฏิบัติการ
สากลท่ีว่านีม้ีจดุมุง่หมายเพื่อแก้ไขสถานการณ์ภาวะไร้รัฐไร้สญัชาติท่ีมีอยู่
รวมทัง้ป้องกนัการเกิดขึน้ใหมข่องกรณีไร้รัฐไร้สญัชาติ 
 

  
 

 

   10 แผนปฏิบัติการสากล มดีังนี ้
1. แก้ไขสถานการณ์ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีอยู ่

2. ประกันว่าจะไมม่ีเด็กคนใดที่เกิดมาอย่างไร้รัฐไร้สัญชาติ 

3. ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพจากกฎหมายสัญชาติ 

4. ป้องกันการปฏิเสธ สูญเสียหรือเพิกถอนสญัชาติอัน
เนื่องมาจากการเลือกปฏิบัติ 

5. ป้องกันการเกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติอันเนื่องมาจากการสืบ
สิทธิของรัฐ 

6. ให้สถานะการคุ้มครองแก่ผู้ย้ายถิน่ที่ไร้รัฐไร้สัญชาติและ
ด าเนินการแปลงสัญชาติ 

7. ประกันให้มีการจดทะเบียนการเกิดเพ่ือป้องกันการเกิด
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ 

8. ออกเอกสารแสดงสัญชาติให้กับบุคคลที่มีสิทธิพึงได้ 

9. ให้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยภาวะไร้รัฐ 

10. ปรับปรุงข้อมูลของประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

#IBELONG 
The Campaign to End 

Statelessness by 2024 


