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อนุสัญญาวาดวยสถานะของบุคคลไรรัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔

การคุมครองสิทธิของ



การคุ้มครองสิทธิของบุคคลไร้รัฐB

ปก
เด็กไรรัฐมักจะไมสามารถเขาถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปนเวลาหลายทศวรรษมาแลวที่
รัฐซะบาฮ ประเทศมาเลเซีย ตองเปนเจาบาน
รับผูลี้ภัยจากประเทศฟลิปปนสและผูอพยพ
ทั้งจากประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส 
เด็กๆ ในกลุมคนเหลานี้มักลงเอยดวยการเปน
บุคคลไรรัฐ ในขณะที่เด็กๆ ที่ถือเอกสารแสดง
ตนอยางถูกตองสามารถเขาเรียนในโรงเรียน
ได แตเด็กที่ไมมีเอกสารดังกลาว ดังเชน
เด็กชาย ๒ คนทางขวามือนี้ ถูกกันออกจาก
การเขาถึงบริการสาธารณะสวนใหญ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

UNHCR และงานที่เกี่ยวของกับภาวะไรรัฐ

เยี่ยมชมไดที่เว็บไซต www.unhcr.org/statelessness 

รวมทัง้สามารถคนหาขอมลูทีเ่กีย่วของกบับทสรปุ

ของการใหความคุมครองระหวางประเทศของ

คณะกรรมาธิการบริหารของ UNHCR โดยเฉพาะ

บทสรปุที ่๑๐๖ วาดวยการตรวจพสิจูน การปองกนั

และการลดภาวะไรรัฐและการใหความคุมครอง

บุคคลไรรัฐ (๒๐๐๖) 

Conclusion on 106 on Identification, Prevention 

and Reduction of Statelessness and Protection 

of Stateless Persons (2006) 

กฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการ

ใหความคุมครองบคุคลไรรฐั รวมท้ังอนุสญัญา 

๑๙๕๔ วาดวยสถานะของบุคคลไรรัฐ 

รายละเอียดเพิ่ม เติมเกี่ยวกับการอภิปราย

อนสุญัญา ๑๙๕๔ รวมทัง้หลกัการระหวางประเทศ 

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการใหความคุมครองบุคคลไรรัฐ 

ส า ม า ร ถ ค  น ห า ไ ด  ที่  N a t i o n a l i t y  a n d 

S t a t e l e s s n e s s :  A  H a n d b o o k  f o r 

Parl iamentarians  (UNHCR and Inter-

Parliamentary Union, 2005, updated in 2008). 

สํ าหรับความคิดเห็นโดยละเอียดเกี่ ยวกับ

อนุสญัญา ๑๙๕๔ สามารถคนหาไดท่ี Convention 

relating to the Status of Stateless Persons – Its 

History and Interpretation (Robinson, 1955.) 

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเอกสาร

ระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของอื่นๆ สามารถคนหา

ไดที่เว็บไซต www.refworld.org 

คํารองขอ

จากขาหลวงใหญ

ผูลี้ภัย

สหประชาชาติ 

ทุกวันนี้ ประชาชนนับลานคนทั่วโลกตางเผชิญกับ

ความยากลําบากท่ีรายแรงอันเน่ืองมาจากภาวะ

ไรรัฐ อนุสัญญาวาดวยสถานะของบุคคลไรรัฐ

ไดกําหนดกรอบการทํางานสําหรับรัฐในการชวย

เหลือบุคคลไรรัฐ เพื่อใหบุคคลเหลานั้นสามารถใช

ชี วิ ตได อย  างปลอดภัยและภาคภู มิจนกว  า

สถานการณของพวกเขาจะไดรับการแกไข ปจจุบัน

นี้ มีเพียงไมกี่รัฐที่เปนรัฐภาคีกับอนุสัญญาฉบับนี้ 

เราจําเปนตองชวยกัน ขาพเจาขอเรียกรองใหรัฐรับ

ภาคยานุวัติตออนุสัญญาและขาพเจาขอใหคําม่ัน

วาสาํนกังานฯ ของขาพเจาจะใหการสนบัสนนุอยาง

เต็มที่แกรัฐบาลในการดําเนินการใหเปนไปตาม

บทบัญญัติ

- อันโตนิโอ กุเตเรส – 
จัดทําโดย: 
UNHCR 
P.O. Box 2500, 1211 Geneva 2, Switzerland
September 2010
แปลและจัดพิมพฉบับภาษาไทยโดย:
UNHCR สํานักงานประจําประเทศไทย ชั้น ๓ A 
อาคารสหประชาชาต ิถนนราชดาํเนนินอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
มีนาคม ๒๕๖๐

เอกสารฉบับนี้ใชคําวา “ไรรัฐ” (statelessness) แทนคําวา “ไรรัฐ ไรสัญชาติ” แตยังคงความหมายครอบคลุมตามอนุสัญญา
วาดวยสถานะของบุคคลไรรัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาและบริบทสากล 



การคุ้มครองสิทธิของบุคคลไร้รัฐ ๑

ส่งเสริมการรับรู้
และเสริมสร้างความคุ้มครอง

สัญชาติ เป็นพันธะทางกฎหมายระหว่างบุคคลกับรัฐ สัญชาติ ทำาให้บุคคลรู้สึกถึงความ 

มีตัวตน แต่ที่สำาคัญไปกว่านั้น คือทำาให้พวกเขาสามารถใช้สิทธิได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

การไม่มีสัญชาติหรือการไร้รัฐนั้น อาจทำาให้ผู้คนตกอยู่ในอันตราย และในบางกรณีก็อาจถึงขั้น

ทำาลายชีวิตผู้ที่เกี่ยวข้อง

แม้จะมีการรับรองสิทธิในสัญชาติในกฎหมายระหว่างประเทศ แต่กรณีการไร้รัฐรายใหม่ๆ ยังคง

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การต่อสู้กับปัญหาภาวะไร้รัฐดูจะเป็นความท้าทายสำาคัญในศตวรรษที่ ๒๑ 

กระทั่งทุกวันนี้ จำานวนบุคคลไร้รัฐทั่วโลกมีอยู่ราว ๑๒ ล้านคน

แม้บุคคลไร้รัฐบางคนจะมีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยด้วยในเวลาเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

บคุคลไรร้ฐัทีเ่ปน็ ผูล้ีภ้ยัจะไดร้บัความคุม้ครองระหวา่งประเทศตามอนสุญัญาวา่ดว้ยสถานะของ

ผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ (1951 Convention) ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความคุ้มครองที่บุคคลไร้รัฐกลุ่ม

ทีไ่มใ่ชผู่ล้ีภ้ยัตอ้งเผชญิ ประชาคมระหวา่งประเทศจึงไดม้มีตริบัรอง อนสุญัญาวา่ด้วยสถานะของ

บุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ (1954 Convention) อนุสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดสถานะ

ของบุคคลไร้รัฐ และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถใช้สิทธิมนุษยชนของเขาได้อย่าง

ครอบคลมุทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได ้อนสุญัญาฉบบันีถ้อืเปน็การเตมิเตม็บทบญัญตัขิองสนธสิญัญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

การเพิ่มขึ้นของจำานวนรัฐที่รับเอาอนุสัญญา ๑๙๕๔ เข้าเป็นกรอบการดำาเนินงานเพ่ือให้การ

คุ้มครองบุคคลไร้รัฐนั้น สะท้อนให้เห็นความเข้าใจร่วมกันว่า อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคล 

ไรร้ฐั ค.ศ. ๑๙๕๔ เป็นเคร่ืองมอืทางกฎหมายเพยีงอย่างเดียวท่ีกำาหนดสถานะทางกฎหมายระหว่าง

ประเทศของบุคคลไร้รัฐไว้อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ อนุสัญญายังได้ระบุถึงข้อกังวลในทาง

ปฏิบัติหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐด้วย เช่น การเข้าถึงเอกสารการเดิน

ทาง ซึ่งไม่ได้ถูกระบุไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดเลย แม้ว่า ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ. 

๒๐๑๐ มีจำานวนรัฐเพียง ๖๕ รัฐเท่านั้น ที่เข้าเป็นรัฐภาคีอนุสัญญา ๑๙๕๔ แต่มีรัฐอีกหลายรัฐ

ที่ยอมรับว่าอนุสัญญานี้เป็นองค์ประกอบหลักของระบอบสากลในการเสริมสร้างความคุ้มครอง

ทางด้านสิทธิของบุคคลไร้รัฐ
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เด็กไรรัฐมักจะไมสามารถเขาถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปนเวลาหลายทศวรรษมาแลวที่
รัฐซะบาฮ ประเทศมาเลเซีย ตองเปนเจาบาน
รับผูลี้ภัยจากประเทศฟลิปปนสและผูอพยพ
ทั้งจากประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส 
เด็กๆ ในกลุมคนเหลานี้มักลงเอยดวยการเปน
บุคคลไรรัฐ ในขณะที่เด็กๆ ที่ถือเอกสารแสดง
ตนอยางถูกตองสามารถเขาเรียนในโรงเรียน
ได แตเด็กที่ไมมีเอกสารดังกลาว ดังเชน
เด็กชาย ๒ คนทางขวามือนี้ ถูกกันออกจาก
การเขาถึงบริการสาธารณะสวนใหญ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:
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เยี่ยมชมไดที่เว็บไซต www.unhcr.org/statelessness 
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ของการใหความคุมครองระหวางประเทศของ

คณะกรรมาธิการบริหารของ UNHCR โดยเฉพาะ

บทสรปุที ่๑๐๖ วาดวยการตรวจพสิจูน การปองกนั

และการลดภาวะไรรัฐและการใหความคุมครอง

บุคคลไรรัฐ (๒๐๐๖) 

Conclusion on 106 on Identification, Prevention 

and Reduction of Statelessness and Protection 

of Stateless Persons (2006) 

กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการ

ใหความคุมครองบคุคลไรรฐั รวมท้ังอนุสญัญา 

๑๙๕๔ วาดวยสถานะของบุคคลไรรัฐ 

รายละเอียดเ พ่ิมเติมเ ก่ียวกับการอภิปราย

อนสุญัญา ๑๙๕๔ รวมทัง้หลกัการระหวางประเทศ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใหความคุมครองบุคคลไรรัฐ 

ส า ม า ร ถ ค  น ห า ไ ด  ที่  N a t i o n a l i t y  a n d 

S t a t e l e s s n e s s :  A  H a n d b o o k  f o r 

Parl iamentarians  (UNHCR and Inter-

Parliamentary Union, 2005, updated in 2008). 

สํ าหรับความคิดเห็นโดยละเ อียดเ ก่ียวกับ

อนุสญัญา ๑๙๕๔ สามารถคนหาไดที ่Convention 

relating to the Status of Stateless Persons – Its 

History and Interpretation (Robinson, 1955.) 

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร

ระหวางประเทศที่เก่ียวของอ่ืนๆ สามารถคนหา

ไดที่เว็บไซต www.refworld.org 

คํารองขอ

จากขาหลวงใหญ

ผูลี้ภัย

สหประชาชาติ 

ทุกวันนี้ ประชาชนนับลานคนทั่วโลกตางเผชิญกับ

ความยากลําบากท่ีรายแรงอันเน่ืองมาจากภาวะ

ไรรัฐ อนุสัญญาวาดวยสถานะของบุคคลไรรัฐ

ไดกําหนดกรอบการทํางานสําหรับรัฐในการชวย

เหลือบุคคลไรรัฐ เพื่อใหบุคคลเหลานั้นสามารถใช

ชี วิตได อย  างปลอดภัยและภาคภู มิจนกว  า

สถานการณของพวกเขาจะไดรับการแกไข ปจจุบัน

นี้ มีเพียงไมกี่รัฐที่เปนรัฐภาคีกับอนุสัญญาฉบับนี้ 

เราจําเปนตองชวยกัน ขาพเจาขอเรียกรองใหรัฐรับ

ภาคยานุวัติตออนุสัญญาและขาพเจาขอใหคําม่ัน

วาสาํนกังานฯ ของขาพเจาจะใหการสนบัสนนุอยาง

เต็มที่แกรัฐบาลในการดําเนินการใหเปนไปตาม

บทบัญญัติ

- อันโตนิโอ กุเตเรส – 
จัดทําโดย: 
UNHCR 
P.O. Box 2500, 1211 Geneva 2, Switzerland
September 2010
แปลและจัดพิมพฉบับภาษาไทยโดย:
UNHCR สํานักงานประจําประเทศไทย ชั้น ๓ A 
อาคารสหประชาชาต ิถนนราชดาํเนนินอก กรงุเทพฯ ๑๐๒๐๐
มีนาคม ๒๕๖๐

เอกสารฉบับนี้ใชคําวา “ไรรัฐ” (statelessness) แทนคําวา “ไรรัฐ ไรสัญชาติ” แตยังคงความหมายครอบคลุมตามอนุสัญญา
วาดวยสถานะของบุคคลไรรัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาและบริบทสากล 
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ทำาไมบุคคลไร้รัฐจึงต้องการการคุ้มครอง?

ปฏญิญาสากลวา่ด้วยสทิธมินษุยชนใหก้ารรบัรองวา่ “คนทกุคนมสีทิธใินการถอืสญัชาติ” 

ดว้ยเหตน้ีุ จงึเปน็การยอมรบัถงึความสำาคญัในทางกฎหมายและในทางปฏบัิตขิองสญัชาติ

ที่มีต่อการใช้สิทธิมนุษยชน รัฐบาลจึงต้องดำาเนินการให้เป็นที่แน่ชัดว่าบุคคลทุกคนถือสัญชาติ  

ถึงแม้ว่าจะมีการบัญญัติในอนุสัญญานี้และในบทบัญญัติอ่ืนๆ ของกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

ระหว่างประเทศ แต่ยังมีคนจำานวนมากที่ไม่เคยได้รับสัญชาติหรือถูกเพิกถอนสัญชาติ เมื่อยัง

มีบางคนที่ถูกกีดกัน ความไร้รัฐนี้จึงทำาให้พวกเขาต้องอยู่ในภาวะเปราะบาง เนื่องจากพวกเขา

ไม่มีพันธะหรือจุดเกาะเกี่ยวทางสัญชาติกับรัฐใดๆ เลย บุคคลที่ไร้รัฐจึงต้องการความสนใจและ 

ความคุ้มครองเป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะสามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงมีได้ 

ตัวอย่างเช่น ความกังวลที่เกิดข้ึนเฉพาะกับบุคคลไร้รัฐ คือความยากลำาบากในการได้มาซึ่งบัตร

ประจำาตัวและเอกสารการเดินทาง ที่ไม่เพียงแต่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเท่าน้ัน แต่ยังก่อให้

เกิดปัญหาในชีวิตประจำาวันมากมาย และในบางกรณีอาจนำาไปสู่การถูกคุมขังเป็นระยะเวลา

นานได้ ภาวะไร้รัฐนี้กีดกันบุคคลจากการที่จะได้เสริมสร้างศักยภาพของเขาเอง และอาจส่งผล 

กระทบอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์และเสถียรภาพทางสังคม กระทั่งอาจก่อให้เกิดความ

ตึงเครียดและการบังคับขับไล่ให้ออกจากชุมชนเลยทีเดียว ดังน้ันการส่งเสริมการรับรู้และเสริม

สร้างความคุ้มครองให้กับบุคคลไร้รัฐจึงมุ่งที่จะตอบสนองต่อข้อกังวลดังกล่าว

บุคคลไร้รัฐมักไม่มีสถานะ
ใดๆ ทางกฎหมายและรู้สึกถูก
กีดกันจากสังคม การที่ชาว 
นูเบียนถูกนำาพาจากประเทศ
ซูดานมายังเคนย่าในยุค
อาณานิคมนั้น ทำาให้พวกเขามิได้
ถูกพิจารณาว่าเป็นพลเมือง 
เคนย่าภายหลังที่ประเทศเคนย่า
ได้รับเอกราชในเวลาต่อมา  

หนึ่งในสองของชายหนุ่มชาว 
นูเบียนที่ไม่มีงานทำา กล่าวว่า  
“คนอื่นๆ เรียกพวกเราว่าเป็นคน
ต่างชาติทั้งที่เราอยู่ที่นี่มากว่า  
๑๐๐ ปีแล้ว พวกเขาบอกให้เรา
กลับไปซูดาน แต่ที่นี่กลายเป็น 
บ้านของเรามาหลายชั่วอายุคน 
แล้ว จะให้พวกเราไปอยู่ที่ไหน?” 
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อนุสัญญา ๑๙๕๔ ยังมีความเกี่ยวโยง
กับโลกในทุกวันนี้หรือไม่?

ใช่ แน่นอน ภาวะไร้รัฐยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในทุกวันนี้ ด้วยตระหนักถึง

ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของภาวะไร้รัฐที่มีต่อปัจเจกบุคคลและสังคม ทั้งรัฐบาลและประชาคม

ระหว่างประเทศต่างหันมารับอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ เป็นแนวทาง

ปฏิบัติ อนุสัญญา ๑๙๕๔ ยังคงเป็นเครื่องมือระหว่างประเทศพ้ืนฐาน ที่บัญญัติไว้ซึ่งสถานะ

ของบุคคลไร้รัฐที่มิได้เป็นผู้ลี้ภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลไร้รัฐจะสามารถดำารงชีวิตตาม 

สทิธมินษุยชนไดโ้ดยปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิอนสุญัญาฉบบันีท้ำาให้บคุคลไรร้ฐัไดร้บัการรบัรอง

สถานะทางกฎหมายในระดับสากล ให้สิทธิในการถือเอกสารการเดินทาง เอกสารประจำาตัว และ

เอกสารพื้นฐานอ่ืนๆ รวมทั้งวางกรอบการทำางานร่วมกันด้วยมาตรฐานขั้นตำ่าของการปฏิบัติต่อ

บุคคลไร้รัฐ ดังนั้นการที่รัฐภาคยานุวัติหรือเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ๑๙๕๔ จึงทำาให้รัฐนั้นๆ แสดง

ความรบัผดิชอบตอ่สทิธมินุษยชน ในการใหป้จัเจกบคุคลสามารถเขา้ถงึการคุม้ครอง และในขณะ

เดียวกนั อนสุญัญาดงักลา่วยงัให้ความชว่ยเหลอืระหว่างประเทศแกร่ฐัในการจดัการการใหค้วาม

คุ้มครองแก่บุคคลผู้ไร้รัฐอีกด้วย 
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 อนุสัญญา ๑๙๕๔ คุ้มครองใคร? 

อนสุญัญา ๑๙๕๔ รบัรองสถานะทางกฎหมายระหวา่งประเทศของ “บคุคลไรร้ฐั” เนือ้ความ

ในอนสุญัญาขอ้ ๑ ไดก้ำาหนดคำานยิามของบคุคลไรร้ฐัในกฎหมายระหวา่งประเทศไว้วา่เปน็ 

“บคุคลผูซ่ึ้งไมไ่ดร้บัการพจิารณาวา่เปน็คนชาตโิดยรัฐใดเลยภายใตบ้ทบญัญตัทิางกฎหมายแหง่

รัฐนั้น” ซ่ึงปัจจุบันคำานิยามนี้ยังได้รับการยอมรับให้เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

ด้วย บุคคลผู้ซ่ึงมีความสอดคล้องกับคำานิยามจะมีสิทธิและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญา 

๑๙๕๔ ทั้งนี้ อนุสัญญามิได้ครอบคลุมถึงบุคคลที่ไร้รัฐโดยทางพฤตินัย (de facto) ซึ่งบุคคล 

ดังกล่าวยังไม่มีคำานิยามที่ได้รับการยอมรับจากสากลในกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม

บุคคลไร้รัฐโดยทางพฤตินัยย่อมได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ นอกจากนี้ผู้ลี้ภัยซ่ึงไร้รัฐยังคงอยู่ในความคุ้มครองของอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของ 

ผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ และควรได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศ 

 สิทธิของบุคคลไร้รัฐภายใต้อนุสัญญา ๑๙๕๔ 

อนสุญัญา ๑๙๕๔ ตัง้อยูบ่นหลกัการสำาคญัทีว่า่ ตอ้งไมม่บุีคคลไรร้ฐัคนใดทีไ่ดร้บัการปฏบิตัิ

ที่แย่กว่าคนต่างชาติผู้ถือครองสัญชาติ ยิ่งไปกว่านั้นอนุสัญญายังให้การยอมรับว่าบุคคล 

ไร้รัฐมีความเปราะบางยิ่งกว่าคนต่างชาติ ดังน้ันจึงต้องจัดให้มีชุดมาตรการพิเศษสำาหรับบุคคล

ไร้รัฐ อนุสัญญา ๑๙๕๔ ให้การประกันสิทธิของบุคคลไร้รัฐให้ได้รับความช่วยเหลือทางด้านงาน

เอกสาร (ข้อ ๒๕) สิทธิในการมีเอกสารประจำาตัวและเอกสารการเดินทาง (ข้อ ๒๗ และ ๒๘) และ

ได้รับการยกเวน้จากขอ้เรยีกรอ้งตามหลกัถอ้ยทถีอ้ยปฏบิตั ิ(ขอ้ ๗) บทบญัญตัดิงักลา่วถกูบญัญตัิ

ขึน้เพือ่จัดการกบัปัญหาทีบ่คุคลไรร้ฐัตอ้งเผชญิเปน็การเฉพาะ อนัเปน็ผลมาจากการท่ีพวกเขาไรซ้ึง่

สญัชาตใิดๆ อาทเิชน่ ใหม้กีารตกลงรว่มกนัในประเดน็เรือ่งเอกสารการเดนิทางของบคุคลไรร้ฐัวา่

สามารถใช้เอกสารดงักลา่วแทนหนงัสอืเดนิทางได ้สาระสำาคญัเชน่นีม้ไิดถ้กูบญัญตัไิวใ้นกฎหมาย

ระหว่างประเทศอื่นๆ และนับว่าเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์หลักทางกฎหมายที่มีไว้สำาหรับบุคคล 

ผู้ไร้รัฐภายใต้อนุสัญญา ๑๙๕๔ 

เมื่อกล่าวถึงสภาพการณ์ของบุคคลไร้รัฐ อนุสัญญาระบุว่าพวกเขาต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียว

กับพลเมืองของรัฐนั้นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิบางประการ เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือ

การศกึษาระดับประถมศกึษา อกีทัง้เนน้ยำา้วา่อนสุญัญาพยายามทีจ่ะใชว้ธิกีารทีแ่ตกตา่งกนันอ้ย

ที่สุด กล่าวคือ การประกันสิทธิบางประการให้กับบุคคลไร้รัฐทุกคน ในขณะที่การประกันสิทธิท่ี

นอกเหนอืไป จะไดร้บัการสงวนไวใ้หบ้คุคลไรรั้ฐทีป่รากฏโดยชอบดว้ยกฎหมายหรอือยูใ่นดินแดน
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โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นอนุสัญญา ๑๙๕๔ จึงสะท้อนมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่

ในมาตรการระหว่างประเทศอื่นๆ และจัดให้มีแนวทางในการนำาเอามาตรฐานดังกล่าวไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลไร้รัฐ ดังที่ได้กำาหนดไว้ในข้อ ๒ ของอนุสัญญา ๑๙๕๔ ที่ว่า บุคคล 

ไร้รัฐทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องเคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พวกเขาอาศัยอยู่ 

นับว่าเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งที่ต้องเน้นยำ้าว่าการใช้สิทธิที่ได้รับการประกันไว้ในอนุสัญญา ๑๙๕๔ 

นัน้ยอ่มเทียบไมไ่ด้กบัการไดถ้อืสญัชาต ินีจ่งึเปน็เหตผุลวา่เหตใุดอนสุญัญา ๑๙๕๔ จงึเรยีกรอ้งให้

รัฐทัง้หลายมกีระบวนการทีเ่อือ้ตอ่การแปลงสญัชาต ิ(ขอ้ ๓๒) ของบคุคลไรร้ฐั ทัง้นี ้เมือ่พวกเขาได้

มาซึ่งสัญชาติแล้ว พวกเขาก็จะไม่ไร้รัฐอีกต่อไป สภาพการณ์อันเลวร้ายของพวกเขาจะสิ้นสุดลง 

 อนุสัญญา ๑๙๕๔ กำาหนดให้รัฐต้องให้สัญชาติแก่บุคคลไร้รัฐหรือไม่?

อนสัุญญา ๑๙๕๔ มไิดก้ำาหนดสทิธสิำาหรบับคุคลไร้รฐัในการได้รบัสญัชาตขิองรฐัใดรฐัหนึง่

เป็นการเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบุคคลไร้รัฐนั้นไม่ได้รับความคุ้มครองจาก

รัฐใดๆ เลย อนุสัญญาจึงกำาหนดให้รัฐภาคีเอื้อต่อการที่บุคคลไร้รัฐจะรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมและให้มีการแปลงสัญชาติเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น เร่งรัดขั้นตอนและลดค่าใช้จ่าย

ในการดำาเนินการแปลงสัญชาติให้กับบุคคลไร้รัฐ โดยทั่วไปแล้วกฎหมายสิทธิมนุษยชนยอมรับ

สิทธิในการถือสัญชาติ ดังเช่นที่ได้ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ดังนั้นรัฐจึงต้อง

พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภาวะไร้รัฐขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ 

ค.ศ. ๑๙๖๑ ไดจ้ดัใหม้มีาตรการพืน้ฐานสากลเพือ่จดัการกบัภาวะไรร้ฐั ซึง่จะมสีว่นชว่ยรฐัในการ

รับประกันสิทธิในการถือสัญชาติด้วย 

 ใครเป็นผู้ตัดสินว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้รัฐหรือไม่? มีวิธีการอย่างไร?

เพื่อให้ม่ันใจว่าสิทธิที่กำาหนดไว้ในอนุสัญญาจะขยายไปถึงบุคคลไร้รัฐ รัฐจึงจำาเป็น

ที่จะต้องมีความสามารถในการระบุว่าใครคือบุคคลผู้ไร้ รัฐโดยใช้กระบวนการที่  

เหมาะสม ทั้งนี้ อนุสัญญา ๑๙๕๔ มิได้ระบุถึงวิธีดำาเนินการเฉพาะเพ่ือตัดสินว่าบุคคลนั้น 

ไร้รัฐหรือไม่ อย่างไรก็ตามกระบวนการของรัฐเพื่อตัดสินสถานะน้ัน ควรมีการระบุถึง 

องค์ประกอบหลักท่ีจำาเป็นเพื่อการตัดสินอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตาม

มาตรฐานความคุม้ครองระหวา่งประเทศ รวมไปถงึการตัง้องคก์รกลางทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ

ในการตรวจสอบคำาร้อง มีมาตรการป้องกันและมีการรับประกันในทุกข้ันตอนของกระบวนการ 

ด้วยอนุสัญญา ๑๙๕๔
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รวมถึงความเป็นไปได้สำาหรับการอุทธรณ์หรือยื่นคำาร้องขอเพ่ือพิจารณาทบทวน สำานักงาน

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือรัฐในการกำาหนดขั้น

ตอนกระบวนการดังกล่าว

 บุคคลสามารถถูกกันออกจากบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา ๑๙๕๔ ได้หรือไม่?

มีการระบุในอนุสัญญา ๑๙๕๔ ข้อ ๑ ว่ามีบางสถานการณ์ที่บุคคลไร้รัฐไม่อาจได้รับ

ประโยชนจ์ากการทีม่สีถานะเปน็บคุคลไรร้ฐั และไมอ่าจไดร้บัความคุม้ครองจากอนสุญัญา

ได้ สิ่งนี้เรียกว่าเป็น “การคัดออก (exclusion)” และใช้กับบุคคลผู้ซึ่งไม่มีความจำาเป็นหรือไม่

สมควรไดร้บัความคุม้ครองระหวา่งประเทศ ตวัอยา่งเชน่ มีเหตผุลหรอืหลกัฐานสำาคญัทีท่ำาใหเ้ชือ่

ได้ว่าพวกเขาก่ออาชญากรรมท่ีขัดแย้งกับสันติภาพ อาชญากรรมสงคราม หรืออาชญากรรมต่อ

มนุษยชาติ นอกจากนี้ มีบทบัญญัติเฉพาะบางประการที่ใช้กับบุคคลไร้รัฐกลุ่มพิเศษ ผู้ซึ่งเหมือน

กับบุคคลไร้รัฐอื่นๆ ท่ีต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศแต่จะถูกจัดให้ได้รับความคุ้มครอง

และการช่วยเหลือเฉพาะแยกออกไป

 อนุสัญญา ๑๙๕๔ เป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดียว
 ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลไร้รัฐ ใช่หรือไม่?

ไม่ใช ่แม้วา่อนสัุญญา ๑๙๕๔ จะเปน็เครือ่งมอืเพยีงอยา่งเดยีวทีส่รา้งและระบสุถานะเฉพาะ

สำาหรับบุคคลไร้รัฐ แต่ก็ยังมีกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่มีใจความสำาคัญที่

เก่ียวข้องกับการใช้สิทธิต่างๆ ของบุคคลไร้รัฐด้วยเช่นกัน รัฐท้ังหลายได้ให้คำามั่นสัญญาที่จะให้

ความคุ้มครองต่อสิทธิของบุคคลไร้รัฐผ่านระเบียบข้อบังคับทางสิทธิมนุษยชน มาตรฐานที่ถูก

บัญญัติไว้ในอนุสัญญา ๑๙๕๔ ช่วยเติมเต็มและเสริมสร้างพันธะทางด้านสิทธิมนุษยชนต่อรัฐที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลไร้รัฐ ตัวอย่างเช่น อนุสัญญา ๑๙๕๔ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์พิเศษในการจัดให้

มีเอกสารการเดินทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแก่บุคคลไร้รัฐ 

แม้ว่าจะมีความพยายาม 
ทั้งจากรัฐบาล ประชาคม
ระหว่างประเทศ รวมถึงภาค
ประชาสังคม ภาวะไร้รัฐ 
ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ดังนั้นจึงมีความจำาเป็น
อย่างยิ่งที่สิทธิมนุษยชนของ
บุคคลไร้รัฐจะต้องได้รับการ
คุ้มครอง เจ้าสาวคนใหม่
และเพื่อนของเธอเดินทางไป
ยังเรือนหอในเนปาล  

แม้ภายหลังจะมีการรณรงค์ 
เรื่องสัญชาติครั้งใหญ่ของ
ทางรัฐบาล แต่ประชาชน
นับพันในเนปาลก็ยังคงอยู่
ในภาวะไร้รัฐ หรือเผชิญกับ
อุปสรรคนานัปการเพื่อที่จะ
ได้รับการพิสูจน์ความเป็น
พลเมือง ผู้คนจำานวนมาก 
เป็นชาวดาลิต ดังเช่น 
หญิงสาวคนนี้เป็นต้น
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UNHCR ช่วยเหลือรัฐอย่างไร
ในการให้ความคุ้มครองแก่บุคคลไร้รัฐ

สมัชชาสหประชาชาติมีมติมอบหมายให้ UNHCR ทำาหน้าที่ช่วยเหลือรัฐในการให้ความ
คุ้มครองแก่บุคคลไร้รัฐและแก้ไขสถานการณ์ของภาวะไร้รัฐ ทั้งน้ี มิใช่เพียงเพราะว่าบาง

ครัง้ปญัหาผูล้ีภ้ยักบัปญัหาภาวะไรร้ฐัมคีวามทบัซอ้นกนั แตย่งัเปน็เพราะการคุม้ครองบคุคลไรร้ฐั
ต้องใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกับการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยในหลายๆ ด้าน ซึ่งบุคคลทั้งสองประเภท
นี้ต่างก็ไร้ซึ่งความคุ้มครองระหว่างประเทศ

UNHCR ให้ความช่วยเหลือรัฐในการอนวุัตกิารหรอืการดำาเนินการให้เป็นผลตามบทบัญญตัิแห่ง
อนุสัญญา ๑๙๕๔ โดยการให้คำาแนะนำาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับกฎหมายและให้การสนับสนุน
เชงิปฏบิตักิาร เพือ่ส่งเสรมิการใชก้ระบวนการตดัสนิและมาตรการเพือ่ประกนัสทิธติามอนสุญัญา 
คณะกรรมาธกิารบริหารของ UNHCR มขีอ้เรยีกรอ้งเฉพาะมายงัสำานกังานฯ เพือ่ให ้“เผยแพรข่อ้มลู
ตามความเหมาะสม ให้การอบรมแก่ภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้กลไกที่เหมาะสมในการ
ระบ ุบนัทึก และใหส้ถานะแกบ่คุคลไรร้ฐั” (สามารถคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่UNHCR’s Executive 
Committee Conclusion 106 on Identification, Prevention and Reduction of Statelessness 
and Protection of Stateless Persons, 2006)
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ความสำาคัญของ
การภาคยานุวัติอนุสัญญา ๑๙๕๔ 

 การลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ :

 • เปน็หนทางสำาหรบัรฐัในการแสดงถึงพนัธะของรฐัท่ีมตีอ่อนสุญัญาในการทีจ่ะปฏบิตัิ

ต่อบุคคลไร้รัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมอันเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล

 • ทำาให้มั่นใจว่าบุคคลไร้รัฐจะสามารถเข้าถึงความคุ้มครองของรัฐ เพ่ือให้พวกเขา

สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเต็มภาคภูมิ

 • จัดให้มีกรอบการดำาเนินงานในการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลไร้รัฐที่อยู่ในอาณาเขตของ

รฐั และตอ้งมัน่ใจวา่พวกเขาจะสามารถใชส้ทิธขิองตนได ้อันรวมถึงการท่ีภาครัฐออก

บัตรประจำาตัวและเอกสารการเดินทางให้

 • สง่เสรมิการใหก้ารรบัรองสถานะทางกฎหมายระหวา่งประเทศของ “บคุคลไรร้ฐั” และ

กรอบการดำาเนนิงานรว่มกนัระหวา่งประเทศในการใหค้วามคุม้ครอง ดงันัน้ จงึเปน็การ

เพิ่มความโปร่งใสและความชัดเจนให้แก่การตอบสนองของรัฐที่มีต่อภาวะไร้รัฐ

 • เสรมิสรา้งความมัน่คงปลอดภยัและเสถยีรภาพโดยการหลีกเลีย่งการกดีกนัและการ

ทำาให้บุคคลไร้รัฐต้องตกอยู่ในสภาวะคนชายขอบ 

 • ปอ้งกนัการพลดัถิน่โดยสง่เสรมิการใหค้วามคุม้ครองบคุคลไรร้ฐัในประเทศท่ีพวกเขา

พำานักอยู่

 • ชว่ยเหลอื UNHCR ในการเพิม่การสนบัสนนุระหว่างประเทศเพือ่ใหค้วามคุม้ครองแก่

บุคคลไร้รัฐ
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ความเชื่อมโยงกับอนุสัญญา
ว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑

ไม่ว่าจะขยายสิทธิให้กับบุคคลไร้รัฐได้ครอบคลุมเพียงใด ก็ไม่อาจเทียบเท่ากับการที่

พวกเขาได้ถือสัญชาติ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในสัญชาติ และเมื่อใดก็ตามที่ “ความผิดปกติ 

(anomaly)” ของภาวะไร้รัฐเกิดขึ้น จึงควรมุ่งเน้นไปที่การป้องกันและการลดปัญหานั้น

การให้ความคุม้ครองบคุคลไรร้ฐัภายใตอ้นุสญัญาวา่ด้วยสถานะของบคุคลไร้รฐั ค.ศ. ๑๙๕๔ นัน้

ควรถูกมองว่าเป็นเพียงการตอบสนองชั่วคราวในช่วงที่กำาลังหาวิธีการในการให้ได้มาซ่ึงสัญชาติ 

การลดภาวะไร้รัฐด้วยการให้สัญชาตินั้น ยังคงเป็นเป้าหมายสูงสุด ดังนั้นอนุสัญญาว่าด้วยการ

ลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ เป็นการช่วยให้รัฐมีเครื่องมือสำาหรับการหลีกเลี่ยงและแก้ไขกรณีของ

การไร้รัฐ

อย่างไรก็ตาม รัฐภาคีของอนุสัญญา ๑๙๖๑ ควรพิจารณาการภาคยานุวัติหรือการเข้าเป็นภาคี

ในอนุสัญญา ๑๙๕๔ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการคุ้มครองมีอยู่พร้อมเมื่อต้องดำาเนินการ

กับกรณีของภาวะไร้รัฐ การภาคยานุวัติในอนุสัญญาเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐทั้งอนุสัญญา ๑๙๕๔ 

และ ๑๙๖๑ น้ัน นับว่าเป็นก้าวสำาคัญที่รัฐจะใช้ในการจัดการกับปัญหาภาวะไร้รัฐได้อย่างเต็ม 

รูปแบบ ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับอนุสัญญา ๑๙๖๑ ได้จาก เอกสารการป้องกัน

และลดภาวะไรร้ฐั – อนสุญัญาวา่ดว้ยการลดภาวะไรร้ฐั ค.ศ. ๑๙๖๑ (Preventing and Reducing 

Statelessness – The 1961 Convention on the Reduction of Statelessness, UNHCR, 2010)
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เมื่อไร้ซึ่งเอกสารแสดงตนที่ 
ถูกต้องตามกฎหมาย บุคคล 
ไร้รัฐมักไม่สามารถใช้สิทธิ 
มนุษยชนขั้นพื้นฐานได้ นี่เป็น
กรณีของอดีตพลเมืองโซเวียตนับ
พันคนที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน  
เขาเหล่านี้มีคุณสมบัติไม่ตรงกับ
ที่กฎหมายระบุไว้ในการยื่นขอ
สัญชาติของรัฐปกครอง  
ผู้คนจำานวนมากจึงมีเพียง
หนังสือเดินทางของสหภาพโซเวียต
ที่หมดอายุแล้ว ดังเช่นหญิงในภาพ
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คำาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการภาคยานุวัติ

นี่คือคำาตอบของคำาถามท่ีพบบ่อยเกี่ยวกับการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคล 

ไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ 

คำาถามและรายละเอยีดเพิม่เตมิถกูอภปิรายไวใ้น Nationality and Statelessness : A Handbook 

for Parliamentarians (UNHCR and Inter Parliamentary Union, 2005, updated in 2008)

 อนสุญัญา ๑๙๕๔ บงัคบัใหร้ฐัตอ้งใหส้ทิธิ

แก่บุคคลไร้รัฐในการเข้ามายังอาณาจักร 

และ/หรือ ให้อยู่อาศัยหรือไม่?

ไม่ อนุสัญญา ๑๙๕๔ มิได้ผูกมัดรัฐให้ต้อง

ยอมรับบุคคลไร้รัฐเข้าสู่อาณาจักรรัฐตน 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว อาจเป็นไป

ไม่ได้ที่บุคคลน้ันจะกลับคืนสู่ประเทศที่เคย

พำานักมาก่อนหรืออาจไม่มีประเทศเช่นน้ันอยู่

อีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้ การรับเอาบุคคลเข้า

มาสู่รัฐและการให้อาศัยอยู่ตามกฎหมายบาง

ประเภทอาจเปน็เพยีงทางออกเดยีว นอกจากนี ้

มาตรฐานระหวา่งประเทศอืน่ๆ อาจใหห้ลกัการ

พ้ืนฐานสำาหรับการรับหรือการไม่ขับไล่บุคคล

ไร้รัฐ กล่าวคือ รัฐมีพันธะสัญญาต่อหลักการ

ห้ามผลักดันกลับ ซ่ึงเป็นหลักการสำาคัญของ

กฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่อาจส่งบุคคล

ไร้รัฐกลับไปยังดินแดนที่เขาหรือเธออาจได้

รับอันตรายจากการประหัตประหารหรือท่ีๆ มี

การละเมิดมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศข้ันพื้นฐาน ซ่ึงรวมทั้งการทรมานและ

การลิดรอนสิทธิในชีวิต

 อะไรเป็นข้อแตกต่างระหว่างบุคคลไร้รัฐ

กับผู้ลี้ภัย?

บคุคลไรร้ฐัและผูล้ีภั้ยตา่งตอ้งการการคุม้ครอง

ระหว่างประเทศ พวกเขาพบว่าตัวเองตกอยู่ใน

สถานการณ์ที่อันตรายเนื่องจากจุดเกาะเก่ียว

ระหว่างพวกเขากับรัฐถูกทำาลาย ดังน้ันจึงมี

การกำาหนดคำานิยามสถานะให้ทั้งบุคคลไร้รัฐ

และผู้ลี้ภัยภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 

องค์ประกอบหลักของคำานิยามของผู้ล้ีภัยคือ 

เขาหรอืเธอมเีหตใุหเ้ชือ่ไดว่้ามีความหวาดกลวั

จากการถูกประหัตประหาร ในขณะที่การไร้รัฐ

นั้นไม่จำาเป็นต้องมีการประหัตประหาร และ

เช่นเดียวกันในการที่จะเป็นผู้ล้ีภัยนั้น บุคคล 

ไร้ รัฐต้องอยู่นอกประเทศที่พำานักของตน 

กระนั้น บุคคลไร้รัฐส่วนมากไม่เคยออกนอก

ประเทศท่ีตนเกิดเลย อย่างไรก็ตามภาวะ 

ไร้รัฐนับเป็นสาเหตุของการบังคับย้ายถ่ินฐาน 

ในกรณีที่บุคคลไร้รัฐตกเป็นผู้ล้ีภัยด้วยเช่นกัน 

พวกเขาจะอยู่ในความคุ้มครองของอนุสัญญา

ว่าด้วยสถานะของผู้ล้ีภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ และ

กฎหมายผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศ
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ไม่  เ น่ืองจากสิท ธิส่ วนใหญ่ที่ ระบุ ไว้ ใน

อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. 

๑๙๕๔ นั้นกล่าวว่า บุคคลไร้รัฐควรสามารถ

ใช้สิทธิได้เช่นเดียวกับคนต่างชาติคนอื่นๆ เป็น

อย่างน้อย ยิ่งไปกว่านั้นอนุสัญญายังได้ขยาย

จำานวนของสิทธิท่ีให้เฉพาะกับบุคคลไร้รัฐที่อยู่

ในอาณาจกัรรฐัอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายหรอื

อาศัยอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย ในบางกรณี 

บนชายฝั่งทะเลของประเทศบังกลาเทศ กลุ่มผู้ลี้ภัยจากทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ (Rakhine)  
ในเมียนมา ผลักเรือประมงของพวกเขาออกสู่ทะเล บุคคลไร้รัฐส่วนใหญ่มิได้เป็นผู้ลี้ภัย  
แต่ผู้ใดที่เป็นผู้ลี้ภัยด้วย จะต้องได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศ

เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนาและการเข้า

ถงึศาลน้ัน รฐัตอ้งปฏบิตัติอ่บคุคลไร้รฐัใหเ้ทยีบ

เทา่กบัพลเมอืงของตน กฎหมายสทิธมินษุยชน

ระหว่างประเทศช่วยเติมเต็มบทบัญญัติของ

อนุสัญญา ๑๙๕๔ และในหลายๆ กรณีสนธิ

สญัญาดา้นสทิธมินษุยชนหลายฉบบัมาตรฐาน

ที่สูงขึ้นในการปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐ

 รัฐถูกผูกพันให้ต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐเสมอด้วยพลเมืองของรัฐตนหรือไม่?
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 รัฐสามารถยอมรับเอาอนุสัญญา ๑๙๕๔ 

อย่างมีข้อสงวนได้หรือไม่?

ได้  รัฐต้ังข้อสงวนได้ในขณะให้สัตยาบัน 

หรือภาคยานุวัติ ยกเว้นการต้ังข้อสงวนต่อ

บทบญัญตัขิอ้ ๑ (คำานยิามของบคุคลไรร้ฐัและ

บทคัดออก) ข้อ ๓ (หลักการไม่เลือกปฏิบัติ)  

ข้อ ๔ (เสรีภาพในการนับถือศาสนา) และข้อ 

๓๓ ถึง ๔๒ (บทส่งท้าย)

 การที่รัฐจะภาคยานุวัติหรือเข้าเป็นรัฐ

ภาคีของอนุสัญญา ๑๙๕๔ น้ัน มีข้อควร

พิจารณาอะไรบ้าง?

เมื่อรัฐมีข้อผูกพันกับเครื่องมือสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศซึ่งครอบคลุมถึงบุคคลไร้รัฐ

แล้วนั้น รัฐจะพบว่าเป็นการง่ายในการนำาเอา

บทบัญญัติของสิทธิต่างๆ ที่อยู่ในอนุสัญญา 

๑๙๕๔ มาใช้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่า

บุคคลไร้รัฐสามารถใช้สิทธิตามที่บัญญัติไว้ใน

อนสุญัญา ๑๙๕๔ ไดน้ัน้ รฐัจำาเปน็ตอ้งกำาหนด

รูปแบบของกระบวนการพิจารณาตรวจสอบ

สถานะ เพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล 

ไรร้ฐัผูซ้ึง่อาจไดร้บัสทิธิประโยชนจ์ากบทบญัญัติ 

แห่งอนุสัญญาดังกล่าวนี้ ทั้งนี้  อนุสัญญา 

๑๙๕๔ มิได้กำาหนดไว้ซึ่งกระบวนการใด

กระบวนการหน่ึงเพื่อใช้พิจารณาตรวจสอบ

ว่าบุคคลนั้นไร้รัฐหรือไม่ ดังนั้นรัฐจึงต้อง

กำาหนดสถาบนั หนว่ยงานท่ีมอีำานาจรับผดิชอบ  

รวมไปถึงขั้นตอนของกระบวนการ มาตรการ

ป้องกันและการรับประกัน เพื่อให้มั่นใจได้

ว่าทุกสิ่งจะเป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะ

กรรมาธิการบริหารของ UNHCR ได้ระบุไว้ว่า 

สำานักงานฯ ควรให้คำาแนะนำาทางด้านการ

ดำาเนินการแก่รัฐภาคี ในการอนุวัติการหรือ

ดำาเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญา ๑๙๕๔ 

และเพื่อเป็นการรับประกันการดำาเนินงานให้

สอดคล้องกับข้อกำาหนด นอกจากนี้อนุสัญญา 

๑๙๕๔ ยังกำาหนดให้รัฐภาคีเปิดเผยข้อมูล

กฎหมายภายในประเทศและระเบยีบขอ้บงัคบั

อันเป็นความหมายของการอนุวัติการตาม

อนุสัญญา (ข้อ ๓๓) 

 รัฐจะภาคยานุวัติหรือเป็นรัฐภาคีใน

อนุสัญญา ๑๙๕๔ ได้อย่างไร?

รัฐสามารถภาคยานุวัติในอนุสัญญาว่าด้วย

สถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ได้ทุก

เมื่อโดยการย่ืนตราสารในการภาคยานุวัติต่อ

เลขาธิการสหประชาชาติ ภาคยานุวัติสารต้อง

ได้รับการลงนามโดยรัฐมนตรีกระทรวงการ 

ตา่งประเทศหรอื ประมขุของรฐัหรอืรฐับาล ทัง้น้ี 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระบวนการและ

รูปแบบในการภาคยานุวัติ สามารถค้นหาเพิ่ม

เติมได้ที่ www.unhcr.org/statelessness
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ข้อเรียกร้องระหว่างประเทศ
สำาหรับการภาคยานุวัติอนุสัญญา

สมัชชาสหประชาชาติ: 

เนื่องด้วยปัจจุบันมี ๖๕ รัฐที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ 

และรัฐจำานวน ๓๗ รัฐ ที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ ทั้งน้ี จึง

สนับสนุนให้รัฐที่ยังมิได้มีการดำาเนินการใดๆ ควรพิจารณาการภาคยานุวัติยอมรับเอา 

เครื่องมือเหล่านี้
• General Assembly Resolution 64/127, Office of the United Nations High Commissioner for 
Refugee, 18 December 2009

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ: 

เป็นท่ีรับทราบว่า พ.ศ. ๒๕๕๔ ถือเป็นวาระครบรอบ ๕๐ ปีของอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะ 

ไร้รัฐ และสนับสนุนให้รัฐที่ยังมิได้ภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาฉบับนี้และอนุสัญญาว่าด้วยสถานะ

ของบุคคลไร้รัฐเห็นควรให้พิจารณาการดำาเนินการดังกล่าว
• Human Rights Council Resolution 13/02, Human Rights and arbitrary deprivation of national-
ity, 24 March 2010

คณะกรรมาธิการบริหาร UNHCR: 

สนบัสนนุใหร้ฐัพจิารณาการภาคยานวุตัติอ่อนสุญัญาวา่ดว้ยสถานะของบคุคลไรร้ฐั ค.ศ. ๑๙๕๔ 

และสำาหรับรัฐภาคีให้พิจารณายกเลิกข้อสงวน
• Conclusion No.106 (LVII) – 2006

องค์การที่ปรึกษากฎหมายเอเชีย-แอฟริกา:

เชิญชวนให้รัฐสมาชิกพิจารณาความเป็นไปได้ในการภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาว่าด้วยสถานะ

ของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ เพื่อจัดการกับ

สถานการณ์ของบุคคลไร้รัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
• Resolution on the Half-Day Special Meeting on “Legal Identity and Statelessness”, 8 April 2006

สมัชชาองค์การรัฐอเมริกัน: 

มีมติให้ ๑. เน้นยำ้าความสำาคัญของมาตรการสากลสำาหรับคุ้มครองบุคคลไร้รัฐ: อนุสัญญาว่า

ด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ 

๒. สนับสนุนให้รัฐสมาชิกที่ยังมิได้ดำาเนินการใดๆ พิจารณาการให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติใน

มาตรการระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับบุคคลไร้รัฐ และส่งเสริมให้รับเอากระบวนการและกลไกทาง

สถาบันสำาหรับการนำาไปปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเหล่านั้น 
• Resolution of General Assembly, AG/RES. 2599 (XL-O/10), Prevention and Reduction of 
Statelessness and Reduction of Statelessness and Protection of Stateless Persons in the 
Americas, 8 June 2010
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ภ
าค

ผน
วก

 1 ตัวอย่างตราสารภาคยานุวัติ 
สำาหรับการภาคยานุวัติอนุสัญญา 

ว่าด้วยสถานะของ
บุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ 

ตามที่อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐได้รับมติยอมรับโดยที่ประชุมผู้มีอำานาจเต็ม เมื่อ

วันที่ยี่สิบแปด เดือนกันยายน คริสต์ศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบส่ี และเปิดให้ภาคยานุวัติตาม

มาตรา ๓๕ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้;

และตามทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นขอ้ ๔ ของมาตรา ๓๕ วา่ การภาคยานวุตัติอ่อนสุญัญาจะมผีลก็ตอ่เมือ่

มีการยื่นตราสารภาคยานุวัติต่อเลขาธิการสหประชาชาติ;

บัดนี้ ด้วยประการนี้ ผู้ลงลายมือชื่อ [ตำาแหน่งประมุขแห่งรัฐ, หัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ] ขอแจ้งการภาคยานุวัติของ [รัฐที่เกี่ยวข้อง];

มอบใหไ้ว้ ณ______________________________วนัที_่__________________________________

เดือน_____________________________________________คริสต์ศักราชสองพัน___________

[ตราประทับทางการและลายมือชื่อของผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม]

[ลายมือชื่อประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ]
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ปก
เด็กไรรัฐมักจะไมสามารถเขาถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปนเวลาหลายทศวรรษมาแลวที่
รัฐซะบาฮ ประเทศมาเลเซีย ตองเปนเจาบาน
รับผูลี้ภัยจากประเทศฟลิปปนสและผูอพยพ
ทั้งจากประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส 
เด็กๆ ในกลุมคนเหลานี้มักลงเอยดวยการเปน
บุคคลไรรัฐ ในขณะที่เด็กๆ ที่ถือเอกสารแสดง
ตนอยางถูกตองสามารถเขาเรียนในโรงเรียน
ได แตเด็กที่ไมมีเอกสารดังกลาว ดังเชน
เด็กชาย ๒ คนทางขวามือนี้ ถูกกันออกจาก
การเขาถึงบริการสาธารณะสวนใหญ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

UNHCR และงานที่เกี่ยวของกับภาวะไรรัฐ

เยี่ยมชมไดที่เว็บไซต www.unhcr.org/statelessness 

รวมทัง้สามารถคนหาขอมลูทีเ่กีย่วของกบับทสรปุ

ของการใหความคุมครองระหวางประเทศของ

คณะกรรมาธิการบริหารของ UNHCR โดยเฉพาะ

บทสรปุที ่๑๐๖ วาดวยการตรวจพสิจูน การปองกนั

และการลดภาวะไรรัฐและการใหความคุมครอง

บุคคลไรรัฐ (๒๐๐๖) 

Conclusion on 106 on Identification, Prevention 

and Reduction of Statelessness and Protection 

of Stateless Persons (2006) 

กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการ

ใหความคุมครองบคุคลไรรฐั รวมท้ังอนุสญัญา 

๑๙๕๔ วาดวยสถานะของบุคคลไรรัฐ 

รายละเอียดเ พ่ิมเติมเ ก่ียวกับการอภิปราย

อนสุญัญา ๑๙๕๔ รวมทัง้หลกัการระหวางประเทศ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใหความคุมครองบุคคลไรรัฐ 

ส า ม า ร ถ ค  น ห า ไ ด  ที่  N a t i o n a l i t y  a n d 

S t a t e l e s s n e s s :  A  H a n d b o o k  f o r 

Parl iamentarians  (UNHCR and Inter-

Parliamentary Union, 2005, updated in 2008). 

สํ าหรับความคิดเห็นโดยละเ อียดเ ก่ียวกับ

อนุสญัญา ๑๙๕๔ สามารถคนหาไดที ่Convention 

relating to the Status of Stateless Persons – Its 

History and Interpretation (Robinson, 1955.) 

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร

ระหวางประเทศที่เก่ียวของอ่ืนๆ สามารถคนหา

ไดที่เว็บไซต www.refworld.org 

คํารองขอ

จากขาหลวงใหญ

ผูลี้ภัย

สหประชาชาติ 

ทุกวันนี้ ประชาชนนับลานคนทั่วโลกตางเผชิญกับ

ความยากลําบากท่ีรายแรงอันเน่ืองมาจากภาวะ

ไรรัฐ อนุสัญญาวาดวยสถานะของบุคคลไรรัฐ

ไดกําหนดกรอบการทํางานสําหรับรัฐในการชวย

เหลือบุคคลไรรัฐ เพื่อใหบุคคลเหลานั้นสามารถใช

ชี วิตได อย  างปลอดภัยและภาคภู มิจนกว  า

สถานการณของพวกเขาจะไดรับการแกไข ปจจุบัน

นี้ มีเพียงไมกี่รัฐที่เปนรัฐภาคีกับอนุสัญญาฉบับนี้ 

เราจําเปนตองชวยกัน ขาพเจาขอเรียกรองใหรัฐรับ

ภาคยานุวัติตออนุสัญญาและขาพเจาขอใหคําม่ัน

วาสาํนกังานฯ ของขาพเจาจะใหการสนบัสนนุอยาง

เต็มที่แกรัฐบาลในการดําเนินการใหเปนไปตาม

บทบัญญัติ

- อันโตนิโอ กุเตเรส – 
จัดทําโดย: 
UNHCR 
P.O. Box 2500, 1211 Geneva 2, Switzerland
September 2010
แปลและจัดพิมพฉบับภาษาไทยโดย:
UNHCR สํานักงานประจําประเทศไทย ชั้น ๓ A 
อาคารสหประชาชาต ิถนนราชดาํเนนินอก กรงุเทพฯ ๑๐๒๐๐
มีนาคม ๒๕๖๐

เอกสารฉบับนี้ใชคําวา “ไรรัฐ” (statelessness) แทนคําวา “ไรรัฐ ไรสัญชาติ” แตยังคงความหมายครอบคลุมตามอนุสัญญา
วาดวยสถานะของบุคคลไรรัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาและบริบทสากล 
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บุคคลไรรัฐ
อนุสัญญาวาดวยสถานะของบุคคลไรรัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔

การคุมครองสิทธิของ


