
การแสวงหาทางออกอย่างเร่งด่วนเพื่อ
ยุติปัญหาเด็กไร้สัญชาติ

ที่นี่คือ
บ้านของฉัน



ในชวิีตมนุษย์ เรามช่ีวงเวลาเป็นเดก็ทีส่ัน้นัก  ความไร้สญัชาติเป็นอปุสรรคส�าคัญต่อชวิีตของเด็กโดยทีเ่ด็กจะต้องเผชญิความทุกข์
จากการถูกเลอืกปฏิบตั ิความสบัสนและ สิน้หวัง หากเราจะฝากอนาคตไว้กับคนรุ่นต่อไป ชวีติของพวกเขาน้ันควรจะเป็นส่วน
ทีม่คีวามหมายกับปัจจบุนั เดก็  ๆของเรา จงึไม่ควรถูกท้ิงให้ไร้สญัชาติ
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โลกควรจะเป็น    บ้านของเดก็ทุกคน



เด็กไร้สัญชาติต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติไปตลอดชีวิต 
สถานะไร้สัญชาติน้ัน ล้วนส่งผลต่อการเรียนรู้ การเจริญเติบโต รวมไปถึงการบรรลุถึง 
เป้าหมายและความฝันส�าหรับอนาคต

อย่างน้อย ทกุๆ ๑๐ นาทีจะมีเดก็ไร้สัญชาตถืิอก�าเนดิข้ึนมา ณ ท่ีแห่งใดแห่งหน่ึงบนโลก
ใบนี ้ ซึง่ถือได้ว่าเป็นปัญหาท่ีเพ่ิมขึน้ในทุกขณะ ท้ังนีใ้น ๒๐ ประเทศท่ีมจี�านวนประชากร 
ไร้สญัชาติมากท่ีสุดนัน้ มเีด็กไร้สัญชาตอิย่างน้อย ๗๐,๐๐๐ คนถือก�าเนดิข้ึนในแต่ละปี 

ความไร้สญัชาตมิผีลกระทบท่ีร้ายแรงอย่างย่ิง กล่าวคอื มากกว่า ๓๐ ประเทศ เดก็ต้องมี
เอกสารแสดงสญัชาตเิพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาล นอกจากน้ีมจี�านวน ๒๐ ประเทศเป็น
อย่างน้อยทีเ่ด็กไร้สัญชาตไิม่สามารถได้รับวัคซนีอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ 

รายงานฉบับนี้มีจุดประสงค์เพ่ือน�าเสนอข้อมูลเชิงลึกที่นอกเหนือไปจากจ�านวนสถิติ
เหล่าน้ี โดยข้อมูลดังกล่าวได้มาจากประสบการณ์จริงท่ีเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน 
ไร้สญัชาต ิอกีทัง้ยังน�าเสนอด้วยว่า พวกเขาได้รับผลกระทบจากภาวะไร้สัญชาตอิย่างไรบ้าง

ในเดือนกรกฎาคมและสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ UNHCR ได้พูดคยุในประเดน็ทีเ่ก่ียวกับ
ประสบการณ์ต่อความเป็นเด็กไร้สัญชาติ กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะไร้สัญชาติ
มากกว่า ๒๕๐ ราย๑ ในเจ็ดประเทศท่ัวโลก ซึ่งรวมถึงพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กและ
เยาวชนเหล่านีด้้วย 

รายงานฉบับนี้ถือว่าเป็นการส�ารวจที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ฉบับแรก ที่ได้
รวบรวมทัศนะของเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติจากหลายๆ ประเทศไว้ด้วยกัน เด็กและ
เยาวชนหลายคนไม่เคยเล่าถึงชวิีตในภาวะไร้สัญชาตขิองพวกเขากับใครเลย

นอกจากน้ีรายงานฉบับนี้ ยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการที่ไม่ถูกรับรองเป็นพลเมืองของ
ประเทศใดๆ เลยน้ัน ก่อให้เกิดอปุสรรคต่อการศกึษา การเข้าถึงบริการทางสาธารณสขุและ
ผลกระทบต่อโอกาสในการท�างานอย่างไรบ้าง อกีทัง้ยังได้เปิดเผยถึงผลกระทบทางจติใจ
และปัญหาอนัซบัซ้อนท่ีเกิดข้ึนจากความเป็นคนไร้สญัชาต ิทีไ่ม่ได้เกิดเฉพาะในเด็กเท่านัน้ 
แต่ยังรวมไปถึงครอบครวัของพวกเขา สังคมและประเทศชาตอิกีด้วย ซึง่แสดงให้เห็นอย่าง
ชดัเจนถึงความจ�าเป็นเร่งด่วนในการยุตแิละป้องกันปัญหาเดก็ไร้สัญชาติ

๑.  UNHCR ได พู้ดคุยกับเด็กและเยาวชนที่มีอายไุมเ่กิน ๒๔ ปี
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– อันโตนิโอ กุแตเรส
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ

โลกควรจะเป็น    บ้านของเดก็ทุกคน

๑รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ



ประเด็นที่พบ

การศึกษา

“เด็กทุกคนควรมีสิทธิใน
การศึกษาและเรียนรู้  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด” 

(บุญ, อายุ ๑๖ ปี จากประเทศไทย)

จ า ก ก า ร ท่ี  U N H C R  ไ ด ้ จั ด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร ่วม
กับเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติ 
พบว ่าพวกเขาต ้องเผชิญกับ
อุปสรรคหลายประการทางด้าน
การศึกษา ในบางกรณีโรงเรียน
หลายแห่ง ไม่อนุญาตให้นักเรียน
ที่ไม่ได้ถือสัญชาติเข้าเรียน  หรือ
เรียกเก็บค่าเล่าเรียนจากนักเรียน
ต ่างชาติ ในอัตราที่สู ง เ กินไป 
ท�าให ้พวกเขาไม ่สามารถรับ
ภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษานี้
ได้  ในหลายกรณีเด็กไร้สัญชาติ
ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสอบปลาย
ภ า ค  ห รื อ ถู ก เ พิ ก ถ อ น
ประกาศนียบัตร ส�าเร็จการศึกษา 
ซึ่งส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนและ
ขาดโอกาสที่จะได ้ท�างานท่ีด ี
บ ่อยครั้ ง ท่ี เด็ก เหล ่า น้ีพบว ่า
ตนเองไม่สามารถยื่นขอรับทุน
การศึกษาหรือกู้ยืมเงินเพ่ือการ
ศึกษาได้ ท้ังน้ีไม่ว่าจะมีอุปสรรค
ใดๆ เกิดขึ้นก็ตาม ผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นไม ่ได ้แตกต่างกัน ซึ่งก็คือ 
เยาวชนคนหน่ึงไม่สามารถท�า
ตามความฝันของเขาได้

การสาธารณสุข

“ท�าไมผมถึงต้อง 
เป็นทุกข์อย่างนี้”

(ปราทาป, อายุ ๑๕ ปี
จากประเทศมาเลเซีย)

มีหลายกรณีท่ีเด็กไร้สัญชาติและ
ผู ้ปกครองของพวกเขาจ�าต้อง
ยกเลิกความตั้งใจในการเข้ารับ
การรักษาในสถานพยาบาลที่ได้
มาตรฐาน แม้ว่าจะอยู่ในภาวะ
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอย่างสาหัส
ก็ตาม ข้อจ�ากัดในการเดินทาง  
อัตราค ่ารักษาพยาบาลท่ี สูง
ส�าหรับชาวต่างชาติ การเลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการขาดความรู้ใน
ด้านสุขอนามัย ล้วนเป็นข้อจ�ากัด
ต่อการเข ้าถึงการสาธารณสุข
ของเด็กที่ UNHCR ได้พูดคุยด้วย 
ในบางกรณี การขาดเอกสาร
แสดงสัญชาติท� า ให ้แม ่ที่ ไ ร ้
สัญชาติเลือกที่จะให้ก�าเนิดทารก
ที่ บ ้ า น แ ท น ก า ร ค ล อ ด ท่ี โ ร ง
พยาบาล ซึ่งท�าให้เกิดความซับ
ซ้อนในการเข้าถึงการจดทะเบียน
การเกิดของเด็ก ถึงแม้ว ่าเด็ก
เหล่านี้จะได้รับสัญชาติในภาย
หลังที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่
การตกอยู ่ในภาวะไร ้สัญชาติ
ขณะท่ีเป็นเด็กนั้นย่อมส่งผลทาง
ลบต่อจิตใจในระยะยาว

ความเป็นเด็ก

“ผมไม่ได้เล่นเบสบอล 
ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนี้” 

(โจ, อายุ ๑๓ ปี จากสาธารณรัฐ
โดมินิกัน)

นอกเหนื อจากการ ท่ี เด็ ก ถูก
ปฏิเสธการเข้าถึงสิทธิทางการ
ศึกษาและการสาธารณสุขแล้ว
นั้น ภาวะความไร ้สัญชาติยัง
คุกคามเสรีภาพของหลายๆ
ค น ใ น ด ้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
โอกาสในการใช้ชี วิตแบบเด็ก
ทั่วไป ที่จะได้วิ่งเล่นหรือเรียนรู้ใน
ส่ิงใหม่ๆ การถูกตราว่าเป็นคน
นอกทั้งๆที่อยู ่ ในประเทศของ
ตนเองนั้น ท�าให้หลายคนจ�าเป็น
ต้องรับมือกับการถูกเลือกปฏิบัติ
ตั้งแต่อายุยังน้อย เด็กบางคน
ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่บังคับให้
พวกเขาจ�าต้องด้ินรนใช้ชีวิตก่อน
ถึงวัยอันควร  เช่น ต้องท�างาน
ตั้งแต่อายุยังน้อย ต้องอาศัยในที่
ที่ไม่มีความปลอดภัย หรือต้อง
ทนต่อการถูกล ่วงละเมิดจาก
กลุ ่มผู ้มีอ�านาจ นอกจากนี้ใน
หลายกรณีที่มีระดับความรุนแรง
มาก พบว่า เด็กไร้สัญชาติทั้ง
หญิงและชายต่างเสี่ยงต่อการถูก
ล่วงละเมิดและถูกแสวงหาผล
ประโยชน์

โอกาสในการท�างาน

“ไม่มีประตูบานใดในโลก
เปิดต้อนรับฉัน”

(จิแรร์, อายุ ๑๙ ปี จากสาธารณรัฐ
จอร์เจีย)

ความไร้สัญชาติที่ไม่ได้รับการ
แก ้ไขนั้นนับว ่าเป ็นข ้อจ�ากัด
ส�าคัญต่อเยาวชนหลายคนท่ีเข้า
ร่วมในกิจกรรมครั้งน้ี ในการท่ี
พวกเขาจะเติบโตเป ็นผู ้ใหญ่ 
ความกังวลประการหน่ึงท่ีได้รับ
การกล่าวถึงเป็นอย่างมากจาก
เยาวชนทั้ งหญิงและชายคือ 
โอกาสในการที่จะได้ท�างานท่ี
ตรงกับความสามารถ ความมุ่ง
หวังและศักยภาพของพวกเขา 
ข ้อจ� า กัดทางการศึกษาและ
เสรีภาพในการเดินทางนับว่าเป็น
ป ัจจัยหลักต ่อโอกาสในการ
ท�างานและเป็นอุปสรรคต่อการ
หลุดพ้นจากวงจรความยากจน
และการถูกกีดกันให้เป็นคนชาย
ขอบ ซึ่งผลกระทบของภาวะไร้
สัญชาตินั้นถ่ายทอดจากคนรุ่น
หนึ่งไปยังคนรุ่นต่อไป เยาวชนไร้
สัญชาติทุกคนจากกิจกรรมนี้ 
ต่างสามารถเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐาน 
แต่ไม ่อาจมีความคาดหวังถึง
อนาคตที่พวกเขาใฝ่ฝันได้

2 รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ๒ รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ



ทางออกของปัญหา

 
สาระส�าคัญท่ีได้จากการพูดคุย
กับเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติ 
คือความรู้สึกถึงความผูกพันกับ
ประเทศท่ีพวกเขาถือก�าเนิดและ
อาศัยอยู่มาท้ังชีวิต ทางออกท่ีดี
ที่สุดต่อปัญหาความไร้สัญชาติที่
ใช ้ได้ในเกือบทุกกรณี คือการ
เปล่ียนความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่แล้ว
ระหว่างเด็กและประเทศท่ีเป็น
บ้านเกิดเมืองนอน ให้เป็นความ
ผูกพันทางตัวบทกฎหมาย โดย
การให ้ สัญชาติ  ซึ่ ง เป ็นสิ่ งที่
ส�าคัญอย่างย่ิงและควรจะได้รับ
การด�าเนินการโดยเร็วที่สุด เพ่ือ
จะได้ไม่มีเด็กที่ต้องเติบโตอย่าง
ไร้ศักดิ์ศรี หรือต้องเผชิญต่อการ
ถูกล ่ ว งละ เมิ ดจากความไร ้
สัญชาติ

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเด็กไร้สัญชาติน้ัน เป็นหน่ึงในเป้าหมายหลักของ UNHCR ในการ
รณรงค์เพื่อยุติปัญหาความไร้สัญชาติภายในระยะเวลา ๑๐ ปี หรือภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗” (UNHCR’s 
Campaign to End Statelessness in 10 Years) ในการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายนี้ UNHCR ได้เรียกร้อง
ให้ทุกประเทศด�าเนินมาตรการตามแนวทางที่สอดคล้องกับ “แผนปฏิบัติงานสากลเพ่ือการยุติปัญหา
ความไร้สัญชาติ” (Global Action Plan to End Statelessness) ดังต่อไปนี้:

■ ยินยอมให้เด็กถือสัญชาติของประเทศท่ีเด็กน้ันถือก�าเนิด ซึ่งถ้าไม่ด�าเนินการเช่นนั้น เด็กจะ
ตกอยู่ในภาวะไร้สัญชาติ

■  แก้ไขกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้มารดาส่งผ่านสัญชาติของตนไปยังบุตรได้เช่นเดียวกับบิดา

■  ยกเลิกกฎหมายและการปฏิบัติที่ปฏิเสธสัญชาติของเด็กด้วยสาเหตุทางชาติพันธุ์ เชื้อชาติ 
หรือศาสนา

■  รับประกันว่ามีการจดทะเบียนการเกิดให้กับเด็กทุกรายเพื่อป้องกันภาวะไร้สัญชาติ

ที่นี่คือบ้านของฉัน

3รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ ๓รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ



ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ UNHCR 
ได้ท�ากิจกรรมการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเด็กและเยาวชน๒ 

จ�านวนกว่า ๒๕๐ คน รวมถึงพ่อแม่, ผู้ปกครอง, กลุ่มประชา
สังคม และรัฐบาลในเจ็ดประเทศอันได ้แก ่  โกตดิ วัวร ์ , 
สาธารณรัฐโดมินิกัน, จอร์เจีย, อิตาลี, จอร์แดน๓, มาเลเซีย 
และประเทศไทย๔ เก่ียวกับประสบการณ์ต่อภาวะไร้สัญชาติ 
ที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกท่ีมีการจัดกิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนทัศนะของเด็กและเยาวชน ท่ีนอกจากจะมี
เน้ือหาสาระครอบคลุมประเด็นความไร้สัญชาติแล้ว ยังเป็น
กิจกรรมท่ีมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของผู้เข้าร่วมมาก
ที่สุดเท่าที่เคยมีมา อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่เด็กและเยาวชน 
ส ่วนมากได้เป ิดเผยถึงเรื่องราวของการที่มีชี วิตอยู ่แบบ 
ไร้สัญชาตินั้นว่าเป็นเช่นไร

ค�าบอกเล่าของเด็กและเยาวชนแต่ละคนจากกิจกรรมครั้ง
นี้ได้ถูกน�าเสนอให้เห็นอย่างชัดเจนในรายงานฉบับ
นี้ ว่าภาวะไร้สัญชาติเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
รู้, การเติบโต, การเล่น และการสร้างชีวิต
ให้สมบูรณ์ และยังได้ชี้ให้เห็นว่าภาวะ
ไร้สัญชาตินั้นเป็นสิ่งกีดขวางการเข้า
ถึงการศึกษา, การเข้ารับบริการ
ทางสาธารณสุข และโอกาสใน
ก า ร ไ ด ้ ท� า ง า น ท่ี เ ห ม า ะ ส ม 
นอกจากนี้ยังเปิดเผยถึงสภาพ
จิตใจท่ีถูกกระทบ ไม่เพียงแต่
กับคนรุ่นเยาว์เท่านั้นแต่รวมถึง
ครอบครัว, ชุมชนและประเทศ
ชาติด้วย 

ทุกวันนี้เด็กจ�านวนหลายล้านคน
ก�าลังเฝ้ามองชีวิตวัยเด็กท่ีสูญหายไป
ของตนโดยปราศจากความรู ้สึกว่าเป็น
ส่วนหนึ่งและปราศจากความรู ้สึกว่าได้รับ
ความคุ้มครอง ซึ่งมาพร้อมกับการมีสัญชาติ ทั้งนี้
นับว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่ง ที่ในขณะที่แผนงานว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนสากลได้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงการให้ความ
คุ้มครองสิทธิของเด็กที่ครอบคลุมในเรื่องของสิทธิที่เด็กทุกๆ 
คนจะต้องมีสัญชาติ โดยที่สิทธิด้านน้ีได้รับความคุ้มครองภาย

บทน�า

ใต ้มาตรา  ๗ ของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ

เด็ก (United Nations 
C o n v e n t i o n  o n  t h e 

Rights of the Child) ซึ่ง 
๑ ๙ ๔  ป ร ะ เ ท ศ จ า ก จ� า น ว น

ทั้งหมด ๑๙๖ ประเทศทั่วโลกได้ให้
สัตยาบันต่ออนุสัญญาน้ี สิทธิในการมีสัญชาติ

น้ียังได้ถูกระบุไว้ในตราสารระดับสากลและภูมิภาคหลายฉบับ 
ดังเช่นท่ีคณะกรรมการแอฟริกันเพ่ือสิทธิและสวัสดิการของเด็ก 
(African Committee on the Rights and Welfare of the 
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๒. เด็กและเยาวชนที่มีอายไุมเ่กิน ๒๔ ปี

๓. ในประเทศจอรแ์ดน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนพูดคุยนี้ถูกจ�ากัดอยู ่ในประเด็น
ที่วา่ดว้ยการปอ้งกันภาวะไรส้ัญชาติภายในกลุม่ของเด็กผู ล้ี้ภัยชาวซีเรีย

๔.  เหตุผลที่ประเทศเหลา่นีไ้ดถู้กคัดเลือกเพื่อจัดกิจกรรม เนื่องจากมีประชากร
ไรส้ัญชาติหรือมีประชากรที่อยู ่ในภาวะเสี่ยง (ประเทศจอรแ์ดน) โดยค�านึงถึง
ความหลากหลายทางภูมิศาสตร ์ 

๕. คณะกรรมการแอฟริกันเพื่อสิทธิและสวัสดิการของเด็ก, ค�าตัดสินคดเีด็ก 
ชาวนูเบียนและรัฐบาลเคนยา ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

Child) ได้มีมติเมื่อไม่นานมานี้ว่า “การเป็นเด็กไร้สัญชาติเป็น
สิ่งที่ขัดแย้งต่อหลักการประโยชน์สูงสุดของเด็ก๕”

ไม่มีเหตุผลใดท่ีเด็กจะต้องไร้สัญชาติไม่ว่าจะด้วยการถูก
เลือกปฏิบัติที่แฝงอยู่ในกฎหมายสัญชาติหรือด้วยเหตุผลอื่นใด
ก็ตาม ภาวะไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นกับเด็กน้ันสามารถป้องกันได้ 
การเห็นถึงความส�าคัญของผลกระทบด้านลบท่ีเกิดจากภาวะไร้
สัญชาติของเด็ก และการด�าเนินการเพ่ือป้องกันปัญหาไม่ว่าจะ
ในตัวบทกฎหมายหรือวิถีทางปฏิบัตินั้น ย ่อมจะท�าให้รัฐ
สามารถรับรองความเก่ียวพันที่แท้จริงที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กกับ
ประเทศของตนผ่านทางการให้สัญชาติได้

ภาพกิจกรรมการแลกเปลีย่นกับ
เดก็และเยาวชนไรส้ญัชาติ

ในประเทศมาเลเซีย

๕รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ



สาเหตุหลักของภาวะไร้สัญชาติ

ที่เกิดขึ้นกับเด็ก

การเลือกปฏิบัติ เช่น การเลือกปฏิบัติที่อยู่บนพ้ืนฐานของ
ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์, เชื้อชาติ, ศาสนา หรือ
เพศสภาพ ล้วนเป็นสาเหตุหลักของปัญหาความไร้สัญชาติ
ท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก ประชากรไร้สัญชาติส่วนใหญ่ในโลกเป็น
ชนกลุ่มน้อย และพบว่ามีประเทศอย่างน้อย ๒๐ ประเทศที่
ยังคงมีกฎหมายสัญชาติอันมีลักษณะเป็นการกีดกันการให้
สัญชาติหรืออนุญาตให้เพิกถอนสัญชาติด้วยเหตุผลทาง
ด้านชาติพันธุ์, เชื้อชาติหรือศาสนา 

ในบางประเทศ แม้ว่าจะมีตัวบทกฎหมายท่ีปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ แต่ในการด�าเนินงานท่ีแท้จริงแล้วนั้นส่ิงที่เกิด
ขึ้นอาจจะแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐโดมินิกัน 
ที่แม้ว่ากฎหมายจะระบุการให้สัญชาติไว้อย่างชัดเจน แต่
บ่อยครั้งท่ีบุคคลที่มีเชื้อสายไฮติถูกปฏิเสธการให้สัญชาติ
โดยฝ่ายงานทะเบียนราษฎร์

จ�านวน ๒๗ ประเทศทั่วโลกมีกฎหมายสัญชาติที่ไม่อนุญาต
ให้มารดาส่งผ่านสัญชาติของตนไปยังบุตรได้ดังเช่นบิดา 
ซึ่งสถานการณ์นี้อาจท�าให้เด็กตกอยู่ในภาวะไร้สัญชาติได้ 
ในกรณีที่พ่อเป็นคนไร้สัญชาติ หรือเสียชีวิต หรือละท้ิง
ครอบครัว หรือไม่มีความประสงค์ หรือไม่สามารถส่งต่อ
สัญชาติได้ 

“ลูกของฉันไม่มีสัญชาติ เพราะว่าปู่ไม่มีสัญชาติและพ่อก็
ไม่มีสัญชาติด้วย และฉันก็ไม่สามารถท�าอะไรเพ่ือพวกเขา
ได้ ในระบบของประเทศเลบานอน แม่ไม่สามารถส่งต่อ
สัญชาติไปยังลูกหรือสามีได้  […] ถ้าปัญหาของลูกๆ ไม่ได้

การเลือกปฏิบัติ 

รับการแก้ไข พวกเขาคงจะไม่มี
อนาคต” อามาล สตรีชาวเลบานอน 
ผู้เป็นแม่ของรามา เด็กอายุ ๙ ขวบ
ที่ไม่มีสัญชาติ ได้กล่าวไว้ 

ในประเทศอิตาลี ค�าร้องหรือการแสดง
เจตจ�านงส่วนบุคคล ถือเป็นข้อก�าหนดที่
ต ้องมีในกระบวนการขอแปลงสัญชาติ  
คริสตินาซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายและ
ความคิด เกิดในประเทศอิตาลีโดยท่ีไม่มีสัญชาติ  
แม้ว่าปัจจุบันเธอจะสามารถขอสัญชาติอิตาลีได้ 
เนื่องจากมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์แล้วก็ตาม แต่นับว่า
เป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยากล�าบากส�าหรับเธอที่จะ
เข้าใจถึงแนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง และ
ย่ิงกว ่าน้ันการแสดงเจตจ�านงในการขอ
สัญชาติอิตาลี หรือการเตรียมค�าร้องของ
เธอเองนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคที่
เธอไม่สามารถท�าได้ ด้วยเหตุนี้ท�า
ให้คริสตินาไม่มีโอกาสย่ืนค�าร้อง
เพ่ือขอสัญชาติได้เลย ซึ่งเป็นส่ิงท่ี
ซานโดกัน พ่อเชื้อสายโรมาของ 
คริสตินา ซึ่งไม่มีสัญชาติเช่นกัน 
ถือว ่ า เป ็น ส่ิ ง ท่ียอม รับไม ่ ได ้ 
“ส�าหรับลูกสาวของผม สิทธิใน
การได ้ รับสัญชาติ เป ็นสิทธิ
ประการเดียวที่เธอมี”

๖ รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ



สาเหตุหลักของภาวะไร้สัญชาติ

ที่เกิดขึ้นกับเด็ก

แอนนิค อายุ ๑๓ ปี 
จากประเทศโกตดิววัร ์
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ครสิตนิา อายุ ๑๘ ปี 
และครอบครวัของเธอ 
จากประเทศอติาลี 

ช่องว่างในกฎหมายสัญชาติ
มาตรการบางประการในกฎหมายสัญชาติสามารถป้องกันการส่ง

ผ่านความไร้สัญชาติจากคนรุ่นหน่ึงไปยังรุ่นต่อไปได้ และยังช่วยใน
กรณีท่ีพ่อแม่ท่ีมีสัญชาติแต่ไม่สามารถส่งผ่านไปยังลูกได้ หรือกรณี
ท่ีเด็กถูกทอดท้ิงและไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นพ่อแม่ ทั้งนี้จ�านวนประเทศ
เกินกว่าครึ่งหน่ึงในโลกยังขาดหรือมีมาตรการการป้องกันภาวะ 
ดังกล่าวในกฎหมายสัญชาติที่ไม่เพียงพอในการท่ีจะให้สัญชาติแก่
เด็กไร้สัญชาติท่ีเกิดในเขตแดนของตน ในบางกรณีพบว่ากฎหมาย
สัญชาติที่มีมาตรการป้องกันภาวะไร้สัญชาติแล้วนั้น ยังมีช่องว่างใน
การน�าไปปฏิบัติ ซึ่งนับว่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะไร้
สัญชาติในเด็ก โดยท่ีมีเด็กไร้สัญชาติจ�านวนอย่างน้อย ๗๐,๐๐๐ 
รายเกิดขึ้นทุกปีในประเทศที่มีจ�านวนประชากรไร้สัญชาติมากที่สุด 
๒๐ ประเทศ

เด็กที่ถูกทอดทิ้งโดยที่ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นพ่อแม่นั้น นับว่าเป็นอีก
กลุ่มท่ีเสี่ยงต่อการตกอยู่ในภาวะไร้สัญชาติ จ�านวนเกือบหน่ึงใน
สามของประเทศท้ังหมดไม่มีบทบัญญัติใดๆ ในกฎหมายสัญชาติท่ี
ระบุถึงการให้สัญชาติแก่เด็กกลุ่มนี้ท่ีพบในเขตประเทศของตน ดัง
เช่น ในประเทศโกตดิวัวร์ ที่ซึ่งไม่มีบทบัญญัติหรือมาตรการการป้อง
กันใดๆ ประกอบกับประวัติศาสตร์ของประเทศท่ีมีการอพยพและ
การเกิดสงครามภายใน ท�าให้มีจ�านวนคนไร้สัญชาติโดยประมาณ
เกือบ ๗๐๐,๐๐๐ คน โดยที่ ๓๐๐,๐๐๐ คนในนั้น เชื่อว่าเป็นเด็กที่
ถูกทอดทิ้ง

ในประเทศโกตดิวัวร์ แอนนิค วัย ๑๓ ปี ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความ
ดูแลและอาศัยอยู่กับตาและยายตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กเล็ก ไม่กี่ปีหลัง
จากน้ันตาและยายเสียชีวิตลง และเธอได้ไปอยู่ในความดูแลของ

ครอบครัวที่มีชาติพันธุ ์เดียวกัน  ด้วยเหตุท่ีเธอไม่ได้รับการจด
ทะเบียนการเกิด จึงไม่มีหลักฐานใดๆ ที่จะใช้พิสูจน์ความสัมพันธ์
ทางสายโลหิตได้ ครอบครัวบุญธรรมของเธอพยายามที่จะตามหา
พยานบุคคลท่ีจะสามารถให้การถึงผู้ให้ก�าเนิดของเธอได้ แต่ความ
พยายามดังกล่าวไม่เป็นผล ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่จึงให้ข้อสรุปว่า ไม่
เป็นท่ีทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ก�าเนิดแอนนิค ซึ่งหมายความว่า 
แอนนิคไม่สามารถได้รับการพิจารณาให้ได้มาซึ่งสัญชาติไอวอเรียน 
และยังคงมีสถานะเป็นบุคคลไร้สัญชาติ 

การไม่มีทะเบียนเกิด
การไม่มีทะเบียนเกิดสามารถเป็นอุปสรรคส�าคัญท่ีจะท�าให้

บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์กับรัฐท่ีตนควร
จะได้รับสัญชาติ ซึ่งหมายความว่า มีความเส่ียงต่อการตกอยู่ใน
ภาวะไร้สัญชาติก็เป็นได้ ท้ังนี้เนื่องจากทะเบียนเกิดเป็นส่ิงซึ่งแสดง
ว่าบุคคลผู้น้ันเกิดท่ีใดและใครเป็นผู้ให้ก�าเนิด ซึ่งเป็นข้อมูลส�าคัญที่
ใช้ในการระบุว่าเด็กควรจะได้รับสัญชาติใดของประเทศใด 

การไม่มีทะเบียนเกิดสร้างความเส่ียงต่อภาวะไร้สัญชาติให้กับ
กลุ่มคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้ลี้ภัย, ผู้อพยพ รวมท้ังชน
เร่ร่อนและผู้ท่ีอาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ด้วยเหตุน้ีทะเบียนเกิดนับ
ว่าเป็นส่ิงส�าคัญ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของเด็กผู้ลี้ภัยชาวซีเรียท่ี
เกิดในเขตแดนของประเทศที่ให้ที่พักพิง ในจ�านวนนั้นมีเด็กหลายคน
ที่พลัดพรากจากพ่อแม่และครอบครัว การมีทะเบียนเกิดนับว่าเป็น
ส่ิงที่จะช่วยป้องกันการเกิดภาวะไร้สัญชาติในกลุ่มเด็กเหล่าน้ี อีกท้ัง
ยังใช้เป็นหลักฐานแสดงการถือสัญชาติซีเรีย ท�าให้พวกเขาสามารถ
เดินทางกลับสู่ซีเรียได้เมื่อสถานการณ์เอื้ออ�านวย 

รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ๘



๙รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ

©
U

N
H

C
R

 /
 R

. 
A

R
N

O
L

D

การศึกษา

เด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนพูดคุยในครั้ง
นี้ได้เปิดเผยถึงอุปสรรคนานัปการต่อเรื่องการศึกษา  ในบางกรณี 
โรงเรียนบางแห่งไม่รับเด็กต่างชาติเข้าเรียน หรือเรียกเก็บค่าเล่า
เรียนจากเด็กต่างชาติในอัตราท่ีสูง จนท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงการ
ศึกษาได้ บางครั้งเด็กไร้สัญชาติถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสอบปลายภาค 
หรือถูกเพิกถอนใบประกาศนียบัตรส�าเร็จการศึกษาและปริญญา
บัตร ซึ่งท�าให้พวกเขาไม่สามารถเข้าศึกษาต่อและท�างานที่เหมาะ
สมได้ นอกจากนี้บ่อยครั้งท่ีพวกเขาพบว่าตนไม่มีคุณสมบัติย่ืนขอ
ทุนการศึกษาหรือกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาได้เลย ในบางกรณีแม้ว่า
ปัจจัยอื่นๆ จะเอื้ออ�านวย แต่โอกาสทางการศึกษานั้นถูกจ�ากัด เพียง
เพราะเด็กไร้สัญชาติไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไม่ว่าจะเป็นภายใน
หรือข้ามพรมแดนของประเทศ ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคจะเป็นอย่างไร 
ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นก็คือ เด็กคนนั้นๆ ไม่สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างที่
ควรจะเป็น 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน-ไม่ใช่สิทธิเสมอไป
เด็กไร้สัญชาติท้ังหมดที่ UNHCR พูดคุยด้วยล้วนสามารถเข้าถึง

การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ในสาธารณรัฐโดมินิกัน, ประเทศอิตาลี, 

มาเลเซีย และไทยไม่ได้จ�ากัดการเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
เด็กไร้สัญชาติ แต่ส�าหรับประเทศโกตดิวัวร์และจอร์เจียน้ัน เอกสาร
แสดงตัวตนถือว่าเป็นส่ิงจ�าเป็น กระนั้น เด็กเหล่าน้ีเกือบทั้งหมดได้
เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งบ่อยครั้งเป็นเพราะความยืดหยุ่น
ในกฎเกณฑ์และความปรารถนาดีของผู้อ�านวยการโรงเรียนและครู 

นอกจากนี้พ่อแม่และเด็กไร้สัญชาติหลายรายเล่าให้ฟังว่า พวก
เขาต้องเฝ้าขอความเห็นใจจากครู เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ดัง
เช่น อิซาเบลลา เด็กสาวไร้สัญชาติเชื้อสายไฮติจากสาธารณรัฐ
โดมินิกัน เล่าว่า “ทางโรงเรียนมักจะขอให้แสดงเอกสารแสดงตัวตน
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าให้ฉันรู้สึกอับอายมาก แต่ฉันก็สามารถ
จบการศึกษามาได้ด้วยความช่วยเหลือจากคุณครู” 

ในท�านองเดียวกัน เคติ เด็กสาววัย ๑๙ ปีจากสาธารณรัฐจอร์เจีย 
เล่าว่า เธอสามารถเข้าเรียนได้เน่ืองจากผู้อ�านวยการโรงเรียนรู้สึก
สงสารเธอ เธอบอกว่า เธอส�านึกในบุญคุณของผู้อ�านวยการท่านน้ี
มาก เพราะหากมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐแล้วพบว่าท่านได้
อนุญาตให้เด็กไร้สัญชาติที่ไม่มีเอกสารแสดงสถานะใดๆ เข้าเรียนได้
นั้น ท่านจะต้องรับความผิด

ธดิา อาย ุ๑๘ ปี 
จากประเทศไทย

ครสิตนิา อายุ ๑๘ ปี 
และครอบครวัของเธอ 
จากประเทศอติาลี 



 “เด็กทุกคนควรจะมีสิทธิ ในการศึกษาเล่าเรียน
    ซึ่งเป็นสิ่งที่ ส�าคัญที่สุด” 

จากกิจกรรมคร้ังนี้ แม้ว่าเยาวชนส่วนมากมีความปรารถนาท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหลังจากที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาแล้วน้ัน มีเพียงไม่ก่ีคนที่สามารถบรรลุความฝันน้ีได้ ใน
ประเทศโกตดิวัวร์และสาธารณรัฐโดมินิกัน ก�าหนดว่า เด็กจะต้อง
ผ่านการสอบระดับประเทศภาคประถมศึกษาก่อน จึงจะสามารถ
สมัครเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาได้ ทั้งน้ี สิทธิในการที่จะ
สามารถเข้าสอบดังกล่าวได้นั้น มักจะถูกจ�ากัดให้เฉพาะเด็กท่ี
สามารถพิสูจน์สัญชาติได้  

ในประเทศไทยและอิตาลี การศึกษาต่อในระดับที่สูงกว ่า
มัธยมศึกษาตอนต้นนั้นมักมีอุปสรรค กล่าวคือ แม้ว่าประเทศไทยจะ 
ไม่มีข้อจ�ากัดในการศึกษาขั้นสูง แต่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม

กิจกรรมได้เล่าว่า ข้อจ�ากัดในการเดินทางที่ก�าหนดใช้กับคนไร้

สัญชาติในประเทศไทย รวมทั้งโอกาสในการขอรับทุนการศึกษาและ

การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาน้ัน จ�ากัดไว้เฉพาะผู้ถือสัญชาติไทย พัชรี 

เด็กสาวชนเผ่า ซึ่งไร้สัญชาติ วัย ๑๕ ปี จากประเทศไทย กล่าวว่า 

“ฉันสอบได้คะแนนค่อนข้างดีเลยทีเดียว บางทีอาจจะสูงที่สุดในชั้น

เสียด้วยซ�้า แต่ทุกครั้งเมื่อมีทุนการศึกษามา เพ่ือนคนอ่ืนท่ีมีบัตร

ประชาชนมกัจะได้รบัทุนน้ันไป” บญุ อายุ ๑๖ ปี เพ่ือนร่วมชัน้ของพัชรี 

ได้กล่าวย�้าแทนความรู้สึกของเด็กหลายๆ คนจากทุกประเทศท่ีร่วม

กิจกรรมนี้ว่า “เด็กทุกคนควรจะมีสิทธิในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็น

สิ่งที่ส�าคัญที่สุด” 
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ด้วยเหตุท่ีต้องมีการเจรจาต่อรองกับทางโรงเรียนเก่ียวกับระบบ
การรับเข้าเรียน บ่อยครั้งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเข้าเรียนหรือ
ต้องเลื่อนไปยังภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งท�าให้เด็กและเยาวชนไร้
สัญชาติเข้าเรียนล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปอยู่หลายปี สถานการณ์เช่นนี้ส่ง
ผลกระทบต่อเด็กเหล่าน้ี แม้ว่าภายหลังพวกเขาจะได้รับสัญชาติ
ก็ตาม มาเรีย เด็กสาวจากสาธารณรัฐโดมินิกัน เล่าว่า “ฉันไม่ได้
เรียนหนังสือถึง ๔ ปี เพราะว่าฉันไม่มีทะเบียนเกิด แต่ในท้ายที่สุด
แล้ว เมื่อฉันได้ทะเบียนเกิด ฉันรู้สึกโล่งใจมาก แต่ก็ยังรู้สึกว่าเวลา
ของฉันหายไปตั้ง ๔ ปี” 

บางคร้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท�าให้เด็กจากครอบครัว
เดียวกัน มีสถานะทางสัญชาติที่ต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ได้รับโอกาสท่ี
ต่างกันด้วย อเลนจันดรา เด็กสาวไร้สัญชาติที่เกิดในสาธารณรัฐ
โดมินิกัน กล่าวว่า “พ่ีน้องของฉันบางคนมีเอกสารรับรองและ
สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ แต่ฉันเรียนไม่ได้ เพราะว่าฉัน
ไม่มีเอกสารพวกนั้น” 

เด็กจ�านวนหนึ่งเห็นว่า การที่พวกเขาไม่มีสัญชาติและไม่สามารถ
เข้าโรงเรียนได้น้ัน น�าไปสู่การเกิดปัญหาสังคมท่ีร้ายแรง ดังเช่นใน
กรณีของเอ็ดวิน เด็กชายไร้สัญชาติ วัย ๑๖ ปี เชื้อสายทมิฬจาก

ประเทศมาเลเซีย ท่ีได้รับผลกระทบจากการขาดโอกาสในการเข้า
เรียน ด้วยความท่ีเป็นก�าพร้าตั้งแต่อายุยังน้อย เอ็ดวินเติบโตขึ้นมา
ในสถานรับเลี้ยงซึ่งเขาไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ เหมาะสม 
นอกจากน้ีเขาไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้ เน่ืองจากไม่สามารถรับ
ภาระค่าเล่าเรียนท่ีสูงลิบที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บจากเด็กท่ีไม่มีบัตร
ประชาชน ท�าให้เขาใช้ชีวิตไปในทางที่ผิดและกลายเป็นเด็กท่ีติด
สุราและยาเสพติด

ปัจจุบันในขณะที่เข้ารับการบ�าบัดน้ี เอ็ดวินได้พูดถึงจุดเชื่อมต่อ
ของสถานการณ์ที่เขาต้องเผชิญกับภาวะไร้สัญชาติของเขา ว่า “ถ้า
ผมมีเอกสารแสดงสัญชาติ บางทีผมอาจจะไม่ต้องเผชิญกับภาวะที่
เป็นอยู่ทุกวันนี้ ผมคงไม่หลงไปคบกับเพื่อนที่ไม่ดีและผมคงไม่ไปรับ
เอานิสัยท่ีไม่ดีนั้นมา ผมคงจะอยู่ในโรงเรียนและคงจะพยายามไล่
ตามความฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลของทีมชาติมาเลเซีย ผมมีสไตล์
การเล่นของผมเอง แล้วจะเรียกมันว่า เอ็ดวินสไตล์ ซึ่งเชื่อว่าดีกว่า
สไตล์การเล่นของโรนันโด ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแรง
บันดาลใจของผมก็ตาม”

ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตัวเองและพฤติกรรมการแสดงออก

อุปสรรคในการศึกษาต่อ

บญุ อายุ ๑๖ ปี 
จากประเทศไทย

๑๐ รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ



๑๑รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ

 “เด็กทุกคนควรจะมีสิทธิ ในการศึกษาเล่าเรียน
    ซึ่งเป็นสิ่งที่ ส�าคัญที่สุด” 

เอด็วนิ อายุ ๑๖ ปี 
จากประเทศมาเลเซยี 



มีจ�านวนประเทศมากกว่า ๓๐ ประเทศที่เด็กจะต้องมีเอกสาร
แสดงตัวตนจึงจะสามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขได้ และมีอย่าง
น้อย ๒๐ ประเทศท่ีเด็กไร้สัญชาติไม่สามารถรับวัคซีนอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายได้ นอกจากนี้ข้อจ�ากัดในการเดินทาง, ค่ารักษา
พยาบาลที่สูงส�าหรับคนไร้สัญชาติ รวมถึงการเลือกปฏิบัติในรูปแบบ 
อื่นๆ ต่างก็เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของเด็ก
และเยาวชนไร้สัญชาติ นี่ไม่เพียงแต่จะกระทบต่อแผนการป้องกัน
และรักษาสุขภาพในเด็กเท่านั้น แต่ยังเป็นค�าตอบท่ีจะปฏิเสธการ
รักษาท่ีได้มาตรฐานแม้แต่กับกรณีที่มีความเจ็บป่วยร้ายแรงหรือ
การบาดเจ็บ นอกจากนี้สภาพจิตใจของเด็กที่ต้องเผชิญกับปัญหา
อันเน่ืองมาจากภาวะไร้สัญชาติ ยังส่งผลกระทบท่ีร้ายแรงต่อความ
เชื่อมั่นและความคาดหวังต่ออนาคตของเด็กเหล่าน้ี แม้ว่าต่อมา
พวกเขาจะได้รับสัญชาติหลังจากที่เติบโตเป็นผู ้ใหญ่แล้วก็ตาม

การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

กล่าวว่า “ขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่ ผมสามารถดูแลเธอได้ แต่ผมคงไม่
สามารถดูแลลูกที่ป่วยไปได้อีก ๓๐ หรือ ๔๐ ปีเป็นแน่” 

ข้อจ�ากัดทางการเงิน
อุปสรรคที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดส�าหรับบุคคลไร้สัญชาติในการที่จะ

เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขท่ีถูกน�ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในครั้ง
นี้คือ อัตราค่ารักษาพยาบาลที่สูง แม้ว่าหลายๆ ประเทศจะให้เงิน
ช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชากร
ของตนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ส�าหรับบุคคลไร้สัญชาติแล้วนั้น บ่อย
ครั้งท่ีพวกเขาจ�าต้องจ่ายในอัตราที่สูงขึ้น ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับชาว
ต่างชาติ ซึ่งย่ิงท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จ�าเป็นได้
เลย 

พ่อแม่บางคนเล่าให้ฟังว่า เนื่องจากมีการก�าหนดค่ารักษา
พยาบาลส�าหรับคนต่างสัญชาติในอัตราที่สูง ซึ่งน่ันหมายความว่า 
เมื่อตอนที่เขาเกิดหรือตอนที่ลูกๆ ของเขาเกิดนั้น จ�าต้องท�าคลอดกัน
ที่บ้าน แทนการไปโรงพยาบาล ซึ่งย่ิงเป็นปัญหาในการจดทะเบียน
การเกิด พ่อแม่บางรายยอมรับว่าพวกเขาเคยคิดที่จะสวมสิทธิใช้
เอกสารแสดงสัญชาติของเพ่ือนและเพ่ือนบ้านแทน ชานติ แม่ของ
เด็กชายไร้สัญชาติเชื้อสายทมิฬจากประเทศมาเลเซีย เล่าว ่า 
“ลูกชายของฉันอายุส่ีขวบ เขาไม่เคยไปโรงพยาบาลเลย แม้กระทั่ง
ตอนเกิด เขาก็เกิดท่ีบ้าน ท�าไมน่ะหรือ ก็เพราะว่าเขาไม่มีสัญชาติ ถ้า
ในอนาคตเขาเกิดป่วยหนักข้ึนมาและจ�าเป็นต้องไปโรงพยาบาล เรา
ก็แค่ยืมเอกสารของคนอื่น”
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“ท�าไมผมถึงต้องเป็นทุกข์อย่างนี้”
อุปสรรคต่อการเข้ารับการรักษาพยาบาล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้หลายคนกล่าวว่า พวกเขามักประสบปัญหา
เมื่อต้องการเข้าไปรับบริการทางด้านสุขภาพ ท้ังน้ีเน่ืองจากพวกเขา
ไม่มีเอกสารแสดงสถานะบุคคลน่ันเอง ตัวอย่างหน่ึงเกิดขึ้นที่
ประเทศอิตาลี เมื่อพ่อแม่ชาวโรมาพบว่า ลูกๆ ท่ีไม่มีสัญชาติของ
พวกเขาไม่สามารถเข้ารับการรักษาจากกุมารแพทย์ของรัฐหรือการ
สาธารณสุขเด็กได้ พวกเขาจ�าต้องพาลูกๆ ไปรักษาท่ีแผนกฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลท่ัวไปแทน แม้จะเป็นแค่ความเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ
ก็ตาม ซานโดกัน พ่อที่ไร้สัญชาติชาวโรมาของคริสตินา เด็กหญิงผู้มี
ความบกพร่องทางร่างกาย กล่าวว่า “ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับพ่อ
แม่ท่ีจะได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ส่วนข้อมูลด้านโภชนาการและภูมิต้านทานเป็นสิ่งที่คุณไม่มีทางจะ
ได้จากแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรอก แต่นี่เป็นทางเลือกเดียวที่
เรามี แม้กระทั่งอาการเจ็บคอ ” 

ในประเทศมาเลเซีย ทั้งพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กผู้พิการที่ไร้
สัญชาติ ได้เล่าถึงความยุ่งยากท่ีพวกเขาต้องเผชิญในการขอรับ
บริการและการสนับสนุนจากภาครัฐส�าหรับเด็กๆ เหล่าน้ี ซานโตส 
พ่อของเด็กชายวัย ๑๔ ปี ท่ีมีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง เปิด
เผยว่า ลูกของเขาไม่มีสิทธิท่ีจะได้รับเก้าอี้รถเข็นซึ่งเป็นสวัสดิการ
ของรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยในการเคลื่อนไหวของ
เขา แต่ท้ายที่สุดแล้ว ซานโตสสามารถหาทุนช่วยเหลือผ่านทาง
องค์กรเอกชนในชุมชนของเขาได้เอง เช่นเดียวกับในประเทศอิตาลี 
ซานโดกันมีความกังวลต่อความพิการของลูกสาวและความสามารถ
ท่ีเธอจะดูแลตนเองได้โดยท่ีปราศจากความช่วยเหลือของรัฐ เขา

ปราทาป อายุ ๑๕ ปี 
จากประเทศมาเลเซยี

๑๒ รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ



“ท�าไมผมถึงต้องเป็นทุกข์อย่างนี้” คิง อายุ ๑๘ ปี 
จากประเทศไทย

๑๓รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ



เด็กไร้สัญชาติหลายคนเล่าถึงสถานการณ์ท่ีครอบครัวของเขา
ต้องรับภาระหน้ีจ�านวนมากจากการท่ีต้องกู้ยืมเงินจากเพื่อนและ
เพ่ือนบ้านเพ่ือน�ามาจ่ายค่ารักษาพยาบาล คิง อายุ ๑๙ ปี จากชน
เผ่าอาข่าในประเทศไทย จ�าได้ว่า ตอนที่พ่ีชายของเขาซึ่งไม่มี
สัญชาติเช่นเดียวกัน ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อาการสาหัสน้ัน 
เขาเล่าว่า “การที่จะรักษาพ่ี เราจ�าต้องจ่ายค่ารักษาในอัตราของคน
ต่างชาติ แม่ของผมต้องไปขอยืมเงินจ�านวนมากมาจากเพ่ือนบ้าน 
และทุกวันนี้แม่ก็ยังคงต้องจ่ายหนี้อยู่”  

ปราทาป วัย ๑๕ ปี จากประเทศมาเลเซีย จ�าได้ถึงตอนที่เขาได้รับ
บาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ขาจากการเล่นฟุตบอล ความเป็นคนไร้
สัญชาติของเขาน้ันเป็นสิ่งแรกที่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลถามถึง “ผม
โกรธมากตอนน้ัน เพราะว่าไม่มีใครอยากจะช่วยผมเลยแม้ว่าเขาจะ
เห็นว่าผมมีอาการแย่มากก็ตาม พวกเขาตรวจสอบสถานะของผม 
แม้ว่าผมก�าลังอยู่ในภาวะฉุกเฉิน เป็นความผิดของผมหรอกหรือที่
ผมไม่มีสัญชาติ ผมก็เกิดในประเทศนี้เช่นเดียวกับชาวมาเลเซียคน
อื่นๆ แล้วท�าไมผมต้องมาเป็นทุกข์แบบนี้ด้วย”  

การแบกรับความเสี่ยง ความอับอาย
และบาดแผลทางจิตใจ

ส�าหรับบางคนแล้วนั้น การรับความช่วยเหลือหรือแม้แต่การขอกู้
ยืมเงินเพ่ือน�าไปรักษาพยาบาลเป็นส่ิงที่เป็นไปได้ยาก การท่ีไม่
สามารถแสดงเอกสารทางราชการท่ีถูกร้องขอเพ่ือเข้ารับการรักษา
พยาบาล รวมท้ังการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีสูงได้น้ัน 
ตัวอย่างหนึ่งคือครอบครัวของจิแรร์ วัย ๑๙ ปีจากสาธารณรัฐ
จอร์เจีย ซ่ึงเลือกที่จะท�าการรักษาอาการบาดเจ็บของเขาท่ีบ้าน  
จิแรร์กล่าวว่า “ตอนท่ีผมยังเด็ก ขาของผมหัก แล้วถึงแม้ว่าผมควร
จะถูกส่งไปโรงพยาบาล แต่ทางบ้านเลือกที่จะไม่ไป เพราะเรารู้ว่า 
ผมไม่มีทางท่ีจะได้รับการรักษา เพราะว่าผมไม่มีเอกสารแสดง
สัญชาติ ดังน้ันผมจึงถูกรักษาท่ีบ้าน แล้วใช้เวลานานมากกว่าที่ผม
จะหายดี มันล�าบากจริงๆ”

ความอับอายท่ีจะต้องเผชิญกับการถูกพิสูจน์สถานะว่าสามารถ
เข้ารับการรักษาได้หรือไม่น้ัน เป็นส่ิงที่สร้างความอับอายให้กับผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมจ�านวนหนึ่งเลยทีเดียว ดังเช่น อิเลนา แม่ที่ไร้สัญชาติ
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จแิรร ์อาย ุ๑๙ ปี 
จากสาธารณรฐัจอรเ์จยี

รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ๑๔



คนหน่ึงจากสาธารณรัฐโดมินิกัน จ�าได้ถึงเหตุการณ์ที่เธอพยายาม
ต่อรองและร้องขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเพ่ือให้ช่วย
ลูกของเธอ เธอเล่าว่า “เป็นสิ่งที่น่าอับอายท่ีเราไม่มีเอกสารใดๆ มา
แสดง แม้กระท่ังท่ีโรงพยาบาล เจ้าหน้าท่ีบอกฉันว่า ลูกจะไม่ได้ 
รับการรักษาใดๆ เพราะว่าเราไม่มีเอกสาร แต่หลังจากที่ฉันร้องขอ
ความเห็นใจพักใหญ่ พวกเขาก็ยอมช่วย”

คาวิตา วัย ๒๒ ปี จากประเทศมาเลเซีย อธิบายให้ฟังว่าความที่
เป็นคนไร้สัญชาติ ท�าให้เธอลังเลที่จะไปพบแพทย์ แม้ว่าเธอจ�าเป็นที่
จะต้องได้รับการรักษาก็ตาม “ในระยะหลังนี้ ฉันไอบ่อยและมีเลือด
ปนออกมาด้วย ฉันไปหาหมอที่คลินิกแล้วทานยาแต่อาการไม่ดีขึ้น 
หมอที่คลินิกแนะน�าให้ไปที่โรงพยาบาล  แต่การที่จะไปท่ีน่ันเป็น
เรื่องที่น่าอายส�าหรับฉันมาก เพราะว่าพวกเขาจะถามค�าถามฉันเป็น
ล้านข้อ ว่าฉันเป็นใคร มาจากไหน เพราะว่าฉันไม่มีเอกสารแสดง
สัญชาติ พวกเขามักจะสงสัยและซักไซ้ไล่เลียงฉัน และนั่นท�าให้ฉัน
รู้สึกเหมือนกับว่าฉันไปขโมยของมา ดังนั้นฉันจึงไม่ไปโรงพยาบาล”

นอกจากนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าที่พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก
ท่ีเติบโตมาในภาวะที่ไม่มีสัญชาตินั้นล้วนถูกกระทบอย่างรุนแรงทาง
ด้านจิตใจ หลายๆ คนให้ภาพของตัวเองว่าเป็น “คนที่ไร้ตัวตน,” “คน
ต่างด้าว,” “คนที่อยู่ในเงามืด,” “เหมือนกับหมาข้างถนน” และ “คน
ไร้ค่า” ดังเช่น พาโลมา วัย ๑๖ ปี จากสาธารณรัฐโดมินิกัน ได้อธิบาย
ถึงความรู้สึกขัดแย้งกันของการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและการถูกกีดกัน 
เธอกล่าวว่า “ฉันรู้สึกเป็นชาวโดมินิกัน แม้ว่าจะไม่มีเอกสารทางการ
ใดๆ แต่บางคนก็มองฉันว่าไม่มีความเป็นคนโดมินิกัน เพราะว่าฉัน
ไม่มีเอกสารเหล่าน้ัน” คาวิตา เด็กสาวที่น่าสงสารจากประเทศ
มาเลเซีย ได้พูดถึงเรื่องท่ีน่าเศร้าใจว่า “บางทีฉันคิดว่าฉันน่าจะฆ่า
ตัวตาย แต่ครอบครัวเป็นสิ่งเดียวที่ท�าให้ฉันไม่คิดจะท�าเช่นนั้น”

เลลิ วัย ๑๙ ปี ผู้ซึ่งเคยเป็นเด็กไร้สัญชาติมาตั้งแต่เกิด แต่เมื่อไม่
นานมานี้เธอเพิ่งได้รับสัญชาติอิตาลี ได้เล่าถึงปัญหาที่เธอต้องเผชิญ
อันสืบเน่ืองมาจากการได้สถานะและสัญชาติใหม่ เธอกล่าวว่า “ถึง
แม้ว่าตอนน้ีฉันจะถือสัญชาติอิตาลี แต่ความเป็นคนไร้สัญชาติ มัน
ยังอยู่ข้างใน เหมือนเป็นรอยแผลเป็น”   
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รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ๑๖

ความเป็นเด็ก

นอกจากจะละเลยหลักการพื้นฐานของสิทธิเด็กแล้วน้ัน ภาวะ

ไร้สัญชาติยังคุกคามเสรีภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น

เสรีภาพท่ีจะได้รับความคุ้มครอง เสรีภาพที่จะได้เล่น เสรีภาพที่จะ

รู้สึกอิสระ ในฐานะที่เป็นเด็ก 

การแข่งขันกีฬาและความสนุกสนานที่จะได้ใช้เวลาในช่วงปิด

ภาคเรียนล้วนเป็นส่ิงท่ีเด็กๆ ต้องการ แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็ก

และเยาวชนท่ีร่วมในกิจกรรมครั้งน้ีเป็นสิ่งที่ต่างออกไป การถูกตรา

ว่าเป็นคนนอกของประเทศที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอน

น้ัน ท�าให้พวกเขาต้องรับมือกับการถูกเลือกปฏิบัติตั้งแต่อายุยังน้อย 

บางคนต้องอยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับให้เขาต้องดิ้นรนเพ่ือเอาตัว

รอดตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยอันควร พวกเขาจ�าต้องท�างาน ต้องอาศัยใน

ย่านที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องทนกับการบีบบังคับจากเจ้าหน้าท่ี ใน

บางสถานการณ์ที่รุนแรง เด็กตกเป็นเหย่ือของการถูกกดขี่และ

แสวงหาผลประโยชน์ 

การต้องเติบโตก่อนถึงวัยอันควร
เหมือนเช่นเด็กท่ัวๆ ไป เด็กไร้สัญชาติจ�านวนมากใช้เวลาว่างใน

การเล่นกีฬาและใฝ่ฝันถึงอนาคตท่ีจะเป็นนักกีฬาอาชีพ แต่บ่อยครั้ง

ท่ีความฝันนั้นมักจะจางหายไป นิรันดร์ วัย ๑๖ ปี จากประเทศไทย 

เล่าให้ฟังว่า “ผมอยากจะลงแข่งกับเพ่ือนๆ แต่บางครั้งผมลงแข่งไม่

ได้ เพราะผมไม่มีสัญชาติ ผมอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาก”

เด็กและเยาวชนจากสาธารณรัฐโดมินิกัน ต่างบอกว่า เบสบอล

เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศ และถือว่าเป็นกิจกรรม

โปรดของพวกเขาด้วย แต่ว่ามีเพียงบางคนเท่านั้นท่ีจะสามารถเอาดี

ทางกีฬาประเภทนี้ได้ แม่คนหนึ่ง กล่าวว่า “มีคนย่ืนข้อเสนอในการ

เข้าร่วมทีมเบสบอลเพ่ือเดินทางไปแข่งขันถึงต่างประเทศให้แก่

ลูกชายของฉัน แต่ด้วยความท่ีไม่มีสัญชาติ ท�าให้เขาไม่มีโอกาสเข้า

ร่วมทีมได้”

“ผมไม่ได้เล่นเบสบอลในช่วง  ปิดเทอมฤดูร้อนนี้”
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๑๗รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ

ด้วยข้อก�าหนดในการจ�ากัดการท�างานและการ

เข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ภาวะไร้สัญชาตินับว่าเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลให้ครอบครัวต้องเผชิญกับความเครียด

และความกดดันทางการเงิน ด้วยเหตุนี้สมาชิกใน

ครอบครวัทีม่อีายุน้อยท่ีสดุอาจจะถกูบงัคบัให้หางานท�า 

ในประเทศจอร์เจีย การท่ีจะเข้าถึงบริการของรัฐ รวมท้ัง

การรับความช่วยเหลือทางสังคมต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องมี

เอกสารแสดงสถานะบุคคล จิแรร์ กล่าวว่า “ถ้าคุณไม่มี

เอกสาร คุณจะไม่มีสิทธิรับความช่วยเหลือใดๆ […] ผมต้อง

ท�างานตั้งแต่ยังเด็ก ผมต้องดูแลยาย ซึ่งยายก็ไม่มีสัญชาติ

เหมือนกัน”

วัยรุ่นบางคนจากสาธารณรัฐโดมินิกัน เปิดเผยถึงการที่พวก

เขาใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนท�างานคัดแยกขยะ 

เพ่ือที่จะหารายได้เพ่ิมเติมแม้เพียง

เล็กน้อยเอามาจุนเจือครอบครัว หนึ่งในนั้นคือ โจ ผู้ที่เราจะพบเขาได้

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ที่ท้ิงขยะในเมือง ซาน เปโดร เดอ มาโคริส 

ท่ามกลางไร่อ้อยในภาคตะวันออกของประเทศ “สนามเด็กเล่น” แห่ง

นี้เป็นที่ที่เขาใช้เวลาทั้งหมดในช่วงวันหยุด ในการค้นหาเศษเหล็ก โจ

บอกว่า เขาสามารถหาเงนิได้ถึง ๕๐ เปโซ (เพียงมากกว่า ๑ ดอลล่าร์ 

สหรัฐ) ต่อวัน

โจ ผู้ซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวและเข้าโรงเรียนท่ีย่าน เอล โซโค 

หนึ่งในย่านท่ีสร้างด้วยถ่านอิฐ ใช้เป็นที่พักอาศัยของคนงานในไร่

และครอบครัวตั้งแต่ครึ่งแรกของศตวรรษที่ ๒๐ บอกว่า “ผมชอบไป

โรงเรียน” “ผมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์” ในขณะเดียวกัน การใส่

หมวกเบสบอลของเขาก็แสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งท่ี

แพร่หลายในหมู่วัยรุ่นโดมินิกัน โจ ยอมรับว่า “เมื่อผมโตขึ้น ผม

อยากจะเป็นนักเบสบอล” “แต่ผมก็ไม่มีโอกาสได้เล่นเบสบอลในช่วง

ปิดเทอมฤดูร้อนนี้”

“ผมไม่ได้เล่นเบสบอลในช่วง  ปิดเทอมฤดูร้อนนี้”



ความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่มักจะเกิดขึ้น
อย่างสม�่าเสมอ

ภาวะไร้สัญชาติเป็นสิ่งท่ีท�าให้เด็กรู ้สึกไม่ปลอดภัยและหวาด
กลัวท่ีจะเดินทางไปไหนมาไหน ซัจนา อายุ ๑๙ ปี จากประเทศ
มาเลเซีย จ�าได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อตอนอายุ ๑๗ ปี และ
ยังคงฝังใจเธออยู่ว่า “เมื่อสองปีก่อน ขณะท่ีฉันอยู่บนรถโดยสาร รถ
หยุดท่ีด่านตรวจ แล้วต�ารวจก็ขึ้นมาค้นหาโจร พวกเขาตรวจฉันแล้ว
เนื่องจากว่าฉันไม่มีเอกสารแสดงสถานะประจ�าตัว พวกเขาส่ังให้ฉัน
ลงจากรถ มันน่าอับอายมาก เหมือนกับฉันเป็นคนร้าย ฉันต้องไปท่ี
สถานีต�ารวจ แต่สุดท้ายทุกอย่างก็คล่ีคลาย แต่มันเป็นประสบการณ์
ที่เลวร้ายเอามากๆ”

โจเซฟ วัย ๒๓ ปี จากประเทศโกตดิวัวร์ อธิบายให้ฟังถึงความ
รู้สึกหวาดกลัวที่เขาต้องออกจากหมู่บ้านของเขา “ผมไม่สามารถเดิน
ทางไปไหนมาไหนได้ เพราะว่าต�ารวจและเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆ มัก
จะขอดูเอกสาร เพราะผมไม่มีเอกสาร พวกเขาจึงเรียกเป็นเงินแทน 
แต่ผมไม่มีเงินจ่าย พวกเขาจึงขู่ที่จะท�าร้ายและจับผม”

ประเด็นด้านความปลอดภัยนั้นมักจะเก่ียวพันกับการมีสัญชาติ 
ดังพ่อท่ีไร้สัญชาติคนหน่ึงจากประเทศอิตาลี ดิมิทรู ได้เล่าให้ฟังถึง
เหตุการณ์ที่เขาถูกจับและถูกข่มขู่ท่ีจะถูกส่งตัวออกนอกประเทศเมื่อ
ตอนที่เขาอายุ ๑๘ ปี ซานโดกัน พ่อที่ไร้สัญชาติอีกคนหนึ่ง กล่าวว่า 
การถือสัญชาติอิตาลีนับว่าเป็นสิ่งส�าคัญท่ีแสดงถึงการได้รับการ
คุ้มครอง ดังน้ันการท่ีครอบครัวของเขาถูกระบุว่าเป็นชาวโรมา น่ัน
คือการบ่งบอกถึงการที่จะถูกเลือกปฏิบัติ

อาตี้ วัย ๑๘ ปี จากประเทศไทย อธิบายถึงการที่ไม่มีสัญชาตินั้น 
ครอบครัวของเธออาจจะถูกไล่ออกจากบ้านเมื่อไรก็ได้ เธอเล่าว่า 
“แม่ของฉันซื้อท่ีดินมาจากคนรู้จักแบบไม่มีเอกสารเป็นลายลักษณ์

อักษร เพราะว่าครอบครัวเราไม่มีใครมีสัญชาติ จึงไม่สามารถใส่ชื่อ
เป็นเจ้าของในโฉนดที่ดินได้ ฉันกลัวมาก ว่าบ้านของเราจะถูกยึดไป” 

ความเสี่ยงท่ีจะถูกกดขี่และแสวงหาผลประโยชน์
ความไร้สัญชาติสามารถส่งผลให้ภาวะเส่ียงท่ีมีอยู่เลวร้ายลงไป

อีกได้ ในกรณีที่รุนแรงก็สามารถท�าให้เกิดการกดข่ีและแสวงหา 
ผลประโยชน์ได้ ในประเทศโกตดิวัวร์ เด็กที่ถูกทอดท้ิงจ�านวนมากไร้
สัญชาติ และการที่พวกเขาไม่มีเอกสารแสดงตัวตนและสัญชาตินั้น 
ย่ิงท�าให้พวกเขาตกอยู่ในภาวะท่ีเลวร้ายลงไปอีก เดวิด อายุ ๑๐ 
ขวบ ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ เนื่องจากผู้ปกครองเห็นว่า ไม่มี
โรงเรียนใดท่ีจะรับเด็กที่ไม่มีเอกสารเข้าเรียน ภาวะเช่นน้ีส่งผลท่ี 
ร้ายแรงต่อตัวเขา เขากลายเป็นเด็กท่ีควบคุมตัวเองไม่ได้ และด้วย
เหตุนี้ท�าให้ต้องถูกแยกห้องนอน ในขณะท่ีเพ่ือนๆ และพ่ีน้อง
บุญธรรมต่างไปโรงเรียน เดวิดกลับต้องท�าหน้าที่พาฝูงแกะไปกิน
หญ้าและท�างานบ้านต่างๆ  

การได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมล้วนส่งผลต่อเด็กไร้
สัญชาติเมื่อพวกเขาโตขึ้น เคลม็องทีน วัย ๒๒ ปี และ โอดีล วัย ๒๑ 
ปี สองพ่ีน้องไร้สญัชาตท่ีิอาศยัอยู่ในเมอืงอาบดิจนั ประเทศโกตดวัิวร์ 
ผู้ซึ่งถูกบังคับให้ต้องท�างานในร้านอาหารตั้งแต่อายุยังน้อย และต่อ
มาถูกบังคับให้ค้าประเวณีโดยป้าที่ให้การเล้ียงดูมาตั้งแต่เธอสอง
คนยังเด็ก การไม่ได้รับความคุ้มครองอันเนื่องมาจากไม่มีเอกสาร
แสดงตัวตนและสัญชาตินั้น ท�าให้พวกเธอรู ้สึกว่าไม่สามารถขอ
ความช่วยเหลือใดๆ จากใครได้ จนกระทั่งพวกเธอรู้สึกว่าไม่สามารถ
ทนกับสถานการณ์ที่เลวร้ายน้ีได้อีกต่อไปแล้ว จึงได้ตัดสินใจหนี 
จากเหตุการณ์ครั้งน้ันเธอสองคนสูญเสียข้าวของทุกอย่าง รวมท้ัง
ทะเบียนเกิดของลูกชายวัย ๔ ขวบของเคลม็องทีนด้วย ซึ่งอาจจะ
ท�าให้เขากลายเป็นเด็กไร้สัญชาติไปอีกคน

“ไม่มีประตูบานใดในโลก
เปิดต้อนรับฉัน”
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๑๘ รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ



“ไม่มีประตูบานใดในโลก
เปิดต้อนรับฉัน”

โอกาสในการท�างาน

ความคับข้องใจประการหน่ึงท่ีถูกกล่าวถึงมากท่ีสุดจาก

เยาวชนผู้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ คือการที่พวกเขาไม่สามารถท�างานท่ี

ตรงกับความรู้ความสามารถ ความใฝ่ฝันและศักยภาพของพวกเขา

ได้ การที่ปัญหาความไร้สัญชาติไม่ได้ถูกแก้ไข กลับยิ่งสร้างอุปสรรค

ท่ียากจะฝ่าฟันให้กับพวกเขาตั้งแต่วัยเด็กเติบโตเป็นวัยรุ่นและเข้าสู่

วัยผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะด้วยข้อจ�ากัดในโอกาสท่ีจะเข้าถึงการศึกษา หรือ

การที่ไม่สามารถเดินทางได้อย่างอิสระดังเพ่ือนร่วมชาติคนอ่ืนๆ 

เยาวชนเหล่านี้มักจะพบว่าภาวะไร้สัญชาติน้ันกีดกันพวกเขาจาก

อิสรภาพ ลดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และความพยายามที่

จะหลีกหนีจากความยากจนและความเป็นคนชายขอบท่ีพวกเขา

ต้องเผชิญตลอดมา หลายคนเปิดเผยถึงความพยายามที่จะสามารถ

ด�ารงชีวิตด้วยปัจจัยพื้นฐานเท่านั้น แต่ไม่สามารถคาดหวังไปไกลได้

ถึงอนาคตเลย   

ความไม่แน่นอนและความหวังอันเลือนราง

เยาวชนจากกิจกรรมน้ีส่วนมากเปิดเผยถึงความรู้สึกเมื่อใกล้จะ

จบการศึกษาว่า พวกเขารู้สึกว่าภาวะไร้สัญชาติจะส่งผลกระทบต่อ

อนาคตของพวกเขา วิกาช อายุ ๒๓ ปี จากประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า 

“ตลอดทั้งชีวิตของผมมีแต่เครื่องหมายค�าถาม” ค�ากล่าวน้ีส่ือถึง

ความคับข้องใจ, ความรู้สึกถึงความไม่แน่นอน และความหวังอัน

เลือนรางของอนาคตของเยาวชนท้ังหลายได้อย่างชัดเจน วิกาชและ

คนอื่นๆ ต้องการที่จะเดินทางไปท�างานที่สิงคโปร์หรือไม่ก็อินเดีย แต่

การท่ีพวกเขาไม่มีหนังสือเดินทาง แค่การเดินทางออกจากพรมแดน

ของประเทศของตน ยังอาจจะท�าให้ถูกจับกุมได้

 จาวิเย่ วัย ๑๙ ปี จากสาธารณรัฐโดมินิกัน ซึ่งขณะนี้ท�างานเป็น

คนงานก่อสร้าง ไม่สามารถท�าความฝันให้เป็นจริงได้ เนื่องจากเขา

ไม่มีเอกสารที่จะพิสูจน์สัญชาติ เขาจึงขาดคุณสมบัติที่จ�าเป็นต่อการ

ศึกษา เขาบอกว ่า “ผมอยากเรียนกฎหมาย เพราะการเป ็น

ทนายความเป็นอาชีพที่ผมให้ความนับถือ ความฝันของผมคือการ

ฝึกฝนวิชากฎหมาย เพื่อจะได้ช่วยเหลือคนที่ประสบปัญหา”

เยาวชนไร้สัญชาติหลายคนตระหนักถึงโอกาสในการท�างานของ

พวกเขาท่ีลดน้อยลงมาก เนื่องจากข้อจ�ากัดในการเดินทางเพ่ือหา

งานท�านอกพื้นที่ชุมชน ดังเช่นที่ คิง วัย ๑๙ ปี จากประเทศไทย กล่าว

ว่า “การที่จะได้งานท่ีดีนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์การท�างานท่ี

ส่ังสมมา แต่ทุกครั้งที่ผมต้องการจะเดินทางออกนอกเขตอ�าเภอ ผม

ต้องไปขอใบอนุญาต มันเป็นอุปสรรคมาก ซึ่งหมายความว่าผม

พลาดโอกาสที่จะหาประสบการณ์เพ่ือเอาไปแข่งขันกับคนอื่นๆ ผม

ได้แต่มองดูคนอื่นๆ ก้าวไปข้างหน้า บางครั้งมันท�าให้ผมรู้สึกสิ้นหวัง

เลยทีเดียว”

ด้วยความมุมานะและมุ่งมั่น เยาวชนไร้สัญชาติบางคนสามารถ

ผ่านการคัดเลือกเข้าไปได้ แต่แล้วกลับต้องถูกปฏิเสธท่ีจะรับเข้า

ท�างานเพียงเพราะความท่ีไม่มีสัญชาติ ซึ่งถือว่าพวกเขาขาด

คุณสมบัติที่ได้ก�าหนดไว้

คาวิตา จากประเทศมาเลเซีย อยากจะเป็นครูสอนศิลปะ แต่ไม่มี

วิทยาลัยใดรับเธอเข้าเรียน เพราะเธอไม่มีสัญชาติ แต่ด้วยความที่ไม่

ย่อท้อของเธอ เธอสมัครงานในโรงเรียนอนุบาลท้องถ่ินแห่งหน่ึง แต่

แทนที่จะถูกปฏิเสธในขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน เธอกลับถูกปฏิเสธ

การจ้างเพราะเธอไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ ปัจจุบันน้ีเธอ

ท�างานในร้านขายของช�าของเพ่ือน คาวิตา บอกว่า “มันเป็นงานท่ี

ไม่มีวันก้าวหน้า แต่ส�าหรับตอนนี้แล้วงานนี้ช่วยฉันมาก ตราบใดที่

ฉันยังไม่มีสัญชาติและไม่สามารถไปท�างานที่อื่นได้ แต่ฉันยังคงหวัง

ว่า สักวันจะได้เป็นครู มันเป็นความฝันของฉันตั้งแต่ยังเล็ก ตอนนี้ฉัน

สอนพิเศษให้กับเด็กๆ ที่บ้านลุงของฉัน นี่เป็นสิ่งที่ท�าให้ความฝันของ

ฉันยังคงอยู่”
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จแิรร ์อายุ ๑๙ ปี
จากสาธารณรฐัจอรเ์จยี

๑๙รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ



รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ๒๐

การที่ขาดคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ เยาวชนไร้สัญชาติจ�านวน

มากผันตัวเองเข้าเรียนสายวิชาชีพหรือท�างานอาสาสมัครเพื่อที่จะได้

ฝึกทักษะท่ีเป็นประโยชน์ วาเลนติโน ชายหนุ่มไร้สัญชาติชาวโรมา 

วัย ๒๑ ปี พยายามร้องขอต่อสภาเทศบาลให้อนุญาตให้เขาเรียน

หลักสูตรการท�าอาหารอบ เขาเล่าว่า “ผมจบหลักสูตรการท�าพิซซ่า

ของเทศบาล ผมท�าได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว ผมเคยท�างานในร้าน

ขายพิซซ่าของเพ่ือน แล้วมีลูกค้าถามว่า ในร้านนี้มีปรมาจารย์ด้าน

การท�าพิซซ่าอยู่หรือ ผมเคยกระท่ังสอนการท�าพิซซ่าให้กับแรงงาน

ชาวบังคลาเทศ ผมอยากจะมีร้านพิซซ่าเป็นของตัวเอง แต่การที่จะ

เปิดร้านได้นั้น ผมต้องมีสัญชาติ ผมอยากหางานท�า อยากมีบ้าน ผม

อยากมีชีวิตเหมือนกับคนปกติท่ัวไป ส�าหรับคนอ่ืนแล้ว สิ่งเหล่าน้ี

อาจจะไม่ส�าคัญ แต่ส�าหรับผม มันตรงกันข้าม” 
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ความฝันที่เลือนราง

สิ่งหน่ึงท่ีเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติในกิจกรรมนี้มีเหมือนกัน คือ

ความฝัน แต่ความฝันน้ันก็จางหายไปก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวด้วยซ�้า 

คนท่ีมีพรสวรรค์และมีความมุ่งมั่นท่ีจะช่วยเหลือชุมชนและสังคม

ต่างถูกบีบบังคับให้ต้องอยู่ในกรอบที่จ�ากัดส�าหรับคนไร้สัญชาติ  

จูเลีย วัย ๑๖ ปี จากสาธารณรัฐโดมินิกัน กล่าวว่า “ฉันอยากจะเป็น

หมอ ฉันอยากจะช่วยเหลือคนในชุมชนทุกคนที่เจ็บป่วย คุณคงไม่

ช่วยเฉพาะคนที่มีเงินหรอก แต่ตอนนี้ฉันหมดหวัง เพราะว่าฉันไม่มี

เอกสารแสดงสถานะประจ�าตัว ฉันคงไม่สามารถเข้าสอบจบชั้น

มัธยมแล้วไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้”

จิแรร์ จากสาธารณรัฐจอร์เจีย ผู้ซึ่งมีความฝันจะเป็นนักมวยปล�้า 

รู้ดีว่าเวลามีจ�ากัด เขาบอกว่า “ไม่มีประตูบานใดในโลกเปิดต้อนรับ

ผม ทุกคนต่างออกไปตระเวนแข่งขันกันหมดแล้ว เหลือแต่ผมคน

เดียวท่ีต้องอยู่ซ้อมที่น่ี ครูฝึกให้ก�าลังใจผมมาก เขาบอกกับผมให้

อดทนและพยายามฝึกซ้อม แต่พอเพ่ือนๆกลับมา พวกเขาจะมีเรื่อง

เล่าใหม่ๆมากมาย ผมได้แต่ฟังพวกเขาเล่า แต่ข้างในใจจริงๆ แล้ว 

ผมร้องไห้ แต่ส่วนหนึ่งผมก็ยังหวังที่จะเป็นครูฝึกที่ดี เป็นตัวอย่างให้

เด็กรุ่นใหม่ๆ แต่ส่ิงหน่ึงที่ผมจ�าเป็นต้องมี เพ่ือที่จะท�าตามความฝัน

ได้ นั่นคือ สัญชาติ”

อาตี้ วัย ๑๘ ปี เชื้อสายอาข่าจากประเทศไทย เป็นนักเรียนคน

หน่ึงท่ีมีความมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจัง เธอมีความภาคภูมิใจใน

โรงเรียนและชุมชนของเธอ เธอเป็นหัวหน้ากลุ่มนักเรียนอาสาสมัคร

ในการท�ากิจกรรมต่างๆ ไม่ว ่าจะเป็นโครงการคืนป่าสู ่ชุมชน, 

โครงการต่อต้านยาเสพติดในชุมชน และให้ความช่วยเหลือแก่คนที่

ได้รับการบ�าบัดการติดยาเสพติด ทั้งเพื่อนและครูต่างชื่นชมเธอ อาตี้

บอกว่า ความฝันท่ีแท้จริงของเธอคือการเต้นร�า “ฉันอยากจะเป็นครู

สอนเต้นร�า ฉันอยากจะสอนร�าไทยและการร�าประเภทอ่ืนๆ ให้กับ

นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ฉันอยากจะมีส่วนในการ

อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับคนทั่วโลกได้เห็น แต่ฉันคิด

ว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฉันไม่มีสัญชาติไทย” 

อาตี ้วยั ๑๘ ปี
จากประเทศไทย 



๒๑รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ

อาตี้มีความกังวลว่า การที่เธอไม่มีสัญชาตินั้น จะท�าให้เธอไม่

สามารถท�าตามความฝันได้ และเธอคงจะต้องกลับไปท�างานในไร่

ของครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นของเธอต่างก็มีความฝันเช่นกัน ฝันอยาก

จะเป็นครูสอนคณิตศาสตร์, เป็นต�ารวจ, เป็นนักดนตรี แต่พวกเขาก็

ยังเฝ้ารอที่จะได้สัญชาติไทย พวกเขาต่างก็มีเชื้อสายอาข่าและ

หลายคนก็ไม่มีสัญชาติ

อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ ความหวังยังไม่สูญสิ้นไป เนื่องจาก

รัฐบาลได้เริ่มตระหนักถึงความส�าคัญในการให้สัญชาติแก่เยาวชน

เหล่าน้ีท่ีล้วนส่งผลต่อชีวิตของพวกเขา เพ่ือที่พวกเขาจะได้สามารถ

ท�าคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป

เน่ืองจากการปฏิรูปครั้งส�าคัญของประเทศไทยในการแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมายสัญชาติและการทะเบียนราษฎร และแผนปฏิบัติ

งานแห่งชาติในประเด็นเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล น�ามาซึ่ง

ความหวังในอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ท่ีซึ่งอาต้ีและ

เพื่อนๆ ได้เรียน เล่นและเติบโตมาด้วยกัน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวงมีความ

มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสัญชาติและเอกสารประจ�าตัวต่างๆ ท่ี

เด็กๆ ดังเช่นอาตี้ก�าลังเผชิญอยู่และได้มีการวางยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง

ได้ตระหนักถึงคุณค่าท่ีเด็กๆ เหล่าน้ีมีต่อการได้เป็นผู้ถือบัตรประจ�า

ตัวประชาชนที่แสดงถึงการถือสัญชาติไทย นายอ�าเภอกล่าวว่า “ผม

รู้สึกสงสารและเห็นใจคนที่ไม่มีสัญชาติเป็นอย่างมาก ผมรู้ว่าไม่มีสิ่ง

ใดที่จะมาทดแทนสิทธิที่เด็กๆ เหล่านี้พึงมี มากไปกว่าการได้เป็นคน

ไทย”  

การด�าเนินการในลักษณะเดียวกันน้ีได้เกิดขึ้นในอีกหลาย

ประเทศเช่นกัน เช่น ในประเทศโกตดิวัวร์ มีการด�าเนินการให้บุคคล

ไร้สัญชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศมาเป็นระยะเวลานานสามารถย่ืน

ขอสัญชาติไอวอเรียนได้ ในสาธารณรัฐจอร์เจีย การปฏิรูปกฎหมาย

เมื่อไม่นานมาน้ี อนุญาตให้มีการก�าหนดสถานะบุคคลของคนไร้

สัญชาติที่เอื้อต่อการย่ืนขอสัญชาติได้ ประเทศมาเลเซีย รัฐบาลได้

จัดให้มีโครงการเพ่ือเพ่ิมและรณรงค์ให้เห็นความส�าคัญของการมี

สัญชาติ มีการเปิดรับค�าร้องขอสัญชาติของบุคคลไร้สัญชาติ เพ่ือ

อนุมัติการให้บัตรประจ�าตัวประชาชนโดยผ่านการด�าเนินงานของ

หน่วยงานภาคประชาสังคม ในสาธารณรัฐโดมินิกัน มีการคืน

สัญชาติให้กับบุคคลไร้สัญชาติที่ถูกเพิกถอนสัญชาติไปก่อนหน้าน้ี 

และประเทศอิตาลีก�าลังมีการพิจารณาเข ้าเป ็นรัฐภาคีของ

อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้สัญชาติ (1961 Convention on the 

Reduction of Statelessness) ซึ่งมีมาตรการที่ส�าคัญในการป้องกัน

ภาวะไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นในเด็กรวมอยู่ด้วย
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จาวเิย วัย ๑๙ ปี
จากสาธารณรฐัโดมนิกินั 



๒๒ รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ

ที่นี่คือบ้านของฉัน

ทางออกของปัญหา
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รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประเทศของตน พาโลมา จากสาธารณรัฐ

โดมินิกัน กล่าวว่า “ฉันรู้สึกว่าตัวฉันเป็นคนโดมินิกัน ไม่ว่าจะมีบัตร

ประจ�าตัวหรือไม่ก็ตาม”

ไม่มีเด็กหรือเยาวชนคนใดเลือกที่จะเป็นคนไร้สัญชาติ และภาวะ

ไร้สัญชาติน้ีก็ไม่ได้หยุดย้ังพวกเขาจากความรู้สึกผูกพันหรือความ

ต้องการเป็นส่วนหนึ่ง หรือความปรารถนาดีที่พวกเขามีต่อประเทศ  

จูลิโอ วัย ๒๓ ปี จากสาธารณรัฐโดมินิกัน กล่าวว่า “นี่เป็นประเทศที่ดี

ค�ากล่าวท่ีมีพลังท่ีสุดที่ได้จากการท�ากิจกรรมการแลกเปล่ียน

กับเด็กและเยาวชนในครั้งน้ีคือ การมีอยู่ของพวกเขาและความ

ต้องการการยอมรับ ค�ากล่าวดังเช่น “ฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่ง” “ส่ิงที่

คุณเห็นด้วยตาของคุณเองก็คือ ฉันมีตัวตน” “ฉันเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมนี้” “พวกเราล้วนอยู่บนโลกใบนี้” เป็นค�ากล่าวที่ถูกสะท้อนออก

มา นอกจากการเป็นคนท่ีไม่มีสัญชาติในประเทศที่พวกเขาเกิดและ

ได้อยู่อาศัยมาตลอดชีวิตแล้วน้ัน เด็กและเยาวชนเกือบทุกคนต่าง

ไซแนป ผูล้ีภ้ยัชาวซเีรยี 
จากประเทศจอรแ์ดน 
และลกูชายของเธอ



ที่นี่คือบ้านของฉัน

ทางออกของปัญหา
สถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศซีเรีย ซึ่งนับว่าเป็นวิกฤตด้าน

มนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก เป็นสาเหตุให้ผู้ล้ีภัยจ�านวนกว่าสี่

ล้านคนต้องเดินทางออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน การอพยพคร้ัง

ใหญ่นี้ท�าให้เด็กมีความเส่ียงต่อการเป็นบุคคลไร้สัญชาติ ท้ังนี้เนื่อง

ด้วยกฎหมายสัญชาติของซีเรียที่มีลักษณะกีดกันทางเพศ ท�าให้มี

เพียงบิดาเท่าน้ันที่จะสามารถส่งผ่านสัญชาติไปยังบุตรได้ แต่

สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นน้ีได้ท�าให้ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ของ

ครอบครัวผู้อพยพชาวซีเรียสูญเสียผู้เป็นพ่อ ผู้ซ่ึงสามารถพิสูจน์

สัญชาติ ท�าเอกสารรับรองการเกิดที่ต้องระบุชื่อของพ่อผู้เป็นชาว

ซีเรียเพ่ือใช้ในการพิสูจน์สัญชาติของเด็ก พ่อผู้ล้ีภัยชาวซีเรียคนหน่ึง 

กล่าวว่า “ถ้าพวกเขาไม่มีใบเกิดก็เหมือนกับว่าพวกเขาไม่มีตัวตน”

 รีม วัย ๒๑ ปี ถูกบังคับให้ต้องลี้ภัยออกจากประเทศซีเรียเมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ขณะที่เธอตั้งครรภ์อยู่และหลังจากที่ระเบิดได้สังหาร

สามีและท�าลายบ้านของเธอไป หลังจากที่หนีภัยเข้ามายังประเทศ

จอร์แดน เธอได้ให้ก�าเนิดบุตรชายชื่อ อัดนัน ในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่

ภายในบริ เวณค ่ายผู ้ ล้ี ภัยในเมืองซาตารี  รีมตระหนักดีว ่ า 

กระบวนการจดทะเบียนการเกิดให้กับอัดนันนั้นเป็นเร่ืองยาก 

เนื่องจากเธอได้สูญเสียสามีไปแล้วและเธอยังไม่มีทะเบียนสมรสท่ี

ออกให้โดยทางการซีเรีย ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานทางกฎหมายชิ้น

ส�าคัญที่ใช้ในการจดทะเบียนการเกิดของเด็กทุกคนในทุกประเทศที่

ตั้งอยู่ในภูมิภาคนี้ ผู้ล้ีภัยชาวซีเรียจ�านวนมากมีความฝันว่า วันหนึ่ง

พวกเขาจะกลับไปยังซีเรียและจะได้เล้ียงดูลูกๆ ท่ีน่ันอย่างเป็นสุข  

โมฮัมมัด อายุ ๓๓ ปี ผู ้เป็นพ่อของเด็กสามคนมีความกังวลใจ  

เขาบอกว่า “วันหนึ่งเราจะได้กลับไปยังซีเรีย แต่จะเป็นไปได้อย่างไร

ถ้าผมไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกๆ ของผมเป็นชาวซีเรีย”   

อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นความโชคดีท่ีรัฐบาลจอร์แดนได้จัดตั้ง

ศาลเพ่ือพิจารณาสถานะบุคคล (Shari’a court) และแผนกสถานะ

ราษฎรขึ้นภายในค่ายผู ้ลี้ภัยเมืองซาตารี เพ่ือด�าเนินการในจด

ทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นหลักประกันว่าเด็ก

ทุกคนที่ถือก�าเนิดขึ้นมีทะเบียนการเกิด ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะเป็น

หลักฐานแสดงตัวตนและแสดงความเชื่อมโยงของเด็กท่ีมีต ่อ

ประเทศซีเรีย ผู้อ�านวยการแผนกสถานะราษฎร ได้กล่าวไว้ว่า “ไม่ว่า

สถานการณ์จะเป็นเช่นไร ตราบใดที่มีเด็กเกิดในแผ่นดินของ

จอร์แดน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเราท่ีจะต้องจดทะเบียนการ

เกิดให้กับพวกเขา” ในช่วงระยะเวลาสองปีนี้ เด็กผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย

จ�านวน ๓,๕๙๗ รายที่เกิดในค่ายผู้ล้ีภัยเมืองซาตารีได้รับการจด

ทะเบียนการเกิด 

เด็กและเยาวชนไร้สัญชาติไม่ได้เรียกร้องการมีสิทธิพิเศษใดๆ 

พวกเขาต้องการเพียงแค่การปฏิบัติและโอกาสท่ีเท่าเทียมกับเด็กคน

อ่ืนๆ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของพวกเราท่ีจะให้โอกาสเหล่าน้ีแก่

พวกเขา

“ฉันหวังว่าจะมีชีวิตปกติ 
ดังเช่นเพื่อนของฉันและคนอื่นๆ”
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ที่สุดในโลก และทุกประเทศต่างก็มีปัญหาที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไข 

แต่การที่จะท�าเช่นนั้นได้ คุณจะต้องมีบัตรประชาชน” กฎหมาย

ระหว่างประเทศให้ความส�าคัญกับสิทธิที่เด็กทุกคนต้องมีสัญชาติ 

ซึ่งถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตรา ๗ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

ซึ่งได้รับการรับรองจากประเทศภาคีเกือบทุกประเทศในโลก ซึ่ง

มาตรา ๗ นี้ระบุไว้ว่า “เด็กพึงได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด 

และพึงมีสิทธิหลังการเกิดโดยการมีชื่อ สิทธิที่จะมีสัญชาติ และสิทธิ

เท่าที่จะเป็นไปได้จากรับรู้และเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน”

การคุ ้มครองนี้ได้สะท้อนอยู่ในตราสารระดับสากลและระดับ

ภูมิภาคหลายแห่งด้วยกัน องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กร

ต่างๆ ของสหประชาชาติต่างได้มีการเน้นย�้าถึงหลักการผลประโยชน์

สูงสุดของเด็ก ว่าเด็กควรจะได้รับความคุ้มครองจากภาวะไร้สัญชาติ

การแก้ปัญหาความไร้สัญชาติท่ีเกิดขึ้นในเด็กท่ีดีท่ีสุด คือการให้

สัญชาติของประเทศที่พวกเขาเกิดและอาศัยอยู่มาทั้งชีวิต นี่เป็นสิ่งที่

ควรจะได้รับการด�าเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพ่ือที่จะ

ได้ไม่มีเด็กคนใดท่ีเติบโตและเผชิญกับปัญหาอันเนื่องมาจากภาวะ

ไร้สัญชาติน้ี น่ีไม่ใช่เป็นเพียงเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเท่าน้ัน 

แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการแก้ปัญหาความไร้สัญชาต ิ

แต่ก�าเนิดหรือเป็นการแก้ปัญหาโดยเร็วท่ีสุดด้วย เด็กไร้สัญชาตินั้น

ควรจะได้รับอนุญาตให้มีสิทธิขั้นพ้ืนฐาน รวมไปถึงการเข้าถึงการ

ศึกษา การสาธารณสุข จนกระทั่งการได้มาซึ่งสัญชาติ สิ่งเหล่านี้ล้วน 

เอื้อประโยชน์ต่อการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม

เมื่อปัญหาด้านสถานะบุคคลได้รับการแก้ไขแล้วนั้น เด็กไร้

สัญชาติจะสามารถท�าตามความฝันและท�าประโยชน์ให้กับสังคมได้  

วิลดิอาน่า วัย ๑๘ ปี กล่าวว่า “ตอนนี้ฉันมีบัตรประชาชน ฉันมีหลัก

ฐานแสดงว่าฉันเป็นชาวโดมินิกัน และฉันก็สามารถท�าส่ิงต่างๆ เช่น

เดียวกับที่ชาวโดมินิกันคนอื่นๆ ท�าได้”

การป้องกันและหาทางออกให้กับปัญหาความไร้สัญชาติของเด็ก

นั้น เป็นเป้าหมายประการหนึ่งของ UNHCR #IBELONG โครงการ

การรณรงค์เพ่ือยุติความไร ้สัญชาติภายในระยะเวลา ๑๐ ปี 

(UNHCR’s Campaign to End Statelessness in 10 Years) ในการ

ที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว UNHCR สนับสนุนให้ทุกประเทศมี

มาตรการด�าเนินการท่ีสอดคล้องกับแผนการด�าเนินงานสากลเพ่ือ

ยุติปัญหาความไร้สัญชาติของ UNHCR (UNHCR’s Global Action 

Plan to End Statelessness)  ข้อที่ ๒, ๓, ๔ และ ๗ ดังนี้

■ ยินยอมให้เด็กถือสัญชาติของประเทศที่เด็กน้ันถือก�าเนิด 

ซึ่งถ้าไม่ด�าเนินการเช่นนั้น เด็กจะตกอยู่ในภาวะไร้

สัญชาติ

■  แก้ไขกฎหมายท่ีไม่อนุญาตให้มารดาส่งผ่านสัญชาติของ

ตนไปยังบุตรได้เช่นเดียวกับบิดา

■  ยกเลิกกฎหมายและการปฏิบัติที่ปฏิเสธสัญชาติของเด็ก

ด้วยสาเหตุทางชาติพันธุ์, เชื้อชาติ หรือศาสนา

■ รับประกันว่ามีการจดทะเบียนการเกิดให้กับเด็กทุกราย

เพื่อป้องกันภาวะไร้สัญชาติ คาวติา วัย ๒๒ ปี  จากประเทศมาเลเซยี

๒๓รายงานภาวะความไรส้ญัชาติ



ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการมีส่วนร่วม

และให้การสนับสนุนโครงการ #IBELONG

 โปรดเข้าชมที่ www.unhcr.org/ibelong

รูปหน้าปก

ธา ชา วัย ๑๘ ปี จากประเทศมาเลเซีย
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 ด้วยเหตุผลเพื่อการคุ้มครองบุคคล มีการใช้นามสมมติแทนบางบุคคลในรายงานฉบับนี้



UNHCR ขอแสดงความขอบคณุมายังเด็ก, เยาวชน, 

พ่อแม่และผู้ปกครองท่ีสมัครใจเข้าร่วมกจิกรรมการแลกเปลีย่น 

ซึง่เป็นทีม่าของเน้ือหาในรายงานฉบบันี ้การท่ีได้รับรูแ้ละรบัฟังประสบการณ์จากการท่ีเตบิโต

โดยปราศจากสญัชาตจิากผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวน้ัน ท�าให้คณะท�างานรู้สกึได้ถึงความ

ยากล�าบากทีผู่เ้ข้าร่วมกิจกรรมต้องเผชญิ  ข้อมูลจากการร่วมแลกเปลีย่นน้ีเป็นประโยชน์

อย่างมากต่อการด�าเนินงานของ UNHCR เพือ่ลดและป้องกันปัญหาภาวะไร้สญัชาติ

 ด้วยเหตุผลเพื่อการคุ้มครองบุคคล มีการใช้นามสมมติแทนบางบุคคลในรายงานฉบับนี้
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จดัท�ำโดย

ฝ่ำยควำมคุม้ครองระหว่ำงประเทศ 
UNHCR 

เดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ 


