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บทน า – เคร่ืองมือทางกฎหมายระหว่างประเทศในการนิยามค าว่า “ผู้ลีภ้ยั” 
 
ก. เคร่ืองมือทางกฎหมายสมยัต้น (ค.ศ. 1921 – 1946) 

 
1 ในระยะต้นศตวรรษที่ 20 ปัญหาผู้ลีภ้ยักลายเป็นข้อกงัวลในระดบัระหว่างประเทศ และประเทศต่างๆ ได้เร่ิมเข้ารับผิดชอบใน
การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลอืผู้ลีภ้ยัด้วยเหตผุลทางมนษุยธรรม  
 
2 องค์การสนันิบาตชาติได้วางรากฐานการปฏิบตัิระหว่างประเทศเก่ียวกบัผู้ลีภ้ยัซึ่งน าไปสูก่าร รับรองข้อตกลงระหว่างประเทศ
หลายฉบบัเพื่อเป็นประโยชน์ เคร่ืองมือทางกฎหมายเหลา่นีไ้ด้มีการอ้างถึงในมาตรา 1A (1) ของอนสุญัญาปี 1951 เก่ียวกบัสถานภาพผู้
ลีภ้ยั (ดยูอ่หน้า 32) 
 
3 ค านิยามในเคร่ืองมือทางกฎหมายข้างต้นเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของผู้ลีภ้ยัแตล่ะประเภทเข้ากบัภมูิล าเนาที่บคุคลนัน้มีสญัชาต ิ
กบัอาณาเขตที่บคุคลเหลา่นัน้จากมา และกบัการขาดการคุ้มครองทางการทตูจากประเทศภมูิล าเนาของบคุคลนัน้ จากการนิยามตาม 
“ประเภท” ดงักลา่ว ท าให้การตีความง่ายและไมส่ร้างความยุง่ยากในการท่ีจะระบวุา่ผู้ใดเป็นผู้ลีภ้ยั 
 
4 แม้ว่าจะมีจ านวนคนไม่มากที่ตกอยูภ่ายใต้ค านิยามตามเคร่ืองมือทางกฎหมายในสมยัต้น ที่จะร้องขอให้ตดัสินสถานะผู้ลีภ้ยั
ของตนอยา่งเป็นทางการในยคุปัจจบุนั อยา่งไรก็ตามกรณีดงักลา่วอาจเกิดขึน้ได้เป็นครัง้คราว  กรณีนีเ้ก่ียวข้องกบับทท่ีสอง ก บคุคลผู้มี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามนิยามดงัระบไุว้ในเคร่ืองมือทางกฎหมายก่อนหน้าอนสุญัญาฯ 1951 มกัได้รับการเรียกวา่ “ผู้ลีภ้ยัตามธรรมนญู” 
(Statutory Refugee) 

 
ข. อนุสัญญาปี 1951 ว่าด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ยั 

 
5 ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่สองไม่นาน เนื่องจากปัญหาเก่ียวกบัผู้ลีภ้ยัยงัไม่ได้รับการแก้ไข เคร่ืองมือทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศฉบบัใหม่จึงเป็นที่ต้องการเพื่อระบสุถานะทางกฎหมายของผู้ลีภ้ยั  แทนที่จะใช้ข้อตกลงเฉพาะกิจซึ่งเก่ียวกบัสถานการณ์ผู้ลีภ้ยั
เฉพาะกรณี จึงมีการเรียกร้องให้มีเคร่ืองมือทางกฎหมายที่มีบทนิยามทั่วไปในการพิจารณาสถานภาพผู้ ลีภ้ัย อนุสัญญาว่าด้วย
สถานภาพผู้ลีภ้ยัเกิดขึน้จากการประชุมผู้แทนผู้ทรงอ านาจเต็มของสหประชาชาติ เมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม 1951 และมีผลบงัคบัใช้เมื่อ
วนัท่ี 21 เมษายน 1951 ในยอ่หน้าตอ่ๆ ไป จะเรียกวา่ “อนสุญัญาฯ 1951”  
 
ค. พิธีสารว่าด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ยั 
 
6 จากค านิยามทัว่ไปในอนสุญัญาฯ 1951 ผู้ลีภ้ยั คือ ผู้ซึง่ 
 

อยูน่อกอาณาเขตรัฐแหง่สญัชาตขิองตน... อนัเป็นผลจากเหตกุารณ์ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1951 และด้วยความ

หวาดกลวัซึง่มมีลูอนัจะกลา่วอ้างได้วา่จะได้รับการประหตัประหาร ...  
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7 เกณฑ์แหง่เวลาตามอนสุญัญาฯ 1951 เกิดขึน้จากความประสงค์ของรัฐบาลประเทศตา่งๆ ในขณะท่ีมีการรับรองอนสุญัญาอนั
จะจ ากดัพนัธกรณีของตนในสถานการณ์ต่างๆ เก่ียวกบัผู้ลีภ้ยั ซึ่งเป็นที่รู้กนัว่ามีอยู่ในขณะนัน้ หรืออาจจะเกิดขึน้ในอนาคตอนัเป็นผล
จากเหตกุารณ์ที่ได้เกิดขึน้แล้ว1 
 

8 เมื่อเวลาผ่านไปประกอบกับสถานการณ์ใหม่ๆ เก่ียวกับผู้ลีภ้ยัได้เกิดขึน้ จึงมีความต้องการเพิ่มขึน้ที่จะท าให้บทบญัญัติใน
อนสุญัญาฯ 1951 สามารถใช้ได้กบัผู้ลีภ้ยักลุม่ใหม ่ด้วยเหตนุีจ้ึงได้มีการร่างพิธีสารวา่ด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ยั และได้มีการภาคยานวุตัเิมือ่
วันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1967 และมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1967 ภายหลงัน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมสมชัชาใหญ่
สหประชาชาติแล้ว  
 
9 ในการภาคยานวุตัิพธีิสารฯ 1967  รัฐนัน้ๆ จะต้องปรับใช้สารบญัญตัิแหง่อนสุญัญาฯ 1951 โดยยกเว้นข้อก าหนดแหง่เวลาตาม
ปี ค.ศ. 1951 แม้พิธีสารจะมีความเช่ือมโยงกบัอนสุญัญาฯ ดงัทีก่ลา่วข้างต้น แตอ่ยา่งไรก็ตามพธีิสารเป็นเคร่ืองมือทางกฎหมายอิสระ 
กลา่วคอื การภาคยานวุตัิพิธีสารฯ ไมจ่ ากดัเฉพาะประเทศที่เป็นภาคีของอนสุญัญาเทา่นัน้  

 
10 ในยอ่หน้าตอ่ๆ ไป พิธีสารปี 1967 วา่ด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ยัจะเรียกวา่ “พิธีสารฯ 1967”  
 
11 ในระหวา่งการเรียบเรียงคูม่ือฉบบันี ้กวา่ 78 ประเทศเข้าร่วมเป็นภาคีอนสุญัญาฯ 1951 หรือพิธีสารฯ 1967 หรือทัง้สองฉบบั  
 
ง. บทบัญญัตหิลกัของอนุสัญญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 

 
12 อนสุญัญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 ประกอบด้วยบทบญัญตัิ 3 ประเภท ดงันี ้
 

(1) บทที่ให้ค านิยามเบือ้งต้นของบคุคลที่เป็น (และไมเ่ป็น) ผู้ลีภ้ยัและผู้ซึง่เคยเป็นผู้ลีภ้ยัและถกูเพิกถอนสถานะแล้ว การ
ถกหรือตีความของบทบญัญตัิเหลา่นีน้ ามาสูเ่นือ้หาหลกัของคูม่ือฉบบันีซ้ึง่ประสงค์ให้เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่ท างานรับผิดชอบ
การพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยั 
 
 (2) บทบัญญัติที่นิยามสถานะทางกฎหมายของผู้ ลีภ้ัย รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ ลีภ้ัยในประเทศที่ตนลีภ้ัย แม้ว่า
บทบญัญัติเหลา่นีจ้ะมิได้มีอิทธิพลต่อกระบวนการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยั แต่เจ้าหน้าที่ผู้ เก่ียวข้องในกระบวนการพึงทราบ
บทบญัญตัิดงักลา่วด้วย เนื่องจากการตดัสนิอาจสง่ผลมากตอ่บคุคลหรือครอบครัวที่เก่ียวข้อง 
 
(3) บทบญัญัติอนัเก่ียวข้องกับการปรับใช้เคร่ืองมือทางกฎหมายต่างๆ จากจุดยืนข้อตกลงด้านการทูตและการบริหาร 
โดยมาตรา 35 แห่งอนุสญัญาฯ 1951 และมาตรา 11 แห่งพิธีสารฯ 1967 กล่าวถึงการด าเนินการโดยประเทศภาคีผ่านการ
ร่วมมือกบัส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาติในการปฏิบตัิงานตามบทบาทของส านกังานฯ โดยเฉพาะ เพื่อให้ความ
สะดวกในการปฏิบตัิหน้าที่ในการควบคมุดแูลการปรับใช้บทบญัญตัิตา่งๆ แหง่เคร่ืองมือทางกฎหมายเหลา่นี ้

 
จ. ธรรมนูญแห่งส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาต ิ

                                                           
1 อนสุญัญาฯ 1951 กลา่วถึงการอาจจะน าเง่ือนไขทางภมิูศาสตร์มาใช้ด้วย (ดยูอ่หน้า 108 ถึง 110) 
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13 เคร่ืองมือทางกฎหมายตามที่กลา่วถงึมาแล้วตามบท ก. ถึง ค. นิยามบคุคลที่ได้รับพิจารณาวา่เป็นผู้ลีภ้ยั และได้ก าหนดให้รัฐ
ภาคีอนมุตัิสถานภาพท่ีแนน่อนแก่ผู้ลีภ้ยัในอาณาเขตของตน 
 
14 ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติได้จดัตัง้เมื่อวนัที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1951 ตามมติที่ประชุมสมชัชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ ธรรมนญูของส านกังานฯ แนบอยูใ่นภาคผนวกของมติที่ 428 (V) ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่ซึง่ลงมติเมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 
ค.ศ. 1950 โดยตามธรรมนญูนัน้ หนึ่งในหน้าที่ของส านกังานฯ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายอ านาจหน้าที่ของส านกังานฯ คือ การให้ความคุ้มครอง
ระหวา่งประเทศแก่ผู้ลีภ้ยัภายใต้ความอปุถมัภ์ของสหประชาชาติ 
 
15 ธรรมนูญประกอบด้วยค านิยามบคุคลซึ่งอยู่ภายใต้ขอบข่ายอ านาจหน้าที่ของข้าหลวงใหญ่ฯ โดยค านิยามนีใ้กล้เคียงกบัค า
นิยามในอนสุญัญาฯ 1951 แต่ไม่เหมือนกนัทีเดียว โดยอาศยัค านิยามเหลา่นี ้ข้าหลวงใหญ่ฯ สามารถที่จะด าเนินการช่วยเหลือผู้ลีภ้ยั
โดยไมต้่องค านงึถึงข้อจ ากดัทางด้านเวลา2 หรือภมูิประเทศ3 
 
16 ดงันัน้ บคุคลผู้ เข้าหลกัเกณฑ์ของธรรมนญูของส านกังานฯ มีคณุสมบตัใินการได้รับความคุ้มครองจากสหประชาชาติผา่น
ข้าหลวงใหญ่ฯ ไมว่า่บคุคลผู้นัน้จะอยูใ่นประเทศทีเ่ป็นภาคีของอนสุญัญาฯ 1951 หรือพิธีสารฯ 1967 หรือไม ่หรือ ไมว่า่ประเทศทีใ่ห้ที่ลี ้
ภยัจะยอมรับบคุคลนัน้ในฐานะผู้ลีภ้ยัภายใต้เคร่ืองมือทางกฎหมายอนัใดอนัหนึง่หรือไม ่ โดยผู้ลีภ้ยัเหลา่นีอ้ยู่ภายใต้อาณตัิของข้าหลวง
ใหญ่ฯ และจะถกูเรียกวา่ “ผู้ลีภ้ยัตามอาณตัิ”  
 
17 ตามที่กลา่วข้างต้น จะเห็นได้ว่าบคุคลหนึ่งอาจจะเป็นทัง้ผู้ลีภ้ยัตามอาณตัิและผู้ลีภ้ยัภายใต้อนสุญัญาฯ 1951 หรือพิธีสารฯ 
1967 ได้ในเวลาเดียวกนั อยา่งไรก็ตามบคุคลดงักลา่วอาจอยูใ่นประเทศที่ไมผ่กูพนักบัเคร่ืองมือทางกฎหมายทัง้สองฉบบั หรืออาจถกูคดั
ออกจากการรับรองตามอนสุญัญาผู้ลีภ้ยัจากข้อจ ากดัทางเวลาและภมูิศาสตร์ ในกรณีเช่นนีบ้คุคลดงักลา่วอาจจะมีคณุสมบตัิได้รับการ
คุ้มครองจากข้าหลวงใหญ่ฯ ภายใต้ค านิยามตามธรรมนญูฯ 
 
18 ดงัที่กลา่วข้างต้น มติที่ 428 (V) และธรรมนญูของส านกังานฯ เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ร่วมมือกบัส านกังานข้าหลวง
ใหญ่ฯ ในการจดัการเก่ียวกบัปัญหาผู้ลีภ้ยั ข้าหลวงใหญ่ฯ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้มีอ านาจในการให้ความคุ้มครองระหวา่งประเทศแก่ผู้ลี ้
ภยั และหนึ่งในบรรดาหน้าที่คือสง่เสริมบทสรุปและสง่เสริมการให้สตัยาบนัอนุสญัญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองผู้ลีภ้ยั และให้
ค าแนะน าดแูลการปรับใช้ 
 
19 ความร่วมมือดงักล่าวประกอบกบัหน้าที่ในการแนะน าดูแลคือพืน้ฐานของหลกัการในการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัของข้า 
หลวงใหญ่ฯ ภายใต้อนุสัญญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 ทัง้นี ้บททางของข้าหลวงใหญ่ฯ ในหลากหลายระดับ ถูกสะท้อนใน
กระบวนการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัของรัฐบาลตา่งๆ  
 
ฉ.  ตราสารผู้ลีภ้ยัในระดับภมิูภาค 

 

                                                           
2 ดยูอ่หน้า 35 และ 36 
3 ดยูอ่หน้า 108 และ 110 
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20 นอกจากอนุสญัญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 รวมถึงธรรมนูญของส านกังานฯ แล้ว ในระดบัภูมิภาคยงัมีข้อตกลงรวมทัง้
อนสุญัญาและเอกสารอื่นๆ ทีเ่ก่ียวกบัผู้ลีภ้ยัอีกหลายฉบบั โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา อเมริกา และยโุรป เคร่ืองมือทางกฎหมายในระดบั
ภมูิภาคมกัจะเก่ียวข้องกบัการให้ที่ลีภ้ยั เอกสารการเดินทางและการให้ความสะดวกในการเดินทาง เป็นต้น โดยบางฉบบัมีการให้นิยาม
ค าวา่ “ผู้ลีภ้ยั” หรือบคุคลผู้ ได้รับอนญุาตให้ลีภ้ยัได้ด้วย 
 
21 เคร่ืองมือทางกฎหมายระดบัภมูิภาคในละตินอเมริกาหลายฉบบัจดัท าขึน้เพื่อแก้ไขปัญหาการให้ลีภ้ยัทางการทตูและให้ที่ลีภ้ยั
ในดินแดน เช่น สนธิสญัญาวา่ด้วยกฎหมายอาญาระหวา่งประเทศ (Treaty on International Penal Law, Montevideo, 1889) ข้อตกลง
ว่าด้วยการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน (Agreement on Extradition, Caracas, 1911) อนสุญัญาว่าด้วยที่พกัพิงลีภ้ยั (Convention on Asylum, 
Havana, 1928) อนสุญัญาวา่ด้วยการลีภ้ยัการเมือง (Convention on Political Asylum, Montevideo, 1933) อนสุญัญาวา่ด้วยที่พกัพงิ
ลีภ้ยัทางการทตู (Convention on Diplomatic Asylum, Caracas, 1954) และอนุสญัญาว่าด้วยการให้ที่ลีภ้ยัในดินแดน (Convention 
on Territorial Asylum, Caracas, 1954) 
 
22 หนึง่ในเคร่ืองมือทางกฎหมายในระดบัภมูิภาคที่จดัท าเมื่อไมน่านมานี ้คือ อนสุญัญาวา่ด้วยลกัษณะพิเศษของปัญหาผู้ลีภ้ยัใน
แอฟริกา (Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa) ซึ่งเป็นผลจากการประชุมประมุขแห่งรัฐ
และรัฐบาลขององค์การเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งแอฟริกา (Organization of African Unity) เมื่อวนัที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1969 โดย
อนุสญัญานีป้ระกอบด้วยการนิยามค าว่า “ผู้ ลีภ้ัย” ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกมีความเหมือนกับค านิยามในพิธีสารฯ 1967 
(กลา่วคือ ค านิยามในอนสุญัญาฯ 1951 โดยปราศจากข้อจ ากดัด้านเวลาและภมูิศาสตร์) ในสว่นท่ีสองให้ค าวา่ “ผู้ลีภ้ยั” ใช้กบั  
 

“บคุคลทกุคนด้วยสาเหตจุากการคกุคามจากภายนอกประเทศ จากการยดึครอง การเข้ามามีอ านาจเหนือของตา่งชาติ 

หรือจากเหตกุารณ์รุนแรงอนัก่อให้เกิดความวุน่วายแก่สาธารณชนทัง้ประเทศ หรือบางสว่นของประเทศภมูิล าเนาและ

ประเทศสญัชาติตน ผู้ซึง่จ าต้องออกจากประเทศถ่ินฐานประจ าเพือ่หาที่ลีภ้ยันอกประเทศภมูิล าเนาหรือประเทศสญัชาต”ิ 

 
23 คู่มือฉบบันีเ้ก่ียวข้องกบัการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัภายใต้เคร่ืองมือกฎหมายระหว่างประเทศสองฉบบัซึ่งใช้ในระดบัสากล 
ได้แก่อนสุญัญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 
 
ช.  การให้ที่พักพงิและการปฏิบัติต่อผู้ลีภ้ยั 

 
24 คูม่ือฉบบันีม้ิได้ครอบคลมุถึงปัญหาที่เก่ียวเนื่องใกล้ชิดกบัการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยั เช่น การให้ที่พกัพิงแก่ผู้ลีภ้ยั หรือการ
ปฏิบตัิทางกฎหมายตอ่ผู้ลีภ้ยัหลงัจากได้รับการรับรองเป็นผู้ลีภ้ยัแล้ว 
 
25 แม้ว่าจะมีการอ้างถึงที่พักพิงในกรรมสารสุดท้ายของการประชุมผู้ แทนผู้ มีอ านาจเต็ม ( Final Act of the Conference of 
Plenipotentiaries) และในค าปราชญของอนสุญัญาฯ แต่ตวัอนสุญัญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 มิได้เก่ียวข้องกบัการให้ที่พกัพิงลีภ้ยั 
ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาข้าหลวงใหญ่ฯ ได้พยายามเรียกร้องขอให้มีนโยบายการเอือ้เฟือ้ที่พกัพิง โดยอ้างถึงความมุ่งหมายของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน และประกาศเก่ียวกบัที่พกัพิงตามเขตแดน ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมสมชัชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อ
วนัท่ี 10 ธนัวาคม ค.ศ. 1948 และ 14 ธนัวาคม ค.ศ. 1967 ตามล าดบั 
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26 ส าหรับการปฏิบตัิต่อผู้ลีภ้ยัภายในอาณาเขตของรัฐนัน้ ให้เป็นไปตามบทหลกัของอนสุญัญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 (ดยูอ่
หน้า 12 (2) ข้างต้น) นอกจากนัน้ยงัควรพิจารณาข้อเสนอแนะ จ. ในกรรมสารสดุท้ายของการประชมุผู้แทนผู้มีอ านาจเต็ม ซึ่งได้รับรอง
อนสุญัญาฯ 1951 ดงันี ้
 

ที่ประชมุ 
“ได้แสดงความหวงัไว้วา่อนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ยัจะมคีณุคา่ในฐานะท่ีเป็นตวัอยา่งได้เกินกวา่ขอบเขตตามที่ระบุ
อนสุญัญา และชาตติา่งๆ จะยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตามที่ก าหนดภายใต้อนสุญัญาฯ แก่บคุคลที่เข้ามาในอาณาเขต
รัฐในฐานะผู้ลีภ้ยัและผู้ที่อาจไมอ่ยูภ่ายใต้ขอบขา่ยของบทบญัญตัขิองอนสุญัญานี”้ 

 
27 ข้อเสนอแนะนีท้ าให้รัฐตา่งๆ สามารถแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้อนัเก่ียวเนื่องด้วยบคุคลซึง่ไมม่ีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์
ของค านิยาม “ผู้ลีภ้ยั” 
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ภาคที่หน่ึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยั 
 
บทที่ 1 – หลักการทั่วไป 

 

28  บคุคลบคุคลหนึง่เป็นผู้ลีภ้ยัตามความหมายที่ให้ไว้ในอนสุญัญาฯ 1951 เมื่อมีคณุสมบตัิครบตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในค า
นิยาม การเป็นผู้ลีภ้ยันัน้ย่อมเกิดขึน้ก่อนหน้าที่จะได้รับการรับรองสถานะภาพอย่างเป็นทางการ การรับรองจึงมิได้ถือว่าเป็นการให้
สถานะผู้ลีภ้ยัหากเป็นการประกาศวา่ผู้นัน้เป็นผู้ลีภ้ยั กลา่วคือ บคุคลนัน้มิได้กลายเป็นผู้ลีภ้ยัเพราะการรับรองสถานะแต่บคุคลนัน้ได้รับ
การรับรองสถานะเพราะวา่บคุคลนัน้เป็นผู้ลีภ้ยั 
 
29 การพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัเป็นกระบวนการท่ีมีสองขัน้ตอน ขัน้แรกจ าเป็นจะต้องยืนยนัข้อเท็จจริงตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบักรณี
นัน้ๆ ขัน้ท่ีสองเป็นการปรับใช้ค านิยามตามอนสุญัญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 กบัข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยนัแล้ว 
 
30 บทบญัญตัิตา่งๆ ในอนสุญัญาฯ 1951 ที่นิยามวา่บคุคลใดเป็นผู้ลีภ้ยัแบง่ออกเป็นสามสว่นตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้“วรรคคดัเข้า” 
“วรรคการสิน้สดุสถานะผู้ลีภ้ยั” และ “วรรคคดัออก” 
 
31 วรรคคดัเข้านิยามเกณฑ์ที่บคุคลหนึ่งจะต้องมีในการเป็นผู้ลีภ้ยั โดยบทบญัญัติดงักลา่วประกอบด้วยหลกัพืน้ฐานที่เป็นคณุใน
การพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยั วรรคการสิน้สดุสถานะผู้ลีภ้ยัและวรรคคดัออกจะมีความส าคญัในแง่ลบ โดยกล่าวถึงเง่ือนไขต่างๆ ที่
สถานะผู้ลีภ้ยัจะสิน้สดุลง และวรรคคดัออกได้ระบุสภาพการณ์ต่างๆ ซึ่งท าให้บคุคลหนึ่งถกูคดัออกจากการปรับใช้อนุสญัญาฯ 1951
แม้วา่บคุคลนัน้จะมีคณุสมบตัิต้องตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในวรรคคดัเข้าก็ตาม 
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บทที่ 2 – วรรคคัดเข้า 
 
ก. ค านิยาม 
(1) ผู้ลีภ้ยัตามธรรมนูญ (Statutory Refugees) 

 
32 มาตรา 1A (1)  ของอนสุญัญาฯ 1951 มีความเก่ียวข้องกบัผู้ลีภ้ยัตามธรรมนญู กลา่วคือ บคุคลผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ลีภ้ยั
ภายใต้บทบญัญตัิของเคร่ืองมือทางกฏหมายระหวา่งประเทศอนัมีมาก่อนหน้าอนสุญัญาฯ บทบญัญตัิดงักลา่วระบวุา่ 

“ตามอนสุญัญาฉบบันี ้ ค าวา่ “ผู้ลีภ้ยั” จะหมายถึงผู้ที่  

(1) ได้รับการพิจารณาแล้ววา่เป็นผู้ลีภ้ยัภายใต้ข้อตกลง ลงวนัท่ี  12 พฤษภาคม 1926 และ 30 มิถนุายน 1928 หรือภายใต้

อนุสญัญาลงวนัที่ 28 ตุลาคม 1933 และ 10 กุมภาพนัธ์ 1938  พิธีสาร ลงวนัที่ 14 กันยายน 1939 หรือ ธรรมนูญของ

องค์การผู้ลีภ้ยัระหวา่งประเทศ” 

 

ในกรณีที่บคุคลใดได้รับการวินิจฉยัจากองค์การผู้ลีภ้ยัระหว่างประเทศ ในห้วงที่องค์การฯ ยงัปฏิบตัิหน้าที่อยู่นัน้ ว่าขาด

คณุสมบตัิ ค าวินิจฉยัดงักลา่วไม่อาจกีดกนับคุคลนัน้จากการได้รับสถานภาพผู้ลีภ้ยั หากเป็นผู้ที่เข้าเง่ือนไขตาม วรรค 2 

ของสว่นข้อก าหนดนี ้

 
33   การท้าวความข้างต้นเป็นการเช่ือมโยงอดีตและเน้นให้ทราบถึงความตอ่เนื่องในการให้ความคุ้มครองระหวา่งประเทศแก่ผู้ลีภ้ยั 
ซึ่งได้กลายเป็นความกงัวลของประชาคมระหว่างประเทศในช่วงระยะต่างๆ ที่ผ่านมา ดงัที่ได้กลา่วไว้แล้ว (ย่อหน้าที่ 4) เคร่ืองมือทาง
กฎหมายเหลา่นีม้คีวามส าคญัลดลงไปมากในปัจจบุนั และการถกประเด็นอนัเก่ียวกบักฎหมายเหลา่นัน้จะให้คณุคา่เพียงเลก็น้อยในทาง
ปฏิบตัิ  อย่างไรก็ตามบคุคลผู้ ได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ลีภ้ยัตามเคร่ืองมือทางกฎหมายเหลา่นัน้จะเป็นผู้ลีภ้ยัตามอนสุญัญาฯ 1951 โดย
ปริยาย ดงันัน้ ผู้ ถือเอกสาร “หนงัสือเดินทางนานเซ็น”4 หรือ “หนงัสือรับรองคณุสมบตัิ” ซึ่งออกให้โดยองค์การผู้ลีภ้ยัระหว่างประเทศ 
จะต้องได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ลีภ้ยัภายใต้อนุสญัญาฯ  1951 นอกเสียจากว่าบคุคลนัน้จะเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งในวรรคการสิน้สดุ
สถานะผู้ลีภ้ยั หรือวรรคคดัออกตามอนสุญัญาฯ ทัง้นี ้หลกัการนีป้รับใช้กบับตุรของผู้ลีภ้ยัตามธรรมนญูด้วย 
 
(2) ค านิยามทั่วไปในอนุสัญญาฯ 1951 
 
34 ตามความในมาตรา 1A (2) ของอนสุญัญาฯ 1951 ค าวา่ “ผู้ลีภ้ยั” ใช้กบับคุคลผู้ซึง่ 
 

อยูน่อกอาณาเขตรัฐแหง่สญัชาติตน อนัเป็นผลจากเหตกุารณ์ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 1951 และด้วยความหวาดกลวัซึง่มีมลู

อนัจะกลา่วอ้างได้วา่จะได้รับการประหตัประหารด้วยสาเหตทุางเชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ สมาชิกภาพในกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง

ทางสงัคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง และในขณะเดียวกนับคุคลผู้นีไ้ม่สามารถหรือไม่สมคัรใจที่ได้รับความคุ้มครอง

จากรัฐแห่งสญัชาติเนื่องจากความหวาดกลวัดงักลา่ว หรือนอกจากนีเ้ป็นบคุคลไร้สญัชาติซึง่อยูน่อกอาณาเขตรัฐที่เดิมมี

                                                           
4 หนงัสือเดินทางนานเซ็น คือบตัรประจ าตวัใช้ในการเดินทางซึง่ออกให้แก่ผู้ลีภ้ยัภายใต้บญัญัติในเอกสารสมยัก่อนสงคราม 
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ถ่ินฐานพ านกัประจ าแต่ไม่สามารถหรือไม่สมคัรใจที่จะกลบัไปเพื่อพ านกัในรัฐดงักล่าว ด้วยเหตุแห่งความหวาดกลวัที่

กลา่วมาข้างต้น 

 
รายละเอียดของค านยิามทัว่ไป ปรากฏในความตอ่ไปนี ้
 
ข. การตีความ 
(1) “เหตุการณ์ก่อน 1 มกราคม 1951” 

 
35 ที่มาของเง่ือนไขด้านเวลาโดยถือเอาปี ค.ศ.  1951 เป็นเกณฑ์ ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 7 ของบทน า เมื่อมีพิธีสารฯ 
1967  เง่ือนไขด้านเวลานีล้ดความส าคญัทางปฏิบตัิลงไปมาก การตีความค าว่า “เหตุการณ์” จึงเป็นที่สนใจเฉพาะประเทศภาคีของ
อนสุญัญาฯ 1951 ทีไ่มไ่ด้เป็นภาคีของพิธีสารฯ 19675 
 
36 อนสุญัญาฯ 1951 มิได้ให้ค านิยามค าว่า “เหตกุารณ์” แต่เป็นที่เข้าใจกนัวา่หมายถึง “เหตกุารณ์อนัส าคญัยิ่งเก่ียวข้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงด้านเขตแดน หรือทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ รวมไปถึงการประหัตประหารอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้”6 เง่ือนไขด้านเวลาอ้างถึง “เหตกุารณ์” ที่สง่ผลให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งกลายเป็นผู้ลีภ้ยั มิใช่วนัที่ซึ่งบคุคลผู้นัน้มี
สภาพเป็นผู้ลีภ้ยัหรือวนัที่เขาออกจากประเทศ ผู้ลีภ้ยัอาจจะออกจากประเทศก่อนหรือหลงัก าหนดระยะเวลานัน้ ถ้าหากความกลวัการ
ประหตัประหารมีสาเหตมุาจาก “เหตกุารณ์” ทีเ่กิดก่อนเง่ือนไขด้านเวลาหรือจากผลสบืเนื่องที่เกิดขึน้ภายหลงัเหตกุารณ์นัน้7 
 
(2) “ความกลัวอนัมีมูลจะกล่าวอ้างได้ว่าจะได้รับการประหัตประหาร” 
(ก) บทวิเคราะห์ทั่วไป 
 
37 วลีที่ว่า “ความกลวัอนัมีมลูจะกลา่วอ้างได้วา่จะได้รับการประหตัประหาร” เป็นกุญแจส าคญัในค านิยาม วลีนีส้ะท้อนมมุมอง
ของผู้ ร่างกฎหมายวา่เป็นปัจจยัหลกัของลกัษณะของผู้ลีภ้ยั วลีนีเ้ข้ามาแทนท่ีวิธีการให้ค านิยามที่มีมาก่อนหน้านี ้ในการแบ่งผู้ลีภ้ยัเป็น
ประเภทต่างๆ (กลา่วคือ บคุคลผู้ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากบางประเทศ ที่เป็นรัฐสญัชาติตน) โดยน าความ “กลวั” มาเป็นสาเหตหุลกั
ในการให้ค านิยามผู้ลีภ้ยั เนื่องจากความกลวันัน้เป็นอตัวิสยั (subjective) ค านิยามผู้ลีภ้ยัจึงรวมองค์ประกอบเชิงอตัวิสยัของผู้ยื่นค าร้อง
ขอรับรองสถานะผู้ลีภ้ยัด้วย  การพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัในขัน้ต้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการประเมินค าให้การของผู้ ร้องมากกว่า
ที่จะตดัสนิจากสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในประเทศภมูิล าเนาของบคุคลนัน้ 
 
38 ในปัจจยัความหวาดกลวัซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจและเป็นเง่ือนไขเชิงอตัวิสยั ได้รับการเพิ่มเง่ือนไข “อนัมีมลูจะกลา่วอ้างได้”
ย่อมแสดงนยัยะวา่ไม่เพียงแตส่ภาวะทางจิตใจของบคุคลที่เข้ารับการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยั แต่ความรู้สกึดงักลา่วจะต้องได้รับการ
สนบัสนุนจากองค์ประกอบเชิงวตัถวุิสยัด้วย (objective) วลี “อนัมีมูลจะกล่าวอ้างได้” จึงประกอบด้วยปัจจยัเชิงอตัวิสยัและวตัถวุิสยั 
การพิจารณาวา่ความกลวัมีมลูจะกลา่วอ้างได้หรือไมน่ัน้ จ าต้องพิจารณาจากปัจจยัทัง้สองประการ  
 

                                                           
5 ดเูอกสารแนบท้าย 4 
6 UN Document/E/1618 หน้า 39  
7 ตามที่อ้างอิงก่อนหน้า  
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39 อาจอนมุานได้วา่บคุคลใดหากมิได้ต้องการการผจญภยัหรือเพียงปรารถนาจะเห็นโลกกว้างแล้ว โดยปกติจะไม่ละถ่ินฐานและ
ประเทศของตนโดยปราศจากเหตผุลอนัสมควร ดนันัน้อาจมีเหตผุลหลายประการที่บีบบงัคบัและเป็นท่ีเข้าใจได้ แตส่าเหตทุี่ท าให้บคุคล
นัน้เป็นผู้ ลีภ้ัยมีประการเดียว ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี  ้จากการระบุส านวนที่ว่า “ความกลัวอันมีมูลจะกล่าวอ้างได้ว่าจะได้รับการ
ประหตัประหาร” โดยเฉพาะเจาะจงท าให้เหตผุลอื่นๆ ในการหนีออกนอกประเทศไมเ่ข้าขา่ยค านิยามทนัที วลนีีท้ าให้แยกแยะผู้ที่ประสบ
กับทุพภิกขภยัหรือภยัธรรมชาติไม่เข้าข่ายค านิยามผู้ลีภ้ยั เว้นแต่บุคคลเหลา่นัน้จะมีความกลวัอนัมีมลูจะกล่าวอ้างได้ว่าจะได้รับการ
ประหตัประหารจากหนึ่งในเหตผุลที่ระบตุามอนสุญัญาฯ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเหตุจูงใจอย่างอื่นจะไม่เก่ียวข้องโดยตรงในการพิจารณา
สถานภาพผู้ลีภ้ยัแตก่ารพิจารณาถึงเหตกุารณ์ทกุอยา่งที่เก่ียวข้องมีความจ าเป็นเพื่อจะได้เข้าใจถึงกรณีของผู้ ร้องได้อยา่งเหมาะสม 
 
40 การประเมินปัจจยัเชิงอตัวิสยัไม่สามารถแยกออกจากการพิจารณาบคุลิกภาพของผู้ ร้อง เนื่องจากการตอบสนองเชิงจิตวิทยา
ของบคุคลแต่ละคนอาจจะแตกต่างกนัแม้จะเผชิญสภาวการณ์เดียวกนั บคุคลหนึ่งอาจจะมีความเช่ือมัน่ทางศาสนาหรือทางการเมือง
อย่างรุนแรง การเลิกเช่ือในสิ่งนัน้อาจท าให้ชีวิตผู้นัน้ทกุข์เกินจะทนได้ ในขณะที่อีกคนอาจจะไม่มีความเช่ืออย่างแรงกล้าในสิ่งนัน้ บาง
คนอาจจะตดัสนิใจหนีฉบัพลนัทนัทีแตอ่ีกคนอาจจะวางแผนการหนีอยา่งรอบคอบ 
 
41 เนื่องจากความส าคญัของค านิยามเก่ียวข้องกับปัจจัยเชิงอตัวิสยั การประเมินความน่าเช่ือถือจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น ในกรณีที่
ข้อเท็จจริงไม่ชดัเจนมากพอจากการบนัทึก ดงันัน้การพิจารณาจากภมูิหลงัสว่นตวั และครอบครัวของผู้ ร้อง ดสูมาชิกภาพของผู้นัน้ใน
กลุ่มเชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ สงัคม หรือการเมือง การตีความสถานการณ์ตลอดจนประสบการณ์ของบคุคลนัน้เองจึงมีความส าคญั 
กลา่วคือ ตรวจสอบทกุอย่างที่อาจจะชีน้ าว่าสาเหตจุงูใจใหญ่ของการยื่นค าร้อง คือ ความกลวั ความกลวันัน้จะต้องมีเหตผุล อย่างไรก็
ตามความกลวัเกินกว่าที่จะเป็นจริงอาจมีมูลอนัจะกล่าวอ้างได้ หากได้พิจารณาเหตุการณ์อื่นประกอบแล้วอาจปรากฎว่าความกลวั
เช่นนัน้มีเหตผุล 
 
42 ส าหรับปัจจยัเชิงวตัถวุิสยัจ าเป็นต้องประเมินค าให้การของผู้ ร้อง เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัไมจ่ าเป็นต้องพิจารณา
ค าตัดสินจากปัจจัยแวดล้อมในประเทศภูมิล าเนาของผู้ ร้องขอ อย่างไรก็ตามการพิจารณาค าให้การของผู้ ร้องมิอาจประเมินในเชิง
นามธรรมได้ หากแต่จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาบริบทของภมูิหลงัที่เก่ียวข้องกบัสถานการณ์ด้วย  ความรู้ในปัจจยัแวดล้อมของประเทศ
ภมูิล าเนาของผู้ ร้องมีความส าคญัในการประเมินความน่าเช่ือถือของผู้ ร้องแม้จะมิใช่จุดประสงค์หลกั โดยทัว่ไปแล้วความกลวัของผู้ ร้อง
ควรได้รับการพิจารณาวา่มีมลูเหตอุนันา่เช่ือถือตามมาตรฐานการพิสจูน์วา่มีความสมเหตสุมผล (to a reasonable degree) หากบคุคล
นัน้สามารถพิสจูน์ได้วา่การอยูใ่นประเทศภมูิล าเนาตอ่หรือการกลบัท่ีแหง่นัน้จะท าบคุคลนัน้ไมส่ามารถทนได้เนื่องจากสาเหตทุี่ระบใุนค า
นิยาม  
 
43 การพิจารณาดงักลา่วไม่จ าเป็นต้องอาศยัประสบการณ์ของผู้ ร้องเอง ตวัอย่างเช่น สิ่งที่เกิดขึน้กบัเพื่อน เครือญาติ หรือบคุคล
อื่นๆ ในเชือ้ชาติหรือกลุม่ทางสงัคมเดียวกนัอาจจะชีใ้ห้เห็นวา่ไมช้่าก็เร็วบคุคลนัน้อาจกลายเป็นเหยื่อของการประหตัประหารที่มีมลูอนั
ควรเช่ือ ทัง้นีค้วรพิจารณาถึงกฎหมายของประเทศภมูิล าเนาโดยเฉพาะวิธีด าเนินการตามกฎหมายด้วย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของ
แต่ละบคุคลก็ต้องได้รับการประเมินจากตวัเนือ้หาของมนัเอง เช่นในกรณีของผู้ที่มีช่ือเสียง ความเป็นไปได้ของการประหตัประหารอาจ
มากกวา่บคุคลทัว่ไป ปัจจยัทัง้หมด อาทิ บคุลกิลกัษณะของบคุคลนัน้ ภมูิหลงั อิทธิพล ความร ่ารวยและความกล้าพดูเปิดเผย น ามาสูข้่อ
สรุปวา่ความกลวัแหง่การประหตัประหารนัน้ “มีมลูอนัควรเช่ือ” 
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44 แม้ว่าการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัจะต้องกระท าเป็นรายกรณี แต่ในหลายๆ สถานการณ์ที่เกิดขึน้ส่งผลให้กลุ่มคนทัง้หมด
ภายใต้สถานการณ์ดงักลา่วต้องพลดัถ่ินฐาน ก็สามารถใช้บง่ชีว้า่สมาชิกของกลุม่นัน้สามารถพิจารณาเป็นรายบคุคลวา่เป็นผู้ลีภ้ยัได้ ใน
สถานการณ์เช่นนีก้ารให้ความช่วยเหลอืมกัต้องเร่งดว่นอยา่งมาก และด้วยเหตผุลในทางปฏิบตัิอาจเป็นไปไมไ่ด้ที่จะด าเนินการพิจารณา
สถานภาพผู้ลีภ้ยัของสมาชิกกลุม่นัน้เป็นรายบคุคล ดงันัน้จึงมีการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัเป็นกลุม่ (Group determination) ซึง่ท าให้
สมาชิกแตล่ะคนในกลุม่จะถือวา่เป็นผู้ลีภ้ยัในเบือ้งต้น (Prima facie refugee) (กลา่วคือ ไมม่ีหลกัฐานชีเ้ป็นอยา่งอื่นวา่ไมใ่ช่ผู้ลีภ้ยั) 
 
45 นอกจากสถานการณ์ที่ได้กลา่วมาแล้วในย่อหน้าที่ผ่านมา โดยปกติผู้ยื่นค าร้องขอสถานะผู้ลีภ้ยัมกัจะต้องแสดงเหตผุลที่ดวีา่ 
เหตุใดบุคคลนัน้จึงมีความกลัวการประหัตประหาร หรือ อาจอนุมานได้ว่าบุคคลนัน้มีความหวาดกลวัอันมีมูลจะเช่ือได้ว่าจะถูก
ประหตัประหารหากบคุคลนัน้เคยตกเป็นเหยื่อการประหตัประหารจากสาเหตใุดสาเหตหุนึง่ดงัที่ระบใุนอนสุญัญาฯ  1951 อยา่งไรก็ตาม 
ค าวา่ “กลวั” มิได้ใช้เฉพาะกบับคุคลที่เคยถกูประหตัประหารแล้วเทา่นัน้ แตอ่าจจะใช้กบัผู้ที่ต้องการจะหลกีเลีย่งสถานการณ์ที่เป็นความ
เสีย่งตอ่การถกูประหตัประหาร 
 
46 โดยทัว่ไป ส านวน “ความหวาดกลวัแหง่การประหตัประหาร” หรือ “การประหตัประหาร” จะไมใ่ช่ศพัท์ที่เป็นท่ีคุ้นเคยของผู้ลีภ้ยั 
ความจริงแล้วผู้ลีภ้ยัเองแทบจะไม่ได้ใช้ค าวา่ “ความหวาดกลวัแหง่การประหตัประหาร” หากแตว่า่ความกลวันีจ้ะปรากฏให้เห็นเป็นนยัได้
ในเร่ืองราวของบคุคลนัน้ ทัง้นี ้เนื่องจากเหตผุลด้านจิตวิทยา แม้ผู้ลีภ้ยัแม้จะมีความเห็นที่ชดัเจนตอ่สถานการณ์ที่ตนต้องทนทกุข์ทรมาน 
บคุคลนัน้อาจไมส่ามารถอธิบายประสบการณ์หรือสถานการณ์โดยใช้ภาษาทางการเมืองได้  
 
47  การที่จะดูว่ามีความกลวัสมเหตุสมผลหรือไม่นัน้ ยกตวัอย่างในกรณีที่เห็นบ่อยเมื่อต้องพิจารณาผู้ ยื่นค าร้องที่ ถือหนงัสือ
เดินทางของประเทศแห่งรัฐตนที่ยงัใช้การได้ บางครัง้อาจจะกลา่วอ้างได้ว่า การถือหนงัสือเดินทางของประเทศของตนหมายความว่า 
เจ้าหน้าที่ในประเทศผู้ออกหนงัสือไม่ได้มีเจตนาที่จะกระท าการประหัตประหารผู้ ถือหนงัสือเดินทางแต่อย่างใดมิฉะนัน้ก็คงไม่ออก
หนังสือเดินทางให้ แม้ว่ากรณีเช่นนีอ้าจเป็นจริงในบางกรณี แต่ขณะเดียวกันหลายคนก็ใช้หนังสือเดินทางเพียงเพื่อให้ได้ออกนอก
ประเทศโดยถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะหลบหนีออกมาได้โดยไม่ต้องเปิดเผยความคิดทางการเมืองของตน  ซึ่งหากปรากฏ
ออกมาอาจท าให้บคุคลนัน้ตกอยูใ่นสถาณการณ์อนัตรายในการเผชิญหน้ากบัเจ้าหน้าที่รัฐ 
 
48   ฉะนัน้ การครอบครองหนงัสือเดินทางไม่สามารถน ามาพิจารณาเป็นหลกัฐานแสดงความภกัดีต่อประเทศของตน หรือเป็น
ตวัชีว้ดัการปราศจากความหวาดกลวัได้ ทัง้นีอ้าจมีการออกหนงัสอืเดินทางให้กบับคุคลที่ไมต้่องการให้อยูใ่นประเทศภมูิล าเนาเพียงเพื่อ
น ามาซึง่การออกนอกประเทศของบคุคลนัน้ และอาจมีบางกรณีที่ได้รับหนงัสอืเดินทางอยา่งลบัๆ ดงันัน้สรุปได้วา่ การครอบครองหนงัสอื
เดินทางที่ยงัไมห่มดอายขุองประเทศของตนมิอาจเป็นข้ออ้างในการไมรั่บรองสถานะผู้ลีภ้ยั 
 
49 ในทางกลบักัน หากผู้ ยื่นค าร้องยงัยืนยนัที่จะถือหนังสือเดินทางของประเทศที่เขาไม่ต้องการได้รับความคุ้มครองโดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควร อาจจะก่อให้เกิดความสงสยัใน “ความหวาดกลวัที่มีมลูอนัควรเช่ือ” ตามที่กล่าวอ้างได้ เมื่อผู้ลีภ้ยัได้รับการรับรอง
สถานะแล้ว ตามปกติผู้ลีภ้ยัไมค่วรจะถือหนงัสอืเดินทางของประเทศภมูิล าเนาอีก 
 
50   อยา่งไรก็ตาม อาจมีกรณียกเว้นท่ีบคุคลผู้ เข้าขา่ยในเกณฑ์ผู้ลีภ้ยัจะยงัถือหนงัสอืเดินทางของประเทศภมูิล าเนา หรือตอ่หนงัสอื
เดินทางฉบบัใหม่จากเจ้าหน้าที่รัฐตนภายใต้ข้อตกลงพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อตกลงพิเศษนัน้ไม่ได้ระบุโดยนยัว่าผู้ ถือหนงัสือ
เดินทางสามารถเดินทางกลบัประเทศของตนได้โดยไมจ่ าเป็นต้องได้รับอนญุาตลว่งหน้า  
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(ข) การประหัตประหาร 
 
51  ปัจจุบันยังไม่มีค านิยามค าว่า “ประหัตประหาร” ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และความพยายามที่จะหาค านิยามก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จนกั จากมาตรา 33  ของอนสุญัญาฯ 1951 อาจกลา่วได้ว่า การประหตัประหาร อาจหมายถึง การคกุคามชีวิตและเสรีภาพ
ด้วยสาเหตุทางเชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ ความคิดทางการเมือง หรือการเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสงัคม  ถือเป็นการ
ประหตัประหาร การละเมิดสทิธิมนษุยชนอยา่งร้ายแรงอื่นๆ อาจพิจารณาวา่เป็นการประหตัประหารได้หากเป็นเพราะเหตผุลเดียวกนั 
 
52 การกระท าอยา่งที่มีอคติหรือการขม่ขูจ่ะนบัได้วา่เป็นการประหตัประหารหรือไม ่ขึน้อยู่กบัสถานการณ์แวดล้อมของแตล่ะกรณี 
อนัรวมไปถึงองค์ประกอบอตัวิสยัซึง่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น ลกัษณะเชิงอตัวิสยัของความกลวัแหง่การประหตัประหารนีต้้องประเมินจาก
ความคิดและความรู้สกึของบคุคลนัน้ๆ และจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณามาตรการท่ีถกูน ามาใช้หรือคาดวา่จะใช้กบับคุคลนัน้ๆ โดยค านงึถึง
ความคิดและความรู้สกึ เนื่องด้วยความหลากหลายเชิงจิตใจของแตล่ะบคุคลและสถานการณ์ที่แตกตา่งกนั การตีความวา่การกระท าใด
ถือเป็นการประหตัประหารยอ่มมีความหลากหลาย  
 
53 นอกจากนัน้  ผู้ ยื่นค าร้องอาจได้เผชิญกับมาตรการที่หลากหลายซึ่งในตัวของมาตรการนัน้ๆเองไม่อาจถือเป็นการ
ประหตัประหาร (เช่น การเลือกปฏิบตัิในบางรูปแบบ) ในบางกรณีอาจประกอบกบัปัจจยัที่สง่ผลเสยี (เช่น บรรยากาศความไมป่ลอดภยั
โดยทัว่ไปในประเทศภมูิล าเนา) ในสถานการณ์เช่นนีเ้มื่อพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ที่เก่ียวข้องรวมกนัแล้วสง่ผลกระทบตอ่จิตใจของผู้ ร้องขอ
ซึ่งอาจจะอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลถึงความกลัวอันมีมูลจะกล่าวอ้างได้ว่าจะได้รับการประหัตประหาร  “ที่มาจากผลสะสม” 
(cumulative grounds) แนน่อนวา่เป็นไปไมไ่ด้ที่จะวางกฎตายตวัวา่สาเหตใุดบ้างที่อาจน ามาสะสมรวมกนัได้เพื่อน าไปสูก่ารให้สถานะผู้
ลีภ้ยั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสถานการณ์แวดล้อมทัง้หลาย รวมทัง้บริบททางด้านภมูิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ และชนชาติ 
 
(ค) การเลือกปฏิบตั ิ
 
54 การปฏิบตัิที่หลากหลายต่อกลุ่มต่างๆ ปรากฎไม่มากก็น้อยในหลายๆ สงัคม บุคคลผู้ ได้รับการปฏิบตัิที่ไม่ดีนกัด้วยเหตจุาก
ความแตกต่างนัน้ อาจจะไม่ถือเป็นเหยื่อของการประหตัประหารเสมอไป การเลือกปฏิบตัิจะถือเป็นการประหตัประหารได้ขึน้อยู่กบั
สถานการณ์แวดล้อมเฉพาะ มาตรการการเลือกปฏิบตัิจะเป็นการประหตัประหารหากน าไปสู่ผลลพัธ์ของลกัษณะที่มีอคติซึ่งมีความ
ต่อเนื่องยาวนาน (consequences of a substantially prejudicial nature) ต่อบุคคลนัน้ เช่น การจ ากัดสิทธิความเป็นอยู่อย่างรุนแรง 
สทิธิในการปฏิบตัิศาสนกิจ หรือ การได้รับการศกึษาตามปกติในสถานศกึษาที่มีอยู่ 
 
55 แม้ว่ามาตรการต่างๆ ในการเลือกปฏิบัติจะไม่รุนแรงนักในตัวของมันเอง  แต่ก็อาจจะท าให้เกิดความกลัวต่อการถูก
ประหตัประหาร ถ้าท าให้จิตใจของบคุคลนัน้รู้สกึกลวั และรู้สกึไม่มัน่คงในการด ารงชีพในอนาคต มาตรการการเลือกปฏิบตัินบัเป็นการ
ประหตัประหารหรือไม่นัน้จะต้องพิจารณาจากเหตกุารณ์แวดล้อมทกุๆ ด้าน การอ้างว่ามีความกลวัการถกูประหตัประหารจะมีน า้หนกั
ขึน้ หากบคุคลนัน้เคยตกเป็นเหยื่อของมาตรการเลอืกปฏิบตัิตา่งๆ หลายๆ ครัง้ ดงันัน้จึงมีปัจจยัความสะสม (cumulative element) มา
เก่ียวข้องด้วย8 
 

                                                           
8 ดยูอ่หน้า 53 
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(ง) การลงโทษ 
 
56 การถกูประหตัประหารจ าเป็นต้องแยกแยะให้แตกตา่งชดัเจนจากการถกูลงโทษจากการกระท าความผิดตามกฎหมาย บคุคลที่
หลบหนีจากการด าเนินคดีหรือการลงโทษในการกระท าผิดมกัจะไม่ใช่ผู้ลีภ้ยั อย่างไรก็ตามควรตระหนกัว่าผู้ลีภ้ยัเป็นเหยื่อหรือมีผู้มี
ความเป็นไปได้วา่จะเป็นเหยื่อของความอยตุิธรรม มิใช่ผู้หลบหนคีดีจากความยตุิธรรม  
 
57 อย่างไรก็ตามการแยกแยะเช่นนีอ้าจคลมุเครือในบางครัง้ ประการแรก บคุคลผู้กระท าผิดตามกฎหมายอาจจะได้รับโทษหนกั
เกินควร ซึ่งอาจจะถือเป็นการประหตัประหารในขอบข่ายของค านิยามได้ นอกจากนัน้การตดัสินคดีอาญาเนื่องจากการกระท าผิดตาม
สาเหตทุี่ระบใุนค านิยาม (เช่น ในการสอนศาสนา “โดยมิชอบด้วยกฎหมาย” แก่เด็ก) อาจจะถือเป็นการประหตัประหารในตวัได้ด้วย 
 
58 ประการท่ีสอง  อาจจะมีกรณีที่บคุคลอาจจะมี “ความกลวัอนัมีมลูวา่จะถกูประหตัประหาร” ได้นอกเหนือจากกลวัการด าเนนิคดี
หรือการลงโทษตามกฎหมายจารีต กรณีนีอ้าจจะถือได้วา่บคุคลนัน้เป็นผู้ลีภ้ยั อย่างไรก็ตาม อาจจ าเป็นต้องพิจารณาวา่อาชญากรรมที่
เป็นปัญหานัน้มิได้มีลกัษณะรุนแรงอนัจะท าให้ผู้ ร้องตกอยูใ่นขอบขา่ยของ “วรรคคดัออก”9  
 
59  ในการที่จะตัดสินว่าการด าเนินคดีถือเป็นการประหัตประหารหรือไม่นัน้ จ าเป็นจะต้องพิจารณากฎหมายของประเทศที่
เก่ียวข้อง เพราะอาจจะเป็นไปได้ที่กฎหมายของประเทศนัน้ไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานสิทธิมนษุยชนอนัเป็นที่ยอมรับกนัทัว่ไป อย่างไรก็
ตาม บ่อยครัง้ที่ตวักฎหมายไม่ได้เป็นประเด็นแต่เป็นการปรับใช้กฎหมายที่เลือกปฏิบตัิ ยกตวัอย่างเช่นการด าเนินคดีการกระท าผิดตอ่
“ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” ในกรณีการแจกใบปลิว ซึ่งคดีอาจถกูใช้เป็นเคร่ืองมือในการประหตัประหารบคุคลผู้หนึ่งเนื่องจาก
เนือ้หาของสิง่พิมพ์เก่ียวข้องกบัการเมือง 
 
60 ในกรณีเช่นนี ้เนื่องจากปัญหายุ่งยากในการประเมินกฎหมายของอีกประเทศหนึ่ง เจ้าหน้าที่รัฐมกัตดัสินจากกฎหมายของ
ประเทศตนเป็นเกณฑ์ นอกจากนัน้ การอิงหลกัการตามเคร่ืองมือทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอาจจะเป็นประโยชน์ 
โดยเฉพาะกติกาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน (International Covenant on Human Rights) ซึ่งระบถุึงหน้าที่ผกูพนัของภาคีสมาชิก และ
เป็นกฎหมายที่หลายๆ รัฐภาคีของอนสุญัญาฯ  1951 ได้ภาคยานวุตัิ 
 
(จ) ผลสืบเน่ืองจากการออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมาย หรือการอยู่นอกประเทศภมิูล าเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 
61 ในบางรัฐมีการออกกฎหมายลงโทษรุนแรงแก่ประชาชนที่หนีออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายและอยูต่า่งประเทศโดยไม่ได้รับ
อนญุาต เมื่อมีเหตผุลจะเช่ือได้วา่บคุคลใดถ้าหากจะต้องถกูลงโทษอยา่งหนกัเนื่องจากเดนิทางออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมาย หรืออยู่
ต่างประเทศโดยมิได้รับอนญุาต การรับรองสถานะผู้ลีภ้ยัของบคุคลนัน้จะต้องพิสจูน์ได้ว่าสาเหตจุูงใจในการหลบหนีออกนอกประเทศ
หรือไมย่อมกลบัประเทศนัน้สมัพนัธ์กบัเหตผุลดงัปรากฏในมาตรา 1A (2) ของอนสุญัญาฯ 1951 (ดยูอ่หน้า 66) 
 
(ฉ)  ผู้อพยพด้วยสาเหตุทางเศรษฐกิจซึ่งแตกต่างจากผู้ลีภ้ยั 
 

                                                           
9 ดยูอ่หน้า 144 ถึง 156 
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62 ผู้อพยพ คือ บคุคลผู้ออกจากประเทศโดยสมคัรใจที่จะไปอยูใ่นประเทศอื่นด้วยเหตผุลอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบไุว้ในค านิยาม 
บคุคลนัน้อาจจะได้รับแรงจงูใจจากความต้องการเปลีย่นแปลงหรือผจญภยั หรือด้วยเหตผุลด้านครอบครัว ตลอดจนเหตผุลสว่นตวัอื่นๆ  
ถ้าหากบคุคลเดินทางด้วยเหตจุงูใจด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะแล้ว บคุคลนัน้เป็นผู้อพยพทางเศรษฐกิจมิใช่ผู้ลีภ้ยั 
 
63 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างผู้อพยพทางเศรษฐกิจกับผู้ลีภ้ยับางครัง้ก็ยากที่จะจ าแนกได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกบั
ความแตกตา่งระหวา่งมาตรการทางเศรษฐกิจกบัมาตรการทางการเมืองในประเทศภมูิล าเนาของผู้ ร้องขอซึง่บางทีก็มกัจะไมค่่อยชดัเจน 
เบือ้งหลงัมาตรการทางเศรษฐกิจซึง่มีอิทธิพลตอ่ความเป็นอยูข่องบคุคลอาจจะเป็นจดุมุง่หมายหรือความตัง้ใจทางเชือ้ชาติ  ศาสนา หรือ
การเมือง ซึ่งมุ่งกระท าต่อกลุม่ใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพาะ เมื่อมาตรการเศรษฐกิจท าลายเศรษฐกิจของประชากรบางกลุม่โดยเฉพาะ  (เช่น 
การเพิกถอนสิทธิทางการค้า การปรับหรือจดัเก็บภาษีสงูจนเกินเหตสุ าหรับกลุม่ทางศาสนา หรือเชือ้ชาติหนึ่งชาติใดโดยเฉพาะ) เหยื่อ
จากสภาวะแวดล้อมเช่นนีอ้าจเป็นผู้ลีภ้ยัเมื่อออกนอกประเทศ 
 
64 การพิจารณาวา่การปรับใช้นัน้เหมือนกนักบัเหยื่อของมาตรการทางเศรษฐกิจทัว่ไปหรือไม ่  (เช่น มาตรการท่ีใช้กบัประชาชนทัง้
ประเทศโดยไมม่ีการเลือกปฏิบตัิ) ขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อมในแตล่ะกรณี การขดัขืนมาตรการทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไปมิใช่เหตผุลที่ดีที่จะ
ใช้กลา่วอ้างเพื่อขอรับรองสถานะผู้ลีภ้ยั ในทางกลบักนั สิ่งที่เมื่อดผิูวเผินว่าเป็นสาเหตจุูงใจทางเศรษฐกิจในการหลบหนีมาแท้จริงแล้ว
อาจจะมีปัจจยัทางด้านการเมืองเข้ามาเก่ียวข้องในความเป็นจริง และอาจจะเป็นความคิดเห็นทางการเมืองของบคุคลนัน้เองที่ท าให้เขา
ต้องประสบกบัผลลพัธ์ทีรุ่นแรงมากกวา่การขดัขืนมาตรการทางเศรษฐกิจด้วยตวัของมนัเอง 

 
(ช) ตัวการของการประหตัประหาร 
 
65  โดยปกติแล้วการประหตัประหารมกัจะสมัพนัธ์กบัการกระท าโดยเจ้าหน้าที่รัฐซึง่อาจจะเกิดจากประชากรไมเ่คารพมาตรฐานที่
ก าหนดโดยกฎหมายของประเทศ เช่น กรณีการไม่ยอมรับให้มีการนับถือศาสนาในประเทศที่ไม่เคร่งศาสนาแต่มีประชาชนจ านวน
คอ่นข้างมากไมย่อมเคารพความเช่ือในศาสนาของเพื่อนบ้านของตนอาจจะน าไปสูก่ารประหตัประหาร  การเลอืกปฏิบตัิที่รุนแรงหรือการ
ท าร้ายอย่างอื่นโดยประชากรท้องถ่ิน อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการประหตัประหาร หากเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิกเฉยแม้จะรู้ถึงการกระท านัน้ 
หรือหากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธ หรือพิสจูน์ได้วา่ไมส่ามารถให้การคุ้มครองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 
(3) “ด้วยสาเหตุทางเชือ้ชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงไม่ว่าทางสังคมหรือทางความคิดด้านการเมือง” 
(ก) บทวิเคราะห์ทั่วไป  
 
66 ในการที่จะได้รับการพิจารณารับรองสถานะผู้ลีภ้ยั บคุคลจะต้องแสดงให้เห็นถึงความกลวัอนัมีมลูจะกลา่วอ้างได้ว่าจะได้รับ
การประหตัประหารจากหนึง่ในสาเหตทุี่กลา่วข้างต้น ไมส่ าคญัวา่การประหตัประหารนัน้จะเกิดจากสาเหตเุดียวหรือหลายสาเหตรุวมกนั 
บ่อยครัง้ที่ผู้ ร้องเองก็ไม่ทราบถึงสาเหตขุองการประหตัประหารที่เขากลวั อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ ร้องที่จะวิเคราะห์ชีแ้จงสาเหตุ
ตา่งๆ อยา่งละเอียด 
 
67 เป็นหน้าที่ของผู้พิจารณาเมื่อสืบสวนข้อเท็จจริงของกรณี ที่จะต้องยืนยนัเหตผุลของการประหตัประหารที่บคุคลนัน้กลวั และ
ตดัสินว่าเข้าข่ายค านิยามของอนสุญัญาฯ  1951 หรือไม่ เห็นได้ชดัว่าสาเหตกุารประหตัประหารภายใต้หวัข้อนีม้กัจะทบัซ้อนกัน โดย
ปกติแล้วบคุคลมกัจะมีปัจจยัสาเหตขุองการถกูประหตัประหารมากกวา่หนึง่ประการ เช่น บคุคลต่อต้านทางการเมืองซึง่เป็นสมาชิกของ
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กลุ่มทางศาสนา หรือกลุ่มทางสญัชาติ หรือทัง้สองอย่าง เหตุผลหลากหลายที่ประกอบกนัอาจเก่ียวข้องในการประเมินความกลวัอนั
สมเหตสุมผลของบคุคลนัน้ได้ 
 
(ข) เชือ้ชาต ิ
 
68 เชือ้ชาติในกรณีนีใ้ห้เป็นที่เข้าใจว่ามีความหมายอย่างกว้างครอบคลมุถึงกลุม่ชาติพนัธุ์ทกุกลุ่มซึ่งจะเรียกว่า “เชือ้ชาติ” ตาม
ความหมายที่ใช้ทัว่ไป ในหลายกรณีที่จะรวมถึงสมาชิกของกลุม่สงัคมที่สืบทอดกนัมาจากสร้างรวมกลุม่ของชนกลุม่น้อยในประชากร
กลุม่ใหญ่ การเลือกปฏิบตัิเพราะเหตทุางเชือ้ชาติได้รับการประณามทัว่โลกวา่เป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนอยา่งร้ายแรงที่สดุอยา่งหนึง่ 
ดงันัน้ การเลอืกปฏิบตัิตามเชือ้ชาติจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินวา่มีการประหตัประหารหรือไม่ 
 
69 การเลอืกปฏิบตัิด้วยเหตผุลทางเชือ้ชาติมกัได้รับพิจารณาวา่เป็นการประหตัประหารตามความหมายในอนสุญัญาฯ  1951 โดย
หากผลจากการเลอืกปฏิบตัิเพราะเชือ้ชาติกระทบศกัดิ์ศรีบคุคลในระดบัท่ีท าลายสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน และสทิธิที่มนษุย์ทกุคนจะพงึ
มี หรือเมื่อการละเลยการกีดกนัเชือ้ชาติก่อให้เกิดผลร้ายแรงตามมา 
 
70 โดยปกติแล้วเพียงเพราะมีเชือ้ชาติใดเชือ้ชาติหนึง่ไมเ่พียงพอท่ีจะสนบัสนนุค าร้องขอสถานะผู้ลีภ้ยั อยา่งไรก็ตาม อาจจะมีบาง
กรณีที่สภาวการณ์เฉพาะสง่ผลกระทบต่อกลุม่เชือ้ชาติทัง้กลุม่ การเป็นสมาชิกในกลุม่นีจ้ึงอาจจะเพียงพอที่จะได้รับการพิจารณาว่ามี
เหตใุห้กลวัการประหตัประหาร   
 
(ค)  ศาสนา 
 
 71 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชน (The  Universal Declaration of Human Rights)  และกติกาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชน 
(Human Rights Covenant) ได้ประกาศถึงสิทธิที่จะมีเสรีภาพทางความคิดและการนบัถือศาสนา ซึ่งสิทธิดงักล่าวรวมถึงเสรีภาพของ
บคุคลในการจะเปลีย่นศาสนาและเสรีภาพทัง้ในการประกอบศาสนกิจทัง้ในที่สาธารณะและในท่ีรโหฐาน ด้วยการสอน การเผยแพร่ การ
นบัถือ บชูา และฉลองเทศกาลทางศาสนา 
 
72 การประหตัประหารด้วยสาเหตทุางศาสนาอาจจะมีหลายรูปแบบ เช่น การห้ามเข้าเป็นสมาชิกกลุม่ศาสนา ห้ามการบชูาในท่ี
สาธารณะและรโหฐาน ห้ามสอน หรือมีมาตรการอื่นใดทีกี่ดกนัอยา่งเลอืกปฏิบตัิแก่บคุคลเหลา่นัน้เพราะพวกเขาปฏิบตัิศาสนา หรือเป็น
สมาชิกกลุม่ศาสนาใดศาสนาหนึง่ 
 
73 เพียงแค่เป็นสมาชิกของกลุม่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยปกติแล้วจะไม่เพียงพอจะสนบัสนนุการร้องขอสถานะผู้ลีภ้ยั อย่างไรก็
ตาม อาจจะมีบางสภาวการณ์ทีเ่พียงการเป็นสมาชิกอยา่งเดียวอาจเป็นเหตผุลที่เพียงพอ 
 
(ง) สัญชาต ิ
 
74 ค าวา่ “สญัชาติ” ในเร่ืองนีม้ิได้มีความหมายเฉพาะ “ความเป็นพลเมือง” แตห่มายถึงการเป็นสมาชิกของกลุม่เชือ้ชาตหิรือภาษา
ซึง่อาจจะซ า้ซ้อนกบัค าวา่ “ เชือ้ชาติ” ในบางครัง้การประหตัประหารด้วยเหตผุลด้านสญัชาติอาจจะประกอบด้วยทศันคติที่เป็นปฏิปักษ์ 
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และมาตรการที่ใช้ตอ่ต้านชนกลุม่น้อยทางสญัชาติ (ชาติพนัธุ์ ภาษา) และในสภาวการณ์บางอย่าง การเป็นสมาชิกชนกลุม่น้อย อาจจะ
ท าให้เกิดความกลวัอนัมีมลูจะกลา่วอ้างได้วา่จะได้รับการประหตัประหาร 
 
75 การที่ชนชาติกว่าสองชนชาติขึน้ไป (เผ่าพนัธุ์ ภาษา) อยู่ร่วมกนัภายในพรมแดนเดียวกนั อาจจะก่อให้เกิดสภาวการณ์ขดัแย้ง 
และการประหตัประหารหรืออนัตรายจากการประหตัประหาร อาจจะไม่ง่ายนกัที่จะแยกแยะระหวา่งการประหตัประหารด้วยสาเหตทุาง
สัญชาติกับสาเหตุทางความคิดทางการเมืองเมื่อความขัดแย้งระหว่างสัญชาติมักจะประกอบด้วยการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
โดยเฉพาะเมื่อการเคลือ่นไหวทางการเมืองได้รับการระบวุา่เป็นของสญัชาติหนึง่โดยเฉพาะ 
 
76 กรณีการประหตัประหารด้วยสาเหตุทางสญัชาติส่วนใหญ่มกัก่อให้เกิดความหวาดกลวัแก่บุคคลในชนกลุม่น้อย แต่มีหลาย
กรณีในหลายทวีปที่บคุคลในกลุม่ชนสว่นใหญ่อาจหวาดกลวัการประหตัประหารโดยชนกลุม่น้อยที่มีอ านาจเหนือกวา่ 
 
(จ) การเป็นสมาชิกภาพในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  
 
77 “สมาชิกภาพในกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง” มกัจะประกอบด้วยบคุคลหลายคนที่มีภมูิหลงั อปุนิสยั หรือสถานภาพทางสงัคมเหมือนกนั 
การอ้างความกลวัอนัมีมลูจะกลา่วอ้างได้วา่จะได้รับการประหตัประหารในหวัข้อนีอ้าจทบัซ้อนกบัความกลวัที่กลา่วด้วยด้วยสาเหตอุื่น 
เช่น เชือ้ชาติ ศาสนา หรือสญัชาติ 
 
78 การเป็นสมาชิกภาพกลุม่สงัคมกลุม่ใดกลุม่หนึง่อาจเป็นเหตขุองการประหตัประหารได้ เพราะมีความไมแ่นใ่จในความภกัดีของ
คนในกลุม่ตอ่รัฐบาล หรืออาจจะเป็นเพราะลกัษณะความคิดเห็นทางการเมือง ภมูิหลงัหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสมาชิก หรือการมี
ตวัตนอยูข่องกลุม่สงัคมเช่นนีเ้องทีถื่อวา่เป็นอปุสรรคตอ่นโยบายของรัฐบาล 
 
79 เพียงแค่การเป็นสมาชิกของกลุม่สงัคมเฉพาะแต่เพียงอยา่งเดียวโดยปกติแล้วไม่เพียงพอที่จะสนบัสนนุการอ้างสถานะผู้ลีภ้ยั 
อยา่งไรก็ตาม ก็มสีภาวการณ์พิเศษทีท่ าให้เหตผุลนีเ้พียงพอส าหรับความกลวัตอ่การประหตัประหาร 

 
(ฉ) ความคดิเห็นทางการเมือง 
 
80 การมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกตา่งจากรัฐบาลด้วยตวัของมนัเองแล้วไมเ่ป็นเหตผุลพอท่ีจะใช้อ้างสถานะผู้ลีภ้ยั และผู้ ร้อง
จะต้องแสดงให้เห็นว่าเขามีความหวาดกลวัจากการมีความคิดทางการเมืองเช่นนัน้ ดงันัน้อาจตัง้ข้อสมมติลว่งหน้าว่าผู้ ร้องมีความคิด
วิพากษ์วิจารณ์นโยบายหรือการด าเนินงานตา่งๆ ซึง่ทางรัฐบาลไมอ่าจทนได้ เป็นท่ีอนมุานอีกวา่เจ้าหน้าที่ได้ลว่งรู้ถงึความคิดเช่นนัน้แล้ว 
หรือเจ้าหน้าที่อาจกลา่วหาว่าบคุคลนัน้มีความคิดเห็นทางการเมืองเหลา่นัน้  ความคิดเห็นทางการเมืองของครู อาจารย์ หรือนกัเขียน
อาจจะเห็นได้ชดัเจนกวา่ของบคุคลซึง่อยูใ่นต าแหน่งที่ถกูเปิดเผยน้อยกวา่ ความส าคญัและความยืนหยดัในความคิดของผู้ ร้องมีความ
เก่ียวข้องหากมีเหตแุวดล้อมสนบัสนนุอื่นๆ  
 
81 ในค านิยามกล่าวถึงการประหตัประหาร “อนัมีสาเหตุจากความคิดเห็นทางการเมือง” อาจไม่สามารถเป็นไปได้เสมอไปที่จะ
เช่ือมโยงความเก่ียวเนื่องระหวา่งความคิดเห็นที่ได้รับการถ่ายทอดกบัมาตรการท่ีผู้ ร้องได้ประสบหรือกลวั มาตรการเหลา่นีน้ัน้น้อยครัง้ที่
จะมีพืน้ฐานมาจาก “ความคิดเห็น” มาตรการเหลา่นีม้กัจะออกมาในรูปแบบการห้ามการกระท าอนัถือวา่เป็นอาชญากรรมอนัให้โทษแก่
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อ านาจรัฐ ดงันัน้จึงจ าเป็นที่จะต้องพิสจูน์ให้เห็นว่า ความคิดเห็นทางการเมืองของผู้ ร้องเป็นสาเหตใุนการกระท าของเขาและได้น าไปสู ่
หรืออาจน าไปสูก่ารประหตัประหารท่ีเขาอ้างวา่มีความกลวั 
 
 82 ดงัทีไ่ด้บรรยายมาข้างต้นแล้ววา่ การประหตัประหาร “อนัมีสาเหตจุากความคิดเห็นทางการเมือง” สอ่ให้เห็นวา่ผู้ ร้องมีความคดิ
ที่ได้แสดงออกมาให้เห็นหรือถกูรับรู้โดยเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว อยา่งไรก็ตาม อาจจะมีสถานการณ์ที่ผู้ ร้องยงัมิได้แสดงออกซึง่ความคดิเห็นของ
เขา แต่ด้วยความยึดถือในความคิดทางการเมืองอย่างรุนแรง  อาจจะสรุปได้อย่างสมเหตุสมผลว่าไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการแสดงความ
คิดเห็น และท าให้ผู้ ร้องเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ ถ้าหากสรุปได้เช่นนีผู้้ ร้องก็อาจจะได้รับการพิจารณาว่ามีความกลวัว่าจะถูก
ประหตัประหารอนัเนื่องมาจากความคิดเห็นทางการเมืองได้ 
 
 83 ผู้ ยื่นค าร้องที่อ้างว่ามีความกลวัการประหัตประหารอันเนื่องจากความคิดเห็นทางด้านการเมือง ไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์ว่า
เจ้าหน้าที่รัฐในประเทศของตนรู้ถึงความคิดเห็นทางการเมืองของตนก่อนเดินทางออกนอกประเทศ เขาอาจจะปิดบงัความคิดทางการ
เมืองของเขาและที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยได้รับการเลือกปฏิบตัิหรือไม่เคยถูกประหัตประหาร อย่างไรก็ตาม การที่เขา ไม่ยอมรับการ
คุ้มครองจากรัฐบาลของเขาหรือไม่เต็มใจที่จะได้รับการคุ้มครองของรัฐบาลของเขา หรือปฏิเสธการเดินทางกลบั อาจแสดงให้เห็นสภาพ
จิตใจที่แท้จริงของผู้ ร้องและมีเหตุเพียงพอส าหรับความกลวัว่าจะถูกประหตัประหาร ในสภาวการณ์เช่นนี ้การทดสอบความกลวัอนั
สมเหตสุมผลขึน้อยู่กบัการประเมินผลลพัธ์วา่ผู้ ร้องผู้ซึง่มีความคิดทางการเมืองเช่นนีจ้ะได้รับผลประการใดเมื่อกลบัประเทศ กรณีเช่นนี ้
มกัจะเรียกผู้ลีภ้ยักลุม่นีว้า่ เป็นผู้ลีภ้ยั ณ ถ่ินนัน้ (sur place)10 
 
84 กรณีที่บคุคลตกเป็นผู้ถกูด าเนินคดีหรือหรือต้องโทษด้วยความผิดทางการเมือง ต้องแยกวา่การตดัสินลงโทษในการกระท าผิด
นัน้มีสาเหตุมาจาก “ความคิด” ทางการเมือง หรือ “การกระท า” อันมีเหตุจูงใจทางการเมือง ถ้าการตัดสินลงโทษการกระท าผิดนัน้
เนื่องมาจากการกระท าอนัสมควรได้รับโทษจากสาเหตอุื่นนอกเหนือจากเหตจุงูใจทางการเมือง และหากการลงโทษซึง่อาจจะเกิดขึน้นัน้ 
สอดคล้องกบัตามกฎหมายทัว่ไปในประเทศนัน้ ความกลวัในการด าเนินคดีด้วยตวัของมนัเองจะไมท่ าให้ผู้ ร้องขอเป็นผู้ลีภ้ยั  
 
85 การที่ผู้กระท าผิดทางการเมืองจะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ ลีภ้ยัหรือไม่  ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ เมื่อพิจารณาจาก
เหตุการณ์แวดล้อมต่างๆ การด าเนินคดีในข้อหาหนึ่งอาจจะเป็นเพียงเหตุผลที่น ามาใช้กล่าวอ้างเพื่อลงโทษจ าเลยด้วยสาเหตุจาก
ความคิดทางการเมืองหรือการแสดงออกซึ่งความคิดนัน้ และอาจมีเหตผุลที่เช่ือได้ว่าผู้กระท าผิดทางการเมืองอาจจะตกเป็นเหยื่อของ
การลงโทษที่เกินกวา่เหตหุรือตามอ าเภอใจส าหรับการกระท าผิดที่ถกูกลา่วหา ซึง่ถึอได้วา่เป็นการประหตัประหาร 
 
86 การที่จะตัดสินใจว่าผู้ กระท าผิดทางการเมืองจะได้รับพิจารณาสถานภาพผู้ ลีภ้ัยหรือไม่ จะต้องพิจารณาปัจจัยดังนีด้้วย 
บคุลิกภาพของผู้ ร้อง ความเห็นทางการเมือง เหตจุูงใจในการกระท า ลกัษณะการกระท า ลกัษณะการด าเนินคดี และเหตจุูงใจในการ
ฟ้องร้อง และท้ายที่สุดคือลกัษณะของกฎหมายที่ใช้ด าเนินคดี ปัจจัยเหล่านีอ้าจแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เก่ียวข้องมีความกลวัว่าจะถูก
ประหตัประหาร มิใช่เพียงแตก่ลวัการด าเนินคดีหรือการลงโทษตามกฎหมายจากการกระท าความผิดของบคุคลดงักลา่ว 
 
(4) “อยู่นอกอาณาเขตรัฐตน” 
(ก) บทวิเคราะห์ทั่วไป 
 

                                                           
10 ดยูอ่หน้า 94 ถึง 96 
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87 ในบริบทนี ้“สญัชาติ” หมายถึง “ความเป็นพลเมือง” วลีที่ว่า “อยู่นอกอาณาเขตรัฐตน” กลา่วถึงบคุคลที่มีสญัชาติซึ่งแตกตา่ง
จากบคุคลไร้สญัชาติ สว่นใหญ่แล้วผู้ลีภ้ยัยงัคงถือสญัชาติของประเทศที่มาของตน 
 
88 คุณสมบตัิจ าเป็นข้อหนึ่งของสถานภาพผู้ลีภ้ยั คือผู้ ร้องที่เป็นผู้ ถือสญัชาติหนึ่งจะต้องอยู่นอกประเทศที่เขาถือสญัชาติ โดย
หลกัการนีไ้มม่ีข้อยกเว้น การคุ้มครองระหวา่งประเทศไมอ่าจจะน ามาใช้แก่บคุคลผู้ยงัอยูภ่ายในอาณาเขตประเทศของตนได้11 
 
89 ดงันัน้ถ้าหากผู้ ร้องกลา่วอ้างว่ามีความกลวัการประหตัประหารอนัเก่ียวเนื่องกบัประเทศที่เขาถือสญัชาติอยู่ ก็ต้องท าให้แนใ่จ
ว่าบุคคลดงักล่าวมีสญัชาติของประเทศนัน้ อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณีที่มีความไม่แน่นอนว่าบุคคลนัน้มีสญัชาติหรือไม่ บุคคลนัน้เอง
อาจจะไม่รู้ความจริงว่าตนมีสญัชาตินัน้ หรือบคุคลนัน้อาจอ้างอย่างผิดพลาดว่าถือสญัชาติใดสญัชาติหนึ่งหรือไร้สญัชาติ ในกรณีที่ไม่
อาจพิสจูน์ได้ว่าบุคคลนัน้ถือสญัชาติใด การพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัของบุคคลนัน้ควรใช้วิธีการที่ใช้กับบุคคลไร้สญัชาติ  กลา่วคือ 
แทนที่จะพิจารณาประเทศที่บุคคลนัน้ถือสญัชาติก็ต้องหนัมาใช้ประเทศที่บุคคลนัน้เดิมมีถ่ินฐานพ านกัประจ า (ดูย่อหน้าที่ 101 และ 
105) 
 
90 ดงัที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ความกลวัอนัมีมูลว่าจะถกูประหตัประหารของผู้ ร้องจะต้องเก่ียวเนื่องกับประเทศที่ตนถือสญัชาติ 
ตราบใดที่บคุคลนัน้ปราศจากความกลวัจากประเทศซึง่ตนถือสญัชาติแล้ว ถือวา่บคุคลนัน้สามารถแสวงหาความคุ้มครองจากประเทศที่
ตนมีสญัชาตินัน้ได้ ดงันัน้บคุคลนัน้ยอ่มไมต้่องการความคุ้มครองระหวา่งประเทศ และจึงไมใ่ช่ผู้ลีภ้ยั 
 
91 ความกลวัการถกูประหตัประหารไม่จ าเป็นต้องครอบคลมุเขตแดนทัง้หมดของประเทศที่ผู้ลีภ้ยัถือสญัชาติ  ดงันัน้ในการปะทะ
กนัระหวา่งชนชาติภายในประเทศ หรือกรณีที่มีความไมส่งบอยา่งรุนแรงจากสถานการณ์สงครามกลางเมือง การประหตัประหารตอ่เชือ้
ชาติใดหรือกลุม่สญัชาติใดอาจเกิดขึน้เพียงบางสว่นของประเทศ ในสถานการณ์เช่นนีห้ากพิจารณาสภาวการณ์แวดล้อมทัง้หมดแล้วเหน็
วา่ไมส่มเหตสุมผลที่จะคาดหวงัให้บคุคลนัน้กระท าเช่นนัน้ บคุคลนัน้จะไมถ่กูกีดกนัจากสถานะผู้ลีภ้ยัเพียงเพราะมีความคาดหวงัวา่เขา
สามารถหาที่ลีภ้ยัในสว่นอื่นของประเทศได้  
 
92 สถานการณ์ส าหรับบคุคลผู้ ถือสญัชาติมากกวา่หนึง่สญัชาติขึน้ไป ปรากฏตามยอ่หน้าที่  106 และ 107 ด้านลา่งนี ้
 
93 สญัชาติอาจพิสจูน์จากการครอบครองหนงัสอืเดินทางของประเทศใดประเทศหนึง่ การครอบครองหนงัสอืเดินทางสร้างข้อสนันิ
ฐานเบือ้งต้นว่าผู้ ถือมีสญัชาติตามประเทศที่ออกหนงัสือให้นอกเสียจากว่าในหนงัสือเดินทางจะระบุเป็นอื่น หากบุคคลผู้ ถือหนงัสือ
เดินทางซึง่ระบวุา่บคุคลนัน้ถือสญัชาติของประเทศที่ออกหนงัสอืให้นัน้อ้างวา่ตนมิได้ถือสญัชาติของประเทศนัน้จะต้องมีหลกัฐานอื่นมา
พิสจูน์ เช่น การแสดงหนงัสอืเดินทางซึง่เรียกวา่ “หนงัสอืเดินทางชัว่คราว” (Passport of convenience - เป็นหนงัสอืเดินทางปกติที่ออก
ให้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจแก่บคุคลที่มิได้ถือสญัชาติของประเทศนัน้) อยา่งไรก็ตาม การท่ีผู้ ถือหนงัสอืเดินทางจะอ้างวา่หนงัสอืเดินทาง
ได้ออกให้เพื่อความสะดวกในการเดินทางเท่านัน้ไม่เพียงพอที่จะหกัล้างข้อสรุปเบือ้งต้นเก่ียวกับสญัชาติของบุคคลนัน้ ในบางกรณี
อาจจะเป็นไปได้ที่จะขอทราบเร่ืองราวจากเจ้าหน้าที่ผู้ออกหนงัสอืเดินทางให้ หากไมส่ามารถเก็บข้อมลูดงักลา่วได้หรือไมส่ามารถกระท า

                                                           
11 บางประเทศเฉพาะแถบละตินอเมริกา มีประเพณี “การให้ที่พกัพิงทางการทตู” คือ การให้ที่พกัพิงแก่ผู้ลีภ้ยัทางการเมืองภายในสถานทตูตา่งประเทศ การที่ผู้
ที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี ้อาจจะได้รับการพิจารณาว่าอยู่นอกเขตอ านาจประเทศของตน แต่เขาก็ยงัไม่พ้นจากเขตแดนของประเทศ และไม่อาจพิจารณาว่าเข้า
ข่ายอนุสัญญาฯ 1951  ด้วยการใช้ “สิทธิอันไม่อาจละเมิด” ตามอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตปี  1961 (Vienna Convention on 
Diplomatic Relation) 
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ได้ภายในช่วงเวลาอันสมควร ผู้พิจารณาจะต้องตัดสินความน่าเช่ือถือของค าให้การของผู้ ร้องโดยประเมินจากทุกองค์ประกอบที่มี
เก่ียวกบัเร่ืองของผู้ ร้อง 

 
(ข) ผู้ลีภ้ยั ณ ถิ่นนัน้ (sur place) 
 
94   ข้อก าหนดที่ว่าบคุคลที่จะเป็นผู้ลีภ้ยัต่อจะต้องอยู่นอกประเทศของบคุคลนัน้ ไม่ได้บงัคบัว่าบคุคลนัน้จะต้องออกนอกประเทศ
นัน้มาโดยผิดกฎหมาย หรือเดินทางออกนอกประเทศเพราะความกลวัอนัมีมลู บคุคลนัน้อาจจะตดัสินใจร้องขอสถานะผู้ลีภ้ยัภายหลงั
จากอยูน่อกประเทศมาระยะเวลาหนึง่แล้ว บคุคลท่ีมิได้เป็นผู้ลีภ้ยั ณ ขณะทีอ่อกจากประเทศแตก่ลายเป็นผู้ลีภ้ยัภายหลงัเช่นนีเ้รียกวา่ ผู้
ลีภ้ยั “ณ ถ่ินนัน้” 
 
95 บคุคลจะกลายเป็นผู้ลีภ้ยั “ณ ถ่ินนัน้” ด้วยสภาวการณ์แวดล้อมที่เกิดขึน้ในประเทศถ่ินก าเนิดของบคุคลนัน้ขณะที่เขามิได้อยู่
ในประเทศ มีคณะทูตและเจ้าหน้าที่อื่นที่ปฏิบัติงานอยู่นอกประเทศ เชลยศึก นักเรียน ผู้ อพยพไปท างาน และบุคคลอื่นๆ ที่ร้องขอ
สถานภาพผู้ลีภ้ยัขณะที่อยูน่อกประเทศและได้รับการรับรองเป็นผู้ลีภ้ยั 
 
96 บคุคลอาจกลายเป็นผู้ลีภ้ยั “ณ ถ่ินนัน้” เพราะผลของการกระท าของตนเอง เช่น การสมาคมกบัผู้ลีภ้ยัที่ ได้รับการรับรองแล้ว 
หรือแสดงออกซึง่ความคิดเห็นทางการเมืองในประเทศที่บคุคลนัน้พกัพิง การกระท าเช่นนัน้จะเพียงพอที่จะตดัสินวา่มีความกลวัอนัมีมูล
วา่จะถกูประหารหรือไม่ ต้องอาศยัการพิจารณาสภาวการณ์อยา่งระมดัระวงั ทัง้นี ้ควรพิจารณาด้วยวา่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบคุคลในประเทศ
ที่มาของบคุคลนัน้รู้ถึงการกระท านัน้หรือไม ่และจะมีความคิดอยา่งไรตอ่การกระท านัน้ๆ ของบคุคลนัน้ 
 
(5) “ไม่สามารถหรือไม่สมคัรใจที่จะรับความคุ้มครองจากรัฐใดรัฐหน่ึงที่ตนมีสัญชาติเน่ืองจากความหวาดกลัวดังกล่าว” 

 
97 วลีข้างต้นนีใ้ช้กบับคุคลผู้มีสญัชาติซึ่งตา่งจากวลี ภายใต้ข้อ (6) ด้านลา่งนี ้ผู้ลีภ้ยัจะต้องเป็นบคุคลผู้ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
ไมว่า่เป็นเพราะไมส่ามารถหรือไมส่มคัรใจที่จะรับความคุ้มครองจากรัฐบาลของเขาก็ตาม  
 
98 การ “ไม่สามารถ” จะรับความคุ้มครองแสดงให้เห็นโดยนัยว่าเป็นสภาวการณ์ที่อยู่นอกเหนือเจตนารมณ์ของบุคคลนัน้ๆ 
ตวัอย่างเช่น อยู่ในภาวะสงคราม สงครามกลางเมืองหรือความไม่สงบอย่างรุนแรงอื่นๆ ซึ่งท าให้ประเทศแห่งสญัชาติตนไม่อาจจะให้
ความคุ้มครองได้หรือความคุ้มครองนัน้ไมม่ีประสิทธิภาพ ประเทศแห่งสญัชาติตนอาจจะปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ร้อง ซึ่งอาจจะ
ช่วยยืนยนัหรือเสริมความกลวัการท่ีจะถกูประหตัประหารของผู้ ร้องขอและอาจเป็นปัจจยัหนึง่ของการประหตัประหารนัน่เอง 
 
99 การถือว่าเป็นการปฏิเสธความคุ้มครอง จ าเป็นต้องพิจารณาตามสภาพแวดล้อมในแต่ละกรณี หากปรากฏว่าผู้ ร้องเคยได้รับ
การปฏิเสธการบริการตา่งๆ (เช่น การปฎิเสธที่จะออกหนงัสือเดินทางหรือตอ่อายหุนงัสือเดินทางให้ หรือการปฏิเสธที่จะรับเข้าประเทศ) 
ในขณะท่ียงัมีการด าเนินการแก่เพื่อนร่วมชาติคนอื่นๆ ตามปกติ อาจนบัวา่เป็นการปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองตามค านิยามได้ 
 
100 ค าวา่ “ไมส่มคัรใจ” ใช้กบัผู้ลีภ้ยัผู้ปฏิเสธความคุ้มครองจากรัฐบาลของประเทศภมูิล าเนา12 ค าวา่ไมส่มคัรใจถกูขยายความด้วย
วล ี“ด้วยสาเหตจุากความกลวันี”้ หากบคุคลเต็มใจที่จะรับความคุ้มครองจากประเทศภมูิล าเนาของตน ความเต็มใจเช่นนีโ้ดยปกติจะไม่

                                                           
12 UN Document/E/1618 หน้า 39 
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สอดคล้องกบัการอ้างวา่ตนอยูน่อกอาณาเขตประเทศ “ด้วยความหวาดกลวัซึง่มีมลูอนัจะกลา่วอ้างได้วา่จะถกูประหตัประหาร” เมื่อใดก็
ตามที่ความคุ้มครองของประเทศแห่งสญัชาติตนยงัคงอยู่และสามารถใช้ได้ และไม่มีเหตผุลจากความกลวัอนัมีมลูที่จะปฏิเสธการให้
ความคุ้มครองดงักลา่ว บคุคลผู้นัน้ไมม่ีความจ าเป็นต้องรับความคุ้มครองระหวา่งประเทศและมิใช่ผู้ลีภ้ยั 
 
(6) “หรือนอกจากนีเ้ป็นบุคคลไร้สัญชาติซ่ึงอยู่นอกอาณาเขตรัฐที่เดิมมีถิ่นฐานพ านักประจ าแต่ไม่สามารถ หรือไม่สมัครใจที่
จะกลับไปเพื่อพ านักในรัฐดังกล่าว” 
 
101 วลีนีใ้ช้คู่กับวลีซึ่งใช้กับผู้ลีภ้ยัที่มีสญัชาติที่กล่าวมาข้างต้น โดยวลีนีเ้ก่ียวข้องกับผู้ลีภ้ยัไร้สญัชาติ ในกรณีผู้ลีภ้ยัไร้สญัชาติ 
ข้อความวา่ “ประเทศที่มีถ่ินฐานพ านกัประจ า” ใช้แทน “รัฐแหง่สญัชาติ” และข้อความ “ไมส่มคัรใจที่จะกลบัไปเพื่อพ านกัในรัฐดงักลา่ว” 
ใช้แทน “ไมส่มคัรใจที่จะรับความคุ้มครอง” กรณีของผู้ลีภ้ยัไร้สญัชาตินีจ้ะไมม่ีปัญ หาเก่ียวกบั “การมีอยูข่องความคุ้มครอง” ของประเทศ
ทีเ่คยมีถ่ินฐานพ านกัประจ า นอกจากนี ้เมื่อบคุคลไร้สญัชาติออกจากประเทศที่เดิมมีถ่ินฐานพ านกัประจ าด้วยเหตผุลดงัระบใุนค านิยาม
แล้ว เขามกัจะไมส่ามารถกลบัไปอีกได้ 
 
102 ควรสงัเกตวา่ไมใ่ช่บคุคลไร้สญัชาติทกุคนจะเป็นผู้ลีภ้ยั บคุคลเหลา่นัน้จะต้องออกมาอยูน่อกอาณาเขตประเทศที่เดิมมีถ่ินฐาน
พ านกัประจ าด้วยเหตผุลทีร่ะบใุนค านิยาม หากไมม่ีเหตผุลตา่งๆ เช่นนีป้รากฎแล้ว บคุคลไร้สญัชาติผู้นัน้มิใช่ผู้ลีภ้ยั 
 
103 เหตผุลดงักลา่วจะต้องได้รับการตรวจสอบว่ามีความเช่ือมโยงกบัรัฐที่เดิมมีถ่ินฐานพ านกัประจ า ที่ซึ่งมีความกลวัตามที่กลา่ว
อ้าง ผู้ ร่างอนสุญัญาฯ  1951 ได้นิยามว่ากลา่วถึง “ประเทศที่บคุคลหนึ่งพ านกัมาและเป็นสถานที่ที่บคุคลนัน้ทนทรมานหรือกลวัว่าจะ
ได้รับความทรมานจากการประหตัประหารหากต้องกลบัไป”13 
 
104 บุคคลไร้สญัชาติอาจจะมีประเทศที่เดิมมีถ่ินฐานพ านกัประจ ามากกว่าหนึ่งที่ และบุคคลนัน้อาจมีความกลวัว่าจะได้รับการ
ประหตัประหารจากประเทศเหลา่นัน้มากกวา่หนึง่ประเทศ ค านิยามมิได้ระบวุา่เขาจะต้องมีคณุสมบตัิเข้าเกณฑ์เก่ียวกบัทกุประเทศทีเ่ขา
เคยพ านกั 
 
105 เมื่อบุคคลไร้สญัชาติได้รับพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ัยซึ่งเก่ียวเนื่องกับ “ประเทศที่เดิมมีถ่ินฐานพ านักประจ า” แล้ว ความ
เปลีย่นแปลงตอ่ๆ มาภายในประเทศนัน้ จะไมม่ีผลตอ่สถานภาพผู้ลีภ้ยัของเขา 
 
(7) บุคคลสองสัญชาติหรือหลายสัญชาติ 
 
มาตรา 1A (2) ยอ่หน้า 2  ของอนสุญัญาฯ 1951 
 

ในกรณีของบคุคลที่มีหลายสญัชาติ ค าวา่ “รัฐแหง่สญัชาติตน” หมายถึงทกุรัฐที่บคุคลนัน้มีสญัชาติและไมอ่าจจะถือได้ว่า 

บคุคลนัน้ขาดจากความคุ้มครองของรัฐแห่งสญัชาติของตนจากการที่บคุคลนัน้เมินเฉยต่อการใช้สิทธิสืบเนื่องจากความ

คุ้มครองของรัฐใดรัฐหนึง่ที่ตนมีสญัชาติ ทัง้นีย้กเว้นกรณีที่การเมินเฉยนัน้มีเหตจุากความหวาดกลวัอนัมีมลู  

                                                           
13 ตามที่อ้างข้างต้น 
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106 ข้อความในวรรคนีไ้ด้อธิบายชดัเจนในตวัแล้วและประสงค์เพื่อไมใ่ห้สถานะผู้ลีภ้ยัแก่บคุคลผู้มีสองสญัชาติหรือหลายสญัชาติซึง่
สามารถได้รับความคุ้มครองจากประเทศที่ตนถือสญัชาติอย่างน้อยหนึ่งประเทศ เมื่อใดก็ตามที่ความคุ้มครองของรัฐนัน้มีอยู่และ
สามารถใช้ได้ ความคุ้มครองของรัฐนัน้ยอ่มส าคญัและมาก่อนความคุ้มครองระหวา่งประเทศ 
 
107 อย่างไรก็ตาม ในการประเมินกรณีของผู้ ถือสองสญัชาติหรือหลายสญัชาติ จ าเป็นที่จะต้องแยกระหว่างการถือสญัชาติตาม
กฎหมาย และการมีอยู่ของความคุ้มครองที่ประเทศนัน้ๆ สามารถจะให้ได้ อาจมีกรณีที่ผู้ ร้องถือสญัชาติของประเทศที่ตนไม่ได้อ้างวา่มี
ความหวาดกลวั แต่การมีสญัชาติดงักลา่วไมอ่าจถือวา่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่สามารถน ามาซึง่การได้รับความคุ้มครองตามปกติใน
ฐานะพลเมืองได้ ในสภาพการณ์เช่นนี ้การถือสญัชาติที่สองไมถื่อวา่ขดัแย้งกบัสถานะผู้ลีภ้ยั โดยหลกัแล้วจะต้องมีการท าการค าร้องขอ
และถกูปฏิเสธความคุ้มครองก่อน จึงจะพิสจูน์ได้ว่าการมีสญัชาตินัน้ไม่มีประสิทธิภาพ ถ้าหากไม่มีการปฏิเสธความคุ้มครองอยา่งแจ้ง
ชดั การปราศจากการตอบรับภายในระยะเวลาอนัควรอาจถือได้วา่เป็นการปฏิเสธการให้ความคุ้มครองได้ 

 
(8) เงื่อนไขพืน้ที่ทางภมิูศาสตร์ 
 
108   ขณะร่างอนุสญัญาฯ 1951 หลายรัฐประสงค์ที่จะไม่รับพนัธกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ความประสงค์นีน้ าไปสูก่ารก าหนด
เง่ือนไขทางเวลาให้เป็นปี 1951 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น (ย่อหน้า 35 และ 36) และเพื่อตอบสนองความต้องการของรัฐบาลบาง
ประเทศ อนุสัญญาฯ 1951 ได้ยินยอมให้รัฐภาคีจ ากัดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาเฉพาะต่อบุคคลผู้ ที่เป็นผู้ ลีภ้ัยด้วยเหตุผลจาก
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในยโุรปเทา่นัน้  
 
109  ดงันัน้ มาตรา 1B ของอนสุญัญาฯ 1951 จึงกลา่ววา่ 
 

(1) ตามอนสุญัญาฉบบันี ้วล ี“เหตกุารณ์ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 1951” ในมาตรา 1 สว่นข้อก าหนด A ให้หมายถึง  

(a) “เหตกุารณ์ซึง่เกิดขึน้ในยโุรปก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 1951” หรือ 

(b) “เหตกุารณ์ซึ่งเกิดขึน้ในยโุรปหรือทึอ่ื่นใดก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 1951” และเมื่อลงนาม สตัยาบนัหรือภาคยานวุตัิให้แต่

ละรัฐภาคีผู้ท าสญัญาระบใุห้ประจกัษ์วา่ตนหมายถึงเหตกุารณ์ใดข้างต้น ในการปฏิบตัิตามพนัธกรณีตามอนสุญัญาฉบบั

นี ้ 

(2) รัฐภาคีผู้ ท าสัญญาใดที่ได้เลือกรับ (a) อาจขยายพันธะกรณีของตนเมื่อไรก็ได้ด้วยการเลือกรับ (b) โดยแจ้งให้

เลขาธิการสหประชาชาติทราบ  

 
110 ในบรรดารัฐภาคีของอนุสญัญาฯ 1951 ในขณะที่เรียบเรียงคู่มือนีม้ีอยู่ 9 ประเทศที่เลือกข้อ (a) “เหตุการณ์เกิดขึน้ในยุโรป”
แม้วา่บางประเทศเหลา่นีจ้ะรับผู้ลีภ้ยัจากทีอ่ื่นของโลกเข้ามาลีภ้ยับอ่ยครัง้ แตม่ิได้ให้สถานภาพผู้ลีภ้ยัตามอนสุญัญาฯ 1951  
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บทที่ 3 – วรรคสิน้สุดสถานะผู้ลีภ้ยั 
 
ก. บททั่วไป 
 

111 “วรรคสิน้สดุสถานะผู้ลีภ้ยั” (มาตรา 1C (1) ถึง (6) ของอนสุญัญาฯ 1951) ระบเุง่ือนไขตา่งๆ ที่ท าให้ผู้ลีภ้ยัสิน้สภาพความเป็น
ผู้ลีภ้ยั โดยมีพืน้ฐานจากการพิจารณาว่าไม่ควรได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศเมื่อหมดความจ าเป็น หรือไม่มีเหตผุลที่จ าเป็นอีก
ตอ่ไป 
 
112 เมื่อได้รับการรับรองสถานะผู้ลีภ้ยัแล้ว สถานะผู้ลีภ้ยัจะยงัคงอยูไ่ปตลอดจนกวา่จะเข้าขา่ยตามวรรคการสิน้สดุสถานะผู้ลีภ้ยัข้อ
ใดข้อหนึ่ง14  แนวการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัอยา่งเคร่งครัดนีเ้ป็นผลมาจากความจ าเป็นที่จะท าให้ผู้ลีภ้ยัมัน่ใจวา่จะไมม่ีการทบทวน
สถานะผู้ลีภ้ยัเมื่อมีการเปลีย่นแปลงสถานการณ์ชัว่คราวที่มิได้กระทบตอ่ลกัษณะพืน้ฐานของประเทศที่มา 
 
113  มาตรา 1C ของอนสุญัญาฯ 1951 ระบวุา่  
 

ให้เลกิใช้อนสุญัญาฉบบันีก้บับคุคลใดๆตามความหมายของสว่นข้อก าหนด A หากบคุคลนัน้  

(1) ได้ใช้สทิธิสบืเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแหง่สญัชาติตนอีกวาระหนึง่ด้วยความสมคัรใจ หรือ  

(2) ได้รับสญัชาติเดิมคืนมาด้วยค;ามสมคัรใจ หลงัจากได้สญูเสยีสญัชาตินัน้ไป หรือ  

(3) ได้มาซึง่สญัชาติใหมแ่ละได้รับการคุ้มครองจากรัฐแหง่สญัชาติใหมข่องตน หรือ  

(4) ได้กลบัเข้าไปตัง้ถ่ินฐานด้วยความสมัครใจในรัฐที่ตนได้จากมา หรือรัฐที่ตนอยู่ภายนอกอาณาเขตเนื่องจากความ

หวาดกลวัจากการประหตัประหาร หรือ  

(5) ไม่อาจปฏิเสธที่จะใช้สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสญัชาติตน เนื่องจากสถานการณ์ที่ท าให้ถือได้ว่า

บคุคลนัน้เป็นผู้ลีภ้ยัได้สิน้สดุลงแล้ว  

ทัง้นี ้จะไม่ใช้วรรคนีต้่อผู้ ลีภ้ัยตามส่วนข้อก าหนด A(1) แห่งมาตรานี ้หากสามารถอ้างเหตุจ าเป็นตามที่เคยมีการ

ประหตัประหารมาก่อนหน้านัน้เพื่อปฏิเสธที่จะใช้สทิธิสบืเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแหง่สญัชาติตน  

(6) เป็นบคุคลไร้สญัชาติซึ่งสามารถกลบัสูรั่ฐที่ตนเดิมมีถ่ินฐานพ านกัประจ าได้ เนื่องจากสถานการณ์ที่ท าให้ถือวา่บคุคล

นัน้เป็นผู้ลีภ้ยัสิน้สดุแล้ว  

ทัง้นี ้จะไม่ใช้วรรคนีต้่อผู้ ลีภ้ัยตามส่วนข้อก าหนด A(1) แห่งมาตรานี ้หากสามารถอ้างเหตุจ าเป็นตามที่เคยมีการ

ประหตัประหารมาก่อนหน้านัน้เพื่อปฏิเสธที่จะใช้สทิธิสบืเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐทีต่นเดิมมีถ่ินฐานพ านกัประจ า 

                                                           
14 ในบางกรณีสถานภาพผู้ลีภ้ยัอาจจะยงัคงอยูถ่ึงแม้เหตผุลส าหรับสถานภาพเชน่นีจ้ะหมดไป (เทียบดขู้อ (5) และ (6) (ยอ่หน้า 135 ถึง 139) 
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114 ตามบทบญัญตัิของวรรคการสิน้สดุสถานะผู้ลีภ้ยัทัง้ 6 วรรคนัน้ 4 ข้อแรกสะท้อนถึงการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ของผู้ลีภ้ยั
อนัเกิดจากตวัเอง เช่น 

(1)  การใช้สทิธิแสวงความคุ้มครองจากประเทศสญัชาติด้วยความสมคัรใจ 
(2) การได้รับสญัชาติเดิมคืนด้วยความสมคัรใจ 
(3)  การได้มาซึง่สญัชาติใหม่ 
(4)  ได้กลบัเข้าไปตัง้ถ่ินฐานด้วยความสมคัรใจในรัฐที่ตนได้จากมาเพราะเคยกลวัการถกูประหตัประหาร 

 
115 สองข้อสดุท้ายคือ ข้อที่ 5 และ 6 มีพืน้ฐานจากการพิจารณาว่าการคุ้มครองระหว่างประเทศไม่จ าเป็นอีกต่อไป  เพราะการ
เปลี่ยนแปลงในประเทศซึ่งบุคคลนัน้ เคยกลัวการประหัตประหาร  และเป็นเหตุที่ท าใ ห้ เขา เป็นผู้ ลี ภ้ัยนัน้  ได้สิ น้สุดลง 
 
116 วรรคการสิน้สุดสถานะผู้ ลีภ้ัยมีลักษณะในเชิงลบและได้รับการระบุไว้โดยครบถ้วน  ดังนัน้ จึงควรมีการตีความอย่าง
เคร่งครัด และไมใ่ห้อนโุลมเพิ่มเหตอุื่นโดยอปุมาเพื่อท าให้การสิน้สดุของสถานภาพผู้ลีภ้ยัมีความชอบธรรม อยา่งไรก็ตาม ไมว่า่จะโดย
เหตผุลใดก็ตาม  หากผู้ลีภ้ยัไม่ปรารถนาจะเป็นผู้ลีภ้ยัต่อไป จะไม่มีการเรียกบคุคลนัน้ในการมารับการต่อสถานะผู้ลีภ้ยัและให้ความ
คุ้มครองระหวา่งประเทศตอ่ไป 
 
117   มาตรา 1C มิได้กล่าวถึงวรรคยกเลิกสถานะผู้ลีภ้ยั อย่างไรก็ตาม สภาวการณ์อาจชดัเจนขึน้และจะบ่งชีว้่าบุคคลใดไม่ควรจะ
ได้รับการรับรองวา่เป็นผู้ลีภ้ยัมาตัง้แตแ่รก เช่น การปรากฏภายหลงัวา่สถานะผู้ลีภ้ยัได้รับการรับรองจากการบิดเบือนความจริงอนัเป็น
สาระส าคัญ หรือบุคคลนัน้ถืออีกสญัชาติหนึ่ง  หรือหากปรากฏว่าบุคคลนัน้เข้าข่ายตามวรรคคัดออกวรรคใดวรรคหนึ่ง ในกรณี
เช่นนี ้การพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัของบคุคลนัน้ยอ่มถกูยกเลกิ 

 
 

ข. การตีความ 
(1) ได้ใช้สทิธิสืบเน่ืองจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาตตินอีกวาระหน่ึงด้วยความสมัครใจ  

 
มาตรา 1C (1) ของอนสุญัญาฯ 1951 
 

ได้ใช้สทิธิสบืเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแหง่สญัชาติของตนอกีวาระหนึง่ด้วยความสมคัรใจ 

 
118   ความในข้อนี ้อ้างถึงผู้ลีภ้ยัผู้ ถือสญัชาติหนึง่ผู้ซึง่อยูน่อกอาณาเขตรัฐแหง่สญัชาติตน (กรณีที่ผู้ลีภ้ยัเดินทางกลบัสูรั่ฐแหง่สญัชาติ
ตน ได้ระบตุามความในข้อ 4 ซึ่งกลา่วถึงบคุคลผู้ที่กลบัเข้าไปตัง้ถ่ินฐานในรัฐนัน้) ผู้ลีภ้ยัที่ได้ใช้สทิธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐ
แห่งสญัชาติของตนอีกวาระหนึ่งด้วยความสมคัรใจจะไม่ได้รับการคุ้มครองระหว่างประเทศอีกต่อไป เนื่องจากบคุคลนัน้ไม่สามารถ
แสดงให้เห็นได้วา่ “ไมส่ามารถหรือไมส่มคัรใจที่จะได้รับความคุ้มครองจากรัฐแหง่สญัชาติ” อีกตอ่ไป 
 
119   ความในข้อนี ้มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

(1) ความสมคัรใจ  ผู้ลีภ้ยัต้องกระท าโดยสมคัรใจ 
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(2)  ความตัง้ใจ  ผู้ลีภ้ยัจะต้องตัง้ใจที่จะใช้สทิธิสบืเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแหง่สญัชาติตนอีกวาระหนึง่ 
(3) การใช้สทิธิสบืเนื่องจากความคุ้มครอง (re-availment) ผู้ลีภ้ยัจะต้องได้รับการคุ้มครองเช่นนัน้จริงๆ 

 
120  หากผู้ลีภ้ยัมิได้กระท าโดยสมคัรใจ บคุคลนัน้จะไมพ้่นจากสถานะผู้ลีภ้ยั ถ้าหากเขาได้รับค าสัง่จากเจ้าหน้าที่ เช่น จากประเทศ
ทีพ่ านกัให้ฝืนใจกระท าการทีอ่าจตคีวามวา่เป็นการใช้สทิธิสบืเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแหง่สญัชาติของตนอีกวาระหนึง่ อาทิ การ
ยื่นค าร้องขอหนงัสือเดินทางจากสถานกงสลุ การกระท าดงักลา่วจะไมท่ าให้บคุคลนัน้ต้องพ้นจากสภาพการเป็นผู้ลีภ้ยัเพียงเพราะท า
ตามค าสัง่ในการขอรับความคุ้มครองจากประเทศภมูิล าเนาภายใต้สภาวการณ์นอกเหนือการควบคมุของเขา เขาอาจจะจ าเป็นในการ
ขอหย่าในประเทศภมูิล าเนาเนื่องจากการหยา่ในรูปแบบอื่นๆ อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับระหวา่งประเทศ การกระท าเช่นนีไ้มอ่าจถือได้วา่
เป็น “การได้ใช้สทิธิสบืเนื่องจากความคุ้มครองโดยสมคัรใจ” และจะไมท่ าให้สถานภาพผู้ลีภ้ยัสิน้สดุลง 
 
121   ในการพิจารณาว่าสถานภาพผู้ลีภ้ยัจะสิน้สดุด้วยเหตจุากสภาวการณ์ต่างๆหรือไม่ จ าเป็นต้องแยกแยะระหว่างการใช้สิทธิสืบ
เนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสญัชาติตนอีกวาระหนึ่งที่เป็นจริง กบัการติดตอ่เจ้าหน้าที่รัฐของประเทศนัน้เป็นครัง้คราวหรือโดย
บงัเอิญ หากผู้ลีภ้ยัได้ยื่นเร่ืองขอและได้รับหนงัสือเดินทางหรือได้รับการตอ่อายหุนงัสือเดินทางของประเทศตน และหากไมม่ีข้อพิสจูน์
เป็นอื่นแล้ว อาจจะอนมุานได้วา่เขาตัง้ใจที่จะแสวงหาความคุ้มครองจากประเทศแหง่สญัชาติตนจริง แตใ่นทางกลบักนั การได้รับหลกั 
ฐานเอกสารจากเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น สตูิบตัรหรือทะเบียนสมรสหรือบริการอื่นๆ ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีบคุคลที่ไมไ่ด้มีสญัชาตนิัน้ต้องขอ
เช่นกนั กรณีเช่นนีจ้ะไมถื่อวา่เป็นการได้รับความคุ้มครองอีกครัง้ 
 
122   ผู้ลีภ้ยัที่ร้องขอความคุ้มครองจากเจ้าหน้ารัฐที่ตนมีสญัชาติ ให้ถือว่าเขาได้ใช้สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองก็ต่อเมื่อมีการ
มอบความคุ้มครองให้ตามค าร้องขอนัน้จริง กรณีการใช้สทิธิสบืเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแหง่สญัชาติตนอีกวาระหนึง่ที่มกัเกิดขึน้
บอ่ยที่สดุ คือ กรณีผู้ลีภ้ยัประสงค์เดินทางกลบัไปยงัรัฐแหง่สญัชาติตน ทัง้นี ้เขามิได้หมดสภาพการเป็นผู้ลีภ้ยัเพียงเพราะได้ท าการร้อง
ขอกลบัมาตภุูมิ ในทางกลบักัน การได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง หรือได้รับหนงัสือเดินทางของประเทศตนด้วยจุดประสงค์เพื่อให้กลบั
ประเทศได้ หากไม่มีข้อพิสจูน์เป็นอย่างอื่นแล้ว จะถือว่าสถานะผู้ลีภ้ยัสิน้สดุลง15 อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่า เขาจะไม่ได้รับ
ความช่วยเหลอืจากส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ ในการด าเนินการช่วยเหลอืให้กลบัคืนถ่ิน  
 
123    ผู้ ลีภ้ัยอาจจะได้รับหนงัสือเดินทางของประเทศที่ตนถือสญัชาติโดยสมคัรใจ ด้วยจุดประสงค์ที่จะแสวงความคุ้มครองจาก
ประเทศที่มาขณะอยู่นอกประเทศ หรือเพื่อกลบัไปยงัประเทศนัน้ ดงัที่กลา่วมาแล้ววา่ เมื่อเขาได้รับเอกสารเหลา่นีโ้ดยปกติแล้วจะถือ
ว่าบุคคลนัน้สิน้สดุสถานภาพผู้ลีภ้ยั อย่างไรก็ตาม สถานภาพผู้ลีภ้ยัของเขาจะต้องได้รับการพิจารณาใหม่หากต่อมาเขาได้ปฏิเสธ
ความตัง้ใจนัน้แล้ว  โดยบคุคลนัน้จ าเป็นต้องอธิบายเหตใุนการเปลี่ยนใจ และจะต้องพิสจูน์ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเบือ้งต้นเก่ียวกบั
เง่ือนไขที่ท าให้เขาได้รับการรับรองเป็นผู้ลีภ้ยัแตแ่รก 
 
124   ภายใต้พฤติการณ์พิเศษบางกรณี  การได้รับหนงัสือเดินทางหรือการต่ออายหุนงัสือเดินทางของประเทศแห่งสญัชาติตนอาจจะ
ไม่ท าให้สิน้สถานภาพผู้ลีภ้ยั (ดูย่อหน้า 120) ตวัอย่างเช่น กรณีที่ผู้ ถือหนงัสือเดินทางของประเทศตนไม่ได้รับอนุญาตให้กลบัเข้า
ประเทศที่ตนมีสญัชาติได้หากไมไ่ด้รับอนญุาตเป็นพิเศษ 
 

                                                           
15 ความข้างต้นนีใ้ช้กบัผู้ลีภ้ยัซึง่ยงัอยูน่อกประเทศตน ควรสงัเกตวุา่ บทวา่ด้วยการสิน้สดุข้อ 4 กลา่ววา่สถานะผู้ลีภ้ยัจะสิน้สดุเม่ือสมคัรใจจะกลบัไปตัง้ถ่ิน
ฐานในประเทศแหง่สญัชาติตนหรือที่เดิมที่มีถ่ินฐานพ านกัประจ า 
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125   ในกรณีที่ผู้ลีภ้ยักลบัไปเยี่ยมประเทศภมูิล าเนาโดยไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางของประเทศนัน้ แต่ถือเอกสารการเดินทางซึง่ออกให้
โดยประเทศที่พ านกั ในบางประเทศอาจถือว่าบคุคลนัน้ได้ใช้สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสญัชาติของตนอีกวาระหนึง่  
และจะสญูเสียสถานะผู้ลีภ้ยัภายใต้บทบญัญัตินี ้อย่างไรก็ตาม กรณีเช่นนีค้วรได้รับพิจารณาเป็นรายกรณี การไปเยี่ยมบิดามารดาที่
ชราหรือป่วยอาจจะมีน า้หนกัตา่งไปจากการไปเที่ยวพกัผอ่นตามปกติหรือการไปเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในประเทศภมูิล าเนา 
 
(2) ได้รับสัญชาติเดิมคืนมาด้วยความสมัครใจ หลังจากได้สูญเสียสัญชาตนัิน้ไป 

 
มาตรา 1C (2) ของอนสุญัญาฯ 1951 
 

ได้รับสญัชาติเดิมคืนมาด้วยความสมคัรใจ หลงัจากได้สญูเสยีสญัชาตินัน้ไป 
 

126   ความในข้อนีค้ล้ายคลงึกบัความในข้อก่อนหน้า กลา่วคือ ปรับใช้ในกรณีที่ผู้ลีภ้ยัได้สญูเสยีสญัชาติของประเทศตนท าให้บคุคล
นัน้ได้รับการรับรองว่ามีความหวาดกลวัซึ่งมีมลูอนัจะกลา่วอ้างได้ว่าจะถกูประหตัประหาร แล้วภายหลงัได้รับสญัชาติเดิมคืนมาโดย
สมคัรใจ 
 
127    ภายใต้บทบญัญตัิในข้อก่อนหน้า (มาตรา 1C (1)) บคุคลผู้มีสญัชาติจะสิน้สถานะผู้ลีภ้ยัหากกลบัไปแสวงความคุ้มครองจากรัฐ
สญัชาติตนอีกครัง้หนึง่ แตใ่นความในข้อนี ้(มาตรา 1C (2)) บคุคลจะสิน้สถานะผู้ลีภ้ยัเมื่อได้รับสญัชาติเดิมที่ได้สญูเสยีไปคืนมาใหม่16 
 
128   การได้สญัชาติเดิมคืนมาจะต้องเป็นไปโดยสมคัรใจ การมอบให้ซึง่สญัชาติตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือการประกาศทาง
กฎหมาย มิได้มีนัยยะว่าเป็นการได้รับสัญชาติเดิมคืนโดยสมัครใจ เว้นแต่ผู้ รับจะยอมรับซึ่งสัญชาตินัน้อย่างเปิดเผยหรือโดย
ปริยาย บคุคลจะไมส่ิน้สถานะผู้ลีภ้ยัเพียงเพราะเขาสามารถจะเลอืกรับสญัชาติเดิมคืนหากไมม่ีการด าเนินการคืนสญัชาติในความเป็น
จริง หากมีการคืนสญัชาติโดยกระบวนการทางกฎหมายซึง่ผู้ลีภ้ยัอาจจะเลือกที่จะปฏิเสธได้ กรณีที่ผู้ลีภ้ยัทราบถึงข้อเท็จจริงดงักลา่ว
และไม่ปฏิเสธในการใช้สิทธิ จะถือได้ว่าบคุคลนัน้ได้รับการคืนสญัชาติโดยสมคัรใจนอกเสียจากว่าเขาจะสามารถหาเหตผุลพิเศษมา
แสดงวา่แท้ที่จริงเขามิได้ประสงค์ที่จะได้รับการคืนสญัชาติ 
 
(3) ได้มาซึ่งสัญชาติใหม่และได้รับการคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติใหม่ของตน 

 
มาตรา 1C (3) ของอนสุญัญาฯ 1951 
 

ได้มาซึง่สญัชาติใหมแ่ละได้รับการคุ้มครองจากรัฐแหง่สญัชาติใหมข่องตน 

 
129   เช่นเดียวกบัในกรณีการคืนสญัชาติเดิม ความในข้อที่ 3 นี ้เกิดจากหลกัการท่ีวา่ บคุคลที่ได้รับความคุ้มครองจากประเทศหนึง่ ไม่
มีความจ าเป็นต้องรับความคุ้มครองระหวา่งประเทศ 
 

                                                           
16 กรณีส่วนใหญ่ผู้ลีภ้ยัจะคงสญัชาติของประเทศเดิมไว้ การถือสญัชาติอาจเสียไปเป็นรายบคุคลหรือเป็นมาตรการส าหรับบางกลุ่ม สถานภาพผู้ลีภ้ยัจงึ
ไมไ่ด้เป็นนยัวา่จะต้องสญูเสียสญัชาติ (ไร้สญัชาติ)  
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130   บ่อยครัง้ที่ผู้ลีภ้ยัได้รับสญัชาติของประเทศที่ลีภ้ยั ในบางกรณีผู้ลีภ้ยัที่อยู่ในประเทศหนึ่งอาจจะได้รับสญัชาติจากอีกประเทศ
หนึ่ง ซึ่งสถานะผู้ลีภ้ยัของบคุคลนัน้จะสิน้สดุลงเช่นกนัหากประเทศแห่งสญัชาติใหม่นัน้ให้สิทธิความคุ้มครอง ข้อก าหนดนีเ้ป็นผลจาก
วลทีี่วา่ “และได้รับความคุ้มครองจากประเทศที่ตนมีสญัชาติใหม”่ 
 
131   หากบุคคลหนึ่งสิน้สถานะผู้ลีภ้ยัโดยการรับสญัชาติใหม่ และอ้างว่ามีความกลวัอนัมีมูลว่าจะถูกประหตัประหารในประเทศ
เจ้าของสญัชาติใหม ่กรณีนีถื้อเป็นสถานการณ์ใหมแ่ละสถานะผู้ลีภ้ยัจะต้องได้รับการพิจารณาโดยมองถึงสถานการณ์ในประเทศที่ตน
มีสญัชาติใหม ่
 
132   หากสถานภาพผู้ลีภ้ยัสิน้สดุลงเพราะได้รับสญัชาติใหม่ แต่ต่อมาได้สญูเสียสญัชาติใหม่ไป เมื่อนัน้ สถานภาพผู้ลีภ้ยัของเขา
อาจจะได้รับการรือ้ฟืน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมที่เกิดขึน้ในการสญูเสยีสญัชาตินัน้ไป 
 
(4) ได้กลับเข้าไปตัง้ถิ่นฐานด้วยความสมัครใจในรัฐที่ มีความหวาดกลัวจากการประหัตประหาร  

 
มาตรา 1C (4) ของอนสุญัญาฯ 1951 

 
ได้กลบัเข้าไปตัง้ถ่ินฐานด้วยความสมคัรใจในรัฐทีต่นได้จากมา หรือรัฐที่ตนอยูภ่ายนอกอาณาเขตเนื่องจากความ

หวาดกลวัจากการประหตัประหาร 

 
133   ข้อที ่4 นีป้รับใช้กบัผู้ลีภ้ยัทัง้ที่มีสญัชาติและไร้สญัชาติ ในกรณีที่ผู้ลีภ้ยัเดินทางกลบัประเทศภมูิล าเนาหรือทีท่ี่ตนมีถ่ินฐานพ านกั
ประจ า โดยมิได้สิน้สถานะผู้ลีภ้ยัภายใต้บทบญัญตัิตามข้อที่ 1 และ 2 ขณะที่อยูใ่นประเทศที่ให้ที่ลีภ้ยั 
 
134   ความตามข้อนี ้หมายถึง “การกลบัเข้าไปตัง้ถ่ินฐานด้วยความสมคัรใจ” อนัเป็นที่เข้าใจหมายถึงการกลบัไปยงัประเทศที่ตนถือ
สญัชาติหรือที่ที่ตนมีถ่ินฐานพ านกัประจ าโดยมีเจตนาจะไปอาศยัเป็นการถาวร การที่ผู้ลีภ้ยัไปเยี่ยมประเทศภมูิล าเนาของตนชัว่คราว
โดยมิได้ถือหนงัสอืเดินทาง แตอ่าจจะใช้หลกัฐานการเดินทางซึง่ประเทศที่พ านกัออกให้ ไมถื่อวา่เป็น “การกลบัเข้าไปตัง้ถ่ินฐาน” และ
ไมเ่ก่ียวกบัการสิน้สดุสถานะผู้ลีภ้ยัภายใต้ความในข้อนี ้17 
 
(5) ผู้ที่มีสัญชาติและเหตุที่ท าให้ถอืได้ว่าบุคคลนัน้เป็นผู้ลีภ้ยัได้สิน้สุดลงแล้ว  

 
มาตรา 1C (5) ของอนสุญัญา 1951 

 
ไม่อาจปฏิเสธที่จะใช้สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสญัชาติตน เนื่องจากสถานการณ์ที่ท าให้ถือได้ว่าบคุคล

นัน้เป็นผู้ลีภ้ยัได้สิน้สดุลงแล้ว  

                                                           
17 ดยูอ่หน้า 125 
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ทัง้นีจ้ะไม่ใช้วรรคนีต้่อผู้ ลี ภ้ัยตามส่วนข้อก าหนด A(1) แห่งมาตรานี ้หากสามารถอ้างเหตุจ าเป็นตามที่เคยมีการ

ประหตัประหารมาก่อนหน้านัน้เพื่อปฏิเสธที่จะใช้สทิธิสบืเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแหง่สญัชาติ 

 
135 “สถานการณ์” ในที่นีห้มายถึง การเปลี่ยนแปลงพืน้ฐานในประเทศ ซึ่งอาจอนุมานได้ว่าท าให้เหตุแห่งการหวาดกลวัการ
ประหตัประหารนัน้หมดไป ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงชัว่คราวที่ไมไ่ด้ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงส าคญัจะไมเ่พียงพอท่ีจะปรับใช้บทบญัญตัิ
นีไ้ด้ ตามหลกัแล้ว สถานะผู้ลีภ้ยัไมค่วรท่ีจะได้รับการพิจารณาใหมบ่อ่ยๆ อนัจะกระทบตอ่ความรู้สกึปลอดภยัอนัเป็นความประสงค์ใน
การให้ความคุ้มครองระหวา่งประเทศ 

 
136   ยอ่หน้าที่สองของข้อนีร้ะบขุ้อยกเว้นในยอ่หน้าที่หนึง่ ยอ่หน้านีก้ลา่วถึงสถานการณ์พิเศษซึง่บคุคลอาจจะเคยถกูประหตัประหาร
อย่างร้ายแรงในอดีตและไมอ่าจสิน้สถานะผู้ลีภ้ยัได้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ในประเทศภมูิล าเนาก็ตาม ตามมาตรา 1A (1) ชี ้
วา่ข้อยกเว้นนีป้รับใช้กบั “ผู้ลีภ้ยัตามธรรมนญู” ในขณะร่างอนสุญัญาฯ 1951 ผู้ลีภ้ยัสว่นใหญ่ตกอยูใ่นขา่ยของบทบญัญตัินี ้อยา่งไรก็
ตาม ข้อยกเว้นนีไ้ด้สะท้อนให้เห็นหลกัมนุษยธรรมซึ่งอาจปรับใช้ได้กับผู้ ลีภ้ัยอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ ลีภ้ัยตามธรรมนูญ ทัง้นี ้เป็นที่
ยอมรับโดยทัว่ไปว่า ไม่ควรคาดหวงัว่าบคุคลผู้ซึ่งตนเองหรือครอบครัวเคยประสบการถูกประหตัประหารอย่างเลวร้ายมาแล้วจะต้อง
กลบัคืนไปยงัประเทศของตนอีก แม้จะมีการเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองในประเทศแล้ว ก็มิได้หมายความวา่จะมีการเปลีย่นแปลง
ทศันคติของประชาชนโดยสิน้เชิง หรือในความคิดของผู้ลีภ้ยัตอ่ประสบการณ์ในอดีต 
 

(6) บุคคลไร้สัญชาติซ่ึงเหตุผลที่ท าให้ตนกลายเป็นผู้ลีภ้ยัได้สิน้สุดลง 
 

มาตรา 1C (6) ของอนสุญัญาฯ 1951 
 
เป็นบคุคลไร้สญัชาติซึ่งสามารถกลบัสูรั่ฐที่ตนเดิมมีถ่ินฐานพ านกัประจ าได้ เนื่องจากสถานการณ์ที่ท าให้ถือว่าบคุคลนัน้

เป็นผู้ลีภ้ยัสิน้สดุแล้ว  

ทัง้นี ้จะไม่ใช้วรรคนีต้่อผู้ ลีภ้ัยตามส่วนข้อก าหนด A(1) แห่งมาตรานี ้หากสามารถอ้างเหตุจ าเป็นตามที่เคยมีการ

ประหตัประหารมาก่อนหน้านัน้เพื่อปฏิเสธที่จะใช้สทิธิสบืเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐที่ตนเดิมมีถ่ินพ านกัประจ า 

 
137 ข้อที่หก อนัเป็นบทข้อสดุท้ายปรับใช้คู่กนักบัข้อที่ห้าซึง่กลา่วถึงบคุคลผู้มีสญัชาติ บทที่หกนีว้่าด้วยบคุคลผู้ ไร้สญัชาติเฉพาะผู้
ซึง่สามารถจะกลบัคืนสูรั่ฐที่ตนเดิมมีถ่ินฐานพ านกัประจ าได้ 
 
138 “สถานการณ์” ควรจะได้รับการตีความเช่นเดียวกบัข้อที่ห้า 
 
139 ควรจะเน้นวา่นอกจากสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไปในรัฐที่ตนเดิมมีถ่ินฐานพ านกัประจ าแล้ว บคุคลนัน้จะต้องสามารถกลบั
สูป่ระเทศนัน้ได้ในความเป็นจริง ซึง่ในกรณีบคุคลไร้สญัชาตินัน้ไมอ่าจเป็นไปได้ทกุกรณี 
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บทที่ 4 – วรรคคัดออก 
 
ก. บททั่วไป 
  
140   อนมุาตรา D E และ F ของมาตรา ในอนสุญัญาฯ 1951 ประกอบด้วยบทบญัญัติที่ระบถุึงบคุคลที่แม้จะเข้าลกัษณะผู้ลีภ้ยัตาม
ค านิยามในมาตรา 1A ต้องถกูคดัออกจากสถานะผู้ลีภ้ยั บคุคลกลุม่นีส้ามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ประเภทแรก (มาตรา 1D) 
ประกอบด้วยบคุคลผู้ ได้รับความคุ้มครองหรือความช่วยเหลือจากสหประชาชาติอยูแ่ล้ว ประเภทที่ 2 (มาตรา 1E) ได้แก่ บคุคลที่ไมไ่ด้
รับการพิจารณาว่ามีความจ าเป็นจะต้องได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศ และประเภทที่ 3 (มาตรา 1F) ระบถุึงบคุคลซึ่งไม่ถือว่า
สมควรที่จะได้รับการคุ้มครองในทางระหวา่งประเทศ 
 
141   โดยปกติแล้วข้อเท็จจริงที่อาจเข้าข่ายวรรคคดัออกอาจปรากฎระหว่างการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยั อย่างไรก็ตาม อาจมีบาง
กรณีที่ข้อเท็จจริงดงักลา่วปรากฏภายหลงัจากการรับรองสถานะผู้ลีภ้ยัแล้ว ในกรณีเช่นนีว้รรคคดัออกจะบงัคบัให้ยกเลกิค าตดัสินที่ได้
ให้ไปแล้ว 
 
ข. การตีความ 
(1) บุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองหรือความช่วยเหลือจากสหประชาชาติอยู่แล้ว 
 
มาตรา 1D ของอนสุญัญาฯ 1951 

 
อนุสญัญาฉบับนีจ้ะไม่ใช้ต่อบุคคลที่ในขณะนีไ้ด้รับความคุ้มครองหรือความช่วยเหลือจากองค์กรหรือหน่วยงานของ

สหประชาชาตินอกจากข้าหลวงผู้ภยัสหประชาชาติ 

เมื่อความคุ้มครองหรือความช่วยเหลอืดงักลา่วได้สิน้สดุลงไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตามโดยปราศจากการวินิจฉยัชีข้าดถงึสถานะ

ของบคุคลดงักลา่วตามที่มติของสมชัชาของสหประชาชาติที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ ให้ถือด้วยเหตนุีว้า่บคุคลนัน้มีสทิธิที่จะ

ได้รับประโยชน์จากอนสุญัญาฉบบันี ้

 
142   การคดัออกภายใต้วรรคนีใ้ช้กบับคุคลใดก็ตามซึง่ในขณะนีไ้ด้รับความคุ้มครองหรือความช่วยเหลอืจากองค์กรหรือหนว่ยงานของ
สหประชาชาตินอกเหนือจากส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ การให้ความคุ้มครองหรือความช่วยเหลอืเชน่นัน้อาจเคย
มอบให้โดยองค์การปฏิรูปเกาหลีแห่งสหประชาชาติ (United Nations Korean Reconstruction Agency - UNKRA) ซึ่งปัจจุบนัได้
ล้มเลิกไปแล้ว และในปัจจุบนัโดยองค์การบรรเทาทกุข์และกิจการส าหรับผู้ลีภ้ยัชาวปาเลสไตน์ในตะวนัออกใกล้แห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - UNRWA) และในอนาคตอาจจะมี
สถานการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกนั  
 
143   กรณีของผู้ลีภ้ยัจากปาเลสไตน์นัน้ควรสงัเกตวุ่าองค์การบรรเทาทกุข์และกิจการส าหรับผู้ลีภ้ยัชาวปาเลสไตน์ในตะวนัออกใกล้
แห่งสหประชาชาติด าเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองในบริเวณบางพืน้ที่ในตะวันออกกลางเท่านัน้ ดงันัน้ ผู้ลีภ้ยัจาก
ปาเลสไตน์ผู้อยู่นอกบริเวณนัน้จะไม่ได้รับความช่วยเหลือดงักลา่วและอาจจะได้รับพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัภายใต้หลกัเกณฑ์ของ
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อนสุญัญาฯ 1951 ปกติแล้วอาจจะมีเหตผุลเพียงพอว่าสภาวการณ์อนัท าให้บคุคลนัน้มีคณุสมบตัิพอจะรับความคุ้มครองหรือความ
ช่วยเหลือจากองค์การบรรเทาทกุข์และกิจการส าหรับผู้ลีภ้ยัชาวปาเลสไตน์ในตะวนัออกใกล้แห่งสหประชาชาติยงัคงมีอยู่ และบคุคล
นัน้มิได้หมดสภาพผู้ลีภ้ยัภายใต้บทบญัญัติว่าด้วยการสิน้สดุสถานะผู้ลีภ้ยั หรือถกูพิจารณาคดัออกจากการปรับใช้อนสุญัญาภายใต้
วรรคคดัออก 

 
(2) บุคคลผู้ไม่ถกูถอืว่าจ าเป็นต้องรับความคุ้มครองระหว่างประเทศ 

 
มาตรา 1E ของอนสุญัญาฯ 1951 
 

อนุสญัญาฉบับนีจ้ะไม่ใช้ต่อบุคคลที่เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจในรัฐที่ตนพ านักอยู่ยอมรับว่ามีสิ ทธิและหน้าที่เยี่ยงผู้ ถือ

สญัชาติของรัฐนัน้ 

 
144   บทนีว้่าด้วยบคุคลผู้อาจจะมีคณุสมบตัิครบตามสถานะผู้ลีภ้ยั แต่ได้รับการรับตวัเข้ามาในประเทศที่มอบสิทธิเยี่ยงพลเมืองใน
ประเทศนัน้แม้จะยงัไมไ่ด้เป็นพลเมืองอยา่งเป็นทางการ (บคุคลกลุม่นีม้กัจะเรียกวา่ “ผู้ลีภ้ยัของชาติ” (National refugee)) ประเทศที่
รับบคุคลเหลา่นีม้กัจะมีประชากรที่มีต้นก าเนิดจากเชือ้ชาติเดียวกนั18 
 
145   ยงัไมม่ีค านิยาม “สทิธิและหน้าที่” ทีแ่นน่อนซึง่ใช้เป็นเหตผุลในการคดัออกภายใต้วรรรคนี ้อยา่งไรก็ตาม อาจกลา่วได้วา่การคดั
ออกจะปรับใช้เมื่อสถานภาพของบุคคลนัน้กลมกลืนไปกับพลเมืองของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ได้รับความคุ้มครอง
เช่นเดียวกบัพลเมืองจากการเนรเทศหรือการขบัออกนอกประเทศ 
 
146   วรรคนีว้า่ด้วยบคุคลผู้  “อาศยั” ในประเทศที่เก่ียวข้อง ความในวรรคนีม้ีนยัวา่ยงัมทีี่พกัสบืมาจนถึงปัจจบุนัและไม่เป็นการเพียงไป
เยี่ยมเพียงชั่วคราวเท่านัน้ วรรคคดัออกจะไม่กระทบต่อบุคคลผู้พ านกัอยู่นอกประเทศและไม่ได้รับความคุ้มครองทางการฑูตจาก
ประเทศนัน้ 
 
(3) บุคคลผู้ถอืว่าไม่สมควรได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศ 

 
มาตรา 1F ของอนสุญัญาฯ 1951 
 

ข้อก าหนดแหง่อนสุญัญาฉบบันีจ้ะไมใ่ช้ตอ่บคุคลซึง่มีเหตผุลหนกัแนน่ในอนัท่ีจะท าให้พิจารณาได้วา่  

(a) บคุคลนัน้ได้ประกอบอาชญากรรมตอ่สนัติภาพ อาชญากรรมสงครามหรืออาชญากรรมตอ่มนษุยชาติตามที่บญัญัติไว้

ในกรรมสารระหวา่งประเทศตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอาชญากรรมดงักลา่ว 

                                                           
18 เพ่ือขยายความวรรคคดัออก คณะผู้ ร่างอนสุญัญาโดยหลกัแล้วได้มุง่ถึงผู้ลีภ้ยัเชือ้สายเยอรมนั ซึง่อพยพมายงัสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั และได้รับการรับรอง
วา่มีสิทธิและหน้าที่เชน่เดียวกบัที่ชาวเยอรมนัผู้ ถือสญัชาติ 
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(b) บคุคลนัน้ได้ประกอบอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งมิใช่อาชญากรรมการเมืองนอกเขตรัฐที่ตนขออาศยัลีภ้ยัก่อนที่รัฐนัน้จะ

ยอมรับเข้าอาณาเขตในฐานะผู้ลีภ้ยั  

(c) บคุคลที่มีความผิดในการละเมิดวตัถปุระสงค์และหลกัการของสหประชาชาติ  

 
147   เคร่ืองมือทางกฏหมายระหว่างประเทศซึ่งนิยามผู้ลีภ้ยัประเภทต่างๆ สมยัก่อนสงครามนัน้ไม่มีบทบญัญัติคดัอาชญากรออก 
ภายหลงัจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ ได้มีการบญัญัติบทพิเศษขึน้เป็นครัง้แรกทนัทีเพื่อคดับคุคลผู้ ไมส่มควรได้รับความคุ้มครอง
ระหวา่งประเทศออกจากผู้ลีภ้ยักลุม่ใหญ่ที่ได้รับความช่วยเหลอือยู่ 
 
148   ณ ขณะทีร่่างอนสุญัญานัน้ ความทรงจ าเก่ียวกบัการพิจารณาคดีอาชญากรสงครามคนส าคญัๆ ยงัคงชดัเจนอยู ่และมีข้อตกลง
โดยประเทศต่างๆ ว่าอาชญากรสงครามไม่ควรที่จะได้รับความคุ้มครอง นอกจากนี ้ยงัมีบางประเทศที่มีความต้องการปฏิเสธการรับ
อาชญากรเข้าไว้ในเขตแดนของตนด้วยเหตทุี่เขาอาจจะเป็นอนัตรายตอ่ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 
149   การท่ีจะตดัสนิวา่วรรคคดัออกเหลา่นีจ้ะใช้กบักรณีใดๆได้หรือไม ่ขึน้อยูก่บัรัฐภาคีที่ผู้ ร้องยื่นค าร้องขอพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยั 
การปรับใช้ความในบทคดัออกจะต้องพิสจูน์ให้ได้วา่มีเหตผุลอยา่งหนกัแนน่ในการพิจารณา (serious reasons for considering) วา่มี
การกระท านัน้เกิดขึน้ อยา่งไรก็ตามไมจ่ าเป็นต้องมีการพิสจูน์อยา่งเป็นทางการวา่มกีารด าเนินคดตีอ่การกระท านัน้ แตเ่มื่อพิจารณาถงึ
ผลลพัธ์ร้ายแรงที่มาจากการคดัออกแล้ว การตีความวรรคคดัออกจะต้องเป็นไปอยา่งเคร่งครัด  
 
(ก)   อาชญากรรมสงคราม ฯลฯ 
 

(a) บุคคลนัน้ได้ประกอบอาชญากรรมต่อสนัติภาพ อาชญากรรมสงครามหรืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามที่

บญัญตัิไว้ในกรรมสารระหวา่งประเทศตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัอาชญากรรมดงักลา่ว 

 
150   เมื่อกลา่วถึงอาชญากรรมอนัขดัตอ่สนัติภาพ อาชญากรรมสงคราม หรือสงครามอนัขดัตอ่มนษุยชาติ อนสุญัญาฯ อ้างถึง “กรรม
สารระหว่างประเทศต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัอาชญากรรมดงักลา่ว” เคร่ืองมือทางกฎหมายตัง้แต่ภายหลงัจากสิน้สดุสงครามโลกครัง้ที่ 2 
มาจนถึงปัจจุบนันัน้มีมากมายหลายฉบบั ทุกฉบบัมีค านิยามของสิ่งที่ประกอบขึน้เป็น “อาชญากรรมต่อสนัติภาพ อาชญากรรม
สงคราม และอาชญากรรมตอ่มนษุยชาติ” ค านิยามที่ละเอียดดีที่สดุปรากฎตามข้อตกลงลอนดอน ค.ศ. 1945 (London Agreement) 
และธรรมนญูของศาลทหารระหวา่งประเทศ (International Military Tribunal)  

 
(ข)    อาชญากรรมทั่วไป 
 

(b) บุคคลนัน้ได้ประกอบอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งมิใช่อาชญากรรมการเมืองนอกอาณาเขตรัฐที่ตนขออาศยัลีภ้ัย

ก่อนที่รัฐนัน้จะยอมรับเข้าอาณาเขตในฐานะผู้ลีภ้ยั 
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151   จุดประสงค์ของวรรคคัดออกนี ป้้องกันมิให้ประชาคมในประเทศที่ให้ลีภ้ัยต้องเผชิญอันตรายจากการรับผู้ ลีภ้ัยที่เคยก่อ
อาชญากรรมรุนแรงมาแล้ว และพยายามให้ความยุติธรรมแก่ผู้ลีภ้ยัที่เคยก่ออาชญากรรมทัว่ไปที่ไม่ร้ายแรง หรือกระท าความผิด
ทางการเมือง 
 
152   ในการจะตดัสินว่าการกระท าความผิดนัน้ “มิใช่ทางการเมือง” หรือที่จริงแล้วเป็นความผิดทางการเมือง ควรพิจารณาเบือ้งต้น
จากลกัษณะการกระท า และความมุง่หมาย อาทิ การกระท านัน้เกิดจากสาเหตจุงูใจทางการเมืองมิใช่เพียงเพื่อเหตผุลหรือผลประโยชน์
สว่นตน ควรจะมีความเก่ียวข้องอยา่งใกล้ชิดระหว่างอาชญากรรมที่ก่อและจุดมุ่งหมายทางการเมือง องค์ประกอบทางการเมืองของ
การกระท าผิดควรจะมีน า้หนกักวา่ลกัษณะทางกฎหมายจารีตประเพณี มิใช่วา่การกระท านัน้รุนแรงเกินสดัสว่นกบัวตัถปุระสงค์ที่กลา่ว
อ้าง จึงเป็นการยากที่จะรับวา่เป็นการกระท าความผิดทางการเมืองหากการกระท านัน้เข้าลกัษณะที่เลวร้าย 
 
153   อาชญากรรมที่ผู้ ร้องได้กระท าหรือเช่ือวา่ได้วา่กระท า “นอกอาณาเขตรัฐที่ตนขออาศยัลีภ้ยัก่อนที่รัฐนัน้จะยอมรับเข้าอาณาเขต
ในฐานะผู้ลีภ้ยั” เป็นเหตผุลในการคดัออก ประเทศนอกอาณาเขตตามความหมายข้างต้นมกัจะเป็นประเทศภมูิล าเนาแต่ก็อาจเป็น
ประเทศอื่นได้ยกเว้นประเทศที่ผู้ ร้องก าลงัขอด าเนินการให้รับรองสถานะผู้ลีภ้ยั 
 
154   ผู้ลีภ้ยัที่ก่ออาชญากรรมรุนแรงในประเทศที่ตนลีภ้ยัจะต้องถกูด าเนินคดีตามกฎหมายของประเทศนัน้ตามหลกันิติธรรม ในกรณี
ที่ร้ายแรงที่สดุ มาตรา 33 ย่อหน้า 2 ของอนุสญัญาฯ อนุญาตให้ส่งกลบัหรือขบัไล่ผู้ลีภ้ยักลบัไปยงัประเทศภูมิล าเนาได้ หากได้รับ
พิพากษาถึงที่สดุก่อนวา่อาชญากรรมทัว่ไปนัน้มีลกัษณะร้ายแรงจนนบัได้วา่บคุคลนัน้เป็นภยัตอ่ประชาคมที่บคุคลนัน้ลีภ้ยั 
 
155   เป็นการยากที่จะนิยามวา่อะไรบ้างที่ถือเป็นอาชญากรรมทัว่ไปที่รุนแรงและมิใช่อาชญากรรมทางการเมืองในกรณีของวรรคคดั
ออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าว่า “อาชญากรรม” มีความหมายต่างกนัไปในระบบกฎหมายต่างๆ ในบางประเทศค าว่า “อาชญากรรม” 
หมายถึง การกระท าผิดอาญาที่มีลกัษณะร้ายแรงเท่านัน้ ขณะที่บางประเทศหมายความรวมถึงอาชญากรรมใดๆ ก็ตามตัง้แตก่ารลกั
เลก็ขโมยน้อยไปจนถึงการฆาตกรรม อยา่งไรก็ตาม ในกรณีนี ้อาชญากรรมที่ “ร้ายแรง” จะต้องเป็นอาชญากรรมที่อกุฉกรรจ์หรือมีโทษ
หนกัมาก การกระท าความผิดเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งจะถกูลงโทษในระดบักลางมิอาจใช้เป็นเหตผุลส าหรับการคดัออกภายใต้มาตรา 1F (b) 
ถึงแม้วา่จะเรียกวา่ “อาชญากรรม” ตามกฎหมายอาญาของประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
156   ในการปรับใช้วรรคคดัออกจ าเป็นจะต้องชั่งน า้หนกัให้ดีระหว่างลกัษณะความผิดซึ่งเช่ือได้ว่าผู้ ร้องกระท าและระดับการถูก
ประหตัประหารท่ีบคุคลนัน้หวาดกลวั ถ้าหากบคุคลนัน้มีความกลวัอนัมีมลูกลา่วอ้างได้วา่จะได้รับการประหตัประหารที่มีความร้ายแรง
อยา่งมาก เช่น การประหตัประหารท่ีเป็นอนัตรายตอ่ชีวิตหรืออิสรภาพ อาชญากรรมนัน้จะต้องมีความร้ายแรงมากจึงจะเข้าขา่ยการคดั
ออก ถ้าการประหตัประหารที่บคุคลนัน้หวาดกลวัไม่รุนแรงมาก อาจจ าเป็นต้องพิจารณาลกัษณะอาชญากรรมที่คาดว่าเป็นที่เช่ือวา่
บคุคลนัน้ได้กระท าไป เพื่อจะพิสจูน์วา่ผู้ ร้องมิใช่ผู้ที่หนีจากกระบวนการยตุิธรรม หรือวา่ลกัษณะอาชญากรรมที่บคุคลนัน้กระท ามิได้มี
น า้หนกัเกินกวา่ลกัษณะความเป็นผู้ลีภ้ยัโดยสจุริตใจ 
 
157   ในการประเมินลกัษณะของอาชญากรรมที่เช่ือได้ว่าบุคคลได้กระท าจะต้องพิจารณาปัจจัยที่เก่ียวข้องทุกประการรวมทัง้
พฤติการณ์แวดล้อม รวมถึงปัจจยัที่ท าให้เบาบางที่เก่ียวข้องด้วย และยงัจ าเป็นจะต้องพิจารณาปัจจัยที่ท าให้หนกัหนาเช่นกนั เช่น
ข้อเท็จจริงที่ผู้ ร้องมีประวตัิอาชญากรรม ข้อเท็จจริงทีผู่้ ร้องได้เคยก่ออาชญากรรมที่มิใช่ทางการเมืองอนัรุนแรงและได้รับโทษ หรือได้รับ
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การอภยัโทษ หรือได้รับนิรโทษกรรม ในกรณีที่มีการอภยัโทษหรือนิรโทษกรรมอาจตัง้สมมติฐานได้วา่กรณีนีไ้มต่กภายใต้วรรคคดัออก 
นอกจากจะพิสจูน์ได้วา่ผู้ ร้องยงัคงลกัษณะอาชญากรอยูแ่ม้จะได้รับการอภยัโทษหรือนิรโทษกรรมแล้ว 
 
158   จะใช้การพิจารณาตามที่ได้กล่าวมาในย่อหน้าข้างต้น เมื่อมีการก่ออาชญากรรม (ในความหมายอย่างกว้าง) เพื่อเป็นวิธีการ
หลบหนีออกนอกประเทศ หรือกระท าระหว่างการหลบหนีออกนอกประเทศที่บุคคลนัน้กลวัการประหตัประหาร อาชญากรรมเช่นนี ้
อาจจะเร่ิมตัง้แต่โจรกรรมของที่ใช้ในการเดินทางไปจนถึงการท าร้าย หรือฆ่าผู้บริสทุธ์ิ ส าหรับการพิจารณาปรับใช้วรรคคดัออกอาจ
พิจารณาวา่ไม่สามารถมีหนทางอื่นในการหลบหนี จึงเป็นไปได้ที่จะมองข้ามข้อเท็จจริงที่วา่ผู้ลีภ้ยัขบัรถชนเขตกัน้พรมแดนโดยใช้รถที่
ขโมยมา แตก่ารพิจารณาจะยากขึน้หากเป็นกรณีที่มีการจีเ้คร่ืองบินโดยการบงัคบัลกูเรือด้วยอาวธุหรือท าร้ายร่างกายเพื่อให้เปลีย่นจดุ
ปลายทางให้บคุคลนัน้ไปยงัประเทศที่ต้องการลีภ้ยั 
 
159   กรณีการจีเ้คร่ืองบิน อาจมีการตัง้ค าถามว่าการกระท าเพื่อหลบหนีการประหตัประหารถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมที่มิใช่
ทางการเมืองตามความหมายในบทวา่ด้วยการคดัออกหรือไม ่รัฐบาลตา่งๆได้พิจารณาการยดึเคร่ืองบินที่มิชอบด้วยกฎหมายในหลาย
กรณีภายใต้กรอบของสหประชาชาติ และยงัมีเคร่ืองมือทางกฎหมายหลายฉบบัที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้แต่ไม่มีฉบบัใดกลา่วถึงกรณีผู้ลี ้
ภยั อย่างไรก็ตามมีรายงานฉบบัหนึ่งซึ่งน าไปสู่การลงมติในเร่ืองนีว้่า “การรับมติที่ร่างขึน้ไม่อาจสร้างอคติต่อสิทธิหรือหน้าที่ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศของประเทศต่างๆ ดงัระบไุว้ในกฎหมายที่เก่ียวกบัสถานภาพผู้ลีภ้ยัและบคุคลไร้สญัชาติ” รายงานอีกฉบบั
หนึง่กลา่ววา่ “การรับร่างมติไมอ่าจจะมีผลภยัตอ่สทิธิและหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวกบัการลีภ้ยัตามที่กฎหมายระหวา่งประเทศระบ”ุ19  
 
160   อนุสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง20มกัว่าด้วยเร่ืองวิธีการปฏิบตัิต่อผู้กระท าผิด และมกัให้ประเทศภาคีเลือกที่จะส่งบคุคลออกนอก
ประเทศ หรือด าเนินคดีอาญาภายในเขตแดนของตนเอง ซึง่มีแสดงถึงนยัยะถึงสทิธิที่จะให้ลีภ้ยัได้21 
 
161   การให้ที่ลีภ้ยัอาจจะมีความเป็นไปได้ ทัง้นี ้จะต้องมีการพิจารณาความรุนแรงของการประหตัประหารท่ีบคุคลนัน้หวาดกลวั และ
ความสมเหตสุมผลของความกลวันัน้ จะต้องได้รับการพิจารณาอยา่งถ่ีถ้วนในกระบวนการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัภายใต้อนสุญัญา 
1951 ดงันัน้ กรณีของการจีเ้คร่ืองบินโดยมิชอบด้วยกฎหมายก็ต้องได้รับการพิจารณาโดยระมดัระวงัในสว่นของการปรับใช้วรรคคดั
ออกภายใต้มาตรา 1F (b) เป็นรายกรณีไป 
 
(ค)   การกระท าอนัเป็นการขดัต่อวตัถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ 
 

                                                           
19 Report of the Sixth Committee on General Assembly Resolution 1645  (XXV) United Nations document/8716 , and 2551  (XXIV), United 
Nations document A/7845 
20 Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, Tokyo, 14  กันยายน  ค .ศ .  1963 . Convention for the 
Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, The Hague, 16 ธันวาคม ค.ศ. 1970. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the 
Safety of Civil Aviation, Montreal, 23 กนัยายน ค.ศ. 1971. 
21 Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, Tokyo, 14 September 1963, Convention for the Suppression 
of Unlawful Seizure of Aircraft, the Hague, 16 ตลุาคม ค.ศ. 1970, Convention for the Suppression of Unlawful acts Against the Safety of Civil 
Aviation, Montreal, 23 กนัยายน ค.ศ. 1971 
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(c) บคุคลที่มีความผิดในการละเมิดวตัถปุระสงค์และหลกัการของสหประชาชาติ  

 
162  จะเห็นได้ว่าบทบญัญัติว่าด้วยการคดัออกนีม้ีความกว้างและซ้อนทบักับบทบญัญัติตามมาตรา 1F (a) เพราะเห็นได้ชัดว่า
อาชญากรรมต่อสนัติภาพ อาชญากรรมสงคราม หรืออาชญากรรมตอ่มนษุยชาติ ก็เป็นการกระท าอนัขดัตอ่วตัถปุระสงค์และหลกัการ
ของสหประชาชาติ ในขณะที่มาตรา 1F (c) ไม่ได้ระบอุงค์ประกอบใหม่โดยเฉพาะ แต่บทบญัญตัินีม้ีความมุง่หมายครอบคลมุเป็นการ
ทั่วไปถึงการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อวัตถุประสงค์และหลกัการของสหประชาชาติซึ่งบทว่าด้วยการคัดออกทัง้สองข้อแรกอาจจะไม่
ครอบคลมุถึง หากโยงกบับทบญัญัติตามสองข้อแรกนัน้ ถึงแม้จะไม่มีการระบุชดัเจนก็อาจตัง้สมมติฐานได้ว่าการกระท าที่ความใน
วรรคนีจ้ะครอบคลมุนัน้ต้องเป็นการกระท าที่เป็นอาชญากรรม 
 
163   เป้าหมายและหลกัการของสหประชาชาติได้มีระบุไว้ในบทน าและมาตรา 1 และ 2 ของกฏบตัรสหประชาชาติ ซึ่งได้ให้ระบุ
หลกัการพืน้ฐานการปฏิบตัิของรัฐภาคีที่มีต่อกนั และต่อประชาคมระหว่างประเทศ โดยอาจสรุปได้ว่าบุคคลผู้กระท าการอนัขดัต่อ
หลกัการเหลา่นีจ้ะต้องอยู่ในต าแหน่งอนัทรงอ านาจในประเทศสมาชิกและมีบทบาทส าคญัในการที่จะท าให้รัฐนัน้ฝ่าฝืนหลกัการของ
สหประชาชาติ อย่างไรก็ตาม แทบไม่มีบรรทดัฐานหรือบนัทึกหลกัฐานในการปรับใช้วรรคนีเ้ลย การปรับใช้ข้อบญัญัตินีจ้ึงควรเป็นไป
โดยระมดัระวงัเนื่องจากการครอบคลมุทีก่ว้างขวางของบทบญัญตัิ 
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บทที่ 5 – กรณีพเิศษ 
 
ก.ผู้ลีภ้ยัจากสงคราม 

 
164 บคุคลที่ถกูบีบบงัคบัให้จากประเทศภมูิล าเนาด้วยสาเหตจุากความขดัแย้งทัง้ระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยปกติจะ
ไม่ได้รับพิจารณาว่าเป็นผู้ลีภ้ยัภายใต้อนุสญัญาฯ 1951 หรือ พิธีสารฯ 196722 อย่างไรก็ตามบุคคลนัน้อาจยงัได้รับการคุ้มครองจาก
กฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น อนสุญัญาเจนีวาปี 1949 ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อของสงคราม และพิธีสารปี 1977 เพิ่มเติม
จากอนสุญัญาปี 1949 วา่ด้วยการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อของความขดัแย้งทางอาวธุระหวา่งประเทศ 
 
165 อย่างไรก็ตาม การรุกรานหรือครอบครองของต่างชาติโดยทัง้หมด หรือเพียงบางส่วน ในบางครัง้อาจส่งผลให้เกิดการ
ประหตัประหารด้วยสาเหตปุระการเดียวหรือหลายประการตามที่ระบใุนอนสุญัญาฯ 1951 กรณีเช่นนีส้ถานะผู้ลีภ้ยัจะขึน้อยู่กบัว่าผู้ขอลี ้
ภยัว่าจะสามารถแสดงให้เห็นวา่เขามี “ความหวาดกลวัซึง่มีมลูอนัจะกลา่วอ้างได้วา่จะได้รับการประหตัประหาร” ในดินแดนที่ถกูยดึครอง
ได้หรือไม่ และมากไปกว่านัน้ เขาจะสามารถได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลของประเทศตน หรือจากผู้คุ้มครองอื่นที่มีอ านาจพิทักษ์
ผลประโยชน์ของประเทศของเขาระหวา่งความขดัแย้งทางการทหารได้หรือไม ่และความคุ้มครองเหลา่นัน้มีประสทิธิภาพหรือไม ่
 
166 การคุ้ มครองอาจจะไม่สามารถให้ได้หากไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศขอลีภ้ัยกับประเทศภูมิล าเนา 
ประสิทธิภาพของการคุ้มครองที่ รัฐบาลสามารถจะให้ได้อาจเป็นที่สงสยัหากรัฐบาลของผู้ขอลีภ้ยัอยู่ต่างแดน ดงันัน้ การพิจารณาว่ามี
ความหวาดกลวัซึ่งมีมูลอนัจะกล่าวอ้างได้ว่าจะได้รับการประหตัประหารและการสามารถแสวงหาความคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพจาก
รัฐบาลของประเทศภมูิล าเนาตนหรือไมน่ัน้ จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป   

 
ข.บุคคลที่หนีหรือเลี่ยงการเป็นทหาร 
 
167 บ่อยครัง้ที่การไมท่ าหน้าที่ระหวา่งเกณฑ์จะมีโทษตามกฎหมายในประเทศที่มีการบงัคบัเกณฑ์ทหาร ยิ่งกว่านัน้ ไม่ว่าการเกณฑ์
ทหารจะเป็นเร่ืองบงัคบัหรือไม่ การหนีทหารเป็นที่พิจารณาว่าเป็นการกระท าผิดทางอาญาเสมอ โดยการลงโทษอาจจะแตกตา่งกนัในแต่
ละประเทศและโดยปกติไม่ถือวา่เป็นการประหตัประหาร ความกลวัการถกูฟ้องศาลและการลงโทษการหนีการเกณฑ์ทหารหรือหลีกเลีย่ง
การเป็นทหารโดยหลกัแล้วไม่ถือว่าเป็นความกลวัอนัมีมลูอนัจะอ้างว่าจะได้รับการประหตัประหารตามค านิยาม แต่การหนีทหารหรือ
หลกีเลีย่งการเกณฑ์ทหารมิได้กีดกนับคุคลออกจากการเป็นผู้ลีภ้ยั และบคุคลทีห่นีทหารหรือหลกีเลีย่งการเป็นทหารก็อาจเป็นผู้ลีภ้ยัได้ 
 
168  บคุคลจะไม่ใช่ผู้ลีภ้ยัหากเหตผุลการหนีการเกณฑ์ทหารหรือเลี่ยงการเกณฑ์ทหารเป็นเพียงเพราะไม่ชอบการเป็นทหารหรือกลวั
การสู้รบ อย่างไรก็ตาม บคุคลนัน้อาจจะเป็นผู้ลีภ้ยัได้หากการหนีการเกณฑ์ทหาร หรือการหลีกเลี่ยงการเป็นทหารเกิดขึน้พร้อมเหตจุงูใจ
อื่นทีเ่ก่ียวข้องซึง่ท าให้การหนีออกประเทศ หรือการอยูน่อกประเทศ หรือมีเหตผุลอยา่งอื่นที่กลวัการประหตัประหารตามค านิยาม 
 

                                                           
22 ในกรณีแอฟริกา ดคู านิยามในมาตรา 1 (2) (ของอนสุญัญาองค์การรัฐเอกภาพแอฟริกา (OAU)) เก่ียวกบัลกัษณะพิเศษของปัญหาผู้ลีภ้ยัใน
แอฟริกา ดงัยกมาอ้างในยอ่หน้า 22 
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169 ผู้ทีห่นีทหารหรือเลีย่งการเป็นทหารอาจจะได้รับพิจารณาเป็นผู้ลีภ้ยัก็ได้ หากสามารถแสดงได้วา่เขาอาจได้รับโทษอยา่งหนกัซึง่ไม่สม
สดัสว่นกบัการกระท าผิดทางทหาร เนื่องมาจากเหตผุลทางเชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ สมาชิกภาพในกลุม่ใดกลุม่หนึ่งสงัคม หรือความคิด
ทางการเมือง และอาจปรับใช้ได้เช่นกันในกรณีที่บุคคลนัน้แสดงถึงความหวาดกลวัอนัมีมูลจะเช่ือว่าจะได้รับการประหตัประหารจาก
เหตผุลที่กลา่วข้างต้น และได้รับการลงโทษจากการหนีทหาร 
 
170 อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณีที่ความจ าเป็นในการเข้ารับเกณฑ์ทหารเพียงอยา่งเดยีวสามารถเป็นเหตผุลในการร้องขอสถานะผู้ลีภ้ยั
ได้ กลา่วคือ เมื่อบคุคลนัน้สามารถพิสจูน์ได้ว่าการปฏิบตัิหน้าที่ทหารท าให้เขาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางทหารอนัขดัต่อความเช่ือทาง
การเมือง ศาสนา หรือศีลธรรม หรือตอ่ความรู้สกึผิดชอบของเขา 
 
171 ไม่ใช่ว่าความเช่ือทกุอยา่งแม้จะเป็นความเช่ือที่แท้จริง จะสามารถเป็นเหตผุลเพียงพอส าหรับสถานะผู้ลีภ้ยัภายหลงัจากการหนี
ทหารหรือการหนีเกณฑ์ทหาร การท่ีบคุคลไมเ่ห็นด้วยกบัการกระท าของรัฐบาลด้วยเหตผุลทางการเมืองด้านการปฏิบตัิการทางทหารนัน้ไม่
พอเป็นเหตทุี่จะอ้างได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อการปฏิบตัิการทางทหารที่บคุคลนัน้ไม่ปรารถนาจะเก่ียวข้องด้วยได้รับการต าหนิจากประชาคม
ระหว่างประเทศวา่ขดัตอ่การปฏิบตัิพืน้ฐานของความเป็นมนษุย์ การลงโทษกรณีหนีทหารหรือเลีย่งการเกณฑ์ทหารอาจจะได้รับพิจารณา
วา่เป็นการประหตัประหารได้หากมีลกัษณะอื่นๆ เข้าเกณฑ์ค านิยาม 
 
172 การปฏิเสธที่จะเป็นทหารอาจจะมีเหตผุลจากความเช่ือทางศาสนาก็ได้ ถ้าผู้ ร้องขอแสดงได้วา่ความเช่ือทางศาสนาของเขานัน้แท้จริง 
และผู้มีอ านาจในประเทศมิได้รับประเด็นนีพ้ิจารณาในการบงัคบัให้เขาเป็นทหาร บคุคลดงักลา่วอาจอ้างประเด็นนีใ้นการขอสถานะผู้ลีภ้ยั
ได้ ทัง้นี ้ข้ออ้างดงักลา่วจะต้องมีการสนบัสนนุวา่ผู้ ร้องขอหรือครอบครัวอาจจะประสบความยุง่ยากเนื่องจากความเช่ือทางศาสนาของพวก
เขา 
 
173 การปฏิเสธไม่ยอมเป็นทหารด้วยสาเหตวุา่ขดัต่อส านึกผิดชอบจะสามารถใช้เป็นข้ออ้างในการร้องขอสถานะผู้ลีภ้ยัได้หรือไมน่ัน้ 
ต้องพิจารณาพฒันาการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องในปัจจบุนั มีประเทศจ านวนมากที่ออกกฎหมายหรือมีข้อบงัคบัในทางปกครองให้บคุคลสามารถ
ใช้เหตผุลแห่งส านึกผิดชอบที่แท้จริงในการรับยกเว้นการเป็นทหารได้โดยสิน้เชิง หรือให้ทางเลือกอื่นที่จะปฏิบตัิ (เช่น เป็นข้าราชการพล
เรือน) การออกกฎหมายหรือข้อบงัคบัในการปกครองเช่นนีเ้ป็นข้อเสนอแนะที่องค์กรระหว่างประเทศมีเสมอมา 23 ด้วยพฒันาการตา่งๆ นี ้
จึงขึน้อยู่กบัรัฐภาคีเองที่จะให้การรับรองสถานะผู้ลีภ้ยักบับุคคลที่ปฏิเสธไม่ยอมเข้ารับเกณฑ์ทหารด้วยสาเหตุว่าขดัต่อส านึกผิดชอบที่
แท้จริงหรือไม ่
 
174 ความเช่ือทางการเมือง ศาสนา หรือศีลธรรมที่แท้จริงของบุคคลหรือส านึกผิดชอบเพื่อขดัขืนไม่ยอมเป็นเข้ารับการเป็นทหาร 
จ าต้องพิจารณาจากการบคุลิกภาพและภมูิหลงัของบคุคลโดยละเอียด ข้อเท็จจริงที่วา่เขาอาจแสดงความเห็นของเขาก่อนการถกูเรียกไป
เป็นทหาร หรืออาจจะประสบความล าบากกับเจ้าหน้าที่ผู้ มีอ านาจด้วยเหตุผลเพราะความเช่ือของเขา ข้อเท็จจริงดงักล่าวต้องน ามา
พิจารณาทัง้สิน้ การท่ีเขาถกูบงัคบัเกณฑ์มาหรือสมคัรใจจะเป็นทหาร ก็อาจจะชีใ้ห้เห็นความเช่ือทีแ่ท้จริงของเขา 
 
ค.บุคคลผู้ใช้ก าลังหรือกระท าการรุนแรง 
 

                                                           
23 เทียบดู   Recommendation 616 (1977 on the Right of Conscientious Objection to Military Service, adopted at the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe at its Twenieninths  Ordinary Session (5-13 ตลุาคม ค.ศ. 1977) 
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175 บอ่ยครัง้ที่บคุคลที่ร้องขอรับรองสถานะผู้ลีภ้ยัเป็นผู้ที่เคยใช้ก าลงัหรือกระท ารุนแรง การกระท าดงักลา่วมกัเก่ียวโยงหรือถกูอ้างวา่
เก่ียวโยงกบัการกระท าทางการเมืองหรือความคิดเห็นทางการเมือง โดยการกระท านัน้อาจเป็นผลจากการริเร่ิมของบคุคลคนเดียว หรือ
อาจจะเป็นการกระท าของกลุม่บคุคล ซึง่อาจจะเป็นการรวมกลุม่อยา่งลบัๆ หรือเป็นองค์กรกึ่งการเมืองกบัทางทหารท่ีได้รับการยอมรับเป็น
ทางการหรือมีการกระท าเป็นที่รู้กนัโดยกว้างขวาง24 ควรพิจารณาด้วยว่าการใช้ก าลงัเป็นลกัษณะของการรักษากฎหมายและความสงบ
เรียบร้อยซึง่โดยนิยามก็อาจจะเป็นการใช้ก าลงัอยา่งถกูต้องตามกฎหมายที่ต ารวจหรือทหารท าได้ในการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตน 
 
176 ค าร้องขอรับรองสถานะผู้ลีภ้ยัโดยบคุคลผู้ เคย (หรือเช่ือได้วา่เคย) ใช้ก าลงัหรือเคยกระท ารุนแรงไมว่า่จะด้วยลกัษณะหรือบริบท 
ประการแรกจะต้องได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกบัการร้องขอในกรณีอื่น ๆ ว่าเข้าข่ายวรรคคดัเข้าตามนิยามของผู้ลีภ้ยัในอนสุญัญาฯ 
1951หรือไม ่(ยอ่หน้า 32-110 ข้างต้น) 
 
177 เมื่อผู้ ร้องได้รับตดัสินว่ามีคณุสมบตัิครบเกณฑ์ที่จะได้เป็นผู้ลีภ้ยั อาจมีปัญหาว่าการกระท าที่ใช้ก าลงัหรือกระท าอนัรุนแรงของ
บุคคลนัน้อยู่ภายใต้เง่ือนไขในวรรคคดัออกหรือไม่ ในบทว่าด้วยการคดัออกเหลา่นี ้ซึ่งปรากฎในมาตรา 1F (a) ถึง (c) ของอนุสญัญาฯ 
1951 ได้กลา่วถึงแล้ว (ยอ่หน้า  147 ถึง 163) 
 
178  วรรคคดัออกตามมาตรา 1F (a) มีจุดประสงค์ขัน้ต้นที่จะแยกสถานภาพผู้ลีภ้ยัจากบคุคลซึง่มีเหตผุลอนัหนักแน่นท่ีจะเช่ือได้วา่ 
“ได้กระท าอาชญากรรมต่อสนัติภาพ อาชญากรรมสงคราม หรืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
ทางการ วรรคคดัออกนีใ้ช้ได้กบับคุคลผู้ ได้ก่ออาชญากรรมที่กลา่วข้างต้นภายในขอบขา่ยกลุม่ที่มิใช่ของรัฐบาล ไม่ว่าจะได้รับการรับรอง
อยา่งเป็นทางการหรือเป็นองค์กรลบั หรือโดยมีรูปแบบของตนเอง 
 
179 วรรคคดัออกตามมาตรา 1F (b) ซึ่งกลา่วถึง “อาชญากรรมอนัรุนแรงที่มิใช่ทางการเมือง” มกัจะไม่เก่ียวข้องกบัการใช้ก าลงัหรือ
การกระท ารุนแรงในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นทางการ การตีความวรรคคดัออกนีไ้ด้กลา่วถึงไว้แล้วเชน่เดียวกบัการพิจารณาบทวา่ด้วยคดั
ออกในมาตรา 1F (c) ทัง้นีก้ารปรับใช้ต้องเป็นไปด้วยความระมดัระวงัเนื่องจากบทบญัญัตินีไ้ด้ก าหนดเนือ้หาไว้อยา่งกว้างตามที่อธิบาย
ข้างต้น  
 
180 เนื่องจากลกัษณะการใช้และผลอนัรุนแรงที่มีต่อบคุคลผู้ตกอยู่ในความกลวัต่อการประหตัประหาร จึงต้องระลกึไว้วา่การใช้วรรคคดั
ออกจะต้องเป็นไปอยา่งเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 ขบวนการปลดปล่อยพวกหนึ่งซึ่งมักจะรวมกองก าลงัทหารด้วย ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ 
ขบวนการปลดปลอ่ยอ่ืนๆ จะเป็นที่ยอมรับโดยรัฐบาลจ านวนที่จ ากดัจ านวนเทา่นัน้ ยงัมีขบวนการอ่ืน ๆ ที่ไมไ่ด้รับการยอมรับอยา่งเป็นทางการ 
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บทที่ 6 – หลักเอกภาพของครอบครัว 

 
181 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชนกลา่วว่า “ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติและกลุม่พืน้ฐานของสงัคม และมีสิทธิที่จะได้รับความ
คุ้มครองจากสงัคมและรัฐ” เคร่ืองมือทางกฎหมายในทางระหวา่งประเทศหลายฉบบัที่เก่ียวด้วยเร่ืองสิทธิมนษุยชนก็มีบทวา่ด้วยเร่ืองการ
ให้ความคุ้มครองหนว่ยของครอบครัวเช่นกนั 
 
182 การประชมุร่างกฎหมายครัง้สดุท้ายซึง่รับรองอนสุญัญาฯ 1951 ระบวุา่ 
 

เสนอแนะให้รัฐบาลมีมาตรการท่ีจ าเป็นในการให้ความคุ้มครองแก่ครอบครัวของผู้ลีภ้ยัโดยเฉพาะเก่ียวกบั 

 (1) การท าให้แน่ใจถึงการรักษาความเป็นเอกภาพของครอบครัวในกรณีหวัหน้าครอบครัวมีคณุสมบตัิตามเง่ือนไขที่

จะเข้าอยูใ่นประเทศใดประเทศหนึง่ 

(2) การให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลีภ้ยัซึง่เป็นผู้ เยาว์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเด็ก และเด็กผู้หญิง ที่ไม่มีผู้ ใหญ่ดแูล โดยเฉพาะ

กรณีที่อ้างอิงถึง การปกครองและรับเป็นบตุรบญุธรรม 

 
183 อนุสญัญาฯ 1951 มิได้รวมหลกัความเป็นเอกภาพของครอบครัวในนิยามของค าว่าผู้ ลีภ้ยั อย่างไรก็ตาม รัฐส่วนใหญ่ได้รับ
ข้อเสนอข้างต้นของในการประชมุร่างกฎหมายครัง้สดุท้าย ไมว่า่จะเป็นรัฐภาคีของอนสุญัญาฯ 1951 หรือ พิธีสารฯ 1967 หรือไมก็่ตาม  
 
184 หากหวัหน้าครอบครัวมีคณุสมบตัิเข้าเกณฑ์ที่ระบไุว้ในค านิยาม ผู้อยู่ใต้การอปุการะมกัได้รับรับรองสถานะผู้ลีภ้ยัด้วยตามหลกั
ความเป็นเอกภาพของครอบครัว อย่างไรก็ตาม ผู้อยู่ใต้การอุปการะจะไม่ได้รับอนมุตัิสถานะผู้ลีภ้ยัหากขดักบัสถานภาพทางกฎหมาย 
ดงันัน้ สมาชิกในครอบครัวของผู้ลีภ้ยัอาจจะมสีญัชาติของประเทศที่ลีภ้ยัหรือประเทศอื่น และอาจสามารถได้รับความคุ้มครองจากประเทศ
นัน้ได้ ในกรณีเช่นนี ้บคุคลดงักลา่วไมจ่ าเป็นต้องมีสถานผู้ลีภ้ยั 
 
185 ตามหลกัเอกภาพของครอบครัว อย่างน้อยที่สดุจะต้องรวมถึงคู่สมรสและบตุรผู้ เยาว์ ในทางปฏิบตัินัน้ “ผู้อยู่ใต้การอปุการะ”  
เช่น บิดามารดาผู้ชราของผู้ลีภ้ยัอาจจะได้รับการพิจารณาด้วยถ้าหากอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั ในทางกลบักนั หากหวัหน้าครอบครัวมิใช่ผู้
ลีภ้ยั ก็มิได้มีสิ่งใดห้ามมิให้ผู้อยู่ใต้การอุปการะยื่นค าร้องให้รับรองสถานะผู้ลีภ้ยั ภายใต้อนุสญัญาฯ 1951 หรือพิธีสารฯ  19 67 หากมี
เหตผุลของตนเองทีจ่ะพิจารณาได้ ดงันัน้สรุปได้วา่หลกัเอกภาพของครอบครัวปรับใช้เพื่อผลประโยชน์ของผู้อยูใ่นอปุการะและมใิช่เพ่ือเป็น
ปฏิปักษ์แก่พวกเขา 
 
186 หลกัเอกภาพของครอบครัวมิได้ใช้เฉพาะเมื่อสมาชิกครอบครัวทัง้หมดเป็นผู้ ลีภ้ัยในคราเดียวกัน แต่สามารถใช้กับกรณีที่
ครอบครัวอาจะต้องพลดัพรากกนัชัว่คราวเนื่องจากการหลบหนีของสมาชิกคนหนึง่หรือกวา่นัน้ 
 
187 ถ้าหากเอกภาพของครอบครัวเสียไปเพราะการหย่าขาด แยกกนัอยู่ หรือความตาย ผู้ อยู่ในอปุการะยงัคงได้รับสิทธิจะได้รับการ
รับรองสถานะผู้ลีภ้ยับนพืน้ฐานของความเป็นเอกภาพของครอบครัวคงมีสถานะเป็นผู้ลีภ้ยัตอ่ไป นอกเสียจากวา่ไปเข้าข่ายข้อก าหนดใน
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วรรคสิน้สดุสถานะผู้ลีภ้ยั หรือไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากเพียงเพื่อความสะดวกส่วนตนในการจะรักษาสถานภาพผู้ ลีภ้ยัไว้ หรือตนเองไม่
ประสงค์ต้องการมีสถานะผู้ลีภ้ยัตอ่ไป 
 
188 เมื่อผู้อยูใ่นอปุการะของผู้ลีภ้ยัเข้าขา่ยตามวรรคคดัออก สมาชิกผู้นัน้จะไมไ่ด้รับอนมุตัิสถานะผู้ลีภ้ยั 
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ภาคที่สอง ว่าด้วยกระบวนการพจิารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยั  
 
ก.บททั่วไป 
 
189 ดงัที่ได้ทราบมาแล้วว่าอนสุญัญาฯ 1951 และพิธีสาร 1967 ให้นิยามค าวา่“ผู้ลีภ้ยั” เพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของเอกสาร
ทางกฎหมายเหล่านี ้ในการที่จะท าให้รัฐภาคีของอนุสญัญาฯ และพิธีสารฯ สามารถใช้บทบัญญัติต่างๆ ได้จะต้องมีการบ่งชีผู้้ ลีภ้ยั 
กลา่วคือ การพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยั ซึ่งแม้จะมีการกลา่วไว้ในอนสุญัญาฯ 1951 (เทียบดมูาตรา 9) แต่ก็มิได้มีการวางหลกัการไว้โดย
เฉพาะเจาะจงในการพิจารณา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง อนสุญัญาฯ มิได้ระบวุา่จะใช้กระบวนการใดในการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยั ดงันัน้ จึง
เป็นหน้าที่ของรัฐภาคีเองที่จะก าหนดกระบวนการที่รัฐนัน้เห็นว่าเหมาะสมโดยพิจารณาจากโครงสร้างทางรัฐธรรมนญูและการปกครอง
ของรัฐ 
 
190 พึงจะระลกึว่าผู้ ร้องขอสถานะผู้ลีภ้ยัมกัจะตกอยู่ในสถานะที่เปราะบาง บคุคลอาจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยและอาจจะ
ประสบกบัความยากล าบากอย่างมากทัง้ทางวิธีเฉพาะและจิตใจในการเสนอเร่ืองราวของตนให้เจ้าหน้าที่ในตา่งประเทศ และบ่อยครัง้มกั
ต้องใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของตน ค าร้องรับรองสถานะผู้ลีภ้ยัของบคุคลนัน้จึงต้องได้รับการตรวจสอบภายในขอบข่ายของกระบวนการท่ี
จดัท าขึน้เป็นพิเศษ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์และความรู้ที่จ าเป็นและมีความเข้าใจในความต้องการและความยากล าบากของผู้ ร้อง 
 
191 ด้วยเหตทุี่อนสุญัญาฯ 1951 ไมไ่ด้ก าหนดกระบวนการ ดงันัน้กระบวนการพิจารณาที่ถกูรับรองโดยรัฐภาคีของอนสุญัญาฯ 1951 
และพิธีสารฯ 1967 จึงมีความหลากหลายในหลายประเทศ ในหลายประเทศการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยันัน้มีขัน้ตอนท่ีเป็นทางการและ
มีเป้าหมายเป็นการเฉพาะ ในขณะที่ประเทศอื่นประเด็นของสถานะผู้ลีภ้ยัจะได้รับพิจารณาภายใต้กระบวนการในการรับบคุคลต่างด้าว
ทัว่ไป และในบางประเทศสถานะผู้ลีภ้ยัได้รับการพิจารณาโดยกระบวนการอนัไม่เป็นทางการ หรือวิธีการเฉพาะการเพื่อความมุ่งหมาย
เฉพาะ เช่น การออกเอกสารเดินทาง 
 
192 ในสถานการณ์ข้างต้น และการท่ีรัฐภาคีของอนสุญัญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 ไมอ่าจสร้างกระบวนการพิจารณาที่เหมือนกนั
ได้ ในการประชุมครัง้ที่ 28 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1977 คณะกรรมการบริหารของส านกังานข้าหลวงใหญ่เสนอแนะว่า กระบวนการ
พิจารณาควรจะมีสิ่งพืน้ฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นสถานการณ์พิเศษของผู้ขอรับรองสถานภาพผู้ลีภ้ยัตามที่อธิบายข้างต้น และจะต้องท าให้
แนใ่จวา่ผู้ ร้องขอจะได้รับหลกัประกนัท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) เจ้าหน้าที่ผู้ เก่ียวข้อง (เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ ต ารวจชายแดน) ซึ่งผู้ ร้องได้รายงานตัวด้วย ณ 
บริเวณชายแดน หรือในอาณาเขตของรัฐภาคี ควรจะได้รับค าสัง่ที่ชัดเจนในการด าเนินการในกรณีที่อาจอยู่ภายใน
ขอบข่ายของเคร่ืองมือทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้นัน้อาจต้องปฏิบตัิตามหลกัการห้ามผลกัดนั
กลบั (non-refoulement) และเสนอเร่ืองไปยงัเจ้าหน้าที่ระดบัสงูตอ่ไป 
(2) ผู้ ร้องควรจะได้รับค าแนะน าเก่ียวกบักระบวนการพิจารณาในล าดบัตอ่ไป 
(3) ควรจะมีการระบเุจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอยา่งชดัเจน หรือถ้าเป็นไปได้อาจมีหนว่ยงานผู้มีอ านาจกลางหนึง่หนว่ยทีม่ี
หน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบค าร้องขอสถานะผู้ลีภ้ยัและตดัสนิได้ในชัน้ต้น 



ต้นฉบบั:   UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on 
International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, April 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4 
หากมีข้อกงัขาเร่ืองค าศพัท์หรือค าแปล ให้อิงตามความในต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั      In case of dispute over translation, original English text shall prevail. 

43 
 

(4) ผู้ ร้องควรได้รับการอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น รวมถึงบริการลา่มที่มีความสามารถในการจะเสนอเร่ืองราวให้
เจ้าหน้าที่ผู้ เก่ียวข้อง ผู้ ร้องควรจะได้รับโอกาสในการติดตอ่ผู้แทนของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติด้วย 
(5) เมื่อผู้ ร้องได้รับการรับรองสถานะผู้ลีภ้ยัแล้ว ควรจะได้รับแจ้งผลพร้อมออกเอกสารรับรองสถานะผู้ลีภ้ยั 
(6) ถ้าหากผู้ ร้องไมไ่ด้รับการรับรองสถานะ บคุคลนัน้ควรได้รับเวลาเพียงพอเพื่อยื่นอทุธรณ์ให้พิจารณาค าตดัสนิใหม่
อีกครัง้ โดยอาจจะยื่นอทุธรณ์ต่อหน่วยงานเดิมหรืออีกหน่วยงานหนึ่ง  ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายตลุาการ ขึน้อยู่
กบัระบบท่ีใช้ 
(7) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตาม ข้อ (3) ควรอนุญาตให้ผู้ ร้องอาศยัอยู่ภายในประเทศในระหว่างรอค าตดัสินค าร้อง
ขัน้ต้น นอกจากเจ้าหน้าที่จะพิสจูน์ได้ว่าค าร้องของบุคคลนัน้มิชอบอย่างชัดเจน และบุคคลนัน้ควรจะได้รับอนุญาตให้
อาศยัอยูใ่นประเทศในระหวา่งการพิจารณาค าอทุธรณ์ที่เสนอไปยงัเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระดบัสงูหรือศาล  

 
193 คณะกรรมการบริหารได้แสดงความหวงัว่า รัฐภาคีของอนุสญัญาฯ 1951 และรัฐภาคีพิธีสารฯ 1967 และรัฐอื่นๆ ที่ยังมิได้
ด าเนินการใดๆ จะมีการด าเนินการที่เหมาะสมเพื่อสร้างกระบวนการข้างต้นในอนาคตอนัใกล้ อีกทัง้พิจารณาให้ส านกังานฯ เข้าร่วมใน
ขัน้ตอนตา่งๆ ตามความเหมาะสม 
 
194 การพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องใกล้ชิดกบัประเด็นการให้ที่ลีภ้ยัและการรับให้เข้ามา ถือเป็นเร่ืองในความ
ดูแลของข้าหลวงใหญ่ในการปฏิบัติหน้าที่การให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศแก่ผู้ ลีภ้ัย ส านักงานฯ ได้เข้าร่วมในรูปแบบต่างๆ ใน
กระบวนการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัในหลายประเทศ การเข้าร่วมดงักลา่วเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 35 ของอนสุญัญาฯ  1951
และมาตรา 11 ของพิธีสารฯ 1967 ซึง่ระบถุึงความร่วมมือของรัฐภาคีกบัส านกังานฯ  
 
ข. การพิสูจน์ความจริง 
(1) หลักการและวิธีการ 
 
195 ผู้ ร้องจะต้องเสนอข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องด้วยตวัเองเป็นล าดบัแรก จากนัน้จะขึน้อยูก่บับคุคลผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาสถานภาพ 
(ผู้พิจารณา) ท่ีจะประเมินคณุภาพของหลกัฐานและความเช่ือถือได้ของค าให้การของผู้ ร้อง 
 
196 ตามหลกักฎหมายทัว่ไปนัน้ ภาระในการพิสจูน์ (burden of proof) เป็นของบคุคลผู้กลา่วอ้าง อยา่งไรก็ตาม กรณีที่ผู้ ร้องสามารถ
หาหลกัฐานมาสนบัสนนุค าให้การของเขาได้นัน้มกัจะเป็นเร่ืองที่พิเศษ มิใช่เป็นข้อก าหนดทัว่ไป และในหลายกรณี ผู้ ร้องอาจไมส่ามารถหา
เอกสารหรือข้อพิสจูน์มาสนบัสนนุค าให้การของเขาได้ สว่นใหญ่แล้ว บคุคลทีห่นีภยัจากการประหตัประหารจะน าเฉพาะสิง่ทีจ่ าเป็นติดตวั
มาด้วยและมกัจะไม่มีเอกสารส่วนตวั ดงันัน้ แม้ว่าตามหลกัการภาระการพิสจูน์จะตกเป็นของผู้ ร้อง แต่การที่จะประเมิน ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องนัน้ตกเป็นภาระร่วมกนัระหวา่งผู้ ร้องและผู้ พิจารณา ในบางกรณีภาระการพิสจูน์อาจตกสูผู่้พิจารณาเสยีเองที่จะต้องหาหลกัฐาน
ที่จ าเป็นสนบัสนนุค าร้อง อยา่งไรก็ตาม แม้วา่การค้นคว้าหาข้อมลูเช่นนีอ้าจจะไมป่ระสบผลส าเร็จเสมอไป และอาจจะมีบางค าให้การที่ไม่
อาจพิสจูน์ได้ ในกรณีเช่นนีถ้้าค าให้การของผู้ ร้องดนู่าเช่ือถือ เขาอาจจะได้รับการยกประโยชน์แหง่ความสงสยั (benefit of the doubt) ได้
หากไมส่ามารถหาเหตผุลอนันา่เช่ือถืออื่นมาโต้แย้ง 
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197 ดงันัน้ ข้อก าหนดด้านหลกัฐานไม่ควรปรับใช้อย่างเคร่งครัดเกินไป เมื่อค านึงถึงความยากล าบากในการพิสจูน์ซึ่งแฝงอยู่ใน
สถานการณ์พิเศษของผู้ ร้อง การผอ่นปรนให้ในกรณีที่ขาดหลกัฐานเช่นนี ้มิได้หมายความวา่ ค าให้การท่ีขาดหลกัฐานสนบัสนนุนัน้จะเป็น
ที่ยอมรับวา่เป็นความจริง หากไมส่อดคล้องกบัค าให้การทัว่ๆ ไป ซึง่ผู้ ร้องได้ให้ไว้ก่อนแล้ว 
 
198 บคุคลที่กลวัเจ้าหน้าที่ในประเทศตนจากที่เคยมีประสบการณ์ในอดีต อาจจะมีความรู้สกึหวาดกลวัเจ้าหน้าที่ในประเทศอื่นได้ 
ดงันัน้ เขาอาจจะกลวัที่จะพดูโดยเปิดเผย หรือให้การครบถ้วนตรงตามความจริงในกรณีของตน 
 
199  ขณะทีก่ารสมัภาษณ์ขัน้แรกควรพอเพียงที่จะทราบเร่ืองราวของผู้ ร้องได้บ้าง แตผู่้พิจารณาจ าเป็นจะต้องท าให้ความไมส่อดคล้อง
ตา่งๆ กระจ่างขึน้ และแก้ไขข้อขดัแย้งที่จะเกิดขึน้ในการสมัภาษณ์ขัน้ตอ่ไปด้วย ตลอดจนหาค าอธิบายจากการน าเสนอเร่ืองราวที่ผิดพลาด 
หรือการปกปิดความจริงที่ส าคญั ค าให้การน าเสนอเร่ืองราวที่ผิดพลาดมิใช่เหตุผลที่จะปฏิเสธสถานภาพผู้ลีภ้ัย และเป็นหน้าที่ของผู้
พิจารณาที่จะประเมินค าให้การโดยเปรียบเทียบกบัสภาวการณ์รอบด้านของกรณีนัน้  
 
200 การพิเคราะห์อย่างลกึซึง้ด้วยวิธีการในการค้นหาความจริงไม่อยู่ในขอบข่ายของคู่มือฉบบันี ้อย่างไรก็ตาม อาจจะกลา่วได้ว่ามี
การให้ข้อมลูพืน้ฐานโดยการกรอกแบบสอบถาม โดยข้อมลูพืน้ฐานเช่นนีม้กัจะไมเ่พียงพอที่จะท าให้ผู้พิจารณาตดัสนิใจได้ และอาจต้องมี
การสมัภาษณ์เป็นการสว่นตวัอีกครัง้หนึง่หรือหลายครัง้ เพื่อให้ผู้พิจารณามัน่ใจวา่ได้ช่วยเหลอืผู้ ร้องในการน าเสนอกรณีของเขา และผู้ ร้อง
ได้อธิบายความเห็นและความรู้สกึอย่างเต็มที่แล้ว และที่ส าคญัที่สดุในการสร้างความมัน่ใจ คือการเก็บรักษาความลบัของผู้ ร้อง และผู้ ร้อง
ได้รับการแจ้งถึงหลกัการนี ้
 
201 บอ่ยครัง้ที่กระบวนการหาข้อเท็จจริงจะไมส่มบรูณ์จนกวา่จะมัน่ใจในเหตกุารณ์แวดล้อมตา่งๆ การพิจารณาเหตกุารณ์ตา่งๆ โดย
ไม่ได้ค านึงถึงบริบทอาจจะท าให้เข้าใจผิดได้ ดังนัน้ จึงต้องประเมินผลกระทบรวมของประสบการณ์ทัง้หมดของผู้ ร้องด้วย หากไม่มี
เหตุการณ์ใดที่มีลกัษณะพิเศษเด่นขึน้มา บางทีเหตุการณ์เล็กน้อยก็อาจจะเป็น “ฟางเส้นสุดท้าย” และแม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์หนึ่ง
เหตุการณ์ใดที่จะพอเพียงจะพิจารณาถึงความกลวัของผู้ ร้อง แต่เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ทัง้หมดรวมกนัอาจจะท าให้ความกลวัของเขา 
“สมเหตสุมผล” ได้ (ดยูอ่หน้า 53 ข้างต้น) 
 
202 เนื่องจากการสรุปข้อเท็จจริงของกรณีและเจตคติของผู้ พิจารณาที่มีต่อผู้ ร้องจะน าไปสู่ค าตัดสินที่กระทบต่อชีวิตมนุษย์ ผู้
พิจารณาจะต้องปรับใช้หลกัเกณฑ์ด้วยความยตุิธรรมและความเข้าใจ การตดัสนิจะต้องไมล่ าเอียงโดยข้อพิจารณาสว่นตวัที่วา่ผู้ ร้องอาจจะ
เป็นกรณี “ไมเ่หมาะสม” ที่จะได้สถานะผู้ลีภ้ยั 
 
(2) การยกประโยชน์แห่งความสงสัย 

 
203 หลงัจากผู้ ร้องได้แสดงความพยายามจริงจงัในการหาข้อสนบัสนนุเร่ืองราวของตนแต่อาจจะยงัขาดหลกัฐานมายืนยนัค าให้การ
บางสว่นของเขา ดงัที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น (ย่อหน้า  196) ว่าเป็นไปได้ยากที่จะผู้ลีภ้ยั “พิสจูน์” เร่ืองของเขาได้ในทกุแง่มมุ และหากเร่ืองนี ้
ถูกก าหนดให้มีความส าคญัในการพิจารณาแล้วผู้ลีภ้ยัส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการรับรองสถานะ บ่อยครัง้จึงจ าเป็นต้องยกประโยชน์แห่ง
ความสงสยัให้แก่ผู้ ร้อง 
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204 อย่างไรก็ตาม การยกประโยชน์แห่งความสงสยัควรท าต่อเมื่อได้หลกัฐานที่หามาได้ และตรวจสอบแล้วปรากฎว่า ผู้พิจารณา
พอใจกับความน่าเช่ือถือโดยภาพรวมของผู้ ร้อง และค าให้การของผู้ ร้องต้องมีความสอดคล้องกันและน่าจะเป็นไปได้ อีกทัง้จะต้องไม่
ขดัแย้งกบัความจริงซึง่เป็นท่ีรับรู้กนัโดยทัว่ไป 
 
(3) กล่าวโดยย่อ 
 
205 กระบวนการของการยืนยนัและการประเมินข้อเท็จจริงสามารถสรุปได้ดงันี ้
 

(ก) ผู้ ร้องควรจะ 
(1) บอกความจริงและช่วยผู้พิจารณาอยา่งเต็มความสามารถในการแสดงข้อเท็จจริงในกรณีของตน 
(2) พยายามหาหลกัฐานมาสนบัสนนุค าให้การของตนและให้ค าอธิบายที่น่าพอใจในกรณีขาดหลกัฐานและจ าต้อง
พยายามหาหลกัฐานเพิ่มเติม 
(3) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัตนเองและประสบการณ์ที่ผา่นมาโดยละเอียดที่สดุเทา่ที่จ าเป็นในการจะท าให้ผู้ พิจารณาทราบ
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องได้ ผู้ ร้องควรให้ค าอธิบายที่มีความเช่ือมโยงในเหตุผลต่างๆ ที่เขาใช้ในการสนบัสนุนการร้องขอ
สถานะผู้ลีภ้ยั และควรตอบค าถามทกุข้อที่เขาได้รับการถาม 
 
(ข) ผู้พิจารณาควรจะ 
(1) แนใ่จวา่ผู้ ร้องได้ให้การในกรณีของตนอยา่งสมบรูณ์ที่สดุที่จะท าได้ พร้อมด้วยหลกัฐานท่ีท าได้ทกุอยา่ง 
(2) ประเมินความน่าเช่ือถือของผู้ ร้องและประเมินหลกัฐาน (และให้ประโยชน์แห่งความสงสยัในกรณีที่จ าเป็น) เพื่อ
สร้างองค์ประกอบภายนอกและภายในของกรณี 
(3) เช่ือมโยงองค์ประกอบข้างต้นกบัหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องในอนสุญัญาฯ 1951 เพื่อให้สามารถสรุปค าร้องขอรับรอง
สถานะผู้ลีภ้ยัได้อยา่งถกูต้อง 

 
 

ง. กรณีปัญหาพิเศษในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง  
(1) บุคคลที่มีปัญหาทางจิต 
 
206 การพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัจ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบในเชิงอตัวิสยัและภววิสยัของความกลวัที่มีมลูอนัเช่ือได้  
 
207 มีบ่อยครัง้ที่ผู้พิจารณาพบกับผู้ ร้องที่มีสภาพจิตหรืออารมณ์ไม่ปกติซึ่งเป็นอุปสรรคในการพิจารณา อย่างไรก็ตาม บุคคลผู้มี
สภาพจิตผิดปกติอาจจะเป็นผู้ลีภ้ยัได้ ฉะนัน้ ค าร้องขอของบคุคลดงักลา่วไม่อาจถกูเพิกเฉยได้ เพียงแต่การพิจารณาจ าเป็นต้องใช้วิธีการ
เฉพาะทีต่า่งออกไป 
 
208 ในกรณีเช่นนี ้หากเป็นไปได้ ผู้พิจารณาควรขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญทางการแพทย์ รายงานทางการแพทย์จะช่วยให้ทราบถงึ
ลกัษณะและระดบัความรุนแรงของอาการ และควรจะประเมินความสามารถของผู้ ร้องว่าจะสามารถให้การได้ครบตามความต้องการ
ตามปกติหรือไม ่(ดยูอ่หน้า 205 (ก) ข้างตน) ข้อสรุปของรายงานแพทย์จะก าหนดวิธีการท่ีผู้พิจารณาจะใช้ในล าดบัตอ่ไปได้ 
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209 วิธีการที่จะใช้ย่อมจะต้องแตกต่างออกไปตามระดบัความป่วยของผู้ ร้องซึ่งท าให้ไม่สามารถวางกฎที่แน่นอนตายตวัได้  ความ
ผิดปกติทางจิตมกัพบได้ในบคุคลที่ถกูประหตัประหาร ดงันัน้ จึงต้องพิจารณาสภาพและระดบัความกลวัของผู้ ร้อง เมื่อมีข้อบ่งชีว้่าความ
กลวัของผู้ ร้องอาจจะไม่มีพืน้ฐานมาจากประสบการณ์ที่เกิดขึน้จริง หรืออาจจะเป็นความกลวัที่เกินความจริง อาจจะจ าเป็นต้อง มุ่ง
พิจารณาเหตกุารณ์แวดล้อมภายนอกมากกวา่ค าให้การของผู้ ร้อง 
 
210 ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม จ าเป็นจะต้องลดภาระการพิสจูน์ของผู้ ร้องลง ในสว่นของข้อมลูที่ไม่สามารถได้รับจากผู้ ร้องนัน้ก็
อาจหาได้เพิ่มเติมจากที่อื่น เช่น จากเพื่อน ญาติ และบุคคลอื่นซึ่งคุ้ นเคยใกล้ชิดกับผู้ ร้อง หรือจากผู้ปกครอง ถ้ามี นอกจากนีอ้าจ
จ าเป็นต้องหาข้อสรุปจากเหตกุารณ์แวดล้อม อาทิ ถ้าผู้ ร้องเป็นสว่นหนึ่งและอยูใ่นกลุม่ผู้ลีภ้ยั ก็อาจจะสรุปได้วา่บคุคลนัน้ร่วมชะตากรรม
และมีคณุสมบตัิเช่นเดียวกบัผู้ลีภ้ยัในกลุม่นัน้ด้วย 
 
211 ดงันัน้ การพิจารณาค าร้องในกรณีนี ้ซึ่งอาจจะมีความน่าเช่ือถือน้อยกว่า อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ความส าคญัต่อองค์ประกอบ 
“ความหวาดกลวั” เช่นเดียวกบัในกรณีทัว่ไปเนื่องจากอาจมีความนา่เช่ือถือน้อยกวา่ และอาจจะจ าเป็นต้องให้ความส าคญัตอ่สถานการณ์
ภายนอกมากกวา่ 
 
212 เมื่อค านึงถึงข้อพิจารณาที่กลา่วข้างต้น โดยหลกัแล้วการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัของบคุคลผู้มีความผิดปกติทางจิต จะต้อง
เสาะแสวงหาข้อมลูมากกวา่กรณี “ปกติ” และจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบประวตัิและพืน้ฐานเดิมของผู้ ร้องอยา่งใกล้ชิด โดยใช้แหลง่ข้อมลู
ภายนอกทกุอยา่งที่มี 
 

(2) ผู้เยาว์ที่เดินทางมาโดยล าพัง 
 
213 ในอนุสญัญาฯ 1951 ไม่มีบทบญัญัติเก่ียวกับสถานะผู้ลีภ้ยัในกรณีของผู้ เยาว์เป็นการเฉพาะ ค านิยามของผู้ลีภ้ยัในกรณีของ
ผู้ เยาว์อาจจะมีปัญหาเนื่องมาจากมีความยากที่จะใช้หลกัเกณฑ์ “ความกลวัอนัมีมลูจะเช่ือได้” ในกรณีเช่นนี ้ถ้าผู้ เยาว์มากบับิดามารดา 
หรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่นซึ่งเป็นผู้ ให้ความอุปการะ ซึ่งเป็นผู้ ร้องขอสถานภาพผู้ลีภ้ัย สถานภาพผู้ลีภ้ัยของผู้ เยาว์จะได้รับการ
พิจารณาตามหลกัเอกภาพของครอบครัว (ยอ่หน้า 181 ถึง  188) 
 
214 ปัญหาวา่ผู้ เยาว์ที่มิได้มีผู้ใหญ่ในครอบครัวเดินทางมาด้วย จะมีคณุสมบตัิได้รับสถานภาพผู้ลีภ้ยัหรือไม ่จะต้องพิจารณากนัตาม
ระดบัพฒันาการด้านจิตใจและวฒุิภาวะของผู้ เยาว์ตัง้แต่แรก โดยทัว่ไปแล้วอาจจะจ าเป็นต้องมีผู้ เช่ียวชาญทางจิตใจของเด็กร่วมด้วย 
ผู้ เยาว์และวยัรุ่นท่ียงัไมเ่ป็นอิสระตามกฎหมายควรมีผู้ปกครองซึง่มีหน้าที่สนบัสนนุการตดัสินใจอนัจะเป็นประโยชน์ที่สดุแก่ผู้ เยาว์ในการ
พิจารณาตามความเหมาะสม  ในกรณีที่ปราศจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะต้องประกนัประโยชน์สงูสดุของ
ผู้ เยาว์ที่ร้องขอสถานะผู้ลีภ้ยั 
 
215 ในกรณีที่ผู้ เยาว์มิใช่เด็กแตเ่ป็นวยัรุ่น อาจจะเป็นการง่ายในการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัเช่นเดียวกบักรณีผู้ใหญ่ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บั
ระดบัวฒุิภาวะของวยัรุ่นนัน้ด้วย หากปราศจากข้อบง่ชีท้ี่ขดัแย้งแล้ว อาจจะอนมุานได้วา่ บคุคลผู้มีอาย ุ16  ปีขึน้ไป โดยปกติอาจจะถือวา่
เจริญด้วยวฒุิภาวะพอที่จะมีความหวาดกลวัอนัมีมลูจะเช่ือได้วา่จะถกูประหตัประหาร ผู้ เยาว์ที่มีอายนุ้อยกวา่ 16 ปี อาจจะอนมุานได้วา่
ยงัไมม่ีวฒุิภาวะพอ แม้เขาอาจจะมีความกลวัและเจตจ านงของตนเองแตอ่าจจะไมม่ากเทา่ในกรณีของผู้ ใหญ่ 
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216 อยา่งไรก็ตาม ควรเน้นวา่สิง่เหลา่นีเ้ป็นเพียงแนวทางกว้างๆ ในการพิจารณาวฒุิภาวะทางจิตของผู้ เยาว์ โดยปกติต้องท าโดยการ
พิจารณาจากภมูิหลงั ครอบครัว และวฒันธรรมของบคุคลนัน้ 
 
217 ในกรณีผู้ เยาว์ไมม่ีวฒุิภาวะพอท่ีจะมีความกลวัอนัสมเหตสุมผลเช่นเดียวกบัผู้ใหญ่ ก็อาจจะจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจยัภายนอก
ตวัมากขึน้ ดงันัน้ หากผู้ เยาว์ที่ไมม่ีผู้ใหญ่ในครอบครัวมาด้วย และเดินทางมากบักลุม่ผู้ลีภ้ยัคนอื่นๆ  ข้อเท็จจริงนีอ้าจจะบง่ชีไ้ด้วา่เขาเป็น
ผู้ลีภ้ยั ทัง้นี ้แล้วแตส่ภาพแวดล้อมตา่งๆ ด้วย 
 
218 สภาวการณ์ของบิดามารดาและสมาชิกครอบครัวคนอื่น รวมทัง้สถานการณ์ในประเทศต้นก าเนิดของผู้ เยาว์ ต้องได้รับการ
พิจารณาด้วย ถ้าหากมีเหตผุลพอจะเช่ือได้ว่าบิดามารดาประสงค์ให้บตุรอยู่นอกประเทศภมูิล าเนาด้วยสาเหตแุห่งความกลวัอนัมีมลูจะ
เช่ือได้วา่จะถกูประหตัประหาร อาจถือได้วา่ผู้ เยาว์นัน้มีความกลวัเช่นเดียวกนั 
 
219 กรณีที่ไม่สามารถยืนยนัความประสงค์ของบิดามารดาได้ หรือยงัเป็นที่สงสยัหรือขดักับความประสงค์ของเด็กเอง ผู้ พิจารณา
จะต้องร่วมมือกบัผู้ เช่ียวชาญในการช่วยตดัสนิความสมเหตสุมผลของความกลวัของผู้ เยาว์จากสภาพแวดล้อมที่ทราบ และอาจจะต้องยก
ประโยชน์แหง่ความสงสยัให้กบัผู้ ร้อง ตามแตก่รณี 
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สรุป 
 
220 คู่มือฉบับนีพ้ยายามก าหนดแนวทางตามประสบการณ์ของส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ  ซึ่งพบว่าเป็น
ประโยชน์ในการพิจารณาสถานะผู้ลีภ้ยัตามเจตนารมณ์แหง่อนสุญัญาฯ 1951 และพิธีสารฯ 1967 วา่ด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ยั ในการจดัท านี ้
ได้มุ่งความสนใจไปที่ค านิยามของค าวา่ “ผู้ลีภ้ยั" ตามเคร่ืองมือทางกฎหมายทัง้สองฉบบั และปัญหาต่างๆ อนัอาจเกิดขึน้จากค านิยาม 
อีกทัง้ได้พยายามแสดงให้เห็นวา่ค านิยามนีส้ามารถปรับใช้ในทางปฏิบตัิได้อยา่งไร โดยมุง่ความสนใจไปท่ีปัญหาในเชิงกระบวนการซึง่เป็น
ปัญหาที่เกิดขึน้ในการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยั 
 
221 ส านกังานฯ ทราบดีวา่ในคูม่ือเช่นนีย้อ่มมีข้อบกพร่อง ด้วยตระหนกัดีวา่ยอ่มเป็นไปไมไ่ด้ที่จะครอบคลมุถึงสถานการณ์ทกุอยา่งที่
บคุคลอาจจะร้องขอสถานภาพผู้ลีภ้ยั สถานการณ์เช่นนีม้ีมากมายแตกตา่งกนัไป และขึน้อยูก่บัเง่ือนไขตา่งๆ ที่เกิดขึน้ในประเทศภมูิล าเนา
และปัจจยัเฉพาะของการร้องขอพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัแตล่ะคน 
 
222 ค าอธิบายที่แสดงให้เห็นวา่การพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัมิใช่กระบวนการทีม่ีกลไกและปฏิบตัิกนัเป็นประจ า ในทางตรงกนัข้าม 
การพิจารณานัน้ต้องอาศยัความรู้เฉพาะด้าน การฝึกฝน และประสบการณ์ และที่ส าคญั คือ ความเข้าใจในสถานการณ์เฉพาะของผู้ ร้อง
และปัจจยัเก่ียวกบัมนษุย์ด้วย 
 
223 หวงัวา่คูม่ือฉบบันีอ้าจเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่พิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัแม้อาจมีข้อจ ากดับางประการในคูม่ือเลม่นี ้
 


