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แนวทางการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศ ฉบับที่ 6 

ค าร้องขอสถานภาพผู้ลีภั้ยด้วยเหตทุางศาสนา ภายใต้บริบทของมาตรา 1A(2) ของอนุสญัญาฉบับปี 1951  
และ/หรือ พิธีสารปี 1967 ที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ลีภั้ย 

ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ (UNHCR) ได้ออกแนวทางเหล่านี ้ ตามอาณตัิ (mandates) ของตน ดงั
ปรากฏใน ธรรมนูญส ำนกังำนขำ้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัแห่งสหประชำชำติ (Statute of the Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees)  ตลอดจน มาตรา 35 แห่ง อนสุญัญำวำ่ดว้ยสถำนภำพผูล้ี้ภยั ค.ศ. 1951 และ มาตรา II 
แห่ง พิธีสำร ค.ศ. 1967  (1951 Convention relating to the Status of Refugees and/or its 1967 Protocol)  แนวทาง
เหล่านีส้อดคล้องกบั คูมื่อของส ำนกังำนข้ำหลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัแห่งสหประชำชำติเกี่ยวกบักระบวนกำรและหลกัเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำสถำนภำพผูล้ี้ภยัภำยใตอ้นสุญัญำ ค.ศ. 1951 และ พิธีสำร ค.ศ. 1967 วำ่ดว้ยสถำนภำพผูล้ี้ภยั (UNHCR 
Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 
1967 Protocol relating to the Status of Refugees) (1979, ฉบบัแก้ไข เจนีวา มกราคม ค.ศ. 1992) เนือ้หาในแนวทาง
นีส่้วนหนึ่งมาจากการประชมุโต๊ะกลมที่จดัโดยส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ ร่วมกบั The Church 
World Service ณ เมืองบลัติมอร์ รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนตลุาคม ค.ศ. 2002 และการวเิคราะห์แนวทาง
ปฏิบตัิที่เก่ียวข้องของรัฐตา่งๆ รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศ 

คู่มือฉบบันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อก าหนดแนวทางการตีความทางกฎหมายให้กบัรัฐบาล ผู้ท างานด้านกฎหมาย ผู้มีอ านาจ
ตดัสินใจ และฝ่ายตลุาการ รวมทัง้เจ้าหน้าที่ของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติทีม่ีหน้าที่พิจารณา
สถานภาพของผู้ ลีภ้ยัในภาคสนาม 
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บทที่หน่ึง – บทน า 

1. ค าร้องขอสถานะผู้ ลีภ้ยัด้วยเหตทุางศาสนาถือเป็นหนึ่งในเร่ืองทีซ่บัซ้อนท่ีสดุ ในหลายกรณี ผู้พิจารณา
มกัใช้วิธีการพิจารณาที่ไมเ่สมอต้นเสมอปลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการปรับใช้นยิามค าวา่ “ศาสนา” 
ภายใต้บริบทของผู้ ลีภ้ยั ตามอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 และ ในการ
พิจารณาว่ากรณีใดถือว่าก่อให้เกดิการประหตัประหารภายใต้บริบทดงักล่าว ค าร้องขอสถานะผู้ลีภ้ยั
ด้วยเหตทุางศาสนาอาจทบัซ้อนกบัเหตมุากกวา่หน่ึงเหตุแห่งการเป็นผู้ ลีภ้ยัตามนิยาม และในบ่อยครัง้ 
ค าร้องเหล่านีจ้ะเก่ียวเนื่องกบัการเปล่ียนศาสนาภายหลงัจากการเดินทางออกนอกประเทศ ซึง่ถือเป็น 
เหตคุ าร้องที่เกิดขึน้ ณ ถิ่นนัน้ (sur place claim) แม้ว่าแนวทางฉบบันีจ้ะไม่ได้มุ่งเสนอค าจ ากดัความที่
ชดัเจนของค าว่า “ศาสนา” ผู้พิจารณาก็สามารถใช้แนวทางฉบบันีเ้ป็นมาตรชีแ้นะในการพิจารณาให้
สถานะผู้ ลีภ้ยัด้วยเหตศุาสนาได้ 

2. สิทธิที่จะมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และ ศาสนา ถือเป็นหน่ึงในสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานใน
กฎหมายสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ ดงันัน้ ในการพิจารณาค าร้องด้วยเหตทุางศาสนา การ
พิจารณา มาตรา 18 ของปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน ค.ศ. 1948 (1948 Universal 
Declaration on Human Rights)(“ปฏิญญาสากล”) รวมถึงมาตรา 18 และ 27 ของกติการะหว่าง
ประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (1966 International Covenant on Civil 
and Political Rights) (“กติการะหว่างประเทศ”) จะเป็นประโยชน์มาก นอกจากนี ้ ความเห็นทัว่ไป 
(General Comments) ของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน (Human Rights Committee) 1 ปฏิญญาเร่ือง
การขจดัการขาดความอดกลัน้และการเลือกปฏิบตัิทกุรูปแบบทางศาสนาและการแบ่งแยกทกุรูปแบบ
โดยถือเอาศาสนาและความเชื่อเป็นท่ีตัง้ ค.ศ. 1981 (1981 Declaration on the Elimination of All 
Forms of Intolerance and Discrimination based on Religion or Belief) ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของ
บคุคลที่เป็นชนกลุม่น้อยโดยสญัชาติหรือชาติพนัธุ์ ศาสนา และภาษา ค.ศ. 1991 (1992 Declaration 
on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities) 
และรายงานของผู้จดรายงานพิเศษวา่ด้วยการขาดความอดกลัน้ทางศาสนา (Reports of Special 
Rapporteur on Religious Intolerance) 2  ก็สามารถใช้ร่วมพจิารณาได้ มาตราฐานสิทธิมนษุยชน
สากลเหล่านีส้ามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนยิามของค าวา่ “ศาสนา” ในบริบทของกฎหมายผู้ ลี ้
ภยัระหว่างประเทศและน ามาใช้พิจารณากรณีทีรั่ฐจ ากดัหรือห้ามมิให้ปฏิบตัิอยา่งใดอยา่งหน่ึงได้ 

 
1 โปรดดู  Human Rights Committee, General Comment No. 22, adopted 20 July 1993, UN doc. CCPR/C/21/Rev.1/ ADD.4, 27 
กนัยายน ค.ศ. 1993.  
2 เอกสารฉบบัหลงัสามารถดไูด้ที่http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/intolerance+En?OpenDocument. ตราสาร
ภมิูภาคที่เกี่ยวข้องรวมถึง มาตรา 9 แห่งอนสุญัญายโุรปว่าด้วยสทิธิมนษุชน ค.ศ. 1950 (European Convention on Human Rights); มาตรา 
12 แห่งอนสุญัญาอเมริกนัว่าด้วยสิทธิมนษุยชน ค.ศ. 1969; มาตรา 8 แห่งกฎบตัรแอฟริกนัว่าด้วยสิทธิมนษุชนและสิทธิแอฟริกนัชน ค.ศ. 
1981. 
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บทที่สอง – การวิเคราะห์เชิงสารบัญญัติ 

ก. การจ ากดัความค าว่า “ศาสนา” 
3. ค าจ ากดัความของค าวา่ “ผู้ ลีภ้ยั” ตามที่ก าหนดในมาตรา 1A(2) ของอนสุญัญาปี 1951 มีดงันี ้

 
A. ตามอนสุญัญาฉบบันี ้ค าวา่ ผู้ ลีภ้ยั หมายถงึผู้ที่ 
(2)   ...     ด้วยความหวาดกลวัซึง่มีมลูอนัจะกล่าวอ้างได้วา่จะได้รับการประหตัประหารด้วยสาเหตทุาง
เชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ทางสงัคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
เป็นบคุคลที่อยู่นอกอาณาเขตรัฐแห่งสญัชาติตน และไม่สามารถหรือไม่สมคัรใจทีจ่ะได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐแหง่สญัชาติตนเนื่องจากความหวาดกลวัดงักล่าว หรือนอกจากนีเ้ป็นบคุคลไร้สญัชาติ
ซึง่อยู่นอกอาณาเขตรัฐเดิมที่ตนมีถิ่นฐานพ านกัประจ าแต่ไม่สามารถหรือไม่สมคัรใจที่จะกลบัไปเพื่อ
พ านกัในรัฐดงักล่าว ด้วยเหตแุหง่ความหวาดกลวัข้างต้น  

 
4. บนัทึกการเจรจา (travaux préparatoires) เพื่อเตรียมร่างอนสุญัญาปี 1951 แสดงให้เห็นว่า การ

ประหตัประหารท่ีมีมลูเหตจุากศาสนาเป็นส่วนหนึง่ของการเจรจาเตรียมร่างและเป็นส่วนท่ีได้รับการ
ยอมรับให้อยูใ่นความหมายของค าวา่ผู้ ลีภ้ยัตลอดกระบวนการการร่างอนสุญัญา แม้จะไม่ได้มีการ
นิยามค าว่าศาสนาแต่อยา่งใด3 อนึ่ง ไม่มีค าจ ากดัความของค าวา่ “ศาสนา” ที่ได้รับการยอมรับเป็น
สากล แต่ตราสารตา่งๆ ดงัทีไ่ด้กล่าวถงึในวรรค 2 ด้านบนก็สามารถใช้เป็นข้อมลูในการตคีวาม
ความหมายของค าว่า “ศาสนา” ในบริบทของกฎหมายผู้ ลีภ้ยัระหว่างประเทศได้ ดงันัน้ การใช้ค านีใ้น
บริบทอนสุญัญาปี 1951 จึงครอบคลมุเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และความเชื่อไว้ด้วย4 ตามที่
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน (Human Rights Committee) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ค าว่า “ศาสนา” ... 
ไม่ได้จ ากดัถึงเพียง ศาสนาตามประเพณีนิยม ศาสนาหรือความเชื่อที่มีลกัษณะเป็นสถาบนั หรือการ
ปฏิบตัิใดๆ ที่มีลกัษณะเหมือนศาสนาตามประเพณีนิยม”5 นอกจากนัน้ นยัค าว่าศาสนาโดยกว้างนัน้ยงั
รวมไปถึงการกระท าใดๆ ที่เป็นการละเว้น หรือปฏิเสธที่จะมคีวามคิดทางศาสนาหรือถือความเชื่อทาง
ศาสนาอยา่งใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจงด้วย อย่างไรก็ด ี ค านีม้ีข้อจ ากดัและกฎหมายสิทธิ
มนษุยชนระหวา่งประเทศได้ก าหนดขอบเขตในการใช้เสรีภาพทางศาสนาโดยชอบธรรมไว้บางประการ 
ดงัระบใุนรายละเอยีดต่อไปในวรรค 15 ถึง 16 ด้านล่าง 

 
3 ข้อมูลส าคญัในการพิเคราะห์ของรัฐ คือ ค าจ ากัดความค าว่าผู้ลีภ้ัยตามธรรมนูญขององค์การผู้ลีภ้ัยระหว่างประเทศ (Constitution of the 
International Refugee Organisation (IRO)) ซึ่งรวมถึงการคัดค้านการเดินทางกลบัที่มีเหตุผลเนื่องจากความกลวัการประหัตประหารด้วย
เหตุผลของ “เชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ หรือ ความเห็นทางการเมือง” (เหตุผลที่ห้า การเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทางสงัคม ได้รับการ
เห็นชอบในการเจรจาอนสุญัญา ฉบบัปี 1951 ในเวลาต่อมา). 
4 โปรดดู UNHCR, คู่มือเกี่ยวกบักระบวนกำรและหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำสถำนภำพผูลี้้ภยั (Handbook on Procedure and Criteria for 
Determining Refugee Status), 1979, เจนีวา, แก้ไขอีกครัง้ ค.ศ. 1992 (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “UNHCR Handbook”), วรรค 71. 
5 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน, General Comment No. 22, อ้างอิงที่ 1 ด้านบน, วรรค 2. 
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5. ค าร้องขอในมลูเหตทุาง “ศาสนา” อาจหมายรวมถึงองค์ประกอบข้อใดข้อหน่ึงหรือมากกว่าข้อหน่ึง
ดงัต่อไปนี ้
ก. ศาสนาในฐานะความเชื่อ (รวมถงึการไมเ่ชื่อ) 
ข. ศาสนาในฐานะอตัลกัษณ์ 
ค. ศาสนาในฐานะวิถีชีวติ 

6. “ความเชื่อ” (Belief) ในบริบทนีต้้องตีความให้รวมถงึความเชื่อในพระเจ้า (theistic) ความเชื่อในส่ิง
ศกัดิ์สิทธ์ิหรือศาสดาที่ไมใ่ช่พระเจ้า (non-theistic) และความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า (atheistic) ความเชื่อ
อาจอยูใ่นรูปแบบหลกัการความเคร่ง ความเชื่อในความจริงอนัสงูสดุ หรือโชคชะตาของมนษุย์ชาต ิ ผู้
ยื่นค าร้องอาจถกูผู้ปฏิบตัิตามศาสนาตามประเพณีนิยมรายอื่นตราวา่เป็นคนนอกรีต คนไม่มีศาสนา 
คนแยกตวัออกจากศาสนา คนเชื่อในลทัธินอกศาสนาหรือไสยศาสตร์ และถกูประหตัประหารด้วยเหตุ
ดงักล่าว ซึง่ผู้ประหตัประหารอาจเป็นสมาชกิในความเชื่อเดียวกนัก็เป็นได้ 

7. “อตัลกัษณ์” (Identity) เป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกบัการเป็นสมาชิกของชมุชนที่ประพฤติปฏิบตัิร่วมกนั
หรือที่ผกูพนักนัได้โดยความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี สญัชาติ หรือบรรพบรุุษที่มีร่วมกนัมากวา่ประเด็น
เร่ืองความเชื่อทางศาสนาเอง ผู้ยืน่ค าร้องอาจมีอตัลกัษณ์เหมือน หรือมีความรู้สกึเป็นส่วนหนึ่ง หรือถกู
มองโดยผู้อื่นวา่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือสงัคมเฉพาะ ในหลายกรณี ผู้ประหตัประหารมกัจะมุ่งเปา้ไป
ยงักลุ่มทางศาสนาที่แตกตา่งจากตน เพราะเห็นวา่อตัลกัษณ์ในทางศาสนานัน้ๆ เป็นส่วนหนึ่งของภยั
คกุคามต่ออตัลกัษณ์หรือความชอบธรรมของตน 

8. ส าหรับปัจเจกบคุคลบางคน “ศาสนา” เป็นส่วนส าคญัของ “วถีิชวีติ” (way of life) และชว่ยสานสมัพนัธ์
ให้ตนกบัโลกทัง้หมดหรือบางส่วน ศาสนาของบคุคลเหล่านีอ้าจแสดงออกมาผ่านรูปแบบกจิกรรมต่างๆ 
เช่น การสวมใส่เสือ้ผ้าที่แตกต่าง หรือการประพฤติปฏิบตัศิาสนกิจบางอยา่ง รวมไปถงึการมีวดัหยดุ
ทางศาสนาหรือการมีข้อก าหนดเร่ืองอาหาร การประพฤติปฏิบตัิเหล่านีอ้าจดเูหมือนเป็นส่ิงเล็กน้อย
ส าหรับผู้ที่ไม่ได้นบัถือ แต่ส าหรับผู้ที่นบัถือหรือเคร่งนัน้อาจถือเป็นแก่นส าคญัของศานากเ็ป็นได้ 

9. ผู้พิจารณาอาจไมจ่ าเป็นต้องตรวจสอบว่าบคุคลมีความเชื่อ อตัลกัษณ์ และ/หรือ วิถีชีวติอยา่งใดโดย
แท้จริง (sincerity) ในทกุกรณี6 ในบางกรณีเช่น ปัจเจกบคุคล (หรือกลุ่มบคุคล) อาจไม่จ าต้องประกาศ
ตนว่าเขาหรือเธอนบัถือศาสนาใด ศรัทธาในกลุ่มทางศาสนากลุ่มใด หรือปฏิบตัิตามแนวทางของ
ศาสนาใด หากผู้ประหตัประหารมองว่าหรือตราวา่บคุคลนีห้รือบคุคลเหล่านีม้คีวามเชื่อ อตัลกัษณ์ 
และ/หรือวิถีชีวตินัน้ๆ ในทางเดยีวกนัดงัจะกล่าวต่อไปในวรรค 31 ผู้ยื่นค าร้องอาจไม่จ าเป็นต้องทราบ
หรือเข้าใจเร่ืองราวใดๆ เก่ียวกบัศาสนาเลย หากผู้ ร้องถกูผู้อื่นระบวุ่าตนเป็นสมาชิกในกลุ่มนัน้และท า
ให้ผู้ ร้องเกดิความกลวัต่อการประหตัประหาร  อนึ่ง บคุคล (หรือกลุ่มบคุคล) อาจถกูประหตัประหารโดย
มลูเหตขุองศาสนาได้แม้ว่าบคุคลนัน้หรือสมาชิกรายอื่นของกลุ่มจะปฏิเสธอย่างแขง็ขนัวา่ความเชือ่ อตั
ลกัษณ์ และ/หรือ วิถีชวีิตของตนไม่ใช่ “ศาสนา” 

10. ในท านองเดยีวกนั การเกิดมาในสงัคมทางศาสนาหรือกรณีที่มคีวามเชื่อมโยงใกล้ชดิระหวา่งเชือ้ชาติ
และ/หรือชาติพนัธุ์กบัศาสนา อาจไม่มคีวามจ าเป็นท่ีจะต้องตรวจสอบวา่บคุคลนัน้มคีวามศรัทธาต่อ

 
6 ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมในประเด็นเร่ืองความน่าเชื่อถือ, โปรดด ูวรรค 28-33 ด้านล่าง. 
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ศาสนาใดหรือ มคีวามสจุริตใจ (bona fide) ในสมาชกิภาพของสงัคมทางศาสนาดงัทีถ่กูกล่าวอ้าง
หรือไม่ หากพบแล้ววา่บคุคลนัน้ถกูมองวา่มีความใกล้ชิดกบัศาสนาดงักล่าว 
 

ข. ความหวาดกลวัต่อการประหตัประหาร 
 

ก) บททั่วไป 
11. สิทธิที่มีจะเสรีภาพในการนบัถือศาสนาจะครอบคลมุไปถงึสิทธิที่จะแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อ 

ไม่ว่าจะในฐานะบคุคลหรือกลุ่ม ไม่ว่าจะในท่ีสาธารณะหรือที่ส่วนตวั ในรูปแบบของการบชูา การ
ปฏิบตัิตนตามศาสนา การปฏิบตั ิและการสอนศาสนา7 ทัง้นี ้มีเพยีงกรณีเดียวที่สามารถจ ากดัเสรีภาพ
นีไ้ด้ ตามมาตรา 18(3) ของกติการะหวา่งประเทศซึง่จะกล่าวถึงข้างล่างในวรรค 15 และ 16  

12. การประหตัประหารด้วยเหตผุลทางศาสนาอาจเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบโดยขึน้อยู่กบัสถานการณ์
ตามแต่กรณีเฉพาะ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อตวับคุคลที่ถกูประหตัประหาร ตวัอย่างเช่น การห้าม
ไม่ให้เป็นสมาชิกของศาสนา การห้ามไม่ให้บชูาร่วมกบัผู้อื่นในท่ีสาธารณะหรือส่วนตวั การห้ามไม่ให้
สอนศาสนา การใช้มาตรการท่ีรุนแรงในการเลือกปฏิบตัติ่อบคุคลเพราะบคุคลนัน้นบัถือศาสนา เป็น
ส่วนหนึ่งหรือถกูมองว่าเป็นส่วนหน่ึงของชมุชนทางศาสนาแหง่ใดแห่งหนึ่ง หรือเปล่ียนศาสนา8 
เช่นเดียวกนักบักรณีทีม่ีศาสนาทีถ่กูนบัถือโดยคนส่วนมาก หรือกรณีที่มีความเก่ียวเนือ่งกนัโดยใกล้ชิด
ระหว่างรัฐและสถาบนัศาสนา ซึง่การเลือกปฏิบตัิต่อบคุคลท่ีไม่ได้นบัถือศาสนาหลกัหรือไม่ปฏิบตัิตาม
แนวทางของศาสนานัน้ อาจเข้าลกัษณะเป็นการประหตัประหารในบางกรณี9 การประหตัประหารอาจ
เกิดขึน้ระหว่างกลุ่มศาสนาต่างๆต่อกนั (เกิดกบัผู้นบัถือหรือชมุชนทีม่ศีรัทธาทางศาสนาต่างกนั)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ภายในศาสนาเดียวกนั (เกิดภายในศาสนาเดียวกนัแต่คนละลทัธิหรือเกิดในหมู่สมาชิกของผู้มีลทัธิ
เดียวกนั) หรืออาจเป็นการผสมผสานทัง้สองแบบ10 ผู้ยื่นค าร้องอาจเป็นสมาชกิของคนกลุ่มน้อยหรือคน
กลุ่มมากทางศาสนาก็ได้ นอกจากนี ้ ผู้ที่แตง่งานกบัผู้ที่นบัถือศาสนาตา่งจากตนอาจยื่นค าร้องบน
พืน้ฐานของศาสนาก็ได้เช่นกนั 

13. หากใช้มาตรฐานเดียวกบัเหตอุื่นๆ ตามอนสุญัญา จะเห็นได้วา่ ความเชื่อทางศาสนา อตัลกัษณ์ หรือวิถี
ชีวิตเป็นพืน้ฐานของตวัตนมนษุย์ทีบ่คุคลใดก็ตามย่อมไม่ควรถกูบงัคบัให้ซ่อนเร้น เปล่ียน หรือปฏิเสธ 
ส่ิงทีต่นเองเป็นเพื่อหลีกเล่ียงไมใ่ห้ถกูประหตัประหาร11 อนึ่ง หากบคุคลที่ได้รับผลกระทบต้องกระท า

 
7 โปรดด ู ปฏิญญาสากล, มาตรา 18 และ กติการะหว่างประเทศ, ข้อ 18(1). 
8 โปรดด ูUNHCR, คู่มือ, อ้างอิงที่ 4 ด้านบน, วรรค 72. 
9 ในบริบทนี ้มาตรา 27 ของกติการะหว่างประเทศ วางหลกัไว้ว่า “ในรัฐที่มีชนกลุ่มน้อยด้านชาติพนัธุ์ ศาสนา หรือ ภาษา คนกลุ่มน้อยเหล่านี ้
ต้องไม่ถูกปฏิเสธสิทธิในการมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง นับถือและปฏิบตัิตามศาสนาของตน หรือใช้ภาษาของตนเอง ในการมีชีวิตร่วมกับ
สมาชิกอ่ืนในกลุ่มของตน” 
10 รายงานเฉพาะกิจของผู้จดรายงานพิเศษว่าด้วยการขาดความอดกลัน้ทางศาสนา “Implementation of the Declaration on the Elimination 
of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief”, UN doc. A/53/279, 24 สิงหาคม ค.ศ. 1998, วรรค 129. 
11 โปรดดู  UNHCR, “Guidelines on International Protection: ‘Membership of a particular social group’ within the Context of Article 
1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees”, HCR/GIP/02/02, 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2002, 
วรรค 6. เช่นเดียวกัน ในกรณีการหลบหนีหรือย้ายถิ่นที่อยู่ภายในประเทศ ผู้พิจารณาไม่ควรคาดหวงัหรือต้องการให้ผู้ ร้องละทิง้ความเชื่อทาง
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การใดๆ ไม่วา่จะสมเหตผุลหรือไม่ก็ตามเพียงเพื่อหลีกเล่ียงการท าให้ผู้ประหตัประหารขุ่นเคือง ยอ่ม
เสมือนกบัวา่อนสุญัญาไม่ได้ให้ความคุ้มครองต่อการประหตัประหารด้วยเหตศุาสนาเลย เนื่องจากการ
แสดงออกทางค าพดูและการกระท าได้อย่างเปิดเผยถือเป็นการแสดงออกซึง่การยดึถือความเชื่อทาง
ศาสนาโดยส าคญั12 

14. ค าร้องของแต่ละกรณีจ าเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบเนือ้หาวา่มีน า้หนกัหรือไม่ตามสถานการณ์ของ
แต่ละบคุคล ค าถามที่เก่ียวข้องจะรวมไปถึงการซกัถามประวตัิส่วนตวัและประสบการณ์ส่วนตวัของ
ของผู้ ร้อง ความเชื่อทางศาสนา อตัลกัษณ์ และ/หรือ วิถีชวีิต วา่ส่ิงเหล่านีม้ีความส าคญัต่อผู้ ร้องอย่างไร 
การจ ากดัสิทธิดงักลา่วมีนยัต่อผู้ ร้องอย่างไร บทบาทและกิจกรรมของเขาหรือเธอในสงัคมทางศาสนา 
ว่ากจิกรรมเหล่านีเ้คยก่อให้เกิดหรืออาจน ามาซึง่ความสนใจของผู้ประหตัประหารอย่างไร และส่ิง
เหล่านีส้ามารถส่งผลกระทบต่อการกระท าใดๆทีเ่ข้าลกัษณะเป็นการประหตัประหารหรือไม่ ในบริบทนี ้
ความหวาดกลวัต่อการประหตัประหาร “ไม่จ าเป็นจะต้องมมีลูเหตมุาจากประสบการณ์ส่วนตวัของผู้
ร้องแต่เพยีงผู้ เดียว” ตวัอย่างเช่น ส่ิงเกิดขึน้กบัเพื่อนหรือญาติของผู้ ร้องหรือสมาชิกอื่นในศาสนา
เดียวกนั กล่าวคือ ส่ิงทีบ่คุคลอื่นที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกนักบัผู้ ร้องประสบ “ย่อมใช้เป็นเหตผุลในการ
แสดงวา่เขา[หรือเธอ]มีความกลวัวา่ ในอีกไม่ช้าเขา[หรือเธอ]กจ็ะกลายเป็นเหยื่อของการ
ประหตัประหารได้เช่นกนั”13 เพียงการเป็นสมาชิกของชมุชนทางศาสนาแห่งใดแหง่หน่ึงโดยปรกติแล้ว
จะไม่พอต่อการกล่าวอ้างสถานภาพผู้ ลีภ้ยั อย่างไรก็ดี คู่มือของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่ง
สหประชาชาติกล่าวว่า อาจมีสถานการณ์พิเศษที่ถือว่าแค่การเป็นสมาชิกก็เพียงพอแล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เมื่อน าสถานการณ์ทัว่ไปทางการเมืองและศาสนาในประเทศต้นทางมาพิจารณาร่วมกนัก็
อาจจะชีใ้ห้เห็นได้ถงึสภาพความไม่ปลอดภยัอย่างแท้จริงทีเ่กิดกบัสมาชิกของชมุชนศาสนาทีเ่ก่ียวข้อง 
 

ข) ข้อจ ากัดหรือขอบเขตในการแสดงสทิธิเสรีภาพ 
15. มาตรา 18(3) ของกติการะหวา่งประเทศ อนญุาตให้มกีารจ ากดั “เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา

หรือความเชื่อของบคุคล” หากข้อจ ากดัดงักล่าว “ได้ถกูก าหนดไว้เป็นกฎหมายและเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อ
คุ้มครองความปลอดภยั ความเป็นระเบียบ สขุอนามยั หรือศลีธรรมของสาธารณชน หรือสิทธิและ
เสรีภาพขัน้พืน้ฐานของบคุคลอื่น” คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนกล่าววา่ “ข้อจ ากดัเหล่านีจ้ะต้องบงัคบั
ใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ที่ได้ก าหนดไว้เท่านัน้ และจะต้องเก่ียวข้องโดยตรงและได้สดัส่วนกบัความจ าเป็น
เฉพาะอยา่งทีเ่ป็นสาเหต ุทัง้นี ้ข้อจ ากดัดงักล่าวจะต้องไม่ถกูใช้เป็นเคร่ืองมือในการเลือกปฏิบตัิหรือถกู
ใช้โดยเลือกปฏิบตัิ”14 ดงันัน้ ในการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของขอบเขตหรือข้อจ ากดั ผู้
พิจารณาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์โดยรอบคอบวา่เหตใุดจึงมีการก าหนดข้อจ ากดัหรือ

 

ศาสนา เพื่อที่จะป้องกันการประหัตประหารในพืน้ที่ที่ได้หลบหนีหรือไปตัง้ถิ่นฐานใหม่. โปรดดู UNHCR, “Guidelines on International 
Protection: ‘Internal Flight or Relocation Alternative’ within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol 
relating to the Status of Refugees”, HCR/GIP/03/04, 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2003, วรรค 19, 25. 
12 โปรดด ูUNHCR, คู่มือ, อ้างอิงที่ 4 ด้านบน, วรรค 43. 
13 โปรดด ูUNHCR, คู่มือ, อ้างอิงที่ 4 ด้านบน, วรรค 73. 
14 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน, General Comment No. 22, อ้างอิงที่ 1 ด้านบน, วรรค 8. 
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ขอบเขตนัน้ และข้อจ ากดัหรือขอบเขตนัน้ปรับใช้อย่างไร ทัง้นี ้ ข้อจ ากดัหรือขอบเขตที่สามารถระบไุด้ 
อาจหมายรวมถงึมาตรการป้องกนัมิให้เกิดอาชญากรรม (เช่น การฆ่าเพื่อบชูายญั) หรือ ประเพณี
ปฏิบตัิที่เป็นอนัตราย (harmful traditional practices) และ/หรือ การปฏิบตัิตามแนวทางทางศาสนาที่
เป็นผลเสียต่อประโยชน์สงูสดุของเดก็ (the best interest of the child) โดยพิจารณาตามหลกักฎหมาย
สากล ข้อจ ากดัทีช่อบธรรมอีกประการได้แก่ การก าหนดให้การใช้ค าพดูที่แสดงถงึความเกลียดชงั (hate 
speech) รวมถงึการใช้ค าพดูลกัษณะดงักล่าวในนามศาสนาเป็นความผิดทางอาญา (criminalization) 
ทัง้นี ้ ไม่ว่าคนหมู่มากในประเทศต้นทางของผู้ ร้องจะสนบัสนนุการจ ากดัการแสดงออกซึง่เสรีภาพทาง
ศาสนาและ/หรือการจ ากดัเสรีภาพทางศาสนาเฉพาะในท่ีสาธารณะหรือไม่นัน้ ไม่มีความเก่ียวโยงต่อ
การพิจารณาแต่อยา่งใด 

16. ในการพิจารณาวา่ข้อจ ากดัหรือขอบเขตใดเข้าลกัษณะเป็นการประหตัประหารหรือไม่ ผู้พิจารณาต้อง
ไม่เพียงแต่พิจารณามาตราฐานสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศและข้อจ ากดัอนัชอบด้วยกฎหมายใน
การแสดงออกทางศาสนาเทา่นัน้ แต่จะต้องประเมินถงึความกว้างของข้อจ ากดัและความรุนแรงของ
มาตรการการลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตามข้อจ ากดันัน้ด้วย ความส าคญัหรือแก่นหลกัของการประพฤติ
ปฏิบตัิที่ถือกนัภายในศาสนาและ/หรือที่ถือโดยบคุคลเป็นการเฉพาะก็มคีวามเก่ียวข้อง ผู้พิจารณาต้อง
ระมดัระวงัในการตัง้ค าถามในประเด็นเหล่านีโ้ดยพึงตระหนกัวา่ส่ิงที่อาจดไูม่ส าคญัส าหรับคนอื่นอาจ
เป็นสาระส าคญัส าหรับความเชื่อของผู้ ร้อง ทัง้นี ้หากการประพฤตปิฏิบตัิที่ถกูจ ากดัไมม่ีความส าคญัต่อ
บคุคล แต่มีความส าคญักบัศาสนา ย่อมจะถือวา่การประพฤติปฏิบตัิดงักล่าวเป็นการประหตัประการ
มิได้ เว้นแตม่ีปัจจยัร่วมอื่นเข้ามาเก่ียวข้อง ในทางตรงกนัข้าม การจ ากดัการประพฤติปฏิบตัิบางอยา่งก็
ไม่ได้ส าคญัต่อศาสนา หากแต่ส าคญัมากต่อปัจเจกบคุคล ฉะนัน้ กรณีนีจ้ึงถือว่ามีการประหตัประหาร
เกิดขึน้บนฐานของมโนธรรมหรือความเชื่อของบคุคลนัน้  
 

ค) การเลือกปฏิบัต ิ
17. ค าร้องบนฐานทางศาสนาส่วนใหญ่จะมีความเก่ียวเนื่องกบัการเลือกปฏิบตัิ15 แม้วา่กฎหมายสทิธิ

มนษุยชนระหวา่งประเทศห้ามมใิห้เลือกปฏิบตัิด้วยเหตผุลทางศาสนา แต่ไม่ใช่วา่การเลือกปฏิบตัิทกุ
กรณีจะอยูใ่นจดุทีจ่ะถือว่าเข้าเกณฑ์สถานภาพผู้ ลีภ้ยั ในการพิจารณาค าร้องขอลีภ้ยัจึงจะต้องมกีาร
แยกความแตกต่างระหวา่งการเลอืกปฏิบตัิที่เป็นเพียงการปฏิบตัิที่แตกตา่ง (preferential treatment) 
และการเลือกปฏิบตัิทีเ่ป็นการประหตัประหารเนื่องจากลกัษณะของการเลือกปฏิบตัินัน้ได้จ ากดัสทิธิ
พืน้ฐานของผู้ ร้องอย่างรุนแรง ไม่ว่าในเชิงภาพรวมหรือโดยการกระท าแต่ละอยา่งในตวั ตวัอยา่งการ
เลือกปฏิบตัิที่ถือเป็นการประหตัประหาร เช่น การเลือกปฏิบตัิทีส่่งผลให้เกิดอคติอยา่งมากต่อบคุคลที่
เก่ียวข้อง เช่น การจ ากดัสิทธิในการท ามาหากินอยา่งเคร่งครัด หรือสิทธิในการเข้าถงึสถาบนัการศกึษา 
และ/หรือบริการทางสาธารณสขุ ทัง้นี ้อาจรวมถึงการบงัคบัใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อ “ท าลายการ
ด ารงอยู่ทางเศรษฐกิจ” ของกลุ่มทางศาสนาบางกลุ่มโดยเฉพาะ16 

 
15 โปรดด ูUNHCR, คู่มือ, อ้างอิงที่ 4 ด้านบน, วรรค 54-55. 
16 โปรดด ูUNHCR, คู่มือ, อ้างอิงที่ 4 ด้านบน, วรรค 54 และ 63. 
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18. กฎหมายที่มีลกัษณะเลือกปฏิบตัโิดยปรกติแล้วจะไม่ถือเป็นการประหตัประหารในทนัที อยา่งไรก็ด ี
กฎหมายลกัษณะนีอ้าจเป็นสาระส าคญัหรือตวัชีว้ดัที่จ าเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาควบคู่ไป การ
ประเมินวา่กฎหมายดงักล่าวถกูบงัคบัใช้อยา่งไรหรือก่อให้เกิดผลการบงัคบัใช้อย่างไร ล้วนมี
ความส าคญัเพื่อใช้เป็นข้อพจิารณาวา่มีการประหตัประหารเกิดขึน้หรือไม่ ในกรณีเดียวกนั การมีอยู่
ของกฎหมายที่มีความเก่ียวข้องกบัเสรีภาพทางศาสนาอาจไม่ได้แปลว่าปัจเจกบคุคลได้รับการคุ้มครอง
ในรัฐตนเสมอไป เพราะในหลายกรณี กฎหมายดงักล่าวอาจไม่ได้ถกูบงัคบัใช้จริงในทางปฏิบตัิ หรือใน
บางกรณี จารีตหรือประเพณีที่ปฏิบตัิกนัอยู่แล้วอาจอยูเ่หนือกฎหมายนี ้

19. การเลือกปฏิบตัิอาจอยู่ในรูปแบบของข้อจ ากดัหรือขอบเขตบนฐานความเชื่อหรือการประพฤติปฏิบตัิ
ทางศาสนา ตวัอย่างเช่น บทลงโทษส าหรับการเปล่ียนไปนบัถือศาสนาอื่น (apostasy) หรือส าหรับการ
เชิญชวนให้ผู้อื่นมานบัถือศาสนาเดียวกบัตน (proselytising) หรือส าหรับการเฉลิมฉลองเทศกาลทาง
ศาสนาของศาสนาใดศาสนาหน่ึง  การบงัคบัให้มีการลงทะเบยีนกลุ่มทางศาสนาหรือการออกระเบียบ
เพื่อจ ากดัการใช้สิทธิและเสรีภาพทางความคิดหรือศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงอาจถือเป็น
เป็นการประสงค์หรือเล็งเห็นผลที่มีลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบตัิได้เช่นกนั ทัง้นี ้ การกระท าดงักลา่วจะ
ถือว่าชอบด้วยกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อ “ได้มีการระบใุนกฎหมาย เป็นกลางโดยภาวะวิสยั สมเหตสุมผล 
และมีความโปร่งใส จึงไม่ได้มเีปา้ประสงค์หรือเลง็เห็นผลในการเลือกปฏิบตัิด้วยเหตเุหล่านี”้17  
 

ง) การบังคับให้เปลี่ยนศาสนา 
20. การบงัคบัให้เปล่ียนศาสนาถือเป็นการละเมดิสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานในการมเีสรีภาพทางความคดิ 

มโนธรรม และศาสนาอย่างร้ายแรง และโดยบ่อยครัง้จะเข้าตามองค์ประกอบเชิงภาวะวิสยั (objective 
component) ของการประหตัประหาร อย่างไรก็ตาม ผู้ ร้องอาจจะยงัต้องยงัมีภาระพิสจูน์ให้เหน็ถึง
ความกลวัเชงิอตัวิสยั (subjective fear) วา่โดยส่วนตวัแล้วการเปล่ียนศาสนาเช่นวา่จะมีผลกระทบและ
ประหตัประหารตนอยา่งไร โดยทัว่ไปแล้ว จะถือวา่มีการประหตัประหารเกดิขึน้หากปัจเจกบคุคลมี
ความเชื่อหรือศรัทธาแรงกล้า หรือมีอตัลกัษณ์หรือวิถีชวีิตทีเ่ก่ียวโยงกบัศาสนาอยู่อยา่งชดัเจน หรือ 
หากบคุคลดงักลา่วเลือกที่จะไมใ่ห้ความสนใจในสถาบนัศาสนาหรือชมุชนศาสนาใดๆเลย ในกรณีที่ผู้
ร้องไม่มีความเชื่อทางศาสนาใดเลย (รวมถงึการไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง) หรือไม่สามารถระบไุด้ชดัเจน
ว่ามคีวามผกูพนักบัศาสนาหรือชมุชนศาสนาใดหรือไม่ก่อนท่ีจะมกีารถกูเปล่ียนหรือขู่ให้เปล่ียนศาสนา 
ผู้พิจารณาจะต้องประเมินผลกระทบของการเปล่ียนศาสนาที่เกิดขึน้กบับคุคลนัน้ (ตวัอยา่งเช่น อาจ
เป็นการกระท าที่ไม่ได้มีผลกระทบเป็นการส่วนตวักเ็ป็นได้) 
 

จ) การบังคับให้ปฏิบตัิตามแนวปฏิบัติทางศาสนา 

 
17 Special Rapporteur on freedom of religion or belief, interim report annexed to Note by the Secretary-General, “Elimination of All 
Forms of Religious Intolerance”, UN doc. A/58/296, 19 August 2003, paras. 134–35. 
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21. การบงัคบัให้ปฏิบตัิตามแนวทางของศาสนาบางประการ เช่น การบงัคบัเรียนศาสนาอนัขดักบัความเชื่อ
ทางศาสนา อตัลกัษณ์ หรือ วิถีชีวิตของเด็กหรือผู้ปกครองของเดก็18 ซึง่อาจหมายรวมถงึภาระในการ
เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาหรือการสาบานความจงรักภกัดีต่อสญัลกัษณ์ทางศาสนาได้ด้วย ในการ
พิจารณาว่าการบงัคบัเช่นนีก้่อให้เกิดการประหตัประหารหรือไม่ ต้องพิจารณานโยบายหรือการกระท า
ที่บคุคลถกูบงัคบัให้ปฏิบตัติาม ระดบัความขดักบัความเชื่อ อตัลกัษณ์ หรือวิถีชีวติ หรือการลงโทษหาก
ไม่ปฏิบตัิตามร่วมด้วย การบงัคบัปฏิบตัิดงักลา่วอาจเข้าลกัษณะเป็นการประหตัประหารหากเป็นการ
แทรกแซงความเชื่อทางศาสนา อตัลกัษณ์ หรือวถีิชีวติของบคุคลซึง่สดุทีจ่ะทนได้และ/หรือหากการ
บงัคบัปฏิบตัิดงักล่าวจะน ามาเพือ่ผลในการใช้บทลงโทษที่หนกัเกนิกว่าเหต ุ

22. การบงัคบัให้ปฏิบตัิอาจมคีวามเก่ียวข้องกบัการบงัคบัใช้กฎหมายอาญาหรือกฎหมายแพ่งบนฐานของ
หลกัศาสนาซึง่ผู้ที่ได้นบัถืออาจจะปฏิเสธ หากกฎหมายได้มีบทบญัญัติทัง้ที่เป็นส่วนสารบญัญัตแิละ
วิธีสบญัญัติที่ประกอบด้วยการเลือกปฏิบตัิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกฎหมายได้ก าหนดบทลงโทษที่
แตกตา่งระหว่างศาสนิกชนและผู้ที่ไม่ใช่ศาสนิกชน ย่อมถือวา่มีการประหตัประหารเกดิขึน้ หาก
กฎหมายก าหนดบทลงโทษที่เกินสดัส่วน (disproportionate punishment) ต่อการละเมิดกฎหมาย 
(ตวัอย่างเช่น  การถกูจ าคกุเพราะการดหูมิ่นศาสนาหรือการนบัถือศาสนาทางเลือก หรือการประหาร
ชีวิตผู้กระท าผิดประเวณี) ไมว่่าจะต่อผู้ถกูลงโทษที่เป็นศาสนกิชนหรือไม่ก็ตาม ย่อมถือวา่มีการ
ประหตัประหารเกดิขึน้เช่นกนั กรณีเหล่านีม้กัพบบ่อยในประเทศที่ไม่ได้มีการแบ่งแยกอ านาจทีช่ดัเจน
ระหว่างรัฐและสถาบนัศาสนาหรือมีการแบ่งแยกเพียงเล็กน้อย 

23. บทบญัญัติของศาสนาอาจเข้าลกัษณะเป็นการประหตัประหารได้ ทัง้ต่อผู้ไม่นบัถือศาสนาและตอ่ผู้นบั
ถือศาสนาเดยีวกนัท่ีมีความเห็นต่าง ตวัอย่างเช่น การบงัคบัใช้กฎหมายห้ามวจิารณ์ศาสนาซึง่ในหลาย
ครัง้ก็ได้ก่อให้เกิดการปะทะทางการเมืองระหวา่งผู้นบัถือศาสนาด้วยกนัเอง และยงัสามารถก่อให้เกิด
การประหตัประหารได้ทัง้ในแง่ของศาสนาและ/หรือความคดิเห็นทางการเมืองแม้วา่จะบงัคบัใช้กบั
บคุคลที่นบัถือศาสนาเดยีวกนัก็ตาม 
 

ค. ข้อพิจารณาพิเศษ 
 

ก) เพศ 
24. ผู้พิจารณาควรให้ความสนใจกบัประเด็นทางเพศในค าร้องบนมลูเหตทุางศาสนา เพราะผู้หญิงและ

ผู้ชายอาจมคีวามหวาดกลวัต่อการประหตัประหารหรือประสบภยัประหตัประหารด้วยเหตทุางศาสนา
ในลกัษณะที่แตกตา่งกนั ทัง้ข้อจ ากดัทางการแตง่กาย ข้อจ ากดัในการเดินทาง ประเพณีปฏิบตัิอนัเป็น
อนัตราย การถกูปฏิบตัิทีไ่ม่เทา่เทียมหรือการปฏิบตัิอย่างเลือกปฏิบตัิ รวมถึงการบงัคบัโดยกฎหมาย

 
18 อาจมีความเชื่อมโยงกับข้อผูกพนัของรัฐในการเคารพเสรีภาพของผู้ปกครอง (parents) และผู้อุปภัมป์ (legal guardians) ที่สามารถท าให้
มัน่ใจได้ว่าการสอนศาสนาและคณุธรรมให้กบัลกูหลานตนจะมีความสอดคล้องกบัความเช่ือของผู้ปกครองและผู้อุปถัมป์ได้ ตามมาตรา 18(4) 
ของกติการะหว่างประเทศ  
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และ/หรือบทลงโทษที่มีลกัษณะเลือกปฏิบตัิ ล้วนมีความเก่ียวโยงกบัประเด็นส าคญั19 ในบางประเทศมี
การกล่าวอ้างเหตผุลทางศาสนาเพื่อให้เดก็ผู้หญิงต้องท าหน้าที่บริการทางเพศต่อกลุ่มนกับวชหรือ
ผู้ชายอื่น เด็กผู้หญิงอาจถกูบงัคบัให้แต่งงานตัง้แต่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ถกูลงโทษโดยกล่าวหาว่าท าให้
เส่ือมเสียเกียรตขิองศาสนา หรือถกูบงัคบัให้ขลิบอวยัวะสืบพนัธุ์โดยกล่าวอ้างเหตผุลทางศาสนา 
เด็กผู้หญิงบางคนก็ถกูขายเพราะความเชื่อทีว่า่การถวายให้เทพเจ้าจะท าให้ผู้ซือ้ได้รับพรวเิศษ ในบาง
สงัคม ผู้หญิงยงัถกูมองว่าเป็นแม่มดและถกูฆ่าด้วยการเผาไฟหรือปาหิน20 แม้การปฏิบตัิเช่นนีอ้าจเป็น
ที่ยอมรับในสงัคมต้นทางที่ผู้ ร้องจากมาก็ยงัคงถือเป็นการประหตัประหารอยู่ ยิง่ไปกวา่นัน้ ปัจเจก
บคุคลอาจถกูประหตัประหารได้เนื่องจากการแต่งงานหรือการมคีวามสมัพนัธ์กบับคุคลต่างศาสนา 
หากวา่เพศสภาพของผู้ ร้องท าให้รัฐและหน่วยงานของรัฐไม่ต้องการหรือไม่สามารถปกป้องผู้ ร้องจาก
การปฏิบตัิเช่นวา่ได้ ย่อมไม่สามารถถือเป็นปัญหาเฉพาะตวัของผู้ ร้องได้ แต่ถือเป็นเหตผุลที่มีมลูในการ
ขอสถานภาพผู้ ลีภ้ยั 
 

ข) การปฏิเสธการเป็นทหารด้วยเหตวุ่าขดัต่อมโนธรรม 
25. บางศาสนาและบางกลุ่มนกิายระบกุารหลีกเล่ียงการเข้าเป็นทหารเป็นสาระส าคญัของค าสอน ด้วยเหตุ

นี ้การปฏิเสธเข้าเป็นทหารจงึเหน็ได้บ่อยครัง้ในค าร้องด้วยเหตทุางศาสนา ในประเทศที่มีการบงัคบัเข้า
รับราชการทหาร การละเว้นต่อหน้าที่ย่อมน ามาสู่โทษตามกฎหมาย นอกจากนี ้ ไมว่่าการเข้าเป็นทหาร
จะบงัคบัหรือไม่ การละทิง้ในหน้าที่ทหาร (desertion) มกัมีโทษทางอาญาเสมอ21 

26. ในกรณีที่การเข้าเป็นทหารนัน้ถกูมีการบงัคบั การได้มาซึง่สถานภาพผู้ ลีภ้ยัอาจเป็นไปได้หากการ
ปฏิเสธการเข้าเป็นทหารดงักล่าวเกิดจากความเชื่อโดยบริสทุธ์ิใจในเชิงการเมือง ศาสนา หรือศีลธรรม 
หรือเหตผุลอนัมีมลูวา่ด้วยจติส านึก22 ค าร้องขอประเภทนีจ้ะต้องมีการวเิคราะห์เพื่อแยกแยะระหว่าง
การถกูด าเนินคดี (prosecution) และการถกูประหตัประหาร (persecution) โดยทัว่ไปแล้วการถกู

 
19 ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม, โปรดดู UNHCR, “Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution within the context of 
Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees”, HCR/GIP/02/01, 7  พฤษภาคม 
ค.ศ. 2002, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวรรค 25 และ 26. 
20 ส าหรับค าอธิบายเกี่ยวกบัประเพณีปฏิบตัิเหล่านี,้ โปรดด ู“Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective Violence 
against Women, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms Radhika 
Coomaraswamy, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 2001/49, Cultural practices in the family 
that are violent towards women”, E/CN.4/2002/83, 31 มกราคม ค.ศ. 2002, เข้าถึงได้จาก 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/0/42E7191FAE543562C1256BA7004E963C/$File/G0210428.doc?OpenElement; 
“Droits Civils et Politiques et, Notamment: Intolérance Religieuse”, Rapport soumis par M. Abdelfattah Amor, Rapporteur 
spécial, conformément àla résolution 2001/42 de la Commission des droits de l’homme, Additif: “Étude sur la liberté de religion 
ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions”, E/CN.4/2002/73/Add.2, 5 เมษายน ค.ศ. 
2002, เข้าถึงได้จาก (ภาษาฝรั่งเศส)  http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/2848af408d01ec0ac1256609004e770b/ 
9fa99a4d3f9eade5c1256b9e00510d71?Open Document&Highlight=2,E%2FCN.4%2F2002%2F73%2FAdd.2. 
21 โปรดด ูโดยทัว่ไป UNHCR, คู่มือ, อ้างอิงที่ 4 ด้านบน, วรรค 167-74. 
22 โปรดด ูUNHCR, คู่มือ, อ้างอิงที่ 4 ด้านบน, วรรค 170. 
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ฟ้องร้องด าเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมายนัน้จะไมถื่อเป็นการประหตัประหาร23 เว้นแต่ในบาง
ประการที่ส าคญั ในค าร้องของผู้ที่ปฏิเสธการเป็นทหารเนื่องจากขดัต่อมโนธรรม กฎหมายที่มี
วตัถปุระสงค์จะใช้เป็นการทัว่ไปอาจเข้าลกัษณะเป็นการประหตัประหารได้ในบางสถานการณ์ เชน่  
หากปรากฏว่ามีผลกระทบต่างไปต่อกลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม มีการบงัคบัใช้ในลกัษณะเลือกปฏิบตั ิ
บทลงโทษของกฎหมายนัน้รุนแรงเกินไปหรือผิดสดัส่วนจนเกินไป หรือผู้ ร้องไม่สามารถถกูคาดหวงัให้
เข้าเป็นทหารได้เพราะขดัต่อความเชื่ออนัแท้จริงและศรัทธาในศาสนาของตน เป็นต้น ในกรณีทีผู่้ ร้องมี
ทางเลือกอื่นแทนการเป็นทหาร เช่น การบริการชมุชน ค าร้องของผู้ ร้องก็อาจจะตกไป อย่างไรก็ดี การ
บริการชมุชนบางรูปแบบอาจเป็นภาระส าหรับผู้ ร้องอย่างมากจนกลายเป็นการลงโทษ หรือการบริการ
ชมุชนนัน้ก าหนดให้ผู้ ร้องกระท าการบางอยา่งที่เห็นได้ชดัแจ้งว่าขดักบัความเชื่อทางศาสนาของผู้ ร้อง
เช่นกนั นอกจากนี ้ ผู้ ร้องอาจร้องขอสถานะผู้ ลีภ้ยัได้แม้ไม่ได้หวาดกลวัจากบทลงโทษที่ตนละเว้นการ
เข้าเป็นทหาร แตม่ีความหวาดกลวัอนัมมีลูว่าการละเว้นไม่เข้าเป็นทหารจะก่อให้เกิดการละเมิดที่
รุนแรง การเลือกปฏิบตัิหรือการใช้ความรุนแรงโดยบคุคลอื่น (ตวัอย่างเช่น ทหาร พนกังานเจ้าหน้าที ่
หรือเพื่อนบ้าน) จากการท่ีผู้ ร้องปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเป็นทหาร 

บทที่สาม – ประเดน็ทางวิธีสบัญญัติ  

ก) ทั่วไป 
27. ข้อสงัเกตต่อไปนีม้ีความเก่ียวข้องเป็นพิเศษในการพิจารณาค าร้องขอสถานภาพผู้ ลีภ้ยัด้วยเหตศุาสนา 

ก. การปฏิบตัิ ประเพณี หรือความเชื่อทางศาสนาอาจมีความซบัซ้อนและแตกตา่งระหว่างสาขาหรือ
นิกายทางศาสนาหนึง่กบัอีกสาขาหรือนิกายหนึ่ง หรือจากประเทศหน่ึงกบัอีกประเทศหน่ึง หรือ
จากทวีปหนึ่งสู่อีกทวีปหนึ่ง ด้วยเหตุนีจ้ึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพจิารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความ
ถกูต้อง ความเป็นปัจจบุนั และข้อมลูเฉพาะเจาะจงของประเทศหรือทวีปนัน้ ตลอดจน ของสาขา
และนิกายของศาสนานัน้ 

ข. การพิจารณาสถานภาพผู้ ลีภ้ยับนฐานทางศาสนาอาจได้รับประโยชน์จากนกัวิชาการอิสระท่ีมี
ความรู้เฉพาะทางเก่ียวกบัประเทศ ทวีป หรือบริบทเฉพาะที่ได้ถกูกล่าวอ้างถงึในค าร้อง และ/หรือ 
การใช้หลกัฐานเพิ่มเตมิจากค าร้องอื่นที่มีลกัษณะความศรัทธาเชน่เดียวกบัผู้ ร้อง 

ค. ผู้พิจารณามีความจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาบนฐานภาวะวิสยัและจะต้องไมด่่วนสรุปตาม
ประสบการณ์ส่วนตวัของตนแม้วา่ตนจะนบัถือศาสนาเดียวกนักบัผู้ ร้องก็ตาม การตัง้สมมติฐาน
เบือ้งต้นเก่ียวกบัศาสนาหรือผู้นบัถือศาสนานัน้เป็นส่ิงที่ไม่พึงกระท า 

ง. ในการประเมินค าร้องเก่ียวข้องกบัศาสนา ผู้พิจารณาจะต้องพจิารณาถึงปัจจยัต่างๆ ที่เชื่อมโยงกบั
ศาสนา เช่น เพศสภาพ เชือ้ชาติ ชาติพนัธุ์ วฒันธรรม วถีิชวีิต และปัจจยัอื่นๆ ด้วย24 

จ. ในการเลือกผู้สมัภาษณ์และล่าม ควรพึงค านึงถึงความอ่อนไหวในประเด็นที่เก่ียวกบัวฒันธรรม 
ศาสนา เพศสภาพ เชือ้ชาติ ประเพณีทางวฒันธรรม อตัลกัษณ์ วถีิชีวิต และประเด็นอื่นๆด้วย 

 
23 โปรดด ูUNHCR, คู่มือ, อ้างอิงที่ 4 ด้านบน, วรรค 55-60. 
24 โปรดด,ู UNHCR, “Guidelines on Gender-Related Persecution”, อ้างอิงที่ 19 ด้านบน. 
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ฉ. ผู้สมัภาษณ์จะต้องระลกึอยู่เสมอถึงความเป็นไปได้ที่ล่ามอาจมีอคติที่เป็นปฏิปักษ์ตอ่ผู้ ร้อง อาจ
เพราะนบัถือศาสนาเดียวกนั หรือไม่ได้นบัถือศาสนาเดยีวกนั หรือผู้ ร้องอาจมคีวามหวาดกลวัใน
เหตเุช่นวา่ซึง่อาจท าให้เกดิผลเสียต่อการให้ค าให้การ การท าให้มัน่ใจวา่ล่ามมีความเข้าใจเป็น
อย่างดีถงึความหมายของค าศพัท์เฉพาะตา่งๆ จงึมีความส าคญัมากเฉกเช่นเดียวกบัในการ
พิจารณาค าร้องขอสถานะผู้ ลีภ้ยัด้วยเหตอุื่นๆ ทัง้หมด 
 

ข) ความน่าเชื่อถอื 
28. ความน่าเชื่อถือเป็นประเด็นหลกัในเร่ืองค าร้องบนฐานทางศาสนา ในขณะท่ีผู้มีอ านาจตดัสินใจมกัจะ

หาข้อมลูและเตรียมประเด็นในการสมัภาษณ์ผู้ ร้อง การตรวจสอบอย่างละเอียดหรือพจิารณาความรู้ใน
ค าสอนหรือความรู้ทางศาสนาของผู้ ร้องอาจจะไม่มคีวามจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์นกั ในกรณีนี ้ การ
ทดสอบความรู้จะต้องค านึงถึงสถานกาณ์เฉพาะตนของผู้ ร้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อค านงึถงึประเด็น
ที่ว่าความรู้ทางศาสนานัน้มีความแตกต่างกนัอยา่งมากในแต่ละบคุคล ทัง้นี ้ ขึน้อยู่กบัภมูิหลงัทาง
สงัคม เศรษฐกิจ การศกึษา และ/หรือ อายแุละเพศของผู้ ร้อง 

29. ประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า การใช้ค าถามแบบสาธยายความ (narrative form of 
questioning) นัน้จะเป็นประโยชน์มากกวา่ โดยค าถามแบบปลายเปิด (open-ended question) จะ
เปิดโอกาสให้ผู้ ร้องอธิบายถึงความส าคญัทีศ่าสนามตี่อตน การปฏิบตัิตนตามศาสนาที่ได้ท ามา (หรือ
ต้องหลีกเล่ียงที่จะท าเนื่องด้วยความหวาดกลวัต่อการประหตัประหาร) หรือปัจจยัอื่นใดทีม่ีเหตทุ าให้
ตนมีความหวาดกลวัต่อการประหตัประหาร ข้อมลูเก่ียวประสบการณ์ส่วนตวัของผู้ ร้องเก่ียวกบัศาสนา
นัน้อาจได้มาจากการตัง้ค าถามให้อธิบายโดยละเอียดว่าผู้ ร้องนบัถือศาสนานีไ้ด้อย่างไร สถานท่ีส าคญั
ทางศาสนาและการแสดงความเคารพต่อศาสนาเป็นอย่างไร พิธีกรรมทางศาสนาเป็นอยา่งไร ศาสนา
นัน้มีความส าคญัต่อผู้ ร้องอย่างไร หรือผู้ ร้องได้น าหลกัศาสนามาใช้อยา่งไร ตวัอย่างเช่น ผู้ ร้องอาจจะ
ไม่สามารถท่องพระบญัญัติสิบประการ (Ten Commandments) ได้ครบทกุข้อ หรือไม่สามารถจ าชื่อ
ของสิบสองอิมาม (Twelve Imams) ได้ แต่หากผู้ ร้องสามารถระบไุด้ว่าตนเองมีความเข้าใจต่อหลกั
ศาสนาเบือ้งต้นอย่างไรก็อาจเพียงพอแล้ว การได้ข้อมลูเก่ียวกบัอตัลกัษณ์เฉพาะตนหรือวิถีชวีิตในทาง
ศาสนาอาจมคีวามเหมาะสมหรือเป็นประโยชน์กว่าและถือวา่มีความจ าเป็นมาก ผู้พิจารณาควรระลกึ
ไว้เสมอวา่ความรู้ทางศาสนาโดยละเอียดของผู้ ร้องในเร่ืองศาสนาไม่ได้มีผลต่อเนื่องกบัความศรัทธาที่
มีในความเชื่อแต่อยา่งใด 

30. ตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรค 9 บคุคลอาจถกูประหตัประหารได้ด้วยเหตทุางศาสนาถึงแม้วา่เขาจะมีความรู้
เก่ียวกบัความเชื่อหรือหลกัปฏิบตัิทางศาสนาน้อยมากหรือไม่มเีลย ประเด็นเร่ืองความไม่รู้ทางศาสนา
อาจอธิบายได้ผ่านความเข้าใจในการปฏิบตัิในพืน้ท่ีนัน้ๆ หรือผ่านมมุมองทางอตัวิสยัส่วนตวัของผู้ ร้อง
ตามที่ได้กล่าวอ้าง ตวัอยา่งเช่น ระดบัความรุนแรงในการกดขี่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งในสงัคมอาจมีผล
เป็นการจ ากดัการเรียนรู้ศาสนาหรือปฏิบตัิตามศาสนาของบคุคลเหล่านัน้อย่างรุนแรง แม้วา่บคุคลนัน้
ยงัสามารถศกึษาหาความรู้ทางศาสนาได้ในสถานการณ์ที่มีการกดขี่ ความรู้ที่ได้มาก็อาจจะไม่ได้มา
จากผู้น าทางศาสนาที่มีคุณสมบตัิ ผู้หญิงมกัจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงการศกึษาศาสนา บคุคลหรือกลุ่ม
บคุคลที่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีห่างไกลและนบัถือศาสนาหนึง่อยู่ก็อาจจะถกูประหตัประหารเพราะเหตนุีไ้ด้
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แม้วา่จะมคีวามรู้ในเร่ืองหลกัปฏิบตัิทางศาสนาทีเ่ป็นทางการเพียงเล็กน้อย นอกจากนี ้ เมื่อวนัเวลา
เปล่ียนไป สงัคมก็ได้ปรับเปล่ียนแนวปฏิบตัิหรือความศรัทธาไปตามความจ าเป็นหรือได้รวมเข้ากบัแนว
ปฏิบตัิหรือความศรัทธาทีม่ีมาก่อนแล้ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมื่อศาสนาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม
ที่มีประเพณีปฏิบตัิมานานแล้ว ตวัอย่างเช่น ผู้ ร้องอาจไม่สามารถแยกความแตกต่างระหวา่งแนวปฏิบตัิ
ของชาวคริสเตียน (Christian) กบัผู้นบัถือวิญญาณและธรรมชาต ิ(animist) ได้ 

31. หากผู้ ร้องเร่ิมนบัถือศาสนาหนึ่งโดยก าเนิดและไม่ได้ปฏิบตัติามแนวทางอย่างเคร่งครัด ความจ าเป็นใน
การทดสอบความรู้เก่ียวกบัศาสนานัน้จะน้อยมาก และหากผู้ ร้องถกูใส่ความหรือถกูอ้างวา่นบัถือหรือ
ปฏิบตัิตามศาสนาหนึง่ ก็ไม่มีความจ าเป็นในการทดสอบความรู้เก่ียวกบัศาสนานัน้เลย 

32. อย่างไรกด็ี หากผู้ ร้องอ้างว่าตนเป็นผู้น าทางศาสนาหรือได้ผ่านการเรียนการสอนศาสนาที่ส าคญั
มาแล้ว ย่อมคาดหมายได้วา่ผู้ ร้องต้องมีความรู้เก่ียวกบัศาสนานัน้อยู่มาก การเรียนการสอนดงักล่าวไม่
จ าเป็นจะต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนการสอนศาสนาทีช่ีว้ดัได้ เพราะอาจมคีวามแตกตา่งกนั
ในแต่ละทวีปหรือประเทศ แต่จะต้องมคีวามชดัเจนประมาณหน่ึงว่าบทบาทของผู้ ร้องคอือะไร และการ
ปฏิบตัิหรือพิธีกรรมมีความเก่ียวข้องกบัศาสนาอยา่งไร ทัง้นี ้ แม้ว่าผู้ ร้องจะมีระดบัการศกึษาที่สงูมาก
ในศาสนาของตนก็อาจจะไม่ได้มคีวามรู้เก่ียวกบัหลกัค าสอนหรือแนวปฏิบตัิที่มีความซบัซ้อน เป็น
ทางการ หรือมีความคลมุเครือโดยลกัษณะแต่อยา่งใด 

33. หากพบวา่ค าให้การหรือค ากล่าวอ้างของผู้ ร้องมีความขดัแย้งกบัข้อมลูทีใ่ห้มาก่อนหน้า หรือกบัความ
เข้าใจทัว่ไปเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิของบคุคลอื่นทีน่บัถือศาสนานีใ้นพืน้ท่ีนัน้หรือทวีปนัน้ อาจมคีวาม
จ าเป็นต้องสมัภาษณ์เพิ่มเติมในครัง้ต่อไป ผู้ ร้องจ าเป็นต้องได้รับโอกาสในการอธิบายความย้อนแย้ง
หรือความแตกต่างในเร่ืองราวของตนเอง 
 

ค) การเปลี่ยนศาสนาภายหลังจากที่เดนิทางออกนอกประเทศ 
34. การท่ีบคุคลได้เปล่ียนศาสนาภายหลงัจากที่ได้เดินทางออกจากประเทศต้นทางอาจท าให้เข้าลกัษณะ

การเป็นผู้ ลีภ้ยั ณ ถิ่นนัน้ (sur place claims)25 ในสถานการณ์ดงักล่าว จะมคีวามจ าเป็นต้องตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมลูและพิจารณาอยา่งเคร่งครัดในเชงิลกึถงึสถานการณ์แวดล้อมและความเป็น
จริงของการเปล่ียนศาสนานัน้ ประเด็นที่ผู้พิจารณาต้องประเมินประกอบไปด้วย ลกัษณะและความ
เก่ียวข้องกนัระหวา่งศรัทธาในศาสนาและความเชื่อที่เคยมใีนประเทศต้นทางและส่ิงที่นบัถืออยูใ่น
ปัจจบุนั ความเกลียดชงัต่อศาสนาในประเทศต้นทาง เช่น ไม่เห็นด้วยกบัมมุมองของศาสนาต่อประเดน็
ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศ เป็นต้น ผู้ ร้องทราบได้อย่างไรถึงสถานการณ์ของศาสนาใหม่ในประเทศที่
ตนก าลงัขอลีภ้ยั ประสบการณ์ของผู้ ร้องกบัศาสนานี ้ สภาพจติใจของผู้ ร้อง รวมถงึพยานแวดล้อม
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมหรือการเป็นสมาชิกของศาสนาใหม่ 

35. ในบางกรณี ทัง้สถานการณ์เฉพาะในประเทศต้นทางและกรณีส่วนตวัอาจเป็นเหตใุห้ต้องตรวจสอบ
เพิ่มเติมได้ ตวัอยา่งเช่น เมื่อการเปล่ียนศาสนาเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีการจดัการโดยกลุ่มทาง
ศาสนาในประเทศที่ขอลีภ้ยัด้วยจดุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการเพิ่มตวัเลือกในการโยกย้ายถิ่นฐาน 

 
25 ค าร้องเช่นว่าอาจเกิดขึน้ได้เช่นกันในกรณีที่ผู้ ร้องแต่งงานกับบุคคลจากศาสนาอื่น ณ ประเทศที่ขอลีภ้ัย หรือได้ให้บุตรศึกษาศาสนาอ่ืน ณ 
ประเทศที่ได้ขอลีภ้ยั โดยประเทศต้นทางอาจใช้กรณีนีเ้ป็นเหตใุนการประหตัประหาร. 
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(resettlement) และ/หรือ เมื่อ “การฝึกสอน” หรือ “การให้ค าปรึกษา” ในเร่ืองศาสนา เป็นส่ิงทีผู่้ ร้อง
สามารถเข้าถึงได้โดยทัว่ไป การทดสอบความรู้ทางศาสนาของผู้ ร้องจะไม่เป็นโยชน์ต่อการพิจารณา
เท่าใดนกั ผู้สมัภาษณ์จะต้องถามค าถามปลายเปิดและพยายามที่จะให้ผู้ ร้องชีแ้จงให้ได้ว่าแรงจงูใจใน
การเปล่ียนศาสนาคืออะไรและการเปล่ียนศาสนากระทบต่อชีวติของผู้ ร้องอยา่งไร อย่างไรกด็ี ยงัคง
จะต้องมีการตรวจสอบว่าเพราะเหตใุดผู้ ร้องจึงมีความหวาดกลวัตอ่การประหตัประหารดงัปรากฏตาม
อนสุญัญาหากจะต้องกลบัไปยงัประเทศต้นทาง ดงันัน้ จะต้องมกีารพิจารณาวา่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจใน
ประเทศต้นทางจะทราบถงึการเปล่ียนศาสนานีห้รือไม่และมคีวามเห็นต่อเร่ืองนีอ้ยา่งไร26 และต้องมี
การพิจารณาข้อมลูประเทศต้นทางอยา่งละเอียดเพื่อตดัสินว่าความหวาดกลวัต่อการประหตัประหาร
ของผู้ ร้องมีมลูในเชิงภาวะวิสยัหรือไม่ 

36. “การสร้างสถานการณ์” (self-serving activities) ย่อมไม่ท าให้เกิดความหวาดกลวัต่อการ
ประหตัประหารในประเทศต้นทางตามเหตทุี่อนสุญัญาก าหนดหากสภาพการณ์ของการกระท า
ดงักล่าวเป็นท่ีทราบดีต่อทกุคนรวมถงึเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในประเทศต้นทาง และจะไม่ท าให้เกิดผล
ร้ายขึน้กบัผู้ ร้องหากเดินทางกลบัประเทศ อย่างไรก็ดี ถงึแม้วา่ค าร้องดงักล่าวจะเกิดจากการสร้าง
สถานการณ์ แต่กต้็องมกีารพิจารณาถึงผลของการเดินทางกลบัไปยงัประเทศต้นทางและอนัตรายที่
อาจเกิดขึน้ภายใต้สภาพแวดล้อมทกุอยา่ง ซึง่อาจท าให้จ าเป็นต้องได้รับสถานะผู้ ลีภ้ยัหรือได้รับความ
คุ้มครองในลกัษณะอื่น ในกรณีที่ค าร้องมีลกัษณะเป็นการสร้างสถานการณ์แต่ผู้ ร้องมคีวามหวาดกลวั
ที่จะเดินทางกลบัไปยงัประเทศต้นทางโดยแท้จริง ความคุ้มครองในทางระหวา่งประเทศย่อมเป็นส่ิงที่
พึงมี  แต่ในกรณีนีอ้าจมีผลต่อการพิจารณาทางออกทีย่ัง่ยืน (durable solutions) เช่น ชนดิของ
สถานะการพ านกั 

  

 

 

 
26 โปรดด ูUNHCR, คู่มือ, อ้างอิงที่ 4 ด้านบน, วรรค 51. 


