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แนวทางการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 

การประหัตประหารเกี่ยวกับเพศสภาพภายใต้บริบทของมาตรา 1A(2) ของอนุสัญญาฉบับปี 1951  
และ/หรือ พิธีสารปี 1976 ท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ลีภ้ัย 

 
ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ได้ออกแนวทางเหล่านี ้ตามอาณัติ (mandates) ของตน ดัง
ปรากฏใน ตราสารจดัตัง้ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติ (Statute of the Office of the United Nations 
High Commissioner for Refugees) ตลอดจน มาตรา 35 แห่ง อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ล้ีภัย ค.ศ. 1951 และ 
มาตรา II แห่งพิธีสาร ค.ศ. 1967 (1951 Convention relating to the Status of Refugees and Article II of its 1967 
Protocol) แนวทางเหล่านีส้อดคล้องกับ คู่มือของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับกระบวนการ
และหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาสถานภาพผู้ล้ีภัยภายใต้อนุสญัญา ค.ศ. 1951 และ พิธีสาร ค.ศ. 1967 ว่าด้วยสถานภาพ
ผู้ ล้ีภั ย  (UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1 95 1 
Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees) (1979, ฉบับแก้ไข เจนีวา มกราคม ค.ศ. 
1992) แนวทางนีจ้ะใช้แทนเอกสารของส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการประหัตประหาร
เก่ียวกับเพศสภาพ (เจนีวา มกราคม ค.ศ. 2000) และ ผลจากการประชุม Second Track of the Global Consultations 
on International Protection ซึ่งได้พิจารณาประเด็นนีใ้นที่ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ ณ ซาน เรโม ในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 
2001 

คู่มือฉบับนีฉ้บับนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวทางการตีความทางกฎหมายให้กับรัฐบาล ผู้ท างานด้านกฎหมาย ผู้มี
อ านาจตัดสินใจ และ ฝ่ายตุลาการ รวมทัง้เจ้าหน้าที่ของส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติที่มีหน้าที่
พิจารณาสถานภาพของผู้ลีภ้ยัในภาคสนาม 
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บทที่หนึ่ง – บทน า 

1. “การประหัตประหารเก่ียวกับเพศสภาพ” เป็นค าที่โดยตัวเองแล้วไม่ได้มีความหมายในทางกฎหมาย 
กระนัน้ก็ตาม ค านีใ้ช้เพื่อครอบคลุมค าร้องต่างๆ ที่มีประเด็นเร่ืองเพศเข้ามาเก่ียวข้องในการพิจารณา
สถานภาพผู้ลีภ้ัย แนวทางฉบับนีเ้น้นการตีความค าว่าผู้ลีภ้ัยในมาตรา 1A(2) ของอนุสญัญาว่าด้วย
สถานภาพผู้ล้ีภัย ค.ศ. 1951 (ต่อไปจะเรียกว่า “อนุสัญญา 1951”) ในมุมมองของเพศสภาพ และ
น าเสนอแนวปฏิบติัทางวิธีสบญัญัติบางประการเพื่อรับรองว่าจะมีการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ยัให้กับ
ผู้ร้องที่เป็นผู้หญิงอย่างเหมาะสมและให้มีการยอมรับค าร้องเก่ียวกับเพศสภาพต่างๆ ตามนัน้  

2. หลักการที่เป็นที่ยอมรับ คือ บริบทโดยรวมของค าจ ากัดความค าว่าผู้ลีภ้ัยทัง้หมดนัน้ควรได้รับการ
ตีความโดยตระหนักถึงมิติทางเพศสภาพที่เป็นไปได้ เพื่อให้การตัดสินค าร้องขอสถานภาพผู้ลีภ้ัย
เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นย า ทัง้นี ้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและคณะกรรมการบริหารโครงการ
ของ UNHCR ได้รับรองแนวทางนี ้1 

3. เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพการประหัตประหารในทางเพศสภาพ ผู้พิจารณาจ าเป็นต้องแยกแยะความ
แตกต่างระหว่าง “เพศสภาพ” (gender) และ “เพศ” (sex) เพศสภาพ หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ชายและหญิงที่สร้างขึน้ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม และ ใช้ในการก าหนดอัตลักษณ์ สถานะ บทบาท 
และ ความรับผิดชอบที่มีในการเป็นเพศใดเพศหนึ่ง ในขณะที่ค าว่า เพศ จะเป็นการก าหนดในเชิง
ชีววิทยา เพศสภาพจะไม่คงที่ หรือ ไม่ได้ติดตวัมาแต่เนิด แต่จะถูกสร้างขึน้มาตามสภาพของสังคมและ
วฒันธรรมที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด ทัง้นี ้ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถย่ืนค าร้องที่เก่ียวกับเพศ
สภาพได้ แต่ลักษณะของการประหัตประหารบางอย่างจะก่อให้เกิดการย่ืนค าร้องโดยผู้หญิงมากกว่า 
ในบางกรณี เพศของผู้ร้องอาจมีผลต่อค าร้องอย่างมีนยัส าคัญซึ่งผู้พิจารณาจะต้องให้ความสนใจเป็น
พิเศษ อย่างไรก็ดี ในกรณีอื่น ค าร้องของผู้ขอลีภ้ยัที่เป็นผู้หญิงอาจไม่มีอะไรที่เก่ียวข้องกับเพศของตน
เลย ค าร้องที่เก่ียวกับเพศสภาพโดยปกติแล้วจะเป็นประเด็นเร่ืองความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงใน

 
1 ใน บทสรุป เลขท่ี 87(n) เดือนตุลาคม 1999 (Conclusions of October 1999, No. 87(n)) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
ได้กล่าวว่า “ขอบคุณท่ีรัฐน ามุมมองเร่ืองเพศสภาพ (gender) รวมเข้าไปในนโยบาย ระเบียบ และ แนวปฏิบตัิในการแสวงหาท่ีลีภ้ัย รวมทัง้ได้
กระตุ้นให้รัฐ UNHCR และ ผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ส่งเสริมการยอมรับดังกล่าวให้แพร่หลายมากขึน้ รวมทัง้ให้รวมเข้าไปในเกณฑ์การให้ความ
คุ้มครอง เน่ืองจากมองเห็นว่าการกดขี่อาจเกี่ยวข้องกับเพศหรือเป็นผลเน่ืองจากความรุนแรงทางเพศ นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัได้กระตุ้นให้ 
UNHCR และผู้มีส่วนร่วมรายอื่นให้พฒันา ส่งเสริม และน าแนวทาง กฎทางจริยธรรม และโครงการฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับเพศเพื่อสนับสนุนให้
เร่ืองเพศสภาพเป็นเร่ืองหลัก และส่งเสริมให้มีการรับผิดชอบนโยบายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเพศ” โปรดดูบทสรุปคณะกรรมการบริหาร เลขท่ี 39 ว่า
ด้วยผู้หญิงท่ีเป็นผู้ลีภ้ัยและความรุนแรงทางเพศ ปี 1985 (Executive Committee Conclusions: No. 39, Refugee Women and International 
Protection, 1985); เลขท่ี 73 ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ลีภ้ัยและความรุนแรงทางเพศ ปี 1993 (No. 73, Refugee Protection and Sexual 
Violence, 1993); เลขท่ี 77(g) บทสรุปทัว่ไปเกี่ยวกับการคุ้มครองระหว่างประเทศ ปี 1995 (No. 77(g), General Conclusion on International 
Protection, 1995); เลขท่ี 79(o) บทสรุปทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองระหว่างประเทศ ปี 1996 (No. 79(o), General Conclusion on 
International Protection, 1996); และ เลขท่ี 81(t) บทสรุปทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองระหว่างประเทศ  ปี 1997 (No. 81(t),General 
Conclusion on International Protection, 1997). 
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ครอบครัว การถูกบงัคบัให้วางแผนครอบครัว การขลิบอวยัวะเพศหญิง การลงโทษเนื่องจากการละเมิด
ศีลธรรมทางสังคม และการเลือกประติบัติต่อบุคคลรักร่วมเพศ ทัง้นีไ้ม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะประเด็น
เหล่านี ้

4. การตีความโดยค านึงถึงประเด็นทางเพศสภาพ (gender-sensitive interpretation) ของอนุสัญญา 
1951 ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงทุกคนจะได้รับสถานะผู้ลีภ้ัยโดยอัตโนมัติ ผู้ร้องไม่ว่าชายหรือหญิง
จะต้องแสดงให้เห็นว่าตนมีความหวาดกลัวต่อการประหัตประหารที่มีมูลเหตุมาจากเชือ้ชาติ ศาสนา 
สญัชาติ การเป็นสมาชิกของกลุ่มสงัคมเฉพาะ หรือ ความเห็นทางการเมือง 

บทที่สอง – การวิเคราะห์เชิงสารบัญญัติ 

ก. ภูมิหลัง 
5. ในทางประวติัศาสตร์ ค าว่า ผู้ลีภ้ยั จะได้รับการตีความตามกรอบประสบการณ์ของผู้ชายมาโดยตลอด 

ซึ่งหมายความว่าค าร้องของผู้หญิงและบุคคลรักร่วมเพศจ านวนมากไม่ได้ถูกยอมรับ อย่างไรก็ตามใน
ทศวรรษที่ผ่านมา การวิเคราะห์และความเข้าใจในเร่ืองเพศและเพศสภาพในบริบทผู้ลีภ้ัยได้พัฒนา
อย่างมากผ่านคดีความทางกฎหมาย ผ่านการด าเนินการของรัฐในภาพรวม และ ผ่านงานเขียนเชิง
วิชาการ พฒันาการเหล่านีไ้ด้เกิดควบคู่ไปกับและได้รับการเกือ้หนุนจากพฒันาการทางกฎหมายและ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ2 รวมทัง้กฎหมายระหว่างประเทศในส่วนที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
การพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศส าหรับอดีตยูโกสลาเวีย และศาลอาญาระหว่าง
ประเทศส าหรับรวนัดา (International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda) 
และ ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal 
Court)  ตัวอย่างเช่น ในกรณีนี ้ประเพณีปฏิบัติที่เป็นอันตราย (harmful practices) ย่อมเป็นการ
ละเมิดต่อกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระท าที่
ถูกต้อง (justified) แม้จะมีฐานทางประวติัศาสตร์ ประเพณี ศาสนา หรือ วฒันธรรม รองรับอยู่ก็ตาม 

 
2 เอกสารท่ีควรพิจารณา ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948) กติกา
สากลว่าด้วยสิทธิพลเรือนและสิทธิการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights 1966) กติกาสากลว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ค.ศ. 1966 ( International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966) ) 
อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิของผู้หญิง ค.ศ. 1953 (Convention on the Political Rights of Women 1953) อนุสญัญาต่อต้านการทรมานและการ
ประติบตัิหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ ย่่ายีศกัดิ์ศรี ค.ศ. 1984 (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment 1984)  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (Convention on the Rights of the Child 1989) 
และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง  ค.ศ. 1993 (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women 1979) และ ปฏิญญาว่าด้วยว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง  ค.ศ. 1993 (Declaration on the 
Elimination of Violence against Women 1993) และตราสารภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
พืน้ฐาน ค.ศ. 1950 (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms 1950)  อนุสัญญาอเมริกันว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ค.ศ. 1969 (American Convention on Human Rights 1969) และ กฏบัตรแอฟริกันว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1981 (African 
Charter on Human and Peoples’ Rights 1981). 
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6. แม้ว่า เพศสภาพ จะไม่ได้รับการกล่าวถึงโดยเฉพาะเจาะจงในนิยามของค าว่า ผู้ลีภ้ยั แต่มีการยอมรับ
กันอย่างกว้างขวางว่าเพศสภาพสามารถมีอิทธิพลหรือก าหนดรูปแบบของการประหตัประหารหรือภัย
อนัตราย หรือ เป็นเหตุผลที่น าไปสู่การประหตัประหารหรือภยัอนัตรายได้ ดงันัน้ นิยามของค าว่า ผู้ลีภ้ยั 
จึงครอบคลมุไปถึงกรณีที่มีประเด็นทางเพศสภาพ หากได้รับการตีความอย่างเหมาะสม เช่นนัน้ จึงไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มบทบญัญัติเร่ืองเหตุแห่งการประหตัประหารในอนุสญัญา 1951 อีก3 

7. ในการใช้เกณฑ์ในการจ ากัดความของค าว่า ผู้ลีภ้ยั เพื่อพิจารณาสถานภาพของผู้ลีภ้ัยนัน้ ผู้พิจารณา
จ าเป็นต้องใช้แนวทางการประเมินแบบองค์รวม และ ค านึงถึงสถานการณ์แวดล้อมทัง้หมดที่เก่ียวข้อง
กับกรณีดังกล่าว ผู้พิจารณามีความจ าเป็นจะมองเห็นภาพรวมของบุคลิกภาพ ภูมิหลัง  และ 
ประสบการณ์เฉพาะตัวของผู้ขอลีภ้ัย ตลอดจนการวิเคราะห์ และความรู้ที่ทันเหตุการณ์ในเชิง
ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวฒันธรรม ของประเทศต้นทาง อนึ่ง การกล่าวโดยรวมโดยไม่แยกความ
แตกต่างระหว่างผู้หญิงหรือผู้ชายย่อมไม่เป็นประโยชน์ และหากท าเช่นนัน้ รายละเอียดที่มีความส าคัญ
ต่อกรณีที่ก าลงัพิจารณาอยู่อาจจะถูกมองข้ามไป 

8. องค์ประกอบดังที่จะกล่าวดังต่อไปด้านล่างนีถื้อเป็นส่ิงส าคัญในการการตีความโดยค านึงถึงประเด็น
ทางเพศสภาพ หลักเกณฑ์อื่นๆ (เช่น การอยู่นอกประเทศต้นทาง) ยังคงมีเหมือนเดิม และแน่นอนว่า
ยังคงมีความส าคัญต่อการประเมินค าร้องในลักษณะองค์รวม ทัง้นี ้ในเอกสารนีท้ัง้ฉบับ การใช้ค าว่า 
“ผู้หญิง” (women) ให้หมายรวมถึง “เด็กหญิง” (girl-child) ด้วย 
 

ข. ความกลัวอันมีมูลจะกล่าวอ้างได้ว่าจะได้รับการประหัตประหาร (well-founded fear of persecution) 
 

9. ความกลัวอันมีมูลจะกล่าวอ้างได้ว่าจะได้รับการประหัตประหารจะถูกพิจารณาเป็นกรณีตาม
สถานการณ์เฉพาะที่เกิดขึน้กับแต่ละกรณี ในขณะที่บุคคลไม่ว่าเพศชายหรือหญิงอาจตกอยู่ใน
สถานการณ์เส่ียงชนิดเดียวกัน การประหตัประหารบางอย่างอาจเกิดขึน้จ าเพาะเจาะจงกับเพศใดเพศ
หนึ่ง กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายอาญาระหว่างประเทศได้ก าหนดไว้ว่าการ
กระท าใดถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย เช่น การใช้ความรุนแรงทางเพศ และ การกระท าที่สนับสนุน
การใช้ความรุนแรงทางเพศ ถือเป็นการละเมิดร้ายแรงอันก่อให้เกิดการประประหัตประหาร4  ในกรณี
ดงักล่าว กฎหมายระหว่างประเทศจะสามารถช่วยผู้มีอ านาจตัดสินใจในการพิจารณาว่าการกระท าใด
เข้าข่ายมีลักษณะเป็นการประหัตประหาร ทัง้นี ้การข่มขืน การใช้ความรุนแรงทางเพศใด ๆ   การขลิบ
อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนการค้ามนุษย์ 5 ล้วนน าไปสู่ความ
เจ็บปวดที่ร้ายแรงต่อทัง้ร่างกายและจิตใจ และถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการประหัตประหาร ไม่ว่าจะ
กระท าโดยรัฐหรือบุคคลใดก็ตาม 

 
3 โปรดดู Summary Conclusions – Gender-Related Persecution, Global Consultations on International Protection, San Remo Expert 

Roundtable, 6-8 September 2001, no. 1 and no. 3 (“Summary Conclusions – Gender-Related Persecution”). 
4 โปรดดู UNHCR, คู่มือเก่ียวกบักระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาสถานภาพผู้ล้ีภยั, วรรค 51. 
5 โปรดดูด้านล่าง วรรค 18. 
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10. กฎหมายบางประเภทอาจมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการประหัตประหารในหรือโดยตัวเองซึ่งมีนัยต่อการ
พิจารณาค ากล่าวอ้างในค าร้องเก่ียวเนื่องกับเพศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่กฎหมายนัน้เกิดขึน้จาก
จารีตประเพณี วัฒนธรรม หรือ แนวปฏิบัติอันขัดแย้งกับพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
อย่างไรก็ดี ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ร้องมีภาระพิสูจน์ว่าตนมีความหวาดหลัวต่อการประหัตประหารอนั
เกิดขึน้จากการบงัคบัใช้กฎหมายดังกล่าว ทัง้นี ้ค ากล่าวอ้างนีจ้ะไม่มีผลต่อการพิจารณา หากกฎหมาย
เช่นว่าไม่ได้ถูกบงัคบัใช้แล้ว 

11. แม้ว่ารัฐจะห้ามไม่ให้มีการกระท าการประหตัประหารชนิดใดแล้ว (เช่น การขลิบอวยัวะเพศหญิง) รัฐก็
ยงัอาจมีการยอมรับหรือยอมให้การกระท าดงักล่าวเกิดขึน้ หรือ ไม่มีวิธีการป้องกันอนัสมควรเพื่อหยุด
กระกระท าดงักล่าว ในกรณีเช่นนี ้ การมีอยู่ของกฎหมายซึ่งมีเนือ้ความห้ามหรือติเตียนการกระท าการ
ประหตัประหารไม่อาจเพียงพอจะท าให้การพิจารณาสถานะผู้ลีภ้ยัของบุคคลใดไม่เป็นผล 

12. ในกรณีที่มีบทลงโทษ หรือ การลงโทษ ต่อกระท ากระอันไม่สอดคล้อง หรือ ละเมิดต่อนโยบายหรือ
กฎหมาย มีความรุนแรงจนไม่สมสัดส่วน และ มีมิติทางเพศสภาพ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
ประหัตประหาร6 แม้ว่ากฎหมายนัน้จะมีลักษณะมีการบังคับใช้โดยทั่วไป การใช้บทลงโทษหรือการ
ปฏิบัติใด ย่อมต้องสมเหตุสมผลกับจุดประสงค์ของกฎหมายนัน้ ดังนัน้ การลงโทษที่รุนแรงต่อบุคคล
เพศหญิงที่ละเมิดกฎหมายเช่นว่า หรือ ก้าวล่วงจริยธรรมทางสงัคมจึงถือเป็นการประหตัประหาร 

13. ในกรณีที่กฎหมายหรือนโยบายมีจุดประสงค์อนัเป็นธรรม แต่มีวิธีการหรือการบงัคบัใช้ที่น าไปสู่ผลลัพธ์
อันมีนัยต่อการมีอคติกับบุคคลที่ถูกพิจารณาอยู่นัน้ ย่อมถือเป็นการประหัตประหาร ตัวอย่างเช่น 
ในขณะที่มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าการวางแผนครอบครัวเป็นวิธีการอันเหมาะสมในการ
จดัการปัญหาเร่ืองประชากร อย่างไรก็ดี การบังคับใช้นโยบายดังกล่าวโดยการใช้วิธีการบังคับให้ท า
แท้งหรือการท าหมันย่อมละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แม้ว่าการปฏิบัติเช่นนีไ้ด้ถูก
บังคับใช้ภายใต้กรอบของกฎหมายก็มีลักษณะเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงและถือเป็นการ
ประหตัประหาร 

การเลือกประติบัติที่ถือว่าเป็นการประหัตประหาร 

14. ในขณะที่เป็นที่ตกลงโดยทัว่ไปว่า “เพียง” การเลือกประติบัติในกรณีปกติ อาจไม่เข้าลักษณะ เป็นการ
ประหัตประหารในหรือโดยตัวเอง อย่างไรก็ดี รูปแบบการเลือกประติบัติหรือการปฏิบัติโดยให้ความ
ช่วยเหลือน้อยกว่า (less favorable treatment) เมื่อรวมกันหลายๆ ครัง้  อาจเ ข้าข่ายเป็นการ
ประหัตประหารและจ าเป็นซึ่งความคุ้มครองในทางประหว่างประเทศได้ เช่น ถ้าหากว่ามาตรการที่ใช้
ในการประหตัประหารน าไปสู่ผลลพัธ์ที่ร้ายแรงต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบ เช่น การจ ากัดสิทธใินการท า

 
6 คนท่ีหลบหนีการด าเนินคดีหรือการลงโทษเน่ืองจากท าความผิดตามกฎหมายจารีตประเพณีทัว่ไปโดยปรกติแล้วไม่ใช่ผู้ลีภ้ัย แต่อย่างไรก็ตาม 
เส้นท่ีแบ่งความชัดเจนนีอ้าจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีมีการลงโทษเกินสดัส่วนเน่ืองจากการละเมิดกฎหมายท่ีชอบธรรม. โปรดดู 
UNHCR, คู่มือ, วรรค 56 และ 57. 
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มาหากิน สิทธิในการนับถือศาสนา หรือ สิทธิในการเข้าถึงการศึกษา7ก็อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการ
ประหตัประหาร 

15. อีกส่ิงส าคัญในการพิจารณาเร่ืองค าร้องที่เก่ียวกับเพศสภาพ คือ การวิเคราะห์ลักษณะของการ
ประหตัประหารโดยรัฐซึ่งล้มเหลวในการขยายความคุ้มครองต่อปัจเจกบุคคลในการป้องกันภยันตราย
บางประเภท ถ้าหากโดยนโยบายหรือแนวปฏิบัติ รัฐไม่ยอมรับว่าบุคคลมีสิทธิหรือควรได้รับความ
คุ้มครองจากการละเมิดที่รุนแรง ย่อมกล่าวได้ว่ามีการประหัตประหารเกิดขึน้จากการไม่ขยายความ
คุ้มครอง ซึ่งอาจจะน ามาสู่ภยันตรายอันร้ายแรงโดยปราศจากการน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ 
(impunity) ที่ถือเป็นการประหัตประหาร การใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือ การใช้ความรุนแรง
เพราะรสนิยมทางเพศ (sexual orientation) ของบุคคลใด ย่อมเข้าลักษณะที่จะต้องวิเคราะห์ตาม
บริบทนี ้

การประหัตประหารจากรสนิยมทางเพศของบุคคล 

16. ค าร้องขอเป็นผู้ลีภ้ัยที่มีฐานมาจากการมีรสนิยมทางเพศที่แตกต่างเป็นเร่ืองที่มีองค์ประกอบทางเพศ
สภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง เพศวิถี (sexuality) หรือ พฤติกรรมทางเพศ (sexual practices) ของผู้ร้องอาจมี
ความเก่ียวข้องกับการพิจารณาค าร้องขอเป็นผู้ลีภ้ัย หากมีการกล่าวอ้างว่าตนได้ถูกประหัตประหาร 
(รวมถึงถูกเลือกประติบัติ) เนื่องจากเพศวิถีหรือพฤติกรรมทางเพศ ในหลายกรณี ผู้ร้องจะปฏิเสธว่าตน
เห็นด้วยกับการที่สังคมหรือวัฒนธรรมตัดสินบทบาทหรือหน้าที่ที่บุคคลพึงมีตามเพศ  โดยค าร้อง
ลกัษณะนีพ้บมากในค าร้องของบุคคลรักร่วมเพศ (homosexuals) บุคคลข้ามเพศ (transsexuals) และ 
บุคคลลักเพศ (transvestites) ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับความอาฆาต ความรุนแรง การละเมิด หรือ การ
เลือกปรติบติัย่างร้ายแรงหรือที่สะสมจากสงัคม 

17.  การรักร่วมเพศเป็นส่ิงที่ผิดกฎหมายในบางสงัคม ซึ่งการบงัคบัใช้โทษทางอาญาที่รุนแรงส าหรับบุคคล
รักร่วมเพศ เช่นนี ้ถือเป็นการประหัตประหาร เฉกเช่นเดียวกันกับการลงโทษผู้หญิงที่ไม่ยอมใส่ผ้าคลุม
หน้าในบางสงัคม แม้ในสงัคมที่ไม่ได้มีการลงโทษทางอาญากับบุคคลรักร่วมเพศ ผู้ร้องก็สามารถกล่าว
อ้างได้ หากรัฐไม่ยอมรับหรือยงัคงใช้มาตรการที่มีลักษณะเลือกประติบัติหรือเป็นภยนัตรายกับบุคคล
รักร่วมเพศ หรือ หากรัฐไม่สามารถให้ความคุ้มครองผู้ ร้องจากภยันตรายดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การค้ามนุษย์เพื่อบังคับให้ค้าประเวณี หรือ หาประโยชน์อันมิชอบทางเพศ (sexual exploitation) 
ซ่ึงเป็นรูปแบบหนึ่งในการประหัตประหาร8 

 
7 โปรดดู UNHCR, คู่มือ, วรรค 54. 
8 เพื่อวัตถุประสงค์ของแนวทางนี ้ค าว่า “ค้ามนุษย์” (trafficking) ให้จ ากัดความตามมาตรา 3 ของพิธีสารสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน 
ปราบปราม และ ลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง (United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking 
in Persons, especially Women and Children) ซึ่งเป็นเอกสารเพิ่มเติมของ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้าม
ชาติ ปี ค.ศ. 2000 (United Nations Convention against Transnational Organised Crime, 2000) มาตรา 3(1) บัญญัติว่า การค้ามนุษย์ 
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18. ผู้หญิงหรือผู้เยาว์บางคนที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์อาจมีค าร้องอนัเป็นเหตุสมควรที่จะได้รับสถานภาพผู้ลี ้
ภยัภายใต้อนุสญัญา 1951 การบงัคบัหรือหลอกลวงให้ผู้หญิงหรือผู้เยาว์เข้าท างานโดยมีจุดประสงค์ที่
จะบงัคบัให้ค้าประเวณีหรือหาประโยชน์อันมิชอบทางเพศเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้ความรุนแรง หรือ
ละเมิด อันเก่ียวเนื่องกับเพศซี่งอาจน าไปสู่ความตาย การกระท าดังกล่าวอาจถูกพิจารณาว่าเป็น
รูปแบบหนึ่งของการทรมาน หรือ การปฏิบติัที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย ่ายีศกัด์ิศรี นอกจากนัน้ การ
กระท าเช่นว่ายงัถือเป็นการจ ากัดสิทธิในการเดินทางของผู้หญิงอย่างรุนแรง เพราะมีการลักพาตัว การ
กักขังหน่วงเหนี่ยว และ/หรือ การยึดหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจ าตัวอื่นๆ  ย่ิงไปกว่านัน้ ผู้หญิง
หรือผู้เยาว์อาจจะต้องประสบกับผลพวงร้ายแรงที่เกิดขึน้ภายหลังจากการหลบหนี และ/หรือ การ
กลบัไปยงัถ่ินที่จากมา เช่น การตอบโต้หรือการล้างแค้นจากขบวนการค้ามนุษย์หรือบุคคลทัว่ไป ทัง้ยงั
มีความเป็นไปได้ตามสภาพความเป็นจริงว่าผู้หญิงและผู้เยาว์เหล่านีจ้ะเส่ียงต่อการเป็นเหย่ือค้ามนุษย์
อีกครัง้ หรือ การถูกขับไล่ออกจากชุมชนหรือครอบครัว หรือ การถูกเลือกประติบติัอย่างรุนแรง ฉะนัน้ 
กรณีที่ผู้ร้องเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์เพื่อบังคับค้าประเวณีหรือหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศจึง
สามารถใช้เป็นค ากล่าวอ้างเพื่อร้องขอสถานภาพผู้ลีภ้ัยได้ หากรัฐไม่สามารถหรือไม่ ต้องการที่จะให้
ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือมีความเส่ียงในการตกเป็นเหยื่อของภยัดังกล่าว9  

ผู้ประหัตประหาร (Agents of persecution) 

19. ผู้ประหัตประหารสามารถเป็นได้ทัง้รัฐและบุคคลธรรมดาภายใต้บริบทของค าว่าผู้ลีภ้ยั ในขณะที่การ
ประหตัประหารในกรณีส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการกระท าของผู้ถืออ านาจรัฐในประเทศ การเลือกประ
ติบติัหรือการกระท ารุนแรงลักษณะอื่นอาจเกิดขึน้โดยบุคคลทัว่ไปอาจถือเป็นการประหตัประหาร หาก
ผู้มีอ านาจรับรู้ถึงการกระท าเช่นว่าแต่ยังยอมให้เกิดขึน้ต่อไป หรือ หากผู้อ านาจปฏิเสธหรือไม่สามารถ
ให้ความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพได้10 
 

ค. ความเป็นเหตุเป็นผล (“ด้วยเหตุของ”) 
 

20. ความหวาดกลัวต่อการประหัตประหารจะต้องมีความเก่ียวข้องกับเหตุตามที่ระบุในอนุสญัญาอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือมากกว่านัน้ ซึ่งหมายถึง “ด้วยเหตุของ” เชือ้ชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือ การเป็นสมาชิก
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ ความเห็นทางการเมือง เหตุตามที่ระบุในอนุสัญญาต้อง เป็นปัจจัยที่
เก่ียวข้องโดยไม่จ าเป็นจะต้องเป็นเหตุผลเพียงอย่างเดียวหรือจะต้องเป็นเหตุผลหลัก ในหลายเขต
อ านาจศาล ความเป็นเหตุเป็นผล (“ด้วยเหตุของ”) จะต้องได้รับการพิสูจน์อย่างชดัแจ้ง (ตัวอย่างเช่น 

 

หมายถึง “การคดัเลือก ขนส่ง โอนย้าย ดูแล หรือ รับคน ด้วยวิธีการข่มขู่ หรือ ใช้ก าลงับงัคบัขู่เข็ญรูปแบบอื่น การลกัพาตวั ฉ้อโกง หลอกลวง 
หรือ ใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือ ใช้จุดอ่อน หรือ ให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์เพ่ือให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลเพื่อควบคุมอีกคนเพื่อใช้
ประโยชน์ การใช้ประโยชน์นีใ้ห้รวมอย่างน้อยถึงการค้าประเวณีและการหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศในรูปแบบอื่น การบงัคบัใช้แรงงานหรือ
บริการ ใช้เป็นทาสหรือวิธีอื่นท่ีเยี่ยงทาส การเป็นข้ารับใช้ หรือการลกัลอบน าอวยัวะออกจากร่างกาย”. 
9 การค้ามนุษย์ด้วยเหตุผลอื่นอาจเป็นการประหตัประหารได้เช่นกัน ทัง้นี ้แล้วแต่กรณี. 
10 โปรดดู UNHCR, คู่มือ, วรรค 54. 
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ในเขตอ านาจศาลของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี) ในขณะที่ในบางประเทศ[เขตอ านาจ
ศาล] การกล่าวอ้าง ถึงความเป็นเหตุเป็นผลจะไม่ได้รับการพิจารณาแยกออกมาเป็นประเด็นเด่ียว แต่
จะได้รับการพิจารณาโดยภาพรวม ร่วมกับบริบทอื่นๆ ของค าว่าผู้ลีภ้ัย ในค าร้องที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางเพศ ส่ิงที่ยากส าหรับผู้พิจารณามักจะไม่ใช่การตัดสินใจว่าค าร้องมีฐานอยู่บนเหตุใด แต่
เป็นการตดัสินใจเร่ืองความเป็นเหตุเป็นผลว่า ความหวาดกลัวนัน้เกิดจากจากการประหัตประหารที่มี
ฐานมาจากมลูเหตุที่ระบุตามอนุสญัญาหรือไม่ การใช้เหตุตามระบุในอนุสัญญาในการประหตัประหาร
ย่อมเพียงพอต่อการพิสูจน์ความเกี่ยวเนื่องกันในประเด็นดงักล่าว ไม่ว่าโดยรัฐหรือบุคคลใดที่ไม่ใช่รัฐก็
ตาม 

21. ในกรณีที่มีความเส่ียงในการถูกประหัตประหารโดยบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ (เช่น สามี คู่ชีวิต หรือ 
บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ) ด้วยหนึ่งในมูลเหตุดังระบุในอนุสัญญา ย่อมถือได้ว่ามีความเป็นเหตุ
เป็นผลเกิดขึน้ ไม่ว่ามีจะการให้ความคุ้มครองโดยรัฐหรือไม่ก็ตาม ในทางกลับกัน หากความเส่ียงใน
การถูกประหตัประหารที่เกิดโดยบุคคลที่ไมใช่เจ้าหน้าที่รัฐนัน้ไม่มีอยู่บนมูลเหตุดังระบุในอนุสัญญา แต่
รัฐไม่สามารถหรือไม่ต้องการที่จะคุ้มครองผู้ถูกประหัตประหารเนื่องด้วยมูลเหตุดังระบุในอนุสัญญา 
ย่อมถือได้ว่ามีความเกี่ยงโยงกันเกิดแล้วเช่นกัน11 
 

ง. มูลเหตุตามอนุสัญญา 
 

22. การตีความประเด็นอ่อนไหวทางเพศสภาพในบริบทของมูลเหตุแต่ละเหตุตามที่ระบุตามอนุสัญญามี
ความส าคัญต่อการพิจารณาว่าค าร้องใดเข้าเกณฑ์การเป็นผู้ลีภ้ัยหรือไม่ ในหลายกรณี ผู้ร้องต้อง
เผชิญกับการประหัตประหารเนื่องจากมูลเหตุตามอนุสัญญาที่ได้รับหรือถูกก าหนดให้กับตน 
ตวัอย่างเช่น ในหลายสงัคม ผู้หญิงจะถูกมองว่า เธอมีความเห็นทางการเมือง เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา 
หรือ การรวมกลุ่มทางสงัคม  เหมือนกับญาติหรือคนรู้จกัหรือผู้คนในชุมชนของเธอ 

23. ส่ิงที่มีความส าคัญ คือ ผู้พิจารณาต้องตระหนักว่า ในค าร้องที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางเพศ การ
ประหัตประหารอาจเกิดขึน้จากเหตุมากกว่าหนึ่งเหตุดังระบุในอนุสัญญาได้ ตัวอย่างเช่น ค าร้องขอ
สถานภาพผู้ลีภ้ยัที่มีฐานมาจากการละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมหรือศาสนาอาจได้รับการวิเคราะห์ทัง้
ในแง่ของ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือ การเป็นสมาชิกภาพกลุ่มสงัคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ฉะนัน้ 
ผู้ร้องไม่จ าต้องระบุโดยชดัเจนว่าความกลัวจากการถูกประหตัประหารมีมูลมาจากเหตุใดโดยเฉพาะ 

เชือ้ชาติ 

24. เพื่อประโยชน์ในการจ ากัดความค าว่าผู้ลีภ้ัย ได้มีการจ ากัดความค าว่า เชือ้ชาติ (race)  ให้หมาย
รวมถึงกลุ่มชาติพนัธุ์ทุกประเภท (all kind of ethnic groups) ที่ได้รับการเรียกว่า “เชือ้ชาติ” (“races”) 
เป็นการทั่วไป12 การประหัตประหารด้วยเหตุผลทางเชือ้ชาติต่อชายและหญิงอาจแสดงออกมาใน

 
11 โปรดดู Summary Conclusions – Gender-Related Persecution, no. 6. 
12 โปรดดู UNHCR, คู่มือ, วรรค 68. 
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รูปแบบที่แตกต่างกัน ยกตวัอย่างเช่น การที่ผู้ประหัตประหารอาจเลือกที่จะกระท าต่อเพศชายโดยการ
ท าลายอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ และ/หรือ ความเจริญรุ่งเรืองของกลุ่มเชือ้ชาติกลุ่มหนึ่ง ด้วยการฆ่า การ
ท าให้พิการ หรือ การกักขัง  ในขณะที่เพศหญิงอาจถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของอัตลักษณ์ของชาติ
พนัธุ์หรือเชือ้ชาติ จึงถูกประหตัประหารในอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น การใช้ความรุนแรงทางเพศ หรือ การคุม
การเจริญพนัธุ์ 

ศาสนา 

25. ในบางรัฐ ศาสนาก าหนดบทบาทเฉพาะเจาะจงหรือรูปแบบความประพฤติที่แตกต่างกันส าหรับผู้หญิง
และผู้ชาย หากผู้หญิงไม่ปฏิบติัตามบทบาทที่ถูกก าหนดหรือปฏิเสธที่จะปฏิบติัตามรูปแบบพฤติกรรมที่
สร้างไว้ ก็จะเป็นผลให้ถูกลงโทษ ผู้หญิงจึงอาจมีความหวาดกลัวต่อการประหตัประหารด้วยเหตุผลทาง
ศาสนา การที่ผู้หญิงคนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามบทหรือที่รูปแบบความประพฤติเช่นว่า  อาจเป็นหลักฐานที่
แสดงให้เห็นว่าความเห็นทางศาสนาของเธอเป็นเร่ืองที่สังคมไม่อาจยอมรับได้ โดยไม่ต้องพิจารณาว่า
แท้จริงแล้วเธอมีความเชื่ออย่างไร ผู้หญิงอาจจะต้องเผชิญกับภยันตรายเนื่องจากความเชื่อหรือการ
ปฏิบัติตนทางศาสนา หรือ ตามความเชื่อที่เธอถูกเหมารวมอยู่ ตลอดจนการที่เธอปฏิเสธที่จะยึดถือ
ตามความเชื่อใดๆ หรือ ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามศาสนาที่สังคมนับถือ หรือ ปฏิเสธที่จะปรับพฤติกรรม
ของตวัเองให้เข้ากับค าสอนของศาสนาที่สงัคมนบัถือ  

26. เมื่อพิจารณาค าร้องที่เก่ียวข้องกับเร่ืองเพศสภาพ อาจพบว่ามีการทับซ้อนกันระหว่างเหตุเร่ืองศาสนา
และเหตุเร่ืองความเห็นทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเมื่อมีการกล่าวหาเร่ืองความเห็นทาง
การเมือง ในขณะที่ศาสนาต้องการให้ผู้หญิงประพฤติอย่างหนึ่ง  แต่ผู้หญิงมีการโต้ต้อบด้วยการ
ประพฤติในทางตรงกันข้ามกัน ซึ่งอาจถูกถือได้ว่าผู้หญิงมีความเห็นทางการเมืองที่ไม่อาจยอมรับได้ 
ตัวอย่างเช่น ในบางสังคม บทบาทของผู้หญิงอาจเป็นผลมาจากความต้องการของรัฐหรือศาสนา
ทางการของประเทศ ท าให้ผู้มีอ านาจหรือบุคคลอื่นที่ท าการประหัตประหารอาจมองว่า การที่ผู้หญิงไม่
ปฏิบัติตามบทบาทที่ถูกก าหนด ถือเป็นละเว้นการปฏิบัติหรือละเว้นการมีความเชื่อทางศาสนา ใน
ขณะเดียวกัน การละเว้นการปฏิบติัตามศาสนาอาจถูกตีความว่า เป็นการมีความเห็นทางการเมืองที่ รัฐ
ไม่อาจยอมรับได้ เพราะเป็นภยัคุกคามต่อฐานโครงสร้างของอ านาจทางการเมือง ซึ่งกรณีนีจ้ะเห็นได้
ชัดเจนในสังคมที่แทบจะไม่มีการแบ่งแยกระหว่าง สถาบันศาสนา สถาบันกฎหมาย และ ลัทธิความ
เชื่อของรัฐ 

สัญชาติ 

27. สญัชาติไม่ได้จ ากัดแค่ “ความเป็นพลเมือง” (citizenship) หากยงัหมายถึงการเป็นสมาชิกของกลุ่มชาติ
พันธุ์หรือกลุ่มทางภาษาศาสตร์ และ ในบางครัง้ อาจมีการทับซ้อนกับค าว่า “เชือ้ชาติ”13 ทัง้นี ้การ
ประหตัประหารด้วยเหตุเร่ืองสัญชาติ (และเชือ้ชาติเช่นกัน) จะไม่ได้เกิดขึน้กับหญิงหรือชายโดยเฉพาะ 

 
13 โปรดดู UNHCR, คู่มือ, วรรค 74. 
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ในหลายกรณีการประหตัประหารจะมีประเด็นทางเพศสภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยประเด็นที่มกัพบมาก
ที่สดุคือการใช้ความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง 

สมาชิกภาพกลุ่มสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง14 

28.  บ่อยครัง้ที่ค าร้องเก่ียวกับเพศสภาพจะได้รับการวิเคราะห์ให้อยู่ภายใต้ประเด็นนี ้ ฉะนัน้ การท าความ
เข้าใจอย่างขัดแจ้งในประเด็นนีจ้ึงมีความส าคัญอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี การเน้นย า้ใน
เหตุเร่ืองสมาชิกภาพของกลุ่มสงัคมอาจท าให้เหตุอื่นที่ระบุตามอนุสัญญา ถูกมองข้ามไป เช่น ศาสนา 
หรือ ความเห็นทางการเมือง ดังนัน้ การตีความในบริบทของเหตุนีย่้อมไม่อาจลดทอนความจ าเป็นใน
การพิจารณาเหตุอื่นๆ อีกส่ีเหตุดงัระบุในอนุสญัญา 

29. ดังนัน้ กลุ่มสังคมหมายถึงกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะ (characteristics) ร่วมกัน หรือ กลุ่มคนที่คนใน
สังคมมองว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกัน (perceived as a group by society) ไม่ได้หมายถึงกลุ่มคนที่มี
ความเส่ียงในการถูกประหัตประหาร (risks of being persecuted)ร่วมกัน ลกัษณะร่วมเหล่านัน้มักจะ
เป็นส่ิงที่มีติดตวัมาแต่ก าเนิด เปล่ียนแปลงไม่ได้ หรือ เป็นพืน้ฐานของอตัลกัษณ์ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
หรือ การใช้สิทธิมนุษยชนของบุคคล 

30. เพศ (sex) อาจจดัอยู่ในประเภทของกลุ่มสงัคม โดย ผู้หญิง ถือเป็นตวัอย่างหนึ่งที่ชดัเจนของกลุ่มย่อย
ทางสังคม (social subset) ซึ่งเป็นลักษณะที่มีมาแต่ก าเนิดและไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ และมัก
ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากผู้ชาย15 ลักษณะเหล่านีย้ังอาจท าให้ผู้หญิงเป็นกลุ่มหนึ่งของสังคม ท า
ให้ผู้หญิงได้รับการปฏิบัติและตกอยู่ในมาตรฐานที่แตกต่างในบางประเทศ16 ทัง้นี ้เพื่อความเท่าเทียม 
ค านิยามนีย่้อมเก่ียวข้องกับบุคคลรักร่วมเพศ บุคคลข้ามเพศ และ บุคคลลกัเพศ ด้วย 

31. ขนาดของกลุ่มอาจถูกน ามาใช้ในการปฏิเสธที่จะยอมรับว่า “ผู้หญิง” เป็นกลุ่มสงัคม ข้อโต้แย้งนีไ้ม่อาจ
ยกขึน้มาได้ทัง้ในแง่ของข้อเท็จจจริงและเหตุผล เพราะไม่มีมูลใดตามอนุสัญญาที่เก่ียวข้องกับขนาด
ของกลุ่มเลย ดังนัน้ จึงไม่ควรก าหนดว่ากลุ่มสังคมต้องร่วมมือกัน หรือ สมาชิกในกลุ่มต้องมี
ความสัมพันธ์กันอย่างสมัครใจ17 หรือ สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความเส่ียงต่อการถูกประหัตประหาร 18 
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มนัน้แยกต่างหากจากการประหัตประหาร 

 
14 ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู  UNHCR’s Guidelines on International Protection: “Membership of a particular social group” within the 
context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees (HCR/GIP/02/02, 7 
May 2002). 
15 โปรดดู Summary Conclusions – Gender-Related Persecution, no. 5. 
16 โปรดดู บทสรุปของคณะกรรมการบริหาร หมายเลข 39 ว่าด้วยผู้ลีภ้ัยผู้หญิงและการคุ้มครองระหว่างประเทศ ปี ค.ศ. 1985 “รัฐ...มีอิสระท่ี
จะตีความว่าผู้ขอลีภ้ัยท่ีเป็นผู้หญิง ซึ่งต้องเผชิญกับการปฏิบตัิท่ีไร้ความเป็นมนุษย์ เน่ืองจากท าผิดศีลธรรมของสงัคมท่ีตนอาศยัอยู่ อาจได้รับ
การพิจารณาว่าเป็น “กลุ่มสงัคม” ตามความหมายของมาตรา 1A(2) ของอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยผู้ลีภ้ัย ปี ค.ศ. 1951”. 
17 โปรดดู Summary Conclusions – Membership of a Particular Social Group, Global Consultations on International Protection, San 
Remo Expert Roundtable, 6-8 September 2001, no. 4 ( “Summary Conclusions – Membership of a Particular Social Group”). 
18 โปรดดู Summary Conclusions – Membership of a Particular Social Group, เหมือนท่ีอ้างด้านบน หมายเลข 7. 
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อย่างไรก็ดี การเลือกปฏิบติัหรือการประหัตประหารอาจเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณา
ในเร่ืองการมีอยู่ของกลุ่มในทางใดทางหนึ่ง19 

ความเห็นทางการเมือง 

32. ภายใต้เหตุนี ้ ผู้ร้องต้องแสดงให้เห็นว่าตนมีความหวาดกลัวอย่างมีมลูว่าจะถูกประหัตประหารจากการ
มีความเห็นทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง (ซึ่งมกัจะแตกต่างจากความเห็นของรัฐบาลหรือส่วนต่างๆ 
ของสังคม) หรือ จากการถูกระบุว่ามีความเห็นทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้พิจารณาจะต้อง
ตีความค าว่า ความเห็นทางการเมือง อย่างกว้างให้ครอบคลุมถึงความเห็นหรือประเด็นใดๆก็ตามที่รัฐ 
รัฐบาล สังคม หรือ นโยบายสามารถเข้าไปเก่ียวข้องได้ ซึ่งอาจรวมถึงความเห็นเก่ียวกับบทบาทของ
เพศสภาพ และ พฤติกรรมที่แตกต่าง (non-conformist behaviour) ซึ่งท าให้ผู้ประหตัประหารมองว่าผู้
ร้องมีความเห็นทางการเมืองทางใดทางหนึ่ง ในกรณีนี ้ไม่ส าคัญว่าในเบือ้งต้นผู้ร้องจะมองว่าส่ิงที่ตน
ท าเ ป็นกิจกรรมทางการเมือง  (inherently political activity) ห รือไม่ใช่ กิจกรรมทางการเมือง 
(inherently non-political activity) เพราะบริบทของสถานการณ์ที่เ กิดขึน้ในแต่ละกรณีจะใช้เป็น
ข้อพิจารณาว่าเข้าลักษณะการแสดงความเห็นการเมืองหรือไม่ อย่างไรก็ดี อาจตัง้สมมติฐานได้ว่าค า
ร้องที่มีฐานมาจากความเห็นทางการเมืองเกิดจากการที่ ผู้ ร้องมีความเห็นหรือถูกคาดคะเนว่ามี
ความเห็นที่ไม่ตรงกับผู้ถืออ านาจรัฐหรือสังคม ซึ่งมีนัยส าคัญต่อนโยบาย จารีตประเพณี และ วิธีการ
ของบุคคลเหล่านี ้นอกจากนี  ้ในค าร้องที่เก่ียวกับความเห็นทางการเมือง ผู้พิจารณายังสามารถ
ตัง้สมมติฐานได้ว่า ผู้มีอ านาจรัฐหรือองคาพยพในสงัคมที่มีความเกี่ยวข้องนัน้ทราบหรือจะได้ทราบว่า
ผู้ร้องมีความเห็นดังกล่าว หรือ คิดว่าผู้ร้องมีความเห็นดังกล่าว โดยไม่จ าเป็นเสมอไปว่าผู้ร้องจะต้อง
แสดงออกว่าตนมีความเห็นเช่นว่า เคยได้รับผลกระทบจากการเลือกประติบัติหรือประหตัประหารมา
ก่อน ในกรณีเช่นนี ้ความหวาดกลัวอันมีมูลจะถูกประเมินโดยค านึงถึงผลที่ตามมาจากการที่ผู้ ร้องมี
จุดยืน (dispositions) บางประการและพบว่าผู้ร้องอาจต้องเผชิญกับการประหัตประหาร ถ้าเดินทาง
กลบัไป 

33. ภาพลกัษณ์ของผู้ลีภ้ยัทางการเมืองในรูปแบบของบุคคลที่หลบหนีการประหตัประหารเนื่องด้วยการไป
เก่ียวข้องโดยตรงในกิจกรรมทางการเมือง อาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่ผู้หญิงประสบอยู่
ในบางสงัคมเสมอไป โดยส่วนใหญ่ ผู้หญิงจะมบีทบาทในกิจกรรมทางการเมืองระดับแนวหน้า (high-
profile political activity) ในจ านวนที่น้อยกว่าผู้ชาย และผู้หญิงจ านวนมากจะมีบทบาทในกิจกรรม
การเมืองระดับล่าง (low level political activity) ที่สะท้อนให้เห็นถึงมมุมองในเร่ืองบทบาททางเพศ
สภาพ (gender roles) ตวัอย่างเช่น ผู้หญิงที่รักษาพยาบาลทหารกบฏผู้บาดเจ็บ ผู้หญิงที่เป็นผู้เกณฑ์
หรือระดมผู้มีความเห็นทางการเมืองตรงกัน (recruitment of sympathisers) หรือ ผู้หญิงที่เป็นผู้เตรียม
หรือแจกใบปลิว ผู้หญิงมักจะถูกกล่าวหาว่ามีความเห็นทางการเมืองเช่นเดียวกับครอบครัวหรือญาติ
เพศชายของตน ทัง้ยังมีแนวโน้มที่จะถูกประหัตประหารเพราะการกระท าของญาติเพศชายด้วย แม้ที่
กล่าวมาจะเป็นการวิเคราะห์ภายใต้บริบทที่ว่าผู้หญิงถูกกล่าวหาว่ามีความเห็นทางการเมือง ก็ยงัถือได้

 
19 โปรดดู Summary Conclusions – Membership of a Particular Social Group, เหมือนท่ีอ้างด้านบน หมายเลข 6. 
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ว่าผู้หญิงได้ถูกประหตัประหารเพราะการเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมด้วย กล่าวคือ “ครอบครัว” ของตน 
ดงันัน้ ผู้พิจารณาจึงต้องน าปัจจยันีม้าร่วมพิจารณาในค าร้องที่เก่ียวกับเพศสภาพเช่นกัน 

34. ข้อพิจารณาที่ส าคัญส าหรับค าร้องที่เก่ียวกับเพศสภาพ คือ การตระหนักว่าผู้หญิงอาจไม่ต้องการท า
กิจกรรมบางอย่าง เช่น การจดัหาอาหารให้กับทหารรัฐบาล ซึ่งผู้ประหตัประหารกลับมองว่าเป็นการมี
ความเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง 

บทที่สาม – ประเด็นทางวิธีสบัญญัติ20 

35. บุคคลผู้ที่ย่ืนค าร้องเก่ียวพันกับประเด็นทางเพศสภาพ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีที่เป็นผู้รอดชีวิต
จากการทรมานหรือความเจ็บปวดทางจิตใจ จ าเป็นจะต้องมีสภาวะแวดล้อมที่เกือ้หนุนอนัจะท าให้ผู้
ร้องมีความมัน่ใจได้ว่าค าร้องของตนจะถูกเก็บเป็นความลบั เพราะผู้ร้องบางคนมีความอบัอายกับส่ิงที่
เกิดขึน้กับตน จึงลงัเลที่จะเอ่ยถึงแก่นส าคญัของของการประหัตประหารที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและ
หวาดกลวัขึน้ โดยอาจจะยงัมีความกลัวอย่างต่อเนื่องต่อผู้มีอ านาจ หรือ อาจจะมีความกลวัต่อการถูก
ปฏิเสธ และ/หรือ การตอบโต้จากครอบครัว และ/หรือ สงัคม21 

36. ด้วยภูมิหลงัเช่นว่า เพื่อรับรองว่าค าร้องที่เก่ียวกับเพศสภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับเพศหญิง จะได้รับ
การพิจารณาอย่างเหมาะสมในระหว่างการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ัย ผู้พิจารณาต้องค านึงถึงประเด็น
ดงัต่อไปนีไ้ว้เสมอ 

ก. ผู้ขอลีภ้ัยเพศหญิงจะต้องได้รับการสัมภาษณ์แยกต่างหาก โดยไม่มีสมาชิกครอบครัวที่เป็น
ผู้ชายร่วมอยู่ด้วย เพื่อรับรองว่าผู้ร้องที่เป็นผู้หญิงจะได้รับโอกาสในการน าเสนอข้อต่อสู้ของ
ตนด้วยตัวเอง ทัง้นี ้ต้องมีการอธิบายให้ผู้ร้องเข้าใจด้วยว่าผู้ร้องสามารถเสนอข้อต่อสู้ของ
ตนเองได้ตามสิทธิตน   

 
20 ส่วนนีไ้ด้ประโยชน์จากแนวทางของรัฐและผู้มีส่วนร่วมหลายราย รวมถึงแนวปฏิบัติดังต่อไปนี :้ Considerations for Asylum Officers 
Adjudicating Asylum Claims from Women (Immigration and Naturalization Service, United States, 26 May 1995); Refugee and 
Humanitarian Visa Applicants: Guidelines on Gender Issues for Decision Makers (Department of Immigration and Humanitarian 
Affairs, Australia, July 1996) (ต่ อ ไป นี ้เ รี ยก ว่ า  “Australian Guidelines on Gender Issues for Decision Makers”); Guideline 4 on 
Women Refugee Claimants Fearing Gender- Related Persecution: Update (Immigration and Refugee Board, Canada, 13 
November 1996); Position on Asylum Seeking and Refugee Women (European Council on Refugees and Exiles, December 1997) 
(ต่อไปนีเ้ รียกว่า  “ECRE Position on Asylum Seeking and Refugee Women”); Gender Guidelines for the Determination of Asylum 
Claims in the UK (Refugee Women’s Legal Group, July 1998) (ต่ อ ไป นี ้เ รี ยก ว่า  “Refugee Women’s Group Gender Guidelines”); 
Gender Guidelines for Asylum Determination (National Consortium on Refugee Affairs, South Africa, 1999); Asylum Gender 
Guidelines (Immigration Appellate Authority, United Kingdom, November 2000); และ Gender-Based Persecution: Guidelines for 
the investigation and evaluation of the needs of women for protection (Migration Board, Legal Practice Division, Sweden, 28 
March 2001). 
21 โปรดดู เพิ่ม เติม  Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention and Response (UNHCR, Geneva, 1995)  และ
Prevention and Response to Sexual and Gender-Based Violence in Refugee Situations (Report of Inter-Agency Lessons Learned 
Conference Proceedings, 27-29 March 2001, Geneva). 
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ข. ประเด็นที่ส าคัญ คือ ผู้ร้องผู้หญิงจะต้องได้รับการอธิบายถึงขัน้ตอนในการพิจารณา
สถานภาพ การเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ตลอดจน การได้รับค าแนะน าทางกฎหมาย ใน
รูปแบบและภาษาที่ผู้ร้องสามารถเข้าใจได้ 

ค. ผู้ร้องจะต้องได้รับการชีแ้จงให้ทราบว่าผู้ร้องมีสิทธิเลือกผู้สมัภาษณ์และล่ามที่มีเพศเดียวกัน
กับตนได้22 ซึ่งในกรณีที่ผู้ร้องเป็นผู้หญิงนัน้ต้องมีการกระท าเช่นนีโ้ดยอัตโนมัติ ผู้สัมภาษณ์
และล่ามต้องมีความตระหนักถึงและสามารถรับมือกับประเด็นอ่อนไหวทางวัฒนธรรมหรือ
ศาสนา หรือ ตวัแปรส่วนบุคคลอื่นๆ ได้ เช่น อายุและระดบัการศึกษา 

ง. สภาพแวดล้อมที่ช่วยสร้างความมั่นใจและเปิดเผยเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสร้างความ
ไว้วางใจระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ร้อง และมีส่วนช่วยให้ผู้ร้องมั่นใจที่จะเปิดเผยข้อมูลที่
ละเอียดอ่อนและเป็นส่วนตัวอย่างเต็มที่ ห้องสัมภาษณ์ควรถูกจัดให้อยู่ในลักษณะที่เอือ้ต่อ
การสนทนา ป้องกันการเปิดเผยความลบั และ ลดความรู้สึกเหล่ือมล า้ทางอ านาจ 

จ. ผู้สมัภาษณ์ควรเผ่ือเวลาในการแนะน าตนเองและล่ามให้กับผู้ร้อง โดยอธิบายให้ผู้ร้องเข้าใจ
โดยชัดแจ้งถึงหน้าที่ของผู้สัมภาษณ์และล่าม ตลอดจนวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการ
สัมภาษณ์23 ผู้ร้องต้องมีความมั่นใจว่าค าร้องของผู้ร้องจะถูกเก็บเป็นความลับสุดยอด และ 
ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ร้องได้เปิดเผยจะไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสมาชิกในครอบครัวของผู้ร้อง และที่
ส าคัญ คือ ผู้สัมภาษณ์ต้องเน้นย า้กับผู้ร้องว่าตนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าปรึกษาเพื่อบรรเทา
ความเจ็บปวด (trauma counselor) 

ฉ. ผู้สมัภาษณ์ต้องมีความเป็นกลาง รับฟังอย่างใส่ใจ และ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในขณะที่
สมัภาษณ์ นอกจากนัน้ ผู้สมัภาษณ์จะต้องระวังภาษากายหรืออวจันภาษาใดๆ ที่อาจถูกมอง
ว่าเป็นการข่มขู่ หรือ มีความอ่อนไหวหรือไม่เหมาะสมทางวฒันธรรม ผู้สมัภาษณ์จะต้องเปิด
โอกาสให้ผู้ร้องได้น าเสนอค าร้องของตนโดยพยายามแทรกแซงอย่างน้อยที่สุด 

ช. ในการสมัภาษณ์ผู้ขอลีภ้ยัทุกคน ผู้สมัภาษณ์ควรใช้ทัง้ “ค าถามปลายเปิด” และ ค าถาม
เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นซึ่งเก่ียวข้องกับเพศสภาพ เนื่องจากผู้ร้องที่เป็นผู้หญิง
บางกลุ่ม ตวัอย่างเช่น ผู้หญิงที่เคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองโดยอ้อม หรือ ถูกกล่าว
อ้างว่ามีความเห็นทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง มกัจะไม่ค่อยให้ข้อมลูเก่ียวกับประเด็นทาง
เพศในระหว่างการสัมภาษณ์ เนื่องจากค าถามที่ใช้สมัภาษณ์มีลักษณะมมุมองของเพศชาย 
(male-oriented)  เกินไป  
ผู้ร้องที่เป็นผู้หญิงอาจจะไม่สามารถเชื่อมโยงค าถามกับลกัษณะของการ “ทรมาน” ที่ตนมี
ความหวาดกลวั (เช่น การข่มขืน การละเมิดทางเพศ การตดัอวัยวะเพศ “การฆ่าเพื่อรักษา
เกียรติยศ” (honour killings) การบงัคบัแต่งงาน หรือ อื่นๆ) ได้ 

 
22 โปรดดู Executive Committee Conclusion No. 64, Refugee Women and International Protection, 1990, (a) (iii): ในกรณีท่ีจ าเป็น 
ต้องจัดให้มีผู้สัมภาษณ์เพศหญิงท่ีมีทักษะในการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ัย และให้ผู้ขอลีภ้ัยเพศหญิงสามารถเข้าถึงกระบวนการดงักล่าว 
แม้ว่าจะมีสมาชิกครอบครัวเพศชายอยู่ด้วยก็ตาม. 
23 เหมือนท่ีอ้างด้านบน, วรรค 3.19. 
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ซ. ในกรณีที่ผู้ร้องที่เป็นเหย่ือของการใช้ความรุนแรงทางเพศหรือรูปแบบความเจ็บปวดอื่นใด 
อาจมีความจ าเป็นที่จะสัมภาษณ์ครัง้ที่สองหรือครัง้ต่อๆ มา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็น ในการนี ้ผู้สัมภาษณ์จะต้องพร้อมที่จะรับมือกับความเจ็บปวดและ
อารมณ์ของผู้ร้อง และ ควรหยุดการสัมภาษณ์ หากผู้ร้องมีความเจ็บปวดทางอารมณ์อย่าง
มาก 

ฌ. หากคาดคะเนได้ว่าค าร้องใดอาจมีความเก่ียวข้องกับประเด็นทางเพศสภาพ ผู้สัมภาษณ์
จะต้องเตรียมตัว เพื่อให้ผู้ร้องเกิดความมั่นใจและไว้ใจ และ เพื่อให้ผู้สมัภาษณ์เองตัง้ค าถาม
ที่ถูกต้องและรับมือกับปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดในระหว่างการสมัภาษณ์ได้ 

ญ. ในการพิจารณาค าร้องของผู้ร้องผู้หญิง การเก็บข้อมลูเก่ียวกับประเทศต้นทางเป็นส่ิงที่จ าเป็น 
เช่น สถานะของผู้หญิงในทางกฎหมาย สิทธิทางการเมืองของผู้หญิง สิทธิทางสังคมและ
วฒันธรรมของผู้หญิง บรรทดัฐานทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศตลอดจนผลของการ
ไม่ปฏิบัติตาม การแพร่หลายของประเพณีปฏิบัติที่ เ ป็นอันตราย (harmful traditional 
practices) เหตุการณ์และรูปแบบของการใช้ความรุนแรงต่อเพศหญิง การคุ้มครองผู้หญิง
จากความรุนแรง การลงโทษผู้ก่อความรุนแรง และ ความเส่ียงที่ผู้หญิงอาจต้องเผชิญหาก
จะต้องเดินทางกลบัไปยงัประเทศต้นทางภายหลังจากการย่ืนค าร้องขอเป็นผู้ลีภ้ยั 

ฎ. ประเภทและระดับความรุนแรงของอารมณ์ที่ผู้ร้องได้แสดงออกมาในระหว่างการสัมภาษณ์
ไม่ควรมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของค าร้อง ผู้สัมภาษณ์และผู้พิจารณาต้องมีความ
เข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเจ็บปวด ซึ่งมีบทบาทส าคัญและมีความ
ซบัซ้อนในการก าหนดพฤติกรรมที่ได้แสดงออกมา ในบางกรณี มีความเหมาะสมที่จะต้องหา
ข้อมูลเชิงภาวะวิสัยในหลักฐานทางจิตวิทยาและการแพทย์ อนึ่ง ผู้สัมภาษณ์อาจไม่มีความ
จ าเป็นในการได้มาซึ่งรายละเอียดที่แม่นย าเก่ียวกับการข่มขืนหรือการใช้ก าลังทางเพศ 
(sexual assault) ว่าเป็นอย่างไร แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รายละเอียดเก่ียวกับ เหตุการณ์
ก่อนและภายหลังการกระท าดังกล่าว สถานการณ์แวดล้อมและรายละเอียด (เช่น การใช้ปืน 
การใช้ค าพูดของผู้ประหัตประหาร ชนิดของการใช้ก าลัง ว่าเกิดขึน้ที่ไหนและอย่างไร 
รายละเอียดของผู้กระท าละเมิด (เช่น ทหาร หรือ พลเรือน และ อื่นๆ) ตลอดจน แรงจูงใจของ
ผู้ประหตัประหาร ในบางสถานการณ์แวดล้อม ต้องตระหนกัว่าผู้หญิงอาจไม่ได้รับรู้ว่าเพราะ
เหตุใดตนจึงถูกท าร้าย ก็เป็นได้ 

ฏ. ในกรณีที่จ าเป็น ควรจัดให้มีกลไกในการส่งต่อเพื่อขอค าปรึกษาด้านจิตวิทยาสังคม 
(psycho-social counseling) และบริการสนบัสนุนอื่น แนวปฏิบติัที่ดีที่สดุ (best practices) 
คือให้ผู้ร้องพูดคุยกับที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาสงัคมก่อนและหลงัการสัมภาษณ์ 

หลักฐาน 

37. เจ้าหน้าที่ไม่จ าต้องร้องขอหลักฐานทางเอกสารในการรับค าร้องขอสถานภาพผู้ลีภ้ัย อย่างไรก็ตาม 
ข้อมลูเก่ียวกับการปฏิบติัในประเทศต้นทางอาจมีความจ าเป็นได้ในบางกรณี ผู้พิจารณาควรตะหนักไว้



ต้นฉบบั: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection No.1: 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, 7 May 2002, HCR/GIP/02/01 
หากมีข้อกังขาเร่ืองค าศัพท์หรือค าแปล ให้อิงตามความในต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลกั In case of dispute over translation, original English text shall prevail. 
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เสมอว่า หลักฐานที่สามารถหาได้จากการพิจารณาสถานภาพผู้ลีภ้ัยในค าร้องกรณีอื่นเป็นการทั่วไป 
อาจไม่สามารถพบได้ง่ายในค าร้องที่เก่ียวกับเพศสภาพ นอกจากนัน้ ข้อมูลทางสถิติหรือรายงาน
เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศอาจจะไม่มีอยู่ เนื่องจากไม่ได้มีการรายงานการเหตุการณ์
ความรุนแรงทางเพศทัง้หมดตามจ านวนที่เกิดขึน้จริง หรือ ไม่มีการฟ้องร้องเก่ี ยวกับกรณีดังกล่าว 
ข้อมลูในรูปแบบอื่นอาจช่วยได้ เช่น หลกัฐานที่ได้รับจากผู้หญิงคนอื่นในสถานการณ์เดียวกันโดยการ
เขียนหรือพูด หรือ จากองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ หรือ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ งานวิจยัอิสระอื่นๆ 

บทที่สี่ – วิธีการด าเนินการ 

38. รัฐมีแนวทางทัว่ไปสองประการในการบังคบัใช้กฎหมายผู้ลีภ้ัยที่ให้ความส าคัญกับเร่ืองเพศสภาพ และ 
โดยเฉพาะค าจ ากัดความของค าว่า ผู้ลีภ้ยั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับวิธีการทางกฎหมายที่ปฏิบัติกันมา รัฐบางรัฐ
ได้น าแนวทางการตีความทางกฎหมาย และ/หรือ มาตรการป้องกันในเชิงกระบวนการรวมเข้าไปใน
กฎหมายอย่างชดัเจน ในขณะที่บางรัฐเลือกก าหนดประเด็นเหล่านีแ้ยกไว้ในนโยบายและแนวทางด้าน
กฎหมายให้กับผู้พิจารณา อนึ่ง UNHCR เรียกร้องให้รัฐที่ยงัไม่ได้ด าเนินการดงักล่าว บงัคบัใช้กฎหมาย
และกระบวนการพิจารณากฎหมายผู้ลีภ้ยัโดยให้ความส าคัญกับเพศ และส านกังานฯ มีความพร้อมจะ
ช่วยเหลือรัฐในเร่ืองนีเ้สมอ 

 


