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ภาพรวม 

ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ผกูพนักนัในกลุ่มภูมิภาคท่ีเรียกวา่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) แต่ละประเทศมีความ

หลากหลายมากมายในขนาดของภูมิศาสตร์ ระบบการปกครอง เศรษฐกิจ และความแตกต่างทางวฒันธรรมและสงัคม นอกจากน้ี แตล่ะประเทศยงัมีความ

แตกต่างในระดบัของการยดึมัน่ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลและการคุม้ครอง (หรือการปฏิเสธ) เสรีภาพในนั้น รวมทั้งเสรีภาพสากลของศาสนาหรือ

ความเช่ือ ในปีท่ี 50 ของอาเซียน คณะกรรมาธิการระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเสรีภาพในการนบัถือศาสนาของสหรัฐฯ (USCIRF) เสนอสิทธิส ำหรับทุกคน: 

เสรีภำพในกำรนับถือศำสนำหรือควำมเช่ือในอำเซียน รายงานเอกสารระบุแนวทางปฏิบติัสู่สิทธิขั้นพ้ืนฐานของอาเซียนและรัฐสมาชิก โดยเนน้ความทา้

ทายเก่ียวกบัเสรีภาพทางศาสนาในภูมิภาคท่ีอยูเ่หนือเสน้ขอบเขตของประเทศ และเนน้ความส าคญัเชิงกลยทุธ์ของการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ท่ีแขง็แรงใน

ประเด็นเหล่าน้ีกบัอาเซียนในรูปแบบกลุ่มและแต่ละรัฐสมาชิก 10 ประเทศ: บรูไน สหภาพพม่า กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 

และเวยีดนาม

แนวทางปฏิบติัของอาเซียนต่อสิทธิมนุษยชนมกัลดลงโดยมีปัจจยัท่ีน่าสนใจ 2 ขอ้: รัฐสมาชิกตอ้งการท่ีจะรวมเป็นกลุ่มและความมัน่ใจท่ีฝังลึกเก่ียวกบั

การเป็นอิสระและการไม่แทรกแซงกิจการของอีกฝ่าย ในชุมชนท่ีมีการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัและเช่ือมต่อกนัเพ่ิมมากข้ึนเช่นอาเซียน เป็นส่ิงส าคญัท่ีรัฐบาล

และสงัคมจะรู้จกัขอบเขตภายในและภายนอกประเทศของตน เม่ือสิทธิในเสรีภาพการนบัถือศาสนาหรือความเช่ือถูกละเมิดและท าตามขั้นตอนเพ่ือปกป้อง

บุคคลและกลุ่มท่ีถูกละเมิดสิทธิ 

คร้ังน้ีเป็นปีท่ี 40 ของสหรัฐอเมริกาในการมีส่วนร่วมกบัอาเซียน มีหนา้ท่ีและอิทธิพลต่อภูมิภาคและรัฐสมาชิกแต่ละประเทศเป็นอยา่งมาก 

สหรัฐอเมริกาจ าเป็นตอ้งสนบัสนุนใหรั้ฐสมาชิกของอาเซียนน าความรุ่งเรืองมาใหป้ระชากรของตนและปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ทุกประเทศยอมรับเม่ือเขา้

ร่วมกบัสหประชาชาติและเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือสิทธิมนุษยชนสากล 

อาเซียน สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพในการนบัถอืศาสนาหรือความเช่ือ 

อาเซียนและรัฐสมาชิกแต่ละประเทศมีประวติัในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนท่ีไม่เหมือนกนั และยิง่กวา่นั้นเก่ียวขอ้งกบัเสรีภาพในการนบัถือ

ศาสนาหรือความเช่ือท่ีแตกต่างกนั บ่อยคร้ังท่ีประเทศในกลุ่มอาเซียนขาดความสามคัคีและเจตจ านงท่ีชดัเจนในการโตต้อบการละเมิดท่ีรุนแรงภายใน

ขอบเขตของตนและในกลุ่มประเทศอ่ืนๆ ในปีพ.ศ. 2552 อาเซียนไดจ้ดัตั้งคณะกรรมาธิการระหวา่งรัฐบาลอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และใน

ปีพ.ศ. 2555 ไดมี้การน าปฏิญญาอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (AHRD) มาใช ้นกัวจิารณ์ไดท้า้ทายประสิทธิภาพของ AICHR ในฐานะองคก์รสิทธิ

มนุษยชนและ AHRD ในฐานะเคร่ืองมือสิทธิมนุษยชน ประชาคมระหวา่งประเทศควรใชรั้ฐสมาชิกในการสนบัสนุนมาตรฐานท่ีสูงข้ึนซ่ึงอยูใ่นเคร่ืองมือ
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สิทธิมนุษยชนสากล ตวัอยา่งเช่น กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 

ขอ้คน้พบท่ีส าคญัเก่ียวกบัเสรีภาพในการนบัถือศาสนาหรือความเช่ือในรัฐสมาชิก 10 ประเทศมี: 

 บรูไน: การระบุสถานะและพ้ืนท่ีสาธารณะกบัอิสลามดว้ยตวัสุลต่านเองบางคร้ังทา้ทายเสรีภาพทางศาสนาของผูท่ี้ไม่ใช่มุสลิมหรือชาวมุสลิม

นอกศาสนา ท่ีชุมชนของพวกเขาอาจถูกหา้มหรือปกครองโดยชะรีอะฮแ์มจ้ะมีความเก่ียวขอ้ง 

 สหภาพพม่า: ในขณะท่ีปี พ.ศ. 2559 ไดมี้การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและความสงบสุขในพม่า การไดรั้บยกเวน้จากการลงโทษโดยสมบูรณ์

ส าหรับการละเมิดท่ีกระท าโดยทหารและตวัแสดงท่ีไม่ใช่รัฐบางรายและหายนะของวกิฤตดา้นมนุษยธรรมส าหรับผูย้า้ยถ่ินฐานยงัคงผลกัดนัการ

ทารุณกรรรมต่อกลุ่มศาสนาและชาติพนัธ์ุ 

 กมัพูชา: กมัพชูามีความทา้ทายภายในเก่ียวกบัเสรีภาพในการนบัถือศาสนาหรือความเช่ือนอ้ย แต่ก็สามารถท าไดม้ากข้ึนเพ่ือสนบัสนุนความ

รับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะภายใตอ้นุสญัญาวา่ดว้ยผูล้ี้ภยั 

 อนิโดนีเซีย: รัฐบาลอินโดนีเซียมกัจะแทรกแซงเม่ือการละเมิดสิทธิเสรีภาพทางศาสนาเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรง ผู ้

ท่ีไม่ใช่ชาวมุสลิมและผูท่ี้ไม่ใช่ชาวมุสลิมสุหน่ี อยา่งไรก็ตาม ตอ้งทนกบัความอยากล าบากอยา่งต่อเน่ืองในการไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นทางการ

เพ่ือสร้างเทวสถาน พบกบัการท าลายทรัพยสิ์นเทวสถาน และถูกเลือกปฏิบติั เช่นเดียวกบัการประทว้งอยา่งรุนแรงบางคร้ังท่ีขดัขวาง

ความสามารถในการปฏิบติัตามหลกัศาสนา 

 ลาว: ในบางพ้ืนท่ีของประเทศลาว เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินคุกคามและเลือกปฏิบติัต่อชนกลุ่มนอ้ยทางศาสนาและชาติพนัธ์ุ และการควบคุมของรัฐบาล

ท่ีแพร่หลายและระเบียบท่ียากล าบากเป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพในการนบัถือศาสนาหรือความเช่ือ 

 มาเลเซีย: ระบบยดึมัน่ของรัฐบาลมาเลเซียใหผ้ลประโยชน์แก่พรรคการเมืองและชาวมลายมุูสลิมสุหน่ีส่วนใหญ่และสูญเสียชนกลุ่มนอ้ยทาง

ศาสนาและชาติพนัธ์ุ มกัผา่นการปราบปรามโดยรัฐบาลโดยตรงท่ีเก่ียวกบักิจกรรม การแสดงออก หรือการคดัคา้นทางศาสนา 

 ฟิลปิปินส์: ดว้ยอิทธิพลท่ีแขง็แกร่งของพระศาสนจกัรคาทอลิก ตลอดจนความตอ้งการของกลุ่มศาสนาอ่ืนๆ ฟิลิปปินส์ต่อสูก้บัการแยกโบสถ์

และรัฐ และยงัมีความรุนแรงท่ียงัคงมีอิทธิพลต่อความสมัพนัธ์กบัชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนา 

 สิงคโปร์: ประวติัความเป็นมาของสิงคโปร์ในเร่ืองความรุนแรงระหวา่งชุมชนเป็นแนวทางสู่นโยบายในปัจจุบนั ซ่ึงใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัความ

ปรองดองของศาสนาหลกัระหวา่งประเทศ บางคร้ังสูญเสียเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิของชุมชนทางศาสนากลุ่มนอ้ย 

 ไทย: พทุธศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ในประเทศก่อใหเ้กิดปัญหาต่อเสรีภาพในการนบัถือศาสนาหรือความเช่ืออยา่งมากโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ชาวมลายมุูสลิมอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ท่ีความขดัแยง้ระหวา่งพทุธศาสนิกชนกบัชาวมุสลิมท่ีเกิดข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองท าใหเ้กิดชาตินิยมตามศาสนาทัว่ประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

 เวยีดนาม: เวยีดนามมีความคืบหนา้ในการปรับปรุงสภาวะเสรีภาพทางศาสนา แต่การละเมิดอยา่งรุนแรงยงัคงด าเนินต่อไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบั

กลุ่มชนกลุ่มนอ้ยในชนบทของบางจงัหวดั 

 

ความท้าทาย 
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รัฐสมาชิก 10 ประเทศพบความทา้ทายทัว่ไปและความทา้ทายท่ีมีความคาบเก่ียวกนัหลากหลายท่ีเนน้เก่ียวกบัเกิดการละเมิดเสรีภาพในการนบัถือศาสนา

หรือความเช่ือท่ีเกิดข้ึนขา้มขอบเขตและภายใตบ้ริบทของระดบัภูมิภาคท่ีกวา้งข้ึนและท่ีเก่ียวขอ้ง อาเซียนควรรับทราบและพยายามแกไ้ขปัญหาดงัต่อไปน้ี: 

ป้องกนัช่องโหวส่ าหรับผูอ้พยพ ผูล้ี้ภยั บุคคลผูถู้กคา้ และผูย้า้ยถ่ินภายใน การใชก้ฎหมายต่อตา้นลทัธิและกฎหมายต่อตา้นการก่อการร้ายเพ่ือเป็นวธีิการ

จ ากดักิจกรรมท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของชุมชนทางศาสนา ยบัย ั้งการคดัคา้นอยา่งสนัติ และกกัขงัผูค้น การใชท้ศันคติชาตินิยมโดยบุคคลและกลุ่มท่ี

ควบคุมศาสนาท าใหเ้กิดภยักบักลุ่มศาสนาและชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ การจบักมุ การคุมขงั และการจ าคุกตามความเช่ือ การปฏิบติั หรือกิจกรรมทางศาสนา พร้อม

การคงอยูแ่ละการใชก้ฎหมายหม่ินประมาทท่ีใชใ้นการส่งเสริมหรือสร้างแรงบนัดาลใจความรุนแรง โดยทัว่ไปโดยสมาชิกของกลุ่มศาสนากลุ่มใหญ่

ต่อตา้นผูท่ี้มาจากชุมชนชนกลุ่มนอ้ยทางศาสนา 

 

หลกัการไม่แทรกแซงกจิการภายในของอาเซียน 

รัฐสมาชิกของอาเซียนน าหลกัการไม่แทรกแซงกิจการภายในมาใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ (ทฤษฎีประดิษฐานอ านาจอธิปไตยแห่งชาติ การรวมเป็นหน่ึง และความ

เป็นอิสระ) แต่ในบางโอกาสก็ไม่น ามาใชเ้พ่ือประโยชนข์องตน แมว้า่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความเขา้ใจวา่ส่ิงแรกท่ีส าคญัท่ีสุดคือการปกป้อง

ผลประโยชนข์องตนเอง แต่วา่ต่างก็มีความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหลกัการปรองดองกบัชุมชนของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือประเด็นดา้นสิทธิ

มนุษยชน รวมถึงเสรีภาพในการนบัถือศาสนาหรือความเช่ือ แพร่ออกไปเหนือพรมแดนประเทศ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างอาเซียนกบัสหรัฐฯ 

ในช่วงปีท่ี 50 ของอาเซียนและหลงัจาก 40 ปีของการร่วมมือระหวา่งอาเซียน-สหรัฐฯ สหรัฐอเมริกาควรยกระดบัความสนใจของตนและอิทธิพลใน

ภูมิภาคเพ่ือกดดนัใหรั้ฐสมาชิกสนบัสนุนมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล แมว้า่รัฐสมาชิกของอาเซียนบางประเทศเปิดกวา้งใหก้บัการเขา้ร่วมของสหรัฐฯ 

มากข้ึนเก่ียวกบัประเดน็เร่ืองสิทธิมนุษยชน แรงผลกัดนัท่ีแขง็แกร่งและสม ่าเสมอจากประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งการเสริมก าลงัในเชิงบวกเม่ือไดรั้บการ

รับรอง จะส่งสญัญาณท่ีชดัเจนเก่ียวกบัล าดบัความส าคญัของสหรัฐฯ ท่ีมีต่อภูมิภาค 

 

บทสรุป 

อาเซียนและแต่ละรัฐสมาชิกตอ้งเขา้ใจวา่ประชาคมโลกของประเทศมีพ้ืนฐานอยูบ่นสมมติฐานวา่ทุกคนปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงรวมถึงความ

รับผิดชอบในการสนบัสนุนเสรีภาพในการนบัถือศาสนาหรือความเช่ือและสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายความวา่อาเซียนและรัฐสมาชิกของอาเซียน

ควรด าเนินการเพื่อ: 

 ปฏิบติัตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล 

 ตอ้นรับการเขา้ชมโดยผูต้รวจสอบสิทธิมนุษยชนสากล 

 รับรองการเขา้ถึงท่ีเป็นอิสระโดยพนกังานใหค้วามช่วยเหลือ ส่ืออิสระ และผูถื้อผลประโยชนร่์วมจากต่างประเทศอ่ืนๆ ต่อประชากรท่ีมีความ

เส่ียงและพ้ืนท่ีท่ีขดัแยง้กนั 

 ยกเลิกกฎหมายหม่ินประมาทและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

http://www.uscirf.gov/
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 ปล่อยตวันกัโทษท่ีมีคุณธรรม และ 

 เสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนาท่ีแตกต่างกนั 

 

 

http://www.uscirf.gov/


 
ช่ือเตม็: ราชอาณาจกัรไทย 

การปกครอง: ราชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญ (ภายใตก้ารปกครองของรัฐบาลทหารชัว่คราวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557) 

ประชากร 68,200,824 คน 

ศาสนา/ศรัทธาทีไ่ด้รับการยอมรับจากรัฐบาล: พทุธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข ์ศาสนาคริสต ์

ประชากรศาสนา: 

• พทุธศาสนา 93.6% 

• ศาสนาอิสลาม 4.9% 

• ศาสนาคริสต ์1.2% 

• อ่ืนๆ 0.2% 

• ไม่มีศาสนา 0.1% 
 
ข้อค้นพบหลกั: พทุธศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ในประเทศก่อให้เกิดปัญหาต่อเสรีภาพในการนบัถือศาสนาหรือความเช่ืออยา่งมาก โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ชาวมลายมุูสลิมอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ท่ีความขดัแยง้ระหวา่งพทุธศาสนิกชนกบัชาวมุสลิมท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท า
ใหเ้กิดชาตินิยมตามศาสนาทัว่ประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
ประเทศไทยมีความโดดเด่นในภูมิภาคเน่ืองจากเป็นประเทศเดียวท่ีไม่เคยเป็นอาณานิคมของชาติใด ประชากรส่วนใหญ่กวา่ 68 ลา้นคนเป็นชาวพุทธ 

(เกือบ 94%) และเป็นชนชาติไทย (เกือบ 96%) มีประชากรเพียงส่วนนอ้ยท่ีเป็นชาวขงจ๊ือ ชาวฮินดู ชาวเต๋า ชาวซิกข ์ชาวยวิ และชาววญิญาณนิยม ผูท่ี้อาศยั

อยูใ่นจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมสุหน่ี และไทยเช้ือสายมลาย ูซ่ึงเป็นแหล่งความขดัแยง้กบัชุมชนชาวพทุธไทย กรมการศาสนาใหก้าร

ลงทะเบียนเฉพาะกบัองคก์รทางศาสนาท่ีเป็นของหรือมีความคลา้ยคลึงกนักบัหน่ึงในหา้ศาสนาท่ีไดรั้บการยอมรับ 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เม่ือกองทพัไทยยึดอ านาจในการรัฐประหาร ประเทศไทยจึงไดรั้บการปกครองโดยรัฐบาลท่ีน าโดยนายกรัฐมนตรีท่ี

ไม่ไดม้าจากการเลือกตั้ง ซ่ึงก็คือพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีปกครองภายใตพ้ลเอกประยทุธ์

ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว และจบักมุบุคคลมากกวา่ 1,000 ราย รวมถึงบุคคลท่ีรัฐบาลทหารไดส่้งไปยงัค่ายทหารท่ีมีช่ือวา่ “การปรับทศันคติ” 

ในปีพ.ศ. 2560 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต บุตรชายของพระองค ์สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ ข้ึนครองราชย์

เป็นกษตัริยอ์งคใ์หม่ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 และไดรั้บมอบอ านาจใหม่โดยรัฐสภาท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากกองทพั รวมทั้งอ านาจในการแต่งตั้งสกล

มหาสังฆปริณายกองคใ์หม่ ต าแหน่งท่ีมหาเถรสมาคมเดิมเลือกไว ้ในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณลงนามรัฐธรรมนูญ

ฉบบัใหม่ ซ่ึงเป็นประเทศท่ี 20 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 ตามร่างรัฐธรรมนูญท่ีไดรั้บการอนุมติัในการลงประชามติแห่งชาติในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

อยา่งไรก็ตาม ผูส้ังเกตการณ์เช่ือวา่รัฐบาลไดท้ าการเปล่ียนแปลงกฎบตัรตั้งแต่มีการลงคะแนนเสียงของประชาชน เก่ียวกบัเสรีภาพในการนับถือศาสนา

หรือความเช่ือ นกัวจิารณ์ตั้งขอ้สังเกตวา่ร่างรัฐธรรมนูญประกอบดว้ยการใชภ้าษาท่ีหนกัแน่นและยงัส่งเสริมศาสนาพุทธ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง พุทธศาสนา

Thailand | ประเทศไทย 
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เถรวาทมากกวา่ศาสนาอ่ืนๆ เพียงแค่มิไดต้ั้งใหเ้ป็นศาสนาประจ าชาติอยา่งเป็นทางการ ดว้ยรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช ้การเลือกตั้งทัว่ไปมีการ

ล่าชา้หลายคร้ังนบัตั้งแต่ท่ีรัฐประหารมีก าหนดจะจดัข้ึนในปีพ.ศ. 2561 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไดท้บทวนบนัทึกดา้นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ในขอ้สังเกตสุดทา้ย 7 

คณะกรรมการไดใ้ห้การสนบัสนุนการพฒันาล่าสุดหลายประการ รวมถึงการท่ีประเทศไทยน าพระราชบญัญติัความเท่าเทียมระหวา่งเพศ (พ.ศ. 2558) และ

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561) มาใช้ท่ามกลางกฎระเบียบอ่ืนๆ คณะกรรมการยงัตั้ งขอ้สังเกตพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง: 

ขอ้ก าหนดระหวา่งกาลและรัฐธรรมนูญฉบบัท่ี 20 ไม่สอดคลอ้งกบักติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง การขาดภาษาทางนิติ

บญัญติัท่ีท าให้การทรมานและการบงัคบัให้บุคคลสูญหายเป็นความผิดทางอาญา รายงานขอ้จ ากดัเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสันติ 

เช่นเดียวกบัการขาดการคุม้ครองชนกลุ่มน้อยและชนพ้ืนเมือง และรายงานท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคคลท่ีถูกคุมขงัเน่ืองจากหม่ินประมาท ดูถูก หรือข่มขู่พระ

ราชวงศ ์(ท่ีเรียกวา่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือหม่ินพระบรมเดชานุภาพ) 

ในปีพ.ศ. 2560 เจา้หน้าท่ีไทยไดไ้ล่ตามพระสงฆ์ผูมี้อิทธิพล พระธัมมชโย เพ่ือเขา้จบักุมตวัในขอ้หาต่างๆ รวมทั้ งการฟอกเงินและการบุกรุกท่ีดิน 

ผูส้นบัสนุนเช่ือวา่ขอ้กล่าวหาท่ีเขาไดรั้บมีแรงจูงใจทางการเมืองในส่วนหน่ึงเน่ืองจากเขากบัวดัมีความเก่ียวขอ้งกบัอดีตนายกรัฐมนตรี นายทกัษิณชินวตัร 

ซ่ึงถูกเนรเทศเม่ือปีพ.ศ. 2549 (นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ผูเ้ป็นนอ้งสาวยงัถูกบงัคบัให้ออกจากต าแหน่งหลงัจากศาลรัฐธรรมนูญพบวา่เธอมีความผิดใน

การใชอ้ านาจในทางท่ีผิด) ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ก าลงัทหารลอ้มจบักมุพระธมมชโยท่ีวดัพระธรรมกายท่ีซ่ึงพวกเขาคิดวา่พระธมมชโยน่าจะหลบ

ซ่อนอยู่ แต่ไม่สามารถจบักุมตวัเขาไดห้ลงัจากปิดลอ้มสามนานสัปดาห์ เพ่ือปรับการโจมตี เจา้หน้าท่ีไดอ้าศยัขอ้โตแ้ยง้ของอ านาจตามมาตรา 44 ของ

รัฐธรรมนูญชัว่คราว  ซ่ึงมอบอ านาจแก่นายกรัฐมนตรีอยา่งสมบูรณ์ในการรักษาสันติภาพและความมัน่คงของสาธารณะ นกัวิจารณ์กล่าวถึงบทความท่ีไม่

สนใจเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน  

หลงัจากท่ีความพยายามในการจบักุมพระธมัมชโยถูกขดัขวาง รัฐบาลทหารไดเ้ร่ิมรายงานร่างกฎหมายฉบบัใหม่ท่ีจะลดอ านาจของมหาเถรสมาคม

และมอบต าแหน่งท่ีวา่งใหก้บับุคคลท่ีเป็นตวัแทนหรือเลือกโดยรัฐบาลมากข้ึน 

ขบวนการแบ่งแยกดินแดนในศตวรรษท่ียีสิ่บก่อจลาจลในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีชาวมลายมุูสลิมอยูเ่ป็นส่วนใหญ่ของ

ประเทศไทย ท่ีความไม่พอใจและความตึงเครียดระหว่างชาวมุสลิมและชาวพุทธท่ีฝังลึกท าให้เกิดความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ และการเสียชีวิตนับพนัคน 

บางคร้ัง รัฐบาลไทยไดมี้การท าประชามติเพ่ือพฒันาภูมิภาคอยา่งสนัติ ปรับปรุงความมัน่คงโดยรวม และสนบัสนุนสิทธิของชาวมลายมุูสลิม เป็นเวลากวา่ 

10 ปี รัฐบาลไทยไดย้ึดถือพระราชกฤษฎีกาฉุกเฉินในภาคใตอ้ยา่งต่อเน่ือง ไดร่้วมมือตามท่ีผูส้นบัสนุนดา้นสิทธิมนุษยชนรายงานไวน้ั้นก็คือ การจบักุม

โดยพลการ คุมขงั ทรมาน และการปฏิบติัต่อชาวมลายอูยา่งไม่เป็นธรรมโดยเจา้หนา้ท่ีของไทย แต่กลุ่มก่อการร้ายชาวมลายยูงัมีส่วนร่วมในความรุนแรง 

ความวุน่วายท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองส่งผลกระทบต่อชาวมุสลิมและชาวพุทธ ส่วนใหญ่ในภาคใตแ้ต่ในส่วนอ่ืนๆ ของประเทศดว้ยเช่นกนั ท าให้เกิดการ

ท าลายโรงเรียนศาสนา สร้างทศันคติการต่อตา้นชาวมุสลิมและชาวพุทธอยา่งมาก และการเรียกร้องจากชาวพุทธให้รัฐบาลแต่งตั้งพุทธศาสนาเป็นศาสนา

ประจ าชาติไทย 

กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย เป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะศูนยก์ลางภูมิภาคของผูอ้พยพและผูล้ี้ภยัจากทัว่ทุกมุมโลก ถึงแมว้า่พวกเขาจะรายงานวา่

ไดรั้บการปฏิบติัท่ีไม่ดีท่ีนั่น ยกตวัอยา่งเช่น ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ผูล้ี้ภยัชาวคริสเตียนปากีสถานเสียชีวิตท่ีส านกังานตรวจคนเขา้เมืองท่ีดูแลโดย

ต ารวจกรุงเทพ นักวิจารณ์ไดเ้รียกร้องให้รัฐบาลไทยปรับปรุงสภาพภายในส านักงานตรวจคนเขา้เมือง ยุตติการกกัขงัผูล้ี้ภยัอย่างไม่มีก าหนด และใช้

กฎหมายท่ีตระหนกัถึงผูล้ี้ภยั รัฐบาลไทยยงัไดป้ระสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัรัฐบาลจีนเพ่ือส่งนกัเคล่ือนไหวเช่น เจียงเหยเ่ฟย ต่งกวา่งผิง และชาวมุสลิมอุย



กูร์ท่ีก าลงัมองหาท่ีหลบภยัจากนโยบายปราบปรามของปักก่ิงกลบัไปยงัจีน รวมถึงขอ้จ ากดัเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเช่ือ (ส าหรับขอ้มูล

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัผูอ้พยพและผูล้ี้ภยัในภูมิภาคโปรดดูส่วน "ความทา้ทายทัว่ไปและความทา้ทายท่ีมีความคาบเก่ียวกนั") 

 


