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Executive Summary | ข้ อมูลสรุ ป
ภาพรวม
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ผูกพันกันในกลุ่มภูมิภาคที่เรี ยกว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (อาเซียน) แต่ละประเทศมีความ
หลากหลายมากมายในขนาดของภูมิศาสตร์ ระบบการปกครอง เศรษฐกิจ และความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคม นอกจากนี้ แต่ละประเทศยังมีความ
แตกต่างในระดับของการยึดมัน่ ตามมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนสากลและการคุม้ ครอง (หรื อการปฏิเสธ) เสรี ภาพในนั้น รวมทั้งเสรี ภาพสากลของศาสนาหรื อ
ความเชื่อ ในปี ที่ 50 ของอาเซียน คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเสรี ภาพในการนับถือศาสนาของสหรัฐฯ (USCIRF) เสนอสิ ทธิ สำหรั บทุกคน:
เสรี ภำพในกำรนับถือศำสนำหรื อควำมเชื่ อในอำเซียน รายงานเอกสารระบุแนวทางปฏิบตั ิสู่สิทธิข้ นั พื้นฐานของอาเซียนและรัฐสมาชิก โดยเน้นความท้า
ทายเกี่ยวกับเสรี ภาพทางศาสนาในภูมิภาคที่อยูเ่ หนือเส้นขอบเขตของประเทศ และเน้นความสาคัญเชิงกลยุทธ์ของการมีส่วนร่ วมของสหรัฐฯ ที่แข็งแรงใน
ประเด็นเหล่านี้กบั อาเซียนในรู ปแบบกลุ่มและแต่ละรัฐสมาชิก 10 ประเทศ: บรู ไน สหภาพพม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไทย
และเวียดนาม
แนวทางปฏิบตั ิของอาเซียนต่อสิทธิมนุษยชนมักลดลงโดยมีปัจจัยที่น่าสนใจ 2 ข้อ: รัฐสมาชิกต้องการที่จะรวมเป็ นกลุ่มและความมัน่ ใจที่ฝังลึกเกี่ยวกับ
การเป็ นอิสระและการไม่แทรกแซงกิจการของอีกฝ่ าย ในชุมชนที่มีการพึ่งพาซึ่งกันและกันและเชื่อมต่อกันเพิ่มมากขึ้นเช่นอาเซียน เป็ นสิ่ งสาคัญที่รัฐบาล
และสังคมจะรู ้จกั ขอบเขตภายในและภายนอกประเทศของตน เมื่อสิ ทธิในเสรี ภาพการนับถือศาสนาหรื อความเชื่อถูกละเมิดและทาตามขั้นตอนเพื่อปกป้ อง
บุคคลและกลุ่มที่ถูกละเมิดสิ ทธิ
ครั้งนี้เป็ นปี ที่ 40 ของสหรัฐอเมริ กาในการมีส่วนร่ วมกับอาเซียน มีหน้าที่และอิทธิพลต่อภูมิภาคและรัฐสมาชิกแต่ละประเทศเป็ นอย่างมาก
สหรัฐอเมริ กาจาเป็ นต้องสนับสนุนให้รัฐสมาชิกของอาเซียนนาความรุ่ งเรื องมาให้ประชากรของตนและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ทุกประเทศยอมรับเมื่อเข้า
ร่ วมกับสหประชาชาติและเป็ นส่วนหนึ่งของเครื่ องมือสิทธิมนุษยชนสากล
อาเซียน สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ
อาเซียนและรัฐสมาชิกแต่ละประเทศมีประวัติในการปกป้ องและส่งเสริ มสิ ทธิมนุษยชนที่ไม่เหมือนกัน และยิง่ กว่านั้นเกี่ยวข้องกับเสรี ภาพในการนับถือ
ศาสนาหรื อความเชื่อที่แตกต่างกัน บ่อยครั้งที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนขาดความสามัคคีและเจตจานงที่ชดั เจนในการโต้ตอบการละเมิดที่รุนแรงภายใน
ขอบเขตของตนและในกลุ่มประเทศอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2552 อาเซียนได้จดั ตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน (AICHR) และใน
ปี พ.ศ. 2555 ได้มีการนาปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน (AHRD) มาใช้ นักวิจารณ์ได้ทา้ ทายประสิ ทธิภาพของ AICHR ในฐานะองค์กรสิ ทธิ
มนุษยชนและ AHRD ในฐานะเครื่ องมือสิ ทธิมนุษยชน ประชาคมระหว่างประเทศควรใช้รัฐสมาชิกในการสนับสนุนมาตรฐานที่สูงขึ้นซึ่งอยูใ่ นเครื่ องมือ
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สิ ทธิมนุษยชนสากล ตัวอย่างเช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (ICCPR)
ข้อค้นพบที่สาคัญเกี่ยวกับเสรี ภาพในการนับถือศาสนาหรื อความเชื่อในรัฐสมาชิก 10 ประเทศมี:
 บรู ไน: การระบุสถานะและพื้นที่สาธารณะกับอิสลามด้วยตัวสุลต่านเองบางครั้งท้าทายเสรี ภาพทางศาสนาของผูท้ ี่ไม่ใช่มุสลิมหรื อชาวมุสลิม
นอกศาสนา ที่ชุมชนของพวกเขาอาจถูกห้ามหรื อปกครองโดยชะรี อะฮ์แม้จะมีความเกี่ยวข้อง
 สหภาพพม่ า: ในขณะที่ปี พ.ศ. 2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความสงบสุขในพม่า การได้รับยกเว้นจากการลงโทษโดยสมบูรณ์
สาหรับการละเมิดที่กระทาโดยทหารและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐบางรายและหายนะของวิกฤตด้านมนุษยธรรมสาหรับผูย้ า้ ยถิ่นฐานยังคงผลักดันการ
ทารุ ณกรรรมต่อกลุ่มศาสนาและชาติพนั ธุ์
 กัมพูชา: กัมพูชามีความท้าทายภายในเกี่ยวกับเสรี ภาพในการนับถือศาสนาหรื อความเชื่อน้อย แต่กส็ ามารถทาได้มากขึ้นเพื่อสนับสนุนความ
รับผิดชอบต่อสิ ทธิมนุษยชน โดยเฉพาะภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยผูล้ ้ ีภยั
 อินโดนีเซีย: รัฐบาลอินโดนีเซียมักจะแทรกแซงเมื่อการละเมิดสิ ทธิเสรี ภาพทางศาสนาเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเกี่ยวข้องกับความรุ นแรง ผู ้
ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมและผูท้ ี่ไม่ใช่ชาวมุสลิมสุหนี่ อย่างไรก็ตาม ต้องทนกับความอยากลาบากอย่างต่อเนื่องในการได้รับอนุญาตอย่างเป็ นทางการ
เพื่อสร้างเทวสถาน พบกับการทาลายทรัพย์สินเทวสถาน และถูกเลือกปฏิบตั ิ เช่นเดียวกับการประท้วงอย่างรุ นแรงบางครั้งที่ขดั ขวาง
ความสามารถในการปฏิบตั ิตามหลักศาสนา
 ลาว: ในบางพื้นที่ของประเทศลาว เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นคุกคามและเลือกปฏิบตั ิต่อชนกลุ่มน้อยทางศาสนาและชาติพนั ธุ์ และการควบคุมของรัฐบาล
ที่แพร่ หลายและระเบียบที่ยากลาบากเป็ นอุปสรรคต่อเสรี ภาพในการนับถือศาสนาหรื อความเชื่อ
 มาเลเซีย: ระบบยึดมัน่ ของรัฐบาลมาเลเซียให้ผลประโยชน์แก่พรรคการเมืองและชาวมลายูมุสลิมสุหนี่ส่วนใหญ่และสูญเสี ยชนกลุม่ น้อยทาง
ศาสนาและชาติพนั ธุ์ มักผ่านการปราบปรามโดยรัฐบาลโดยตรงที่เกี่ยวกับกิจกรรม การแสดงออก หรื อการคัดค้านทางศาสนา
 ฟิ ลิปปิ นส์ : ด้วยอิทธิพลที่แข็งแกร่ งของพระศาสนจักรคาทอลิก ตลอดจนความต้องการของกลุ่มศาสนาอื่นๆ ฟิ ลิปปิ นส์ต่อสูก้ บั การแยกโบสถ์
และรัฐ และยังมีความรุ นแรงที่ยงั คงมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์กบั ชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนา
 สิงคโปร์ : ประวัติความเป็ นมาของสิ งคโปร์ในเรื่ องความรุ นแรงระหว่างชุมชนเป็ นแนวทางสู่นโยบายในปัจจุบนั ซึ่งให้ความสาคัญเกี่ยวกับความ
ปรองดองของศาสนาหลักระหว่างประเทศ บางครั้งสูญเสี ยเสรี ภาพในการแสดงออกและสิ ทธิของชุมชนทางศาสนากลุ่มน้อย
 ไทย: พุทธศาสนาซึ่งเป็ นศาสนาของคนส่วนใหญ่ในประเทศก่อให้เกิดปั ญหาต่อเสรี ภาพในการนับถือศาสนาหรื อความเชื่ออย่างมากโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ชาวมลายูมุสลิมอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ที่ความขัดแย้งระหว่างพุทธศาสนิกชนกับชาวมุสลิมที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทาให้เกิดชาตินิยมตามศาสนาทัว่ ประเทศเพิ่มมากขึ้น
 เวียดนาม: เวียดนามมีความคืบหน้าในการปรับปรุ งสภาวะเสรี ภาพทางศาสนา แต่การละเมิดอย่างรุ นแรงยังคงดาเนินต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับ
กลุ่มชนกลุ่มน้อยในชนบทของบางจังหวัด
ความท้ าทาย
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รัฐสมาชิก 10 ประเทศพบความท้าทายทัว่ ไปและความท้าทายที่มีความคาบเกี่ยวกันหลากหลายที่เน้นเกี่ยวกับเกิดการละเมิดเสรี ภาพในการนับถือศาสนา
หรื อความเชื่อที่เกิดขึ้นข้ามขอบเขตและภายใต้บริ บทของระดับภูมิภาคที่กว้างขึ้นและที่เกี่ยวข้อง อาเซียนควรรับทราบและพยายามแก้ไขปั ญหาดังต่อไปนี้:
ป้ องกันช่องโหว่สาหรับผูอ้ พยพ ผูล้ ้ ีภยั บุคคลผูถ้ ูกค้า และผูย้ า้ ยถิ่นภายใน การใช้กฎหมายต่อต้านลัทธิและกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อเป็ นวิธีการ
จากัดกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายของชุมชนทางศาสนา ยับยั้งการคัดค้านอย่างสันติ และกักขังผูค้ น การใช้ทศั นคติชาตินิยมโดยบุคคลและกลุ่มที่
ควบคุมศาสนาทาให้เกิดภัยกับกลุม่ ศาสนาและชาติพนั ธุ์อื่นๆ การจับกุม การคุมขัง และการจาคุกตามความเชื่อ การปฏิบตั ิ หรื อกิจกรรมทางศาสนา พร้อม
การคงอยูแ่ ละการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทที่ใช้ในการส่งเสริ มหรื อสร้างแรงบันดาลใจความรุ นแรง โดยทัว่ ไปโดยสมาชิกของกลุ่มศาสนากลุ่มใหญ่
ต่อต้านผูท้ ี่มาจากชุมชนชนกลุ่มน้อยทางศาสนา
หลักการไม่ แทรกแซงกิจการภายในของอาเซียน
รัฐสมาชิกของอาเซียนนาหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในมาใช้อย่างสม่าเสมอ (ทฤษฎีประดิษฐานอานาจอธิปไตยแห่งชาติ การรวมเป็ นหนึ่ง และความ
เป็ นอิสระ) แต่ในบางโอกาสก็ไม่นามาใช้เพื่อประโยชน์ของตน แม้วา่ ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความเข้าใจว่าสิ่ งแรกที่สาคัญที่สุดคือการปกป้ อง
ผลประโยชน์ของตนเอง แต่วา่ ต่างก็มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหลักการปรองดองกับชุมชนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อประเด็นด้านสิ ทธิ
มนุษยชน รวมถึงเสรี ภาพในการนับถือศาสนาหรื อความเชื่อ แพร่ ออกไปเหนือพรมแดนประเทศ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างอาเซียนกับสหรัฐฯ
ในช่วงปี ที่ 50 ของอาเซียนและหลังจาก 40 ปี ของการร่ วมมือระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ สหรัฐอเมริ กาควรยกระดับความสนใจของตนและอิทธิพลใน
ภูมิภาคเพื่อกดดันให้รัฐสมาชิกสนับสนุนมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนสากล แม้วา่ รัฐสมาชิกของอาเซียนบางประเทศเปิ ดกว้างให้กบั การเข้าร่ วมของสหรัฐฯ
มากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน แรงผลักดันที่แข็งแกร่ งและสม่าเสมอจากประเทศสหรัฐอเมริ การวมทั้งการเสริ มกาลังในเชิงบวกเมื่อได้รับการ
รับรอง จะส่งสัญญาณที่ชดั เจนเกี่ยวกับลาดับความสาคัญของสหรัฐฯ ที่มีต่อภูมิภาค
บทสรุป
อาเซียนและแต่ละรัฐสมาชิกต้องเข้าใจว่าประชาคมโลกของประเทศมีพ้นื ฐานอยูบ่ นสมมติฐานว่าทุกคนปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งรวมถึงความ
รับผิดชอบในการสนับสนุนเสรี ภาพในการนับถือศาสนาหรื อความเชื่อและสิ ทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความว่าอาเซียนและรัฐสมาชิกของอาเซียน
ควรดาเนินการเพื่อ:
 ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ ทธิมนุษยชนสากล
 ต้อนรับการเข้าชมโดยผูต้ รวจสอบสิ ทธิมนุษยชนสากล
 รับรองการเข้าถึงที่เป็ นอิสระโดยพนักงานให้ความช่วยเหลือ สื่ ออิสระ และผูถ้ ือผลประโยชน์ร่วมจากต่างประเทศอื่นๆ ต่อประชากรที่มีความ
เสี่ ยงและพื้นที่ที่ขดั แย้งกัน
 ยกเลิกกฎหมายหมิ่นประมาทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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 ปล่อยตัวนักโทษที่มีคุณธรรม และ
 เสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาที่แตกต่างกัน
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Thailand | ประเทศไทย
ชื่ อเต็ม: ราชอาณาจักรไทย
การปกครอง: ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารชัว่ คราวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557)
ประชากร 68,200,824 คน
ศาสนา/ศรัทธาทีไ่ ด้ รับการยอมรับจากรัฐบาล: พุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ ศาสนาคริ สต์
ประชากรศาสนา:
• พุทธศาสนา 93.6%
• ศาสนาอิสลาม 4.9%
• ศาสนาคริ สต์ 1.2%
• อื่นๆ 0.2%
• ไม่มีศาสนา 0.1%
ข้ อค้ นพบหลัก: พุทธศาสนาซึ่ งเป็ นศาสนาของคนส่วนใหญ่ในประเทศก่อให้เกิดปั ญหาต่อเสรี ภาพในการนับถือศาสนาหรื อความเชื่ออย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ชาวมลายูมุสลิมอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ที่ความขัดแย้งระหว่างพุทธศาสนิกชนกับชาวมุสลิมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทา
ให้เกิดชาตินิยมตามศาสนาทัว่ ประเทศเพิ่มมากขึ้น
ประเทศไทยมีความโดดเด่นในภูมิภาคเนื่ องจากเป็ นประเทศเดี ยวที่ ไม่เคยเป็ นอาณานิ คมของชาติใด ประชากรส่ วนใหญ่กว่า 68 ล้านคนเป็ นชาวพุท ธ
(เกือบ 94%) และเป็ นชนชาติไทย (เกือบ 96%) มีประชากรเพียงส่วนน้อยที่เป็ นชาวขงจื๊อ ชาวฮินดู ชาวเต๋ า ชาวซิกข์ ชาวยิว และชาววิญญาณนิยม ผูท้ ี่อาศัย
อยูใ่ นจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิมสุหนี่ และไทยเชื้อสายมลายู ซึ่งเป็ นแหล่งความขัดแย้งกับชุมชนชาวพุทธไทย กรมการศาสนาให้การ
ลงทะเบียนเฉพาะกับองค์กรทางศาสนาที่เป็ นของหรื อมีความคล้ายคลึงกันกับหนึ่งในห้าศาสนาที่ได้รับการยอมรับ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เมื่อกองทัพไทยยึดอานาจในการรัฐประหาร ประเทศไทยจึงได้รับการปกครองโดยรัฐบาลที่นาโดยนายกรัฐมนตรี ที่
ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งก็คือพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ปกครองภายใต้พลเอกประยุทธ์
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว และจับกุมบุคคลมากกว่า 1,000 ราย รวมถึงบุคคลที่รัฐบาลทหารได้ส่งไปยังค่ายทหารที่มีชื่อว่า “การปรับทัศนคติ”
ในปี พ.ศ. 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต บุตรชายของพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ ขึ้นครองราชย์
เป็ นกษัตริ ยอ์ งค์ใหม่ในเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2559 และได้รับมอบอานาจใหม่โดยรัฐสภาที่ได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพ รวมทั้งอานาจในการแต่งตั้งสกล
มหาสังฆปริ ณายกองค์ใหม่ ตาแหน่งที่มหาเถรสมาคมเดิมเลือกไว้ ในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณลงนามรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ ซึ่ งเป็ นประเทศที่ 20 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 ตามร่ างรัฐธรรมนู ญที่ ได้รับการอนุ มตั ิในการลงประชามติแห่ งชาติในเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2559
อย่างไรก็ตาม ผูส้ ังเกตการณ์เชื่อว่ารัฐบาลได้ทาการเปลี่ยนแปลงกฎบัตรตั้งแต่มีการลงคะแนนเสี ยงของประชาชน เกี่ ยวกับเสรี ภาพในการนับถือศาสนา
หรื อความเชื่อ นักวิจารณ์ต้ งั ข้อสังเกตว่าร่ างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยการใช้ภาษาที่หนักแน่นและยังส่งเสริ มศาสนาพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พุทธศาสนา

เถรวาทมากกว่าศาสนาอื่นๆ เพียงแค่มิได้ต้ งั ให้เป็ นศาสนาประจาชาติอย่างเป็ นทางการ ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ การเลือกตั้งทัว่ ไปมีการ
ล่าช้าหลายครั้งนับตั้งแต่ที่รัฐประหารมีกาหนดจะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2561
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 คณะมนตรี สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ทบทวนบันทึกด้านสิ ทธิ มนุษยชนของประเทศไทย ในข้อสังเกตสุดท้าย 7
คณะกรรมการได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาล่าสุดหลายประการ รวมถึงการที่ประเทศไทยนาพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ (พ.ศ. 2558) และ
แผนสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 ถึ ง พ.ศ. 2561) มาใช้ท่ามกลางกฎระเบี ยบอื่น ๆ คณะกรรมการยังตั้งข้อสังเกตพื้ นที่ ที่มีความเสี่ ยง:
ข้อกาหนดระหว่างกาลและรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ไม่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง การขาดภาษาทางนิ ติ
บัญญัติที่ทาให้การทรมานและการบังคับให้บุคคลสู ญหายเป็ นความผิดทางอาญา รายงานข้อจากัดเสรี ภาพในการแสดงออกและการชุมนุ มอย่างสันติ
เช่ นเดี ยวกับการขาดการคุม้ ครองชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง และรายงานที่ เพิ่มขึ้นของบุ คคลที่ ถูกคุมขังเนื่ องจากหมิ่นประมาท ดู ถูก หรื อข่มขู่พระ
ราชวงศ์ (ที่เรี ยกว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรื อหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ)
ในปี พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ ไทยได้ไล่ตามพระสงฆ์ผูม้ ีอิทธิ พล พระธัมมชโย เพื่อเข้าจับกุมตัวในข้อหาต่างๆ รวมทั้งการฟอกเงินและการบุ กรุ กที่ ดิน
ผูส้ นับสนุนเชื่อว่าข้อกล่าวหาที่เขาได้รับมีแรงจูงใจทางการเมืองในส่วนหนึ่งเนื่องจากเขากับวัดมีความเกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณชินวัตร
ซึ่ งถูกเนรเทศเมื่อปี พ.ศ. 2549 (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผูเ้ ป็ นน้องสาวยังถูกบังคับให้ออกจากตาแหน่งหลังจากศาลรัฐธรรมนู ญพบว่าเธอมีความผิดใน
การใช้อานาจในทางที่ผิด) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กาลังทหารล้อมจับกุมพระธมมชโยที่วดั พระธรรมกายที่ซ่ ึ งพวกเขาคิดว่าพระธมมชโยน่าจะหลบ
ซ่อนอยู่ แต่ไม่สามารถจับกุมตัวเขาได้หลังจากปิ ดล้อมสามนานสัปดาห์ เพื่อปรับการโจมตี เจ้าหน้าที่ ได้อาศัยข้อโต้แย้งของอานาจตามมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญชัว่ คราว ซึ่ งมอบอานาจแก่นายกรัฐมนตรี อย่างสมบูรณ์ในการรักษาสันติภาพและความมัน่ คงของสาธารณะ นักวิจารณ์กล่าวถึงบทความที่ไม่
สนใจเสรี ภาพขั้นพื้นฐาน
หลังจากที่ความพยายามในการจับกุมพระธัมมชโยถูกขัดขวาง รัฐบาลทหารได้เริ่ มรายงานร่ างกฎหมายฉบับใหม่ที่จะลดอานาจของมหาเถรสมาคม
และมอบตาแหน่งที่วา่ งให้กบั บุคคลที่เป็ นตัวแทนหรื อเลือกโดยรัฐบาลมากขึ้น
ขบวนการแบ่งแยกดินแดนในศตวรรษที่ยสี่ ิ บก่อจลาจลในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิ วาสซึ่งเป็ นจังหวัดที่มีชาวมลายูมุสลิมอยูเ่ ป็ นส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทย ที่ ความไม่พอใจและความตึงเครี ยดระหว่างชาวมุสลิมและชาวพุทธที่ ฝังลึ กทาให้เกิ ดความรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ และการเสี ยชี วิตนับ พันคน
บางครั้ง รัฐบาลไทยได้มีการทาประชามติเพื่อพัฒนาภูมิภาคอย่างสันติ ปรับปรุ งความมัน่ คงโดยรวม และสนับสนุนสิ ทธิของชาวมลายูมุสลิม เป็ นเวลากว่า
10 ปี รัฐบาลไทยได้ยึดถือพระราชกฤษฎีกาฉุ กเฉิ นในภาคใต้อย่างต่อเนื่ อง ได้ร่วมมือตามที่ผูส้ นับสนุนด้านสิ ทธิ มนุษยชนรายงานไว้น้ นั ก็คือ การจับกุม
โดยพลการ คุมขัง ทรมาน และการปฏิบตั ิต่อชาวมลายูอย่างไม่เป็ นธรรมโดยเจ้าหน้าที่ของไทย แต่กลุ่มก่อการร้ายชาวมลายูยงั มีส่วนร่ วมในความรุ นแรง
ความวุน่ วายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องส่ งผลกระทบต่อชาวมุสลิมและชาวพุทธ ส่ วนใหญ่ในภาคใต้แต่ในส่ วนอื่ นๆ ของประเทศด้วยเช่นกัน ทาให้เกิดการ
ทาลายโรงเรี ยนศาสนา สร้างทัศนคติการต่อต้านชาวมุสลิมและชาวพุทธอย่างมาก และการเรี ยกร้องจากชาวพุทธให้รัฐบาลแต่งตั้งพุทธศาสนาเป็ นศาสนา
ประจาชาติไทย
กรุ งเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย เป็ นที่รู้จกั กันดีในฐานะศูนย์กลางภูมิภาคของผูอ้ พยพและผูล้ ้ ีภยั จากทัว่ ทุกมุมโลก ถึงแม้วา่ พวกเขาจะรายงานว่า
ได้รับการปฏิบตั ิที่ไม่ดีที่นั่น ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ผูล้ ้ ีภยั ชาวคริ สเตียนปากีสถานเสี ยชีวิตที่ สานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ดูแลโดย
ตารวจกรุ งเทพ นักวิจารณ์ ได้เรี ยกร้องให้รัฐบาลไทยปรับ ปรุ งสภาพภายในสานักงานตรวจคนเข้าเมื อง ยุตติการกักขังผูล้ ้ ีภยั อย่างไม่มีกาหนด และใช้
กฎหมายที่ตระหนักถึงผูล้ ้ ีภยั รัฐบาลไทยยังได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนเพื่อส่ งนักเคลื่อนไหวเช่น เจียงเหย่เฟย ต่งกว่างผิง และชาวมุสลิมอุย

กูร์ที่กาลังมองหาที่ หลบภัยจากนโยบายปราบปรามของปั กกิ่ งกลับไปยังจีน รวมถึงข้อจากัดเสรี ภาพในการนับถือศาสนาหรื อความเชื่ อ (สาหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับผูอ้ พยพและผูล้ ้ ีภยั ในภูมิภาคโปรดดูส่วน "ความท้าทายทัว่ ไปและความท้าทายที่มีความคาบเกี่ยวกัน")

