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i การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

คํานํา 

ผมยินดีอยางยิ่งที่จะนําเสนอผลการศึกษาคร้ังที่ 4ของศูนยทรัพยากรสิทธิมนุษยชน (Human 

Rights Resources Center) เร่ือง “การพิทักษศรัทธา : การศึกษาเสรีภาพของความคิด มโนธรรม
จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน ”ซ่ึงไดรับแรงบันดาลใจจากมาตรา 22 ของปฏิญญาวาดวยสิทธิ
มนุษยชนของอาเซียนตลอดจนถึงรัฐบาลของประเทศสมาชิกกลุมอาเซียนที่ไดความมุงมั่นในการ
กําจัด “ความใจแคบ การเลือกปฏิบัติ และการยุยงใหเกลียดชังโดยมีพื้นฐานจากศาสนาและความ
เชื่อ”  การศึกษาเปนการเสาะหาภูมิทัศนเชิงกฎหมายเก่ียวกับเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และ
ศาสนาในอาเซียน  นอกจากน้ีการศึกษาคร้ังน้ียังหวังวาจะเปนการชวยเหลือประเทศสมาชิก
อาเซียนในการทํางานเก่ียวกับการตอบสนองเชิงนโยบายที่ไดตกลงรวมกันในการนําเอาบทบัญญัติน้ีไปปฏิบัติจริง  โดยการ
จัดทําภาพโดยรวมของแนวทางปฏิบัติของรัฐระหวางภูมิภาค และการพิจาณาประเด็นที่สําคัญเก่ียวกับการขมเหงและความ
ขัดแยงทางศาสนาที่เปนตัวกําหนดความทาทายในเร่ืองสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค  ศูนยฯ มีจุดมุงหมายที่จะมีสวน
ชวยเหลือเปนตัวกลางทามกลางองคกรทางสังคม สถาบันการศึกษา และรัฐบาลเพื่อที่จะวิธีการที่ดีที่สุดในการลดความตึง
เครียดทามกลางกลุมศาสนาที่แตกตางกันเชนเดียวกับการสนับสนุนการสรางความเขาใจที่ดีขึ้นและการยอมรับระบบศาสนา
และความเชื่อที่แตกตางกันทามกลางประชากรในอาเซียน  ศาสนาและความเชื่อเปนตัวสรางเอกลักษณที่มีความสําคัญอยาง
มากภายในอาเซียน และส่ิงน้ียังตอเน่ืองมาถึงการสรางฐานแนวคิดและวิธีการในการมองโลกที่จะเจริญขึ้นภายในประชาคม
อาเซียน  เราหวังวาตลอดการศึกษาน้ีทางศูนยฯ สามารถที่จะมีสวนชวยสรางความเจริญดังกลาวใหเกิดขึ้นได 

การศึกษาน้ีไมสามารถที่จะดําเนินการไดหากปราศจากซ่ึงแนวทางและการสนับสนุนจากทีมผูเชี่ยวชาญของเรารวมถึงที่ปรึกษา 
และบรรณาธิการคือ ศาสตราจารย David Cohen แหงศูนย WSD HANDA สําหรับสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมระหวาง
ประเทศ ศาสตราจารย Kevin Tan จากมหาวิทยาลัยแหงชาติแหงสิงคโปร ศาสตราจารย Tore Lindholm, ศาสตราจารย 
Emeritus แหงศูนยสิทธิมนุษยชนแหงนอรเวย และศาสตราจารย Cole Durham และ Brett Schraffsจากศูนยการศึกษา
กฎหมายและศาสนาระหวางประเทศ (ICLRS) ที่มหาวิทยาลัยบริกแฮมยัง  เราตองขอขอบคุณเปนอยางยิ่งสําหรับ ดร. Jaclyn 

Neo หัวหนาฝายวิจัยในการศึกษาคร้ังน้ีรวมถึงผูเสนอรายงานวิจัยและผูชวยนักวิจัยในประเทศตางๆ  และอีกคร้ังหน่ึงที่เราตอง
พูดวาการศึกษาน้ีเปนการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งที่มีอยูและที่เก็บรวบรวมใหมโดยนักวิชาการจากเครือขายการวิจัยของเรา 

สุดทายน้ีเราอยากจะแสดงความความขอบคุณอยางสุดซ้ึงตอสถานทูตนอรเวยในกรุงจารกาตาสําหรับความชวยเหลือของพวก
เขาที่ใหกับเราในคร้ังน้ี 

 

กรุงจารกาตา, มกราคม 2015 

  



ii การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

ขอจํากัดการศึกษา 

 

การศึกษาเชิงพรรณนาเร่ือง เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา มรอาเซียนไมไดเปนความพยายามที่จะทําการสํารวจ
เชิงการทดลองในภาพโดยรวมของสถานการณในประเทศสมาชิก อาเซียน  การศึกษาดังกลาวเปนไมสามารถที่จะใหขอจํากัด
ดานเวลาและทรัพยากรที่มีอยูสําหรับนักวิจัยและสําหรับศูนยฯ  นอกจากน้ีการศึกษาน้ียังเปนการรวบรวม การจัดแบงประเภท 
และการวิเคราะหเน้ือหาที่ตีพิมพที่เก่ียวของกับตัวบุคคล เชนเดียวกับการวิเคราะหเชิงการการทดลองบางอยางเก่ียวกับ
แนวโนมที่มีการระบุในแหลงที่มาเหลาน้ัน 

เปนเร่ืองที่สําคัญอยางมากที่ตองทราบวานักวิจัยสามารถที่จะทํางานกับเน้ือหาที่เปนขอเท็จจริงที่มีการตีพิมพและถูกใชกัน
อยางกวางขวางเทาน้ัน  ขณะที่พวกเขาพยายามอยางหนัก (ตราบเทาที่ยังเปนไปได) เพื่อเสาะหาความเห็นจากเจาหนาที่รัฐ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในขอเท็จจริงที่ไดมีการรายงาน รายงานขอมูลความลับ และสถิติที่ไมมีการเปดเผยที่ถือครองโดย
หนวยงานราชการตางๆ เปนส่ิงที่ไมไดถูกรวมเขาในการศึกษาน้ีนอกเสียจากวาขอมูลเหลาน้ีสามารถที่จะหาไดโดยนักวิจัยโดย
ปราศจากเงื่อนไข 

วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีคือ รวบรวม วิเคราะห และประเมินขอมูลในเชิงลึกที่มีอยูทั้งสาเหตุและผลกระทบของขอบังคับ
ของรัฐและ เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา ในประเทศอาเซียนในแตละประเทศพรอมกับมุมมองในการจัดหาการ
ประเมินภาพรวมตามวัตถุประสงคของสถานการณที่ถูกเปดเผยผานเอกสารที่มีการตีพิมพ  ขณะที่รายงานตางๆ สามารถหาได
จากเจาหนาที่รัฐและรัฐวิสาหกิจที่ใหกับนักวิจัยซ่ึงเปนการใชความพยายามทุกดานเพื่อประสานขอความรวมมือจากพวกเขา  
อยางไรก็ตามนักวิจัยไมมีขอผูกพันในการติดตอกับหนวยงานดังกลาวเพื่อติดตามหาขอมูลที่ไมไดมีการเผยแพรสูสาธารณะ 
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v การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

บทนํา 

I. ขอบเขตและวิธีการ 

การศึกษาน้ีครอบคลุม ประเทศสมาชิกอาเซียน  10 ประเทศ
และใชขอมูลและการวิเคราะหของแตละประเทศโดยผูเสนอ
รายงานประเทศที่ไดเลือกสรรแลวผูเสนอรายงานประเทศ
เหลาน้ีมีภูมิหลังที่โดดเดนในภาควิชาการภาคประชาสังคม 
กฎหมาย และภาครัฐ  รายงานแตละฉบับของพวกเขาอางอิง
แหลงขอมูลทุติยภูมิรวมถึงแถลงการณและเอกสารตีพิมพ
โดยหนวยงานราชการที่เก่ียวของ องคการระหวางประเทศ
และองคการระดับภูมิภาค คณะทํางานการวิจัย และองคกร
ประชาสังคม  ในสวนที่เก่ียวของน้ัน การศึกษาน้ียังใช
ประโยชนจากรายงานจากส่ือและงานจากสถาบันการศึกษาที่
เชื่อถือได 

ผูเสนอรายงานประเทศ ไมจําเปนตองดําเนินการศึกษาเชิง
ประจักษ  อยางไรก็ตามพวกเขาตระหนักถึงการนําเสนอขอ
คนพบและการวิเคราะหของพวกเขาอยางเปนอัตวิสัยและ
เปนธรรมอยางที่สุดเทาที่จะทําได  บอยคร้ังที่การศึกษาน้ี
นําเสนอรายละเอียดในมุมมองของรัฐและการตอบสนองตอ
คําวิจารณที่เกิดขึ้น  ในกรณีที่มีความขัดแยงกันระหวาง
ขอมูลของประเทศสมาชิก กับขอมูลที่มีอยูในรายงานอ่ืนๆ ก็
จะมีหมายเหตุ (ตามเงื่อนไขที่เปนไปได) ระบุไวในรายงาน
ของประเทศ  เชนเดียวกับผูเสนอรายงานประเทศเวียดนามที่
ไดมีการเนนในรายงานของเขา การมีขอตระหนักของตัวเอง
เก่ียวกับมุมมองภายในเปนส่ิงที่จําเปนตองมีโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการพิจารณาความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม และ
การเมืองซ่ึงโฆษก /ผูดําเนินการเปนผูดําเนินการ  ดวยเหตุน้ี
จึงควรจะพยายามตีความแถลงการณและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อที่จะ “ใหเอกสิทธิ์เร่ิมตนเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงหรือ
ความมีเหตุผลในคําพูดของบุคคลใหสูงสุดเทาที่จําเปนไปได”

0

1 

แตถึงกระน้ันก็ตาม เมื่อพิจารณาแลววารัฐบาลในประเทศ
อาจจะไมสามารถเขาไดในทุกมุมมองและผลกระทบของ
กฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ ผูเสนอรายงาน
ประเทศตองมองหามากกวาแหลงขอมูลจากทางการสําหรับ
ขอมูลจากภูมิภาคและระหวางประเทศสําหรับภาพที่สมบูรณ
มากขึ้น  นอกจากน้ีพวกเขายังทบทวนขอมูลที่รวบรวมโดย

                                                
1
Michael W. Dowdel, ‘Constitutional Listening, 88(1) Ken Chicago Law 

Review 126 (2012). 

องคกรประชาสังคมที่อาจจะมีการเขาถึงขอมูลภาคสนามได
มากกวาในประเทศที่ประสบกับสถานการณที่มีปญหาทาง
การเมือง  โดยแทจริงแลวการมีสวนรวมและการสนับสนุน
ของทุกภาคสวนของประชาสังคมน้ัถูกรับรูวามีความสําคัญ
สําหรับการนําเอาพันธกรณีของรัฐ 1

2ไปปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิผล  เก่ียวกับเร่ืองน้ี แหลงขอมูลหลักที่ ผูเสนอ
รายงานประเทศจะถูกรองขอใหใชคือขอมูลจากรายงานเร่ือง
เสรีภาพทางศาสนาระหวางประเทศประจําปของกระทรวง
ตางประเทศของสหรัฐอเมริกา2

3 

ณ จุดน้ีกรุณาทราบวาไมใช ผูเสนอรายงานประเทศ ทุกคนที่
ไดเลือกใหมีการระบุชื่อของพวกเขาเพื่อที่จะคุมครองความ
อิสระ 

บรรทัดฐานที่ใชเปนกฎเกณฑสําหรับการศึกษาน้ีคือ มาตรา 
18 ของกติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและการเมือง 
(ICCPR) แมวาจะมีเพียง 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน 
(ASEAN) เทาน้ันที่เขารวม ICCPR แตองคประกอบตาม
กฎเกณฑของมาตราน้ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางใน
กฎหมายระหวางประเทศ  นอกจากน้ียังกลาวไดวามาตราน้ี
เปนสวนหน่ึงของจารีตธรรมเนียมกฎหมายที่ยอมรับโดย
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพราะวาขอผูกพันที่รับทราบของ
พวกเขาตอปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ( UDHR) 

มาตรา 18(1) ของ ICCPR มีรากฐานมาจากมาตรา 18 ของ
คําประกาศสิทธิมนุษยชน (UDHR)ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงเปน
การดึงมาจากขนบธรรมเนียมและมาตรฐานที่ไดมีการพัฒนา
ในกฎหมายระหวางประเทศในสวนที่เก่ียวของกับมาตรา 18 

ของ ICCPR โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนที่ 1ของรายงานของ
ประเทศที่เก่ียวของถูกจัดโครงสรางตามหัวขอตางๆ ที่ไดมี
การเนนความสําคัญสําหรับการจัดทํารายงานและการ
วิเคราะหโดยผูเสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติในเร่ือง
เสรีภาพเร่ืองศาสนาหรือความเชื่อ3

4 

                                                
2ดู United Nation, ‘Beijing Declaration and Platform of Action’, ถูกรับมา
ใชท่ี ‘Fourth World Conference on Women, 27 ตุลาคม 1995 สวนท่ี II, 

¶27 
3
U.S. Department of State, ‘International Religious 

Freedom’.<http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/>. 
4ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชน, ผูเสนอรายงาน พิเศษของสหประชาชาติ
เกี่ยวกับเสรีภาพของศาสนาหรือความเช่ือ, ฉบับยอของ ผูเสนอรายงาน
เกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาหรือความเช่ือ คัดมาจากรายงานต้ังแตป 1986 - 

2011 โดย ผูเสนอรายงาน พิเศษเรื่องเสรีภาพทางศาสนาหรือความเช่ือท่ี
จัดเรียงตามหัวขอของกรอบงานสําหรับการสื่อสาร ’, 10 มีนาคม 2011 ¶2. 

<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/ 
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II. โครงสรางการศึกษา 

รายงานของประเทศแตละฉบับถูกแบงออกเปนสวนสําคัญ 3 

สวนดวยกัน (ไมรวมบทนําและบทสรุป) โดยสวนที่ 1จะให
ภาพโดยรวมของกรอบงานกฎหมายและนโยบายที่มีอยูที่
แสดงใหเห็นเปนนัยถึงภาพกวางของกิจกรรมตางๆ ที่
เก่ียวของกับเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา สวน
ที่ 2ของรายงานแตละประเทศจะระบุการเปล่ียนแปลงและ
แนวโนมที่สําคัญในกฎหมายและนโยบาย เชนเดียวกับ
กิจกรรมหรือการพัฒนาที่เก่ียวของกับ เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา ภายในประเทศน้ัน  สวนที่ 3เปนการ
พิจารณาปจจัยที่มีสวนและสถานการณแวดลอมการ
เปล่ียนแปลงและเหตุการณที่ที่สําคัญเหลาน้ี  หัวขอตอไปน้ี
เปนการพูดถึงรายละเอียดของสวนทั้งสามสวนเหลาน้ี 

 

สวนที่ 1  กรอบงานกฎหมายและนโยบาย 
ภาพโดยรวมของกรอบงานกฎหมายและนโยบายจะพูดถึงทั้ง
พันธกรณีระหวางประเทศและกฎหมาย /นโยบายในประเทศ
ของแตละประเทศสมาชิก  โดยหัวขอยอยจะดึงมาจากกรอบ
งานสําหรับการส่ือสารของ ผูเสนอรายงาน พิเศษของ
สหประชาชาติเก่ียวกับ เสรีภาพทาง ศาสนาหรือความเชื่อ 4

5  

กรอบงานน้ีสะทอนใหเห็นถึงประเด็นที่แตกตางกันและมี
ความสัมพันธระหวางกันในวงกวางที่อยูภายใตสิทธิที่จะมี
เสรี ภาพทางศาสนา หรือ ความเชื่อ   ไมเพียงแตจะพูดถึง
รูปแบบของกรณีหรือสถานการณที่แตกตางกันที่ไดมีการสง
ใหกับทางผูเสนอรายงานพิเศษเพื่อใหเอาใจใสเปนพิเศษและ
อยูภายใตขอบเขตของอํานาจของเขา /เธอแลว ก็ยังมีการพูด
ถึงมาตรฐานระหวางประเทศที่สอดคลองและสัมพันธกับแต
ละประเด็นอีกดวย 5

6  กรอบงานน้ีไมไดใหภาพที่ละเอียดมาก
นัก 6

7  ดังน้ันผูเสนอรายงาน พิเศษไดแสดงใหเห็นวาไมใชทุก
ประเด็นที่เกิดขึ้นจะสามารถระบุใหอยูในประเภทหน่ึง
ประเภทใดตามที่ระบุในกรอบงาน  ส่ิงน้ีเปนที่เขาใจไดถึงการ
พิจารณาลักษณะในมุมมองที่กวางของ เสรีภาพทางศาสนา
หรือความเชื่อผูเสนอรายงานประเทศ ไดตระหนักถึงเร่ืองน้ี
และในกรณีซ่ึงประเด็นน้ันตกอยูนอกประเภทตามที่ระบุไว  ผู
                                                                            
RapporteursDigestFreedomReligionBelief.pdf>เขาถึง  21 พฤศจิกายน 
2014. 
5เรื่องเดียวกัน, ¶28 
6เรื่องเดียวกัน 
7เรื่องเดียวกัน, ¶30 

เสนอรายงานประเทศ จะไดตั้งขอสังเกตไวใตเร่ืองน้ีไวเปน
หัวขอที่แยกจากกัน  แตถึงกระน้ันก็ตามหัวขอยอยที่ระบุโดย
กรอบงานสําหรับการส่ือสารเปนบรรทัดฐานที่มีประโยชน
สําหรับการระบุและการประเมินสถานะของ เสรีภาพทาง
ความคิด จิตสํานึก และศาสนาในประเทศสมาชิกอาเซียน 

กรอบงานสําหรับการส่ือสารถูกแบงออกออกเปนประเภทที่
แตกตางกัน 5 ประเภท  การศึกษาปจจุบันใช 3 ประเภทแรก
ในรายงานของประเทศ โดยใหความสนใจบางกับอีกสอง
ประเภทหลัง  โดยประเภทแรกในกรอบงานสําหรับการ
ส่ือสารเปนการพูดถึงการจัดการกับองคประกอบสิทธิที่จะมี
เสรีภาพทางศาสนาหรือความเชื่อ และสิทธิการแสดงออกทาง
ศาสนาหรือความเชื่อของบุคคล  ประเภทที่สองครอบคลุม
การเลือกปฏิบัติที่เก่ียวของกับ เสรีภาพทางศาสนาหรือความ
เชื่อ ประเภทที่สามเปนเร่ืองกลุมที่ถูกละเมิดไดงาย เชน 
ผูหญิง เด็ก ผูล้ีภัย ชนกลุมนอย หรือบุคคลผูขาดสิทธิขั้น
พื้นฐานของพวกเขา 

การศึกษาน้ีไดเนนความสําคัญไปที่สามประเภทแรก
เน่ืองจากเปนเปนประเภทที่มุงประเด็นไปที่การสราง
การศึกษาแบบที่มุงความสําคัญและมีประโยชนที่เนนเปน
พิเศษเร่ืองสถานะในประเทศ ขอบเขต และการคุมครองสิทธิ
ที่จะมีเสรี ภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา ในกลุม
ประเทศอาเซียน  ไมจําเปนที่ตองให ผูเสนอรายงาน รวมเอา
ประเภทที่ 4 ซ่ึงครอบคลุมสถานการณซ่ึงสิทธิที่จะมีเสรี ภาพ
ทางศาสนาหรือความเชื่อ ที่มีประเด็นเก่ียวของกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ เชน สิทธิที่จะมีเสรีภาพของการ
แสดงออกและการหามการทรมาน การกระทําทารุณอ่ืนๆ 
ความปาเถื่อน การปฏิบัติอยางเลวทรามหรือการลงโทษ  
นอกจากน้ีการศึกษาก็ไมไดครอบคลุมประเภทที่ 5 ซ่ึง
ครอบคลุมประเด็นที่เก่ียวของกันกับบทบัญญัติระหวาง
ประเทศวาดวยการจํากัดสิทธิและการลิดรอนสิทธิ78 

 

สวนที่ 2   แนวโนมของเสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา 
สวนที่ 2 เนนที่การเปล่ียนแปลง 8 ดานสําหรับส่ิงที่ ผูเสนอ
รายงานประเทศ ไดใหความสนใจเปนพิเศษ  ในการพูดถึง
หัวขอเหลาน้ีผูเสนอรายงานประเทศถูกรองขอใหทบทวนและ
พิจารณาพัฒนาการและเหตุการณที่รายงานโดยหนวยงาน

                                                
8เรื่องเดียวกัน, ¶35 
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ราชการ (รวมถึงสํานักอัยการ) สถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ องคการระหวางประเทศและภูมิภาค องคกรประชา
สังคม และสํานักขาวตางๆ  ระยะเวลาสําหรับการพิจารณา
อยูระหวางป 2000 ถึง 2014แมวาผูเสนอรายงานประเทศ จะ
มีความยืดหยุนในการขยายการวิเคราะหของพวกเขาใหมี
ระยะเวลาที่ส้ันลงหรือยาวขึ้น (หากพิจารณาแลวเหมาะสม) 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูเสนอรายงานประเทศ ถูกรองขอให
กําหนดระยะเวลารายงานของพวกเขาและระบุจุดพลิกผันที่
สําคัญในการพัฒนาเชิงนโยบายและกฎหมายของประเทศ  
ดังน้ันตัวอยางเชน การวิเคราะหแนวทางปฏิบัติของรัฐของ
อินโดนีเซียเก่ียวกับ เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และ
ศาสนาไดถูกพิจารณาในยุคของการปฏิรูปและส้ินสุดระบอบ
อดีตประธานาธิปดีซูฮารโตในชวงปลายทศวรรษที่ 1990  

หรืออีกตัวอยางหน่ึงก็คือ การเปล่ียนแปลงที่สําคัญมากใน
แนวทางปฏิบัติของรัฐพมาถูกแสดงใหเห็นอยางชัดแจงโดย
การตัดสินใจของรัฐบาลที่มีทหารหนุนหลังที่ยินยอมใหมีการ
ปฏิรูปการเมืองและการทําใหเปนประชาธิปไตยในป 2011  

ส่ิงน้ีเนนย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของการมี ผูเสนอรายงาน
ประเทศ ที่คุนเคยกับการพัฒนาของกฎหมาย สังคม และ
การเมืองของประเทศที่เก่ียวของ เชนเดียวกับที่พวกเขา
สามารถที่จะใหมุมมองภายในประเทศเก่ียวกับประเด็นตางๆ 
ที่เกิดขึ้น 

หัวขอ 8 ขอที่กลาวถึงมีดังตอไปน้ี 

1. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในดานกฎหมาย 

• หัวขอน้ีจําเปนตองให ผูเสนอรายงานประเทศ ระบุ
กฎหมายใหมที่ไดมีการประกาศใชและที่มีผลที่สําคัญ
หรือสามารถที่จะมีผลอยางมากตอการดําเนินการของ
เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา 

2. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการบังคับใชกฎหมายของรัฐ 

• ในหัวขอน้ี ผูเสนอรายงานประเทศ ถูกรองขอใหเนน
ความสําคัญไปที่ดานตางๆ ของกฎหมายที่ซ่ึงมีการ
เพิ่มขึ้นในการบังคับใชกฎหมายของรัฐรวมถึงการ
ลงโทษผูนับถือศาสนาสําหรับการละเมิดกฎหมายที่
อาจเกิดขึ้น 

3. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการอางสิทธ์ิทางศาสนา (โดยผูกระทําที่
ไมใชฝายรัฐ) 

• หัวขอน้ีจะรองขอให ผูเสนอรายงานประเทศ ระบุการ
เปล่ียนแปลงในการอางสิทธิ์โดยผูนับถือศาสนาหน่ึงที่
มีผลหรือจะมีผลกระทบตอเสรีภาพทางศาสนาของ
กลุมอ่ืนๆ 

4. เหตุการณที่สําคัญของการขมเหงของรัฐตอกลุมศาสนาตางๆ 

• ผูเสนอรายงานประเทศถูกรองขอใหเนนความสําคัญที่
เหตุการณที่สําคัญที่ซ่ึงผูกระทําฝายรัฐมีการเลือก
เฉพาะหรือมุงเปาหมายไปที่กลุมศาสนาตางๆ โดย
อาศัยพื้นฐานทางศาสนาของพวกเขา  การมุง
เปาหมายดังกลาวไมเพียงจะเปนสวนหน่ึงของการ
เร่ิมตนจากระบบหรือจากรัฐบาลกลาง  แตยังสามารถ
เกิดขึ้นไดเน่ืองจากการกระทําจากทองถิ่นโดย
ผูกระทําฝายรัฐระดับลางบางคน  ผูเสนอรายงาน
ประเทศ ถูกรองขอใหตัดสินวาเหตุการณของการขม
เหงทางศาสนาที่ไดมีการรายงานน้ันมีการเพิ่มขึ้น
หรือไมในเชิงจํานวน (เชน จํานวนความขัดแยง
เพิ่มขึ้น จํานวนบุคคลที่ถูกขมเหงเพิ่มขึ้น ฯลฯ) ความ
รุนแรง (เชน จํานวนของบุคคลที่ไดรับผลกระทบและ
ประเภทของอันตรายจากการไมละเมิดจนถึงการ
ละเมิด) ความหลากหลายในรูปแบบ และ /หรือไดมา
การนําไปสูการตอบโต (ดังน้ันจึงนําไปสูการยกระดับ
ความขัดแยง) 

5. เหตุการณที่สําคัญของการขมเหงที่ไมใชฝายรัฐตอกลุมศาสนา
ตางๆ) 

• หัวขอน้ีจะมีความเก่ียวโยงกับหัวขอกอนหนาน้ี แตจะ
เนนความสําคัญไปที่การกระทําของผูกระทําที่ไมใช
ฝายรัฐ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูเสนอรายงานประเทศ
จําเปนตองเนนที่เหตุการณซ่ึงผูกระทําที่ไมใชฝายรัฐ
มุงเปาหมายโดยตรงไปทางกลุมศาสนาตางๆ เพื่อการ
ขมเหงรังแก  นอกจากน้ีพวกเขายังถูกรองขอใหตั้ง
ขอสังเกตถึงความรวมมือจากรัฐที่เกิดขึ้นดวย เชน 
การที่รัฐน่ิงเฉยไมเขาไปแทรกแซงบนพื้นฐานของ
เอกลักษณทางศาสนา/การเขารวมทางศาสนา 

6. เหตุการณที่สําคัญของความขัดแยงระหวางศาสนา 

• ในหัวขอน้ี ผูเสนอรายงานประเทศ ถูกรองขอใหเนน
ความสําคัญที่เหตุการณที่สําคัญของความขัดแยงที่
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viii การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

รุนแรงระหวางกลุมตางๆ จากความแตกตางในศาสนา
หรือความเชื่อ 

7. เหตุการณที่สําคัญของการกอการรายและ/หรือการคุกคามของการ
กอการราย (เชื่อมโยงกับการอางสิทธ์ิทางศาสนา) 

• ในหัวขอน้ี ผูเสนอรายงานประเทศ ถูกรองขอใหระบุ
การคุกคามหรือการโจมตีที่เก่ียวของกับการกอการ
รายที่ถูกเชื่อมโยงไปยังอุดมคติทางศาสนา  
นอกจากน้ีพวกเขายังทําการตั้งขอสังเกตวาการ
เคล่ือนไหวเพื่อตอบโตหรือการกระทําในลักษณะ
ตรงกันขามบางอยางเพื่อตอตานรัฐน้ันเปนไปเพราะ
เปนเร่ืองศาสนาหรือไมการเคล่ือนไหวของกลุม
สนับสนุนการแบงแยกดินแดนหรือกลุมสนับสนุนการ
แบงแยกนิกายจะถูกตั้งขอสังเกตไวในหัวขอน้ี 

8. เหตุการณ ขามพรมแดนที่สําคัญ (เชื่อมโยงกับการอางสิทธ์ิทาง
ศาสนา) 

• ในหัวขอน้ี ผูเสนอรายงานประเทศ ถูกรองขอใหเนน
ความสําคัญไปที่สถานการณรายงานของผลกระทบ
การขามพรมแดนตางๆ ที่เกิดขึ้นจากความขัดแยง
หรือการขมเหงทางศาสนาในประเทศอาเซียนที่มี
พรมแดนติดกัน  ส่ิงน้ีรวมถึงการเขามาของผูล้ีภัยและ
ผูแสวงหาที่หลบภัยที่มีการายงาน โดยเนนไปที่การ
เพิ่มขึ้นของจํานวนผูที่เขามาและผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับทรัพยากรของประเทศที่เปดรับ 

นอกเหนือจากหัวขอทั้ง 8 ขอสําหรับการวิเคราะหแลว  ผู
เสนอรายงานประเทศ ยังถูกรองขอใหตั้งขอสังเกตการ
ตอบสนองของรัฐบาลตอการเปล่ียนแปลงและเหตุการณที่
สําคัญเหลาน้ี  การระบุการตอบสนองของรัฐบาลเปนส่ิงที่
สําคัญอยางมากสําหรับการกําหนดขอบเขตไปถึง ประเทศ
สมาชิกอาเซียน ในการจัดลําดับความสําคัญและปฏิบัติตาม
ขอผูกพันของพวกเขาในการคุมครอง เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา   การตอบสนองดังกลาวสามารถที่จะ
รวมถึงมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางนโยบาย
อ่ืนๆ ในการจัดการกับการขมเหงทางศาสนาที่รุนแรงและไม
รุนแรง  ส่ิงน้ีจะตองรวมถึงผูที่ทําการขมเหง (หากสามารถ
ระบุได) และการดําเนินการมาตรการอ่ืนๆ เพื่อคุมครองและ
สงเสริมเสรีภาพทางศาสนา 

นอกเหนือจากน้ี ผูเสนอรายงานประเทศ ยังถูกรองขอใหตั้ง
ขอสังเกตถึงพัฒนาการอ่ืนๆ เก่ียวกับการสงเสริมเสรีภาพ
ทางศาสนา การเจรจา และการไกลเกล่ียขอขัดแยง  หัวขอ
ยอยน้ีใชเพื่อเนนความสําคัญไปที่เสนทางที่สงเสริม เสรีภาพ

ทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งผาน
การเจรจาและการไกลเกล่ีย  เร่ืองน้ีสําคัญอยางมากเน่ืองจาก
ขณะที่รัฐเปนแหลงทรัพยากรที่ดีที่สุดเทาที่มีอยูในการ
คุมครองทางกฎหมายและทางการเมืองและสงเสริมเสรีภาพ
ทางศาสนา บอยคร้ังที่องคกรประชาสังคมและผูนําศาสนาจะ
มีบทบาทสําคัญในการไกลเกล่ียความขัดแยงระหวางศาสนา
และภายในศาสนา  ขอเท็จจริงที่วาผูมีสวนไดเสียมีชองทาง
ของการส่ือสารเปนลักษณะที่สําคัญอีกประการหน่ึงสําหรับ
การคุมครองและการสงเสริม เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก 
และศาสนา 

 

สวนที่ 3  ปจจัยที่มีสวนและสถานการณแวดลอม 
สวนที่ 3 เปนการแจกแจงสถานการณแวดลอมหรือมาตรการ
ที่ดําเนินการขึ้นมาซ่ึงไดมีการรายงานโดยไมวา ( i) รัฐบาล 
หรือ ( ii) ผูกระทําที่ไมใชฝายรัฐ  (ตลอดระยะเวลาที่ทําการ
วิเคราะห) ซ่ึงสามารถถูกกําหนดลักษณะเฉพาะเปนปจจัย
เชิงลบหรือเชิงบวกตอสถานการณ หรือมีการเพิ่มขึ้นของ
ความนาจะเปนของความขัดแยงขั้นรุนแรง  ส่ิงน้ีอาจจะ
รวมถึง (แตไมจํากัดเพียง) สภาพเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม 
สถานการณทางสังคมวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร การ
ตอบสนองของกลุมศาสนาบางกลุม (รวมถึงผูซ่ึงถูกกลาวหา 
หรือผูซ่ึงไดรับการพิสูจนใหเห็นวาเปนผูถูกกระทําขมเหง
จริง) และการตอบสนองของกองกําลังความมั่นคงหรือตํารวจ 
และมาตรการภาครัฐอ่ืนๆ ที่ดําเนินการเพื่อเยียวยา
สถานการณดังกลาว 

 

I. นิยามศัพท 

กอนที่จะเขาไปสูการวิเคราะหหลักกวางๆ ของรายงานแตละ
ประเทศ (Country Report) ผูอานจําตองทราบนิยามศัพท
เสียกอน  การศึกษาน้ีใชคําวา “ เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา ” เหมือนกับนิยามศัพทที่ใชในมาตรา 
22 ของปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนของอาเซียน  (AHRD) 

เชนเดียวกับมาตรา 18 ของ UDHR และ ICCPR ตามลําดับ  
แตถึงกระน้ันก็ตามก็ไมมีความแตกตางมากนักที่เห็นไดจาก
การศึกษาน้ีในสวนที่เก่ียวของกับ “ เสรีภาพทางศาสนา และ
ความเชื่อ ” เมื่อเทียบกับ “ เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก 
และศาสนา ”  เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา ใช
กับทั้งศาสนาตามขนบธรรมเนียมและไมตามขนบธรรมเนียม 
เชนเดียวกับความเชื่อที่ไมใชศาสนา 
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ix การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

เชนเดียวกับที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดมีการเนน
ความสําคัญ มาตรา 18 ไมไดถูกจํากัดที่ “ศาสนาตาม
ขนบธรรมเนียมหรือศาสนาและความเชื่อที่มีลักษณะเฉพาะ
หรือแนวทางปฏิบัติเชิงสถาบันที่คลายคลึงกับศาสนาตาม
ขนบธรรมเนียม8

9เหลาน้ัน” โดยขอเท็จจริงแลวคําทั้งสองคําน้ี
บอยคร้ังจะมีการใชแทนกันไดในหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดแถลงอยางชัดเจน
วาสิทธิที่จะมีเสรี ภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา
ประกอบดวยเสรีภาพในการรักษาความเชื่อ 9

10  ดังน้ัน
เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา ตามมาตรมา 18 

[ของ ICCPR] จะคุมครองความเชื่อของกลุมที่เชื่อพระเจา 
กลุมที่ไมเชื่อพระเจา และกลุมที่ไมเชื่อวามีพระเจา 
เชนเดียวกับสิทธิ์ที่จะไมแสดงออกถึงศาสนาหรือความเชื่อ
ใดๆ10

11  ความเชื่ออาจจะทําใหเกิดรูปแบบของความเชื่ออยาง
มั่นใจหรือคานิยมเก่ียวกับพระเจาหรือความจริงอันสูงสุดหรือ
ชะตากรรมทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติ  การคุมครอง
ระหวางประเทศสําหรับเสรีภาพของความเชื่อยังโอบอุม
บุคคลซ่ึงเปนสวนหน่ึงของศาสนาที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม 
เชนเดียวกับศาสนาของคนกลุมนอยที่อาจจะอยูภายใตการ
ปองรายจากบางสวนของชุมชนทางศาสนาหลัก 11

12  ดังน้ัน
การศึกษาน้ีควรจะถูกทําความเขาใจเมื่อนําเอามุมมองที่กวาง
เก่ียวกับเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา   ขณะที่
ยังถูกจํากัดอยูโดยเงื่อนไขบางอยางของศาสนา 

                                                
9
 UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 

22:Article 18(Freedom of Thought, Conscience or Religion), 30 

กรกฎาคม 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, ¶2 
10เรื่องเดียวกัน, ¶1 
11เรื่องเดียวกัน, ¶2 
12เรื่องเดียวกัน, ¶2 ตัวอยางเชน กฎหมายผูลี้ภัยระหวางประเทศเปนการ
คุมครองผูซึ่งถูกขมเหงบนพื้นฐานท่ีวาพวกเขาถูกพิจารณาวาเปน “คนนอก
ศาสนา ผูเลิกศรัทธา ผูแยกตัวออก คนนอกรีต คนท่ีเช่ืออยางไมมีเหตุผล” ดู 
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR),  ‘Guidelines  on  

International  Protection  No.  6: Religion-Based Refugee Claims under 

Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating 

to the Status of Refugees’, 28 April 2004, HCR/GIP/04/06. 
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การสังเคราะห 

1 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

I. บทนํา 

ในป 2012 ขาหลวงใหญกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนไดลง
นามในปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนอาเซียน ( “AHRD”) ซ่ึง
ยืนยันและใหสัญญารวมเปนหน่ึงเดียวกันที่จะเคารพ สงเสริม 
และคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานในภูมิภาค 12

1  

ในคํานําของ AHRD  รัฐบาลประเทศอาเซียนไดออก
แถลงการณ “ใหสัญญาที่จะปฏิบัติตามปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน   กฎบัตรแหงสหประชาชาติ ปฏิญญาและ
แผนปฏิบัติการเวียนนา และตราสาสน สิทธิมนุษยชน สากล
อ่ืนๆ การปฏิญาณวาจะทําให สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้น
พื้นฐานเปนจริงสําหรับผูคนใน ประเทศสมาชิกอาเซียน เปน
การย้ําหน่ึงในวัตถุประสงคของจุดประสงคขั้นพื้นฐานของ
อาเซียนที่ไดแถลงไวในกฎบัตรอาเซียน และยังเปนการเสริม
ความแข็งแกรงใหกับขอผูกพันทางการเมืองของอาเซียน
ตามที่ระบุในพิมพเขียวประชาคมอาเซียน13

2 

                                                
1สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ( ASEAN), ปฏิญญาวา
ดวยสิทธิมนุษยชนแหงอาเซียน, 18 พฤศจิกายน 2012, <http://www. 

asean.org/news/asean-statement-communiques/item/asean-human-

rights-declaration>เขาถึงเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2014  ควรจะทราบวากลุม
สิทธิมนุษยชนตางๆ กลุม สิทธิมนุษยชน ตางๆ ก็จะมีการวิจารณ AHRD 

ตัวอยางเชน คณะกรรมนักนิติศาสตรระหวางประเทศ ( ICJ) ไดออก
แถลงการณเพื่อประณาม AHRD วา “มีขอบกพรองอยางรายแรงและเบี่ยงเบน
จากพื้นฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชน  การคัดคานหลักคือ การไมเห็นดวย
กับอนุมาตราขอจํากัด (มาตรา 8) บังคับของ สิทธิมนุษยชน ตอบทบาทและ
หนาท่ี (มาตรา 6) และบังคับของการทําให สิทธิมนุษยชน เปนจริงตามบริบท
เฉพาะของประเทศ (มาตรา 7)  คณะกรรมการนักนิติศาสตรระหวางประเทศ 
‘ICJ ขอประณามปฏิญญาสากลวาดวย สิทธิมนุษยชน ของอาเซียนวามี
ขอบกพรองรายแรง ’, 19 พฤศจิกายน 2012. <http://www.icj.org/icj-

condemns-fatally-flawed-aseanhuman-rights-declaration/>เขาถึงวันท่ี 21 

พฤศจิกายน 2014  ดูเพิ่มเติม “ประชาสังคมปฏิเสธปฏิญญาวาดวย สิทธิ
มนุษยชน ของอาเซียนท่ีมีขอบกพรอง” ’, FIDH, 15 พฤศจิกายน 2012., 

https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-

Rights/asia/asean/Civilsociety-rejects-flawed-ASEAN-12429> เขาถึง  21 

พฤศจิกายน 2014 
2มาตรา 1(7) กฎบัตรอาเซียน ดูตัวอยาง “พิมพเขียวประชาคมสังคม
วัฒนธรรมอาเซียน ( ASCC)” มิถุนายน 2009. <http://www.asean. 

org/archive/5187-19. pdf> เขาถึง 21 พฤศจิกายน 2014. หนึ่งในเปาหมาย
หลักท่ีแถลงไวของ ASCC คือการทําให “ประชาคมอาเซียนท่ีใหศูนยกลางคือ
ประชาชนและความรับผิดชอบตอสังคมกับมุมมองเพื่อใหไดมาซึ่งความเปน
ปกแผนและความเปนหนึ่งเดียวท่ียั่งยืนทามกลางประเทศสมาชิกและ
ประชากรของอาเซียนโดยการหลอมรวมเอกลักษณสามัญและสรางสังคมแหง
การดูและแบงปนซึ่งครอบคลุมและสอดคลองกับท่ีซึ่งสวัสดิภาพ ความเปนอยู 
และสวัสดิการของประชาชนถูกยกระดับใหดีข้ึน” เปนจริง (สวนท่ี II.4) 

ทามกลางคํามั่นสัญญาที่สําคัญที่ทําขึ้นมาใน AHRD คือ คํา
ปฏิญาณอยางแนวแนเพื่อรับประกันถึง เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา 14

3วาเปนเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  เสรีภาพ
ทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา คือ สิทธิมนุษยชน ที่
รับทราบกันอยางเปนสากลและเปนหน่ึงที่ถูกรวมไวใน
รัฐธรรมนูญของประเทศทั่วโลกสวนใหญ 15

4 เปนการคุมครอง
เสรีภาพในการนับถือ ปฏิบัติ และแสดงออกถึงศาสนาหรือ
ความเชื่อ และลอมกรอบความประพฤติในวงกวาง16

5 ศาสนามี
ความเปนปจเจกเชนเดียวกับมีมิติชุมชนหรือมิติเชิงกลุม  
เปนที่ยอมรับกันวาเปนส่ิงที่จะนํามาซ่ึงทั้งมิติภายในของ
ความเชื่อ (การแสดงออกภายใน) เชนเดียวกับการแสดงออก
ภายนอกถึงการปฏิบัติ (การแสดงออกภายนอก)  ซ่ึงอันหลัง
จะเกิดขึ้นเมื่อมีการมีอยูของชุมชนผูนับถือซ่ึงสมาชิกแตละ
คนสามารถมีความสัมพันธอยางมีความหมายและแสดงออก
ถึงศาสนาของพวกเขารวมกัน  ความแตกตางระหวางการ
แสดงออกภายในและการแสดงออกภายนอกก็ไมควรจะถูก
หยิบยกขึ้นพิจารณาเกินจริงโดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทของ
อาเซียน  เน่ืองจากบางศาสนาไมไดมองถึงความแตกตาง
ระหวางหลักความเชื่อที่ถูกตองและหลักปฏิบัติที่เหมาะสม  
ตัวอยางเชน ศาสนาอิสลาม ซ่ึงเปนแนวทางปฏิบัติโดยกลุม
ประชากรสวนมากในอาเซียนเนนความสําคัญของทั้งหลัก
ความเชื่อที่ถูกตองและหลักปฏิบัติที่เหมาะสม 

หลักวิชานิติศาสตรระหวางประเทศสามารถที่จะใหนิยาม
เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา อยางกวางขวาง
มาก ซ่ึงควรจะมาพรอมกับแนวทางเชิงหลักนิติศาสตรที่
แข็งแกรงเพียงพอสําหรับการตีความ AHRD  ภายใต
กฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก 
และศาสนา ถูกกลาววาเปนการรวมเอาทั้งมุมมองของสากล
เชนเดียวกับอเทวนิยม อไญยนิยม เหตุผลนิยม และมุมมอง
                                                
3สังเกตท่ีคําวา “ เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา ” ถูกใชใน
การศึกษานี้สลับกับคําวา “เสรีภาพทางศาสนาและความเช่ือ” 
4การเพิ่มข้ึนอยางมากของอนุมาตราเรื่องเสรีภาพทางศาสนาในเอกสาร
ภายในประเทศและระหวางประเทศเปนสิ่งท่ีไดต้ังขอสังเกตไว เชน 
NatanLarner, Religion, Belief and International Human Rights 129 (New 

York, Orbis Books, 2000); John Witter Jr., ‘A Dickensian Era of 

Religious Rights: An Update on Religious Human Right in Global 

Perspective’, 42 Wm& Marry L. Rev. 707 (2010) หนา 709.โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอสังเกตท่ีมีความสัมพันธกับการเพิ่มข้ึนของความใจแคบ การเลือก
ปฏิบัติ และความขัดแยงทางศาสนา 
5
Natan Lerner, ‘The Nature and  Minimum Standards of Freedom of 

Religion or Belief’, Bringham Young University Law Review905(2000) , 

908. 



การสังเคราะห 

2 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

อ่ืนๆ ไมรวมศาสนาและขนบธรรมเนียมศาสนา 17

6 ส่ิงน้ีรวมถึง
สิทธิที่จะไมนับถือศาสนาหรือความเชื่อใดๆ โดยคําวา “ความ
เชื่อ” และ “ศาสนา” เปนคําที่มีการตีความในวงกวาง 18

7  

นอกจากน้ีภายใตกฎหมายระหวางประเทศน้ัน การเขาถึง
เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา ไมไดมีขอจํากัด
เพียงศาสนาด้ังเดิมหรือศาสนาหรือความเชื่อที่มีลักษณะเชิง
สถาบันหรือคลายคลึงกับศาสนาแบบด้ังเดิมเทาน้ัน  แตยัง
ขยายออกไปถึงการคุมครองเสรีภาพทางศาสนาสําหรับ
ศาสนาใหมเชนเดียวกับรูปแบบของความเชื่อใหมดวย19

8 

ใน AHRD น้ัน เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา
ไดรับการรับรองตามมาตรา 22 ซ่ึงอีกคร้ังหน่ึงที่ AHRD ควร
จะถูกอานอยางสอดคลองและโดยแทจริงแลวสามารถที่จะถูก
อางใหมีมาตรฐานสากลรวมกันเก่ียวกับเสรีภาพทางศาสนา
เชนเดียวกับมาตราที่มีการใชซํ้าเปนคําส่ังหามพื้นฐานของ
มาตรา 18 ของปฏิญญาสากลวาดวย สิทธิมนุษยชน และ
มาตรา 18 ของ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และการเมือง 

“ทุกคนมีสิทธิที่จะมีเสรี ภาพทางความคิด จิตสํานึก และ
ศาสนา”20

9 

หลักประกันน้ีถูกเนนย้ําเพิ่มเติมโดยขอผูกพันตอไปน้ี 

“ทุกรูปแบบของความใจแคบ การเลือกปฏิบัติ และการยั่วยุ
ใหเกลียดชังบนพื้นฐานของศาสนาและความเชื่อจะตองถูก
กําจัดไป”21

10 

แถลงการณที่มีเจตนาทางการเมืองน้ีมุงตรงไปที่การขจัด
ความใจแคบทางศาสนาในอาเซียนวาเปนส่ิงที่ควรยกยอง
อยางสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งควรจะกําหนดระดับความ
คาดหวังไวสูงที่ “การยั่วยุใหเกลียดชัง” ส่ิงน้ีเปนการแสดงให
เห็นถึงคําพูดที่กอใหเกิดความเกลียดชังที่จะถูกจํากัด  แตถึง

                                                
6เรื่องเดียวกัน 
7ดู UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General 

Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience 

or Religion), 30 กรกฎาคม1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, ¶2 
8เรื่องเดียวกัน 
9
 UN General Assembly, Universal Declaration of Human 

Rights, 10 ธันวาคม 1948, 217 A (III); UN General Assembly, 

International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights,  16 

ธันวาคม 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171 

(หลังจากนี้เรียกวา ‘ICCPR’) 
10

ASEANHumanRightsDeclaration,หมายเหตุ1 

กระน้ันก็ตามความเขาใจถึง วิธีการ และ ในส่ิงที่เปนอยู  ของ
ทั้งประเทศสมาชิกและอาเซียนในฐานะที่เปนการรวมกลุม
ภูมิภาคสามารถที่จะเร่ิมตนใหถือเปนเกียรติแหงขอผูกพันที่
จะยังคงมีตอเน่ืองที่จะเปนหัวขอหลักของการอภิปรายทั้งใน
ภูมิภาคและนอกภูมิภาค22

11 

การศึกษาฉบับน้ีเปนความพยายามที่จะมีสวนอุทิศใหกับการ
อภิปรายน้ีโดยการจัดทําภาพรวมของแนวทางปฏิบัติของรัฐ
เก่ียวกับ เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา ทั่ว
ภูมิภาคอาเซียน และเนนไปที่ประเด็นที่สําคัญเก่ียวกับการ
ขมเหงและความขัดแยงทางศาสนาอาเซียน  รายงานน้ีจะ
แสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหเชิงวิจารณของเหตุการณสําคัญ
ที่เกิดขึ้นมาไมนานซ่ึงประเทศสมาชิกอาเซียน และองคกร
ประชาสังคมสามารถสะทอนใหเห็นไดทั้งความคืบหนาที่
เกิดขึ้นและความทาทายที่จําเปนตองถูกแกไขเพื่อใหมั่นใจวา
ความปรารถนาน้ีไดรับการตอบสนองอยางนาพึงพอใจ 

วัตถุประสงคหลักของการศึกษาน้ีคือ การสนับสนุน
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวย สิทธิมนุษยชน  

(AICHR) เพื่อใหบรรลุผลตามหนาที่การสนับสนุนและการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
ของอาเซียน (มาตรา 1.1 ของรางกรอบการทํางาน) 23
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การศึกษาน้ียังอาจจะชวยกําหนดมาตรการเพิ่มเติมที่ตองมี
การดําเนินการขึ้นมาเพื่อสงเสริม “การสรางความสามารถ
สําหรับการนําขอผูกพันตามสนธิสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน
ไปปฏิบัติโดยประเทศสมาชิกอาเซียน” เชนเดียวกับการ
สงเสริมใหพวกเขา “พิจารณาการยอมรับและอนุมัติตราสาสน
                                                
11ตัวอยางเชน งานท่ีทําโดย : Setara (http://indonesiasetara.org/)  and  

Human  Rights  Working  Group (AlasyahDjafar, 

HerlambagPerdanaWiratman, Muhammad Hafix, ‘Freedom of Religion 

and Belief in Southeast Asia: Legal Framework,  Practices,  and  

International  Concerns’,  Human Rights Working Group (2012)) ใน
อินโดนีเซีย ; PROHAM (ASEAN & Protection of Religious Freedom or 

Belief, กรกฎาคม 2014. <http://proham.blogspot.de/2014  

/07/ asean-protection-of-religiousfreedom.html>เขาถึง 21 พฤศจิกายน
2014)  ในมาเลเซีย ; Religions for Peace ในเมียนมารและ  Thai-

Interreligious Council ในประเทศไทย.เห็นไดชัดวาโปรแกรมความชวยเหลือ
ท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนมาจากหลายภาคสวนนั้นยังประกอบดวยองคประกอบ
พิเศษท่ีเกี่ยวของกับเสรีภาพทางศาสนา ตัวอยางเชน Canadian Office of 

Religious Freedom;  the Norwegian Bilateral Aid Fund to Indonesia; 

และกระทรวงตางประเทศของสหรัฐอเมริกา 
12

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ‘Terms of 

Reference of ASEAN Intergovernmental Commission on Human 

Rights’, กรกฎาคม  2009 (การเนนเพิ่มเติม ) (หลังจากนี้เรียกวา  “AICHR 

TOR”). 



การสังเคราะห 

3 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

สิทธิมนุษยชนสากล ” 24

13  นอกจากน้ีการศึกษาน้ียังใชความ
อยางหนักเพื่อที่จะเนนย้ําถึงการวิจัยเชิงการทดลองที่ทําขึ้น
เมื่อไมนานมาน้ีซ่ึงไดตั้งขอสังเกตถึงผลกระทบเชิงบวกตอ
เสรีภาพทางศาสนาหรือความเชื่อสามารถที่จะมีการพัฒนาใน
รูปแบบอ่ืนๆ รวมถึงจุดมุงหมายทางสังคม25

14 

สมมติฐานพื้นฐานของรายงานน้ีคือ การใช สิทธิมนุษยชน
ในทางที่ผิดจะมีผลกระทบในประเทศมากพอกับนอกประเทศ  
ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือในการระบุแนวโนมสําหรับการเลือก
ปฏิบัติ ความใจแคบ และการขมเหงทางศาสนาโดย ผูกระทํา
ที่เปนฝายรัฐ และผูกระทําที่ไมใชฝายรัฐ  รายงานน้ีเชื่อวา
ความขัดแยงที่มีจุดกําเนิดมาจากเร่ืองทางศาสนา (ซ่ึงจะใช
คําวา “ความขัดแยงทางศาสนา” แทนในสวนที่เหลือของ
รายงานน้ี) ไมไดเปนประเด็นภายในประเทศเทาน้ันแตยังจะ
มีผลตอความสันติ ความมั่นคง และการพัฒนาของภูมิภาค
และระหวางประเทศดวย  ดังน้ันประเทศสมาชิกอาเซียนตอง
แสดงใหเห็นถึงขอผูกพันอยางแนวแนตามมาตรา 38 ของ 
AHRD วา 

“ทุกคนและประชาชนของอาเซียนมีสิทธิที่จะไดรับความ
สันติภายในกรอบงานอาเซียนเร่ืองความมั่นคงและความ
เสถียรภาพ ความเปนธรรมชาติและเสรีภาพ ตามสิทธิที่ได
ระบุไวในปฏิญญาน้ีที่สามารถเปนจริงไดอยางสมบูรณ  
เพื่อใหส่ิงน้ีเกิดขึ้นได ประเทศสมาชิก อาเซียนควรจะ
ดําเนินการอยางตอเน่ืองในการยกระดับมิตรภาพและการ
ประสานความรวมมือในเพื่อผลักดันความสันติความ
ปรองดอง และความเสถียรภาพในภูมิภาค” การสรางความ
ยั่งยืนสําหรับความสันติและความมั่นคงในภูมิภาคน้ันเปน
ส่ิงที่สําคัญอยางมากเมื่ออาเซียนไดมุงตรงไปที่จุดประสงค
การรวมเปนประชาคม 26

15  ขณะที่อาเซียนมีความสําเร็จ
                                                
13มาตรา 4.5 และ 4.5 ของ AHRD TOR 
14ดูเพิ่มเติมเชน  Brian J. Grim, ‘Is Religious Freedom Good for 

Business?: A Conceptual and Empirical Analysis’, 10 Interdisciplinary  

Journal  of  Research  on  Religion Article 4  (2014); UN Global 

Compact Business for Peace, ‘Business: A Powerful Force for 

Supporting Interfaith Understanding and Peace’, 

<http://religiousfreedomandbusiness.org/uploads/3/2/9/7/3297448/busin

ess_a_powerful_force_for_interfaith_understanding_and_peace.pdf> 21 

พฤศจิกายน 2014. 
15บทนําของกฎบัตรอาเซียน ตัวอยางเชน การรับรองวาประเทศสมาชิก
อาเซียน “ปรารถนารวมกันและพรอมใจท่ีจะดํารงชีวิตอยูในภูมิภาคท่ีมีความ
สันติ ความมั่นคง และความเสถียรภาพตลอดไป การเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน ความเจริญรุงเรืองและความกาวหนาทางสังคมรวมกัน และ
สงเสริมผลประโยชน แนวคิด และความปรารถนาท่ีจําเปนสําหรับชีวิต” 

อยางมากตลอดประวัติศาสตรที่ผานมาในเร่ืองการสราง
ความมั่นใจวาความขัดแขงภายในประเทศน้ันไมไดทําให
เกิดความขัดแยงระหวางประเทศมากขึ้น แตประเทศก็
ไมไดถูกแยกออกจากปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากความ
ขัดแยงและการขมเหงทางศาสนาในประเทศอาเซียนอ่ืน  
ศาสนาของคนกลุมนอยที่หลบหนีออกจากประเทศของ
พวกเขาเน่ืองจาก ความขัดแยงและการขมเหงทางศาสนา
ยังคงเปนการคุกคามอยางตอเน่ืองตอความสันติและความ
มั่นคงที่เกิดขึ้นเมื่อแนวคิดทางศาสนาหัวรุนแรงไดแผวงก
วางตลอดทั่วเครือขายรากหญาของภูมิภาค 

นอกจากน้ีในฐานะของสมาชิกของสหประชาชาติ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดแถลงทั้งแยกและรวมกันวามีขอผูกพันใน
การกระทําเพื่อใหมั่นใจถึงความสันติและความมั่นคงระหวาง
ประเทศ (ตามที่นิยามไวในมาตรา 52 (2), สวนที่ VII ของกฎ
บัตรสหประชาชาติ) 27

16หลักประกันเสรีภาพทางศาสนาและ
การปองกันการเลือกปฏิบัติ ความใจแคบ และการขมเหงทาง
ศาสนาซ่ึงสามารถจะนําไปสูความขัดแยงที่กระตุนจาก
ประเด็นทางศาสนาซ่ึงเปนกุญแจสําคัญในหลักประกันความ
สันติและความมั่นคงในภูมิภาค ระหวางประเทศ เชนเดียวกับ
ในประเทศ 

เมื่อพิจารณาเน้ือหาของรายงานประเทศ การสังเคราะหน้ี
สามารถจะใหภาพโครงรางรายละเอียดของเหตุการณที่
สําคัญของ ความขัดแยงและการขมเหงทางศาสนา ที่เกิดขึ้น
ทั่วอาเซียน  รายงานน้ียังใหขอสังเกตบางอยางของปจจัยที่
กระตุนและเปนรากฐานของความขัดแยงและการกระทําที่ถือ
วาเปนการขมเหงเหลาน้ี  ในที่น้ีการขมเหงทางศาสนาถูก

                                                                            
Association of Southeast Asian Nations, ‘Charter of the Association of 

Southeast Asian Nations’, 20 พฤศจิกายน 2007. 

<http://www.asean.org/archive/ 

publications/ASEANCharter.pdf>เขาถึง21 พฤศจิกายน2014 
16มาตรา 52(1) และมาตรา 52(2) ของกฎบัตรสหประชาชาติ  

‘(1) ตองไมมีเนื้อหาในกฎบัตรท่ีขัดขวางการมีอยูของขอตกลงหรือหนวยงาน
ภูมิภาคสําหรับการจัดการกับเรื่องดังกลาวท่ีเกี่ยวของกับการรักษาไวซึ่งความ
สันติและความมั่นคงระหวางประเทศตามความเหมาะสมสําหรับการ
ดําเนินการในภูมิภาค โดยมีเงื่อนไขวาขอตกลงและหนวยงานดังกลาว
สอดคลองกับจุดประสงคและหลักการของสหประชาชาติ (2) สมาชิกของ
สหประชาชาติท่ีเขาทําขอตกลงหรือการกอต้ังหนวยงานดังกลาวจะตองใช
ทุกๆ ความพยายามเพื่อใหบรรลุขอตกลงแปซิฟกสําหรับขอพิพาทระดับ
ทองถ่ินตลอดขอตกลงในภูมิภาคดังกลาวหรือโดยหนวยงานภูมิภาคดังกลาว
กอนท่ีจะอางอิงไปยังสภาความมั่นคง. สหประชาชาติ, กฎบัตรของ
สหประชาชาติ, 24 ตุลาคม 1945, 1 UNTS XVI. ทางอาเซียนไดยอมรับ
สถานะของ “ขอตกลงภูมิภาค” ตามบทบัญญัตินี้ 



การสังเคราะห 

4 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

นิยามเปนการละเมิด สิทธิมนุษยชน ขั้นรุนแรงในการกระทํา
การตอศาสนา ความเชื่อ ความคิด และจิตสํานึกของคนๆ 
หน่ึง รวมถึงการคุกคามชีวิตหรือเสรีภาพ - เชน การมุงทํา
รายรางกาย การมุงทําลายทรัพยสิน การกักขังตามอําเภอใจ 
การหายตัวไปโดยรูตัว การขมเหงผูเปล่ียนความเชื่อหรือผูไม
เห็นดวยสําหรับ “การเลิกเชื่อ” และ “การหมิ่นศาสนา” และ
การเปล่ียนศาสนาโดยการบังคับ 28

17  นอกจากน้ีรายงานน้ียัง
เนนที่แนวโนมบางอยางที่เกิดขึ้นทั่วอาเซียนที่สามารถทําให
การขมเหงและความขัดแยงทางศาสนา ดีขึ้นหรือแยลงใน
ภูมิภาค  สุดทายคือ รายงานน้ีเชื่อวาการขมเหงและความ
ขัดแยงทางศาสนาควรจะถูกพิจารณาวาไมใชเปนเพียงเร่ือง
ภายในประเทศเทาน้ัน แตเปนเร่ืองที่สามารถสงผลกระทบตอ
ภูมิภาคได  ทีมวิจัยที่ดําเนินการศึกษาเร่ืองน้ีมีความเชื่อมั่น
วาขอคนพบในรายงานน้ีจะเปนส่ิงที่สําคัญอยางมากสําหรับ
คณะกรรมาธิการภาคอาเซียน (รวมถึง AICHR) เชนเดียวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

II. ขอผูกพันทางกฎหมาย : ในประเทศ
และระหวางประเทศ 

การอภิปรายเร่ืองเสรีภาพทางศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ขมเหงและความขัดแยงทางศาสนาถูกแสดงใหเห็นเบื้องหนา
ในรายงานน้ีพรอมกับการตรวจประเมินขอผูกพันทาง
กฎหมายของ ประเทศสมาชิก อาเซียนเก่ียวกับการคุมครอง
และการสงเสริม เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา
เปนที่นาสังเกตวานอกเหนือจากขอผูกพันทางภูมิภาคของ
                                                
17เนื่องจากนิติศาสตรแบบองครวมสวนใหญเกี่ยวกับแนวคิดของ “การขมเหง” 
ไดมีการพัฒนาข้ึนมาในกฎหมายผูลี้ภัยก็ตาม  แตแนวทางก็ถูกนํามาจากหลัก
นิติศาสตรเกี่ยวกับนิยามของการขมเหงทางศาสนา  โดยท่ี UNHCR 

Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status 

ไดต้ังขอสังเกตวา “ไมมีนิยามท่ียอมรับอยางเปนสากลของ “การขมเหง” นั่น
คือ กฎหมายผูลี้ภัยยอมรับการเลือกปฏิบัติเทากับการขมเหงเมื่อ “ในผล
โดยรวมหรือผลท่ีเกิดข้ึนของตัวมันเองนั้นจํากัดการใชสิทธ์ิของบุคคลตามสิทธิ
มนุษยชนข้ันพื้นฐาน” โดยมีการยอมรับกันในวงกวางวา “การคุกคามตอชีวิต
...คือการขมเหงเสมอ” และดังนั้นจึงเปน “การละเมิดข้ันรุนแรงตอ สิทธิ
มนุษยชน ” ดู United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR), ‘Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for 

Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 

Protocol Relating to the Status of Refugees’, ธันวาคม 2011 ,  

HCR/1P/4/ENG/REV.  3,  ¶51  (หลังจากนี้เรียกวา  ‘UNHCR 

Handbook’); Karen Musalo, ‘Claims for Protection Based on Religion or 

Belief: Analysis and Proposed Conclusions’, UNHCR (2002). 

<http://www.unhcr.org/3e5f6ad12.html>เขาถึง22ธันวาคม2014. 

พวกเขาตาม AHRD แลวประเทศสมาชิกอาเซียนยังไดทําขอ
ผูกพันทางกฎหมายอยางหนักแนนเก่ียวกับเร่ืองน้ีในระดับ
ภายในประเทศและระหวางประเทศ 

 

A. หลักประกันทางกฎหมายของเสรีภาพทาง
ศาสนาในรัฐธรรมนูญ 

เสรีภาพทางศาสนาเปนขอผูกพันที่สําคัญยิ่งสําหรับ ประเทศ
สมาชิกอาเซียน สวนใหญไดถูกรับรองไวในรัฐธรรมนูญ 
ยกเวนรัฐธรรมนูญของบรูไนซ่ึงไดแถลงเพียงวาศาสนาอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากอิสลามสามารถที่จะสอนไดดวยความสันติและ
ความปรองดอง  ประเทศจํานวนไมนอย อาทิ  มาเลเซีย ไดมี
การรวมหลักประกันการไมเลือกปฏิบัติไวบนพื้นฐานของ
ศาสนา และประกันถึงสิทธิ์สําหรับกลุมศาสนาในการจัดการ
ศาสนาพิธีของพวกเขาเอง  สิทธิที่จะมีเสรี ภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนาตามที่ไดรับความคุมครองในรัฐธรรมนูญ
เหลาน้ีบอยคร้ังที่จะไดรับการรับรองและอยูภายใตการ
แสดงออกที่มีจํากัด  เหตุผลสวนใหญในการจํากัด เสรีภาพ
ทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในประเทศสมาชิกอาเซียน
คือ ความสันติและความปรองดองของประชาชน ความสงบ
เรียบรอยของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ  
อยางไรก็ตามมาตราที่จํากัดการแสดงออกในรัฐธรรมนูญ
เหลาน้ีไมควรจะถูกถือวาเปนการใหอํานาจเต็มในการจํากัด
เสรีภาพทางศาสนา แตควรจะถูกตีความอยางจํากัดเพื่อให
มั่นใจวาสิทธิที่จะมีเสรี ภาพทางความคิด จิตสํานึก และ
ศาสนาจะยังสามารถใชการได  สําหรับบัญชีรายชื่อที่สมบูรณ
ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับศาสนาของรัฐและ
หลักประกันเสรีภาพทางศาสนา  กรุณาดูที่ภาคผนวก 

 

B. พันธกรณีระหวางประเทศ 

นอกเหนือจากขอผูกพันในประเทศและภูมิภาคแลว  ประเทศ
สมาชิกอาเซียนยังตองยืนยันรับรองพันธกรณีของพวกเขาใน
เร่ืองสิทธิมนุษยชนรวมถึง เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก 
และศาสนา ในเวทีระดับนานาชาติดวย  ตราสาสน สิทธิ
มนุษยชนสากล จํานวนมากไดถูกใหสัตยาบันโดย ประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงขอผูกพันในการคุมครอง สิทธิที่จะมี
เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา   ซ่ึงไดแก กติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและการเมือง ( ICCPR), 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
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 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

วัฒนธรรม (ICESCR) กติการะหวางประเทศวาดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ ( ICERD), อนุสัญญา
วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงทุกรูปแบบ 
(CEDAW), กติกาวาดวยการตอตานความทรมาน การทารุณ
กรรม ความโหดราย หรือความเส่ือมทรามหรือการลงโทษ 
(CAT), อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองสิทธิ
ของคนงานตางดาวและสมาชิกครอบครัวของพวกเขา 
(ICMW), อนุสัญญาวาดวยการฆาลางเผาพันธุ และ
สนธิสัญญาที่เก่ียวของกับสถานะของผูล้ีภัย 29

18สนธิสัญญา
เหลาน้ีทําใหมีขอผูกมัดตามกฎหมายขึ้นมาพิเศษเก่ียวกับ
เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา สําหรับประเทศ
สมาชิกอาเซียน ที่ถือเปนสวนหน่ึงของพวกเขา  ในรายงาน
ประเทศ (ที่ซ่ึง ประเทศสมาชิก ไดใหสัตยาบันตอสนธิสัญญา
ดังกลาว) ขอผูกมัดของแถลงการณเก่ียวกับการรับประกันถึง
เสรีภาพน้ี  นอกเหนือจากน้ีขนบธรรมเนียมที่เก่ียวของใน
ตราสาสนเหลาน้ีที่เก่ียวของกับ เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนายังใหแนวทางที่สําคัญสําหรับการศึกษา
น้ี 

ICCPR เปนตราสาสนระหวางประเทศหลักที่การศึกษาน้ีใช
เพื่อเขียนขึ้นมาสําหรับขนบธรรมเนียมทางกฎหมายที่เปน
สาระสําคัญที่ถือเปนรากฐานของ เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา  มาตรา 18 พูดถึงสิทธิน้ีวา “จะตอง
รวมถึงเสรีภาพที่จะมีหรือนับถือศาสนาหรือความเชื่อตามที่
เขาไดเลือก”  และไดมีการอธิบายเพิ่มเติมวา “สิทธิน้ีจะตอง
รวมถึงเสรีภาพที่จะมีหรือนับถือศาสนาหรือความเชื่อที่เขาได
เลือก และเสรีภาพ (ไมวาจะเปนสวนตัวหรือชุมชนรวมกันกับ
ผูอ่ืนในที่สาธารณะหรือสวนตัว) ที่จะแสดงออกถึงศาสนาหรือ
ความเชื่อของพวกเขาในการนมัสการ สังเกตการณ ปฏิบัติ 
และสอน”  ส่ิงน้ีตองถูกทําความเขาใจในทางเดียวกันกับ
คําส่ังหามในมาตรา 18 ของ UDHR ซ่ึงแถลงวา สิทธิที่จะมี
เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา ประกอบดวย 
“เสรีภาพที่จะเปล่ียนศาสนาหรือความเชื่อของคน” 30

19โดย
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Office  of  the  High  Commission  for  Human  Rights, United 

Nations Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, 

Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion or Belief: Excerpts of the 

Reports from 1986 to 2011 by the Special Rapporteur on Freedom of 

Religion or Belief Arranged by Topics of the Framework for 

Communications’, 10 มีนาคม 2011 , ¶32. 

<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/RapporteursDigestFre

edomReligionBelief.pdf> เขาถึง21 พฤศจิกายน2014. 
19เรื่องเดียวกัน, ¶70-80 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศน้ันมี 6 ประเทศที่ไดเขา
รวมใน ICCPR  ไดแก กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว ฟลิปปนส 
ประเทศไทย และเวียดนาม   ส่ิงน้ีหมายความวา
นอกเหนือจากขอผูกพันที่จะให เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา แลว  ประเทศเหลาน้ีก็ยังมีขอผูกมัด
ตามกฎหมายตาม ICCPR ในการคุมครอง เสรีภาพทาง
ความคิด จิตสํานึก และศาสนา   ยกเวนลาวประเทศเดียว
เทาน้ัน สวนประเทศที่เหลือน้ันไมไดทําสงวนสิทธิ์หรือ
ประกาศเก่ียวกับมาตรา 18  สําหรับลาวน้ันไดทําคําประกาศ
พิเศษในเก่ียวของกับมาตรา 18 ซ่ึงไดแถลงวา 

รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประกาศวามาตรา 18 ของกติการะหวางประเทศ จะตองไม
ถูกตีความเปนการใหอํานาจหรือการสงเสริมกิจกรรมใดๆ 
รวมถึงดานเศรษฐกิจ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม
โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยการบีบบังคับหรือบังคับบุคคล
ใหเชื่อหรือไมเชื่อในศาสนาหรือเปล่ียนศาสนาหรือความ
เชื่อของเขาหรือเธอ  รัฐบางของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวพิจารณาวาการกระทําทั้งหมดที่ทําใหเกิด
การแบงแยกหรือการเลือกปฏิบัติทามกลางกลุมชาติพันธุ
และทามกลางศาสนาเปนส่ิงที่ขัดแยงกับมาตรา 18 ของ
กติการะหวางประเทศ 

ตามที่มีการเนนย้ําในรายงานประเทศลาว  ผูเสนอรายงาน
พิเศษเก่ียวกับ เสรีภาพทางศาสนาหรือความเชื่อ ไดมีการ
วิจารณในประกาศน้ี โดยตั้งขอสังเกตวาแนวคิดของลาว
เก่ียวกับสิทธิเปนส่ิงที่ “เปนอัตวิสัยอยางมากและสามารถที่จะ
ถูกใชในทางที่ผิดโดยภาครัฐเพื่อยับยั้งกิจกรรมทางศาสนาที่
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายระหวางประเทศ เชน การ
สอนและการเผยแผความเชื่อทางศาสนาหรือการเปล่ียน
ศาสนาทั่วไป”31

20 

มีเพียงสนธิสัญญา สิทธิมนุษยชน  2 ฉบับเทาน้ันที่มีการให
สัตยาบัน /การเขารวมพหุภาคีระหวาง ประเทศสมาชิก
อาเซียนกลาวคือ อนุสัญญาวาดวยสิทธิของเด็ก ( CRC) และ
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงทุก
รูปแบบ (CEDAW) โดยที่ CRC ประกอบดวยหลักประกัน
พิเศษสําหรับ เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา
สําหรับเด็ก ดังน้ันการเสริมดวยการคุมครองที่เปนการ
                                                
20

Office of the High Commission for Human Rights, ‘Report of the 

Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Asma Jahangir: 

Mission to the Lao People’s Democratic Republic’, 27January 2010, 

A/HRC/13/40/Add.4; ดูเพิ่มเติมท่ีรายงานประเทศลาว สวนท่ี I.A.1. 
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รับประกันตามมาตรา 18 ของ ICCPR 21อยางไรก็ตามทาง
บรูไนรองขอใหศาสนาเพื่อตัดสินขอสงวนสิทธิ์และคําประกาศ
สําหรับ CRC ดังตอไปน้ี 

“[รัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม ] แถลงขอสงวนสิทธิ์ของ
พวกเขาเก่ียวกับบทบัญญัติของอนุสัญญาดังกลาวซ่ึง
อาจจะมีความขัดแยงกับรัฐธรรมนูญของบรูไนดารุสซาลาม 
และตอความเชื่อและหลักการของอิสลาม รัฐ ภูมิภาค และ
โดยไมทําใหเส่ือมสิทธิตอบทบัญญัติทั่วไปของขอสงวน
สิทธิ์ดังกลาวในมาตรา 14, 20 และ 21 ของอนุสัญญา”33

22 

ในทํานองเดียวกันสิงคโปรก็ไดทําการประกาศดังตอไปน้ีเมื่อ
พวกเขาไดเขารวมกับ CRC  

“สาธารณรัฐสิงคโปรพิจารณาวาสิทธิของเด็กตามที่นิยาม
ไวในอนุสัญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิที่นิยามไวใน
มาตรา 12 ถึง 17 จะตองสอดคลองกับมาตรา 3 และ 5 ถูก
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของสําหรับการใหสิทธิ์แกพอแม 
โรงเรียน และบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงเปนผูที่ไดรับความไววางใจให
ดูแลเอาใจใสเด็กและใหเด็กไดรับประโยชนมากที่สุดและ
สอดคลองกับขนบธรรมเนียม คานิยม และศาสนาของ
สังคมที่มีหลายเชื้อชาติและหลายศาสนาในสวนที่เก่ียวของ
กับการจัดหาที่อยูที่เหมาะสมสําหรับเด็กภายในและ
ภายนอกครอบครัว”  

มาเลเซียแถลงถึงขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรา 14 ของ CRC ซ่ึง
เปนการประกันถึงสิทธิของเด็กที่จะมี เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา34

23 

นอกจากน้ี แมวาประเทศไทยไมไดแสดงถึงพื้นฐานของสิทธิ์
อยางชัดแจงตามมาตรา 7, 22 และ 29 ของ CRC เก่ียวกับ
พื้นฐานทางศาสนา แตแนวทางปฏิบัติตามศาสนาสามารถที่
จะกลาวไดวาไดรับความคุมครองตามขอสงวนสิทธิ์น้ีซ่ึงแถลง

                                                
21ดูมาตรา 2 (การไมเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของศาสนา), มาตรา 14 (สิทธิท่ี
จะมีเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา) และมาตรา 30 (สิทธ์ิของเด็ก
ผูซึ่งอยูในศาสนาของคนกลุมนอย)  
22

 UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 

November 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577, หนา 3.  
23

 “รัฐบาลของมาเลเซียยอมรับบทบัญญัติของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก แตมี
ขอสงสวนสิทธ์ิท่ีเกี่ยวของกับมาตรา 2, 7, 14, 28 ¶1(a) และ 37 ของ
อนุสัญญาและประกาศวาบทบัญญัติดังกลาวจะตองสามารถใชการไดหากมี
ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายของประเทศ และนโยบายของ
ประเทศของรัฐบาลมาเลเซีย“ <https://treaties.un.org/Pages/ 

ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11 &chapter=4 &lang=en 

#EndDec>เขาถึง24 มีนาคม2014.ดูรายงานประเทศมาเลเซีย สวนท่ี I.A. 

ถึงการใชมาตราตามที่ไดแถลงวา “จะตองอยูภายใตกฎหมาย 
ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ใชกันทั่วไปของประเทศไทย”  

แตขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรา 7 ถูกยกเลิกในเดือนธันวาคม 
201035

24 

ขณะที่ CEDAW ไมไดมีบทบัญญัติพิเศษที่รับประกันผูหญิง
ถึงสิทธิที่จะมีเสรี ภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา  

หรือการไมเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของศาสนา  แต
ความสามารถของบทบัญญัติในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
ความเทาเทียมกันของผูหญิงถูกจํากัดลงบางอยางโดยการ
อางสิทธิ์ทางศาสนา  ที่จริงแลวมาเลเซีย บรูไน และสิงคโปร
ไดตัดสินใจสรางินะ ถถถขอสงวนสิทธิ์ของพวกเขาตาม
พื้นฐานทางศาสนาและวัฒนธรรม 36

25  มาเลเซียไดประกาศวา
พวกเขาไดเขาเปนพหุภาคีตาม CEDAW วา 

“ภายใตความเขาใจที่วาบทบัญญัติของอนุสัญญาที่ไม
ขัดแยงกับกฎหมายชารีอะหอิสลามและรัฐธรรมนูญของ
มาเลเซีย”37

26 

ขอสงวนสิทธิ์สวนใหญของมาเลเซียนเปนเร่ืองเก่ียวกับ
ครอบครัวในมาตรา 16 ของ CED น่ันคือ เก่ียวกับสิทธิที่
เหมือนกันในการแตงงาน (มาตรา 16(1)( a)) สิทธิและความ
รับผิดชอบที่เหมือนกันระหวางการแตงงานและการขาดจาก
กัน (มาตรา 16(1)( c) และสิทธิและความรับผิดชอบที่เทา
เทียมกันในการเปนผูปกครอง การคุมครอง การดูแล
ทรัพยสิน และการรับบุตรบุญธรรม (มาตรา 16( 1)(f) และ
สิทธิ์ที่เทาเทียมกันในการเลือกนามสกุล การประกาศตัว และ
อาชีพ (มาตรา 16(1)( g) นอกจากน้ีมาเลเซียยังประกาศวา
พวกเขาตีความบทบัญญัติของมาตรา 11 เปนการอางอิงตาม

                                                
24

Bayefsky,  ‘Reservations  and  Declarations’,  <http://www. 

bayefsky.com//html/thailand_t2_crc.php>เขาถึง 21พฤศจิกายน 2014. ดู
เพิ่มเติมในรายงานประเทศไทย สวนท่ี I.A 
25

 United  Nations  Entity  for  Gender  Equality  and  the 

Empowerment  of  Women,  ‘Declarations,  Reservations  and 

Objections  to  CEDAW’  <http://www.un.org/womenwatch/ 

daw/cedaw/reservations-country.htm>, เขาถึง26 กรกฎาคม2014. 

ดูเพิ่มเติมในรายงานประเทศมาเลเซีย สวนท่ี I.A. 
26

United  Nations  Treaty  Collection,  <https://treaties. 

un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

8&chapter=4&lang=en>เขาถึง24มีนาคม2014.ดูเพิ่มเติมในรายงานประเทศ
มาเลเซีย สวนท่ี I.A 
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7 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

การส่ังหามการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน
ระหวางผูชายและผูหญิงเทาน้ัน38

27 

ทํานองเดียวกันบรูไนไดมีขอสงวนสิทธิ์ในสวนที่เก่ียวของกับ 

“บทบัญญัติของอนุสัญญาดังกลาวอาจจะขัดแยงกับ
รัฐธรรมนูญของบรูไนและกับความเชื่อและหลักการของ
อิสลามซ่ึงเปนศาสนาทางการของบรูไน และโดยไมทําให
เส่ือมสิทธิตามบททั่วไปของขอสงวนสิทธิ์ดังกลาว อธิบาย
ถึงขอสงวนสิทธิ์ที่เก่ียวของกับวรรค 2 ของมาตรา 9 และ
วรรค 1 ของมาตรา 29 ของอนุสัญญา”39

28 

ทางสิงคโปรยังคงมีขอสงวนสิทธิ์บนพื้นฐานทางศาสนาตาม 
CEDAW ซ่ึงไดแถลงวา 

“ในบริบทของสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและ
ศาสนา และความจําเปนที่ตองเคารพตอเสรีภาพของคน
กลุมนอยในการปฏิบัติกฎหมายทางศาสนาและกฎหมาย
สวนตัวของพวกเขา  สาธารณรัฐสิงคโปรของสงวนสิทธิ์ใน
การใชบทบัญญัติของมาตรา 2 และ 16 ที่เก่ียวของกับ
บทบัญญัติที่ขัดแยงกับกฎหมายศาสนาหรือกฎหมาย
สวนตัว” 

โดยมีสองมาตราที่ไดสงวนไว คือ มาตรา 2 และ 16 ซ่ึงบังคับ
ใหฝายรับดําเนินการอยางเหมาะสมรวมถึงการประกาศ
กฎหมายเพื่อปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ขอบังคับ 
ขนบธรรมเนียม และแนวทางปฏิบัติที่มีอยูเดิมที่กอใหเกิด
การเลือกปฏิบัติตอผูหญิง  ตามที่ชี้ใหเห็นในรายงานประเทศ
สิงคโปร  จุดยืนของรัฐคือทางรัฐจําเปนตองรักษาไวซ่ึงขอ
สงวนสิทธิ์ตามมาตรา 2 และ 16 ของ CEDAW “ในมุมมอง
ของความจําเปนที่ตองเคารพสิทธิ์ของประชากรมุสลิมในการ
ปฏิบัติกฎหมายสวนตัวและกฎหมายศาสนาของพวกเขา”40

29 

                                                
27

United  Nations  Treaty  Collection,  <https://treaties. 

un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

8&chapter=4&lang=en>เขาถึง24 มีนาคม2014. ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ 1998 

มาเลเซียไดยกเลิกขอสงวนสิทธ์ิเริ่มตนเกี่ยวกับมาตรา 2(f), 9(1) , 16(b), 

16(d), 16(e) และ16(h). ดูเพิ่มเติมในรางานประเทศมาเลเซียสวนท่ี I.A. 
28

 Netherlands Institute of Human Rights, ‘Declarations and reservations by 

Brunei Darussalam made upon ratification, accession or succession of the 

CEDAW’. <http://sim.law.uu.nl/SIM/Library/RATIF.nsf/f8 bbb7 ac2 d 

00a38141256bfb00342a3f/3b3cdf149224eb99c12571d100368c5c?

OpenDocument>เขาถึง 17 เมษายน2014ดูเพ่ิมเติมที่รายงานประเทศ
บรูไน สวนที่ I.A. 
29รายงานประเทศสิงคโปร สวนท่ี I.A. 

ขอสงวนสิทธิ์เหลาน้ีเนนใหเห็นวาหลักคําสอนและแนวทาง
ปฏิบัติทางศาสนาสามารถที่จะสงผลกระทบเชิงลบตอการ
ตระหนักถึงสิทธิของผูหญิงตาม CEDAW ไดอยางไร  ส่ิงน้ี
เกิดขึ้นเน่ืองจากศาสนาที่ถือปฏิบัติใน ประเทศสมาชิก
อาเซียนสวนใหญยังมีอคติเร่ืองผูชายเปนใหญ”41

30 

ควรจะทราบวาทามกลาง ประเทศสมาชิกอาเซียน  10 

ประเทศ  มีเพียงฟลิปปนสเพียงประเทศเดียวที่ไดให
สัตยาบัน /การเขารวมพหุภาคีกับสนธิสัญญาวาดวย สิทธิ
มนุษยชน ทุกฉบับ (9 ฉบับ) ที่เก่ียวของกับ เสรีภาพทาง
ความคิด จิตสํานึก และศาสนา   ตารางแสดงใหเห็น
รายละเอียดของสถานะการใหสัตยาบันและการเขารวมพหุ
ภาคีทามกลาง ประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถหาไดใน
ภาคผนวก 

 

III. ศาสนาในอาเซียน: เบื้องหลัง 

สวนน้ีจะแสดงใหเห็นรายละเอียดโดยสรุปเก่ียวกับสถานะ
และอิทธิพลของศาสนาในอาเซียน 

 

A. ความหลากหลายทางศาสนา 

อาเซียนเปนภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศาสนาอยางยิ่ง
น่ีเปนส่ิงที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากความหลากหลายในประเภท
ของระบอบการเมือง 42

31เชนเดียวกับเบื้องหลังชาติพันธุ /เชื้อ

                                                
30อยางไรก็ตามสิ่งหนึ่งท่ีเราตองระวังในการอางสิทธ์ิวาแนวคิดผูชายเปนใหญ
เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญหรือประเด็นท่ีนากังวลอยางมากของบางศาสนา  
ขณะท่ีบางศาสนานั้นไดรวมเอาขนบธรรมเนียมแบบผูชายเปนใหญไว มี
หลักฐานชัดเจนท่ีแสดงใหเห็นวาแนวทางปฏิบัติทางเพศภายในศาสนากอตัว
ข้ึน (มากกวาท่ีจะสรางข้ึนมา) มาจากสังคมท่ีผูชายเปนใหญ  ดูเพิ่มเติม 
Fang-Long Shih, Reading Gender and Religion in East Asia: Family 

Formations and Cultural Transformations, in Bryan Turner & Oscar 

Salemink (eds.), Routledge Handbook of Religions in Asia, 295 

(Oxford, New York, Routledge, 2014), หนา 311. 
31ขณะที่มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา และ
ประเทศไทยมีการรับเอาระบอบประชาธิปไตยมาใชอยางเปน
ทางการ  สวนเวียดนามและลาวน้ันเปนระบอบสังคมนิยมที่มีพรรค
การเมืองเดียว  ในทางกลับกันบรูไนมีการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย  ขณะที่เมียนมารกําลังมีการเปล่ียนผานทาง
การเมืองจากรัฐบาลทหารเปนรัฐบาลประชาธิปไตย  ระบบการเมือง
ที่ผันแปรเหลาน้ีมีผลกระทบตอการที่รัฐจะทํางานรวมกับศาสนา และ
ประเภทของอิทธิพลของศาสนาที่มีตอขอบังคับของรัฐ  
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8 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

ชาติและวัฒนธรรมของผูคนที่อยูอาศัยภายในภูมิภาค  ใน
มุมมองของการกระจายความหลากหลายทางศาสนา  มีพื้นที่
ยอยบางแหงสามารถที่จะระบุได  ศาสนาอิสลาม (ยกเวน
สวนภาคตะวันออกของมาเลเซียและสิงคโปร) มีอิทธิพลใน
บริเวณสวนใตของอาเซียนซ่ึงเรียกวา หมูเกาะมลายู  สวน
เหนือของอาเซียนไดรับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและลัทธิเตา 
และส่ิงที่เรียกวา ศาสนาแบบจีนหรือศาสนาแบบ
ขนบธรรมเนียม (รวมถึงแนวคิดของขงจื้อ) การผสานความ
เชื่อของพุทธและเตาเชนเดียวกับแนวคิดของขงจื้อเปนส่ิงที่มี
ลักษณะรวมกัน และมีแนวโนมที่จะบรรจบเขาหากัน  ในสวน
ภาคตะวันออกของอาเซียนคือฟลิปปนสซ่ึงมีประชากรสวน
ใหญนับถือศาสนาคริสต 90 % โดยสวนใหญเปนนิกาย
โรมันคาทอลิก 

นอกจากน้ีอาเซียนยังแสดงใหเห็นถึงความหลากหลาย
ภายในรัฐผานการเปล่ียนแปลงกลุมหลัก-กลุมนอยภายในรัฐ  
ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศมีประเทศคือ 
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ประเทศไทย และเมียนมารที่มีความ
หลากหลายภายในรัฐที่สําคัญ  ส่ิงน้ีทําใหเกิดความซับซอน
ในการทําความเขาใจบทบาทของศาสนาในมุมมองของ
สันติภาพและความมั่นคงภายในภูมิภาค  ตัวอยางเชน ดังที่
รายงานประเทศอินโดนีเซียชี้ใหเห็น  ความกวางใหญเชิง
ภูมิศาสตรของประเทศหมายความวามีองคประกอบกลุม
หลัก-กลุมนอยที่แตกตางกันอยางมากเชนเดียวกับ
ความสัมพันธระหวางศาสนาที่แตกตางกันในพื้นที่หรือ
จังหวัดที่แตกตางกัน  ผลที่เกิดขึ้นตามมากลุมศาสนาพิเศษ
สามารถที่จะประสบกับการปฏิบัติที่แตกตางกันอยางมากใน
สวนที่แตกตางกันของประเทศ ตัวอยางเชน ชุมชนมุสลิมอาห
มาดิยาหไดถูกขมเหงโดยการละเมิดในเมืองลอมบอกและ
ชวาตะวันตก แตไดรับการคุมครองอยางดีในเมืองยอรกจาร
กาตาและพื้นที่อ่ืนอีกสองสามแหง43
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B. ปจจัยที่ซับซอน: เชื้อชาติ วัฒนธรรม และ
ศาสนา 

ภายในอาเซียนน้ัน บอยคร้ังที่ศาสนาผสานเขากับและเสริม
ความแข็งแกรงกับอัตลักษณอ่ืนๆ เชน เชื้อชาติ วัฒนธรรม 
และภาษา  นอกจากน้ีมีคนกลุมหลักที่นับถือศาสนาที่มี
อิทธิพลอยางมาก (ตัวอยางเชน ในประเทศไทยหรือกัมพูชา) 

                                                
32ดูรายงานประเทศอินโดนีเซีย, สวน II.D 

ส่ิงน้ีสามารถที่จะนําไปสูศาสนาที่ถูกหลอมรวมเขากับ
เอกลักษณของชาติ  ปจจัยเหลาน้ีเปนการเพิ่มระดับความ
ซับซอนในการทําความเขาใจผลกระทบของ เสรีภาพทาง
ความคิด จิตสํานึก และศาสนา ที่มีตอสันติภาพและความ
มั่นคงของของอาเซียน  เสนแบงแยกทางเชื้อชาติ /ชาติพันธุ 
วัฒนธรรม และภาษาสามารถที่จะทําใหเกิดการละเมิด
เสรีภาพทางศาสนาในขั้นรุนแรงเชนเดียวกับความขัดแยง
ทางศาสนาทั้งภายนอกและภายใน  ดังน้ันการวิเคราะห
เสรีภาพทางศาสนาในภูมิภาคน้ีจําเปนตองมีความเขาใจวา
เอกลักษณและความเชื่อทางศาสนาเปนส่ิงที่ถูกหลอม
รวมเขากับเคร่ืองหมายเอกลักษณอ่ืนๆ เชน ชาติ เชื้อชาติ /

ชาติพันธุ และวัฒนธรรม 

 

C. การจัดวางรัฐธรรมนูญ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีการจัดวางประเด็นทางศาสนาไว
ในรัฐธรรมนูญของรัฐที่แตกตางกัน  ทามกลางประเทศ
สมาชิกน้ันมี 5 ประเทศที่มีรัฐธรรมนูญที่ประกอบดวยมาตรา
ที่ระบุโดยชัดแจงหรือโดยนัยที่ใหสิทธิพิเศษแกศาสนาหลัก
หรือใหสิทธิพิเศษแกศาสนาหน่ึงวาเปนศาสนาหลัก  ไดแก 
มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา ประเทศไทย และเมียนมาร  
รัฐธรรมนูญของมาเลเซีย บรูไน และกัมพูชาประกาศอยางชัด
แจง โดยมาตรา 3(1) ของมาเลเซียของรัฐธรรมนูญแหงรัฐ
ประกาศวา 

“อิสลามเปนศาสนาของรัฐ แตศาสนาอ่ืนๆ อาจจะถูก
ปฏิบัติดวยความสันติและความปรองดองในสวนตางๆ ของ
รัฐ”44

33 

ทํานองเดียวกับรัฐธรรมนูญของบรูไนไดประกาศวา 

“ศาสนาทางการของบรูไนดารุสซาลามจะตองเปนศาสนา
อิสลาม” 

กัมพูชาเปนเพียงประเทศเดียวเทาน้ันในอาเซียนที่ไดมีการ
กําหนดวาศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติของพวกเขา  
โดยมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญของกัมพูชาไดประกาศวา 

“ศาสนาพุทธจะตองเปนศาสนาประจําชาติ”45

34 

ประเทศไทยและเมียนมารใหสิทธิพิเศษแกศาสนาใน
รัฐธรรมนูญของพวกเขาแตไมไดประกาศใหเปนศาสนา
                                                
33ดูรายงานประเทศมาเลเซีย, บทนํา 
34ดูรายงานประเทศกัมพูชา, บทนํา 



การสังเคราะห 

9 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

ประจําชาติ  ประเทศไทยไดมีการคัดคานในการประกาศให
ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติแมวาจะมีแรงกดดันจาก
หลายฝายใหทําแบบน้ันก็ตาม  แตอยางไรก็ตามในมาตรา79 

ของรัฐธรรมนูญป 2007 ไดใหสิทธิพิเศษแกศาสนาพุทธวา
เปนศาสนาของคนกลุมหลัก  ซ่ึงไดประกาศวา 

“รัฐจะตองอุปถัมภและคุมครองศาสนาพุทธใหเปนศาสนาที่
รักษาใหคงอยูโดยคนไทยสวนใหญเปนระยะเวลายาวนาน
และศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนความเขาใจอันดีและความ
ปรองดองทามกลางผูนับถือศาสนาตางๆ เชนเดียวกับการ
สงเสริมการใชหลักศาสนาเพื่อสรางคุณงามความดีและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต”46

35 

ขณะเดียวกับเมียนมารก็ไมไดประกาศวาศาสนาใดเปน
ศาสนาประจําชาติ โดยมาตรา36 ของรัฐธรรมนูญป 2008 

ประกาศวา 

“สหภาพตระหนักถึงฐานะพิเศษของศาสนาพุทธวาเปน
ความเชื่อที่ถือโดยคนสวนใหญของสหภาพ" 

ขณะที่รัฐธรรมนูญป 1945 ของอินโดนีเซียไมไดอางอิงอยาง
ชัดแจงถึงศาสนาใดศาสนาหน่ึง  แตถึงกระน้ันก็ยังสิทธิพิเศษ
แกศาสนาที่เชื่อพระเจาองคเดียว  มาตรา 29(1) ที่ไดระบุไว
วา 

“รัฐจะตองอยูบนพื้นฐานของความเชื่อในพระเจาเดียว
เทาน้ัน” 

รัฐธรรมนูญของลาว เวียดนาม และสิงคโปรไมไดมีการระบุ
ถึงความสัมพันธของศาสนาประจําชาติ โดยเปดกวางสําหรับ
ความเปนไปไดที่รัฐอาจจะควบคุมและ /หรือใหสิทธิพิเศษแก
ศาสนาหน่ึงหรือศาสนาอ่ืนๆ ก็ได 

ฟลิปปนสเปนเพียงประเทศเดียวในประเทศสมาชิกอาเซียนที่
แยกศาสนา (หรือคริสตจักร) ออกจากรัฐโดยชัดแจง  มาตรา 
III สวนที่ 5 ของรัฐธรรมนูญประกาศวา "จะตองไมมีกฎหมาย
ใดๆ ที่บัญญัติมาเก่ียวของกับการจัดตั้งศาสนาหรือหามมิให
กระทําการโดยอิสระของศาสนา" แตอยางไรก็ตามรายงาน
ประเทศเนนความสําคัญ (ตามสถาบันศาสนาที่ชาวฟลิปปนส
สวนใหญนับถือ) ที่คริสตจักรคาทอลิกที่มีการดําเนินการและ

                                                
35ดูรายงานประเทศไทย, บทนํา 

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเหนือนโยบายทางการเมืองและ
สังคมในฟลิปปนส47

36 

D. ยุคหลังการปกครองอาณานิคม 

ยกเวนประเทศไทยเทาน้ัน  ประเทศอาเซียนทั้งหมดเคยอยู
ภายใตอาณานิคมมาเปนระยะเวลาหน่ึง  มาเลเซีย สิงคโปร 
บรูไน และเมียนมารอยูภายใตอาณานิคมของอังกฤษ สวน
เวียดนาม ลาว และกัมพูชาอยูภายใตอาณานิคมของฝร่ังเศส 
สวนดัตช (ฮอลแลนด) เคยปกครองอาณานิคมที่อินโดนีเซีย 
และฟลิปปนสก็เคยอยูภายใตอาณานิคมของสเปนกอนที่จะ
อยูในการควบคุมของสหรัฐอเมริกาในภายหลัง  การปกครอง
อาณานิคมนํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงที่มีความซับซอนจาก
ระเบียบทางสังคม การเมือง และกฎหมายที่มีอยูกอนหนาน้ัน 
เชนเดียวกับการดําเนินการในดานตางๆ ที่มีผลกระทบตอ
การจัดวางรัฐธรรมนูญเก่ียวกับศาสนาของรัฐในประเทศ
เหลาน้ี  ตัวอยางเชน อังกฤษไดมีสวนชวยจัดทําประมวล
กฎหมายอิสลามและจัดตั้งระบบกฎหมายแบบทวิขึ้นใน
สิงคโปร มาเลเซีย และบรูไน ซ่ึงประกอบดวยระบบประมวล
กฎหมาย (Civil law) ที่มีรากฐานมาจากระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common law) และระบบกฎหมายชารีอะหที่อยู
บนพื้นฐานของกฎหมายอิสลามที่ถูกใชในทางปฏิบัติใน
ทองถิ่น48

37  นอกจากน้ีอังกฤษยังมีสวนชวยในการจัดตั้งกลไก
ระบบราชการและกฎหมายเพื่อนําเอาระเบียบของอิสลามไป
ใช และการจัดทําประมวลกฎหมายอิสลามสําหรับการ
นําไปใชในประเทศเหลาน้ี 

ทํานองเดียวกับในอินโดนีเซีย สถาบันและหนวยงานทาง
ศาสนาบางแหงก็มีมาตั้งแตระบบอาณานิคมของดัตช  
นัยสําคัญพิเศษคือการจัดตั้งศาลสําหรับกิจการอิสลามที่

                                                
36ตัวอยางเชน (ตามท่ีเนนไวในรายงานประเทศ) กฎหมายแหงชาติของ
ฟลิปปนสเกี่ยวกับการแตงงานสะทอนใหเห็นถึงหลักคําสอนของคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิกเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธ์ิและการไมแยกจากกันของการแตงงาน 
ดังนั้นจึงไมมีกฎหมายใดท่ียินยอมใหมีการหยารางในฟลิปปนส ทําใหเปน
เพียงประเทศเดียวเทานั้นในโลกปจจุบันนี้ท่ีไมมีคําสั่งตามกฎหมายใหหยาราง
กันได  รายงานประเทศยังมีขอสังเกตของการตอตานจากคริสตจักรคาทอลิก
ท่ีเปนเหตุผลสําคัญไมใหรัฐบาลบริหารจัดการเพื่ออกพระราชบัญญัติกฎหมาย
อนามัยการเจริญพันธุมามากกวา 14 ปแลว  แมวาจะมีหลักฐานท่ีแสดงให
เห็นวาคนฟลิปปนสสวนใหญสนับสนุนกฎหมายนี้ แตคริสตจักรคาทอลิกไม
เห็นดวยกับกฎหมายนี้ซึ่งเรียกรองใหรัฐรวมเอาการเขาถึงยาคุมกําเนิดและ
การศึกษาการคุมกําเนิดไวในโปรแกรมสุขภาพของรัฐ  ดูรายงานประเทศ
ฟลิปปนส สวนท่ี I.B.4.f และ III.A 
37ดูรายงานประเทศมาเลเซีย, บทนํา; รายงานประเทศบรูไน, บทนํา; รายงาน
ประเทศสิงคโปร; สวนท่ี I.B.  
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 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

เร่ิมตนในชวงปลายศตวรรษที่ 19 สําหรับชวาและมาดูราซ่ึง
ภายหลังไดมีการขยายตัวหลังจากที่ไดรับเอกราชโดย
ครอบคลุมไปยังพื้นที่อ่ืนในอินโดนีเซีย  นอกเหนือจากดัตช
แลว ญี่ปุนยังไดมีบทบาทในการจัดตั้งหนวยงานทางศาสนา
ของอินโดนีเซียใหเปนรูปเปนรางเชนกัน  ชวงที่อยูภายใต
อาณานิคมของญี่ปุนระหวางป 1942 และ 1945 สํานักงาน
การศาสนาถูกแทนที่โดยสํานักงานกิจการทองถิ่นของดัตช 
และมีการขยายตัวเพิ่มเติมออกไปเพื่อบริหารจัดการกับ
กิจการมุสลิมอ่ืนๆ ที่มีการบริหารจัดการกอนหนาน้ีในแผนก
ตางๆ  สํานักงานน้ีถูกใชเปนกระทรวงการศาสนาปจจุบันซ่ึง
มีหนาที่ในการบริหารและกระจายกองทุนของรัฐไปยังศาสนา
ที่ทุกคนรูจักกันดี 6 ศาสนา (อิสลาม คริสตโปรแตสแตนต 
คริสตคาทอลิก ฮินดู พุทธ และขงจื้อ)49

38 

การประกาศศาสนาในรัฐธรรมธรรมนูญใน ประเทศสมาชิก
อาเซียน บางประเทศยังถูกตั้งขึ้นมาโดยระบอบอาณานิคม  
ตัวอยางเชน ศาสนาพุทธถูกจัดตั้งขึ้นใหเปนศาสนาประจํา
ชาติ (พรอมกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาที่ไดรับการ
รับประกัน) เมื่อกัมพูชาอยูภายใตการปกครองของฝร่ังเศส  
รวมถึงรัฐธรรมนูญป 1947 หลังจากที่อาณานิคมไดคืนเอก
ราชกลับคืนใหกับกัมพูชาในป 1945 50

39 ยกเวนชวงการ
ปกครองของเขมรแดง (1975-1979) ศาสนาพุทธไดรับการ
ดํารงไวใหเปนศาสนาประจําชาติของกัมพูชา  ทํานอง
เดียวกับลาว ขณะที่ประเทศอยูภายใตการปกครองของอาณา
นิคมฝร่ังเศส ศาสนาพุทธถูกประกาศใหเปนศาสนาประจํา
ชาติในรัฐธรรมนูญป 1947  ส่ิงน้ีแตกตางกับรัฐธรรมนูญป 
191 และ 2003 หลังจากไดรับเอกราชแลว ซ่ึงไมไดกําหนด
ศาสนาประจําชาติ 51

40  เชนเดียวกับขอสังเกตในรายงาน
ประเทศที่ไดมีระบุวาขณะที่อาณานิคมฝร่ังเศสไมไดสนใจ
เก่ียวกับกิจการของศาสนาพุทธในชวงเร่ิมตน แตส่ิงน้ีก็ไดมี
การเปล่ียนแปลงในทศวรรษที่ 1940 เมื่อศาสนาพุทธถูกใช
ประโยชนโดยฝร่ังเศสเพื่อจุดประสงคทางภูมิรัฐศาสตรเพื่อ
สรางเอกลักษณของประเทศลาวใหเดนชัดและแตกตางจาก
ประเทศไทย  เปนชวงเวลาที่ฝร่ังเศสไดสนับสนุนใหมีการ
ปฏิรูปศาสนาพุทธแนวใหมขึ้นมาที่เปน “ลักษณะ
วิทยาศาสตร” “มีมนุษยเปนศูนยกลางอยางสมบูรณ 
จริยธรรมเปนคานิยมหลัก และมีเหตุผลเปนวิธีการ” ซ่ึงเปน

                                                
38ดูรายงานประเทศอินโดนีเซีย, บทนํา และสวนท่ี I.B.1 
39ดูรายงานประเทศกัมพูชา, บทนํา 
40ดูรายงานประเทศลาว, บทนํา 

ศาสนาแบบใหมที่แตกตางจากบริบทเดิมของลาว 52

41 ส่ิงที่
นาสนใจคือ ฝร่ังเศสไมไดตั้งใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจํา
ชาติในเวียดนาม แตไดพยายามที่จะนําศาสนาคริสตนิกาย
คาทอลิกเขามาแทน 

ผลกระทบของการปกครองอาณานิคมในฟลิปปนสเปนส่ิงที่
เห็นไดชัดจากการรับเอาการแยกกันของหลักคําสอนของ
คริสตจักรและหลักการของรัฐในรัฐธรรมนูญมาใช  ซ่ึงเปน
การถายทอดมาโดยตรงจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา 
รัฐธรรมนูญที่แบงแยกรัฐและศาสนาเชนน้ีมีการนํามาใชและ
ไดรับอิทธิพลโดยสเปนซ่ึงเปนผูที่นําเอาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิกเขามายังประเทศน้ี  อาณานิคมสเปนยังไดรับ
เอาการรวมเปนหน่ึงเดียวกันของคริสตจักรโรมันคาทอลิก
และรัฐในหมูเกาะฟลิปปนส  แมกระทั่งปจจุบันน้ี คริสตจักร
โรมันคาทอลิกก็ยังเปนสถาบันที่มีอิทธิพลอยางมากใน
ประเทศน้ี แมวาจะมีการแยกกันอยางเปนทางการก็ตาม53
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IV. การขมเหงและความขัดแยงทาง
ศาสนาในภูมิภาคอาเซียน 

A. ภาพโดยรวม 

การขมเหงทางศาสนา –ไดถูกบันทึกในระดับที่แตกตางกัน
ออกไปใน ประเทศสมาชิกอาเซียน   โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ขมเหงทางศาสนาที่รุนแรงอยางมากที่ไดมีการรายงานใน
เมียนมาร มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  ตามที่ไดกลาวถึงกอน
หนาน้ี การขมเหงทางศาสนาถูกนิยามวาเปนการละเมิดขั้น
รุนแรงตอ สิทธิ ของ มนุษย ในการนับถือศาสนา ความเชื่อ 
ความคิด และจิตสํานึก 54

43การขมเหงน้ีเปนอาชญากรรมตอ

                                                
41ดูรายงานประเทศลาว, เชิงอรรถ 13 
42ดูรายงานประเทศฟลิปปนส, บทนํา 
43เนื่องจากนิติศาสตรแบบองครวมสวนใหญเกี่ยวกับแนวคิดของ “การขมเหง” 
ไดมีการพัฒนาข้ึนมาในกฎหมายผูลี้ภัยก็ตาม  แตแนวทางก็ถูกนํามาจากหลัก
นิติศาสตรเกี่ยวกับนิยามของการขมเหงทางศาสนา  โดยท่ี UNHCR 

Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status 

ไดต้ังขอสังเกตวา “ไมมีนิยามท่ียอมรับอยางเปนสากลของ “การขมเหง ” นั่น
คือ กฎหมายผูลี้ภัยยอมรับการเลือกปฏิบัติเทากับการขมเหงเมื่อ “ในผล
โดยรวมหรือผลท่ีเกิดข้ึนของตัวมันเองนั้นจํากัดความ การใชสิทธ์ิ ของบุคคล
ตามสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน” โดยมีการยอมรับกันในวงกวางวา “การคุกคาม
ตอชีวิต...คือการขมเหงเสมอ” และดังนั้นจึงเปน “การละเมิดข้ันรุนแรงตอสิทธิ
มนุษยชน” ดู UNHCR Handbook and Guidelines on Procedures and 

Criteria for Determining Refugee Status” ¶51เชิงอรรถขางบน 17. 
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มวลมนุษยชาติและถูกนิยามในลักษณะเดียวกัน 55

44 

ตัวอยางเชน มาตรา 7(2)( g) ของบทกฎหมายศาลอาญา
ระหวางประเทศเปน “การเพิกถอนสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเจตนา
และรุนแรงที่ขัดแยงกับกฎหมายระหวางประเทศโดยเหตุของ
เอกลักษณของกลุมหรือความเปนกลุม”56

45 

การคุกคามชีวิตหรือเสรีภาพจะทําใหเกิดการขมเหงขั้น
รุนแรงและส่ิงน้ีรวมถึงการทํารายรางกาย การทําลาย
ทรัพยสิน การกักขังโดยพลการ การลักพาตัว การขมเหงผูที่
เปล่ียนศาสนาหรือผูไมเห็นดวยเพื่อใหเลิกเชื่อและการหมิ่น
ศาสนา และการบังคับใหเปล่ียนศาสนา  รูปแบบอ่ืนๆ ของ
การขมเหงที่ไมรุนแรงประกอบดวยการจํากัดสิทธิ มนุษยชน  

เชน การปฏิเสธการใหสิทธิการลงคะแนนเสียง การปฏิเสธ
การใหเขาถึงการศึกษา การบีบบังคับโดยศาสนาของคนกลุม
หลักในโรงเรียนรัฐบาล และแนวทางปฏิบัติที่เปนการบีบ
บังคับอ่ืนๆ  ขณะที่การศึกษาน้ีจะแสดงใหเห็นมุมมองในทุก
รูปแบบของ การขมเหงทางศาสนา วาเปนส่ิงที่นารังเกียจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเนนไปที่การคุกคามตอความสันติและ
ความมั่นคงระหวางประเทศและภูมิภาค ไมวาจะเปนกรณีที่
เกิดขึ้นมาตอเน่ืองหรือเปนการดําเนินการที่ถือเปนสวนหน่ึง
ของนโยบายของรัฐ 

จากประวัติศาสตรที่ผานมา บอยคร้ังที่การขมเหงทางศาสนา
จะเกิดขึ้นในรูปแบบของนโยบายรัฐดานศาสนา เชนเดียวกับ
นโยบายตางๆ ที่ระบุใหมีการควบคุมเร่ืองศาสนาในชื่อของ
อุดมคติทางการเมือง  ปจจุบันน้ี การขมเหงทางศาสนา ดู
เหมือนวาจะเก่ียวของมากขึ้นกับการเกิดขึ้นของชาตินิยมและ
แนวคิดมูลฐานนิยมทางศาสนา57

46แมในที่ซ่ึงการกระทําอันเปน
การขมเหงทางศาสนาถูกดําเนินการโดย ผูกระทําที่ไมใชฝาย
รัฐ  ทางรัฐก็ยังถือวามีสวนเขาไปเก่ียวของหากพวกเขาละ
เวนหรือปฏิเสธที่จะคุมครองกลุมที่ถูกขมเหง  ขณะที่มีความ
เปนไปไดสําหรับผูกระทําที่เปนฝายรัฐที่จะปฏิบัติตาม

                                                
44องคประกอบหลักนิติศาสตรเกี่ยวกับหัวขอนี้ไดมีการพัฒนาข้ึนในกฎหมาย
คดีของศาลอาญาระหวางประเทศสําหรับอดีตยูโกสลาเวีย ดูเพิ่มเติม  Jonas  

Nilsson,  ‘The  Crime of  Persecution  in  the  ICTY  Case-law’,  in  

Bert  Swart,  Alexander Zahar,  &GöranSluiter  (ed.),  The Legacy of 

the International Criminal  Tribunal  for  the  Former  Yugoslavia  

(Oxford,  OxfordUniversity  Press,  2011). 
45

Rome Statute of the International Criminal Court, Doc. A/CONF.183/9   

(17   July   1998).  <http://www.icc-cpi.int/nr/rdon 

lyres/ea9 aeff7-5752-4 f84- be94-0 a655 eb30 e16/0/ rome_ 

statute_english.pdf>  accessed  22  December  2014 
46

Musalo, เชิงอรรถขางบน, หนา 2 

นโยบายรัฐอยางชัดแจง แตบอยคร้ังที่หลายคร้ังที่รัฐไมไดมี
แนวนโยบายที่ชัดแจงเลย  ส่ิงที่ดูเหมือนวาจะรายแรงยิ่งขึ้นก็
คือ การรวมมือผานการการไมดําเนินการใดๆ และการละเวน
การดําเนินการในการคุมครองผูที่ถูกขมเหง  นอกน้ี การขม
เหงทางศาสนาอาจจะเกิดขึ้นมาไดหลายรูปแบบดวยกัน เชน 
ระหวางศาสนา (เกิดขึ้นโดยตรงกับผูนับถือหรือชุมชนที่มี
ความเชื่อแตกตางกัน) ภายในศาสนา (ภายในศาสนา
เดียวกัน แตนิกายตางกันหรือทามกลางสมาชิกนิกาย
เดียวกัน) การคุกคามจากฝายฆราวาสหรือฝายที่ไมเก่ียวกับ
ศาสนาที่กระทําตอศาสนาตางๆ หรือศาสนาใดศาสนาหน่ึง 
หรือเปนการรวมกันของศาสนาเหลาน้ี 

ควรจะมีการทําใหกระจางชัดวา การขมเหงทางศาสนา
ประกอบขึ้นจากการขมเหงที่คนประสบจากสมาชิกภาพหรือ
ความเชื่อในศาสนาของพวกเขา  เชนเดียวกับแนวทาง (ตาม
กฎหมายผูล้ีภัยระหวางประเทศ) การเชื่อมโยงน้ีสามารถที่จะ
แสดงใหเห็นถึงการมีอยูของการขมเหงทางศาสนา  (i) ที่ซ่ึงผู
ขมเหงมีเจตนาที่จะมุงเปาหมายไปที่บุคคลหรือกลุมบุคคล
เน่ืองจากสมาชิกภาพหรือความเชื่อทางศาสนาของเขาหรือ
เธอ (ii) ที่ซ่ึงไมไดมุงเปาหมายที่บุคคลหรือกลุมบุคคล แตมุง
ไปที่สมาชิกภาพหรือความเชื่อทางศาสนาของเขาหรือเธอ 
หรือ (iii) ที่ซ่ึงผูกระทําที่ไมใชฝายรัฐไมไดขมเหงบุคคลหรือ
กลุมบุคคลในสมาชิกภาพหรือความเชื่อทางศาสนาของเขา
หรือเธอ  ความเชื่อมโยงอาจจะถูกกําหนดขึ้นมาระหวางการ
ละเวนของรัฐในการคุมครองสมาชิกภาพหรือความเชื่อทาง
ศาสนา58

47  ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ การขมเหงทางศาสนา ควร
จะรวมถึงการขมเหงบุคคลเหตุจากความเชื่อ/ความเชื่อมั่นที่
ไมใชศาสนาของพวกเขา เชน แนวคิดสงสัยนิยม แนวคิดผูไม
เชื่อวามีพระเจา และแนวคิดผูที่ไมเชื่อพระเจา 

มีขอสังเกตวามีความเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดระหวางการขม
เหงทางศาสนาขั้นรุนแรงและความขัดแยง และโดยปกติแลว
ทั้งสองส่ิงน้ีก็เกิดขึ้นตามกันมา59

48การขมเหงทางศาสนาอาจจะ
นําไปสูการแกแคนโดยกลุมตางๆ ที่เปนผูเคราะหรายในตอน
แรก ซ่ึงนําไปสูเหตุบานปลายทําใหเกิดความขัดแยงทาง

                                                
47ดู Musalo, เชิงอรรถขางบน, หนา 38 
48สิ่งท่ีเนนใหเห็นโดย Grim และ Finke ในงานของพวกเขา คือพวกเขานิยาม
การขมเหงทางศาสนาข้ันรุนแรงวาเปน “การประทุษรายทางรางกายหรือการ
บังคับทางรางกายเนื่องจากศาสนา”  นิยามของเราของการขมเหงทางศาสนา
ข้ันรุนแรงจะกวางกวาโดยรวมถึงการโจมตีสัญลักษณทางศาสนาและสถาน
นมัสการ ดูเพิ่มเติม Brian Grim  &  Roger  Finke,  Price  of  Freedom  

Denied,  (New  York, Cambridge  University   Press,  2010),  10. 
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ศาสนาขึ้นในทายที่สุด  ขณะที่ความขัดแยงทางศาสนา
สามารถเกิดขึ้นไดระหวางกลุมศาสนาที่แตกตางกัน
เชนเดียวกับระหวางกลุมศาสนาและกลุมที่ไมใชศาสนา 
ความขัดแยงระหวางศาสนาในอาเซียนสวนใหญเกิดขึ้น
ระหวางกลุมศาสนาที่แตกตางกัน  บอยคร้ังที่ความตึงเครียด
เหลาน้ีนําไปสูเหตุการณที่เลวรายลงหากฝายรัฐบาลเปนอีก
กลุมหน่ึงหรือเปนกลุมที่ตรงกันขาม  ขณะที่ความขัดแยง
บางอยางน้ันเกิดขั้นในรูปแบบของการประทะกันในขั้นรุนแรง
ถึงที่สุดระหวางกลุมศาสนาที่ขัดแยงกันและมีอันตรายถึงแก
ชีวิต นอกจากน้ีก็ยังมีรูปแบบอ่ืนๆ ของการโจมตีหรือการ
ทําลายสัญลักษณ สถานที่ตั้ง หรือสถาบันทางศาสนา  ดังที่
จะมีการอภิปรายใหเห็นตอไป ทามกลาง ประเทศสมาชิก
อาเซียน น้ัน มีการตั้งขอสังเกตถึงปรากฏการณดังกลาวใน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเมียนมาร 60

49 นอกจากน้ียังมีความ
ขัดแยงที่เก่ียวของกับการเคล่ือนไหวของแนวคิดแบงแยก
ดินแดนที่มากับการสอดแทรกเร่ืองศาสนาในฟลิปปนสและ
ประเทศไทย61

50เหตุการณเหลาน้ีถูกแสดงใหเห็นภาพหลังจาก
น้ีและอธิบายในรายละเอียดมากขึ้นในรายงานประเทศที่
เก่ียวของ 

เปนที่นาสังเกตวาทามกลางประเทศสมาชิกอาเซียน น้ัน กลับ
ไมมีการขมเหงและความขัดแยงทางศาสนาในสองประเทศ
เทาน้ันน่ันคือ สิงคโปรและบรูไน  สถานการณที่เกิดขึ้นใน
กัมพูชาเปนลักษณะคอนขางไปทางบวกโดยมีรายงานถึง
ระดับความรุนแรงนานๆ คร้ังระหวางชาวคริสตและชาวพุทธ
62

51  นอกจากน้ีรายงานประเทศมีขอสังเกตเก่ียวกับสภาน
การณที่ดีขึ้นในเวียดนามและลาว  นอกจากน้ีขณะที่ยังคงมี
                                                
49ดูรายงานประเทศมาเลเซีย, สวนท่ี II.F; รายงานประเทศอินโดนีเซีย, สวนท่ี 
II.F และรายงานประเทศเมียนมาร, สวนท่ี II.F 
50ดูรายงานประเทศฟลิปปนส, สวนท่ี II.F; และรายงานประเทศไทย, สวนท่ี 
II.F 
51หลายครั้งท่ีกัมพูชาคอนขางสับสนกับการตัดสินใจของรัฐเกี่ยวกับการ
กําหนดพรมแดนเมื่อมีปญหาเรื่องสมาชิกของศาสนาของคนกลุมนอยท่ี
หลบหนีเขามา  โดยเหตุการณท่ีเกิดข้ึนสวนใหญนั้นจะเปนกลุมคริสตมอนแต
นารดซึ่งเปนกลุมหัวรุนแรงในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งเปนผูท่ีลี้ภัยเขามาอยูใน
กัมพูชาท่ีหลบหนีเขามาจากทางเวียดนามและซอนอยูในปาในจังหวัดรัตนาคีรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ  กรมผูลี้ภัย กระทรวงมหาดไทยได
รายงานเกี่ยวกับการสัมภาษณคนกลุมนี้ 13 คนท่ีตองการจะไดสถานะของ
พวกเขา  คนกลุมนี้ยังมีคําถามท่ีอางถึงการพํานักโดยมีเหตุมาจากการขมเหง
ทางศาสนา  ดูเพิ่มเติม ‘Interior Ministry’s   Refugee   Dept   Begins   

Questioning   Montagnards’, 24   December   2014 ,   

https://www.cambodiadaily 

.com/news/interior-ministrys-refugee-dept-begins-questioning 

montagnards-74793/  เขาถึง 24 ธันวาคม2014.  

ความขัดแยงในประเทศไทยและฟลิปปนสที่เก่ียวของกับชน
กลุมนอยมุสลิม  แตก็ไมพบวามีการขมเหงศาสนาขั้นรุนแรง
ในทั้งสองประเทศน้ี  โดยอิงจากรายงานสถานการณที่นาเปน
กังวลสวนใหญเก่ียวกับ การขมเหงและความขัดแยงทาง
ศาสนา จะอยูที่มาเลเซีย เมียนมาร และอินโดนีเซีย  
นอกจากน้ีการเฝาตรวจสอบเก่ียวกับ การขมเหงทางศาสนา
เปนส่ิงที่จําเปนตองมีอยูในบรูไนเน่ืองจากเหตุผลเร่ืองการ
ผานประมวลกฎหมายอาญาชารีอะซป 2013ซ่ึงไดกําหนด
ขอจํากัดเพิ่มเติมเก่ียวกับ เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก 
และศาสนา  ขณะที่ยังกําหนดการลงโทษที่เขมงวดสําหรับผู
ที่ละเมิดกฎหมายน้ี 

 

B. ประเทศที่มีการขมเหงทางศาสนาขั้นรุนแรงที่
ไดถูกบันทึกไว 

ตามรายงานประเทศน้ัน การขมเหงทางศาสนาขั้นรุนแรงไดมี
การบันทึกไวในหลาย ประเทศสมาชิกอาเซียน  ไดแก เมียน
มาร มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  ดังที่กลาวไวกอนหนาน้ี  การ
ขมเหงทางศาสนาขั้นรุนแรงประกอบดวยการคุมคามตอชีวิต
ในเร่ืองเสรีภาพรวมถึง การทํารายรางกาย การทําลาย
ทรัพยสิน การกักขังโดยพลการ การลักพาตัว การขมเหงผูที่
เปล่ียนศาสนาหรือผูไมเห็นดวยเพื่อใหเลิกเชื่อและการหมิ่น
ศาสนา และการบังคับใหเปล่ียนศาสนา 

เมียนมาร   รายงานประเทศไดตั้งขอสังเกตถึงการเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญของสถานการณ การขมเหงทางศาสนาขั้น
รุนแรง ที่ไดรับรายงานของชนกลุมนอยมุสลิมนับตั้งแตป 
2012 (หลังจากมีการปฏิรูปทางการเมืองประกาศใชในป 
2011)  เอกสารสวนใหญเก่ียวของกับการขมเหงมุสลิมชาว
โรฮิงญาซ่ึงเปนชนกลุมหลักที่มีจํานวนมากในรัฐยะไขทาง
ภาคเหนือ  แตกลับเปนคนชายชอบในทางการเมืองและทาง
สังคมเน่ืองจากสถานะพลเมืองที่ยังมีขอถกเถียงกันอยู  
กฎหมายพลเมืองของเมียนมารฉบับปจจุบัน (ประกาศใชเมื่อ
ป 1982) ไมไดยอมรับมุสลิมชาวโรฮิงญาวาเปน 1 ใน 135 

กลุมชาติพันธุที่มีสิทธิตามกฎหมายพลเมืองโดยการเกิดและ
ทําใหพวกเขากลายเปนคนไรสถานะ 63

52  รายงานประเทศตั้ง
ขอสังเกตวาผลสุดทายพวกเขาตองประสบกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ขั้นรุนแรงมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแต
ทศวรรษที่ 1990 เปนตนมา  กรณีการละเมิดน้ัน

                                                
52ดูรายงานประเทศเมียนมาร, บทนํา 
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ประกอบดวย (แตไมไดมีเพียงเทาน้ี) การขาดสิทธิการไดรับ
สัญชาติหรือความเปนพลเมือง การจํากัดเสรีภาพในการยาย
ถิ่นฐาน อุปสรรคสําหรับการพัฒนาครอบครัว การริบที่ดิน
โดยเจาหนาที่รัฐ การถูกใชแรงงานโดยบีบบังคับ การเก็บ
ภาษีโดยพลการ และการถูกแยกออจากเศรษฐกิจทองถิ่นของ
ทางการและไมใชของทางการ”64

53 

รัฐบาลเมียนมารไดอางวาสถานการณที่เกิดขึ้นในเมืองยะไข 
(ซ่ึงเปนรัฐที่ชาวโรฮิงญาอาศัยอยู) ไมใชการขมเหงจากฝาย
รัฐ แตเปนความขัดแยงระหวางศาสนาหรือภายในศาสนาซ่ึง
ความรุนแรงน้ันเปนส่ิงที่เกิดขึ้นมาจากทั้งสองฝาย  
เชนเดียวกับที่รายงานประเทศไดชี้ใหเห็นวาเปนเร่ืองยากใน
บางคร้ังในการระบุผูขมเหงที่กอใหเกิดความรุนแรงขึ้นมา  ส่ิง
หน่ึงที่เห็นไดชัดคือ รัฐบาลพมาละเวนจากการคุมครองชน
กลุมนอยมุสลิมจากความรุนแรงในวงกวางซ่ึงถือวาพวกเขา
น้ันมีสวนรวมในการกระทําผิดตอการขมเหงที่เกิดขึ้น  
ตัวอยางเชน รายงานที่เชื่อถือไดที่ระบุวามีเจาหนาที่ความ
มั่นคงที่เตรียมการพรอมอยูในรัฐเมทิลาและเปนผูที่มี
เก่ียวของโดยตรงกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข65

54 

มาเลเซีย   ตามที่ไดตั้งขอสังเกตในรายงานประเทศ  มีการ
เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดในการขมเหงขั้นรุนแรงในมาเลเซียที่มี
ตอศาสนาของคนกลุมนอยเชนเดียวกับชนกลุมนอยหรือคนที่
คัดคานที่อยูในศาสนาหลัก เชน อิสลาม  ตัวอยางเชน มุสลิม
ที่ถูกหามไมใหเปล่ียนจากอิสลาม  บุคคลที่มีเจตนาประกาศ
เลิกนับถือศาสนาอิสลามไดถูกคุกคามจากการขมเหงและการ
กักขัง  การเลิกเชื่อศาสนายังถือเปนอาชญากรรมในรัฐๆ 
หน่ึง (ตรังกานู) และถูกลงโทษดวยการประหารชีวิต  แมวา
กฎหมายน้ีจะยังไมถูกบังคับใชเน่ืองจากอาจขัดตอ
รัฐธรรมนูญก็ตาม  แตอยางไรก็ตามในกลุมคนสวนใหญของ
ประเทศอ่ืนๆ น้ัน คนที่ตองการเลิกนับถือศาสนาอิสลามอาจ
ถูกกักขังเพื่อบําบัดทางศาสนาโดยถูกกฎหมาย  ศาลชารีอะซ
ในรัฐเหลาน้ีไดกักขังผูที่เปล่ียนศาสนาขณะที่พวกเขาถูก
บังคับใหรายงานตอดาโตะยุติธรรม ( Kadi) เพื่อใหสํานึกผิด  
การขมเหงและการกักขังประกอบขึ้นเปนรูปแบบของการขม
เหงขั้นรุนแรง  ผูเปล่ียนศาสนาถูกปฏิเสธสิทธิที่จะชื่นชมกับ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานรวมถึงสิทธิการแตงงานกับบุคคลที่พวก
เขาเลือกหากบุคคลคนน้ันไมใชมุสลิม  สิทธิที่จะไมถูกบีบ
บังคับใหปฏิบัติตามแนวทางศาสนา และสิทธิในการกระทํา

                                                
53ดูรายงานประเทศเมียนมาร, สวนท่ี II.D 
54ดูรายงานประเทศเมียนมาร, สวนท่ี II.D 

ตามพิธีกรรมและพิธีการตามที่เขาไดเลือก  ผูเปล่ียนศาสนา
เหลาน้ียังคงอยูภายใตบังคับของกฎหมายศาสนาอิสลามและ
ดังน้ันพวกเขายังอาจจะอยูภายใตการขมเหงทาง
อาชญากรรมหากพวกเขาฝาฝนความผิดใดๆ ในการบัญญัติ
กฎหมายอาญาชารีอะหตางๆ เชน การรับประทานอาหารใน
ที่สาธารณะในเดือนถือศีลอด การไมทําละหมาดในวันศุกร 
การอดอาหารในเดือนรอมฎอน การเลนการพนัน การด่ืม
เหลา และการประพฤติผิดทางเพศ”66

55 

มีการเพิ่มขึ้นในเร่ืองการขมเหงภายในศาสนาของชุมชน
ศาสนาอิสลามที่มีความเห็นแยงกับอิสลามนิกายซุนนีย  ซ่ึง
เปนนิกายหลักในมาเลเซีย ในชวงทศวรรษที่ผานมาทาง
รัฐบาลมาเลเซียไดเพิ่มการเพงเล็งคําสอนอ่ืนๆที่ถูกมองวา
เบี่ยงเบนจากอิสลามนิกายซุนนียวาเปนคําสอนนอกรีต  
สมาชิกของศาสนาของคนกลุมนอยถูกจับตัว กักขัง และขม
เหงเพิ่มมากขึ้นโดยเจาหนาที่ชารีอะหของรัฐ  กลุมตางๆ ที่
ถูกขมเหงประกอบดวยอิสลามนิกายชีอะห นิกายอัล-อัรกอม 
(Al-Arqam) เชนเดียวกับลัทธิศานาที่เชื่อวา สกายคิงดอม 
(Sky Kingdom) ที่นําโดยอะยาหพิน ทามกลางผูนําศาสนา
ของคนอ่ืนๆ  นับตั้งแตป 1997 มีมุสลิมชีอะหประมาณ 300 

คนที่ถูกจับตัวโดยเจาหนาที่รัฐเน่ืองจากการประกอบพิธีกรรม
ตามความเชื่อของพวกเขาในที่สาธารณะ  ผูนับถือลัทธิสกา
ยคิงดอมก็ไดถูกขมเหงเชนกัน  ซ่ึงเมื่อไมนานมาน้ี 
(พฤศจิกายน 2012) มีผูนับถืออัล-อัรกอมประมาณ 20 คนถูก
กักขังโดยกรมศาสนาของรัฐสลังงอร67

56 

ศาสนาของคนกลุมนอยในมาเลเซียยังมีการรายงานวามี
เหตุการณขมเหงทางศาสนาขั้นรุนแรงที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจาก
ศาสนาและ/หรือความเชื่อของพวกเขา  ส่ิงน้ีอยูในรูปของการ
ร้ือถอนทําลายสถานนมัสการ ตามรายงานที่ไดรับในระหวาง
ป 2005 ถึง 2014 มี 6 กรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเจาหนาที่ทองถิ่นได
เขาร้ือถอนทําลายโบสถหรือโบสถขนาดเล็กที่สรางขึ้นมาโดย

                                                
55รายงานประเทศมาเลเซีย, สวนท่ี II.D.1.a ปญหาอ่ืนๆ ทางกฎหมายท่ีได
ระบุในรายงานประเทศคือ การเปลี่ยนศาสนาแตเพียงฝายเดียวของพอแมของ
เด็กเปนอิสลามตามพอแมท่ีเปลี่ยนศาสนานั้นไมไดรับความยินยอมจากพอแม
ท่ีไมไดเปลี่ยนศาสนา  รัฐไมไดมีการคุมครองสิทธิของพอแมท่ีไมใชอิสลาม  มี
หลายกรณีซึ่งเกี่ยวของกับการเปลี่ยนศาสนาแตเพียงฝายเดียวโดยพอแม
มุสลิมท่ีปลอยใหพอแมอีกคนหนึ่งไมไดรับการเยียวยาหรือสิทธิท่ีจะเปลี่ยน
ศาสนาหรือสิทธิการดูแลเด็กก็ยังเปนคําถาม  เชนเดียวกันกรณีนี้เกี่ยวของกับ
ท่ีสามีเปลี่ยนศาสนา แตปลอยใหภรรยาไมไดรับความชวยเหลือ เหตุการณนี้
ยังหมายถึงสิทธิการเปนพอแมของเด็กท่ีเทาเทียมกันของผูหญิงอีกดวย ดู
รายงานประเทศ, สวนท่ี I.B.4.a 
56ดูรายงานประเทศมาเลเซีย, สวนท่ี II.D.3 



การสังเคราะห 

14 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

ชุมชนพื้นเมือง  นอกจากน้ีมีโบสถฮินดูประมาณสิบกวาโบสถ
ที่ถูกร้ือถอนทําลายจนส้ินซากหรือบางสวนนับตั้งแตป 2006 

รวมถึงการทําลายโบสถยุคกอนประวัติศาสตรอายุประมาณ 
1,200 ปบริเวณโบราณสถานในหุบเขาบูจัง  การร้ือถอน
ทําลายจํานวนมากเหลาน้ีถูกดําเนินการโดยนักพัฒนาเอกชน 
ดวยความเห็นพองโดยรัฐบาล หรือโดยรัฐบาลทองถิ่นที่ส่ังให
ผูพัฒนาเอกชนเหลาน้ีดําเนินการ  รัฐบาลไดมีการตัดสินวา
การร้ือถอนทําลายเหลาน้ีที่กระทําโดยเจาหนาที่ทองถิ่นและ
ผูพัฒนาเอกชนเพราะเหตุที่วาส่ิงกอสรางน้ันไมไดมีการ
อนุมัติโดยรัฐบาลตามที่จําเปนตองมีหรือถูกสรางขึ้นมาโดย
ไมมีการอนุญาตจากเจาของ หรือการร้ือถอนทําลายน้ันเปน
ส่ิงที่จําเปนตองกระทําสําหรับจุดประสงคเพื่อการพัฒนา  แต
ถึงกระน้ันก็ตาม การร้ือถอนทําลายดังกลาวไมสนใจตอความ
ออนไหวทางศาสนาของผูนับถือศาสนาเหลาน้ี และยังมี
คําถามที่เพิ่มขึ้นเก่ียวกับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน  
ขอเท็จจริงที่วาวัดและโบสถหลายแหลงเหลาน้ีเกิดขึ้นกอนที่
ทางรัฐมาเลเซียจะอางสิทธิ์ที่วาวัดและโบสถเหลาน้ีถูกสราง
ขึ้นอยางผิดกฎหมายซ่ึงดูเหมือนวาเปนเร่ืองที่ซับซอนเกินวา
ที่จะยอมรับได  นอกจากน้ีสําหรับคนพื้นเมืองแลว การ
นมัสการทางศาสนาและที่ดินที่ไดจากบรรพบุรุษน้ันมีความ
เชื่อมโยงอยางใกลชิดกัน  ดังน้ันความมั่นคงของการถือครอง
ที่ดินอาจจะหมายถึงลักษณะที่แทจริงของ เสรีภาพทาง
ความคิด จิตสํานึก และศาสนาของพวกเขา68

57 

อินโดนีเซีย รายงานประเทศย้ําใหเห็นถึง การขมเหงทาง
ศาสนาของกลุมหลัก 5 กลุมในอินโดนีเซียซ่ึงไดแก มุสลิม
อาหมาดิยาห มุสลิมชีอะห กลุมมุสลิมอ่ืนๆ อะลีรัน เคเปอร
คายาน และชาวคริสต 69

58การขมเหงทางศาสนาขั้นรุนแรง มี
แนวโนมที่จะเปนเร่ืองภายในศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พุงเปาไปที่มุสลิมอาหมาดิยาหและมุสลิมชีอะห  แมวาจะมี
การกระทําการอันรุนแรงอยางมากตอชาวคริสเตียนก็ตามที 
การขมเหงมุสลิมอาหมาดิยาหรุนแรงที่สุดและเก่ียวพันกับ
การเรียกรองเชิงรุกเพิ่มขึ้นใหประกาศวากลุมดังกลาวไมใช
อิสลามและถูกหามตอไป  ตัวอยางเชน ในป 2005 สภาอูลา

                                                
57ดูรายงานประเทศมาเลเซีย, ดูสวนท่ี II.D.2.a 
58แมวาคนกลุมนอยคริสเตียนในอินโดนีเซียจะมี เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา ก็ตาม แตพวกเขาก็ยังประสบกับความยากลําบากท่ี
เพิ่มข้ึนในการสรางสถานนมัสการและโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นท่ีท่ีมีความ
ขัดแยงข้ันรุนแรงมาก  ผูรับนับถือศาสนาทองถ่ินหรือ “ alirankepercayaan” 

(แปลตามตัวอักษรหมายถึงกระแสของผูเช่ือฝายจิตวิญญาณ) ประสบกับการ
เลือกปฏิบัติเนื่องจากศาสนาของพวกเขาไมใชหนึ่งในศาสนาหลักท่ีไดรับการ
ยอมรับ ดูรายงานประเทศอินโดนีเซีย, สวนท่ี II.D 

มาแหงอินโดนีเซียไดตออายุและเสริมความแข็งแกรงใหกับ
คําส่ังฟตวา ( Fatwa) ป 1980 ของพวกเขาโดยประกาศวา
มุสลิมอาหมาดิยาห ไมใชมุสลิม  ขณะที่ส่ิงน้ีสามารถถือวา
เปนการดําเนินการเก่ียวกับเสรีภาพทางศาสนาโดยมุสลิม
กระแสหลัก  นอกจากน้ีทางสภายังมีคําส่ังอีกวารัฐบาลไดขับ
กลุมน้ีออกจากศาสนาโดยเด็ดขาด ซ่ึงเปนการละเมิดเสรีภาพ
ทางศาสนาของมุสลิมอาหมาดิยาห เชนเดียวกับการขัดขวาง
การประชุมของพวกเขา  ยังมีสถานการณถึงการโจมตีที่ถึง
แกชีวิตตามที่ไดรับรายงานที่เกิดขึ้นกับ มุสลิมอาหมาดิยาห
มุสลิมอาหมาดิยาห บางคนถูกขับออกจากถิ่นที่อยูและถูก
บังคับใหออกจากบานของพวกเขา  ขณะที่กลุมมุสลิมที่ยึด
มั่นในหลักการก็มุงมั่นที่จะกระทําการขมเหงกลุมเหลาน้ี  รัฐ
กลายเปนผูรวมกระทําผิดเมื่ออพวกเขาไมไดเต็มใจหรือไม
สามารถที่จะคุมครอง มุสลิมอาหมาดิยาห และนําคนที่กระทํา
การขมเหงเขาสูกระบวนการยุติธรรมได  หลังจากกลุม
องคกรประชาสังคมไดรับทราบเก่ียวกับการคุมครองสิทธิของ
มุสลิมอาหมาดิยาห ที่ถูกโจมตีในกรุงจารกาตาเมื่อป 2008 

แลว  ทางรัฐบาลก็ไมไดพิสูจนใหเห็นถึงสิทธิของพวกเขาและ
เปล่ียนไปออกประกาศรวม ( Joint Decree) (โดยกระทรวง
การศาสนา กิจการภายใน และกิจการอัยการ) ที่จํากัด
กิจกรรมตางๆ ของ มุสลิมอาหมาดิยาห   ตามความเห็นของ
รัฐบาลน้ันหลักขอเชื่อรวมเปนส่ิงที่จําเปนตองมีเพื่อความ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน70

59 

ชุมชนของมุสลิมชีอะหไดมีการรายงานสถานการของ การขม
เหงทางศาสนาขั้นรุนแรง   โดยมีเหตุการณหน่ึงที่ไดรับการ
รายงานในปลายเดือนธันวาคม 2001 วามีชุมชนมุสลิมชีอะห
เล็กๆ ในหมูบานที่แยกตัวออกจากชุมชนในเมืองสัมปง, รัฐ
มาดูรา (ชวาตะวันตก) ถูกโจมตี  เหตุการณน้ีเกิดขึ้นหลังจาก
การโจมตีอีกที่หน่ึงซ่ึงมุสลิมสุนนียถูกฆาและมีบานเรือน
มากกวา 30 หลังคาเรือนถูกเผาทําลาย  ครอบครัวของมุสลิม
สุนนียที่เหลือก็ยายถิ่นฐานจากหมูบานของพวกเขา  ผูนํา
ชุมชนมุสลิมชีอะหถูกจับกุมพรอมกับขอกลาวหา ความผิด
ฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมายของรัฐ  ขณะที่ส่ิงน้ีปรากฏวา
เปนเหตุการณที่แยกจากกัน  แตถึงอยางน้ันก็มีหลักฐาน
บางอยางเก่ียวกับความรูสึกในการตอตานมุสลิมชีอะหที่
เพิ่มขึ้น  ผูนับถือชีอะหประสบกับขอจํากัดสิทธิที่เพิ่มขึ้น
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การสังเคราะห 

15 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

เก่ียวกับกิจกรรมทางศาสนาของพวกเขาและมีการเดินขบวน
เรียกรองใหรัฐบาลขับกลุมน้ีออกจากศาสนา71

60 

สถานการณที่ไดรับรายงานเก่ียวกับการขมเหงทางศาสนาได
มีการตั้งขอสังเกตโดยคณะกรรมสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับการ
ไมปฏิบัติตามขอผูกพัน ICCPR ของอินโดนีเซีย  เงื่อนไขที่
จํากัดเพิ่มขึ้นที่ประสบโดยชุมชน มุสลิมอาหมาดิยาห มีความ
ขัดแยง (ทามกลางประเด็นอ่ืนๆ) กับมาตรา 28 ของ ICCPR 

ซ่ึงเปนการสรางเสรีภาพจากการบีบบังคับที่เปนสวนหน่ึงของ
เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา 72

61  ตามขอมูล
ของคณะกรรม สิทธิมนุษยชน ในหมายเหตุทั่วไป 22 การ
กระทําที่เปนการบีบบังคับน้ันเปนส่ิงที่ตองหามตามมาตราน้ี
รวมถึง “การใชการคุกคามทางรางกายหรือการกําหนด
บทลงโทษทางอาญาเพื่อบังคับผูเชื่อหรือผูที่ไมเชื่อใหยึดมั่น
กับความเชื่อและชุมชนทางศาสนาของพวกเขา เพื่อใหเลิก
นับถือศาสนาหรือความเชื่อของพวกเขา หรือใหเปล่ียน
ศาสนา”73

62 

ในขอสังเกตที่รวมอยูดวยเก่ียวกับรายงานของอินโดนีเซีย
ตามระยะเวลาน้ัน  คณะกรรมการตั้งขอสังเกตเก่ียวกับความ
เปนหวงเร่ืองการโจมตีขั้นรุนแรงกับชุมชนมุสลิมชีอะหและ
มุสลิมอาหมาดิยาห   โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการได
แถลงการณเปนหวงเก่ียวกับการลงโทษอยางปราณีกับ
ผูกระทําการโจมตีขั้นรุนแรงดังกลาวที่ไดรับแรงกระตุนโดย
ความเกลียดชังทางศาสนาและเรงรัดใหอินโดนีเซีย "ดําเนิน
มาตรการทั้งหมดเพื่อคุมครองผูเคราะหรายที่ถูกโจมตีจาก
แรงกระตุนทางศาสนา การสืบสวน และการดําเนินคดีกับ
ผูกระทําการโจมตีเหลาน้ี และมั่นใจวา (หากผูกระทําการราย
ถูกพิสูจนแลววากระทําผิดจริง) ถูกลงโทษตามมาตรการที่
เหมาะสม และใหเหยื่อผูเคราะหรายไดรับการชดเชยที่
เพียงพอ”74

63 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยังไดแถลงการณเปนหวง
เก่ียวกับ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ของกฎหมายศาสนาใน
การขมเหงศาสนาของคนกลุมนอย  คณะกรรมการได
แถลงการณอยางชัดเจนถึงมุมมองที่วากฎหมายน้ันไม
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61มาตรา 18(2) ของ ICCPR แถลงวา “จะตองไมมีใครท่ีอยูภายใตการบีบ
บังคับซึ่งเปนการทําลายเสรีภาพของเขาท่ีจะมีหรือรับศาสนาหรือความเช่ือ
ตามท่ีเขาไดเลือก” 
62หมายเหตุท่ัวไป 22, เชิงอรรถขางบน 7, ¶5 
63

Human Rights Committee, ‘Concluding observations on the initial 

report of Indonesia’, Doc. CCPR/C/IDN/CO/1, Aug 21, 2013, ¶17. 

สอดคลองกับกติการะหวางประเทศและควรจะมีการยกเลิก
กฎหมายน้ันโดยทันที  คณะกรรมการไดย้ําถึงทาทีที่ไดแถลง
ไวในวรรค 48 ของหมายเหตุที่ 34 วา “การหามมิให
แสดงออกถึงการขาดความเคารพศาสนาหรือระบบความเชื่อ
อ่ืนรวมถึงกฎหมายการหมิ่นศาสนาที่ไมเขากับกติการะหวาง
ประเทศ ยกเวนสถานการณพิเศษที่ระบุในมาตรา 20 วรรค 2 

ของกติการะหวางประเทศ” ตามที่ไดแถลงโดยหมายเหตุ
ทั่วไปที่ 34 “ไมอนุญาตใหกฎหมายใดๆ ที่เปนการเลือก
ปฏิบัติเพื่อเอ้ือประโยชนใหกับศาสนาหรือระบบความเชื่อใด
ความเชื่อหน่ึง หรือผูนับถือศาสนาน้ันมากกวาศาสนาอ่ืนหรือ
หรือผูนับถือศาสนาอ่ืน  ไมอนุญาตใหการส่ังหามดังกลาวถูก
นํามาใชเพื่อคุมครองหรือลงโทษการวิจารณผูนําศาสนาหรือ
การวิจารณหลักคําสอนของศาสนาและขอบัญญัติของความ
เชื่อ”75

64 

 

C. ประเทศที่ประสบกับความขัดแยงทางศาสนา
ที่สําคัญ 

ในเมียนมาร อินโดนีเซีย และมาเลเซียน้ัน ความขัดแยงทาง
ศาสนาไดเกิดขึ้นมาระหวางกลุมศาสนาตางๆ แตประเทศ
เหลาน้ีก็ยังคงไวซ่ึงเสรีภาพของบุคคลบางอยางจากกลุม
ศาสนาที่ตรงขามกัน  อยางไรก็ตามดูเหมือนวารัฐบาลใน
ประเทศน้ันอาจจะเอ้ือประโยชนทางออมใหแกกลุมหน่ึงกลุม
ใด (เชน ศาสนากลุมหลัก) ดวยเหตุผลทางการเมืองหรือการ
ไดประโยชนในทางการเมืองดานอ่ืนๆ  ส่ิงน้ีหมายความวา
ประเทศน้ันอาจจะมีความเต็มใจนอยมากหรือมีประสิทธิผล
นอยในการสืบสวนและการฟองรองคดีกับกรณีการเลือก
ปฏิบัติและการใชความรุนแรงกับกลุมที่มีอํานาจทางการเมือง
นอยกวา  ซ่ึงกรณีน้ีอาจจะนําไปสูการขมเหงโดยการใชความ
รุนแรงกับเหยื่อผูเคราะหรายแทนที่จะเปนผูราย 

เมียนมาร   เมียนมารไดประสบกับเหตุการณเร่ืองความ
ขัดแยงและการขมเหงทางศาสนาเพิ่มขึ้นนับตั้งแตมีการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองเพื่อกาวไปสูความเปน
ประชาธิปไตยในป 2011  รายงานประเทศไดเนนใหเห็นวา
ความขัดแยงระหวางศาสนาที่เดนชัดเกิดขึ้นในเมียนมารในป 
2012 และ 2013 รวมถึงการกอจลาจลในรัฐยะไข (มิถุนายน
และตุลาคม 2012) รัฐเมทิลา (มีนาคม 2013) ออคตัน 
(เมษายน 2013) ลาเส้ียว (พฤษภาคม 2013) และกันบาลู 
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(สิงหาคม 2013) แมความขัดแยงประปรายระหวางกลุมชาว
พุทธกลุมหลักและมุสลิมและคริสเตียนกลุมนอยไดเกิดขึ้นมา
ในอดีต  รายงานประเทศไดเนนย้ําวาระดับความขัดแยงในป 
2012 และ 2013 เปนส่ิงที่ไมเคยปรากฏมากอน  การใชความ
รุนแรงคร้ังใหญเกิดขึ้นในรัฐยะไขและสงผลกระทบตอมุสลิม
โรฮิงญาอยางหนัก 76

65 สําหรับกลุมมุสลิมอ่ืนๆ เชน กะมัน 77

66  

เปนกลุมที่เกิดขึ้นรุนแรงโดยการจุดชนวนโดยความเปน
ชาตินิยมของชาวพุทธ  นอกจากน้ีรายงานประเทศไดตั้ง
ขอสังเกตถึงการกลับมาของความขัดแยงที่ใชกําลังระหวาง
องคการอิสระรัฐคะฉิ่น/กองกําลังอิสระรัฐคะฉิ่น ( KIO/KIA) 

และรัฐบาลนับตั้งแตป 2011  ความขัดแยงน้ีแสดงใหเห็นถึง
นัยสําคัญที่ซอนเรนทางศาสนาเน่ืองจากชาวคะฉิ่นสวนใหญ
เปนชาวคริสต 

อินโดนีเซีย   ในอินโดนีเซียน้ัน มีความขัดแยงระหวาง
ศาสนาเกิดขึ้นจํานวนมากระหวางการเปล่ียนผานไปเปน
ระบอบประชาธิปไตย (1998-2004) ซ่ึงจํานวนที่เพิ่มขึ้นมี
ความสัมพันธกับการจัดระเบียบใหม ( 1990-1998)  ชวงการ
เปล่ียนผานไปยังระบอบประชาธิปไตย  มีความขัดแยงของ
ชุมชนขนาดใหญในขั้นรุนแรงระหวางมุสลิมและชาวคริสต  
ความขัดแยงขั้นรุนแรงที่ดูเหมือนเลวรายที่สุดเกิดขึ้นในเมือง
อัมบอนและโมลุกะซ่ึงมีคนประมาณ 10 ,000 คนถูกฆาตามที่
ไดมีการรายงาน และเมืองโบโสซ่ึงอยูที่เกาะสุลาเวสี
ตอนกลางซ่ึงไดรับรายงานวามีผูเสียชีวิตหลายรอยคน  
ขอตกลงสันติภาพถูกลงนามรวมกันประมาณป 2003-2004 

และความขัดแยงระหวางชุมชนเหลาน้ีก็ลดลงอยางมาก  แต
ถึงกระน้ันก็ตามก็มีความขัดแยงประปรายเกิดขึ้นในระดับ
พื้นที่ขนาดเล็ก  ตามรายงานประเทศที่ไดมีการเนน  ความ
ขัดแยงเหลาน้ีเกิดขึ้นเน่ืองจาก ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ศาสนาและขอพิพาทเก่ียวกับการกอสรางสถานนมัสการ  
ความขัดแยงเหลาน้ีไดเปนความรุนแรงเสมอไปแต
                                                
65ช่ือชาติพันธุ “โรฮิงญา” เปนคําท่ีมีความขัดแยงกันในเมียนมารปจจุบัน  
บอยครั้งท่ีคํานี้ถูกถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางมากในกรณีการกอจลาจลท่ีรัฐ
ยะไข  การใชคําวา “โรฮิงญา” ถูกโตเถียงอยางหนักกอนและระหวางการ
สํารวจมะโนประชากรครั้งลาสุดในปลายเดือนมีนาคมและตนเดือนเมษายน 
2014  แมวาเจาหนาท่ีของรัฐบาลพมาจะยินยอมใหใชคําวา “โรฮิงญา” ในการ
สํารวจมะโนประชากรก็ตาม  แตพวกเขาก็เพิกถอนทามกลางการคัดคานจาก
คนในและนอกรัฐยะไข  อยางไรก็ตามการศึกษานี้ก็ใชคําวา “โรฮิงญา” 

เนื่องจากเปนคําท่ีรูจักกันดีกวา  ดูรายงานประเทศพมาท่ีเชิงอรรถ 4 
66กะมันเปนชนกลุมนอยทางชาติพันธุ-ศาสนาซึ่งสวนใหญอาศัยอยูในรัฐยะไข  
ไมเหมือนกับโรฮิงญาเพราะพวกเขาถูกยอมรับเปน 1 ใน 135 กลุมชาติพันธุ  
พวกเขามีจํานวน 50,000 คนโดยประมาณการ แมวาจะไมทราบจํานวนท่ี
แทจริงก็ตาม  ดูรายงานประเทศพมาท่ีเชิงอรรถ 13 

สถานการณที่ตึงเครียดเหลาน้ีถูกหลอกใชเพื่อหา
ผลประโยชนไดงาย และขอพิพาทสามารถที่จะกลายไปสู
เหตุการณวิกฤติ เชน การเลือกตั้งทองถิ่น บางคร้ังก็ทําให
สถานการณเลวรายขึ้น78

67 

มาเลเซีย  ความขัดแยงทางศาสนาในมาเลเซียเก่ียวของกับ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตอสัญลักษณสถานที่ หรือสถาบันทาง
ศาสนามากกวาที่จะเปนการใชความรุนแรงตอรางกาย  
รายงานประเทศไดเนนใหเห็นวามีความขัดแยงระหวาง
ศาสนาที่เพิ่มขึ้นในมาเลเซียระหวางป 2010 ถึง 2014  ความ
ขัดแยงสวนใหญเหลาน้ีถูกกระตุนใหเกิดขึ้นโดยศาลสูงที่มี
คําส่ังใหคริสตจักรคาทอลิกมีสิทธิ์ที่จะใชคําวา “อัลเลาะห” ใน
จดหมายขาวของคริสตจักรในภาษามลายู  ในชวงเวลาน้ีมี
รายงานเก่ียวกับการโจมตีสถานนมัสการซ่ึงเปนของชาว
คริสต ชาวซิกฮ และมุสลิม พรอมกับโบสถคริสตที่กลายเปน
เปาหมายหลักของการโจมตีดังกลาว ผูรายไดเผาทําลาย
โบสถ ขวางปาระเบิด และระเบิดขวดถูกสาดเขาไปยังโบสถ
พรอมกับการพนสีและขวางอิฐและหินไปที่กระจกของโบสถ
บางแหง  โบสถซิกฮยังถูกโจมตีโดยการใชหินขวาง  
นอกจากน้ียังมีรายงานวามีการขวางหัวหมูเขาไปในมัสยิด 2 

แหง  นอกเหนือจากความเสียหายของทรัพยสินที่เกิดขึ้นแลว 
ก็ไมไดมีรายงานผูเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสในเหตุการณ
ดังกลาว  แตอยางไรก็ตามการกระทําเหลาน้ีถือเปนความ
รุนแรงเชิงสัญลักษณที่มีจุดประสงคอยางชัดเจนตอกลุม
ศาสนาที่กําลังถูกคุกคาม โดยเฉพาะอยางยิ่งศาสนาของคน
กลุมนอย  การเกิดขึ้นเพื่อคัดคานฉากหลังของการจํากัดสิทธิ
ของคนกลุมนอยที่เพิ่มขึ้นเปนการกระทําการจํากัดเสรีภาพ
ทางศาสนา เชนเดียวกับหลักฐานที่เห็นไดโดยการร้ือถอน
ทําลายวัดฮินดูและการเขายึดพระคัมภีรไบเบิลภาษามลายู  
ความขัดแยงเหลาน้ีไมไดเปนเพียงเปนการบอนทําลาย
เสรีภาพทางศาสนาในมาเลเซียเทาน้ัน แตยังถือเปนความ
เส่ียงตอความสัมพันธของคนกลุมหลัก-คนกลุมนอยที่มีความ
เลวรายลงในประเทศน้ี79

68 

ฟลิปปนสและประเทศไทย  คนกลุมนอยที่เปนมุสลิมใน
ฟลิปปนสและประเทศไทยไดมีการเรียกรองสิทธิในการ
ตัดสินใจดวยตัวเองซ่ึงมีผลทําใหเกิดความขัดแยงขั้นรุนแรง
ในทั้งสองประเทศ  ศาสนาเปนเพียงหน่ึงปจจัยในความไม
พอใจในเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมซ่ึงถูกกลุม

                                                
67ดูรายงานประเทศอินโดนีเซีย, สวนท่ี II.E 
68ดูรายงานประเทศมาเลเซีย, สวนท่ี II.F 
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แบงแยกใชเพื่อเปนขออาง  แตถึงกระน้ันก็ตามส่ิงน้ีก็ยังเปน
ปจจัยหน่ึงและไดมีการเรียกรองโดยกลุมแบงแยกใหยืนยันถึง
เอกลักษณทางภูมิภาคที่ทําใหเกิดความแตกตางจาก
ประชากรที่เหลือและเพื่อใหเปนแหลงการเคล่ือนไหวที่ทรง
อิทธิพล  ในทั้งสองประเทศกลุมสนับสนุนการแบงแยก
ดินแดนไดอางสิทธิ์ในการจัดตั้งพรรคมุสลิมที่พิสูจนใหเห็นถึง
เอกลักษณและความเชื่อแบบอิสลาม ซ่ึงขัดแยงกับประชากร
ที่นับถือคริสตนิกายคาทอลิกสวนใหญในฟลิปปนส และ
ประชากรที่นับถือพุทธสวนใหญในประเทศไทย80

69
 

บทบาทของศาสนาในการปลุกกระแสการเคล่ือนไหวของ
กลุมแบงแยกมีความซับซอนอยางมากเน่ืองจากศาสนาถูกใช
เปนจุดอางอิงสําหรับเอกลักษณทางชาติพันธ-ุศาสนา
มากกวาสําหรับหลักคําสอนของศาสนา  ในวิธีการตางๆ น้ัน
เอกลักษณทางศาสนาเปนเหมือนตัวแทนสําหรับความคับ
ของใจทางการเมืองและเศรษฐกิจมาเปนเวลานานแลว  ณจุด
น้ี ความขัดแยงในฟลิปปนสไดลดลงหลังจากกระบวนการ
สันติภาพไดดําเนินมาพอสมควร  ขอตกลงสันติภาพถูกลง
นามในป 2012 เพื่อใหภูมิภาคสามารถปกครองตัวเองไดมาก
ขึ้น แตอํานาจการบริหารจัดการขั้นสุดทายในขอตกลง
ดังกลาวก็ยังไมไดมีขอยุติในปจจุบัน  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยซ่ึงมีประสบความสําเร็จนอยกวาสําหรับความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นประปรายรวมถึงการวางระเบิดและการฆาคน
ที่ยังคงเกิดขึ้นตอเน่ืองในภาคใตของประเทศไทยที่เกิดขึ้น
เหมือนเปนปกติ8170  ควรจะมีขอสังเกตวานอกเหนือจากความ
ขัดแยงขั้นรุนแรงแลวก็ไมไดมีรายงานถึงความขัดแยงเร่ือง
เก่ียวกับศาสนาในฟลิปปนสหรือประเทศไทย 

 

D. ประเทศที่มีแนวโนมวาจะเกิดการขมเหงและ
ความขัดแยงทางศาสนา 

ในประเทศสมาชิกอาเซียน  3 ประเทศที่มีสถานการณดีขึ้น
อยางมีนัยสําคัญเก่ียวกับการคุมครองสิทธิที่จะมี เสรีภาพทาง
ความคิด จิตสํานึก และศาสนา   แตยังคงมีแนวโนมที่นาเปน
กังวลบางอยาง ไดแก กัมพูชา ลาว และเวียดนาม 

ลาว   รายงานประเทศไดตั้งขอสังเกตวามีการลดลงใน
เหตุการณขมเหงที่ไดมีการรายงานตลอดทศวรรษที่ผานมา 
แตก็ยังมีรายการขมเหงศาสนาของคนกลุมนอยอยูบางใน

                                                
69ดูรายงานประเทศฟลิปปนส, สวนท่ี II.F; รายงานประเทศไทย, สวนท่ี II.F 
70ดูรายงานประเทศไทย, สวนท่ี II.F 

พื้นที่ชนบทบางแหงของลาว  ศาสนาของคนกลุมนอยเหลาน้ี
กลายเปนเปาหมายหลักของการกระทําการขมเหงขั้นรุนแรง
ซ่ึงรวมถึงการบังคับใหละทิ้งความเชื่อ การรังควาน การ
จับกุม การกักขัง และการขมเหง การยึดทรัพยสิน และการ
บีบบังคับใหออกจากบานหรือหมูบาน  มีรายงานวาเจาหนาที่
ทองถิ่นระดับหมูบานหรืออําเภอรวมกับกําลังเจาหนาที่
ตํารวจทองถิ่น ไดบังคับใหผูเชื่อละทิ้งความเชื่อของชาวคริสต
หรือเขารวมการนมัสการแนวคิดวิญญาณนิยม การใชการ
คุกคามโดยการขับออกจากบาน /หมูบานของพวกเขา การ
ปฏิเสธการใหการศึกษาสําหรับเด็ก หรือการลงโทษที่รุนแรง
อ่ืนๆ  แมวารายงานของการบังคับใหละทิ้งความเชื่อเหลาน้ี
ไดมีการลดลงในชวงไมก่ีปที่ผานมาก็ตาม  แตก็ยังมีรายงาน
เก่ียวกับการบังคับใหละทิ้งความเชื่อที่กระทําโดยเจาหนาที่
ทองถิ่นที่ระดับหมูบานหรือตําบล  นอกจากน้ียังมีรายงานวา
เจาหนาที่ทองถิ่นไดบังคับใหชาวคริสตเขารวม
ขนบธรรมเนียมของแนวคิดวิญญาณนิยมรวมถึงการด่ืมเลือด
สัตว การด่ืม “นํ้าศักด์ิสิทธิ์” และการสาบานตอวิญญาณ  มี
รายงานวาเจาหนาที่อ่ืนๆ ไดบังคับใหผูเชื่อด่ืมเหลาและสูบ
บุหร่ีโดยที่พวกเขาไมเต็มใจ  ขณะที่เจาหนาที่คนอ่ืนใชการ
คุกคามโดยการยึดบัตรประจําตัวประชาชน การกักขัง และ
แมกระทั่งการทํารายถึงแกชีวิตหากพวกเขาไมปฏิบัติตาม  
ในหลายกรณีพบวาเจาหนาที่รัฐถูกรายงานวาไดเขายึดฝูงปศุ
สัตวของชาวคริสตซ่ึงเปนผูที่ปฏิเสธที่จะละทิ้งความเชื่อของ
พวกเขา82

71 

ตามรายงานประเทศ  ยังมีรายงานวาคนกลุมนอยที่เปนชาว
คริสตที่ปฏิเสธที่จะละทิ้งความเชื่อของพวกเขา แมวาจะมี
คําส่ังจากเจาหนาที่ทองถิ่นบีบบังคับเพื่อไลพวกเขาออกจาก
หมูบานของพวกเขาก็ตาม 

ในบางกรณีน้ันพวกเขายังถูกยึดทรัพยสินดวย  ขณะที่บาง
กลุมยังสามารถที่จะยายไปยังหมูบานอ่ืน  แตบางคนก็ถูก
บังคับใหอาศัยอยูบริเวณชายขอบของชุมชนของพวกเขาและ
ปฏิเสธที่จะใหปจจัยพื้นฐานแกพวกเขา  นอกจากน้ียังมีการ
รายงานวา คนกลุมนอย ทางศาสนาน้ีไดถูกกักขังโดยพลการ
และถูกขังคุกจากการดําเนินกิจกรรมทางศาสนาโดยไมไดรับ
อนุญาต  ผูนําของพวกเขาเชนเดียวกับผูที่พยายามประกาศ
ใหคนอ่ืนเปล่ียนความเชื่อก็จะถูกจับกุมและถูกลงโทษในคดี
ตางๆ83

72 
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การสังเคราะห 

18 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

การกระทําการขมเหงขั้นรุนแรงตามที่ไดกลาวมาขางตน
เกิดขึ้นในสวนที่เก่ียวของกับการกระทําการขมเหงที่ไม
รุนแรง เชน การปฏิเสธที่จะใหสิทธิประโยชนดานการศึกษา
แกเด็กที่นับถือศาสนาคริสตเน่ืองจากความเชื่อทางศาสนา
ของพวกเขา เชนเดียวกับการปฏิเสธที่จะวาจางคนที่นับถือ
ศาสนาคริสตเขาทํางาน 84

73  นอกจากน้ียังไดรับรายงานวามี
การปดโบสถคริสตโดยอางวาพวกเขาไมไดขึ้นทะเบียนกับ
ทางรัฐบาลและไมไดรับใบอนุญาตใหทําการสรางสถาน
นมัสการ  แมวาจะมีสมาชิกยืนยันวาพวกเขาไดดําเนินการมา
นานหลายทศวรรษกอนที่พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 92 จะถูก
ผานเปนกฎหมาย  และดังน้ันพระราชกฤษฎีกาไมควรจะถูก
นํามาใชใหมีผลยอนหลัง  การคอยๆ ปดตัวลงของโบสถ
คริสตตามลําดับเปนการกระตุนใหมีการแสดงออกถึงความ
เปนกังวลที่มาจากกลุมตางๆ ที่จังหวัดไดมีการแตงตั้งขึ้นเพื่อ
ลงโทษขั้นรุนแรงตอการชุมนุมของชาวคริสต85

74 

เปนที่นาสังเกตวากรณีของการขมเหงทางศาสนาที่เกิดขึ้น
น้ันไมไดสอดคลองกับขอผูกพันของลาวตาม ICCPR  ดังน้ัน
ทางลาวไมไดมีการสงรายงานตามรอบเวลา ใหกับ
คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชน  และดังน้ันผูเสนอรายงาน
ประเทศจึงไมสามารถตั้งขอสังเกตเก่ียวกับการตอบสนอง
ใดๆ ที่รัฐอาจะมีตอกรณีของการขมเหงและการกลาวหาที่
ไดรับรายงานในที่น้ี  ดวยเหตุผลน้ีการใชความระมัดระวัง
อยางเหมาะสมตองถูกดําเนินการขึ้นในการทบทวนและการ
วิเคราะหการกระทําการที่เปนความรุนแรงทางศาสนารวมถึง
การประเมินขอบเขตการใหความเห็นชอบของรัฐ 

เวียดนาม   ตามที่มีการเนนย้ําในรายงานประเทศ  มีการ
ปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัดในการปฏิบัติของ
รัฐบาลเวียดนามตอกลุมศาสนาตางๆ ในไมก่ีปที่ผานมา 86

75  

แตอยางไรก็ตามก็ยังคงมีการขมเหงจากฝายรัฐขั้นรุนแรงเกิด
ขึ้นอยู  ผูนําศาสนาหลายคนไดถูกจําคุก แมวารัฐบาล
เวียดนามอางวาพวกเขาถูกจําคุกโดยเพราะเหตุจากทาง
การเมืองมากกวาที่จะเปนเพราะเหตุทางศาสนา  นอกจากน้ี
ยังมีรายงานวารัฐบาลยังคงเฝาตรวจสอบ รังควาน และ
บางคร้ังก็มีการใชมาตรการขั้นรุนแรงตอกลุมศาสนาตางๆ ที่
ดําเนินกิจการภายนอกสถาบันศาสนาที่รัฐเห็นชอบ  
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กลุมเปาหมายประกอบดวย “สาขาของโบสถศาสนาเกาไดที่
ไมไดรับการรับรองรวมถึงโบสถของศาสนาพุทธนิกายฮัวเฮา 
และคริสตจักรบานของคริสตนิกายโปรแตสแตนตและ
คาทอลิกในที่ราบสูงภาคกลางและที่อ่ืนๆ วัดพุทธนิกาย
ขะแมร-กรอมและยูนิไฟดบุดดิสตเชิรจออฟเวียดนาม 
(Unified Buddhist Church of Vietnam)”76 โดยที่ยูนิไฟด
บุดดิสตเชิรจออฟเวียดนาม  (เปนองคกรชาวพุทธขนาดใหญ
ที่ยังไมมีการรับรอง) ไดมีรายงานวา “ประสบกับการรังควาน
และการปราบปรามมาหลายทศวรรษสําหรับการแสวงหา
ความเปนอิสระจากคณะสงฆชาวพุทธแหงเวียดนาม 
(Buddhist Sangha of Vietnam) ซ่ึงเปนองคกรที่ไดรับการ
อนุมัติอยางเปนทางการและสําหรับการอุทธรณตอรัฐบาลให
เคารพตอเสรีภาพทางศาสนาและสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวของ 88

77  

นอกจากน้ียังมีรายงานวา “รัฐบาลเวียดนามยังคงส่ังหามและ
ไมสงเสริมใหมีการเขามีสวนรวมกับกลุมฮัวเฮาและเกาไดซ่ึง
เปนศาสนาด้ังเดิมที่มีเอกลักษณเฉพาะของเวียดนามที่อางวา
มีสมาชิกประมาณ 3 ลาน และ 4 ลานคนตามลําดับ”  

นอกจากการขมเหงขั้นรุนแรงที่เกิดขึ้นในรูปแบบของการ
จําคุกของคนที่ตอตานการจํากัดเสรีภาพทางศาสนาอยาง
สงบ  รูปแบบอ่ืนๆ ของการขมเหงที่ไมรุนแรงประกอบดวย
การแทรกแซงกิจกรรมทางศาสนาและการเลือกผูนําศาสนา 
การวางงาน การเลือกปฏิบัติ และการรังควานผูนับถือศาสนา
89

78  นอกจากน้ียังมีขอจํากัดเก่ียวกับกิจกรรมทางศาสนาของ
ชาวพุทธเขมรในสามเหล่ียมปากแมนํ้าโขง ชาวคริสต
คาทอลิกในจังหวัดเงียอาน คริสตโปรแตสแตนตกลุม มอนแต
นารด คริสตคาทอลิกกลุมฮามอนในที่ราบสูงภาคกลาง และ
คริสตโปรแตสแตนตชาวมงในจังหวัดตะวันตกเฉียงเหนือ 90

79  

เปนที่นาสังเกตวามุมมองของเจาหนาที่ของเวียดนามให
ความเห็นวาไมมีการขมเหงตอกลุมศาสนาจากฝายรัฐใน
เวียดนาม  มีเพียงการขมเหงทางกฎหมายของผูกระทําการ
ทางศาสนาตอผูที่ใชเสรีภาพทางศาสนาของพวกเขาในทางที่
ผิดและละเมิดตอกฎหมายของเวียดนาม 

ในฐานะที่ไดเขารวมกับ ICCPR  การปฏิบัติของเวียดนามตอ
ศาสนาของคนกลุมนอย ไดมีการตั้งขอสังเกตโดย
คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชน ในขอสังเกตเก่ียวกับรายงาน
ตามรอบเวลาป 2001 ของเวียดนาม  ขณะที่มีการตั้ง
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การสังเคราะห 

19 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

ขอสังเกตวาขอมูลที่ใหน้ันยังไมเพียงพอสําหรับ
คณะกรรมการที่ตองมีภาพสถานการณที่ชัดเจนขึ้นใน
เวียดนามที่เก่ียวของกับเสรีภาพทางศาสนาและการปฏิบัติ
ตอศาสนาของคนกลุมนอย   แตถึงกระน้ันคณะกรรมการตั้ง
ขอสังเกตวามีขอมูลที่สามารถหาไดที่แสดงใหเห็นวาแนวทาง
ปฏิบัติทางศาสนาบางอยางถูกควบคุมหรือไมไดรับการ
สงเสริมในลักษณะที่เปนการละเมิดมาตรา 18 ของกติกา
ระหวางประเทศ91

80  คณะกรรมการยังไดตั้งขอสังเกตเก่ียวกับ
การกลาวหาเก่ียวกับการรังควานและการกักขังผูนําศาสนา 92

81

บทบัญญัติเพิ่มเติมของคณะกรรมการเก่ียวกับความไม
เพียงพอของขอมูลชี้ใหเห็นถึงความยากลําบากในหลายกรณี
ในการหาขอมูลเชิงประจักษที่เพียงพอเพื่อเปดโอกาสใหมี
ขอสรุปที่เด็ดขาดขาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่รัฐ
มีความขัดแยงกับพื้นฐานขอเท็จจริงของรายงาน  ดวยเหตุน้ี
ตองใชความระมัดระวังอยางเหมาะสมในการทบทวนและการ
วิเคราะหการกระทําที่เปนความรุนแรงทางศาสนา 

กัมพูชา   แมวาศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติและมี
อิทธิพลอยางมากในประเทศน้ี  แตก็ไมมีสถานการณการขม
เหงหรือความขัดแยงทางศาสนาในประเทศน้ีที่สําคัญ
นับตั้งแตทศวรรษที่ 1970  ส่ิงน้ีแตกตางกับสถานการณที่อยู
ภายใตการปกครองระบอบเขมรแดง (1975-1975) ซ่ึงมีการ
ละเมิดเสรีภาพทางศาสนาอยางรุนแรงถูกรายงาน  รายงาน
ประเทศไดตั้งขอสังเกตวาภายใตระบอบเขมรแดงน้ัน เจดีย
ของศาสนาพุทธไดถูกทําลาย  พระสงคและแมชีในศาสนา
พุทธถูกใหสึกจากความเปนพระ และมีพระสงฆบางรูปถูก
คุกคามถึงแกชีวิตหรือถูกฆาหากพวกเขาไมปฏิบัติตามหรือมี
ความเชื่อในเขมรแดงมากกวาศาสนาของพวกเขา  คําใหการ
บางอยางพิสูจนใหเห็นวาเขมรแดงไดส่ังหามมุสลิมชาวจาม
จากการปฏิบัติตามศาสนาของพวกเขาและไดมีการจําคุกหรือ
ฆาผูนําศาสนาและผูนําอาวุโสชาวจาม 93

82  การขาดแคลน
รายงานสถานการณปจจุบันเก่ียวกับความขัดแยงหรือการขม
เหงทางศาสนาในกัมพูชาอาจจะเกิดขึ้นเน่ืองจากขอเท็จจริง
ที่วาประเทศน้ียังคงอยูระหวางการสรางขึ้นมาใหมบนรองรอย
ของระบอบเขมรแดงที่มีการกดขี่  แตถึงกระน้ันก็ตามรัฐบาล
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ไดใชวิธีการอยางปราณีเก่ียวกับศาสนาและไมไดจํากัด
กิจกรรมทางศาสนา 

อยางไรก็ตามควรจะมีการเนนความสําคัญวาสถานการณ
เหลาน้ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได  ตามขอสังเกตในรายงาน
ประเทศ  มีจํานวนของคนที่เปล่ียนเปนชาวคริสตเพิ่มขึ้นใน
ประเทศน้ีเน่ืองจากการมีอยูขององคกรศาสนาระหวาง
ประเทศที่ปฏิบัติการภายในกัมพูชา  ส่ิงน้ีเปนเหตุทําใหเกิด
ความตึงเครียดขึ้นระหวางชาวคริสตและชาวพุทธในกัมพูชา  
รายงานประเทศไดตั้งขอสังเกตวามีความขัดแยงประปรายใน
อดีตระหวางกลุมชาวพุทธและชาวคริสต  ตัวอยางเชน ใน
เดือนกรกฎาคม 2003 มีการปะทุขึ้นคร้ังแรกของความ
ขัดแยงทางศาสนาอยางรุนแรงระหวางชาวพุทธและชาว
คริสตในจังหวัดสวายเรียง  โดยมีกลุมชาวคริสต 200 คนอยู
ในสถานนมัสการและมีผูคัดคานประมาณ 20 คนที่มีอาวุธคือ
คอนไดเขาไปทําลายบางสวนของโบสถ  ชาวบานกลาวหาวา
โบสถเปนสาเหตุทําใหฝนไมตกในหมูบานมาเปนเวลา 3 ป  
ในป 2004 โบสถในจังหวัดเปรยแวงถูกเผาโดยผูลอบ
วางเพลิงที่ไมทราบวาเปนใคร  ในป 2006 ชาวพุทธไดกอ
การจลาจลและทําลายโบสถที่ยังสรางไมเสร็จในจังหวัด
กันดาลโดยมีชาวบานสวดมนตให “ศาสนาพุทธมีอายุยืนยาว” 

และ “ศาสนาคริสตลมสลาย” เชนเดียวกับที่มีคนประมาณ 20 

คนไดเขาไปร้ือและเผาทําลายโบสถที่กําลังถูกสรางขึ้นใน
หมูบานของพวกเขา  ผูโจมตีมีความรูสึกโกรธเน่ืองจากโบสถ
แหงที่สองกําลังถูกสรางขึ้นมาในชุมชนที่ตองมีเจดีเพียงองค
เดียว  ชาวบานบางคนกลาวถึงความตึงเครียดอยูเลย
ขอบเขตการขออนุญาตกอสรางและเกิดขึ้นเน่ืองจากความ
เปนกังวลที่วาชาวคริสตกําลังประกาศใหคนของพวกเขา
เปล่ียนศาสนาและ “ดังน้ันชาวบานจึงมีความเปนกังวลวา
ศาสนาพุทธกําลังจะสูญส้ินและพวกเขาตองตอสูกับศาสนา
คริสตที่กําลังจะเขามา”94

83 

 

E. ประเทศที่ไมมีความขัดแยงและ/หรือการขม
เหงทางศาสนา 

พบวาไมมีความขัดแยงและความรุนแรงทางศาสนาที่ปรากฏ
ชัดในสิงคโปรและบรูไน  นอกจากน้ีนอกเหนือจากความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นประปรายระหวางชาวคริสตและชาวพุทธก็ไม
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มีความขัดแยงหรือความรุนแรงทางศาสนาคร้ังใหญใน
กัมพูชา 

สิงคโปร  เชนเดียวกับที่เนนย้ําในรายงานประเทศ  ไมมีการ
ขมเหงที่รุนแรงหรือการขมเหงที่โจงแจงของกลุมศาสนาที่
เกิดขึ้นจากฝายรัฐ  แมวาจะมีการเลือกปฏิบัติของรัฐ
บางอยางเก่ียวกับพื้นฐานของศาสนา  ไมมีเหตุการณที่
สําคัญที่เกิดขึ้นเมื่อไมนานมาน้ีเก่ียวกับความขัดแยงทาง
ศาสนา  ความขัดแยงทางศาสนาที่ปรากฏชัดคร้ังลาสุดใน
สิงคโปรเกิดขึ้นเมื่อป 1964 เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก 
และศาสนา ไดรับการคุมครองทั่วไป  แตมีแนวโนมที่จะมี
ฐานะต่ํากวาในกรณีที่ผลประโยชนของกลุมศาสนาขัดแยงกับ
ผลประโยชนของรัฐ  มีกรณีที่สําคัญเก่ียวกับการขมเหงทาง
ศาสนาในกรณีของการขมเหงกลุมพยานพระยะโฮวาหที่กลุม
น้ีปฏิเสธการเขารับการเกณฑทหารตามกฎหมาย  รัฐบาล
สิงคโปรไมรับรองหลักคําสอนของการคัดคานตามจิตสํานึก
ดังกลาว 95

84  แตถึงกระน้ันก็ตามก็มีการเฝาตรวจสอบอยาง
ใกลชิดและการควบคุมอยางเขมงวดที่แสดงถึงการ
ดําเนินการกับกิจกรรมทางศาสนาที่อาจจะมีผลตอความรูสึก
หวาดกลัว แมวาโดยทั่วไปแลวกลุมศาสนาไมไดถูกจํากัดใน
แนวทางปฏิบัติทางศาสนาของพวกเขาก็ตาม 

บรูไน  มีรายงานที่ชัดแจงนอยมากสําหรับกรณีของการขม
เหงหรือความขัดแยงทางศาสนาในบรูไน  ส่ิงน้ีเกิดขึ้น
เพราะวาอํานาจที่ผูกขาดและเขมงวดของรัฐที่มีผลทําใหพื้นที่
วางทางการเมืองและประชาชนสําหรับการตอตานน้ันมี
นอยลง  รายงานประเทศชี้ใหเห็นวาอํานาจผูกขาดอยาง
สมบูรณของรัฐน้ันทําใหมั่นใจวาไมมีความขัดแยงหรือการขม
เหงทางศาสนาเกิดขึ้นไมวาจะเปนรูปแบบใดๆ จากผูกระทํา
ที่ไมใชฝายรัฐ  การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
อํานาจ “ภาวะฉุกเฉิน” ที่มีมาอยูอยางยาวนาน และประชากร
ที่มีจํานวนนอยทําใหประเทศน้ีมีความเปนไปไดที่จะรักษา
ระบบเฝาระวังและควบคุมที่มีประสิทธิผลสูงโดยไมมีการ
ตรวจสอบหรือความสมดุลแบบประชาธิปไตย  ในความเขาใจ
บรูไน ดารุสซาลามของรัฐบาลวาเปน “ที่พักอันสงบ” ดังน้ัน
จึงไมมีที่วางสําหรับความรุนแรงทางศาสนา การขัดแยงทาง
ศาสนา หรือการคัดคานทางการเมือง  ดังน้ันบรูไนจึงไมมี
หลักฐานใดๆ เก่ียวกับการปะทุของความรุนแรงทางศาสนา
หรือการโนมนาวใหเกิดความรุนแรงทางศาสนา  การควบคุม
การแสดงออกทางศาสนาโดยใชอํานาจเด็ดขาดของรัฐโดย

                                                
84ดูรายงานประเทศสิงคโปร, สวนท่ี I.B.2.k 

การเสียสละเสรีภาพของพลเมืองทําใหไมมีการขมเหงและ
ความขัดแยงทางศาสนา  แตถึงกระน้ันก็ตามก็ควรจะมีการ
ตั้งขอสังเกตวามีรายงานของการเฝาระวังของรัฐอยางเปน
ระบบของสถาบันและชุมชนทางศาสนาที่ไมใชมุสลิม”96

85 

แมวาปจจุบันน้ีจะไมมีความขัดแยงและการขมเหงทางศาสนา
อยางเปดเผยในบรูไน  แตก็มีประเด็นที่นาเปนกังวลที่วา
อาจจะการเพิ่มขึ้นของการขมเหงทางศาสนาที่เปนผลของ
การผานประมวลกฎหมายอาญาชารีอะซป 2013 โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในมุมมองของกฎหมายที่เขมงวดกับการหมิ่นศาสนา 
การเลิกเชื่อ การละเมิดขนบธรรมเนียมสังคม และการละเมิด
ทางเพศ  ซ่ึงทั้งหมดเปนส่ิงที่ขัดแยงกับมาตรฐานระหวาง
ประเทศเก่ียวกับ เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา  

เชนเดียวกับลักษณะอ่ืนๆ ของกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

 

V. ปจจัยการขมเหงและความขัดแยง
ทางศาสนา:ขอสังเกตหลัก 

มีขอสังเกตวารัฐบาลที่มีการควบคุมดูแลศาสนาที่มากกวาก็
จะมีระดับการขมเหงทางศาสนาที่สูงกวาเชนกัน 97

86 เปนที่นา
สังเกตวารัฐบาลทั้งหมดของ ประเทศสมาชิกอาเซียน มี
ขอบังคับวาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับศาสนาน้ันมีระดับที่
แตกตางกัน  แตไมใชขอบังคับทั้งหมดน้ีที่จะจํากัดการ
ดําเนินการของ เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา   

อยางไรก็ตามมีขอบังคับที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการจํากัด
สิทธิ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปนเร่ืองเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ
ทางศาสนา  ขอบังคับเหลาน้ีบางอยางเปนการละเมิด
เสรีภาพทางศาสนาในขั้นรุนแรง เชน กฎหมายที่จํากัดสิทธิ
ในการรับศาสนา เปล่ียนแปลง หรือเลิกเชื่อศาสนาหรือความ
เชื่อ และรุกลํ้าขอบเขตหลักของเสรีภาพของจิตสํานึกซ่ึงอยู
ภายใตกฎหมายระหวางประเทศอาจจะไมไดอยูภายใตบังคับ
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ของขอจํากัดโดยรัฐทั้งหมด 98

87  ขอบังคับอ่ืนๆ ที่ลวงลํ้าการ
ประกาศความเชื่อทางศาสนาซ่ึงเปนการละเมิดเสรีภาพทาง
ศาสนาโดยการกาวกายและจํากัดแนวทางปฏิบัติทางศาสนา  
ตัวอยางเชน กฎหมายการขึ้นทะเบียนองคการศาสนาที่ยาก
ตอการปฏิบัติถูกกําหนดขึ้นมาสําหรับกลุมศาสนา ไมวาจะ
เปนการดําเนินกิจกรรมทางศาสนาของพวกเขาที่ไมชอบดวย
กฎหมายหรืออยูภายใตขอจํากัดของระบบราชการ 99

88

นอกจากน้ีกฎหมายบางอยางไมไดละเมิดเสรีภาพทางศาสนา
โดยตัวมันเอง แตอาจจะมีการนําไปใชที่แตกตางกันหรือมี
การนําไปใชในทางที่ผิดที่ถือเปนการเลือกปฏิบัติและเปนการ
ขมเหงขั้นรุนแรง  ตัวอยางเชน ขอกําหนดหลักเกณฑการใช
ที่ดินและการกอสราง  (ขณะที่มีการประกาศใชกฎหมายตาม
หลักการ) สามารถที่จะถูกใชเพื่อคุมครองกลุมทางศาสนา
จากการจัดตั้งหรือรักษาสถานนมัสการรวมกัน มิฉะน้ันแลวก็
อาจจะเปนการกาวกายสิทธิของพวกเขา เชน การที่รัฐบาล
ปฏิเสธการใหใบอนุญาตกับกลุมตางๆ ในการกอสราง 
แมกระทั่งหลังจากที่พวกเขาไดดําเนินการตามเกณฑการ
บริหารจัดการหรือที่ซ่ึงมีการปฏิบัติแตกตางสําหรับ ศาสนา
ของคนกลุมหลักเทียบกับศาสนาของคนกลุมนอย100

89 

                                                
87ตามท่ีไดเนนในรายงานประเทศมาเลเซียและบรูไน มีกฎหมายท่ีจํากัด
มุสลิมไมใหเลิกเช่ือศาสนาอิสลามและรับเอาศาสนาอ่ืนเขามา  นอกจากนี้ยังมี
รางกฎหมายในเมียนมารท่ีพยายามควบคุมดูแลการเปลี่ยนศาสนา  แมวา
กฎหมายเหลานี้ไมไดหามเปลี่ยนศาสนาอยางชัดเจน แตก็กําหนดขอบังคับ
บางอยางข้ึนมาซึ่งอาจจะถูกนําไปใชในการปฏิเสธการข้ึนทะเบียนของการ
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บรูไน, สวนท่ี I.B.1; รายงานประเทศเมียนมาร, สวนท่ี I.B.1 
88ตัวอยางเชนในลาว องคกรทางศาสนาจําเปนตองข้ึนทะเบียนกับรัฐบาล  
รายงานประเทศต้ังขอสังเกตวาเสรีภาพทางศาสนาท่ีถูกจํากัดสําหรับ คนนับ
ถือศาสนา คริสตกลุมนอย เนื่องจากรัฐบาลไดมีการสั่งหามการข้ึนทะเบียน
นิกายอ่ืนๆ ในศาสนาคริสตนอกเหนือจากท่ีไดรับการรับรองจากรัฐบาลมา
กอนหนานี้ ตัวอยางเชน คริสตจักรคาทอลก คริสตจักรเซเวนเดยแอดเวนติสท
และคริสจักรลาวอีแวงเจลิคอล  ดังนั้นรัฐบาลจึงบังคับใหนิกายโปรแตสแตนต
กลุมอ่ืนๆ ตองข้ึนทะเบียนเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรเซเวนเดยแอดเวนติสท 
และคริสตจักรลาวอีแวงเจลิคอล  รัฐบาลเช่ือวามาตรการนี้จะปองกัน “ความ
แตกแยก” ในชุมชนศาสนา  สิ่งนี้ยังทําใหคริสตจักรลาวอีแวงเจลิคอล ( LEC) 

ในฐานะท่ีถูกยกไวสูงตองใชดุลพินิจเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธกลุมศาสนาท่ีตอง
การเขามาอยูภายใตรมของคริสตจักรลาวอีแวงเจลิคอล และเปนผูดูแลควบคุม
กิจกรรมตางๆ ของกลุมสมาชิก  ดูรายงานประเทศลาว, สวนท่ี I.B.2(viii) 
89มีแหลงความตึงเครียดหลักบางอยางระหวาง คนนับถือศาสนา อิสลามกลุม
หลัก กับคนนับถือศาสนา คริสต กลุมนอย ในอินโดนีเซีย  โดยมีรายงาน
สถานการณท่ี คนนับถือศาสนา คริสเตียน กลุมนอย ถูกปฏิเสธใบอนุญาต
กอสราง ขณะท่ีรูปแบบนี้ทําใหเกิดความแยงสําคัญ ซึ่งมีสองสามสถานการณ
ท่ีมุสลิมท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีท่ีคนสวนใหญเปนชาวคริสตนั้นตองประสบกับ

ขอบังคับ บางอยางดูเหมือนวามีอยูเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการเก่ียวกับเสรีภาพทางศาสนา  แตบางคร้ังก็อาจจะ
ดูเหมือนวาเปนการเลือกปฏิบัติหากการสนับสนุนน้ันถูก
สงวน สิทธิ์ ไวเฉพาะกลุมหรือบางกลุมที่ชอบเทาน้ัน  
ตัวอยางเชน ในบาง ประเทศ มีการจัดการศึกษาเชิงศาสนา 
แตเปนการศึกษาที่จัดใหเฉพาะคนที่นับถือศาสนาของคน
กลุมหลักหรือใหกับบางศาสนาที่เลือกเทาน้ัน  โดยในทาง
ปฏิบัติแลวก็อาจจะเปนเร่ืองยากที่จะใหการศึกษาเชิงศาสนา
ที่ตรงกับความตองการของผูปกครองและนักเรียนไดอยาง
แทจริง แตถือเปนความพยายามที่จะเขาถึงส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่สามารถชวยคนนับถือศาสนาของคนกลุมนอย
สามารถรับการศึกษาเชิงศาสนาบนเกณฑพื้นฐานความเทา
เทียมกันอยางสมเหตุสมผล และอยางนอยที่สุดแลวก็
สามารถใชเปนคําส่ังเพื่ออางเหตุตอคนกลุมนอยเหลาน้ีมิให
พวกเขาสามารถคัดคานหรือตอตาน เพราะเหตุ ทางศาสนา 
และผลที่ไดก็สามารถนําไปสูการลดความตึงเครียดระหวาง
ศาสนาได 

ขณะเดียวกันเราไมสามารถสรางการเชื่อมโยงจากสาเหตุที่
แทจริงในการศึกษาคร้ังน้ีได  ประสบการณของ ประเทศ
สมาชิกของกลุมอาเซียน ชี้วามีความสัมพันธระหวาง การ
กําหนดกฎเกณฑที่เขมงวดกับการขมเหงและความขัดแยง
ศาสนา  ส่ิงน้ีสามารถที่จะเกิดขึ้นไดใน 4 รูปแบบดวยกัน
กลาวคือ รูปแบบแรกเมื่อการกําหนดกฎเกณฑเพื่อ ให
ความสําคัญกับศาสนาหน่ึงที่ดูเหมือนเปนการ กีดกันและการ
ลดความสําคัญของ จากศาสนาอ่ืนๆ ส่ิงที่เกิดขึ้นน้ีสําหรับ
กรณีน้ีอาจจะจะทําใหเกิดการขมเหงทางศาสนาขึ้น101

90 

รูปแบบที่สองคือ การกําหนดกฎเกณฑทางศาสนาสามารถที่
จะนําไปสูการขมเหงและความขัดแยงที่ซ่ึงมี การแสวงหา
ผลประโยชน รวมกัน ของรัฐ /ประเทศน้ันเปนของศาสนาซ่ึง
รัฐบาลน้ันเปนผูที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโดยปริยาย  
เก่ียวกับเร่ืองน้ีเจาหนาที่รัฐอาจจะระบุการคุมครอง
ผลประโยชนของรัฐพรอมกับการคุมครองศาสนา ผลที่เกิดขึ้น
สําหรับกรณีน้ีคือผูที่นับถือศาสนาที่ตางกันอาจจะถูกมองวา
ขัดแยงกับรัฐ  รูปแบบที่สามคือ การกําหนดกฎเกณฑมี

                                                                            
ความยากลําบากในการกอสรางมัสยิด  ดูรายงานประเทศอินโดนีเซีย, สวนท่ี 
I.B.2.b 
90

 Grim และ Finke ต้ังขอสังเกตวา (ทามกลางเรื่องอ่ืนๆ) มีความพยายามท่ี
จะกําหนดกฎเกณฑทางศาสนาโดยการสนับสนุนเพียงศาสนาเดียวซึ่ง
บอยครั้งนําไปสูการการขมเหงทางศาสนาข้ันรุนแรง ( Grim & Finke, เรื่อง
เดียวกับเชิงอรรถ 42, 2) 



การสังเคราะห 

22 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

แนวโนมที่จะนําไปสูการขมเหงทางศาสนาขั้นรุนแรงที่ซ่ึงรัฐ
มองศาสนาวาเปนอันตรายและดําเนินการอยางเขมงวด
เพื่อใหศาสนาอยูภายใตการควบคุมดูแลเพื่อคุมครอง
ผลประโยชนของรัฐ  รัฐดังกลาวจะมองศาสนาดวยความ
คลางแคลงใจเน่ืองจากมองวาศาสนาน้ันจะใหทางเลือก
อํานาจตามกฎเกณฑ และดังน้ันศาสนาสามารถที่จะใชเปน
เกณฑสําหรับการเคล่ือนไหวทางการเมืองได  ดังน้ันจึงมี
แนวโนมที่จะมีความเก่ียวของกับศาสนาหน่ึงหรือศาสนาอ่ืนที่
มีวาระทางการเมืองที่เปนการบอนทําลาย  รูปแบบที่ส่ีคือ 
การกําหนดกฎเกณฑอาจจะมีผลทําใหทําใหมีการขมเหงและ
ความขัดแยงทางศาสนาที่ซ่ึงรัฐอยูในสถานการณที่เปน
ปรปกษกับศาสนา และใชทุกวิถีทางที่จะกีดกันกลุมศาสนา
ตางๆ จากการมิใหพวกเขามีสวนในการอภิปรายทางดาน
กฎหมายและการเมืองที่ซ่ึงมีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือ
หลายรูปแบบของการกําหนดกฎเกณฑดังกลาวปรากฏอยู ก็
ดูเหมือนวาจะมีระดับการขมเหงและความขัดแยงทางศาสนา
เพิ่มขึ้น 

ตลอดระยะเวลาการศึกษาคร้ังน้ี เราพบวามีปจจัยหลาย
ประการที่มีสวนทําใหการกําหนดกฎเกณฑรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงหรือหลายรูปแบบดังกลาวซ่ึงจะนําไปสูการขมเหงและ
ความขัดแยงทางศาสนาในภูมิภาคอาเซียน  ส่ิงหน่ึงที่เราตอง
ทราบก็คือปจจัยตางๆ ที่มีสวนตอการขมเหงทางศาสนาน้ัน
ไมจําเปนนําไปสูความขัดแยงทางศาสนา และในทางกลับกัน
ก็เชนเดียวกัน  แตอยางไรก็ตามเน่ืองจากความขัดแยงทาง
ศาสนาน้ันมีความเก่ียวของใกลชิดกับการขมเหงทางศาสนา 
ดังน้ันปจจัยตางๆ จึงอาจจะมีความทับซอนกันอยางมาก 
ดวยเหตุน้ีเราจึงระบุปจจัยทางสถาบัน ทางการเมือง และทาง
สังคมบางประการสําหรับการกําหนดกฎเกณฑที่จะนําไปสู
การขมเหงและความขัดแยงทางศาสนาในภูมิภาคอาเซียนได
ดังน้ี 

 

A. ปจจัยทางสถาบัน 

1. ศาสนาประจํารัฐหรือการใหสิทธิพิเศษแกศาสนาของ
คนกลุมหลักโดยรัฐธรรมนูญ 

ปจจัยทางสถาบันซ่ึงเปนปจจัยหลักสําหรับรัฐบาลในการ
กําหนดกฎเกณฑทางศาสนาอยางเขมงวด และเปนส่ิงที่
อาจจะนําไปสูการขมเหงและความขัดแยงทางศาสนาคือ 
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเร่ืองรัฐและศาสนาดังที่ไดสังเกตมา 
การระบุเอกลักษณของประเทศดวยศาสนา (ทั้งเชิงบวกและ

เชิงลบ) มีความเก่ียวของกับเสรีภาพทางศาสนาที่มีระดับต่ํา
102
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ตามที่ไดอางถึงกอนหนาน้ี มีความหลากหลายของการ
ดําเนินการของรัฐ  มาเลเซีย บรูไน และกัมพูชาเปนรัฐที่
ยอมรับโดยชัดแจงวาพวกเขาไดประกาศศาสนาประจําชาติ
ในรัฐธรรมนูญของเขา  เมียนมารและประเทศไทยไมได
ประกาศโดยชัดแจงวามีศาสนาประจําชาติ แตพวกเขามี
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยนัยวาทําเชนน้ันโดยการใหสิทธิ
พิเศษบางอยางแกศาสนาของคนกลุมหลักอินโดนีเซียไมได
ประกาศวาศาสนาใดเปนศาสนาประจําชาติ แตพวกเขาได
ประกาศวารัฐอยูบนพื้นฐานของความเชื่อพระเจาองคเดียว 
และเไมไดเปนประเทศที่พูดเร่ืองน้ีอยางเปดผย แมวาคํา
ประกาศในรัฐธรรมนูญน้ันไมไดประกาศใชกฎหมาย (ตาม
เงื่อนไขที่ยินยอมโดยกฎหมาย) การบริหารจัดการรัฐศาสนา
ก็ตาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม 
และสิงคโปรไมไดประกาศสถานะของศาสนาในรัฐธรรมนูญ
ของพวกเขา  ขณะที่ฟลิปปนสเปนเพียงประเทศเดียวของ
สมาชิกประเทศอาเซียนที่รับเอาการแยกกันของการ
ดําเนินการของคริสตจักรและของรัฐมาใชในทางปฏิบัติ 

การมีอยูของศาสนาประจําชาติคือหน่ึงในปจจัยที่ตองนํามา
พิจารณาสําหรับการจํากัดเสรีภาพของความคิด จิตสํานึก 
และศาสนา ซ่ึงไดนําไปสู การขมเหงและความขัดแยงทาง
ศาสนา ในบางสถานการณ 103

92  ภายในอาเซียน ประเทศซ่ึง
ประกาศโดยชัดแจงวามีศาสนาประจําชาติเชนเดียวกับ
ประเทศซ่ึงใหสิทธิพิเศษแกศาสนาของคนกลุมหลักโดยชัด
แจงมีแนวโนมที่จะใหความสําคัญกับศาสนาหน่ึงในกฎหมาย
และนโยบายตางๆ ซ่ึงอาจจะนําไปสูการการกีดกันและการ
ลดความสําคัญของศาสนาอ่ืน  ส่ิงน้ีสามารถพบเห็นไดใน
มาเลเซียและบรูไน และกัมพูชา เมียนมาร และประเทศไทย 
(ซ่ึงพบเห็นไดนอยกวา)  นอกจากน้ีในประเทศดังกลาวยังมี
แนวโนมที่จะการแสวงหาผลประโยชนรวมกันของของรัฐหรือ
ประเทศกับศาสนาของคนกลุมหลักของรัฐหรือประเทศน้ัน 
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  W.  Cole  Durham,  Jr.  ‘Patterns  of  Religion  State  Relations’,  in 

John  Witte  and  M.  Christian  Green,  (eds.),  Religion and Human 

Rights: An Introduction (Oxford:  Oxford  University  Press,  2011), หนา  

360. 
92ขอเท็จจริงท่ีวาศาสนาถูกยอมรับวาเปนศาสนาของรัฐหรือถูกจัดต้ังข้ึนมา
เปนทางการหรือตามขนบดั้งเดิมหรือผูเช่ือในศาสนานั้นประกอบดวย
ประชากรสวนใหญ จะทําใหมีปญหาเกิดข้ึนมาเปนพิเศษและตองเอาใจใสโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามท่ีระบุในมาตรา 18 ของ ICCPR ใน
ขอคิดเห็นท่ัวไปขอ 22, เรื่องเดียวกันกับเชิงอรรถ 7 (ดูเพิ่มเติม¶9) 
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23 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

การใหความสําคัญมีสวนทําใหเกิดการขมเหงทางศาสนาที่ซ่ึง
รับเอากฎหมายมาปฏิบัติและลงทายดวยการเลือกปฏิบัติกับ
ศาสนาของคนกลุมนอยในลักษณะที่เปนการละเมิดเสรีภาพ
ทางศาสนาและสิทธิอ่ืนๆ ขั้นรุนแรง  การเลือกปฏิบัติ
ดังกลาวอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบมาตรการที่ชัดแจง เชน การ
จํากัดสิทธิ์สําหรับบริการของรัฐที่ใหบริการเฉพาะสมาชิกของ
ศาสนาของคนกลุมหลัก การใหสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจกับ
ศาสนาของคนกลุมหลัก หรือการบังคับใชขอจํากัดพิเศษตอ
แนวทางปฏิบัติของความเชื่ออ่ืน 104

93ศาสนาของคนกลุมนอย
เชนเดียวกับผูคัดคานในศาสนาของคนกลุมหลักอาจจะพบ
การเลือกปฏิบัติหากคนในศาสนาของคนกลุมหลักพยายามที่
จะบังคับใชประมวลศีลธรรมพิเศษของพวกเขากับประชากร
สวนที่เหลือ  ซ่ึงประมวลศีลธรรมดังกลาวขัดแยงกับประเพณี
ของพวกเขาหรือจัดทําขอกําหนดที่ยากตอการปฏิบัติสําหรับ
ความประพฤติสวนตัวของพวกเขา  การใหความสําคัญกับ
ศาสนาหน่ึงศาสนาใดดังกลาวที่มีสวนทําใหเกิดการขมเหง
ทางศาสนาสามารถที่จะพบเห็นไดเปนพิเศษในบริบทของ
มาเลเซียและบรูไนที่ซ่ึงประเพณีทางศาสนาของคนกลุมหลัก
น้ันมีอิทธิพลอยางมากตอกฎหมายและนโยบายตางๆ ที่
สงผลกระทบตอศาสนาของคนกลุมนอย  ทั้งมาเลเซียและ
บรูไนพยายามที่จะแสดงใหเห็นถึงแนวทางปฏิบัติเชิงบีบ
บังคับกับศาสนาของคนกลุมนอยเชนเดียวกับผูคัดคาน
ภายในศาสนาหลักโดยอยูบนพื้นฐานของการคุมครองฐานะ
ของอิสลาที่ไดรับสิทธิพิเศษ  ตัวอยางเชน ในกรณีที่เพิ่งเกิด
ขึ้นมาไมนานมาน้ีที่ทางรัฐบาลหามมิใหชาวคริสตใชคําวา 
“อัลเลาะห” ในการประกาศของชาวคริสตทั่วไป ศาลอุทธรณ
ของมาเลเซียไดพิพากษาเห็นดวยกับคําส่ังหามของรัฐบาล
ตามเกณฑ (อางอิงการประกาศใชในรัฐธรรมนูญวาอิสลาม
จะตองเปนศาสนาของประเทศ แตศาสนาอ่ืนๆ สามารถที่จะ
ดําเนินการดวยความสงบและความปรองดอง) ที่ควรจะถูก
ตีความเปนความจําเปนของรัฐในการ “คุมครองความ
ศักด์ิสิทธิ์ของอิสลามในฐานะที่เปนศาสนาของประเทศ และ
ยังเปนการคุมครองศาสนาจาการคุกคามตางๆ หรือการ
คุกคามใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดและเปนไปไดตอศาสนา
อิสลาม” เก่ียวกับเร่ืองน้ีศาลไดแถลงคําตัดสินวา “การคุกคาม

                                                
93ศาสนาของรัฐและผลกระทบเชิงลบท่ีเปนไปไดตอเสรีภาพทางศาสนาถูก
หยิบยกมาเปนประเด็นท่ีนาเปนหวงเปนพิเศษโดยคณะกรรมการสิทธิ
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อิสลามที่นาจะเกิดขึ้นไดและเปนไปไดในบริบทของประเทศน้ี
คือ การประกาศขาวของศาสนาอ่ืนๆ ตอผูที่นับถืออิสลาม”105

94 

นอกจากน้ีในบรูไนและบางสวนในมาเลเซียยังมีมาตรการ
ขอจํากัดสิทธิสําหรับการใหบริการของรัฐแกสมาชิกของ
ศาสนาหลัก  รัฐธรรมนูญของบรูไนไดกําหนดเงื่อนไขไว
สําหรับกรณีที่วา “จะตองไมมีผูใดที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน
นายกรัฐมนตรีเวนเสียแตวาเขาจะเปนคนเชื้อสายบรูไน-

มลายูที่เปนมุสลิม”106

95 รัฐบาลในประเทศเหลาน้ีไดพยายามให
ขนบธรรมเนียมของอิสลามอยูเหนือกวาขนบธรรมเนียมอ่ืนๆ  
แมวาส่ิงน้ีจะเปนการเลือกปฏิบัติกับผูที่ไมใชมุสลิมก็ตาม  ใน
มาเลเซียน้ันศาลทางโลกมีอํานาจตัดสินคดีโดยอนุโลมตาม
ศาลซารีอะหและยึดถือขนบธรรมเนียมอิสลามในเร่ืองราวที่
เก่ียวของกับเสรีภาพทางศาสนาของมุสลิม107

96 

ในเมียนมารน้ันมีแนวโนมที่คอนขางนากังวลเก่ียวกับ
กระบวนการออกกฎหมายของรัฐตามหลักคําสอนของชาว
พุทธแบบสุดโตงซ่ึงอาจจะถูกมองวาเปนการบอนทําลาย
มุมมองของสังคมที่มีกลุมชนที่หลากหลายของแนวทาง
ปฏิบัติของศาสนาพุทธ  ขอเรียกรองทางการเมืองและทาง
กฎหมายที่เกิดขึ้นจากมุมมองสุดโตงดังกลาวมีผลกระทบตอ
การจํากัดสิทธิของ ศาสนาของคนกลุมนอย   ทามกลางกลุม
ตางๆ ที่ไดมีการนําเสนอมุมมองดังกลาว กลุมที่มีความโดด
เดนมากที่สุดจะเปนกลุมเคล่ือนไหวชาตินิยมชาวพุทธที่มี
เสียงดังและคอนขางใชอารมณในการเคล่ือนไหวนําโดย 
Amyo Ba-thaTha-thanaKa-kwaè-saung-shauk-ye Apwè 

(เรียกส้ันวา Ma-Ba-Tha) (ซ่ึงแปลวาองคกรคุมครองเชื้อชาติ 
ศาสนา และพุทธศาสนา แมวาภาษาอังกฤษจะใชคําวา 
Patriotic Association of Myanmar (PAM))และมีการจัดตั้ง
กลุมขบวนการ 969 ตัวอยางเชน รายงานประเทศชี้ใหเห็นวา
Ma-Ba-Tha น้ันเปนผูที่รับผิดชอบสําหรับการสงเสริมราง
กฎหมายคัดคานการเปล่ียนศาสนาและการสํารวจความคิด
การสนับสนุนสําหรับรางกฎหมายอ่ืนๆ อีกสามฉบับเก่ียวกับ
ระบบแตงงานแบบผัวเดียวเมียเดียว การแตงงานระหวาง
ความเชื่อ และการควบคุมประชากร  ซ่ึงรางกฎหมายทั้งส่ี
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MenteriDalamNegeri&Ors v. Titular Roman Catholic Archbishop of 

Kuala Lumpur [2013] 8 CLJ 890 ( CA) (หลังจากนี้จะเรียกวา“กรณี  

Herald”) 
95ดูสวนท่ี III มาตรา 4(5) ของรัฐธรรมนูญแหงบรูไน ดารุสซาลาม  ดูรายงาน
ประเทศบรูไน, สวนท่ี I.B 
96ดูรายงานประเทศมาเลเซีย, สวนท่ี III.A.4 



การสังเคราะห 

24 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

ฉบับน้ีประกอบขึ้นเปนรางกฎหมายที่เรียกในภาษาเมียนมาร
วา Myo-saungUpage(รางกฎหมายการคุมครองเชื้อชาติ)  
การเคล่ือนไหวเบื้องหลังรางกฎหมายเหลาน้ีคือ การคุมครอง
ศาสนาพุทธซ่ึงทั้ง Ma-Ba-Thaและขบวนการ 969อางวาอยู
ภายใตการคุกคามจากอิสลามและความเปนอิสลาม 108

97  

นอกจากน้ียังมีความเปนกังวลเก่ียวกับการนําเอากฎหมายที่
นําเสนอเหลาน้ีไปปฏิบัติที่ถือเปนการเลือกปฏิบัติกับ ศาสนา
ของคนกลุมนอยเน่ืองจากพวกเขาจะถูกปฏิบัติโดยหนวยงาน
ของรัฐในลักษณะที่แตกตางจากชาวพุทธ  ตัวอยางเชน 
เจาหนาที่รัฐตองสัมภาษณผูที่สมัครเปล่ียนศาสนา (ตามที่
บังคับโดยกฎหมายที่นําเสนอ) โดยอาจจะกระทําการโดยใช
อิทธิพลที่ไมเหมาะสมหรือสรางแรงกดดันตอผูที่สมัครซ่ึงเปน
ผูที่ตองการเปล่ียนจากศาสนาพุทธไปเปนศาสนาอ่ืน109

98 

นอกจากน้ีประเทศที่มีศาสนาทางการยังมีแนวโนมที่จะผาน
กฎหมายที่ใชเพื่อคุมครองหลักคําสอนของศาสนาบางอยาง
ซ่ึงอาจจะเปนการบอนทําลายเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก 
และศาสนา   ในกรณีที่เลวรายที่สุดน้ัน อิทธิพลของศาสนา
อาจจะมีแข็งแกรงมากโดยที่หลักคําสอนทางศาสนาน้ันไมได
ระบุไวในขอบังคับของรัฐเทาน้ัน แตมันจะเปนการผูกขาด
กฎหมายและนโยบายของรัฐไปถึง เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา ที่จะอยูภายใตขอกําหนดของศาสนา
ดังกลาว (ตามที่ไดนิยามโดยรัฐ)  กฎหมายการหมิ่นศาสนา
เปนตัวอยางหน่ึงของกฎหมายดังกลาวที่ถูกตราขึ้นมาเปนรูป
เปนรางโดยศาสนาหลักซ่ึงสามารถที่จะผลกระทบดานลบตอ
ศาสนาของคนกลุมนอย  กลุมที่ไมเชื่อพระเจา กลุมที่ไมเชื่อ
วามีพระเจา และกลุมที่ไมใชนิกายหลักภายในศาสนาหลัก  
นอกเหนือจากกฎหมายการหมิ่นศาสนาแลว  กฎหมายการ
เลิกเชื่อศาสนาก็ยังมีอยูในบางประเทศของกลุมสมาชิก
อาเซียนโดยมีรากฐานมาจากหลักคําสอนของศาสนา
บางอยางและคอนขางจํากัดสิทธิของบุคคลในการเลือก
ศาสนาของพวกเขาซ่ึงเปนองคประกอบหลักของเสรีภาพทาง
ความคิด จิตสํานึก และศาสนาตามความเขาใจของกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนสากล   กฎหมายการหมิ่นศาสนาและการเลิก
เชื่อศาสนาดังกลาวเปนกฎหมายที่มีอยูในมาเลเซียและบรูไน  
ในมาเลเซียน้ันกฎหมายเหลาน้ีถูกใชกับมุสลิมที่ถือเปนสวน
หน่ึงของระบบกฎหมายชารีอะห110

99  สําหรับประมวลกฎหมาย
อาญาชารีอะหใหมของบรูไนน้ันไดเพิ่มเติมกฎหมายการหมิ่น
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ศาสนาไปยังผูที่ไมใชมุสลิมดวย  ดังน้ันทั้งผูที่เปนมุสลิมและ
ไมใชมุสลิมที่ถูกกลาวหาวาหมิ่นศาสนานบีมูฮัมหมัดสามารถ  
ถูกตัดสินลงโทษถึงแกชีวิตตามเงื่อนไขการพิจารณาคดีพิเศษ
เมื่อบทบัญญัติเหลาน้ีถูกบังคับใชในขั้นตอนตอไปของ
กฎหมาย 111

100  โดยไมตองสงสัยเลยวากฎหมายน้ีเปนการ
จํากัด เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา ของคนที่
เปนมุสลิมและไมใชมุสลิมในขั้นรุนแรง 

นอกจากน้ีแนวคิดการประกาศตัวทางศาสนายังมีสวนทําให
เกิดการขมเหงและความขัดแยงทางศาสนาเน่ืองจากแนวคิด
น้ีจะมีการผานกฎหมายรูปแบบของรัฐธรรมนูญสําหรับ
ศาสนาหลักอยางเปดเผยเพื่อยืนยันถึงสิทธิพิเศษที่สามารถ
จํากัดเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา ของบุคคล
อยางไมเหมาะสม  ตัวอยางเชน ในมาเลเซียและเมียนมารมี
การใหความสําคัญตอศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ 
(ตามลําดับ) วาเปนศาสนาของคนกลุมหลักที่มีการออ
กฎหมายในรูปแบบสําหรับกลุมชาตินิยมทางศาสนาเพื่ออาง
สิทธิ์ในการจํากัดศาสนาของคนกลุมนอยมากขึ้น 

แมวาศาสนาพุทธจะไดรับสิทธิพิเศษในประเทศไทยและเปน
ศาสนาประจําชาติในกัมพูชา  แตก็มีรายงานนอยมากถึงกรณี
ของการขมเหงและความขัดแยงทางศาสนา หรือความจริงก็
คือที่ซ่ึงศาสนาหลักถูกใชเพื่อจํากัดสิทธิของ ศาสนาของคน
กลุมนอย หรือใชในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติ  ส่ิงน้ี
สามารถที่จะเกิดขึ้นไดเน่ืองจากความเปนไปไดทาง
ประชากรศาสตรเน่ืองจากประชากรที่เปนชาวพุทธมีอยู
จํานวนมากในประเทศทั้งสองน้ี  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเงื่อนไข
บางอยางของการที่คนกลุมหลักน้ันยอมผอนผันในบางส่ิง
บางอยาง  แตอยางไรก็ตามก็มีแนวโนมสําหรับผลประโยชน
ของรัฐ /ประเทศที่จะถูกรวมเขากับผลประโยชนของ ศาสนา
ของคนกลุมหลัก อยางแนนอนเน่ืองจากรัฐบาลน้ัน
ประกอบดวยเจาหนาที่และนักการเมืองซ่ึงเปนผูที่มาจาก
ศาสนาหลัก  การรวมกันอยางแนนแฟนของรัฐกับศาสนา
พุทธน้ีเปนเหมือนกับแหลงการเกิดความไมพอใจบางอยางที่
เหมือนกับการเติมเชื้อไฟใหกับกลุมแบงแยกในภาคใตของ
ประเทศไทย  ตามที่รายงานประเทศชี้ใหเห็นน้ัน ชุมชน
มุสลิมสงสัยเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลไทยตามที่พวกเขา
เขาใจวาเปนความพยายามที่จะลมเลิกขนบธรรมเนียม
อิสลามที่มีมาแตเดิม112
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2. ประเทศที่เปนรัฐกิจหรือคอมมิวนิสต 

ประเทศที่เปนรัฐกิจและ /หรือคอมมิวนิสตน้ันจะดําเนินการ
ควบคุมในทุกดานของชีวิต ซ่ึงศาสนาก็เปนสวนหน่ึงที่ถูก
ควบคุม  ผลที่ไดคือ ศาสนามีแนวโนมที่อยูใตเปาหมายของ
รัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใหขนบธรรมเนียมเอกภาพของ
รัฐและเปาหมายเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงตัวตนของรัฐ  
บอยคร้ังที่ส่ิงน้ีหมายถึงผลประโยชนของรัฐ (ซ่ึงในบางคร้ังถูก
แสดงใหเห็นเปนผลประโยชนของชุมชน) ที่มีแนวโนมจะให
ความสําคัญเหนือสิทธิของบุคคล  นอกจากน้ียังมีแนวโนม
สําหรับรัฐในการใชอิทธิพลควบคุมเหนือศาสนาโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจวาศาสนาจะอยูภายใตเปาหมาย
ของรัฐและไมไดกลายเปนแหลงของอุดมคติที่ขัดแยงกัน 

เมื่อศาสนาถูกมองเปนส่ิงที่คุกคามตอรัฐ การขมเหงและ
ความขัดแยงทางศาสนามีแนวโนมที่จะตองเกิดขึ้นมาใน
ประเทศที่เปนรัฐกิจและคอมมิวนิสต  ประเทศสมาชิก
อาเซียนที่รับเอาแนวคิดรัฐกิจและคอมมิวนิสตมาใชในอุดม
คติทางการเมืองของพวกเขาคือประเทศที่ใชระบบพรรคเดียว
หรือมีหน่ึงพรรคที่มีอิทธิพลมากที่สุด เชน เวียดนาม ลาว 
หรือบางคร้ังอาจจะรวมถึงสิงคโปร  บอยคร้ังที่ศาสนาถูกมอง
เปนการคุกคามโดยประเทศเหลาน้ีเน่ืองจากความสามารถใน
การเคล่ือนไหวของผูเชื่อฟงที่จะคัดคานอุดมคติของรัฐ  
เหตุผลอ่ืนที่ถือวาเปนความมุงรายของรัฐที่กระทําตอศาสนา
คือ อุดมคติ เชนเดียวกับกรณีทั่วไปที่เกิดขึ้นในระบอบสังคม
นิวมและคอมมิวนิสต  เก่ียวกับเร่ืองน้ีศาสนาถูกมองวาเปน
เอกลักษณในเชิงลบของรัฐ113

102  นอกจากน้ีการผูกขาดของรัฐ /

พรรครัฐบาลเก่ียวกับการเมืองและการปฐกถาทางการเมือง
สงผลกระทบตอ เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา
ในลักษณะที่เสรีภาพดังกลาวอยูภายใตเปาหมายของรัฐโดย
ชัดเจนและตอเน่ือง  เพื่อใหเร่ืองน้ีดูงายขึ้น บุคคลและกลุม
บุคคลสามารถชื่นชมกับเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และ
ศาสนา ไดจนถึงขอบเขตที่การกระทําการของเสรีภาพ
ดังกลาวไมไดสงผลกระทบตอผลประโยชนของรัฐในสวนที่
สําคัญ 

ลําดับชั้นของผลประโยชนถูกสะทอนใหเห็นในกฎหมายและ
นโยบายที่พูดถึงเสรีภาพทางศาสนาในเวียดนาม  
เชนเดียวกับที่รายงานประเทศชี้ใหเห็น เวียดนามมีระบบ
พรรคเดียวซ่ึงเปนพรรคคอมมิวนิสตแหงเวียดนามที่กระทํา
การเปนผูนําเหนือรัฐและสังคมแตเพียงพรรคเดียวใน

                                                
102ดู Durham, เชิงอรรถขางบน 91 

เวียดนาม  ส่ิงน้ีหมายความวารัฐ /พรรคไมไดเปนดําเนินการ
ควบคุมเหนือขอบังคับของศาสนาในประเทศเทาน้ัน แตยัง
ผูกขาดเร่ืองการพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับศาสนาดวย  
ผลที่เกิดขึ้นตามมาตามที่ชี้ใหเห็นในรายงานประเทศวา
มุมมองทางเลือกเก่ียวกับเสรีภาพทางศาสนาจะถูกพิจารณา
เปน “ความเชื่อมั่นที่ไมถูกตอง” หรือมี “สัญญาณบงบอกวา
เปนพวกขวาจัด” 114

103  หรือกลาวอีกอยางหน่ึงก็คือ แนวคิด
ทางเลือกของเสรีภาพทางศาสนาสามารถที่จะถูกพิจารณาวา
เปนพรรคตรงขามหรือรัฐตรงขาม  ดังน้ันขณะที่รัฐธรรมนูญป 
2013 ไดรับประกันถึง “เสรีภาพของความเชื่อและศาสนา” 

และความเทาเทียมกันของทุกศาสนาที่มากอนกฎหมาย  แต
ยังกําหนดใหบุคคล “ตองไมใชประโยชนจากความเชื่อหรือ
ศาสนาเพื่อละเมิดกฎหมาย”   ความหมายน้ีถูกอธิบายอยาง
ละเอียดในคําส่ังที่ 21 ของคณะกรรมการรัฐสภาวาดวย
ศาสนาและความเชื่อ 2004 ซ่ึงหามมิใชสิทธิและเสรีภาพของ
ความเชื่อและศาสนาไปใชในทางที่ผิด 

“บอนทําลายความสันติ ความเอกราชของรัฐ และความ
เอกภาพ ยุยงใหเกิดความรุนแรงหรือการขยายไปสู
สงคราม ดําเนินการขยายไปสูการฝาฝนกฎหมายและ
นโยบายของรัฐ แบงแยกประชาชน ความเปนชาติ หรือ
ศาสนา เปนสาเหตุทําใหการความวุนวาย ละเมิดตอชีวิต 
สุขภาพ ศักด์ิศรี เกียรติยศ และ /หรือทรัพยสินของผูอ่ืน 
หรือขัดขวางการดําเนินการของสิทธิพลเรือนและการ
ปฏิบัติตามขอผูกพันของพลเรือน ดําเนินการกิจกรรมทาง
ไสยศาสตรหรือการกระทําอ่ืนๆ ที่ถือวาเปนการละเมิด
กฎหมาย”115

104 

บัญชีรายชื่อผลประโยชนของรัฐที่คอนขางยาวน้ีเปนการขีด
เสนกําหนดขอบเขตเพื่อจํากัดเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก 
และศาสนา ในเวียดนาม  กฎหมายที่จํากัดสิทธิจนสามารถ
พิจารณาวาเปนการละเมิดเสรีภาพทางศาสนามีรากฐานมา
จากจุดที่วารัฐบาลเปนผูอยูเหนือศาสนาเพื่อเห็นแกประโยชน
ของรัฐ  นอกจากน้ีเน่ืองจากรัฐบาลมีแนวโนมที่จะมองศาสนา
ดวยความระแวงสงสัยบางอยาง  พวกเขากังวลเก่ียวกับ
กิจกรรมทางศาสนาที่มีการใชเปนรูปแบบสําหรับการรณรงค
ตอตานแนวคิดคอมมิวนิสต  ตามรายงานประเทศที่ชี้ใหเห็น
วาพรรครัฐบาลและรัฐในเวียดนามเชื่อวามี “กองกําลังฝาย
ศัตรู” ทั้งในและนอกเวียดนามที่จะใชศาสนาเปนยุทธศาสตร
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ของ “การปฏิวัติโดยสันต”ิ เพื่อแทนที่ระบอบคอมมิวนิสตใน
เวียดนามดวยระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกโดยใช
วิธีการอยางสันติ”116

105 

ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ การกระทําการขมเหง เชน การจําคุก
ผูนําศาสนาไดมีการตัดสินบนพื้นฐานเพราะเหตุทางการเมือง
มากกวาที่จะเปนทางศาสนาเพียงอยางเดียว  ตัวอยางที่
แสดงใหเห็นในรายงานประเทศเปนกรณีของเหงียนวันหลีซ่ึง
เปนพระสงฆโรมันคาทอลิกของเวียดนามที่ถูกจําคุกซํ้าแลว
ซํ้าเลานับตั้งแตทศวรรษที่ 1970 ที่ถูกตัดสินบนพื้นฐานของ
กิจกรรมทางการเมืองของเขาเปนประจํา  เมื่อไมนานมาน้ีใน
ป 2007 เขาถูกจับกุมและถูกลงโทษใหจําคุกเปนเวลา 8 ป
สําหรับอาชญากรรมขอหาการโฆษณาชวนเชื่อใหตอตาน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามมาตรา 88 ของประมวล
กฎหมายอาญาของเวียดนาม  รัฐไดตัดสินการสอบสวนและ
การกระทําผิดตามกฎหมายบนพื้นฐานที่วาเขาไดละทิ้งจาก
ศาสนาที่แทจริงและนําเอาตําแหนงพระสงฆของเขาไปใช
ในทางที่ผิดเพื่อเขารวมในกิจกรรมที่ตอตานรัฐและบอน
ทําลายความเปนปกแผนของประเทศ117

106 

การเคล่ือนไหวของกลุมแบงแยกที่เปนคนกลุมนอยที่ใช
ศาสนาเปนจุดชูกระแสการเคล่ือนไหวเปนการเสริมการสราง
ลักษณะเฉพาะของรัฐบาลเวียดนามเก่ียวกับศาสนาในฐานะที่
เปนอุดมคติที่ตรงขามกับรัฐคอมมิวนิสต  หน่ึงในการ
เคล่ือนไหวดังกลาวถูกเรียกวาเปนการสรางส่ิงที่เรียกวา 
“สาธารณรัฐเดอการ” ( Degar Republic) ของประชาชนเดอ
การซ่ึงเปนคนพื้นเมืองของที่ราบสูงภาคกลางของเวียดนาม  
การเคล่ือนไหวใชผูสนับสนุนที่มีฐานมาจากศาสนาโดยมี
ศูนยกลางที่ “ศาสนาคริสตโปรแตสแตนตนิกายเดอการ” เปน
พื้นฐานของการเคล่ือนไหว  อยางไรก็ตามพรรครัฐบาลอาง
วาศาสนาคริสตโปรแตสแตนตนิกายเดอการมีแนวคิดตอตาน
รัฐเน่ืองจากมัน “ใชประโยชนจากมาตรฐานทางสติปญญา
ระดับต่ําของชาติพันธุของคนกลุมนอยและความซ่ือของพวก
เขาเพื่อโนมนาวและยุยงพวกเขาใหคัดคานเพื่อการแบงแยก
และการปกครองตนเอง” การกอกบฏในป 2001 ในที่ราบสูง
ภาคกลางโดยผูสนับสนุน “สาธารณรัฐเดอการ” ถูก
ปราบปรามโดยเด็ดขาดจากทางภาครัฐ118

107 
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ทํานองเดียวกับเวียดนาม  ลาวเปนประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมที่มีพรรคการเมืองเดียวภายใตแนวทางบริหารของพรรค
ปฏิวัติประชาชนลาว (“ LPRP”) โดยที่ LPRP เปนจุด
ศูนยกลางการชี้นําหรือแกนหลัก  ขณะที่แนวรวมลาวสราง
ชาติ (“LFNC”) และองคกรมวลชนและสังคมอ่ืนๆ ถูกกําหนด
ลักษณะเฉพาะขึ้นมาเปน “อํานาจ” การบริหารรัฐ  โดยปกติ
แลวรัฐบาลลาวไมไดมีเจตนารายตอศาสนาและมองวาศาสนา
พุทธและแนวคิดวิญญาณนิยมน้ันเปนสวนหน่ึงของกฎหมาย
ในวัฒนธรรมของลาว  แตอยางไรก็ตามเจาหนาที่ผูอํานาจ
ของลาวบางคนมองวาศาสนาคริสตซ่ึงไดมีการเผยแผอยาง
รวดเร็วทามกลางคนชาติพันธุกลุมนอย (โดยเฉพาะอยางยิ่งผู
ซ่ึงตอตานหรือไมพอใจกับการควบคุมของรัฐมาเปนเวลานาน 
ทั้งแนวคิดแบบจักรวรรดินิยมและ “ส่ิงที่นําเขามาจาก
อเมริกา” ที่อาจจะคุกคามแนวคิดคอมมิวนิสตได หรืออาจจะ
เปนสาเหตุทําใหเกิดความขัดแยงทางสังคมและครอบครัวใน
ชุมชนทองถิ่นซ่ึงมีผูที่เชื่อในแนวคิดวิญญาณนิยมหรือศาสนา
พุทธจํานวนมาก  โดยมองวาศาสนาคริสตเปนเหมือนกับ
ศาสนาตางชาติหรือเปนเคร่ืองมือหลอกลวงที่ใชโดย “ศัตรู
อเมริกา” เพื่อแทรกซึมเขามายังประเทศน้ีและทําลายสังคม
ความเปนลาว หรือขัดขวางระบบการเมืองแบบลาวที่เปนอยู
ปจจุบัน ไดมีการใชโดยเจาหนาที่รัฐเพื่อเหยียดความเชื่อของ
ชาวคริสตและบังคับใหผูเชื่อละทิ้งความเชื่อของพวกเขาใน
สถานการณตางๆ 119

108  เปนที่นาสังเกตวาผูเชื่อใน คริสตจักร
ลาวอีแวงเจลิคอล ( LEC) (เชนเดียวกับกลุมชาวคริสตโป
รแตสแตนตอ่ืนๆ) ประกอบดวยสมาชิกสวนใหญที่เปนชนเผา
มอญ-เขมรและชนเผามงเปนสวนใหญ  ซ่ึงทั้งสองกลุมน้ีเคย
มีปญหาในเร่ืองการตอตานการควบคุมจากรัฐบาลศูนยกลาง
ในอดีตที่ผานมา  ดังน้ันจึงมีสวนทําใหรัฐบาลมีความ
คลางแคลงใจตอศาสนาคริสต120

109 

แตสิงคโปรมีลักษณะที่ไมเหมือนกับเวียดนามและลาว
กลาวคือ สิงคโปรไมใชระบอบสาธารณรัฐสังคมนิยมที่มีพรรค
การเมืองเดียว แตไดอธิบายวาเปนระบอบประชาธิปไตยแบบ
พรรคใหญ  โดยมีกฎหมาย 2 ฉบับที่สะทอนใหเห็นถึงการ
บังคับใหศาสนาน้ันอยูภายใตเปาหมายของรัฐหรือ
ผลประโยชนของประชาชนซ่ึงก็คือ พระราชบัญญัติวาดวย
การธํารงไวซ่ึงความปรองดองทางศาสนา ( MRHA) และ
พระราชบัญญัติวาดวยการปลุกระดม ( Sedition Act) โดยที่ 
MRHA ถูกผานเปนกฎหมายในป 1990 พรอมกับเจตนาที่ได
                                                
108ดูรายงานประเทศลาว, สวนท่ี III.A.1.b 
109ดูรายงานประเทศลาว, สวนท่ี III.A.1.b 
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แถลงไวเพื่อรักษาความสันติระหวางศาสนาโดยการ
ประกาศใชกฎหมายการแยกศาสนาและการเมืองออกจากกัน  
MRHA ไดอํานาจกับรัฐบาลในการออกคําเตือนหรือระเบียบ
จํากัดผูนําและสมาชิกของศาสนาที่มุงมั่นหรือพยายามที่จะ 
“กอใหเกิดความรูสึกของการเปนศัตรู เกลียดชัง ขุนเคือง 
หรือมุงรายระหวางกลุมศาสนาที่แตกตางกัน” “การดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมเหตุทางการเมืองหรือเปนเหตุจาก
พรรคการเมือง ขณะที่ (หรืออยูภายใตการกระทําดังกลาว) มี
การเผยแผหรือการปฏิบัติความเชื่อทางศาสนาใดๆ” “ดําเนิน
กิจกรรมซ่ึงเปนการบอนทําลายภายใตการกระทําที่เปนการ
เผยแผหรือการปฏิบัติความเชื่อทางศาสนาใดๆ” หรือ “การ
กระตุนการเกิดการไมจงรักภักดีตอประธานาธิบดีหรือรัฐบาล
ขณะที่ (หรืออยูภายใตการกระทําดังกลาว) มีการเผยแพร
หรือการปฏิบัติความเชื่อทางศาสนาใดๆ” พระราชบัญญัติได
มีการประกาศใชโดยมีจุดประสงคของรัฐเพื่อจัดการกับความ
พยายามที่จะเปล่ียนศาสนาที่เกิดขึ้นมากเกินไปและการใช
รูปแบบทางศาสนาที่เชื่อไดเปนไปเพื่อจุดประสงคทาง
การเมือง  โดย MRHA ยังมีการยกระดับมาตรการทีละเล็กที
ละนอย ดังน้ันจึงเปนการขยายทางเลือกใหกับรัฐบาลในการ
ดําเนินการเพื่อแทรกแซงกิจการทางศาสนาขณะที่สําคัญไป
ถึงระเบียบทางสังคมและความมั่นคงของชาติ  ตามที่ไดเนน
ความสําคัญในรายงานประเทศ  MRHA สะทอนใหเห็นถึง
อุดมคติของรัฐที่วาเสรีภาพทางศาสนาตองถูกตีกรอบและอยู
ภายใตผลประโยชนของประชาชนในการรักษาไวซ่ึงความ
ปรองดองทางศาสนาซ่ึงหมายถึงวามีความจําเปนที่สอดคลอง
กันเพื่อใหมั่นใจวาการกระทําการของเสรีภาพทางศาสนาน้ัน
ไมไดถูกนําไปใชเพื่อบอนทําลายระเบียบทางสังคม (ตามที่
ไดนิยามไวโดยกวาง) และความมั่นคงของชาติ  นอกจากจาก 
MRHA แลวก็ยังมีพระราชบัญญัติวาดวยการปลุกระดมซ่ึงถือ
เปนการกระทําผิด “ในการสงเสริมใหมีความรูสึกขุนเคืองหรือ
มุงรายระหวางเชื้อชาติและวรรณะของประชากรของสิงคโปร”  
เชนเดียวกันกฎหมายน้ีเปนการกดเสรีภาพทางศาสนาใหอยู
ใตเปาหมายของรัฐเพื่อดํารงไวซ่ึงความปรองดองที่เก่ียวของ
กับกลุมศาสนาตางๆ  แมวากฎหมายจะใหอํานาจแกรัฐใน
ระดับที่กวางและถูกใชเปนฐานสําหรับการกระทําการ
บางอยางที่ถือเปนการเลือกปฏิบัติก็ตาม  แตก็ไมไดมีการ
นําไปปฏิบัติในลักษณะที่กอใหเกิดการขมเหงทางศาสนา  
ตามขอบเขตที่เกิดขึ้นน้ัน รัฐบาลสิงคโปรไดคุมครอง เสรีภาพ
ทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา  และไดใชความพยายาม
อยางหนักเพื่อควบคุมดูแลทุกศาสนาใหเปนระเบียบ
เรียบรอย 

แมวาจะเปนรัฐกิจ /คอมมิวนิสต แตธรรมชาติของประเทศ
เหลาน้ีก็นําไปสูการกดใหศาสนาอยูภายใตผลประโยชนของ
รัฐและมีสวนทําใหเกิดสถานการณขมเหงทางศาสนา
บางอยางขึ้นมา แมวาจะไมมีความขัดแยงที่เก่ียวของกับ
ศาสนาที่เห็นไดชัดนักในประเทศเหลาน้ีก็ตาม  ส่ิงน้ีอาจจะมี
สวนมาจากความสําเร็จของรัฐในการควบคุมพื้นที่การกระทบ
กันของพลเมืองและการเมือง ซ่ึงจะเปนการปราบมิใหเกิด
ความเห็นที่ไมลงรอยกันหรือความขัดแยงแมวาจะมีขอสังเกต
ถึงความพยายามที่ทําขึ้นมาในประเทศเหลาน้ีเพื่อใหมีการ
ยอมรับมากขึ้นและมีการคุมครองเสรีภาพทางศาสนามากขึ้น
ในชวงเวลาที่ผานมา 

3. การรวมศาสนาเขามาเปนสวนหน่ึงของโครงสราง
รัฐบาล 

ปจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่ตองพิจารณาเมื่อมีการ
ตองการทราบความสัมพันธระหวางสถาบันศาสนาและ
การเมืองคือ ขอบเขตซ่ึงศาสนาไดถูกรวมเปนสวนหน่ึงของ
โครงสรางรัฐบาล  กระบวนการสรางหนวยงานราชการทาง
ศาสนาอาจจะมีผลมาจากศาสนากลุมหลักและการรับรองใน
รัฐธรรมนูญ (น่ันคือ การไมมีการแบงแยกระหวางรัฐและ
ศาสนา) หนวยงานรัฐที่รับผิดชอบ (โดยตรงและโดยออม) 

สําหรับการศึกษาทางศาสนา การควบคุมดูแลหลักคําสอน 
การหาแหลงเงินทุน และอ่ืนๆ ดูเหมือนวาจะเปนเจาหนาที่
ที่มาจากศาสนาของคนกลุมหลักหรือผูที่ไดรับสิทธิพิเศษ  ส่ิง
น้ีอาจจะเปนกรณีที่เกิดขึ้นไดแมวาจะไมมีศาสนากลุมหลักที่มี
คนนับถืออยางมากมายอยูก็ตาม แตหนวยงานราชการของ
รัฐน้ันจะประกอบขึ้นมาจากบุคคลตางๆ ที่มาจากศาสนากลุม
หลักที่มีอยู 

เก่ียวกับเร่ืองน้ี (ไมวาจะเปนสวนหน่ึงของนโยบายของรัฐ
หรือไม) มีแนวโนมสําหรับผลประโยชนของรัฐที่จะถูกรวมกัน
กับผลประโยชนของศาสนากลุมหลัก ซ่ึงจากมุมมองของคน
สวนใหญ จะอางความชอบธรรมในความใจแคบและการขม
เหง  กลุมตางๆ ที่ไมไดเปนสวนหน่ึงของศาสนากลุมหลักน้ี
จะรูสึกบาดหมางและถูกคุกคาม  ส่ิงน้ีอาจจะอธิบายไดวา
ทําไมในลาวน้ัน ความเชื่อของชาวคริสตถูกมองดวยความ
ระแวงสงสัยวาอาจจะไมไดมีสวนรวมในการมีสวนเขาไปอยู
ในโครงสรางของรัฐบาลมากนักเหมือนกับศาสนาพุทธนิกาย
เถรวาทซ่ึงเปนศาสนาหลักที่นับถือโดยเจาหนาที่ของพรรค
รัฐบาลสวนใหญ  เจาหนาที่บางคนไดมีการเลือกที่จะแปลคํา
สอนของศาสนาคริสตในการเชื่อฟงพระเจาวาเปนส่ิงที่
แสดงออกโดยนัยถึงการไมจงรักภักดีตอรัฐบาลและพรรค
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รัฐบาล 121

110 ทํานองเดียวกันในมาเลเซีย ความผิดฐานหมิ่น
ประมาทของกฎหมายศาสนาไดมีการใชเพื่อคุมครอง
ขนบธรรมเนียมทางศาสนาของมุสลิมที่มีหลักคําสอนถูกตอง
สามารถใชเพื่อจํากัด เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และ
ศาสนาของศาสนาอ่ืนๆ รวมถึงคนที่ไมเห็นดวยภายในความ
เชื่อศาสนาหลัก ศาสนาของคนกลุมนอย  เชนเดียวกับกลุมที่
ไมเชื่อวามีพระเจา และกลุมที่ไมเชื่อพระเจา122

111 

 

B. ปจจัยทางการเมือง 

1. การทําใหศาสนาเปนเร่ืองการเมือง 

ศาสนาถูกทําใหเปนเร่ืองการเมืองเมื่อมันถูกนํามาใชในวาท
กรรมทางการเมืองเพื่อจุดมุงหมายทางการเมือง การทําให
เปนเร่ืองการเมืองน้ันไดรับการเอ้ืออํานายโดยขอเท็จจริงที่วา
ศาสนาเปนเคร่ืองหมายเอกลักษณที่สําคัญสําหรับคนที่อยูใน
อาเซียน  กระบวนการทางการเมืองเปนปจจัยหน่ึงที่มีสวนทํา
ใหเกิดการขมเหงและความขัดแยงทางศาสนา  ส่ิงน้ี
แสดงออกใหเห็นชัดแจงใสตัวเองโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
มาเลเซีย เมียนมาร และอินโดนีเซีย  นักการเมืองใน
มาเลเซียไดถูกวิจารณสําหรับการใชศาสนาเพื่อใหตัวพวกเขา
เองไดรับการสนับสนุนมากขึ้นและลดความนาเชื่อถือของ
นักการเมืองฝายตรงขาม  การถกเถียงกันเร่ืองการเปน
อิสลามมากกวาตัวตนที่เปนอยูกลายเปนประเด็นหลัก
ระหวางพรรค United Malayan National Organization 

(UMNO) (เปนสวนหน่ึงของพรรครวมรัฐบาล) กับพรรค Parti 

Islam se-Malaysia(PAS) ซ่ึงเปนพรรคฝายคานที่ทําให
เกิดผลสืบเน่ืองอยางเสียหายตอ เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา ของคนมุสลิมและคนที่ไมใชมุสลิมใน
ประเทศน้ี  ตัวอยางเชน ตามที่แสดงใหเห็นในรายงาน
ประเทศที่มีการวิจารณวา UMNO กําลังใชกรณี Herald112

เพื่อยกระดับสาสนตราตั้งอิสลามของพวกเขาทามกลางผู
ลงคะแนนเสียงชาวมลายูที่เปนมุสลิม  นอกจากน้ียังพบวาใช
วิธีการตางๆ เพื่อหาประโยชนจากความแตกตางของหลักคํา
สอน เชน การพยายามที่จะลดความนาเชื่อถือของ
นักการเมืองฝายตรงขามเชนเดียวกับที่เกิดกับมุสลิมชีอะห  
เมื่อมุสลิมชีอะหถูกจับกุมและกักขัง หัวหนาพรรค UMNO ได

                                                
110ดูรายงานประเทศ, สวนท่ี III.A.1.b 
111ดูรายงานประเทศอินโดนีเซีย, โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนท่ี I.B.1 
112กรณี Harald, ดูเชิงอรรถขางบน 94 

แถลงวารัฐธรรมนูญของ UMNO ควรจะมีการแกไขเพิ่มเติม
เพื่อระบุวาอิลสามในมาเลเซียน้ันเปน SunnawalJamaah  

นอกจากน้ีนักการเมืองพรรค UMNO ยังหาประโยชนจากการ
ลดความนาเชื่อถือของนักการเมืองฝายตรงขามที่เปนมุสลิม
ชีอะห โดยมีการระบุวาเปน “ผูนําหมายเลขสองในพรรค 
PAS” หรือ “ผูนําชีอะหระดับหัวหนา” 124

113รายงานประเทศได
ชี้ใหเห็นวา “เมื่อศาสนาถูกใชเปนเคร่ืองมือทางการเมือง 
ศาสนาก็จะถูกเบี่ยงเบนบทสนทนาเก่ียวกับเสรีภาพทาง
ศาสนาจากจุดเนนที่สิทธิมนุษยชนและผลกระทบของความ
ไมยุติธรรมที่มีตอชีวิตของชาวมาเลเซียทั่วไป ทําใหเกิด
ความเส่ียงในการสรางการแบงแยกระหวางชุมชนศาสนาที่
แตกตางกันในมาเลเซียไปเปนการตอสูกับคนอ่ืน” 125

114  

กระบวนการทางการเมืองยังเปนประเด็นที่เกิดขึ้นบอยใน
อินโดนีเซียซ่ึงนักการเมืองใชศาสนาเพื่อเพิ่มผูสนับสนุนทาง
การเมืองของพวกเขาดวย”126

115 

การทําใหศาสนาเปนเร่ืองการเมืองยังมีสวนตอการขมเหง
และความขัดแยงทางศาสนาในเมียนมารนับตั้งแต
กระบวนการปลดปลอยทางการเมืองที่เร่ิมตนในป 2011  

การเลือกตั้งทั่วไปในคร้ังถักไปถูกกําหนดขึ้นในป 2015 เมื่อมี
การถกเถียงกันอยางรุนแรงถูกคาดหวาจะเกิดขึ้นระหวาง
พรรค Union Solidarity and Development Party (USPD) 

และพรรค National League for Democracy (NLD) ซ่ึงเปน
พรรคสนับสนุนประชาธิปไตยที่ไดรับความนิยมที่นําโดยออง
ซานซูจีที่เปนผูไดรับรางวัลโนเบล  ตามที่รายงานประเทศได
ชี้ใหเห็นถึงระบอบการปกครองกอนหนาน้ีวาไมจําเปนตอง
เรียกรองศาสนาพุทธเคล่ือนไหวเพื่อสนับสนุนทางการเมือง
ในเมียนมาร  แตในตอนน้ีกลับเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับการ
แขงขันของพรรคการเมืองที่ตองการฐานผูสนับสนุนทาง
การเมือง และในการทําเชนน้ีพวกเขาจะตองระมัดระวังที่จะ
ไมสรางความขุนเคืองตอความออนไหวของ ศาสนาของคน
กลุมหลัก   ดังน้ันจึงกลายมาเปนการหาผลประโยชนทาง
การเมืองในการสนับสนุนการเติบโตของแนวคิดชาตินิยมของ
ชาวพุทธเพื่อที่จะไดรับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น”127

116 

                                                
113ดูรายงานประเทศมาเลเซีย, สวนท่ี III.A.1 
114ดูรายงานประเทศมาเลเซีย, สวนท่ี III.A.1 
115ดูรายงานประเทศอินโดนีเซีย, สวนท่ี III.A โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ี
ผูเขียนพูดถึงการปกครองตัวเองของภูมิภาค 
116รายงานประเทศเมียนมาร, สวนท่ี III.A.3 



การสังเคราะห 

29 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

กระบวนการทางการเมืองของศาสนาไดมีการระบุเปนปจจัย
ที่มีสวนทําใหเกิดผลเชิงลบตอเสรีภาพทางศาสนาใน
ฟลิปปนส  เชนเดียวกับที่ไดชี้ใหเห็นในรายงานประเทศวามี
การกลับสูสภาพเดิมของอิทธิพลของบาทหลวงคาทอลิก
นับตั้งแตที่มีการลมสลายของยุคเผด็จการมารคอสในป 1986  

อยางไรก็ตามก็ไมเหมือนกับทางมาเลเซียเพราะวาผลกระทบ
ของกระบวนการทางการเมืองไดมีบทบาทอยางมากตอ
คริสตจักรที่ไดมีการบริหารจัดการเพื่อใหมีบทบาทตอการ
สรางอิทธิพลกับกฎหมายและนโยบายภาคประชาชน  
ตัวอยางเชน การประชุม Catholic Bishop’s Conference of 

the Philippinesไดจัดการใหศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกฝาย
อนุรักษนิยมของฟลิปปนสมีอํานาจแยงกับกฎหมายอนามัย
การเจริญพันธุ  ผลที่ไดคือวาแมจะมีการสํารวจจากเจาหนาที่
รัฐและมีการลงคะแนนเสียงไดแสดงใหเห็นวาชาวฟลิปปนส
สวนใหญสนับสนุนกฎหมายอนามัยการเจริญพันธุ (71 % 

ของประชากรในป 2014 และ 69 % ของชาวฟลิปปนสที่เปน
ชาวคริสตคาทอลิกในป 2010) แตรัฐสภาพของฟลิปปนสก็ยัง
ยื้อเวลามามากกวา 14 ปที่จะผานกฎหมายน้ีเน่ืองจากผูออก
กฎหมายมีความกลัวที่จะสูญเสียการสนับสนุนจากบาทหลวง
128

117 

2. การรวมกันของเอกลักษณของชาติกับศาสนาเดียว 

นอกจากน้ี การขมเหงและความขัดแยงทางศาสนา  (อาจจะ
เกิดขึ้นในบางสถานการณ) ถูกมองวากลายเปนผลสืบเน่ืองที่
ไมตั้งใจของการรวมกันโดยพฤตินัยกับเอกลักษณของชาติ
กับศาสนาหลัก  ซ่ึงมีผลทําใหเกิดกระบวนการแยกคนชาย
ขอบและการกีดกันคนกลุมนอยออกจากเอกลักษณของชาติที่
มีหน่ึงเดียว  นอกเหนือจากการรับรองยืนยันในรัฐธรรมนูญ
ของศาสนาน้ันโดยเฉพาะ  ศาสนาหลักหรือศาสนาที่มี
อิทธิพลสามารถใชความพยายามเพื่อใชกระบวนการทาง
การเมืองเพื่อสรางอิทธิพลตอขอบังคับของรัฐในวิธีการที่
อาจจะเปนการเลือกปฏิบัติตอกลุมศาสนาอ่ืน 

ในบางสถานการณ การรวมกันของศาสนากับเอกลักษณของ
ชาติเปนส่ิงที่ทําโดยความตั้งใจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในบรูไน
ซ่ึงการรวมกันของเอกลักษณทางศาสนาเขากับเอกลักษณ
ของชาติเปนผลสืบเน่ืองของอุดมคติความเปนชาติที่ไดมีการ
ประกาศ “Melayu Islam Beraja” (ราชาธิปไตยอิสลามมลายู 
หรือ MIB) อุดมคติน้ีไมไดเปนเพียงการเสริมสิทธิพิเศษตาม
รัฐธรรมนูญใหกับอิสลามเทาน้ัน แตยังมีการนํามาใชเพื่อ

                                                
117ดูรายงานประเทศฟลิปปนส, สวนท่ี III.A 

กําหนดขอจํากัดการเขาถึง เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก 
และศาสนาของทั้งมุสลิมและคนที่ไมใชมุสลิมมากยิ่งกวาเดิม  
อุดมคติความเปนชาติไดแยกคนที่ไมใชมุสลิมออกจากสถานะ
และสิทธิความเปนประชากรที่สมบูรณอยางไดผล  ส่ิงน้ีเปน
การจํากัดการอภิปรายที่เปดกวางเก่ียวกับหลักคําสอนทาง
ศาสนาและเสรีภาพทางศาสนาเน่ืองจากส่ิงน้ีจะถูกมองวาเปน
ส่ิงทาทายตออํานาจทางการเมืองของสุลตาน”118 

ในสถานการณที่เลวรายที่สุด ศาสนาของคนกลุมนอย อาจจะ
มีการเคล่ือนไหวเพื่อตอตานรัฐซ่ึงมีผลทําใหเกิดความขัดแยง
ทางศาสนา  ดังเชนกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและ
ฟลิปปนส  อุดมคติมูลฐานที่มีการอางสิทธิ์ในประเทศไทยมา
จากคํา 3 คําคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย โดยมีการ
ทําความเขาใจวาหมายถึงศาสนาพุทธเมื่อมีการพูดถึงศาสนา
ในคําน้ี130

119  ความเชื่อมโยงอยางแนนแฟนระหวางเอกลักษณ
ของชาติไทยกับศาสนาพุทธ (น่ันคือ คนไทยเปนชาวพุทธ) 

เปนสาเหตุหน่ึงของความไมพอใจของมุสลิมในภาคใตของ
ประเทศไทยซ่ึงเปนผูถูกปลุกปนใหแยกตัวออกเปนอิสระ 
(หรืออยางนอยที่สุดก็ปกครองตัวเองได) จากส่ิงที่พวกเขา
พิจารณาวาเปนประเทศไทยเมืองพุทธ 131

120ทํานองเดียวกัน
เน่ืองจากคนฟลิปปนสสวนใหญเปนคริสตคาทอลิก ดังน้ันจึง
มีความแตกตางกันระหวางคนฟลิปปนสคาทอลิกกับมุสลิมโม
โร ในภาคใตของฟลิปปนสที่ถือเปนสวนหน่ึงของการถูกชัก
จูงทางอุดมคติใหมีการเคล่ือนไหวจากกลุมสนับสนุนการ
แบงแยกดินแดนในเกาะมินดาเนา 132

121  ขณะที่ในทั้งกรณีน้ัน
ศาสนาเปนเพียงเคร่ืองหมายเอกลักษณหน่ึงที่ถูกใชโดยการ

                                                
118ดูรายงานประเทศบรูไน, บทนําและสวนท่ี III.A 
119ดูรายงานประเทศไทย, บทนํา 
120ความแตกตางท่ีไดมีการอางสิทธ์ิของพวกเขาอยูนอกเหนือขอบเขตศาสนา 
มุสลิมทางภาคใตจํานวนมากยังคงมีเอกลักษณชาวมลายูและยังพูดภาษายาวี
ซึ่งเปนภาพท่ีคลายกับภาษามลายูทางการ (บาฮาซามาเลเซีย) กวาภาษาไทย  
นอกจากนี้ศาสนายังมีประวัติศาสตรของการรวมกันและการแยกกันโดยการ
บังคับ ชุมชนมีความสงสัยเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยตามท่ีพวกเขารับรู
วาเปนความพยายามท่ีจะลมเลิกขนบธรรมเนียมอิสลามดั้งเดิมของพวกเขา  
ดูรายงานประเทศไทย, สวนท่ี I.B.4.f 
121อยางไรก็ตาม (ตามท่ีช้ีใหเห็นโดยรายงานประเทศ) ขณะท่ีเอกลักษณทาง
ศาสนาถูกใชกันท่ัวไปเพื่อเคลื่อนไหวสนับสนุนสําหรับกลุมสนับสนุนการ
แบงแยกดินแดน ซึ่งอาจจะเรื่องผิดพลาดในการคิดเกี่ยวกับความขัดแยงท่ีอยู
ในมุมมองของศาสนาท่ีแทจริง ดังนั้นรายงานแสดงความเห็นถึงบางจุดท่ี
เอกลักษณทางศาสนาถูกใชเปนตัวแทนความคับของใจทางการเมืองและ
เศรษฐกิจท่ีมีมาอยางยาวนาน (ตามขอตกลงสันติภาพป 2012) เปนการ
จัดการท่ีดีท่ีสุดผานขอตกลงทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของกับศาสนา
นอยมาก  ดูรายงานประเทศ, สวนท่ี II.F 



การสังเคราะห 

30 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

เคล่ือนไหวเหลาน้ีเพื่อสนับสนุนการแยกตัวออกมา จึงเปน
เร่ืองสําคัญอยางมากที่ศาสนาและการเมืองกลายเปนส่ิงที่มี
ความเก่ียวพันกันในลักษณะดังกลาว 

นอกเหนือจากเชื้อชาติ/ชาติพันธุและเอกลักษณของชาติแลว 
การรวมกันของเอกลักษณทางศาสนาอาจจะดูวามีสวนทําให
เกิดการ การขมเหงและความขัดแยงทางศาสนา ในประเทศ
สมาชิกอาเซียน หลายประเทศ  ส่ิงน้ีเห็นไดชัดเจนในลาว 
กัมพูชา เชนเดียวกับเมียนมาร  ในลาวน้ันแมวารัฐธรรมนูญ
ไมไดกําหนดศาสนาประจําชาติขึ้นมา แตรัฐถือวาศาสนา
พุทธนิกายเถรวาท (ซ่ึงเปนศาสนาที่มีคนนับถือสองในสาม
ของประชากรทั้งหมด) เปนศาสนาประจําชาติอยางไมเปน
ทางการและใชพิธีกรรมของชาวพุทธเปนพิธีการของรัฐ  
ศาสนาพุทธเถรวาทถูกพิจารณาอยางกวางขวางวาเปน
องคประกอบของวัฒนธรรมลาวและเปนเหมือนกับวิถีชีวิต 
ซ่ึงมีวัดพุทธมากกวา 4,000 แหงที่ถูกใชเปนศูนยกลางของ
วิถีชีวิตในพื้นที่ชนบทสวนใหญ 133

122  ตามที่เนนใหเห็นใน
รายงานประเทศ ในฐานะที่ลาวเปนรัฐสังคมนิยมซ่ึงประชากร
มีประวัติศาสตรที่ยาวนานกับความเปนพุทธและแนวคิดจิต
วิญญาณนิยม  ดังน้ันเจาหนาที่ลาวบางคนมองวาศาสนา
คริสตเปนเหมือนกับศาสนาตางชาติหรือเปนเคร่ืองมือ
หลอกลวงที่ใชโดย “ศัตรูอเมริกา” เพื่อแทรกซึมเขามายัง
ประเทศน้ีและทําลายสังคมความเปนลาว หรือขัดขวางระบบ
การเมืองแบบลาวที่เปนอยูปจจุบัน134

123 

ผลกระทบของความเก่ียวพันอยางใกลชิดระหวางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลกลายมาเปนส่ิงที่ชัดเจนมากขึ้นใน
เมียนมารนับตั้งแตมีการปฏิรูปทางการเมืองที่เร่ิมตนขึ้นในป 
2011  ในฐานะศาสนาที่มีคนนับถือโดยประชากรสวนใหญ
ของพระเทศ  ศาสนาพุทธกลายเปนเคร่ืองหมายที่สําคัญของ
เอกลักษณความเปนพมา  เน่ืองจากเมียนมารมีผูนับถือ
ศาสนาพุทธเปนสวนใหญ  ดังน้ันเอกลักษณของศาสนาพุทธ
จึงมีความสําคัญมากที่สุดและเปนชองทางที่พรอมสําหรับคน
ที่อาจจะมีการเคล่ือนไหวไดตลอดเวลา  หรือกลาวอีกอยาง
หน่ึงก็คือ ความคิดเห็นของคนสวนใหญในกรณีของเมียนมาร
ก็คือ ความคิดเห็นของชาวพุทธ”135

124 

ทํานองเดียวกับกัมพูชา  ความสัมพันธใกลชิดระหวางศาสนา
พุทธและวัฒนธรรมเขมรและเอกลักษณที่นําไปสูความมุงราย

                                                
122รายงานประเทศลาว, บทนํา 
123รายงานประเทศลาว, สวนท่ี III.A.1.b 
124รายงานประเทศเมียนมาร, สวนท่ี III.A.3 

กับศาสนาภายนอก (เชน คริสต อิสลาม หรือศาสนาอ่ืนๆ) 

ชาวกัมพูชาบางคนมองวาศาสนาเหลาน้ีเปนการคุกคามตอ
เอกลักษณของพวกเขาและตอศาสนาพุทธด้ังเดิมของพวก
เขาในสังคมกัมพูชาและมีสวนทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ศาสนาระหวางชาวคริสตและชาวพุทธ136

125 

3. อํานาจหนาที่ตามบรรทัดฐานของศาสนา 

ขณะที่ศาสนาถูกทําใหยุงเก่ียวกับการเมืองเปนประจําเพื่อ
เพิ่มฐานอํานาจการเมือง การขมเหงและความขัดแยงทาง
ศาสนาสามารถที่จะเกิดขึ้นไดเมื่อนักการเมืองพยายามที่จะ
ตอบสนองส่ิงที่พวกเขารับรูวาเปนการเรียกรองตามบรรทัด
ฐานใหปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาของพวกเขาเชนกัน  
หรือกลาวอีกอยางหน่ึงก็คือ เมื่อผูนําทางการเมืองเชื่อวาเขา
ตองนํากฎทางศาสนาไปบังคับใชเพื่อกระทําตามหนาที่ความ
รับผิดชอบทางศาสนาของพวกเขา  ส่ิงน้ีก็อาจจะนําไปสู
ขอบังคับของศาสนาที่เขมงวดและในทายที่สุดก็จะกลายเปน
การขมเหงทางศาสนา  ดวยเหตุอํานาจหนาที่ตามบรรทัด
ฐานของศาสนาไมควรจะถูกประมาณการณต่ําเกินไปและ
บางสวนไดอธิบายใหเห็นถึงนโยบายความเปนอิสลามของ
รัฐบาลบรูไน โดยเฉพาะอยางยิ่งการผานการผานประมวล
กฎหมายอาญาชารีอะซป 2013  สําหรับรัฐบาลน้ันการใช
กฎหมายอิสลามเปนส่ิงที่จําเปนตองทําโดยคําส่ังที่มาจาก
พระเจาเบื้องบน  แมวากฎหมายจะถูกวิจารณวาขัดแยงกับ
สิทธิมนุษยชน ก็ตาม แตรัฐบาลก็รับรูวากฎหมายเปนสวน
หน่ึงของ “พระบัญญัติของพระเจา” และส่ิงน้ีก็มีมากอนและ
อยูเหนือ “กฎหมายที่มนุษยสรางขึ้นมา” จากมุมมองน้ีพบวา
เสรีภาพทางศาสนาที่แทจริงเปนส่ิงที่เกิดขึ้นได แตตองอยู
ภายในกรอบกฎหมายอิสลามเทาน้ัน  ตามที่สุลตานฮัสซัน
โบลเกียฮแหงบรูไนแสดงความคิดเห็นตอรัฐบาล “เลือก
อิสลามเปนขั้นตอนที่จะไดมาซ่ึงพระพรจากอัลเลาะหผูทรง
มหิทธิฤทธิ์ ไมไดเปนการขมเหงหรือกดขี่ศาสนาอ่ืน” 137

126 

ดังน้ันองคกรอิสลามบางแหงและนักการเมืองบางคนจาก
ประเทศเพื่อนบานไดยกยองบรูไนในเร่ืองความกลาที่จะรับใช
พระเจาอยางแทจริง”138

127 

4. กฎหมายและระเบียบที่ออนแอ 

รัฐที่ออนแอกับความลมเหลวของกฎหมายและระเบียบที่
ออนแอเปนการเปดพื้นที่สําหรับ ศาสนาของคนกลุมหลัก ให
                                                
125ดูรายงานประเทศกัมพูชา, บทนํา, สวนท่ี II.F และ III.A 
126ดูรายงานประเทศบรูไน, บทสรุป 
127ดูรายงานประเทศบรูไน, บทสรุป 
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31 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

ไดการสนับสนุนในวงกวางและ/หรือไดรับการเขาถึงเคร่ืองมือ
ของความรุนแรงที่สามารถใชเพื่อควบคุม ศาสนาของคนกลุม
นอย  ในบริบทของอาเซียนน้ัน ส่ิงน้ีเปนส่ิงที่เกิดขึ้นปกติใน
ระบอบประชาธิปไตยที่ออนแอหลังจากชวงระยะเวลาการ
ปกครองของผูใชอํานาจเผด็จการมาสักระยะหน่ึง  ขณะที่
ความเปนประชาธิปไตยไดนําไปสูการลดลงของการขมเหง
จากฝายรัฐของกลุมศาสนาตางๆ ความเปนประชาธิปไตย
หลังจากการปกครองโดยเผด็จการนําไปสูความขัดแยง
ระหวางศาสนาที่เพิ่มขึ้น ที่ซ่ึงรัฐยังมีความสับสนหรือไมไดอยู
ในฐานะในการปองกันกลุมที่ถูกขมเหงได  อินโดนีเซียเปน
หน่ึงใน ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีประชาธิปไตยและการ
ออนแอชั่วขณะของรัฐน้ันมีสวนทําใหเกิดความรุนแรงทาง
ศาสนา   

อินโดนีเซียมีระยะความเปนประชาธิปไตยนับตั้งแตการลม
สลายของระบอบซูฮารโตในป 1998  ความเปน
ประชาธิปไตยนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางรัฐธรรมนูญในเชิง
บวกรวมถึงการสอดแทรกรางกฎหมายสิทธิเพิ่มเติมเพื่อเสริม
ความแข็งแกรงใหกับหลักประกันทางรัฐธรรมนูญของ
เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา   แตอยางไรก็
ตามก็มีการเปดชองวางสําหรับการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของ
การเคล่ือนไหวทางศาสนาที่ยึดมั่นในหลักการมากขึ้น  กลุม  
ตางๆที่กอนหนาน้ีอยูภายใตการกดขี่ของระบอบเผด็จการได
มีสิทธิที่เทาเทียมกันในตอนน้ีที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก  
การเปดกวางของพื้นที่ทางการเมืองดังกลาวเปนการเปด
โอกาสให “กลุมหัวรุนแรงหาประโยชนจากพื้นที่
ประชาธิปไตยสําหรับเพื่อใหพวกเขาไดรับประโยชนสวนตัว 
บอยคร้ังที่จะเปนการสงเสริมความใจแคบทางศาสนาและ
กระตุนทําใหเกิดความขัดแยงในชุมชนที่ขัดกับหลักการ
ประชาธิปไตย  สําหรับอินโดนีเซียน้ันที่มีพื้นที่ขนาดใหญและ
และความหลากหลายความทาทายจึงทวีคูณขึ้นเปนไปหลาย
เทา 139

128  การเปล่ียนผานไปเปนประชาธิปไตยยังเห็นวามี
ความขัดแยงระหวางศาสนาที่เพิ่มขึ้นแมวาจะลดความรุนแรง
ลงนับตั้งแตป 2004 ซ่ึงเปนปที่ไดระบุในรายงานประเทศวา
เปนจุดเร่ิมตนของชวงระยะประชาธิปไตยใหม  ความออนแอ
ของหนวยงานราชการของรัฐในการจัดการกับความขัดแยง
ทางศาสนาเปนส่ิงที่ทําใหสถานการณดูเลวรายลง 140

129 

                                                
128

Human Rights Council, ‘Report of the Working Group on the 

Universal Periodic Review – Indonesia’, Doc.A/HRC/21/7, 5 July 2012, 

cited in the Indonesia Country Report, at Part III. 
129รายงานประเทศอินโดนีเซีย, สวนท่ี III 

ประเทศอ่ืนๆ ที่ซ่ึงประชาธิปไตยนําไปสูความออนแอของรัฐ
ซ่ึงมีสวนทําใหเกิดความขัดแยงทางศาสนาในเมียนมาร  
นับตั้งแตรัฐบาลทหารเมียนมารไดประกาศในป 2011 วาพวก
เขาจะนําประเทศไปสูกระบวนการประชาธิปไตยทาง
การเมือง ความมุงหวังของการเมืองที่แขงกันกันไดมีอิทธิพล
ตอภูมิทัศนทางการเมืองและพรรคการเมืองที่ไมเห็นดวยที่จะ
วิจารณผูที่เก่ียวของกับ ความขัดแยงทางศาสนา  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุมชาตินิยมชาวพุทธ 

5. การกระจายอํานาจ 

โดยปกติการกระจายอํานาจเปนการจํากัดอํานาจของรัฐ
เน่ืองจากชุมชนทองถิ่นถูกทําใหมีขอบเขตการใชอํานาจทาง
การเมืองเพิ่มขึ้นและใหพวกเขาสามารถปกครองตัวเองได  
อยางไรก็ตามการกระจายอํานาจอาจจะเปนดาบสองคม
สําหรับสิทธิมนุษยชนหากไมไดมีรากฐานที่แข็งแกรงของการ
คุมครองสิทธิหรือมติมหาชนระหวางศาสนาที่เชื่อถือได  
ดังน้ันคานิยมของผูปกครองทองถิ่นอาจจะกอใหเกิดการ
จํากัดเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา ของศาสนา
ของคนกลุมนอย  ขณะที่เจาหนาที่ทองถิ่นไมสามารถหรือไม
เต็มใจที่จะคุมครองสิทธิของ ศาสนาของคนกลุมนอย   ส่ิงน้ีก็
อาจจะนําไปสูการขมเหงหรือความขัดแยงระหวางนิกายของ
ศาสนา  ผลลัพธที่ไมคอยดีของการกระจายอํานาจไดมีการตั้ง
ขอสังเกตวาเปนกรณีในอินโดนีเซียและลาว 

ในอินโดนีเซียน้ัน การปกครองตัวของของภูมิภาคไดกระจาย
เพิ่มขึ้นหลังจากส้ินสุดยุคเผด็จการซูฮารโต  ตามที่เนนใน
รายงานประเทศ  ศาสนาเปนหน่ึงของพื้นที่ที่ถูกแยกออกจาก
เจาหนาที่ของรัฐบาลทองถิ่น  คําชี้แจงของกฎหมายเก่ียวกับ
การปกครองตัวเองระดับภูมิภาคอธิบายถึงเร่ืองศาสนาวา
รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษทางศาสนา การรับรองศาสนา และ
นโยบายของชีวิตทางศาสนา  อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ
แลวรัฐบาลทองถิ่นจํานวนมากไดประกาศใชกฎหมายเปน
เร่ืองที่สงผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอ เสรีภาพทาง
ความคิด จิตสํานึก และศาสนา   มีขอบังคับจํานวนมากที่ใช
ควบคุมดูแลชีวิตทางศาสนาหรือแมกระทั่งอางถึงคานิยมทาง
ศาสนาที่ใชเปนพื้นฐานของกฎหมายทองถิ่น  การกระจาย
อํานาจทําใหเกิดความซับซอนในการวิเคราะหกฎหมายที่
เก่ียวกับ เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา ที่ถูก
ควบคุมดูแล รับประกัน และคุมครองในอินโดนีเซีย  ในเดือน
กรกฎาคม 2013 มีพื้นที่ที่ปกครองตัวเอง 539 แหง 
(ประกอบดวย 34 จังหวัด 412 อําเภอ และ 93 เมือง)  
กฎหมายทองถิ่นถูกประกาศใชโดยเจาหนาที่ทองถิ่นในระดับ
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32 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

จังหวัด อําเภอ และเมืองซ่ึงมีกฎหมายที่ใชอยูหลายหมื่นฉลับ  
กฎหมายทองถิ่นจํานวนมากเหลาน้ีทําใหเปนเร่ืองยากในการ
ประเมินอยางแมนยําสําหรับขอบเขตผลกระทบที่มีตอ
เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอินโดนีเซีย141

130 

ดังที่กลาวมาเปนที่นาสังเกตวามีกฎหมายหลายฉบับจาก
กฎหมายเหลาน้ีที่จํากัด เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และ
ศาสนา  รวมถึงการจํากัดคนที่แตกตางจากผูอ่ืน รวมถึงการ
ปฏิเสธที่จะใหใบอนุญาตสรางสถานนมัสการเชนเดียวกับการ
บัญญัติกฎหมายทองถิ่นอ่ืนๆ ที่มีพื้นฐานจากศาสนา  
กฎหมายจํานวนมากเหลาน้ีถูกผานเปนกฎหมายบนพื้นฐาน
ของการรักษาความเปนระเบียบของสังคมรวมถึงความ
จําเปนที่ตองรักษาความปรองดองทามกลางชุมชนศาสนา  
นอกจากน้ี (เชนเดียวกับขอสังเกตในรายงานประเทศ) 

กฎหมายทองถิ่นจํานวนมากเลือกปฏิบัติกับผูหญิงและ
ศาสนาของคนกลุมนอย เพราะเหตุทางศาสนาที่เพิ่มขึ้น 142

131  

ในรายงานนับจากป 2010 ถึง 2013 คณะกรรมการแหงชาติ
ดานการใชกําลังตอผูหญิง ( Komnas Perempuan) ไดแจก
แจงนโยบายการเลือกปฏิบัติ 145 ฉบับ ซ่ึงมี 63 ฉบับมุง
เปาหมายที่ผูหญิง และ 91 ฉบับเปนการควบคุมดูแลศาสนา
ที่สงผลเชิงลบตอเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา   

มี 9 จาก 91 นโยบายที่จํากัดเสรีภาพทางศาสนาของ มุสลิม
อาหมาดิยาห เปนพิเศษ  ในป 2013 มีนโยบายการเลือก
ปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นมากกวาสองเทาถึง 334 ฉบับที่ระดับทองถิ่น  
โดยสวนใหญอยูบนพื้นฐาน (โดยชัดแจงหรือโดยนัย) ของ
มุมมองบางอยางทางศาสนา  คณะกรรมการชี้ใหเห็นวา 31 

ฉบับของนโยบายดังกลาวมุงเปาหมายไปที่ ศาสนาของคน
กลุมนอย  และเปนการเลือกปฏิบัติทางออมตอผูหญิงที่เปน
ศาสนาของคนกลุมนอย รวมถึงกฎหมาย 70 ฉบับที่
ควบคุมดูแลการแตงกายของผูหญิงโดยใชพื้นฐานทางศาสนา  
ขอบังคับบนพื้นฐานทางศาสนาเหลาน้ีเปนการพยายามเขา
มาควบคุมความประพฤติในวงกวางรวมถึงเรียกรองใหผูหญิง
สวมผาคลุมศีรษะ การจํากัดการขายและการแจกจายเหลา 
การเลนการพนัน การเปนโสเภณี การแสดงพฤติกรรม
บางอยางที่สอดคลองกับอิสลาม การทําขอผูกมัดเชิงบังคับ 
เชน การจายเงินบริจาคทางศาสนา (ซะกาต) หรือการอาน
พระคัมภีรอันกุรอาน และอ่ืนๆ  ตัวอยางที่ชัดเจนพบเพิ่มขึ้น
ในรายงานประเทศคือ กฎหมายทองถิ่นฉบับที่ 12/2009 ของ
เมืองทาซิกมาลายาในชวาตะวันตกที่มีหัวขอ “การพัฒนา
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คานิยมทางสังคมบนพื้นฐานของขนบธรรมเนียมอิสลามและ
สังคมของเมืองทาซิกมาลายา”  ที่ใชเพื่อควบคุมดูแล
พฤติกรรมในวงกวางจากการฉอราษฎรบังหลวง การคบชู 
(ตางเพศหรือเพศเดียวกัน) การเลนการพนัน การทําแทง 
การใชความบันเทิงรูปแบบตางๆ ซ่ึง “แสดงออกถึงการ
อนาจารทางเพศ” จนถึงการใชเวทมนตคาถา ( perdukunan) 

ที่มีแนวโนมจะขัดแยงกับความเชื่อทางศาสนาและคําสอน
ผิดเพี้ยน (aliran sesat) ในป 2012 มีความพยายามในการ
จัดตั้ง “ตํารวจชารีอะห” เพื่อบังคับใชกฎหมายน้ี แตถูก
ลมเลิกเน่ืองจากไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชน143
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รายงานประเทศตั้งขอสังเกตวาขณะที่กฎหมายทองถิ่นสวน
ใหญพยายามที่จะควบคุมดูแลพฤติกรรมบนพื้นฐานทาง
ศาสนาตามอิสลาม  แตก็ยังมีความพยายามบางอยางที่ไม
ประสบความสําเร็จในการผานกฎหมายที่อิงจากศาสนาคริสต  
ตัวอยางที่ชัดเจนคือ รางกฎหมายที่นําเสนอในป 2007 ใน
การทําใหเมืองมานอกวารีซ่ึงเปนเมืองในเขตปาปวใหเปน 
“เมืองแหงไบเบิล” ที่มีการระบุอนุมาตราที่ชัดเจนสําหรับการ
สรางสถานนมัสการที่ไมใชของชาวคริสตหรือการสวมเส้ือผา
ทางศาสนา (เชน ผาคลุมศีรษะสําหรับผูหญิงมุสลิม) เปน
เร่ืองที่ผิดกฎหมาย  แตรางกฎหมายน้ีไดรับการคัดคานและ
ถูกปฏิเสธไมเพียงแตโดยมุสลิมเทาน้ัน แตยังถูกคัดคานจาก
ชาวคริสตกระแสหลักของประเทศดวย  ยังมีความพยายามที่
จะแกไขกฎหมายที่นําเสนอเพื่อทําใหมีการเลือกปฏิบัติที่
นอยลง แตความพยายามน้ีก็ไมประสบความสําเร็จ 144
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รายงานประเทศเนนใหเห็นถึงกรณีพิเศษของจังหวัดอาเจะห  
ซ่ึงสถานะของจังหวัดพิเศษทําใหมันมีความแตกตางจาก
พื้นที่อ่ืนๆ ในลักษณะการผานกฎหมายเพื่อบริหารจัดการกับ
ศาสนา  โดยมีการผานกฎหมายขอบังคับบนพื้นฐานชารีอะห
นับตั้งแตป 1999  ในป 2001 อาเจะหไดรับสิทธิ์ตาม
กฎหมายเขตปกครองตนเองพิเศษซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากที่มีการ
ผานขอบังคับชารีอะหสองสามฉบับเก่ียวกับบทลงโทษทาง
อาญาสําหรับการกระทําผิด เชน การเลนการพนัน การขาย
และการบริโภคเหลา การควบคุมดูแลชุดแตงกายของผูหญิง
มุสลิม  หลังจากที่ไดมีการลงนามขอตกลงสันติภาพในป 
2005 อาเจะหไดรับสิทธิ์ยกสถานะเปนเขตปกครองพิเศษ 
(ผานกฎหมายฉบับที่ 11 ป 2006) ซ่ึงเปนการปูทางไปสูการ
นํากฎหมายชารีอะหหรือกฎหมายอิสลามสําหรับมุสลิมไป
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33 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

ปฏิบัติ  มาตรา 126 ของกฎหมายป 2006 แถลงวามุสลิมทุก
คนในอาเจะหมีขอผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ชารีอะห และผูพํานักทุกคน (ไมสนใจศาสนา) มีขอผูกพันที่
จะตองเคารพกฎหมายชารีอะห  การนํากฎหมายอิสลามของ
อาเจะหไปปฏิบัติมีการขยายออกสูวงกวางมากกวาพื้นที่อ่ืนๆ 
เน่ืองจากมันรวมเอากฎหมายอาญาอิสลามไวดวย  ความ
ประพฤติบางอยาง เชน การด่ืมเหลาและการเลนการพนันถือ
เปนความผิดทางอาญา ( qanunjinayah) และรัฐสภาของอา
เจะหพยายามที่จะผานกฎหมายอาญาอิสลามใหครอบคลุม
มากขึ้น  กฎหมายที่มีอยูและกฎหมายที่นําเสนอจํานวนมาก
มีลักษณะขัดกับรัฐธรรมนูญของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลักประกันสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน145
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รัฐบาลที่มีการกระจายอํานาจยังมีสวนทําใหมีการขมเหงทาง
ศาสนาเกิดขึ้นในลาว  นับตั้งแตการออกพระราชกฤษฎีกา
ฉบับที่ 92 ในป 2002กระทรวงการศาสนาของแนวรวมลาว
สรางชาติ (“LFNC”) เปดเผยวาไดรับเอานโยบายการไมเขา
ไปมีสวนรวมในความขัดแยงทางศาสนาทองถิ่นในกรณีที่
รุนแรง  ดังน้ันทาง LFNC ไดสงเสริมใหเจาหนาที่ทองถิ่น
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นโดยใชพระราชกฤษฎีกาฉบับ
ที่ 92 เปนแนวทาง  การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ
ศาสนามีผลทําใหมีการนําพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 92 ไป
ปฏิบัติอยางไมสอดคลองกับสถานะของเสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา ที่แตกตางกันระหวางแตละศาสนาใน
ลาว  ขณะที่มีการยอมรับความเห็นตางของศาสนาอ่ืนและ
ขอบเขตอ่ืนๆ ที่มากขึ้นสําหรับเสรีภาพทางศาสนาในพื้นที่
ตางๆ  แตก็ยังมีการเพิ่มขึ้นของความใจแคบทางศาสนาและ
ขอจํากัดที่มากขึ้นตอเสรีภาพทางศาสนาอ่ืนๆ146
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ตามที่ไดเนนในรายงานประเทศ สถานะของเสรีภาพทาง
ศาสนาไดมีการปรับปรุงดีขึ้นในพื้นที่เมืองใหญ เชน เวียง
จันทร ทาแขก ปากเซ และสะหวันเขต  อยางไรก็ตามยังมี
เร่ืองที่นาเปนหวงอยางมากในบางพื้นที่ของชนบทที่ซ่ึงการ
คุกคามของการขับไล การกักขัง และการกระทําการอ่ืนๆ ใน
ลักษณะการขมเหงที่ยังมีคงอยูอยางตอเน่ือง  รายงาน
ประเทศไดตั้งขอสังเกตวา (เมื่อปที่ผานมาน้ี) รายงานของ
การกระทําการขมเหงดังกลาวไดมีศูนยกลางที่พื้นที่ชนบท
บางแหงของจังหวัดสะหวันเขต บอลิคําไซ และหลวงนํ้าทามี
สัญญาณบงบอกวาการกระทําการขมเหงทางศาสนาเหลาน้ี
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ไมไดมีรากฐานจากนโยบายของรัฐบาลที่รวบอํานาจ
ศูนยกลาง แตเปนการกระทําของผูกระทําฝายรัฐทองถิ่นที่มี
สวนมาจากการกระจายอํานาจ 147
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C. ปจจัยทางสังคม 

1. ความขัดแยงระหวาง ศาสนาของคนกลุมหลัก และ
กลุมนอย 

เน่ืองจากมีความหลากหลายทางศาสนาอยูพอสมควรใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน พลวัตรการเปล่ียนแปลง ศาสนาของ
คนกลุมหลัก และกลุมนอยจึงสงผลกระทบตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชนและสังคมของประเทศเหลาน้ี  
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดมีประชากรที่เปน ศาสนาของ
คนกลุมหลัก ที่มีอิทธิพล ขณะที่เพื่อนรวมชาติยึดติดกับ
ศาสนากลุมนอยที่หลากหลาย  การรวมกลุมของศาสนากลุม
นอยเปนส่ิงที่มีความแตกตางกัน  การคุมครองสิทธิของ
เสรีภาพทางศาสนาและความเชื่อสําหรับทุกคนสามารถชวย
แกปญหาความตึงเครียดทามกลางกลุมที่หลากหลายโดยการ
ใหหลักประกันที่มากขึ้นกับทุกคนวาเกียรติสวนตัวของพวก
เขาจะไดรับการคุมครอง  การขมเหงทางศาสนาดูเหมือนวา
จะเพิ่มขึ้นที่ซ่ึงศาสนากลุมหลักที่มีอิทธิพลพยายามอางสิทธิ์
ความเหนือกวาศาสนากลุมนอยและใชอํานาจรัฐเพื่อกําหนด
ขอจํากัดกับคนกลุมนอย 

ตัวอยางที่ศาสนาที่มีอิทธิพลไดพยายามที่จะใชอํานาจรัฐเพื่อ
จํากัดสิทธิของคนกลุมนอย คือมาเลเซีย  อํานาจสูงสุดของ
อิสลามที่ไดอางสิทธิ์เหนือศาสนาอ่ืนสามารถที่จะระบุวามี
สวนทําใหมีการเพิ่มขึ้นของการขมเหงศาสนากลุมนอยและ
ความขัดแยงทางศาสนา  หลังจากที่ศาลสูงสุดไดตัดสินวา
คริสตจักรคาทอลิกสามารถที่จะใชคําวา “อัลเลาะห” ใน
จดหมายขาวภาษามลายูของพวกเขา  ไดมีการคัดคานจาก
มุสลิมบางกลุม  มีการโจมตีโบสถเพิ่มขึ้น  องคกรมุสลิมแหง
หน่ึง (PERKASA) ไดประทวงนอกศาลอุทธรณระหวางที่มี
การยื่นอุทธรณคดี โดยถือปายขอความเขียนวา “อัลเลาะห
สําหรับมุสลิมเทาน้ัน จงสูและอยากลัว” ประธานของ 
PERKASA อางวาคําวา “อัลเลาะห” ไมสามารถถูกนําไปใช
ในทางที่ผิดเพื่อจุดประสงคอ่ืน 148

137  คนอ่ืนไดอางวาชาว
มาเลเซียที่ไมใชมุสลิมซ่ึงเปนผูที่ไมยอมรับอํานาจสูงสุดของ
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34 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

อิสลามสามารถที่จะยายไปที่ประเทศอ่ืน 149

138  ทํานองเดียวกับ
ศาสนาพุทธในเมียนมารไดเรียกรองเพิ่มขึ้นเพื่อสรางอิทธิพล
และแรงกดดันตอรัฐบาลใหมีการจํากัดสิทธิของ ศาสนาของ
คนกลุมนอยที่นําไปสูการขมเหงและความขัดแยงทางศาสนา
ที่เพิ่มขึ้นในประเทศน้ี150
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ส่ิงน้ีไมไดหมายความวาประเทศที่มีวัฒนธรรมคลายกันจะมี
ภูมิคุมกันจากการขมเหงและความขัดแยง  จริงแลวมีสอง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ไมมีรายงานการขมเหงและความ
ขัดแยงทางศาสนาขณะที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรทาง
ศาสนาที่แตกตางกัน  ขณะที่สังคมสิงคโปรน้ันมีความ
หลากหลายทางศาสนา แตสังคมบรูไนน้ันมีศาสนาที่เปนหน่ึง
เดียวคือ อิสลาม  นอกจากน้ียังมีสถานการณที่รายงาน
เก่ียวกับการขมเหงทางศาสนาในประเทศที่มีศาสนาหน่ึง
เดียวเชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ประเทศไทย ลาว เวียดนาม 
และกัมพูชา  น่ันหมายถึงความสัมพันธของการมุงราย
ระหวางศาสนากลุมหลักและศาสนากลุมนอยสามารถมีสวน
ทําใหเกิด การขมเหงและความขัดแยงทางศาสนา ได  ส่ิงน้ี
เกิดขึ้นในที่ซ่ึงผูนับถือศาสนาหลักที่มีอิทธิพลมองถึงความ
เหมาะสมที่จะอางสิทธิ์เหนือกวา ศาสนาของคนกลุมนอย และ
สามารถที่จะใชอํานาจรัฐเพื่อกําหนดการจํากัดสิทธิ์กับศาสนา
ของคนกลุมนอย   ภายใตเงื่อนไขดังกลาว เสรีภาพทาง
ศาสนาของคนกลุมนอยถูกจํากัดอยางมาก  ผลที่เกิดขึ้น
ตามมาคือ การขมเหงและความขัดแยงทางศาสนา ดู
เหมือนวาจะเกิดขึ้นในประเทศตางๆ ที่ซ่ึงมีการคุมครอง
ศาสนาของคนกลุมนอยอยางไมมีประสิทธิภาพมากนัก 

2. ชาตินิยมทางศาสนา 

บอยคร้ังที่ การขมเหงและความขัดแยงทางศาสนา สามารถ
เกิดขึ้นไดจากการโตเถียงกันเก่ียวกับเอกลักษณของชาติหรือ
อิทธิพลของกลุมเชื้อชาติ /ชาติพันธุ นอกจากน้ีเน่ืองจาก
ศาสนาถือเปนสวนหน่ึงของเอกลักษณของทองถิ่น  ดังน้ัน
บอยคร้ังมันจึงถูกปลุกเพื่อสนับสนุนการเรียกรองของลัทธิ
ชาตินิยม  จริงๆ แลวรายงานประเทศไดแสดงใหเห็นถึงการ
เพิ่มขึ้นของชาตินิยมทางศาสนาทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน  
ชาตินิยมทางศาสนา สามารถนิยามเปน “การเคล่ือนไหวทาง
สังคมที่อางถึงการพูดในนามของชาติและนิยามชาติใน

                                                
138ดูรายงานประเทศมาเลเซีย, สวนท่ี II.C 
139ดูรายงานประเทศมาเลเซีย, สวนท่ี II.C 

มุมมองของศาสนา” 151

140ชาตินิยมทางศาสนา เปนการใช
เอกลักษณทางศาสนาเพื่อเรียกรองใหผูนับถือศาสนา
เคล่ือนไหวเพื่อจะไดรับการสนับสนุนทางการเมืองและ
คัดคานกลุมศาสนาอ่ืน  ดังน้ันเปนที่นาสังเกตวา ชาตินิยม
ทางศาสนามีแนวโนมที่จะเปนความรุนแรงเชิงสัญลักษณและ
เชิงกายภาพเน่ืองจาก 

“ชาตินิยมทางศาสนา พยายามที่จะหาจัดแนวและขีดเสน
ขอบเขตของชุมชนทางศาสนาและการเมืองใหตรงกัน  ส่ิง
น้ีทําใหเกิดผลในเร่ืองความจงเกลียดจงชังทางการเมือง
ระดับสูงตอคนที่อยูนอกขอบเขตที่พวกเขากําหนดไว  คน
ที่ไมเห็นดวยทางศาสนาถือวาเปนคนทรยศตอชาติและคน
ที่เห็นดวยก็ถือวาเปนคนจงรักภักดีตอชาติการจัดแนว
ขอบเขตศาสนาและชาติใหตรงกันมีแนวโนมทําใหเกิดการ
ตัดแบงที่เปนการทําลายแนวโนมความเปนศูนยกลางของ
สังคมความหลากหลาย”152

141 

ชาตินิยมทางศาสนา เปนปจจัยในการเปล่ียนแปลงในการ
เรียกรองโดยผูกระทําการฝายศาสนาเพื่อใหศาสนาที่พวกเขา
ชอบน้ันมีอิทธิพลเหนือขอบังคับของรัฐและนโยบายของ
รัฐบาล  โดยเปนปจจัยที่มีสวนสําคัญยิ่งตอความขัดแยงที่
ดําเนินอยูระหวางชาวพุทธและมุสลิมในเมียนมาร และ
สามารถแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของความขัดแยงทางศาสนา
ระหวางคนที่เปนมุสลิมและไมเปนมุสลิมในมาเลเซียอีกดวย 

ตามรายงานประเทศเมียนมารที่เนนใหเห็นวาความมุงราย
ของชาตินิยมทางศาสนาพุทธตอมุสลิมน้ันมีรากฐานบางสวน
มาจากความกลัววาศาสนาอิสลามจะเขายึดครองเมียนมาร  
ที่แยกวาน้ีคือขอเท็จจริงที่วาประเทศตางๆ ที่ถูกเขาใจวาคร้ัง
หน่ึงเคยเปนเมืองพุทธหรือฮินดูมากอน (เชน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และอาฟกานิสถาน) ในตอนน้ีอิสลามกลายเปน
ศาสนาของคนกลุมหลัก   นอกจากน้ียังมีมิติทาง
ประวัติศาสตรเก่ียวกับการมุงรายน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่งมุสลิม
ชาวอินเดียซ่ึงเปนผูที่อพยพที่ถูกเกณฑมาดวยเหตุผลทาง

                                                
140

 Philip S. Gorski&GülayTürkmen-Dervişoğlu, Religion, Nationalism, 

and International Security: Creation Myths and Social Mechanisms, in 

Chris Siple, Dennis Hoover, &Pauletta Otis (eds.), Routledge Handbook 

of Religion and Security136, หนา140. พวกเขามีความเห็นท่ีแตกตางกัน
เกี่ยวกับศาสนาของประชาชนหรือศาสนาการเมืองซึ่งเปน “การเคลื่อนไหว
ทางการเมืองท่ีอางถึงการพูดในนามของชุมชนทางศาสนาโดยไมไดกําหนด
ระบบการเมืองในมุมมองทางศาสนา 
141เรื่องเดียวกัน, หนา 141 
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35 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

เศรษฐกิจจากอินเดียระหวางการปกครองอาณานิคมของ
อังกฤษ 

มีการแขงขันอยางตึงเครียดในตลาดแรงงานระหวางผูอพยพ
เหลาน้ีและชาวพมาพื้นเมือง  ส่ิงน้ีถูกทําใหแยลงอีกโดย
ขอเท็จจริงที่วาชาวอินเดียในอาณานิคมพมาน้ันถูกเกณฑมา
อยูในตําแหนงตางๆ ภายในระบบราชการของอาณานิคมเปน
สาเหตุใหเกิดความขุนเคืองทามกลางคนพื้นเมืองชาวพมาซ่ึง
รูสึกวาพวกเขาตกอยูภายใตอาณานิคมสองชั้น (ชั้นแรกคือ 
อังกฤษและชั้นที่สองคือ อินเดีย) ดวยเหตุน้ีลัทธิ ชาตินิยม
พมาจึงถูกปะทุขึ้นโดยการผสมเขากับการตอตานอาณานิคม
เชนเดียวกับแนวคิดกลุมที่ตอตานอินเดีย /มุสลิม  ส่ิงน้ีทําให
เกิดคล่ืนของกระแสชาตินิยมตอธุรกิจที่เปนเจาของโดยคน
อินเดียหลังจากที่ประเทศไดรับเอกราชในป 1948 153

142  

แนวคิดการตอตานอินเดียคอยๆ พัฒนามาเปนเวลาหลายป
จนมีการเผยแพรไปสูอคติทางศาสนาในวงกวางตอมุสลิม
ทั้งหมด  แมวาจะมีมุสลิมอยูไมมากนักในเมียนมาร แต
กระแสน้ีก็โหมรุนแรงขึ้นโดยคําทํานายที่เชื่อในวงกวางวา
ศาสนาพุทธจะตองประสบกับการลมสลาย 5,000 ปหลังจาก
ที่พระพุทธเจาไดออกประกาศพุทธศาสนา154

143 

ในมาเลเซีย ชาตินิยมมลายู-มุสลิมถือเปนเหตุผลทําใหเกิด
การขมเหงและความขัดแยงทางศาสนา ที่เพิ่มขึ้นชาตินิยมยัง
เชื่อมโยงไปยังการผสานกันของศาสนาและเชื้อชาติใน
มาเลเซียและการเกิดขึ้นของมุสลิมอนุรักษนิยม  ในมาเลเซีย
น้ันความเก่ียวของรวมกันของชาติพันธุมลายูกับอิสลาม
กลายเปนแหลงกําเนิดความเคล่ือนไหวสําหรับชาตินิยมทาง
ชาติพันธุ-ศาสนา  บทบัญญัติที่มีการนิยามไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา 160 วา มลายูเปนบุคล “ซ่ึงเชื่อในศาสนาอิสลาม พูด
ภาษามลายู และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมมลาย”ู  ซ่ึง
ในตอนน้ีมีการใชเพื่อยืนยันถึงความไมสามารถแบงแยกจาก
กันไดระหวางมลายูกับมุสลิม  ส่ิงน้ีไดมีการเนนที่การแบง
ระหวางมลายู /มุสลิมกับไมใชมลายู /ไมใชมุสลิม  และความ
หวาดระแวงและความมุงรายที่ดูเลวรายขึ้นระหวางมลาย-ู

มุสลิมกับประชากรสวนที่เหลือ  ตามที่เนนในรายงาน
ประเทศ  กลุมมุสลิมอนุรักษนิยมมีบทบาที่สําคัญมากขึ้นเมื่อ
สองสามปที่ผานมา  รายงานไดย้ําใหเห็นถึงปจจัยสอง
ประการกลาวคือ ประการแรกมีความเชื่อที่แพรหลายเพิ่มขึ้น
วาคนที่ไมใชมุสลิมและอุดมคติแบบเสรีนิยมน้ันเปนภัย

                                                
142ดูรายงานประเทศพมา, สวนท่ี III.A.2 
143ดูรายงานประเทศพมา, สวนท่ี III.A.2 

คุกคามตออิทธิพลหลักของอิสลามและมลายูในมาเลเซีย  
ประการที่สองคือ การสนับสนุนที่ลดลงสําหรับการปกครอง
ของพรรค Barisan Nasional Party ทําใหพรรคตองกระตุน
ใหนักการเมืองเนนไปที่นโยบายที่เอ้ือประโยชนตอชาวมลายู
เพื่อที่จะไดรับการสนับสนุนอีกคร้ัง  ส่ิงน้ีเปนการบอนทําลาย
อยางรุนแรงตอการถกเถียงของพลเมืองที่มีการตั้งคําถาม
เก่ียวกับตําแหนงทางชาติพันธุมลายูในกฎหมายและนโยบาย
ของมาเลเซียที่ถูกมองวาเปนการโจมตีตออิสลามและในทาง
กลับกัน155

144 

นอกจากน้ีเปนส่ิงที่นาสังเกตวา ชาตินิยมทางศาสนา ใน
มาเลเซีย 156

145และเมียนมารมีการประสานเขากับชาตินิยมทาง
ชาติพันธุ  การรวมกันอยางใกลชิดของเชื้อชาติและศาสนาใน
ประเทศตางๆ เหลาน้ีทําใหเกิดความยากที่จะทําใหการ
อภิปรายเร่ืองเสรีภาพทางศาสนาหลุดจากประเด็นเร่ือง
เอกลักษณทางเชื้อชาติ  การเรียกรองโดยนักรณรงค สิทธิ
มนุษยชนเพื่อใหมีการคุมครองเสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนาที่ดีกวาไมไดประสบแคเพียงการตอตาน
พื้นฐานหลักคําสอนทางศาสนาเทาน้ันแตยังอยูบนพื้นฐานที่
เปนการบอนทําลายความเหนียวแนนทางเชื้อชาติหรือ
อิทธิพลของกลุมเชื้อชาติหลักอีกดวย 

3. การเคลื่อนไหวของกลุมรากหญา 

การเคล่ือนไหวของกลุมรากหญาสามารถเปนเหตุทําใหเกิด
การขมเหงและความขัดแยงทางศาสนาที่ซ่ึงการเคล่ือนไหว
ดังกลาวถูกใชเพื่อยุยงและกระจายความเกลียดชังทางศาสนา  
ส่ิงน้ีขัดแยงกับมาตรา 11 ของ AHRD และควรจะถูกจัดการ
โดยประเทศสมาชิกอาเซียน อยางเด็ดขาด  ในเมียนมารน้ัน 
การเพิกถอนการตรวจสอบเน้ือหาส่ือและการออกกฎหมาย
เก่ียวกับหนังสือพิมพรายวันนับตั้งแตการประกาศเสรีภาพ
ทางการเมืองในป 2011 ไดยินยอมใหมีการเผยแพรแนวคิด
ชาตินิยมศาสนาพุทธมากขึ้น 157

146 ซ่ึงเร่ืองน้ีไมสามารถทําได
                                                
144ดูรายงานประเทศ, สวนท่ี III.A.3 
145มีการใชคําพูดโนมนาวในมาเลเซียท่ีซึ่งความเช่ือแบบอิสลามมีความ
เกี่ยวของใกลชิดกับเช้ือชาติมลายู  สิ่งนี้เปนการรวมกันท่ีมีการรับรองใน
รัฐธรรมนูญและไดมีการใชเปนเวลาหลายปเพื่อตอตาน เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา สําหรับมุสลิม  มาตรา 160 ของรัฐธรรมนูญแหงรัฐได
นิยามมลายูวาเปนวา มลายูเปนบุคลซึ่งเช่ือในศาสนาอิสลาม พูดภาษามลายู 
และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมมลายู …” ดูรายงานประเทศมาเลเซีย, สวนท่ี 
III.A.2 
146เมียนมารไดมีนิตยสารเอกชนแลวในรูปสื่อสิ่งพิมพกอนท่ีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในป 2011 แตอยูภายใตการตรวจสอบเนื้อหาอยาง
เขมงวด  หนังสือพิมพเอกชนรายวันเปนปรากฏการณใหมท่ีไมเคยมีมากอน
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36 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

หากยังคงอยูภายใตการตรวจสอบเน้ือหาของภาครัฐที่
เขมงวดของระบอบทหารแบบเดิม ตามที่ชี้ใหเห็นในรายงาน
ประเทศ  ส่ือเอกชนในเมียนมารไดใหความสําคัญเปนพิเศษ
เก่ียวกับการตอตานชาวโรฮิงญา/บังคลาเทศและแสดงใหเห็น
ภาพความขัดแยงในรัฐยะไขที่เปนการใชความรุนแรงที่
เกิดขึ้นโดยผูอพยพมุสลิมบังคลาเทศที่กระทํากับชาวพุทธที่
เปนชาวยะไขพื้นเมือง  ส่ิงน้ีสามารถที่จะกลาวไดวามีแนวคิด
การตอตานโรฮิงญาที่ไดรับการสนับสนุนมากขึ้นในเมียนมาร
158
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การเคล่ือนไหวและการตอตานการเคล่ือนไหวที่เกิดขึ้น
ตามมาซ่ึงเปนการเผยแพรการยอมรับความเห็นตางและการ
ประสานความรวมมือทางศาสนาน้ัน จําเปนตองมีเพื่อ
สงเสริม เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา  ซ่ึงเปน
การขจัด การขมเหงและความขัดแยงทางศาสนาไดอยาง
ส้ินเชิง  หน่ึงในเงื่อนไขหลักสําหรับการทําใหประชาสังคมนา
อยูมากขึ้นคือการมีอยูของชองทางขอมูลอิสระหรือทางเลือก  
ดังน้ันที่ซ่ึงรัฐมีชองทางขอมูลที่มีอิทธิพลหลักมาเปนระยะ
เวลานาน การคอยๆ เกิดขึ้นของส่ือทางเลือกสามารถที่จะมี
สวนสําคัญในการหยุดการผูกขาดอํานาจและสรางเงื่อนไข
สําหรับความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น  ในคราวเดียวกันส่ิงน้ี
อาจจะยินยอมใหมีการแลกเปล่ียนแนวคิดที่เปนอิสระมากขึ้น
ที่สามารถนําไปสูความเขาใจระหวางศาสนาและการประสาน
ความรวมมือของประชาสังคม คําถามคือวาส่ือจะมีสวนชวย
ใหมีการสนับสนุนการประสานความรวมมือระหวางศาสนา
และการทําความเขาใจรวมกันได และดังน้ันจึงเปนการ
ยกระดับเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา หรือการ
บังคับดังกลาว เปนส่ิงที่ไมสามารถกําหนดไดลวงหนาไดงาย
นัก  เพียงพอที่จะกลาววาเสรีภาพที่มากขึ้นเปนกุญแจสําคัญ
สําหรับความทาทายตอผลประโยชนทางการเมืองที่ตั้งขึ้นมา 
และดูเหมือนวาส่ิงน้ีอาจจะนําไปสูการขยายพื้นที่สําหรับการ
ดําเนินการทางเสรีภาพขั้นพื้นฐานในวงกวางมากขึ้นสําหรับ
เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาที่ถือเปนสวนหน่ึง
ของเร่ืองน้ี 

โดยแทจริงแลวในเมียนมารน้ันมีความพยายามของกลุมราก
หญาเพื่อปองกันการยุยงใหเกลียดชังตอมุสลิม  เปนที่
ยอมรับกันทั่วไปวาคําพูดที่กอใหเกิดความเกลียดชังน้ันมี
บทบาทอยางมากในการกอจลาจลตอตานมุสลิมตลอด
                                                                            
ในชวง 50 ปนับต้ังแตนายพลเนวินเขายึดอํานาจในการปฏิวัติในป 1962 ดู
รายงานประเทศเมียนมาร, สวนท่ี III.A.3 
147รายงานประเทศเมียนมาร, สวนท่ี III.A.3 

ระยะเวลาสองสามปที่ผานมา  มีผูวิจารณมากขึ้นที่ไดพูดและ
เขียนตอตานการเผยแพรคําพูดเพื่อใหเกิดความเกลียดชังใน
เมียนมารยุคปจจุบัน  ในเดือนเมษายน ป 2014 นักรณรงค
ประชาธิปไตยจุดกระแสความเคล่ือนไหวที่เรียกวา 
Panzaga(คําพูดภาษาดอกไม) ที่นําโดย Nay Phone Lattซ่ึง
เปนบล็อกเกอรชื่อดังของเมียนมารที่เคยถูกติดคุกกอนหนาน้ี
ในป 2007 เปนเวลา 20 ปตามกฎหมายธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส159

148  การรณรงคมีจุดประสงคเพื่อใหการศึกษา
กับประชาชนเก่ียวกับอันตรายของ คําพูดเพื่อใหเกิดความ
เกลียดชัง และเพื่อโนมนาวใหพวกเขาสนับสนุนความ
พยายามคัดคานกลุมและบุคคลที่ใช คําพูดเพื่อใหเกิดความ
เกลียดชัง   ในทายที่สุดกลุมน้ีมีความหวังที่จะโนมนาวกลุม
ความคิดสุดโตงใหหยุดเผยแพรคําพูดเพื่อใหเกิดความเกลียด
ชัง160
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การคอยๆ เกิดขึ้นของชองทางขอมูลทางเลือกถือวาเปน
ปจจัยเสริมดานบวกในมาเลเซีย  รายงานประเทศใหเหตุผล
เร่ืองน้ีวาอินเทอรเน็ตซ่ึงเปนการเปดสถานที่แหงใหมสําหรับ
นักเขียนและนักอานและเปนการกระตุนใหการเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วของเว็บขาวออนไลน เชน Malaysiakini.com และ 
Free Malaysia Today สําหรับประชาชนทั่วไปก็เร่ิมตนที่จะ
แสดงความคิดเห็นของพวกเขาผานทางบล็อกและโซเชียล
มีเดียมากขึ้น  รายงานประเทศชี้ใหเห็นวาชาวมาเลเซียน้ันมี
ความรูความสามารถเก่ียวกับการใชงานอินเทอรเน็ตเพิ่มมาก
ขึ้นและมาเลเซียก็เปนหน่ึงในประเทศที่มีอัตราการเติบโตของ
อินเทอรเน็ตที่เร็วที่สุดในทุกกลุมอายุที่ 66 เปอรเซ็นตในป 
2012  ผลที่ไดคือความสําเร็จที่เพิ่มขึ้นของขอมูลและขาวสาร
ทําใหสาธารณชนมาเลเซีย (โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน) 

กําลังเขามามีสวนรวมมากขึ้นในประเด็นทางการเมืองรวมถึง
ประเด็นเร่ืองความยุติธรรมทางสังคมและ สิทธิมนุษยชน   ณ 
จุดน้ีผลกระทบของส่ิงน้ีก็ผสมปนเปกัน แตมีการตระหนัก
มากขึ้นในเร่ืองของความจําเปนในการคุมครองสิทธิมนุษยชน
161
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4. ความเปนผูนําทางศาสนา 

นอกเหนือจากองคกรประชาสังคมแลว  ผูนําและองคกร
ศาสนาที่เดินทางสายกลางก็เปนกุญแจสําคัญในการสราง
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 Nay Phone Lattถูกปลอยตัวในป 2012 ตามกฎหมายนิรโทษมวลชน  ดู
รายงานประเทศเมียนมาร, สวนท่ี III.B 
149ดูรายงานประเทศเมียนมาร, สวนท่ี III.B 
150ดูรายงานประเทศอินโดนีเซีย, สวนท่ี III 



การสังเคราะห 

37 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

เงื่อนไขของสิทธิสําหรับการคุมครอง เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา  และสําหรับการลดลงของ ความขัดแยง
ทางศาสนา   เปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูนํา ศาสนาของ
คนกลุมหลักที่จะรับรองยืนยันถึงมุมมองทางศาสนาแบบสาย
กลาง และความเต็มใจที่จะยอมรับและสนับสนุนสําหรับสิทธิ
ที่เทาเทียมกันของ ศาสนาของคนกลุมนอย   วิธีการหน่ึงซ่ึง
ผูนําและองคกรศาสนาสามารถทําไดคือการสนับสนุนการ
ประสานความรวมมือระหวางศาสนาผานการเจรจาระหวาง
ความเชื่อที่ตางกัน 

ในอินโดนีเซียน้ัน ความเปนกลางขององคกรมุสลิมที่จัดตั้งขึ้น
อยางดีและมีขนาดใหญที่สุด เชน Muhammadiyahและ
Nahdhatul Ulama (NU)เปนปจจัยที่สําคัญที่ประกันถึงความ
ปรองดองระหวางศาสนาและประกันถึง เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา   ซ่ึงทั้งสององคกรเปนตัวแทน
ศูนยกลางและมีอิทธิพลอยางมากของอิสลามที่เปนกลาง  
พวกเขาเปนกลุมที่ไมเห็นดวยความคิดสุดโตง ไมใชความ
รุนแรง และยอมรับความเห็นตางของผูอ่ืน  แตก็ไมควรจะ
มองวาพวกเขาเปนองคกรฝายเสรีนิยม  ขณะที่โดยทั่วไป
แลว Muhammadiyahและ NU ยอมรับสิทธิมนุษยชนสากล  
พวกเขายังคงเนนความสําคัญที่คานิยมทางศาสนาเปนแหลง
ขนบธรรมเนียมทางสังคม  ส่ิงน้ีหมายความวาพวกเขากําลัง
เสาะหาความสมดุลระหวางคานิยมทางศาสนาและสิทธิใน
วิธีการที่ไมไดใหการยอมรับและการทําใหเปนจริงขึ้นมาได
อยางสมบูรณตอสิทธิมนุษยชน162
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ส่ิงที่แตกตางกันคือ การขาดแคลนองคกรมุสลิมที่แข็งแกรง
และยอมรับความเห็นตางที่สามารถมองวาเปนเหตุผลที่
มาเลเซียในไมก่ีปที่ผานมาไดด้ินรนตอสูกับการยอมรับ
ความเห็นตางศาสนาและความหลากหลายทางศาสนาเมื่อ
เปรียบเทียบกับอินโดนีเซีย  มีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของ
องคกรชาตินิยมมากขึ้นพรอมกับมุมมองสุดโตงเก่ียวกับเชื้อ
ชาติและศาสนา  แตถึงกระน้ันก็ตามพบวามีความพยายาม
คร้ังแลวคร้ังเลาจากฝายรัฐและไมใชฝายรัฐเพื่อปรับปรุงการ
สนทนาระหวางความเชื่อเพื่อสงเสริมความเขาใจระหวาง
ศาสนา  ตัวอยางเชน Malaysian Consultative Council of 

Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism, and Taoism 

(MCCBCHST) ไดมีการจัดเจรจาระหวางความเชื่อรวมกัน
หลายคร้ังตลอดหลายปที่ผานมา  ทาง MCCBCHST ยินดี

                                                
151ดูรายงานประเทศอินโดนีเซีย, สวนท่ี III 

กับการสนับสนุนบางอยาง (ไมใชทางการเงิน) จากภาครัฐ
และมีการเขาถึงเจาหนาที่รัฐระดับสูงไดดีขึ้น163

152 

ทํานองเดียวกัน ในเมียนมารไดมีความพยายามทามกลาง
ผูนําศาสนาในการสรางการสนทนาระหวางความเชื่อ  การ
พัฒนาที่เห็นไดชัดเจนมากที่สุดคือ การสรางกลุมตางความ
เชื่อ (Interfaith Group) ซ่ึงประกอบดวยบุคคลที่เปนตัวแทน
ของศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม และฮินดู  โดยประธานาธิปดี
เต็งเสงไดมอบรางวัลยอดเยี่ยม ( Excellence Award) ใหกับ
กลุมน้ีในวันที่ 30 เมษายน 2013 164
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ในลาวน้ัน คริสตจักรอีแวงเจลิคอลลาว ( LEC) ไดรับ
โปรแกรมและกิจกรรมตางๆ เขามาในชุมชนทองถิ่นเพื่อ
สนับสนุนความเปนปกแผนระหวางคนของศาสนาที่แตกตาง
กัน และเพื่อใหการศึกษาเพื่อตอตานความใจแคบศาสนา  
นอกจากน้ีองคกรน้ียังใหส่ือการศึกษากับโรงเรียนประจํา
จังหวัดและเคร่ืองอุปโภคบริโภคแกผูประสบอุทกภัยใน
จังหวัดภาคใตของประเทศในป 2011  แมวาองคกรจะเปน
ตัวแทนของศาสนาของคนกลุมนอย   แตความพยายามของ 
LEC มีจุดมุงหมายที่การสนับสนุนการทําความเขาใจระหวาง
เจาหนาที่รัฐทองถิ่นและประชาชนทองถิ่นซ่ึงเปนนับถือ
ศาสนาพุทธเปนสวนใหญและศาสนาคริสตนิกายโปรแตส
แตนต165
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VI. ผลกระทบของความขัดแยงและการ
ขมเหงทางศาสนาตอภูมิภาค 

ในภาพโดยรวมแลว ความขัดแยงและการขมเหงทางศาสนา
ทั่วภูมิภาคอาเซียนไมไดนําไปสูผลกระทบที่รุนแรงในระดับ
ภูมิภาค (ยกเวนในกรณีของโรฮิงญาในเมียนมารซ่ึงเปนผูที่
หลบหนีจาก ความขัดแยงและการขมเหงทางศาสนา และ
เสาะหาการล้ีภัยในประเทศเพื่อนบานเชน ประเทศไทย 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย)  แตถึงกระน้ันก็ตามเงื่อนไขของ
เสรีภาพทางศาสนาที่เลวรายลงก็ควรจะเปนส่ิงที่กังวล
เน่ืองจากผลที่ไมตั้งใจที่อาจจะเกิดขึ้นกับสันติภาพและความ
มั่นคงของภูมิภาค 

 

                                                
152ดูรายงานประเทศมาเลเซีย, สวนท่ี II.J 
153ดูรายงานประเทศเมียนมาร, สวนท่ี III.B 
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38 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

A. ผลประโยชนของผูนับถือศาสนารวม 

มีขอสังเกตของเราที่วา ผลประโยชนของผูนับถือศาสนา
รวมกันสามารถสงผลกระทบตอความสัมพันธภายในภูมิภาค  
ในประเทศสมาชิกอาเซียนแตละประเทศน้ันสาวกของศาสนา
กลุมหลักมีผูรวมนับถือศาสนาทามกลาง ศาสนาของคนกลุม
นอยในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ตัวอยางเชน ขณะที่
มุสลิมเปน คนกลุม หลักในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน  
พวกเขาก็เปน คนกลุมนอย ในประเทศสมาชิกอาเซียน อ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งฟลิปปนส ประเทศไทย และเมียนมาร  
ความขัดแยงและการขมเหงทางศาสนา ในประเทศอาเซียน
ประเทศหน่ึงสามารถที่จะมีผลตอการกระทําที่เปนความ
รุนแรงที่เปนการแกแคนในอีกประเทศหน่ึง  นอกจากน้ี
ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีศาสนาหลักที่มีอิทธิพลอาจจะใช
กําลังเพื่อผลประโยชนของประเทศพี่นองเมื่อผูนับถือศาสนา
เดียวกันถูกขมเหงใน ประเทศสมาชิกอาเซียน   ส่ิงน้ีไมได
เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันเสมอไป  ดังน้ันการปฏิบัติตอ
ความเชื่อและคนกลุมนอยเปนพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําใหเกิด
ประสิทธิผลของอาเซียนในฐานะผูสรางชุมชน 

การขมเหงและความขัดแยงทางศาสนา ภายใน ประเทศ
สมาชิกอาเซียน ไมไดมีผลตอภายในประเทศเทาน้ัน แต
สามารถที่จะสงผลตอภูมิภาค  ส่ิงน้ียังหมายความวา ประเทศ
สมาชิกอาเซียน อาจจะมีความเก่ียวพันกันทางโครงสรางที่
สงผลตออิทธิพลตอรัฐบาลในเชิงบวกเพื่อปรับปรุง เสรีภาพ
ทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา ที่ประชาชนของอาเซียน
พึงพอใจ  การเก่ียวพันดังกลาวเปนส่ิงที่ตองรับผลบางอยางที่
เปนการชวยเหลือ ประเทศสมาชิกอาเซียน พันธมิตรในการ
เจรจาตอรองเร่ืองขอตกลงสันติภาพกับผูรวมนับถือศาสนา  
ตัวอยางเชน มาเลเซียซ่ึงประชากรสวนใหญเปนมุสลิมมีสวน
สําคัญในการชวยเหลือฟลิปปนสในการเจรจาตอรอง
สันติภาพกับขบวนการแบงแยกดินแดนมุสลิมในภาคใตของ
ฟลิปปนส  มีการพัฒนาขึ้นในทางบวกที่จะเสริมความรูสึก
ของชุมชนใหดีขึ้นทามกลาง ประเทศสมาชิกอาเซียน
เชนเดียวกับทามกลางประชากรอาเซียน 

มีความเส่ียงที่กลุมแนวคิดสุดโตงในประเทศหน่ึงอาจจะ
เผยแพรไปยังประเทศอ่ืนๆ  เครือขายระดับภูมิภาคน้ีมีอยูใน
ประเทศพี่นอง เชน ชุมชนมุสลิม  นอกจากน้ีความขัดแยง
ทางศาสนาในประเทศหน่ึงก็อาจจะมีผลสืบเน่ืองขาม
พรมแดนไปยังอีกประเทศหน่ึงเมื่อกลุมที่ถูกขมเหงหลบหนี
จากประเทศน้ันและกลายเปนผูล้ีภัยในประเทศเพื่อนบาน  
ความกาวหนาในดานการขนสงและการส่ือสารทําใหมีความ

งายขึ้นสําหรับผูรวมนับถือศาสนาในประเทศอ่ืนๆ ที่จะทราบ
วาสมาชิกของชุมชนของพวกเขาถูกปฏิบัติอยางไรในอีกที่
หน่ึง 

 

B. การสรางเครือขายภูมิภาค 

เน่ืองจากผูนับถือศาสนาน้ันกระจายอยูในสวนตางๆ ของ
ภูมิภาค  ดังน้ันจึงมีขอบเขตที่กวางมากสําหรับการส่ือสาร
ทามกลางพวกเขาและมีการเผยแพรของอุดมคติทางศาสนา
บางอยางเกิดขึ้นตามมา  อุดมคติทางศาสนาดังกลาวอาจจะ
อยูในระดับปานกลางหรือรุนแรงกวา 166

155  การพัฒนาที่สงผล
กระทบตอภาพโดยรวมทางศาสนาในประเทศหน่ึงสามารถ
เผยแพรไปยังประเทศอ่ืนไดงาย แตไมมีที่ไหนที่มีหลักฐาน
ชัดเจนทามกลางกลุมมุสลิมในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ซ่ึงมี
ความพยายามในการสรางเครือขายการประสานความรวมมือ
และการส่ือสารอยางใกลชิดสําหรับการแลกเปล่ียนแนวคิดที่
เก่ียวกับการตีความและการนํากฎหมายอิสลามไปปฏิบัติ 

รายงานประเทศบรูไนไดใหคําแนะนําพิเศษสําหรับการสราง
เครือขายภูมิภาคน้ี  โดยตั้งขอสังเกตถึงความคิดริเร่ิมของ
หัวหนาตุลาการอิสลามของบรูไนเพื่อสรางเครือขายการ
ประสานความรวมมือสําหรับศาลชารีอะหใน ประเทศสมาชิก
อาเซียนตางๆ นับตั้งแตเดือนกันยายนป 2013 167

156 

ส่ิงน้ีรวมถึงตัวแทนของศาลอิสลามจากมาเลเซีย สิงคโปร 
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และประเทศไทย  ซ่ึงเปนประจักษ
พยานที่ชัดเจนเพียงอยางเดียวเทาน้ันของการสรางเครือขาย
ศาสนาที่เกิดขึ้นในภูมิภาค  ผลกระทบของการสรางเครือขาย
ดังกลาวสามารถที่จะรวบรวมไดจากการตอบสนองของกลุม
อิสลามภูมิภาคตอการรับ ประมวลกฎหมายอาญาชารีอะซป 
2013  ของบรูไน  รัฐบาลบรูไนไดรับการยกยองโดยองคกร
อิสลามและนักการเมืองอิสลามมากมายจากประเทศเพื่อน
บานในเร่ืองความกลาที่จะรับใชพระเจาอยางแทจริง  ในป 
2013 พรรค Pan Malaysia Party (PAS) ซ่ึงไดมีการรณรงค

                                                
155

 Sidney Jones ไดจัดทําเอกสารท่ีเช่ือมโยงระหวางกลุมอิสลามหัวรุนแรง
และกอการรายในอินโดนีเซีย มาเลเซีย และภาคใตของฟลิปปนส  ดูเพิ่มเติม
Sidney Jones, ‘Indonesia Backgrounder: How the Jemaah 

IslamiyyahTerorist Network Operates’, International Crisis Group Asia 

Report 43, 2002.See also Sidney Jones, ‘Jemaah Islamiyah in South 

East Asia: Damaged but Still Dangerous,’ International Crisis Group 

Report No. 63, August 26, 2003. 
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39 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

มาอยางยาวนานสําหรับการนํากฎหมายอาญาอิสลามไปใช
ในมาเลเซียไดเผยแพรจดหมายเปดผนึกถึงสุลตานฮัสซัน โบ
เกียหในฐานะที่เปนหัวหนาพรรค Abdul HadiAwangเพื่อ
บอกใหทราบถึงการมีสิทธิ์ของเขาและสนับสนุนการปฏิรูป
กฎหมายของบรูไน  หลังจากน้ันนักการเมืองอิสลามชาว
มาเลเซียหลายคนไดอางอิงถึงแบบอยางบรูไนและอภิปราย
ถึงความเปนไปไดของการรับและการนํามาใชประมวล
กฎหมายลักษณะเดียวกันในประเทศของพวกเขา  สุลตาน
แหงรัฐกลันตันของมาเลเซียไดเสด็จเยี่ยมบรูไนในเดือน
ธันวาคม 2013 หลังจากน้ันไมนานก็มีการเยี่ยมเปนทางการ
โดยนายกรัฐมนตรีพรอมกับคณะผูแทน 8 คนจากรัฐบาลรัฐก
ลันตัน  สุลตานแหงรัฐกลันตัน ผูเชี่ยวชาญอิสลามแหงรัฐ 
และนายกรัฐมนตรีไดแสดงความชื่นชมสําหรับการปฏิรูป
กฎหมายของบรูไนและแสดงออกถึงเจตนาของพวกเขาที่
อยากจะเรียนรูจากบรูไน  การตัดสินใจของบรูไนในการ
เคล่ือนไปขางหนาโดยใชกระบวนการทางอิสลามทาง
กฎหมายที่อาจจะเปนการเพิ่มความเส่ียงในภูมิภาค
โดยเฉพาะอยางยิ่งการประจันหนากันของ “เชื้อชาติอิสลาม” 

ของ “การแสดงออกถึงศรัทธา” ระหวางกลุมการเมืองที่แขง
กันในมาเลเซียและอินโดนีเซีย 168

157  เปนที่นาสังเกตวาสุลตาน
ของบรูไนและผูเชี่ยวชาญอิสลามแหงรัฐมีประกาศความ
ปรารถนาวา ประมวลกฎหมายอาญาชารีอะซป 2013  จะ
กลายเปนตัวอยางภาพเชิงบวกสําหรับ ประเทศสมาชิก
อาเซียนที่เหลือ169

158 

ดังน้ันการประสานความรวมมือและการสรางเครือขาย
ภูมิภาคสามารถที่จะถูกใชเพื่อเผยแพรแนวคิดที่สามารถ
สงผลกระทบเชิงลบตอ เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และ
ศาสนา  นอกจากน้ียังเปนวิธีการซ่ึงประเทศอ่ืนๆ ที่มีขอมูล
สิทธิมนุษยชน ต่ํากวาระดับที่ยอมรับไดอาจจะใชประโยชน
เพื่อสรางอิทธิพลในภูมิภาค  ความเปนไปไดน้ีถูกขยายใหญ
ขึ้นโดยแนวทางปฏิบัติของรัฐอิสลามที่ไดมีสังเกตการณรัฐ
อิสลามอ่ืนๆ ภายนอกภูมิภาคสําหรับความปรารถนาเก่ียวกับ
การนํากฎหมายศาสนาไปใช  ซาอุดิอาระเบียและปากีสถาน
กลายเปนประเทศที่มีบทบาทในการเผยแพรอุดมคติและ
แนวคิดของอิสลามทั่วโลกมายังภูมิภาคอาเซียน  กลาวไดวา
บรูไนมีนักวิชาการศาสนาเปนที่ปรึกษาในทั้งสองประเทศน้ีใน
การจัดทําราง ประมวลกฎหมายอาญาชารีอะซป 2013   โดย
ขอเท็จจริงแลวรัฐบาลบรูไนไดยกยองซาอุดิอาระเบียวาเปน
                                                
157ดูรายงานประเทศบรูไน, สวนท่ี II.J 
158ดูรายงานประเทศบรูไน, สวนท่ี II.J 

ผูนําแบบอยางที่ดีในการนํากฎหมายอาญาอิสลามไปใชอยาง
ประสบความสําเร็จ170

159 

 

C. ผลกระทบขามพรมแดนและการบอนทําลาย
ความม่ันคง 

ในทางทฤษฎีน้ันการละเมิด สิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิก
อาเซียน มีโอกาสที่จะเปนการบอนทําลายความมั่นคงใน
ภูมิภาคหากไมไดมีการตรวจสอบ  ตัวอยางที่เกิดขึ้นไมนาน
มาน้ีคือความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการคุกคามมุสลิมโรฮิงญาใน
เมียนมาร  โดยไมคํานึงถึงลักษณะที่แทจริงของความขัดแยง
ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการขมเหงทางศาสนาหรือความขัดแยง
ภายในนิกาย แตขอเท็จจริงคือวามุสลิมโรฮิงญาจํานวนมาก
ไดหลบหนีจากเมียนมารเขาไปยังประเทศเพื่อนบานซ่ึงเปน
ผลมาจากความรุนแรงที่กระทําตอสิทธิมนุษยชนของพวกเขา
รวมถึงสิทธิที่จะมีเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา   

ในตอนน้ีพวกเขาไดเร่ิมตนเดินทางมาถึง ประเทศสมาชิก
อาเซียน  เชน ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  
ขาหลวงใหญผูล้ีภัยแหงสหประชาชาติ ( UNHCR) ประมาณ
วามีชาวโรฮิงญา 34,368 คนที่ถูกขึ้นทะเบียนเปนผูล้ีภัยใน
มาเลเซียพรอมกับชาวพุทธรัฐยะไข 7,940 คน  ขณะที่มี
จํานวนหลายพันคนที่อยูในประเทศอ่ืนๆ อยางผิดกฎหมาย
หรือรอคอยสถานะผูล้ีภัย171

160  นอกจากน้ียังมีรายงานถึงความ
รุนแรงที่มาจากความขัดแยงของชาวโรฮิงยาในประเทศเพื่อน
บานดวย  การประทะกันอยางรุนแรงในกรุงกัวลาลัมเปอรใน
มาเลเซียในเดือนมิถุนายน 2013 ซ่ึงทําใหมีผูเสียชีวิต 4 คน
และมีผูบาดเจ็บอยางนอย 15 คน ซ่ึงทั้งหมดเปนชาวพุทธ
เมียนมาร  นอกจากน้ียังมีการลอบยิงรถในกรุงกัวลาลัมเปอร
ซ่ึงมุงเปาหมายที่นักการเมือง 2 คนที่มาจากรัฐยะไข 172

161  

นอกจากน้ีในเดือนพฤษภาคม 2013 ตํารวจอินโดนีเซียสกัด
ก้ันแผนการโจมตีดวยระเบิดตอสถานทูตเมียนมารในกรุงจาร
กาตาซ่ึงผูตองสงสัยสารภาพวาพวกเขาทําไปเพื่อการแกแคน
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159ดูรายงานประเทศบรูไน, สวนท่ี II.H 
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ShibaniMahtani, Myanmar  Keeps  Rohingya  Muslims From 

Upstaging Summit, May 11, 2014 , Wall Street Journal, available at 

http://online.wsj.com/news/articles/SB100014240527023038518045795

55420352442450. 
161เรื่องเดียวกัน 
162เรื่องเดียวกัน 
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40 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

สถานการณยังเลวรายตอเน่ืองในเมียนมาร  ส่ิงน้ีก็อาจจะทํา
ใหผูล้ีภัยเดินทางเขาไปที่ ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนบาน 
และบางทีอาจจะมีการโจมตีมากขึ้นในประเทศเหลาน้ัน 
เพื่อใหมีการบังคับใชในภูมิภาคอยางมีประสิทธิผลจึงเปน
เร่ืองที่สําคัญอยางมากที่ตองพิจารณาวาอาเซียนจําเปนตองมี
กลไกที่แข็งแกรงขึ้นสําหรับการสรางอิทธิพลตอกิจการ
ภายในประเทศหรือไมตราบเทาที่เร่ืองน้ียังมีผลกระทบตอ
พรมแดนเพื่อนบาน 

 

VII. บทบาทของอาเซียนในการสงเสริม
และคุมครอง เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา 

 

A. การจัดการปญหาชองวางกฎเกณฑและการ
นําไปปฏิบัติ 

การขมเหงทางศาสนามีสวนทําใหเกิดการละเมิดขั้นรุนแรงตอ
เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา ซ่ึงขัดแยงกับขอ
ผูกพันของ ประเทศสมาชิกอาเซียน ดานเสรีภาพทางศาสนา
ตามมาตรา 22 ของ AHRD  เชนเดียวกับที่เห็นในรายงาน 
สถานการณที่เกิดขึ้นในอาเซียนแสดงใหเห็นถึงการขมเหง
ทางศาสนาที่โดยปกติเก่ียวของกับความใจแคบและการเลือก
ปฏิบัติเพราะเหตุทางศาสนา  บอยคร้ังที่คนที่สนับสนุนการ
ขมเหงทางศาสนาเปนผูที่มีสวนรวมในการยุยงใหเกลียดชัง
บนพื้นฐานของศาสนาและความเชื่อ  นอกจากน้ีในบาง
สถานการณน้ันพบวาความขัดแยงทางศาสนาเกิดขึ้นมาจาก
การยุยงใหเกลียดชังเพราะเหตุจากศาสนาและความเชื่อ  
สถานการณการขมเหงและความขัดแยงทางศาสนาที่มีอยาง
ตอเน่ืองเปนการพิสูจนใหเห็นวาขัดกับมาตรา 22 “ความใจ
แคบ การเลือกปฏิบัติ และการยุยงใหเกลียดชังที่มีพื้นฐาน
จากศาสนาและความเชื่อจะตองถูกขจัด” เปนส่ิงที่ไมไดทําให
เกิดขึ้นจริง  เร่ืองน้ีไมนาแปลกใจ (เปาหมายที่ไดยัง
คลุมเครือ) สําหรับภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ
และความหลากหลายทางศาสนาในฐานะที่เปนอาเซียน 

นอกจากน้ีสถานการณขมเหงและความขัดแยงทางศาสนาที่มี
อยูอยางตอเน่ืองไมสามารถตัดสินไดบนพื้นฐานของ
อนุมาตราขอจํากัดสิทธิตาม AHRD ซ่ึงมาตรา 8 ของ AHRD 

ประกาศวา 

“สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของทุกๆ คนจะตอง
ถูกดําเนินการอยางเหมาะสมในสวนที่เก่ียวของกับ สิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผูอ่ืน  การดําเนินการ
ของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานจะตองอยูภายใต
ขอจํากัดดังกลาวเทาน้ันในฐานะที่ถูกกําหนดโดยกฎหมาย
สําหรับ จุดประสงคเพื่อการรักษาไวซ่ึงการรับรองอยาง
เหมาะสมสําหรับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
คนอ่ืน และเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของความมั่นคง
ของประเทศ ความเปนความสงบเรียบรอยของประชาชน 
สาธารณสุข ความปลอดภัยของประชาชน ศีลธรรมของ
ประชาชน เชนเดียวกับสวัสดิภาพทั่วไปของประชาชนใน
สังคมประชาธิปไตย”174
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บทบัญญัติน้ีเนนใหเห็นถึงส่ิงที่เปนผลประโยชนที่ตรงขามกัน
สองประการที่มีความสมดุลตอสิทธิ์ที่มีการรับประกันไดแก 
สิทธิของผูอ่ืน และส่ิงที่ถูกพิจารณาวาเปนผลประโยชนของ
ประชาชน  อยางไรก็ตามการขมเหงทางศาสนาซ่ึงประกอบ
ขึ้นมาจากการละเมิดขั้นรุนแรงตอ เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา  เชนเดียวกับ สิทธิมนุษยชนเปนส่ิงที่ไม
สามารถตัดสินไดบนพื้นฐานการแสดงเหลาน้ี  ในการขมเหง
กลุมทางศาสนา (โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการที่รุนแรง) ไม
สามารถพิจารณาวาเปนเพียงแคขอกําหนดของ ความมั่นคง
ของประเทศ ความเปนความสงบเรียบรอยของประชาชน 
สาธารณสุข ความปลอดภัย ของประชาชน  ศีลธรรม ของ
ประชาชน เชนเดียวกับสวัสดิภาพทั่วไปของประชาชนใน
สังคมประชาธิปไตย เทาน้ัน  ในทางกลับกันการใชความ
รุนแรงกับกลุมทางศาสนาสามารถที่จะนําไปสูความลมเหลว
ของความความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของ
ประชาชน เชนเดียวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสวัสดิภาพ
ทั่วไปของประชาชน  สังคมประชาธิปไตยถูกตั้งสมมติฐาน
ขึ้นมาบนพื้นฐานของความเทาเทียมทางการเมืองของทุกคน 
การขมเหงบุคคลหรือกลุมบุคคลเพราะเหตุทางศาสนาของ
พวกเขาจึงเปนการละเมิดขอสนับสนุนสมมติฐานพื้นฐานน้ี 

                                                
163มูลเหตุแหงการจํากัดสิทธิตามมาตรา 8 ของ AHRD มีความครอบคลุม
มากกวามาตรา 18(3) ของ ICCPR  ซึ่งประกาศวา “เสรีภาพในการแสดงออก
ถึงศาสนาหรือความเช่ือของบุคคลหนึ่งอาจจะอยูภายใตขอจํากัดบางอยาง
ตามท่ีไดระบุไวตามกฎหมายและจําเปนตองตองมีเพื่อคุมครองความปลอดภัย 
ระเบียบ สุขภาพ หรือศีลธรรมของประชาชน หรือสิทธิข้ันพื้นฐานและเสรีภาพ
ของผูอ่ืน”  AHRD ประกอบดวยมูลเหตุเพิ่มเติมอีกสองประการสําหรับการ
จํากัดสิทธิ ไดแก ความมั่นคงของประเทศและสวัสดิภาพท่ัวไปของประชาชน
ในสังคมประชาธิปไตย 
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41 การรักษาความเชื่อ  

 การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน  

ดังน้ัน ประเทศสมาชิกอาเซียน  (แตละประเทศและรวมกัน) 

ควรจะระมัดระวังในการอธิบายการขมเหงทางศาสนาและ
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นตามมาตามมาตรา 8 หรือแมวากระทั่ง
การเพิ่มเติมการอธิบายโดยอาศัยบทบัญญัติใน AHRD เชน 
มาตรา 6 และ 7  โดยแทจริงแลวมาตรา 6 ซ่ึงประกาศวา 
“ความมีสิทธิ์ใน สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานตองมี
ความสมดุลกันกับการปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบที่
สอดคลองกันตามที่ทุกคนรับผิดชอบกับผูอ่ืน ชุมชน และ
สังคมที่พวกเขาอาศัยอยู” ไมสามารถสนับสนุนการขมเหง
ทางศาสนาไดเน่ืองจากการขมเหงคือ การที่บุคคลหรือสังคม
ไมปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบของพวกเขาตอบุคคล
หรือกลุมที่ถูกขมเหง  นอกจากน้ีในมาตรา 7 ซ่ึงแถลงวา 
“การตระหนักถึง สิทธิมนุษยชน ตองถูกพิจารณาในบริบท
ภูมิภาคและประเทศที่ตองระลึกถึงเบื้องหลังทางการเมือง 
เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และ
ศาสนา” อาจจะจําเปนตองมีความออนไหวตอบริบท
บางอยางภายในประเทศสมาชิกอาเซียน   อยางไรก็ตามการ
ขมเหงบุคคลและกลุมบุคคลเน่ืองจากความเชื่อของพวกเขา
ไมสามารถที่จะเปนสวนหน่ึงที่ยอมรับไดของบริบทการเมือง 
เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และ
ศาสนาของอาเซียน  ตามที่ไดกลาวถึงกอนหนาน้ี ประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีการแสดงใหเห็นแตกตางกันไปถึงขอผูกพัน
ของสันติภาพและความมั่นคง ที่ไมไดอางถึงการขจัดความใจ
แคบ การเลือกปฏิบัติ และการยุยงในเกลียดชังในทุกรูปแบบ
บนพื้นฐานของศาสนาและความเชื่อ  ส่ิงน้ีบอกกับเราวา
เบื้องหลังทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร และศาสนาของรัฐถูกแสดงเปนขอสนับสนุน
สมมติฐานถึงการมีอยูของสังคมที่สงบสุขและยอมรับ
ความเห็นตาง 

เปนส่ิงที่นาสังเกตวามาตรา 6 7 และ 8 ของ AHRD และ
ความเปนจริงแลว AHRD ไดถูกวิจารณอยางหนักวาเปนการ
บอนทําลายสิทธิมนุษยชน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง AHRD ไดถูก
วิจารณวามีสวนสนับสนุนมุมมองแบบรัฐกิจของ สิทธิ
มนุษยชนซ่ึงสิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองในกรณีที่ไมได
ละเมิดเปาหมายของรัฐ  ส่ิงน้ีสามารถตีความหมายวาสิทธิ
ไมไดถูกจํากัดตามอํานาจของรัฐแตอยูภายใตดุลพินิจของรัฐ
175

164  ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ การกําหนดลําดับความสําคัญ

                                                
164จริงๆ แลวการมีอยูของมาตรา 6, 7 และ 8 ทําใหกลุม สิทธิมนุษยชน
ประณาม AHRD ดังนั้นควรจะทราบวาหลังจากการประชุม Experts’ 

Consultation Meeting เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องนี้เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2014, 

ของผลประโยชนของรัฐเหนือสิทธิควรจะเปนส่ิงที่ตรงขามกัน
หากอาเซียนไมไดถูกมองวาดําเนินการกับ สิทธิมนุษยชน
อยางจริงจังอยางนอยที่สุด มาตรา 6 , 7 และ 8 ของ AHRD 

ควรจะถูกอานตามลําดับเพื่อไมใหทําลายสิทธิที่ไดรับการ
ประกันตามคําประกาศน้ี ประเทศสมาชิกอาเซียน ควรจะอาน
อนุมาตราขอจํากัดที่เก่ียวของในรัฐธรรมนูญของพวกเขา
ตามลําดับเพื่อที่จะใหการคุมครองอยางสมบูรณที่สุดตอ
เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา   แนวทางปฏิบัติ
ที่เปนสาระสําคัญสามารถที่จะนํามาจากหลักนิติศาสตรที่มีอยู
เก่ียวกับ เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา ใน
กฎหมายระหวางประเทศ  ตามที่คณะกรรมการ สิทธิ
มนุษยชน ไดชี้ใหเห็นในความคิดเห็นทั่วไปที่ 22 ที่อธิบาย
รายละเอียดในมาตรา 18 ของ ICCPR  เปนเร่ืองที่จําเปนที่
ตองมั่นใจวาผลประโยชนของรัฐไมไดทําใหเส่ือมเสรีภาพทาง
ความคิด จิตสํานึก และศาสนา   ส่ิงน้ีจะรวมถึงอนุมาตรา
ขอจํากัดที่มีการตีความอยางเขมงวดเพื่อใหมั่นใจวาขอจํากัด
น้ันไมยินยอมเพราะเหตุที่ไมไดระบุวาขอจํากัดน้ันเปนไปเพื่อ
จุดประสงคที่เก่ียวของโดยตรงและไมไดเกิดขึ้นโดยไมตั้งใจ
และตองไดสัดสวนกับความจําเปนเฉพาะตามที่ไดมีการ
บรรยายไว176
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นอกจากน้ีอาเซียนควรจะระมัดระวังในการยินยอมใหมีการ
คัดคานแนวคิด สิทธิมนุษยชน ที่โตแยงอยางชัดเจนกับ
เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา ตามความเขาใจ
ในกฎหมายระหวางประเทศ  เปนเร่ืองที่มั่นใจไดวาส่ิงน้ีเปน
เร่ืองจําเปนสําหรับอาเซียนในฐานะที่เปนองคกรภูมิภาคที่จะ
พิสูจนใหเห็นถึงขอผูกพันของพวกเขาตอสิทธิมนุษยชนสากล
ตามแนวทางปฏิบัติทั่วไปขององคกรศาสนาตามที่ไดกําหนด
ขึ้นมาโดยสหประชาชาติในการสนับสนุนระบบศาสนา และ
สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ในการปฏิบัติตามขอผูกพัน
ของสนธิสัญญาที่เก่ียวของของพวกเขา  การออกจาก
ขนบธรรมเนียมน้ีจําเปนตองอธิบายและตัดสินโดยกระจาง

                                                                            
International Commission of Jurists, Human Rights Watch, Amnesty 

International, Article 19, Civil Rights Defenders, International Gay and 

Lesbian Human Rights Commission, and ASEAN SOGIE Caucus ได
รวมกันออกจดหมายคัดคานการศึกษาท่ีพึ่งพา AHRD ซึ่งไดแถลงวา “ไม
เพียงแตไมมีประสิทธิผลเทานั้น แตยังสรางความเสียหายตอผูสนับสนุน สิทธิ
มนุษยชน ในการใช AHRD เมื่อประเมินการปฏิบัติตาม สิทธิมนุษยชน ใน
ภูมิภาค”  HRRC ไดต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับการคัดคานนี้ ‘Joint Letter to 

HRRC’, November 28, 2014 (ในไฟล HRRC) 
165สิ่งนี้ถูกยกประเด็นข้ึนมาโดยคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชน ของ
สหประชาชาติในความคิดเห็นท่ัวไป 22, เชิงอรรถขางบน, ¶8 
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เพื่อที่จะรักษาไวซ่ึงเปนความเปนอันหน่ึงเดียวกันของระบบ
ภูมิภาค  ขณะที่มันมีความออนไหวทางวัฒนธรรมในการ
ยินยอมสําหรับการเผื่อถึงการเห็นคุณคาในวิธีการที่รัฐไดมา
และนํามาตรฐาน สิทธิมนุษยชน ไปปฏิบัติไดอยางไร ที่ซ่ึง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ยืนยันแนวคิดที่แตกตางกันอยาง
ส้ินเชิงสําหรับ สิทธิมนุษยชนตามวัฒนธรรมเผด็จการที่มีการ
อางหรือหลักคําสอนทางศาสนาที่มีการกําหนด  ส่ิงน้ีเปนการ
บอนทําลายความสามารถของอาเซียนเพื่อสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชน  โดยการยอมรับแนวคิดที่ขัดแยงกัน
เหลาน้ีทําใหอาเซียนอยูในตําแหนงที่ถูกวิจารณไดงายฐานะ
ผูเก่ียวของกับการละเมิด สิทธิมนุษยชน ในประเทศสมาชิก
อาเซียน  ดังน้ันประเทศสมาชิกมีอิสระที่จะละเมิดขอผูกพัน
ภูมิภาคดาน สิทธิมนุษยชน   ส่ิงน้ีจึงเปนการบอนทําลาย
แผนการของอาเซียนในการสงเสริมและคุมครอง สิทธิ
มนุษยชนของประชาชนและการสรางชุมชนเชิงบูรณาการใน
ขั้นรุนแรง 

 

B. การรักษาสันติภาพและความม่ันคงของ
ภูมิภาค 

ถึงตอนน้ีกฎบัตรของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (กฎบัตรอาเซียน) ไมไดใหมาตรการสําหรับการ
แทรกแซงในสวนที่เก่ียวของกับการคุกคามหรือการละเมิดตอ
สันติภาพและความมั่นคงในมุมมองของบทที่ VII ของกฎบัตร
แหงสหประชาติ (กฎบัตรสหประชาติ)  ตราสาสนและ
แนวทางปฏิบัติอาเซียนไมไดใหอํานาจหนาที่ในการ
แทรกแซงขอพิพาทหรือความขัดแยงระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียน  หรือระหวาง ประเทศสมาชิกอาเซียน และฝายที่อยู
นอกอาเซียน นอกจากน้ีอาเซียนยังไมมีอํานาจหนาที่ในการ
แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกอาเซียนแมวาจะ
มีเหตุการณที่ยกระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นและคุกคามตอ
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค  ขอจํากัดในเร่ือง
ความสามารถในการตอบสนองของอาเซียนเปนส่ิงที่ถูกจํากัด
เพิ่มเติมโดยขอเท็จจริงที่วาอาเซียนไมไดมีแนวทางใดๆ ที่
กําหนดขึ้นมาเมื่อสถานการณน้ันกอใหเกิดการคุกคามตอ
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

แมวาประเด็น สิทธิมนุษยชน ไมไดถูกําหนดเปนหัวขอสําคัญ
ในการประชุมของอาเซียนกอนหนาน้ี(มีการกําหนด

ลักษณะเฉพาะเปนเร่ืองภายในประเทศ 177

166) แตในตอนน้ีเร่ือง
น้ีกลายมาเปนวาระสําคัญของอาเซียน  ควรจะมีความชัดเจน
เก่ียวกับความเต็มใจที่มากขึ้นของผูนําของ ประเทศสมาชิก
อาเซียน ที่จะใหมีการวิจารณรัฐบาลของ ประเทศสมาชิก
อาเซียน อ่ืนเก่ียวกับการละเมิด สิทธิมนุษยชน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อการละเมิดน้ันนําไปสูผลกระทบระหวางพรมแดน
ประเทศ  ประเด็นหน่ึงที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือเร่ืองผูล้ีภัย
มุสลิมโรฮิงญา  ตัวอยางเชน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ตางประเทศของอินโดนีเซียคือ มารตี นาตาเลกาวไดให
สัมภาษณนิตยสารเก่ียวกับประเด็นของโรฮิงญาวา “กระทบ
กับทุกประเทศในอาเซียน” และหน่ึงในน้ันคืออินโดนีเซียที่ 
“เปนกังวลอยางมาก” เก่ียวกับเร่ืองน้ีเน่ืองจากมีความเปนไป
ไดที่จะเกิดการกอการรายภายในพรมแดนของประเทศ 178
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ขั้นตอนที่เพิ่งเร่ิมตนไปสูการมีสวนรวมกันเหลาน้ียังคงมี
ขอจํากัด  ในสวนที่เก่ียวของกับโรฮิงญาน้ันพบวามีความ
พยายามเพิ่มขึ้นในการหยิบยกประเด็นที่เวทีอาเซียนที่ถูกกีด
ขวางโดยการปฏิเสธการเขารวมโดยเมียนมารเพียงชาติเดียว  
แตถึงกระน้ันก็ตามประเด็นน้ีก็ยังไดมีการอางถึงใน
กระบวนการบาหลี ( Bali Process) ซ่ึงเปนการพูดถึงหลักๆ 
ในประเด็นผูอพยพและการคามนุษย 

หลังจากป 2010 AICHR ไดพยายามที่จะสงเสริมการ
อภิปรายแบบเปดมากขึ้นเก่ียวกับสถานการณ สิทธิมนุษยชน
ในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่เก่ียวของ  แตเปนอีกคร้ังหน่ึงที่
ขอบเขตและผลกระทบยังคงมีการจํากัดอยูพอประมาณ   

อยางไรก็ตามที่ซ่ึง ความขัดแยงและการขมเหงทางศาสนา
สามารถที่จะนําไปสูผลกระทบระหวางพรมแดนและการบอน
ทําลายความมั่นคงของภูมิภาคเชนเดียวกับการละเมิด
สันติภาพและความมั่นคง มีการตั้งขอสงสัยวามาตรการไม
เขาแทรกแซงน้ันจะยังคงเพียงพอและเหมาะสมหรือไมใน
ชุมชนที่มีการบูรณาการมากขึ้น  แนวทางปฏิบัติกอนหนาน้ี
แสดงใหเห็นวาอาเซียนใหความสําคัญทั่วไปในสองประเด็น
เมื่อมีการจัดการกับความขัดแยงหรือขอพิพาทที่สามารถ
                                                
166ตัวอยางเชน แมวาจะมีการกลาวหาระหวางประเทศเกี่ยวกับการสังหารหมู
ในติมอรตะวันออกป 1992 ถูกกลาวหาวากระทําโดยกองทัพอินโดนีเซียและ
การใชความรุนแรงกับพระสงฆในพมาป 2003 แตประเด็นเหลานี้ก็ไมไดหยิบ
ยกมาพูดถึงในท่ีสาธารณะในเวทีอาเซียน  
167

 Simon Roughneen, ‘Sectarian Violence in Burma Has Regional  

Impact,  Says  Indonesian  Foreign  Minister’,  The Irrawaddy, 17 Jan  

2014. <http://www.irrawaddy.org/burma/sectarian-violence-burma-

regional-impact-says-indonesianforeign-minister.html>เขาถึง 21 

พฤศจิกายน 2014 
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สงผลกระทบตอสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค  ไดแก 
1) การปองกันการยกระดับความรุนแรงของความขัดแยง /ขอ
พิพาทตลอดถึงการทูตเชิงปองกัน และ 2) การพึ่งพาการ
ระงับขอพิพาทดวยสันติวิธี  ส่ิงเหลาน้ีสามารถที่จะเกิดขึ้นได
บนพื้นฐานการสรางวิธีการของอาเซียนที่มีโครงสรางและมี
ประสิทธิผลเพื่อสงเสริมและคุมครอง สิทธิมนุษยชน   วิธีการ
เชิงโครงสรางดังกลาวสามารถที่จะใชไดอยางยาวนานเพื่อทํา
ใหเกิดความเสถียรภาพที่มากขึ้นและมีสวนทําใหเกิด
สันติภาพในภูมิภาคอยางยั่งยืนตัวอยางเชน คนกลุมนอย
ตองการแลกเปล่ียนความคิดเห็นสามารถที่จะมีสถานที่ที่ไมมี
ความรุนแรงสําหรับการหยิบยกประเด็นเพื่อตอตานรัฐบาลที่
มีอิทธิพล  นอกจากน้ีการคาขายและการลงทุนทามกลาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน จะไดรับการยกระดับใหดีขึ้นเมื่อผูที่
เปนสวนหน่ึงของคนกลุมหลักอยูในสถานที่พวกเขามีความ
เชื่อมั่นวาพวกเขาจะไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพ
เหมือนกับคนกลุมนอยในที่อ่ืนๆ  

 

VIII. ขอสังเกตสรุป 

พัฒนาการของความขัดแยงและการขมเหงทางศาสนาตลอด
ทั้งอาเซียนซ่ึงเกิดขึ้นในแตละประเทศหรือเกิดรวมกันเปน
สาเหตุทําใหเกิดความกังวลอยางมาก  การศึกษาน้ีเปนการ
พยายามระบุพัฒนาการเหลาน้ีเพื่อชวยอาเซียนในการ
พิจารณาการประสานความรวมมือที่หลากหลายเพื่อปรับปรุง
การสงเสริมและการคุมครอง สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้น
พื้นฐานทั่วภูมิภาค  มันเปนผลประโยชนของอาเซียนแตละ
ประเทศและเปนผลประโยชนสวนรวมของอาเซียน และถือ
เปนความรับผิดชอบในการจัดการปญหาสถานการณ ความ
ขัดแยงและการขมเหงทางศาสนา ในวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อ
สงเสริมและคุมครอง เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และ
ศาสนา   เสรีภาพทางศาสนาสามารถที่จะมีผลตอ ความ
ขัดแยงและการขมเหงทางศาสนา ที่รุนแรงนอยลง 
เชนเดียวกับผลลัพธโดยรวมที่ดีขึ้นสําหรับสังคม 179

168ไมวา
อยางไรก็ตามการลดลงของความขัดแยงทางศาสนายอมเปน
ผลประโยชนเร่ืองสันติภาพและความมั่นคงของทุกประเทศ
180

169  ในสวนที่เก่ียวของน้ี AHRD เปนขั้นตอนที่กาวไปสูความ
ปรารถนาที่นายกยองน้ีและมาตรการสําคัญควรจะถูก
ดําเนินการขึ้นมาเพื่อใหมั่นใจวามาตรา 22 ของ AHRD กําลัง
ถูกทําใหเปนจริงขึ้นเร่ือยๆ ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน 

แตถึงกระน้ันก็ตามก็ยังมีแนวทางปฏิบัติที่ดีบางอยางที่
ประเทศสมาชิกอาเซียน ไดมีสวนรวมในการเนนประเด็นที่
ควรจะพิจารณาเพิ่มเติม 

 

1. การสนทนาระหวางความเชื่อที่รัฐเปนสื่อกลาง  

ประโยชนของเจรจาระหวางความเชื่อในบางคร้ังก็ถูกตั้งขอ
สงสัยวิธีการหน่ึงที่สามารถใชการไดดีคือการใหรัฐเปน
ส่ือกลางสําหรับการสนทนาระหวางความเชื่อโดยรวมรัฐบาล
ในฐานะผูมีสวนไดเสียคนสําคัญ  ซ่ึงเปนส่ิงที่เคยเกิดขึ้นใน
สิงคโปร  ตามที่ไดมีการชี้ใหเห็นในรายงานประเทศ รัฐบาล
สิงคโปรไดมีการใชโปรแกรมการมีสวนรวมของชุมชนไป
ปฏิบัติและเร่ิมตนใชประกาศความปรองดองทางศาสนาที่เปน
การเจรจากับชุมชน  แนวคิดริเร่ิมเหลาน้ีดําเนินการจาก
นโยบายรัฐทั่วไปที่มีบทบาทสําคัญอยางมากในการสงเสริม
การสนทนาระหวางความเชื่อในฐานะรูปแบบของการไกล
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Grim & Finke, เชิงอรรถขางบน, xiii. 
169

 Grim & Finke,เชิงอรรถ 48, 
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เกล่ียขอขัดแยง  ความคิดเบื้องหลังส่ิงน้ีคือการจัดเตรียม
ชองทางสําหรับการส่ือสารทามกลางตัวแทนคนสําคัญของ
กลุมศาสนาตางๆ เพื่อที่จะสรางความเชื่อมมั่นและความ
ไววางใจทามกลางกลุมเหลาน้ีผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ 
ความหวังที่วาไมวาขอพิพาทระหวางกลุมศาสนาอะไรก็
ตามที่เกิดขึ้น ความเชื่อมั่นและความไววางใจจะชวยใหผูนํา
ศาสนาตางๆ น้ันสามารถส่ือสารกับคนอ่ืนไดโดยตรงเพื่อที่จะ
หาสาเหตุและขอยุติรวมกัน  การเจรจาและการรักษาชองทาง
การส่ือสารแบบเปดกวางเอาไวถูกนํามาปฏิบัติระหวาง
รัฐบาลและชุมชนศาสนาหลักแตละชุมชน 

มีปจจัยอยูสามประการที่สามารถระบุออกไดสําหรับ
ความสําเร็จที่เห็นไดชัดเจนในสิงคโปรในการใชการสนทนา
ระหวางความเชื่อเพื่อไกลเกล่ียขอขัดแยง  ปจจัยแรกคือ 
กลุมศาสนาหลักทั้งหมดถูกรวมอยูในกระบวนการระหวาง
ความเชื่อและการตั้งตัวแทนโดยผูนําชุมชนซ่ึงเปนผูที่ดู
เหมือนวาเปนตัวแทนโดยชอบธรรมของชุมชน  วิธีการน้ีทํา
ใหมั่นใจไดวาประชาชนสวนใหญถูกรวมอยูและถูกเปน
ตัวแทนอยูในกระบวนการน้ี  ปจจัยที่สองคือรัฐบาลไดมีการ
จัดการเพื่อใหมีบทบาทเปนผูตัดสินที่เปนกลาง  บทบาทคือ 
การไกลเกล่ียขอขัดแยงและตองไมใหสิทธิพิเศษตอกลุม
ศาสนาใดศาสนาหน่ึงเหนือศาสนาอ่ืน  รัฐบาลยืนยันรับรอง
ขอผูกมัดของพวกเขาในการปฏิบัติกับศาสนาทั้งหมดอยาง
เทาเทียมกัน  และปจจัยที่สามเกิดขึ้นหลังจากปจจัยที่สอง 
และคือ ความจําเปนที่ตองมีระดับของความเชื่อมั่นระหวาง
กลุมศาสนาและรัฐบาล  เก่ียวกับเร่ืองน้ีที่ซ่ึงรัฐบาลไดแสดง
ใหเห็นถึงผลงานที่เชื่อถือไดที่จะใหความยุติธรรมตอทุก
ศาสนา ซ่ึงดูเหมือนวาการสนทนาระหวางความเชื่อที่มี
รัฐบาลเปนส่ือกลางน้ันจะมีประสิทธิผลในการปองกันความ
ขัดแยงทางศาสนา 

 

 

2. ธรรมาภิบาล 

ปจจัยหน่ึงที่มีสวนสนับสนุนกระบวนการทําใหศาสนาเปน
เร่ืองการเมืองเพื่อประโยชนในการเลือกตั้งคือ เมื่อประชาชน
สนับสนุนรัฐบาลนอยลง  เมื่อรัฐบาลสูญเสียการสนับสนุนจาก
การเลือกตั้งพวกเขาก็มีแนวโนมที่จะใชศาสนาหรืออาง
ชาตินิยมทางศาสนาเพื่อที่จะไดรับการสนับสนุนจากการ
เลือกตั้งมากขึ้น  เก่ียวกับเร่ืองน้ีผูคนเชื่อวารัฐบาลที่ปกครอง
อยางดีจะสามารถไดรับการสนับสนุนจากการเลือกตั้งโดยไม
ตองหันไปใชประโยชนจากศาสนาเพื่อใหไดรับผลประโยชน
ทางการเมือง  ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุมีผลจะสนับสนุน
รัฐบาลที่มือสะอาด (ไมทุจริต) และมีประสิทธิภาพโดยสนใจ
เร่ืองการเมืองทางศาสนานอยมาก  นอกจากน้ีในเร่ือง
ดังกลาวรัฐบาลมีขอผูกพันในการคุมครองเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
รวมถึงเสรีภาพทางศาสนา ซ่ึงดูเหมือนวาจะนําไปสู การขม
เหงและความขัดแยงทางศาสนาที่นอยลงตามแนวทางศาสนา
181

170ประสบการณของสิงคโปรก็เหมือนกับผลลัพธของการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผานมาในอินโดนีเซียที่พิสูจนใหเห็น
ถึงอํานาจการโนมนาวใจประชาชนที่มาจากธรรมภิบาล 

กลาวโดยสรุปคือ เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา
เปนเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ประเทศสมาชิกอาเซียน มีขอผูกพัน 
(ทั้งแตละประเทศและรวมกัน) ในการคุมครองและสงเสริม
เร่ืองดังกลาว  การละเมิดเสรีภาพทางศาสนามีผลกระทบ
อยางรุนแรงตอชีวิตของบุคคลและกลุมบุคคล  การศึกษาน้ีได
พยายามที่จะใหมุมมองเพิ่มเติมโดยการเนนไปที่ความ
เชื่อมโยงระหวางเสรีภาพทางศาสนาดานหน่ึงกับอีกดานหน่ึง
คือ สันติภาพและความมั่นคง  โดยเนนไปที่การละเมิดขั้น
รุนแรงตอเสรีภาพทางศาสนาเหมือนกับการขมเหงทาง
ศาสนาและสามารถนําไปสูความขัดแยงได  การศึกษาน้ียัง
เนนไปที่ปจจัยที่มีสวนทําใหการขมเหงและความขัดแยงทาง
ศาสนาเกิดขึ้นในภูมิภาคและแนวโนมที่จะเกิดขึ้นทั่วอาเซียน
ที่จะสงผลกระทบตอเสรีภาพทางศาสนา  โดยมีคําเตือนที่วา
แนวคิดริเร่ิมเชิงนโยบายซ่ึงใชรับมือกับปญญาโดยการเพิ่ม
การควบคุมของรัฐไมควรจะรวมเขากับปญหา  อาเซียนมี
ความรับผิดชอบในการกระทําการตามคําสัญญาในการ
คุมครองเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา และขจัด
ความใจแคบ การเลือกปฏิบัติ และการยุยงใหเกลียดชังทุก
                                                
170โดยแทจริงแลว Grim และ Finke ไดอางวาทางรัฐบาลและสังคมสามารถ
มั่นใจถึงเสรีภาพทางศาสนาในระดับท่ีสูงข้ึน ความขัดแยงและการขมเหงทาง
ศาสนาท่ีนอยลงตามแนวทางศาสนาท่ีจะเกิดข้ึน Grim & Finke, เชิงอรรถ
ขางบน 48, ¶3 
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รูปแบบที่มีพื้นฐานมาจากศาสนาและความเชื่อ  ส่ิงน้ีจะเปน
การรับประกันเพิ่มเติมถึงสันติภาพและความมั่นคงที่จะ
เกิดขึ้นในภูมิภาค 
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ภาคผนวก 1 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เก่ียวของกับเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนา  

ประเทศ
สมาชิก
อาเซียน 

ความสัมพันธระหวางรัฐ-

ศาสนาที่ประกาศ 

บทบัญญัติที่รับประกันเสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา 

ความเทาเทียม/การไมเลือก
ปฏิบัติบนพ้ืนฐานของศาสนา 

บรูไน “ศาสนาประจําชาติของบรูไน 
ดารุสซาลามจะตองเปนศาสนา
อิสลาม”  

- มาตรา 3(1) 

“...ศาสนาอื่นๆ อาจจะมีการปฏิบัติไดดวยความ
สันติและความปรองดองโดยบุคคลที่เชื่อในศาสนา
น้ัน” 

- มาตรา 3(1) 

 

 

กัมพูชา “ศาสนาพุทธจะตองเปนศาสนา
ประจําชาติ” 
- มาตรา 43 

“ประชาชนชาวเขมรทุกเพศมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพใน
ความเชื่อ 

เสรีภาพของความเชื่อในศาสนาและการนมัสการ
จะตองไดรับการประกันโดยรัฐตามเงื่อนไขที่
เสรีภาพดังกลาวไมสงผลกระทบตอความเชื่อของ
ศาสนาอื่นหรือละเมิดความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนและความมั่นคง 
- มาตรา 43 

 

“ประชาชนชาวเขมรทุกคน
จะตองมีความเทาเทียมกันตอ
หนากฎหมาย มีสิทธิ เสรีภาพ 
และปฏิบัติตามขอผูกมัด
เดียวกันโดยไมคํานึงถึง...
ความเชื่อทางศาสนา...” 

- มาตรา 31 

อินโดนีเซีย รัฐธรรมนูญไมไดประกาศให
อินโดนีเซียเปนรัฐที่เปนกลาง
ทางศาสนาหรืออยูบนพ้ืนฐาน
ของศาสนาใดศาสนาหน่ึง แต
ไดประกาศวา 

“รัฐจะตองตั้งอยูบนความเชื่อใน
พระเจาเดียวเทาน้ัน” 

- มาตรา 29(1) 

“รัฐรับประกันถึงเสรีภาพของการนมัสการของทุก
คนตามศาสนาหรือความเชื่อของพวกเขา” 

- มาตรา 29(2) 

 

“(1) ทุกคนจะตองมีอิสระในการนมัสการและปฏิบัติ
ตามศาสนาที่เขา/เธอไดเลือก... 

(2) ทุกคนจะตองมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพที่จะเชื่อใน
ความเชื่อของเขา /เธอ ( kepercayaan) และ
แสดงออกถึงความคิดของเขา /เธอตามจิตสํานึกของ
เขา/เธอ 

- มาตรา 28E 

 

“สิทธิที่จะมี...เสรีภาพของความคิดและจิตสํานึก 
เสรีภาพ หรือศาสนา...คือ สิทธิมนุษยชน ทั้งหมดที่
ไมสามารถถูกจํากัดภายใตสถานการณใดๆ” 

- มาตรา 28I(1)  

“ทุกคนจะตองมีสิทธิที่จะมี
อิสระจากการเลือกปฏิบัติโดย
มีพ้ืนฐานเพราะเหตุอะไรก็
ตาม” 

- มาตรา 28I(2) 

 

“เอกลักษณทางวัฒนธรรม
และสิทธิของสังคมด้ังเดิม
จะตองไดรับความเคารพ
อยางปรองดองกับการพัฒนา
ของยุคและอารยธรรม” 

- มาตรา 28I(3) 
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ลาว ไมมีความสัมพันธระหวางรัฐและ
ศาสนาที่ไดประกาศไว 

“พลเมืองลาวมีสิทธิและเสรีภาพที่จะเชื่อหรือไมเชื่อ
ในศาสนา” 

- มาตรา 43 

 

“รัฐคุมครองเสรีภาพและสิทธิตามประชาธิปไตยของ
ประชาชนซ่ึงไมสามารถถูกละเมิดไดโดยบุคคลอื่น” 

- มาตรา 6 

 

“รัฐเคารพและคุมครองกิจกรรมที่ถูกตองตาม
กฎหมายของชาวพุทธและผูนับถือศาสนาอื่น [และ] 

เคลื่อนไหวและสนับสนุนพระสงคและเณร
เชนเดียวกับนักบวชของศาสนาอื่นในการมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ ที่ถือเปนประโยชนของประเทศ
และประชาชน 

- มาตรา 9 

 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารและการ
คุมครองกิจการศาสนาใหพลเมืองลาว คนตางดาว 
บุคคลไรสัญชาติ และชาวตางประเทศ “มีสิทธิที่จะ
ดําเนินการหรือจัดพิธีกรรมทางศาสนา” 

 

 

มาเลเซีย “อิสลามเปนศาสนาประจํารัฐแต
ศาสนาอื่นอาจจะปฏิบัติไดดวย
ความสันติและความปรองดองใน
สวนตางๆ ของรัฐ” 

- มาตรา 3(1) 

 

“ทุกคนมีสิทธิที่จะเชื่อและปฏิบัติตามศาสนาของเขา
และ...เผยแพรศาสนา” 

- มาตรา 11(1) 

 

“ทุกกลุมศาสนามีสิทธิ ( a) บริหารจัดการกิจการ
ศาสนาของตัวเอง ( b) จัดตั้งและดํารงไวซ่ึงสถาบัน
สําหรับจุดประสงคเพ่ือการศาสนาและการกุศล และ 
(c) ครอบครองและเปนเจาของทรัพยสิน...” 

- มาตรา 11(3) 

 

“บุคคลไมจําเปนตองรับคําสั่งหรือดําเนินพิธีกรรม
ใดๆ หรือกระทําการนมัสการทางศาสนาอื่นๆ 
นอกเหนือจากศาสนาของตัวเอง” 
- มาตรา 12(3) 

“...จะตองมีการเลือกปฏิบัติ
ตอพลเมืองเพราะเหตุจาก
ศาสนาเทาน้ัน...” 

- มาตรา 8(2) 

 

“จะตองไมมีการเลือกปฏิบัติ
ตอพลเมืองใดๆ เพราะเหตุ
จากศาสนาเทาน้ัน... ( a) ใน
การบริหารจัดการ
สถาบันการศึกษาใดๆ ที่เปน
ดําเนินการโดยภาครัฐ... ( b) 

ในการให...ความชวยเหลือ
ทางการเงินสําหรับการ
บํารุงรักษาหรือการศึกษาของ
นักเรียน...” 

- มาตรา 12(1) 
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เมียนมาร ไมมีศาสนาประจําชาติ 
“สหภาพไมรับรองตําแหนง
พิเศษของศาสนาพุทธในฐานะ
ความเชื่อที่นับถือโดยพลเมือง
สวนใหญของประเทศของ
สหภาพ” 

- สวนที่ 361 (รัฐธรรมนูญป 
2008)  

 

“พลเมืองทุกคนมีสิทธ์ิเทาเทียมกันที่จะมีเสรีภาพ
ทางจิตสํานึกและสิทธิที่จะนับถือและปฏิบัติทาง
ศาสนาอยางอิสระภายใตความสงบเรียบรอย 
ศีลธรรม และสุขภาพของประชาชนและตอ
บทบัญญัติอื่นๆ ของรัฐธรรมนูญน้ี” 

- สวนที่ 34 

“สหภาพยังรับรองศาสนาคริสต อิสลาม ฮินดู และ
วิญญาณนิยมวาเปนศาสนาที่มีอยูในสหภาพ” 

- สวนที่ 362 

“พลเมืองทุกคนจะตองมีเสรีภาพในการปฏิบัติตาม
สิทธิดังตอไปน้ี หากไมขัดแยงกับกฎหมายที่
ประกาศใชสําหรับความมั่นคงของสหภาพการมี
กฎหมายและความสงบเรียบรอย ความสันติและ
ความสงบของชุมชน หรือความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมของประชาชน 

(a) แสดงออกและเผยแพรความเชื่อและทัศนคติ
ของพวกเขา 

(c) จัดตั้งสมาคมและองคกร 
(d) พัฒนาภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรมของพวก
เขา ความรักและเมตตาที่มี ศาสนาที่พวกเขาเชื่อ 
และขนบธรรมเนียมที่ไมไดทําใหเสื่อมความสัมพันธ
ระหวางเชื้อชาติหน่ึงกับอีกเชื้อชาติหน่ึงหรือ
ทามกลางเชื้อชาติของประเทศและกับความเชื่ออื่น” 

- สวนที่ 354 

“การนําศาสนาไปใชในทางที่ผิดเพ่ือจุดประสงคทาง
การเมืองเปนสิ่งตองหาม  นอกจากน้ีการกระทําใดๆ 
ซ่ึงมีเจตนาหรือดูเหมือนวาจะกอใหเกิดความรูสึก
เกลียดชัง อาฆาตแคน หรือความขัดแยงระหวาง
ชุมชนทางเชื้อชาติและนิกายทางศาสนาเปนสิ่งที่ขัด
กับรัฐธรรมนูญน้ี” 

- มาตรา 364 

 

“สหภาพจะตองไมเลือก
ปฏิบัติกับพลเมืองใดๆ...โดย
มีพ้ืนฐาน...ศาสนา...” 
- สวนที่ 348 

ฟลิปปนส “การแยกกันของคริสตจักรและ
รัฐจะตองเปนสิ่งที่ไดรับการ
เคารพ” 

- มาตราII, สวนที่ 6 

“จะตองไมมีกฎหมายใดที่ถูกตราขึ้นในสวนที่
เก่ียวของกับการจัดตั้งศาสนาหรือหามดําเนินการ
อยางอิสระทางศาสนา การดําเนินการอยางอิสระ
และการมีสิทธ์ิที่จะนับถือศาสนาและการนมัสการ 
(โดยไมมีการเลือกปฏิบัต)ิ จะตองเปนสิ่งที่ไดรับ
อนุญาตตลอดไป ไมจําเปนตองมีการทดสอบทาง
ศาสนาสําหรับการดําเนินการของสิทธิทางพลเรือน
และการเมือง” 
- มาตราIII, สวนที่ 5 
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สิงคโปร ไมมีความสัมพันธที่ประกาศไว 
แตมีการวางตัวเปนกลางทาง
ศาสนาที่ใชกันอยางกวางขวาง 

“ทุกคนมีสิทธิที่จะเชื่อและปฏิบัติตามศาสนาของเขา
และเผยแพรศาสนา” 

- มาตรา 15(1) 

 

“ทุกกลุมศาสนามีสิทธ์ิ (a) ที่จะบริหารจัดการกิจการ
ศาสนาของตัวเอง ( b) จัดตั้งและดํารงไวซ่ึงสถาบัน
สําหรับจุดประสงคเพ่ือการศาสนาและการกุศล และ 
(c) ครอบครองและเปนเจาของทรัพยสิน และถือ
ครองและบริหารจัดการตามกฎหมาย” 

- มาตรา 15(3) 

 

“จะตองไมมีการเลือกปฏิบัติ
กับพลเมืองของสิงคโปร
เพราะเหตุ จากศาสนาเทาน้ัน
...” 

- มาตรา 12(2) 

ประเทศ
ไทย 

ไมมีศาสนาประจําชาติ 
(รัฐธรรมนูญป 2007)  

“รัฐจะตองอุปถัมภและคุมครอง
ศาสนาพุทธเปนศาสนาที่นับถือ
โดยชาวไทยสวนใหญมาเปน
เวลานานและศาสนาอื่นๆ 
สงเสริมความเขาใจอันดีและ
ความปรองดองทามกลางผูนับ
ถือศาสนาทั้งหมดเชนเดียวกับ
การสงเสริมการใชหลักศาสนา
เพ่ือสรางคุณงามความดีและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

- มาตรา  79 (รัฐธรรมนูญป 
2007) 

“บุคคลจะตองมีสิทธ์ิที่จะมีเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา นิกายศาสนา และหลักขอเชื่อทางศาสนา 
และปฏิบัติตามคําสอนทางศาสนาหรือดําเนินการ
นมัสการรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงตามความเชื่อของ
เขาหรือเธอ โดยมีเงื่อนไขวาจะตองไมขัดแยงกับ
หนาที่ความรับผิดชอบทางพลเรือนของเขาหรือเธอ 
ความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือศีลธรรมอันดี 

- สวนที่ 37  

“การเลือกปฏิบัติที่ไมยุติธรรม
กับบุคคลอันเพราะเหตุ จาก...

ความเชื่อทางศาสนา...จะตอง
ไมไดรับยินยอมใหเกิดขึ้น” 

- มาตรา 30 

เวียดนาม รัฐธรรมนูญไมไดประกาศให
เวียดนามเปนกลางทางศาสนา
หรืออยูบนพ้ืนฐานของศาสนาใด
ศาสนาหน่ึง 

“(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพของความเชื่อหรือ
ของศาสนาและมีสิทธ์ิที่จะปฏิบัติตามศาสนาใดๆ 
หรือไมมีศาสนา  ศาสนาทั้งหมดมีความเทาเทียม
กันตอหนากฎหมาย (2) รัฐจะตองเคารพและ
คุมครองเสรีภาพของความเชื่อและศาสนา (3) 

จะตองไมมีการละเมิดเสรีภาพของความเชื่อและ
ศาสนาหรือไมมีผูหน่ึงผูใดใชประโยชนจากความ
เชื่อหรือศาสนาเพ่ือที่จะละเมิดกฎหมาย” เคารพ
และคุมครองเสรีภาพของความเชื่อและศาสนา 

- มาตรา 24 

“...ทุกศาสนามีความเทาเทียม
ตอหนากฎหมาย”  

- มาตรา 24(1) 
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ประเทศไทย 

ชื่ออยางเปนทางการ ราชอาณาจักรไทย 

เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร 
ความสัมพันธระหวางรัฐและ
ศาสนาที่ประกาศในรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทยป 2007 (พ.ศ. 2550) ไมไดประกาศศาสนาประจําชาติ แต
ไดระบุวารัฐจะตองอุปถัมภและคุมครองศาสนาพุทธเปนศาสนาที่นับถือโดยชาวไทยสวน
ใหญมาเปนเวลานานและศาสนาอ่ืนๆ สงเสริมความเขาใจอันดีและความปรองดอง
ทามกลางผูนับถือศาสนาทั้งหมดเชนเดียวกับการสงเสริมการใชหลักศาสนาเพื่อสรางคุณ
ความดีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระบบรัฐบาล แบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข อยางไรก็ตามปจจุบันน้ีประเทศไทยกําลังอยู
ภายใตการปกครองของกองทัพ 

ขอบังคับทางศาสนา ขอบังคับของศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืนๆ ผานกรมศาสนาและสํานักพระพุทธศาสนา
แหงชาติถือเปนหนาที่ของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ 

ประชากรทั้งหมด 65,981,660 คน (ณ ป 2010) 

ขอมูลผูนับถือศาสนา ศาสนาพุทธ (ทางการ) 93.6% 

มุสลิม 4.9% 

คริสต 1.2% 

อ่ืนๆ 0.2% 

ไมมีศาสนา 0.1% (ณ ป 2010) 

 

การเปล่ียนแปลงขอมูลผูนับถือศาสนา182

1 

ป ศาสนาพุทธ183

2

 อิสลาม คริสต อื่นๆ184

3

 ไมทราบ 

1960 93.6 3.9 0.6 - - 

1970 95.3 3.9 0.6 0.1 0.1 

1980 95.0 3.8 0.5 0.1 0.5 

1990 95.1 4.1 0.5 0.2 0.1 

2000 93.8 4.6 0.8 0.2 0.4 

2010 93.6 4.9 1.2 0.2 0.1 

 

                                                
1สํานักงานสถิติแหงชาติ 
2ในป 1960 นิยามของศาสนาพุทธไมไดรวมลัทธิขงจ้ือซึ่งเคยถูกรวมไวในการสํารวจมโนประชากรยกเวนในป 2000 
3รวมฮินดูและคนท่ีไมเช่ือวามีพระเจา 
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การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน 

บทนํา 

ประเทศไทยไดเปดกวางสําหรับทุกศาสนาและทุกนิกายมา
เปนเวลานานแลว  ในสมัยอยุธยา ชาวมุสลิมและชาวคริสต
ไดรับอนุญาตใหตั้งถิ่นฐานและไดรับความยินยอมใหประกาศ
เผยแพรความเชื่อของพวกเขาตราบเทาที่พวกเขาไมไดแสดง
การคุกคามความมั่นคงของราชอาณาจักร 0

4ชนกลุมนอยทาง
ศาสนาเหลาน้ีไดรับการแตงตั้งในตําแหนงที่สูงในราชสํานัก
แหงสยามประเทศ 1

5นักบวชฮินดู-พราหมณยังเปนผูประกอบ
พิธีกรรมในราชสํานักรวมกับพระสงฆในศาสนาพุทธ  
พระมหากษัตริยของสยามประเทศมีขอผูกพันที่จะตอง
อุปถัมภทุกศาสนาภายในราชอาณาจักรของพระองคหลังจาก
การปฏิวัติในป  หนาที่ดังกลาวไดถายโอนมายังรัฐบาล 

ประเทศไทยประกาศตัวเองวาเปนประเทศที่เปนกลางทาง
ศาสนาเสมอมา  แมวาจะมีแรงกดดันอยางหนักจากกลุมชาว
พุทธหัวรุนแรงหลายคร้ังก็ตาม  แตคณะกรรมการราง
รัฐธรรมนูญทั้งป  และ  ไดปฏิเสธที่จะประกาศให
ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ 2

6  อยางไรก็ตามประเทศ
ถูกสรางขึ้นมาบนอุดมคติของคําขวัญ  ประการคือ ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ดังน้ันรัฐบาลไทยจึงเขามามี
สวนรวมอยางลึกซ้ึงในการบริหารจัดการศาสนา 3

7รัฐบาลไม
เคยวางตัวเปนกลางหรือพยายามที่จะแยกตัวเองออกจาก
ศาสนาโดยเด็ดขาด  รัฐไดมีหนาที่ตามรัฐธรรมนูญในการ
อุปถัมภ สงเสริม และคุมครองศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืนๆ 
ใหอยูดวยความปรองดองและใชหลักการทางศาสนาเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมและคุณภาพชีวิต4

8รัฐไมไดเพียงแคยินยอมให

                                                
4           
(        
5เรื่องเดียวกัน  หนา 454. 
6          

เขาถึง  พฤศจิกายน   
 การบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา

ชาติในรัฐธรรมนูญ  (        
    เขาถึง  พฤษภาคม 

2014. 
7                 

         
            

    1997)  และ          
                  
        

8มาตรา 79  รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทย พ.ศ   (2007) (ประเทศไทย) 

ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตตามแนวทางปฏิบัติของทุก
ศาสนาเทาน้ัน  แตรัฐยังสงเสริมใหผูนับถือศาสนาเหลาน้ี
ปฏิบัติตามศาสนาของพวกเขาเพื่อสงเสริมเปาหมายดังที่
กลาวขางตน 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมมีหนาที่อํานวยความ
สะดวกตอกิจกรรมตางๆ ของทุกศาสนาและสนับสนุนใหเกิด
ความเขาใจทามกลางศาสนาที่แตกตางกัน 5

9  กรมฯ ชวยใน
การจัดอํานวยความสะดวก หรือใหเงินสนับสนุนแกกิจกรรม
ศาสนาตางๆ  แตกรมฯ จะชวยเฉพาะศาสนาที่ไดรับการ
รับรองอยางเปนทางการเทาน้ัน  จนถึงปจจุบันน้ี ศาสนาที่มี
การรับรองทั้งหมด  ศาสนาดวยกันไดแก พุทธ คริสต 
อิสลาม ฮินดู และซิกข  สวนศาสนาอ่ืนๆ ตองยื่นคําขอเพื่อให
มีการรับรองอยางเปนทางการ 

การจะรับรองศาสนาใดอยางเปนทางการน้ันศานาดังกลาว
ตองเขาตามเกณฑบางประการ 6

10ประการแรกคือ หลักธรรม
คําสอน มีลักษณะเปนศาสนาหน่ึงตางหากจากศาสนาอ่ืนโดย
สมบูรณในทางศาสนศาสตร ประการที่สองคือ ปรากฏในสํา
มะโนประชากรวามีพลเมืองนับถือไมนอยกวาหาพันคน 
ประการที่สามคือ คําสอนและวิธีการสอนไมขัดตอรัฐธรรม
และกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย ประการที่ส่ีคือ เปน
กิจการ ทางศาสนาไมแอบแฝงดวยลัทธิการเมืองและ
วัตถุประสงค อยางอ่ืน เมื่อศาสนาดังกลาวไดรับการรับรอง  
กรมการศาสนาก็จะใหความชวยเหลือรวมถึงการตออายุ
หนังสือเดินทางสําหรับเจาหนาที่ การยกเวนภาษี การเขาถึง
ความชวยเหลือทางการเงินจากรัฐ และการระงับขอพิพาท
ตางๆ 7

11  ในคราวเดียวกันกรมฯ ตองไดรับการแจงเก่ียวกับ
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับองคกรศาสนาและศาสนา
ดังกลาวตองสงเสริมศีลธรรมอันดีของประเทศ 8

12  อยางไรก็
ตามการประกาศความเชื่อในศาสนาที่ยังไมไดรับการรับรอง
ไมถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือไมไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐ 

                                                
9กรมการศาสนา  2 เขาถึง  
พฤษภาคม  
10มาตรา 4  ระเบียบกรมการศาสนา  พ.ศ   (ประเทศไทย) 
11มาตรา 6  ระเบียบกรมการศาสนา  พ.ศ   (ประเทศไทย) และ 

 2012       
          

 
12มาตรา 7  ระเบียบกรมการศาสนา  พ.ศ   (ประเทศไทย) 
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เปนที่นาสังเกตวารัฐไมไดรับประกันการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน
สําหรับศาสนาทุกศาสนาที่ไดรับการรับรองจากทางการ  คํา
วา “ศาสนา  ในคําขวัญของรัฐไทยไมไดหมายความถึงทุก
ศาสนา โดยความเปนจริงแลวมนมีความหมายโดยนัยถึง
ศาสนาพุทธ 9

13  ดังน้ันศาสนาพุทธจึงไดรับการปฏิบัติใน
ลักษณะเอ้ือประโยชนและไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษจากรัฐ  
สวนศาสนาอ่ืนอาจจะไดรับความสนใจเปนพิเศษจากภาครัฐ
ไดดวยเหตุผลประการอ่ืน 

มีสองนิกายสําหรับศาสนาพุทธในประเทศไทยคือ เถรวาท
และมหายาน  สําหรับนิกายหลักคือ เถรวาทน้ันจะมีความ
เครงครัดมากกวาในการตีความคําสอนของพระพุทธเจา  
โดยเนนความสําคัญไปที่พระสงฆและการตรัสรูน้ันก็เพื่อ
ตัวเอง  สําหรับนิกายมหายานน้ันเชื่อวาทุกคนสามารถเขาถึง
นิพานไดโดยไมจําเปนตองเปนพระสงฆ และการตรัสรูน้ันมี
จุดประสงคเพื่อการชวยเหลือผูอ่ืนและไมใชเพื่อตัวเอง10

14 

ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทในประเทศไทยน้ันมีการรวมเขากับ
ศาสนาฮินดูและแนวคิดนับถือผี1115 และเปนศาสนาประจําชาติ
ในทางปฏิบัติเน่ืองจากประวัติศาสตรที่ยาวนานและมีผูนับถือ
จํานวนมาก  ผลที่ไดคือ ศาสนาพุทธ ไดรับสิทธิพิเศษหลาย
ประการดวยกัน แตสถานะดังกลาวของศาสนาพุทธก็
หมายความวาศาสนาน้ีจะไมมีความยืดหยุนเหมือนกับที่
ศาสนาอ่ืนมีในเร่ืองการบริหารจัดการและการตีความคําสอน
ของพวกเขา 

ศาสนาพุทธ ในประเทศไทยมีการจัดระบบเขมงวดเปนอยาง
มาก  รัฐไดแตงตั้งหนาที่ควบคุมดูแล ศาสนาพุทธ ใหกับมหา
เถรสมาคม ซ่ึงกําหนดขึ้นมาโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ   และเปนองคคณะสูงสุดที่ควบคุมดูแลพระสงคใน
ศาสนาพุทธทุกนิกาย 12

16  มหาเถรสมาคมมีประธานองคคณะ
คือ สมเด็จพระสังฆราช ซ่ึงเปนผูที่ไดรับการแตงตั้งโดย

                                                
13           

            
14 นานาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนา       

     
07. เขาถึง  

มิถุนายน  
15   2012           

               
   

16สวนท่ี  และ  ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ   (ประเทศไทย)  

พระมหากษัตริย13

17  คณะมหาเถรสมาคมถูกแบงออกโดยเขต
การปกครองทางภูมิศาสตร  ซ่ึงแตละเขตจะอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของเจาคณะ ซ่ึงเปนผูที่ควบคุมดูแลพระสงฆใน
เขตปกครองของพวกทาน 14

18  แมวาจะมีการบริหารจัดการ
โดยพระสงฆ  แต มหาเถรสมาคม น้ีถูกจัดตั้งโดยบทบัญญัติ
แหงกฎหมายและมีฐานะเปนหนวยงานรัฐบาล  พระสงฆตอง
ปฏิบัติตามกฎและแนวทางของมหาเถรสมาคม 

อํานาจสําคัญอยางหน่ึงทีม่หาเถรสมาคมมีอยูคือ การอนุญาต
ใหมีการรับรองนิกายตางๆ ของศาสนาพุทธในประเทศไทย 15

19  
แมวาจะมีหลักคําสอนสุดโตงเกิดขึ้นมากมาย แตมีเพียงหลัก
คําสอนของสันติอโศกที่ถูกประณาม ทางสันติอโศกไดอางวา
เปนหลักคําสอนของชาวพุทธที่เขมงวดกวาและบริสุทธิ์กวา
เมื่อเปรียบเทียบกับหลักคําสอนที่รับรองโดย มหาเถรสมาคม  
ผูนําคือพระโพธิรักษ ประกาศวาตัวเขาเองเปนอรหันตขออาง
น้ีถูกคณะสงฆกลาวหาวาเปนความอวดดีโอหัง 16

20แตเหตุผล
สําหรับการประณามที่แทจริงนาจะเปนเร่ืองความกาวราวของ
สันติอโศกที่มีตอ มหาเถรสมาคม มากกวา 17

21  นิกายน้ียัง
กลาวหาวามหาเถรสมาคมน้ันมีการทุจริต การยุงเก่ียวทาง
โลกียวิสัย และความหยอนยาน 18

22  เมื่อเปรียบเทียบกันแลว
แนวคิดสุดโตงและวัตถุนิยมของธรรมกายกลับยังอยูรอดจาก
การขมเหงเน่ืองจากพวกเขาแสดงใหเห็นถึงความภักดีตอ ม
หาเถรสมาคม19

23  พระโพธิรักษแหงสันติอโศกถูกบังคับใหสึก
จากความเปนพระและถูกส่ังหามมิใหสวมใสจีวรเหมือน
พระสงฆ  สมาชิกของสันติอโศกถูกขับออกจากคณะสงฆ
ทางการ  แตอยางไรก็ตามก็ไมไดมีการลงโทษเพิ่มเติมกับ
                                                
17เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี 7 
18เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี 20  
19เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี 15 3 
20เชิงอรรถขางบน 13  447 
21    ศาสนากับการเมืองแบบสันติอโศก(   

      -        
  2013)   

            บท
วิเคราะหธรรมกายกฎหมายหมิ่นศาสนาและอํานาจศักดิ์สิทธ์ิท่ีซอนรัฐ  
(            

     2012)  
เขาถึง15 พฤษภาคม  

22    ศาสนากับการเมืองแบบสันติอโศก(   
      -        

  2013) เขาถึง  
พฤษภาคม  
23เชิงอรรถขางบน 13  446 
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ผูนําสันติอโศกซ่ึงยังคงมีผูติดตามพวกเขาอยูเปนจํานวนมาก
20

24 

นอกจากกรมการศาสนาแลว  มหาเถรสมาคม ยังไดทํางาน
ใกลชิดกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติซ่ึงเปน
หนวยงานสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงทําหนาที่โดยออมแต
มีประสิทธิผลในการควบคุม มหาเถรสมาคมสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติทํางานเปนสํานักเลขนุการของ มหา
เถรสมาคม เพื่ออํานวยความสะดวกในการส่ือสารระหวาง
รัฐบาลกับมหาเถรสมาคม จัดโครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุน
กิจการของ ศาสนาพุทธ และอนุมัติหลักสูตรการสอนพุทธ
ศาสนาสําหรับวัดและสถาบันการศึกษาทั้งหมด21

25 

แมวาพระสงฆจะไดรับประโยชนมากมายจากรัฐ  แตสิทธิทาง
การเมืองของพวกเขาถูกจํากัดอยางเขมงวดเชนกัน  
รัฐธรรมนูญปฏิเสธที่จะใหพระสงฆมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งซ่ึงถือเปนขอกําหนดพื้นฐานสําหรับกิจกรรมทาง
การเมืองอ่ืนๆ เชน การเสนอรางกฎหมาย การยื่นถอดถอน 
หรือการลงประชามติ 2226  แตถึงกระน้ันก็ตามในความเปนจริง
แลวมีพระสงฆจํานวนมากที่ใชสถานะที่คนอ่ืนเคารพบูชาของ
พวกเขาเพื่อเคล่ือนไหวกลุมมวลชนและสนับสนุนการรณรงค
ทางการเมืองอยางประสบความสําเร็จ แมวาดูเหมือนขัดแยง
กับบทบาทของศาสนาพุทธในมุมมองของประชาชนทั่วไปก็
ตาม23

27 

ปจจุบันน้ีอิสลามเปนศาสนาที่ใหญเปนอันดับสองของ
ประเทศไทย และมีคนไทยประมาณ  เปอรเซ็นตเปนมุสลิม
ที่อยูในสวนตางๆ ของประเทศ  แตอยางไรก็ตามก็ยังมีกลุม
มุสลิมที่แตกตางกันและนิกายที่แตกตางกัน โดยแตละกลุมก็
จะมีเบื้องหลังชาติพันธุและประวัติศาสตรเปนของตัวเอง  
ไดแก ผูนับถืออิสลามที่เปนจีน กัมพูชา อินเดีย และมลายู 24

28  

                                                
24เชิงอรรถขางบน 22  เชิงอรรถขางบน  
25เชิงอรรถขางบน 15  1 
26มาตรา 100  รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทย พ.ศ   (2007) มาตรา 
142(4)  มาตรา 163  มาตรา  วรรค 3 
27ดู    -     
(      3883

เขาถึง  ตุลาคม  
28เชิงอรรถขางบน 15   และ       

  2005)   

ความหลากหลายของนิกายอิสลามเปนส่ิงที่จํากัดความสําเร็จ
ของรัฐในการควบคุมดูแลอิสลาม25

29 

ประวัติศาสตรและการเมืองไดมีสวนผลักดันใหรัฐพยายามที่
จะควบคุมดูแลอิสลาม  การขยายตัวของรัฐไทยสมัยใหมได
นําไปสูการกระทบกระทั่งกันกับชุมชนมุสลิมในพื้นที่ภาคใต26

30  
การฝาฝนคําส่ังทหาร ความไมสงบทางสังคม และการ
เคล่ือนไหวของกลุมแบงแยกดินแดนจึงเกิดขึ้นทั่วไป  ในการ
รับมือกับปญหาน้ี รัฐไดพยายามที่จะรวบอํานาจการควบคุม
อิสลามในประเทศไทยเขาสูศูนยกลาง  พระราชบัญญัติการ
บริหารองคกรอิสลาม พ.ศ   แตงตั้งให คณะกรรมการ
กลางอิสลามแหงประเทศไทยซ่ึงมีประธานโดยจุ าราชมนตรี
เปนองคคณะสูงสุดที่กํากับดูแลอิสลามในประเทศไทย27

31 

คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีอํานาจในการ
ตีความพระคัมภีรอัลกุรอาน ออกกฎหมายอิสลาม กํากับดูแล
การบริหารจัดการมัสยิด จัดระเบียบพิธีฮัจญและการเดินทาง
ไปเมืองเมกกะ และใหการรับรองผูผลิตอาหารฮาลาล 28

32  
คณะกรรมการฯ น้ียังควบคุมคณะกรรมการอิสลามในแตละ
จังหวัดซ่ึงมีประชากรนับถืออิสลามและมีมัสยิดอยางนอย  
แหง29

33 

ศาสนาคริสตมาถึงประเทศไทยในป 1511 30

34  จาก
ประวัติศาสตรที่ผานมาพบวามีความเก่ียวของกับความ
พยายามของตะวันตกที่จะเอาชนะหรือลาอาณานิคมสยาม
ประเทศ  ดังน้ันการเคล่ือนไหวของศาสนาคริสตไดถูกมองวา
มาพรอมกับความคลางแคลงใจที่แสดงออกโดยเจาหนาที่รัฐผู
มีอํานาจ 31

35  ในตอนเร่ิมตนของสงครามโลกคร้ังที่สอง มีชาว

                                                
29          

   -      -460. 
30              

            
        

31มาตรา  และ 8  พระราชบัญญัติการบริหารองคกรอิสลาม พ.ศ  2540  
 ประเทศไทย) 

32             
43. 
33มาตรา  และ 18  พระราชบัญญัติการบริหารองคกรอิสลาม พ.ศ  2540  

 ประเทศไทย) 
34   -               

         
    

35เรื่องเดียวกัน  40-41 
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คริสตคาทอลิก  คนถูกฆาจากความสงสัยวาพวกเขาเปน
สายลับของฝร่ังเศส  ซ่ึงในภายหลักพวกเขาเหลาน้ีไดรับการ
ยกยองสถานะเปน “มรณะสักขี  (การยอมตายเพราะความ
เชื่อ)  ศาสนาคริสตทั้งนิกายคาทอลิกและโปรแตสแตนตยังมี
สวนทําใหเกิดการพัฒนาประเทศน้ีอยางมาก  มิชชันนารีชาว
คริสตไดนําความรูและเทคโนโลยีจากตะวันตกเขามาสูสยาม
ประเทศ32

36พวกเขาไดกอตั้งโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนและ
โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ 33

37  พวกเขายังไดมีสวนรวม
อยางมากในกิจกรรมสาธารณกุศลตางๆ  แมวาพวกเขาจะมี
สวนสนับสนุนดังกลาว  แตศาสนาคริสตก็ยังเปนศาสนาของ
คนกลุมนอยอยูและมีขนาดเปนที่สามของประเทศไทย 

เน่ืองจากขนาดที่เล็กและการมีสวนสนับสนุนที่ไมมากนักใน
ปจจุบันทําใหดูเหมือนวารัฐละเลยพวกเขาไวอยางโดดเด่ียว  
ไมมีหนวยงานใดที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลการบริหารจัดการ
ศาสนาคริสต  ปจจุบันน้ีประเทศไทยใหการรับรองกับ
องคการศาสนาคริสต  องคกรไดแก สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย 34

38สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย 35

39สห
คริสตจักรแบบติสตแหงประเทศไทย 36

40สภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 37

41 และมูลนิธิ
คริสตจักรเซเวนเดยแอดแวนติสตแหงประเทศไทย 38

42  
นอกจากน้ียังมีองคกรศาสนาคริสตอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงานใน
ประเทศไทยโดยไมไดรับการรับรองอยางเปนทางการ39

43  และ
ยังมีมิชชันนารีมากกวาพันคนที่ไดรับอนุญาตใหเผยแพร
ความเชื่อของพวกเขาในประเทศน้ี40

44 

                                                
36เรื่องเดียวกัน  42 
37เรื่องเดียวกัน  41 
38       เขาถึง  
พฤศจิกายน2014  
39       เขาถึง
 พฤศจิกายน2014  
40      - เขาถึง  
พฤศจิกายน2014  
41        

เขาถึง  พฤศจิกายน2014  
42  -       
เขาถึง  พฤศจิกายน2014  
43ตัวอยางเชน        -    

เขาถึง  พฤศจิกายน  
44        

แมวาศาสนาคริสตในปจจุบันไดรับการตอนรับอยางดี แตชาว
พุทธบางคนอาจจะยังคงถือวาเปนการส่ิงคุกคาม  ในป  
องคกรศาสนาคริสตไดออกโฆษณาหนังสือ “พลังแหงชีวิต  
ซ่ึงการรณรงคคร้ังน้ีประสบความสําเร็จอยางมาก แตก็มีชาว
พุทธบางคนเรียกรองโดยทันทีใหรัฐบาลสอบสวนเร่ืองน้ีและ
ส่ังระงับการแจกจายหนังสือดังกลาว41

45  

                                                
45 พลังแหงชีวิตหนังสือคริสตในสังคมพุทธ       

          

เขาถึง  พฤศจิกายน 2014. 
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สวนที่ 1     กรอบงานทางกฎหมายและนโยบาย 

A. ขอผูกมัดระหวางประเทศ 

อนุสัญญา วันที่อนุมัติ ขอสงวนสิทธิ 
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและการเมือง(1966) 

 ตุลาคม 1996 มาตรา 2  วรรค  (สิทธิที่กําหนดดวยตัวเอง) 
มาตรา 6  วรรค  (การลงโทษถึงแกความชีวิต) 
มาตรา  วรรค  (การจับกุมและการกักขังในคดีอาญา) 
มาตรา  วรรค  (การโฆษณาชวนเชื่อใหทําสงคราม)  

กติการะหวางประเทศวาดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ  
(1965) 

 มกราคม 2003 มาตรา  (จําเปนตองเขารวมอนุสัญญาเพื่อรับเอา
มาตรการมาปฏิบัติ) 
มาตรา 22 

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอผูหญิงทุกรูปแบบ  

 สิงหาคม 1985 มาตรา  (ความสัมพันธในการแตงงานและครอบครัว) 
มาตรา  (ศาลระหวางประเทศที่มีอํานาจตัดสินคดี) 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิของเด็ก   กุมภาพันธ 1992  
 

 

สนธิสัญญาที่สําคัญฉบับหน่ึงที่ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีคือ 
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและการเมือง  
(  ซ่ึงคุมครองสิทธิที่จะมี เสรีภาพทางความคิด 
จิตสํานึก และศาสนา สิทธิในการเลือกและนับถือศาสนาหรือ
ความเชื่อผานการนมัสการ พิธีกรรมทางศาสนา แนวทาง
ปฏิบัติ และคําสอน เชนเดียวกับเสรีภาพที่จะไมถูกบีบบังคับ
ใหนับถือศาสนาหรือความเชื่อ 42

46  นอกจากน้ีประเทศไทยยัง
เขารวมเปนภาคีในกติการะหวางประเทศวาดวยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ ซ่ึงมีขอผูกมัดในการส่ัง
หามและขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบและ
รับประกันถึงสิทธิที่จะมี เสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และ
ศาสนา สําหรับทุกคนโดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ สีผิว หรือ
สัญชาติ หรือชาติพันธุ 43

47  ประเทศไทยยังมีขอผูกมัดในการ
คุมครองสิทธิผูหญิงและเด็กในฐานะที่ไดเขารวม อนุสัญญาวา
ดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงทุกรูปแบบ 44

48 และ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิของเด็ก 49 

                                                
46  18          
(   
47  5          

       
48                  

    
49               

    

ยกเวนอนุสัญญา  แลว ประเทศไทยไดทําขอสงวนสิทธิ์
เมื่อพวกเขาตกลงเขารวมสนธิสัญญาน้ี  แตไมมีขอสงวนสิทธิ์
ที่ทําขึ้นเพราะเหตุจากศาสนา และไมมีการสงวนสิทธิ์ที่
เก่ียวของกับบทบัญญัติที่เก่ียวของกับกับเสรีภาพทางศาสนา
46

50 

ประเทศไทยเปนรัฐแบบทวินิยมซ่ึงจําเปนตองมีการอนุวัติ
การผานบทบัญญัติแหงกฎหมายกอนที่พันธกรณีระหวาง
ประเทศจะสามารถถูกนําไปใชภายใน  อยางไรก็ตามไมไดมี
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะที่ใชกับพันธกรณีระหวาง
ประเทศเหลาน้ี  ดังน้ันเสรีภาพทางศาสนาจึงไดรับการ
ประกันในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนๆ รวมถึงประมวล
กฎหมายเพงและอาญา 

                                                
50            
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ประเทศไทย 

61การรักษาความเชื่อ 

การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน 

B. กฎหมายและนโยบายในประเทศ 

1. เสรีภาพที่จะรับ เปลี่ยน หรือเลิกนับถือศาสนาหรือ
ความเชื่อ และเสรีภาพที่ไมถูกบังคับใหนับถือ
ศาสนา 

หลังจากการรัฐประหารเมื่อวันที่  พฤษภาคม  แลว 
รัฐธรรมนูญป  ก็ถูกลมเลิกไป  แตอยางไรก็ตามมาตรา 
 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวป  ยืนยันวาสิทธิ เสรีภาพ 

ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามพันธกรณี
ระหวางประเทศและจารีตประเพณีตามระบอบประชาธิปไตย
ของประเทศไทยจะตองไดรับการคุมครองในรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว 47

51ผลที่ไดคือหลักประกันของสิทธิและเสรีภาพ
ทั้งหมดรวมถึงเสรีภาพทางศาสนาในรัฐธรรมนูญป  ก็
ยังคงอยูโดยมิไดมีการเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญ  ส่ิงที่นา
เปนกังวลเพียงอยางเดียวเทาน้ันคือ มาตรา  ของ
รัฐธรรมนูญชั่วคราว มอบอํานาจสูงสุดที่จะใหคําส่ังหรือ
กระทําการสําหรับผลประโยชนของรัฐใหแกคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช  หรือ  ซ่ึงเปนผูที่ยึดอํานาจใน
เดือนพฤษภาคม 48

52  ดังน้ันคสช  สามารถที่จะจํากัดเสรีภาพ
ทางศาสนาตามรัฐธรรมนูญไดโดยพลการโดยปราศจาก
ขอจํากัดใดๆ  

รัฐธรรมนูญของประเทศไทยไดคุมครองเสรีภาพทางศาสนา
ตลอดมาดังปรากฏเห็นชัดในรัฐธรรมนูญฉบับแรกป  
และไดมีการคุมครองในรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยที่
เกิดขึ้นตามมาทุกฉบับ 49

53มาตรา  ของรัฐธรรมนูญป 2007
ไมเพียงแตรับประกันสิทธิของบุคลที่จะมีเสรีภาพในการนับ
ถือศาสนาเทาน้ัน แตยังรวมถึงเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาตาม
นิกายและลัทธิของศาสนาอีกดวย 50

54  เสรีภาพน้ีรวมถึง
เสรีภาพที่จะไมนับถือศาสนาใดๆ เชนเดียวกัน  บุคคลที่

                                                
51มาตรา 4  รัฐธรรมนูญช่ัวคราว พ.ศ   (2014) ประเทศไทย 
52เรื่องเดียวกัน  มาตรา 44 
53มาตรา 13  รัฐธรรมนูญ   (ประเทศไทย)  มาตรา 13  รัฐธรรมนูญ  

 (ประเทศไทย)  มาตรา 28  รัฐธรรมนูญ   (ประเทศไทย)  มาตรา 
30  รัฐธรรมนูญ   (ประเทศไทย)  มาตรา 25  รัฐธรรมนูญ   
(ประเทศไทย)  มาตรา 27  รัฐธรรมนูญ   (ประเทศไทย)  มาตรา 38  
รัฐธรรมนูญ   (ประเทศไทย)  มาตรา 37  รัฐธรรมนูญ   (ประเทศ
ไทย) 
54มาตรา 37  รัฐธรรมนูญ  พ.ศ   (2007) (ประเทศไทย)  เอกสาร
ตนฉบับอยูในประเทศไทย  ภาษาอังกฤษแปลโดย  และสถานทูต
สหรัฐอเมริกาท่ีถูกใชเปนแนวทาง ดู  

2007 เขาถึง  มิถุนายน  

ไมไดรับสิทธิเสรีภาพในเร่ืองน้ีคือ พระมหากษัตริย ซ่ึงจะตอง
ทรงเปนพุทธมามกะ ตามมาตรา  ของรัฐธรรมนูญ  อยางไร
ก็ตามตามรัฐธรรมนูญแลว พระมหากษัตริย จําเปนตองเปน
องคอุปถัมภทุกศาสนา51

55 

มาตรา  ของรัฐธรรมนูญระบุใหรัฐตองอุปถัมภและคุมครอง
ศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืนๆ สงเสริมความเขาใจอันดีและ
ความปรองดอง และสงเสริมการใชหลักศาสนาเพื่อสราง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 52

56  มาตรา  ไมไดมีขอ
ผูกมัดทางกฎหมายเน่ืองจากเปนเพียงแนวนโยบายเทาน้ัน  
ภาษาที่ใชน้ันกวางและเปดใหมีการตีความที่ทางรัฐบาล
อาจจะตัดสินใจวาจะปฏิบัติตามนโยบายหรือไมก็ไดหรือถา
ปฏิบัติจะปฏิบัติอยางไรก็ไดเชนกัน  นโยบายน้ีไมอาจ
ฟองรองบังคับใหมีการปฏิบัติตามไดคดีแตการไมปฏิบัติตาม
แนวทางดังกลาวอาจจะนําไปสูการลงโทษทางการเมือง 53

57  
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติน้ันรัฐสนับสนุนหรือไมสนับสนุน
บางความเชื่อผานการใหความชวยเหลือแบบตางๆโดย
กรมการศาสนา 

 

2. สิทธิในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อ
ของบุคคล 

a. เสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรม 

มาตรา  ของรัฐธรรมนูญป 2007 ยังไดคุมครองสิทธิในการ
แสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อของบุคคล 54

58  รัฐสามารถ
ที่จะเขาไปแทรกแซงในการรับนับถือศาสนาไดในกรณีที่การ
แสดงออกในศาสนาน้ันเปนปฏิปกษตอหนาที่พลเมืองหรือ
ขัดแยงกับความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือศีลธรรมอัน
ดี  มาตรา  ของ รัฐธรรมนูญป 2007  ประกาศวาการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํา
มิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาที่จําเปน และ
จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได
55

59  สิทธิในการถือความเชื่อของบุคคลยังถูกคุมครองทางออม

                                                
55เรื่องเดียวกัน  มาตรา 9 
56มาตรา 79  รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทย พ.ศ   (2007) (ประเทศไทย) 
57  -  กฎหมายรัฐธรรมนูญ (   
(   1987)   
58มาตรา 37  รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทย พ.ศ   (2007) (ประเทศไทย) 
59เรื่องเดียวกัน  มาตรา 29 



ประเทศไทย 

62การรักษาความเชื่อ 

การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน 

โดยมาตรา  ซ่ึงรับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนที่จะ
อนุรักษหรือฟนฟูจรีตประเพณีทองถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรม
อันดีของชุมชนหรือของชาติ5660 

โดยปกติแลวไมมีการเลือกปฏิบัติอยางเปนระบบกับการ
แสดงออกซ่ึงศาสนาใดศาสนาหน่ึงเปนพิเศษ  แตอยางไรก็
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายก็ทําใหเกิดอุปสรรคบางประการ
ไดเชนเดียวกับการสงเสริมศาสนาบางศาสนาเปนพิเศษ  
ตัวอยางเชน ทุกๆ เชาในโรงเรียนรัฐบาลไมวาจะศาสนาใดก็
ตามตองเขาแถวเคารพธงชาติและสวดมนตกอนที่จะเขา
หองเรียน  และจะมีการสวดมนตอีกคร้ังหน่ึงในชวงบายของ
ทุกๆ วันศุกรสําหรับนักเรียนในโรงเรียนประจําก็ตองสวด
มนตกอนที่จะเขานอนดวย 57

61การสวดมนตของชาวพุทธน้ัน
ถูกจัดทําขึ้นมาโดยกระทรวงศึกษาธิการ 58

62นักเรียนที่นับถือ
ศาสนาอ่ืนถูกแนะนําใหสงบน่ิง 

อยางไรก็ตามหากมีนักเรียนจํานวนมากไมไดเปนพุทธ ทาง
โรงเรียนก็อาจจะจัดที่ใหพวกเขาไดมีโอกาสสวดภาวนาดวย
เชนกัน 59

63  ตัวอยางเชน โรงเรียนรัฐบาลแหงหน่ึงที่รับ
นักเรียนมุสลิมสวนใหญไดจัดใหมีการสวดภาวนาตามพระ
คัมภีรอัลกุรอานในตอนเชา ขณะที่นักเรียนพุทธสวดมนตใน
ตอนเที่ยงพรอมกัน 60

64  นักเรียนที่โรงเรียนคอนแวนต
คาทอลิกจะสวดภาวนาตามศาสนาของพวกเขาในตอนเชา 61

65

เน่ืองจากโรงเรียนคาทอลิกเปนโรงเรียนเอกชน  นักเรียนจึง
ไมไดถูกบังคับใหสวดมนตแบบพุทธซ่ึงไมเหมือนกับโรงเรียน
รัฐบาล 

การบังคับสวดมนตน้ันถือเปนการเลือกปฏิบัติตอการนับถือ
ศาสนาอ่ืน และตอชาวพุทธเชนกัน เพราะนักเรียนพุทธถูก
บังคับใหสวดมนตโดยไมสนใจวานักเรียนเต็มใจจะทําหรือไม  
นอกจากน้ีบทสวดมนตน้ันยังตองเปนตามแบบพุทธนิกายเถร
วาทตามที่ไดออกคําส่ังโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

บอยคร้ังที่หนวยงานราชการบางแหงไดรวมเอาการไปวัด
หรือการทําบุญซ่ึงรวมถึงกิจกรรมตางๆ เชน การสวดมนต 
การทอดกฐินหรือผาปา การขอพร เปนสวนหน่ึงของงาน

                                                
60เรื่องเดียวกัน  มาตรา 66 
61มาตรา 4  กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสวดมนตของนักเรียน พ.ศ  

 (ประเทศไทย) 
62เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี 5 
63เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี 8 
64  
65        

ประชุมสัมมนาประจําปของพวกเขา  แมวาการกระทํา
ดังกลาวจะไมถูกโตแยงเปนประเด็นทางรัฐธรรมนูญ แต
บางคร้ังก็นําไปสูความผิดอาญาได  คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดมีความเห็นใหผูตรวจ
เงินแผนดิน (นางจารุวรรณเมณฑะกา) มีความผิดฐานใช
งบประมาณราชการโดยไมถูกตอง  โดยสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินไดมีการจัดประชุมสัมมนานอกกรุงเทพมหานคร แต
กลับเดินทางไปทําบุญที่วัดพุทธบริเวณใกลๆ แทน 

b.  ส านสักการะ 

ในการสรางวัดน้ัน บุคคลตองทําการขอใบอนุญาตจาก
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 62

66  การกอสราง การยาย 
หรือการร้ือถอนมัสยิดตองไดรับการอนุญาตจากกระทรวง
วัฒนธรรม 63

67  แตขอกําหนดน้ีกลับไมไดถูกใชกับศาสนา
คริสต 

หลังจากที่มีการสรางวัด ที่ดินดังกลาวจะกลายเปนทรัพย
นอกพาณชย หมายความวาวัดและบริเวณสถานที่น้ันไม
สามารถที่จะถูกขายเพื่อชําระหน้ีของนิติบุคคลได64

68  การโอน
กรรมสิทธิจะตองดําเนินการโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย 65

69  
การคุมครองดังกลาวไมไดมีอยูในกรณีของสถานสักการะของ
อิสลามและคริสต 

c. สัญลักษณทางศาสนา 

ศาสนาบางศาสนา เชน ซิกขและอิสลาม จําเปนตองมี
หลักเกณฑเก่ียวกับชุดที่สวมใส  รัฐบาลจอมพล ป  พิบูล
สงคราม น้ันสรางความขัดแยงขึ้นเมื่อรัฐบาลบังคับนโยบาย
กลืนวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมภาคใตโดยส่ังหามไมให
สวมชุดตามหลักอิสลามซ่ึงรวมถึงการสวมฮิญาบสําหรับ
ผูหญิง 66

70กฎดังกลาวเปนสวนหน่ึงของนโยบายชาตินิยม
เพื่อที่จะสรางอัตลักษณของชาติไทยในชวงทศวรรษที่   
เร่ืองน้ีเปนสาเหตุสรางความโกรธเคืองทามกลางประชาชน
ชาวใต  แตอยางไรก็ตามก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นเมื่อรัฐได

                                                
66มาตรา 3  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี 1  พ.ศ   (ประเทศไทย) 
67มาตรา 12  พระราชบัญญัติการบริหารองคกรอิสลาม  พ.ศ   (1997) 
(ประเทศไทย 
68เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี 35 
69เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี 34 
70

           

1985)   
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การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน 

พยายามที่คลอยตามและปรับเปล่ียนตามความตองการของ
ประชาชนที่รับผลกระทบในชวงเวลาหลายปที่ผานมา 

ชุดเคร่ืองแบบนักเรียนก็เปนหน่ึงในประเด็นสําคัญ เมื่อ
เคร่ืองแบบถูกบังคับสําหรับโรงเรียนรัฐบาลทุกแหงและ
โรงเรียนเอกชนเกือบทั้งหมดตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับมหาวิทยาลัย  เคร่ืองแบบสําหรับนักเรียนผูชายจะเปน
เส้ือขาวและกางเกงสีเขม เชน ดํา กรมทา นํ้าเงิน หรือกากี  
นอกจากน้ีนักเรียนหญิงก็จะสวมกระโปรงที่มีสีเขมลักษณะ
คลายกัน  ความยาวของกระโปรงที่กําหนดจะอยูระหวางหัว
เขาถึงสนเทา  อยางไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการยอมให
นักเรียนสวมชุดตามหลักเกณฑชุดทางศาสนานาได 67

71  
ดังน้ันนักเรียนมุสลิมหญิงอาจจะสวมเส้ือแขนยาวและคลุม
ศีรษะดวยผาคลุมสีขาว  มหาวิทยาลัยสวนใหญยังยินยอมให
นักเรียนมุสลิมหญิงสวมเส้ือแขนยาวและคลุมศีรษะดวยผา
คลุมดวยเชนเดียวกัน68

72 

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนยินยอมใหขาราชการ
ผูหญิงสวมชุดตามความเชื่อทางศาสนาของพวกเธอได  
หมวกถูกเปล่ียนเปนผาคลุมศีรษะที่มีสีเดียวกับเส้ือและความ
ยาวของกระโปรงอาจจะยาวถึงสนเทาได69

73 

อีกตัวอยางหน่ึงของขอยกเวนจากกฎที่กําหนดคือ การ
ยินยอมใหนักบวชและบุคคลทั่วไปที่ขับขี่จักรยานยนตโดยไม
สวมหมวกนิรภัยเน่ืองจากขอจํากัดทางศาสนาของพวกเขา 70

74  
ชาวซิกขผูชายที่สวมผาโพกศีรษะสามารถที่จะไดรับการ
ยกเวนไมตองสวมหมวกนิรภัยไดเชนกัน 

d. ธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับวันหยุด 

                                                
71สวนท่ี 11  12  และ  ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเครื่องแบบ
นักเรียน พ.ศ   (2008) (ประเทศไทย) 
72สวนท่ี 7(1) ระเบียบจุ าลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยเครื่องแบบนิสิต พ.ศ  

 (2010) (ประเทศไทย) 
สวนท่ี 7(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยเครื่องแบบนักศึกษา 
พ.ศ   (2006) (ประเทศไทย) 
สวนท่ี  ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ  

 (2010) (ประเทศไทย) 
73ดูขอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับท่ี  พ.ศ   (2010) (ประเทศ
ไทย) 
74มาตรา 122  พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ   (1979) 
(ประเทศไทย) 

ในแตละปปฏิทินมีวันหยุดราชการทั้งหมด  วันตามมติของ
คณะรัฐมนตรี 71

75  วันหยุดราชการเหลาน้ีแสดงออกถึง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไดแก วันขึ้นปใหม วันจักรี วัน
สงกรานต  วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระราชินี วันปยมหาราช และวัน
รัฐธรรมนูญ  มีวันหยุดทางศาสนาพุทธทั้งหมด  วันที่ได
ประกาศเปนวันหยุดราชการไดแก วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา 
และวันอาสา หบูชา ซ่ึงเปนวันแหงพระพุทธเจา วันแหง
พระสงฆ และวันแหงพระธรรมตามลําดับ  มีเพียงสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตเทาน้ัน ซ่ึงเปนพื้นที่ที่มีมุสลิมอยูเปนจํานวน
มาก ที่ทางคณะรัฐมนตรีไดยินยอมใหมีวันหยุดราชการ
เพิ่มเติม ไดแก วันฮารีรายอ (ฟตรี) และวันฮารีรายอฮัจจิ 
(อัฏฮา)7276 

กอนการขึ้นครองราชยของรัชกาลที่ 4พระราชพิธีและรัฐพิธี
สวนใหญเปนการรวมกันของพิธีพราหม ณและการนับถือผี  
ศาสนาพุทธถูกรับเขามาภายหลังโดยรัชกาลที่  ซ่ึงเปนผูที่
ใชเวลา  ปผนวชเปนพระสงฆกอนที่พระองคจะขึ้น
ครองราชย  นับตั้งแตน้ันเปนตนมาพระสงฆและพราหมณ
ฮินดูจึงมีสวนรวมกันในการประกอบพระราชพิธีและรัฐพิธี  
ตัวอยางเชน พระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เร่ิมตนดวยการสวดมนตแบบพุทธหลังจากน้ันพราหมณก็จะ
เส่ียงคําทํานายเก่ียวกับการเก็บเก่ียวของปน้ัน 73

77

พระมหากษัตริยหรือตัวแทนพระองคจะเสด็จดําเนินเปล่ียน
เคร่ืองทรงพระแกวมรกตในวัดพระศรีรัตนศาสดารามปละ
สามคร้ัง  ซ่ึงเปนวัดที่ตั้งอยูภายในบริเวณพระราชวังและพระ
แกวมรกตน้ันถือเปนสัญลักษณของประเทศ 

เปนที่นาสังเกตวาแมวารัฐบาลจะไมไดประกาศวันหยุด
สําหรับศาสนาอ่ืน แตเทศกาลของศาสนาเปนส่ิงที่ไดรับการ
ยอมรับและบางคร้ังก็มีการอํานวยความสะดวกโดยทาง
ภาครัฐ  ตัวอยางเชน เทศกาลรอมฏอนสําหรับมุสลิม เทศกา
ลนวราตรีสําหรับฮินดู และเทศกาลกินเจสําหรับผูที่เชื่อใน
ลัทธิเตาก็ไดรับการสงเสริมแมวาบางเทศกาลน้ันมีเจตนา
เพื่อที่จะสงเสริมการทองเที่ยวมากกวาที่จะใหเสรีภาพทาง

                                                
75มติคณะรัฐมนตรีวาดวยวันหยุดราชการสําหรับพุทธศักราช  (2014) 
(ประเทศไทย) 
76ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูลไดรับอนุญาตใหมีวันหยุดราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ   (1974) ขณะท่ีสงขลาไดรับอนุญาตใหมีวันหยุด
เหลานี้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยวันหยุดราชการ พ.ศ   มติ
คณะรัฐมนตรีลงวันท่ี  สิงหาคม 2013 
77

10  
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การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน 

ศาสนาก็ตาม  การอํานวยความสะดวกจากภาครัฐรวมถึงการ
ปดถนนและการใหเงินอุดหนุนจากพระราชสํานักและรัฐ 

ขาราชการผูชายไดรับอนุญาตใหลางานไดเพื่อบวชเปน
พระสงฆ 74

78  ระยะเวลาในการลาน้ันจะขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
หัวหนาของขาราชการคนน้ัน  ไมมีขอจํากัดอยางเปน
ทางการเก่ียวกับจํานวนวันที่อนุญาตใหลาได  เมื่อไมนานมา
น้ีขาราชการผูหญิงก็ไดรับสิทธิพิเศษน้ีเทาเทียมกับผูชาย  
ขาราชการผูหญิงก็ไดรับอนุญาตใหลาเพื่อปฏิบัติธรรมเปน
ระยะเวลาหน่ึงถึงสามเดือนตราบเทาที่เธอยังอยูในสถาน
ปฏิบัติธรรมซ่ึงไดรับการรับรองโดยสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ7579 

ขาราชการมุสลิมไมวาจะเปนชายหรือหญิงก็สามารถที่จะลา
เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญได76

80 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไมไดไดบังคับใหนายจางใน
ภาคเอกชนน้ันตองใหวันลาดังกลาวกับลูกจางของพวกเขา 
แตหากนายจางตองการจะทําเชนน้ันก็จะตองไมเลือกปฏิบัติ
ระหวางเพศ77

81  อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติน้ี ไมไดปองกัน
การเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของศาสนา  ดังน้ันนายจางอาจจะ
ยินยอมใหลูกจางชาวพุทธสามารถลาทางศาสนาไดโดยไมผิด
กฎหมาย แตลูกจางมุสลิมกลับทําไมได 

e.  การแตงตั้งนักบวช 

พระสงฆในศาสนาพุทธตองไดรับการบวชใหถูกตองตาม
ระเบียบของ มหาเถรสมาคม   โดยมหาเถรสมาคม จะรับรอง
พระอุปช ายซ่ึงเปนผูสามารถประกอบพิธีบวชใหได 78

82มหา
เถรสมาคม หรือเจาคณะสามารถที่จะส่ังใหสึกจากความเปน
พระไดหากมีการละเมิดวินัยสงฆ 79

83  เน่ืองจาก มหาเถร
สมาคม มีสถานะเปนหนวยงานราชการ  ดังน้ันการละเมิด

                                                
78สวนท่ี  และ 30  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของ
ขาราชการ พ.ศ   (2012) (ประเทศไทย) 
79สวนท่ี  และ 2  แนวทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวาดวยการลา
ของลูกจางผูหญิงเพื่อศึกษาพระธรรม พ.ศ   (2007) (ประเทศไทย) 
80สวนท่ี  และ 30  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย วาดวยการลาของ
ขาราชการ พ.ศ   (2012) (ประเทศไทย) 
81มาตรา 15  พระราชบัญญัติการคุมครองแรงงาน พ.ศ   (2000) 
(ประเทศไทย) 
82เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี  และระเบียบ มหาเถรสมาคม ฉบับท่ี  พ.ศ  

 (1993) ประเทศไทย 
83ดูสวนท่ี 27  พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ   (1962) (ประเทศไทย) 

คําส่ังของมหาเถรสมาคม จึงมีผลทําใหผูน้ันตองถูกจําคุกไม
เกินหน่ึงป80

84 

โตะอิหมามไมจําเปนตองขึ้นทะเบียนเพราะถือวาไมใช
นักบวช  แตหากตองการที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการบริหารมัสยิด  ก็จะตองไดรับการรับรอง
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารองคกรอิสลามและ
ตองไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการกลางอิสลาม 81

85  หน่ึง
ในคุณสมบัติการรับรองคือ ตองเปนผูเชี่ยวชาญในการอาน
และสอนพระคัมภีรอัลกุรอาน82

86 

โดยกฎหมายแลวนักบวชในศาสนาคริสตก็ไมจําเปนตองขึ้น
ทะเบียน แตสําหรับมิชชันนารีที่มาจากตางประเทศที่ตองการ
จะเผยแพรคําสอนของศาสนาคริสตจําเปนตองขึ้นทะเบียน
กับกรมการศาสนา  การขึ้นทะเบียนจะชวยใหรัฐสามารถเฝา
ตรวจสอบกิจกรรมตางๆ ของมิชชันนารีและนอกจากน้ียังมี
ผลตอสถานะของวีซาเชนกัน แตอยางไรก็ตามมิชชันนารี
ตางประเทศจํานวนมากไมไดปฏิบัติตามและทางกรมการ
ศาสนาก็ไมไดเขมงวดมากนักในการเฝาตรวจสอบหรือบังคับ
ใชระเบียบดังกลาว83

87 

f. คําสอนและการเผยแพรเน้ือหา (รวม ึงกิจกรรมของ
มิชชันนารี) 

ไมมีกฎหมายที่บังคับเก่ียวกับคําสอนและการเผยแพรเน้ือหา
ทางศาสนาหรือการดําเนินกิจกรรมทางศาสนา  รัฐไดเปด
มหาวิทยาลัยของรัฐสองแหงเปนการพิเศษเพื่อการศึกษา
ศาสนาพุทธคือ มหามกุฎราชวิทยาลัยและมหาจุ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย 84

88  ซ่ึงทั้งสองแหงเปนแหลงใหการศึกษาเร่ือง
ศาสนาพุทธและการศึกษาสมัยใหมในดานอ่ืนๆ สําหรับ
พระสงฆและคนทุกศาสนา 

นอกจากน้ียังมีอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทยซ่ึงเปนสถาน
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาใหกับนักเรียนทุก

                                                
84เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี  และ 43 
85สวนท่ี 30  พระราชบัญญัติการบริหารองคกรอิสลาม พ.ศ   (1997) 
(ประเทศไทย) 
86เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี 30(2) (3) (4)  
87เชิงอรรถขางบน 15  7 
88พระราชบัญญัติมกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ   (1997) (ประเทศไทย) และ
พระราชบัญญัติมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ   (1997) (ประเทศ
ไทย) 
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การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน 

ศาสนา  หลักสูตรการศึกษาประกอบดวยภาษาอิสลามและ
ภาษาอาหรับนอกเหนือจากรายวิชาเรียนตามปกติ8589 

g. สิทธิของพอแมในการใหการศึกษาทางศาสนาและ
ศีลธรรมสําหรับลูก 

พอแมมีอิสระในการใหการศึกษาเก่ียวกับศาสนาและศีลธรรม
แกลูกของตัวเองซ่ึงไดกําหนดไวโดยกระทรวงศึกษาธิการ  
ส่ิงที่นาเปนหวงเก่ียวกับการศึกษาทางศาสนาภาคบังคับไดมี
การนํามาอภิปรายในบทถัดไปเก่ียวกับเสรีภาพที่จะปลอด
จากความใจแคบและการเลือกปฏิบัติ 

h. การขึ้นทะเบียน 

ดังที่กลาวไวกอนหนาน้ี มีศาสนาที่ไดรับการรับรองอยางเปน
ทางการทั้งส้ิน  ศาสนาดวยกันตามขอมูลของกรมการ
ศาสนา  ส่ิงน้ีหมายความวามีเพียงหาศาสนาเทาน้ันที่ไดรับ
การปฏิบัติตามสิทธิที่พึงมีในดานของการจัดหาแหลงเงินทุน 
การสงเสริม และการยกเวนภาษี  สําหรับศาสนาอ่ืนๆ ที่ไมได
รับการรับรองก็ยังมีอิสระที่จะแสดงออกถึงความเชื่อของพวก
เขาเชนกัน 

i. การส่ือสารกับบุคคลและชุมชนในเร่ืองศาสนาใน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ 

ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายหรือนโยบายที่ส่ังหามบุคคล
หรือองคกรมิใหทําการส่ือสารเก่ียวกับเร่ืองศาสนาภายในหรือ
ภายนอกประเทศ 

j. การจัดตั้งและรักษาไวซ่ึงส าบันเพื่อการกุศลและ
มนุษยธรรม 

การเดินทางไปแสวงบุญในพิธีฮัจญสําหรับมุสลิมถูกกําหนด
ระเบียบโดยกระทรวงวัฒนธรรมซ่ึงรับคําแนะนํามาจาก
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย  บริษัทใดๆ ที่
ตองการจะเปนผูดําเนินการสงคนไทยเดินทางไปแสวงบุญที่
ซาอุดิอาระเบียจะตองไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
ฮัจญแหงประเทศไทยซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจากกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสภาความมั่นคง 

                                                
89ดู อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย   

     

และคณะกรรมการกลางอิสลาม 86

90  การไมปฏิบัติตาม
ใบอนุญาตน้ีจะมีผลทําใหตองถูกลงโทษจําคุกหรือปรับ87

91 

 

 

k. การคัดคานโดยอางมโนธรรม 

การเขารับการคัดเลือกการเปนทหารเปนหนาที่ที่มีการระบุไว
ในมาตรา  ของ รัฐธรรมนูญป 2007 88

92 นอกจากน้ียังมี
ระเบียบเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ  

 (1954) สําหรับชายไทยทุกคนตองขึ้นทะเบียนเพื่อเขา
รับการคัดเลือกการเปนทหารเมื่ออายุ  ป และอาจจะไดรับ
การเกณฑใหเปนทหารตามความตองการกําลังพลเปน
ระยะเวลา  ปสําหรับคนที่อายุ  ถึง  ป 89

93  พระสงฆซ่ึง
ผานการสอบนักธรรมตามที่รัฐระบุจะไดรับการยกเวน 90

94  
นักบวชของศาสนาอ่ืนไดรับการยกเวนดวยหากพวกเขา
ไดรับการอนุมัติโดยผูวาราชการจังหวัด 91

95 แตอยางไรก็ตามมี
นักบวชที่ไมใชพระสงฆจํานวนไมมากนักที่ เพราะถูกจํากัด
วาตองมีนักบวชที่ไดรับการยกเวนไมเกิน  คนตอมัสยิดหน่ึง
แหง หรือไมเกิน  คนตอโบสถคริสตหน่ึงแหง 92

96  ในสวนที่
เก่ียวของกับการคัดคานโดยอางมโนธรรมเพราะเหตุจาก
ศาสนาสําหรับการเกณฑทหาร  มีแหลงขอมูลที่ระบุวา “ไมมี
บทบัญญัติใดเปดชองสําหรับการคัดคานโดยอางมโนธรรม” 9397  

                                                
90ดูมาตรา  และ 6  พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจญ พ.ศ   (1981) 
(ประเทศไทย) 
91เรื่องเดียวกัน  มาตรา 15  16   และ 18 
92มาตรา  แถลงวา “ทุกคนจะตองมีหนาท่ีรับราชการทหาร...” 
93         

  2009  -  
10

เขาถึง  ธันวาคม  
94มาตรา 14(1)  พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ   (1954) 
(ประเทศไทย) 
95เรื่องเดียวกัน  มาตรา 14(2) 
96ระเบียบกระทรวงฉบับท่ี  พ.ศ   (1954) (ประเทศไทย)  
97          -

1983.       
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ไมมีบทบัญญัติเก่ียวกับการคัดคานโดยอางมโนธรรมสําหรับ
ทหารและกฎสําหรับการปลดประจําการทหารกอนกําหนด94

98 

 

3. เสรีภาพจากความใจแคบและการเลือกป ิบัติ 

การเลือกปฏิบัติทางศาสนาไมไดเปนประเด็นหลักในประเทศ
ไทย  ไมมีการเลือกปฏิบัติอยางเปนระบบกับศาสนาใด
ศาสนาหน่ึง  รัฐเปนผูใหความคุมครองพื้นฐานกับทุกศาสนา
และทุกนิกาย แตศาสนาพุทธมักจะไดรับการเอาใจใสเปน
พิเศษเสมอ 

มาตรา  ของ รัฐธรรมนูญป 2007  หามการเลือกปฏิบัติบน
พื้นฐานของความเชื่อทางศาสนา นอกเสียจากวาการเลือก
ปฏิบัติดังกลาวเปนการขจัดการปฏิบัติอยางไมยุติธรรมหรือ
สงเสริมการดําเนินการของสิทธิอยางเทาเทียมกันมากขึ้น 95

99  
หรือกลาวอีกอยางหน่ึงก็คือรัฐธรรมนูญอนุญาตใหเลือก
ปฏิบัติเพื่อสรางความเปนธรรมได  เจาหนาที่รัฐสามารถที่จะ
ใชสิทธิ์และเสรีภาพของพวกเขาไดอยางเต็มที่เชนเดียวกับ
พลเมืองอ่ืนๆ นอกเสียจากวาสิทธิ์เหลาน้ันจะถูกส่ังหามโดย
กฎหมายเน่ืองจากการเมือง ประสิทธิภาพ วินัย หรือ
จริยธรรม96

100  ดังน้ันบุคคลทุกศาสนาไดรับการตอนรับสําหรับ
การทํางานรวมกับรัฐบาล  ผูที่ไมใชชาวพุทธจํานวนมาก
ไดรับการแตงตั้งใหอยูในตําแหนงที่สูง เชน ผูบัญชาการ
กองทัพ และอธิการบดีมหาวิทยาลัย97

101 

a. การหมิ่นศาสนา 

ประมวลกฎหมายอาญาระบุใหทุกศาสนาไดรับความคุมครอง
จากการทําอันตรายตอส่ิงสักการะ สถานที่ และนักบวชของ
ศาสนา  บุคคลซ่ึงกอเหตุทําใหเกิดความเสียหายตอ
ส่ิงกอสรางหรือสถานนมัสการจะตองถูกจําคุกตั้งแต  ถึง  
ปหรือปรับตั้งแต 2  บาทถึง  บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 98

102  หากบุคคลขัดขวางการชุมนุมที่ถูกกฎหมาย การ
นมัสการ หรือพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ เขาจะตองถูกจําคุก
เปนเวลาไมเกิน  ปหรือปรับไมเกิน  บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 99

103  บุคคลที่สวมใสชุดหรือสัญลักษณเพื่อพยายามที่
                                                
98เรื่องเดียวกัน 
99มาตรา 30  รัฐธรรมนูญป  (2007) (ประเทศไทย) 
100เรื่องเดียวกัน  มาตรา 31 
101พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน และ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพทูรยตามลําดับ 
102มาตรา 206  ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ   (1956) (ประเทศไทย) 
103เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี 207 

จะหลอกหลวงประชาชนใหเชื่อวาเขาเปนนักบวชหรือ
พระสงฆของศาสนาใดๆ จะตองถูกจําคุกไมเกิน  ปหรือปรับ
ไมเกิน  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ100

104 

อยางไรก็ตามประมวลกฎหมายอาญาไดใหการคุมครอง
เฉพาะส่ิงของ สถานที่ และนักบวชเทาน้ัน  ไมไดมีการ
คุมครองสําหรับผูนําฝายจิตวิญญาณของศาสนาใดๆ ยกเวน
ศาสนาพุทธ ซ่ึงไดแก การพูดใหราย การหมิ่น หรือการ
คุกคามสมเด็จพระสังฆราชมีผลจะตองรับโทษจําคุกไมเกิน  
ปหรือปรับไมเกิน  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 101

105  บุคคล
ผูซ่ึงเปนเหตุทําใหเกิดความเส่ือมเสียหรือความแตกแยก
ภายในมหาเถรสมาคมจะตองไดรับบทลงโทษเชนเดียวกับ
บุคคลที่กระทําการดูหมิ่นสมเด็จพระสังฆราช 102

106  การ
ดําเนินคดีตามฐานความผิดเหลาน้ีไมใชเร่ืองปกติ  คดีความ
สวนใหญปนกรณีบุคคลผูถูกส่ังใหสึกจากความเปนพระแลว
ยังยืนกรานที่จะสวมจีวรเหมือนพระสงฆ โดยเหตุน้ีจึงดู
เหมือนเปนการหลอกลวงประชาชนที่ไมรูเร่ืองราวใหเชื่อวา
พวกเขาเปนพระสงฆที่ถูกตองตามกฎหมาย103

107 

การหมิ่นศาสนาพุทธ หรือหรือถูกเขาใจวาเปนการหมิ่น
ศาสนาพุทธ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองพระพุทธรูปเปนส่ิงที่
ยอมไมไดในประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมเตือน
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศใหเรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรม
ไทยและใหเคารพตอภาพพระพุทธรูปและพระพุทธรูปจริง  
นักทองเที่ยวไมควรจะปนปายบนพระพุทธรูป หรือไมควรจะ
ทําทาที่ไมเหมาะสมตอนถายรูปกับพระพุทธรูป  
นักทองเที่ยวยังถูกรองขอไมใหซ้ือพระพุทธรูปเพื่อ
จุดประสงคอ่ืนหากไมใชเพื่อการนําไปบูชา  พระพุทธรูป
จะตองไมถูกนํามาแสดงบนสินคาเพื่อการคา เชน ลูกกวาด 
เคร่ืองด่ืม รองเทา หรือชุดวายนํ้า 104

108  แมวาจะไมไดมีการส่ัง
หามทั้งหมด แตจําเปนตองไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร

                                                
104เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี 208 
105สวนท่ี  พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ   (1962) (ประเทศไทย) 
106สวนท่ี  พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ   (1962) (ประเทศไทย) 
107ดูคําพิพากษาศาลฎีกา คดีท่ี   
108กระทรวงวัฒนธรรม  สิ่งท่ีควรทําและไมควรทําตามวัฒนธรรมไทย

- -

1 17 เขาถึง
 มิถุนายน  
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สําหรับผูที่ตองการนําเขาหรือสงออกพระพุทธรูป 105

109 หาก
พระพุทธรูปถูกพิจารณาวาเปนโบราณวัตถุ ผูนําเขาหรือผู
สงออกตองชี้แจงจุดประสงคการดําเนินการของพวกเขา
เพื่อที่จะขอใบอนุญาตมิฉะน้ันแลวก็จะเส่ียงที่จะกระทํา
ความผิดและรับโทษจําคุกไมเกิน  ปหรือปรับไมเกิน 

 บาท106

110 

ความละเอียดออนดังกลาว สามารถที่จะเกิดขึ้นพนขอบเขต
พรมแดน  กระทรวงวัฒนธรรมจะประนามการใชพระพุทธรูป
ที่ถูกกลาวหาวาไมเหมาะสมโดยทันที  แมวาเหตุการณน้ันจะ
เกิดขึ้นนอกประเทศไทยก็ตาม107

111  การตีความวาอะไรคือการ
ดูหมิ่นน้ันกวางมาก ตั้งแตการใชภาพพระพุทธรูปในรานขาย
เหลาจนถึงการพิมพลงบนเส้ือจนถึงการแสดงในงาน
นิทรรศการตางๆ108

112 

ความใจแคบยังสามารถที่จะสังเกตไดในการใชกฎหมาย
ตรวจสอบเน้ือหาของส่ือเพื่อจํากัดการตีความเน้ือหาเก่ียวกับ
ศาสนา  คร้ังหน่ึงพบวากระทรวงวัฒนธรรมไดแจงกับผูกํากับ
ภาพยนตรเร่ืองแสงศตวรรษ (     
ใหลบฉากที่รัฐมนตรีอางวาจะทําใหเกิดภาพเชิงลบตอศาสนา
พุทธ  ฉากน้ีแสดงใหเห็นวาพระกําลังเลนกีตารและพระกําลัง
เลนเคร่ืองบินบังคับ  ภาพยนตรเร่ืองน้ีชนะรางวัลผูกํากับ
ยอดเยี่ยมที่งานเทศกาลภาพยนตรนานาชาติฮองกงและ
รางวัล    -   ที่งานเทศกาล
ภาพยนตร     คร้ังที่  ซ่ึงจัด
ขึ้นที่ฝร่ังเศส เมื่อผูกํากับปฏิเสธที่ตัดฉากน้ีออกและ
ภาพยนตรเร่ืองน้ีก็ไมไดรับอนุญาตใหออกฉายในประเทศ
ไทย109

113 

b.  การศึกษาทางศาสนา 

                                                
109กรมศุลกากร  ระเบียบวาดวยการเดินทางเขาและออกจากราชอาณาจักร
ไทย  1.

เขาถึง  ตุลาคม  
110สวนท่ี  และ 38  พระราชบัญญัติโบราณวัตถุ พ.ศ   (1961) 
(ประเทศไทย)  สวนท่ี 6  กฎกระทรวงฉบับท่ี  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ  

  (ประเทศไทย) 
111         

- - -

- - เขาถึง  พฤษภาคม  
112ตัวอยางเชน 18758   

321867 เขาถึง  มิถุนายน2014. 
113                

   2006    
- - - - - เขาถึง  มิถุนายน 2014. 

การเลือกปฏิบัติทางศาสนาสวนใหญถูกรับรูผานหลักสูตรของ
โรงเรียนภาคบังคับของรัฐอยางชัดเจนซ่ึงโรงเรียนตองปฏิบัติ
ตาม  ในหลักสูตรฉบับปรับปรุงลาสุด ศาสนาเปนสวนหน่ึง
ของวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมซ่ึงเปนชุดวิชาบังคับ  
วัตถุประสงคของชุดวิชาน้ีคือ การสงเสริมความปรองดอง 
การดําเนินชีวิตอยางสันติในสังคมไทยและสังคมโลก ความ
เปนพลเมืองที่ดี ความเชื่อในคําสอนของศาสนา คุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และความรักชาติของคน
ไทย 110

114  นักเรียนตองสามารถผานเกณฑการประเมิน  
ประการกลาวคือ ประการแรกคือพวกเขาตองมีความเขาใจที่
ถูกตองเก่ียวกับประวัติศาสตร ความสําคัญ และคําสอนของ
ศาสนาที่มีคนนับถือในประเทศไทย (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ศาสนาพุทธ) เพื่อใหสามารถสงเสริมการใชชีวิตอยาง
ปรองดองในสังคม  ประการที่สองคือ พวกเขาตองประกาศวา
เปนผูนับถือและผูสงเสริมศาสนาที่ดีของศาสนาพุทธหรือ
ศาสนาอ่ืนที่พวกเขาเลือก111

115 

หลักสูตรกําหนดมาตรฐานและแนวทางไวอยางละเอียด
สําหรับการสอนเร่ือศาสนาพุทธ  โดยเร่ิมตนจากพื้นฐานที่ขั้น
เบื้องตนกอนที่จะกาวสูขั้นสูงมากขึ้น  โดยไมคํานึงถึงความ
เชื่อสวนบุคคลของพวกเขา นักเรียนถูกคาดหวังวาจะเรียนรู
คําสอนของศาสนาพุทธ เห็นคุณคาในบทบาทของศาสนา
พุทธในการสนับสนุนความเขาใจอันดีระหวางประเทศเพื่อน
บาน และในการสรางอารยธรรมรวมกันและนําความสันติมาสู
สังคมโลก 112

116  นักเรียนตองสามารถสวดมนตและน่ังสมาธิที่
ระดับเร่ิมตนจนถึงระดับปานกลาง113

117 

ดังน้ันแมวารายวิชาคือ การศึกษาศาสนา แตในทางปฏิบัติ
แลวก็คือหลักสูตรการศึกษาศาสนาพุทธ  รายวิชามี
จุดประสงคเพื่อปลูกฝงความคิดใหกับนักเรียน (ทั้งนักเรียนที่
เปนพุทธและไมใชพุทธ) โดยใชคําสอนของพุทธมากกวาที่จะ
พินิจพิจารณาศาสนาตางๆ ที่มีอยูสังคมไทยในลักษณะทั่วไป 

แตถึงกระน้ันก็ตามสําหรับผูซ่ึงตองการศึกษาอิสลาม 
กระทรวงศึกษาธิการก็ไดประสานกับผูเชี่ยวชาญอิสลามและ
จัดเตรียมหลักสูตรแกนการศึกษาอิสลาม พ.ศ    ซ่ึงเปน
หลักสูตรเพิ่มเติมจากหลักสูตรแกนการศึกษาพื้นฐานที่มีอยู

                                                
114กระทรวงศึกษาธิการ  หลักสูตรแกนการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ   
(2008) หนา  (ประเทศไทย) 
115เรื่องเดียวกัน 
116เรื่องเดียวกัน  155-164 
117เรื่องเดียวกัน  165-166 
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สําหรับโรงเรียนเพื่อตัดสินใจวาจะใหการศึกษาศาสนาอิสลาม
114

118โดยเปนการสอนเก่ียวกับพระคัมภีรอัลกุรอาน 
ประวัติศาสตรของอิสลาม และภาษาอาหรับหรือบาฮาซา115

119 

กระทรวงศึกษาธิการยังไดนําหลักสูตรอบรมธรรมะเขาไปสู
การดําเนินงานของกระทรวงอยางเปนทางการโดยใช
โครงการ “โรงเรียนในฝน  (   หลักการที่ใช
คลายกับหองปฏิบัติการเพื่อทําการทดลองเก่ียวกับวิธีการ
สอนแบบใหมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของคนไทย 116

120กระทรวงฯ 
เรียกรองใหครูและนักเรียนของโรงเรียนในฝนเขารวม
หลักสูตรอบรมธรรมะเปนเวลา  วัน 117

121  เมื่อไมนานมาน้ี
กระทรวงฯ ไดทําการตัดสินใจที่ในการลงนามบันทึกความ
เขาใจในการตั้งใหวัดพระธรรมกายมาเปนผูที่สอนหลักสูตร
อบรมธรรมะซ่ึงเปนผลเสียอยางมาก 118

122  ซ่ึงวัด (นิกาย) น้ี
เปนที่รูจักกันดีวามีความเชื่อมโยงอยางลึกซ้ึงกับนักการเมือง
และมีฐานะที่รํ่ารวยมาก  และวัดน้ียังถูกกลาวหาเร่ืองการ
บิดเบือนคําสอนด้ังเดิมของศาสนาพุทธและการละเมิด
กฎหมาย  การตัดสินใจนําไปสูการประทวงโดยผูสนับสนุน
ศาสนาพุทธและกลุมปญญาชน 119

123  การลงนามในบันทึก
ความเขาใจจึงถูกเล่ือนออกไป แตทางวัดพระธรรมกายก็ยัง
สอนหลักสูตรแบบน้ีอยู120124 

                                                
118เรื่องเดียวกัน 
119กระทรวงศึกษาธิการ  หลักสูตรแกนการศึกษาอิสลาม พ.ศ   (2008) 
หนา  (ประเทศไทย). 
120สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หนึ่งทศวรรษในโรงเรียนในฝน 
(       สิงหาคม 2013  หนา 7-  (2013). 
121ดูสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การพัฒนาคุณธรรมนํา
วิชาการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝน ( (    

         
 กรกฎาคม2013. 

122   ปญญาชน-เอ็นจีโอจ้ี »มารค »ระงับดวนลงนาม »
ธรรมกาย-สพฐ. »ใหทุนพันล.อางอบรมนร.-คร1ู0.7ลานคน  (  

          
          

  –61.  
1273395040 10 เขาถึง  พฤษภาคม  

123     จับพิรุธ  งบพันลานบิกขรก.อุม
“วัดธรรมกาย      -   

           

9530000063917 เขาถึง  พฤษภาคม  
124เรื่องเดียวกัน และ     ครูอุบลฯยื่นหนังสือไมขอเขา 
อบรมจริยธรรมท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการจัดให  (         

       

นอกจากน้ียังถือเปนแนวทางปฏิบัติปกติสําหรับหนวยงาน
รัฐบาลที่จะนําเสนอหลักสูตรอบรมธรรมะ  หลักสูตรอบรม
ประกอบดวยการรักษาศีล (เชน การรับประทานอาหาร
หลังจากตอนเที่ยง การฆา การขโมย และการพูดปด) การน่ัง
สมาธิในรูปแบบตางๆ และการสวดมนต  โดยปกติแลว
หลักสูตรน้ีจะจัดขึ้นในวัดหรือศูนยอบรมธรรมะ 

องคกรหน่ึงของรัฐที่เขาไปเก่ียวของอยางมากในกิจกรรมน้ี
คือ ฝายตุลาการ  ผูพิพากษาที่จะเขารับตําแหนงในศาล
ยุติธรรมจําเปนตองเขารวมอบรมหลักสูตรน้ีโดยไมคํานึงถึง
ศาสนาหรือความเชื่อสวนบุคคลของพวกเขา 121

125  หลักสูตร
อบรมน้ีถูกเชื่อวาจะสรางเสริมความแข็งแกรงใหกับมาตรฐาน
ทางศีลธรรมของผูที่จะมาเปนผูพิพากษาใหมและชวย
ปรับปรุงพฤติกรรมของพวกเขาใหดีขึ้น  หลักสูตรอบรม
ดังกลาวยังมีการนํามาใชรวมกับโปรแกรมการฝกอบรม
สําหรับผูพิพากษาชั้นกลางและผูพิพากษาชั้นสูง 122

126นอกจาก
หลักสูตรอบรมธรรมะแลว ในบางคร้ังศาลยุติธรรมก็ยังจัด
จาริกแสวงบุญไปยังอินเดียและเนปาลเพื่อเยี่ยมชมสถานที่
ประสูติ ตรัสรู ส่ังสอนสาวกคร้ังแรก และปรินิพานของ
พระพุทธเจา เชนเดียวกับการบวชบุคลากรตุลาการเปน
พระสงฆ123

127 

 

4.  สิทธิของกลุมที่ถูกละเมิดเสรีภาพทางศาสนาและ  
ความเชื่อไดงาย 

a. ผูหญิง 

มีเร่ืองที่นากังวลเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติตอพระภิกษุณีและ
แมชีในศาสนาพุทธ124

128  ผูหญิงเปนผูสนับสนุน (อุบาสิกา) ที่ดี

                                                                            
70396.      

พฤษภาคม  
125         

       2014    
126เรื่องเดียวกัน 
127                    
(         2)         
128           

           
          
 2006   - -  

9726779. เขาถึง  
มิถุนายน  
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ของศาสนาพุทธ125

129  แตสิทธิของพวกเขาที่จะใชสิทธิ์ทั้งหมด
ที่ศาสนาจะมีใหไดน้ันกลับถูกจํากัดอยางนาแปลกใจ  พวก
เธอสามารถบริจาคและเขารวมพิธีกรรมทางศาสนาได แต
เน่ืองจากเพศสภาพของพวกเธอทําใหพวกเธอไมไดรับ
อนุญาตใหบวชเปนพระสงฆ (ภิกษุณี) ไดซ่ึงถือเปนการ
ทําบุญที่ไดกุศลสูงสุดในศาสนาพุทธ 

โดยประวัติศาสตรแลว พระพุทธเจาอนุญาตใหผูชายบวชเปน
พระภิกษุ (พระสงฆผูชาย) และผูหญิงเปนภิกษุณี (พระสงฆ
ผูหญิง) อยางไรก็ตามในประเทศไทยยังไมเคยมีภิกษุณีมา
กอนเลยจนกระทั่งถึงตอนน้ี ผูหญิงสามารถที่จะบวชเปนแมชี
ได โดยสวมใสจีวรสีขาวทั้งตัว โกนศีรษะ และรักษาศีล   
แตอยางไรก็ตามแมชีมีสถานะทางสังคมที่ต่ํากวาพระภิกษุ
มาก และไมไดถือวาเปนนักบวช และดวยเหตุน้ีจึงไดรับความ
คุมรองและสิทธิพิเศษตามกฎหมายนอยกวา 126

130  แมชีไมได
รับการยกเวนภาษีและสิทธิพิเศษการขนสงสาธารณะฟรี
เหมือนกับที่พระสงฆได127

131  ขาราชการผูหญิงก็ไมสามารถลา
เพื่อบวชเปนแมชีได 128

132  นอกจากน้ีแมชียังไมไดรับความ
คุมครองโดยกฎหมายอาญาจากการหมิ่นประมาท ไมไดรับ
เงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล และไมไดรับสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียง 129

133  การเลือกปฏิบัติน้ีไมไดเอ้ือประโยชน
สําหรับผูหญิงที่ตองการเปนแมชีเพื่อปฏิบัติตามหลักศาสนา
พุทธ 

ในป  มีหญิงไทยคนหน่ึงคือ ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห 
ตัดสินใจที่จะบวชเปนภิกษุณี  เธอไดรับการบวชโดยกลุม
ภิกษุณีในศรีลังกากอนที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทย  
มหาเถรสมาคมซ่ึงเปนเพศชายทั้งหมดปฏิเสธที่จะรับรองการ

                                                
129      -     

             
             
   -       

2006)  32. 
130เรื่องเดียวกัน  53-54. 
131          

 o            
          
 2006   - -  

9726779. เขาถึง  
มิถุนายน  
132เรื่องเดียวกัน 
133เรื่องเดียวกัน 

บวชของเธอ 130

134  หลังจากน้ันก็ไดมีผูหญิงจํานวนมากขึ้นที่
เขาสูความเปนพระรวมถึงลูกสาวของภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห
ที่ชื่อวา ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห  ซ่ึงผูหญิงเหลาน้ีทั้งหมดก็
ไมไดรับการยอมรับแมวาคณะกรรมาธิการวุฒิสภาฝาย
กิจการสตรีจะแนะนําใหมหาเถรสมาคมรับรองก็ตาม 131

135มหา
เถรสมาคมปฏิเสธที่จะยอมรับความถูกตองตามกฎหมายของ
คณะภิกษุณีในศรีลังกาเน่ืองจากเสนทางการสืบทอดตําแหนง
จากสมัยพุทธกาลน้ันถูกกลาวหายวาสูญหายไปแลว  
เน่ืองจากการบวชพระผูหญิงน้ันจําเปนตองมีพระภิกษุและ
ภิกษุณี  เสนทางการสืบทอดตําแหนงที่ขาดหายไปหมายถึง
ความเปนไปไดที่ภิกษุณีที่ไดรับการรับรองอยางเปนทางการ
น้ันอาจจะไมไดมีหลงเหลืออยูแลว  มหาเถรสมาคม อางวา
กลุมภิกษุณีน้ีไมไดสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะบวชใหกับผูหญิง
132

136  ดังน้ันมหาเถรสมาคมจึงหลีกเล่ียงที่จะปฏิเสธแนวคิดใน
การที่จะมีภิกษุณีโดยตัวของพวกเธอเอง แตใชการปฏิเสธใน
ประเด็นหลักวิชาการ 

เมื่อปราศจากการยอมรับจาก มหาเถรสมาคม   ภิกษุณีก็ไม
สามารถที่จะเขารวมพิธีกรรมทางศาสนาหรือไมไดรับความ
ชวยเหลือใดๆ จากทางภาครัฐ  แตอยางไรก็ตามก็ยังไมไดมี
ความพยายามที่จะขมเหงผูหญิงกลุมน้ีแตอยางใด และพวก
เธอก็ยังไดรับอนุญาตใหดําเนินชีวิตภายในกลุมของพวกเธอ
133

137 

b.  เดก 

เด็กตองมีอิสระในการเลือกหรือเปล่ียนศาสนา  ตองไมมี
กฎหมายหรือนโยบายที่จํากัดเสรีภาพทางศาสนา  อยางไรก็
ตามในพื้นที่ชายแดนภาคใตน้ัน การขาดครูและหลักสูตรที่
เหมาะสม (รายละเอียดจะมีการพูดถึงอีกคร้ังในหัวขอ
โรงเรียนอิสลาม) ทําใหเปนเร่ืองยากที่เด็กจะไดรับเสรีภาพ
ทางศาสนาอยางเต็มที่ 

c. คนงานตางดาว 

                                                
134เชิงอรรถขางบน 129  55. 
135เรื่องเดียวกัน  56. 
136อาน       

                
             -55. 

137ดู     หลวงแมธัมมนันทายันไทยบวชภิกษุณี
ได          

       
เขาถึง  พฤษภาคม 2014 



ประเทศไทย 

70การรักษาความเชื่อ 

การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน 

สังคมไทยมีความหลากหลายและการอพยพเขามาหลาย
ระลอกน้ันไดมองเห็นถึงกลุมชาติพันธุตางๆ ที่เขามาสูสังคม  
คนงานตางดาวในประเทศไทยในตอนน้ีสวนใหญมาจาก
เมียนมาร กัมพูชา และลาว 134

138  ซ่ึงสวนใหญแลวนับถือ
ศาสนาพุทธ  นิกายหลักของศาสนาพุทธในประเทศไทยไม
เคยอยูในรูปบริสุทธิ์เน่ืองจากไดรวมเขากับความเชื่อทองถิ่น
เก่ียวกับจิตวิญญาณและส่ิงเหนือธรรมชาติเชนเดียวกับความ
เชื่อที่มาจากนิกายอ่ืนและแมกระทั่งศาสนาอ่ืน  ดังน้ัน 
คนงานตางดาวจึงสามารถคอยๆ หลอมรวมเขากับชุมชนโดย
ไมไดมีความแตกตางกันมากนัก  คนงานตางดาวมีอิสระที่จะ
ปฏิบัติตามความเชื่อของพวกเขาที่วัดหรือสถานนมัสการ
อ่ืนๆ 

d. คนที่ ูกจํากัดอิสรภาพ 

กรมราชทัณฑปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการปฏิบัติ
กับนักโทษไดแก การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาตามปกติ 
การเขาเยี่ยมโดยนักบวช และการปฏิบัติอ่ืนๆตราบเทาที่ยัง
สามารถทําได135

139นักโทษชาวพุทธตองสวดมนตทุกคืนโดยใช
คําสวดมนตที่จัดเตรียมขึ้นมาโดยกรมราชทัณฑ136

140นักโทษซ่ึง
นับถือศาสนาอ่ืนมีขอบังคับที่แยกออกไปสําหรับการสวด
ภาวนานของพวกเขา 137

141เรือนจําแตละแหงตองจัดใหมี
อนุศาสนาจารยของพุทธ และยินยอมใหบาทหลวงคริสตหรือ
โตะอิหมามของมุสลิมไดเขาเยี่ยมเปนประจํา138

142 

e. ผูล้ีภัย 

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นเมื่อไมนานมาน้ีเก่ียวกับโรฮิงญาเปน
เร่ืองเก่ียวกับการปฏิบัติของของทัพเรือที่กระทําเหมือนเปน
การละเมิดตอผูล้ีภัยเหลาน้ี  แตไมไดกระทําตอเสรีภาพทาง
ศาสนาของพวกเขา  รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับเร่ืองน้ีจะ
พูดถึงในภายหลัง 
                                                
138ดู         

0657. เขาถึง  
กรกฎาคม  
139   41                

     

เขาถึง  กรกฎาคม  
140ระเบียบกรมราชทัณฑ  23  พ.ศ   (1940) ประเทศไทย 

12012. เขาถึง 9  
 

141
2  

142เรื่องเดียวกัน 

f.  มุสลิมภาคใตของประเทศไทย 

มุสลิมอยูอาศัยในทุกๆ สวนของประเทศและประสบกับ
รูปแบบการเลือกปฏิบัติที่แตกตางกันออกไป แตชุมชนมุสลิม
ในภาคใตของประเทศไทยน้ันนาเปนกลุมที่สมควรไดรับการ
พิจารณาวาเปนกลุมที่ถูกละเมิดเสรีภาพทางศาสนาและ
ความเชื่อเปนพิเศษ  ชุมชนไทย-มุสลิมทางภาคใตของ
ประเทศไทยยังคงรักษาไวซ่ึงเอกลักษณมลายูอยางเหนียว
แนนซ่ึงทําใหพวกเขามีความแตกตางจากพลเมืองสวนอ่ืนๆ 
ของประเทศ  พวกเขาพูดภาษายาวีซ่ึงเปนภาษาที่คลายคลึง
กับภาษามลายูมาตรฐาน (บาฮาซามาเลเซีย) มากกวา
ภาษาไทย นอกจากน้ีพื้นที่น้ียังมีประวัติศาสตรเก่ียวกับการ
บีบบังคับใหหลอมรวมวัฒนธรรมและการตอตานมากอนหนา
น้ี  ตามที่พวกเขารับรูคือรัฐบาลไทยพยายามที่จะลมเลิก
ขนบธรรมเนียมอิสลามแบบเดิม  ผลลัพธของความแตกตาง
เหลาน้ีคือ การใชความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองซ่ึงจะได
อภิปรายในบทถัดไป  รัฐบาลพยายามที่จะจัดกับปญหาเร่ือง
น้ีโดยใชวิธีการตอไปน้ี 

( ) กฎหมายชารีอะห 

ประมวลกฎหมายเพงและพาณิชยถูกประกาศใชบังคับกับ
การแตงงาน ครอบครัว และมรดก ยกเวนใน  จังหวัดใน
ภาคใตของประเทศไทยไดแก ปตตานี นราธิวาส ยะลา และ
สตูลซ่ึงการพิจารณาคดีเหลาน้ีถูกกํากับดูแลโดยกฎหมาย
ชารีอะห (ผลในหน่ึงความพยามยามที่งายที่สุดเพื่อ
ประนีประนอมกับชุมชนไทย-มุสลิมในภาคใต) 139

143 ในกรณีที่
ขอพิพาที่เกิดขึ้นน้ันทั้งสองฝายเปนมุสลิม  พระราชบัญญัติ 
พ.ศ   จะยินยอมใหใชกฎหมายชารีอะหแทนประมวล
กฎหมายเพงและพาณิชย 140

144  ดาโตะยุติธรรม (  หรือ
ผูนํามุสลิมที่ไดรับการรับรองจะน่ังในการไตสวนคดีความ
รวมกับตุลากรในศาลชั้นตน 141

145  บทบาทของเขาคือ
ผูเชี่ยวชาญซ่ึงตัดสินชี้ขาดขอพิพาทโดยยึดการตีความตาม
กฎหมายชารีอะห  ดาโตะยุติธรรม (  ไดรับการแตงตั้ง
โดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม142

146 

                                                
143    คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ครอบครัว (     2004)   
144มาตรา 3  พระราชบัญญัติการใชกฎหมายอิสลามในจังหวัดปตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ   (2000) (ประเทศไทย) 
145เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี 4 
146มาตรา  และ 52  พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาลยุติธรรม พ.ศ  

  (ประเทศไทย) 
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ดาโตะยุติธรรมไมไดมีบทบาทแคเพียงศาลชั้นตนเทาน้ัน  แต
ยังมีบทบาทในศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงเปนศาลพิเศษที่
ขึ้นอยูกับศาลชั้นตนที่มีอํานาจตัดสินคดีเก่ียวกับประเด็นทาง
ครอบครัว  ในการยินยอมใหมุสลิมภาคใตไดรับประโยชน
จากกฎหมายชารีอะหเพิ่มขึ้นน้ัน  คณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมไดแตงตั้งใหดาโตะยุติธรรมสําหรับศาลเยาวชนและ
ครอบครัวใน  จังหวัดชายภาคใตขึ้นมาในเดือนตุลาคม 
2012143

147 

(  โรงเรียนอิสลาม 

การประเมินสถานการณ สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยพบวา
การศึกษาทางศาสนาของเด็กในจังหวัดภาคใตน้ันยัง
จําเปนตองไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น 144

148  พอแมเด็กใน
จังหวัดภาคใตยังมีขอสงสัยเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาของ
ชาติที่จัดทําขึ้นมาโดยรัฐบาล  พวกเขากลาวหาวาโรงเรียนรัฐ
พยายามที่จะเปล่ียนเด็กใหมีวิถีชีวิตที่ไมเปนอิสลามโดยการ
สอนภาษาไทยและศาสนาพุทธใหกับลูกของพวกเขา 145

149  พอ
แมเหลาน้ีเลือกที่จะสงลูกของพวกเขาเขาโรงเรียนอิสลามซ่ึง
สอนพระคัมภีรอัลกุรอานและภาษาอาหรับ  อยางไรก็ตามใน
การทําเชนน้ีเปนการละเลยขอกําหนดของ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการศึกษาภาคบังคับระยะเวลา 

 ป  บอยคร้ังโรงเรียนอิสลามถูกกลาวหาวาไมไดสอนให
นักเรียนมีทักษะที่จําเปนสําหรับตลาดแรงงาน เชน 
ความสามารถขั้นพื้นฐานในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 146

150 

เจาหนาที่รัฐกังวลวาโรงเรียนเหลาน้ีอาจจะกลายมาเปนแหลง
ฝกอบรมของผูกอกบฏ และดังน้ันจึงมีความพยายามที่จะปด
โรงเรียนอิสลามบางแหงดวยวิธีการเชิงบีบบังคับ 147

151  รัฐ
พยายามที่จะกํากับดูแลโรงเรียนอิสลามจึงเรียกรองใหพวก
เขาประนีประนอมโดยการเสนอใหใชหลักสูตรสายสามัญและ
รับรองโรงเรียนที่เต็มใจจะปฏิบัติตาม 

ปจจุบันน้ีมีโรงเรียนอิสลามทั้งหมด  แหง  สําหรับโรงเรียน
ปอเนาะแบบเดิมน้ันไมไดใชหลักสูตรตามที่วางแผนไว  

                                                
147บันทึกการประชุมของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 20 2555   
148รายงานแหงชาติท่ียื่นตามวรรค 15(  ของภาคผนวกของมติสภา สิทธิ
มนุษยชน 1  2011  กระทรวงการตางประเทศ  12. 
149          

          
  -      2013)   

150เรื่องเดียวกัน 
151เรื่องเดียวกัน  22 

นักเรียนทุกชวงชั้นอายุที่อยูภายในบานพักที่เปนของ
โตะอิหมาม (หรือครู) และสามารออกจากบานพักน้ีเมื่อไรก็
ไดตามที่พวกเขาตองการ 148

152  โรงเรียนปอเนาะจะสอนพระ
คัมภีรอัลกุรอานและภาษาอาหรับ  โรงเรียนประเภทที่สอง
เปนโรงเรียนเอกชนอิสลามที่ไดรับการขึ้นทะเบียนกับรัฐบาล
และอาจจะใชหลักสูตรการสอนที่ไมใชพระคัมภีรอัลกุรอาน149

153  
นักเรียนที่จบจากโรงเรียนทั้งสองประเภทน้ีอาจจะสามารถ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นหากพวกเขาผานการทดสอบการ
สอบเทียบที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ150

154 

โรงเรียนประเภทที่สามซ่ึงมีความเปนทางการมากที่สุดคือ 
โรงเรียนเอกชนที่นําเอาการศึกษาอิสลามเขาในหลักสูตร
การศึกษาแหงชาติ  ผลที่เกิดขึ้นคือ โรงเรียนเหลาน้ีจะไดรับ
การรับรองและไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐ  การ
สอนในชั้นเรียนจะใชภาษาไทย นักเรียนสามารถที่จะไดรับ
การศึกษาตามระดับชั้นตามลําดับจนถึงระดับปริญญาตรี151

155 

โรงเรียนประเภทสุดทายคือ โรงเรียนตาดีกา ( (หรือ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ)ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาใหกับเด็ก
เล็กตั้งแตประถมศึกษาที่ 1-  เปนหลักสูตรการสอนหลังการ
เรียนซ่ึงบอยคร้ังจะจัดขึ้นในมัสยิด152

156 

การอนุญาตใหมีโรงเรียนอิสลามและการใชกฎหมายชารีอะห
เปนส่ิงที่พิสูจนใหเห็นวารัฐบาลไทยพยายามที่จะอํานวย
ความสะดวกตอความเชื่อทางศาสนาของชุมชนมุสลิมใน
ภาคใตของประเทศไทย  แตอยางก็ตามก็ยังมีประเด็นทาง
ศาสนาที่ตองหาขอยุติ ซ่ึงหน่ึงน้ันคือการยินยอมใหวันศุกร
เปนวันหยุดไดหรือไมในฐานะที่เปนวันที่ชาวมุสลิมทั้งหมดจะ
ทําการละหมาดที่มัสยิด และดังน้ันก็ไมควรจะถือวาเปนวันทํา
การธุรกิจ  มุสลิมภาคใตเรียกรองใหวันศุกรเปนวันหยุดซ่ึง
เหมือนเปนการแยกจากขนบธรรมเนียมในสวนที่เหลือของ
ประเทศซ่ึงปกติแลววันหยุดคือ วันเสารและวันอาทิตย 

 

C. กลไกการเยียวยาและการตีความนโยบาย  

ไมไดมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการเยียวยา
การละเมิดเสรีภาพทางศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนา
                                                
152เชิงอรรถขางบน 15  4. 
153เรื่องเดียวกัน 
154เรื่องเดียวกัน 
155เรื่องเดียวกัน  3 
156เรื่องเดียวกัน  4 
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การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน 

แหงชาติเปนหนวยงานที่ชวยอํานวยความสะดวกแตไมได
เปนหนวยงานที่มีหนาที่แกไขโดยตรง  แตถึงกระน้ันก็ตามก็
มีกลไกทางรัฐธรรมนูญหลายอยางที่ชวยในการแกไขการ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ไดรับการคุมครองโดย
รัฐธรรมนูญ  กลไกเหลาน้ีสามารถที่จะใหการเยียวยาเฉพาะ
การละเมิดที่เกิดขึ้นโดยหนวยงานรัฐ  นอกเหนือจากศาล
ยุติธรรมแลว ไมมีหนวยงานใดที่รับผิดชอบในการแกไขการ
ละเมิดที่กระทําโดยฝายที่ไมใชรัฐ 

แมวากลไกทางรัฐธรรมนูญสวนใหญเหลาน้ีไดมีการนํามาใช
ตั้งป  แตปรากฏวาไมเคยมีการรองเรียนเก่ียวกับการ
ละเมิดเสรีภาพทางศาสนาเกิดขึ้นเลย  ถึงกระน้ันก็ตาม 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดลงความเห็นวาในกรณีที่
คนไขยังมีสติและความเจ็บปวยที่เปนอยูไมไดถึงขั้นคุกคาม
ชีวิต แพทยตองเคารพความปรารถนาของคนไขซ่ึงเปน
สมาชิกของคริสตจักรพยานพระยะโฮวาหที่จะปฏิเสธการถาย
เลือดซ่ึงเปนเร่ืองที่ขัดแยงกับความเชื่อทางศาสนาของเขา
เธอ  อยางไรก็ตามหากมีความเจ็บปวยที่คุกคามถึงชีวิตและ
คนไขไมไดสติ  แพทยมีหนาที่ความรับผิดชอบที่ตอง
ชวยชีวิตเขา เธอไวรวมถึงการถายเลือดมิเชนน้ันเพทยอาจ
มีความิดฐานฆาคน153

157 

 

1. กระบวนการยุติธรรม 

a. ศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลรัฐธรรมนูญถูกตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญป   หนาที่
ความรับผิดชอบหลักคือการพิจารณาทบทวนการกระทําตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ดังน้ันวัตถุประสงคสําหรับการ
ทบทวนจึงเปนรางกฎหมายหรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย  มี
ชองทาง  ชองทางที่สามารถยื่นคํารองกับศาลฯ เพื่อให
ทบทวนการกระทําตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

ชองทางแรกคือ ศาลชั้นตนจะตองยื่นคํารองไปยังศาล
รัฐธรรมนูญหากฝายผูรองหรือตัวศาลเองน้ันเห็นวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชกับคดีขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญ ระหวางการพิจารณาคดี  คดีจะตองดําเนินตอแต
คําพิพากษาจะถูกยับยั้งไวเพื่อรอการตัดสินใจของศาล
รัฐธรรมนูญ154

158 

                                                
157คณะกรรมการกฤษฎีกาฉบับท่ี 250  (2003) 
158มาตรา 211  รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทย พ.ศ   (2007)  (ประเทศ
ไทย) 

ชองทางที่สองคือ บุคคลทั่วไปอาจจะยื่นคํารองไปที่ศาล
รัฐธรรมนูญโดยตรง หากเชื่อวาสิทธิหรือเสรีภาพของเขาน้ัน
ถูกละเมิดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 155

159  อยางไรก็ตาม
บุคคลตองใชวิธีการอ่ืนทั้งหมดเพื่อใหรับการเยียวยากอนที่จะ
สามารถยื่นคํารองโดยตรงกับศาลฯ ดังน้ันสําหรับชองทางน้ี 
(ซ่ึงถูกใชในรัฐธรรมนูญป 2007) จึงดูเหมือนวาไมคอยมี
ความสะดวกมากนัก 

ชองทางที่สามคือ บุคคลทั่วไปอาจจะยื่นคํารองไปยัง
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน หากเห็นวาเร่ืองที่ยื่นน้ัน
เก่ียวของกับความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  
โดยจะสงคดีตอไปยังศาลรัฐธรรมนูญก็ได156

160 

ชองทางที่ส่ีคือ การยื่นคํารองไปยังคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ  หากคณะกรรมการฯ เห็นดวยวาเปนการ
ละเมิด สิทธิมนุษยชน ตามที่รับประกันโดยรัฐธรรมนูญ ซ่ึง
อาจจะสงคดีตอไปยังศาลรัฐธรรมนูญดวยก็ได157

161 

b. ศาลปกครอง 

ศาลปกครองถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยรัฐธรรมนูญป   โดยมี
ศาลปกครองชั้นตน  แหง และศาลปกครองสูงสุด  แหง  
ศาลปกครองมีหนาที่ทบทวนความชอบดวยรัฐธรรมนูญและ
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของหนวยงาน
ปกครอง โดยสามารถทบทวนความชอบดวยรัฐธรรมนูญและ
ความชอบดวยกฎหมายของคําส่ัง กฎ และการกระทําของ
หนวยงานราชการ 158

162  และยังอาจจะทบทวนการละเวน
ปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานราชการดวยเชนกัน 159

163  ศาลฯ 
อาจจะเพิกถอนหรือส่ังใหหนวยงานกระทําการหรือจาย
คาเสียหายใหกับผูรอง 160

164  โดยบุคคลอาจจะยื่นฟองคดีดวย
ตัวเองหรือยื่นคํารองผานสํานักงานผูตรวจการแผนดินหรือ

                                                
159เรื่องเดียวกัน  มาตรา 212 
160เรื่องเดียวกัน  มาตรา 245(1)  
161เรื่องเดียวกัน  มาตรา 257(2) 
162สวนท่ี 9(1)  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง พ.ศ   

 (ประเทศไทย) 
163เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี 9(2) 
164เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี 72  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง 
พ.ศ   (1999) (ประเทศไทย)  และมาตรา 245(2) และ 257(3)  
รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทย พ.ศ   (2007) (ประเทศไทย) 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อใหกระทําการใน
นามตัวแทนของเขา161

165 

 

2. องคกรอิสระ 

องคกรอิสระเหลาน้ีถูกจัดตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญและการ
แตงตั้งและงบประมาณน้ันไมไดอยูภายใตการควบคุมของรัฐ
162

166  ความอิสระดังกลาวจึงถูกคาดหวังวาจะมีผลตอความเปน
กลางที่มากขึ้นในการปฏิบัติงานของหนวยงานเหลาน้ี163

167 

a. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

สํานักงานผูตรวจการแผนดินมีหนาที่ไตสวนขอรองเรียนที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการ  พวกเขา
เร่ิมทําการไตสวนไดทันทีโดยไมตองรอใหประชาชนรองเรียน
กอนหากเชื่อวาเร่ืองที่มีมูลน้ันเปนผลประโยชนของประชาชน
164

168สํานักงานผูตรวจการแผนดินจะจัดเผยแพรรายงาน
ประจําปที่พวกเขาไดใหคําแนะนําแกคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาปละคร้ัง165

169 

เขตอํานาจของ ผูตรวจการแผนดิน น้ันกวางกวาของตุลาการ
ศาลยุติธรรม  นอกจากน้ีก็ยังมีบทบาทเชิงรุกมากกวาใน
ฐานะที่สามารถเร่ิมกระบวนการไตสวนไดโดยไมตองถูก
กลาวหาวาลําเอียง  อยางไรก็ตามสํานักงานฯ ก็มีอํานาจ
หนาที่ที่จํากัดเมื่อไมสามารถลงโทษหนวยงานที่ไมปฏิบัติ
ตาม  สํานักงานผูตรวจการแผนดิน สามารถที่จะกระทําได
เพียงเปนหนวยงานสนับสนุน สงสัญญาณเร่ืองที่เปนกังวล
บางอยางจากประชาชนไปยังหนวยงานตางๆ การใชเทคนิค 
“การประกาศวาบุคคลหน่ึงหรือหนวยงานหน่ึงไดกระทํา
ความผิดสําเร็จแลว  เปนเหมือนการแจงไปยังรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรีใหดําเนินการเพิ่มเติมตอไป  หรืออาจจะมีการ
สงคดีตอไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองหากเชื่อไดวา
ขอรองเรียนดังกลาวเปนอํานาจการตัดสินคดีของศาล
ดังกลาว 
                                                
165สวนท่ี 42  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง พ.ศ   

 (ประเทศไทย)  และมาตรา 245(2) และ 257(3)  รัฐธรรมนูญแหง
ประเทศไทย พ.ศ   (2007) (ประเทศไทย) 
166   คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ(  

      
167เรื่องเดียวกัน 
168มาตรา 244(1) และ  วรรค 2  รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทย พ.ศ   
(2007) (ประเทศไทย) 
169เรื่องเดียวกัน  มาตรา 244(4) 

b. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนหนวยงานอิสระซ่ึง
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ  คนดานการคุมครอง สิทธิ
มนุษยชน   ผูเชี่ยวชาญเหลาน้ีเปนนักวิชาการและนัก
เคล่ือนไหวซ่ึงเปนผูที่ไดรับการรับรองใหมีอํานาจในการไต
สวนการละเมิดหรือการละเวนการปฏิบัติตอ สิทธิมนุษยชน
หรือการไมปฏิบัติตามขอผูกพันระหวางประเทศที่ประเทศ
ไทยไดเขารวม 166

170  ทํานองเดียวกับ สํานักงานผูตรวจการ
แผนดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีเขตอํานาจที่
กวางแตจํากัด  คณะกรรมการฯ จะใหคําแนะนําแกรัฐสภา 
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือยื่นคํารอง
ตอศาลยุติธรรมในนามตัวแทนของฝายที่ไดรับความเสียหาย
167

171  

 

สวนที่ 2    แนวโนมเรื่องเสรีภาพทางศาสนา 

A. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในทางกฎหมาย  

ไมมีการเปล่ียนแปลงอยางที่สําคัญที่เกิดขึ้นกับบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามเน่ืองจากเหตุการณรัฐประหาร
เมื่อวันที่  พฤษภาคม  นําไปสูการส้ินสุดของ
รัฐธรรมนูญ และดวยเหตุน้ีจึงเปนการส้ินสุดการคุมครอง
เสรีภาพทางศาสนาตามกฎหมายดวย  ในป  หลังจากที่
รัฐธรรมนูญป  ถูกลมเลิก  รัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ถูก
นํามาใชในทันทีเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามหลักการประชาธิปไตยและขอผูกมัดระหวางประเทศ
จะตองไดรับการคุมครอง 168

172รัฐธรรมนูญชั่วคราวป  
ดําเนินตามตามขนบดังกลาวโดยการใหความคุมครอง
เสรีภาพเหมือนกันกับที่ระบุในมาตรา 4173 

 

B. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการบังคับใช
กฎหมายของรัฐ 

การบังคับใชกฎหมายและนโยบายทางศาสนาของรัฐก็ยังคง
ไมมีการเปล่ียนแปลง 

                                                
170เรื่องเดียวกัน  มาตรา 256 
171เรื่องเดียวกัน  มาตรา 257 
172มาตรา 3  รัฐธรรมนูญช่ัวคราว  พ.ศ   (2006) (ประเทศไทย) 
173มาตรา 4  รัฐธรรมนูญช่ัวคราว  พ.ศ   (2014) (ประเทศไทย) 
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C. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการเรียกรอง
ทางศาสนา (โดยผูกระทําที่ไมใช ายรัฐ) 

เมื่อไมนานมาน้ี นักเคล่ือนไหวชาวพุทธไดกลายมามีสวน
เก่ียวของมากขึ้นในการกําหนดนโยบายสาธารณะของภาครัฐ  
ในป  เครือขายชาวพุทธที่นําโดยพลตรีจําลอง ศรีเมือง 
(ซ่ึงเปนที่ทราบกันดีวาทานเปนสมาชิกของสันติอโศก) ได
เคล่ือนไหวกดดันตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมใหรับ
จดทะเบียนบริษัท ไทย เบเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) เขาสู
ตลาดหลักทรัพย  บริษัทน้ีเปนหน่ึงในบริษัทผูผลิตเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลรายใหญที่สุดของประเทศไทย  พลตรีจําลองอาง
วาการจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยจะเปนการกระตุนใหมี
การสงเสริมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมากขึ้นเพื่อที่จะเพิ่ม
ผลกําไรสําหรับผูถือหุนบริษัท  การละเวนจากการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนศีลขอหน่ึงในศีล  หลังจากที่ไดมี
การประทวงนานนับปโดยคนกลุมน้ี  บริษัทตัดสินใจที่จะจด
ทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพยสิงคโปรแทน170

174 

นอกจากน้ีก็มีเร่ืองการปฏิบัติลักษณะการใหอภิสิทธิ์แก
ศาสนาพุทธหรือชาวพุทธที่ดูไมนาพึงพอใจมากนัก ในกรณีที่
ชาวพุทธแนวคิดสุดโตงไดนําเสนอรางกฎหมายในป  
เพื่อจัดตั้งธนาคารพุทธและรางกฎหมายการคุมครองศาสนา
พุทธ ซ่ึงเปนส่ิงที่สะทอนใหเห็นถึงความใจแคบและการขาด
ความเขาใจเก่ียวกับศาสนาอ่ืนของพวกเขา171

175 

ธนาคารพุทธถูกนําเสนอเปนรัฐวิสาหกิจที่จะใหเงินกูพิเศษแก
วัดและองคกรพุทธสําหรับจุดประสงคเพื่อการศาสนา  
ผูบริหารธนาคารทั้งหมดตองเปนชาวพุทธ  และมีตัวแทนที่
ไดรับการแตงตั้งมาจากมหาเถรสมาคมและสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ 172

176  กระทรวงการคลังคัดคาน

                                                
174 เบียรชาง»รับเทียบเชิญเขาตลาดหุนสิงคโปร.        

        

         
          

134-135 
175ในป  รัฐบาลไดจัดต้ังธนาคารอิสลามเปนรัฐวิสาหกิจเพื่อใหความ
ชวยเหลือกับชาวไทยมุสลิมในการทําธุรกรรมการเงินท่ีตองปฏิบัติตามหลัก
อิสลาม  การมีอยูของธนาคารอิสลามอาจจะทําใหชาวพุทธบางกลุมมีความ
เปนกังวล  ดูพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  พ.ศ   

 (ประเทศไทย) 
176มติมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 12 2554   เมษายน  ((ประเทศไทย) 

โครงการน้ีโดยชี้ใหเห็นวาโครงการน้ีมีความเปนไปไมได
ในทางเศรษฐศาสตร173

177  พระอาวุโสและชาวพุทธจํานวนมาก็
ไดปฏิญาณตนวาจะตอสูเร่ืองน้ีจนกวารางกฎหมายน้ีจะผาน
174

178 

รางกฎหมายคุมครองศาสนาพุทธมีเปาหมายหลัก  ประการ
ดวยกันกลาวคือเพื่อสงเสริมศาสนาพุทธและเพื่อคุมครอง
ศาสนาพุทธ  รางกฎหมายน้ีไดนําเสนอการตั้งกองทุนเพื่อให
ความชวยเหลือทางการเงินแกกิจกรรมทั้งหมดของชาวพุทธ  
รางกฎหมายน้ียังนําเสนอใหมีการกําหนดบทลงโทษทาง
อาญาที่เขมงวดมากขึ้นตอความพยายามใดๆ ที่ถือเปนการ
หมิ่นศาสนา พระสงฆ แมชี หรือเณร 175

179  รางกฎหมายถูก
ระงับการพิจารณาชั่วคราวในรัฐสภา 

ทามกลางวิกฤติการเมืองคร้ังลาสุด คณะกรรมการประชาชน
เพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่
สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  (กปปส.) ได
เนนย้ําถึงความจําเปนที่ตองสรรหาบุคคลที่มีจุดยืนทาง
ศีลธรรมที่ดีมาบริหารประเทศ176180  การพูดโนมนาวน้ีสะทอน
ใหเห็นถึงการเรียกรองที่เพิ่มขึ้นทามกลางชาวพุทธกระแส
หลักสําหรับผูที่มาบริหารประเทศที่ตองพิจารณาเร่ืองปจจัย
ทางศาสนาดวย  หน่ึงในแกนนําสําคัญของ กปปส  คือ หลวง
พอพุทธอิสระตองการที่จะเสนอรางกฎหมายเพื่อจัดตั้งสภา

                                                
177   กฎหมายสะดุดธนาคารพุทธศาสนาชะงัก   

       2013).
เขาถึง  เมษายน  

178 พระฮ่ึมอีก!โพสตพวงหรีดผูคานธ.พุทธเจาคุณประสารยันเดินหนาไมถอย
แน.           

            
       

เขาถึง  พฤษภาคม 2014 
179ดูเอกสารฉบับราง เปดรางพระราชบัญญัติอุปถัมภและคุมครอง
พระพุทธศาสนา  (              
(        

14774 เขาถึง  กรกฎาคม  และ แจงรางพ.ร.บ.
อุปถัมภพุทธรอกฤษฎีกาพิจารณา.      

          
  

6 5 053

1 5 9 เขาถึง  กรกฎาคม  
180ดู        
(     

- - เขาถึง  พฤษภาคม  และ  
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ศีลธรรม  ขณะเดียวกันก็ไดมีการนําเสนอวาสภาน้ีจะมี
ตัวแทน  คนจากแตละศาสนาหลักในประเทศไทย  
เปาหมายหลักคือการเนนไปที่การสงเสริมศาสนาพุทธโดย
การกําหนดการศึกษา การสอนหลักศีลธรรม และการ
ฝกอบรมนักเรียนและขาราชการ  รางกฎหมายน้ีนําเสนอวา
บุคคลที่ไมผานการทดสอบมาตรฐานศีลธรรมก็จะปลดจาก
ตําแหนงหรือถูกประณาม177

181 

 

D. เหตุการณที่สําคัญของการขมเหงกลุม
ศาสนาจาก ายรัฐ 

มีรายงานวาตํารวจไทยจับกุมสมาชิกของลัทธิฝาหลุนกงใน
ขอหาบุกรุกและกอความไมสงบขณะที่พวกเขากําลังแจก
ใบปลิวในป 2011182  กระทรวงมหาดไทยไดปฏิเสธคําขอจด
ทะเบียนลัทธิฝาหลุนกงเปนสมาคม แตถึงกระน้ันก็ยังยินยอม
ใหลัทธิน้ีดําเนินกิจกรรมตางๆ ในประเทศไทยไดโดยไมผิด
กฎหมาย 179

183  ลัทธิฝาหลุนกงพยายามที่จะโตแยงคําปฏิเสธ
ของกระทรวงมหาดไทย แตคดีน้ีก็ยังคงคางอยูในศาล
ปกครองสูงสุด180

184 

 

E. เหตุการณที่สําคัญของการขมเหงจาก ายรัฐ
ที่กระทําตอศาสนากลุมตางๆ  

ไมมีการรายงานเก่ียวกับการขมเหงที่สําคัญที่กระทําตอกลุม
ศาสนาตางๆ โดยผูกระทําฝายไมใชรัฐ  เหตุการณที่มี
ผูเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสวนใหญที่เกิดขึ้นจากความขัดแยง
ทางศาสนามีรายงานในสวนอ่ืนๆของรายงานดังตอไปน้ี 

 

F. เหตุการณที่สําคัญของความขัดแยงระหวาง
ศาสนา 

                                                
181ดูรางกฎหมายท่ี  
20 เขาถึง  มิถุนายน  
182เชิงอรรถขางบน 15  4-5 
183  ฝาหลุนตาฝาในประเทศไทย        

  
   

184เชิงอรรถขางบน   

ภาคใตของประเทศไทยเปนที่ทราบกันดีวามีการกอความไม
สงบเพื่อตอตานรัฐบาลไทยดวยการใชความรุนแรงเน่ืองจาก
ความพยายามสรางรัฐไทยสมัยใหมของรัฐสยามประเทศที่
เกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่    รัฐบาลสยามในตอนน้ันถือ
วาการตอตานที่โดยชุมชนทางใตเปนกบฎ แตทางทองถิ่นถือ
วาเปนการตอตานผูรุกราน  ความรุนแรงที่เกิดขึ้นบรรเทาลง
ในชวงทศวรรษที่  เน่ืองจากการประนีประนอมทาง
การเมือง  แตไดปะทุขึ้นมาใหมในป  เมื่อฐานทัพ
ทหารเรือถูกโจมตีและปนบางสวนถูกปลนไป 181

185  เจาหนาที่
เลือกที่จะมองขามเหตุการณน้ีจนกระทั่งมีการโจมตีเต็ม
รูปแบบที่ปะทุขึ้นในป 2004186ในตอนเชาวันที่  มกราคม 

 กลุมผูกอความไมสงบไดบุกเขาไปในคายทหารใน
นราธิวาส ฆาทหาร  นาย และขโมยปนมากกวา  
กระบอก 183

187นับตั้งแตน้ันเปนตนมาชีวิตของขาราชการและ
ประชาชนก็มีการสูญเสียใหกับการวางระเบิดขางถนน การ
ฆาเปนรายบุคล และรูปแบบการใชความรุนแรงอ่ืนๆ  โดย
พื้นที่  จังหวัดชายแดนภาคใตไดแก ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส และ  อําเภอของสงขลาไดถูกประกาศเปน “เขต
พื้นที่สีแดง  ที่อยูภายใตกฎอัยการศึกและหลังจากน้ันก็ได
ออกพระราชกําหนดการบริหารราชการแผนดินใน
สถานการณฉุกเฉิน184

188 

การนับจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บอันเปนเหตุมาจากการ
โจมตีของกลุมผูกอความไมสงบไมใชเร่ืองที่ทําไดงายนัก
เน่ืองจากแรงจูงใจที่ซอนอยูเบื้องหลังเหตุการณตางๆ น้ันไม
มีความแนนอน  การโจมตีบางคร้ังอาจจะเกิดขึ้นเน่ืองจาก
ความขัดแยงเร่ืองสวนตัว จํานวนผูเสียชีวิตอยางเปนทางการ
นับตั้งแตวันที่  มกราคม  จนถึง  มกราคม  มี
ทั้งหมด  ราย  ขณะที่จํานวนของผูบาดเจ็บทั้งหมดมี 
9  ราย 185

189  สํานักขาวอิสรา (ซ่ึงเปนสํานักขาวอิสระ) ได

                                                
185เชิงอรรถขางบน   
186เชิงอรรถขางบน   
187         

          
188 ครม.มีมติตออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นท่ี   จังหวัดชายแดนภาคใตออกไป
อีก  เดือน           

          11    
01

5703110020019 เขาถึง  พฤษภาคม  
189 กองอําานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค สวนหนาช้ีแจงครบรอบ

ปสถานการณความรุนแรงณชายแดนใต        
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รายงานวามีผูเสียชีวิต  รายและบาดเจ็บ  ราย
ตลอดชวงระยะเวลาเดียวกัน186

190 

ชวงระยะเวลาจาก  ถึง  พบวามีการใชความ
รุนแรงมากที่สุดโดยมีเหตุการณเกิดขึ้นประมาณ  คร้ัง
ตอป  จํานวนที่ลดลงเปน  คร้ังในป  และยังคงอยู
ในอัตราคงที่จนกระทั่งถึงป  และเพิ่มขึ้นอีกคร้ังหน่ึง
หลังจากน้ัน  จํานวนของการโจมตีโดยใชระเบิดแสวงเคร่ือง 
(  สอดคลองกับจํานวนของเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยรวม
ซ่ึงมีคาสูงสุดระหวาง  ถึง   จํานวนที่เพิ่มขึ้น
เล็กนอยในป   จํานวนของ “หมูบานสีแดง  ซ่ึงถูก
พิจารณาโดยฝายความมั่นคงวาเปนสถานที่ที่อยูภายใต
อิทธิพลของกลุมผูกอความไมสงบอยางหนักมีจํานวนลดลง 

 ในป  เปน  ในป 2014 187

191 

นับตั้งแตป  จนถึง   ศูนยเฝาระวังสถานการณ
ภาคใตไดรายงานวามีมุสลิมทองถิ่น  รายและชาวพุทธ
ทองถิ่น  รายถูกฆา188

192  ตามรายงานอยางเปนทางการ
จากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) จนถึงวันที่  ธันวาคม  มีชาวพุทธเสียชีวิต
ทั้งส้ิน  รายเมื่อเปรียบเทียบกับมุสลิม  รายโดย
ไมรวมเจาหนาที่ฝายความมั่นคง 189

193  มีชาวพุทธบาดเจ็บ
ทั้งส้ิน  รายเมื่อเปรียบเทียบกับมุสลิม  ราย 190

194  
ซ่ึงสวนใหญถูกโจมตีโดยกลุมผูกอความไมสงบชาวมุสลิม 

                                                                            
         

-570103-2.  
เขาถึง  พฤษภาคม  
190 เจาะสถิติ  ดานในวาระ  ปไฟใต  ปปลนปน!     

          2014).
- - 26389-

10 เขาถึง15 พฤษภาคม  
191เรื่องเดียวกัน 
192    2004   2012     

           
     

2004 2012 เขาถึง  
มิถุนายน  
193 กอ.รมน.ภาค  สน.สรุปยอดความสูญเสียจชต.รัฐเสียจนท.กวา  พันเจ็บ
นับหมื่น  (          

        
9570000000657 เขาถึง 

 พฤษภาคม  
194เรื่องเดียวกัน 

ผูอานควรตระหนักวาแรงจูงใจสําหรับความขัดแยงของ
ภาคใตเปนส่ิงที่ยังไมชัดเจนเพราะวาไมมีคนหรือองคกรใดที่
อางความรับผิดชอบสําหรับการใชความรุนแรง  คนสวนใหญ
ยอมรับวาแมวาจะมีการใชวาทกรรมเร่ืองญิฮาดก็ตาม  แต
ความขัดแยงสวนใหญก็เปนเร่ืองระหวางเอกลักษณมลายูและ
ไทยมากเทากับเปนความขัดแยงระหวางชาวพุทธกับอิสลาม
191

195มีการแนะนําวาวิธีการหน่ึงในการแกไขปญหาความ
ขัดแยงสําหรับรัฐบาลคือการยอมรับความแตกตางทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนภาคใต192

196 

ความรุนแรงดังกลาวไมไดมุงที่จะจํากัดเสรีภาพทางศาสนา
โดยตรง แตเกิดขึ้นเปนสวนหน่ึงของความเสียหายขางเคียง 
ผูนําศาสนาถูกฆา ซ่ึงการฆาคนเหลาน้ีทําใหรัฐถูกมองวา
พยายามขมขวัญชาวบานในพื้นที่  แตก็มีการฆาเน่ืองจาก
เหยื่อผูเคราะหรายพยายามที่จะสงเสริมความสันติและการ
คืนดีกันก็ได  ตัวอยางเชน อุสตาซยะโกบหรายมณีที่ถูกฆา
ในเดือนรอมฎอนป  การฆาคร้ังน้ีถูกมองวาเปนความ
พยายามที่จะขัดขวางการพูดคุยระหวางผูนํากลุม -  
กับรัฐบาลที่กําลังดําเนินการอยูในฐานะที่เขาเปนโตะอิหมาม
ของมัสยิดกลางปตตานีไดรับการนับถือ และไดสนับสนุน
เสนทางสันติภาพของอิสลาม 193

197  บางคร้ังกองกําลังฝาย
ความมั่นคงไดบุกตรวจคนหรือส่ังปดโรงเรียนปอเนาะและ
โรงเรียนตาดีกาบางแหงเน่ืองจากมองวาโรงเรียนดังกลาว
เปนแหลงซองสุมและฝกอบรมกลุมผูกอความไมสงบ 194

198  
เน่ืองจากการเพิกเฉยและการขาดความเขาใจที่เหมาะสม  ใน
บางคร้ังวิธีการบุกตรวจที่ทําขึ้นมาเปนการละเมิด
ขนบธรรมเนียมอิสลาม ตัวอยางเชน การไมถอดรองเทา
กอนที่จะเขามัสยิดหรือการนําสุนัขทหารเขาไปในมัสยิด 195

199  

                                                
195ดู          

            
  -   2006)   

196เชิงอรรถขางบน 32  89-94 
197           

         
- - - - - - -

-30212042. เขาถึง  พฤษภาคม  
198เชิงอรรถขางบน   และ      

         
- - - -

เขาถึง  พฤษภาคม  
199เชิงอรรถขางบน 32  30 
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ครูสอนศาสนา (หรืออุสตาซ) ถูกจับกุมระหวางการบุกตรวจ
คน196

200 

การโจมตีที่กลายมาเปนสัญลักษณของการโจมตีที่ชาวพุทธ
กระทําตออิสลามคือกรณีกรือเซะ   ในวันที่  เมษายน 

 กองกําลังติดอาวุธชาวมุสลิมไดทําการโจมตีจุดความ
มั่นคงอยางตอเน่ืองกับเหมือนกับวางแผนมาลวงหนา  ซ่ึง
หลังจากน้ันผูโจมตีบางคนไดหลบหนีเขาไปในมัสยิดกรือเซะ 
ซ่ึงเปนมัสยิดโบราณและมีความศักด์ิสิทธิ์สําหรับมุสลิม
ภาคใต  หลังจากการปดลอมหลายชั่วโมง กองกําลังฝายไทย
ไดตัดสินใจที่จะบุกเขาไปในมัสยิด ซ่ึงทําใหมีผูเสียชีวิต
ทั้งหมด  คน  หลังจากน้ันมีการอางวาคนที่ถูกฆาบางคน
เปนผูบริสุทธิ์ที่ถูกจับอยูภายในมัสยิดระหวางการทําละหมาด
ในวันศุกร 197

201ระเบิดและอาวุธขนาดเล็กถูกใชสําหรับการบุก
มัสยิดกรือเซะซ่ึงชาวมุสลิมภาคใตถือวาเปนการหมิ่นศาสนา
อยางรุนแรง  นับตั้งแตน้ันเปนตนมาผูกอความไมสงบก็ใช
กรณีกรือเซะในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อปลุกเราใหพี่นอง
มุสลิมตอสูกับรัฐบาลประเทศไทยโดยใหระลึกถึงความทุกข
ยากลําบากที่เกิดขึ้นในเหตุการณดังกลาว198

202 

นับตั้งแตการเร่ิมตนความรุนแรงรอบใหมในป  ใน
บางคร้ังชาวพุทธภาคใตกลายเปนเปาหมายเน่ืองจากศาสนา
ของพวกเขา  ชาวพุทธเปนคนกลุมนอยในจังหวัดชายแดน
ภาคใตที่มีผูนับถือเพียง 20  ของประชากรทั้งหมด 199

203  
พระสงฆและวัดถูกมองวาเปนสัญลักษณของการรุกรานจาก
รัฐบาลไทยดังน้ันในบางคร้ังกลุมผูกอความไมสงบจึงฆา
พระสงฆโดยเจตนาอยางสยดสยอง เชน การตัดคอ ฯลฯ  
กลุมผูกอความไมสงบโจมตีพระสงฆและชาวพุทธขณะที่พวก
เขากําลังทําบุญหรือบริจาคทาน 200

204  ผลที่เกิดขึ้นคือ มีวัด
จํานวนมากที่กลายเปนวัดรางเน่ืองจากพระสงฆไมมั่นใจใน
ความปลอดภัยหรือชาวพุทธที่อยูบริเวณวัดไมกลาเขาวัดเพื่อ
ทําบุญ 201

205 ขอมูล ณ วันที่  มกราคม  พบวามี

                                                
200เชิงอรรถขางบน 192  32 
201เรื่องเดียวกัน  และเชิงอรรถขางบน 29  108-  และ 135-142 
202เชิงอรรถขางบน  29  109-110 
203เชิงอรรถขางบน  32  26 
204ดู                 

     
205        การศึกษาผลกระทบตอการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระภิกษุสามเณรในจังหวัดยะลาปตตานีและนราธิวาสจากเหตุการณ
ความไมสงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต            

พระสงฆถูกฆา  รูปเน่ืองจากเหตุความขัดแยง 202

206  รัฐบาล
ไดมีการตั้งกําลังเฉพาะกิจพิเศษเพื่อทําหนาที่อารักขา
พระสงฆขณะที่พระสงฆออกบิณฑบาตหรือรับบริจาคทานใน
ตอนเชา  แตถึงกระน้ันก็ตามกองกําลังเฉพาะกิจน้ีก็ยังถูก
ลอบยิงและวางระเบิดอยูดี 203

207  ขณะที่การเสียชีวิตที่เปนการ
สูญเสียของชาวพุทธน้ันต่ํากวามุสลิม  แตชาวพุทธที่เปน
ประชากรเพียง  ของประชากรทั้งหมดใน จังหวัด
ชายแดนภาคใต   ดังน้ันเมื่อเทียบเปนเปอรเซ็นตแลวพบวา
อัตราการตายและบาดเจ็บของชาวพุทธสูงกวามุสลิมอยาง
มาก 

รูปแบบหน่ึงที่ทําใหเราเขาใจธรรมชาติของความขัดแยงน้ี
มากขึ้นคือส่ิงที่เกิดขึ้นเมื่อทหารชาวพุทธแตงงานกับหญิง
สาวมุสลิมในทองถิ่น  แมวาเจาบาวจะยอมเปล่ียนศาสนาเปน
อิสลามก็ตาม  แตสวนใหญแลวพวกเขาก็จบลงที่การถูกฆา
โดยกลุมผูกอความไมสงบ204

208 

 

G. เหตุการณที่สําคัญของการกอการรายและ /

หรือการคุกคามจากการกอการราย  

การใชภาษาญิฮาด การโจมตีดวยระเบิดแสวงเคร่ือง และการ
ฆาอยางทารุณโหดรายอาจจะบงชี้วาการกอความไมสงบใน
ภาคใตน้ันเชื่อมโยงกับเครือขายการกอการรายในประเทศอ่ืน  
อยางไรก็ตามการกอความไมสงบน้ีแทจริงถูกพิจารณาวาเปน
ผลของการขยายความรุนแรงขึ้นจากรากฐานของความไม
พอใจรัฐบาลไทยมาเปนระยะเวลานาน 205

209  ไมมีหลักฐาน

                                                                            
        

     
 

1664 152

เขาถึง  พฤษภาคม  
206ผูเสียชีวิต  คนถูกรายงานในเชิงอรรถขางบน  และพระสงฆอีกรูป
หนึ่งถูกฆาในปลายเดือนมกราคม 
207ดูปญหาของกองกําลังความมั่นคงนี้ในเชิงอรรถขางบน 29  100-  แ 
รายงานการโจมตีกองกําลังลาดตะเวนท่ีเชิงอรรถขางบน  และท่ี 

712631 เขาถึง  พฤษภาคม 
 

208 ทหารมูอัลลัฟ...ปญหาใหญกองทัพกับเรื่องราวรักระหวางรบ   
         2012).

- 7616-- -

123277223. เขาถึง  พฤษภาคม  
209           

            10   
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พบวาการเคล่ือนไหวของกลุมผูกอความไมสงบน้ันไดรับการ
ชวยเหลือมาจากกลุมผูกอการรายตางประเทศ  แมวา
บางคร้ังอาจจะไดรับแรงบันดาลใจและอุดมคติมาจากกลุม
เหลาน้ีก็ตาม206

210 

 

 

H. เหตุการณสําคัญขามพรมแดน 

a. ความขัดแยงทางภาคใต 

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาคใตของประเทศไทยไมเคยขาม
ชายแดนเขาไปยังมาเลเซีย  แตเน่ืองจากมุสลิมภาคใต
จํานวนมากเปนพลเมือง  สัญชาติและมีญาติพี่นองอยูใน
มาเลเซียทําใหพวกเขาสามารถที่จะล้ีภัยขามพรมแดนได 207

211

มุสลิมสวนใหญล้ีภัยจากจังหวัดชายแดนภาคใตอาศัยอยูในรัฐ
ตอนเหนือของมาเลเซีย  แมวารัฐบาลมาเลเซียไมไดเห็นดวย
กับการเคล่ือนไหวดังกลาว  แตชาวมาเลเซียมักจะมี
ความเห็นอกเห็นใจพี่นองชาวมุสลิมของพวกเขาที่มาจากอีก
ดานหน่ึงของพรมแดน 208

212  อดีตผูนํากลุมแบงแยกดินแดนที่
รูจักกันดีของประเทศไทยตอนน้ีก็พักอาศัยอยูในมาเลเซีย 209

213  
ส่ิงน้ีอาจจะทําใหรัฐบาลมาเลเซียอยูในฐานะที่ลําบากใจ 210

214 
เมื่อรัฐบาลไทยรองขอใหรัฐบาลมาเลเซียเนรเทศชาวไทย-
มุสลิมจํานวน  คนที่หลบหนีเขาประเทศมาเลเซียออกไป  
แตรัฐบาลมาเลเซียปฏิเสธคําขอรองดังกลาวเน่ืองจากรัฐบาล
ไทยไมสามารถรับประกันความปลอดภัยของพวกเขาได  คํา
ปฏิเสธของมาเลเซียดังกลาวสรางความขุนเคืองใหกับ
ประชาชนไทยและพวกเขาก็กลาวหาวามาเลเซียเปน
ผูสนับสนุนกลุมผูกอความไมสงบอยางลับๆ 211

215  บางคร้ังธง

                                                                            
 - -
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211              
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212เรื่องเดียวกัน 
213เรื่องเดียวกัน 
214เชิงอรรถขางบน 198  44 
215เชิงอรรถขางบน 211 

ชาติมาเลเซียถูกพบเห็นที่สถานที่โจมตีซ่ึงทําให
ความสัมพันธของทั้งสองประเทศแยลงเร่ือยๆ212

216 

ไมมีหลักฐานที่ชัดเจนวามาเลเซียเปนผูสนับสนุนกลุม
เคล่ือนไหวแบงแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต ในทาง
กลับกันรัฐบาลมาเลเซียไดพยายามที่จะร้ือฟนความสันติและ
ความเสถียรภาพในภูมิภาคใหกลับมา 213

217  เมื่อไมนานมาน้ี
รัฐบาลมาเลเซียพยายามที่จะเปนตัวกลางการพูดคุยเจรจา
ระหวางผูนํากลุม -  คือ ฮัสซัน ตอยิบ และตัวแทนของ
ฝายรัฐบาลไทย 214

218  ผลลัพธดูเหมือนวาไมไดตามที่คาดหวัง
ไวเน่ืองจากปจจัยหลายดาน แตมาเลเซียก็ยังคงใหคํามั่น
สัญญาที่จะทําใหงานน้ีสําเร็จลุลวง 

b. การล้ีภัยของชาวโร ิงญา 

นับตั้งแตป  ความขัดแยงระหวางศาสนาที่รุนแรงขึ้นใน
เมียนมารไดสงผลตอการล้ีภัยของชาวโรฮิงญาจํานวนมาก
จากรัฐยะไข215

219  ซ่ึงพวกเขาสวนใหญหวังวาจะไปที่มาเลเซีย
หรือออสเตรเลีย  แตชาวโรฮิงญาหลายพันคนพบตนเองเขา
มาในประเทศไทยแทน216

220 

ประเทศไทยไมมีตัวเลือกในเร่ืองน้ีมากนัก  เมียนมารเองไม
ตองการใหพวกเขากลับไปและหากประเทศไทยกดดันเมียน
มารใหหยุดขมเหงชาวโรฮิงญาเหมือนที่กําลังทําอยู  ก็อาจจะ
สงผลเสียตอการลงทุนของไทยในพมาได 217

221  ไมวาจะเปน
                                                
216          

       
- - - - - - เขาถึง  

พฤษภาคม  
217เชิงอรรถขางบน 211 
218 ซัมซามิน »มั่นใจ  ยังรวมโตะเจรจารับใตไรปญหามาเลยก็ได
ประโยชน  (        

             
- - 27394-  

เขาถึง  พฤษภาคม  
219           

           
2014)   
220จากเดือนตุลาคม  ถึงกุมภาพันธ 2013  รัฐบาลไทยมีขอมูลวาชาว
โรฮิงญา  คน  แตจํานวนท่ีแทจริงอาจจะสูงกวานี้ ดู     
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มาเลเซียหรือออสเตรเลียก็ไมยินดีตอนรับชาวโรฮิงญา 218

222  
ดังน้ันชาวโรฮิงญาสวนใหญในประเทศไทยจึงตองถูกทิ้งให
ตกทุกขไดยากในคายล้ีภัย  แหงของประเทศไทยในจังหวัด
สงขลา ระนอง ประจวบคีรีขันสําหรับพื้นที่ภาคใต และ
หนองคายสําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และอาจจะ
จบลงที่การเปนเหยื่อผูเคราะหรายจากเครือขายคามนุษย
ขามชาติก็เปนได219

223 

I. การตอบสนองของรัฐบาล 

1. ายนิติบัญญัติ 

ทางออกโดยการออกกฎหมายที่เห็นไดชัดมี  ประการเพื่อ
พยายามที่จะจัดการกับปญหาของการกอความไมสงบจาก
อิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต   ประการแรกคือ การผาน
กฎหมายการบริหารราชการแผนดินในสถานการณฉุกเฉินซ่ึง
สะทอนใหเห็นถึงวิธีการแบบไมประนีประนอม  ประการที่
สองคือ การสรางศูนยอํานวยการบริหาร จังหวัดชายแดน
ภาคใต ขึ้นมาใหม  และประการที่สามและเปนทางออก
สุดทายคือ การใหสิทธิ์แก จังหวัดชายแดนภาคใต ในการ
ปกครองตนเองมากขึ้นซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงวิธีการ
ประนีประนอมมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการแรก 

a. กฎหมายการบริหารราชการแผนดินในส านการณ
ุกเ ิน 

คณะรัฐมนตรีไดประกาศใชกฎอัยการศึกในตอนแรกทั่วทั้ง
จังหวัดชายแดนภาคใต ในป  โดยใหสิทธิแกกองทัพใน
การจัดการเร่ืองน้ี  แตในภายหลังคณะรัฐมนตรีไดผานพระ
ราชกําหนดการบริหารราชการแผนดินในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ   เพื่อนํามาใชแทนที่กฎอัยการศึก  พระราช
กําหนดการบริหารราชการแผนดินในสถานการณฉุกเฉิน ถูก
เห็นชอบโดยรัฐสภาในเวลาตอมาและเปล่ียนสถานะเปน
พระราชบัญญัต ิ

ส่ิงที่พระราชกําหนดแตกตางจากกฎอัยการศึกคือ การ
ยินยอมใหหนวยงานฝายพลเรือนเขามารับผิดชอบ

                                                
222เรื่องเดียวกัน 
223            
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- - เขาถึง  กรกฎาคม 2014 

สถานการณ (ไมใชกองทัพ) 220

224หนวยงานสามารถประกาศ
ภาวะฉุกเฉินที่ถือเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง
อยางรุนแรงในพื้นที่ตางๆ ที่พระราชกําหนด การบริหาร
ราชการแผนดินในสถานการณฉุกเฉินมีผลบังคับใช221

225  ภาวะ
ฉุกเฉินอาจจะรวมถึงการส่ังหามการเดินทาง การส่ังหามการ
ส่ือสาร หรือการอพยพออกนอกพื้นที่ 

บทบัญญัติที่มีปญหามากที่สุดของพระราชกําหนดน้ีคือ การ
ยินยอมใหหนวยงานที่รับผิดชอบสามารถจับกุมผูตองสงสัย
และกักขังไดไมเกิน  วัน  การกักขังสามารถยืดเวลาออกไป
ไดโดยคําส่ังศาลแตจะตองไมเกิน  วัน  หลังจาก  วันก็
จะใชกฎหมายวิธีการพิจารณาคดีอาญาตามปกติ 222

226  ภายใต
พระราชกําหนดน้ี  มาตรฐานของหลักฐานที่จําเปนตองมีเพื่อ
ขอหมายจับจากศาลเปนส่ิงที่ไมเขมงวดนัก  นอกจากน้ี
หนวยงานยังไดรับการยกเวนจากความรับผิดทางเพงและ
อาญาหากเขากระทําการดวยความสุจริต  อยางไรก็ตามฝาย
ที่เสียหายก็สามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากหนวยงานที่
กระทําการได223

227 

หลังจากการรัฐประหารในป  สภาแหงชาติก็ไดผาน
กฎหมายพิเศษคือ พระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ   (2008) ซ่ึงถูกมองวาเขมงวดนอย
กวาพระราชกําหนด การบริหารราชการแผนดินใน
สถานการณฉุกเฉิน 224

228  ปจจุบันน้ีกฎหมายทั้งสามฉบับก็ยัง
ใชอยูในสวนตางๆ ของพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต  ขึ้นอยู
กับความรุนแรงของการคุกคามในพื้นที่ที่รับทราบ 

การออกกฎหมายพิเศษเหลาน้ีเปนการเปดโอกาสใหใช
อํานาจในทางที่ผิดในฐานะที่ไมมีความรับผิดชอบที่เพียงพอ
225

229  กฎหมายถูกวิจารณอยางมากวาจะนําไปสูการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและทําใหความเชื่อมั่นตอรัฐบาลเลวรายลงใน

                                                
224สวนท่ี 5-7  พระราชกําหนด การบริหารราชการแผนดินในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ   (2005) (ประเทศไทย) 
225เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี 9 
226เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี 11-12 
227เรื่องเดียวกัน  สวนท่ี 17 
228           

      2012)      
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หนวยงานตางๆ 226

230  แตกฎหมายเหลาน้ีก็ยังมีผลบังคับใชใน
พื้นที่สวนใหญของจังหวัดชายแดนภาคใต 

b. ศูนยอํานวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต 

ศูนยอํานวยการบริหารราชการ จังหวัดชายแดนภาคใต  
(ศอ.บต.) ถูกจัดตั้งขึ้นในป  เปนหนวยงานพิเศษที่
กํากับดูแลจังหวัดชายแดนภาคใต  ประกอบดวยตัวแทนจาก
กองทัพ ตํารวจ และนักการเมืองทองถิ่น  แตสุดทายถูก
ยกเลิกโดยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ซ่ึงไมยอมรับ
วาความไมสงบที่ภาคใตน้ันเปนภัยคุกคาม  การลมเลิก 
ศอ.บต  เปนหน่ึงในความผิดพลาดคร้ังสําคัญที่นําไปสูการใช
ความรุนแรงรอบใหม227

231 

ศอ.บต  ถูกจัดตั้งขึ้นมาภายหลังอีกคร้ังหน่ึงโดย
พระราชบัญญัติการบริหารราชการ จังหวัดชายแดนภาคใต  
พ.ศ    โดยคราวน้ีมีการยกสถานะหนวยงานใหสูงขึ้น 
น่ันคือ เปนหนวยงานอิสระที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี  
ศอ.บต  เปนหนวยงานบริหารหลักที่ใชรับมือกับความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 228

232  โดยการเชิญใหผูนําทองถิ่น 
ผูนําศาสนา สถาบันการศึกษา และขาราชการเขามามีสวน
รวมในคณะกรรมการที่ปรึกษา229

233 

c. การปกครองตนเองของภาคใต 

ขณะที่รัฐบาลพิจารณาวาการแยกตัวออกของ จังหวัด
ชายแดนภาคใต จากประเทศไทยน้ันเปนส่ิงที่ยอมรับไมได  
แตรัฐไทยดูเหมือนจะเปดโอกาสใหพิจารณาการปกครอง
ตัวเองในระดับหน่ึงสําหรับ จังหวัดชายแดนภาคใต ปจจุบันน้ี
ประเทศไทยมีการแบงการปกครองออกเปน  จังหวัด และ
เขตปกครองพิเศษ  เขตคือ กรุงเทพฯ และพัทยาซ่ึงเปน
อําเภอหน่ึงในจังหวัดชลบุรี  ผูวาราชการจังหวัดทั้ง  
จังหวัดไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาล มีเพียงผูวาราชการเขต
ปกครองกรุงเทพฯ เทาน้ันที่ถูกเลือกโดยประชาชนชาว
กรุงเทพฯ  การปกครองตนเองของภาคใตยินยอมใหทองถิ่น
สามารถที่จะเลือกผูวาราชการของตัวเองได  การอนุญาตให
ปกครองตนเองหมายถึงรัฐบาลมีความพรอมและเต็มใจที่จะ
จัดการกับความตางตราบเทาที่ไมไดเปนการคุกคามความ

                                                
230เชิงอรรถขางบน   
231เรื่องเดียวกัน  9 
232เรื่องเดียวกัน  8-9 
233สวนท่ี 6  พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต  พ.ศ  

 (ประเทศไทย) 

มั่นคงของชาติ  ระดับการปกครองตัวเองที่มากขึ้นอาจจะชวย
ปรับปรุงความสัมพันธกับชุมชนตราบเทาที่การปฏิบัติทาง
ศาสนาทองถิ่นจะไดรับการรับรองอยางเปนทางการและ
สนับสนุน  ขอเสนอที่เปนไปไดรวมถึงการประกาศใหภาษา
มลายูเปนภาษาทางการของภูมิภาคพรอมกับภาษาไทย การ
ประกาศใหวันศุกรเปนวันหยุดเพื่อใหชาวมุสลิมทองถิ่น
สามารถเขารวมละหมาดในวันศุกรได และการทําใหโรงเรียน
อิสลามทองถิ่นและหลักสูตรอิสลามถูกตองตามกฎหมาย230

234 

รัฐธรรมนูญประกาศวาประเทศไทยเปนราชอาณาจักรที่มิอาจ
แบงแยกได231

235  ความกลัวการแยกตัวเปนการปดก้ันขอเสนอ
รางกฎหมายของรัฐสภาที่จะอนุญาตใหภูมิภาคตางๆ 
นอกเหนือจากกรุงเทพฯ สามารถปกครองตนเองได232

236 

d. งบประมาณ 

โดยปกติแลว งบประมาณของรัฐบาลสําหรับการจัดการความ
รุนแรงใน จังหวัดชายแดนภาคใต ไดเพิ่มขึ้นทุกๆ ป  ในป 

 ซ่ึงเปนปแรกที่เกิดเหตุปะทุความรุนแรงขึ้น 
งบประมาณปน้ันคือ 13  ลานบาท  งบประมาณไดตั้งไว
สูงสุดที่  ลานบาทในป   และหลังจากน้ันลดลง
เปน  ลานบาทในป  แตหลังจากน้ันก็คอยๆ 
เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  สําหรับป  น้ันงบประมาณคือ  
ลานบาทซ่ึงเปนปที่มีงบประมาณสูงรองลงมาในรอบทศวรรษ
233

237  แนวโนมน้ีแสดงใหเห็นวาสถานการณของ จังหวัด
ชายแดนภาคใต จะยังคงเกิดขึ้นตอเน่ืองเหมือนเดิมหรือ
เลวรายกวาเดิม  ความพยายามกอนหนาน้ีเพื่อที่จะสราง
ความสงบสุขในพื้นที่น้ีไดลมเหลวและมีแนวโนมวาวิกฤติที่
กําลังเกิดขึ้นจะไมส้ินสุด 

 

2. การขมเหงผูกระทําผิด 

การใชความรุนแรงใน จังหวัดชายแดนภาคใต มีผลทําใหเกิด
คดีอาญา  คดีซ่ึงพบวา  คดีเปนคดีความ
มั่นคง  คดีความมั่นคงเปนคดีที่คนถูกดําเนินคดีภายใต
กฎหมาย การบริหารราชการแผนดินในสถานการณฉุกเฉิน   
โดยคดีความมั่นคงทั้งหมดมีเพียง  คดีเทาน้ันที่มีการ
ตัดสิน  โดยมากกวาคร่ึงหน่ึง (  คดี) ถูกยกฟอง  ผลลัพธ
                                                
234เชิงอรรถขางบน 32  หนา   และ 91 
235มาตรา 1  รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทย พ.ศ   (2007) (ประเทศไทย) 
236เรื่องเดียวกัน 
237เชิงอรรถขางบน 190 
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ของคดีอ่ืนๆ รวมถึงการตัดสินประหารชีวิตใน  คดี จําคุก
ตลอดชีวิต  คดี และจําคุกไมเกิน  ปจํานวน  คดี 234

238  
การอธิบายอยางหน่ึงสําหรับอัตราการเอาผิดทีต่ําคือคือแรง
กดดันในการทํางานของผูรักษากฎหมายในการสอบสวนคดี
235

239 

J. การพัฒนาเสรีภาพ การเจรจา และการไกล
เกลี่ยความขัดแยง 

การตัดสินใจของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตรที่จะเร่ิมตน
การเจรจาตอสาธารณะและอยางเปนทางการกับผูนํากลุม 
-  ในมาเลเซียถือเปนจุดเปล่ียนผานเน่ืองจากการ

เจรจาน้ันเปนความลับมาเปนเวลาหลายป 236

240  รัฐบาลกอน
หนาน้ีไมเต็มใจที่จะยอมรับวามีการเจรจาเหลาน้ีอยูเน่ืองจาก
ความเกังวลวาฝายตรงขามทางการเมืองอาจจะใชประเด็น
การพูดคุยดังกลาวมาโจมตีความนาเชื่อถือของรัฐบาล 237

241การ
เจรจาตอหนาสาธารณะเปนเหมือนการสงสัญญาวารัฐบาลให
ความสําคัญในการแกไขปญหา 238

242ซ่ึงมีความหมายโดยนัยวา
รัฐบาลตระหนักและเขาใจวาการกอความไมสงบไมไดเปน
เพียงอาชญากรรมเทาน้ัน แตเปนการตอสูของกลุมแบงแยก
ดินแดนโดยการตัดสินใจดวยตัวพวกเขาเอง 

นับตั้งแตวันที่  กุมภาพันธ  ตัวแทนของรัฐบาลไทย
ไดพบกับฮัสซัน ตอยิบ (ซ่ึงเปนตัวแทนของกลุม -  ที่
อางวาเปนผูบัญชาการและเปนฝายการเมืองของ กลุมผูกอ
ความไมสงบ ) ในกรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย 239

243  รัฐบาล

                                                
238เชิงอรรถขางบน  
239เชิงอรรถขางบน   
240ดู           

     2012     
    

241เชิงอรรถขางบน   
242ดูเชิงอรรถขางบน   
243 เลขาสมชไทยลงนามเจรจาสันติภาพกับโจรใตแลว      

       
     

2

3

มาเลเซียไดทําหนาที่เปนตัวกลางการเจรจา240

244  มีการประชุม
รวมกัน  คร้ังนับตั้งแตที่จัดขึ้นคร้ังแรก 

การเจรจาคร้ังแรกดูเหมือนวาไมไดราบร่ืนนักเมื่อทั้งสองฝาย
ไมสามารถบรรลุขอตกลงที่อีกฝายหน่ึงไดรองขอ  มีการ
โจมตีเพิ่มขึ้นจํานวนมากหลังจากขาวการเจรจารอบแรกถูก
ปลอยออกไป  ในการทดสอบการกลาวอางความเปนผูนํา
ของ -  น้ันทางรัฐบาลไทยไดรองขอให กลุมผูกอความ
ไมสงบ หยุดการโจมตีประชาชนหรือเปาหมายที่ออนแอ
ในชวงเดือนรอมฎอน  กลุมผูกอความไมสงบ ก็ไมสามารถ
รับปากได  ในเวลาเดียวกันรัฐบาลไทยก็ไมสามารถปฏิบัติ
ตามขอเรียกรองของกลุม -  ซ่ึงรวมถึงการปลอย
นักโทษและผูถูกกลาวหาทั้งหมดที่ถูกกักขังในคดีความมั่นคง
241

245ฮัสซัน ตอยิบอยากจะใหรัฐบาลไทยนําคําขอจากกลุม 
-  ไปอภิปรายในรัฐสภา242

246  แตหลังจากน้ันปรากฏวามี
การเดินประทวงเร่ืองน้ีในกรุงเทพฯ และขอเรียกรองของกลุม 
-  จึงไมไดรับการพิจารณา 

ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ ทั้งสองฝายประสบกับปญหาเร่ืองความ
ยุงยากภายในของพวกเขาเอง  ทาง -  ไมสามารถ
พิสูจนขออางของพวกเขาวาเปนตัวแทนของ กลุมผูกอความ
ไมสงบ ทั้งหมด 243

247  โดยความเปนจริงแลวการกอความไม
                                                                            

7 เขาถึง  พฤษภาคม  
244ดู     –    

     2014).  
- -2014- - -

- เขาถึง15 พฤษภาคม  
245 ทางสองแพรง   ปรับทีมพูดคุยกับ   เหตุผลรัฐไมกลาลุยรับ   ขอ
เรียกรอง  (          

          3 
 2013). - 24181-

2 24181.  
246 ฮัสซันตอยิบแถลงย้ําาไทยตองรับขอเสนอ  และการเจรจาตองเปน
วาระแหงชาติ  (         

         
5005 เขาถึง  พฤษภาคม  

247             
       2013).

- - -

- - - - - เขาถึง  พฤษภาคม  และ 
เสียงจากแนวรวม   เหตุผลหยุดยิงลมแนะเจรจาคนขางใน   

   2013). -
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สงบเกิดจากเครือขายที่อยูกันอยางหลวมๆ ของยูแว 
(  หรือนักรบศาสนา  ซ่ึงแตละกลุมยอยจะปฏิบัติการ
โดยไมทราบถึงความเชื่อมโยงของคําส่ัง และแตละกลุมยอยก็
มีอิสระในการปกครองตัวเองอยูบางในการตัดสินใจการ
กระทําของตัวพวกเขาเอง  การเพิ่มขึ้นของจํานวนคร้ังการ
โจมตีหลังจากที่มีการเจรจาคร้ังแรกถูกพิจารณาวาเปน
สัญญาณจากกลุมตอสูในทองถิ่นที่พวกเขาไมเห็นดวยกับการ
เจรจาและไมไดเก่ียวของกับการที่กลุม -  เปนตัวแทน
ผลประโยชนของพวกเขา 244

248  ความสําเร็จของการเจรจา
ตอรองในอนาคตจะขึ้นอยูกับความสามารถและความเต็มใจ
ของรัฐบาลไทยที่จะรวมกลุมผูกอ ความไมสงบ ใหมากขึ้นใน
เวทีการเจรจา 

ไมใชสมาชิกทุกคนของกลุม -  ที่จะเขารวมการเจรจา  
กลุมความคิดสุดโตงบางคนในกลุมจะไมยอมรับเงื่อนไขใดๆ 
ยกเวนความเปนอิสระอยางเต็มที่ของรัฐปตตานี 245

249  เมื่อไม
นานมาน้ี ฮัสซัน ตอยิบ ถูกปลดจากตําแหนงโดยเพื่อนรวม
อุดมการณของพวกเขาซ่ึงอางวาเขาเปนคนที่ประนีประนอม
เกินไป  จนถึงบัดน้ีก็ยังไมไดมีใครมาแทนตําแหนงของเขา
246

250 

นับตั้งแตเดือนพฤศจิกายน  ถึงพฤษภาคม   
รัฐบาลไทยตองประสบกับวิกฤติทางการเมือง  ศาลปกครอง
สูงสุดตัดสินวาการที่รัฐบาลไดมีการโยกยายตําแหนงของนาย
ถวิล เปล่ียนศรี (อดีตเลขาธิการของสภาความมั่นคง
แหงชาติ) เปนเร่ืองผิดกฎหมาย และทางรัฐบาลตองคืน
ตําแหนงใหกับเขา 247

251  เร่ืองน้ีทําใหการปฏิบัติงานของสภา

                                                                            

9

 

 

 เขาถึง  พฤษภาคม  
248ดูเชิงอรรถขางบน  
249ปตตานีเปนช่ือเดิมของอาณาจักรอิสลามโบราณ  ขณะท่ีปตตานีเปนช่ือ
ภาษาไทยท่ีหมายถึงจังหวัดปตตานี 
250            

   -  
26813- 26813. เขาถึง  พฤษภาคม  

251คําตัดสินของศาลปกครองสูงสุดเลขท่ี 33 2557 

ความมั่นคงแหงชาติตองหยุดชะงักลงซ่ึงสภาความมั่นคงแหง
ชาติเปนตัวแทนหลักของภาครัฐที่รับมือกับการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ในวันที่  พฤษภาคม  พลเอกประยุทธ จันโอชาไดทํา
การรัฐประหารและส่ังปลดรัฐบาลพลเรือน  เปนที่ทราบกันดี
มานานแลววากองทัพน้ันใชวิธีการจัดการปญหาแบบเด็ดขาด 
เชน การส่ังหามการพูดคุยใดๆ เก่ียวกับการปกครองตัวเอง 
ดังน้ันอนาคตของการเจรจาในอนาคตเปนเร่ืองที่ไมแนนอน
248

252  การพัฒนาลาสุดที่เกิดขึ้นเปนการยืนยันถึงความกลัว
ดังกลาว  ขณะที่การเจรจาอยางสันติภายใตการเปนตัวกลาง
ของมาเลเซียไดหยุดน่ิงมาเปนเวลาหลายเดือน 249

253  กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.
รมน.) ตัดสินใจที่จะจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมูบานใน
ภาคใตและมีการกระจายปน  กระบอกสําหรับชุดรักษา
ความปลอดภัยหมูบาน 250

254  โดยปนที่ไดจะตองนําไปใชเพื่อ
การปองกันตัวเองเทาน้ัน  คนทองถิ่นและกลุม สิทธิมนุษยชน
มีความเห็นตรงกันวาจํานวนปนที่มากขึ้นและ ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน ที่จะจัดตั้งในพื้นที่จะทําใหความขัดแยงมี
ความรุนแรงมากขึ้น251

255 

 

K. การวิเคราะหแนวโนม 

                                                
252 หวั่นบีอารเอ็นไมรวม»โตะเจรจา  หลังมีขาวไทยหามถกปกครองตนเอง  

            
      -

30623- เขาถึง  มิถุนายน  
253   เสนอ»คณะทําางาน10คน »พูดคุยดับไฟใตนายกฯ
เยือนมาเลย1ธ.ค.คิกออฟสันติสุข       

           
  2014)  -

34373- เขาถึง  พฤศจิกายน  
254 “ฟงฝายมั่นคงแจงต้ังกรมทหารพรานใหม-สงปนใหอส.ย้ําเปาหมายดูแล
ประชาชน  (          

   2014)  -

- 34185- 34185. เขาถึง 14พฤศจิกายน
 

255
“คอรีเยาะ»ทนไมไหวคสช.ปลอยไฟใตโชน  (     
       2014)  

- - - 34134-

เขาถึง  พฤศจิกายน2014        
        2014)   

- -29892629 เขาถึง  พฤศจิกายน
2  
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แมวาการกอความไมสงบไดพิสูจนตัวเองหลายคร้ังแลวถึง
ความสามารถในการโจมตีเปาหมายที่ใหญขึ้น เชน การถลม
ยานธุรกิจของสะเดา 252

256 ยานธุรกิจของหาดใหญ และ
สนามบินนานาชาติหาดใหญ 253

257แตพวกเขาก็ปฏิบัติการสวน
ใหญทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต 

นอกจากการลอบยิงโดยใชยานพาหนะและการฆาคนตาม
เปาหมายแลว  กลุมผูกอความไมสงบยังแสดงใหเห็นวาพวก
เขาสามารถที่จะโจมตีเปาหมายที่ใหญขึ้นและสามารถมุง
เปาหมายไปที่โรงแรมหรือหางสรรพสินคาในยานธุรกิจของ
สงขลาไดหากพวกเขาตองการที่จะทํา 254

258  เหตุการณที่
เกิดขึ้นคร้ังลาสุดแสดงใหเห็นถึงการยกระดับความรุนแรงที่
เกิดขึ้น  กลุมผูกอความไมสงบ ไดวางแผนที่จะวางระเบิดที่
หางสรรพสินคาทั้งในปตตานีและนราธิวาส  พวกเขาสามารถ
โจมตีเรือของกองทัพเรือที่จอดอยูในอูตอเรือโดยใชระเบิดมือ
เปนสาเหตุทําใหเกิดความเสียหายเล็กนอยแตทําใหเกิดความ
อับอายในวงกวาง255

259การโจมตีที่นาเปนกังวลอีกกรณีหน่ึงคือ 
การระเบิดที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ซ่ึงแสงดให
เห็นวากลุมผูกอความไมสงบ อาจจะไมสนใจแลววาพวกเขา
กําลังโจมตีกลุมเปาหมายออนแอหรือไม 256

260เน่ืองจากวิกฤติ
การเมืองของประเทศไทยที่เกิดขึ้นปจจุบันทําใหความขัดแยง
ขั้นรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ในอนาคตไมสามารถยุติ
ลงได 

                                                
256ดู         
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257 เปดผลวิเคราะหระเบิดกลางเมืองศก.ใตและยอนรอยฝนรายท่ีหาดใหญ  
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สวนที่ 3   ปจจัยที่มีสวนและสถานการณ
แวดลอม 

A. ปจจัยที่มีสวนเชิงลบ 

a. เบื้องหลังทางประวัติศาสตรและวั นธรรม 

ในอดีตที่ผานมา จังหวัดชายแดนภาคใต คือราชอาณาจักร
ปตตานีที่อยูภายใตการปกครองของสุลตาน  ปตตานีเปน
ศูนยกลางการเรียนรูและวัฒนธรรมอิสลามในคาบสมุทรมลายู
จนกระทั่งถูกผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของสยามประเทศในชวง
ป  ถึง 1902 257

261  ดังน้ันผูที่อยูอาศัยสวนใหญใน จังหวัด
ชายแดนภาคใต จึงภูมิใจในเอกลักษณของพวกเขาเองใน
ฐานะคนมุสลิมมลายู (ไมใชคนไทย) ซ่ึงเปนผูที่พูดภาษา
มลายูบาฮาซา  กลุมผูกอความไมสงบ ไดเอาประวัติศาสตร
ของอาณาจักรปตตานีที่เคยปกครองโดยสุลตานไวในคํา
โฆษณาชวนเชื่อของพวกเขาเพื่อกดดันใหคนทองถิ่นเขารวม
การตอตานอํานาจรัฐของไทยในรูปแบบหนวยงานการศึกษา
หรือกองกําลังความมั่นคง  โฆษณาชวนเชื่อดังกลาวทําให
เกิดความคลางแคลงใจและทําใหคนทองถิ่นไมเต็มใจที่จะให
ความรวมมือกับเจาหนาที่รัฐ 

ความแตกตางของเบื้องหลังทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร
นําไปสูวิกฤติเร่ืองเอกลักษณสําหรับคนทองถิ่น  พวกเขารูสึก
วากําลังถูกคุกคามโดยโลกภายนอก  ขาวเร่ืองเด็กผูหญิง
มุสลิมที่มีความสัมพันธกับทหารไทยเปนส่ิงที่ทําใหเกิดความ
โกรธและความไมพอใจไดงาย 258

262  กองกําลังความมั่นคงซ่ึง
เปนผูที่ไมตระหนักถึงขนบธรรมเนียมทองถิ่นและความ
แตกตางทางศาสนาในบางคร้ังเขาไปในสถานนมัสการ
ระหวางการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือนําสุนัขทหาร
เขาไปดวย การกระทําที่ไมสนใจความรูสึกของผูอ่ืนที่ทําให
รัฐบาลไทยในสายตาของคนทองถิ่นดูขาดความชอบธรรม 

b. ความยากจน 

                                                
261เชิงอรรถขางบน   
262 คลิปพลทหารอนาจารสาวมุสลิมกับความจริงของสังคมชายแดนใต    
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ประเทศไทย 

84การรักษาความเชื่อ 

การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน 

การเติบโตทางเศรษฐกิจใน จังหวัดชายแดนภาคใต อยูใน
ระดับที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับพื้นที่อ่ืนๆ ในประเทศ 259

263  แมแต
กอนความรุนแรงจะปะทุขึ้นมาในป  การเติบโตทาง
เศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใตก็มีเพียง  เมื่อเทียบ
กับกับ  ของพื้นที่อ่ืนๆ ของภาคใต และ 5.16  ของ
พื้นที่ที่เหลือของประเทศ 260

264 หน่ึงในสาเหตุของความยากจน
ในจังหวัดชายแดนภาค คือ การพึ่งพาภาคเกษตรกรรมมาก
เกินไป 261

265  คนทองถิ่นไมมีคุณวุฒิสําหรับการทํางานที่ใช
ทักษะที่สูงขึ้นเมื่อพวกเขาไมไดเขาเรียนในโรงเรียนไทยตาม
หลักสูตรการศึกษาแหงชาติ  นักเรียนใน จังหวัดชายแดน
ภาคใตมีระยะเวลาการศึกษาเฉล่ีย  ปเมื่อเทียบกับ 9.  ป
สําหรับพื้นที่อ่ืน 262

266  มีเพียง  เปอรเซ็นตของประชากรของ
จังหวัดชายแดนภาคใต เทาน้ันที่ไดรับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา263

267  การไมไดรับการศึกษาที่จําเปนสงผลทํา
ใหวัยรุนมีอัตราการวางงานที่สูงขึ้นและมีผลทําใหเกิดความ
ไมพอใจทามกลางวัยรุนผูชายที่วางงานที่อาจจะทําใหพวก
เขาหันไปเขารวมกับกลุมเคล่ือนไหวกอความไมสงบ264

268 

c. กฎหมายและการบังคับใช 

ปญหาเก่ียวกับกฎหมายและการบังคับใชรวมถึงกฎหมายที่
เขมงวดเกินไป การบังคับใชกฎหมายแบบเลือกปฏิบัติ การ
ขาดความรับผิด และความลาชาของกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายอัยการศึก พระราชกําหนด การบริหารราชการ
แผนดินในสถานการณฉุกเฉิน  และพระราชบัญญัติความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร ซ่ึงทั้งหมดน้ียังคงมีการใชอยูใน
พื้นที่ซ่ึงถูกวิจารณวาเอ้ือตอการละเมิด สิทธิมนุษยชน   
กฎหมายเหลาน้ีเสริมใหกองกําลังความมั่นคงมีอํานาจมาก
ขึ้นในการกักขังบุคคลเปนระยะเวลานานกวาปกติ  เจาหนาที่
กองกําลังความมั่นคงไดรับการยกเวนจากความรับผิดตาม
กฎหมาย และถูกกลาวหาวาใชวิธีการทรมานผูตองหาและ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ265

269 

                                                
263เชิงอรรถขางบน   
264เชิงอรรถขางบน   
265เรื่องเดียวกัน  24 
266เรื่องเดียวกัน  25 
267เรื่องเดียวกัน 
268เรื่องเดียวกัน 
269          

         
- - - - - - - -

กองกําลังความมั่นคงประกอบขึ้นดวยทหาร ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน  และตํารวจ  โดย ชุดรักษาความปลอดภัย
หมูบานเปนบุคคลที่ไมใชทหารที่รับการสรรหาจากผูชายและ
ผูหญิงในทองถิ่น  พวกเขาไมไดรับการฝกอบรมอยาง
เขมงวดเหมือนกับทหารมืออาชีพและระเบียบวินัยของพวก
เขาไมเขมงวดมากนัก  การด่ืมเหลา การละเมิดทางเพศ และ
ความประพฤติไมเหมาะสมนําไปสูความขัดแยงกับคน
ทองถิ่น 266

270  การใช ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน อาจจะ
เปนการสรางผลเสียตอความชอบธรรมของเจาหนาที่ไทยใน
ระยะยาว  คนทองถิ่นไมชอบหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายที่
มีพฤติกรรมดูถูกพวกเขา 267

271  ตํารวจหรือกองทัพถูกคิดวา
เปนผูที่รับผิดชอบสําหรับการหายตัวโดยใชกําลังบังคับซ่ึงได
มีการยืนยันวาเปนเร่ืองจริงในบางคดี268

272 

มีสองเหตุการณที่พิสูจนใหเห็นถึงการขาดความรับผิดสําหรับ
การดําเนินการของกองกําลังความมั่นคงคือ กรณีกรือเซะ ซ่ึง
กองกําลังความมั่นคงไดถลมมัสยิดโบราณที่มีความศักด์ิสิทธิ์ 
และกรณีตากใบซ่ึงทางเจาหนาที่ปลอยปละละเลยในการ
ขนสงผูตองหาทําใหมีผูเสียชีวิตเน่ืองจากขาดอากาศหายใจ 

 คนและมีคนจํานวนมากตองกลายเปนคนพิการตลอดชีวิต
269

273แมวาจะมีความพยายามในการสืบสวนเหตุการณเหลาน้ี  
แตผูส่ังการก็ไมไดรับโทษแตประการใด  นายกรัฐมนตรีที่รับ
ตําแหนงตอจากน้ันคือ พลเอกสุรยุทธ จุลานนทไดกลาวขอ
โทษตอสาธารณะพรอมกับการจายเงินชดเชยใหกับเหยื่อ
ผูเคราะหรายหรือครอบครัวของเขา 270

274  แตความพยายาม
                                                                            

-2010-09-30 เขาถึง  พฤษภาคม   
        

    -

- - - - - -2012-12-21  
เขาถึง  มิถุนายน  
270เชิงอรรถขางบน   
271เชิงอรรถขางบน   และ เชิงอรรถขางบน 30 17-19 
272             

    3-4   คดีท่ีดังท่ีสุดคือ นายสมชาย นี
ละไพจิตร ซึ่งเปนทนายความมุสลิมและสนับสนุนการตอตานการละเมิดของ
รัฐ  ดูเพิ่มเติม    10    

        
 

- -on-10 -

- -12 เขาถึง15   
273ดูเชิงอรรถขางบน  22-  และ 27-29 
274 ผมขอกลาวคําาขอโทษดวยใจจริง  ปากคําประวัติศาสตรเพื่อเหยื่อตาก
ใบของนายกรัฐมนตรี          

          



ประเทศไทย 

85การรักษาความเชื่อ 

การศึกษาเสรีภาพทางความคิด จิตสํานึก และศาสนาในอาเซียน 

เหลาน้ีมาสายเกินไป  เหตุการณทั้งสองกรณีไดฝงลึกใน
ความทรงจําของคนทองถิ่นและไดมีการถูกนํามาอางโดยกลุม
ผูกอความไมสงบอยูบอยคร้ัง271

275 

ระบบยุติธรรมไมมีประสิทธิภาพในการดําเนินคดีที่ตองการ
ความยุติธรรมอยางมาก  แมวาศาลยุติธรรมไดมีการยกฟอง
หลายคดีเน่ืองจากหลักฐานที่ไมเพียงพอสําหรับการพิสูจน
การกระทําผิด  แตผูตองหาก็ถูกละเมิดในกระบวนการรวมถึง
การสอบปากคําแบบไรมนุษยธรรม การเปนแพะรับบาป หรือ
มาตรฐานของหลักฐานที่จําเปนตองใชเพื่อการจับกุมสําหรับ
กองกําลังความมั่นคงอยูในระดับที่ต่ํามาก272

276 

d. นโยบายแหงชาติ 

นับตั้งแตป  ประเทศไทยไดผานวิกฤติการเมือง
แหงชาติมาหลายคร้ังมาก  การประทวงของกลุมเส้ือเหลือง
เปนเวลาหลายเดือนและจบลงที่การทํารัฐประหารของ
กองทัพ และหลังจากน้ันก็เกิดกลุมเส้ือแดงขึ้นในป   
กลุมเส้ือเหลืองไดออกมาแสดงพลังอีกคร้ังหน่ึงในป  
ตามดวยการกอการจลาจลของเส้ือแดงในป  ถึง   
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน  ถึงพฤษภาคม  
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให
เปนประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  (กปปส.) ไดเดินรณรงคใหปดกรุงเทพฯ และปฏิรูป
ประเทศซ่ึงจบลงที่การทํารัฐประหารและการปกครองโดย
รัฐบาลทหาร 

เหตุการณทั้งหมดที่กลาวมาดึงความสนใจของประชาชนจาก
เหตุการณ จังหวัดชายแดนภาค ใตซ่ึงเปนที่ที่ความรุนแรงดู
เหมือนวาเปนเร่ืองปกติ  เสถียรภาพทางการเมืองเปนส่ิงที่
จําเปนตองมีเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงที่มีความซับซอน  
แตรัฐบาลก็ถูกดึงความสนใจเร่ืองน้ีดวยกลุมผูประทวงตางๆ  
คณะรัฐบาลสวนใหญมีอายุการบริหารงานคอนขางส้ันซ่ึง
หมายความวารัฐบาลไทยไมสามารถที่จะนําเสนอนโยบาย
ระยะยาวสําหรับการแกไขปญหาตางๆ  นอกจากน้ีความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ดูเหมือนวาจะเก่ียวของกับ
การเมืองดวย  เมื่อพรรคการเมืองนําเสนอนโยบายเพื่อให
ไดรับการเลือกตั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต  พวกเขาก็มักจะ
โจมตีรัฐบาลเก่ียวกับการเจรจาตอรองกับกลุมแบงแยก
ดินแดนภาคใตและการแบงแยกอํานาจอธิปไตยของประเทศ
                                                                            

39 เขาถึง  พฤษภาคม  
275เชิงอรรถขางบน   
276เรื่องเดียวกัน  90   และ 95 

273

277  คํากลาวหาดังกลาวรุนแรงมากโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
รัฐบาลตองประสบกับวิกฤติเร่ืองความชอบธรรมอยูใน
ขณะน้ัน 

ในวันที่  พฤษภาคม  พลเอกประยุทธ จันโอชาไดทํา
การรัฐประหารเพื่อยุติปญหาระหวางรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ 
ชินวัตรและผูประทวง  แตอยางไรก็ตามก็ไมไดมีทิศทางที่
ชัดเจนมากนักเก่ียวกับการแกไขปญหาความขัดแยงใน
ภาคใต 

 

B. ปจจัยที่มีสวนเชิงบวก 

แมวาจะมีอุปสรรคตางๆ มากมายดังที่กลาวขางตน  การ
เจรจากับ กลุมผูกอความไมสงบ อาจจะยังคงดําเนินตอเน่ือง 
คนทองถิ่นไดรับการสนับสนุนความพยามเร่ืองน้ี และ
มาเลเซีย (ซ่ึงเปนคนกลาง) มีเจตนาที่จะเกล้ียกลอมทั้งสอง
ฝายใหหันกลับมาสูโตะเจรจาอีกคร้ังหน่ึง274

278 

 

สวนที่ 4    สรุป 

ประเทศไทยไดรับเอาเอกสารขอตกลงระหวางประเทศและใน
ภูมิภาคหลายฉบับที่รับประกันและสงเสริมเสรีภาพทาง
ศาสนาสําหรับทุกคนอยางเทาเทียมกันมาใช  เสรีภาพทาง
ศาสนารวมถึงเสรีภาพที่ไมเชื่อในพระเจาหรือศาสนาใดๆ 
โดยไมไดมีผลสืบเน่ืองในเชิงลบเชนเดียวกับเสรีภาพที่จะ
แสดงออกถึงความเชื่อของตัวเอง  อยางไรก็ตามการ
แสดงออกถึงความเชื่อของอาจจะถูกจํากัดตามมูลเหตุที่
ถูกตองตามกฎหมายที่ใชระหวางประเทศ  การคุมครอง
เสรีภาพทางศาสนาดังกลาวถูกระบุไวในรัฐธรรมนูญ ประมวล
กฎหมายอาญา และกฎหมายและนโยบายอ่ืนๆ   ศาล
ยุติธรรมและหนวยงานอิสระตางๆ ไดใหกลไกในการแกไข
ความถูกตองหากคนหน่ึงคนใดคิดวาเสรีภาพของเขาน้ันได

                                                
277           

      
- - - - - - -

เขาถึง  พฤษภาคม  
278     อนาคตเจรจาดับไฟใตอกนิษฐฝาก  คําาถามถึงซัมซา
มิน.           

        
- - - เขาถึง  

พฤษภาคม 2014 
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ถูกละเมิด  แตอยางไรก็ตามก็ไมเคยมีคดีเก่ียวกับเร่ืองน้ีที่
พิจารณากันในศาล 

แมวาจะมีความกังวลถึงแนวคิดสุดโตงในศาสนาพุทธที่กําลัง
เติบโตมากขึ้น  แตรัฐธรรมนูญพยายามที่จะดํารงไวซ่ึง
หลักการของรัฐฆราวาส แตอาจจะมีการประนีประนอมโดย
สถานะพิเศษที่ใหไวกับศาสนาพุทธเน่ืองจากประวัติศาสตร
และความนิยมของคนทั่วไปทําใหศาสนาน้ีกลายเปนศาสนา
ประจําชาติโดยปริยาย  การปฏิบัติโดยใหสิทธิพิเศษดังกลาว
อาจจะถูกมองวาเปนการกระทําที่ใจแคบตอศาสนาอ่ืนๆ  
นอกจากน้ีรัฐยังมีพันธะในการจัดหาและดําเนินการตางๆ 
เพื่อใหศาสนาอ่ืนๆ สามารถดําเนินการใชเสรีภาพอยางมี
ประสิทธิผล  อิสลามเปนอีกศาสนาหน่ึงที่ไดรับการเอาใจใส
เปนพิเศษจากรัฐซ่ึงพยายามควบคุมดูแลเชนเดียวกับการ
อํานวยความสะดวกใหกับแนวทางปฏิบัติแกศาสนาน้ีซ่ึงเปน
ศาสนาที่มีผูนับถือมากเปนอันดับสองของประเทศ 

พื้นที่ที่นาเปนกังวลมากที่สุดในมุมมองของการเลือกปฏิบัติ
ทางศาสนาคือ ดานการศึกษา ซ่ึงเปนภาคบังคับระยะเวลา 

 ปสําหรับประชาชนทุกคน  รัฐแสดงใหเห็นถึงการใหสิทธิ
พิเศษแกศาสนาพุทธอยางชัดเจนโดยการกําหนดใหมีการ
สวดมนตไหวพระตอนเชาและสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
หลักสูตรการศึกษาแหงชาติ  การควบคุมดูแลดังกลาวไม
เพียงแตถือเปนการเลือกปฏิบัติตอศาสนาอ่ืนเทาน้ัน แตยังมี
ผลถึงการเลือกปฏิบัติตอนักเรียนพุทธซ่ึงอาจจะนับถือศาสนา
พุทธนิกายอ่ืนที่ไมใชนิกายเถรวาทหรือผูที่ไมตองการจะ
ปฏิบัติศาสนาพิธีของศาสนาพุทธดวย  รัฐเปนผูตัดสินใจ
เก่ียวกับเก่ียวกับเน้ือหาของคําสอนของพุทธสําหรับนักเรียน  
แตอยางไรก็ตามก็ยังมีหลักสูตรสําหรับการศึกษาอิสลามดวย
เชนเดียวกัน 

ไมมีการขมเหงทางศาสนาที่กระทําโดยฝายรัฐเอง แตการขม
เหงทางศาสนาที่นาวิตกสวนใหญน้ันเกิดขึ้นในบริบทของการ
ใชความรุนแรงที่เลวรายขึ้นเร่ือยๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต
ซ่ึงเกิดขึ้นมาอยางตอเน่ืองนับตั้งแตป  และในอนาคตก็
ดูเหมือนไมมีทีทาวาจะยุติดวย  ในภาคใตน้ันพบวาชาติพันธุ 
วัฒนธรรม และศาสนาน้ันมีความเก่ียวพันกันอยางลึกซ้ึง  
ดังน้ันปญหาจึงเพิ่มความซับซอนมากกวาที่จะเปนเพียง
ความขัดแยงทางศาสนาระหวางชาวพุทธและมุสลิมเทาน้ัน 
ซ่ึงปญหาเหลาน้ีก็พบเห็นไดทั่วไป  ความขัดแยงอาจจะไมได
สงผลกระทบโดยตรงตอเสรีภาพทางศาสนาของมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต   แตมุสลิมสวนใหญตองประสบกับ
ปญหาเร่ืองน้ีอยางหลีกเล่ียงไมไดเน่ืองจากความเสียหายที่

เกิดขึ้นเคียงคูกัน  ชาวพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใตประสบ
กับการคุกคามทางเสรีภาพทางศาสนาของพวกเขามากขึ้น
เมื่อพบวาบอยคร้ังที่พวกเขากลายเปนกลุมเปาหมายของ
กลุมผูกอความไมสงบ มากขึ้นอันเปนผลจากความเชื่อของ
พวกเขา  แมวาความขัดแยงจะจํากัดอยูในพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตรก็ตาม  แตความขัดแยงก็อยูในระดับรุนแรง  
ผลกระทบของการกอความไมสงบน้ียังผานพรมแดนประเทศ
ไทยออกไปยังประเทศเพื่อนบานดวย 

นอกจากจะใหเสรีภาพทางศาสนาเพิ่มขึ้นแลว  ทางออกใน
การแกไขปญหาอาจจะรวมถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหดี
ขึ้น  การปรับปรุงการศึกษาแบบภาคใต การยอมรับความ
แตกตางทางวัฒนธรรมระหวาง จังหวัดชายแดนภาคใต และ
ศาสนาอ่ืนๆ ของภาครัฐ และการบังคับใชกฎหมายและระบบ
ยุติธรรมที่มีความรับผิดมากขึ้น  นอกจากน้ีความไม
เสถียรภาพทางการเมืองในระดับประเทศและความไมเปน
หน่ึงเดียวกันของ กลุมผูกอความไมสงบ ที่มีอยูในปจจุบันก็
เปนตัวขัดขวางความพยายามตางๆ ในการแกไขปญหา
ความขัดแยงที่เกิดขึ้น 
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053 1

5 9      2014. 

ซัมซามิน»มั่นใจ   ยังรวมโตะเจรจา  รับใตไรปญหา
มาเลยก็ไดประโยชน      

      
     19  

2014  -  
27394-    

 2014. 

ทหารมูอัลลัฟ...ปญหาใหญกองทัพกับเร่ืองราว  รักระหวาง
รบ (        

 11  2012   
- 7616-- - -

123277223.   15  2014. 

ทางสองแพรง  ปรับทีมพูดคุย กับ  เหตุผลรัฐไมกลาลุย
รับ  ขอเรียกรอง       

       
       

3  2013  -

 

2 24

181.   15  2014. 

นานาสาระเก่ียวกับพุทธศาสนา      
       

   
07.   18  2014. 

เบียรชาง »รับเทียบเชิญเขาตลาดหุนสิงคโปร.   
       
 3  2006             

9490000000199   15  2014. 

ปญญาชน-เอ็นจีโอจี้ »มารค»ระงับดวนลงนาม »ธรรมกาย-
สพฐ. »ใหทุนพันล.อางอบรมนร.-ครู10.7ลานคน  

        
      

      
 10  2010   

1273395040

10   15  2014. 

เปดผลวิเคราะหระเบิดกลางเมืองศก.ใตและยอนรอยฝนราย
ที่หาดใหญ  (        

   7  
2014  -  
29189-   15  

2014. 

ผมขอกลาวคําขอโทษดวยใจจริง   ปากคําประวัติศาสตรเพื่อ
เหยื่อตากใบของนายกรัฐมนตรี     
        

   2  2006   
39   15  

2014. 

ฝาหลุนตาฝาในประเทศไทย      
 

 15  2014 

พระฮึ่มอีก!โพสตพวงหรีดผูคานธ.พุทธเจาคุณประสารยัน
เดินหนาไมถอยแน.      

       
        
 17    

202013.   15  2014. 

พลังแหงชีวิตหนังสือคริสตในสังคมพุทธ     
        

 25  2004   
9470000087

390     2014. 

“ฟงฝายมั่นคงแจงตั้งกรมทหารพรานใหม-สงปนใหอส.ย้ําา
เปาหมายดูแลประชาชน      

      14  
2014)  -  

34185- 34185.   
  2014. 
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เลขาสมช .ไทยลงนามเจรจาสันติภาพกับโจรใตแลว  
     

    28  
2013   

5

8-

0

7  
 15  2014. 

เสียงจากแนวรวม    เหตุผลหยุดยิงลมแนะเจรจาคนขาง
ใน          

    4  2013  
-  

22784-  

  
  

    

  0 

  15 
 2014. 

หลวงแมธัมมนันทายันไทยบวชภิกษุณีได ›58.  
        

2015)    26  2013  

385123  
   2014. 

หวั่นบีอารเอ็นไมรวม ”โตะเจรจา   หลังมีขาวไทยหามถก
ปกครองตนเอง  (       

        
 21  2014     
- - 30623-  
 22  2014. 

อนาคตเจรจาดับไฟใตอกนิษฐฝาก  คําาถามถึงซัมซา
มิน.        

      
 2  2014   
- - 27630-  
 15  2014. 

ฮัสซัน  ตอยิบ แถลงย้ําาไทยตองรับขอเสนอ    และ
การเจรจาตองเปนวาระแหงชาติ    

        
   1   

5005  
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