การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ ๒๒ ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่เกี่ยวกับ
เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ (AICHR Consultation on the Implementation of
Article ๒๒ of the ASEAN Human Rights Declaration on Freedom of Religion and Belief)
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

1. ความเป็นมา
การประชุ ม หารื อ ของคณะกรรมาธิ ก ารระหว่ า งรั ฐ บาลอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (ASEAN
Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ ๒๒ ของปฏิญญา
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอาเซี ย นที่ เกี่ ย วกั บ เสรี ภ าพในการนั บ ถื อ ศาสนา และความเชื่ อ (Freedom of Religion and
Believe - FoRB) เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัด
โดยผู้ แ ทนอิ น โดนี เซี ย ใน AICHR โดยความสนั บ สนุ น ของส านั ก งานข้ า หลวงใหญ่ เพื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง
สหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights – OHCHR) และมี ศ าสตราจารย์
กิ ต ติ คุ ณ อมรา พงศาพิ ช ญ์ ผู้ แ ทนไทยใน AICHR ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป ระธาน AICHR เป็ น ผู้ ก ล่ าวเปิ ด การประชุ ม
การประชุมนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการตามประเด็นที่ AICHR ให้ความสาคัญในปี ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที
แลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อในอาเซียน และ
หารือเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดทาข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อ ๒๒ ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN
Human Rights Daclaration - AHRD) ซึ่งมีสาระสาคัญว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม
และศาสนา และการขาดการอดทนอดกลั้น การเลือกปฏิบัติ และการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังในรูปแบบต่าง ๆ ที่
อยู่ บ นพื้น ฐานของศาสนา และความเชื่อ จะต้องถูกกาจัด ” โดยเป้ าหมายอัน สูงสุ ดเพื่ อใช้เป็น เครื่องมือในการ
ยกระดับสัน ติภาพและความสมานฉันท์ของอาเซียน ซึ่งเป็นประชาคมที่ มีความหลากหลายในเรื่องศาสนาและ
ความเชื่อ
2. ผู้เข้าร่วมการประชุม
การประชุมหารือครั้งนี้ มีวิทยากร และผู้เข้าร่วมการประชุม รวมประมาณ ๘๐ คน ประกอบด้วย

-22.1 ผู้แทนสมาชิกอาเซียนใน AICHR ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เวียดนาม และไทย และ
ผู้แทนคณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็ก (ASEAN Commission on Promotion
and Protection on the Rights of Women and Child – ACWC) ของอินโดนีเซีย ผู้แทนที่ประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโส ของอาเซี ย น (ASEAN Senior Officials' Meeting – SOM) ว่าด้ ว ยกฎหมาย การศึ ก ษา อาชญากรรม
ข้ามชาติ เยาวชน และข้อมู ล ข่าวสาร ผู้ แ ทนคณะกรรมาธิการสตรีข องอาเซียน สมัช ชารัฐสภาอาเซียน และ
สานักงานเลขาธิการอาเซียน
2.2 ผู้ แ ทนสถาบั น สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ ที่ เป็ น สมาชิ ก ของกรอบความร่ว มมือ ระหว่างสถาบั น สิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum
– SEANF) ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติของฟิลิปปินส์ และผู้แทนสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติของไทย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ 2 คน ได้แก่ นางสาวอณิชภัทร สิทธิดารงค์ สานักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ และนางสาวประชุมพร ชัยรัตน์ สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และผู้ตรวจการแผ่นดินของอินโดนีเซีย
2.3 ผู้แทนภาครัฐบาลของอินโดนีเซีย ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการศาสนา ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
ผู้แทนกระทรวงการกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมาธิการแห่งชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี
2.4 ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน องค์กรด้านการยุติธรรม และสมาคมนักหนังสือพิมพ์ เช่น ผู้แทนภาค
ประชาสังคมด้านสิทธิมนุษยชนของอินโดนีเซีย เมียนมา มาเลเซีย ผู้แทนภาคประชาสังคมที่เป็น กลุ่มเยาวชนของ
อินโดนีเซีย และผู้แทนสภาทนายความของมาเลเซีย เป็นต้น
2.5 ผู้แทนภาควิชาการ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนาและความเชื่อ เป็นต้น
3. สาระสาคัญของการประชุม
การประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง กล่าวคือ ช่วง 2 วันแรก จะเป็นการอภิปรายตามหัวข้อต่างๆ รวม 8 หัวข้อ
ที่เกี่ยวกับ เสรีภ าพในการนั บ ถือศาสนาและความเชื่อ โดยในการประชุมหารือมีวิทยากรที่ทางานเกี่ยวข้องใน
ประเด็นต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อให้ AICHR นาไปพิจารณา
พัฒนาเป็นข้อเสนอแนะต่อไป ส่วนช่วงวันที่ 3 จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งมีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
3.1 การประชุมวันที่ 1 (11 ธันวาคม 2562) มีการอภิปราย 4 หัวข้อ ได้แก่
(๑) การทาความเข้าใจในกรอบกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเสรีภาพในการนับ ถือศาสนาและ
ความเชื่อ ทั้งในกฎหมายระหว่า งประเทศ และกฎหมายภายในภู มิภ าค ซึ่งเป็ นการอภิ ปรายถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อที่ ๑๘ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมื องและสิทธิ
ทางการเมื อ ง ข้ อ ที่ ๑๘ (๒) ข้ อ จ ากั ด ในการปฏิ บั ติ ต ามปฏิ ญ ญาอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ข้ อ ที่ ๒๒
โดยวิทยากรที่เป็นอาจารย์สอนด้านกฎหมายและศาสนาจากมหาวิทยาลัย Brigham Young University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และอดีตผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR
(๒) บริบททั้งด้านสังคม บริบทของกฎหมาย และสถานการณ์ของเสรีภาพในการนับถือศาสนา
และความเชื่อในเอเชียตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ซึ่งพบว่า กฎหมายในประเทศอาเซียนโดยส่ วนใหญ่ ให้ การรับ รอง
เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่ออยู่แล้ว แต่มักพบปัญหาในเชิงการปฏิบัติ โดยวิทยากรจากผู้ตรวจการ
แผ่นดินของอินโดนีเซีย กล่าวถึงกฎหมายของอินโดนีเซียและข้อท้าทาย อาทิ ปัญหาของกลุ่มผู้ถือศาสนาที่เป็นคน
ส่วนน้อยในอินโดนีเซีย ผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกล่าวถึงปัญหาของกฎหมายของเวียดนามที่ไม่สอดคล้องกับ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อที่ 18 และผู้แทนภาคประชาสังคมด้านสิทธิ
มนุษยชนของมาเลเซียที่กล่าวถึงระบบกฎหมายของมาเลเซีย เช่น กฎหมายชะรีอะห์ (Sharia) ที่มีปัญหาการบังคับ
ใช้ที่แตกต่างกันของแต่ละรัฐของมาเลเซีย และข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ในเรื่องเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาและความเชื่อของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เป็นต้น

-3(๓) การคุ้มครองกลุ่มคนเปราะบางและชนกลุ่มน้อยที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการนับถือศาสนา
และความเชื่อของเด็ก สตรี ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้แสวงหาที่พักพิง แรงงานข้ามชาติ และชนกลุ่มน้อยต่างๆ
โดยมีวิทยาการจากผู้แทนคณะกรรมาธิการแห่งชาติว่าด้วยการขจัด ความรุนแรงต่อสตรีของอินโดนีเซีย ที่กล่าวถึง
ข้อจากัดและการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในอินโดนีเซีย ผู้แทนภาคประชาสังคมของมาเลเซีย และ
เมียนมาที่ได้วิเคราะห์ปัญหาเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อในอาเซียน
(๔) โอกาสและความสาคัญในการส่งเสริม และคุ้มครองเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความ
เชื่อของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.
๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕) โดยวิทยากรจากผู้แทนอินโดนีเซียใน ACWC ด้านสิทธิเด็ก ซึ่งได้กล่าวถึงสาระสาคัญของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และสิทธิเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดจากศาสนา และผู้แทนอินโดนีเซีย
ใน AICHR กล่าวถึง AHRD และข้อจากัดของแผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงข้อ
ท้าทายในการส่งเสริมเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อในอาเซียน
3.2 การประชุมวันที่ 2 (12 ธันวาคม 2562) มีการอภิปราย 4 หัวข้อ ได้แก่
(1) การแลกเปลี่ ยนแนวปฏิ บั ติ ความก้ า วหน้ า และข้ อ ท้ า ทายในการส่ งเสริ ม และคุ้ ม ครอง
เสรีภาพในการนับถือศาสนา และความเชื่อจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีวิทยากรจากกระทรวงการศาสนา
ของอินโดนีเซีย ที่กล่าวถึงภาพรวมของอินโดนีเซีย ที่มีความหลากหลาย มีข้อท้าทายทั้งในเชิงนโยบาย และการ
ปฏิ บั ติในเรื่ อ งศาสนาและความเชื่ อ และเสนอว่ าทุ ก ความหลากหลายควรต้ อ งเดิ น ทางสายกลาง (religious
moderation)ส่วนวิทยากรที่เป็นผู้นาทางศาสนาฮินดูของอินโดนีเซีย เสนอว่าสุดท้ายแล้วศาสนาทุกศาสนาต้องอยู่
ร่วมกันอย่างเข้าใจ และเคารพซึ่งกันและกัน และวิทยากรที่เป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์
กล่าวถึงกฎหมายของฟิลิปปินส์และบทบาทของ กสม.ฟิลิปปินส์ในเรื่องนี้ และเสนอว่าทุกสังคมควรยึดหลักการ
เคารพสิทธิมนุษยชน เพราะผู้นับถือศาสนาทุกศาสนา หรือทุกความเชื่อล้วนเป็นผู้ถือสิทธิด้วยกันทั้งสิ้น
(2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการปฏิบัติในการห้ามไม่ให้มีการยั่วยุให้เกิดการเกลียดชัง
หรื อวาจาที่ สร้ างความเกลียดชัง รวมถึง วิธี การในการต่อ สู้กับ การขาดการอดทนอดกลั้น ทั ศ นคติเชิงลบ
การตีตรา การเลือกปฏิบัติ การยั่วยุให้เกิดความรุนแรง ตลอดจนความรุนแรงที่เกิดต่อบุคคลอั นเนื่องมาจาก
ศาสนาหรือความเชื่อ โดยวิทยากรที่เป็นผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย นาเสนอความเป็นมา
ของข้อ มติ ค ณะมนตรี ความมั่น คงแห่ ง สหประชาชาติ ข้อ ที่ 16/18 และการด าเนิ น การที่ เกี่ ยวข้ องในกรอบ
สหประชาชาติ ผู้แทนสมาคมนัก หนังสือพิมพ์นาเสนอบทบาทของสื่อต่อเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนา และ
ความเชื่อและภาคประชาสังคมของเมียนมาที่แลกเปลี่ยนสถานการณ์ความขัดแย้งในเรื่องนี้ในเมียนมา โดยเฉพาะ
ความรุนแรงที่เกิดจากวาจาที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) เป็นต้น
(3) บทบาทของผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการส่ ง เสริ ม เสรี ภ าพในการนั บ ถื อ ศาสนาและความเชื่ อ
อย่างสร้างสรรค์ มีการนาเสนอบทบาทในการส่งเสริมเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ โดยวิทยากรที่
เป็นผู้แทนกลุ่มเยาวชนของอินโดนีเซีย ซึ่งได้นาเสนอกิจกรรมของเยาวชนที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลาย เช่น โครงการพูดคุยระหว่างเพื่อนต่างศาสนา วิทยากรที่เป็นผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนที่กล่าวถึง
ปัญหาสถานการณ์ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงจากเวียดนาม (Montagnard) ในประเทศไทย และวิทยากรที่เป็น
ผู้แทนภาคประชาสังคมด้านสิทธิมนุษยชนของเมียนมา ที่กล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับชาวคริส ต์
ในรั ฐ ชิ น (Chin) ของเมี ย นมา และวิ ท ยากรจากภาควิ ช าการ โดยอาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย Godjah Mada
ประเทศอิ น โดนี เซี ย ได้ น าเสนอโครงการเกี่ ยวกั บ การเรียนรู้ศ าสนา (Religion Literacy) เพื่ อ ความสมานฉั น ท์
ท่ามกลางความหลากหลายและลดความรุนแรงในสังคม เป็นต้น

-4(4) การแลกเปลี่ยนการปฏิบัติที่มีของรัฐและหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐในการตอบสนองต่อการร้องทุกข์
และการเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อในอาเซียน และการแสวงหาแนวทาง
ความรับผิดชอบในเชิงป้องกันที่เป็นไปได้สาหรับการใช้เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อภายในกรอบ
บรรทัด ฐานของภูมิภ าค โดยมี วิทยากรที่เป็นผู้ แทนกระทรวงการกฎหมายและสิ ทธิมนุษยชนของอินโดนีเซีย
ซึ่ ง กล่ า วถึ ง กลไกการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของภาครั ฐ และวิ ท ยากรที่ เป็ น ผู้ แ ทนจาก
สภาทนายความของมาเลเซี ย ที่ ได้ ย กข้ อ เสนอแนะไว้น่ า สนใจ 4 ประการ ตั้ งแต่ เชิ งโครงสร้างทางกฎหมาย
การบริหารจัดการ การศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา เพื่อเป็นทางออกสาหรับเรื่องนี้
3.3 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) วันที่ 3 (13 ธันวาคม 2562)
เป็นการอภิปรายกลุ่มเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาข้อเสนอแนะใน 3 ประเด็นตามองค์ประกอบ
ของข้อที่ 22 ของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันเสนอข้อเสนอแนะ
ที่เป็นไปได้ในแต่ละหัวข้อ ได้แก่
(1) หัวข้อ เสรีภาพในการแสดงความคิด มโนธรรม และศาสนา
(2) หัวข้อ ปัญหาการขาดการอดทนอดกลั้น และการเลือกปฏิบัติ
(3) หัวข้อ ปัญหาการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังอันเนื่องมาจากศาสนาหรือความเชื่อ
ผลในการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยทั้ ง 3 กลุ่ ม ข้ อ เสนอแนะที่ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม มี ค วามเห็ น ร่ ว มกั น
เพื่อน าไปบรรจุไว้ในร่างข้อเสนอแนะของ AICHR ว่าด้วยเสรีภ าพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ อาทิ การ
ส่ งเสริ ม การปรึ ก ษาหารื อ ระหว่ างศาสนาหรื อ ความเชื่ อ (Interfaith dialogue) เพื่ อ สร้า งความความรู้เข้ าใจ
ในความแตกต่าง การเคารพซึ่งกันและกัน มีความเป็ นกลางทางศาสนา (Neutrality or Religious Moderation)
และการส่งเสริมให้รัฐเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาหรือตราสารด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
โดยในส่วนของผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนภาพรวมของประเทศไทย
และภาพรวมการทางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า ประเทศไทยค่อนข้างมีเสรีภาพในเรื่องศาสนา
และความเชื่อ แม้ในกฎหมายรัฐธรรมนู ญของไทยไม่ได้ระบุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาชาติไว้ อย่างชัดเจน
แต่บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ของไทยทรงเป็นพุทธมามกะ กล่าวคือ พระมหากษัตริย์ทรงนับถือศาสนาพุทธ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องทานุบารุงศาสนาอื่นด้วย โดยประชากรไทยประมาณร้อยละ 93 นับถือศาสนาพุทธ สาหรับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งมีกลไกการทางานในการรับเรื่องร้องเรียนและจัดทาข้อเสนอแนะไปยัง
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ในห้ วง 10 ปีที่ ผ่านมา กสม.ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาและความเชื่อ ประมาณ 30 เรื่อง โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความไม่รู้ และความไม่เข้าใจที่ทาให้เกิดการ
ปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม เช่น เรื่องที่โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนสามารถแต่งกายตามหลักศาสนาที่ตนนับถือใน
โรงเรียน โดยกสม.ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีที่โรงเรียนไม่ให้นักเรียนหญิงที่เป็นมุสลิมสวมฮิญาบเป็นส่วนหนึ่งของ
เครื่องแบบนั กเรียน ซึ่งในความเป็นจริงมี ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
กาหนดไว้อย่ างชัดเจนอยู่ แล้ ว ว่าเด็กนั ก เรียนหญิ งที่เป็นมุส ลิ มสามารถสวมฮิญ าบได้ ซึ่ง กสม.ก็ได้ ตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริง และจัดทาข้อเสนอแนะไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
4. การดาเนินการต่อไป
AICHR จะจั ด โครงการป ระชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อร่ ว มกั น พิ จารณ าร่ า งแรก (zero draft)
ของข้อเสนอแนะดังกล่าวอีกครั้ง ในประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
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