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คู่มือสําหรับสมาชิกรัฐสภาเพ่ือส่งเสริมเสรีภาพในการนั
บถือศาสนาและความเช่ือ 
ชุดคู่มือนี้จัดทําขึ้นโดยองค์กร CSW  ตุลาคม ค.ศ. 
2018 

วิธีการใช้ชุดคู่มือ 

ชุดคู่มือฉบับนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อชว่ยให้ส
มาชิกรัฐสภาสามารถรณรงค์ผลักดันในเรื่องสิ
ทธิในเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเ
ชื่อได้อยา่งมีประสิทธิผล 
ด้วยการสร้างความเข้าใจท่ีลึกซึ้งขึ้นต่อประเด็
นดังกล่าว รวมถึงต่อกลไกท้ังในระดับชาติ 
ภูมิภาคและระหว่างประเทศท่ีสามารถใช้สง่เส
ริมและคุ้มครองสิทธินี้ 
 
วันแหง่เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความ
เชื่อสากลจัดขึ้นประจําทุกปีในวันท่ี 27 
ตุลาคม  
ท่านสามารถใช้คู่มือนี้ในการเลือกดําเนินกิจก
รรมต่าง ๆ 
ท่ีใช้สนับสนุนเสรีภาพดังกล่าวในวันนี้และตล
อดท้ังปี 
 
กิจกรรมหรือปฏิบัติการท่ีเสนอแนะสําหรับวัน
เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อสา
กล ได้แก่:   

• การต้ังกระทู้ถามในรัฐสภา 
• การเสนอวาระอภิปรายในรัฐสภา 
• การสร้างความตระหนักรู้ในสื่อสังคมออ
นไลน์  

• การเขียนบทความในสื่อถึงความสําคัญข
องเสรีภาพในการนับถือศาสนาและควา
มเชื่อ 

หรือเพื่อสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับกา
รละเมิดสิทธิเฉพาะกรณ ี

 

กิจกรรมเหล่านี้จะได้รับการนําเสนอและอธิบ
ายเพิ่มเติมในชุดคู่มือฉบับนี้ 
และสรุปในสว่นสรุปตอนท้าย 
 
กิจกรรมหรือปฏิบัติการท่ีชว่ยสง่เสริมสิทธิใน
การนับถือศาสนาในระยะยาว ได้แก่:  

• การใช้กลไกต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นรัฐสภา 
• การเข้าไปทํางานรว่มกับภาคประชาสังค
มและสื่อ  

• การดึงความสนใจเก่ียวกับการละเมิดสิท
ธิในการนับถือศาสนาและความเชื่อ 
ผา่นกลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค
หรือนานาชาติ   

 

ชุดคู่มือ 
ชุดคู่มือฉบับนี้มีโครงเนื้อหาเก่ียวกับกลไกต่าง 
ๆ 
ท่ีสามารถใช้รณรงค์ผลักดันประเด็นเสรีภาพใ
นการนับถือศาสนาและความเชื่อท้ังภายในปร
ะเทศและต่างประเทศตามกําลังความสามารถ 
ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกรัฐสภานานาชาติ ได้แก่:  

• อะไรคือเสรีภาพในการนับถือศาสนาและ
ความเชื่อ  

• วิธีการใช้กลไกทางรัฐสภาในการเสนอปร
ะเด็นเสรีภาพในการนับถือศาสนาและคว
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ามเชื่อต่อรัฐบาล 
• วิธีการใช้กลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิ
ภาค 

• วิธีการใช้กลไกของสหประชาชาติ  
• วิธีการทํางานรว่มกับภาคประชาสังคม 
• บทสรุปและข้อสรุปสําหรับกิจกรรมท่ีเสน
อแนะในวันเสรีภาพในการนับถือศาสนา
และความเชื่อสากล 

 

เสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือคว

ามเชื่อคืออะไร  

สิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรมสํานึก 
ศาสนาหรือความเชื่อมักถูกเรียกว่า 
‘เสรีภาพทางศาสนา’ หรือท่ีรู้จักกันท่ัวไป คือ 
‘เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ’ 
(freedom of religion or belief – FoRB) 
เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสากลท่ีปรา

กฏในมาตรา 18 
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและส
นธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  
 
เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อถือ
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 
เนื่องด้วยเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญยิ่งของกร
อบสิทธิมนุษยชน  
สิทธิดังกล่าวเป็นเรื่องสากลด้วยท่ีเป็นการคุ้ม
ครองปัจเจกชนทุกคน อันได้แก่ 
ผู้ท่ีนับถือพระเจ้า 
ผู้ท่ีไมน่ับถือพระเจ้าและผู้ท่ีไมเ่ชื่อในพระเจ้า 
รวมถึงผู้ท่ีเลือกท่ีจะไมน่ับถือศาสนาหรือลัทธิ
ความเชื่อ 
ใด ๆ  
สิทธิดังกล่าวเป็นการคุ้มครองท่ีตัวปัจเจกชน 
หาใชศ่าสนาความเชื่อ 

เราสามารถเข้าใจสิทธิดังกล่าวได้ในประเด็นข
องมิติสว่นบุคคลหรือภายในบุคคล หรือ 
‘สิทธิภายใน’ (forum internum) 
และในมิติภายนอก หรือ ‘สิทธิภายนอก’ 
(forum externum)  
 
สิทธิภายใน (Forum Internum)  
สิทธิของบุคคลในการมี 
โอบรับและเปล่ียนแปลงความเชื่อท่ียึดถือภา
ยในจิตใจ กล่าวคือ ‘สิทธิภายใน’ 
จะได้รับการคุ้มครองอยา่งเต็มท่ี  
กรณีนี้หมายความว่า 
ไมม่ีสถานการณ์ใดท่ีเสรีภาพดังกล่าวจะถูกละ
เมิดหรือจํากัด โดยใช้ข้ออ้างความชอบธรรม 
อยา่งเหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติหรือภา
วะฉุกเฉิน 
 
เรื่องนี้ครอบคลุมถึงสิทธิในการสร้างและยึดถื
อความคิดเห็นท่ีอยูบ่นพื้นฐานของมโนธรรม
สํานึก ซึ่งอาจถูกมองว่านา่รังเกียจ 

หรือแม้แต่สร้างความขุน่เคืองให้กับผู้อ่ืน  
กรณีนี้เป็นการคุ้มครองสิทธิในการโอบรับศาส
นาหรือความเชื่อท่ีตนเลือก 
สิทธิท่ีจะไมโ่อบรับศาสนาหรือความเชื่อ 
และสิทธิในการปฏิเสธหรือเปล่ียนแปลงศาสน
าหรือความเชื่อ โดยเป็นอิสระ 
ปราศจากการบังคับ   
 
สิทธิภายนอก (Forum Externum)  
สิทธิของบุคคลในการแสดงออกหรือแสดงให้
เห็นถึงศาสนาหรือความเชื่อของตน 
ไมว่่าในฐานะปัจเจกหรือในฐานะสว่นหนึ่งขอ
งกลุ่มชุมชน กล่าวคือ ‘สิทธิภายนอก’ (forum 
externum) สามารถถูกจํากัดได้โดยรัฐ 
หากแต่ในสถานการณ์พิเศษเท่านั้น 
และจําเป็นต้องมีหลักฐานหนักแนน่จากผู้ท่ีต้
องการบังคับให้มีการจํากัดเสรีภาพดังกล่าว 
 
มิตินี้ของเสรีภาพในการนับถือศาสนาและคว
ามเชื่อ 
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คุ้มครองสิทธิในการแสดงออกทางศาสนาหรือ
ความเชื่อผา่นการสอน การเคารพบูชา 
การนับถือปฏิบัติและพิธีกรรมในรูปแบบอ่ืน 
ซึ่งรวมถึง 
สิทธิในการมีศาสนาหรือความเชื่อของตนรว่ม
กับผู้อ่ืน 
สิทธิในการโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนมายอมรับนับถือค
วามเชื่อทางศาสนาเดียวกันโดยปราศจากการ
บังคับ 
และสิทธิในการตีพิมพ์และเผยแพรเ่นื้อหาหรื
อข้อมูลในรูปแบบอ่ืนเก่ียวกับศาสนาหรือควา
มเชื่อ  
สว่นนี้ยังครอบคลุมถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของ
และใช้อาคารสถานท่ีเพื่อประกอบพิธีทางศา
สนา 
และสิทธิในการแสดงออกทางศาสนาหรือควา
มเชื่อผา่นการแต่งกาย พิธีกรรม 
และสัญลักษณ ์
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน1 ได้สรุปไว้ว่า 
“กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้มีการ
จํากัดเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรื
อความเชื่อ 
ก็ต่อเมื่อการจํากัดเสรีภาพนั้นได้รับการบัญญั
ติในกฎหมายและจําเป็นต่อการปกป้องคุ้มคร
องความปลอดภัยสาธารณะ 
ความสงบเรียบร้อย 
สุขภาพหรือศีลธรรมอันดี 
หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้อ่ืน”2  

 

 
1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Committee) 
เป็นหนว่ยงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งติดตามตรวจสอบ
การดําเนินการตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิ
ทธิทางการเมืองและตีพิมพ์เสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการ
ตีความเนื้อหาในบทบัญญัติกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
ประเด็นรายหัวข้อ และวิธีการในการทํางาน 

กฎหมายระหว่างประเทศ 
มาตรา 18 
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
กล่าวว่า “ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพในความคิด 
มโนธรรมสํานึก และศาสนา ท้ังนี้   
สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการเปล่ียนศาสนาห
รือความเชื่อ 
และอิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรื
อความเชื่อถือของตนในการสอน  การปฏิบัติ  
การสักการบูชาและการประกอบพิธีกรรม  
ไมว่่าจะโดยลําพังหรือในชุมชนรว่มกับผู้อ่ืน  
และในท่ีสาธารณะหรือสว่นบุคคล”  
มาตรา 18 
ยังถูกกําหนดเพิ่มเติมไว้ในกติการะหว่างประ
เทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือ
ง 
ซึ่งรับรองโดยสมัชชาใหญแ่หง่สหประชาชาติ
ในปีค.ศ. 1966 
พร้อมกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิท
างเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ซึ่งรวมกันเป็นบัญญัติว่าด้วยสิทธิระหว่างปร
ะเทศ (International Bill of Rights)  
ความเห็นท่ัวไปท่ี 22 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ให้รายละ
เอียดท่ีสําคัญเก่ียวกับการนํามาตรา 18 
ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองไปปฏิบัติ  
 
เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อได้
รับการคุ้มครองโดยบรรดาสนธิสัญญาด้านสิ
ทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ ได้แก่    

2 
 ความเห็นท่ัวไปท่ี 22 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
(General Comment 22 of the Human Rights 
Committee). 
http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom22.ht
m 
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• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (มาตรา 14) 
• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้ม
ครองแรงงานโยกย้ายถ่ินฐานและสมาชิก
ในครอบครัว (มาตรา 12) 

• ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยการกําจัด
การไมอ่ดทนต่อความแตกต่างและการเลื
อกปฏิบัติบนพื้นฐานของศาสนาและควา
มเชื่อ (สมัชชาใหญแ่หง่สหประชาชาติ 
[UNGA], 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 
1981)ปฏิญญาแหง่สหประชาชาติว่าด้ว
ยสิทธิของบุคคลท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยทางช
นชาติหรือชาติพันธุ์ ศาสนาและภาษา 
(สมัชชาใหญแ่หง่สหประชาชาติ 
[UNGA], 18 ธันวาคม ค.ศ. 1992)   
 
 

ผู้รายงานพิเศษด้านเสรีภาพในการนับถือศาส
นาหรือความเชื่อคือผู้เชียวชาญแหง่สหประช
าชาติในด้านนี้ผู้รายงานและให้ข้อแนะนําท่ีช่
วยกําหนดและพัฒนาข้อถกเถียงต่อประเด็นเ
ก่ียวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือควา
มเชื่อ    

 

ทําไมเสรีภาพในการนับถือศาสนาจึงเป็
นเร่ืองสําคัญ 

เสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นสิทธิสา
กลท่ีมีประโยชน์ต่อทุกคน 
เสรีภาพดังกล่าวชว่ยคุ้มครองให้มีการเคารพใ
นความแตกต่างหลากหลาย 
และการใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยอิสระเป็นผลดี
ต่อธรรมาภิบาล การพัฒนา หลักนิติธรม 
สันติภาพและความมีเสถียรภาพ 
 

 
3 Pew Research Foundation, The Global Religious 
Landscape, Dec 2012. 
http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-
religious-land- scape-exec/ 

เกือบทุกประเทศในโลกนี้ได้ให้ปฏิญาณยึดมั่น
ต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา และ 84 
เปอร์เซ็นต์3 

ของประชากรโลกแสดงตนว่านับถือศาสนา  
อยา่งไรก็ดี ในปี ค.ศ. 2016 
พบว่ามีกระแสท่ีเพิ่มขึ้นของการจํากัดควบคุม
ทางศาสนาของรัฐบาลต่าง ๆ 
อีกท้ังพรรคและองค์กรประชานิยมในยุโรปได้
รณรงค์ให้มีการคุกคามและการจํากัดควบคุม
ต่อชนกลุ่มน้อยทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น  83 
ประเทศ (คิดเปน็ 42 เปอร์เซ็นต์) 
มีการจํากัดควบคุมในทางศาสนาในระดับท่ีสูง
หรือสูงมาก 
ไมว่่าเกิดขึ้นจากการดําเนินการของรัฐบาลหรื
อการกระทําท่ีมุง่ร้ายโดยบุคคล 
องค์กรและกลุ่มทางสังคม ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 80 
ประเทศ (40 เปอร์เซ็นต์) ในปีค.ศ. 2015 และ 
58 ประเทศ (29 เปอร์เซ็นต์) ในปีค.ศ. 20074  
 
ด้วยเหตุนี้ ไมใ่ชแ่ค่ควรจะมีการสง่เสริม 
เคารพและคุ้มครองเสรีภาพในการนับถือศาส
นาในประเทศเท่านั้น 
หากแต่นโยบายต่างประเทศจะต้องคํานึงถึงเส
รีภาพในการนับถือศาสนาด้วย  

นอกจากนี้ 
การดํารงอยูข่องชนสว่นใหญท่างศาสนาท่ีจัด
ต้ังและเป็นทางการในประเทศใดประเทศหนึ่ง 
ก็ไมไ่ด้รับอนุญาตหรือไมส่ามารถอ้างความชอ
บธรรมในการจํากัดควบคุมสิทธิของผู้ท่ีไมไ่ด้นั
บถือศาสนาของตนได้  
“โดยเฉพาะมาตรการบางอยา่งท่ีเลือกปฏิบัติ
ต่อ [ผู้ท่ีไมไ่ด้นับถือศาสนาของตน] เชน่ 
มาตรการในการจํากัดคุณสมบัติสําหรับการเข้

4 Pew Research Foundation, Global Uptick in 
Government Restrictions on Religion in 2016, 
June 2018. 
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ารับราชการให้แก่ผู้ท่ีมีศาสนาหลักหรือให้สิท
ธิพิเศษทางเศรษฐกิจแก่คนเหล่านี้ 
หรือการบังคับให้มีการจํากัดควบคุมการนับถื
อปฏิบัติในศาสนาอ่ืน 
ไมส่อดคล้องกับหลักการห้ามมิให้มีการเลือกป
ฏิบัติบนพื้นฐานของศาสนาหรือความเชื่อ 
และการให้มีหลักประกันในการคุ้มครองอยา่ง
เท่าเทียมกันภายใต้มาตรา 26 
[ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง]”5  
 
ความขัดแย้งจํานวนมากในปัจจุบันมีรากเหง้า
มาจากหรือถูกทําให้รุนแรงขึ้นโดยความแตกต่
างทางศาสนาหรือการใช้ศาสนาในทางท่ีผิด 
และเป็นเรื่องสําคัญท่ีต้องยอมรับว่าในโลกท่ีผั
นแปรนี้ 
โลกซึ่งมนุษยชาติเผชิญกับความท้าทายใหม ่
ๆ และมักมีลักษณะสุดโต่ง 
เสรีภาพในการนับถือศาสนาสามารถมีบทบา
ทสําคัญในการสร้างหลักประกันแก่สันติภาพแ
ละเสถียรภาพไว้ได้ 
 
นอกจากนี้ 
ประเทศท่ีแทบไมม่ีสันติภาพโดยสว่นใหญจ่ะ
มีระดับของความหลากหลาย 
ความอดทนต่อความแตกต่างและการเคารพ
ทางศาสนาในระดับตํ่า  
ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ ณ 
พระตําหนักคลาเรนซ์ (Clarence House) ในปี 
ค.ศ. 2013 เจ้าฟ้าชายกาซี บิน มูฮัมหมัด 
(H.R.H. Prince Ghazi bin Muhammad) 
หัวหน้าท่ีปรึกษาด้านการศาสนาและวัฒนธรร
มและผู้แทนพระองค์ของกษัตริย์อับดุลเลาะห์

 
5 CCPR General Comment No. 22: Article 18 
(Freedom of Thought, Conscience or Religion) 
http://www.refworld.org/docid/453883fb22.ht
ml 

แหง่ประเทศจอร์แดน 
ได้ยกตัวอยา่งท่ีชัดเจนอยา่งเป็นรูปธรรมว่า 
“ไมใ่ชเ่รื่องบังเอิญท่ีประเทศโซมาเลียซึ่งเป็นรั
ฐท่ีมีลักษณะความเหมือนกันทางศาสนา 
เชื้อชาติและชนเผา่มากท่ีสดุในโลกจะเป็นรัฐ
ท่ีอ่อนแอท่ีสุดในโลกในชว่งศตวรรษท่ีผา่นมา 
และสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรัฐท่ีมีความหลากหล
ายและกลุ่มท่ีแตกต่างท่ีสุดในโลกจะเป็นรัฐท่ีเ
ข้มแข็งท่ีสุดตลอดศตวรรษท่ี 20” 
 
งานวิจัยโดยสถาบันเพื่อเศรษฐศาสตร์และสัน
ติภาพพบว่าประเทศท่ีมีเสรีภาพทางศาสนาม
ากกว่าโดยท่ัวไปจะมีความเจริญรุง่เรืองมากก
ว่าประเทศท่ีมีเสรีภาพทางศาสนาน้อย 
 
การทําให้เสรีภาพทางศาสนาเกิดขึ้นได้จริงนั้นมี
ความเก่ียวพันกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้ว
ย6 
เนื่องจากความมุง่ร้ายและการจํากัดควบคุมทาง
ศาสนาสร้างให้เกิดบรรยากาศท่ีอาจกีดกันการล
งทุนภายในประเทศและจากต่างประเทศออกไ
ป และยังบอ่นทําลายการดําเนินธุรกิจอีกด้วย  

6 Grim, Clark and Snyder, Is Religious Freedom 
Good for Business, 2014 
http://www.religjournal.com/pdf/ijrr10004.pdf 
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วิธีการใช้กลไกทางรัฐสภาและการเ
สนอประเด็นเสรีภาพทางศาสนาต่อ
รัฐบาล  
รัฐมีความรับผิดชอบหลักในการสนับสนุนคํ้าจุ
นเสรีภาพในการนับถือศาสนา  
ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกฝ่ายนิติบัญญติัหรือสมา
ชิกรัฐสภา 
มีเครื่องมือหลากหลายรูปแบบท่ีท่านสามารถ
ใช้ผา่นระบบรัฐสภาซึ่งสามารถยกระดับสถาน
ะของเสรีภาพในการนับถือศาสนาต่อรัฐบาล 
ให้หนว่ยงานของรัฐแสดงความรับผิดชอบเก่ีย
วกับเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
และสร้างหลักประกันว่ารัฐบาลจะดําเนินการ
ตามพันธะสัญญาท้ังภายในประเทศและระหว่
างประเทศท่ีได้ให้ไว้ 
 
เสรีภาพในการนับถือศาสนาอาจอยูภ่ายใต้อํา
นาจความรับผิดชอบของหลากหลายกระทรว
งหรือหนว่ยงานรัฐบาล:  
 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์การละเมิดสิทธิเกิด
ขึ้นภายในประเทศ 
หนว่ยงานท่ีมีความรับผิดชอบในด้านนี้ม
ากท่ีสุดมักเป็นกระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงยุติธรรม 

• ในกรณีการละเมิดสิทธิท่ีเกิดขึ้นในท่ีอ่ืน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในด้านมหาดไทย
หรือกิจการภายในประเทศอาจจําเป็นต้อ
งดําเนินกระบวนการร้องขอให้ท่ีล้ีภัย 
อยา่งเชน่ 
ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการประหัตประหา
รทางศาสนา   

• กระทรวงต่างประเทศหรือหนว่ยงานใกล้
เคียงจะเป็นหนว่ยงานหลักท่ีรับผิดชอบใ
นการคุ้มครองและสง่เสริมเสรีภาพในกา
รนับถือศาสนาท่ัวโลก  
ท่านสามารถสอบถามเก่ียวกับจุดยืนทาง

นโยบายท่ีถ่ายทอดให้กับเครือขา่ยสถาน
ทูตต่าง ๆ 
ท่ัวโลกและในเวทีประชุมนานาชาติ 
อยา่งเชน่ สหประชาชาติ 

• หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการบริหาร
จัดการความชว่ยเหลือจากต่างประเทศอ
าจจะพิจารณาถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนาใน
งานของตนได้ด้วย 

• การป้องกันประเทศและการค้ามักเป็นมิ
ติความรว่มมือระหว่างรัฐท่ีสําคัญ 
ซึ่งอาจทํางานกับประเด็นสิทธิมนุษยชน 
อันรวมไปถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ได้ 
 

เพื่อท่ีจะสอบถามเก่ียวกับนโยบายของรัฐบา
ลของท่านต่อประเด็นเสรีภาพในการนับถือศ
าสนา  
ท่านอาจจะทํางานรว่มกับหนว่ยงานรัฐหนว่ย
งานใดหนว่ยงานหนึ่ง 
หรือหลายหนว่ยงานก็ได้ 

  
  การต้ังกระทู้ถามในรัฐสภา 
การต้ังกระทู้ถามในรัฐสภาอาจมีชื่อเรียกแตก
ต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ตัวอยา่งเชน่ 
ในประเทศอินเดีย 
กระทู้ถามอาจเป็นแบบติดดาว [starred] 
(ต้องการการตอบปากเปล่า) แบบไมติ่ดดาว 
[unstarred] 
(ต้องการคําตอบท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร) 
หรือกระทู้ถามสด [short notice] 
(คําถามเรง่ด่วน) ซึ่งต้องการคําตอบภายใน 
10 วัน  
กระทู้ถามแบบเรง่ด่วนใช้ได้ผลเมื่อมีประเด็น
ด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาท่ีเรง่ด่วนซึ่ง
อาจยกระดับความรุนแรงได้อยา่งรวดเร็ว 
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กระทู้ถามในรัฐสภาท้ังท่ีแบบลายลักษณ์อักษ
รและกระทู้ถามแบบปากเปล่า 
เป็นโอกาสในการ:  

• หยิบยกประเด็นการละเมิดเสรีภาพในก
ารนับถือศาสนาท่ีอาจเกิดขึ้นในท้องถ่ิน 
และเรียกร้องใหม้ีการดําเนินการชดเชยเ
ยียวยา 

• ต้ังคําถามต่อนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกั
บการคุ้มครองและสง่เสริมเสรีภาพในกา
รนับถือศาสนาท่ัวโลก 

• ต้ังคําถามถึงประเด็นหรือกรณีเก่ียวกับเ
สรีภาพในการนับถือศาสนาท่ีรัฐบาลขอ
งท่านกําลังหยิบยกขึ้นมาต่อรัฐบาลประเ
ทศอ่ืน  

• กดดันให้มีการดําเนินการต่อกรณีเฉพาะ 
หรือกรณีการละเมิดต่อเสรีภาพในการนั
บถือศาสนาเป็นการเฉพาะ 

• ตรวจสอบให้แนช่ัดว่ารัฐบาลของท่านได้
คํานึงถึงประเด็นเสรีภาพในการนับถือศ
าสนาในมิติด้านการค้า 
การป้องกันประเทศ 
และการเจรจาต่อรองหรือข้อตกลงการใ
ห้ความชว่ยเหลือ   

 

กระทู้ถามแบบปากเปล่า (Oral 
Questions) 
การต้ังกระทู้ถามสดเป็นชว่งในสมัยประชุมข
องรัฐสภาท่ีให้มีการถามและตอบโดยรัฐมนต
รีในกระทรวงต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องซึ่งกําหนดตารางการนัดหมายไว้ใ
นปฏิทินของรัฐสภา 

กิจกรรมท่ีแนะนํา 
• หากว่ามีสมัยประชุมรัฐสภาสําหรับการต้ั
งกระทู้ถามแบบปากเปล่ากับรัฐมนตรีท่ีรั
บผิดชอบในด้านการต่างประเทศในวันเส
รีภาพในการนับถือศาสนาสากลหรือในวั
นใกล้เคียง ให้ต้ังกระทู้ถาม อยา่งเชน่:  

• ถามรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศถึงกา
รประเมินสถานการณ์ล่าสุดของเขา/เธอ 
เก่ียวกับการเคารพต่อเสรีภาพในการนับ
ถือศาสนาหรือความเชื่อในท่ัวโลกและขั้
นตอนต่าง ๆ 
ท่ีรัฐบาลจะสง่เสริมในเรื่องนี้      

สามารถต้ังกระทู้ถามเพิ่มเติมได้เสมอ 
ซึ่งจะชว่ยกดดันให้รัฐบาลดําเนินการต่อในบา
งเรื่องเป็นการเฉพาะ  
 
ในหลายท่ีในโลกนี้อีกจํานวนมาก 
เสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อนั้น
ถูกบอ่นทําลายอยา่งร้ายแรง  
รัฐบาลจะจัดต้ังคณะกรรมการหรือผู้แทนพิเศ
ษในด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือควา
มเชื่อเพื่อให้คําปรึกษาในประเด็นท่ีสําคัญเหล่
านี้หรือไม ่

 

กระทู้ถามแบบลายลักษณ์อักษร 
กระทู้ถามแบบลายลักษณ์อักษรของรัฐสภาไ
มจํ่าเป็นจะต้องพึ่งวาระสมัยประชุมตามปฏิทิ
นของรัฐสภา 
และไมต้่องเสี่ยงท่ีกลัวจะหมดชว่งเวลาในการ
ถามตัวรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  
กระทู้ถามแบบลายลักษณ์อักษรนั้นมีประโยช
น์เพราะท่านมีแนวโน้มจะได้รับคําตอบในราย
ละเอียดและครอบคลุมมากกว่า  
กระทู้ถามแบบนี้เป็นโอกาสอันดีในการถามถึง
คําถามในเชิงรายละเอียดมากขึ้น 
ตัวอยา่งเชน่:     
 
ถามต่อรัฐมนตรีด้านการพัฒนาระหว่างประเ
ทศว่ามีความชว่ยเหลืออะไรบ้างท่ีทางหนว่ยง
านของเขา/เธอได้สนับสนุนต่อชนกลุ่มน้อยท
างศาสนาท่ีได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของข
บวนการรัฐอิสลาม (Islamic State – IS) 
ในประเทศอีรักและซีเรีย  
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หนังสือทางการถึงรัฐมนตรี 
เพื่อท่ีจะดึงเอาคําตอบท่ีพิจารณาอยา่งรอบด้
านมากขึ้นจากรัฐมนตรีหรือกระทรวงท่ีเก่ียวข้
อง 
ท่านสามารถรา่งหนังสือทางการสง่ถึงรัฐมนต
รีท่ีเก่ียวข้อง 
โดยอาจจะแนบเอกสารรายงานการวิจัยหรือ
บทสรุปเนื้อหาท่ีชว่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติม  
หนังสือทางการท่ีลงนามโดยสมาชิกรัฐสภาหล
ายคนจะเป็นการสื่อสารถึงระดับความกังวลห่
วงใยถึงประเด็นปัญหาได้มากขึ้น 
โดยเฉพาะถ้าหากมาจากหลากหลายพรรคกา
รเมือง  

 

การออกแถลงการณ์ 
เพื่อเรียกร้องให้เกิดความสนใจต่อกรณีหรือส
ถานการณ์ใดเป็นการเฉพาะ 
ท่านสามารถทํางานรว่มกับสมาชิกรัฐสภาท่า
นอ่ืนท่ีมีทัศนคติใกล้เคียงกันในการออกแถลง
การณ์สาธารณะรว่มกันได้  
กรณีนี้สามารถดึงความสนใจสื่อให้มารว่มด้ว
ยและให้ประเด็นขยายไปยังผู้รับสารท่ีกว้างขึ้
นท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
แถลงการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นพร้อมกับก
ารออกจดหมายรณรงค์เชิงนโยบายโดยคณะ
กรรมการนานาชาติแหง่สมาชิกรัฐสภาเพื่อเส
รีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ 
(International Panel of Parliamentarians 
for Freedom of Religion or Belief – 
IPPFoRB)    
 
การอภิปรายในรัฐสภา 
การอภิปรายในรัฐสภาชว่ยให้มีโอกาสสําหรับ
การอภิปรายถกเถียงในระยะเวลายาวนานขึ้
นและให้ความสําคัญกับประเด็นมากขึ้น  
และยังเป็นโอกาสในการนําเสนอข้อเสนอแน

ะเชิงนโยบายต่อต่อรัฐบาล 
และต้ังคําถามต่อการตอบคําถามของรัฐมนต
รีอีกด้วย  
 

กิจกรรมแนะนํา 
• เสนอวาระเปิดอภิปรายเก่ียวกับสถานก
ารณ์ท่ัวโลกของเสรีภาพในการนับถือศา
สนา 
และการตอบสนองของรัฐบาลต่อสถาน
การณ์ดังกล่าว  

 
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นชว่ยให้มีโอ
กาสในการอภิปรายพูดคุยถึงประเด็นไมเ่ป็น
ท่ีรับรู้กันมากนัก 
รับฟังจากภาคประชาสังคมท่ีมีข้อมูล 
และ/หรือเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการละเ
มิดสิทธิ 
(หากว่าปลอดภัยสําหรับพวกเขาในการเข้าร่
วมชี้แจง) 
และสร้างความตระหนักรู้ต่อประเด็นดังกล่าว
เพิ่มขึ้น   

 

กิจกรรมแนะนํา 
• จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นเรื่
องเสรีภาพในการนับถือศาสนารว่มกับภ
าคประชาสังคม 
โดยเน้นถึงสถานการณ์อันเลวร้ายหรือพู
ดคุยถึงประเด็นทับซ้อนของเสรีภาพในก
ารนับถือศาสนากับประเด็นสิทธิมนุษยช
นด้านอ่ืน ๆ เชน่ 
เสรีภาพในการแสดงออก 
สิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก  

 
การตรากฎหมาย 
ท่านสามารถเสนอญัตติสําหรับรา่งกฎหมายใ
หมเ่ก่ียวกับความเสมอภาค 
การไมเ่ลือกปฏิบัติ สิทธิของชนกลุ่มน้อย 
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และเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
และ/หรือเสนอขอแก้ไขรา่งกฎหมายท่ีลิดรอ
นสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
อันรวมถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
ความสัมพันธ์อันดีกับภาคประชาสังคมสามา
รถเป็นประโยชน์ในสว่นนี้ได้ 
เนื่องจากองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเท
ศและภายในประเทศอาจมีความสามารถในก
ารระบุถึงความคิดริเริ่มเชิงกฎหมายเก่ียวกับ
ข้อกังวลเฉพาะเรื่อง 
และเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายท่ีชว่ยให้เกิด
การคุ้มครองต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ท่ีดียิง่ขึ้น



12 
 
 
 
 

 กิจกรรมในพ้ืนท่ีเขตเลือกต้ัง 
ท่านสามารถสอบถามเก่ียวกับการจับกุมและ
สังเกตการณ์การไต่สวนคดีเพื่อทําให้มั่นใจว่า
กระบวนการพิจารณาคดีนั้นได้รับการปฏิบัติต
ามมาตรฐาน เข้าเยี่ยมผู้ต้องคดี 
และประชุมพบปะกับภาคประชาสังคม 
ซึ่งรวมถึงผู้นําศาสนา 
กลุ่มผู้หญิงและเยาวชนท่ีมีพื้นเพจากหลากห
ลายศาสนาและไมน่ับถือศาสนาในท้องท่ีเขตเ
ลือกต้ังของท่าน 
หากว่าการละเมิดสิทธิเกิดขึ้นในชุมชนท้องถ่ิน
ท่ีไมใ่ชพ่ื้นท่ีของท่าน หรือในต่างประเทศ 
ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชุมชนดังกล่าวด้วยกั
นกับสมาชิกท่ีเป็นผู้แทนในพื้นท่ีหากเป็นไปไ
ด้  
กรณีนี้จะแสดงถึงการสนับสนุนให้กําลังใจแก่
ประชาชนผู้ประสบการละเมิดสิทธิเสรีภาพใน
การนับถือศาสนา 
และจะชว่ยให้ข้อมูลและชว่ยให้ท่านมีศักยภา
พมากขึ้นในการเข้ารว่มทํางานในกิจกรรมในรั
ฐสภาท่ีกล่าวมาข้างต้น  
ท่านยังสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแบ่
งปันข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งท่ีท่านพบเ
ห็น 
และกิจกรรมท่ีท่านได้ดําเนินการในรัฐสภาใน
ฐานะท่ีเป็นตัวแทนของประชาชน 
และในการสนับสนุนของภาคประชาสังคมใน
ประเด็นหรือกรณีเฉพาะ 

 
ผู้แทนพิเศษหรือทูตพิเศษของรัฐบาล 
หลายประเทศได้จัดต้ังตําแหนง่ผู้แทนพิเศษห
รือทูตพิเศษสําหรับเสรีภาพในการนับถือศาส
นาขึ้น 
เพื่อยกระดับความสําคัญท่ีรัฐบาลให้กับสิทธิดั
งกล่าว    

 

ตําแหน่งทูตหรือผู้แทนพิเศษด้านเสรีภาพใน
การนับถือศาสนาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

• ในสหรัฐอเมริกา 
ตําแหนง่ของเอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษ
สําหรับเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเท
ศ (Ambassador-at-large for 
International Religious Freedom) 
ถูกจัดต้ังขึ้นโดยรัฐบัญญัติเสรีภาพทางศา
สนาระหว่างประเทศของสภาคองเกรส 
ค.ศ. 1998  
เอกอัครทูตผู้แทนพิเศษเป็นหัวหน้าของ
สํานักงานเสรีภาพในการนับถือศาสนาระ
หว่างประเทศในกระทรวงการต่างประเท
ศ 
ซึ่งมีหน้าท่ีในการสง่เสริมเสรีภาพทางศาส
นาโดยถือเป็นวัตถุประสงค์หลักในนโยบา
ยต่างประเทศ  
สํานักงานเสรีภาพในการนับถือศาสนาระ
หว่างประเทศได้จัดทํารายงานประจําปีโด
ยนําเสนอถึงประเทศท่ีมีความหว่งใยเป็น
การเฉพาะและทํางานอยา่งใกล้ชิดกับคณ
ะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนาระห
ว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (the U.S 
Commission on International 
Religious Freedom - USCIRF)  
ตําแหนง่เอกอัครทูตผู้แทนพเิศษนี้ได้รับก
ารเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีก่อนท่ีจะได้
รับการรับรองโดยวุฒิสภา 

• ใน ค.ศ. 2012 
ประเทศนอร์เวย์ได้แต่งต้ังตําแหนง่ผู้แทน
พิเศษสําหรับเสรีภาพในการนับถือศาสนา
หรือความเชื่อ 
ซึ่งสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ 
เพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลใ
นการสง่เสริมเสรีภาพทางศาสนาในต่างป
ระเทศ 

• คณะกรรมาธิการยุโรปได้แต่งต้ังตําแหนง่
ผู้แทนพิเศษสําหรับการสง่เสริมเสรีภาพใ
นการนับถือศาสนาหรือความเชื่อภายนอ
กสหภาพยุโรปขึ้นในเดือนพฤษภาคม 
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ค.ศ. 2016 
โดยมีพันธกิจในการดําเนินงานท่ีให้ความ
สําคัญกับการเคารพความหลากหลายแล
ะการสานการเสวนาระหว่างศาสนา 

• ประเทศเดนมาร์กได้จัดต้ังสํานักงานผู้แท
นพิเศษสําหรับเสรีภาพในการนับถือศาส
นาหรือความเชื่อขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 
2018 
ภายใต้ขอบเขตอํานาจของกระทรวงการ
ต่างประเทศ  
บทบาทดังกล่าวมีหน้าท่ีสง่เสริมเสรีภาพใ
นการนับถือศาสนา 
และมโนธรรมสํานึกท่ัวโลกในฐานะเป็นสิ
ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
ชว่ยเหลือชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในการยื
นหยัดเพื่อสิทธิของตน 
ชว่ยเหลือองค์กรเอกชนในการสง่เสริมเสรี
ภาพในการนับถือศาสนาและเสริมความเ
ข้มแข็งให้กับรายงานระหว่างประเทศว่าด้
วยการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศ
าสนาของเดนมาร์ก  

• คณะรัฐมนตรีของประเทศเยอรมนีได้แต่ง
ต้ังตําแหนง่กรรมาธิการของรัฐบาลสหพัน
ธรัฐสําหรับเสรีภาพในการนับถือศาสนาโ
ลก ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2018 
ภายในอํานาจหน้าท่ีของกระทรวงความร่
วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
กรรมาธิการจะต้องนําเสนอรายงานว่าด้ว
ยเสรีภาพในการนับถือศาสนาให้กับรัฐบา
ลกลางในทุก ๆ 2 ปี  

• สหราชอาณาจักรได้แต่งต้ังผู้แทนพิเศษ
สําหรับเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือค
วามเชื่อในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018 
โดยขอบเขตหน้าท่ีของตําแหนง่ดังกล่าวยั
งไมไ่ด้กําหนดอยา่งชัดเจน        
 

กิจกรรมท่ีแนะนํา 
• หากประเทศของท่านมีผู้แทนพิเศษหรือทู
ตพิเศษ 

เขียนหนังสือถึงผู้แทนพิเศษนั้นและเรียกร้
องให้สนใจในประเด็นหรือกรณีเฉพาะท่ีเก่ี
ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนา  

• เสนอญัตติต้ังกระทู้ถามหรือเขียนจดหมาย
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของท่านสง่เสริมให้
บทบาทดังกล่าวมีอํานาจมากขึ้น 
หากจําเป็น  

• เสนอญัตติต้ังกระทู้ถาม 
หรือเขียนจดหมายเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล
ของท่านจัดต้ังบทบาทหรือตําแหนง่ดังกล่า
วขึ้น หากว่ายังไมม่ี 
และหากว่าตําแหนง่ดังกล่าวนา่จะเป็นประ
โยชน ์

ข้อสังเกต: 
ก่อนท่ีจะดําเนินการในขั้นตอนดังกล่าว 
จะต้องมีการวิจัยเพื่อดูว่าข้อเรียกร้องในรูปแบ
บใดจะมีประสิทธิผลมากท่ีสุด  
องค์กรภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวข้องสามารถใ
ห้ข้อเสนอแนะถึงวิธีการท่ีตําแหนง่หรือบทบา
ทดังกล่าวจะมีประสิทธิผลมากขึ้น 
หากว่ามีการแต่งต้ังตําแหนง่เชน่นี้ขึ้นแล้ว 
หรือการจัดต้ังบทบาทหรือตําแหนง่ดังกล่าวจ
ะเป็นประโยชน์แก่การผลักดันประเด็นเสรีภา
พในการนับถือศาสนาให้ก้าวหน้าขึ้นหรือไม ่  
 
กลุ่มข้ามพรรคการเมือง 
การประชุมระหว่างพรรคการเมือง 
หรือเครือข่ายพันธมิตร 
กลุ่มข้ามพรรคการเมืองในรัฐสภายุโรปชว่ยให้
มีพื้นท่ีกลางท่ีเข้มแข็งสําหรับสมาชิกรัฐสภาใ
นการวิเคราะห์และหยิบยกประเด็นเสรีภาพใ
นการนับถือศาสนา 
 
กลุ่มข้ามพรรคการเมืองสามารถเป็นกลุ่มเฉ
พาะสําหรับประเทศ 
หรือเป็นกลุ่มรายประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเสรีภา
พในการนับถือศาสนาก็ได้  
กลุ่มเหล่านี้สามารถจัดกิจกรรมในองค์กรนิติบั
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ญญัติซึ่งนําเอาข้อเสนอแนะจากภาคประชาสั
งคมเข้ามาได้ 
กิจกรรมท่ีมีประเด็นยึดจะมีข้อได้เปรียบในกา
รดึงความสนใจจากสื่อมวลชนท่ีทําขา่วเก่ียวกั
บกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในรัฐสภา  
ตัวอยา่งเชน่ 
กลุ่มสมาชิกรัฐสภาจากทุกพรรคการเมืองของ
สหราชอาณาจักร (UK APPG) 
ในด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความ
เชื่อนานาชาติได้ตีพิมพ์รายงานรว่มกับภาคป
ระชาสังคม 
และประสานงานให้เกิดการประชุมชี้แจงต่อรั
ฐสภาและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ท่ีชว่ยสง่เสริมเสรีภาพในการนับถือศาสนาใน
รัฐสภาอังกฤษ 
 
กลุ่มในประเทศอ่ืน ๆ ได้แก่: 
สมาชิกรัฐสภาปากีสถานเพื่อเสรีภาพในการนั
บถือศาสนาและความกลมเกลียวระหว่างศาส
นา  
กลุ่มคณะกรรมการสมาชิกรัฐสภาระหว่างประ
เทศเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือควา
มเชื่อ (IPPFoRB) ประจําเนปาล กลุ่ม 
IPPFoRB ประจําบราซิล กลุ่ม IPPFoRB 
ประจําฮอนดูรัส  
กลุ่มสมาชิกรัฐสภานอร์เวย์เพื่อเสรีภาพในกา
รนับถือศาสนา 
เครือขา่ยระหว่างรัฐสภาเดนมาร์กว่าด้วยเสรี
ภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ 
กลุ่มสมาชิกรัฐสภาแคนาดาเพื่อเสรีภาพในกา
รนับถือศาสนาหรือความเชื่อ 
เวทีประชุมปัญจศีล [Pancasila Caucus] 
(กลุ่มสิทธิมนุษยชนในรัฐสภาอินโดนีเซียท่ีให้
ความสําคัญกับประเด็นเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาหรือความเชื่อ) 

 

กิจกรรมท่ีแนะนํา: 
• จัดต้ังหรือรว่มกลุ่มข้ามพรรคการเมือง 

หรือกลุ่มประชุมระหว่างพรรคการเมืองใ
นเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาในรัฐส
ภาของท่าน 
เพื่อให้ประเด็นเสรีภาพในการนับถือศาส
นายังอยูใ่นความสนใจของรัฐสภา  

• ถ้าหากว่าท่านเป็นสมาชิกของกลุ่มข้ามพ
รรคการเมืองหรือการประชุมระหว่างพรร
คการเมืองต่อประเด็นเสรีภาพในการนับถื
อศาสนาอยูแ่ล้ว 
ขอให้ติดต่อกับกลุ่มในรัฐสภาท่ีทํางานด้า
นเสรีภาพในการนับถือศาสนาในต่างประเ
ทศเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และประ
เด็นในการทํางาน 
และวางแผนจัดกิจกรรมรว่มกัน 

 
คณะกรรมาธิการในรัฐสภา 
คณะกรรมาธิการในรัฐสภาทําหน้าท่ีตรวจสอบ
รัฐบาลให้รับผิดชอบต่อนโยบายของตน 
และสามารถริเริ่มให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริง 
(inquiry) ในประเด็นปัญหาเป็นกรณีเฉพาะได้  
หากว่ามีการไต่สวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับสิทธิมนุ
ษยชน 
ขอให้ท่านยื่นเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับประเด็
นเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
การเข้าไปทํางานรว่มกับคณะกรรมาธิการด้าน
สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นแนวทางสําคัญในการทํา
ให้ประเด็นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นเรื่
องกระแสหลักในการอภิปรายและการตัดสินใ
จเชิงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
หากว่าไมม่ีคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนษุยช
นในรัฐสภา 
ขอให้ท่านติดต่อกับประธานของคณะกรรมาธิ
การท่ีเก่ียวข้องหรือมีประเด็นใกล้เคียง 
และเสนอขอให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงเก่ียวกั
บสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาด้วย  
 
เครือข่ายระดับภูมิภาค 
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นอกจากเครือขา่ยในระดับนานาชาติ อยา่งเชน่ 
คณะกรรมการนานาชาติแหง่สมาชิกรัฐสภาเพื่
อเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือ       
ความเชื่อ (IPPFoRB) แล้ว 
เครือขา่ยระดับภูมิภาคยังชว่ยเปิดโอกาสในกา
รรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายท่ีมุง่เป้าในประเด็
นเสรีภาพในการนับถือศาสนาและเสนอแนะใ
ห้สมาชิกรัฐสภาเข้ารว่มในเครือขา่ยดังกล่าว   
 
โดยมีตัวอยา่งได้แก่:  
• สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน 

(ASEAN Parliamentarians for Human 
Rights - APHR): 
ประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาท่ีดํารงตําแหน่
งอยูใ่นปัจจุบันและอดีตสมาชิกรัฐสภาจาก
สมาคมประชาชาติแหง่เอเชียตะวันออกเฉี
ยงใต้หรืออาเซียน  
องค์กรดังกล่าวทํางานเพื่อเชิดชูหลักประช
าธิปไตยและเสรีภาพ 
และสง่เสริมแนวทางท่ียั่งยืนสําหรับสิทธิม
นุษยชน  
สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน
กําลังอยูใ่นกระบวนการจัดต้ังเครือขา่ยสม
าชิกรัฐสภาเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสน
าในระดับภูมิภาค 

• คณะกรรมการนานาชาติแหง่สมาชิกรัฐส
ภาเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือค
วามเชื่อภูมิภาคลาตินอเมริกา (IPPFoRB 
Latin America): 
หากว่าท่านเป็นสมาชิกรัฐสภาจากภูมิภาค
ลาตินอเมริกา 
ท่านสามารถติดต่อคณะกรรมการประจํา
ภูมิภาคลาตินอเมริกาได้  

• สมาคมสมาชิกรัฐสภาแอฟริกาเพื่อสิทธิม
นุษยชน (African Parliamentary 
Association for Human Rights – 
AfriPAHR) ในปี ค.ศ. 2017 รัฐต่าง ๆ 
ในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ได้จัดต้ังสมาค

มสมาขิกรัฐสภาแอฟริกาเพื่อสิทธิมนุษยช
นขึ้น 
โดยสมาคมดังกล่าวมีความสนใจเป็นพิเศ
ษต่อประเด็นเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

 
ข้อแนะนําสําหรับการรณรงค์ในอนาคต: 
• หากว่าท่านมาจากภูมิภาคท่ีไมไ่ด้มีกลุ่มเค
รือขา่ยในภูมิภาคเชน่นี้ 
ขอให้พิจารณาในการจัดต้ังกลุ่มเครือขา่ย
ดังกล่าวขึ้นมา อยา่งเชน่ 
“เครือขา่ยสมาชิกรัฐสภาบอลขา่นเพื่อสิท
ธิมนุษยชน” 
คณะกรรมการนานาชาติแหง่สมาชิกรัฐส
ภาเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือค
วามเชื่อภูมิภาคคอเคซัสใต้ 
หรือภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นต้น  

 
แนวทางในการทํางานร่วมกับกลไก
สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค  
มีสนธิสัญญาระดับภูมิภาคเป็นจํานวนมากท่ีคุ้
มครองเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
เป็นกลไกท่ีเสริมระบบกลไกสิทธิมนุษยชนระ
หว่างประเทศ 
และสะท้อนถึงคุณค่าในระดับภูมิภาคนอกเห
นือจากคุณค่าสากล อันได้แก่:   

• อนุสัญญายุโรปเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุ
ษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (ค.ศ. 
1950) 

• อนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(ค.ศ. 1969) 

• กฎบัตรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวง
ชนแหง่แอฟริกา (ค.ศ. 1981)  

• กฎบัตรอาหรับว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ค.ศ. 
2004)  

• กฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานแหง่สหภาพยุโรป 
(ค.ศ. 2000)  
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เมื่อไมส่ามารถพึ่งพากระบวนการเยียวยาชดเ
ชยภายในประเทศได้แล้ว 
หรือไมส่ามารถเข้าถึงกระบวนการดังกล่าวได้เ
นื่องจากคอรัปชันหรืออันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 
อาจเป็นไปได้ท่ีจะยกระดับกรณีปัญหาเก่ียวกั
บการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา
เข้าสูส่ถาบันหรือกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิ
ภาค   

  สหภาพแอฟริกา 
คณะกรรมการผู้แทนถาวร (Permanent 
Representatives’ Committee – PRC) 
ประกอบด้วยผู้แทนในระดับเอกอัครราชทูตข
องรัฐสมาชิกท่ีรับรองโดยสหภาพแอฟริกา 
(African Union – AU)  
โดยเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ีประกอบด้ว
ยคณะอนุกรรมการอีกหลายคณะ 
(แม้ว่าไมม่ีประเด็นเรื่องเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา) 
ซึ่งทําหน้าท่ีเตรียมวาระการประชุมสําหรับค
ณะมนตรฝี่ายบริหาร (Executive Council)  
คณะมนตรีฝ่ายบริหารซึ่งประกอบไปด้วยรัฐม
นตรีต่างประเทศ 
มีพันธกิจโดยรวมในการประสานงานและ 
‘ตัดสินใจเชิงนโยบายในประเด็นท่ีเป็นผลประ
โยชน์รว่มกันของประเทศสมาชิก’  
คณะมนตรียังมีหน้าท่ีตระเตรียมวาระสําหรับ
องค์กรสําคัญของสหภาพ คือ 
สมัชชาใหญแ่หง่สหภาพแอฟริกา (AU 
Assembly) 
ซึ่งเป็นการประชุมท่ีประกอบด้วยผู้นําประเท
ศและผู้นํารัฐบาล 
หรือผู้แทนท่ีได้รับการรับรองปีละ 2 ครั้ง 
และเป็นประชุมรับรองต่อการตัดสินใจท่ีมีข้อ
ผูกมัดทางกฎหมาย 
หรือปฏิญญาซึ่งเป็นแนวทางชี้แนะ  รัฐสมาชิก 
หนว่ยงานภายใต้สหภาพแอฟริกา 
หรือประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคสามารถเสนอ
วาระสําหรับการประชุมดังกล่าวได้      

 

ข้อแนะนําสําหรับการรณรงค์ในอนาคต: 
• ในสถานการณ์ท่ีมีความสําคัญต่อประเด็นเ
สรีภาพในการนับถือศาสนาหรือการละเมิ
ดสิทธิอยา่งร้ายแรงหรือต่อเนื่อง 
ขอให้ท่านรณรงค์ผลักดันให้รัฐบาลมีความ
เห็นใจต่อสถานการณ์ดังกล่าว 
ให้ยื่นเสนอประเด็นนี้เป็นวาระในการประ
ชุมสมัชชาสหภาพแอฟริกาเพื่อการอภิปร
ายในระดับ        ผู้นํารัฐ    

 
การบังคับใช้กฎบัตรว่าด้วยสิทธิมนุษยช
นและสิทธิปวงชนแห่งแอฟริกา   
สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาได้รับการกล่
าวถึงหลายแหง่ภายใต้กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและสิทธิของกลุ่มประชาชน 
ท่ีชัดเจนท่ีสุดอยูใ่นมาตรา 8 ว่า: 
“เสรีภาพทางมโนธรรมสํานึก 
การประกาศตนและการปฏิบัตินับถือศาสนาอ
ยา่งเสรีพึงได้รับการรับรอง 
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ 
ไมม่ีใครควรต้องตกอยูภ่ายใต้มาตรการท่ีจํากั
ดการใช้เสรีภาพดังกล่าว” 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวง
ชนแหง่แอฟริกา 
และศาลสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชนแหง่แ
อฟริกาถูกจัดต้ังขึ้นเพื่อสง่เสริมการบังคับใช้ก
ฎบัตรนี้      
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คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิท
ธิปวงชนแห่งแอฟริกา 
คณะกรรมาธิการชุดนี้มีสํานักงานอยูท่ี่กรุงบัน
จูล ประเทศแกมเบีย โดยมีหน้าท่ี 3 ด้าน คือ:   

• คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชน 
• สง่เสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชน 
• ตีความกฎบัตรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิ
ทธิปวงชนแหง่แอฟริกา   

 

ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องจัดทํารา
ยงานเบื้องต้นสง่ให้กับคณะกรรมาธิการภายห
ลังจากการให้สัตยาบันหรือการยอมเข้าเป็นภ
าคีในกฎบัตรแอฟริกา 
และจัดทํารายงานทุกวาระ 2 ปี 
เก่ียวกับมาตรการท่ีแต่ละรัฐดําเนินการเพื่อส
นับสนุนสิทธิและเสรีภาพท่ีได้กําหนดไว้ในกฎ
บัตรฉบับนี้  
ท่านสามารถตรวจสอบรายงานประเทศของท่
านได้บนเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการ  
สิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชนแหง่แอฟริกา 
และสรุปข้อมูลล่วงหน้าให้กับกรรมาธิการท่ีเก่ี
ยวข้องกับประเด็นปัญหาท่ีทํางาน 
หากว่าถึงรอบการทบทวนรายงานดังกล่าว 
 
นอกจากกรรมาธิการ 11 ท่านแล้ว 
คณะกรรมาธิการยังมีคณะทํางานท่ีตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่อประเด็นปัญหาเฉพาะกรณี 
และมีผู้รายงานพิเศษอีกหลายท่านท่ีสามารถ
สง่ข้อร้องเรียนเฉพาะกรณีไปให้ได้  
อยา่งไรก็ตาม 
ยังไมม่ีผู้รายงานพิเศษด้านเสรีภาพในการนับ
ถือศาสนาในคณะกรรมาธิการนี้ 
 
เราสามารถสง่ข้อร้องเรียนต่อรัฐภาคีสมาชิกใ
นกฎบัตรแอฟริกาให้กับทางคณะกรรมาธิการ
ชุดนี้ได้ 
ตราบใดท่ีการชดเชยเยียวยาภายในประเทศไ
มส่ามารถเกิดขึ้นได้  

คณะกรรมาธิการสามารถตอบสนองต่อข้อร้อ
งเรียนในกรณีฉุกเฉิน 
สามารถตัดสินหาข้อค้นพบและเสนอแนะ 
และรับรองมติท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาสิ
ทธิมนุษยชนเฉพาะประเด็น 
เฉพาะประเทศหรือในเชิงบริหารจัดการได้ 
 
อยา่งไรก็ดี 
การดําเนินการตามกฎบัตรยังคงเป็นปัญหาอ
ยู ่
เนื่องจากคณะกรรมาธิการไมไ่ด้มีอํานาจหรือ
ความสามารถในการติดตามตรวจสอบหรือบัง
คับให้ประเทศภาคีสมาชิกปฏิบัติตามข้อแนะ
นํา 
ทว่ามติของคณะกรรมาธิการยังมีอํานาจทาง
ศีลธรรมและสามารถชว่ยให้เกิดการดําเนินกา
รในมิติอ่ืน ๆ ได้ เชน่ 
การไมดํ่าเนินการตามมติของคณะกรรมาธิกา
รเป็นเวลานานมีสว่นสําคัญต่อการเรียกร้องให้
มีการดําเนินการ 
อันนําไปสูก่ารแต่งต้ังผู้รายงานพิเศษและคณ
ะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อรัฐเอริเทรี
ย  
 
ข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยช
นและสิทธิปวงชนแหง่แอฟริกาสามารถยื่นต่อ
:  
 

เลขาธิการ 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวง
ชนแหง่แอฟริกา 
 

31 Bijilo Annex 
Layout, Kombo North 
District, 
Western Region P.O. 
Box 673 Banjul The 
Gambia 
 

โทรศัพท์: (220) 441 05 05 or 441 05 06 
แฟกซ์: (220) 441 05 04 
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อีเมล: au-banjul@africa-
union.org www.achpr.org 
 
ศาลสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชนแห่งแ
อฟริกา  
ศาลสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชนแหง่แอฟริ
กาเป็นองค์กรตุลาการท่ีมีหน้าท่ีในการคุ้มครอ
งสิทธิมนุษยชน 
และได้รับการคาดหวังท่ีจะทํางานอยา่งใกล้ชิ
ดกับคณะกรรมาธิการ  
เพื่อใหคํ้าตัดสินของศาลนั้นมีขอบเขตอํานาจ
ผูกพัน 
จึงจําเป็นต้องให้ประเทศท่ีเก่ียวข้องให้ความยิ
นยอมเสียก่อน ท่ีผา่นมีมีเพียง 8 
ประเทศท่ีให้ความยินยอมเชน่นี้7     
 
ตราบใดท่ีรัฐได้ประกาศให้การรับรองต่อเขต
อํานาจของศาล 
ศาลก็สามารถรับคดีท่ียื่นโดยคณะกรรมาธิกา
ร องค์การระหว่างรัฐแอฟริกา 
และจากองค์กรภาคเอกชนท่ีได้รับสถานะผู้สัง
เกตการณ์จากคณะกรรมาธิการ 
และจากบุคคล  
การยื่นดังกล่าวไมเ่สียค่าใช้จ่ายและไมม่ีการ
จํากัดอายุความสําหรับคดีเหล่านี้  นอกจาก 
‘ระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผลจากวันท่ีไมส่ามาถ
พึ่งพาการชดเชยเยียวยาในประเทศได้’ 
  
ข้อมูลเก่ียวกับการยื่นข้อร้องเรียนต่อศาลนั้นอ
ยูใ่นระบบออนไลน์  
คดีความจะต้องถูกยื่นให้กับสํานักงานของศา
ล ในเมืองอรูชา ประเทศแทนซาเนีย 
โดยทางไปรษณีย์ อีเมล 
แฟกซ์หรือการสง่เอกสารถึง:  
 

ผู้อํานวยการศาล (The Registrar)  
 

 
7 เบนิน บูร์กินาฟาโซ โกตดิวัวร์ กานา มาลี มาลาวี 
แทนซาเนีย และสาธารณรัฐตูนีเซีย (ข้อมูล ณ 

ศาลสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชนแหง่แอฟริ
กา  
Mwalimu Julius Nyerere Conservation 
Centre,  
Dodoma Road, P.O. Box 6274,  
Arusha, Tanzania 
โทรศัพท์:+255-27 2970430 
อีเมล: registrar@african-court.org 
;info@african-court.org 
 
ข้อแนะนําสําหรับการรณรงค์: 
• รณรงค์ผลักดันให้ประเทศของท่านให้ควา
มยินยอมอยูภ่ายใต้เขตอํานาจของศาลสิ
ทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชนแอฟริกา 
หากว่ายังไมไ่ด้ให้การรับรองดังกล่าว  
 

รัฐสภาแห่งแอฟริกา 
รัฐสภาแหง่แอฟริกา (Pan-African 
Parliament - PAP) 
เป็นองค์กรนิติบัญญัติของสหภาพแอฟริกา 
และมีหน้าท่ีในการ 
‘เป็นปากเป็นเสียงให้กับปวงชนชาวแอฟริกา
และชาวแอฟริกาพลัดถ่ิน’ 
และสง่เสริม‘หลักการสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
ปวงชน 
รวมท้ังประชาธิปไตยในทวีปแอฟริกา’  
รัฐสภาแหง่แอฟริกาประกอบด้วยสมาชิกรัฐส
ภา 5 คน 
ท่ีเป็นตัวแทนจากแต่ละรัฐภาคีสมาชิกของสห
ภาพแอฟริกา ซึ่งไมไ่ด้รับการเลือกต้ังโดยตรง 
และมีสมัยประชุมสามัญและการประชุมของ
คณะกรรมาธิการ 2 ครั้งต่อปี  

คณะกรรมาธิการถาวรของรัฐสภาแหง่แ
อฟริกา 9 คณะ 
และคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจอีก 1 

กุมพาพันธ์ ค.ศ. 2018)  
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คณะนั้นรวมถึง 
คณะกรรมาธิการด้านยุติธรรมและสิทธิมนุษย
ชนด้วย 
ซึ่งมีเป้าหมายในความพยายามท่ีจะสง่เสริมก
ารเคารพและพัฒนาหลักการท่ีเข้มแข็งสําหรั
บอิสรภาพ เสรีภาพของพลเมือง 
ความยุติธรรม 
สิทธิมนุษยชนและสิทธิของปวงชน 
และสิทธิขั้นพื้นฐานภายในสหภาพ  
คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวและสภาระดับภู
มิภาคยอ่ย (regional caucus) อีก 5 แหง่8 

เป็นพื้นท่ีท่ีมีประโยชน์ในการรณรงค์ผลักดันเ
พื่อแสวงหาฉันทามติในประเด็นข้อหว่งใยท่ี
สําคัญ อันรวมถึง 
ประเด็นเสรีภาพในการนับถือศาสนาด้วย  
 
ในขณะท่ี 
รัฐสภาแหง่แอฟริกาไมไ่ด้มีอํานาจนิติบัญญัติ
ท่ีมีผลผูกพันตามกฎหมาย กฎข้อ 72 (1) 
ในระเบียบว่าด้วยกระบวนวิธี ระบุว่า 
‘พลเมืองของรัฐภาคีสมาชิกมีสิทธิในการยื่นข้
อร้องเรียนต่อรัฐสภาต่อประเด็นท่ีอยูใ่นการ
ดําเนินงานของสหภาพแอฟริกาและสง่ผลกร
ะทบต่อเขาหรือเธอโดยตรง  
ดังนั้นข้อร้องเรียนสามารถยื่นให้กับรัฐสภาเพื่
อสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับการละเมิดสิท
ธิเสรีภาพด้านการนับถือศาสนา 
 
อีกหนึ่งทางเลือกก็คือ 
สมาชิกรัฐสภาจากประเทศในแอฟริกาสามาร
ถติดต่อตัวแทนสมาชิกรัฐสภาแหง่แอฟริกาจา
กประเทศของตนและขอให้พวกเขาขอยื่นญัต
ติอภิปรายในเรื่องนี้  
หมายเหตุไว้ว่าญัตติดังกล่าวจะต้องได้รับการเ
ห็นชอบจากสมาชิกอีกคนก่อนท่ีจะสามารถข
อยื่นญัตติอภิปรายได้  

 
8แอฟริกากลาง, แอฟริกาตะวันออก, แอฟริกาเหนือ, 

และถ้าหากรัฐสภาแหง่แอฟริกามีมติตัดสินว่า
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นท่ีพิจารณา
นั้น 
ก็สามารถแต่งต้ังคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงหรื
อผู้สังเกตการณ์ไปยังประเทศท่ีถูกต้ังคําถามไ
ด้  
กลไกนี้อาจเป็นวิธีการท่ีได้ผลในการสร้างควา
มสนใจต่อประเด็นเสรีภาพในการนับถือศาสน
า 

 
ข้อแนะนําสําหรับการรณรงค์ในอนาคต: 

• ยื่นข้อร้องเรียนในประเด็นเสรีภาพในการนั
บถือศาสนาท่ีเก่ียวข้องต่อรัฐสภาแหง่แอฟ
ริกา 

• กดดันให้สมาชิกรัฐสภาแหง่แอฟริกาหยิบย
กประเด็นและเห็นชอบในการเสนอญัตติอ
ภิปรายต่อประเด็นเสรีภาพในการนับถือศา
สนา  

 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) 
ยังไมม่ีกลไกด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบข
องอาเซียน 
ซึ่งในปัจจุบันยังจํากัดอยูท่ี่ปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน 
และคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN 
Intergovernmental Commission on 
Human Rights – AICHR)  
ท้ังคู่ยังมีข้อบกพรอ่งและเป็นท่ีถกเถียงอยู ่ 
นอกจากนี้ 
ยังไมม่ีศาลในระดับภูมิภาคหรือกลไกท่ีเหยื่อผู้
ได้รับผลกระทบจะสามารถยื่นร้องเรียนกรณีก
ารละเมิดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนานอ
กเหนือจากระบบกฎหมายภายในประเทศของ
ตน  

แอฟริกาตอนใต้, และแอฟริกาตะวันตก 
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ข้อแนะนําสําหรับการรณรงค์ในอนาคต: 
• เข้ารว่มกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิท
ธิมนุษยชน (ASEAN Parliamentarians 
for Human Rights) 
และรณรงค์ผลักดันในรูปแบบเครือขา่ยรว่
มกับภาคประชาสังคมเพื่อปฏิรูปกรอบสิท
ธิมนุษยชนของอาเซียน 
อันรวมถึงการเสริมความเข้มแข็งให้กับปฏิ
ญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
และการจัดต้ังระบบกลไกในการร้องเรียน
และศาลในระดับภูมิภาค 

 
 สหภาพยุโรป 
สภายุโรป (Council of Europe – CoE) 

สภายุโรปถือเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนสําคัญท่ี
สุดในทวีปยุโรป ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 47 
ประเทศ  นําโดยเลขาธิการและผู้ชว่ยเลขาธิการ 
สภายุโรปมีคณะกรรมธิการแหง่รัฐมนตรี 
(Committee of Ministers) อันได้แก่ 
รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกซึ่งมีห
น้าท่ีตัดสินใจนโยบายและอนุมัติงบประมาณแล
ะกิจกรรมของสภายุโรป  
โดยมีกรรมาธิการเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งทํางานโ
ดยอิสระในการจัดการกับประเด็นปัญหาสิทธิม
นุษยชน  นอกจากเป็นสภาในการอภิปรายแล้ว    
สมัชชารัฐสภายุโรป (Parliamentary 
Assembly) ซึ่งมีสมาชิก 324 คน       
ทําหน้าท่ีในการเลือกต้ังเลขาธกิาร 
กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน และ 
ผู้พิพากษาในศาลยุโรป 
ติดตามสังเกตการณ์การเลือกต้ัง 
และตรวจสอบข้ออภิปรายถกเถียงในคณะกรรม
าธิการ  
สภายุโรปยังมีการจัดการประชุมขององค์กรภา
คเอกชนระหว่างประเทศ (International 

Nongovernmental Organizations – INGOs) 
ซึ่งมีประมาณกว่า 400 องค์กรเข้ารว่ม 
 
หนว่ยงานหลักอีกองค์กรของสภายุโรป คือ 
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Court of 
Human Rights – ECHR) 
ซึ่งรับรองให้หลักประกันแก่สิทธิท่ีได้รับการเค
ารพและคุ้มครองในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิท
ธิมนุษยชน  

 
มาตรา 9 ในอนุสัญญาฯ ระบุไว้ว่า:  

“1. ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด 
มโนธรรมสํานึกและศาสนา 
สิทธิดังกล่าวรวมถึงเสรีภาพในการเปล่ียนศ
าสนาหรือความเชื่อของตน 
ไมว่่าโดยลําพังหรือในชุมชน 
และไมว่่าในทางสาธารณะหรือสว่นบุคคล 
เสรีภาพในการแสดงออกถึงศาสนาหรือควา
มเชื่อของตน ในการบูชา สั่งสอน 
ปฏิบัติและการประกอบพิธีกรรม  

2. 
เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือค
วามเชื่อของผู้ใดผู้หนึ่ง 
พึงถูกจํากัดควบคุมได้ก็ต่อเมื่อมีบัญญัติไว้ใ
นกฎหมายเท่านั้น 
และต้องเป็นเรื่องท่ีจําเป็นต่อผลประโยชน์
ความปลอดภัยสาธารณะในสังคมประชาธิ
ปไตย 
เพื่อการคุ้มครองความสงบเรียบร้อยทางสา
ธารณะ สุขภาพและศีลธรรม 
หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน
”  

 

ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปคุ้มครองสิทธิของประ
ชาชนใน 47 
ประเทศท่ีเป็นรัฐสมาชิกของสภายุโรป  
ในบางสถานการณ์ 
ศาลยังสามารถคุ้มครองประชาชนจากประเท
ศอ่ืนได้ด้วย  
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หากสิทธิของบุคคลภายใต้อนุสัญญาสิทธิมนุ
ษยชนยุโรปถูกละเมิดและพวกเขาไมส่ามารถเ
ข้าถึงการชดเชยเยียวยาทางกฎหมายภายในป
ระเทศได้ 
พวกเขาสามารถนําคดีของตนยื่นฟ้องต่อศาล
สิทธิมนุษยชนยุโรปได้  
โดยศาลจะพิจารณาคดีโดยนําใช้และตีความอ
นุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป 
และออกคําตัดสินท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่
งได้รับการปฏิบัติในระดับชาติและระดับท้องถ่ิ
น 

 
นโยบายภายในสหภาพยุโรป: 

  มาตรา 10 
ในกฎบัตรสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ระบุไว้ว่า:  

“1. ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด 
มโนธรรมสํานึกและศาสนา 
สิทธิดังกล่าวรวมถึงเสรีภาพในการเปล่ียนศ
าสนาหรือความเชื่อของตน 
ไมว่่าโดยลําพังหรือในชุมชน 
และไมว่่าในทางสาธารณะหรือสว่นบุคคล 
เสรีภาพในการแสดงออกถึงศาสนาหรือควา
มเชื่อของตน ในการบูชา สั่งสอน 
ปฏิบัติและการประกอบพิธีกรรม  

2. 
สิทธิในการต่อต้านคัดค้านโดยใช้มโนธรรม
สํานึก (right to conscientious objection) 
ได้รับการรับรอง 
ตามท่ีสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเท
ศท่ีคุ้มครองการใช้สิทธิดังกล่าว”  

 

กฎบัตรสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานเป็
นการรวมสิทธิต่าง ๆ ท้ังสิทธิสว่นบุคคล 
สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง 
สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมมาไว้ด้วยกัน 
ซึ่งให้ประชาชนในสภาพยุโรปมีและใช้สิทธิเห
ล่านี้ได้  

กฎบัตรดังกล่าวมีผลบังคับใช้โดยสนธิสัญญา
กรุงลิสบอนในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2009  
กฎบัตรฉบับนี้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญา
สิทธิมนุษยชนยุโรป 
และเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับการสง่เ
สริมสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยการทําให้สิทธิเหล่านี้
จับต้องได้และชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ในปีค.ศ. 
2010 คณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission) 
ได้รับรองแผนยุทธศาสตร์ในการติดตามตรวจ
สอบและให้หลักประกันถึงการปฏิบัติจริงเก่ียว
กับสิทธิและเสรีภาพในกฎบัตรฉบับนี้ 
 
องค์กรเพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานแหง่สหภาพยุโรป 
(EU Agency for Fundamental Rights -FRA) 
ทําหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลและให้คําแนะนําโดย
ผู้เชี่ยวชาญต่อสถาบันองค์กรและรัฐสมาชิกใ
นสหภาพยุโรปเพื่อรับประกันว่าสิทธิขั้นพื้นฐา
นของประชาชนท่ีอยูใ่นสหภาพยุโรปได้รับกา
รคุ้มครอง  
องค์กรดังกล่าวยังสง่เสริมการสานเสวนากับภ
าคประชาสังคมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เก่ีย
วกับสิทธิขั้นพื้นฐานและเผยแพรง่านขององค์
กร  
องค์กรเพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานแหง่สหภาพยุโรป
ทํางานกับประเด็นเสรีภาพในการนับถือศาสน
าภายใต้หัวข้อความเสมอภาคและการไมเ่ลือก
ปฏิบัติ 
และพยายามระบุหาความเป็นไปได้สําหรับคว
ามรว่มมือและการดําเนินกิจกรรมรว่มกันระห
ว่างผู้ท่ีมีแรงจูงใจโดยศาสนากับผู้ท่ีมีแรงจูงใจ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างสังคมท่ีเป็นธร
รม 
 
องค์กรเพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานแหง่สหภาพยุโรปยั
งคงติดต่อสื่อสารกับสถาบันองค์กรและรัฐสม
าชิกของสหภาพยุโรปอยูเ่รื่อยมา 
โดยเจ้าหน้าท่ีประสานงานประจําประเทศ 
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เป็นผู้ติดต่อหลักท่ีอยูใ่นประเทศสมาชิก  
เจ้าหน้าท่ีประสานงานประจําประเทศซึ่งเป็นเ
จ้าหน้าท่ีของรัฐบาล 
สามารถเสนอความเห็นต่อรา่งแผนงานประ
จําปีขององค์กร 
ชว่ยให้องค์กรมีความเข้าใจมากขึ้นเก่ียวกับกา
รวิเคราะห์และความชว่ยเหลือแบบท่ีรัฐสมาชิ
กต้องการในการจัดทํานโยบายระดับชาติท่ีอยู่
บนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง  
 
กิจกรรมภายนอกสหภาพยุโรป: 
แนวทางว่าด้วยเสรีภาพในการนับถือศา
สนา 
ในปี ค.ศ. 2013 
คณะมนตรีด้านการต่างประเทศแหง่สหภาพยุ
โรป (EU Foreign Affairs Council) 
ได้รับรองแนวทางว่าด้วยการสง่เสริมและคุ้มค
รองเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่
อ 
ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับการสง่เสริมเสรี
ภาพในการนับถือศาสนาในกิจการต่างประเท
ศของสหภาพยุโรป 
ซึ่งรวมถึงการใช้กลไกเครื่องมือทางการเงิน 
ในขณะท่ีแนวชี้แนะดังกล่าวชว่ยสร้างพื้นฐาน
ท่ีมั่นคงสําหรับการคุ้มครองเสรีภาพในการนับ
ถือศาสนา 
แต่จ้าหน้าท่ีของสหภาพยุโรปเองยังมีความตร
ะหนักรู้และความรู้เก่ียวกับเสรีภาพในการนับ
ถือศาสนาน้อยอยู ่
อีกท้ังยังจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบการติดตามต
รวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ9  
 

 
9

 Amy Shepherd, CSW EU Advocacy Manager. 
Diplomacy and Determination: Five Years of the 
EU Guidelines on Freedom of Religion or Belief, 
Forb in Full: A blog by CSW, 16 April 2018. 

ผู้แทนพิเศษด้านการส่งเสริมเสรีภาพใน
การนับถือศาสนานอกสหภาพยุโรป  
ตําแหนง่ของผู้แทนพิเศษด้านเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา ซึ่งจัดต้ังขึ้นในเดือนพฤษภาคม 
ค.ศ. 2016 
โดยประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ฌอง-
โคลด ยุงเคอร์ (Jean-Claude Junker) 
โดยแยน ฟิเกล (Ján Figel) 
เป็นผู้ดํารงตําแหนง่ดังกล่าวมาต้ังแต่ต้น  
ตําแหนง่ผู้แทนพิเศษนี้ยังทําหน้าท่ีเปน็ท่ีปรึก
ษาพิเศษให้กับกรรมาธิการด้านความรว่มมือแ
ละการพัฒนาระหว่างประเทศ 
และทํางานอยา่งใกล้ชิดกับสํานักงานการต่าง
ประเทศของสหภาพยุโรป (European 
External Action Service – EEAS) 
ตําแหนง่ผู้แทนพิเศษนี้ได้มีการต่ออายุพันธกิ
จทุกปี  

 
 
 
ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสห
ภาพยุโรป  
บทบาทของผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแ
หง่สหภาพยุโรป 
ซึ่งเป็นตําแหนง่ท่ีจัดต้ังขึ้นเมื่อกรกฎาคม ค.ศ. 
2012 
มีหน้าท่ีในการสง่เสริมให้นโยบายด้านสิทธิมนุ
ษยชนของสหภาพยุโรปมีประสิทธิผลและสา
มารถจับต้องได้  
ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนมีขอบเขตอําน
าจท่ียืดหยุน่และกว้าง 

https://forbinfull.org/2018/04/16/diplomacy-
and-determination-five-years-of-the-eu-
guidelines-on-freedom-of-religion-or-belief/ 
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และทํางานอยา่งใกล้ชิดกับผู้แทนพิเศษด้านเ
สรีภาพในการนับถือศาสนา  
 
รัฐสภาแห่งสหภาพยุโรป 
รัฐสภาแหง่สหภาพยุโรปเป็นองค์กรเดียวภาย
ใต้สหภาพยุโรปท่ีได้รับการเลือกต้ังมาโดยตรง 
รัฐสภาแหง่สหภาพยุโรปมีคณะกรรมาธิการส
ามัญ 22 ชุด 
อันรวมถึงคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และด้านการต่างประเทศ 
ซึ่งสนับสนุนชว่ยเหลือคณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission - EC)10 
ในการรา่งกฎหมาย  
คณะกรรมาธิการในรัฐสภายุโรปเหล่านี้สามาร
ถแต่งต้ังคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมาได้ เชน่ 
คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน 
ภายใต้คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  
ในรัฐสภายังมีการจัดต้ังกลุ่มระหว่างฝ่ายต่าง 
ๆ (intergroups) 
โดยกลุ่มระหว่างฝ่ายท่ีใกล้เคียงกับเรื่องนี้มาก
ท่ีสุด คือ 
กลุ่มระหว่างฝ่ายด้านเสรีภาพในการนับถือศา
สนาหรือความเชื่อ 
และความอดทนอดกล้ันอยูร่ว่มกับความแตก
ต่างทางศาสนา  
หากว่าท่านเป็นสมาชิกรัฐสภายุโรป 
ท่านสามารถเข้ารว่มกลุ่มระหว่างฝ่ายท่ีไมส่ังกั
ดพรรคการเมืองนี้ได้ 
ซึ่งทุ่มเทให้กับการสร้างหลักประกันว่ากิจกรร
มต่างประเทศของสหภาพยุโรปได้สง่เสริมแล
ะคุ้มครองเสรีภาพในการนับถือศาสนา  
กลุ่มระหว่างฝ่ายนี้ชว่ยหล่อหลอมความคิดสํา
หรับนโยบายและกฎหมายใหม ่ ๆ 
ของสหภาพยุโรปในด้านเสรีภาพในการนับถือ

 
10 คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) 
เป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป 
“ซ่ึงมีหน้าท่ีในการส่งเสริมผลประโยชน์ส่วนรวมของสหภา
พยุโรป 

ศาสนา 
และกลุ่มดังกล่าวยังรว่มมือกับภาคประชาสังค
มในการหยิบยกประเด็นปัญหาเรง่ด่วนเก่ียวกั
บเสรีภาพในการนับถือศาสนาเข้ามาอยูใ่นคว
ามสนใจของผู้กําหนดนโยบายท่ีสําคัญในสหภ
าพยุโรป กิจกรรมของกลุ่มนี้ ได้แก่ 
การตีพิมพ์รายงานประจําปีถึงเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาท่ัวโลก  
 
 
ข้อแนะนําสําหรับการรณรงค์ในอนาคต  
 
สําหรับสมาชิกรัฐสภาของสภายุโรป: 

• ใช้กลไกทางรัฐสภาเพื่อสง่เสริมการคุ้มครอ
งสิทธิภายใต้อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป
และสนับสนุนการดําเนินการตามคําตัดสิน
ของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป       

  

 
สําหรับนักการเมืองในสหภาพยุโรป: 

• ใช้กลไกทางรัฐสภาเพื่อสง่เสริมและคุ้มคร
องเสรีภาพในการนับถือศาสนาในสหภาพ
ยุโรปและสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีประสานง
านประจําประเทศเข้ามารว่มทํางานกับอง
ค์กรเพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานอยา่งแข็งขันยิ่งขึ้น      

 
สําหรับสมาชิกรัฐสภายุโรป: 

• เข้ารว่มและสนับสนุนการดําเนินงานของก
ลุ่มระหว่างฝ่ายด้านเสรีภาพในการนับถือศ
าสนา 

• ใช้กลไกทางรัฐสภาในการหยิบยกประเด็น
ปัญหาเสรีภาพในการนับถือศาสนาขึ้นในรั
ฐสภายุโรป  

• รว่มทํางานกับเครือขา่ยภาคประชาสังคม 
เวทีการต่อต้านความไมอ่ดทนต่อความแต

ผ่านการเสนอและบังคับใช้กฎหมายและการดําเนินนโยบาย
และงบประมาณของสหภาพยุโรปอีกด้วย”  
https://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies/european-commission_en 
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กต่างและการเลือกปฏิบัติทางศาสนาแหง่
ยุโรป (European Platform against 
Religious Intolerance and 
Discrimination – EPRID) 
เพื่อรณรงค์และผลักดันประเด็นเสรีภาพใ
นการนับถือศาสนาในระดับสหภาพยุโรปใ
ห้มากยิ่งขึ้น  

 
สําหรับทุกฝ่าย: 

• เชิญผู้แทนพิเศษของสหภาพยุโรปด้านสิท
ธิมนุษยชนและผู้แทนพิเศษด้านเสรีภาพใ
นการนับถือศาสนาให้เดินไปทางประเทศข
องท่านและพบกับนักการเมืองระดับสูง  

• พบปะกับสมาชิกรัฐสภายุโรปและคณะผู้แ
ทนของสหภาพยุโรป 
เมื่อพวกเขาเดินทางไปประเทศของท่าน 
และสง่เสริมให้พวกเขาดําเนินการในด้านเ
สรีภาพในการนับถือศาสนาในสหภาพยุโร
ป   

• ประสานงานกับคณะผู้แทนของสหภาพยุโ
รปท่ีอยูใ่นประเทศของท่าน 
เพื่อชว่ยให้เกิดการปฏิบัติการตามแนวชี้แ
นะด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาในระดั
บประเทศขึ้น 

• ร้องขอความชว่ยเหลือจากสหภาพยุโรปใน
การหยิบยกประเด็นเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาและเชื่อมโยงกับประเด็นการละเมิ
ดสิทธิมนุษยชน  

• ใช้แนวชี้แนะด้านเสรีภาพในการนับถือศา
สนาและแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของ
สหภาพยุโรป 

 
11 ‘GSP+ 
เป็นสว่นหนึ่งของระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรข
องสหภาพยุโรป  (EU Generalised Scheme of 
Preferences -‘GSP’) 
ท่ีให้สําหรับประเทศกําลังพัฒนา 
สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นข้อเสนอแรงจูงใจทางการค้าเ

เป็นโครงรา่งสําหรับการพัฒนาหรือเสริมค
วามเข้มแข็งให้กับแผนปฏิบัติการระดับชา
ติด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

• ใช้กลไกทางรัฐสภาเพื่อกดดันให้ประเด็นเส
รีภาพในการนับถือศาสนาอยูใ่นวาระของก
ารเสวนาเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
การเจรจาต่อรองทางการค้า 
และการพูดคุยถึงความรว่มมือระดับภูมิภา
คของสหภาพยุโรป  

• หากเป็นไปได้ 
ใช้กลไกทางรัฐสภาในการนําประเด็นเสรีภ
าพในการนับถือศาสนาให้เข้าไปอยูใ่นกระ
บวนการพิจารณาทบทวนการให้ระบบสิท
ธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเชิงบวก (GSP+)11  
 

• รว่มทํางานกับองค์กรเอกชนระหว่างประเ
ทศ (INGOs) 
ท่ีรณรงค์ผลักดันประเด็นในสหภาพยุโรป 
และสื่อสารประเด็นข้อกังวลในระดับชาติใ
ห้กับชุมชนระหว่างประเทศ 

 

คณะกรรมการระหว่างรัฐอเมริกาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Inter-American 
Commission on Human Rights - 
IACHR) 
คณะกรรมการชุดนี้เป็นองค์กรอิสระภายใต้อง
ค์การรัฐอเมริกา (Organization of American 
States – OAS) 
โดยมีหน้าท่ีในการสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิม
นุษยชน และทํางานไปพร้อมกับศาล     

พิ่มเติมกับประเทศกําลังพัฒนาท่ีได้รับสิทธิพิเศษทา
งภาษีศุลกากรอยูแ่ล้วให้ปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่า
งประเทศท่ีสําคัญในด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรง
งาน การพัฒนาท่ียั่งยืนและหลักธรรมาภิบาล’   
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-
and-regions/ development/generalised-
scheme-of- 
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สิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอเมริกา (Inter-
American Court of Human Rights) 
ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการปกป้องคุ้มครองสิท
ธิมนุษยชนภายในระบบรัฐอเมริกา  
คณะกรรมการดังกล่าวสามารถรับเรื่องร้องเรี
ยนจากบุคคล 
ติดตามตรวจสอบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใ
นรัฐสมาชิก 
และตรวจสอบลําดับความสําคัญของประเด็น
ทํางาน 
 
มาตรา 44 
ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแหง่รัฐอเม
ริกา ระบุไว้ว่า:  
  “บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
หรือองค์กรภาคเอกชนท่ีได้รับการรับรองต
ามกฎหมายในรัฐสมาชิกหนึ่งหรือมากกว่านั้
น 
สามารถยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมก
ารอันประกอบด้วยข้อ 
กล่าวหาหรือข้อร้องทุกข์เก่ียวกับการละเมิ
ดสิทธิท่ีอยูใ่นอนุสัญญาฉบับนี้ท่ีตกลงโดยรั
ฐสมาชิก”   

 

คณะกรรมการชุดนี้สามารถเดินทางไปประเท
ศสมาชิกต่าง ๆ 
เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
และให้ข้อเสนอแนะ   
นอกจากนี้คณะกรรมการยังสามารถแต่งต้ังผู้ร
ายงานพิเศษในรายประเด็นหัวข้อ (thematic 
rapporteurs) 
เพื่อมุง่ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อกรณีเฉพาะ
ท่ีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชุมชนท่ีตกเ
ป็นเป้า  ในขณะนี้มีผู้รายงานพิเศษใน 10 ด้าน 
แต่ทว่ายังไมม่ีด้านเสรีภาพในการนับถือศาสน
า 
 
คณะกรรมการพิจารณารายงานจากบุคคลต่า

ง ๆ เก่ียวกับข้อกล่าวหาในการละเมิดสิทธิ 
หรือความคับข้องใจ 
และพยายามสํารวจถึงความเป็นไปได้ใน 
“การหาข้อยุติฉันมิตร” (friendly 
settlement)  
หากว่ากระบวนการดังกล่าวล้มเหลว 
คณะกรรมการสามารถสง่ต่อกรณีร้องเรียนไป
ให้กับทางศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอเมริก
า 
ตราบใดท่ีประเทศท่ีถูกร้องเรียนยอมรับในเข
ตอํานาจของศาล มีเพียง 
รัฐสมาชิกและคณะกรรมการท่ีสามารถยื่นคดี
ร้องเรียนให้กับศาลได้เท่านั้น    
 
ในกรณีท่ีร้ายแรงและเรง่ด่วนซึ่งมีอันตรายเกิ
ดขี้นได้ 
คณะกรรมการอาจร้องขอให้มีการดําเนินมาต
รการป้องกันล่วงหน้า  
มาตรการดังกล่าวสามารถเสนอผา่นหนังสือร้
องเรียนโดยบุคคล 
หรือเสนอโดยตรงจากทางคณะกรรมการเองก็
ได้ 
 
วิธีการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการ   

คู่มือชี้แนะในการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะ
กรรมการ 
ซึ่งรวมถึงการร้องเรียนให้มีมาตรการป้องกันล่
วงหน้าสําหรับสถานการณ์เรง่ด่วนเป็นกรณีพิเ
ศษ 
สามารถสืบค้นได้ทางออนไลน์ซึ่งมีฉบับภาษา
สเปน ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาอังกฤษและภาษาโปรตุเกส   
บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร 
สามารถยื่นหนังสือร้องเรียนได้ 
ไมว่่าจะเป็นการร้องเรียนเพื่อตนเองหรือเป็น
ตัวแทนของผู้อ่ืน  
ผู้ร้องเรียนหรือตัวแทนยังสามารถเปล่ียนแปล
งได้ในระหว่างกระบวนการ 
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โดยคณะกรรมการจะต้องได้รับการชี้แจงในก
รณีดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร  
มีข้อสังเกตว่า 
คณะกรรมการไมส่ามารถตรวจสอบข้อร้องเรี
ยนได้ 
จนกว่ามีการใช้กลไกการชดเชยเยียวยาทางก
ฎหมายภายในประเทศไปจนหมดแล้ว 
โดยได้นิยามการชดเชยเยียวยาทางกฎหมาย
ภายในประเทศ (domestic judicial 
remedies) 
ว่าต้องเป็นกลไกท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
ด้วยเหตุนี้จึงสามารถข้ามขั้นตอนศาลภายใน
ประเทศได้ 
หากว่าศาลดังกล่าวไมส่ามารถคุ้มครองสิทธิท่ี
ถูกละเมิด 
หรือไมม่ีความสามารถในการให้หลักประกันไ
ด้ว่าคําสั่งของศาลจะได้รับการยึดถือปฏิบัติ  
ระยะเวลาของอายุความในการยื่นหนังสือร้อง
เรียน คือ ภายในระยะเวลา 6 
เดือนหลังจากท่ีใช้กลไกร้องเรียนภายในประเ
ทศไปจนหมดแล้ว 
 
ข้อแนะนําสําหรับการรณรงค์ในอนาคต: 

• เข้ารว่มทํางานกับกระบวนการรายงานขอ
งคณะกรรมการ 
และรณรงค์เรียกร้องต่อรัฐบาลของท่านให้
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมกา
ร   

• ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรณีการละเมิดเสรี
ภาพในการนับถือศาสนาต่อคณะกรรมการ 
กรณีดังกล่าวอาจชว่ยสง่เสริมให้มีการจัดต้ั
งผู้รายงานพิเศษในประเด็นเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาได้ 

 
 
 
วิธีการร่วมทํางานกับกลไกสิทธิมนุษยช
นของสหประชาติ  

มีกลไกขององค์การสหประชาชาติในหลายสว่
นท่ีสามารถยกระดับประเด็นเสรีภาพในการนั
บถือศาสนาได้  อยา่งไรก็ดี 
สําหรับเป้าหมายของสมาชิกรัฐสภา 
รูปแบบการเข้าไปมีสว่นรว่มท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
คือ การทํางานรว่มกับกระบวนการพิเศษ 
โดยเฉพาะ 
ผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติด้านเสรีภาพใน
การนับถือศาสนาหรือความเชื่อ 
ซึ่งเปิดโอกาสให้องค์กรสิทธิมนุษยชนแหง่ชา
ติของประเทศต่าง ๆ 
องค์การระหว่างรัฐบาลและองค์กรภาคเอกช
น ชุมชนศาสนาหรือลัทธิความเชื่อต่าง ๆ 
รวมท้ังบุคคลสามารถยื่นข้อมูลท่ีนา่เชื่อถือท่ีอ
าจนําเข้ากระบวนการตรวจสอบเก่ียวกับการล
ะเมิดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาท่ีอาจเ
กิดขึ้นหรือเกิดไปแล้วได้  
ผู้ท่ีดํารงตําแหนง่ดังกล่าวในปัจจุบัน คือ                 
ดร. อาห์เม็ด ชาฮีด (Ahmed Shaheed)  
 
ผู้รายงานพิเศษนั้นได้รับการแต่งต้ังโดยคณะม
นตรีสิทธิมนุษยชนแหง่สหประชาชาติ (UN 
Human Rights Council – HRC) 
โดยมีขอบเขตอํานาจในการบง่ชี้ถึงอุปสรรคต่
อการมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา  
ผู้รายงานพิเศษสามารถดําเนินภารกิจเดินทาง
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเทศต่าง ๆ 
สื่อสารโดยตรงกับรัฐบาลเก่ียวกับประเด็นการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาท่ีได้รั
บรายงานหรือร้องเรียน 
และเสนอรายงานประจําปีและข้อเสนอแนะใ
ห้กับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหง่สหประชา
ชาติ 
ข้อมูลท่ีสง่ให้กับผู้รายงานพิเศษเก่ียวกับข้อก
ล่าวหาการละเมิดสิทธิจะยังถูกเก็บเป็นความ
ลับจนกว่าผู้รายงานพิเศษจะสง่หนังสืออยา่งเ
ป็นทางการหรือหนังสืออุทธรณ์เรง่ด่วนต่อผู้ล
ะเมิดท่ีถูกกล่าวหา 
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โดยนําเสนอประเด็นข้อหว่งใยและข้อเสนอแ
นะ  
หนังสือทางการท่ีสง่ไปและคําตอบท่ีได้รับจะถู
กเรียบเรียงอยูใ่นรายงานสาธารณะท่ีสง่ให้กับ
ทางคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
เพื่อสง่หนังสืออยา่งเป็นทางการให้กับรัฐ 
ผู้รายงานพิเศษไมจํ่าเป็นต้องมีเง่ือนไขท่ีว่า 
รัฐซึ่งถูกร้องเรียนจะต้องให้สัตยาบันต่อสนธิสั
ญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือในภู
มิภาค 
หรือเหยื่อผู้ถูกละเมิดท่ีกล่าวหาต้องใช้กลไกช
ดเชยเยียวยาภายในประเทศจดหมดเสียก่อน  
บุคคลสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ผา่นแบบสอ
บถามในระบบออนไลน์ 
ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล 

 
อยา่งไรก็ตาม 
ผู้รายงานพิเศษไมส่ามารถดําเนินการได้ 
หากไมไ่ด้รับความยินยอมจากเหยื่อผู้ถูกละเมิ
ด หรือผู้แทนทางกฎหมาย 
หรือสมาชิกครอบครัว 
และจําเป็นต้องได้รับความยินยอมให้ชื่อของเ
หยื่อปรากฏในการสื่อสารต่อรัฐบาลหรือผู้มีอํา
นาจท่ีเก่ียวข้องด้วย กล่าวคือ 
รูปแบบหนังสืออุทธรณ์เรง่ด่วนหรือหนังสือทา
งการของผู้รายงานพิเศษจะต้องมีชื่อของเหยื่
อท่ีกล่าวหาอยูใ่นนั้นด้วย 
เว้นแต่กรณีท่ีเหยื่อผู้ถูกละเมิด (หรือผู้แทน) 

 
12 รายงานหนังสือโต้ตอบ (communications reports) 
ได้รับการตีพิมพ์รว่มกันโดยกระบวนการพิเศษสําหรับ
สมัยประชุมท่ัวไปของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น 
และมีบทสรุปโดยยอ่เก่ียวกับข้อกล่าวหาท่ีสง่ให้กับรัฐ 
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผู้ละเมิดสิทธ ิ
13 กระบวนการ UPR 
เป็นกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนขอ
งแต่ละประเทศในรอบ 4 ปี โดยรัฐสมาชิกอ่ืน 
องค์กรสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติต่าง ๆ 

แจ้งอยา่งชัดเจนถึงข้อกังวลเรื่องความมั่นคงป
ลอดภัย  
กระบวนการเชน่เดียวกันนี้ใช้กับรายงานสาธา
รณะท่ีรวบรวมหนังสือทางการของผู้แทนพิเศ
ษและหนังสือตอบรับจากรัฐบาลผู้ละเมิดด้วย
12  
 
เมื่อรัฐสมาชิกของสหประชาชาติพยายามท่ีจ
ะให้ตัวแทนของตนได้รับเลือกในคณะมนตรีสิ
ทธิมนุษชน 
รัฐเหล่านี้มักให้ปฏิญาณและให้คํามั่นสัญญาโ
ดยสมัครใจในประเด็นสิทธิมนุษยชน  
แต่คําปฏิญาณเหล่านี้มักจะคลุมเครือ 
ทําให้มีโอกาสอยา่งจํากัดในการตรวจสอบ 
 

 

 
ข้อแนะนําสําหรับการรณรงค์ในอนาคต: 

• ใช้กลไกทางรัฐสภา 
ตามรายละเอียดในสว่นท่ีผา่นมาในคู่มือนี้ 
กระตุ้นให้รัฐบาลของท่านเชิญผู้รายงานพิเ
ศษเข้ามาเยือนประเทศของท่าน 
และให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเก่ียวกั
บเสรีภาพในการนับถือศาสนาท่ีให้กับรัฐบ
าลของท่านในรายงานของผู้รายงานพิเศษ
ท่ีเสนอต่อคณะมนตรีสทิธิมนุษยชน 
หรือระหว่างการทบทวนรายงานสถานการ
ณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic 
Review - UPR)13 สําหรับประเทศของท่าน  

และสมาชิกในภาคประชาสังคมสามารถยื่นรายงานแล
ะข้อเสนอแนะต่อรัฐในกระบวนการดังกล่าวได้  
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• ใช้รายงานของผู้รายงานพิเศษในการเสนอ
ประเด็นสําคัญท่ีเป็นข้อกังวลทางกฎหมาย
เป็นการเฉพาะ 
ท่ีเก่ียวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
และข้อกังวลต่อกรณีการละเมิดแต่ละกรณี   

• หากว่ารัฐบาลของท่านพยายามรับเลือกต้ัง
ในคณะมนตรี            สิทธิมนุษยชน  
เข้าไปทํางานในกระบวนการรา่งแถลงคําป
ฏิญาณของรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่
ามีการให้คํ่ามั่นสัญญาท่ีหนักแนน่เป็นรูปธ
รรมต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาอยูด้่ว
ย  กิจกรรมท่ีแนะนํา ได้แก่ 
การยื่นหนังสือทางการต่อรัฐมนตรี 
การเปิดอภิปรายในรัฐสภา 
และการต้ังกระทู้ถามท้ังแบบปากเปล่าแล
ะแบบเป็นลายลักษณ์อักษร    

 
วิธีการทํางานร่วมกับภาคประชาสังคม 
ภาคประชาสังคมท่ีมีเสรีภาพและแข็งขันมีคว
ามสําคัญต่อประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบ
าล  
องค์กรภาคประชาสังคมเป็นตัวแทนรณรงค์เรี
ยกร้องให้กับสาธารณชน 
และทําหน้าท่ีตรวจสอบรัฐบาล  
งานวิจัยและประสบการณ์เฉพาะทางขององค์
กรเหล่านี้มีคุณค่าอยา่งยิ่งสําหรับสมาชิกรัฐส
ภาท่ีพยายามเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับการละเมิ
ดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
ในรายประเทศ 
หรือในรายประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเสรีภาพดังก
ล่าว 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หลายประเทศมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหง่ชาติ 
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระท่ีตรวจสอบข้อกล่าวหาเก่ี
ยวกับการละเมิดสทิธิมนุษยชน 

และให้ข้อเสนอแนะสําหรับการแก้ไขชดเชยต่
อรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ  
ข้อเสนอแนะเหล่านี้ไมไ่ด้มีผลผูกพันทางกฎห
มาย 
แต่อาจใช้อ้างในการดําเนินคดีตามกฎหมายห
รือในการรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายได้  
ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศเม็กซิโก 
ข้อค้นพบจากการตรวจสอบของคณะกรรมกา
รสทิธิมนุษยชนต่อกรณีการขับไล่ชุมชนศาสน
าออกจากบ้านและท่ีดินถูกใช้ในการรณรงค์เรี
ยกร้องให้รัฐบาลดําเนินการแทรกแซงต่อกรณี
ดังกล่าว  
 
บางประเทศมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนใน
ระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถ่ินเชน่กัน 
ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศอินเดีย 
รัฐสว่นใหญภ่ายใต้ระบบสหพันธรัฐมคีณะกรร
มการสิทธิมนุษยชนประจํารัฐ 
ดังนั้นจึงแนะนําว่าควรยื่นรายงานเบื้องต้นเก่ีย
วกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กับคณะกรรม
การสิทธิมนุษยชนประจํารัฐก่อน 
แล้วจึงยกระดับการร้องเรียนในระดับประเทศ
หากจําเป็น 
 
องค์กรภาคเอกชน (NGOs)  
องค์กรภาคเอกชนท่ีนา่เชื่อถือจะจัดทําข้อเสน
อเชิงนโยบายและทางกฎหมาย 
ท่ีอยูบ่นฐานของงานวิจัยและการวิเคราะห์ซึ่ง
สามารถสนับสนุนสมาชิกรัฐสภาในการทําหน้
าท่ีตรวจสอบและพัฒนานโยบายได้ 

 
การรว่มมือท่ีมีประสิทธิผลในการรณรงค์เฉพา
ะเรื่องระหว่างสมาชิกรัฐสภา 
องค์กรภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน 
สามารถกดดันรัฐบาลให้ดําเนินการต่อประเด็
นท่ีเป็นเรื่องท่ีกังวลรว่มกันได้  
ภาคประชาสังคมควรถูกมองเป็นแหล่งข้อมูล
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ท่ีสําคัญและเป็นพันธมิตรท่ีขาดไมไ่ด้ในความ
พยายามปกป้องและสง่เสริมเสรีภาพในการนั
บถือศาสนา  
 
ตัวอยา่งของเครือขา่ยภาคประชาสังคมท่ีทําง
านอยา่งได้ผล คือ 
เครือขา่ยเวทีต่อต้านความไมอ่ดทนต่อความแ
ตกต่างและการเลือกปฏิบัติทางศาสนาแหง่ยุโ
รป (European Platform against Religious 
Intolerance and Discrimination-EPRID) 
ซึ่งพยายามเสริมความเข้มแข็งให้กับนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านเสรีภาพในการนับถือศาส
นาของสหภาพยุโรปผา่นการทํางานรว่มกับส
ถาบันองค์กรภายใต้สหภาพยุโรปต่าง ๆ  
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2018 เครือขา่ย EPRID 
ได้เปิดตัวการรณรงค์เรื่อง 
ผู้ปกป้องเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
(#FoRBDefender campaign) 
ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการอภิปรายพูด
คุยในระดับสหภาพยุโรปถึงวิธีท่ีทําให้มีการป
ฏิบัติท่ีดีขึ้นตามแนวชี้แนะของสหภาพยุโรปว่
าด้วยเสรีภาพในการนับถือศาสนา  
ขบวนในสื่อสังคมออนไลน์ได้เชื้อเชิญให้ผู้คน
จากทุกสาสนาและท่ีไมม่ีศาสนาได้ประกาศต
นว่า “จะนับถือศาสนาหรือไม ่
นั่นเป็นสิทธิของฉัน!” (Believe it or not, it’s 
my Right!) 
ซึ่งเปน็การสร้างความตระหนักรู้ถึงเสรีภาพใน
การนับถือศาสนา  
และเป็นการยืนหยัดรว่มกันกับนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนท่ัวโลก 

 
ส่ือ   
สื่อมีสว่นสําคัญในการสร้างอิทธิพลต่อการกํา
หนดวาระของรัฐบาล 
และความเห็นของสาธารณชน 
รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้  
สื่อท้องถ่ินมีความสําคัญต่อการสร้างความตร

ะหนักรู้เก่ียวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาใ
นพื้นท่ีชุมชนหรือภูมิภาค 
ในขณะท่ีสื่อระดับชาติมีแนวโน้มท่ีจะเป็นท่ีส
นใจต่อรัฐบาล 
กําหนดประเด็นท่ีเป็นท่ีสนใจระดับชาติ 
และกระตุ้นความสนใจให้กับสื่อนานาชาติ    
 
สมาชิกรัฐสภาสามารถสร้างความสนใจต่อกา
รทํางานในประเด็นเสรีภาพในการนับถือศาส
นาด้วยการรว่มทํางานกับสื่อ 
ด้วยวิธีดังต่อไปนี้  

• ออกจดหมายขา่ว  
• เขียนบทความหรือบล็อก 
ท่ีอยูใ่นสว่นความคิดเห็นในหนังสือพิมพ์  

• เขียนจดหมายรว่มกันถึงบรรณาธิการ 
• เผยแพรข่้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์โดยตร
ง ได้แก่ เฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์ 
ซึ่งนักขา่วท่ีทํางานขา่วในระดับประเทศแล
ะนานาชาติประจําการอยู ่ 

  
 

กิจกรรมท่ีแนะนํา: 
• แชร์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนั
บสนุนเสรีภาพในการนับถือศาสนาในวันท่ี 
27 ตุลาคมของทุกปี 
ซึ่งเป็นวันเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือ
ความเชื่อสากล  เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
#FoRBdefender 
และแชร์ข้อความแนะนําบนสื่อสังคมออนไ
ลน์ อยา่งเชน่  
 

ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางความคิด 
มโนธรรมสํานึก ศาสนาหรือความเชื่อ 
ชว่ยกันสร้างความตระหนักรู้ต่อเสรีภาพใน
การนับถือศาสนา #FORB 
และรว่มกันกับผู้คนจากทุกศาสนาและผู้ท่ี
ไมน่ับถือศาสนาจากท่ัวโลกเพื่อประกาศว่า 
“จะนับถือศาสนาหรือไม ่
นั่นเป็นสิทธิของฉัน!”[Believe it or not, 
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it’s my Right!] https://forb-defenders. 
org/take-action #FoRBdefender 
@IPP_FORB 

 
ลงมือปฏิบัติ  
ลงมือปฏิบัติการในวันเสรีภาพในการนับถือศา
สนาหรือความเชื่อสากล ในวันท่ี 27 ตุลาคม  

• แชร์ข้อความเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาในสื่อสังคมออนไลน์   

• ต้ังกระทู้ถามในรัฐสภาเก่ียวกับประเด็นเสรี
ภาพในการนับถือศาสนา  

• เสนอญัตติอภิปรายในรัฐสภาของท่านถึงส
ถานการณ์เสรีภาพในการนับถือศาสนาท่ีเ
กิดขึ้นท่ัวโลก 
และแนวทางตอบสนองของรัฐบาล  

• ทําหนังสือถึงผู้แทนพิเศษหรือทูตพิเศษด้า
นเสรีภาพในการนับถือศาสนาในประเทศข
องท่านเก่ียวกับประเด็นข้อหว่งใย 
หรือรณรงค์ผลักดันให้มีการจัดต้ังตําแหนง่
ผู้แทนพิเศษหรือทูตพิเศษในด้านนี้ 
หากว่ายังไมม่ี  

• จัดต้ังกลุ่มระหว่างพรรคการเมืองในด้านเส
รีภาพในการนับถือศาสนาในรัฐสภาของท่
านเพื่อสร้างจุดสนใจรว่มกันสําหรับกิจกรร
มการรณรงค์เชิงนโยบายในระยะยาว  

• ติดต่อสํานักงานเลขาธิการของคณะกรรม
การนานาชาติแหง่สมาชิกรัฐสภาเพื่อเสรีภ
าพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ 
(IPPFoRB) 
เพื่อบอกรับข้อมูลขา่วสารล่าสุดเก่ียวกับเส
รีภาพในการนับถือศาสนาต่อสมาชิกรัฐสภ
า 

 
ลิงค์ท่ีเก่ียวข้องและข้อมูลเพ่ิมเติม  
ลิงค์ท่ีเก่ียวข้อง  
ฟอรั่ม-เอเชีย (Forum-Asia): 
เป็นสํานักงานเลขาธิการสําหรับเครือขา่ยองค์

กรภาคประชาสังคมด้านสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหง่ชาติในภูมิภาคเอเชีย 
และเป็นเสียงสําคัญท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงใน
ภูมิภาค 
องค์กรนี้ยังเรียกร้องให้มีการจัดต้ังกลไกสิทธิม
นุษยชนระดับภูมิภาคของเอเชียอีกด้วย 
https://www.forum-
asia.org/เครือข่ายการประชุมภาคประชาสังค
มอาเซียน/เวทีภาคประชาชนอาเซียน (ASEAN 
Civil Society Conference/ ASEAN Peoples’ 
Forum-ACSC/APF): ฟอรั่ม-เอเชีย (Forum-
Asia): 
เป็นกลุ่มขององค์กรภาคประชาสังคมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีจัดกิจกรรมคู่ขนานระหว่าง
การประชุมสุดยอดอาเซยีน 
โดยมีองค์กรสมาชิกท่ีหลากหลาย 
ต้ังแต่องค์กรท่ีสนใจประเด็นสิทธิมนุษยชน 
ไปจนถึงประเด็นด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม 
เครือขา่ยนี้จึงมีขอบเขตการทํางานท่ีกว้างและ
เป็นตัวแทนของเสียงจากหลายกลุ่ม 
องค์กรนี้มีเป้าหมายในการเปิดพื้นท่ีพูดคุยกับ
ผู้นําอาเซียนและสร้างพื้นท่ีให้กับประชาชนท่ัว
ไปในการสง่เสียงเรียกร้องในประเด็นปัญหาขอ
งตน  http://www. acsc-apf.org/ 

 

องค์กร CSW: องค์กร CSW 
(องค์กรรว่มใจชาวคริสต์ท่ัวโลก [Christian 
Solidarity Worldwide]) 
เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนท่ีเชี่ยวชาญในเรื่องเ
สรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ 
ทํางานกว่า 20 ประเทศท้ังในเอเชีย แอฟริกา 
ตะวันออกกลางและลาตินอเมริกา  
รายงานเชิงลึกเก่ียวกับสถานการณ์เสรีภาพใน
การนับถือศาสนาในประเทศเหล่านี้สามารถสื
บค้นได้ในลิงค์นี้ 
และยังมีบล็อกเก่ียวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน 
ว่าด้วยเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
https://www.csw.org.uk/ 
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เครือข่ายเวทีต่อต้านความไม่อดทนต่อความแต
กต่างและการเลือกปฏิบัติทางศาสนาแห่งยุโรป 
(EPRID):  เครือขา่ย EPRID 
เป็นเครือขา่ยองค์กรภาคประชาสังคม 
องค์กรศาสนาและบุคคลต่าง ๆ 
ท่ีทํางานรว่มกันในระดับสหภาพยุโรปเพื่อสง่เส
ริมเสรีภาพในการนับถือศาสนาท่ีกําหนดไว้ในป
ฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางกา
รเมือง 
และเครื่องมือกลไกสิทธมินุษยชนระหว่างประเ
ทศอ่ืน ๆ เคมเปญรณรงค์ #FoRBDefender 
ของ EPRID 
เชิญชวนผู้คนจากทุกศาสนาและผู้ท่ีไมน่ับถือศ
าสนาประกาศรว่มกันว่า  
“จะนับถือศาสนาหรือไม ่ นั่นเป็นสิทธิของฉัน!” 
ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงเสรีภาพในก
ารนับถือศาสนา  
และเป็นการยืนหยัดต่อสู้รว่มกันกับนักปกป้องสิ
ทธิมนุษยชนท่ัวโลก http://www.eprid. eu/ 

 
ข้อมูลสําหรับศึกษาเพ่ิมเติม: 
รายงานเชิงประเด็นรายหัวข้อและรายงานเฉ
พาะประเทศท่ีจัดทําโดยผู้รายงานพิเศษด้านเ
สรีภาพในการนับถือศาสนาแหง่สหประชาชา

ติ 
ท่ีดํารงตําแหนง่อยูใ่นปัจจุบันและในอดีตมีขอ
บเขตการดําเนินงานในการเสนอบทวิเคราะห์เ
ชิงลึกถึงการทําให้เสรีภาพในการนับถือศาสน
าเกิดขึ้นจริงท่ัวโลก   
 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้เก่ียวกับเสรีภาพในกา
รนับถือศาสนาหรือความเชื่อ (Freedom of 
Religion or Belief Learning Platform) 
เป็นแหล่งข้อมูลท่ีชว่ยให้บุคคล 
ชุมชนและผู้มีอํานาจในการตัดสินใจเชิงนโยบ
าย ได้เรียนรู้ สะท้อนความคิด 
และสง่เสริมเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือ
ความเชื่อท่ัวโลก  http://www.forb-
learning.org/ 

 
มูลนิธิเสรีภาพทางศาสนากับธุรกิจ (Religious 
Freedom and Business Foundation) 
ให้การศึกษาแก่ชุมชนภาคธุรกิจท่ัวโลกเก่ียวกั
บเรื่องเสรีภาพทางศาสนานั้นดีต่อธุรกิจอยา่งไ
ร 
โดยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจรว่มมือกับรัฐบาลแ
ละองค์กรภาคเอกชนสง่เสริมการเคารพเสรีภ
าพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ    
https:// 
religiousfreedomandbusiness.org/about 
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