สรุปผลการเสนอรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
เรื่อง เสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ และการเลือกปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม กรณีการห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ
๑. ความเป็นมา
๑.๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นควรให้ตรวจสอบคาร้องที่ ๑๙๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กรณี ข องโรงเรี ย นวั ด มั ธ ยมหนองจอกห้ า มนั ก เรี ย นหญิ ง มุ ส ลิ ม แต่ ง กายตาม
หลักศาสนาอิสลาม (ฮิญาบ) และได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นคาร้องที่ ๒๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ขอให้มีการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ด้านสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา
และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ เนื่องจากบุตรสาวของผู้ร้อง
ได้สมัครเข้าทางานในบริษัทเอกชนและบริษัทดังกล่าวมีกฎห้ามบุคคลสวมฮิญาบเวลาทางาน ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า
ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังมีกรณีการห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ในหน่วยงาน
บางแห่ง เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน เป็นต้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นควรศึกษาเรื่องเสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในการ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศาสนธรรม ศาสนบั ญ ญั ติ และการเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เป็ น ธรรม กรณี การห้ า มสตรี
ที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ และจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๑.๒ ในการจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง เสรีภาพในการถือ
ศาสนา เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีการห้าม
สตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ ได้ดาเนินการโดยคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้มีการศึกษาเอกสาร และจัดรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลาม
๑.๓ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เห็ นชอบรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย เสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ และการเลือกปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรม กรณีการห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ
๑.๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหนังสือที่ สม ๐๐๐๔/๙๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
ถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอรายงานผลการพิจารณาฯ เรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีข้อเสนอแนะนโยบาย
สรุปได้ดังนี้
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๑.๔.๑ ให้ คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงยุติธ รรม กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึก ษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่ งเสริมการปกครองท้อ งถิ่น) และหน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ ง ควรพิจารณาทบทวน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง ที่อาจเป็นการจากัดเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา
รวมถึงการแต่งกาย ที่ไม่อยู่ในข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรื อศีล ธรรมอัน ดีข องประชาชน รวมทั้ งก าชับ หน่ วยงานในความรับ ผิ ดชอบและเจ้าหน้าที่ ให้ ป ฏิ บัติ ตาม
กฎ ระเบียบที่รองรับเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา รวมถึงการแต่งกายอย่างจริงจัง
๑.๔.๒ คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ งสภาการพยาบาล
ควรร่วมกันกาหนดแนวทางในการแต่งกายของพยาบาล นักเรียนและนักศึกษาพยาบาลที่นับถือศาสนาอิสลาม
ให้สามารถสวมผ้าคลุมศีรษะตามหลักศาสนาได้ในลักษณะเดียวกัน เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อไป
๑.๔.๓ คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
สาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมี
การสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนั กในการเคารพสิทธิมนุษยชนให้แก่องค์กรธุรกิจในอานาจหน้าที่ที่
รับผิดชอบ โดยอาจจะมีมาตรการในการดาเนินการต่างๆ ทางนโยบายและทางกฎหมายเพื่อป้องกัน ส่งเสริม และ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจ และโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการสวมผ้าคลุม
ศีรษะ (ฮิญาบ) ตามหลักศาสนา ควรที่จะสร้างความเข้าใจเพื่อไม่ให้มีการปฏิบัติที่อาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรม และหากมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ผู้เสียหายก็ควรได้รับการชดเชยและเยียวยาความเสียหาย
ซึ่งก็จะทาให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนมีความตระหนักถึงการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมมากขึ้น
๑.๔.๔ คณะรั ฐ มนตรี ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมในการที่ จ ะมี ก ฎหมายกลางที่ เกี่ ย วกั บ
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุต่างๆ ตามที่รับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย
กติก าระหว่างประเทศว่าด้ว ยสิ ท ธิพ ลเมือ งและสิ ท ธิท างการเมือ ง กติก าระหว่างประเทศว่าด้ว ยสิ ท ธิท าง
เศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรม อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างเชื้ อ ชาติ ใ นทุ ก รู ป แบบ
ที่ ป ระเทศไทยเป็ น ภาคี ที่ มี ห ลั ก การคุ้ ม ครองบุ ค คลจากการเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เป็ น ธรรมเพราะเหตุ
แห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่น กาเนิ ด เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุ ค คล ฐานะทางเศรษฐกิ จ หรื อ สั งคม ความเชื่ อ ทางศาสนา การศึ ก ษาอบรม ความคิ ด เห็ น
ทางการเมือง ความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน หรือสถานะอื่น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะศึกษาเพื่อเสนอแนะนโยบายในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อไป
๒. ผลการตอบกลับจากคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ส านั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนั งสื อส านั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๓๖๑๙๖
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติรับทราบข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับไปพิจารณา
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ร่ วมกั บกระทรวงการต่ างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุ ติ ธรรม กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสภาการพยาบาล เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าวและสรุปผลการพิจารณา
หรือผลการดาเนิ นการเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ าวในภาพรวม แล้วส่ งให้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๒.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๒๐๕(๒)/๕๙๗๒ ลงวันที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นด้วยกับข้อเสนอตามรายงานผลการพิจารณาฯ โดยไม่มี
ข้อคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม
๒.๓ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีหนังสือที่ พณ ๐๒๐๘.๒/๗๐๗๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งว่า
ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคลที่อยู่
ในการกากับดูแลของกรมพั ฒ นาธุรกิจการค้า บุคคลทุ กคนสามารถจดทะเบียนและประกอบธุรกิจได้อย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบส่วนใดที่จะเป็นการจากัดสิทธิของสตรี หรือเป็นการละเมิด
สิ ทธิมนุ ษ ยชน หรื อแบ่ งแยกในเรื่ องของศาสนาจนก่ อให้ เกิ ดการเลื อกปฏิ บั ติ นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้ มี
มาตรการในการควบคุมและกากับดูแลองค์กรภาคธุรกิจในกากับให้มีการดาเนินงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม ธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่าเสมอ ส่วนความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องการ
ให้สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในการเคารพสิทธิมนุษยชนให้แก่องค์ กรธุรกิจ เช่น กาหนดให้องค์กรธุรกิจ
เสนอมาตรการหรือแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน และควรมีมาตรการในการประกัน
ว่ าผู้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจะได้ รั บ การเยี ย วยา (ดู เพิ่ ม เติ ม ข้ อ ๑.๔.๓) กระทรวงฯ จะน าข้ อ เสนอดั งกล่ า ว
ไปพิจารณาประกอบการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ การจดทะเบียนเพื่อให้นิติบุคคลเสนอมาตรการหรือ
แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยเคารพสิ ทธิมนุษยชน ทั้งนี้ การปรับปรุงหลั กเกณฑ์จะต้องอยู่ภายใต้
อานาจและขอบเขตภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ ต่อไป
๒.๔ กระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ ๐๒๐๐๗/๗๗๕๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ แจ้งว่า ไม่ขัดข้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการพิจารณาทบทวนกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง ที่อาจเป็นการจากัดเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา รวมถึง
การแต่งกาย ที่ไม่อยู่ในข่ายเป็น ปฏิ ปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอัน ดีของประชาชน (ดูเพิ่มเติมข้อ ๑.๔.๔) แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมาะสมใน
การให้มีกฎหมายกลางที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยเห็นว่า การกาหนดให้มีกฎหมายกลาง
ในเรื่องดังกล่าวอาจมีประโยชน์ในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากมีการบัญญัติไว้ชัดเจนในที่เดียวกัน

๔

แต่อาจมีปัญหาอุปสรรคในการร่างและการตีความกฎหมายได้ เนื่องจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องต่างๆ มีขอบเขตที่หลากหลาย การบัญญั ติเป็นกฎหมายกลางอาจไม่ครอบคลุม
ทุกกรณีและอาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ และเห็นว่าการรับรองหลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไว้
ในรัฐธรรมนูญน่าจะเหมาะสมและเพียงพอแล้ว
๒.๕ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ได้ มี ห นั ง สื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด่วน ที่ กลต.สภ. ๒๕๖๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ แจ้งว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ บริษัทจดทะเบียน และ
ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ตัวแทน
สั ญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้ า) ด าเนิ น ธุ รกิ จด้ วยความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม เช่ น กรณี บ ริ ษั ทจดทะเบี ยนก าหนด
ให้ เปิ ดเผยข้อมูลการดาเนิ นการดังกล่าวในรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานแห่ง
ความยั่งยืนของกิจการ ตามแนวทางที่ระบุไว้ในคู่มือจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลแบบ ๕๖-๑ แบบ ๖๙-๑
ซึ่งความรับผิ ดชอบต่อสั งคมที่ต้องเปิดเผยดังกล่ าว ครอบคลุมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมด้วย อย่างไรก็ดี คู่มือฯ ดังกล่าว ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเสรีภาพในการแต่งกาย
ตามศาสนบัญญัติไว้
โดยที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ฯ จะมีการซักซ้อมความเข้าใจกับบริษัทจดทะเบียน
ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งมีการซักซ้อมความเข้าใจในการดาเนินงานกับผู้ประกอบธุรกิจเป็นประจาทุกปี
ดังนั้ น สานักงานคณะกรรมการกากับ หลั กทรัพย์ฯ จึงเห็ นว่า สามารถนาเรื่องเสรีภาพในการแต่งกายตาม
ศาสนบัญญัติ (เช่น บริษัทจดทะเบียนไม่ควรมีข้อห้ามมิให้สตรีที่นับถือศาสนาสวมฮิญาบในขณะปฏิบัติงาน)
ไปรวมเป็นส่วนหนึ่งในการซักซ้อมความเข้าใจกับบริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบธุรกิจได้ นอกจากนี้ หาก
มีการปรับ ปรุงแก้ไขคู่มือฯ ในโอกาสต่อไป ส านักงานฯ จะพิจารณานาเรื่องดังกล่ าวไปเป็นคาอธิบายหรือ
ตัวอย่างเพิ่มเติมต่อไป

สานักวิจัยและวิชาการ
๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

