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บทที่ 1 

บทน าทั่วไป 

 

1. วัตถุประสงค์ของหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการจัดท า
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ประชำคมระหว่ำงประเทศได้ตระหนักดีว่ำ กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ได้เกิดจำกภำครัฐแต่เพียง
อย่ำงเดียว องค์กรภำคธุรกิจ ก็สำมำรถละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมได้ เช่น กำรละเมิดสิทธิ
ด้ำนแรงงำน กำรใช้แรงงำนเด็ก กำรใช้แรงงำนบังคับ กำรเลือกปฏิบัติระหว่ำงลูกจ้ำง กำรปล่อยมลพิษเป็น
อันตรำยแก่สิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นต้น ปัจจุบัน แม้จะมีกฎหมำยระหว่ำงประเทศและ soft law จ ำนวนมำก 
ที่วำงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพันธกรณีของรัฐที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนในทำงระหว่ำงประเทศ แต่กลับไม่มี
กฎเกณฑ์ในรูปตรำสำรระหว่ำงประเทศระดับสำกลใดเลย ที่มำควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจของหน่วยหรือองค์กร
ทำงธุรกิจในประเทศหรือกำรด ำเนินธุรกิจของบรรษัทหรือองค์กรข้ำมชำติ ในอดีตที่ผ่ำนมำ สหประชำชำติ 
มีควำมพยำยำม ที่จะออกตรำสำรระหว่ำงประเทศชื่อว่ำ Norms on the Responsibilities of Transnational 
Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights แต่ก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
ต่อมำเลขำธิกำรสหประชำชำติ ได้แต่งตั้งศำสตรำจำรย์  John Ruggie ให้เป็นผู้แทนพิเศษเพ่ือจัดท ำรำยงำน
ขึ้น โดยผู้แทนพิเศษได้เสนอหลักกำรชี้แนะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจตำมกรอบงำนของสหประชำชำติ 
ในกำรคุ้มครอง เคำรพและเยียวยำ หรือที่รู้จักดีว่ำ UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights (UNGPs) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่มีจุดมุ่งหมำย ที่จะประกันถึงควำมรับผิดชอบ กำรด ำเนินกระบวนกำร
ประกอบธุรกิจและกำรท ำงำนที่เหมำะสม เพ่ือมิให้เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน มีส่วนร่วม ในกำรละเมิด  
อันจะก่อให้เกิดผลกระทบ รวมทั้งเพ่ือที่จะลดควำมรุนแรงของผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น ตลอดจนกำรเยียวยำ
ควำมเสียหำยที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส ำหรับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ภำยใต้แนวทำงของ UNGPs ประกอบด้วยสำมเสำหลัก คือ  

1. หน้ำที่ของรัฐ ในกำรปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กล่ำวคือรัฐย่อมมีหน้ำที่ในกำรคุ้มครองบุคคล 
ทั้งปัจเจกชนและประชำชนทั่วไป หรือในรูปแบบของกำรรวมกลุ่ม เช่น ชุมชน ภำยใต้เขตอ ำนำจหน้ำที่  
ตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ทั้งหลำยที่มีอยู่ เพ่ือป้องกันและแก้ไขกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่มีควำมเชื่อมโยง
หรือมีควำมสัมพันธ์กับกำรประกอบกิจกำรหรือด ำเนินกระบวนง ำนของภำคธุรกิจ ซึ่งอำจหมำยถึง 
กำรใช้มำตรกำรหรือวิธีกำร ในรูปแบบต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมกับเรื่องเพ่ือประกันถึงกำรมีอยู่จริงของสิทธิ 
โดยรัฐเอง นอกจำกมีหน้ำที่ในกำรเคำรพและไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังมีหน้ำที่ในกำรปกป้องหรือไม่วำงเฉย 
มีให้เกิดกำรละเมิดต่อบุคคลเกิดข้ึน (Obligation to respect, protect and fulfill) 

หน้ำที่ในกำร “คุ้มครอง” นี้ ครอบคลุมถึงกำรทบทวนตรวจสอบนโยบำย รวมทั้งบรรดำกฎหมำย 
กฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ ที่มีอยู่ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ เป็นกำรเอ้ือหรือสนับสนุนต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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ของภำคธุรกิจ รวมทั้งกำรตรวจสอบ กำรบังคับใช้กฎหมำยผ่ำนมำตรกำรหรือกลไกต่ำง ๆ ที่มีอยู่ และกำรจัด
ให้มีกำรเยียวยำที่เหมำะสมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ไม่ว่ำจะเป็นกลไกตำมกระบวนยุติธรรม 
(judicial) หรือกลไกสนับสนุนอ่ืนๆ (non-judicial) เมื่อมีควำมเสียหำยหรือผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน 
จำกฝ่ำยธุรกิจเกิดข้ึน  

ในกรณีกำรด ำเนินธุรกิจโดยรัฐหรือรัฐเป็นเจ้ำของธุรกิจ ในรูปแบบรัฐวิสำหกิจ หรือกำรเข้ำไป 
มีส่วนรับผิดชอบหรือมีส่วนผูกพันเชิงธุรกิจในหน่วยหรือองค์กรธุรกิจ รัฐต้องมีควำมรับผิดชอบในบทบำท 
ด้ำนกำรคุ้มครอง มิให้รัฐวิสำหกิจประกอบธุรกิจในลักษณะคุกคำมต่อสิทธิมนุษยชน 

2. ควำมรับผิดชอบ ของภำคธุรกิจเอกชนในกำรเคำรพหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีหลักกำรส ำคัญ 
คือ ควำมรับผิดชอบและค ำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนของธุรกิจทุกประเภท โดยไม่ค ำนึงถึงขนำด รูปแบบ 
หรือลักษณะอ่ืนใดของธุรกิจ กล่ำวคือกำรด ำเนินธุรกิจต้องด ำเนินกำรไปด้วยควำมระมัดระวัง ต้องหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่อำจมีต่อสิทธิมนุษยชน  ไม่ว่ำจะเป็นกำรละเมิดโดยตรง ปล่อยให้มีกำรละเมิดในกระบวนกำร
ประกอบธุรกิจ หรือเข้ำไปเกี่ยวข้องในทำงหนึ่งทำงใด และต้องมีมำตรกำรป้องกันและบรรเทำผลกระทบ 
รวมทั้งมำตรกำรเยียวยำเมื่อมีควำมเสียหำยเกิดข้ึน อย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 

3. กระบวนกำรเยียวยำควำมเสียหำย มีหลักกำรส ำคัญคือ รัฐต้องมีกระบวนกำรรองรับและประกัน
ได้ว่ำ เมื่อมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น ผู้เสียหำยสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรเยียวยำได้อย่ำงแท้จริง  
ซึ่งกระบวนกำรเยียวยำดังกล่ำว ไม่จ ำเป็นต้องเป็นกำรเยียวยำตำมกระบวนกำรยุติธรรม (judicial) เสมอไป  
แต่รวมถึงกระบวนกำรทำงปกครอง กลไกหรือวิธีกำรสนับสนุนนอกเหนือจำกกระบวนกำรยุติธรรม  
(non-judicial) ตลอดจนกระบวนกำรแก้ไขหรือบรรเทำเบำบำงผลกระทบต่อบุคคลหรือชุมชน ที่ภำคธุรกิจ 
ได้ริเริ่ม จัดเตรียมรองรับ หรือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรเยียวยำควำมเสียหำยอ่ืน ๆ โดยมีองค์ประกอบ 
เชิงหลักกำรที่ส ำคัญ 6 ประกำร ประกอบด้วยควำมชอบธรรม เสมอภำค และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
(legitimate, equitable and human rights compatible) ควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้ (transparent and 
accessible) และสำมำรถคำดได้ล่วงหน้ำ (predictable) ได้ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่ำ กลไกเยียวยำของภำคธุรกิจ
ควรให้ควำมส ำคัญของกลไกกำรเจรจำพูดคุย และเปิดโอกำสในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของผู้เสียหำย ยิ่งกว่ำที่จะ
เป็นผู้ก ำหนดหรือก ำกับกำรด ำเนินกระกำรเยียวยำเพียงฝ่ำยเดียว 

ภำยใต้หลักกำรดังที่ได้กล่ำวมำ สหประชำชำติ จึงมีนโยบำยในกำรสนับสนุนให้ประเทศสมำชิก 
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and 
Human Rights: NAP) โดยใช้หลักกำร UNGPs เป็นกลไกน ำไปสู่กำรปฏิบัติตำมสภำวกำรณ์จริงของแต่ละ
ประเทศ จำกผลกำรศึกษำประเมินและวิเครำะห์ช่องว่ำง (gap) ของหลักกำรกับสถำนกำรณ์จริงของประเทศ 
ทั้งนี้ รัฐจะต้องท ำกำรประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของแผนอย่ำงเป็นระบบ และต้องทบทวนและปรับปรุงแผน  
ให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์หลักของ UNGPs คือ กำรให้แนวปฏิบัติแก่ภำครัฐและภำคเอกชนที่จะให้หลักประกัน 
ในกำรคุ้มครองสิทธิของเอกชนไม่ให้ถูกละเมิด อันเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินธุรกิจของภำคเอกชนหรือ 
ภำครัฐวิสำหกิจ ไม่ว่ำจะเป็นกำรคุ้มครองในกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ โดยตรง หรือกระบวนกำรในห่วงโซ่ 
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กำรผลิตและห่วงโซ่กำรบริกำรด้วย และในกรณีที่มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งภำครัฐรวมทั้งรัฐวิสำหกิจ  
และภำคเอกชน ต้องให้หลักประกันว่ำจะมีกระบวนกำรหรือช่องทำงในกำรเยียวยำควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น
อย่ำงเหมำะสมด้วย 

ส่วนแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) นั้น เป็นแผนปฏิบัติกำรส ำหรับ
ประเทศ ที่จะน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดหรือวำงกรอบและยุทธศำสตร์ ที่จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
หลักกำร UNGPs ให้สัมฤทธิ์ผลอย่ำงเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล 

2. ประเทศไทยกับ UNGPs 

ผลพวงของสภำพเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ บำงครั้งอำจส่งผลกระทบ
ในทำงลบ ทัง้โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ประเทศไทยตระหนัก และพร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองผลกระทบที่ก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อสิทธิมนุษยชนจำกกำรด ำเนินกำรหรือกระบวนกำรทำงธุรกิจ รวมทั้งกำรเยียวยำบรรเทำ 
ควำมเสียหำยแก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่ำว ซึ่งเป็นที่ตระหนักดีของรัฐบำล จึงได้เข้ำร่วมรับรองหลักกำร  
UN Guiding Principles on Business and Human Rights ในกำรประชุ มคณะมนตรี สิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชำชำติ (Human Rights Council: HRC) ร่วมกับประเทศสมำชิกสหประชำชำติอ่ืน ๆ ในปี 2554 
(ค.ศ. 2011)  

ประเทศไทย ในฐำนะรัฐอิสระและในฐำนะสมำชิกสหประชำชำติ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ 
ของประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มำอย่ำงต่อเนื่องและตลอดมำ ทั้งในระดับนโยบำยและในระดับปฏิบัติ 
ของหน่วยงำน โดยประเทศไทยมีมำตรกำรเชิงกฎหมำยและมำตรกำรสนับสนุนในรูปแบบต่ำง  ๆ ที่รองรับ 
ส่งเสริมสนับสนุน และประกันถึงกำรคุ้มครอง กำรเคำรพ และกำรเยียวยำ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน   

เจตจ ำนงของรัฐบำลไทยในเรื่องนี้ กล่ำวได้ว่ำเป็นที่รับทรำบต่อสำธำรณะอย่ำงเปิดเผยในวำระต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะในระยะที่ผ่ำนมำ ในกำรจัดประชุมระดับชำติในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National 
Dialogue on Business and Human Rights) เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือประกำศเจตนำรมณ์ให้สำธำรณะทรำบ 
ถึงควำมตั้งใจที่จะขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอย่ำงจริงจังของภำครัฐ นอกจำกนั้น ในเวทีกำรจัด
สัมมนำวิชำกำรเพ่ือเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักกำรชี้แนะของสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ให้แก่ภำคส่วนต่ำง ๆ ในประเทศไทย เมื่อเดือนพฤษภำคม 2560 ซึ่งนำยกรัฐมนตรี ได้มำเป็นประธำน 
หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ยืนยันควำมตั้งใจและนโยบำยรัฐบำล โดยได้ร่วมลงนำมในปฏิญญำที่จะด ำเนินงำนร่วมกัน
ของหน่วยงำนภำครัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อมำในต้นเดือนมิถุนำยน 2560 ได้มีกำรจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคอำเซียนว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : กำรด ำเนินกิจกรรรมเพ่ือขับเคลื่อนงำน 
ด้ำนธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพ่ือน ำเสนอพัฒนำกำรในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ระหว่ำงกันของประเทศในภูมิภำคอำเซียน ในกำรประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญจำกภูมิภำคอำเซียน 
เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ  

ต่อมำ ในกำรประกำศวำระแห่งชำติภำยใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 
เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน” ทั้งในงำนเตรียมควำมพร้อมเมื่อเดือนกันยำยน 2560 และงำนประกำศวำระแห่งชำติ
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เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2561 นำยกรัฐมนตรี ได้กล่ำวยืนยันถึงนโยบำยรัฐบำลที่จะขับเคลื่อนหลักกำรชี้แนะ 
ของสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยเน้นย้ ำให้รัฐวิสำหกิจเป็นต้นแบบในกำรปฏิบัติตำม
หลักกำร UNGPs โดยได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ตำมหลักกำรชี้แนะของ
สหประชำชำติดังกล่ำว ให้แก่ภำครัฐวิสำหกิจได้ตระหนักถึงนโยบำยที่ส ำคัญของรัฐบำลและน ำไปปฏิบัติใช้ 
หลังจำกนั้น ในเดือนพฤศจิกำยน ก็ได้มีกำรจัดอบรมระดับภูมิภำค เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
ในหลักกำรชี้แนะของสหประชำชำติ ให้แก่ผู้แทนจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ในภูมิภำคอำเซียน 

นอกจำกนั้น ในระดับกลไกกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ซึ่งเป็นองค์กร
หลักในกำรตรวจสอบก ำกับดูแลด้ำนสิทธิมนุษยชนของไทย ยุทธศำสตร์ที่ 2 ของยุทธศำสตร์คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2565 ได้มุ่งเน้นกำรป้องกันและแก้ปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยกำร
ปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้ำง ระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน รวมทั้งกำรด ำเนินของธุรกิจภำคเอกชน  
ซึ่งได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรสนับสนุนบทบำทของภำคธุรกิจในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน เอำไว้อย่ำงชัดเจน 

3. กระบวนการจัดท าร่าง NAP ของประเทศไทย 

ประเทศไทย โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม  
ที่ได้รับกำรมอบหมำยจำกรัฐบำล ให้เป็นเจ้ำภำพในกำรยกร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน  ตระหนักให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งกับหลักกำรอันเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญ ที่ เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนกำรจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยคือ โดยรวม
ถึงหลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน (Inclusiveness) และหลักควำมโปร่งใส (Transparency) ตำมแนวทำง
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Guidance on National Action Plans 
on Business and Human Rights) ของ  UN Working Group on Business and Human Rights   

ในขั้นตอนเตรียมกำร ก่อนที่จะมีกำรยกร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภำพ ได้ร่วมกับภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคประชำสังคม และภำคธุรกิจ ในกำรลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมข้อมูล
สถำนกำรณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับพ้ืนที่ ครอบคลุมทั้งสี่ภูมิภำค ระหว่ำงช่วงปี 2559 – 2560 รวมทั้ง
ได้ประชุมหำรือร่วมกับภำคส่วนต่ำง ๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชำญ ทั้งในและต่ำงประเทศ เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์และ
ประเมินสถำนกำรณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่ก่อนกำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล กระทรวง
ยุติธรรมได้มีกำรแต่งตั้ง “คณะกรรมการก าหนดแนวทาง จัดท า และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Plan on Business and Human Rights: NAP) ขึ้น เ พ่ือให้
กระบวนกำรด ำเนินไปอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดนี้คือ กำรพิจำรณำก ำหนด
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นต่ำง  ๆ
เพ่ือน ำมำประกอบจัดท ำและปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ รวมทั้งมีหน้ำที่ส่งเสริมและประเมินผล ในกำร
ปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรระดับชำติของทุกภำคส่วน และได้มีกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่องตลอดมำ   
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวนี้ ได้ค ำนึงถึงกำรมีองค์ประกอบของผู้แทนจำกทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็น
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำสังคม และภำควิชำกำร ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและ 
กำรด ำเนินธุรกิจ เช่น ผู้แทนของกระทรวงต่ำง ๆ ผู้แทนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ผู้แทนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมำคม
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ผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไทย ผู้แทนสมำคมเครือข่ำย Global Compact และผู้แทน
คณะอนุกรรมกำรภำคประชำสังคม เพ่ือร่วมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

(ทั้งนี้ ภายหลังจากได้ก าหนดประเด็นและแนวทางในการจัดท าแผนดังกล่าว และเมื่อร่างแผนนี้ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมได้น าแผนนี้ให้ทุกภาคส่วนได้อภิปรายและ
วิพากษ์วิจารณ์โดยได้มีการน าข้อคิดเห็นดังกล่าวมาเป็นแนวทางปรับปรุงแผนปฏิบัติการระดับชาติอีกครั้งหนึ่ง) 

4. กรอบด าเนินงานของแผนปฏิบัติการระดับชาติของประเทศไทย 

 ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำง จัดท ำและประเมินผลตำมแผนปฏิบัติกำร
ระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน แผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ไทยมีระยะเวลำ 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ 4 ซึ่งมีระยะเวลำ 5 ปีเช่นเดียวกัน 
โดยจะเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2562-2566 ซึ่งสอดคล้องกับแนวโยบำยของรัฐภำยใต้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2560 ในมำตรำ 65 ซึ่งก ำหนดให้รัฐต้องจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน 
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยต่อไป 

5. ประเด็นเร่งด่วนของประเทศไทย 

 ตำม Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights ของ  UN Working 
Group แนะน ำว่ำ รัฐควรก ำหนดประเด็นที่ส ำคัญเร่งด่วนของประเทศ ส ำหรับประเทศไทยนั้น ประกอบกับ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในประเด็นที่ตั้งอยู่บนควำมเกี่ยวข้องของธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  
ในระยะเวลำ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ (2550 – ตุลำคม 2560) พบว่ำ จำกเรื่องร้องเรียน 151 รำย มีผู้ถูกร้องเรียน 
เป็นรัฐวิสำหกิจ 17 รำย และหน่วยงำนภำคเอกชนถึง 108 รำย และมีประเด็นร้องเรียนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในประเด็นสิทธิแรงงำนและสิทธิชุมชนกว่ำร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับผลจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ซ่ึงสำมำรถสรุปประเด็นเร่งด่วนที่เห็นว่ำ รัฐบำลควรด ำเนินกำรในล ำดับต้น ไดด้ังนี้  

1) สิทธิแรงงำน ในระดับผู้ใช้แรงงำน ทั้งกรณีแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงด้ำว  

2) สิทธิในที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมสิทธิชุมชน ผลกระทบจำกกำรมีส่วนร่วม 
โดยเฉพำะกรณีกำรด ำเนินกำรโครงกำรขนำดใหญซ่ึ่งอำจส่งผลกระทบต่อสังคมและสุขภำพ  

3) กำรปกป้องนักสิทธิมนุษยชน (human rights defender) 

4) กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ และบรรษัทข้ำมชำติ ซึ่งรวมถึงกรณีบริษัทไทยในต่ำงประเทศ  
โดยเฉพำะอย่ำง ในประเทศเพ่ือนบ้ำน ไม่ว่ำจะเป็นพ้ืนที่ที่โครงกำรพัฒนำร่วมที่รัฐบำลไทยลงนำมเป็นภำคี 
หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ซึ่งปรำกฏเป็นข่ำวและสร้ำงควำมกังวลให้กับภำครัฐและหลำยฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรัฐบำล
ปัจจุบันได้มีข้อสั่งกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นกระทรวงพำณิชย์ หรือกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
เฝ้ำติดตำมและแสวงหำแนวทำงแก้ไขให้เกิดผลในทำงปฏิบัติร่วมกัน  

ในประเด็นดังกล่ำว พบว่ำปัญหำสิทธิมนุษยชนมีควำมหลำกหลำยในเชิงมิติ ทั้งกรณีผู้ถูกละเมิด  
ผู้ได้รับควำมเสียหำย และกรณีผู้ประกอบธุรกิจ ในส่วนของผู้ถูกละเมิด ซึ่งมีทั้งมิติภำยในประเทศและมิติ
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ภำยนอกประเทศ ในขณะที่ลักษณะของกำรด ำเนินธุรกิจ ก็มีท้ังกำรประกอบธุรกิจภำยในของไทย ธุรกิจข้ำมพรมแดน
ของต่ำงชำติ รวมทั้งกำรประกอบธุรกิจนอกประเทศของไทย ซึ่งอำจมีปัญหำด้ำนเขตอ ำนำจของกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ กำรบังคับใช้กฎหมำย และกำรด ำเนินกำรทำงศำล ในบำงประเด็น 

 

 

 

.................................................................................... 
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บทที่ 2 

เสาที่หนึ่ง : หน้าที่ของรัฐในการปกป้องสิทธิมนุษยชน 

1. หลักการทั่วไป 

ตำมข้อที่ 1 ของหลักกำรชี้แนะของสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รัฐมีหน้ำที่ 
ในกำรปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้พ้นจำกกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ทั้งที่เกิดขึ้นภำยในดินแดน
ของตนและที่อยู่ภำยใต้เขตอ ำนำจของตน โดยกำรคุ้มครองที่ว่ำนี้ มีขอบเขตกว้ำงตั้งแต่ กำรใช้มำตรกำร
ป้องกัน สืบสวน ลงโทษและกำรเยียวยำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น นอกจำกนี้แล้ว รัฐยังต้องสร้ำงควำมคำดหวัง  
ต่อองค์กรธุรกิจที่ด ำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่ในดินแดนของตนเองรวมถึงองค์กรธุรกิจที่มีสัญชำติของรัฐที่ด ำเนินธุรกิจ
ในต่ำงประเทศด้วย 

ส ำหรับประเทศไทยนั้นได้แสดงเจตจ ำนงที่แน่วแน่และชัดเจน ในอันที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ที่อำจถูกละเมิดสิทธิจำกกำรด ำเนินธุรกิจ ของหน่วยหรือองค์กรทำงธุรกิจที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และหน่วย
หรือองค์กรทำงธุรกิจของไทยที่ด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ 

2. กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการด าเนินธุรกิจจากภาคเอกชนและ 
ภาครัฐวิสาหกิจ 

ประเทศไทยมีกฎหมำยภำยในหลำยฉบับ ที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำกภำคเอกชนและ
ภำครัฐวิสำหกิจ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศ กฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติ จนถึง
กฎหมำยในระดับอนุบัญญัติตำมล ำดับ นอกจำกนั้น ประเทศไทยยังเข้ำเป็นภำคีผูกพันหรือมีพันธกรณีภำยใต้
กฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ ในระดับระหว่ำงประเทศ ที่เป็นกำรรองรับ ส่งเสริม หรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
จำกกำรละเมิดของภำคธุรกิจ อีกหลำยฉบับ ดังนี้ 

2.1 กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในระดับระหว่างประเทศ 

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นภำคีสนธิสัญญำหลักด้ำนสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นกฎหมำยในระดับ
สนธิสัญญำของสหประชำชำติ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศอ่ืน ที่มีควำมเชื่อมโยงของประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนษุยชน 
จ ำนวนหลำยฉบับด้วยกัน ตัวอย่ำงเช่น 

ก. ภำยใต้สหประชำชำติ ประกอบด้วย อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the 
Rights of the Child: CRC) อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) กติกำระหว่ำงประเทศ 
ว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง ( International Covenant on Civil and Political Rights: 
ICCPR) กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติ 
ใ นทุ ก รู ป แบบ  ( Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD) 
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรประติบัติหรือกำรลงโทษอ่ืนที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ 
ย่ ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#crc
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#crc
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cedaw
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cedaw
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#iccpr
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#iccpr
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#iccpr
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#icescr
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#icescr
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cerd
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cerd
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cat
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cat
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Punishment:  CAT) อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิของคนพิกำร (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities: CRPD) 

ข. ภำยใต้องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labor Organization: ILO) 
ประกอบด้วยอนุสัญญำแรงงำนรวมทั้งสิ้น 14 ฉบับ ซึ่งเป็นอนุสัญญำขั้นพ้ืนฐำน 6 ฉบับ (จำกทั้งหมด 8 ฉบับ) 
ประกอบด้วย อนุสัญญำบนหลักกำรพื้นฐำนในเรื่องด่ำงๆ ดังนี้1  

กำรขจัดแรงงำนบังคับและกำรเกณฑ์แรงงำนในทุกรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยอนุสัญญำ  
ฉบับที่ 29 ว่ำด้วยแรงงำนบังคับ (Forced Labor) ค.ศ. 1930 และอนุสัญญำฉบับที่ 105 ว่ำด้วยกำรยกเลิก
แรงงำนบังคับ (Abolition of Forced Labor) ค.ศ. 1957 

กำรยกเลิกกำรใช้แรงงำนเด็กให้เป็นผล ซึ่งประกอบด้วยอนุสัญญำฉบับที่ 138 ว่ำด้วยอำยุ
ขั้นต่ ำ (Minimum Age) ค.ศ. 1973 และอนุสัญญำฉบับที่ 182 ว่ำด้วยรูปแบบที่เลวร้ำยที่สุดของกำรใช้แรงงำนเด็ก 
(Worst Forms of Child Labor) ค.ศ. 1999 

กำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติในกำรจ้ำงงำนและอำชีพ ซึ่งประกอบด้วยอนุสัญญำฉบับที่ 100 
ว่ำด้วยค่ำตอบแทนที่เท่ำเทียมกัน (Equal Remuneration) ค.ศ. 1951 และอนุสัญญำฉบับที่ 111 ว่ำด้วย 
กำรเลือกปฏิบัติ (กำรจ้ำงงำนและอำชีพ) (Discrimination (Employment and Occupation) ค.ศ. 1958 

ค. ภำยใต้กรอบกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ ซึ่งปัจจุบันพบว่ำ ประเทศไทยเข้ำเป็นภำคี
ควำมตกลงด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ (Agreement for the Promotion and Protection 
of investment หรือ Bilateral Investment Treaty: BIT) ซึ่งเป็นควำมตกลงเพ่ือกำรส่งเสริมและคุ้มครอง
กำรลงทุนที่ปัจจุบันประเทศไทยได้ท ำกับประเทศต่ำงๆ หลำยประเทศ ซึ่งมีกำรระบุเงื่อนไขก ำหนดประเด็น 
ที่เชื่อมโยงระหว่ำงธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กล่ำวคือ กำรก ำหนดข้อยกเว้น เพ่ือคุ้มครองควำมสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือเพ่ือคุ้มครองด้ำนควำมปลอดภัย รวมทั้งกำรก ำหนดห้ำมหรือชะลอ มิให้นักลงทุน
ต่ำงชำติเคลื่อนย้ำยทุนหรือทรัพย์สินออกนอกประเทศ หำกยังมีภำระหรือหนี้สินผูกพันด้ำนแรงงำน 
(severance of employees) และกำรก ำหนดเงื่อนไขห้ำมมิให้รัฐภำคี หน่วงเหนี่ยวหรือชะลอกำรน ำ
ผลตอบแทนจำกกำรจ้ำงงำนของบุคคล (earnings and other remuneration of personnel employed 
and allowed to work in connection with that covered investment in its territory) ออกนอกประเทศ เป็นต้น 

ง. กำรเตรียมควำมพร้อมและแนวทำงในกำรผลักดัน เพ่ือน ำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
เห็นชอบ พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรบังคับบุคคลให้สูญหำย พ.ศ. .... และ  
กำรลงนำมอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญ 

(รอทราบความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

                                                           
1 ประเทศไทยยังมิได้เป็นภำคีอนุสัญญำ ILO บนหลักกำรพื้นฐำนเรื่องเสรีภำพในกำรสมำคม และกำรยอมรับสิทธิในกำรร่วม
เจรจำต่อรอง ซึ่งประกอบด้วย อนุสัญญำฉบับที่ 87 ว่ำด้วยว่ำด้วยเสรีภำพในกำรสมำคมและกำรคุ้มครองสิทธิในกำรรวมตัว 
(Freedom of Association and Protection of the Right to Organize) ค.ศ. 1948 และอนุสัญญำฉบับที่ 98 ว่ำด้วยสิทธิ
ในกำรรวมตัวและกำรร่วมเจรจำต่อรอง  (Right to Organize and Collective Bargaining)  ค.ศ. 1949 

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cat
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#crpd
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#crpd
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2.2 รัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มีบทบัญญัติคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ในบริบทของกำรด ำเนินธุรกิจ อยู่ในมิติที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วไป กำรคุ้มครองสิทธิ 
ด้ำนกำรประกอบอำชีพ กำรท ำงำน และกำรด ำรงชีพ กำรคุ้มครองสิทธิด้ำนสิ่งแวดล้อม บุคคล และชุมชน  
และกำรคุ้มครองสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรเยียวยำ ซึ่งมีองค์ประกอบของกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 
หน้ำที่ของรัฐ และแนวนโยบำยของรัฐ เป็นสำระส ำคัญ โดยจะขอแยกอธิบำย ดังนี้ 

2.2.1 กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วไป 

 รัฐธรรมนูญได้วำงหลักส ำคัญเกี่ยวกับกำรไม่เลือกปฏิบัติต่อสถำนะควำมเป็นมนุษย์
ของบุคคล จะต้องได้รับกำรคุ้มครองในสิทธิ เสรีภำพ และได้รับกำรปฏิบัติ อย่ำงเสมอภำคกันภำยใต้
รัฐธรรมนูญและกฎหมำย โดยไม่ค ำนึงว่ำจะเป็นกรณีที่มีควำมแตกต่ำงทำงเพศของหญิงและชำย ควำมแตกต่ำง
เรื่องถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ลักษณะแตกต่ำงทำงกำยภำย สถำนะ ศำสนำ กำรศึกษำ ควำมคิดเห็น
ทำงกำรเมือง หรือเหตุหนึ่งเหตุใด เว้นแต่กรณีของบุคคลที่มีควำมจ ำเป็นต้องได้รับกำรปฏิบัติหรือกำรอ ำนวย
เป็นพิเศษ เพ่ือให้สำมำรถใช้สิทธิหรือเสรีภำพได้เสมอกับบุคคลอ่ืนตำมปกติ เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส รัฐธรรมนูญยังคุ้มครองไปถึงกำรใช้สิทธิและเสรีภำพในเรื่องต่ำง  ๆ ที่ไม่ถูกห้ำมหรือจ ำกัด 
ไว้ในรัฐธรรมนูญเองหรือตำมกฎหมำยฉบับอื่น เพียงแต่จะต้องไม่กระทบหรือเป็นอันตรำยต่อควำมม่ันคงของรัฐ 
ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน และไม่เป็นกำรละเมิดสิทธิและเสรีภำพบุคคลอ่ืน รวมทั้ง
กำรใช้สิทธิภำยใต้เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ ตำมกฎหมำยเฉพำะที่ยังมิได้มีกำรตรำขึ้นใช้บังคับ2 

ในด้ำนกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้เป็นกรณียกเว้น
เอำไว้อย่ำงชัดเจน ให้กำรออกกฎหมำยมำจ ำกัดสิทธิบุคคล ท ำได้เฉพำะตำมเงื่อนไขที่รัฐ ธรรมนูญก ำหนดไว้
เท่ำนั้น และต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ต้องไม่มุ่งผลแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกำรเฉพำะเจำะจง ส ำหรับกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพในชีวิตและร่ำงกำย หรือ
กำรจับและคุมขังบุคคล สำมำรถกระท ำได้ก็ต่อเมื่อมีหมำยศำลหรือมีเหตุที่ตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้เท่ำนั้น 
ส่วนกำรค้นตัวบุคคลหรือกำรกระท ำที่กระทบต่อสิทธิหรือเสรีภำพในชีวิตหรือร่ำงกำย จะกระท ำมิได้ ถ้ำไม่มี
เหตุตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ ส ำหรับกำรทรมำน ทำรุณกรรม รวมทั้งกำรลงโทษด้วยวิธีกำรโหดร้ำยทำรุณหรือ
ไร้มนุษยธรรม ไม่สำมำรถกระท ำได้ไม่ว่ำกรณีใด3 

ดังที่ได้กล่ำวมำ จึงเห็นได้ว่ำรัฐธรรมนูญรับรองอย่ำงมีนัยส ำคัญว่ำ บุคคลย่อมเสมอ
ภำคทำงกฎหมำย ชำยและหญิงมีสิทธิเท่ำเทียมกันและกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ ฉะนั้น ในกำรด ำเนินกิจกำร 
ของภำคธุรกิจจะต้องอยู่ภำยใต้เกณฑ์ท่ีจะต้องปฏิบัติต่อลูกจ้ำงอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุที่ว่ำ

                                                           
2 มำตรำ 4 25 และ 27  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 

3 มำตรำ 26 และ 28 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
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ลูกจ้ำงเป็นเพศหญิง หรือเป็นคนพิกำร หรือสถำนะของบุคคลเป็นผู้ติดเชื้อ HIV  หรือเป็นบุคคลข้ำมเพศ  
จึงไม่สำมำรถจะกระท ำได ้

2.2.2 กำรคุ้มครองสิทธิด้ำนกำรประกอบอำชีพ กำรท ำงำน และกำรด ำรงชีพ 

ภำยใต้กำรคุ้มครองของรัฐธรรมนูญ บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพ โดยไม่
ถูกจ ำกัด เว้นที่เป็นกรณีที่มีกฎหมำยห้ำมเอำไว้ เพ่ือรักษำควำมมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ กำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรม กำรป้องกันหรือขจัดกำรกีดกันหรือกำรผูกขำด กำรคุ้มครองผู้บริโภค ในกำรจัดระเบียบ 
กำรประกอบอำชีพ รัฐสำมำรถท ำได้เพียงเท่ำที่จ ำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์สำธำรณะอย่ำงอ่ืนเท่ำนั้น4 ในกำร
ประกอบอำชีพหรือกำรท ำงำน บุคคลยังได้รับกำรรับรองเสรีภำพในกำรรวมกลุ่มในรูปแบบต่ำง ๆ ไม่ว่ำกำรจัดตั้ง
เป็นสมำคม สหกรณ์ สหภำพ ชุมชน เป็นต้น กำรจ ำกัดสิทธิในเรื่องนี้  จะอนุญำตให้กระท ำได้ เฉพำะกรณีที่มี
กฎหมำยก ำหนดไว้เพ่ือคุ้มครองประโยชน์สำธำรณะ รักษำควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 
หรือป้องกันหรือขจัดกำรกีดกันหรือกำรผูกขำด รัฐธรรมนูญยังวำงหลักประก้นด้ำนกำรคุ้มครองด้ำนควำมปลอดภัย 
สุขอนำมัยในกำรท ำงำน โดยมีรำยได้ สวัสดิกำร กำรประกันสังคม รวมทั้งกำรจัดระบบแรงงำนสัมพันธ์แก่ผู้ใช้แรงงำน  
มีกำรคุ้มครองสิทธิของมำรดำในช่วงก่อนและหลังคลอด กำรสงเครำะห์รำยได้ เพ่ือกำรยังชีพส ำหรับดูแลผู้สูงวัย
และผู้ยำกไร้ ในขณะเดียวกัน รัฐมีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรดูแลระบบเศรษฐกิจเพ่ือประโยชน์อย่ำงทั่วถึง  
ของประชำชน ขจัดกำรผูกขำดทำงเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม ในด้ำนกำรคุ้มครองบุคคลในฐำนะผู้บริโภค  
สิทธิของผู้บริโภคได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐ รวมทั้งกำรจัดตั้งองค์กรเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ในกรณีของเด็ก 
เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ยำกไร้ และผู้ด้อยโอกำส ถือเป็นหน้ำที่ของรัฐ ที่จะต้องคุ้มครองป้องกัน 
มิให้มีกำรใช้ควำมรุนแรงหรือกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งหน้ำที่ในกำรบ ำบัด พ้ืนฟู 
และเยียวยำ หำกถูกกระท ำกำรดังกล่ำว เพ่ือให้มีโอกำสด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีคุณภำพ5  

ภำยใต้มิติด้ำนกำรประกอบอำชีพ กำรท ำงำน และกำรด ำรงชีพ เห็นได้ว่ำรัฐธรรมนูญ
ได้มีบทบัญญัติรับรองว่ำ บุคคลมีสิทธิในกำรรวมตัวเพ่ือก่อตั้งองค์กรผู้บริโภคเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 
ของผู้บริโภค กำรรับรองสิทธิเช่นว่ำนี้เป็นกำรสร้ำงอ ำนำจต่อรองให้กับผู้บริโภคเพ่ือลดกำรเอำเปรียบจำก  
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทต่ำง ๆ ให้มีควำมรับผิดชอบมำกขึ้นจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร ไม่ผลักภำระ 
ด้ำนต่ำง ๆ ให้กับผู้บริโภค นอกจำกนี้แล้ว  รัฐธรรมนูญยังบัญญัติอีกด้วยว่ำ รัฐมีหน้ำที่ที่จะต้องจัดให้มี
มำตรกำรหรือกลไกที่มีประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ ยวกับข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ  
ที่เป็นจริงอีกด้วย และในส่วนนี้ ยังเห็นได้ถึงกำรที่รัฐธรรมนูญรับรองว่ำ บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรรวมตัว 
เป็นสมำคม สหกรณ์ สหภำพ องค์กร หรือหมู่คณะอ่ืน ฉะนั้น โดยหลักกำรแล้ว ลูกจ้ำงทั้งในภำครัฐวิสำหกิจ
และภำคเอกชนย่อมมีเสรีภำพในกำรรวมตัวเพ่ือก่อตั้งสหภำพแรงงำนหรือหมู่คณะอ่ืนได้ อย่ำงไรก็ดี กำรจ ำกัด
เสรีภำพในกำรรวมตัวนี้ ยังมีข้อยกเว้นให้สำมำรถท ำได้ตำมรัฐธรรมนูญ หำกกำรจ ำกัดนั้นเป็นไปเพ่ือรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชนหรือเพ่ือป้องกันกำรผูกขำด นอกจำกนั้น รัฐธรรมนูญยังวำง

                                                           
4 มำตรำ 40  และ 71 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
5 มำตรำ 42 46 48 57 61 และ 74 รัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
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หลักกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงำน ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของสภำพกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัย 
(Working conditions) สวัสดิกำร กำรประกันสังคมรวมถึงระบบแรงงำนสัมพันธ์ด้วย  

ในส่วนของกำรคุ้มครองกรณีพิเศษ รัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิของมำรดำในช่วง
ระหว่ำงก่อนและหลังคลอดบุตร กำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิเช่นว่ำนี้  มีควำมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสิทธิเกี่ยวกับ
กำรท ำงำน โดยเฉพำะที่เรียกว่ำ สิทธิลำคลอดบุตร  (Maternity Leave) ตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนดเอำไว้ และ
ตำมเนื้อหำของพระรำชบัญญัติคุ้มรองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นกฎหมำยเฉพำะในเรื่องนี้ 

อนึ่ง มีข้อสังเกตว่ำ แม้ว่ำเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่นจะมิได้เป็นประเด็นหลักของ 
UNGPs ก็ตำมแต่ในค ำอธิบำยของ UNGPs ข้อที่ 3 ก็ได้มีกำรกล่ำวถึงเรื่องกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนด้วย  
ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ก ำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมและสร้ำงควำมตระหนักแก่ประชำชนถึงอันตรำย 
ของกำรทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภำครัฐและภำคเอกชนด้วย ฉะนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของรัฐที่จะต้องรณรงค์
ควำมรู้กำรทุจริตในภำคเอกชนแก่ประชำชนด้วยและยังเป็นกำรกระตุ้นให้ภำคธุรกิจเอกชนหันมำใส่ใจ  
ที่จะจัดหำมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในองค์กรของตนอีกด้วย 

2.2.3 กำรคุ้มครองสิทธิด้ำนสิ่งแวดล้อม บุคคล และชุมชน 

บุคคลมีเสรีภำพภำยใต้รัฐธรรมนูญในกำรเลือกถิ่นที่อยู่ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีกฎหมำย
ยกเว้นเอำไว้เพ่ือควำมมั่นคงของรัฐ ควำมสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภำพของประชำชน หรือเพ่ือรักษำสถำนภำพ
ของครอบครัว หรือเพ่ือสวัสดิภำพของผู้เยำว์ นอกจำกนั้น รัฐธรรมนูญก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของรัฐ และเป็นสิทธิ
ของบุคคลและชุมชนที่จะอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญำ ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น อันดีงำมของท้องถิ่น
และของชำติ สิทธิด้ำนกำรจัดกำร บ ำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม โดยต้องให้
ประชำชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด ำเนินกำรและได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 
ในกำรกำรคุ้มครองสิทธิ บุคคลมีสิทธิที่จะเข้ำชื่อกัน เพ่ือเรียกร้องให้หน่วยงำนของรัฐ งดเว้นหรือหยุด  
กำรกระท ำกำร ที่อำจกระทบต่อควำมเป็นอยู่อย่ำงสงบสุขของประชำชนหรือชุมชน และกำรพิจำรณำ 
ของหน่วยงำนรัฐ ต้องให้ประชำชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำด้วยตำมวิธีกำรที่กฎหมำยบัญญัติเอำไว้ 
รวมทั้งสิทธิกำรเสนอแนะให้รัฐด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์ของประชำชนหรือชุมชน นอกจำกนั้น บุคคลยังมี
เสรีภำพที่จะชุมนุมโดยปรำศจำกอำวุธ เว้นแต่กรณีเพ่ือรักษำควำมมั่นคงของรัฐ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ 
ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลอ่ืน  ส ำหรับ
สิทธิและเสรีภำพของชำวไทยกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ รัฐมีหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องให้ควำมคุ้มครองต่อสิทธิ
ด ำรงชีวิตในสังคมตำมวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตำมควำมสมัครใจได้อย่ำงสงบสุข ไม่ถูกรบกวน 
เท่ำที่ไม่เป็นกำรขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือเป็นอันตรำยต่อควำมมั่นคง  
ของรัฐ หรือสุขภำพอนำมัย6 

ในส่วนนี้ จะเห็นได้ว่ำรัฐธรรมนูญให้กำรคุ้มครองสิทธิของชำวไทยกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ 
ให้สำมำรถด ำเนินวิถีชีวิตตำมแบบดั้งเดิมและด ำรงชีวิตอยู่ได้เป็นปกติสุข  กำรให้หลักประกันคุ้มครองข้อนี้ 
ตำมรัฐธรรมนูญไทยสอดคล้องกับค ำอธิบำยข้อที่ 3 ของ UNGPs ที่อธิบำยว่ำ รัฐควรจัดให้มีแนวปฏิบัติให้แก่
                                                           
6 มำตรำ 38 43 44 58 59 และ 70 รัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
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องค์กรธุรกิจที่จะเคำรพสิทธิมนุษยชนในประเด็นท้ำทำยที่เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยทำงเชื้อชำติท ำนองเดียวกับ  
กำรให้ควำมคุ้มครองกลุ่มชำติพันธ์ต่ำง ๆ รัฐธรรมนูญได้วำงหลักประกันที่จะให้ควำมคุ้มครองกลุ่มคนเปรำะบำง
อย่ำง เด็ก สตรี คนพิกำรให้รอดพ้นจำกกำรถูกใช้ควำมรุนแรงและกำรได้รับปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม กำรให้
หลักประกันคุ้มครองข้อนี้ตำมรัฐธรรมนูญไทยสอดคล้องกับค ำอธิบำยข้อที่ 3 ของ UNGPs ที่ก ำหนดว่ำรัฐ 
ควรจัดให้มีแนวปฏิบัติที่จะพิจำรณำประเด็นเกี่ยวกับสตรี เด็กและคนพิกำร 

2.2.4 กำรคุ้มครองสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรเยียวยำ 

ภำยใต้รัฐธรรมนูญ บุคคลและชุมชนมีสิทธิในกำรรับทรำบและเข้ำถึงข้อมูลสำธำรณะ 
มีสิทธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์และรับทรำบกำรแจ้งผลพิจำรณำ มีสิทธิฟ้องหน่วยงำนรัฐให้รับผิดเนื่องจำก  
กำรกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำ ในขณะที่รัฐเอง ก็มีหน้ำที่ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะ ที่มิได้
เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงหรือเป็นควำมลับของทำงรำชกำร ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก ในกรณีที่
จะมีกำรอนุญำตให้ด ำเนินกำร ที่อำจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนำมัย คุณภำพชีวิต หรือกระทบต่อประชำชน
หรือชุมชน รัฐธรรมนูญก ำหนดหน้ำที่ให้รัฐต้องประเมินผลกระทบ จัดรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
ประชำชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ซึ่งบุคคลและชุมชนมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูล ค ำชี้แจง และเหตุผล  
จำกหน่วยงำนของรัฐ ก่อนที่จะอนุญำตหรือมีกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ซึ่งเป็นหน้ำที่ของรัฐ ที่จะต้องระมัดระวัง
ผลกระทบต่อประชำชน ชุมชน สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด กรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้น รัฐต้องเยียวยำ 
ควำมเดือดร้อนหรือควำมเสียหำยให้แก่ประชำชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่ำงเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้ำ 
ในกรณีที่เกิดกำรละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพตำมที่รัฐธรรมนูญบัญญัติคุ้มครองเอำไว้ บุคคลผู้ถูกละเมิดสำมำรถ
หยิบยกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพ่ือใช้สิทธิในทำงศำลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศำลก็ได้ และมีสิทธิ  
เรียกให้รัฐเยียวยำหรือช่วยเหลือ กรณีมีควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพ หรือ  
จำกกำรกระท ำควำมผิดอำญำของบุคคลอ่ืน7 

ในประเด็นนี้ เห็นได้ว่ำ นอกจำกรัฐธรรมนูญจะคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของบุคคล 
ในด้ำนต่ำง ๆ แล้ว รัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติให้รัฐมีหน้ำที่อีกด้วย ซึ่งหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
กับกำรด ำเนินธุรกิจได้แก่ รัฐมีหน้ำที่ต้องบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 8 หน้ำที่ข้อนี้สอดคล้องกับ UNGPs 
ข้อที่ 3 ที่ก ำหนดว่ำ “ในการท าหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รัฐควรด าเนินการดังนี้ (ก) บังคับใช้
กฎหมายที่มุ่งหรือมีผลก าหนดให้องค์กรธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน…”ซึ่งนอกจำกหน้ำที่ในกำรบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพแล้ว ยังเป็นหน้ำที่ของรัฐตำมรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)9 ในกรณีที่รัฐบำลด ำเนินกำรโครงกำรหรือที่รัฐบำล
อนุญำตให้เอกชนด ำเนินโครงกำรใดๆ ถ้ำโครงกำรดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนำมัย หรือ
คุณภำพชีวิตของประชำชนแล้ว รัฐบำลต้องจัดท ำให้มีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม
และสุขอนำมัยของประชำชนหรือชุมชนก่อน นอกจำกกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว รัฐยังต้องจัดให้

                                                           
7 มำตรำ 25 และ 41 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
8 มำตรำ 53 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
9 มำตรำ 58 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
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มีกำรเยียวยำควำมเสียหำยต่อประชำชนอย่ำงเป็นธรรมและไม่ชักช้ำจำกกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวด้วย  
รวมทั้ง กำรรับรองสิทธิของบุคคลและชุมชน ที่จะได้รับข้อมูลที่อยู่ในควำมครอบครองจำกหน่วยงำนของรัฐ  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่ของรัฐในเรื่องนี้ รัฐธรรมนูญก ำหนดให้รัฐต้องจัดระบบ
บริหำรกระบวนกำรยุติธรรม ที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ สำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำยสูงเกินสมควร นอกจำกนั้น รัฐยังมีหน้ำที่ในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย ที่จ ำเป็นและ
เหมำะสมแก่ผู้ยำกไร้หรือผู้ด้อยโอกำสในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม รวมตลอดถึงกำรจัดหำทนำยควำมให้ 
และต้องแสวงหำมำตรกำรคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรยุติธรรม มิให้ถูกแทรกแซงหรือครอบง ำ10 

จำกเนื้อหำของรัฐธรรมนูญในส่วนนี้แล้ว ย่อมเข้ำใจได้ว่ำ บุคคลใดก็ตำมที่ถูกละเมิด
สิทธิตำมกฎหมำยจำกกำรด ำเนินธุรกิจของภำคเอกชนแล้วก็สำมำรถฟ้องศำลและได้รับกำรเยียวยำ 
ทำงกฎหมำยได ้

2.3 กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 

ประเทศไทยมีกฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติอยู่หลำยฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
กับกำรด ำเนินธุรกิจ ดังนี้ 

2.3.1 กลุ่มกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับสิทธิแรงงำน  

1) พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 

พระรำชบัญญัติ คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมำยหลักที่ให้กำรคุ้มครอง
หรือเป็นหลักประกันถึงสิทธิหรือมำตรฐำนขั้นต่ ำในกำรท ำงำนของแรงงำนในด้ำนต่ำง ๆ แก่ลูกจ้ำงและผู้ใช้
แรงงำนทั้งหลำย ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของ กำรห้ำมนำยจ้ำงมิให้เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้ำงระหว่ำงชำยกับหญิง  
กำรห้ำมมิให้มีกำรคุกคำมทำงเพศต่อลูกจ้ำง (sexual harassment) กำรให้ควำมคุ้มครองแก่ลูกจ้ำงเกี่ยวกับ
สิทธิต่ำง ๆ ด้ำนแรงงำน เช่น กำรก ำหนดชั่วโมงกำรท ำงำนต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน สิทธิหยุดประจ ำสัปดำห์ 
สิทธิหยุดพักผ่อนประจ ำปี สิทธิลำป่วยและกิจธุระ เป็นต้น นอกจำกนี้แล้ว กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน  
ยังคุ้มครองกลุ่มคนเปรำะบำงอย่ำงสตรีและเด็ก โดยกฎหมำยห้ำมมิ ให้มีกำรใช้แรงงำนเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี
เป็นลูกจ้ำง กำรห้ำมมิให้นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงที่เป็นผู้หญิงท ำงำนที่มีลักษณะอันตรำย นอกจำกนี้แล้ว กฎหมำย  
ยังคุ้มครองหญิงมีครรภ์เป็นพิเศษอีกด้วย โดยกำรห้ำมมิให้นำยจ้ำงให้หญิงมีครรภ์ท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักร 
หรือท ำงำนในเรือ และให้หญิงมีครรภ์ใช้สิทธิลำคลอดไม่เกิน 90 วัน11 โดยที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถอ้ำง 
กำรตั้งครรภ์ของลูกจ้ำงมำเป็นเหตุในกำรเลิกจ้ำงได้ด้วย นอกจำกนั้น ในส่วนรำยละเอียดของกำรคุ้มครอง
แรงงำนในประเด็นที่เก่ียวข้อง ก็ได้มีกำรก ำหนดเอำไว้ในกฎหมำยประกอบพระรำชบัญญัติในลักษณะต่ำง ๆ ไม่
ว่ำจะเป็นกฎกระทรวง ประกำศกระทรวง เป็นต้น ดังนั้น หำกภำคธุรกิจซึ่งเป็นนำยจ้ำง มีกำรละเมิดหรือ 
ฝ่ำฝืนกฎหมำยฉบับนี้ มีควำมผิดและมีโทษในทำงอำญำ 

                                                           
10 มำตรำ 68 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
11 พ.ร.บ คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 มำตรำ 41 
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2) พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  

กฎหมำยฉบับนี้ก ำหนดสิทธิหน้ำที่ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง
องค์กรของนำยจ้ำง ลูกจ้ำง กำรแจ้งข้อเรียกร้อง กระบวนกำรระงับข้อพิพำทแรงงำนระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง 
ตลอดจนกำรคุ้มครองสิทธิของนำยจ้ำงลูกจ้ำงในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ เฉพำะในภำคเอกชน 
โดยมีสำระส ำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

กำรคุ้มครองสภำพกำรจ้ำง โดยก ำหนดให้สถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ ำงครบ 
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด มีหน้ำที่จัดท ำข้อตกลงเก่ียวกับสภำพกำรจ้ำงเป็นหนังสือ เพ่ือสร้ำงควำมชัดเจนมิให้เกิด 
ข้อโต้เถียงกันในภำยหลัง และมีผลผูกพันมิให้ท ำเงื่อนไขหรือสัญญำจ้ำงแรงงำนที่ด้อยกว่ำข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภำพกำรจ้ำงในภำยหลังได้  

กำรประกันสิทธิด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ โดยก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน อันถือได้ว่ำ 
เป็นกติกำเกี่ยวกับกำรแจ้งข้อเรียกร้อง กำรเจรจำ และกำรระงับข้อพิพำทแรงงำนระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง  
รวมทั้งอ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนประนอมข้อพิพำทแรงงำน ผู้ชี้ขำด รวมทั้งกำรใช้สิทธิและหน้ำที่ของนำยจ้ำง
ที่จะปิดงำน ลูกจ้ำงหรือสหภำพแรงงำนที่จะนัดหยุดงำน  

กำรคุ้มครองผู้ใช้สิทธิจำกกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยห้ำมมิให้มีกำรเลิกจ้ำงหรือ
โยกย้ำยหน้ำที่กำรงำนของลูกจ้ำง ผู้แทนลูกจ้ำง สมำชิกสหภำพแรงงำน ฯลฯ เว้นแต่ปรำกฏว่ำ บุคคลดังกล่ำว
กระท ำกำรหรือประพฤติตนฝ่ำฝืนเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำย เช่น ทุจริตต่อหน้ำที่หรือกระท ำควำมผิด
อำญำโดยเจตนำแก่นำยจ้ำง จงใจท ำให้นำยจ้ำงได้รับควำมเสียหำย เป็นต้น  

 3)  พระรำชบัญญัติแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

พระรำชบัญญัติแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์  พ.ศ. 2543 อำจกล่ำวได้ว่ำ  
เป็นกฎหมำยด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ที่ แยกตัวออกจำกพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และมีขอบเขต
ใช้บังคับกับรัฐวิสำหกิจและลูกจ้ำงของรัฐวิสำหกิจทั่วไป ยกเว้นรัฐวิสำหกิจที่ก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ  
โดยมีสำระส ำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน เกี่ยวกับกำรจัดท ำข้อตกลงเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำง 
ระยะเวลำในกำรใช้บังคับข้อตกลงเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดตั้งสหภำพแรงงำน  
คุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิจัดตั้งสหภำพแรงงำน กำรจัดตั้งสหพันธ์แรงงำน ก ำหนดให้สหภำพแรงงำน 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับกำรยื่นข้อเรียกร้อง กำรเจรจำต่อรอง 
และระงับข้อพิพำทแรงงำน และหลักเกณฑ์กำรระงับข้อพิพำทแรงงำน โดยห้ำมมิให้มีกำรนัดหยุดงำนหรือ 
ปิดงำน ซึ่งเป็นข้อแตกต่ำงอย่ำงชัดเจนจำกกระบวนกำรแรงงำนสัมพันธ์ในภำคเอกชน  ระยะเวลำกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร ประธำนสหภำพแรงงำน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่ 

จัดตั้งกลไกไตรภำคีในรูป คณะกรรมกำรแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ เพ่ือก ำหนด
ขอบเขตของสภำพกำรจ้ำงที่เกี่ยวกับกำรเงินที่นำยจ้ำงกับลูกจ้ำงสำมำรถด ำเนินกำรได้  และมีอ ำนำจพิจำรณำ
วินิจฉัยชี้ขำดข้อพิพำทแรงงำน หรืออำจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือไกล่เกลี่ยก่อนมีค ำวินิจฉัยชี้ขำดได้ 
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รวมทั้งให้อ ำนำจคณะกรรมกำรที่จะวินิจฉัย และออกค ำสั่งให้กรรมกำรสหภำพแรงงำน หรือสหพันธ์แรงงำน 
ซึ่งด ำเนินกำรผิดวัตถุประสงค์และกำรนั้นเป็นภยันตรำยต่อควำมสงบสุขของประชำชน หรือควำมมั่นคงของประเทศ 
ให้ปฏิบัติตำมค ำสั่ง  

จัดตั้งกลไกทวิภำคี ในรูปของ คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ ในแต่ละรัฐวิสำหกิจ 
ที่มีอ ำนำจแก้ไขเพ่ิมเติม สภำพกำรจ้ำงที่เกี่ยวกับกำรเงินที่อยู่ภำยในกรอบตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด  และ
กำรคุ้มครองผู้ที่เป็นกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ 

 4) พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน พ.ศ. 2553 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมำยในลักษณะ
ของกำรคุ้มครองสิทธิแรงงำน ที่พัฒนำมำจำกพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 อันเนื่องมำจำก 
กำรเปลี่ยนโครงสร้ำงในกำรจ้ำงงำนบำงประกำรของภำคธุรกิจ เพ่ือรับมือกับสภำวะกดดันทำงเศรษฐกิจ  
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหำอุปสรรคในกำรบังคับใช้กฎหมำยเดิม โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

กฎหมำยฉบับนี้มีขอบเขตกำรใช้บังคับทั้งกับภำคเอกชน ภำครำชกำร และ 
ภำครัฐวิสำหกิจ โดยก ำหนดให้ผู้จ้ำงงำนจะต้องท ำเอกสำรเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรท ำงำนและเอกสำรเกี่ยวกับ  
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงปกติ ตำมที่กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน
หลักก ำหนดไว้ กฎหมำยฉบับนี้ ได้ก ำหนดเงื่อนไขในทิศทำงเดียวกับกำรคุ้มครองแรงงำนทั่วไป เท่ำที่สภำพ  
กำรท ำงำนสำมำรถเปิดช่องให้ปฏิบัติได้ เช่น กำรห้ำมมิให้เรียกหรือรับหลักประกันกำรท ำงำน หรือหลักประกัน
ควำมเสียหำยจำกผู้รับงำน กำรห้ำมหักค่ำตอบแทนเว้นแต่เป็นกำรช ำระภำษีหรือตำมเงื่อนไขเฉพำะเท่ำที่
กฎหมำยก ำหนดเอำไว้เท่ำนั้น กำรคุ้มครองสิทธิในควำมปลอดภัยทั่วไปและกำรก ำหนดอำยุขั้นต่ ำของเด็กและ
กำรท ำงำนของหญิงมีครรภ์ กำรจัดกำรด้ำนค่ำรักษำพยำบำล ค่ำฟ้ืนฟูสมรรถภำพ เป็นต้น กรณีผู้ประสบ
อันตรำยได้รับควำมเสียหำยหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ภำยใต้กฎหมำยฉบับนี้ ได้มีกำรก ำหนดกลไก  
ในรูปของคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน เพ่ือเสนอแนะนโยบำยด้ำนกำรคุ้มครอง รวมทั้ง 
กำรส่งเสริมและพัฒนำผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน ส ำหรับกำรละเมิดหรือฝ่ำฝืนกฎหมำยฉบับนี้ เป็นควำมผิดและ 
มีโทษในทำงอำญำ 

5) พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
พ.ศ. 2554 

กฎหมำยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ให้สถำนประกอบกำรทั้งหลำย บริหำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในกำรท ำงำน ให้เป็นไปอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ กำรจัดตั้ง
กองทุนควำมปลอดภัยฯ ที่นำยจ้ำงสำมำรถกู้ยืมเงินจำกกองทุนไปปรับปรุงแก้ไขสภำพควำมไม่ปลอดภัย  
ในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือป้องกันและลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดอุบัติเหตุและโรคจำกกำรท ำงำน กฎหมำย
ฉบับนี้มีกำรควบคุมโดยกำรก ำหนดโทษทำงอำญำเอำไว้เช่นกัน 
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6) พระรำชบัญญัติแรงงำนทำงทะเล พ.ศ. 2558 

พระรำชบัญญัติแรงงำนทำงทะเล พ.ศ. 2558 กล่ำวได้ว่ำ เป็นกฎหมำยอีกฉบับหนึ่ง
ที่พัฒนำแยกตัวมำจำกพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ได้ก ำหนดว่ำเจ้ำของเรือเดินทะเล 
ที่มีวัตถุประสงค์เชิงพำณิชย์จะต้องปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ท่ีคุ้มครองแรงงำนทำงทะเลในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ห้ำมมิให้
เจ้ำของเรือเลือกปฏิบัติต่อคนประจ ำเรือซึ่งเป็นบุคคลที่เจ้ำของเรือจ้ำงด้วยเหตุควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเชื้อชำติ 
เพศ อำยุ ควำมพิกำรหรือสถำนะของบุคคล  กำรห้ำมใช้แรงงำนเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 16 ปีท ำงำนบนเรือ และ
ห้ำมจ้ำงเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ท ำงำนในเวลำกลำงคืนและงำนที่มีลักษณะอันตรำยต่อสุขภำพหรือ 
ควำมปลอดภัย กำรคุ้มครองสิทธิต่ำง ๆ เกี่ยวกับชั่วโมงท ำงำน สิทธิวันหยุดประเภทต่ำงๆ อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ
และค่ำล่วงเวลำ สิทธิกำรรวมตัวและกำรเจรจำต่อรอง รวมถึงกำรก ำหนดให้เจ้ำของเรือจัดเอกสำรเกี่ยวกับ
วิธีกำรร้องเรียนอันเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำง สภำพกำรท ำงำนและสภำพควำมเป็นอยู่ของคนประจ ำเรือด้วย  
โดยกฎหมำยก ำหนดว่ำ ในกรณีที่คนประจ ำเรือร้องเรียนแล้ว เจ้ำของเรือจะต้องด ำเนินกำรสอบสวนข้อเท็จจริง
และแจ้งผลกำรสอบสวนดังกล่ำวด้วย ส ำหรับควำมควำมรับผิดและโทษกรณีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัตินี้  เป็นควำมผิดและมีโทษทำงอำญำ รวมทั้งกำรให้อ ำนำจพนักงำนเจ้ำ  หน้ำที่หรือ
คณะกรรมกำรเปรียบเทียบ ส ำหรับควำมผิดบำงมำตรำได้  

7) พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 

เป็นที่ทรำบดีว่ำประเทศไทยเป็นผู้น ำด้ำนประมงอันดับต้น ๆ ของโลก กอรปกับ
รัฐบำลตระหนักดีกว่ำกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของลูกเรือเป็นสิ่งส ำคัญ ประเทศไทยได้ตรำกฎหมำย
ใหม่เพ่ือจัดระเบียบด้ำนกำรท ำประมง โดย พ .ร.ก. กำรประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมำยแม่บทเกี่ยวกับ 
กำรท ำประมงได้บูรณำกำรหลำยมิติทั้งด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงทะเล กำรป้องกันและปรำบปรำม IUU รวมถึง 
กำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิด้ำนแรงงำนของลูกเรือด้วย กฎหมำยฉบับนี้ได้ก ำหนดให้เจ้ำของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
ต้องน ำหลักฐำนเกี่ยวกับระบบควำมปลอดภัย สุขอนำมัยและสวัสดิภำพในกำรท ำงำนของคนประจ ำเรือตำมที่
ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ข้อนี้  เจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจที่ จะสั่งกักเรือได้หรือ 
สั่งให้เรือประมงดังกล่ำวเข้ำเทียบท่ำเรือได้ 

8) พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551 

เนื่องจำกกำรค้ำมนุษย์เป็นอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศที่ประชำคมระหว่ำง
ประเทศมุ่งมั่นที่จะขจัดหมดสิ้นไป ประเทศไทยจึงแสดงเจตจ ำนงที่จะให้ควำมร่วมมือกับประชำคมระหว่ำง
ประเทศที่จะป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ประเทศไทยได้ตรำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ โดยกฎหมำยใหม่ได้มีกำรแก้ไขค ำนิยำมกำรบังคับใช้แรงงำน (Forced labor)  
ให้มีควำมหมำยครอบคลุมให้มำกที่สุด โดยหมำยถึงกำรท ำให้หวำดกลัวว่ำจะเกิดอันตรำย กำรขู่เข็ญ กำรใช้ก ำลัง
ประทุษร้ำย กำรท ำให้บุคคลอยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถขัดขืนได้และรวมถึงกำรยึดเอกสำรส ำคัญประจ ำตัว 
ของบุคคลนั้นไว้ หรือน ำภำระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมำเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ  
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9) ประมวลกฎหมำยอำญำ 

นอกเหนือจำกพระรำชบัญญัติเฉพำะกรณีต่ำงๆ ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยเฉพำะกำรคุ้มครองสิทธิของแรงงำน ยังพบว่ำ ได้มีกำรก ำหนด
สอดแทรกอยู่ในประมวลกฎหมำยอำญำ กักขังหน่วงเหนี่ยว (ม. 310 ทวิ) กำรเอำคนลงเป็นทำส (ม. 312)  
กำรฉ้อโกงแรงงำน (ม. 344) 

10) พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพคนพิกำร พ.ศ. 2550 

ภำยใต้กฎหมำยฉบับนี้ กระทรวงแรงงำนได้ออกกฎกระทรวงก ำหนดโควตำ 
ที่นำยจ้ำงหรือเจ้ำของสถำนประกอบกำรจะต้องรับคนพิกำรเข้ำท ำงำน โดยก ำหนดว่ำ นำยจ้ำงหรือเจ้ำของ
สถำนประกอบกำรซึ่งมีลูกจ้ำงจ ำนวนหนึ่งร้อยคนขึ้นไปให้รับคนพิกำรท ำงำนในสัดส่วนทุกหนึ่งร้อยคน 
ต่อคนพิกำรหนึ่งคน หำกเศษของหนึ่งร้อยถ้ำเกินห้ำสิบคนให้รับคนพิกำรเพ่ิมอีกหนึ่งคน โดยนำยจ้ำงหรือ
เจ้ำของผู้ประกอบกำรรำยใดไม่ได้ปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้ จะต้องส่งเงินเข้ำกองทุนส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรเป็นรำยปีแทน  

11) พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแรงงำนและวิธีพิจำรณำคดีศำลแรงงำน พ.ศ. 2521 

ศำลแรงงำนเป็นศำลช ำนัญพิเศษ ซึ่งมีกระบวนกำรพิจำรณำคดีโดยมุ่งเน้น
วิธีกำรไกล่เกลี่ยและกำรระงับข้อพิพำทเป็นหลัก กำรพิจำรณำชี้ขำดตำมเนื้อหำกฎหมำย โดยปกติแล้วจะ
เกิดขึ้นในกรณีที่คู่กรณี ฝ่ำยนำยจ้ำงและลูกจ้ำง ไม่สำมำรถประนีประนอมหรือตกลงกันได้ โดยกรอบอ ำนำจ
หน้ำที่ ศำลแรงงำนมีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีด้ำนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ หรือบรรดำสิทธิ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยแรงงำนที่เป็นกฎหมำยพิเศษ ตัวอย่ำงเช่น กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน กฎหมำย
ว่ำด้วยแรงงำนสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะที่เอ้ือต่อแรงงำนในกำรเข้ำสู่กำรคุ้มครองสิทธิ เนื่องจำกประหยัดค่ำใช้จ่ำย 
สะดวก และไม่ล่ำช้ำ กล่ำวคือ กำรฟ้องหรือด ำเนินคดีแรงงำนคู่ควำมได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องเสียค่ำฤชำธรรมเนียม 
ไม่จ ำเป็นต้องมีกำรว่ำจ้ำงแต่งทนำยเข้ำสู้คดี เนื่องจำกศำลแรงงำนจะเป็นผู้ซักถำมพยำนเอง นอกจำกนั้น  
ศำลยังรับภำระเป็นผู้จ่ำยค่ำป่วยกำร ค่ำพำหนะ และค่ำเช่ำที่พักให้แก่พยำน ทั้งยัง เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
และควำมรวดเร็ว กำรฟ้องร้องหรือกำรด ำเนินคดีแรงงำน มีกระบวนกำรที่เรียบง่ำยไม่ซับซ้อนยุ่งยำก เช่น  
กำรฟ้อง กำรให้กำร หรือกำรแถลง สำมำรถกระท ำด้วยวำจำได้ และในกรณีที่เห็นสมควร ศำลยังอำจ 
เรียกพยำนหลักฐำนมำน ำสืบได้เอง ส ำหรับระยะเวลำในกำรด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำ กฎหมำยก ำหนดให้
ต้องด ำเนินกำรโดยรวดเร็ว ศำลอำจให้เลื่อนคดีได้เฉพำะกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นที่มีควำมส ำคัญ 

นอกจำกนั้น ศำลยังสำมำรถคุ้มครองสิทธิกรณีเกิดกำรเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรม 
หมำยถึงกรณีที่นำยจ้ำงเลิกจ้ำงลูกจ้ำงอย่ำงไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นอ ำนำจของศำลแรงงำนโดยเฉพำะ ที่จะสั่งให้  
มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ได้แก่ กำรสั่งให้นำยจ้ำงรับลูกจ้ำงกลับเข้ำไปท ำงำนในอัตรำค่ำจ้ำงเดิม หรือ
ก ำหนดค่ำเสยีหำยให้นำยจ้ำงชดใช้แก่ลูกจ้ำง ซึ่งจะพิจำรณำจำกอำยุของลูกจ้ำง ระยะเวลำกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ
ของลูกจ้ำง สถำนะทำงเศรษฐกิจ สำเหตุหรือมูลเหตุในกำรเลิกจ้ำง เป็นต้น 
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2.3.2 กลุ่มกฎหมำยสิ่งแวดล้อม และกลุ่มกฎหมำยธุรกิจ 

แม้ว่ำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนจำกภำคธุรกิจ จะมีควำมเชื่อมโยงกับประเด็นด้ำนธุรกิจ
โดยตรง และส่วนหนึ่งส่งผลต่อสิทธิด้ำนสิ่งแวดล้อมหรือสิทธิชุมชน ซึ่งที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน แม้ว่ำประเทศไทย 
มีกำรออกกฎหมำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมจ ำนวนมำก แต่กลับไม่พบว่ำ 
มีเนื้อหำเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของบุคคลเอำไว้อย่ำงชัดเจนในลักษณะกำรคุ้มครองสิทธิด้ำนแรงงำน เนื้อหำ
หลักของกฎหมำยกลุ่มดังกล่ำวนี้ ยังไม่มีบทบำทที่เป็นกำรแทรกแซงภำคธุรกิจโดยตรงจำกกำรท ำละเมิด  
เข้ำไปมีส่วนหรือเป็นส่วนหนึ่งของกำรเกิดกรณีละเมิด แล้วเกิดผลเสียหำยกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้  
กำรคุ้มครองสิทธิพบได้ในกฎหมำยที่เป็นมำตรกำรเฉพำะ เช่น กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรคุ้มครองควำม
เสียหำยจำกผลิตภัณฑ์อันตรำย นอกจำกนั้น อำจยังต้องอำศัยกฎหมำยหลักและช่องทำงหลักในกำรคุ้มครองสิทธิ 
เช่น ประมวลกฎหมำยอำญำ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ในช่องทำงของศำลยุติธรรม ศำลปกครอง เป็นต้น   

2.4 การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่ภาคธุรกิจเอกชนเพื่อเคารพสิทธิมนุษยชน 

 ตำมหลักกำร UNGPs ได้แนะน ำให้รัฐควรจัดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจ 
ของภำคเอกชนให้เคำรพสิทธิมนุษยชน ข้อ 3 (ค) ซึ่ง ณ ปัจจุบันประเทศไทยได้ด ำเนินกำรหลักกำรข้อนี้แล้ว 
โดยกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน  กระทรวงแรงงำน ได้จัดท ำมำตรกำรสนับสนุนกำรเคำรพสิทธิ 
ด้ำนแรงงำนของภำคธุรกิจที่น่ำสนใจ ดังนี้  

1) มำตรฐำนแรงงำนไทย ควำมรับผิดชอบทำงสังคมของธุรกิจไทย : มรท. 8001-2553 
(Thailand Labour Standard: TLS 8001 -2010) 

ภำยใต้แนวโน้มกำรให้ควำมส ำคัญและกระแสควำมกดดันสำกล เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจ
อยำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิทธิมนุษยชน สภำพกำรจ้ำงและกำรท ำงำน กระทรวงแรงงำน โดยกรมสวัสดิกำร
และคุมครองแรงงำน รวมกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรผู้แทนลูกจ้ำง องค์กรผู้แทนนำยจ้ำง สถำบัน 
ด้ำนวิชำกำร ได้แก้ไขและปรับปรุงมำตรฐำนแรงงำนไทยฉบับเดิมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดย มรท. 8001-2553 ซึ่งเป็นมำตรฐำนปัจจุบัน มีสำระส ำคัญและเนื้อหำตั้ งอยู่ 
บนมำตรฐำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรคุมครองแรงงำน สุขอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน สวัสดิกำรแรงงำน 
และแรงงำนสัมพันธ  ตลอดจนหลักกำรพ้ืนฐำนภำยใต้อนุสัญญำองคกำรแรงงำนระหวำงประเทศ และ
สหประชำชำติ รวมทั้งขอก ำหนดดำนแรงงำน ที่ประกำศใช โดยองคกรต่ำงๆ ทั้งภำยในประเทศและ 
ตำงประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือที่จะให้สถำนประกอบกิจกำรใชเปนแนวทำงปฏิบัติตอแรงงำน และ 
เป็นเกณฑ์กำรตรวจสอบและประกำศแสดงตนเปนธุรกิจที่ปฏิบัติสอดคลองกับมำตรฐำนนี้ เป็นหลัก  

2) แนวปฏิบัติกำรใช้แรงงำนที่ดีส ำหรับประกอบกิจกำรทั่วไป (Good Labour Practices 
Guidelines for Workplace: GLP)  

แนวปฏิบัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้องค์กรธุรกิจน ำไปพิจำรณำและปฏิบัติตำมควำมสมัครใจ 
โดยแนวปฏิบัติกำรใช้แรงงำนที่ดีนี้ใช้กับองค์กรธุรกิจทุกประเภทและทุกขนำด โดยสำระส ำคัญของ  
แนวปฏิบัติกำรใช้แรงงำนที่ดีนี้มีเนื้อหำครอบคลุมทั้งเรื่องกำรห้ำมใช้แรงงำนเด็ก แรงงำนบังคับ กำรห้ำมเลือกปฏิบัติ 
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กำรยอมรับเสรีภำพในกำรสมำคมและกำรเจรจำต่อรอง สภำพควำมปลอดภัยในที่ท ำงำนรวมถึงค่ำจ้ำงและ
สวัสดิกำรต่ำง ๆ  

นอกจำกแนวปฏิบัติกำรใช้แรงงำนที่ดีส ำหรับประกอบกิจกำรทั่วไปแล้ว กรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน กรมปศุสัตว์ และสมำคมผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทยได้ร่วมกันจัดท ำแนวปฏิบัติกำรใช้แรงงำนที่ดี 
ส ำหรับฟำร์มและสถำนที่ฟักไข่สัตว์ปีกในประเทศไทย (Good Labour Practices Guidelines for Poultry 
Farm and Hatchery in Thailand) อีกด้วย 

กำรจัดท ำแนวปฏิบัติกำรใช้แรงงำนที่ดีของประเทศไทยเป็นกำรแสดงเจตนำรมณ์ที่ประเทศไทย 
มีเป้ำหมำยและควำมรับผิดชอบที่จะคุ้มครองและยกระดับมำตรฐำนแรงงำนให้ได้มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ
ตำมที่องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศได้ก ำหนดไว้ 

2.5 หลักการ UNGPs กับรัฐวิสาหกิจ 

 ขอบเขตของหลักกำรภำยใต้ UNGPs นั้นมิได้จ ำกัดเฉพำะภำคธุรกิจเอกชนเท่ำนั้น แต่ใช้กับ
รัฐวิสำหกิจด้วย ปัจจุบัน มีรัฐวิสำหกิจหลำยหน่วยงำนกที่มีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินกิจกำรสำธำรณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐำนรวมถึงบริษัทเอกชนที่แสวงหำผลก ำไรทำงธุรกิจที่รัฐเข้ำไปถือหุ้นด้วย โดย UNGPs ได้ก ำหนดว่ำรัฐ
ควรใช้ควำมระมัดระวังว่ำ รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนที่รัฐมีอ ำนำจควบคุมจะเคำรพสิทธิมนุษยชนเพรำะว่ำ
ผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำนเหล่ำนี้จะต้องรับผิดชอบต่อรัฐ12  

เป็นที่น่ำยินดีที่รัฐบำลไทยมีด ำริให้น ำหลักกำรของ UNGPs ไปใช้กับรัฐวิสำหกิจในประเทศ
ไทยจ ำนวน 56 แห่งด้วย แม้ว่ำหลักกำร UNGPs จะเป็นเรื่องใหม่ส ำหรับประเทศไทยแต่ก็เรื่องท้ำทำยส ำหรับ
รัฐวิสำหกิจจ ำนวนมำกที่มีภำรกิจแตกต่ำงหลำกหลำยกันไปที่จะน ำหลักกำรของ UNGPs มำเป็นกรอบแนวทำง
ส ำหรับปฏิบัติตำม 

2.6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government procurement) 

เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐเป็นภำคธุรกรรมที่ใหญ่ที่ภำครัฐท ำกับ
ภำคเอกชน ฉะนั้น รัฐและภำคเอกชนจึงควรร่วมมือกันที่จะส่งเสริมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยผ่ำน
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย ด้วยเหตุนี้ UNGPs จึงกล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิทธิมนุษยชนกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐไว้ด้วย13 ส ำหรับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 
ยังไม่มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแต่อย่ำงใด แม้ว่ำจะมีข้อเสนอจำกคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติให้เพ่ิมเรื่องควำมหยั่งยืนโดยค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมให้เป็นเงื่อนไข
หนึ่งในกำรพิจำรณำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงก็ตำม 

  

                                                           
12 UNGPs ข้อที่ 4 
13 UNGPs ข้อที่ 6 
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2.7 ประเด็นท้าทายส าหรับภาครัฐ 

1) เรื่องแรงงำน 
2) เรื่องสิ่งแวดล้อม 
3) เรื่องสิทธิชุมชนและกำรจัดสรรทรัพยำกรธรรมชำติ 
4) เรื่อง กำรปกป้องสิทธิ Human rights defenders 
5) กำรลงทุนของบริษัทไทยในต่ำงประเทศ 

ที่ผ่ำนมำในอดีต นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลำยคนถูกทั้งภำครัฐและองค์กรภำคธุรกิจ 
ฟ้องทั้งคดีแพ่งและคดีอำญำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงกำรที่ก่อกระเกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน  
กำรใช้เทคนิคกำรฟ้องคดีต่อศำลเพ่ือต้องกำรให้ประชำชนหรือนักปกป้องสิทธิเหล่ำนี้ยุติกำรเคลื่อนไหวหรือ
รณรงค์ต่อต้ำนโครงกำรต่ำง ๆ กำรใช้เทคนิคกำรฟ้องคดีมีผลให้ประชำชนหรือนักปกป้องสิทธิไม่สำมำรถมีส่วน
ร่วมในทำงสำธำรณะต่อโครงกำรต่ำงๆที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบได้ ส ำหรับประเทศไทยนั้น ปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมำยป้องกันกำรด ำเนินคดีเพ่ือต่อต้ำนกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณะ หรือที่เรียกว่ำ Anti SLAPP14    

แผนการท างาน ส าหรับเสาที่ 1 

1. เร่งรัดให้มีกำรเผยแพร่และจัดอบรมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักกำร UNGPs แก่หน่วยงำนภำครัฐและ
รัฐวิสำหกจิ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งองค์กรภำคธุรกิจ 

2. มอบหมำยหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องพิจำรณำทบทวนกฎหมำย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมทั้ง  
แนวปฏิบัติในกำรบริกำรรำชกำร เพ่ือแนวทำงกำรคุ้มครองกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนจำกภำคธุรกิจ 

3. กระตุ้นและส่งเสริมให้หน่วยงำนของไทย ซึ่งตั้งหรือท ำกำรอยู่ในต่ำงประเทศเผยแพร่และสร้ำงควำมตระหนัก
ให้กับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในต่ำงประเทศให้ปฏิบัติตำมหลักกำร UNGPs 

4. จัดให้มีหน่วยงำนหลักรับผิดชอบในภำพรวมและกำรประสำนงำนกับหน่ วยงำนที่ เกี่ยวข้อง 
ทั้งในภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคส่วนอื่น 

หน่วยงานของรัฐทีค่วรอยู่ในเครือข่ายความรับผิดชอบ 

1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
2. กระทรวงแรงงำน 
3. กระทรวงยุติธรรม (รวมทั้งในฐำนะหน่วยงำนประสำนกลำง) 
4. กระทรวงพำณิชย์ 
5. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
6. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 

                                                           
14   A strategic lawsuit against public participation (SLAPP) 
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บทที่ 3 

เสาที่สอง: ภาคธุรกิจมีหน้าที่เคารพสิทธิมนุษยชน 

 

3.1 หลักการและเหตุผล 

 รัฐบำลไทยมีควำมคำดหวังอย่ำงชัดเจนว่ำ ภำครัฐวิสำหกิจและภำคธุรกิจเอกชนที่ด ำเนินธุรกิจ 
ในประเทศไทย และภำคธุรกิจทั้งรัฐวิสำหกิจและเอกชนของไทยที่ด ำเนินหรือประกอบธุรกิจอยู่ในต่ำงประเทศ  
มีหน้ำที่ต้องเคำรพสิทธิมนุษยชนในกำรประกอบธุรกิจด้วย ตำมหลักกำร UNGPs เสำที่สอง ได้ก ำหนดหลักกำร
ส ำคัญว่ำ ภำคธุรกิจเอกชนมีควำมรับผิดชอบต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน เนื่องจำกกำรประกอบธุรกิจ  
ของภำคเอกชนนั้น อำจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนทั้งในทำงตรงและทำงอ้อม ทั้งนี้ กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น
อำจเกิดข้ึนได้สองรูปแบบ คือ ภำคธุรกิจดังกล่ำวอำจละเมิดสิทธิมนุษยชนเอง หรือมีส่วนร่วมในกำรละเมิดสิทธิ 
กรณีที่ห่วงโซ่กำรผลิตหรือกำรบริกำรขององค์กรธุรกิจเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน ฉะนั้น ควำมรับผิดชอบ 
ของภำคธุรกิจที่จะต้องใช้ควำมพยำยำมที่จะหลีกเลี่ยงต่อกำรละเมิดสิทธิ จึงเป็นหลักกำรที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง
ของหลักกำร UNGPs 

3.2 หน้าทีข่องภาคธุรกิจ 

 แม้ว่ำภำยใต้หลักกำร UNGPs จะมิได้คำดหวังให้ภำคธุรกิจต้องเคำรพสิทธิมนุษยชน นอกเหนือหรือ
เกินกว่ำกิจกรรมหรือกำรด ำเนินธุรกิจปกติ แต่ธุรกิจก็ถูกคำดหวังที่จะเป็นผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้มีกำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชนที่ขยำยวงกว้ำงขวำงข้ึน โดยก ำหนดหน้ำที่ของภำคธุรกิจเอกชนไว้ 3 ประกำร ดังนี้ 

 3.2.1 กำรแสดงข้อผูกพันในนโยบำย (Policy statement) 

 ควำมรับผิดชอบของภำคธุรกิจจะไม่สำมำรถประสบควำมส ำเร็จได้ เลย หำกปรำศจำกกำรแสดง 
ข้อผูกพันจำกผู้น ำสูงสุดขององค์กรและมีกำรประกำศข้อผูกพันดังกล่ำว  ทั้งต่อภำยในและภำยนอกองค์กร  
กำรแสดงข้อผูกพันในนโยบำยนี้ เป็นกำรสะท้อนจิตส ำนึกและเป้ำหมำยขององค์กรธุรกิจนั้น ว่ำกำรประกอบ
ธุรกิจขององค์กรหรือหน่วยงำน จะต้องหลีกเลี่ยงกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ และในกรณีที่เกิดควำมเสียหำย
จำกกำรละเมิดนั้น องค์กรธุรกิจก็พร้อมแสดงควำมรับผิดชอบโดยกำรเยียวยำควำมเสียหำยแก่ผู้ได้รับผลกระทบ 

 3.2.2 กำรเฝ้ำระวังในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน (Human rights due diligence) 

 เพ่ือป้องกันและบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรประกอบธุรกิจ ภำคธุรกิจจะต้องม ี
กำรประเมินควำมเสี่ยงว่ำ กำรประกอบธุรกิจของตนนั้นอำจส่งผลกระทบกับใครบ้ำง ซึ่งอำจเป็นลูกจ้ำง 
ขององค์กร บุคคลภำยนอก หรือชุมชนก็ได้ นอกจำกนี้ กำรเฝ้ำระวังในเรื่องกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในองค์กร
ของตนเองยังไม่เพียงพอ แต่ภำคธุรกิจจะต้องประเมินด้วยว่ำ ห่วงโซ่กำรผลิต (Supply chain) ของตนนั้น 
อยู่ในข่ำยหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ด้วย องค์กรธุรกิจควรแจ้งให้ห่วงโซ่กำรผลิตนั้นท ำกำร
แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นและหำกไม่สำมำรถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ องค์กรธุรกิจควรยุติกำรท ำธุรกรรมด้วย 

 ตำมหลักกำร UNGPs กำรเฝ้ำระวังสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน ประกอบด้วยสำมขั้นตอนหลัก ๆ คือ 
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1) กำรประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินธุรกิจของตนเองรวมถึงห่วงโซ่กำรผลิต 
2) กำรบูรณกำรข้อค้นพบจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงและจัดหำมำตรกำรที่เหมำะสม 
3) กำรติดตำมและกำรรำยงำนผลของกำรแก้ไขปัญหำ 

 3.2.3 กำรเยียวยำควำมเสียหำย (Remedy) 

 แม้ว่ำภำคธุรกิจจะได้ใช้ควำมระมัดระวังที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตำม แต่ผลกระทบ  
(ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม) อันเนื่องมำจำกกำรประกอบธุรกิจก็อำจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ในกรณีที่เกิดควำมเสียหำยขึ้น 
ภำคธุรกิจจะต้องจัดให้มีกลไกในกำรเยียวยำควำมเสียหำยดังกล่ำว 

3.3 การท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

  หลักกำร UNGPs ได้เสนอให้องค์กรภำคธุรกิจให้เพ่ิมกำรท ำรำยงำนประจ ำปีจำกรูปแบบเดิม 
ที่มักจะท ำกันเป็นรำยงำนประจ ำปีด้ำนกำรเงินให้เพ่ิมรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับรำยงำนควำมรับผิดชอบทำง
สังคมของบริษัท (corporate responsibility) รำยงำนเกี่ยวกับควำมหยั่งยืน (sustainability reports)15  
ในเรื่องนี้องค์กรธุรกิจควรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทหรือรำยงำน
เกี่ยวกับควำมหยั่งยืนด้วย ว่ำในรอบปีท่ีผ่ำนมำ องค์กรธุรกิจได้มีคุณูปกำรในกำรป้องกันหรือบรรเทำผลกระทบ
จำกกำรประกอบธุรกิจต่อประชำชนหรือชุมชนอย่ำงไร และในกรณีที่เกิดควำมเสียหำย ได้จัดให้มีมำตรกำร  
กำรร้องทุกข์และเยียวยำควำมเสียหำยที่มีประสิทธิผลอย่ำงไร 

 ในทำงปฏิบัติ มีองค์กรธุรกิจหลำยแห่งในประเทศไทย ที่รำยงำนประจ ำปีมีกำรระบุเรื่องกำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชนด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรไม่ใช้แรงงำนเด็ก สิทธิต่ำงๆเกี่ยวกับแรงงำน กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นต้น ยกตัวอย่ำงเช่น ในรำยงำนประจ ำปีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ระบุว่ำ  
จะสนับสนุนให้คู่ค้ำให้ควำมส ำคัญกับสิทธิมนุษยชนส่วนกำรปฏิบัติต่อพนักงำนในองค์กรนั้นจะยึดหลัก 
ควำมเท่ำเทียมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน16 

ประเด็นท้าทายส าหรับภาคธุรกิจ 

 1. เรื่องแรงงำน 
 2. เรื่องที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และสิทธิชุมชน 
 3. เรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
 4. กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ และบรรษัทข้ำมชำติ  

  

                                                           
15 UNGPs ข้อ 21 
16 โปรดดรูำยงำนประจ ำปีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2560, หน้ำ51- 52 
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แผนปฏิบัติการส าหรับเสาที่ 2 

 1. ผู้บริหำรระดับสูงสุดขององค์กรภำคธุรกิจ ทั้งรัฐวิสำหกิจและเอกชน ควรประกำศข้อผูกพัน
ระดับนโยบำย ว่ำจะเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับกำรรับรองตำมตรำสำรระหว่ำงประเทศและประกำศ  
ข้อผูกพันดังกล่ำวให้บุคคลำกรในองค์กรและสำธำรณะให้รับทรำบทั่วถึงด้วย 

 2. องค์กรภำคธุรกิจ ทั้งรัฐวิสำหกิจและเอกชน ควรประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยท ำ
กำรเฝ้ำระวังเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน (Human Rights Due Diligence) ตลอดสำยกระบวนกำรผลิต
หรือกระบวนกำรบริกำร โดยกำรประเมินควำมเสี่ยงนี้ องค์กรภำคธุรกิจจะต้องมีกำรปรึกษำหำรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่ำงทั่วถึง และผู้ที่อยู่ในข่ำยจะได้รับผลกระทบอย่ำงจริงใจ  

 3. องค์กรภำคธุรกิจ ทั้งรัฐวิสำหกิจและเอกชน ควรจัดล ำดับควำมส ำคัญว่ำ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
เรื่องใด ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนขององค์กร เพ่ือก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและเยียวยำควำมเสียหำยให้เป็นรูปธรรม 

 4. องค์กรภำคธุรกิจ ทั้งรัฐวิสำหกิจและเอกชน ควรจัดให้มีช่องร้องเรียนส่วนบุคคล โดยจะต้องมี
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ร้องเรียน ตัวบุคคลผู้ร้องเรียน และผู้ที่เป็นพยำนด้วย รวมทั้งจัดให้มี
มำตรกำรเยียวยำควำมเสียหำยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย 

 5. ภำครัฐควรสนับสนุน ส่งเสริม ในกำรเผยแพร่และจัดอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ต่อหลักกำร 
UNGPs แก่องค์กรภำคธุรกิจ 

หน่วยงานภาคธุรกิจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทีค่วรอยู่ในเครือข่ายความรับผิดชอบ 

1. หนว่ยหรือองค์กรทำงธุรกิจ รวมทั้งรัฐวิสำหกิจ 
2. สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
3. สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
4. สมำคมธนำคำรไทย 
5. หอกำรค้ำร่วมต่ำงประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand: 

JFCCT)  
6. สภำองค์กรลูกจ้ำง สภำองค์กรนำยจ้ำง 
7. หน่วยงำนรำชกำรที่มีอ ำนำจหน้ำที่หรือควำมรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของภำคธุรกิจ  

ในฐำนะกลไกสนับสนุน 
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บทที่ 4 

เสาที่สาม: กลไกการเยียวยาความเสียหาย 

 

4.1 หลักการพื้นฐาน 

แม้ว่ำ UNGPs  จะก ำหนดบทบำทหน้ำที่ทั้งแก่รัฐและภำคธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับคุ้มครองและเคำรพ
สิทธิมนุษยชนในกำรด ำเนินธุรกิจก็ตำม แต่ก็เป็นไปได้ที่ควำมเสียหำยจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งควำมเสียหำยที่ว่ำนี้ 
อำจเป็นควำมเสียหำยที่ค ำนวณเป็นตัวเงินได้และควำมเสียหำยทำงจิตใจ ฉะนั้น  รัฐจึงมีหน้ำที่ที่จะให้
หลักประกันในกำรเยียวยำควำมเสียหำยด้วยกำรสร้ำงกลไกกำรร้องทุกข์หรือกระบวนกำรเยียวยำ 
ควำมเสียหำยซึ่งกลไกกำรร้องทุกข์ที่ว่ำนี้ ตำม UNGPs ได้ก ำหนดกลไกกำรร้องทุกข์ในควำมหมำยอย่ำงกว้ำง 
กล่ำวคือ เป็นกลไกทำงกระบวนกำรยุติธรรมทำงศำลและนอกศำลรวมถึงกลไกอ่ืนที่ไม่ใช่กระบวนกำรยุติธรรมด้วย 
เช่น คณะกรรมกำรไตรภำคี คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน (Ombudsman) ก็ได้  

4.2 กลไกการร้องทุกข์โดยกระบวนการยุติธรรมของรัฐ 

 ประเทศไทยใช้ระบบศำลคู่ กล่ำวคือ ระบบศำลของประเทศไทยมีทั้งศำลยุติธรรมและศำลปกครอง 
โดยประชำชนสำมำรถใช้สิทธิฟ้องเอกชนด้วยกันเองทำงศำลยุติธรรม17 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกเป็นข้อพิพำท
ด้ำนแรงงำน ประเทศไทยมีศำลช ำนัญพิเศษคือศำลแรงงำนที่มีเขตอ ำนำจพิจำรณำข้อพิพำทด้ำนแรงงำน  
เป็นกำรเฉพำะ ส ำหรับกำรด ำเนินคดีต่อหน่วยงำนของรัฐนั้นประชำชนสำมำรถฟ้องคดีต่อศำลปกครองได ้  

นอกจำกนี้แล้ว ประเทศไทยยังมีศำลรัฐธรรมนูญ ที่มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมำยและร่ำงกฎหมำย รวมถึงกรณีที่ปัจเจกชนที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง  
มีสิทธิที่จะยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำกำรกระท ำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ด้วย18 

อนึ่ง นอกจำกกระบวนกำรยุติธรรมแล้ว ประเทศไทยยังมีกลไกทำงปกครอง ในกำรรับเรื่องร้องทุกข์
อีกหลำยช่องทำง เช่น ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงำน พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ให้อ ำนำจ
พนักงำนตรวจแรงงำน (Labour inspector) สืบสวนข้อเท็จจริงและออกค ำสั่งกรณีเกี่ยวกับข้อร้องเรียนว่ำ
นำยจ้ำงไม่ปฏิบัติหรือฝ่ำฝืนกฎหมำยเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินและสิทธิอันมิใช่ตัวเงินตำมที่กฎหมำยก ำหนด19 
รวมทั้งกลไกด้ำนกำรแรงงำนสัมพันธ์ ที่มีลักษณะเป็นกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีของฝ่ำยธุรกิจและ 
ฝ่ำยแรงงำน เช่น กำรก ำหนดให้มีกระบวนกำรไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพำท ข้อขัดแย้ง กำรมีกลไกร่วม  
ของฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยแรงงำนในสถำนประกอบกิจกำร ตำมพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และ
พระรำชบัญญัติแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็นต้น อย่ำงไรก็ดี ข้อจ ำกัดของกระบวนกำรดังกล่ำว 

                                                           
17 ในศำลยุติธรรมนี้ยังมศีำลช ำนัญพิเศษด้ำนแรงงำนด้วยคือ ศำลแรงงำน 
18 รัฐธรรมนญู พุทธศกัรำช 2560 มำตรำ 213 
19 มำตรำ 123,124 ของพรบ.คุ้มครองแรงงำน 
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คือเป็นกำรประสำนควำมสัมพันธ์ของฝ่ำยธุรกิจและฝ่ำยแรงงำน เพียงสองฝ่ำยเท่ำนั้น กฎหมำยมิได้ขยำยไปถึง
กระบวนกำรแก้ไขปัญหำหรือเยียวยำควำมเสียหำยกรณีที่เกิดผลขึ้นกับบุคคลหรือชุมชนภำยนอก 

ในส่วนของกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งหนึ่งในอ ำนำจหน้ำที่ที่ส ำคัญคือ
พิจำรณำเรื่องร้องทุกข์จำกผู้บริโภคที่ได้รับควำมเสียหำยจำกผู้ประกอบกำรธุรกิจด ำเนินคดีเกี่ยวกับกำรละเมิด
สิทธิของผู้บริโภค20 

ส ำหรับกำรคุ้มครองควำมเท่ำเทียมทำงเพศนั้น มีคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่ำงเพศ (วลพ.) โดยหนึ่งในอ ำนำจหน้ำที่ที่ส ำคัญคือวินิจฉัยข้อร้องเรียนที่มีกำรกล่ำวหำว่ำเลือกปฏิบัติ 
รวมถึงอ ำนำจออกมำตรกำรคุ้มครองชั่วครำวด้วย21 โดยบุคคลใดก็ตำมที่ได้รับหรือจะได้รับควำมเสียหำย 
จำกกำรกระท ำท่ีเลือกปฏิบัติระหว่ำงเพศ มีสิทธิยื่นค ำร้องต่อคณะกรรมกำร วลพ. และในกรณีท่ีคณะกรรมกำร
วินิจฉัยว่ำมีกำรเลือกปฏิบัติเกิดขึ้น คณะกรรมกำรมีอ ำนำจออกค ำสั่งให้องค์กรเอกชนด ำเนินกำรใด ๆ เพ่ือระงับ
และป้องกันมิให้มีกำรเลือกปฏิบัติเกิดข้ึน รวมถึงกำรสั่งให้องค์กรเอกชนชดเชยเยียวยำผู้เสียหำยอีกด้วย 

คณะกรรมกำร วลพ. จะมีบทบำทส ำคัญในปกป้องคุ้มครองสิทธิของบุคคลใดๆที่ได้รับควำมเสียหำย
จำกกำรถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ โดยผ่ำนช่องทำงของกำรตรวจสอบข้อร้องเรียนของบุคคล
อันเป็นกลไกเสริมของกระบวนกำรยุติธรรมของรัฐอีกทีหนึ่ง 

ที่น่ำสนใจคือ พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมทำงเพศนี้ ห้ำมมิให้มีกำรก ำหนดนโยบำย กฎ ระเบียบ 
ประกำศ มำตรกำร โครงกำรหรือวิธีปฏิบัติขององค์กรเอกชนด้วย22 ฉะนั้น ภำคองค์กรธุรกิจจะต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยฉบับนี้ด้วย 

4.3 กลไกการร้องทุกข์โดยกระบวนการยุติธรรมท่ีไม่ใช่ของรัฐ 

4.3.1 บทบาทของภาครัฐ 

ตำมหลักกำร UNGPs ได้ให้ควำมส ำคัญของกลไกกำรร้องทุกข์ที่ไม่ใช่กระบวนกำรยุติธรรมของรัฐ
ด้วยว่ำมีบทบำทส ำคัญในกำรเสริมกลไกของรัฐส ำหรับกำรเยียวยำควำมเสียหำย โดย UNGPs ได้กล่ำวถึง 
กำรไกล่เกลี่ยว่ำเป็นหนทำงทำงเลือกหนึ่งในกำรเยียวยำควำมเสียหำย และ UNGPs ก็ยังได้รับรองบทบำท 
ของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำมีบทบำทส ำคัญในกำรร้องทุกข์ด้วย23 

ส ำหรับประเทศไทยนั้น นอกจำกศำลยุติธรรม ศำลปกครองและศำลรัฐธรรมนูญแล้ว ประเทศไทย
ยังมีกลไกรับเรื่องร้องทุกข์ที่ไม่ใช่กระบวนกำรยุติธรรมของรัฐด้วย แต่ผ่ำนองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ เช่น 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

4.3.2 บทบาทของภาคธุรกิจ 

                                                           
20 มำตรำ 9,10 ของพรบ คุ้มครองผูบ้ริโภค  พ.ศ. 2522 
21 มำตรำ 13-14 ของพรบควำมเท่ำเทียมทำงเพศ พ.ศ. 2558 
22 มำตรำ 17ของพรบควำมเท่ำเทยีมทำงเพศ พ.ศ. 2558 
23 ดูค ำอธิบำย UNGPs ข้อ 27 
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UNGPs ได้ก ำหนดให้ภำคธุรกิจ ควรจัดให้มีกลไกหรือช่องทำงร้องทุกข์ที่มีประสิทธิผลและ 
มีมำตรกำรเยียวยำควำมเสียหำยต่อบุคคลและชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจด้วย24  
โดยกลไกร้องทุกข์นี้ควรมีลักษณะดังนี้ เข้ำถึงได้ง่ำย มีควำมโปร่งใส คำดหมำยได้ และเป็นธรรม ซึ่ง กลไก
ดังกล่ำวนี้ ภำคธุรกิจอำจท ำเองหรือสร้ำงควำมร่วมมือกับภำยนอกก็ได้ 

แผนการท างาน ส าหรับเสาที่ 3 

1. รัฐควรส่งเสริม สนับสนุนบทบำทของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ในกำรไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทระหว่ำงองค์กรภำคธุรกิจกับบุคคลหรือชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบหรือได้รับควำมเสียหำย 
จำกกำรด ำเนินธุรกิจ 

2. รัฐ โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรทบทวนกำรใช้มำตรกำรไกล่เกลี่ย กำรระงับข้อพิพำท และ
กำรเยียวยำ เพ่ือประเมินถึงผลของมำตรกำรที่มีอยู่ เป็นระยะๆ เพ่ือพัฒนำหรือปรับปรุง
ประสิทธิภำพประสิทธิผล และโอกำสของผู้เสียหำยหรือผู้ได้รับผลกระทบในกำรเข้ำถึง
มำตรกำรดังกล่ำว รวมทั้งกำรจัดท ำมำตรกำรรองรับกำรแก้ไขปัญหำ ให้สอดคล้องกับ 
สภำพเศรษฐกจิและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 

3. รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนให้ควำมช่วยเหลือแก่ภำคธุรกิจ ในกำรจัดให้มีกลไก
กำรไกล่เกลี่ย กำรระงับข้อพิพำท และกำรเยียวยำ ภำยในองค์กร หรือโดยองค์กรนอกภำครัฐ
ที่น่ำเชื่อถือและมีประสิทธิภำพ เพ่ือก่อให้เกิดเครือข่ำยกำรแก้ไขปัญหำในระดับองค์กร 
แบบฉันท์มิตรและสันติวิธี 

หน่วยงานที่ควรอยู่ในเครือข่ายความรับผิดชอบ 

ก. หน่วยงำนภำครัฐ 
1) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรม โดยอำจรวมถึง ศำลยุติธรรม ศำลปกครอง 

ศำลแรงงำน ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เป็นต้น 
2) หน่วยงำนนอกกระบวนกำรยุติธรรม โดยอำจรวมถึง คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงำน กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
พำณิชย์ เป็นต้น 

ข. หน่วยงำนภำคธุรกิจ โดยอำจรวมถึง 
1) องค์กรธุรกิจแต่ละหน่วย 
2) กลุ่มองค์กรธุรกิจ 
3) องค์กรหรือกลไกสนับสนุนภำยในหน่วยงำน เช่น สหภำพแรงงำน คณะกรรมกำรแรงงำน 
4) องค์กรหรือหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย 

  

 

                                                           
24 UNGPs ข้อ 29 
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บทที่ 5  

ข้อแนะน าเชิงนโยบายและการน าไปปฏิบัติใช้ 

 

“ในส่วนนี้จะด าเนินการภายหลังจากได้รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต จากการประชุม  
รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนในพ้ืนที่ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เสร็จสิ้นแล้ว” 

โดยในส่วนนี้ อำจรวมถึงมำตรกำรส่งเสริมกำรน ำไปปฏิบัติ รวมถึงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตำมรอบปี เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐบำลทรำบ 
เพ่ือมีข้อสั่งกำรต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี เพ่ือเสนอต่อรัฐบำลและสำธำรณะ เกี่ยวกับกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

 

 

..........................................................................................  


