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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัด
ท าการศึกษาข้อมูลฐานและการวิเคราะห์ช่องว่าง (national baseline study and gap analysis) ระหว่าง
กลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศที่มีอยู่กับข้อก าหนดในหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ 
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ UNGP) เพ่ือสร้างฐานที่น่าเชื่อถือและ
โปร่งใส วางหมุดหมาย (milestones) เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน ตรวจสอบว่า กลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศเพียงพอต่อข้อก าหนดใน UNGP หรือไม่อย่างไร มีช่องว่างในประเด็นใดบ้าง มีมาตรการใดที่ยังไม่มี
หรือมีไม่เพียงพอ (สฤณี, 2559) 

 ในแง่นี้ หลักการ UNGP ตามกรอบแนวคิดของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Human Rights Council หรือ UNHRC) ได้มีการวางกรอบแนวคิดทางด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
บน 3 เสาหลัก (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2011) ได้แก่  

 1. การป้องกัน (Protect) – ภาครัฐมีหน้าที่ในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบุคคลที่สาม 

 2. การเคารพ (Respect) – ภาคธุรกิจมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชน 

 3. การเยียวยา (Remedy) – การขยายขอบเขตการเข้าถึงให้ผู้ที่ถูกละเมิดทางด้านสิทธิมนุษยชน
สามารถเข้าถึงกระบวนการเยียวยา ทั้งในรูปแบบที่ผ่านกระบวนการยุติธรรม และการด าเนินคดีในศาล และ
รูปแบบที่อยู่นอกเหนือจากกระบวนการยุติธรรมทางศาล เช่น กระบวนการไกล่เกลี่ยนอกศาล  

 โดยแนวทางในการจัดท าการประเมินข้อมูลพื้นฐานฯ ที่ส าคัญคือ “การระบุเนื้อหาของการด าเนินการ
ตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ หรือ UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights: Implementing the United Nation “Protect, Respect and Remedy” Framework 
(UNGP) และช่องว่างที่เกิดขึ้นตามหลักการ UNGP ภายใต้เสาหลักที่ 1 (Protect) และเสาหลักที่ 3 
(Remedy) ” 

 ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จึงเห็นควรให้มีโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การประเมินข้อมูลพ้ืนฐานระดับชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (National Baseline Assessment on 
Business and Human Rights) : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เก่ียวข้องกับการลงทุนของประเทศ” ขึ้น 
เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่างที่เกิดขึ้นของนโยบาย กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนของ
ประเทศ ตามหลักการ UNGP ทั้งเสาหลักที่ 1 (Protect) และเสาหลักที่ 3 (Remedy) ว่านโยบาย กฎหมาย 
และมาตรการต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นอุปสรรคหรือเอ้ือให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน และจัดท าเป็น
ข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมให้การลงทุนของภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการ
เยียวยาที่มีประสิทธิผลหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น ตลอดจนใช้สนับสนุนการท างานตามกฎหมาย
ของ กสม. ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และการเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
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1.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่างที่เกิดขึ้นของนโยบาย กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ลงทนุของประเทศด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ตามกรอบแนวคิดทางด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน บน 3 เสา
หลักของ UNGP คณะผู้วิจัยได้แยกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ กลไกการคุ้มครอง
ทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจของภาครัฐที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (actual) เทียบกับ (2) กลไกการ
คุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจของภาครัฐที่ควรจะเป็น (desired) เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการสังคมทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ ซึ่งผลการวิเคราะห์จะท าให้เห็นช่องว่างที่
เกิดขึ้นจริงและน าไปสู่ข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนการพัฒนากลไกการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชนของ
ภาครัฐต่อไป 

แผนภาพที่ 1-1: กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 

 

 
ที่มา: น าเสนอโดยคณะผู้วิจัย 

 ส าหรับการวิเคราะห์ช่องว่าง การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ซึ่งประกอบไปด้วยการเก็บข้อมูลผ่านวรรณกรรมด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ ควบคู่ไปกับการ
สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ โดยในขั้น
สุดท้าย คณะผู้วิจัยได้ท าการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผล
การศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 การสัมภาษณ์และประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทน
จากภาคส่วนต่าง ๆ คือ (1) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนจากหน่วยงานของภาครัฐ (2) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนจาก
ภาคธุรกิจ (3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (4) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนจากภาคประชาสังคม ที่ท างานเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน สิทธิแรงงาน และสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม (5) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนจาก
สถาบันวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง (6) นักกฎหมายด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน 
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1.3 สิทธิมนุษยชนทีม่ีความเกีย่วข้องกับการประกอบธุรกิจ 
 ก่อนที่จะพิจารณาในประเด็นของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันจะต้องมีการพิจารณาเสียก่อนว่า
ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้น มีประเด็นอะไรที่มีความเกี่ยวข้อง
อยู่บ้าง 

 ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง โดยเลือกเอาต้นแบบจากงานวิจัย 
“แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562” 
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2560) ซึ่งได้มีการระบุถึงสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ไว้อย่างค่อนข้างจะครบถ้วน มาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผ่านการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์และ
การจัดท าการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็น  

 จากการประมวลประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจข้างต้น ประเด็นทางด้านสิทธิ
มนุษยชนและการประกอบธุรกิจเกิดข้ึนได้เม่ือธุรกิจได้ท าการละเมิดสิทธิของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเอง ดังนี้ 

 1. การด าเนินธุรกิจที่มีผู้ที่มีความเป็นเจ้าของมากกว่า 1 ราย จะมีความเกี่ยวข้องในลักษณะของการ
เป็นเจ้าของร่วม หุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งการละเมิดจะมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น 

 2. การด าเนินธุรกิจที่มีการว่าจ้างแรงงานในกระบวนการผลิต การจ าหน่าย หรือการให้บริการ จะมี
ความเกี่ยวข้องในลักษณะของการบริหารจัดการแรงงานในด้านต่าง ๆ ภายใต้สิทธิแรงงาน 

 3. การด าเนินธุรกิจที่มีการใช้สินค้าขั้นกลาง เป็นวัตถุดิบจากผู้ผลิตรายอ่ืน ๆ หรือจากเกษตรกร จะมี
ความเกี่ยวข้องในลักษณะของการดูแลจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นธรรม และสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในห่วงโซ่อุปทาน 

 4. การด าเนินธุรกิจอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่รอบข้าง หรือก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรร่วมของสังคม ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน สิทธิในที่ดินท ากิน 
และสิ่งแวดล้อม 

 5. การด าเนินธุรกิจของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย และการด าเนินธุรกิจของคนไทยที่ออกไปลงทุน
ที่ต่างประเทศ อาจจะมีการเกี่ยวพันกับสิทธิของประชากรนอกอาณาเขตได้ ซึ่งในส่วนนี้จะหมายถึงสิทธิที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนข้ามชาติ 

 6. การด าเนินธุรกิจจะมีผู้ที่ได้รับสินค้าและบริการ ก็คือ ผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภคจะหมายรวมถึง
การได้รับสินค้าและบริการที่เป็นธรรม และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างเหมาะสม 

 7. กลุ่มประชากรเปราะบางที่อาจจะถูกกระทบสิทธิได้หากไม่ได้มีมาตรการเฉพาะมาดูแล เช่น การ
เลือกปฏิบัติทางเพศ การที่ภาครัฐไม่ได้จ้างผู้พิการในอัตราส่วนตามกฎหมาย ผลกระทบของการลงทุนต่อ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น  

 8. กลุ่มสุดท้ายที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ จะมีความเกี่ยวข้องใน
ลักษณะของการเป็นตัวแทน (ทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน ๆ) เพ่ือชี้เบาะแส ตลอดจนมีส่วนสนับสนุนให้
กระบวนการเยียวยาเกิดขึ้นจริง ซึ่งในกลุ่มนี้จะสามารถแยกออกได้เป็น ผู้รายงานข้อมูล (whistleblower) ซ่ึง
เป็นผู้น าข้อมูลภายในองค์กรออกมาสู่สาธารณะ และผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นผู้ที่ท างานเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือทางด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง เช่น การช่วยเหลือกลุ่มด้อยโอกาส เป็นต้น 
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 ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ จึงสามารถสรุปรวมเป็นสิทธิที่ส าคัญได้ทั้งสิ้น 9 
สิทธิ ได้แก่ (1) สิทธิผู้ถือหุ้น (2) สิทธแิรงงาน (3) สทิธิส าหรับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน (4) สิทธิชุมชน ที่ดิน
และสิ่งแวดล้อม (5) การลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ (6) สิทธิผู้บริโภค (7) สิทธิประชากร
กลุ่มเฉพาะ (8) ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน (9) ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในกรณีของรัฐวิสาหกิจ 
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บทท่ี 2  
ช่องว่างปัจจุบัน และกลไกการคุ้มครองทางดา้นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ

ของภาครัฐที่ควรจะเปน็ 
 

 

2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 ช่องว่างปัจจุบัน 

 ช่องว่างกลุ่มแรก เป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นจากขอบเขตอ านาจการบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งให้ความ
คุม้ครองเฉพาะคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเป็นส าคัญ จึงส่งผลท าให้ 

 1. ขอบเขตการครอบคลุมไม่ถึงคนต่างด้าวที่ท างานในไทย โดยคนต่างด้าวที่ท างานในไทยจะได้รับการ
คุ้มครองเฉพาะที่มีบทบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายที่ชัดเจนเท่านั้น อาทิ เช่น กฎหมายแรงงานที่ไม่มีการเลือก
ปฏิบัติระหว่างแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว 

 2. ขอบเขตเชิงพื้นที่จะไม่มีอ านาจบังคับใช้นอกราชอาณาจักร ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจได้ใน 2 รูปแบบ คือ ธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในต่างประเทศ และ คนไทยที่ท างานอยู่ต่างประเทศถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้กฎระเบียบ ข้อ
กฎหมาย หรือข้อก าหนดต่างประเทศ ซึ่งทั้งสองกรณี กลไกการคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับกฎหมายของต่างประเทศ
ในการคุ้มครอง  

 ช่องว่างในกลุ่มที่สอง เกิดขึ้นจากสาระส าคัญของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 25 และ
มาตรา 26 ซึ่งมีประเด็นช่องว่างที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1. แม้ว่าการก าหนดสิทธิในรูปแบบของข้อจ ากัด (negative list) จะท าให้สิทธิที่ไม่ถูกระงับทั้งหมด
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แต่การที่ไม่ระบุสิทธิเอาไว้อย่างชัดเจนก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาในแง่ปฏิบัติ 
โดยในประการแรก สิทธิที่ได้รับความคุ้มครองจะไม่มีความชัดเจน และอาจจะท าให้ประชาชนไม่แน่ใจว่าตนเอง
ได้รับการคุ้มครองในประเด็นใดบ้าง รวมทั้งอาจจะท าให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิจากความไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ
ได้ ประการที่สอง การไม่ระบุสิทธิอย่างชัดเจนยังท าให้ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเองต่างก็ไม่แน่ใจ 
และไม่ทราบว่าหน่วยงานใดที่ท าหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว จนอาจจะท าให้สิทธิบางประการไม่ได้รับ
การคุ้มครองในภาคปฏิบัติ 

 2. ตามมาตรา 26 มีการบัญญัติให้ข้อบัญญัติที่จ ากัดสิทธิของประชาชนต้องมีการระบุเหตุผลความ
จ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นไว้ด้วย ซึ่งในภาคปฏิบัติไม่พบว่าภาครัฐได้มีการค านึงถึงประเด็น
ทางด้านสิทธิมนุษยชนและไม่ได้มีการด าเนินการระบุเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อมีการออกข้อบัญญัติใหม่ ๆ ออกมา 

 3. มาตรา 25 และ 26 ได้มีข้อความบัญญัติที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ 2 ข้อความ คือ 
สิทธิบางประการจะถูกระงับแม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุไว้ตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือข้อก าหนดต่าง ๆ หาก
สิทธิดังกล่าวกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความม่ันคงของรัฐ หรือส่งผลเสียต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นการกระท าที่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และข้อบัญญัติที่จ ากัด
สิทธิของประชาชน จะต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างเกิน
เหตุสมควร หรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ทั้งสองข้อความมีส่วนส าคัญอย่างมากในการ
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ก าหนดสิทธิที่ประชาชนพึงมี อย่างไรก็ดี ข้อความดังกล่าวยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนในแง่ของภาคปฏิบัติ เช่น 
อะไรคือสิทธิที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของรัฐ หรือ อะไรที่ถือว่าเป็นการจ ากัดสิทธิอย่างเกินเหตุสมควร จึง
เป็นช่องว่างที่อาจจะน ามาสู่ปัญหาการตีความเรื่องสิทธิที่พึงมีของประชาชนได้ อีกทั้งการออกบทบัญญัติต่าง ๆ
ยังไม่ได้มีการระบุเหตุผลของการจ ากัดสิทธิที่ชัดเจน จึงท าให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิของประชาชนโดยการ
ออกกฎหมายได้มากยิ่งข้ึน 

 กลไกที่ควรจะเป็น 

 1. ควรมีหน่วยงานที่ช่วยดูแลสิทธิในกรณีท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตอ านาจบังคับของรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้
แน่ใจว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศและคนต่างด้าวที่อยู่ในไทยจะได้รับการคุ้มครองเรื่องสิทธิในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ และการลงทุนของธุรกิจไทยในต่างประเทศควรที่จะมีองค์กรที่ก ากับดูแลให้มีการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

 2. รัฐธรรมนูญควรจะก าหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุมและครบถ้วน
ตามหลักสากล เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิที่ตนเองมีอย่างชัดเจน และท าให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของ
หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ดูแลในสิทธิต่าง ๆ 

 3. ภาครัฐควรที่จะมีกลไกในการดูแลติดตามให้การออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มีการ
ค านึงถึงมิติทางด้านสิทธิมนุษยชนและไม่ได้มีการละเมิดสิทธิเกินจ าเป็น ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญที่ช่วยในการ
คุ้มครองมิให้ภาครัฐเองเป็นผู้ละเมิดสิทธิผ่านการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายใด ๆ อย่างเกินความ
สมเหตุสมผล 

 4. ควรมีหน่วยงานที่พิจารณาความเหมาะสมในการตีความข้อจ ากัดและข้อยกเว้นเรื่องสิทธิแห่ง
รัฐธรรมนูญในมาตรา 25 และ 26 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในภาคปฏิบัติ 

 

2.2 สิทธิผู้ถือหุ้น 
 ช่องว่างปัจจุบัน 

 1. ปัญหาการอาศัยข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือ ข้อมูลลวงเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ถือหุ้น เป็น
ปัญหาที่ถูกพิจารณาว่าส าคัญเนื่องจากเป็นปัญหาที่เกดิขึ้นบ่อย และบางครั้งความเสียหายจะเกิดขึ้นในวงกว้าง 
(โดยพิจารณาจากจ านวนนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบ) เช่น การปกปิดข้อมูลไม่ส่งงบการเงินตามก าหนด การจง
ใจบิดเบือนข้อมูลฐานะการเงินของธุรกิจ การอาศัยข้อมูลภายในเพื่อความได้เปรียบในการซื้อขายหุ้น ตลอดจน 
การปล่อยข่าวลือต่าง ๆ เพื่อปั่นราคาหุ้น 

 2. ปัญหานักลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนการลงทุนในระดับสูงเมื่อเทียบกับนักลงทุนกลุ่มกองทุน ประเด็น
นี้เป็นประเดน็ปัญหาพ้ืนฐานที่น าไปสู่ความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดของผู้ถือหุ้น เนื่องจากนักลงทุนรายย่อยมักจะมี
เวลาและความช านาญการในการลงทุนที่น้อยกว่าผู้ที่ท างานมืออาชีพ ดังนั้น การที่สัดส่วนการลงทุนของไทยใน
ตลาดหุ้นยังด าเนินการอยู่ภายใต้การดูแลของนักลงทุนรายย่อย หรือก็คือนักลงทุนดูแลด้วยตนเองจึงสะท้อน
ความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มากขึ้น 

 3. ปัญหาการโกงในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ เป็นปัญหาที่มีขนาดใหญ่โดยพิจารณาจากความเสียหาย
ทางตัวเงินที่เกิดขึ้นและจ านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการลงทุนที่ไม่ได้มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทีแ่ท้จริง และกลายเป็นการลงทุนที่สูญเสียส าหรับผู้ที่ลงทุนตามมาที่หลัง 
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 4. ปัญหาความซบัซ้อนของการลงทุนสมัยใหม่ ซึ่งท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นการโกงในลักษณะของ
แชร์ลูกโซ่ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นกรณีที่มีการลงทุนเกิดขึ้นอย่างแท้จริง แต่รูปแบบการลงทุนมีความ
เสี่ยงค่อนข้างสูง และเป็นธุรกิจสมัยใหม่ที่เข้าใจได้ยาก แม้กระทั่งกลไกการก ากับดูแลก็ ยังไม่มีความชัดเจน 
อาทิ เช่น การลงทุนในสกุลเงิน Cryptocurrency (Initial Coin Offering) การลงทุนผ่านระบบคราวด์ฟันดิง 
(crowdfunding) การลงทุนในรูปแบบคราวด์ซอสซิ่ง (crowdsourcing) เป็นต้น 

 5. ปัญหาการขาดความชัดเจนในเรื่องของแนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเคารพสิทธิผู้ถือหุ้นในทุกมิติ เป็น
ปัญหาพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นเนื่องจากธุรกิจอาจจะไม่มีต้นแบบว่าการด าเนินกิจการที่เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่าง
แท้จริงจะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง จึงอาจจะไม่ได้ด าเนินการอย่างครบถ้วนแม้ว่าธุรกิจจะมีเจตนาที่จะเคารพ
ของผู้ถือหุ้นก็ตาม ประเด็นปัญหานี้สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นปัญหาพ้ืนฐานที่ควรจะต้องได้รับการดูแลแก้ไข 

 6. กระบวนการเยียวยาเมื่อผู้เสียหายได้รับผลกระทบในปัจจุบัน ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิยังคงต้อง
ด าเนินการฟ้องด้วยตนเองทางแพ่ง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน และในหลายกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม อาทิ 
เช่น เกิดปัญหาการเก็บรวบรวมหลักฐานข้อมูลไม่ทันท าให้ไม่สามารถที่จะฟ้องทันอายุความ เกิดปัญหาผู้ที่เป็น
จ าเลยหนีคดีไปต่างประเทศ ปัญหาการพิจารณาคดีที่ยาวนานจนท าให้จ าเลยเสียชีวิตก่อนที่ จะมีการจ่าย
ค่าเสียหาย เป็นต้น 

 กลไกท่ีควรจะเป็น 

 1. กลไกการควบคุมโดยตรงผ่านการบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การปรับกฎหมายกฎระเบียบเพ่ือให้
เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายที่จะกระท าผิด คือ การเพ่ิมโทษปรับแพ่ง การเพ่ิมโทษทางอาญาส าหรับบาง
กรณีท่ีเป็นความผิดอย่างจงใจและเจตนาให้เกิดความเสียหาย เช่น การปั่นหุ้น 

 2. กลไกการควบคุมทางอ้อมผ่านหลักปฏิบัติที่ดี หมายถึง การปรับมาตรฐานของธุรกิจให้มีความช้ด
เจนมากข้ึนในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยแยกสิทธิของผู้ถือหุ้นออกมาเป็นอีกหนึ่งหมวดอย่างชัดเจน คือ การ
สร้างต้นแบบ Shareholder due diligence เพ่ือสร้างความชัดเจนถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับการเคารพผู้
ถือหุ้นอย่างรอบด้าน และการสร้างมาตรฐานเพื่อประเมินธุรกิจว่าได้มีการด าเนินการตาม 

 3. กลไกการหนุนเสริมการลงทุนทางเลือกเพ่ือคุ้มครองนักลงทุนทางอ้อม โดยสนับสนุนให้ลงทุนผ่านผู้
ลงทุนที่มีความช านาญการ ซ่ึงผู้ลงทุนดังกล่าวในกรณีของประเทศไทย จะถูกก ากับดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล 

 4. กลไกการให้ความรู้และช่วยตรวจสอบการลงทุนส าหรับการลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ และการลงทุน
ที่มีลักษณะแชร์ลูกโซ่ ประกอบด้วยการเพ่ิมนิยามของเขตของการลงทุนในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ให้มีความ
ชัดเจนและครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น และวางมาตรฐานและกฎระเบียบต่าง ๆ ในการดูแล
สิทธิผู้ถือหุ้นในกรณีของการลงทุนในธุรกิจสมัยใหม ่

 5. กลไกการเยียวยาผ่านการสร้างกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน เพ่ือที่จะให้ผู้ลงทุนได้รับการเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดข้ึนในระยะเวลาอันสั้น 

 6. กลไกการฟ้องแทน หมายถึง การที่ภาครัฐมีหน้าที่ในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงอาจจะมีความเหมาะสมถ้าภาครัฐจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่ได้รับความ
เสียหาย ในการที่จะสั่งฟ้องคดีแบบกลุ่ม (class action) ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมจากการถูกละเมิดสิทธิอีกด้วย 

 



8 

2.3 สิทธิแรงงาน 
 ช่องว่างปัจจุบัน 

 1. การละเมิดสิทธิแรงงานด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านค่าจ้าง ชั่วโมงท างาน ค่าตอบแทน ค่าชดเชย 
ความปลอดภัยในที่ท างาน สาเหตุส าคัญอาจเป็นเพราะกลไกในการบังคับใช้กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น จ านวน
พนักงงานตรวจแรงงานที่มีทั่วประเทศเพียงประมาณ 770 กว่าคน แต่จ านวนแรงงานทั่วประเทศมีมากถึง
ประมาณ 38 ล้านคน และสถานประกอบการอีกจ านวนมาก จึงอาจท าให้ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้ทั่วถึง 
นอกจากนี้ อาจมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ประกอบการและแรงงานไม่มีข้อมูล หรือความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เพียงพอเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะโยงกับประเด็นปัญหาต่อไป 

 2. กฎหมายบางฉบับยังมีขอบเขตการบังคับใช้ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการจ้างงานและท างานใน
ปัจจุบัน เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใช้บังคับกับแรงงานทั่วไป แม้จะมีข้อยกเว้นบังคับใช้
แก่แรงงานบางประเภท แต่มีความเป็นไปได้ที่ยังมีแรงงานในอุตสาหกรรมหรือประเภทกิจการอ่ืนที่ไม่สามารถ
บังคับใช้ได้ โดยเฉพาะกับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามได้ หรือ
ประเด็นการคุกคามทางเพศในที่ท างาน ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 คุ้มครองเฉพาะกรณีการคุกคามทางเพศโดยนายจ้างต่อลูกจ้างทั้งนั้น ไม่รวมการคุกคามระหว่างลูกจ้าง
ด้วยกัน ซึ่งจะเป็นปัญหากรณีลูกจ้างไทย กับแรงงานข้ามชาติ และแรงงานหญิง กับแรงงานชาย ซึ่ง
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในสังคมไม่เท่ากัน นอกจากนี้ ยังไม่ให้ความคุ้มครองการคุกคามโดยบุคคลที่สาม เช่น 
ลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งบางกรณีนายจ้างอาจบังคับให้ลูกจ้างยอมเพ่ือแลกกับผลประโยชน์ 

 3. การหาจุดสมดุลย์ระหว่างการคุ้มครองสิทธิแรงงาน กับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ซึ่งในอนาคต
จะมีแนวโน้มปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่สืบเนื่องจากการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และความไม่
แน่นอนของตลาดและเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลต่อการปรับตัวของรัฐบาล ผู้ประกอบการ และแรงงาน เช่น การ
ถูกเลิกจ้างอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องจักร การเลิกกิจการหรือย้ายฐานการผลิตเพราะผลจากสงครามการค้า 
หรือการท างานรูปแบบใหม่ เช่น ท างานผ่าน platform ซึ่งอาจท าให้สถานะการจ้างงานไม่ชัดเจน แนวโน้ม
ปัญหาในอนาคตเหล่านี้ไม่สามารถออกกฎหมายมาป้องกันไว้ก่อนได้ เพราะการออกกฎหมายต้องมีหลักฐาน
ชัดเจนเชิงประจักษ์ว่าถ้าไม่มีการควบคุมก ากับจะเกิดผลกระทบในทางเสียหาย 

 4. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานของรัฐ กรณีที่หน่วยงานของรัฐท า 
“สัญญาจ้างเหมาบริการ” กับบุคคลภายนอก มีปัญหาว่าบุคคลภายนอกจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุน
ประกันสังคมหรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แม้สัญญาจะระบุชื่อไว้ว่าเป็นสัญญาจ้างเหมาบริการและ
ระบุเรียกคู่สัญญาว่า ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างก็ตาม แต่นิติสัมพันธ์ของคู่สัญญาต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดขึ้นเป็นกรณีไป ในกรณีที่สภาพการจ้างมีลักษณะเป็นการจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575 นิติสัมพันธ์ย่อมเป็นในลักษณะของนายจ้างและลูกจ้างตามนิยามของ
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 การที่หน่วยงานของรัฐไม่ขึ้นทะเบียนลูกจ้างเพ่ือสิทธิ
ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  และอาจกล่าวได้ว่า
สัญญาจ้างเหมาบริการของหน่วยงานของรัฐในบางลักษณะอาจเป็นสัญญาจ้างท าของอ าพรางสัญญาจ้าง
แรงงานเพ่ือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการเลิกจ้างก่อนครบระยะเวลาการจ้าง กรณีที่หน่วยงานของรัฐท าสัญญาจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวเนื่องจากกรอบอัตราก าลังที่มีในขณะนั้นไม่เพียงพอ น าสู่ปัญหาว่าหากต่อมาหน่วยงานของรัฐ
ได้รับการจัดสรรกรอบอัตราก าลังเพ่ิมเติมจะท าให้สัญญาจ้างพนักงานราชการผู้อ่ืนมาแทนที่ต าแหน่งลูกจ้าง
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ชั่วคราว และเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวก่อนครบระยะเวลาการจ้างเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาล
ปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นดุลพินิจของส่วนราชการที่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสมและเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ นอกจากนี้สัญญาจ้างที่ก าหนดให้สัญญาสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่า
จ้างบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อมีการยุบหรือเลิกต าแหน่งหรือยุบส่วนงาน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ
อัตราต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเป็นอัตราต าแหน่งพนักงานราชการตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด มีผลเป็นการ
เลิกต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว การที่หน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวก่อนสิ้นสุดสัญญา
เนื่องจากมีการเลิกต าแหน่งดังกล่าวจึงเป็นไปโดยชอบตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง มิได้กระท าผิดสัญญา ไม่
จ าต้องชดใช้ค่าเสียหาย 

 มากไปกว่านั้น ยังมีส่วนของสัญญาจ้างเหมาค่าแรงที่นิยมจ้างในการท าธุรกิจสมัยใหม่ในปัจจุบัน แม้
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551 มาตรา 11/1 ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้นายจ้างต้องดูแลให้ลูกจ้างแรงงานกลุ่มรับจ้างเหมาค่าแรงกับแรงงานที่เป็นลูกจ้างประจ าทั้ง สอง
กลุ่มได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ หากแต่งานวิจัยผลส ารวจลูกจ้าง
เหมาค่าแรงของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้ (2556) พบว่า ปัจจุบันยังมีการจ้างงานลูกจ้างเหมา
ค่าแรงกระจายอยู่ทั่วไป เมื่อสอบถามลูกจ้างเหมาค่าแรงถึงข้อดีของการเป็นลูกจ้างผ่านบริษัทผู้รับเหมาค่าแรง 
ส่วนใหญ่จะให้ค าตอบว่าบริษัทผู้รับเหมาค่าแรงช่วยให้ได้งานเร็ว ในทางตรงกันข้าม ข้อเสียของการเป็นลูกจ้าง
ผ่านบริษัทผู้รับเหมาค่าแรงที่ลูกจ้างส่วนใหญ่ให้ตอบคือ การได้รับค่าจ้างและสวัสดิการน้อยกว่าลูกจ้างประจ า 
มีความแตกต่างในการรับสวัสดิการในแง่รายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าท างานเป็นกะ เบี้ยขยัน ค่า
ครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน และสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

 5. ปัญหาการบังคับคดีในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง หรือเงินที่เป็นสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมาย 
ลูกจ้างสามารถขอรับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจะไปเรียกเก็บจากนายจ้างในภายหลังได้ ซึ่งประเด็น
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คือ บุริมสิทธิในค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบุริมสิทธิสามัญ
ล าดับที่ 3 ตามมาตรา 253 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีที่มีบุริมสิทธิสามัญหลายรายแย้ง
กัน บุริมสิทธิสามัญในล าดับต้นย่อมได้รับการช าระหนี้ก่อน ตามหลักในมาตรา 277 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มากไปกว่านั้น ในกรณีที่มีเจ้าหนี้ซึ่งทรงบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบุริมสิทธิ พิเศษ 
เจ้าหนี้ผู้ทรงบุริมสิทธิพิเศษย่อมได้รับช าระหนี้ก่อน ดังนั้น ในกรณีที่กองทรัพย์สินของนายจ้างมีไม่เพียงพอต่อ
การช าระหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ ลูกจ้างหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างอาจไม่ได้รับช าระหนี้ 

 กลไกท่ีควรจะเป็น 

 1. เพ่ิมกลไกการบังคับใช้กฎหมาย เช่น จ านวนพนักงานตรวจแรงงาน โดยอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐอ่ืน
ให้สามารถท าหน้าที่พนักงานตรวจแรงงานโดยมีค่าตอบแทนพิเศษตามสมควร หรือนับเป็นผลงานในหน่วยงาน
ที่สังกัดได้ อนึ่ง ควรตั้งเกณฑ์การตรวจต่อปีไว้ด้วย หากพนักงานตรวจแรงงานตรวจได้เกินเกณฑ์ก็ควรให้
ค่าตอบแทนพิเศษ 

 2. สหภาพแรงงานควรได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งและสามารถเป็นตัวแทนแรงงานทุกกลุ่ม
ได้ ผ่านการมีคณะกรรมการหรือผู้น าที่มาจากแรงงานหลากหลายกลุ่ม เช่น แรงงานหญิง แรงงานข้ามชาติ  
รวมถึง ควรพิจารณาให้สัตยาบันและปฏิบัติตามอนุสัญญาพ้ืนฐานของ ILO คือ อนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพใน
การสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว (Freedom of Association and Protection of the Right 
to Organise Convention, 1948, No. 87 หรือ C087) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง 
(Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, No. 98 หรือ C098) 



10 

 3. ปรับแก้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มีบทบัญญัติที่ เป็นการเลือกปฏิบัติ เช่น ให้
เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานและเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน มีบทก าหนดโทษอาญา
ส าหรับการนัดหยุดงาน 

 4. ปรับแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มุ่งให้ความคุ้มครองลูกจ้างจากการถูกละเมิด
โดยนายจ้างเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการถูกละเมิดโดยเพือ่นร่วมงาน เช่น มาตรา 16 ที่ห้ามการคุกคามทางเพศ
ในที่ท างาน คุ้มครองเฉพาะกรณีนายจ้าง-ลูกจ้างเท่านั้น ไม่รวมการคุกคามระหว่างลูกจ้างด้วยกัน หรือบุคคลที่
สาม เช่น ลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว นายจ้างควรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการท า
ให้สภาพแวดล้อมการท างานของลูกจ้างปลอดภัยจากการถูกละเมิดและคุกคามไม่ว่าจากบุคคลใด กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานดังกล่าวจึงควรระบุให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างในการออกข้อบังคับในการท างานว่าพฤติกรรมใด
ไม่ควรกระท าในที่ท างาน และบทลงโทษขั้นสูงสุดหากมีการฝ่าฝืน 

 5. ประสานการท างานกับหน่วยงานและภาคส่วนอ่ืน รวมถึงต่างประเทศอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
กรณีแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีกฎระเบียบในการเข้าเมือง หางาน และท างานเพ่ิมเติมจากแรงงานทั่วไป ต้องมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานในไทยและต่างประเทศในการให้ความคุ้มครอง เช่น กรณีการจ้างแรงงานข้ามชาติ 
หากมีการละเมิดแรงงานโดยนายหน้าต่างชาติ ก็ต้องมีการประสานกับประเทศต้นทางให้เอาผิดหรือติดตาม
ผู้กระท าการละเมิด 

 6. จัดต้ังคณะท างานประจ าที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง และนักวิชาการที่
จะช่วยน าเสนอ พิจารณา และจัดท าข้อเสนอในการรองรับประเด็นปัญหาที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อสภาพ
การท างานในอนาคต 

 

2.4 สิทธิส าหรับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน 
 ช่องว่างปัจจุบัน 

 1. ปัญหาที่ยังเกี่ยวเนื่องกับเกษตรพันธสัญญาฉบับใหม่ ซี่งเกิดขึ้นในกระบวนการไกล่เกลี่ยที่มักจะ
พบว่าการไกล่เกลี่ยยังมีความไม่เท่าเทียมในอ านาจการเจรจา โดยเกษตรกรมักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบและควร
จะมีกลไกการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกระบวนการไกล่เกลี่ย ปัญหานี้เป็นปัญหาพ้ืนฐานที่ส าคัญที่จะท า
ให้กระบวนการเยียวยามีประสิทธิภาพ 

 2. การค้าที่ไม่เป็นธรรม พบว่ามีปัญหามากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนหนึ่งเนื่องจากพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้าได้มีการปรับปรุงเป็นฉบับใหม่ ซึ่งพบว่ามีปัญหา (1) การรักษาความเหมาะสมระหว่างกฎระเบียบ 
กฎหมายตาม พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า กับผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง (2) 
ปัญหาในเรื่องของนิยามของการกระท าความผิด (3) ปัญหาการเข้ามาคุมตลาดของทุนจีน (4) ปัญหาการ
ตรวจสอบนโยบายภาครัฐ และการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจว่ามีการเคารพสิทธิในห่วงโซ่อุปทานมากน้อย
เพียงใด 

 3. การผลักดันให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน ในส่วนนี้จะเห็นความพยายามเป็น
อย่างมากของธุรกิจส่งออกขนาดใหญ่ของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศปลายทางที่มีการค านึงถึงสิทธิมนุษยชนใน
ห่วงโซ่อุปทาน ในการผลักดันการเคารพสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน เช่น กรณีของประมง (Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU) ซึ่งประเทศไทยได้มีการผลักดันเป็นวาระส าคัญของ
ประเทศและได้ท าให้ปัญหาเบาบางลงแล้ว แต่ปัญหาที่ยังคงมีอยู่ คือ การผลักดันให้เกิดการเคารพสิทธิ
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มนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานส าหรับกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวแทนด้านการโฆษณาที่
เป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้เกิดการละเมิดสิทธิ อาทิ เช่น บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการโฆษณาให้
เกิดการเข้าใจผิด โดยท าการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณของสินค้า และไม่ตระหนักต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน 
มองเพียงว่าตนเองเป็นเพียงผู้ที่ถูกว่าจ้าง ไม่มีความเกี่ยวพันที่จะต้องส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนแต่อย่าง
ใด 

 กลไกท่ีควรจะเป็น 

 1. ให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเกษตรพันธสัญญา เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจและได้รับ
ประโยชน์จาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ 

 2. สนับสนุนเกษตรกรในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพ่ือช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับความเป็น
ธรรมในกระบวนการไกล่เกลี่ย 

 3. กลไกการพิจารณาความเหมาะสมของการบังคับใช้กฎระเบียบ กฎหมายตาม พระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสังคม เพ่ือให้การพิจารณาบังคับใช้กฎหมายมีความเหมาะสม และ
เกิดประโยชน์กับสังคมมากท่ีสุด 

 4. กลไกการพัฒนาปรับปรุง พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าให้มีความครอบคลุม และสามารถ
รองรับรูปแบบการแทรกแซงการแข่งขันท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้ 

 5. กลไกการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือประเมินและหามาตรการรองรับการเข้ามาคุมตลาดของทุน
จีน 

 6. การปรับปรุงกฎหมายให้มีบทลงโทษที่มีความเหมาะสมและรุนแรงมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการ
สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ที่เสี่ยงที่จะกระท าความผิดภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน 

 7. กลไกการประเมินคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเพ่ือสร้างแรงจู งใจให้พิจารณาปัญหาการ
ด าเนินการของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

 
2.5 สิทธิชุมชน ที่ดินและสิง่แวดล้อม 
 ช่องว่างปัจจุบัน 

 1. ปัญหาข้อพิพาทในการเวนคืนที่ดินเพ่ือน าไปใช้เอกชนใช้ โดยสาระส าคัญของปัญหาจะอยู่ที่การ
พิจารณาในมุมมองที่สมดุลย์ระหว่างสิทธิในการใช้ที่ดินแบบดั้งเดิม กับสิทธิในการพัฒนา โดยในด้านหนึ่งจะมี
กลุ่มคนที่มีสิทธิเดิมที่ได้รับผลกระทบ แต่ในอีกด้านหนึ่งการเวนคืนที่ดินเพ่ือการพัฒนาก็น าไปสู่ผลประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม 

 2. ธุรกิจมีการด าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมากธุรกิจมักจะอาศัยช่องโหว่
ที่ระบบตรวจสอบของภาครัฐยังมีความล่าช้าและไม่ทันการอยู่ ท าให้กลไกการตรวจสอบยังมีความผิดพลาดไม่
สามารถที่จะดูแลคุ้มครองสิทธิของสิ่งแวดล้อมและท่ีกระทบต่อสิทธิชุมชนได้อย่างดีพอ 

 3. ปัญหาการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดย 
คสช. ได้มีการใช้อ านาจความเป็นรัฐฎาธิปัตย์ในการก าหนดกฎระเบียบการด าเนินการหลายประการที่ไม่
จ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
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 4. ปัญหาการผลักดันกฎหมายในรัฐบาล คสช. โดยที่ไม่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ท า
ให้กฎหมายที่ผลักดันออกมามีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถที่จะคุ้มครองและเยียวยาสิทธิชุมชน สิทธิที่ดินและ
สิทธิสิ่งแวดล้อมได้มากพอ 

 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พบว่าสิทธิทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ
หายไป เช่น สิทธิในการด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สิทธิในการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 6. ปัญหาในกระบวนการ EIA และการบังคับใช้ โดยในส่วนแรกจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการ
ท า EIA ที่อาจจะยังขาดระเบียบบางประการที่ท าให้การท า EIA ไม่ได้มีการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่น การ
เชิญคนที่เกี่ยวข้องทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง กลไกการติดตามการ
ด าเนินงานตามรายงาน EIA และการเยียวยา  

 กลไกท่ีควรจะเป็น 

 1. กลไกในการศึกษาผลได้และผลเสียอย่างรอบด้านที่ให้สมดุลย์ระหว่างสิทธิในการใช้ที่ดินแบบดั้งเดิม 
กับสิทธิในการพัฒนา 

 2. กลไกการลงโทษตามกฎหมายควรที่จะมีการเพิ่มบทลงโทษอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี
ความผิดซ้ าซ้อน 

 3. กลไกการประเมินมาตรการข้อยกเว้นในการด าเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วง
รัฐบาล คสช. 

 4. กลไกการทบทวนพิจารณากฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงรัฐบาลคสช. ที่ผ่านมา 

 5. กลไกการรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญให้มีความครอบคลุมตามหลักสากล 

 6. กลไกเสริมให้กระบวนการ EIA มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

2.6 การลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ 
 ช่องว่างปัจจุบัน 

 1. ปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการลงทุนระหว่างประเทศมักจะเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ และทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนมาก กิจกรรมบางอย่างในธุรกิจอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ 
การแผ้วถางป่าและรบกวนระบบนิเวศน์ การปล่อยสารเคมีหรือสารพิษลงในแหล่งน้ า ภาวะหมอกควันหรือการ
ปล่อยก๊าซท่ีอาจเป็นมลพิษทางอากาศ การก่อสร้างที่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียง และส่งผล
ให้ชุมชนในประเทศท่ีภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนอาจจะได้รับผลกระทบ 

 2. การเวนคืนที่ดิน โครงการพัฒนาส่วนใหญ่ต้องใช้พ้ืนที่เป็นจ านวนมาก หรือไม่ก็เพราะที่ดินใน
บริเวณนั้นอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ที่ดินบริเวณ
ดังกล่าวอาจจะไม่ได้เป็นที่ดินว่างเปล่า แต่ถูกจับจองโดยชุมชนและชาวบ้านเพ่ืออยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพ 
ซึ่งการชดเชยจากการเวนคืนดังกล่าวก็ยังไม่สะท้อนกับราคาตลาดที่เป็นอยู่ ท าให้เจ้าของที่ดินต้องเสีย
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตจากการได้ใช้ที่ดิน และถูกบังคับเวนคืนไม่สอดคล้องกับราคาที่ควรจะเป็น
จริง และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการยังชีพสิ้นเชิงน ามาซึ่งปัญหาความยากจน 
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 3. ปัญหาสุขภาพ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และส่งผลกระทบเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังไม่สามารถพิสูจน์ได้
ว่าโครงการพัฒนาดังกล่าวเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโรคต่าง ๆ ได้หรือไม่ เพราะต้องมีการได้รับสารพิษ การ
ปนเปื้อนในแหล่งน้ า อาหาร หรืออากาศเป็นระยะเวลาใดเวลาหนึ่งจนเกิดอาการของโรค อย่างไรก็ตาม 
โครงการดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง ปวดศีรษะและอาเจียน มะเร็ง ตลอดจน
เสียชีวิต 

 4. ปัญหาจากการแย่งชิงฐานทรัพยากร จะพบว่าการพัฒนาโครงการอาจเป็นการท าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
สูญเสียประโยชน์ที่เคยได้รับ ส่งผลให้มีการต่อต้านหรือไม่ต้องการให้มีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นมา แต่ในอีกด้าน
หนึ่งก็จะมีชาวบ้านบางกลุ่มที่ต้องการการพัฒนาในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการสร้างงานและโอกาสอ่ืน ๆ ที่ตามมา
เช่นกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกระหว่างกลุ่มในชุมชน และอาจน าไปสู่ความขัดแย้งในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
ทางร่างกายและทางจิตใจ 

 5. ปัญหาอาชญากรรมและธุรกิจผิดกฎหมาย เนื่องจากการพัฒนาโครงการต้องอาศัยแรงงานเป็น
จ านวนมาก และต้องพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามกรอบเวลาที่ก าหนด ท า ให้บางแห่งมีการใช้สาร
เสพติดเพ่ือให้มีความสามารถในการท างานสูงกว่าปกติ หรือการเปิดบ่อนหรือการค้าประเวณี (ซึ่งอาจจะ
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ตามมาก็เป็นได้) เพ่ือล่อลวงให้แรงงานต้องท างานต่อเนื่องเพราะเป็นหนี้ 

 กลไกท่ีควรจะเป็น 

 1. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การออกกฎหมาย 
หรือนโยบายที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างกลไกตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกอาณาเขตเพ่ือให้เกิดการ
ปกป้อง คุ้มครอง เยียวยา และเกิดความรับผิดชอบข้ามพรมแดน (cross border) ซึ่งผู้ถูกละเมิดสามารถใช้
กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยในการคุ้มครองและเยียวยาได้ 

 2. พิจารณาก าหนดเงื่อนไขให้รัฐบาลพิจารณาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนก่อนการลงนาม ใน
ข้อตกลง สนธิสัญญาด้านการค้า หรือการลงทุนระหว่างประเทศ ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบาย
ของรัฐในด้านการส่งเสริมหลักการ UNGP 

 3. ก าหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนในการควบคุมบรรษัทและธุรกิจในต่างประเทศ การพิจารณาจัดท า
มาตรการก าหนดให้ท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน (trans-boundary EIA) และมี
มาตรการเฝ้าระวังต่อผลกระทบข้ามพรมแดนทางด้านสุขภาพ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มี
การจัดท าการตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence หรือ 
HRDD) 

 4. ก าหนดให้มีหน่วยงานกลางในการควบคุมดูแลกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การ
ก าหนดบทบาทของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการควบคุมบริษัทมหาชน
ให้เคารพและปฏิบัติตามหลักการ UNGP การสร้างกลไกในการตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนข้าม
พรมแดน การส่งเสริมบทบาทของ กสม. ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศโดยภาค
ธุรกิจไทย ก าหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการก ากับให้ธนาคารไทยมีนโยบายปกป้องสิ่งแวดล้อม
และสังคม (Bank’s Environmental and Social Safeguards Policies) โดยเฉพาะการปล่อยเงินกู้ให้กับ
ธุรกิจการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งในไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน โดยอาจน าหลักการมาตรฐานสากลในการ
พิจารณาสินเชื่อ(Equator Principle) มาปฏิบัติ 
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2.7 สิทธิผู้บริโภค 
 ช่องว่างปัจจุบัน 

 1. ปัญหาประเภทอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจ านวนมาก และมีมูลค่าที่สูง 
โดยสถิติจาก สคบ. พบว่าเรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรกจะมีสัดส่วนสูงถึงระดับร้อยละ 80 ของจ านวนเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมด โดยเป็นเรื่องเก่ียวข้องกับ อาคารชุด บ้านจัดสรร และอพาร์ทเมนต์/หอพัก/ห้องเช่า/บ้านเช่า 

 2. ปัญหาประเภทสินค้าอุปโภค/บริโภค ซึ่งมีจ านวนเรื่องร้องเรียนจ านวนมาก แต่มักจะเป็นเรื่องที่
มูลค่าทางเศรษฐกิจไม่สูงมากนัก แต่จะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะกระจายไปตามกลุ่มสินค้าที่หลากหลาย โดยมี
หมวดที่ส าคัญ คือ สินค้าบริโภค เครื่องมือสื่อสาร เครื่องส าอาง/เวชส าอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจขายตรง เครื่องประดับ ประเภทของปัญหาที่พบ
เจอ จะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันคือ สั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า สินค้ามีการโฆษณาเกินจริงหรือผิดไปจาก
ฉลากที่ระบุ สินค้าช ารุดไม่ได้มาตรฐาน 

 3. ปัญหาการขาดองค์กรอิสระที่จะเป็นตัวแทนหลักของผู้บริโภค โดยในปัจจุบัน ภาครัฐได้มีการออก 
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 แต่มีข้อวิจารณ์ว่าไม่ได้เกิดจากกระบวนการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งอาจจะท าให้กลุ่มตัวแทนที่ได้ไม่สะท้อนความต้องการผู้บริโภคอย่างแท้จริง จึงควรที่
จะมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีตัวแทนจากฝ่ายผู้บริโภคขึ้น โดยยึดเอาแนวทางจากร่าง พ.ร.บ. ที่กลุ่ มตัวแทน
ภาคประชาชนน าเสนอ 

 4. ความเหลื่อมล้ าระหว่างการรับรองสิทธิผู้บริโภคของไทยและในระดับสากล โดยหากพิจารณาถึง
การรับรองสิทธิของผู้บริโภคของไทยเทียบกับระดับสากล โดยหลักประกอบด้วย (1) สิทธิที่จะได้รับสินค้าและ
บริการที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต (2) สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผู้บริโภคเพ่ือให้ได้รับประโยชน์
ที่พึงได้ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ร่วมกับรัฐบาลในการบริหารจัดการ (3) สิทธิที่จะได้รับความรู้และไหวพริบ
อันจ าเป็นต่อการบริโภคอย่างเท่าทัน (4) สิทธิที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และยังชีพได้อย่างปลอดภัย 

 5. ช่องโหว่ของกฎหมายผู้บริโภคในบางประเด็นที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การออกกฎหมายความรับ
ผิดต่อสินค้าบกพร่อง (2) การพัฒนากลไกการเยียวยาข้ามแดน (3) การพัฒนากลไกการไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์ 

 6. ปัญหามาตรฐานอาหาร ซึ่งในปัจจุบันพบปัญหาในเรื่องของมาตรฐานอาหารที่ค่อนข้างเยอะ ทั้งที่
เป็นอาหารในหาบเร่ แผงลอย ร้านขายสินค้าที่ระลึก ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มสมัยใหม่กลับพบว่ามีการใช้
สารที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพในปริมาณที่มาก นอกจากนี้ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันมีแนวโน้มจะ
เพ่ิมมากข้ึน และมีธุรกรรมจ านวนมากที่เป็นการค้าขายข้ามพรมแดนด้วย 

 7. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าอัจฉริยะ ในปัจจุบันสินค้าอัจฉริยะได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของผู้บริโภค
มากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน สินค้าอัจฉริยะก็ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของผู้บริโภคเอาไว้ด้วย
เช่นเดียวกัน อาจเป็นเหตุให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในด้านความเป็นส่วนตัวได้ 

 กลไกท่ีควรจะเป็น 

 1. รับรองสิทธิผู้บริโภคเพ่ิมเติมให้ชัดเจนตามหลักสากล โดยเพ่ิมสิทธิอีก 4 สิทธิ ได้แก่ (1) สิทธิที่จะ
ได้รับสินค้าและบริการที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันได้แก่ อาหารปลอดภัย ที่อยู่อาศัย การเข้าถึงบริการ
การศึกษาและสาธารณสุข (2) สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผู้บริโภคเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ที่พึง
ได ้(3) สิทธิที่จะได้รับความรู้และไหวพริบอันจ าเป็นต่อการบริโภคอย่างเท่าทัน เป็นสิทธิที่จะได้รับความรู้ที่ควร
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รู้ ควรมี เพ่ือที่จะใช้ในการตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค (4) สิทธิทีจ่ะด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดี และยังชีพได้อย่างปลอดภัย 

 2. ปรับแก้ พระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ... ให้มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าไป
ท าหน้าที่อย่างแท้จริง 

 3. เพ่ิมเติมกลไกในการคุ้มครองดูแลผู้บริโภค ประกอบด้วย (1) การออกกฎหมายความรับผิดต่อ
สินค้าบกพร่อง (2) การพัฒนากลไกการเยียวยาข้ามแดน (3) การพัฒนากลไกการไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์ 

 4. พัฒนากลไกแบบเฉพาะเพ่ือติดตามความก้าวหน้าเฉพาะเรื่อง และปรับปรุงกฎหมาย บทลงโทษให้
มีความทันสมัยเพ่ือขยายขอบเขตให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) กลุ่มเรื่อง
ร้องเรียนอาคารชุด กับบ้านจัดสรร กรณีก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ หรือมีการช ารุดหลังปลูกสร้าง (2) กลุ่มเรื่อง
ร้องเรียนอพาร์ทเมนต์/หอพัก/ห้องเช่า/บ้านเช่า กรณีการเรียกค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า) สูง
เกินจริง และปัญหาการขอเงินประกันคืน (3) กลุ่มสินค้าอุปโภค/บริโภค กรณีสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า 
สินค้ามีการโฆษณาเกินจริงหรือผิดไปจากฉลากที่ระบุ และสินค้าช ารุดไม่ได้มาตรฐาน (4) กลุ่มสินค้าออนไลน์ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ คือ ผู้บริโภคในไทยซื้อของจากผู้ประกอบการในประเทศ ผู้บริโภคในไทยซื้อของ
จากผู้ประกอบการต่างประเทศ และผู้บริโภคต่างประเทศซื้อของจากผู้ประกอบการในไทย (5) ปัญหา
มาตรฐานในอาหารและเครื่องดื่มของไทย (6) ปัญหาสิทธิส่วนบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับสินค้าอัจฉริยะ 

 

2.8 สิทธิประชากรกลุ่มเฉพาะ 1 

 ช่องว่างปัจจุบัน 

 การถูกเลือกปฏิบัติบนฐานของเพศ สภาพร่างกาย และอายุ โดยมีสาเหตุส าคัญจากอคติ และการขาด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เช่น คนพิการท างานไม่ได้ หรือการติดเชื้อ HIV เป็นสิ่งน่ารังเกียจ แม้ว่าการทานยาต้าน
เชื้อไวรัสสามารถท าให้ใช้ชีวิตปกติได้ เป็นต้น รวมไปถึงผู้มีเพศสภาพที่ไม่อยู่ในกรอบหญิงชายแบบอนุรักษ์นิยม 

 กลไกท่ีควรจะเป็น 

 กลไกคุ้มครองและเยียวยาปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติบนฐานของเพศ สภาพร่างกาย และอายุ ควรจะมี
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

 

2.9 ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน 
 ช่องว่างปัจจุบัน 

 1. การฟ้อง SLAPP จ านวนมาก ทั้งยังมีแนวโน้มจะเกิดการฟ้องมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะไม่มีกลไก
คุ้มครองการเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสม เนื่องจากยังไม่มีการให้นิยามค าว่านักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนที่ชัดเจน เป็นเหตุให้ไม่มีความคุ้มครองทางกฎหมายเฉกเช่นผู้แจ้งเบาะแสหรือพยาน 

                                                           
1 กรณีสิทธิประชากรกลุ่มเฉพาะเป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับสิทธิประเภทอื่น ๆ อาทิเช่น การละเมิดแรงงานเด็กหรือสิทธิ
แรงงานผู้สูงอายุ จะเช่ือมโยงกับสิทธิแรงงาน การเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการในการเข้าถึงการบริการจะเช่ือมโยงกับสิทธิผู้บริโภค 
เป็นต้น ดังนั้น อีกด้านหนึ่ง การปรับปรุงการคุ้มครองสทิธิประเภทต่าง ๆ จึงควรพิจารณาและตระหนักถึงประชากรกลุ่มเฉพาะ
ร่วมเขา้ไปด้วย 
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 2. นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีแนวโน้มที่จะถูกข่มขู่ การท าร้ายร่างกาย หรือกรณีอ่ืน ๆ ได้ เช่น การ
ซ้อมทรมานและการอุ้มหาย ท าให้การเลือกเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญกับความเสี่ยง อันน าไปสู่ผล
ให้สังคมถูกเอารัดเอาเปรียบและเกิดความเหลื่อมล้ าขยายขึ้นเป็นวงกว้าง 

 กลไกท่ีควรจะเป็น 

 1. เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention on the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance หรือ ICPPED) 

 2. จัดให้มีความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนทั้งสหประชาชาติและระดับภูมิภาค โดยสนับสนุนให้
รัฐบาลร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและภูมิภาค รวมถึงผู้ เสนอรายงานพิเศษของ
สหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Special Rapporteur on the Situation of 
HRDs) 

 3. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบังคับใช้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... การแก้ไข
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 การทบทวนและยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งที่
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขเพ่ืองดเว้นโทษให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ อาทิ 
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 (ฉบับปรับปรุงปี 2549) พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 เป็นต้น 

 4. ก าหนดนิยามค าว่า “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ให้ชัดเจน รวมทั้งการศึกษา European 
Guidelines on Human Rights Defenders เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการและกลไกในการ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงมาตรการคุ้มครองพยาน 

 

2.10 ธุรกิจกับสิทธมินุษยชนในกรณีของรัฐวิสาหกิจ 
 ช่องว่างปัจจุบัน 

 1. การด าเนินการของรัฐวิสาหกิจที่กระทบต่อสิทธิชุมชน ที่ดินและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมี
บทบาททั้งเป็นภาครัฐที่ต้องจัดหาบริการสาธารณะให้กับประชาชน และเป็นภาคเอกชนที่ต้องแข่งขันและ
แสวงหาก าไร ดังนั้น รัฐวิสาหกิจจึงต้องท าหน้าที่ทั้งในส่วนของการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยาต่อปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 2. การละเมิดในที่ท างานหรือสวัสดิการของลูกจ้าง แม้ว่ารัฐวิสาหกิจจะมีการจัดตั้งสหภาพที่เข้มแข็ง 
และรักษาผลประโยชน์ในกลุ่มลูกจ้างได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับสิทธิในการรวมกลุ่ม แต่ยังคงมีข้อจ ากัดทาง
กฎหมายบางประการที่อาจจะละเมิดสิทธิในการรวมกลุ่ม เช่น ข้อบังคับทางกฎหมายที่ห้ามมิให้มีการนัดหยุด
งานหรือปิดกิจการในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

 กลไกท่ีควรจะเป็น 

 1. ภาครัฐควรมีกลไกที่ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจมีการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจ 
รวมทั้งมีการผลักดันการเคารพสิทธิมนุษยชนไปยังห่วงโซ่อุปทานของตน อีกทั้งยังควรที่จะเป็นกลุ่มองค์กร
ต้นแบบทีม่ีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
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 2. มีกลไกสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนส าหรับคู่ค้าของภาครัฐ  
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บทท่ี 3  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

 

3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 กลไกทางด้านการปรับแก้กฎหมาย 

 - ปรับแก้รัฐธรรมนูญให้มีการรับรองสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลัก
สากล รัฐธรรมนูญควรจะก าหนดนิยามเพ่ิมเติมในสิทธิที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมและ
ครบถ้วนตามหลักสากล เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิที่ตนเองมีอย่างชัดเจน และท าให้เกิดความชัดเจนใน
เรื่องของหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ดูแลในสิทธิต่างๆ โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 5 (หน้าที่ของรัฐ) หรือ
หมวด 6 (แนวนโยบาย) 

 กลไกท่ีไม่ใช่ด้านกฎหมาย (นโยบาย มาตรการต่าง ๆ และการด าเนินการอื่น ๆ) 

 1. ก าหนดหน่วยงานภาครัฐ เช่น กสม. ให้สามารถท าหน้าที่ดูแลปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนคน
ไทยที่อยู่ต่างประเทศ และดูแลปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของการลงทุนของธุรกิจไทยในต่างประเทศ 

 2. กสม. ควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยพิจารณาบทบัญญัติที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
สิทธิ โดยท าหน้าที่พิจารณากฎระเบียบและกฎหมายในช่วงรัฐบาล คสช. เพ่ือวิ เคราะห์ผลกระทบในมิติของ
สิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจ และควรท าหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของข้อบัญญัติใหม่ ๆ 
ตามบทบัญญัติในมาตรา 25 และ 26 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการตีความตามท่ีถูกบัญญัติขึ้น 

 3. กสม. ควรที่จะเสนอให้ภาครัฐมีการด าเนินการตามมาตรา 26 โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐที่
จะมีการออกบทบัญญัติ (กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ) ให้มีการพิจารณาในประเด็นของการจ ากัดหรือ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้มีการเขียนเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นไว้ด้วย 

 

3.2 สิทธิผู้ถือหุ้น 
 กลไกทางด้านการปรับแก้กฎหมาย 

 1. ปรับแก้กฎหมายเพ่ือเพ่ิมโทษทางแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการ
ฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 2. ปรับแก้กฎหมายให้ภาครัฐมีหน้าที่ในการฟ้องแทนประชาชนในกรณีที่ประชาชนที่ได้รับความ
เสียหายมีจ านวนมากและประเด็นปัญหาเป็นแบบเดียวกัน (ฟ้องคดีแบบเป็นกลุ่ม) 

 กลไกท่ีไม่ใช่ด้านกฎหมาย (นโยบาย มาตรการต่าง ๆ และการด าเนินการอ่ืน ๆ) 

 1. กสม. ควรที่จะสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการสร้างต้นแบบ Shareholder due diligence เพ่ือ
สร้างความชัดเจนถึงแนวทางปฏิบัติที่ดี 
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 2. กระทรวงการคลังควรที่จะพิจารณากลไกสนับสนุนให้นักลงทุนรายย่อยมีการลงทุนผ่านผู้ลงทุนที่มี
ความช านาญการ อาทิเช่น การสนับสนุนโดยใช้นโยบายจูงใจทางภาษี เป็นต้น 

 3. ก.ล.ต. ควรที่จะช่วยดูแลตรวจสอบธุรกิจลงทุนสมัยใหม่ทั้งหมด ในขณะที่ สคบ. ควรที่จะยกระดับ
การคุ้มครองปัญหาแชร์ลูกโซ่โดยก าหนดเป็น KPI ขององค์กร 

 4. ก.ล.ต. ควรที่จะก่อตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน เพ่ือให้เกิดกลไกการเยียวยาเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับ
ความเสียหาย โดยกองทุนอาจจะอาศัยการเก็บค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหุ้นเป็นแหล่งรายได้ 

 

3.3 สิทธิแรงงาน 
 กลไกทางด้านการปรับแก้กฎหมาย 

 1. กระทรวงแรงงานควรแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งมีบทบัญญัติที่เป็นการ
เลือกปฏิบัติ เช่น ให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานและเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน และ
ปรับแก้บทก าหนดโทษอาญาส าหรับการนัดหยุดงาน 

 2. กระทรวงแรงงานควรปรับแก้มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การ
คุกคามทางเพศในที่ท างาน ให้ครอบคลุมการคุกคามระหว่างลูกจ้างด้วยกัน หรือบุคคลที่สาม เช่น ลูกค้า หรือ
เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงผู้ที่ยังไม่มีสัญญาจ้าง เช่น ผู้สมัครงาน หรือการท างานที่ไม่มีการจ่ายค่าจ้าง เช่น การ
ฝึกงาน 

 3. กระทรวงแรงงานควรพิจารณาขอบเขตการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ว่าเหมาะสมกับสภาพการท างานของบางกิจการหรือไม่ หากไม่เหมาะสมควรมีการตรากฎหมายแยก
เพ่ือให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ตรงตามสภาพการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลไกท่ีไม่ใช่ดา้นกฎหมาย (นโยบาย มาตรการต่าง ๆ และการด าเนินการอื่น ๆ) 

 1. กระทรวงแรงงานและส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
จ านวนพนักงานตรวจแรงงานเพิ่มขึ้น 

 2. กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรสร้างกลไกการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ และหน่วยงานในต่างประเทศ 

 3. กระทรวงแรงงานควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของตัวแทนจากแรงงานที่หลากหลายในสหภาพ
แรงงาน เช่น ออกนโยบายหรือมาตรการที่ให้มีตัวแทนแรงงานหญิง แรงงานข้ามชาติ อยู่ในคณะกรรมการหรือ
ผู้น าของสหภาพแรงงาน 

 4. กระทรวงแรงงานควรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งคณะท างานประจ าที่มีตัวแทนจากทุกภาค
ส่วน ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง และ
นักวิชาการที่จะช่วยน าเสนอ พิจารณา และจัดท าข้อเสนอในการรองรับประเด็นปัญหาที่มีแนวโน้มจะส่งผล
กระทบต่อสภาพการท างานในอนาคต 
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3.4 สิทธิส าหรับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน 
 กลไกทางด้านการปรับแก้กฎหมาย 

 1. ปรับปรุง พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าให้มีความครอบคลุม และสามารถรองรับรูปแบบ
การแทรกแซงการแข่งขันท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้ 

 2. ปรับปรุง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคให้มีบทลงโทษให้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

 กลไกท่ีไม่ใช่ด้านกฎหมาย (นโยบาย มาตรการต่าง ๆ และการด าเนินการอื่น ๆ) 

 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรที่จะมีการผลักดันให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ
เกษตรพันธสัญญามากยิ่งขึ้น 

 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรที่จะให้อัยการเข้ามาช่วยในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม
พระราชบัญญัติเกษตรพันธสัญญาฉบับใหม่ 

 3. กระทรวงพาณิชย์ควรที่จะให้ทุนสนับสนุนวิจัยเพ่ือศึกษาถึงจุดสมดุลย์ระหว่างการบังคับใช้
กฎระเบยีบ กฎหมายตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสังคม 

 4. กระทรวงพาณิชย์ควรที่จะต้องตั้งกลุ่มงานตรวจสอบ ประเมินผลกระทบของการลงทุนจากประเทศ
จีนต่อการแข่งขันของธุรกิจไทย รวมทั้งพิจารณาถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอกลไกการรับมือ
ให้กับภาครัฐ 

 5. สนับสนุนกลไกการปลูกฝังให้สื่อและการโฆษณามีการตระหนักต่อการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

 6. ก าหนด KPI ให้คณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้าจะต้องมีการพิจารณาตรวจสอบนโยบาย
ภาครัฐ และการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

 

3.5 สิทธิชุมชน ที่ดินและสิง่แวดล้อม 
 กลไกทางด้านการปรับแก้กฎหมาย 

 1. ปรับแก้กฎหมายเพ่ิมค่าปรับส าหรับธุรกิจที่มีการละเมิดสิทธิสิ่งแวดล้อม และสิทธิชุมชนให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเพ่ิมมาตรการลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดซ้ าซ้อน 

 2. ศึกษาและปรับแก้กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงรัฐบาล คสช. ทุกฉบับ และจัดรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อศึกษาผลกระทบ และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา และกลไกเยียวยาหากมีผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

 3. เพ่ิมกฎหมายที่ระบุกลไกการติดตามการด าเนินงานตามรายงาน EIA รวมทั้งติดตามการเยียวยาที่
ชัดเจน 

 กลไกที่ไม่ใช่ด้านกฎหมาย (นโยบาย มาตรการต่าง ๆ และการด าเนินการอื่น ๆ) 

 1. กลไกในการศึกษาผลได้และผลเสียอย่างรอบด้านที่ให้สมดุลย์ระหว่างสิทธิในการใช้ที่ดินแบบดั้งเดิม 
กับสิทธิในการพัฒนา 

 2. พิจารณาข้อยกเว้นในการด าเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาล คสช. และจัด
รับฟังความคิดเห็นเพ่ือศึกษาผลกระทบ และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา และกลไกเยียวยาหากมีผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 
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 3. พิจารณาให้ภาครัฐรับรองสิทธิสิ่งแวดล้อมที่ขาดหายไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

 4. เพ่ิมระเบียบเพ่ือควบคุมกระบวนการมีส่วนร่วมให้เชิญคนที่เกี่ยวข้องทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  
(กระบวนการท า EIA) 

 5. เพ่ิมระเบียบการส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ EIA (ให้ข้อมูลล่วงหน้า และ
ต้องส่งถึงผู้รับโดยตรง ไม่ใช่แค่เผยแพร่บนเว็บไซต์) 

 6. มหาวิทยาลัยสามารถเข้ามาเป็นผู้ให้ข้อมูลทางด้านวิชาการ และเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยได้ 

 7. พิจารณาและศึกษาความเหมาะสมที่จะให้ กสม. เข้ามาเป็นตัวแทนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 
3.6 การลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ 
 กลไกทางด้านการปรับแก้กฎหมาย 

 1. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ควรศึกษาแนวทางแก้ไข
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้มีการก ากับ ควบคุม ดูแล และ ลงโทษ ในเรื่อง
ของการลงทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่ว่ารูปแบบการ 
ลงทุนจะเป็นไปในรูปแบบบริษัทลูก หรือ กิจการร่วมค้า และพัฒนาหลักการก ากับ ดูแลที่ดี 

 2. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการต่างประเทศ ควรร่วมกันทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
EEC 

 3. กระทรวงยุติธรรมควรเป็นผู้ริเริ่มท าการศึกษาและออกกฎหมาย Alien Tort Act2 

 4. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพยค์วรริเริ่มให้มีปรับเกณฑ์ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างโดยเพิ่มมิติของสิทธิมนุษยชนเข้าไปด้วย 

 กลไกท่ีไม่ใช่ด้านกฎหมาย (นโยบาย มาตรการต่าง ๆ และการด าเนินการอื่น ๆ) 

 1. ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวง
การต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อน
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

 2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรมและส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ควรจัดอบรม ประชุม เพ่ือเผยแพร่หลักการ UNGP และ OECD Guidelines 
on Multinational Enterprises 

 3. ธนาคารแห่งประเทศไทยควรก าหนดให้ธนาคารไทยมีนโยบายปกป้อง สิ่งแวดล้อมและสังคม 
โดยเฉพาะการปล่อยเงินกู้ให้กับธุรกิจการลงทุน 

                                                           
2 กฎหมาย Alien Tort Act ค.ศ. 1789 เป็นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาทีอ่นุญาตให้ผูเ้สียหายมสีิทธิฟ้องคดีละเมิดเพื่อ
เรียกร้องค่าเสียหายจากการกระท าผิดกฎหมายระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กฎหมายมนุษยธรรม การ
ทรมาน การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
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 4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรมและส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ควรสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
สัญชาติไทยที่จะไปลงทุนในต่างประเทศเพ่ือให้เคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชน ตลอดจนปฏิบัติต าม
กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของประเทศที่รับการลงทุนโดยอาจพิจารณา
จัดท าคู่มือการลงทุนในแต่ละประเทศ 

 5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรมและส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ควรส่งเสริมธุรกิจไทยในต่างประเทศให้เคารพสิทธิมนุษยชนผ่านการท า HRDD 

 6. ส านักงานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดท าแนวทางหรือความ
ตกลงในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน และมีการเฝ้าระวังผลกระทบข้ามพรมแดนทางด้าน
สุขภาพ การเกษตร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 7. ส านักงานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมควรก าหนดให้มีหน่วยงานกลางในการควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 8. ส านักงานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมควรส่งเสริมให้ทุนไทยที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบทั้งในด้านอาชีพ วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ทรัพยากร
ทาง ธรรมชาติ 

 9. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติควรพิจารณาให้รางวัลธุรกิจที่แก้ไขปัญหาการละเมิดได้อย่างดีเด่น 

 

3.7 สิทธิผู้บริโภค 
 กลไกทางด้านการปรับแก้กฎหมาย 

 1. ปรับแก้รัฐธรรมนูญให้มีการรับรองสิทธิที่ครอบคลุมตามหลักสากล 

 2. ปรับแก้กฎหมายเพิ่มบทลงโทษให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

 3. ปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคให้มีตัวแทนผู้บริโภคเข้าไปให้ความเห็นอย่าง
แท้จริง 

 กลไกท่ีไม่ใช่ด้านกฎหมาย (นโยบาย มาตรการต่าง ๆ และการด าเนินการอื่น ๆ) 

 1. สคบ. ควรจัดตั้งกลุ่มงานพิเศษท่ีตรวจสอบเรื่องท่ีเป็นปัญหาบ่อยและมีทิศทางเพ่ิมมากยิ่งขึ้น และที่
เป็นปัญหาที่ส าคัญอันได้แก่ ปัญหามาตรฐานอาหาร และปัญหาการละเมิดความเป็นส่วนตัวส าหรับสินค้า
อัจฉริยะ 

 2. สคบ. ควรผลักดันการออกกฎหมายเพ่ือปิดช่องโหว่ในการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่  ความรับผิดต่อ
สินค้าบกพร่อง กลไกการเยียวยาข้ามแดน และการไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์ 

 

3.8 สิทธิประชากรกลุ่มเฉพาะ 
 เมื่อพิจารณาช่องว่างในกลไกการด าเนินการที่มีอยู่ส าหรับสิทธิประชากรกลุ่มเฉพาะโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างกลไกที่มีอยู่กับกลไกที่ควรจะเป็น คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 



24 

กระทรวงยุติธรรมควรผลักดันให้มีการออกพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล เพ่ือให้สามารถฟ้อง
กรณีการถูกเลือกปฏิบัติเป็นคดีแพ่งหรือคดีปกครอง และสามารถเรียกร้องเยียวยาได้ โดยร่วมหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
สาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ กรณีสิทธิประชากรกลุ่มเฉพาะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสิทธิประเภทอ่ืน ๆ อาทิเช่น การ
ละเมิดแรงงานเด็กหรือสิทธิแรงงานผู้สูงอายุ จะเชื่อมโยงกับสิทธิแรงงาน การเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการในการ
เข้าถึงการบริการจะเชื่อมโยงกับสิทธิผู้บริโภค เป็นต้น ดังนั้น อีกด้านหนึ่ง การปรับปรุงการคุ้มครองสิทธิ
ประเภทต่าง ๆ จึงควรพิจารณาและตระหนักถึงประชากรกลุ่มเฉพาะร่วมเข้าไปด้วย 

 

3.9 ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน 
 กลไกทางด้านการปรับแก้กฎหมาย 

 1. กระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยาน 

 2. ส านักนายกรัฐมนตรีควรออกกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน 

 3. กระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 

 4. กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทยควรทบทวนและยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งใด ๆ 
ที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขเพ่ืองดเว้นโทษให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ อาทิ 
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 (ฉบับปรับปรุงปี 2549) พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
เป็นต้น 

 5. กระทรวงยุติธรรมควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้พนักงานอัยการสามารถด าเนินคดีแบบกลุ่มแทน
กลุ่มผู้เสียหายได้ 

 6. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมควรเยียวยาเหยื่อและผู้เสียหายตามปฏิญญาว่า
ด้วยหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้
อ านาจโดยมิชอบตามความเหมาะสมและเพศสภาวะ 

 7. ศาลและกระทรวงยุติธรรมควรสนับสนุนการฟ้อง Anti-SLAPP โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลที่
เกิดข้ึน 

 8. กระทรวงยุติธรรมควรมีการปรับแก้คดีฟ้องร้องหมิ่นประมาทบางประเภทจากทั้งแพ่งและ/หรือ
อาญา ให้เป็นเพียงแค่แพ่ง 

 กลไกท่ีไม่ใช่ด้านกฎหมาย (นโยบาย มาตรการต่าง ๆ และการด าเนินการอ่ืน ๆ) 

 1. กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงยุติธรรมควรพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 



25 

 2. กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน 

 3. กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจัดท า
คู่มือส าหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

 4. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมควรบรรจุประเด็นผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนในแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 4 

 

3.10 ธุรกิจกับสิทธมินุษยชนในกรณีของรัฐวิสาหกิจ 
 กลไกทางด้านการปรับแก้กฎหมาย 

 1. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรออกกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติให้รัฐวิสาหกิจเป็น
ต้นแบบการเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น มีตัวชี้วัดการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจในการป้องกันและบรรเทาความ
เสี่ยงจากผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงกรณีที่ด าเนินการในต่างประเทศโดยบริษัทลูก ผู้รับจ้าง ตาม
สัญญา หรือกิจการร่วม 

 2. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกระทรวงยุติธรรมควรทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร และปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย มาตรฐาน และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตน 

 กลไกท่ีไม่ใชด้่านกฎหมาย (นโยบาย มาตรการต่าง ๆ และการด าเนินการอื่น ๆ) 

 1. เนื่องจากรัฐวิสาหกิจยังคงสามารถด าเนินภารกิจทั้งที่เป็นเชิงพาณิชย์และการบริการสาธารณะไป
พร้อม ๆ กัน ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจึงควรก าหนดภารกิจหลัก – ภารกิจรองของ
ตนเองให้ชัดเจน และเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ขั ดแย้งกันของ
รัฐวิสาหกิจ 

 2. กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจควรปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการ และ
หลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ อาทิ John Ruggie Framework 
ISO 26000 หรือ UN Global Compact 

 3. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ควรส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย มาตรการ และ
หลักการสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจ และควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ 
ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจ 

 4. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ควรส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจเปิดเผยข้อมูลตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพ่ิมเติมใน
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับรัฐในฐานะเจ้าของซึ่งควรเปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ นโยบายความเป็นเจ้าของ 
ภาระหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจในการบริการสาธารณะ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐแก่รัฐวิสาหกิจ 
หรือภาระผูกพันที่กระท าในนามของรัฐวิสาหกิจ 
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 5. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ควรส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจ โดย
เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลการเงิน
ตามมาตรฐานสากล จัดท างบการเงินตามมาตรฐานบัญชีเดียวกับบริษัทจดทะเบียน และมีผู้สอบบัญชีภายนอก
ที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล 

 6. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจควรสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีกลไกหารือเพ่ือจัดการ
กับปัญหาการละเมิดสิทธิ รวมถึงควรจัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนและผู้ประสานงานที่ชัดเจน ตลอดจน
การระงับข้อพิพาทก่อนที่จะน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

 7. รัฐวิสาหกิจควรก าหนดเป็น KPI ขององค์กรว่าต้องมีการคุ้มครองสิทธิ และให้มีการจัดท า HRDD 
ในส่วนขององค์กรตนและที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงภาคธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานที่ถูกจัดจ้างด้วย โดยร่วมมือ
กับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 8. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ควรส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจจัดท านโยบายด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เน้นการสร้างจิตส านึก การมีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ ขององค์กร การเยี่ยมชม (Site visit) อีกทั้ง
ประมวลกิจกรรมด้าน CSR ทั้งหมด ได้แก่ การก าหนดกลยุทธ์และการแปลงสู่การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการด้าน CSR 

 9. รัฐวิสาหกิจไม่ควรได้รับการยกเว้นจากข้อก าหนด หรือกฎหมายที่บังคับใช้ในอุตสาหกรรม คู่แข่งขัน
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าหนี้ควรจะสามารถเรียกร้องการชดเชยได้หากถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนการเข้าถึง
แหล่งเงินของรัฐวิสาหกิจควรเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดปกติไม่ควรมีความได้เปรียบกว่าภาคเอกชนเพ่ือให้เกิด
การแข่งขันบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการเอกชน 

 10. เพ่ือเอ้ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม รัฐวิสาหกิจจากเดิม ซึ่งเป็นทั้งผู้ประกอบการ (Operator) 
และผู้ก ากับดูแล (Regulator) ควรเป็นเพียงผู้ประกอบการอย่างเดียว ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจร่วมกับคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าศึกษาควรจัดตั้งองค์กรก ากับดูแล (หรือ Regulatory 
Bodies) ซึ่งจะมีหน้าที่หลักคือการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการทุกราย และก าหนด
อัตราค่าบริการที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ซึ่งหากสามารถด าเนินการได้ส าเร็จอาจจะช่วยส่งผลให้รัฐวิสาหกิจวาง
อยู่ในอุตสาหกรรมที่เปิดแข่งขันเสรี โดยมีจุดแตกต่างจากบริษัทเอกชนเพียงแค่การถือหุ้นโดยภาครัฐเท่านั้น 

 11. คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจควรมีความรับผิดชอบต่อผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจ และควร
มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ท าหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดขององค์กร คณะกรรมการควร
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภาครัฐหรือการเมือง และควรให้นโยบาย เชิงกล
ยุทธ์แก่ฝ่ายจัดการเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลงานของ
ฝ่ายจัดการอย่างสม่ าเสมอ 

 12. ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่ควรมีการควบต าแหน่งอ่ืน เช่น ผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจนั้น และ
ควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยคณะกรรมการในการกลั่นกรองและดูแลติดตามงานเฉพาะด้าน
อย่างใกล้ชิด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

 13. กรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีหน้าที่ต้องแสดงทรัพย์สินต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เพ่ือแสดงความโปร่งใสของกรรมการ 
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กรอบประเด็น ช่องว่างของกลไก (ประเด็นปัญหา) กลไกที่ควรจะเป็น ข้อเสนอแนะ 
สิทธิของผู้ถือหุน้ - ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกัน 

หรือ ข้อมูลลวง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
จากผู้ถือหุ้น 

- ปัญหานักลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนการลงทุน
ในระดับสูงเมื่อเทียบกับนักลงทุนกลุ่มกองทุน 

- ปัญหาการโกงในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ 

- ปัญหาความซับซ้อนของการลงทุนสมัยใหม่ 

- ปัญหาการขาดความชัดเจนในเรื่องของแนว
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเคารพสิทธิผู้ถือหุ้นใน
ทุกมิติ 

- กลไกเยียวยาต้องด าเนินการโดยตนเองและ
มีปัญหาความล่าช้าของกระบวนการที่ท าให้
ไม่เกิดความเป็นธรรม 

- การเพิ่มโทษทางแพ่งและอาญาให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
กรณีที่เป็นการกระท าผิดที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรง 

- มีตัวอย่างต้นแบบ Shareholder due 
diligence เพื่อสร้างความชัดเจนถึง
แนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับการเคารพผู้ถือ
หุ้นอย่างรอบด้าน 

- กลไกการหนุนเสริมการลงทุนทางเลือก
เพื่ อคุ้ มครองนักลงทุนทางอ้อม โดย
สนับสนุนให้ลงทุนผ่านผู้ลงทุนที่มีความ
ช านาญการ 

- กลไกการให้ความรู้และช่วยตรวจสอบ
การลงทุนส าหรับการลงทุนในธุ รกิ จ
สมัยใหม่ และการลงทุนที่มีลักษณะแชร์
ลูกโซ่ 

- กลไกการเยียวยาผ่านการสร้างกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อที่จะให้ผู้ลงทุนได้รับ
การเยียวยาความเสียหายที่ เกิดขึ้นใน
ระยะเวลาอันสั้น 

- ภาครัฐควรจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ
ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ในการที่

- ปรับแก้กฎหมายเพื่อเพ่ิมโทษทางแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินที่
เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แกไ้ขเพิม่เติม  

- กสม. และ ก.ล.ต. ควรที่จะสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการสร้างต้นแบบ 
Shareholder due diligence เพื่อสร้างความชัดเจนถึงแนวทางปฏิบัติที่ดี 

- กระทรวงการคลังควรที่จะพิจารณากลไกสนับสนุนให้นักลงทุนรายย่อยมีการลงทุน
ผ่านผู้ลงทุนที่มีความช านาญการ อาทิเช่น การสนับสนุนโดยใช้นโยบายจูงใจทางภาษี 
เป็นต้น 

- ก.ล.ต. ควรที่จะช่วยดูแลตรวจสอบธุรกิจลงทุนสมัยใหม่ทั้งหมด ในขณะที่ สคบ. 
ควรที่จะยกระดับการคุ้มครองปัญหาแชร์ลูกโซ่โดยก าหนดเป็น KPI ขององค์กร 

- ก.ล.ต. ควรที่จะก่อตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อให้เกิดกลไกการเยียวยาเบ้ืองต้น
ให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย โดยกองทุนอาจจะอาศัยการเก็บค่าธรรมเนียมจากการ
ซื้อขายหุ้นเป็นแหล่งรายได้ 

- ปรับแก้กฎหมายให้ภาครัฐมีหน้าที่ในการฟ้องแทนประชาชน ในกรณีที่ประชาชนที่
ได้รับความเสียหายมีจ านวนมากและประสบปัญหาชนิดเดียวกัน (ฟ้องคดีแบบเป็น
กลุ่ม) 
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กรอบประเด็น ช่องว่างของกลไก (ประเด็นปัญหา) กลไกที่ควรจะเป็น ข้อเสนอแนะ 
จะสั่งฟ้องคดีแบบกลุ่ม (class action) 

สิทธิแรงงาน - การละเมิดสิทธิที่แรงงานควรจะได้รับตาม
กฎหมาย 

- ขอบเขตอ านาจบังคับของกฎหมายยังมี
ความไม่ครอบคลุม 

- การหาจุดสมดุลย์ระหว่างการคุ้มครองสิทธิ
แรงงาน กับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
ซึ่ ง ในอนาคตมีแนวโน้มจะเกิดปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานจากการเกิดขึ้นของ
ธุรกิจใหม่ และเทคโนโลยีใหม่ 

- ปัญหาที่ เกี่ ยวข้องกับสิทธิของลูกจ้ าง
ช่ัวคราวของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ใน
กรณีที่มีการท า “สัญญาจ้างเหมาบริการ” 
กับบุคคลภายนอก 

- ปัญหาการบังคับคดีในกรณีที่นายจ้างไม่
จ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน 

- กลไกการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ โดย
พนักงานตรวจแรงงานควรที่จะต้องมี
จ านวนที่เพียงพอ 

- กลไกการต่อรองผลประโยชน์โดยสหภาพ
แรงงานควรที่จะมีแรงงานหลากหลายกลุ่ม
เป็นตัวแทน 

- กระทรวงแรงงานควรที่จะต้องเพิ่มงบประมาณให้มีจ านวนพนักงานตรวจแรงงานที่
มากขึ้นและต้องมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

- รัฐบาลควรที่จะให้สัตยาบันและปฏิบัติตามอนุสัญญาพื้นฐานของ ILO ฉบับที่ 87 
และ 98 

- แก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ให้สิทธิการต่อรองของแรงงาน
เพิ่มมากยิ่งข้ึน และ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้มีความครอบคลุมปัญหา
การถูกละเมิดโดยเพื่อนร่วมงาน รวมถึงปรับเพิ่มประเภทแรงงานที่ไม่ได้มีสภาพการ
ท างานแบบท่ัวไป 

- กระทรวงแรงงานควรเป็นแกนหลักในการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมสามารถที่จะ
ด าเนินการกับผู้ที่กระท าความผิดที่อยู่ต่างประเทศได้ 

- กระทรวงแรงงานควรแต่งตั้งคณะท างานประจ าที่มีทั้งภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง และ
ภาควิชาการ เพื่อให้สามารถสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาที่ครอบคลุม เพื่อรับมือกับ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

สิทธิส าหรับธุรกิจ
ในห่วงโซ่อุปทาน 

- กระบวนการไกล่เกลี่ยตาม พ.ร.บ. เกษตร
พันธสัญญาฉบับใหม่ในภาคปฏิบัติยังมีความ
ไม่เท่าเทียมกันในเรื่องอ านาจการเจรจา
ต่อรอง 

- ก า ร รั ก ษา คว าม เห มา ะส มร ะห ว่ า ง

- ให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
เกษตรพันธสัญญา  

- ก ล ไ ก ก า ร ส นั บ ส นุ น เ ก ษต ร ก ร ใ น
กระบวนการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อ
ช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรม

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรที่จะมีการผลักดันให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญามากยิ่งขึ้น 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรที่จะให้อัยการเข้ามาช่วยในกระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญาฉบับใหม่ 
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กรอบประเด็น ช่องว่างของกลไก (ประเด็นปัญหา) กลไกที่ควรจะเป็น ข้อเสนอแนะ 
กฎระเบียบ กฎหมายตาม พ.ร.บ. การ
แข่ งขันทางการค้ า  กับผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง 

- นิยามของการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ. 
แข่งขันทางการค้า โดยกฎหมายของไทยจะมี
การก าหนดรูปแบบความผิดในลักษณะที่
จ ากัด  

- ความเสี่ยงของทุนจีนท่ีจะเข้ามาท าธุรกิจใน
ไทย อาจเกิดการครองตลาด หรือมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นได้ 

- ขาดการตรวจสอบภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ว่ามีการเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการ
ผลักดันเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนในห่วง
โซ่อุปทานมากน้อยเพียงใด  

- ห่วงโซ่อุปทานที่ส าคัญ คือสื่อและการ
โฆษณา มีความเสี่ยงที่จะไม่ค านึงถึงปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน  

ในกระบวนการไกล่เกลี่ย 

- กลไกการพิจารณาความเหมาะสมของ
การบังคับใช้กฎระเบียบ กฎหมายตาม 
พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า กับผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นกับสังคม เพื่อให้การพิจารณาบังคับ
ใช้กฎหมายมีความเหมาะสม และเกิด
ประโยชน์กับสังคมมากท่ีสุด 

- กลไกการพัฒนาปรับปรุง พ.ร.บ. การ
แข่งขันทางการค้า ที่จะช่วยให้มีความ
ครอบคลุมและสามารถรองรับรูปแบบการ
แทรกแซงการแข่งขันที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ได้ 

- กลไกการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อ
ประเมินและหามาตรการรองรับการเข้ามา
ของทุนจีน 

- การปรับปรุงกฎหมายให้มีบทลงโทษที่มี
ความเหมาะสมและรุนแรงมากยิ่ งขึ้น 
รวมถึงสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้
ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะกระท าความผิด
ภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ เกิดการ
ตระหนักว่า ตนเองสามารถมีส่วนในการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ 

- กลไกการประเมินคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการค้าเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พิจารณา

- กระทรวงพาณิชย์ควรที่จะให้ทุนสนับสนุนวิจัย เพื่อศึกษาถึงจุดสมดุลย์ระหว่างการ
บังคับใช้กฎระเบียบ กฎหมายตาม พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า กับผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับสังคม 

- กระทรวงพาณิชย์ควรที่จะต้องตั้งกลุ่มงานตรวจสอบจับตา ประเมินผลกระทบของ
การลงทุนจากประเทศจีนต่อการแข่งขันของธุรกิจไทย รวมทั้งพิจารณาถึงปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อน าไปสู่การเสนอกลไกการรับมือให้กับภาครัฐ 

- ปรับปรุง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าให้มีความครอบคลุม และสามารถรองรับ
รูปแบบการแทรกแซงการแข่งขันที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้ 

- สนับสนุนกลไกการปลูกฝังให้สื่อและการโฆษณามีการตระหนักและเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงปรับปรุง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคให้มีการเพิ่มบทลงโทษ 

- ก าหนด KPI ให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าจะต้องมีการพิจารณา
ตรวจสอบนโยบายภาครัฐ และการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

- กสม. และ ก.ล.ต. ควรประชาสัมพันธ์ให้เกิดการตระหนักเรื่องการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจากกลุ่มธุรกิจภายในห่วงโซ่อุปทาน 
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ปัญหาการด าเนินการของภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงสื่อและการโฆษณาจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ 

สิทธชิมุชน ที่ดิน
และสิ่งแวดล้อม 

- การหาจุดสมดุลย์ระหว่างสิทธิในการใช้
ที่ดินแบบดั้งเดิมกับสิทธิในการพัฒนา 

- ธุรกิจยังมีการด าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกลไกการ
ตรวจสอบยังมีจุดอ่อน 

- การยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายภายใต้
รัฐบาล คสช. 

- การผลักดันกฎหมายของรัฐบาล คสช. ซึ่ง
ไม่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ตัดเอาสิทธิทางด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญออกไป 

- กระบวนการท า EIA ยังมีช่องว่างบาง
ประการ 

- กลไกในการศึกษาผลได้และผลเสียอย่าง
รอบด้านที่ให้สมดุลย์ระหว่างสิทธิในการใช้
ทีด่นิแบบดั้งเดิมกับสิทธิในการพัฒนา 

- กลไกการลงโทษตามกฎหมายควรที่จะมี
ก า ร เพิ่ ม บทล ง โทษอย่ า ง เ หม าะสม 
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง  กรณีท าความผิด
ซ้ าซ้อน 

- กลไกการประเมินมาตรการข้อยกเว้นใน
การด าเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่
พิจารณาโดยรัฐบาล คสช.  

- กลไกการทบทวนพิจารณากฎหมาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาโดยรัฐบาล 
คสช. 

- กลไกการรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญให้มี
ความครอบคลุมตามหลักสากล 

- กลไกเสริมให้กระบวนการ EIA มี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

- คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกควรที่จะให้ทุนสนับสนุน
งานวิจัยที่ศึกษาหาจุดสมดุลย์ระหว่างสิทธิในการใช้ที่ดินแบบดั้งเดิมกับสิทธิในการ
พัฒนา 

- ปรับปรุงแก้กฎหมายเพิ่มบทลงโทษให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

- กสม. ควรที่จะเป็นตัวกลางในการตรวจสอบมาตรการข้อยกเว้นในการด าเนินการ
ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาโดยรัฐบาล คสช. รวมถึงศึกษาทบทวนพิจารณา
กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมประกาศใช้โดยรัฐบาล คสช. 

- ปรับแก้รัฐธรรมนูญให้มีการรองรับสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความครอบคลุมตาม
หลักสากล 

- ออกกลไกเสริมให้กระบวนการ EIA มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 

1. เพิ่มระเบียบเพื่อควบคุมกระบวนการมีส่วนร่วมให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเข้าร่วม 

2. เพิ่มระเบียบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการท า EIA โดยต้องให้ข้อมูลล่วงหน้า และต้องส่งถึงผู้รับโดยตรง 
มิใช่เผยแพร่บนเวบ็ไซต์เพียงอย่างเดียว 

3. เพิ่มกฎหมายที่ระบุกลไกการติดตามการด าเนินงานตามรายงาน EIA 
รวมถึงกระบวนการติดตามภายหลังและการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น
ภายหลังที่ชัดเจน 
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4. กสม. ควรจะพจิารณาและศึกษาความเหมาะสมที่จะให้ กสม. เข้ามาเป็น
ตัวแทนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

การลงทุนระหว่าง
ประเทศ และ
บรรษัทข้ามชาติ 

- ธุรกิจที่ออกไปลงทุนต่างประเทศบางส่วน
ยังมีความเสี่ยงที่จะเลือกใช้มาตรฐานด้าน
สิทธิมนุษยชนของประเทศตน มากกว่า
มาตรฐานสากล (มาตรฐานของประเทศต้น
ทาง หรือ มาตรฐานของประเทศที่พัฒนา
แล้ว) 

- กล ไกการตรวจสอบการละ เมิ ด ข้ าม
พรมแดนยังมีช่องว่างในการพัฒนาอยู่มาก 

- การท าข้อตกลงทางการค้าและการลงทุน
ของภาครัฐ ยังไม่ได้มีการศึกษาถึงประเด็น
ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งในข้อค านึงถึง หรือเง่ือนไขข้อตกลง 

- ขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุม
บรรษัทและธุรกิจ ในต่ างประเทศ การ
พิจารณาจัดท ามาตรการก าหนดให้ท า
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้าม
พรมแดน (trans-boundary EIA) และมี
มาตรการ เฝ้ า ระวั งต่ อผลกระทบข้ าม
พรมแดนทางด้านสุขภาพ การเกษตร และ
สิ่งแวดล้อม 

- กลไกตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
นอกอาณาเขตที่มีความชัดเจนในแง่ของ
หน่วยงานกลางและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

- กลไกการตรวจสอบผลกระทบของการ
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น EEC 
และ SEZ 

- การพิจารณาประเด็นด้านการละเมดิสิทธิ
มนุษยชนเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในข้อค านึงถึง 
หรือเง่ือนไขข้อตกลงในการเจรจาการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ 

- การสร้างตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดี
ส า ห รั บ ธุ ร กิ จ ไ ท ย ที่ อ อ ก ไ ป ล ง ทุ น
ต่างประเทศ 

- กสม. ควรท าหน้าที่ในการสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนนอกอาณาเขต โดยเป็นส่วนกลางในการรับประเด็นปัญหาและด าเนินการ
ตรวจสอบ 

- ก.ล.ต. สนับสนุนกลไกการหนุนเสริมโดยช่วยผลักดันให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตลอดห่วงโซ่อุปทานในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และช่วยผลักดันการให้สินเช่ือที่ต้อง
มีการเคารพสิทธิมนุษยชน 

- คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ควรก าหนดมิติทางด้าน
สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขการลงทุนในพื้นที่ 

- ภาครัฐควรจะค านึงถึงมิติทางด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อ
ค านึงถึง หรือเง่ือนไขข้อตกลงในการเจรจาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

- กสม. ร่วมกับ ก.ล.ต. ควรจะสนับสนุนการสร้างต้นแบบแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับ
ธุรกิจไทยท่ีออกไปลงทุนต่างประเทศ 
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- ขาดหน่วยงานกลางในการควบคุมดูแล
กรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 

สิทธิผู้บริโภค - กลไกที่มีอยู่ยังไม่สามารถที่จะควบคุม
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอได้ 

- การขาดองค์กรอิสระที่ เป็นตัวแทนของ
ผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังไม่ได้รับรองสิทธิ
ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค อ ย่ า ง ทั ด เ ที ย ม กั น กั บ
มาตรฐานสากล 

- พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันยังมี
ช่องโหว่ในเรื่องของความรับผิดต่อสินค้า
บกพร่อง กลไกการเยียวยาข้ามแดน และ
การไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์ 

- ปัญหามาตรฐานอาหาร และสิทธิความเป็น
ส่วนตวัส าหรับสินค้าอัจฉริยะ 

- กลไกการรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญให้มี
ความครอบคลุมตามหลักสากล 

- กลไกการลงโทษตามกฎหมายควรที่จะมี
การเพิ่มบทลงโทษอย่างเหมาะสม 

- กลไกการตรวจสอบเฉพาะเรื่องที่เน้น
ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยและมีทิศทางเพิ่มมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่งรวมไปถึงปัญหามาตรฐานอาหาร 
และปัญหาการละเมิดความเป็นส่วนตัว
ส าหรับสินค้าอัจฉริยะ 

- พ.ร.บ. การจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคที่
สะท้อนเสียงของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

- การออกกลไกเสริมเพื่อปิดช่องว่างของ
ความรับผิดต่อสินค้าบกพร่อง กลไกการ
เยียวยาข้ามแดน และการไกล่เกลี่ยแบบ
ออนไลน์ 

- ปรับแก้รัฐธรรมนูญให้มีการรับรองสิทธิที่ครอบคลุมตามหลักสากล 

- ปรับแก้กฎหมายเพิ่มบทลงโทษให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

- ปรับปรุง พ.ร.บ. การจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคให้มีตัวแทนผู้บริโภคเข้าไปให้ความ
คิดเห็น 

- สคบ. ควรจัดตั้งกลุ่มงานพิเศษที่ตรวจสอบเรื่องที่เป็นปัญหาบ่อยและมีทิศทางเพิ่ม
มากยิ่งข้ึน และส่วนที่เป็นปัญหาที่ส าคัญอันได้แก่ ปัญหามาตรฐานอาหาร และปัญหา
การละเมิดความเป็นส่วนตัวส าหรับสินค้าอัจฉริยะ 

- สคบ. ควรผลักดันการออกกฎหมายเพื่อปิดช่องว่างในการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ 
ความรับผิดต่อสินค้าบกพร่อง กลไกการเยียวยาข้ามแดน และการไกล่เกลี่ยแบบ
ออนไลน์  

สิทธิประชากร
กลุ่มเฉพาะ 

- การถูกเลือกปฏิบัติบนฐานของเพศ สภาพ
ร่างกาย และอายุ โดยมีสาเหตุส าคัญจาก
ทัศนคติเชิงลบ และการขาดความเข้าใจที่
ถูกต้อง 

- กลไกคุ้มครองและเยียวยาปัญหาการถูก
เลือกปฏิบัติบนฐานของเพศ สภาพร่างกาย 
และอายุ ควรจะมีความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 

- ออก พ.ร.บ. การเลือกปฏิบัติต่อบุคคล เพื่อให้สามารถฟ้องร้องกรณีถูกเลือกปฏิบัติ
ใหเ้ป็นคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง และสามารถเรียกร้องการเยียวยาได้ 
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กรอบประเด็น ช่องว่างของกลไก (ประเด็นปัญหา) กลไกที่ควรจะเป็น ข้อเสนอแนะ 
ผู้พิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน 

- ปัญหาการป้องกันการฟ้อง SLAPP 

- ปัญหานักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีแนวโน้มที่
จะถูกข่มขู่ ท าร้ายร่างกาย หรือเหตุอื่น ๆ 
เช่น การซ้อมทรมานและการอุ้มหาย 

- การนิยาม “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” 
ให้ชัดเจน 

- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ 
นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อปิด
ช่องว่างของกลไกในการพิทักษ์ผู้พิทักษ์
สิทธิมนุษยชน  

- เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น ภ าคี สนธิ สั ญญ าสิ ท ธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ และร่วมมือกับ
กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและ
ภูมิภาคเพิ่มขึ้น 

- ปรับปรุง พ.ร.บ. คุ้มครองพยาน  

- ส านักนายกรัฐมนตรีควรออกกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน  

- กระทรวงยุติธรรม และ กสม. ควรเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

- กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทยควรทบทวนและยกเลิกกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ค าสั่งใด ๆ ที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนก าหนดเง่ือนไข
เพื่องดเว้นโทษให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ 

- พิจารณาแก้ไขกฎหมายให้พนักงานอัยการ สามารถด าเนินคดีแบบกลุ่มแทนกลุ่ม
ผู้เสียหายได้ 

- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมควรเยียวยาเหยื่อและผู้เสียหาย
ตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้ได้รับความ
เสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อ านาจโดยมิชอบตามความเหมาะสมและเพศ
สภาวะ  

- ศาลและกระทรวงยุติธรรมควรสนับสนุนการฟ้อง Anti-SLAPP โดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลที่เกิดขึ้น  

- ปรับแก้คดีฟ้องร้องหมิ่นประมาทบางประเภทจากทั้งแพ่งและ/หรืออาญา ให้เป็น
เพียงแค่แพ่ง 

- เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ  

- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับปฏิญญาว่าด้วยผู้
พิทักษ์สิทธิมนุษยชน  
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กรอบประเด็น ช่องว่างของกลไก (ประเด็นปัญหา) กลไกที่ควรจะเป็น ข้อเสนอแนะ 
- จัดท าคู่มือส าหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี  

- บรรจุประเด็นผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนในแผน สิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ฉบับท่ี 4 

ธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนในกรณี
ของรัฐวิสาหกจิ 

- ยังพบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ประเด็นสิทธิชุมชน ท่ีดินและสิ่งแวดล้อมโดย
รัฐวิสาหกิจ 

- ยังพบประเด็นปัญหาการละเมิดในที่ท างาน
หรือสวัสดิการของลูกจ้าง 

- ภ า ค รั ฐ ค ว ร มี ก ล ไ ก ที่ ก า ห น ด ใ ห้
รัฐวิสาหกิจมีการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงมีการผลักดัน
การเคารพสิทธิมนุษยชนไปยังห่วงโซ่
อุปทานของตน อีกทั้งยังควรที่จะเป็นกลุ่ม
องค์ กรต้นแบบที่ มี การคุ้ มค รองสิทธิ
มนุษยชนอย่างรอบด้าน 

- ควรมีกลไกสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนส าหรับคู่ค้าของภาครัฐ 

- สนับสนุนให้ภาครัฐก าหนดให้รัฐวิสาหกิจจะต้องมีการคุ้มครองในประเด็นด้านสิทธิ
มนุษยชนอย่างรอบด้าน ทั้งการด าเนินธุรกิจเอง และในธุรกิจห่วงโซ่อุปทานที่
เกี่ยวข้อง 

- ก าหนดเง่ือนไขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการท า
สัญญากับภาครัฐ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโครงการการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจและธุรกิจไทยในต่างประเทศและสนับสนุนให้มีการจัดท าการตรวจสอบ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
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 เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนและมีการเยียวยาที่มีประสิทธิผล
หากมีการละเมดิสิทธิมนุษยชนขึ้น ตามประเด็นปัญหาและกลไกที่ควรจะเป็น หน่วยงานที่เก่ียวข้องในภาคส่วน
ต่างๆ ควรจะต้องมีการด าเนินการสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน โดยรายชื่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะในการด าเนินการสามารถสรุปในรูปของตารางได้ดังนี้ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

1. กสม. - ร่วมกับ ก.ล.ต. ในการจัดท าตัวอย่าง HRDD ส าหรับสิทธิผู้ถือหุ้น และส าหรับ
ธุรกิจที่จะไปลงทุนต่างประเทศ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงผลกระทบของการด าเนินธุรกิจของตนที่ส่งผล
กระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ( เ ช่น ด า เนินการร่วม กับสมาคม
ผู้ประกอบการสื่อ หรือบุคคลที่มีช่ือเสียง) 
- ตรวจสอบกฎหมายและข้อยกเว้นของรัฐบาล คสช. ที่ผ่านมา ว่ามีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือไม่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขและเยียวยา 
- ติดตามประเด็นปัญหาแบบพุ่งเป้า: มุ่งเน้นสิ่งที่เกิดในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง การลงทุนใหม่ท่ีก าลังจะเกิดขึ้น 

2. สคบ. - คุ้มครองและเยียวยาแบบพุ่งเป้า: ปัญหาแชร์ลูกโซ่ คุณภาพอาหาร สินค้า
อัจฉริยะ 

3. ก.ล.ต. - ร่วมกับ กสม. ในการท าจัดท าตัวอย่าง HRDD ส าหรับสิทธิผู้ถือหุ้น และส าหรับ
ธุรกิจที่จะไปลงทุนต่างประเทศ 
- ร่วมกับกระทรวงการคลังในการวางมาตรการสนับสนุนให้ผู้ลงทุนรายย่อย
ลงทุนผ่านผู้เช่ียวชาญการลงทุนเพิ่มขึ้น 
- คุ้มครองและเยียวยาแบบพุ่งเป้า: ปัญหาแชร์ลูกโซ่ 
- จัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายเบื้องต้น (ส าหรับกรณีที่ไม่ได้เป็นผล
จากการด าเนินธุรกิจที่ไม่ประสบความส าเร็จโดยทั่วไป) 
- การฟ้องแทนโดยภาครัฐ กรณีคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหายแบบกลุ่ม 
- ผลักดันการเคารพสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจในตลาด
หลักทรัพย์ 

4. รัฐบาล - ให้สัตยาบันและปฏิบัติตามอนุสัญญาพื้นฐานของ ILO ฉบับท่ี 87 และ 98  
- สนับสนุนการจัดตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณารองรับปัญหาแรงงานในอนาคต 
- ปรับแก้รัฐธรรมนูญเพื่อรองรับสิทธิให้สอดคล้องกับหลักการสากล โดยควร
พิจารณาการปรับแก้ที่หมวด 5 (หน้าที่ของรัฐ) และหมวด 6 (แนวนโยบายแห่ง
รัฐ) 
- ก าหนดหน่วยงานหลักที่จะดูแลและติดตามปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
นอกอาณาเขตประเทศไทย 
- ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจาก
การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ รวมถึงการให้มีกฎหมายการน าผู้กระท าผิดมา
ลงโทษ และให้มีการเยียวยาแก่ครอบครัว 
- ก าหนด KPI ให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นเป้าหมายด าเนินการของ
รัฐวิสาหกิจ 

5. กระทรวงการคลัง - ร่วมกับ ก.ล.ต. ในการวางมาตรการสนับสนุนให้ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนผ่าน
ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนมากยิ่งข้ึน 

6. กระทรวงแรงงาน - เพิ่มจ านวนผู้ตรวจแรงงานให้มีความพอเพียงในการตรวจสอบปัญหา 
- ติดตามปัญหาแบบพุ่งเป้า: ปัญหาอ านาจต่อรองแรงงาน ปัญหาการถูกละเมิด
โดยผู้ร่วมงาน ปัญหาแรงงานที่ไม่ได้มีรูปแบบการท างานทั่วไป และปัญหา
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หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

แรงงานท่ีผู้กระท าความผิดอยู่ต่างประเทศ 
- ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติในที่ท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับประชากรกลุ่ม
เฉพาะ 

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ติดตามประเด็นปัญหาแบบพุ่งเป้า: กระบวนการไกล่เกลี่ยในภาคปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรมต่อเกษตรกร 

8. กระทรวงพาณิชย ์ - ติดตามประเด็นปัญหาแบบพุ่งเป้า: จับตาการลงทุนจากจีน 
- การเจรจาการค้าในอนาคตควรจะมีหลักการการเคารพสิทธิมนุษยชนในการ
ประกอบธุรกิจร่วมด้วย 

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ปรับปรุงกฎระเบียบ EIA ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผลกระทบภายหลังการจัดตั้งโครงการ 

10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

- ติดตามประเด็นปัญหาแบบพุ่งเป้า: ปัญหาการละเมิดข้อมลูส่วนบุคคล 

11. คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า - ตรวจสอบนโยบายภาครัฐและการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

12. สมาคมผู้ประกอบการสื่อ บุคคลที่
มีชื่อเสียง 

- ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงผลกระทบของการด าเนินธุรกิจของตนที่ส่งผล
กระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

13. หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ - พิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในแง่ของประเภท
ของคดี (การฟ้องแพ่ง/อาญา หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง) ความหนักเบาของโทษ 
การยกเว้นค่าข้ึนศาล การฟ้องแทนโดยภาครัฐ เป็นต้น 
- ผลักดันการเคารพสิทธิมนุษยชนส าหรับคู่ค้าของภาครัฐ เช่น การมีกฎระเบียบ
ที่ชัดเจนถึงมาตรการลงโทษ และมาตรการหนุนเสริมส าหรับธุรกิจท่ีเป็นคู่ค้าของ
ภาครัฐที่ละเมิด หรือเป็นธุรกิจที่มีการวางกรอบการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ดี
เยี่ยม โดยให้คะแนนเพิ่มหรือลดตามความเหมาะสมในกระบวนการคัดเลือก 
เป็นต้น 

 

 


