
ช่วงเวลาของเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการรา่งแผนปฏบิตักิารระดบัชาตวิา่ดว้ยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน (แผนฯ) 

2560 มูลนิธิมานุษยะได้ถูกก่อตั้งขึน้มา 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           28 กุมภาพนัธ์ – 1 มีนาคม ณ กรุงเทพฯ  

           การประชุมของผู้เชี่ยวชาญครั้งท่ี 2 เพื่อพูดคุยเรื่องผลของการประเมินสถานการณ์ 
           สิทธิมนุษยชนจากภาคประชาสังคม และข้อเสนอแนะให้แก่ภาครัฐ 

 

 

 พฤศจกิายน 2560 I การขาดความตอ่เนือ่งทางนโยบาย: ชมุชนเทพาถกูจบักมุในขณะที่

ประเทศไทยประกาศตอ่สหประชาชาตวิา่เปน็ผูน้ าในการรา่งแผนฯ 

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

 18 – 19 พฤศจกิายน เครือข่ายธุรกิจกับสทิธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยได้เริ่มกอ่ตั้งขึน้จากการทีมู่ลนิธิ

มานุษยะจัดงานเสวนาในการสร้างความร่วมมือในด้านธรุกิจกับสิทธมินุษยชน “สร้างเสริมความเขม้แข็ง
ระหว่างชุมชนท้องถิ่น นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ” 

 27 พฤศจกิายน ชุมชนเทพา 17 คน โดนจับในระหว่างการประท้วงอย่างสงบ เพื่อทีจ่ะส่งขอ้รอ้งเรียน

ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินตอ่นายกรฐัมนตรี 

 28 พฤศจกิายน กรมคุ้มครองสทิธิและเสรภีาพ (กรมคุม้ครองสิทธฯิ ) กระทรวงยุตธิรรม ได้เข้าร่วม

ประชุมกับสหประชาชาตเิรือ่งธรุกจิกับสทิธมินุษยชน ณ นครเจนีวา และประกาศวา่ประเทศไทยเป็น

ผู้น าในการร่างแผนฯ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 ในระหว่างการประชุม กรมคุ้มครองสทิธิฯ ได้อ้างว่ายุทธศาสตร์ของมูลนิธิมานุษยะเป็นของตนโดยการ

น าการประชมุในภาคต่างๆ เพื่อพัฒนาการประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชนที่มานุษยะจัดไป รวมถึง

การน าการประชมุการประเมนิสถานการณส์ิทธิมนุษยชน มาใช้ในวิดีโอเพือ่การโฆษณาการท างานของ

ตน 

 กรมคุม้ครองสิทธิฯ ได้ท าการเปลี่ยนชือ่การประชุมของผูเ้ชี่ยวชาญของเราไปเป็น ‘การประชมุของ

ผู้เชี่ยวชาญในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพือ่ทีจ่ะร่างแผนฯ’ 

 มูลนิธิมานุษยะได้ขอร้องให้แก้ไขวีดีโอ แต่ก็ไม่ได้มีการแก้ไขใดใดจนถึง ณ ปัจจบุัน 
 

 มถินุายน – กรกฎาคม 2561  ข้อเสยีของรา่งแผนฯ :  การมสีว่นรว่มของภาคประชา

สงัคมทีน่อ้ย, รา่งแผนฯ ทีอ่อ่นแอ 

  22 มถินุายน ภาคประชาสังคมบางส่วนได้รับค าเชิญที่ไม่เป็นทางการเพื่อที่จะเข้าร่วมการ

ประชุมเพื่อร่างแผนฯในภูมิภาคต่างๆ จากวันที่27 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2561 

 26 มถินุายน ZERO DRAFT NAP หรือร่างแผนฯ(ที่ไม่ได้ระบุถึงรัฐบาลว่าต้องปฏิบัติการ

อย่างไร) ได้ถูกเปิดเผยออนไลน์ 1 วันก่อนที่จะมกีารประชุมปรกึษาหารอืเพื่อร่างแผนฯใน

ภูมิภาคต่างๆโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวภาคประชาสังคม ผู้ที่ค้นพบจะต้องเป็นผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชม

เว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิฯบ่อยๆ เท่านั้น 

 27 มถินุายน ถงึ 6 กรกฎาคม รัฐบาลไทยได้เริ่มต้นให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่างแผนฯ 

 มีภาคประชาสังคมเข้าร่วมน้อยมาก และไม่มีการช่วยเหลือทางการเงินแก่ชุมชนท้องถิ่นที่มา

จากต่างจังหวัด พื้นทีห่่างไกล ซึ่งเป็นการจ ากัดภาคประชาสังคมในการเข้าร่วมปรึกษาหารือ 

  31 กรกฎาคม เป็นวันที่ก าหนดส่งความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ โดย google form โดยที่ไม่ได้ให้

ทางเลือกอื่นแก่ชุมชนทอ้งถิ่นและผู้ที่ใชอ้ินเตอร์เน็ทไม่คล่อง ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูล มีแต่ผู้ที่

เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิฯ บ่อยครั้งถึงจะทราบถึงก าหนดการในการส่งความ

คิดเห็น 
 สงิหาคม 2561 l ประเทศไทยพยายามทีจ่ะแกไ้ขอยา่งรวดเรว็ แตร่า่งแผนฯ ฉบบั

ทบทวนกย็งัไมไ่ดร้ะบถุงึแผนปฏบิตักิาร 

  21 สิงหาคม กรมคุ้มครองสิทธิฯเผยแพร่ร่างแผนฯ ฉบับที่ทบทวนแล้วในตอนกลางคืน ซ่ึงเป็น

เวลาเพียงแค่ 1 วันกอ่นการปรกึษาหารอืกับภาคประชาสังคม* 

* ด้วยเวลาที่สั้นตามตารางเวลาดังกล่าวนี้ท าให้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติที่วางไว้ว่า 

ให้มีความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้ภาคประชาสังคมมีเวลาไม่

เพียงพอที่จะทบทวนและสรา้งความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ 
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2560 มลูนธิมิานุษยะไดถู้กก่อตั้งขึน้
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2 – 3 กันยายน ณ กรุงเทพฯ 

การประชุมของผู้เชี่ยวชาญครั้งท่ี 1 เพื่อพูดคุยเรื่องการประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนจากภาคประชาสังคมในเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในไทย 

 29 - 30 มกราคม ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  ภาคเหนือ 

 

23 - 24 กุมภาพันธ์ ณ จังหวัดขอนแก่น 
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

20 – 21 มีนาคม ณ หาดใหญ่ 
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  ภาคใต้ 

 

30 – 31 มีนาคม ณ จังหวัดระยอง 
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  ภาคตะวันออกและภาคกลาง 



เราไดห้วัขอ้มาอย่างไร?

การทบทวนโดยวรรณกรรม 

มูลนิธิมานุษยะได้ท าการทบทวนโดยใช้วรรณกรรมในหลากหลายหัวข้อที่เป็นปัญหาในประเด็นที่

เก่ียวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย จุดประสงค์ของเรามีขึ้นเพ่ือระบุหลักฐานที่น่าเชื่อถือและ

บันทึกไว้เป็นอย่างดีในเร่ืองการกระท าที่ส่งผลไปในทางที่ไม่ดีของภาคธุรกิจ 

การประชมุการประเมินสถานการณส์ทิธมินษุยชนระดบัภมูภิาค(NBA) 

เมื่อทราบว่าแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงว่าต้องมาจากเสียงของ

ประชาชนและชุมชนผูซ่ึ้งได้รับผลกระทบจากการกระท าที่ส่งผลไปในทางที่ไม่ดีของภาคธุรกิจ มูลนิธิ

มานุษยะได้ริเร่ิมและท าการการประชมุการประเมนิสถานการณ์สทิธมินษุยชนระดบัภมูภิาคใน

ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคใต ้ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกของไทย โดยเป้าหมายคือ

เพ่ือที่จะมาพูดคุยกันถึงเร่ืองปัญหาที่เก่ียวข้องกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ และเพ่ือที่จะระบุข้อ

ท้าทาย ช่องว่างและวิธีการที่จะน าหลักชี้แนะของสหประชาชาติฯ ไปใช้ในระดับประเทศ 

การประชุมกับภูมิภาค ได้ถูกพัฒนาเป็น NBA ของภาคประชาสังคมที่ได้เป็นการรวมตัวกันของชุมชนที่

ท างานในหลายๆด้านที่เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน และด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรของเรา เราได้สรุป

ออกมาเป็น 4 หัวข้อหลักที่ควรน าไปใส่ในแผนปฏิบัติการแห่งชาติฯ  

1. มาตรฐานแรงงาน 

2. สิทธิของชุมชน ชนเผ่าพ้ืนเมือง สิทธิที่เก่ียวกับที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบ

ทางส่ิงแวดล้อม 

3. การปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

การประชมุของผู้เชีย่วชาญครั้งที ่1 

เพ่ือที่จะเป็นการประกันว่าบทเรียนและข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ระหว่างการประชุมระดับภูมิภาคนั้นถูกต้อง

และได้ถูกส่งต่อไปเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการสร้าง NBA ของภาคประชาสังคม และแผนฯ มูลนิธิมานุษยะ

ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ รวมถึง

ผู้น าชุมชน ผู้น าภาคประชาสังคม นักวิชาการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน OHCHR ผู้แทนของไทยใน 

AICHR และรัฐบาลไทยในการจัดการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญคร้ังแรกในไทย 

ในระหว่างการประชุมนี้ มูลนิธิมานุษยะได้น าเสนอวิธีการในการพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นอิสระซ่ึงรวมถึง

การทบทวนทางวรรณกรรม การประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการวิจัยที่ให้ชุมชน

เป็นผู้น าซ่ึงรวมถึงชุมชนท้องถิ่นและสมาชิกของสมาชิกของเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือการทบทวน

กลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

มูลนิธิมานุษยะและสมาชิกของเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือการทบทวนกลไกสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติในไทยได้ระบุประเด็นหลัก 4 ประเด็นเพ่ือที่จะเป็นจุดเร่ิมต้นในการท า NBA ภาคประชา

สังคม 

1. มาตรฐานแรงงาน 

2. สิทธิของชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมือง สิทธิที่เก่ียวกับที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อม 

3. การปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

4. ข้อตกลงทางการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน 
 

การประชมุผูเ้ชีย่วชาญครั้งที ่2 

หลังจากผลของการประชุมผู้เชี่ยวชาญคร้ังที่ 1 มูลนิธิมานุษยะ สมาชิกของเครือข่ายภาคประชาสังคม
เพ่ือการทบทวนกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในไทยได้น าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเข้าร่วมในการ

ประชุมเป็นคร้ังที่ 2 เพ่ือที่พูดคุยถึงผลลัพธ์และข้อเสนอแนะของ NBA ของภาคประชาสังคม รัฐบาลไทย
ได้ถูกเชิญให้มาเข้าร่วมเพ่ือที่จะรับฟังถึงข้อเสนอแนะในการร่างแผนฯ 
ในระหว่างการประชุม มูลนิธิมานุษยะและสมาชิกของการรวมตัวกันของกลุ่มภาคประชาสังคมได้เน้นย้ า
ถึงเน้ือหาของ NBA ที่เป็นอิสระที่จะจัดท าโดยภาคประชาสังคม มูลนิธิมานุษยะได้จัดแบ่งความสนใจไป

ยัง 4 ประเด็น 

1. กิจกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและมาตรฐานแรงงาน 

2. กิจกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง ชุมชน วิถีชีวิต สิทธิที่
เก่ียวกับที่ดินและสิ่งแวดล้อม 

3. กิจกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อการปกป้องของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

4. ผลกระทบของข้อตกลงทางการค้าเก่ียวกับการเข้าถึงของยา อาหารปลอดภยั และสิทธิ
ของแรงงาน 

ได้มีการตระหนักว่าปัญหาที่เก่ียวกับการลงทุนข้ามพรมแดนและพันธกรณีในต่างแดนได้ถูกบันทึกไว้โดย
กลุ่มคณะท างาน ETOs Watch มูลนิธิมานุษยะและสมาชิกของเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือการ
ทบทวนกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในไทยได้ตัดสินใจที่จะอ้างถึงงานที่จัดท าโดยคณะท างาน 
ETOs Watch 
ศาสตราจารย์สุรยา เดวา ของกลุ่มคณะท างานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซ่ึงได้เข้า
ร่วมงานและมีส่วนส าคัญในการพูดคุย ได้แนะน ายุทธศาสตร์และวิธีการแก่มูลนิธิมานุษยะและการ
รวมตัวกันของภาคประชาสังคมที่มีความพยายามที่จะระบุช่องว่างและทางออกเพ่ือที่จะท าให้
สถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในไทยให้ได้รับการแก้ไข บางข้อเสนอแนะที่จะถูกน าไปใช้โดยกรม
คุ้มครองสิทธิฯ เพ่ือแผนฯของรัฐบาลไทยนั้น ได้มาจากผลลัพธ์ของ NBA ของภาคประชาสังคมของเรา 
แต่ความพยายามของพวกเราก็ยังมิได้ถูกกล่าวถึงแต่อย่างใด

บทบาทของเรา: ท างาน ‘กับ’ มใิช ่ท างาน ‘เพื่อ’ 

ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของเรานั้นคือการที่เราได้เริ่มต้นการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจากการประชุมและ

พูดคุยกับชุมชนในส่วนภูมิภาค โดยเราได้วางความต้องการของชุมชนและความท้าทายของพวกเขาเป็นเสาหลักในการประเมินเพื่อสร้างบรรทัดฐาน 

เราได้เชิญรัฐบาลไทย ผ่านกรมคุ้มครองสิทธิฯ กระทรวงยุติธรรม มาเป็นผู้จัดร่วมเพื่อที่จะท าให้มั่นใจว่า จะมีผู้รับฟังความเห็นของสมาชิกชุมชน

ท้องถ่ิน และเพื่อเป็นการรับรองความปลอดภัยของพวกเขาภายใต้การปกครองโดยรัฐบาลทหาร แต่ด้วยตารางเวลาที่สั้นของกรมคุ้มครองสิทธิฯ ท า

ให้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติที่วางไว้ว่าให้มีความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้ภาคประชาสังคมมีเวลาไม่เพียง

พอที่จะทบทวนและสร้างความคิดเห็นในร่างแผนฯ 

และด้วยการอ้างว่าการพัฒนาและการน าไปใช้ของการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเป็นความคิดริเริ่มของกรมคุ้มครองสิทธิฯ บางบุคคลและองค์กรจึงเชื่อว่ามูลนิธิมานุษยะท างานให้กับรัฐบาลไทย

และหน้าที่ของเราคือการเก็บข้อมูลแทนกรมคุ้มครองสิทธิฯ ข้อมูลที่ผิดพลาดนี้ท าให้เราโดนเพ่งเล็งถึงเรื่องความเป็นอิสระและความเชื่อใจที่มีต่อชุมชนท้องถ่ินที่เราท างาน ด้วยในขณะที่มูลนิธิฯเชื่อในความ

พยายามในการร่วมมือกันเพื่อที่จะท าให้สถานการณ์สิทธิมนุษยชนนั้นดีข้ึน แต่เราไม่เห็นด้วยกับการที่ให้ข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับการท างานของเราและผู้ร่วมงานของเราซึ่งคือชุมชนท้องถ่ิน  

มูลนิธิมานุษยะ ‘ท างานกับ’ และไม่ได้‘ท างานเพื่อ’รัฐบาลไทย เราได้เชิญกรมคุ้มครองสิทธิฯถึง 6 ครั้ง ซึ่งเป็นโอกาสที่ภาครัฐจะได้รับฟังและเห็นถึงความเป็นจริงของเสียงจากชุมชนของผลกระทบจาก

ธุรกิจต่อสิทธิมนุษยชนในไทย เสียงต่างๆ เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของสถานการณ์ในท้องถ่ินและมีการเสนอข้อเสนอแนะที่ระบุถึงความท้าทายจากประสบการณ์จริงและความต้องการของพวกเขา 

แต่ถึงกระนั้น พวกเขาก็ยังคงเป็นเสียงที่ถูกเพิกเฉย 

นอกเหนือจากนั้น กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้อ้างว่างานของมานุษยะ ภาคประชาสังคมของไทย และชุมชนท้องถ่ินซึ่งเป็นพันธมิตรของเราเป็นของตน การน าไปใช้เหล่านี้โดยที่ไม่ได้เอ่ยถึงเราแสดงถึงความไม่

เคารพในเวลาและความพยายามของพวกเรา และเพิกเฉยถึงความกังวลที่ถูกหยิบยกข้ึนมาโดยชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งความกังวลเหล่านี้จะเป็นตัวการซึ่งที่จะท าให้สามารถระบุเรื่องการปฏิบัติการที่มี

ประสิทธิภาพในแผนฯได้ 

  

 


