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บทที ๖ กํารส่งเสรมกํารขับ
เคลือนแผนปฏิบัติกํารระดับ
ชําติวาด้
ํ วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนไปสู่กํารปฏิบัติ

มุลนิธิมานุษยะและเครือ
ข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
แห่งประเทศไทย, บทที ๖:
กํารส่งเสริมกํารขับเคลือนแผนปฏิ
บัติกํารระดับชําติวําด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนไปสู่กํารปฏิบัติ. ข้อเสนอแนะสํา
หรับร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน, (มีนาคม 2562).

อนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาต แบบแสดงทีมา-ไม่แสวงหากําไร-ไม่
ดัดแปลง ("สัญญาอนุญาตสาธารณะ")
ดูรายละเอียดสําเนาของใบอนุญาตนีได้ที:
https://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0/legalcode

ดูรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับร่างแผนปฏิบต
ั ิการ
แห่งชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน:
เยียมชมเว็บไซต์ของเราได้ที:

https://www.manushyafoundation.org/
comments-on-the-nap-on-bhr

ติดต่อมูลนิธข
ิ องเราได้ที:

contact@manushyafoundation.org

เกียวกับเครือข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
เครือข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย (TBHRN) เปนเครือข่ายพั นธมิตรของนักปกปองสิทธิมนุษยชน
ผู้นําชุมชน นักวิจัย นักวิชาการและองค์กรทีไม่อยู่ภายใต้รัฐทังในระดับท้องถิน ประเทศและภูมิภาค ผู้ซึงร่วมมือ
กันเพื อทําให้แน่ใจว่าชุมชนท้องถินนันเปนศูนย์กลางในการตอบสนองทางธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย เปนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุน การเจรจาและการติดตามข้อผูกพั นทางธุรกิจกับสิทธิมนุษย
ชนของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอย่างยิงในการมีส่วนร่วมในการพั ฒนาและติดตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ดูข้อมูลเพิ มเติมและบทบาทของ TBHRN ได้ที:
https://www.manushyafoundation.org/coalition-building-workshop-report
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

มุง่ หน้ำสูก
่ ำรสร้ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพือ
่ กำกับดูแลกิจกรรมของธุรกิจทีร่ วมเสียงของชุมชนที่
ได้รับผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์จำกกำรดำเนินกำรของภำคธุรกิจควำมท้ำทำยและข้อเสนอแนะของชุมชน

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบัตก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
มูลนิธิมำนุษยะ1และเครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยเป็นกำรรวมตัวกันในรูปแบบกลุ่มที่มีอำนำจทับซ้อนและมีควำม
หลำกหลำยของนั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษยชน ผู้ น ำชุ ม ชน นั ก วิ จัย นั ก วิ ช ำกำรและองค์ ก รพั ฒ นำเอกชน รวมถึ ง ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เป็ น
ศูนย์กลำงของกำรตอบสนองและวำทกรรมเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ควำมสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จำกกำรสนับสนุน กำรสนทนำ
และกำรติด ตำมภำระผู ก พั น ทำงธุ ร กิ จกับสิ ท ธิ ม นุ ษยชนที่ ท ำโดยรั ฐบำลไทย โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ งกำรมี ส่ว นร่ว มในกำรพั ฒ นำและ
ตรวจสอบแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย เป็นเครือข่ำยที่
ครอบคลุม และทั่ วถึงในชุม ชนระดับท้ องถิ่ น ภำคประชำสั งคม นักวิ ชำกำรและผู้เ ชี่ยวชำญรวมถึ งผู้แทนจำก และ / หรือ ทำงำนใน
ประเด็นต่อ ไปนี้ สิทธิ ของแรงงำนข้ำมชำติ สิทธิแ รงงำน (แรงงำนในระบบและนอกระบบ)สหภำพเเรงงำนชนเผ่ำ พื้นเมื องบุคคลไร้
สัญชำติสิทธิ ชุม ชนสิท ธิใ นที่ ดิน สิท ธิใ นสิ่ งแวดล้อ มสิ ทธิ ผู้พิกำรกลุ่ม บุคคลที่มี ควำมหลำกหลำยทำงเพศ (LGBTI)สุข ภำพทำงเพศและ
อนำมั ย เจริ ญ พั น ธุ์ ผู้ ใ ช้ ส ำรเสพติ ด ผู้ อ ยู่ ร่ ว มกั บเอชไอวี พ นั ก งำนบริ ก ำรทำงเพศสิ ท ธิ สตรี ก ำรคุ้ ม ครองนั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ผลกระทบของกำรลงทุนระหว่ำงประเทศและข้อตกลงทำงกำรค้ำ
1

Manushya Foundation is a women-led organization promoting community empowerment to advance social justice, peace and human rights. One core area of Manushya Foundation focuses on Business and Human
Rightswith the goal toensure communities are at the center of the Business & Human Rights discourse, speaking with one strong unified voice, following a bottom-up approach to tip the balance of power and hold private
actors and ASEAN governments accountable for their human rights obligations and business-related actions, using the lens of the UNGPs to do so. In Thailand, Manushya Foundation supported the creation and is working
with an inclusive and intersectional coalition, the ‘Thai Business & Human Rights Network’ (TBHRN).Manushya Foundation builds the capacity of the network members to enable them toall advocate together serving as
Agents of Change, bringing about positive change to the lives of their communities, though awareness raising campaigns, community-led and participatory research, BHR capacity building and sub-granting. More info on
Manushya Foundation can be accessed here: https://www.manushyafoundation.org/
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เรำขอขอบคุ ณอย่ำ งจริ งใจในควำมพยำยำมของกรมคุ้ มครองสิ ทธิ แ ละเสรี ภ ำพ กระทรวงยุ ติ ธรรม ที่ มี ต่อ กำรร่ำ งแผนปฏิ บัติ ก ำร
ระดั บชำติว่ ำ ด้ว ยธุ รกิ จกับสิ ทธิ ม นุษยชน ตำมข้ อผู ก พั นระหว่ ำ งประเทศ ในช่ว งกำรทบทวนกระบวนกำร Universal Periodic Review
(UPR)รอบที่ ส อง ของประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ ๑๑พฤษภำคม ๒๕๕๙ และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก กำรชี้ แ นะว่ ำ ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ
มนุษยชนของสหประชำชำติ UNGPsนอกจำกนี้เรำยังยินดีในควำมพยำยำมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุติธรรมในกำร
สร้ำงควำมมั่นใจในกระบวนกำรที่โปร่งใสผ่ำนร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิท ธิมนุษยชนที่เปิดเผยต่อสำธำรณะและ
เปิดรับสำหรับควำมคิดเห็นจำกภำคประชำสังคมและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจำกนั้นเรำตระหนักและซำบซึ้งในควำม
พยำยำมอย่ ำ งเป็ น นั ยยะสำคั ญของกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพกระทรวงยุ ติ ธรรมในกำรเสริ ม ควำมแข็งแกร่ งของบทบั ญญั ติ ที่
ประกอบด้วยภำพรวมควำมท้ำทำยและแผนปฏิบัติกำรที่สะท้อนแง่มุมกฎหมำยนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติที่จะดำเนินกำรในเนื้อหำ
ของแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ
อย่ำงไรก็ ตำมในบทบำทของเรำในฐำนะภำคประชำสังคมอิ สระและองค์ กรระดับรำกหญ้ำในขณะที่เ ป็นตัว แทนและทำงำนร่ วมกั บ
ชุม ชนที่ ไ ด้ รับผลกระทบจำกกิ จกรรมกำรด ำเนิ น งำนของภำคธุ ร กิจเรำเชื่ อว่ ำ สิ่ งนี้ เ ป็น สิ่ งสำคั ญสำหรั บเรำที่ จะแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง
ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ำกำรนำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภำพมำใช้ซึ่งรวมถึงปัญหำทั้งหมดที่
ชุมชนได้รับผลกระทบส่งผลให้เ กิดกำรสร้ำงเอกสำรนโยบำยที่ เน้นย้ำข้อผูกพันทำงธุรกิจกับสิท ธิมนุษยชนที่มีอยู่แล้วโดยที่ภำครั ฐ
และภำคธุรกิจที่รับผิดชอบต่อพวกเขำผ่ำนกระบวนกำรของกำรปกป้องสิทธิสร้ำงควำมมั่นใจในกำรเคำรพต่อสิทธิเหล่ำนี้และให้กำร
เข้ำถึงในกำรแก้ไขสำหรับกำรละเมิดสิทธิ
มิติทำงเพศ: นอกจำกนี้กำรวิเครำะห์ร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับสุดท้ำยของเรำยังสำมำรถทำให้
เรำสรุ ป ได้ ว่ ำ ร่ ำ งนี้ ไ ม่ ส ำมำรถท ำให้ มี มิ ติ ท ำงเพศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพได้ ในฐำนะที่ เ รำเป็ น องค์ ก รที่ น ำโดยผู้ ห ญิ ง ที่ ต ระหนั ก ถึ ง
ควำมสำคัญของกำรปกป้องและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้หญิงในกำรรับประกันกำรตอบสนองแบบไดนำมิกต่อกิจกรรมทำงธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนและผลกระทบของพวกเขำ ในข้อคิดเห็นของเรำเรำจึงมั่นใจว่ำเรำได้บรรจุมิติทำงเพศ 2อย่ำงเข้มเเข็งในวิธีกำรที่

2

For a more in-depth analysis and understanding of the application of a gender lens to the implementation of the UN Guiding Principles of Business and Human Rights (UNGPs) in Thailand, please refer to the Working Paper
on ‘Applying a Gender Lens to the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in the context of Thailand’ developed by Manushya Foundation to guarantee the inclusion of women’s concerns and solutions to
regulate the negative gender impact of corporate activities. The paper is available at: https://www.manushyafoundation.org/bhr-cso-nba-thailand
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รวมกลุ่มผู้หญิงที่เข้ำร่วมและมีส่วนร่วมในบทสนทนำไม่ว่ำจะเป็น กำรประเมินระดับชำติระดับภูมิภำค3กำรประชุมผู้เชี่ยวชำญครั้งแรก
เพื่อแจ้งกำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติที่เป็นอิสระเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิม นุษยชนในประเทศไทย 4และกำรประชุ มผู้เชี่ยวชำญครั้งที่
สองอภิปรำยข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของกำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติที่เป็นอิสระเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 5
มิติทำงเพศนี้มีกำรนำมำใช้ตลอดในกำรสร้ำงข้อควำมคิดเห็นของเรำรวมถึงที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงำนและกำรให้กำรคุ้มครองแก่แรงงำน
สตรี แ ละพนัก งำนบริ ก ำรทำงเพศ กำรเลื อ กปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ หญิ งและ LGBTIสิ ทธิ สตรี ช นบทและชนเผ่ำ พื้ น เมื อ งรวมถึ งกำรเข้ ำ ถึ งข้ อ มู ล
ข่ ำ วสำรและกำรมี ส่ว นร่ ว มในกระบวนกำรตั ด สิ น ใจที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บกำรจั ด กำรที่ ดิ น ทรั พยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม และกำร
คุ้มครองสตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
๑. แบ่งปันเรื่องรำวและมุมมองของเรำเกี่ยวกับกระบวนกำรในกำรพัฒนำแผนปฏิบัติระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน :
มูลนิธิมำนุษยะและเครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยยินดีกับกำรตอบรับจำกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภำพกระทรวง
ยุติ ธรรมในกำรทำงำนของเรำและกำรมี ส่วนร่ วมของตัว แทนจำกชุม ชนพั น ธมิ ต รของเรำที่ ทำงำนในด้ ำนที่ เกี่ ย วข้ องกั บสิ ท ธิข อง
แรงงำนข้ำมชำติสิทธิแรงงำน (แรงงำนในระบบและนอกระบบ) สหภำพแรงงำนชนเผ่ำพื้นเมืองคนไร้สัญชำติสิทธิชุมชนสิทธิในที่ดิน
สิทธิด้ำนสิ่งแวดล้อมสิทธิผู้พิกำรกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ(LGBTI) สุขภำพทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์ผู้ใช้สำรเสพติด
ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีพนักงำนบริกำรทำงเพศสิทธิสตรีกำรคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผลกระทบของกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ
และบรรษัทข้ำมชำตินอกจำกนี้เรำยังขอบคุณกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุติธรรมสำหรับพื้นที่ปลอดภัยที่ได้รับจำกควำม
ร่วมมือในกำรดำเนินกลยุทธ์ทำงธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของมูลนิธิมำนุษยะโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเป็นเจ้ำภำพร่วมของกำรจัดประชุม
เชิงปฏิบัติกำรเพื่อ รำยงำนประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในภำคธุรกิจในบริบทระดับภูมิภำคสี่ครั้ง (ระหว่ำงมกรำคม - มีนำคม
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The four regional NBA dialogues were conducted by Manushya Foundation as follows: The Northern Regional NBA Dialogue in Chiang Mai (29 - 30 January 2017), The Northeastern Regional NBA Dialogue in KhonKaen (23 24 February 2017), The Southern Regional NBA Dialogue in Hat Yai (20 - 21 March 2017) and The Eastern and Central Regional NBA Dialogue in Rayong (30 - 31 March 2017). Please access the NBA Regional Dialogues Report here: Manushya Foundation, Meeting Report: Regional Dialogues for the CSO National Baseline Assessment (NBA) on Business and Human Rights, (2017), available at: https://www.manushyafoundation.org/nbadialogues-report
Manushya Foundation, Executive Summary: First Experts Meeting to inform the independent national baseline assessment on business and human rights in Thailand, 2-3 September 2017, (2017), available at:
https://www.manushyafoundation.org/single-post/RELEASE-OF-FIRST-BHR-NBA-EXPERTS-MEETING
Manushya Foundation, Executive Summary: Second Experts Meeting to discuss the findings and recommendations of the independent national baseline assessment on business and human rights in Thailand, 28 February-1
March 2018, (2018), available at: https://www.manushyafoundation.org/single-post/2018/07/31/RELEASE-OF-SECOND-BHR-NBA-EXPERTS-MEETING
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

๒๕๖๐) โดยกำรประชุ มผู้ เชี่ ยวชำญครั้ งแรกเพื่ อแจ้งกำรประเมิน พื้น ฐำนระดั บชำติที่ เป็ นอิ สระเกี่ย วกั บธุร กิจกับสิท ธิม นุษยชนใน
ประเทศไทย (๒-๓กันยำยน๒๕๖๐) และกำรประชุ มผู้เชี่ย วชำญครั้งที่สองเพื่ อหำรือ เกี่ยวกับผลกำรวิจัยและข้ อเสนอแนะของกำร
ประเมินพื้นฐำนระดับชำติที่เป็นอิสระว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย (๑๘กุมภำพันธ์ - ๑มีนำคม๒๕๖๑)พวกเรำขอบคุณ
เป็นอย่ำงยิ่งสำหรับควำมร่วมมือให้กำรทำให้มั่นใจได้ว่ำข้อกังวลและทำงแก้ไขปัญหำของชุมชนที่ได้รั บผลกระทบนั้นเป็นศูนย์กลำง
ของแผนปฏิบัติระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๑.๑. กำรชีแ
้ จงเกีย
่ วกับมูลนิธม
ิ ำนุษยะและคณะทำงำนของเครือข่ำยภำคประชำสังคมเพื่อกระบวนกำร UPR ในกำรเจรจำระดับชำติ
ครั้งที่๑ว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๙
เรำใคร่ขอให้ควำมกระจ่ำงเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในกำรแนะนำร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติดังนี้กำรจัดประชุมระดับชำติว่ำด้วย
ธุรกิ จกั บสิท ธิม นุษยชนครั้ งที่ ๑ (First National Dialogue on Business and Human Rights)จั ดโดยกรมคุ้ มครองสิท ธิแ ละเสรี ภำพกระทรวง
ยุติธรรมร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซีย นว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on
Human Rights : AICHR)สมำคมเครือข่ำยโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทยและคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของประเทศไทยเมื่อ
วันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้มูลนิธิมำนุษยะและเครือข่ำยภำคประชำสังคมเพื่อกระบวนกำร UPRมิได้เป็นผู้ร่วมจัดประชุมหำกเป็น
เพียงผู้เข้ำร่วมประชุมเท่ำนั้นโปรดระลึกว่ำมูลนิธิมำนุษยะยังอยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรจัดตั้งปลำยเดือนธันวำคม ๒๕๕๙และก่อตั้ง
ขึ้ น อย่ ำ งเป็ น ทำงกำรในเดื อ นมกรำคม๒๕๖๐นอกจำกนี้ เ รำอยำกจะเน้ น ควำมจริ งที่ ว่ ำ ไม่ มี ตั ว แทนจำกภำคประชำสั งคมในกำร
อภิปรำยที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรประชุมครั้งนี้อีกทั้งในช่วงเวลำดังกล่ำวภำคประชำสังคมยังไม่รวมอยู่ในคณะกรรมกำรแผนปฏิบัติกำร
ระดับชำติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรกำกับดูแลกำรร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ
๑.๒.กำรประเมินพืน
้ ฐำนระดับชำติทเี่ ป็นอิสระเกีย
่ วกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของเรำเพื่อระบุประเด็นหลักสำคัญของ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและเสียงของชุมชนในกำรเป็นศูนย์กลำงในวำทกรรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
มูลนิธิมำนุษยะตัดสินใจผลักดันในส่วนของกำรขำดเสียงสำคัญจำกชุมชนผ่ำนกลยุทธ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 6ของเรำและเรำได้เชิญ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุติธรรมเพื่อร่วมมือกันในกระบวนกำรแจ้งแผนปฏิบัติกำรระดับชำติฯโดยกำรทำให้แน่ใจว่ำ
6

Manushya Foundation, Business & Human Rights Strategy, (2017), available at: https://www.manushyafoundation.org/thailand-bhr-strategy
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

ชุมชนจะเป็นศูนย์กลำงของกระบวนกำรนี้และเพื่อให้พวกเขำมีพื้นที่ปลอดภัยในกำรแบ่งปันข้อมูลตำมหลักฐำนเกี่ยวกับปัญหำที่พวก
เขำเผชิ ญ และคำแนะน ำของพวกเขำเพื่ อ แก้ ไ ขปัญหำเหล่ ำ นี้เ พื่ อ จุ ดประสงค์ ดั งกล่ ำ วเรำตัด สิ น ใจที่ จะพัฒ นำ กำรประเมิ นพื้ น ฐำน
ระดั บ ชำติ ที่ เ ป็ น อิ ส ระเกี่ ย วกั บธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทย 7ของเรำเองเพื่ อ ระบุ ป ระเด็ น สำคั ญที่ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ท รำบใน
แผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ ำด้วยธุร กิจกับสิ ทธิมนุษยชนและมั่ นใจว่ำประเด็นสิ ทธิมนุษยช นที่ท้ำ ทำยที่สุด และผลกระทบทำงลบของ
ธุรกิจนั้นอำจดำเนินกำรแก้ไขได้ในแผนห้ำปีถัดไป (๒๕๖๒-๒๕๖๖)
ควำมร่วมมือนี้ส่งผลให้กำรรำยงำนประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในภำคธุรกิจในบริบทระดับภูมิภำค 8ซึ่งจัดโดยมูลนิธิมำนุษยะ
ร่วมกับกรมคุ้ มครองสิ ทธิแ ละเสรีภ ำพกระทรวงยุติธรรมเครื อข่ำ ยโกลบอลคอมแพ็ กประเทศไทยกับชุมชนมีก ำรแบ่งปั นโดยตรงกั บ
รัฐบำลและภำคธุรกิ จในประเด็นที่เ กี่ยวข้องกั บธุร กิจกับสิทธิ มนุษยชนในประเทศไทยและกำรระบุควำมท้ ำทำยช่องว่ำงและวิ ธีกำร
ดำเนินกำรตำมหลักกำรUNGPsในระดับภำยในประเทศผ่ำนกำรให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติกำรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเหล่ำนี้เกิดขึ้นใน
สี่ ภู มิ ภ ำคของประเทศไทยโดยจั ด ขึ้ น ที่ จัง หวั ด เชี ย งใหม่ เ มื่ อ วั น ที่ ๒ ๙และ๓๐มกรำคม๒๕๖๐จั งหวั ด ขอนแก่ น เมื่ อ วั น ที่ ๒ ๓และ๒๔
กุมภำพันธ์๒๕๖๐อำเภอหำดใหญ่จังหวัดสงขลำวันที่ ๒๐และ๒๑มีนำคม๒๕๖๐และจังหวัดระยองในวันที่๓๐และ๓๑มีนำคม๒๕๖๐ซึ่งมี
กำรจั ดระเบีย บอั น เป็ นผลมำจำกกำรมีส่วนร่ว มทำงกำรเงิ นที่ เท่ ำ เที ยมกัน จำกทั้ งมูล นิธิมำนุษยะและกรมคุ้ มครองสิท ธิแ ละเสรีภ ำพ
กระทรวงยุติธรรมดังที่อธิบำยไว้ก่อนหน้ำนี้กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเหล่ำนี้เผยถึงกำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติที่เป็นอิสระเกี่ยวกับ
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและมิใช่กำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติของรัฐบำลอย่ำงเป็นทำงกำรหำกแต่เป็นกำรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีกำร
บั น ทึ ก เสี ย งและหลั ก ฐำนจำกพื้ น ที่ เ พื่ อ แจ้ ง แผนปฏิ บั ติ ก ำรระดั บ ชำติ ที่ อ้ ำ งอิ ง ตำมหลั ก ฐำนและน ำไปสู่ กำรจ ำแนกประเด็ น ที่ มี
ควำมสำคัญสำมหัวข้อโดยชุมชนและมูลนิธิมำนุษยะ
เรำขอขอบคุ ณกรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ ำพกระทรวงยุติธรรมสำหรับกำรติดตำมประเด็นสำคัญทั้งสำมในกำรร่ ำงแผนปฏิบัติ กำร
ระดับชำติฯตำมที่ระบุโดยมูลนิธิมำนุษยะและชุมชนที่ได้รับผลกระทบและชุมชนชำยขอบในกำรมี ส่วนร่วมในกลยุทธ์ในระหว่ำงกำร
หำรือรำยงำนประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในภำคธุรกิจในบริบทระดับภูมิภำคซึ่งรวมถึงประเด็นสำคัญของ
● กำรละเมิดสิทธิและมำตรฐำนแรงงำน
7
8

Manushya Foundation &ThaiBHRNetwork, Independent CSO National Baseline Assessment on Business and Human Rights in Thailand, (2019), available at: https://www.manushyafoundation.org/bhr-cso-nba-thailand
Supra Note 3.
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

ชุมชน ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมและ
กำรปกป้องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ระหว่ำงวันที่ ๒-๓ กันยำยน ๒๕๖๐ ได้มีจัดกำรประชุมผู้เชี่ยวชำญครั้งแรกในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 9ขึ้นเพื่อ
รวบรวมผู้เชี่ยวชำญระดับชำติระดับภูมิภำคและระหว่ำงประเทศในสำขำธุรกิจกับสิทธิ มนุษยชนในกำรประชุ มครั้งนี้มูลนิธิมำนุษยะ
น ำเสนอวิ ธี ก ำรในกำรพั ฒ นำกำรประเมิ น พื้ น ฐำนระดั บ ชำติ ที่ เ ป็ น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ กั บสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทยรวมถึ ง
ผลกำรวิ จัยจำก desk reviewรำยงำนประเมิ นสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในภำคธุรกิ จ และกำรวิจัยน ำโดยชุ มชนที่เกี่ ยวข้องกับชุมชน
ท้อ งถิ่ นและคณะทำงำนเครือ ข่ำ ยภำคประชำสั งคมเพื่ อกระบวนกำร UPRในกำรประชุม ครั้งนี้มี กำรระบุประเด็น สำคั ญข้ อที่ สี่คือกำร
ลงทุนระหว่ำงประเทศและบรรษัทข้ำมชำติ ' เรำขอขอบคุณกำรเพิ่มพื้นที่สำคัญนี้รวมถึงกระบวนกำรพัฒนำของร่ำงแผนปฏิบัติกำร
ระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระหว่ำงวันที่๒๘กุมภำพันธ์ - ๑มีนำคม๒๕๖๑เรำจัดกำรประชุมผู้เชี่ยวชำญครั้งที่สองเพื่อหำรือเกี่ยวกับผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ
ของกำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 10ซึ่งนำผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อ งกลับมำรวมตัวกัน
เพื่อหำรือเกี่ยวกับผลกำรวิจัยและคำแนะนำของกำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในขณะที่
ร่ว มกั บกรมคุ้ม ครองสิ ทธิ และเสรีภ ำพกระทรวงยุติ ธรรมร่ วมกับผู้แ ทนไทยในคณะกรรมำธิ กำรระหว่ำ งรัฐบำลอำเซี ยนว่ำ ด้ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชน(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR)นั้นมูลนิธิมำนุษยะเป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ทั้งหมดศำสตรำจำรย์ Surya
Devaสมำชิ ก ของคณะท ำงำนของสหประชำชำติ ใ นเรื่อ งสิท ธิม นุ ษยชนและบรรษัท ข้ำ มชำติแ ละองค์ ก รธุ รกิ จ อื่น ๆ (ซึ่ งมี อีก นำมว่ ำ

คณะทำงำนด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน) ได้รับเชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชำญสำคัญในกำรให้ข้อมูลแก่กำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติว่ำด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของภำคประชำสังคม

9
10

Supra Note 4.
Supra Note 5.
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๑.๓. ร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่ไม่คำนึงถึงเสียงจำกชุมชนในพื้นที่
หลังจำกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุติธรรมได้นำร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติขึ้นสู่เว็บไซต์เพื่อสำธำรณชนเข้ำมำแสดง
ควำมคิ ด เห็ น ระหว่ ำ งวั น ที่ ๒ ๗มิ ถุ น ำยนถึ ง ๓๑กรกฎำคม๒๕๖๑ควำมท้ ำ ทำยในที่ นี้ ยั งคงเป็ น สิ่ งที่ ผู้ ไ ด้ รั บผลกระทบมำกที่ สุด จำก
ผลกระทบทำงลบของกิจกรรมทำงธุรกิจซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในกระบวนกำรนี้มักจะไม่สำมำรถเข้ำถึงและแสดงควำมคิดเห็น
ออนไลน์ดังกล่ำ วได้ดังนั้นเรำจึงเรียกร้องให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ ำพกระทรวงยุ ติธรรมดำเนิน กำรเพื่อให้ชุม ชนมีส่วนร่วมซึ่ ง
ได้รับผลกระทบมำกที่สุดจำกกระบวนกำรที่ครอบคลุมและเข้ำถึงได้โดยปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติที่ดีอื่นๆเช่นในกรณีของ โครงกำร
อำสำสมัครพิทักษ์กฎหมำย(PLVs)ของอินเดีย11โดยรัฐบำลให้อำนำจแก่อำสำสมัครพิทักษ์กฎหมำยในกำรทำหน้ำที่เป็นสะพำนเชื่อมกับ
ผู้คนในระดับท้องถิ่นโดยออกไปหำประชำชนที่หน้ำประตูบ้ำนเพื่อแจ้งให้ทรำบถึงกฎหมำยและกำรเข้ำถึงระบบและบริกำรต่ำงๆ
๑.๔. ฉบับร่ำงต่อเนือ
่ งของแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติทไี่ ม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะสำหรับควำมคิดเห็นและไม่เผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง
นอกจำกนี้แ ผนปฏิบัติก ำรระดับชำติยังได้รับกำรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อสร้ ำงร่ำ งฉบั บที่สองและ สำมของแผนปฏิ บัติก ำรระดับชำติ (ฉบั บ
วันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๑)ที่จะต้องพิจำรณำอย่ำงไรก็ตำมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุ ติธรรมมีก ำรแบ่งปัน ข้อมูลนี้กั บ
สมำชิกชุมชนและคณะทำงำนเครือข่ำยกำรทำงำนเพียงไม่กี่คนโดยผ่ำนช่องทำงอย่ำงไม่เ ป็นทำงกำรโดยไม่มีควำมพยำยำมใดๆใน
กำรเผยแพร่ให้กว้ำงขวำงนอกจำกนี้ ร่ำงฉบับนี้ (ฉบับวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๑) ได้ถูกเผยแพร่เพียงแค่สองชั่วโมงก่อนเวทีหำรือกับ
องค์ก รประชำสังคมที่จัดโดยกรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ ำพ เวที ห ำรื อกั บองค์ กรประชำสั งคมเพื่อ หำรื อเกี่ย วกั บร่ ำงแผนปฏิบัติก ำร
ระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ(NHRCT), UNDPและOHCHRเมื่อวันที่๒๓สิงหำคม๒๕๖๑
ในขณะที่มู ล นิธิม ำนุ ษยะและเครื อข่ ำ ยธุ ร กิจกับสิ ทธิ ม นุษยชนแห่งประเทศไทยน้อ มรับควำมคิ ด ริเ ริ่ มในกำรทั ก ท้ว งกำรขำดควำม
โปร่งใสในกระบวนกำรร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติและควำมจริงใจต่อกำรยอมรับควำมเห็นจำกชุมชนในประเด็นที่มีควำมสำคัญ

11

National Legal Services Authorities (NALSA) of India, Scheme for Para-Legal Volunteers (Revised), (2014), available at: https://nalsa.gov.in/sites/default/files/scheme/Scheme_%28Para_Legal_Volunteers%29.PDF
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ควำมท้ำทำยคำแนะนำและกำรดำเนินกำรเพื่อ นำไปปฏิบัติเรำไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมในตอนเช้ำและจัด งำนแถลงข่ำว12เรียกร้องให้
รัฐบำล13ที่จะ:
● มั่นใจว่ำข้อ มูลกำรปรึ กษำหำรือ โดยเฉพำะร่ำงของแผนปฏิบัติ กำรระดับชำติได้รับกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ ำงขวำงและล่วงหน้ ำ
เพื่อให้ชุมชนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มภำคประชำสังคมสำมำรถให้ควำมเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนกำรร่ำงอย่ำงมีควำมหมำย
● กำรรวมถึงตัวแทนของชุมชนที่เกี่ยวข้องและกลุ่ มภำคประชำสังคมในคณะกรรมกำรยกร่ำงเพื่อให้มีส่วนร่วมอย่ำงจริงใจและ
โปร่งใสในกระบวนกำร
● ดำเนินกำรหำรือระดับภูมิภำคเพิ่มเติมด้วยกำรมีส่วนร่วมที่มีควำมหมำยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในร่ำงแผนปฏิบัติ
กำรระดับชำติ ที่พัฒ นำขึ้ นอย่ ำงต่ อเนื่ องเพื่อสร้ำงควำมมั่น ใจในกำรกำหนดแผนปฏิบัติ กำรระดั บชำติที่จัดกำรกับข้อกั งวลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
นอกจำกนี้ แ ถลงกำรณ์ 14ยั งได้ เ รี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บำลตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ ำ กระบวนกำรด ำเนิ น กำรขั้ น สุ ด ท้ ำ ยของแผนปฏิ บั ติ ก ำร
ระดับชำติไ ม่ไ ด้เ กิด ขึ้น จำกควำมรี บร้ อนและชุ มชนตลอดจนหน่ว ยงำนภำครัฐและบริษัทที่ เกี่ ยวข้อ งได้รั บควำมรู้ เกี่ ยวกับสิท ธิแ ละ
กระบวนกำรทำงธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำและกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรระดับชำติในอนำคตคำแถลง
นี้ได้ถูกนำเสนอต่อรัฐบำลและองค์กรระหว่ำงประเทศในช่วงบ่ำยของกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ
๑.๕.เรำยินดีกับกระบวนกำรทำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติที่ไม่รีบร้อนแต่โปรดทรำบว่ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนฉบับสุดท้ำยยังคงไม่รวมชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
ผลจำกควำมพยำยำมของชุมชนเหล่ำนี้เรำมีควำมยินดีที่ได้ทรำบและมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่กรมคุ้ มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวง
ยุติธรรมไม่ไ ด้เ ร่งกระบวนกำรเพื่ อออกแผนปฏิบัติกำรระดั บชำติ ว่ำ ด้ว ยธุ รกิจกับสิท ธิม นุษยชนภำยในเดือ นกั นยำยน ๒๕๖๑ตำมที่
ประกำศในระหว่ำงกำรหำรือคณะทำงำนเครือ ข่ำยกำรทำงำนเมื่อ ๒๓สิงหำคม๒๕๖๑นอกจำกนี้ เรำยิน ดีในควำมพยำยำมของกรม
12

13

14

Manushya Foundation, ‘We Are Not Quiet, You’re Just not Listening’: Morning Press Conference, (23 August 2018), available at:
https://www.manushyafoundation.org/single-post/Morning-Press-Conference-%E2%80%9CWe-Are-Not-Quiet-You-Are-Just-Not-Listening%E2%80%9D
Manushya Foundation, ‘Nothing About Us, Without Us’ Thai BHR Network delivers its Statement calling on a Transparent & Sincere NAP process and content, (23 August 2018), available at:
https://www.manushyafoundation.org/single-post/%E2%80%9CNothing-About-Us-Without-Us%E2%80%9D-Thai-BHR-Network-delivers-its-Statement-calling-on-a-Transparent-Sincere-NAP-process-and-content
Thai BHR Network, Statement to the government: ‘Thailand: Call On The Government To Be Sincere And Transparent In The Drafting Process Of The National Action Plan On Business & Human Rights With Respect To The
Process And Content’, (23 August 2018), available at: https://www.manushyafoundation.org/nap-statement
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คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุติธรรมในกำรตอบสนองต่อข้อเรียกร้องอื่นๆของเรำโดยทำให้มั่นใจว่ำเนื้อหำของแผนปฏิบัติกำร
ระดั บ ชำติ ว่ ำ ด้ ว ยธุ ร กิ จกั บสิ ท ธิ ม นุ ษยชนนั้ น มี ร ำยละเอี ย ดมำกกว่ ำ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บฉบั บ ร่ ำ งก่ อ นหน้ ำ อย่ ำ งไรก็ ต ำมจำกกำร
ตรวจสอบแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับร่ำงสุดท้ำยเรำรู้สึกผิดหวังที่พบว่ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ
ว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนล้มเหลวในกำรตระหนักและแก้ไขสถำนกำรณ์ของชุมชนทั้งหมดจำกควำมล้มเหลวในกำรรับควำมท้ำ
ทำยและข้อเสนอแนะที่ทำโดยพวกเขำหรือกำรที่ไม่สนใจชุมชนทั้งหมดและละเลยสิ ทธิ์หรือจัดกำรกับชุมชนเหล่ำนี้ในลักษณะที่เป็น
อันตรำยต่ อกำรจัดกำรกับผลกระทบที่พวกเขำเผชิ ญอันเป็นผลมำจำกกิจกรรมทำงธุรกิจทั้ งนี้เรำยังยินดีรับควำมพยำยำมของกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุติธรรมที่จะนำกระบวนกำรที่โปร่งใสมำกขึ้นผ่ำนกำรจัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่เปิดเผยต่อสำธำรณะโดยเปิดรับฟัง ควำมคิดเห็นจำกภำคประชำสังคมตั้งแต่วันที่ ๑๕กุมภำพันธ์๒๕๖๒ถึง๑๕
มีนำคม๒๕๖๒อย่ำงไรก็ ตำมเรำยังคงผิด หวังที่ กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรี ภำพกระทรวงยุติธรรมจะไม่ดำเนิน กำรหำรื อระดับภู มิภำค
เพิ่ ม เติ ม กั บกำรมี ส่ว นร่ว มที่ มี ควำมหมำยของผู้มี ส่ว นได้ เ สีย ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ งหมดตำมที่ ร้ อ งขอใน แถลงกำรณ์ 15ของเรำเมื่ อ วั น ที่ ๒ ๓
สิงหำคม๒๕๖๑
ในฐำนะที่เป็นภำคประชำสังคมอิสระมูลนิธิมำนุษยะได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่วมกำรขับเคลื่อนและเสริมพลังชุมชน
ในระดับท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่ำเสียงของพวกเขำเป็นศูนย์กลำงของกำรตอบสนองเพื่อกำรมีส่วนร่วมอย่ำงสร้ำงสรรค์และจัดหำกำร
แก้ปัญหำที่มีประสิทธิภำพเพื่อจัดกำรกับข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจและกำรละเมิดสิทธิของพวกเขำเนื่องจำกผลกระทบทำง
ลบจำกกำรด ำเนิ น กิ จกรรมของภำคธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น ตลอ ดกระบวนกำรในกำรพั ฒ นำแผนปฏิ บั ติ ก ำรระดั บ ชำติ มู ล นิ ธิ ม ำนุ ษ ยะและ
คณะทำงำนเครือข่ำยธุรกิจกั บสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยได้ให้กำรสนับสนุนและสร้ำงควำมมั่นใจในกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้ อ งถิ่ น ในประเทศไทยอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งผ่ ำ นกำรสนั บ สนุ น ที่ ส ำคั ญในกระบวนกำรพั ฒ นำและเนื้ อ หำของแผน ปฏิ บั ติ ก ำรระดั บชำติ
อย่ ำ งไรก็ ต ำมเรำต้ อ งกำรเน้ น ย้ ำว่ ำ หน้ ำ ที่ ใ นกำรรั บ ข้ อ มู ล จำกชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำกควำมท้ ำ ทำยที่ พ วกเขำเผชิ ญ อั น
เนื่อ งมำจำกผลกระทบทำงลบของกำรดำเนิน กิจกรรมของภำคธุร กิจเป็น สิ่งที่รัฐบำลควรเป็น ผู้ดำเนิ นกำรเป็น เรื่อ งน่ ำเสียดำยหำก
ทรั พ ยำกรที่ อุ ทิ ศ ให้ กั บ กำรพั ฒ นำแผนปฏิ บั ติ ก ำรระดั บ ชำติ ถู ก เปลี่ ย นเส้ น ทำงไปยั ง ด้ ำ นอื่ น ๆในกระบวนกำรพั ฒ นำที่ ถื อ ว่ ำ มี
ควำมสำคัญมำกกว่ำซึ่งทำให้แหล่งกำรเงินไม่เพียงพอสำหรับกำรปรึกษำหำรือในชุมชนดังกล่ำว
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แม้ว่ำช่องว่ำงที่ชัดเจนจะยังคงได้รับกำรแก้ไขในร่ำงแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับล่ำสุดเพื่อรับประกัน
ว่ำธุรกิจไทยจะไม่กระทำกำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกทำงเรำเชื่อมั่นอย่ำงยิ่งว่ำควำมคิดเห็นของเรำนั้นหำกนำมำ
พิจำรณำแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจะสำมำรถเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งและสำมำรถสร้ำงจุดเริ่มต้นเพื่อ
จัดกำรกับควำมรับผิดชอบขององค์กรและสร้ำงควำมมั่นใจในกำรดำเนินธุรกิจที่มีรับผิดชอบเรำเห็นว่ำแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำด้วย
ธุร กิจกับสิท ธิ มนุ ษยชนเป็น โอกำสที่ สำคั ญสำหรั บภำคประชำสังคมและชุม ชนระดับรำกหญ้ ำในกำรมี ส่ว นร่ ว มร่ วมกัน เพื่อ ส่งเสริ ม
เศรษฐกิ จไทยที่ ยั่ งยื น และสิ ท ธิ ม นุ ษยชนตำมล ำดั บในขณะเดี ย วกั น ก็ สร้ำ งควำมเข้ำ ใจให้ กั บภำคธุ ร กิ จเรำหวั งว่ ำ แผนปฏิ บัติ ก ำร
แห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจะอนุญำตให้มีกำรพูดคุยอย่ำงเปิ ดเผยตรงไปตรงมำโปร่งใสและสร้ำงสรรค์ในทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เรำสำมำรถทำงำนร่วมกันเพื่อให้มั่นใจว่ำภำคธุรกิจไทยจะเคำรพสิทธิมนุษยชนทั้งที่ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ
๒. แบ่ งปั น ควำมคิ ด เห็น ของเรำเกี่ ย วกับ ร่ำ งแผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บชำติ ว่ำ ด้ว ยธุ ร กิ จกั บสิ ท ธิ ม นุ ษยชน ฉบั บสุ ด ท้ ำ ยผ่ำ นช่ อ งทำง
สำธำรณะเพื่อ ให้มั่น ใจว่ำ แผนปฏิบัติก ำรระดับชำติว่ำ ด้ว ยธุร กิจกับสิท ธิม นุษยชนที่แ ข็งแกร่งเพื่อ ควบคุม กิจกรรมขององค์ก รใน
ประเทศไทย
เรำใคร่ข อส่งควำมคิดเห็นเหล่ำนี้เป็น สื่อกลำงเพื่อให้แน่ ใจว่ำมีส่วนร่วมอย่ ำงสร้ำงสรรค์กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวง
ยุติธรรมเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรสร้ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนทั้งหมด
และปัญหำที่พวกเขำเผชิญซึ่งมีควำมครอบคลุมในขณะเดียวกันก็ช่วยให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนและกำรนำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ
ไปใช้จะเป็นไปอย่ำงรำบรื่นในทุกระดับของสังคมเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวเรำได้จัดเตรียมข้อมูลที่ควรปรับแก้และเพิ่มเติมใน
แผนปฏิบัติกำรระดับชำติเพื่อให้แน่ใจว่ำสอดคล้องกับมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศและ UNGPsและจัดกำรกับควำมกังวลข้อ
กังขำช่องว่ำงและควำมต้องกำรของภำคประชำชนระดับท้องถิ่นภำคประชำสังคมนักวิชำกำรและผู้เชี่ยวชำญตลอดกำรดำเนินธุรกิจ
ของมูลนิธิมำนุษยะและยุทธศำสตร์ด้ำนสิทธิมนุษยชนและวิเครำะห์ในกำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติด้ำนธุรกิจและสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยอย่ำงอิสระโดยมูลนิธิมำนุษยะและเครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยเพื่อจุดประสงค์ข้ำงต้นเรำขอแนะนำ
ควำมคิดเห็นดังปรำกฏด้ำนล่ำงดังนี้:
● ปรับแก้ข้อควำมของแผนปฏิบัติกำรระดับชำติที่เป็นสีแดง
● เพิ่มเติมข้อควำมที่เกี่ยวกับข้อกังวลและช่องว่ำงระบุเป็น สีฟ้ำและ
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● จุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม (เป็นสีฟ้ำ) เพื่อสำมำรถให้ใช้งำนและแน่ใจว่ำเอกสำรนี้สำมำรถใช้งำนได้โดยรวมเพื่อรับประกันกำร
ปฏิ บัติ ต ำมกำรกระทำของรั ฐและกำรดำเนิ น ธุ รกิ จกั บ UNGPsและข้ อ ผู ก พั น ระหว่ ำ งประเทศอื่ นๆตำมภำระผู ก พั น ที่ปฏิ บัติ แ ละ
กำหนดไว้ในนั้ นกำรที่จะจัด ทำแผนปฏิบัติก ำรระดับชำติ ที่เข้ำถึงได้ง่ำ ยและเป็ นมิต รกับผู้ใช้เรำใคร่ขอแนะนำให้รัฐบำลรวม
ตำรำงของ 'แผนปฏิ บัติ ก ำร' ไว้ ใ นส่ ว นของภำคผนวกแทนที่ จะอยู่ ใ นเนื้ อ หำของแผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บชำติ ซึ่ งมี ตั ว อย่ ำ ง
ควำมสำเร็จจำกประเทศอื่นๆเช่นฝรั่งเศส16และสวิตเซอร์แลนด์17
ในขณะที่เรำส่งควำมคิดเห็นเหล่ำนี้เรำยังได้ทรำบถึงควำมจริงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงของร่ำงสุดท้ำยของแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติที่
ควรจะต้ อ งเน้ น ควำมเป็ น โครงสร้ ำ งแบบแผนปฏิ บัติ ก ำรโดยไม่ ควรเป็ น กำรท ำขึ้ น มำใหม่ โ ดยจำลองเลี ย นแบบรำยงำนประเมิ น
สถำนกำรณ์สิทธิ มนุ ษยชนในภำคธุร กิ จระดั บภู มิภ ำคแต่ ควรได้รับกำรพั ฒนำตำมแนวทำงของคณะท ำงำนสหประชำชำติ (UNWG)
ด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (BHR)ตำมที่กำหนดไว้ในคำแนะนำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิม นุษยชนปี201618ตำม
คำแนะนำนี้แผนปฏิบัติกำรต้องอธิบำยว่ำอะไรคือกำรกระทำของรัฐบำลด้วยกำรผสมผสำนที่ดีของมำตรกำรบังคับและควำมสมัครใจ
ที่แสดงโครงร่ำงกิจกรรมปัจจุบันและที่วำงแผนไว้อย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ โดยรัฐบำลควรรวบรวมไว้ภำยใต้หลักกำรชี้นำของ
UNGPsแต่ ล ะข้ อ ผ่ ำ นกำรจั ด เตรี ย มเนื้ อ หำของหลั ก กำร แนวทำงแผนกิ จ กรรมปั จ จุ บั น และกิ จ กรรมที่ ว ำงแผนไว้ โ ดยมี ก ำรรวม
วัต ถุ ประสงค์ เ ฉพำะกิ จกรรมที่ต้ อ งด ำเนิน กำรกำรระบุ ควำมรั บผิ ด ชอบที่ ชั ด เจนของหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ยวข้ อ ง กรอบเวลำสำหรั บกำร
ดำเนินกำรและตัวบ่งชี้ประสิทธิภำพเพื่อกำรประเมินผล กำรดำเนินกำรและผลลัพธ์ ภำยใต้หลักกำรชี้แนะแต่ละข้อแผนปฏิบัติกำรฯ
ควรกำหนดประเด็นสำคัญเร่งด่วนไว้ในแต่ละประเด็นด้วย
แม้ว่ำเรำจะตระหนักถึงข้อบกพร่อ งนี้ในโครงสร้ำงของร่ำงสุดท้ำย แต่เนื่องจำกข้อจำกัดของเวลำเรำจึงเพียงแค่แสดงควำมคิดเห็ น
ภำยในกรอบของรัฐบำลที่พัฒนำร่ำ งของแผนฯ นอกจำกนี้เรำยังรับทรำบควำมจริงที่ว่ำแผนปฏิบัติกำรเเห่งชำติแผนนี้ฯ นี่เป็นฉบับ
แรกที่ถูกร่ำงโดยรัฐบำลและจะครบกำหนดภำยในระยะเวลำอันสั้ นภำยในปี ๒๕๖๒ ดังนั้ นเรำจึงแสดงควำมหวังของเรำว่ำจะได้รั บ
16

17

18

Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, “National Plan for the Implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights”, (2017), available at:
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/human-rights/business-and-human-rights/article/the-national-plan-for-the-implementation-of-the-united-nations-guiding
Confédération Suisse, Report on the Swiss strategy for the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, (2016), available at:
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/48579.pdf
UN Working Group on Business and Human Rights, Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights, (2016), available at:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_NAPGuidance.pdf
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สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
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กำรแก้ไขในแผนปฏิบัติกำรเเห่งชำติฉบับถัดไป ซึ่งรัฐบำลที่จะเปิ ดดำเนินกำรในปี ๒๕๖๗-๒๕๗๒ และจะปฏิบัติตำมคำแนะนำของ
คณะทำงำนสหประชำชำติ UNWG กำรระบุประเด็นที่มีลำดับควำมสำคัญใหม่ และกำรดำเนินกำรวำงแผนหลักกำรชี้แนะโดยแนะนำ
หลักกำรพร้อมกิจกรรมที่ครอบคลุมของแผนปฏิบัติกำรที่จัดทำดัชนีเป็นภำคผนวก
แม้ว่ำช่องว่ำงที่ชัดเจนจะยังคงได้รับกำรแก้ไขในร่ำงแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับล่ำสุดเพื่อรับประกัน
ว่ำธุรกิจไทยจะไม่กระทำกำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกทำงเรำเชื่อมั่นอย่ำงยิ่งว่ำควำมคิดเห็นของเรำนั้นหำกนำมำ
พิจำรณำแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจะสำมำรถเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งและสำมำรถสร้ำงจุดเริ่มต้นเพื่อ
จัดกำรกับควำมรับผิดชอบขององค์กรและสร้ำงควำมมั่นใจในกำรดำเนินธุรกิจที่มีรับผิดชอบ เรำเห็นว่ำ แผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำ
ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นโอกำสที่สำคัญสำหรับภำคประชำสังคมและชุมชนระดับรำกหญ้ำในกำรมีส่วนร่วมร่วมกันเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิ จไทยที่ ยั่ งยื น และสิท ธิ มนุ ษยชนตำมลำดั บในขณะเดี ย วกั น ก็สร้ ำงควำมเข้ ำ ใจให้กั บภำคธุร กิ จ เรำหวังว่ ำแผนปฏิ บัติ ก ำร
แห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจะอนุญำตให้มีกำรพูดคุยอย่ำ งเปิดเผยตรงไปตรงมำโปร่งใสและสร้ำงสรรค์ในทุกภำคส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ เ รำสำมำรถท ำงำนร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ ำ ภำคธุ ร กิ จ ไทยจะเคำรพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั้ ง ที่ ใ นประเทศและ/หรื อ
ต่ำงประเทศ
C

hapter 1: Introduction
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บทที่ ๖ กำรส่งเสริมกำรขับเคลือ
่ นแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปสูก
่ ำรปฏิบัติ
คำอธิบำย : กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำมำรถได้รับกำรสนับสนุนผ่ำนกำรจัดทำโครงร่ำง
ที่ชัดเจนสำหรับกำรดำเนินกำร โดยมีกำรแบ่งควำมรับผิดชอบและระยะเวลำเฉพำะสำหรับกำรดำเนินกำรของกำรกระทำและตัวชี้วัด
ดังที่อธิบำยไว้ผ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมที่เพิ่มไว้ในควำมคิดเห็นด้ำนล่ำง สำหรับกำรดำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ กระบวนกำรดังกล่ำว
ต้องได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงครอบคลุม มีส่วนร่วม มีกำรทำงำนร่วมกันและมีกำรทำงำนข้ำมส่วน โดยกำรแบ่งควำมรับผิดชอบในกำร
ดำเนินกำรและรับข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดโดยเฉพำะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมทำงธุรกิจ ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสีย
ในกระบวนกำรเหล่ำนี้ควรรวมถึงองค์กรธุรกิจและสมำคมต่ำงๆ สหภำพเเรงงำน สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (NHRIs) องค์กร
ภำคประชำสั งคม ชุม ชนที่ ได้ รั บผลกระทบและตัว แทนชุ ม ชนโดยเฉพำะผู้ หญิ ง ชนเผ่ ำ พื้น เมื อ ง นั ก ปกป้ อ งสิท ธิ ฯ ด้ำ นสิ่ งแวดล้ อ ม
แรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำน กลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ ผู้พิกำร ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี และพนักงำนบริกำรทำงเพศ
ลำดับที่
๑

ตัวอย่ำงกิจกรรม
ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมกำรแผนปฏิบัติกำรฯ
เพื่อรับประกันกำรเป็นตัวแทนที่เท่ำเทียมและเป็นธรรมของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในบริบทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนโดยกำร
ให้มีคณะกรรมกำรที่เป็นผู้แทนของชุมชนทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบ
และองค์กรภำคประชำสังคมที่ทำงำนในสี่ประเด็นสำคัญ
ของแผนปฏิบัติกำรฯแผนปฏิบต
ั ิกำรฯเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนข้อเท็จจริงในพืน
้ ที่

หน่วยงำนที่รับผิด
ผิดชอบ
กระทรวงยุติธรรม

ระยะเวลำ
๒๕๖๒

ตัวชี้วัด
- องค์ประกอบของคณะกรรมกำรแผนปฏิบัติกำรฯ
ได้รับกำรทบทวนและมีคณะกรรมกำรจำกผู้แทน
ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบและผูม
้ ีส่วนร่วมของ
ภำคประชำสังคมซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญในสี่
ประเด็นสำคัญของแผนปฏิบต
ั ิกำรฯอย่ำงน้อย
๕๐%
- องค์ประกอบของคณะกรรมกำรแผนปฏิบัติกำรฯ
ประกอบด้วยผู้หญิงอย่ำงน้อย๕๐% จำกชุมชนที่
ได้รับผลกระทบองค์กรภำคประชำสังคม
หน่วยงำนภำครัฐและธุรกิจ

๒

จัดสรรงบประมำณจำนวนมำกจำกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนของ UNGP มีประสิทธิภำพ

กระทรวงยุติธรรมและ
๒๕๖๒
สำนักงำนสภำพัฒนำกำร

กระทรวงที่เกี่ยวข้องมีกำรจัดสรรงบประมำณ
อย่ำงน้อย๑๕% ของงบประมำณประจำปีเพื่อนำ
13
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๑
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ด้วยวิธท
ี ี่จะนำกำรเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมำสู่พื้นที่

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ

จัดประชุมเพื่อประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรฯซึ่งครอบคลุมผูม
้ ี

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒- ๒๕๖๓ มีกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์สื่อที่ใช้งำนง่ำยและใช้
ภำษำที่เข้ำถึงได้และแปลเป็นภำษำของชนเผ่ำ
พื้นเมืองและภำษำของแรงงำนข้ำมชำติ

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓ องค์กรที่มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังนั้นจะถูก
ประกำศใช้ในปี๒๕๖๓เพื่อให้แน่ใจว่ำภำคธุรกิจ

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด (คณะกรรมกำร
แผนปฏิบัติกำรฯใหม่ชุมชนทีไ่ ด้รับผลกระทบหน่วยงำน
รำชกำรภำคธุรกิจหน่วยงำนของสหประชำชำติ) และกำร
ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจอย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อรับรอง
ควำมรับผิดชอบและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำน

๒
๔

ผลิตสื่อหลำกหลำยรูปแบบเพื่อเผยแพรแผนปฏิบต
ั ิกำรฯ
และหลักกำร UNGPsโดยใช้ภำษำที่เข้ำถึงได้สำหรับ
หน่วยงำนรำชกำรชุมชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเพื่อ

กำรนำเนินกำรแผนปฏิบัติกำรฯแผนปฏิบต
ั ิกำรฯ
เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน
บันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบ
และลงนำมโดยผู้เกี่ยวข้องทัง้ หมดในบริบทของ
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะ
ร่วมมือและรับผิดชอบซึ่งกันและกันเพื่อให้กำร
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯแผนปฏิบัติกำรฯ
เกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภำพ

ทำควำมเข้ำใจบทบำทและควำมรับผิดชอบภำยใต้ UNGP
ต้องมีกำรแปลผลิตภัณฑ์สื่อต่ำงๆเป็นภำษำของชนเผ่ำ
พื้นเมืองและภำษำของแรงงำนข้ำมชำติเพื่อให้แน่ใจว่ำมี
กำรเผยแพร่และกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง

๓
๕

ส่งเสริมออกนโยบำยทีม
่ ีผลตำมกฎหมำยเช่นหน้ำที่ของ
องค์กรที่มีกฎหมำยเฝ้ำระวังเพื่อให้มั่นใจให้ภำคธุรกิจ
ขนำดใหญ่ในเครือ GCNT และรัฐวิสำหกิจเคำรพและนำ

ขนำดใหญ่ใน GCNT และรัฐวิสำหกิจนั้นเคำรพ

แผนปฏิบัติกำรฯและหลักกำร UNGPsไปปฏิบัติในห่วงโซ่

และปฏิบัติตำม UNGPs ในห่วงโซ่อุปทำนและ
กำรดำเนินงำนในประเทศไทยและต่ำงประเทศ

อุปทำนและกำรดำเนินงำนทัง้ ในและต่ำงประเทศ (สำหรับ
นักลงทุนและบริษัทชำวไทย)เพื่อเป็นต้นแบบให้กับภำค
ธุรกิจอื่นๆ

(สำหรับนักลงทุนและบริษัทชำวไทย)
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๔
๖

จัดโครงกำรคัดเลือกองค์กรภำคธุรกิจ/รัฐวิสำหกิจ/ภำค
ประชำสังคม
ต้นแบบในกำรปฏิบัตต
ิ ำมแผนปฏิบัติกำรฯและหลักกำร

กระทรวงยุติธรรม

UNGPs

ู้ ีส่วนได้ส่วนเสียหลำยโครงกำรซึ่ง
๒๕๖๒-๒๕๖๓ โครงกำรที่มีผม
รวมถึงธุรกิจ / รัฐวิสำหกิจชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบองค์กรภำคประชำสังคมและหน่วยงำน
ภำครัฐจะเปิดตัวในปลำยปี๒๕๖๒โดยมีกำรแบ่ง
แนวทำงกำรทำงำนและควำมร่วมมือที่ชด
ั เจน
สำหรับกำรดำเนินงำนที่มีควำมหมำยของ UNGP
ในปี๒๕๖๓

๕
๗

กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัตต
ิ ำมแผนปฏิบต
ั ิกำรฯและ

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓ แนวทำงต่ำงๆจะถูกจัดทำขึ้นในปี๒๕๖๓

หลักกำร UNGPs โดยกำรสร้ำงคณะกรรมกำรผูม
้ ีส่วนได้
ส่วนเสียหลำยกลุ่มรวมถึงผูม
้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (ชุมชนทีไ่ ด้รบ
ั
ผลกระทบผู้หญิงที่อำศัยในพื้นที่ชำยขอบภำคธุรกิจและ
หน่วยงำนของรัฐ) เพื่อให้มน
ั่ ใจว่ำแนวทำงดังกล่ำว
สำมำรถเข้ำถึงทุกหน่วยงำนและได้รบ
ั กำรสนับสนุน
เผยแพร่และดำเนินกำรโดยทุกภำคส่วนของสังคม

๖.๑แผนกำรดำเนินงำนระยะสัน
้ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓)
ลำดับที่
๑

ตัวอย่ำงกิจกรรม
ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมกำร แผนปฏิบัติกำรฯ เพื่อ
รับประกันกำรเป็นตัวแทนที่เท่ำเทียมและเป็นธรรมของผูท
้ ี่
เกี่ยวข้องในบริบทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยกำรให้มี
คณะกรรมกำรที่เป็นผู้แทนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบและ
องค์กรภำคประชำสังคมทีท
่ ำงำนในสี่ประเด็นสำคัญของ
แผนปฏิบัติกำรฯ แผนปฏิบัติกำรฯเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน ซึง่ ถือเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนข้อเท็จจริงในพื้นที่

หน่วยงำนที่รบ
ั ผิด
ผิดชอบ
กระทรวงยุติธรรม

ระยะเวลำ

ตัวชีว
้ ด
ั

๒๕๖๒

- องค์ประกอบของคณะกรรมกำร แผนปฏิบัติกำร
ฯ ได้รับกำรทบทวนและมีคณะกรรมกำรจำก
ผู้แทนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วน
ร่วมของภำคประชำสังคมซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญใน
สี่ประเด็นสำคัญของ แผนปฏิบัติกำรฯอย่ำงน้อย
๕๐%
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

- องค์ประกอบของคณะกรรมกำร แผนปฏิบัติ
กำรฯประกอบด้วยผู้หญิงอย่ำงน้อย ๕๐% จำก
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ องค์กรภำคประชำสังคม
หน่วยงำนภำครัฐและธุรกิจ

๒

จัดสรรงบประมำณจำนวนมำกจำกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนของ UNGP มีประสิทธิภำพ
ด้วยวิธท
ี ี่จะนำกำรเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมำสู่พื้นที่

กระทรวงยุติธรรมและ
สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ

๒๕๖๒

กระทรวงที่เกี่ยวข้องมีกำรจัดสรรงบประมำณ
อย่ำงน้อย ๑๕% ของงบประมำณประจำปีเพื่อนำ
กำรนำเนินกำร แผนปฏิบัติกำรฯแผนปฏิบัติกำรฯ
เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน

๑
๓

จัดประชุมเพื่อประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรฯซึ่งครอบคลุมผูม
้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด (คณะกรรมกำร
แผนปฏิบัติกำรฯ ใหม่ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงำน
รำชกำร ภำคธุรกิจ หน่วยงำนของสหประชำชำติ) และกำร
ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจอย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อรับรอง
ควำมรับผิดชอบและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำน

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒

บันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบ
และลงนำมโดยผู้เกี่ยวข้องทัง้ หมดในบริบทของ
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย มุ่งมั่นทีจ
่ ะ
ร่วมมือและรับผิดชอบซึ่งกันและกันเพื่อให้กำร
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ แผนปฏิบัติกำรฯ
เกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภำพ

๒
๔

ผลิตสื่อหลำกหลำยรูปแบบเพื่อเผยแพรแผนปฏิบต
ั ิกำรฯและ

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒๒๕๖๓

มีกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์สื่อที่ใช้งำนง่ำยและใช้
ภำษำที่เข้ำถึงได้และแปลเป็นภำษำของชนเผ่ำ
พื้นเมืองและภำษำของแรงงำนข้ำมชำติ

หลักกำร UNGPsโดยใช้ภำษำที่เข้ำถึงได้สำหรับหน่วยงำน
รำชกำร ชุมชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเพื่อทำควำม
เข้ำใจบทบำทและควำมรับผิดชอบภำยใต้ UNGP ต้องมีกำร
แปลผลิตภัณฑ์สื่อต่ำงๆเป็นภำษำของชนเผ่ำพื้นเมืองและ
ภำษำของแรงงำนข้ำมชำติเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรเผยแพร่และ
กำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง
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๓
๕

ส่งเสริมออกนโยบำยทีม
่ ีผลตำมกฎหมำยเช่นหน้ำที่ของ
องค์กรที่มีกฎหมำยเฝ้ำระวังเพื่อให้มั่นใจให้ภำคธุรกิจขนำด

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
กระทรวงยุติธรรม

ใหญ่ในเครือ GCNT และรัฐวิสำหกิจเคำรพและนำ

ธุรกิจขนำดใหญ่ใน GCNT และรัฐวิสำหกิจนั้น

แผนปฏิบัติกำรฯ และหลักกำร UNGPsไปปฏิบัตใิ นห่วงโซ่

เคำรพและปฏิบัติตำม UNGPs ในห่วงโซ่อุปทำน
และกำรดำเนินงำนในประเทศไทยและ

อุปทำนและกำรดำเนินงำนทัง้ ในและต่ำงประเทศ (สำหรับนัก

ต่ำงประเทศ (สำหรับนักลงทุนและบริษัทชำว

ลงทุนและบริษัทชำวไทย)เพื่อเป็นต้นแบบให้กับภำคธุรกิจ
อื่นๆ
๔
๖

๒๕๖๒-๒๕๖๓ องค์กรที่มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังนั้นจะถูก
ประกำศใช้ในปี ๒๕๖๓ เพือ
่ ให้แน่ใจว่ำภำค

จัดโครงกำรคัดเลือกองค์กรภำคธุรกิจ/รัฐวิสำหกิจ/ภำค
ประชำสังคม
ต้นแบบในกำรปฏิบัตต
ิ ำมแผนปฏิบัติกำรฯ และหลักกำร

ไทย)
กระทรวงยุติธรรม

UNGPs

ู้ ีส่วนได้ส่วนเสียหลำยโครงกำร
๒๕๖๒-๒๕๖๓ โครงกำรที่มีผม
ซึ่งรวมถึงธุรกิจ / รัฐวิสำหกิจชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ องค์กรภำคประชำสังคม และ
หน่วยงำนภำครัฐจะเปิดตัวในปลำยปี ๒๕๖๒
โดยมีกำรแบ่งแนวทำงกำรทำงำนและควำม
ร่วมมือทีช
่ ัดเจนสำหรับกำรดำเนินงำนที่มี
ควำมหมำยของ UNGP ในปี ๒๕๖๓

๕
๗

กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัตต
ิ ำมแผนปฏิบต
ั ิกำรฯ และ

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓ แนวทำงต่ำงๆจะถูกจัดทำขึ้นในปี ๒๕๖๓

หลักกำร UNGPs โดยกำรสร้ำงคณะกรรมกำรผูม
้ ีส่วนได้
ส่วนเสียหลำยกลุ่มรวมถึงผูม
้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (ชุมชนทีไ่ ด้รบ
ั
ผลกระทบ ผู้หญิงที่อำศัยในพื้นที่ชำยขอบ ภำคธุรกิจและ
หน่วยงำนของรัฐ) เพื่อให้มน
ั่ ใจว่ำแนวทำงดังกล่ำวสำมำรถ
เข้ำถึงทุกหน่วยงำน และได้รบ
ั กำรสนับสนุน เผยแพร่และ
ดำเนินกำรโดยทุกภำคส่วนของสังคม
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ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
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๖.๒แผนกำรดำเนินงำนระยะยำว (๕ปี)

ลำดับที่

ตัวอย่ำงกิจกรรม

หน่วยงำนทีร่ บ
ั ผิดผิดชอบ

ระยะเวลำ

ตัวชีว้ ด
ั

๑

เผยแพร่แผนปฏิบต
ั ิกำรฯและหลักกำร UNGPs ผ่ำน
ทำงช่องทำงต่ำงๆซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ในพื้นทีช
่ นบทและมี
ให้บริกำรในภำษำของชนเผ่ำพื้นเมืองและภำษำของ
แรงงำนข้ำมชำติ

ทุกหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวของ
กับแผนปฏิบัติกำรฯ

ั ิกำรฯว่ำด้วยธุรกิจและสิทธิ
๒๕๖๒-๒๕๖๖ กำรเผยแพร่แผนปฏิบต
มนุษยชนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำร
เผยแพร่ไปยังพื้นที่ชนบทและในภำษำของชนเผ่ำ
พื้นเมืองและแรงงำนข้ำมชำติ

๒

จัดประชุมระดับภูมิภำคอำเซียนเป็นประจำทุกปีเพื่อ
เผยแพร่ควำมรูเ้ กี่ยวกับแผนปฏิบต
ั ิกำรระดับชำติว่ำด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและกำรขับเคลื่อนหลักกำร

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีกำรจัดกำรประชุมในเดือนมิถุนำยนของทุกปี

แลกเปลี่ยนต้นแบบที่ดใี นกำรจัดทำแผนปฏิบต
ั ิกำรฯ
ให้กับประเทศในภูมิภำคอำเซียน

-กระทรวงยุติธรรม

ิ ี่ดีสะท้อนให้เห็นถึง
๒๕๖๒-๒๕๖๖ กำรแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัตท
บทบำทสำคัญของชุมชนที่ได้รับผลกระทบและ
องค์กรภำคประชำสังคมในกำรรับรอง
กระบวนกำรแผนปฏิบัติกำรฯที่โปร่งใสและมี
ควำมหมำยและเนื้อหำแผนปฏิบต
ั ิกำรฯที่สะท้อน
ถึงควำมกังวลและแนวทำงแก้ไขทีช
่ ุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบและด้อยกว่ำ

จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวิทยำกรและเผยแพร่ควำมรู้ดำ้ น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติกำรฯ

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖ หลักสูตรดังกล่ำวได้รับกำรพัฒนำขึ้นโดยร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชนที่
ได้รับผลกระทบและองค์กรภำคประชำสังคมเพื่อ
รับรองควำมเป็นจริงบนพื้นที่และเพื่อให้เข้ำใจถึง
ควำมจำเป็นในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในบริบท
ทำงธุรกิจ

กระทรวงยุติธรรม

้ ทุกหกเดือนโดย
๒๕๖๒-๒๕๖๖ กำรฝึกอบรมวิทยำกรจัดขึน
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบและองค์กรภำคประชำสังคม

UNGPs ให้กับทุกภำคส่วน
๓

๔

-กำรทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

และหลักกำร UNGPs

๕

ฝึกอบรมวิทยำกรด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและร่วมกับภำคธุรกิจและชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ
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๖

พัฒนำ E-learning เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหำของแผนปฏิบต
ั ิกำรฯและหลักกำร

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
กระทรวงยุติธรรม

UNGPs
๗

พัฒนำApplication กลไกแก้ไขข้อข้องใจเพื่อรับเรื่องรอง
เรียนเกี่ยวกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งสำมำรถ
เข้ำถึงได้ในทุกระดับของสังคมและมีให้บริกำรในภำษำ
ของชนเผ่ำพื้นเมืองและภำษำของแรงงำนข้ำมชำติ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รับนั้นได้รับกำร
แก้ไขอย่ำงทันท่วงทีและมีกำรแก้ไขอย่ำงมีประสิทธิภำพ

๒๕๖๒-๒๕๖๖ - มีกำรจัดทำ E-learning เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนภำยในปี๒๕๖๔
- สำมำรถเข้ำถึง E-learning ได้โดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖ - สร้ำงกลไกควำมแก้ไขข้อข้องใจที่จะรับเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหำธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ในทุกระดับและทุก
ภำคส่วนของสังคมภำยในปี๒๕๖๔
- กลไกกำรร้องเรียนเหล่ำนีจ
้ ะมีให้บริกำรใน
ภำษำของชนเผ่ำพื้นเมืองและภำษำของแรงงำน
ข้ำมชำติ
- กำรร้องเรียนจะได้รับกำรจัดกำรภำยใน๒เดือน
และมีกำรเยียวยำที่มีประสิทธิภำพ

๘

ส่งเสริมให้ภำคธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็กนำ

กระทรวงยุติธรรม

แผนปฏิบัติกำรและหลักกำร UNGPs ไปปฏิบัติโดยจัดให้
มีกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงศักยภำพร่วมกับชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบในฐำนะวิทยำกรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนในกำรดำเนินธุรกิจและ
หำรือร่วมกัน
๙

ประชุมหำรือถึงประเด็นที่ยังไม่บรรลุตำมแผนปฏิบัติกำร
ฯและผลักดันหน่วยงำนต่ำงๆให้ปฏิบัตต
ิ ำมแผนปฏิบต
ั ิ
กำรฯ

๒๕๖๒-๒๕๖๖ กำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงศักยภำพจะจัดขึ้นทุก๖
เดือนและอย่ำงน้อย๕๐% ของผู้ให้บริกำรนั้นมำ
จำกชุมชน / องค์กรภำคประชำสังคมทีไ่ ด้รบ
ั
ผลกระทบซึ่งมีส่วนร่วมอย่ำงมำกในกระบวนกำร
แผนปฏิบัติกำรฯและกำรพัฒนำเนื้อหำแผนปฏิบัติ
กำรฯ

-กระทรวงยุติธรรม
-คณะกรรมกำร
แผนปฏิบัติกำรฯใหม่
ประกอบด้วยชุมชนที่

๒๕๖๒-๒๕๖๖ จัดกำรประชุมเพื่อหำรือเกี่ยวกับช่องว่ำงใน
แผนปฏิบัติกำรฯในทุกๆปี

ได้รับผลกระทบ / องค์กร
ภำคประชำสังคม๕๐%
และผู้หญิง๕๐%
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๑๐

๑๑

ศึกษำควำมเป็นไปได้พิจำรณำศึกษำมำตรกำรจูงใจทำง
ภำษีหรือสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อชักจูง

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖ กำรศึกษำนโยบำยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ
สิทธิประโยชน์ทำงภำษีกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ให้ภำคธุรกิจ/รัฐวิสำหกิจให้เคำรพและปฏิบัตต
ิ ำม

เพื่อโน้มน้ำวให้ภำคธุรกิจ / รัฐวิสำหกิจให้ควำม

UNGPs และปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรฯเกี่ยวกับธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน

เคำรพและปฏิบัติตำม UNGPs และดำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรฯเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนภำยในต้นปี๒๕๖๔

ออกมำตรกำรที่มผ
ี ลทำงกฎหมำยพิจำรณำมำตรกำร
กำหนดให้ภำคธุรกิจ/รัฐวิสำหกิจส่งจัดทำรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนรอบด้ำนเป็นประจำทุกปี
ให้มำกขึ้นตำมกรอบกำรรำยงำนหลักกำรชี้นำของ
สหประชำชำติ

๑๒

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

ดำเนินกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรฯ
ประจำปีและระยะกลำงซึง่ ดำเนินกำรอย่ำงเป็นอิสระและ
โปร่งใสรวมถึงผ่ำนกำรเสวนำในระดับภูมภ
ิ ำคและ
ระดับประเทศเพื่อกำรตรวจสอบระดับของกำรดำเนินงำน
และแก้ไขแผนปฏิบต
ั ิกำรฯทีจ
่ ำเป็น

-กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีกำรออกกฎหมำยบังคับให้ภำคธุรกิจ /
รัฐวิสำหกิจส่งรำยงำนกำรตรวจสอบสิทธิ
-สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
มนุษยชนเป็นประจำทุกปีตำมกรอบกำรรำยงำน
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ
ของ UNGP
คณะกรรมกำรอิสระ

๒๕๖๒-๒๕๖๖ -สร้ำงคณะกรรมกำรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องรวมถึงอย่ำงน้อย๕๐% จำก
ชุมชนที่เกี่ยวข้องและองค์กรภำคประชำสังคมเพือ
่
ประเมินประสิทธิภำพของกำรดำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรฯว่ำด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
- กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนรำยปีและระยะ
กลำงของแผนปฏิบัติกำรฯว่ำด้วยธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนดำเนินกำรภำยใต้กำรนำของ
คณะกรรมกำรอิสระโดยมีขอ
้ กำหนดในกำร
พิจำรณำเสียงและแนวทำงแก้ไขจำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
องค์กรภำคประชำสังคมภำคธุรกิจและหน่วยงำน
รัฐบำล) กำรแก้ไขแผนปฏิบัติกำรฯได้รับกำรระบุ
และเริ่มดำเนินกำรภำยในสิ้นปี๒๕๖๔
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