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เกียวกับเครือข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
เครือข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย (TBHRN) เปนเครือข่ายพั นธมิตรของนักปกปองสิทธิมนุษยชน
ผู้นําชุมชน นักวิจัย นักวิชาการและองค์กรทีไม่อยู่ภายใต้รัฐทังในระดับท้องถิน ประเทศและภูมิภาค ผู้ซึงร่วมมือ
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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 ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
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 ชำกำรและผู้ เ 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
สร้ำงควำมมั่นใจในกระบวนกำรที่โปร่งใสผ่ำนร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่เปิดเผยต่อสำธำรณะและ
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 ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
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

4

#ThaiBHRNetwork

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
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 ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
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
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ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
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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

10

#ThaiBHRNetwork

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

● 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
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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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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
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บทที่ ๔ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
คำอธิบำย: พวกเรำมู ลนิธิมำนุษยะและเครื อข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุ ษยชนแห่งประเทศไทยยินดีในควำมพยำยำมของรัฐบำลไทยเพื่ อ
รับรองกำรคุ้มครองนักปกป้องเพื่อสิทธิม นุษยชนโดยให้สัตยำบัน ในสนธิ สัญญำสิท ธิมนุษยชนระหว่ ำงประเทศหลำยฉบับซึ่ งระบุถึ ง
สิ ท ธิ ข องนั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนรวมถึ งปฏิ ญญำสำกลว่ ำ ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษยชนกติ ก ำระหว่ ำ งประเทศว่ ำ ด้ ว ยสิ ท ธิ พลเมื อ งและสิ ท ธิ
ทำงกำรเมื องกติกำระหว่ ำงประเทศว่ำด้ วยสิท ธิทำงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอนุสัญญำว่ ำด้วยกำรต่อต้ำ นกำรทรมำนและกำร
ปฏิบัติหรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ ำยไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ ศรีอนุสัญญำว่ำด้ วยกำรขจัดกำ รเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
อนุสัญญำว่ ำด้ วยกำรขจัด กำรเลือ กปฏิบัติท ำงเชื้ อชำติ ในทุก รูปแบบอนุสัญญำว่ ำด้ วยสิท ธิเ ด็ก อนุ สัญญำว่ำ ด้ว ยสิ ทธิ ของคนพิ กำร
อย่ ำ งไรก็ ต ำมเป็ น สิ่ งสำคั ญที่ รั ฐบำลไทยให้ สัต ยำบั น ในอนุ สัญญำระหว่ ำ งประเทศว่ ำ ด้ ว ยกำรคุ้ ม ครองบุ คคลทุ ก คนจำกกำรหำย
สำบสูญโดยถูกบังคับ
และอนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิทธิของแรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำนและสมำชิกในครอบครัวและมีกำรดำเนินกำรภำยในประเทศโดย
คำนึงถึงพันธะกรณีเหล่ำนี้เพื่ อกำรปกป้องและคุ้มครองนั กปกป้องเพื่อสิ ทธิมนุษยชนในแง่นี้มันเป็นสิ่ งสำคัญที่ในขณะที่ชี้ให้เห็นถึ ง
กำรปกป้ องนั ก ปกป้ องเพื่ อ สิ ท ธิม นุ ษยชนบทที่ ๔ นี้ ก ล่ำ วถึ งควำมเสี่ ย งจำกกำรคุ กคำมควำมเสี่ ย งที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งและกำรตอบโต้ ที่ นั ก
ปกป้องเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เผชิญรวมถึงกำรเคำรพสิทธิในเสรีภำพในกำรแสดงออกสิทธิในควำมเป็นส่วนตั วและสิทธิในเสรีภำพใน
กำรชุม นุม ด้วยควำมสนใจที่มุ่ งเป้ำเป็นพิเศษต่อบุคคลหรือ กลุ่มบุ คคลที่เ ผชิญกับควำมเสี่ยงในระดับที่ สูงขึ้นเช่นนักปกป้องเพื่อสิท ธิ
มนุษยชนที่เป็นสตรีแรงงำนข้ำมชำติชนเผ่ำพื้นเมืองนักปกป้องในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนและบทบัญญัติในเรื่องกำรเยียวยำที่
ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพพร้อมด้วยกำรดำเนินกำรที่ปฏิบัติได้จริงจะต้องถูกรวมอยู่ด้วย
เรำขอขอบคุณกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุติธรรมที่ ได้ติดตำมประเด็นที่มีลำดับควำมสำคัญที่สองของเรำตำมที่ระบุใ น
ระหว่ำงกำรเจรจำระดับภูมิภำคสำหรับกำรสำรวจข้อมูลพื้ นฐำนระดับชำติNational Baseline Assessment (NBA) Regional Dialoguesที่จัดขึ้นในเดื อนมกรำคมถึง มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐เพื่อชี้ให้เห็นควำมสำคัญของกำรคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและเรำ
ขอขอบคุณที่พยำยำมว่ำได้เพิ่มเติมรำยละเอียดมำกขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับก่อนนี้อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรตรวจสอบแผนปฏิบัติกำรและเพื่อให้หลักกำรชี้แนะว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติ
ได้ รั บ กำรยอมรั บ โดยพื้ น ฐำนเรำเชื่ อ ว่ ำ สิ่ ง นี้ จ ะต้ อ งถู ก แยกออกเป็ น ขั้ น ตอนโดยละเอี ย ดและด ำเนิ น กำร ตำมก ำหนดเวลำซึ่ ง มี
13

#ThaiBHRNetwork

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

รำยละเอียดที่ครอบคลุมแผนปฏิบัติกำรระดับชำติในทุกระดับของสังคมเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของควำมคิดเห็นของเรำที่มี
ต่อ แผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บชำติ เ รำได้ เ สนอแนะกำรเปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม แผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บชำติ เ พื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ ำ สอดคล้ อ งกั บ
มำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศและหลักกำรชี้แนะว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติและแสดงถึงข้อห่วงกังวล
สิ่ งที่ ข ำดหำยไปและควำมต้ อ งกำรที่ ร ะบุ โ ดยชุ ม ชนรำกหญ้ ำ ประชำสั ง คมนั ก วิ ช ำกำรและผู้ เ ชี่ ย วชำญตลอดกำรด ำเนิ น กลยุ ท ธ์
strategyทำงธุ รกิ จกั บสิ ทธิ มนุ ษยชนของมู ลนิ ธิม ำนุ ษยะและได้ วิเ ครำะห์ใ นกำรสำรวจประเมิ นพื้ นฐำนระดับชำติด้ ำนธุร กิจกับสิท ธิ
มนุษยชนในประเทศไทยของมูลนิธิมำนุษยะและเครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยIndependent National Baseline
Assessment on Business & Human Rights in Thailand. เพื่อจุดประสงค์นั้นเรำขอเสนอข้อคิดเห็นต่อไปนี้:
● ปรับแก้ข้อควำมของแผนปฏิบัติกำรระดับชำติที่เป็นสีแดง
● เพิ่มเติมข้อควำมที่เกี่ยวกับข้อกังวล และช่องว่ำงระบุเป็นสีฟ้ำ และ
● จุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม (เป็นสีฟ้ำ) เพื่อสำมำรถให้ใช้งำนและแน่ใจว่ำเอกสำรนี้สำมำรถใช้งำนได้โดยรวมเพื่อรับประกันกำร
ปฏิบัติตำมกำรกระทำของรัฐและกำรดำเนินธุรกิจกับ UNGPs และข้อผูกพันระหว่ำงประเทศอื่น ๆ ตำมภำระผูกพันที่ปฏิบัติและ
กำหนดไว้ในนั้น กำรที่จะจัดทำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติที่เข้ำถึงได้ง่ำยและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เรำใคร่ขอแนะนำให้รัฐบำลรวม
ตำรำงของ 'แผนปฏิ บัติ ก ำร' ไว้ ใ นส่ ว นของภำคผนวก แทนที่ จะอยู่ ใ นเนื้อ หำของแผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บชำติ ซึ่ งมี ตั ว อย่ ำ ง
ควำมสำเร็จจำกประเทศอื่น ๆ เช่นฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์
ควำมคิดเห็นทั่วไป:บทนี้เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยพบควำมล้มเหลวในกำรปกป้องและกำรเยียวยำในกำรทำให้กำร
ปกป้องและเยียวยำนั้นมีประสิทธิภำพสำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต่อกำรละเมิดสิทธิของพวกเขำผ่ำนกำรคุกคำมทำงกำยภำพและ
กำรคุ กคำมทำงกระบวนกำรยุติ ธรรมในรู ปแบบของคดีเชิ งยุทธศำสตร์เพื่ อระงับกำรมีส่ว นร่ว มของสำธำรณชนโดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ ง
ควำมล้มเหลวในกำรจัดกำรกับจุดอ่อ นด้อยไม่ มีประสิท ธิภำพหรื อละเมิดสิ ทธิของนั กปกป้องสิทธิมนุษยชนและตั วแทนของพวกเขำ
ตัวอย่ำงของกฎหมำยดังกล่ำวรวมถึงมำตรำ๔๔, ๔๗, ๔๘และ๒๗๙ของรัฐธรรมนูญชั่วครำว ปีพ.ศ. ๒๕๕๗มำตรำ๒๖๕และ๒๗๙ของ
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๖๐ประกำศคณะรัก ษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๗ /๒๕๕๗คำสั่งคณะรัก ษำควำมสงบแห่ งชำติ ๑ ๓/๒๕๕๙มำตรำ
๓๒๖-๓๒๘แห่งประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ๑๖๑/๑และ๑๖๕/๒แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ๑๔แห่ง พ. ร.
บ. ว่ ำ ด้ ว ยกำรกระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ร่ ำ งพระรำชบั ญญั ติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ แ ละร่ ำ ง
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
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พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรบังคับให้สูญหำยนอกจำกนั้นสิ่งที่ขำดหำยไปคือกฎระเบียบของ
กิจกรรมทำงธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อเพศสภำพโดยเน้นถึงควำมเมิ นเฉยต่อกำรคุ้มครองสิท ธิ
มนุษยชนของบุคคลจำกผลกระทบทำงลบจำกกิจกรรมทำงธุรกิจ
สุดท้ำยนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติต ำมหน้ำที่ของรัฐในกำรปกป้องภำยใต้หลักกำรที่ ๓ของ UNGPs จะต้องมีกำรให้คำแนะนำที่ มี
ประสิทธิภำพแก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำรและบรรเทำผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนตลอดกำรดำเนินกิจกำรในขณะที่ร่ำง
แผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บชำติพยำยำมที่ จะควบคุ มธุ ร กิจขนำดใหญ่ ที่จดทะเบี ย นกั บตลำดหลัก ทรัพย์ แห่ งประเทศไทยเรำทรำบว่ ำร่ ำ ง
แผนปฏิบัติกำรระดับชำติไม่มีมำตรกำรบังคับที่จะทำให้ธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบในทำงลบจำกกำรกระทำของพวกเขำต่อนัก
ปกป้องสิ ทธิมนุษยชนและควรได้ ทรำบแนวทำงจำกแนวปฏิบัติที่ดี จำกทั่ว โลกเช่น พระรำชบัญญัติก ำรค้ำทำสสมัยใหม่ของ สหรำช
อำณำจัก รปีพ.ศ.๒๕๕๘UK Modern-Slavery Act 2015และกฎหมำยเฝ้ำระวังกำรประกอบธุรกิจของฝรั่งเศสพ.ศ.๒๕๖๐French
Corporate Duty of Vigilance Law 2017ข้อ สุดท้ ำยร่ ำงแผนปฏิบัติ กำรระดั บชำติล้ม เหลวในกำรจัดท ำแผนปฏิ บัติก ำรโดยใส่
รำยละเอี ย ดสำหรั บธุ ร กิ จที่ ส ำมำรถเป็ น แนวทำงในกำรปฏิ บัติ ต ำม UNGP และควำมคิ ด เห็ น เหล่ ำ นี้ คือ ควำมพยำยำมที่ จะแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องดังกล่ำวโดยจัดทำแผนปฏิบัติกำรอย่ำงละเอียด
I.
ข้อควำมต้นฉบับ
หน้ำ๖๙:รวมทัง้ มีควำมเกี่ยวเนือ
่ งกับกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนฉบับอื่นๆอำทิกติกำระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองอนุสัญญำ
ต่อต้ำนกำรทรมำนฯ
อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคน
จำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญฯลฯ

สถำนกำรณ์ในภำพรวม
คำแนะนำเพือ
่ เพิม
่ เติมส่วนทีข
่ ำดในแผนปฏิบัตก
ิ ำรระดับชำติ

หน้ำ๖๙:รวมทัง้ มีควำมเกี่ยวเนือ
่ งกับกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนฉบับอื่นๆอำทิกติกำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติตอ
่ สตรีในทุกรูปแบบอนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติ
ทำงเชื้อชำติในทุกรูปแบบกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุม
้ ครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญฯลฯ
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หน้ำ๖๙:
ประเด็นกำรคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมักถูกหยิบยก

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
หน้ำ๖๙:
ประเด็นกำรคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมักถูกหยิบยกในเวทีระหว่ำงประเทศและยังไม่ได้รับกำร

ในเวทีระหว่ำงประเทศ ......กรณีกำรหำยตัวไปของนักสิทธิ แก้ไข.........กรณีกำรหำยตัวไปของนักสิทธิมนุษยชนเช่นนำยสมชำยนีละไพจิตรนำยพอจีละรักจงเจริญ
มนุษยชนเช่นนำยสมชำยนีละไพจิตรนำยพอจีละรักจงเจริญ กำรตั้งข้อหำที่ไม่ได้สด
ั ส่วนกับกำรกระทำผิดในกรณีฟ้องร้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกำรล่วงละเมิดนัก
กำรตั้งข้อหำที่ไม่ได้สด
ั ส่วนกับกำรกระทำผิดในกรณี
ปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นต้น
ฟ้องร้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกำรล่วงละเมิดนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเป็นต้น

II. ข้อท้ำทำย
ข้อควำมต้นฉบับ

ข้อแนะนำให้เปลี่ยนแปลงถ้อยคำและข้อแนะนำเพิม
่ เติมส่วนทีข
่ ำดในแผนปฏิบต
ั ิ
กำรระดับชำติ

หน้ ำ ๗๓-๗๔กำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมำย กฎ ระเบี ย บ หน้ำ ๗๓-๗๔กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ นโยบำย และมำตรกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
นโ ย บ ำ ย แ ล ะ ม ำ ตร ก ำ ร ต่ ำ ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เร่ ง ผลั ก ดั น สอดคล้องกับพันธกรณี ข้อตกลงและมำตรฐำนระหว่ำงประเทศเร่งผลักดันตรวจสอบ แก้ไข และรับรอง
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำให้บุคคล พระรำชบัญ ญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ.....กำรแก้ไขพระรำชบัญญั ติ
สูญหำย พ.ศ.....กำรแก้ไขพระรำชบัญญัติคุ้มครองพยำนใน คุ้มครองพยำนในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำรแก้ไขประมวลกฎหมำยวิธีพิ จำรณำควำมอำญำ มำตรำ
คดี อ ำญำ พ.ศ.

๒๕๔๖ กำรแก้ ไ ขประมวลกฎหมำยวิ ธี ๑๖๑/๑ เพื่อป้องกันกำรดำเนินคดีเชิงยุทธศำสตร์เพื่อระงับกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณชน (Anti- Strateพิ จ ำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๖๑/๑ เพื่ อ ป้ อ งกั น กำร gic Litigation Against Public Participation: Anti- SLAPP)กำรทบทวน/ยกเลิกกฎหมำย ระเบียบ
ด ำเนิ น คดี เ ชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ เ พื่ อ ระงั บ กำรมี ส่ ว นร่ ว มของ คำสั่งใดๆ ที่จำกัดสิทธิและเสรีภำพของประชำชน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข เพื่องดเว้นโทษต่อเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณชน (Anti- Strategic Litigation Against Public รัฐ อำทิ มำตรำ ๔๔, ๔๗, ๔๘ และ ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำวปี ๒๕๕๗ มำตรำ๒๖๕ และ ๒๗๙
Participation: Anti- SLAPP)กำรทบทวน/ยกเลิกกฎหมำย ของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐พระรำชบัญญัติทำงหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๔๙) พระรำชบัญญัติ
ระเบียบ คำสั่งใดๆ ที่จำกัด สิทธิและเสรีภ ำพของประชำชน
กำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๑๑๖ , ๓๒๖ – ๓๒๘ ประกำศคณะรักษำ
ตลอดจนก ำหนดเงื่ อ นไข เพื่อ งดเว้ น โทษต่ อ เจ้ ำ หน้ำ ที่ รั ฐ
ควำมสงบแห่งชำติ ๗/๒๕๕๗ คำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๓/๒๕๕๘ คำสั่งของคณะรักษำควำม
อำทิ พระรำชบัญญัติทำงหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับปรับปรุงปี
สงบแห่ ง ชำติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ มำตรำ ๑๔ ของ พระรำชบั ญ ญั ติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรกระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ
๒๕๔๙) พระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
คอมพิวเตอร์ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฯลฯ
ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๑๑๖
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

คำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๓/๒๕๕๘ ฯลฯ
หน้ำ ๗๔: กำรพัฒนำศักยภำพกลุม
่ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
กำรจั ด ท ำบั ญชี รำยชื่อ ทนำยควำมที่มี ค วำมเชี่ย วชำญใน
กำรต่อสู้คดีในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อประชำชนจะสำมำรถ
ไว้ วำงใจว่ ำจะได้รั บควำมคุ้ ม ครองจำกกำรละเมิ ด สิ ทธิ ไ ด้
และกำรจั ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพชุ ม ชนและนั ก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับบริกำรของรัฐในกำรให้ควำม
ช่ ว ยเหลื อ ต่ ำ งๆ กระบวนกำรประกั น ตั ว กำรบั ง คั บ ใช้
กฎหมำย ฯลฯ

หน้ำ ๗๔: กำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกำรจัดทำบัญชีรำยชื่อทนำยควำมที่มีควำม
เชี่ ยวชำญในกำรต่อ สู้ค ดี ในเรื่ อ งสิ ทธิ ม นุษ ยชน เพื่อ ประชำชนจะสำมำรถไว้ ว ำงใจว่ ำจะได้ รับ ควำม
คุ้มครองจำกกำรละเมิดสิทธิได้ ให้ควำมคุ้มครองนักกฎหมำยเหล่ำนี้กับคดีเชิงยุทธศำสตร์(คดีปิดปำก)เพื่อ
ระงั บ กำรมี ส่ ว นร่ ว มของสำธำรณชนที่ ด ำเนิ น กำรอยู่ แ ละในอนำคตและกำรจั ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นำ
ศั ก ยภำพชุ ม ชนและนั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเกี่ ย วกั บ บริ ก ำรของรั ฐ ในกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ต่ ำ งๆ
กระบวนกำรประกันตัว กำรบังคับใช้กฎหมำย ฯลฯ

หน้ำ ๗๔: กำรพัฒ นำกำรด ำเนิน งำนของรัฐ ยังมีข้อห่ว ง หน้ำ ๗๔: กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของรัฐ ยังมีข้อห่วงกังวลต่อกำรจำกัดกำรชุมนุมในที่สำธำรณะ กำร
กังวลต่อกำรจำกัดกำรชุมนุมในที่สำธำรณะ กำรห้ำมชุมนุม ห้ำมชุม นุมประท้วงโดยสงบ กำรใช้ วิธีกำร “ปรั บทัศนคติ ” กำรใช้ กฎหมำยเพื่ อละเมิด เสรีภ ำพในกำร
ประท้ ว งโดยสงบ กำรใช้ วิ ธี ก ำร “ปรั บ ทัศ นคติ ” และกำร แสดงออกและสิทธิควำมเป็นส่วนตัวของบุคคลกำรใช้กำรคุกคำม ข่มขู่ใช้ควำมรุนแรงและกำรบังคับกำร
ฟ้องร้องดำเนินคดียุทธศำสตร์เพื่อปิดปำก (SLAPP) ทั้งจำก จับกุมและควบคุมตัวโดยพลกำรกำรบังคับให้หำยสำบสูญกำรละเว้นบุคคลจำกกระบวนกำรตัด สินใจใน
เรื่องที่มีผลต่อพวกเขำควำมยำกลำบำกในกำรเข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับกำรละเมิด และกำรฟ้องร้องดำเนินคดี
หน่วยงำนรัฐและธุรกิจ
ยุทธศำสตร์เพื่อปิดปำก (SLAPP) ทั้งจำกหน่วยงำนรัฐและธุรกิจ

สำหรั บควำมเข้ ำ ใจยิ่ ง ขึ้ น เกี่ ย วกั บควำมท้ ำ ทำยที่ ต้ อ งเผชิ ญ จำกผลกระทบด้ ำ นลบของธุ ร กิ จที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บกำรละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละ
มำตรฐำนแรงงำนโปรดดูที่บทประเมินเฉพำะด้ำนที่พัฒนำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติด้ำนธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยโดยมู ลนิ ธิมำนุษยะและเครื อข่ำยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่ งประเทศไทยประเทศไทยthematic assessment chapters developed as part of the Independent National Baseline Assessment on Business & Human Rights in
Thailand, by Manushya Foundation
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III. แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร
เสำที่ ๑: หน้ำทีข
่ องรัฐในกำรคุม
้ ครอง (Protect)
ลำดับที่

๑

ประเด็น

กำรเข้ำเป็น
ภำคี
สนธิสัญญำ
สิทธิมนุษยชน
ระหว่ำงประเทศ
และควำม
ร่วมมือกับกลไก
สิทธิมนุษยชน
ต่ำงๆ
หรือผ่ำน
นโยบำย
ต่ำงประเทศ
และช่องทำง
กำรทูต

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

กำหนดนิยำมนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนทีช
่ ัดเจน โดยศึกษำจำก
มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ คำนึงถึง
บุคคลทุกประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ภำคประชำสังคมรวมถึงบุคคลไร้
สัญชำติ เพือ
่ รวมสิ่งนีเ้ ข้ำกับกฎหมำย
ระดับชำติทม
ี่ ีข้อผูกพัน

กระทรวง
ยุติธรรม

เร่งรัดกำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำที่
เกี่ยวข้องเช่น อนุสัญญำระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยกำรคุม
้ ครองบุคคลทุก
คนจำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญ

กระทรวง
ยุติธรรม

กรอบ
ระยะเวลำ
๒๕๖๒ -๒๕๖๖

๒๕๖๒ -๒๕๖๖

(ICPPED) ตำมคำมั่นของสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติเมื่อวันที่ ๑๐ มีนำคม
๒๕๖๐
ส่งเสริมควำมร่วมมือที่สร้ำงสรรค์กับ
กลไกสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชำชำติและระดับภูมภ
ิ ำค
อำเซียน
รวมถึงกำรขยำยกำรเชิญสำหรับกำร
เยือนประเทศอย่ำงเป็นทำงกำรของ
ผู้รำยงำนพิเศษของสหประชำชำติ

ตัวชีว้ ด
ั

ชำติ SDGs/ UNGPs
มีกำรจัดประชุมหำรือ
หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
ร่วมกับนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน
และองค์กรตัวแทนหรือ
บุคคลเพื่อกำหนดนิยำมนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มี
ควำมชัดเจน

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง

เข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำที่
เกี่ยวข้องเช่น อนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำร
คุ้มครองบุคคลทุกคนจำก
กำรบังคับให้หำยสำบสูญ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง

(ICPPED)
ทุกหน่วยงำน

๒๕๖๒ -๒๕๖๖

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์

มีกำรเยือนไทยที่เป็น
ทำงกำรหรือในลักษณะ
technical visit ของกลไก
พิเศษของคณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนแห่ง
สหประชำชำติทเี่ กี่ยวข้อง

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗
-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
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เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

๒

กำรปรับปรุง
แก้ไขกฎหมำย
กฎ ระเบียบ
นโยบำย และ
มำตรกำรต่ำงๆ
ทีเ่ กีย
่ วข้อง

-UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๕, ๗

ผลักดันกำรทบทวน แก้ไข และยกเลิก กระทรวง
กฎหมำย ตลอดจนมำตรกำร กลไกที่ ยุติธรรม
เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้ออำนวยให้มีกำร
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
อำทิ กำรแก้ไข กฎหมำยคุ้มครอง
พยำน โดยกำรให้กำหนดควำมหมำย
ของกำรข่มขู่และอันตรำยต่อจำเลย
ทำงอำญำที่มีรำยงำนกำรทรมำน ระบุ
รำยละเอียดขั้นตอนในกำรรับอัต
ลักษณ์บุคคลใหม่และเพื่อรับกำร
คุ้มครองในทันทีในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน ระบุอำนำจบทบำทและหน้ำที่
ของสำนักงำนคุ้มครองพยำนและ
เจ้ำหน้ำที่ และกำรบังคับใช้คำสั่งต่อ
ตำรวจและหน่วยงำนอื่นๆ
และกำรแก้ไขกระบวนกำรทำงอำญำ
โดยมีบทบัญญัตช
ิ ัดเจนว่ำด้วยกำร
ลงโทษสำหรับกำรข่มขู่พยำนและกำร
กระทำผิดกฎหมำยที่ขัดขวำง
กระบวนกำรยุติธรรม ฯลฯ

๒๕๖๒ -๒๕๖๖

กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒ -๒๕๖๓

ตรวจสอบและแก้ไขมำตรำ ๔๔, ๔๗,
๔๘ และ ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วครำวฉบับปี ๒๕๕๗ และมำตรำ
๒๖๕ และ ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญปี
๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่ำงประเทศ

มีกำรทบทวนนโยบำย
กฎหมำย ตลอดจน
มำตรกำร กลไก ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้ออำนวย
ให้มีกำรคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่
คุ้มครองสิทธิของบุคคล

- สรุปข้อสังเกตโดย
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชำชำติ
- UNGP
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พัฒนำกฎหมำยระดับชำติในเรื่องนัก กระทรวง
ปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดคำ ยุติธรรม
นิยำมทำงกฎหมำย ภำระหน้ำที่ของ
รัฐในกำรออกกฎหมำยนี้ควรรวมถึง
กำรพัฒนำกลไกกำรป้องกันเพื่อให้
มั่นใจถึงควำมปลอดภัยทำงร่ำงกำย
และจิตใจ กำรคุม
้ ครองนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนจำกกำรละเมิดควำมเป็น
ส่วนตัวของพวกเขำที่ผด
ิ กฎหมำยและ
จำกกำรโจมตี กำรคุกคำมหรือ
อำชญำกรรม และกำรเข้ำถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้รับผิดชอบและกำร
แก้ไขที่เหมำะสม

๒๕๖๒ -๒๕๖๓

ร่ำงกฎหมำยต่อต้ำนคดีเชิง

๒๕๖๒ -๒๕๖๓

ยุทธศำสตร์(คดีปด
ิ ปำก)เพื่อระงับกำร
มีส่วนร่วมของสำธำรณชนที่เป็นอิสระ
และแก้ไขบทบัญญัติ (มำตรำ ๑๖๑/๑
และ ๑๖๕/๒ แห่งประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ) เพื่อคุ้มครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งหมดจำก
กำรคุกคำมทำงกระบวนกำรยุตธ
ิ รรม
ในรูปแบบของคดีแพ่งและอำญำ
ในขณะที่ให้สำมำรถเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม สิทธิในกำร
พิจำรณำคดีอย่ำงเป็นธรรม สิทธิใน
กำรอุทธรณ์และกำรเยียวยำใน
รูปแบบอื่น ๆ ในกรณีที่มีกำรละเมิด
สิทธิ จะต้องมีโครงร่ำงที่ชด
ั เจน
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ คำจำกัดควำม

กระทรวง
ยุติธรรม

- กฎหมำยที่พฒ
ั นำขึ้นโดย
กำรปรึกษำหำรือกับนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน

แถลงกำรณ์สมัชชำใหญ่แห่ง
สหประชำชำติวำ่ ด้วยนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

- บทบัญญัติที่สอดคล้องกับ
ตัวอย่ำงที่เฉพำะเจำะจง
รวมถึงควำมสัมพันธ์กับ
ธุรกิจและบริบทท้องถิ่น

- กฎหมำยหรือบทบัญญัติ
เพื่อต่อต้ำนคดีเชิง
ยุทธศำสตร์(คดีปด
ิ ปำก)
เพื่อระงับกำรมีส่วนร่วมของ
สำธำรณชนที่คุ้มครองนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน
ทั้งหมดรวมถึงแรงงำนข้ำม
ชำติ นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนสตรี (WHRDs)
นักปกป้องสิ่งแวดล้อมและ
สิทธิชุมชน
- กฎหมำยหรือบทบัญญัติ
เพื่อต่อต้ำนคดีเชิง
ยุทธศำสตร์(คดีปด
ิ ปำก)
เพื่อระงับกำรมีส่วนร่วมของ
สำธำรณชนที่ปกป้องบุคคล
20
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จำกกำรฟ้องร้องที่ไม่สำคัญ
ในขณะที่ให้กำรเยียวยำ
และชดเชยแก่พวกเขำ

ของคำศัพท์ที่ใช้เช่น 'ควำมเชื่อที่ไม่ด'ี
และนำไปใช้กับคดีที่อัยกำรยื่นฟ้อง
และบุคคล ธุรกิจจะต้องรับภำระใน
กำรพิสูจน์ว่ำคดีที่ยื่นฟ้องมี
ควำมสำคัญและชอบธรรมตำม
กฎหมำย

หลังจำกกำรให้สัตยำบันในอนุสัญญำ กระทรวง
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุม
้ ครอง
ยุติธรรม
บุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้หำย
สำบสูญ (ICPPED) ให้ดำเนินกำร
แก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทรมำนและกำร
บังคับให้หำยสำบสูญเพื่อให้แน่ใจว่ำ

๒๕๖๒ -๒๕๖๓

พระรำชบัญญัติที่
ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภำพด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทรมำนและกำรบังคับให้
สูญหำย

- ICPPED

สอดคล้องกับ ICPPED โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในมำตรำ ๑๑ และ ๑๒ ของ
พระรำชบัญญัติและแก้ไขมำตรำ ๓๒
เพื่อยกเลิกบทบำทกำรกำกับดูแล ใน
กำรรับผิดชอบคำสั่ง 'โดยตรง'
นอกจำกนี้ยังควรรวมถึงคำจำกัด
ควำมของกำรบังคับให้หำยตัวไป,
ลักษณะที่ไม่สำมำรถตรวจสอบได้, ไม่
สำมำรถกลับมำได้, ควำมรับผิดทำง
อำญำสำหรับกำรกระทำที่เกินกว่ำ
หน้ำที่โดยตรงและกำรให้ควำม
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คุ้มครอง

ยกเลิกหรือแก้ไขประกำศ คสช. ครั้งที่ - กระทรวงดิจิทัล ๒๕๖๒ -๒๕๖๔
เพื่อเศรษฐกิจและ
๗/๒๕๕๗ คำสั่งหัวหน้ำ คสช. ๓/
สังคม
๒๕๕๘ และ ๑๓/๒๕๕๙ มำตรำ ๓๒๖๓๒๘ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำของ - กระทรวง
ยุติธรรม
ประเทศไทย
พระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ.
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมำตรำ๑๔ แห่ง
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และร่ำง
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่
อนุญำตให้มีกำรควบคุมตัวโดย
พลกำร กำรหมิ่นประมำททำงอำญำ
และละเมิดเสรีภำพขั้นพื้นฐำน
๓

กำรคุ้มครอง
นักปกป้อง
สิทธิ
มนุษยชน

กำหนดหรือทบทวนนโยบำย กลไก
กระบวนกำร มำตรกำรคุ้มครองนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผูห
้ ญิง
เพื่อให้ทำงำนได้อย่ำงปลอดภัย และ
อบรมส่งเสริมให้หน่วยงำนบังคับใช้

- กระทรวง
ยุติธรรม

2562-2566

- สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ

2023)

B.E. (2019-

กำรคุ้มครองสิทธิที่
เฉพำะเจำะจง เช่น สิทธิใน
กำรแสดงควำมคิดเห็น สิทธิ
เสรีภำพในกำรร่วมสมำคม
และชุมนุม สิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลและสิทธิใน
กำรมีส่วนร่วมของ
สำธำรณะ

- ข้อมติสมัชชำใหญ่แห่ง

- มีกำรกำหนด ทบทวน
หรือปรับปรุงนโยบำย
กลไก กระบวนกำร หรือ
มำตรกำรคุม
้ ครองนัก

- -ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำม
มั่นคง

สหประชำชำติ ๕๓/๑๔๔
- แนวทำงของสหภำพยุโรป
เกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
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กฎหมำยปฏิบัตไิ ด้จริง
- กระทรวง
อุตสำหกรรม

ปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่ง
รวมถึงนักปกป้องสิทธิ
๒๕๖๒ –๒๕๖๔
มนุษยชนที่เป็นผู้หญิงและ
กลุ่มชนเผ่ำพืน
้ เมือง

จัดกำรภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

กำหนดกรอบกำรพัฒนำที่มีควำม
รับผิดชอบในเชิงเพศภำวะโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในกำรได้รับควำมยินยอม
ล่วงหน้ำอย่ำงเป็นอิสระจำกผู้ให้

- CEDAW
- อบรมนโยบำย กลไก หรือ
มำตรกำรฯ ดังกล่ำว ให้กับ - UNDRIP
หน่วยงำนบังคับใช้
กฎหมำย

ข้อมูล (FPIC) จัดหำทรัพยำกรให้
หน่วยงำนทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมรุนแรงต่อนักป้องสิทธิมนุษยชน
ที่เป็นสตรี ระบุถงึ ภัยคุกคำมและกำร
โจมตี ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำง
เหมำะสมกับเพศเพื่อให้มีกำรปฏิบต
ั ิ
อย่ำงยุติธรรม

- นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
รู้สึกว่ำได้รับกำรปกป้องที่ดี
ขึ้นอันเป็นผลมำจำก
กิจกรรมเหล่ำนี้

ปรึกษำและร่วมมือโดยสุจริต กับชน
เผ่ำพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบโดย
ผ่ำนตัวแทนหรือสถำบันของพวกเขำ
เพื่อแจ้งข้อมูลและให้ได้รับควำม
ยินยอมโดยอิสระก่อนที่จะมีกำรอนุมต
ั ิ
โครงกำรพัฒนำที่ใช้ประโยชน์จำก
ที่ดิน แหล่งน้ำและทรัพยำกรอื่น ๆ
ของพวกเขำ และปกป้องพวกเขำจำก
กำรถูกละเมิดระหว่ำงกำรดำเนินกำร
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สร้ำงควำมมั่นใจว่ำมีกฎระเบียบที่มี
ประสิทธิภำพในเรื่องกิจกรรมทำง
ธุรกิจ โดยมีขอ
้ กำหนดผูกมัดสำหรับ
บริษัท รวมถึงผ่ำนกำรประเมินผล
กระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนและกำร
ประเมินผลกระทบทำงเพศภำวะ
และได้ให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ
เหล่ำนี้และกำรตัดสินใจอื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิของพวกเขำ และ
ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้ำง
องค์กรและกำรกำกับดูแลสัญญำ กำร
ขอใบอนุญำต ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนของบริษัท และกำรยืน
่
เอกสำรของบริษัทจำก บริษัทอื่น และ
บริษัทย่อยและในห่วงโซ่อุปทำน

- กระทรวง
๒๕๖๒- ๒๕๖๔
ทรัพยำกรธรรมช
ำติและ
สิ่งแวดล้อม

.หลีกเลี่ยงกำรใช้วิธีกำรทำงกฎหมำย
ที่กดดันหรือทำให้ภำคเอกชนเข้ำไป
แทรกแซงเสรีภำพโดยไม่จำเป็น
ควำมต้องกำร ข้อเรียกร้องและ
มำตรกำรใด ๆ เพื่อให้ทำลำยเนื้อหำ
ดิจิทัลหรือกำรเข้ำถึงข้อมูลลูกค้ำ
จะต้องเป็นไปตำมกฎหมำยที่มีผล
บังคับใช้อย่ำงถูกต้องและได้รับ
อนุญำตจำกหน่วยงำนที่เป็นกลำงและ

- กระทรวงดิจิทัล ๒๕๖๒
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

- กระทรวง
อุตสำหกรรม
- กระทรวง
แรงงำน
- กระทรวง
ยุติธรรม

- กลไกกำรตรวจสอบ
สถำนะอย่ำงรอบด้ำนเช่น
HRIAs รวมถึงกำร
ประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงและ
ที่อำจเกิดขึ้น บูรณำกำร
และกำรดำเนินกำรตำมข้อ
ค้นพบกำรติดตำม
ประสิทธิภำพของกำร
ตอบสนองต่อปัญหำ และ
กำรสื่อสำรเกี่ยวกับ
วิธีแก้ไขผลกระทบ
- กระบวนกำรได้
ดำเนินกำรเสร็จสิ้นโดย
หำรือกับนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน โดยมีส่วนร่วม
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีม
่ ี
ควำมสำคัญกับชุมชนที่อำจ
ได้รับผลกระทบ

- สำนักงำน
พัฒนำธุรกรรม
ทำง
อิเล็กทรอนิกส์
(ETDA)

ควำมต้องกำร ข้อเรียกร้อง
หรือมำตรกำรดังกล่ำว
ขึ้นอยู่กับกำรกำกับดูแล
จำกภำยนอกที่เป็นอิสระ
และแสดงให้เห็นถึงวิธีกำร
ที่จำเป็นและเหมำะสมใน
กำรบรรลุเป้ำหมำยที่
ถูกต้องตำมกฎหมำยอย่ำง
น้อยหนึ่งข้อหรือมำกกว่ำ
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มีอำนำจ

บรรจุประเด็นกำรคุม
้ ครองนักปกป้อง - กระทรวง
สิทธิมนุษยชนไว้ในแผนสิทธิ
ยุติธรรม
มนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ ๔ ในแผน
สิทธิมนุษยชนกำรออกแบบและกำร
นำไปปฏิบัตจ
ิ ะต้องอยู่บนพื้นฐำนของ
ระบอบประชำธิปไตยทำงตรงและกำร
มีส่วนร่วมของนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน

๒๕๖๒

จัดกำรหำรือร่วมกับนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน โดยร่วมกันทำงำนอย่ำง
สร้ำงสรรค์เพื่อป้องกัน บรรเทำ
เยียวยำผลกระทบไม่พงึ ประสงค์ด้ำน

๒๕๖๒-๒๕๖๖

มนุษยชน. คณะทำงำนหรือ
คณะกรรมกำรที่ตงั้ ขึ้นสำหรับกำร
หำรือดังกล่ำวจะต้องตรวจสอบถึง
สัดส่วนและกำรมีส่วนร่วมที่เท่ำเทียม
กันของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

- กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ
กระทรวงกลำโห
ม
- กระทรวง
ยุติธรรม

บรรจุประเด็นนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนไว้ในแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ฉบับที่ ๔
- รวมถึงกำรตระหนักรับรู้
กำรสนับสนุนและกำร
ปกป้อง

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗-

- กำรรวมแนวทำงของ
ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ที่
ระบุไว้อย่ำงชัดเจนพร้อม
กับกรอบเวลำเพื่อให้
บรรลุผล
- มีกำรหำรือร่วมกับนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็น
ระยะ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗-

- หน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง
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จัดตัง้ คณะทำงำนที่มต
ี ัวแทนจำกนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน, ภำคธุรกิจและ
รัฐอย่ำงเท่ำเทียมกัน เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยระบุถึง
สิ่งที่ขำดหำยไปและกำรกำหนดแนว
ทำงแก้ไขผ่ำนกำรปรึกษำหำรือ
ภำยในคณะทำงำนนี้
๔

กำรสร้ำง
ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ

ศึกษำและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติทด
ี่ ี
เกี่ยวกับมำตรกำรส่งเสริมเสรีภำพใน
กำรแสดงควำมคิดเห็น เพื่อนำมำปรับ
ใช้กับบริบทของไทย

- กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๔

กำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

๒๕๖๒-๒๕๖๖

-มีกำรศึกษำและ
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติทด
ี่ ี
เกี่ยวกับมำตรกำรส่งเสริม
เสรีภำพในกำรแสดงควำม
คิดเห็นของประเทศต่ำงๆ
และองค์กำรระหว่ำง
ประเทศ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์

- จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่บงั คับ
ใช้กฎหมำยเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจในกำรบังคับใช้
กฎหมำยเกี่ยวกับกำร
ปกป้องสิทธิมนุษยชน
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ

- กระทรวง
ยุติธรรม

จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่บงั คับใช้กฎหมำย
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรบังคับใช้
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรปกป้องสิทธิ
มนุษยชน เช่นกำรจัดกำรชุมนุม กำร
แสดงออกทำงด้ำนสิทธิมนุษยชนเป็น
ต้น ซึ่งรวมถึงกำรฝึกอบรมพนักงำน
อัยกำรและเจ้ำหน้ำที่สอบสวนเพื่อ
ปกป้องบุคคลจำกกำรฟ้องร้องคดีเชิง

- สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ

ยุทธศำสตร์(คดีปด
ิ ปำก)เพื่อระงับกำร
มีส่วนร่วมของสำธำรณชน โดยใช้
อำนำจตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ

-กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

๑๔๐-๑๔๓ ของประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำเพื่อลดจำนวน
คดีเชิงยุทธศำสตร์(คดีปด
ิ ปำก)เพื่อ
ระงับกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณชน

กระทรวงกลำโห
ม
- กระทรวง
ยุติธรรม

- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์
- คณะกรรมกำร

๒๕๖๒-๒๕๖๖

-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗, ๑๐

-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗, ๑๐

- มีภำพของบริบทท้องถิ่น,
ภำคส่วนเฉพำะและ
ตัวอย่ำงของชุมชน
- จำนวนกำรฟ้องร้องคดี
เชิงยุทธศำสตร์(คดีปิดปำก)
เพื่อระงับกำรมีส่วนร่วมของ
สำธำรณชนลดลง
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ตั้งแต่แรก เจ้ำหน้ำที่ทุกคนที่
รับผิดชอบในกำรส่งเสริมและควบคุม
กิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องได้รบ
ั กำร
ฝึกอบรม ทำงด้ำนสิทธิมนุษยชน
บทบำทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
สิทธิของพวกเขำและกำรคุ้มครองที่
พวกเขำจะได้รับกำรรับรอง

สิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ

. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
ชุมชน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในชุมชน
กำรรณรงค์สร้ำงควำมตระหนักแก่
ชุมชนถึงสิทธิมนุษยชนและบทบำท
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพำะในบริบทของธุรกิจ

กระทรวงมหำดไ
ทย (กรมกำร
ปกครอง)
- กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖

๑.ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
สำมำรถปกป้องตนเอง ไม่
ตกเป็นเหยื่อของกำรถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
พื้นที่ ๗๖ จังหวัด และใน
พื้นที่อำเภอจำนวน ๘๗๘
อำเภอ
๒.เจ้ำหน้ำทีม
่ ีทักษะ มี
ควำมรู้มป
ี ระสิทธิภำพ และ
ศักยภำพ โดยให้ควำมรู้
และแนวทำงกำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ให้แก่ปลัดอำเภอและ
พนักงำนฝ่ำยปกครองใน
พื้นที่ ๗๖ จังหวัด และใน
พื้นที่อำเภอจำนวน ๘๗๘
อำเภอ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

๓.ตรวจตรำ และเฝ้ำระวัง
และปรำบปรำมพื้นที่เสี่ยง
ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัดไม่
น้อยกว่ำ๑ ครั้ง/เดือน และ
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ในพื้นที่อำเภอจำนวน
๘๗๘ อำเภอไม่น้อยกว่ำ ๒
ครั้ง/เดือนในทุกโอกำสที่มี
ในเวลำที่เหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ
จัดให้มีรำยชื่อทนำยควำม/ที่ปรึกษำ
กฎหมำยทีม
่ ีควำมเชี่ยวชำญ เข้ำใจ
โครงสร้ำง นโยบำย กำรต่อสู้คดีใน
เรื่องสิทธิมนุษยชน

ให้ควำมรู้แก่ประชำชนถึงสิทธิ
มนุษยชนของตนเองที่ถูกต้อง รวมทัง้
ให้ควำมรูน
้ ักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับบริกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่ำงๆ จำกรัฐ กระบวนกำรประกันตัว
กำรบังคับใช้กฎหมำย ฯลฯ

-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖

-สำนักงำน
อัยกำรสูงสุด

-สำนักงำน
อัยกำรสูงสุด
-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖

มีบัญชีรำยชื่อทนำยควำม/
ที่ปรึกษำกฎหมำยทีม
่ ีควำม
เชี่ยวชำญ เข้ำใจ
โครงสร้ำง นโยบำย กำร
ต่อสู้คดีในเรือ
่ งสิทธิ
มนุษยชน

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ

มีกิจกรรมให้ควำมรู้แก่
ประชำชนถึงสิทธิมนุษยชน
ของตนเองที่ถูกต้อง รวมทัง้
ให้ควำมรูน
้ ักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน เกี่ยวกับบริกำร
ให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ
จำกรัฐ กระบวนกำรประกัน
ตัว กำรบังคับใช้กฎหมำย
ฯลฯ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์

-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗, ๘,
๙, ๑๐
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๕

ระบุสำเหตุที่ทำ
ให้นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
เผชิญกับควำม
เสี่ยง

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
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ดำเนินโครงกำรศึกษำเป็นรำยปีหรือ - กรมคุ้มครอง
ทุกสองครั้งปีเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ของ สิทธิและเสรีภำพ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศ
- คณะกรรมกำร
ไทยนำโดยหรือมีคณะกรรมกำรสิทธิ
สิทธิมนุษยชน
มนุษยชนแห่งชำติ (NHRCT) เข้ำ
แห่งชำติ
ร่วม และมีกำรปรึกษำหำรือกับองค์กร
ภำคประชำสังคมและนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน เพื่อแจ้งถึงมำตรกำรที่
แข็งแกร่งมำกขึ้นสำหรับนักปกป้อง
มนุษยชน ในบริบททำงธุรกิจ

๒๕๖๒-๒๕๖๖

ป้องกันกำรทุจริตในหมูเ่ จ้ำหน้ำที่ของ กระทรวง
รัฐ, สถำบันและกลไกที่ก่อให้เกิดหรือ ยุติธรรม

๒๕๖๒- ๒๕๖๔

กรอบกฎหมำย, สถำบัน
และกำรบริหำรที่เอื้ออำนวย
สำหรับนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน

๒๕๖๒- ๒๕๖๔

กำรแทรกแซงใดๆ ที่
เกิดขึ้นโดยผู้กระทำที่ไม่ใช่
รัฐในกำรใช้สิทธิของบุคคล
อย่ำงสันตินั้นได้รับกำร
แก้ไขโดยใช้มำตรกำร
ป้องกันและเยียวยำ

ย้ำยถิ่น และกลุ่ม LGBTI

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
- ปฏิญญำว่ำด้วยสิทธิและควำม
รับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่ม
บุคคล และองค์กรของสังคม ใน
กำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน

ทำให้กำรละเมิดสิทธิแพร่ขยำย
นโยบำยและแนวปฏิบัติควรระบุถึง
กำรใช้อำนำจหน้ำที่ของรัฐในทำงที่
ผิด ซึ่งนำไปสู่กำรละเมิดสิทธิของ นัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนในทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมหรือทำให้เกิดอุปสรรคใน
กำรทำงำน
กำรจับตำบรรษัทที่มีอิทธิพล
กระทรวง
แทรกแซงกำรทำงำนของฝ่ำยรัฐโดย ยุติธรรม
กำรตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อให้มั่นใจ
ว่ำกฎหมำยของรัฐบำลนั้น
มีนโยบำยและกำรปฏิบัตท
ิ ี่ไม่
เบียดเบียนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
และละเมิดสิทธิของพวกเขำเพียงเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของธุรกิจที่มี

จัดทำโครงกำรศึกษำที่
รวมถึงรับฟังควำมเห็นจำก
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ทั้งหมด รวมถึงกลุ่มผู้หญิง
ชนเผ่ำพืน
้ เมือง แรงงำน
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

อิทธิพล
ยุติกำรงดรับโทษของผู้กระทำผิดที่
กระทรวง
รับผิดชอบต่อกำรละเมิดสิทธิ
ยุติธรรม
มนุษยชนอย่ำงร้ำยแรงที่มีผลกระทบ
ต่อสิทธิของบุคคลและกำรทำงำนของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
สำหรับสิ่งนี้ต้องกำหนดมำตรกำร
ตรวจสอบทีม
่ ีประสิทธิภำพพร้อมกับ
กำรเข้ำถึงกลไกทำงเลือกหรือกำร
ป้องกันควำมล้มเหลวของมำตรกำร
เหล่ำนี้ บริษัทต้องรับผิดชอบต่อควำม
ล้มเหลวในกำรดำเนินกำรกับข้อมูล
กำรละเมิดสิทธิที่จด
ั ทำโดยองค์กร
พัฒนำเอกชนและนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน

๒๕๖๒

สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย
และเอื้ออำนวยสำหรับนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน สร้ำง
ควำมเชื่อมั่นผ่ำนมำตรกำร
ที่เป็นอิสระและโปร่งใส
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เสำหลักที่ ๒ หน้ำทีข
่ องภำคธุรกิจในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน (Respect)
ลำดับที่

๑

ประเด็น

กำรปฏิบัติตำม
พันธกรณี
ระหว่ำง
ประเทศให้
สำเร็จลุล่วง
เช่น เป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่
ยั่งยืน (SDGs)
และหลักกำร
ชี้แนะของ
สหประชำชำติ
ว่ำด้วยธุรกิจ
กับสิทธิ
มนุษยชน
(UNGPs)

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

กรอบ
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ตัวชีว้ ด
ั

ชำติ /SDGs/UNGPs
มำตรฐำนและเเนวทำงทีม
่ งุ่ เน้น
กับภำคธุรกิจ

จัดสรรทรัพยำกรที่พอเพียงเพื่อให้
ภำคธุรกิจ
สำมำรถปฏิบัตต
ิ ำมมำตรฐำนระหว่ำง
ประเทศให้สำเร็จลุล่วงในกำร
ดำเนินงำน ในงำนออนไลน์และ
ออฟไลน์ของบริษัท ด้วย
กระบวนกำรตรวจสอบอย่ำงรอบด้ำน

- กำรออกแบบและกำรนำ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับควำมรับ
ผิดด้ำนสิทธิมนุษยชนของ
ภำคธุรกิจที่อำศัยควำม
เชี่ยวชำญจำกทั้งภำยใน
และภำยนอก ไปปฏิบัติ

(due diligence) ที่ประกอบไปด้วย
กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิ

- ข้อมูลและควำมคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์จำกลูกค้ำ ผู้
ทรงสิทธิที่ได้รับผลกระทบ
ประชำสังคม และนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนใน
กลไกกระบวนกำร
ตรวจสอบอย่ำงรอบด้ำน
และกำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนของ
ชุมชน

มนุษยชน (HRIAs) กำรประเมินผล
กระทบด้ำนเพศสภำพ กำรออกแบบ
และกำรตัดสินใจทำงวิศวกรรมที่
มุ่งเน้นสิทธิ กำรมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย ยุทธศำสตร์ในกำร
ป้องกันหรือบรรเทำควำมเสี่ยงด้ำน
สิทธิมนุษยชน ควำมโปร่งใส และ
กำรเยียวยำอย่ำงมีประสิทธิผล

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อควำม
ร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำกำร
โยกย้ำยถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่น
อย่ำงมีศักดิ์ศรี
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำ
และกำรปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
กรอบกำรรำยงำน UNGPs
เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
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- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติของประเทศไทย ฉบับที่
๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กำรเป็นภำคีกันระหว่ำงบริษัทกับนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ซึ่งสำมำรถ
ช่วยให้บริษัทบรรลุผลตำมคำมัน
่ ใน
UNGPs และ SDG ด้วยกำรดำเนิน
นโยบำยและกำรปฏิบัติที่สอดคล้อง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนสำมำรถ
ช่วยบริษัทในกำรสร้ำงเครื่องมือ
ประเมินกระบวนกำรตรวจสอบด้ำน
สิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำนของ
บริษัทที่รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงและที่อำจจะ
เกิดขึ้น เช่น เกณฑ์วัดด้ำนสิทธิ
มนุษยชนของภำคธุรกิจที่มีตัวชี้วด
ั
ควำมมุง่ มั่นทีจ
่ ะเคำรพนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

ภำคธุรกิจ

แนวทำงนี้ลดต้นทุนและ
อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ด้วยกำรลดควำมเสี่ยงที่จะ
เกิดควำมขัดแย้งกับชุมชน
ซึ่งสำมำรถส่งผลให้กำร
ดำเนินงำนสะดุดไม่
ต่อเนื่อง เกิดต้นทุนด้ำน
ควำมปลอดภัย เสีย
ทรัพยำกรบุคคลไปกับกำร
จัดกำรวิกฤต และกำร
ฟ้องร้อง

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อควำม
ร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำกำร
โยกย้ำยถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่น
อย่ำงมีศักดิ์ศรี
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำ
และกำรปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
กรอบกำรรำยงำน UNGPs
เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติของประเทศไทย ฉบับที่
๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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กำรละเว้นจำกกำรผลักดันกฎหมำย
ที่จำกัดพืน
้ ที่ของประชำชนด้วยกำร
ที่บรรษัทมำยึดกุมกำรออกกฎหมำย
ไว้ ซึ่งขัดแย้งกับหน้ำที่ที่ต้องให้
ควำมเคำรพตำมที่กำหนดไว้สำหรับ
บริษัทธุรกิจใน UNGPs บริษัทควร
เข้ำใจและส่งเสริมพื้นที่พลเมืองแบบ
เปิดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวบริษัทเอง
และต่อสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดท
ี ำง
เศรษฐกิจของบริษัท

ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒

กำรประสำนงำนกับภำค
ประชำสังคมในประเทศ
และชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบตลอดทั่วพื้นที่
ทำงพลเมืองทีม
่ ีร่วมกัน เพื่อ
ช่วยให้เข้ำใจกฎหมำย
และกำรให้กำรอนุญำตทำง
สังคมในกำรดำเนินงำน

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อควำม
ร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
-กรอบกำรรำยงำน UNGPs
-เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติของประเทศไทย ฉบับที่
๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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บริษัทธุรกิจและนักปกป้องสิทธิ
ภำคธุรกิจ
มนุษยชนควรมีส่วนร่วมช่วย
ก่อให้เกิดกำรเคำรพสูงสุดต่อ
เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรสมำคมและกำรรวมตัว ด้วยกำร
ส่งเสริมระบบที่ปรำศจำกกำรเลือก
ปฏิบัติ รัฐบำลที่โปร่งใสและรับผิด
และกำรปลอดจำกกำรทุจริต สิ่ง
เหล่ำนี้สำมำรถบรรลุได้ด้วยกำรใช้
มำตรกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
ระหว่ำงประเทศ ด้วยกำรทำงำนกับ
รัฐบำลต่ำงๆ และด้วยกำรผลักดันทัง้
ทำงตรง ทำงอ้อม และผลักดันแบบ
รวมหมู่ ในรูปแบบของขั้นตอนรับมือ
ระยะสั้นหรือนโยบำยประกันสิทธิ
ระยะยำว

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
๒๕๖๒- ๒๕๖๔

ควำมรับผิดชอบตำม
ดุลพินิจนี้ถูกนำไปใช้โดย
ใช้มำตรกำรที่ส่งเสริม
หลักกำร ‘ไม่ก่ออันตรำย’
ซึ่งรวมถึงใช้หลักคำตัดสิน
ทำงกฎหมำยที่หนุนเสริม
แนวคิดที่วำ่ กำรละเลยหรือ
กำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่อำจถือ
ว่ำเทียบเท่ำกับเป็นกำรสมรู้
ร่วมคิด

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อควำม
ร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
-กรอบกำรรำยงำน UNGPs
-เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติของประเทศไทย ฉบับที่
๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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#ThaiBHRNetwork
๒

ละเว้นจำก
นโยบำยและ
กำรกระทำที่
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

บูรณำกำรและดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อ ภำคธุรกิจ
ค้นพบจำกกระบวนกำรตรวจสอบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน
โดยพิจำรณำหนทำงในกำรสร้ำง
อิทธิพลต่อกำรกระทำ (leverage)
หรือตัดสินใจว่ำจะยุติควำมสัมพันธ์
หรือไม่หลังจำกกำรประเมินว่ำไม่
สำมำรถสร้ำงอิทธิพลได้ กำร
กระทำเช่นนี้จะสำมำรถบรรลุได้ดว้ ย
กำรดำเนินกำรตำมหลักควำม
รับผิดชอบของบรรษัทภำยใต้
UNGPs เพื่อป้องกันและบรรเทำ
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน กำร
จัดลำดับควำมสำคัญและแก้ไข
ผลกระทบที่รุนแรง และด้วยกำรทำ
ควำมเข้ำใจว่ำบริษัทเกี่ยวข้อง
อย่ำงไรกับกำรก่อให้เกิดหรือมีส่วน
ก่อให้เกิดผลกระทบเหล่ำนั้น

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
๒๕๖๒- ๒๕๖๓

ประสิทธิผลของกำร
ดำเนินกำรในเรื่องนี้วัดได้
ด้วยกำรวิเครำะห์
องค์ประกอบเชิงคุณภำพ
เช่น ตัวชี้วด
ั เฉพำะของ
บริษัท ควำมเห็นของผู้
ได้รับผลกระทบ และกำร
ดำเนินกำรของผูจ
้ ัดหำ
สินค้ำและวัตถุดิบและอื่นๆ
ที่บริษัทมีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจด้วย

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อควำม
ร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
-กรอบกำรรำยงำน UNGPs
-เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติของประเทศไทย ฉบับที่
๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
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ดำเนินมำตรกำรทัง้ ปวงที่จำเป็นและ
ชอบด้วยกฎหมำยเพื่อดูแลให้กำร
ประกอบธุรกิจไม่ก่อให้เกิด มีส่วน
ก่อให้เกิด หรือยังคงสมรู้ร่วมคิดกับ
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยง
คำขอจำกรัฐให้ร่วมมือปิดกั้นกำร
แสดงควำมเห็นหรือจับตำสอดส่อง
ข้อมูลข่ำวสำร จัดระบบโครงสร้ำง
ร่วมกับภำคีธุรกิจเพื่อดูแลให้ทุกฝ่ำย
ยึดควำมรับผิดชอบด้ำนสิทธิ
มนุษยชน และสร้ำงอิทธิพลใน
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจทีม
่ ีอยู่ก่อน
แล้วเพื่อป้องกันหรือบรรเทำ
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนที่
รุนแรง

ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒- ๒๕๖๓

กำรดำเนินกำรทุกอย่ำงที่
เป็นผลจำกกำรมี
ปฏิสัมพันธ์ภำยนอกของ
ธุรกิจปลอดจำกผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่
เกิดขึ้นจริงและที่อำจ
เกิดขึ้นอันมีธุรกิจนั้นเป็น
ต้นตอ มีส่วน หรือเกี่ยวข้อง
โดยผ่ำนกำรดำเนินงำน
กำรลงทุน กำรผลิตหรือ
กำรบริกำรใดๆ

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อควำม
ร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
-กรอบกำรรำยงำน UNGPs
-เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติของประเทศไทย ฉบับที่
๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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๓

กำรมีส่วนร่วม
ของภำคธุรกิจ
ในกำรส่งเสริม
สิทธิของนัก
ปกป้องสิทธิ
มนุษยชน

ส่งเสริมแบบอย่ำงกำรปฏิบัตท
ิ ี่ดข
ี อง ภำคธุรกิจ
ธุรกิจที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมถึง
สิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่
มีปฏิบต
ั ิกำรเชิงบวก โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในประเทศและภำคส่วนที่คน
เหล่ำนี้มีควำมเสี่ยงสูง บรรษัท
สำมำรถช่วยได้ด้วยกำรสร้ำงควำม
ตระหนักในภำคธุรกิจ โดยกำรช่วย
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้เหมำะสม
กับบริบทท้องถิ่นหรือแนวปฏิบัตข
ิ อง
ภำคส่วนนั้นๆ และอำจเสริมโดยกำร
ทำตนเป็นแบบอย่ำงในทำงปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
๒๕๖๒- ๒๕๖๓

‘หน้ำที่ที่ต้องใส่ใจดูแล’
ของบริษัทแม่ขยำย
ครอบคลุมไปถึงประเทศ
ต่ำงๆ ที่บรรษัทมีสำนักงำน
ใหญ่ สำนักงำนประจำ
ประเทศ บริษัทลูก หรือผู้
จัดหำสินค้ำและวัตถุดบ
ิ
ตั้งอยู่

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อควำม
ร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
-กรอบกำรรำยงำน UNGPs
-เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติของประเทศไทย ฉบับที่
๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ช่วยในกำรขยำยกำรปฏิบัติเชิงบวก ภำคธุรกิจ
ที่ดำเนินอยู่ในประเทศ ภำคส่วน
และอุตสำหกรรมต่ำงๆ ที่เคำรพและ
ส่งเสริมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภำพของประชำชน เครือข่ำย
ธุรกิจ วงประชุมผู้นำธุรกิจ และ
สมำคมอุตสำหกรรมต่ำงๆ ได้รับกำร
เสริมอิทธิพลมำเพื่อจุดประสงค์นี้

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
๒๕๖๒- ๒๕๖๓

มั่นใจได้ว่ำมีกำรปฏิบัตต
ิ ำม - UNGPs Pillar II
มำตรฐำนและพันธกรณี
- SDGs
ระหว่ำงประเทศ
- OECD Guidelines for Multinational Enterprises
- 10 Principles of the UN
Global Compact
- International Finance Corporation (IFC) Performance
Standards
- UNGPs Reporting Framework
- Corporate Human Rights
Benchmark (CHRB)
- 12th National Economic
and Social Development
Plan of Thailand (20172021)
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ดำเนินมำตรกำรส่งเสริมกำรแก้ไข
ภำคธุรกิจ
กฎหมำยและจัดกำรผลกระทบจำก
ธุรกิจต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
และสิทธิมนุษยชนในประเทศที่เป็น
ต้นทำงของวัตถุดิบ ถึงจะไม่มีส่วน
รับผิดชอบต่อกำรละเมิดเหล่ำนี้ก็ตำม
มำตรกำรเหล่ำนี้อำจเป็นมำตรกำร
เชิงลบทีป
่ ้องกันกำรละเมิดหรือ
มำตรกำรเชิงบวกทีม
่ ุ่งส่งเสริมสิทธิ
ของบุคคลรวมถึงนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนก็ได้

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
๒๕๖๒- ๒๕๖๔

บริษัทธุรกิจเกิดมีควำม
รับผิดชอบทำงจริยธรรมต่อ
อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ
และประชำชนทีต
่ นได้
ประโยชน์มำโดยตลอด

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อควำม
ร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
-กรอบกำรรำยงำน UNGPs
-เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติของประเทศไทย ฉบับที่
๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ให้ควำมช่วยเหลือโดยตรงแก่นัก
ภำคธุรกิจ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น สนับสนุน
กองทุนสนับสนุนทำงกฎหมำยแก่นัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน บริษัทที่ให้
กำรสนับสนุนสำมำรถใช้เรือ
่ งนี้ใน
กำรชักจูงให้บริษัทที่ฟ้องร้องเปลี่ยน
ทัศนคติและท่ำทีต่อนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนได้

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
มีควำมคุ้มครองอย่ำง
เหมำะสมขณะให้กำร
สนับสนุนดังกล่ำว

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อควำม
ร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
-กรอบกำรรำยงำน UNGPs
-เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติของประเทศไทย ฉบับที่
๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork

เสำหลักที่ ๓ หน้ำทีข
่ องรัฐ และภำคธุรกิจในกำรเยียวยำ (Remedy)
ลำดับที่

๑

ประเด็น

กิจกรรม

กำรร้องเรียน
กำหนดให้มีกลไกกำรร้องทุกข์และ
ร้องทุกข์ ขอ
ช่วยเหลือทีม
่ ีประสิทธิภำพ เหมำะสม
ควำมช่วยเหลือ และเพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรดำเนินธุรกิจ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

-กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงมหำดไท
ย

กรอบ
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
๒๕๖๒ –
๒๕๖๖

-กระทรวงพำณิชย์

ตัวชี้วด
ั

ชำติ /SDGs/UNGPs
มีกลไกกำรร้องทุกข์และ
ช่วยเหลือทีม
่ ีประสิทธิภำพ
เหมำะสม และเพียงพอ เพื่อ
แก้ไขปัญหำกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรดำเนินธุรกิจ

-กระทรวง
อุตสำหกรรม
วิธีกำรร้องเรียนต่อหน่วยงำนและ
เจ้ำหน้ำที่รัฐควรเป็นไปอย่ำง
รวดเร็ว เป็นกลำง เป็นอิสระ และ
เป็นผู้เชี่ยวชำญอิสระ โดยกำร
เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพ
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินศำลปกครอง
และคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

-กระทรวงยุติธรรม

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

๒๕๖๒

พัฒนำศักยภำพทรัพยำกร
และควำมรู้ของบุคคลและ
สถำบันที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

แห่งชำติ (NHRCT) ในระดับชำติ
และระดับท้องถิ่น
๒

กำรส่งเสริม
ระบบไกล่เกลี่ย
และกลไกกำร
ระงับข้อพิพำท
ทำงเลือก ไข
ข้อข้องใจ

ส่งเสริมระบบกำรไกล่เกลี่ยในทุก
ระดับชั้นของกระบวนกำรยุตธ
ิ รรม
ตลอดจนกำรพัฒนำกลไกกำรระงับ
ข้อพิพำททำงเลือก

-สำนักงำนอัยกำร
สูงสุด
-กระทรวงยุติธรรม
-สำนักงำนศำล
ยุติธรรม

๒๕๖๒- ๒๕๖๔

มีกิจกรรม/โครงกำร/
มำตรกำรทีจ
่ ัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมกำรไกล่เกลี่ยใน
ทุกระดับชั้นของ
กระบวนกำรยุติธรรม
ตลอดจนกำรพัฒนำกลไก

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork

ส่งเสริมกลไกกำรไกล่เกลี่ยและ
ชดเชยของบริษัท นำองค์ประกอบ
ของสิทธิมนุษยชนเข้ำมำใช้กับกำร
บริกำรลูกค้ำและรวมกลไกกำรร้อง
ทุกข์ด้ำนจริยธรรมผ่ำนสำยด่วนที่
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ ควร
อนุญำตให้ผู้อน
ื่ ยื่น หรือดำเนินคดี
ในนำมของผู้เสียหำยที่อยู่ในควำม
กลัวเนื่องจำกกำรถูกทำให้เป็นชำย
ขอบ
๓

กำรดำเนินคดี

ภำคธุรกิจ

กำรเพิ่มประสิทธิภำพและ
-สำนักงำนอัยกำร
งบประมำณและให้กำรช่วยเหลือ
สูงสุด
ในกำรเข้ำถึงระบบยุตธ
ิ รรมสำหรับ
-กระทรวงยุติธรรม
ผู้เสียหำยและเหยื่อที่เป็นนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
ครอบครัวโดยกองทุนยุตธ
ิ รรมและ
ที่ปรึกษำกฎหมำยกองทุนยุติธรรม
และกลไกต่ำง ๆต้องเป็นอิสระ โดย
กำรช่วยเหลือสิ่งนีจ
้ ะต้องรวมถึง
ควำมช่วยเหลือจำกอันตรำยที่
เกิดขึ้นและควำมเสี่ยงต่อบุคคล ทัง้
สำหรับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจและต่อต้ำนกำร
คุกคำมทำงศำลผ่ำนคดี ที่กลั่น
แกล้งด้วยกระบวนกำรยุติธรรม

๒๕๖๒

กำรระงับข้อพิพำท
ทำงเลือก

๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

กลไกเหล่ำนี้ตรงตำม
เกณฑ์ประสิทธิภำพใน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

UNGPs

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ -มีที่ปรึกษำ ช่องทำง/
กลไก/มำตรกำรในกำรให้
ควำมช่วยเหลือนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเพือ
่ ให้
เข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรม
-กำรเข้ำถึงกำรทุนยุตธ
ิ รรม
โดยรวมถึงบุคคลไร้
สัญชำติ และนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนกลุ่มชนเผ่ำ
พื้นเมือง

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

(SLAPP)
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
พิจำรณำแก้ไขกฎหมำยสำหรับ
พนักงำนอัยกำรให้สำมำรถ
ดำเนินคดีผ่ำนคดีฟ้องร้องในชั้น
ศำลได้

-สำนักงำน
อัยกำรสูงสุด

๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีกำรแก้ไขกฎหมำย
สำหรับพนักงำนอัยกำรให้
สำมำรถดำเนินคดีผ่ำนคดี
ฟ้องร้องในชั้นศำลได้

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

พัฒนำควำมรู้และทักษะต่อเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบต่อกำรใช้กฎหมำย
ระเบียบนโยบำยที่ถูกต้อง และชอบ
ธรรม ต่อกำรเนื่องจำกกระทำผิด
นอกรำชอำณำจักร

-สำนักงำน
อัยกำรสูงสุด

๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ เพื่อ
พัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ใช้กฎหมำย ระเบียบ
นโยบำยที่ ถูกต้องและชอบ
ธรรม ต่อกำรกระทำผิด
นอกรำชอำณำจักร

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

หลีกเลี่ยงและยุติกำรดำเนินกำรทำง
กฎหมำยกับบุคคลที่ถูกสอบสวน
ฟ้อง หรือดำเนินคดีจำกกลุ่มธุรกิจ
เพียงเพรำะกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่ได้รับกำรคุ้มครองตำม
กฎหมำยสิทธิมนุษยชนสำกลหรือ
เพียงกำรออกมำพูดถึงกำรละเมิด
ชดเชยกำรสูญเสียของกำรกำร
ดำรงชีวิตที่เกิดขึน
้ จริง ชดเชยกำร
สูญเสียที่เกิดจำกกำรบกพร่องอย่ำง
ตั้งใจและชดเชยค่ำใช้จำ่ ยที่เกิดขึ้น
จำกกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย

-กระทรวง
ยุติธรรม

ใช้มำตรกำรในทั้งนโยบำยและกำร
ปฏิบัติเพือ
่ ประกันควำมปลอดภัยให้
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเมื่อมีกำร

-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒

- ภำคธุรกิจ

กำรชดเชยค่ำเสียหำยได้
จ่ำยครบและเหมำะสม
สำหรับนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน และครอบครัว

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกระบวนกำรป้องกัน
สำหรับนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนและวิธีต่ำง ๆ ที่

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
เข้ำถึงกลไกกำรไกล่เกลี่ยและ
ชดเชยมำตรกำรที่เกล่ำถึงนั้น
สำมำรถทำได้โดยกำรสร้ำงควำม
ตระหนักในกำรคุม
้ ครองพยำน,กำร
เพิ่มเจ้ำหน้ำที่และทรัพยำกรที่ได้รับ
มอบหมำยให้สำนักงำนคุม
้ ครอง

เข้ำถึงกลไกกำรไกล่เกลี่ย
และชดเชย

-สำนักงำนศำล
ยุติธรรม
-คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ

-SDG เป้ำหมำยที่ ๑๖
-UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓
๑

พยำน,เป็นหน่วยงำนอิสระ,กำรจัด
อบรมพิเศษสำหรับเจ้ำหน้ำที่
คุ้มครองพยำนสอบสวนโดยกำรอัด
วีดีโอ, แจ้งผูพ
้ ิพำกษำอัยกำรทนำย
และแพทย์เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
พยำน
๔

กำรเยียวยำ

เยียวยำเหยื่อ/ผู้เสียหำยตำม
ปฏิญญำว่ำด้วยหลักกำรพื้นฐำน
เกี่ยวกับกำรอำนวยควำมยุติธรรม
แก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยจำก
อำชญำกรรมและกำรใช้อำนำจ
โดยมิชอบ (UN Declaration of
Basic Principles of Justice for

-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกำรปรับปรุงระบบ และ
มำตรกำรเยียวยำเหยื่อ/
ผู้เสียหำยเพื่อให้เป็นไป
ตำมปฏิญญำสำกลว่ำ
ด้วยกำรอำนวยควำม
ยุติธรรม ตำมควำม
เหมำะสม และเพศสภำวะ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
-SDG เป้ำหมำยที่ ๑๖
-UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓
๑

Victims of Crime and Abuse of
Power) ตำมควำมเหมำะสมและ
เพศสภำวะ
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
ประสำนงำนช่วยเหลือเหยื่อทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม อำชีพ
ฯลฯ

กระทรวงกำร
พัฒนำสังคม
และควำม
มั่นคงของ
มนุษย์

๒๕๖๒๒๕๖๖

-กระทรวง
ยุติธรรม

- มีมำตรกำรประสำนงำน
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ
เพื่อประโยชน์ในกำรใช้
ควำมช่วยเหลือเหยื่อทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
สังคม อำชีพ ฯลฯ

-กระทรวง
สำธำรณสุข
สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติรับรองกำรเยียวยำที่มีประสิทธิภำพ
กระทรวงยุติธรรม
แก่บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องในคดี
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่สงสัย
ว่ำเป็นเหยื่อของกำรถูกบังคับให้สูญ
หำยต้องมีกำรดำเนินกำรตำม
นโยบำยเพื่อให้มั่นใจว่ำญำติผู้แทน
หรือที่ปรึกษำของบุคคลเหล่ำนี้ได้รับ
กำรเข้ำถึงกระบวนกำรพิจำรณำคดี
และมำตรกำรก่อนขึ้นศำลหรือกลไก
อื่นๆเพื่อเข้ำถึงกำรเยียวยำทีเ่ กี่ยวกับ
กำรกำรถูกบังคับให้สูญหำย

- ดำเนินกำรให้ควำม
คุ้มครอง และดูแลผู้ถูก
เลือกปฏิบัตด
ิ ้วยเหตุแห่ง
เพศ และผู้ถูกกระทำควำม
รุนแรง

๒๕๖๒

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
-SDG เป้ำหมำยที่ ๑๖
-UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓
๑

ญำติผู้แทน หรือที่ปรึกษำ
ข้อ ๑๗ (๑)(ฉ) อนุสัญญำ
ของบุคคลที่ถูกบังคับให้
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำร
สูญหำยเข้ำถึงกระบวนกำร คุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำร
เยียวยำ
หำยสำบสูญ (ICPPED)
- รำยงำยของคณะทำงำนกำร
บังคับบุคคลให้สูญหำยว่ำด้วย
ควำมคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ
ในควำมจริงที่เกี่ยวข้องกับกำร
บังคับบุคคลให้สูญหำย
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
ต่อต้ำนรัฐบำลและคำขอส่วนบุคคลที่ ภำคธุรกิจ
จำกัดหรือลบเนื้อหำโดยท้ำทำย
คำสั่งต่อศำลหำกขำดพื้นฐำนทำง
กฎหมำยให้ถือว่ำเป็นละเมิดสิทธิ์ที่
ชอบด้วยกฎหมำย,พัฒนำกลไกกำร
ชดใช้ทช
ี่ ัดเจนสำหรับบุคคลที่มี
เนื้อหำที่ถูกกฎหมำยภำยใต้
กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำง
ประเทศ,บริษัทควรแจ้งให้ผู้ใช้ทรำบ
ว่ำเนื้อหำของพวกเขำถูกลบด้วย
เหตุผลพื้นฐำน และมีโอกำสทีจ
่ ะท้ำ
ทำยกำรตัดสินเหล่ำนั้น

๒๕๖๒๒๕๖๓

- เฉพำะคำขอและคำสั่งที่
ถูกกฎหมำยภำยใต้
กฎหมำยสิทธิมนุษยชน
ระหว่ำงประเทศเท่ำนั้น

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

- กลไกเหล่ำนี้เป็นไปตำม
เกณฑ์กระบวนกำรซึ่ง
กำหนดไว้ในกฎหมำย
สิทธิมนุษยชนระหว่ำง
ประเทศพร้อมมำตรกำร
ปกป้องกระบวนกำรที่
อธิบำยอย่ำงชัดเจนใน
นโยบำยของบริษัท

-UNGP ข้อที่

-SDG เป้ำหมำยที่ ๑๖
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓
๑

- มีกำรเผยแพร่
หลักเกณฑ์ภำยใน
สำหรับกำรลบเนื้อหำ

ศึกษำวิเครำะห์ช่อวงว่ำงทำง
กฎหมำยและอุปสรรคในกำร
เข้ำถึงควำมยุติธรรมของนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อจะได้
พัฒนำกระบวนกำรเยียวยำ
ทำให้กำรศึกษำดังกล่ำวมีผลและ
มำตรกำรในกำรตอบสนองต่อ
สำธำรณะ

-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีกำรศึกษำวิเครำะห์
ช่องว่ำงทำงกฎหมำยและ
อุปสรรคในกำรเข้ำถึง
ควำมยุตธ
ิ รรมของนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
-SDG เป้ำหมำยที่ ๑๖
-UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑
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