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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 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 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 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
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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
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
● กำรรวมถึงตัวแทนของชุมชนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มภำคประชำสังคมในคณะกรรมกำรยกร่ำงเพื่อให้มีส่วนร่วมอย่ำงจริงใจและ
โปร่งใสในกระบวนกำร
● ดำเนินกำรหำรือระดับภูมิภำคเพิ่มเติมด้วยกำรมีส่วนร่วมที่มีควำมหมำยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้ งหมดในร่ำงแผนปฏิบัติ
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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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
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บทที่ ๕ กำรลงทุนระหว่ำงประเทศและบรรษัทข้ำมชำติ
ชื่อที่เเนะนำ: บทที่ ๕: กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ ข้อตกลงทำงกำรค้ำ และบรรษัทข้ำมชำติ
คำอธิบำย:พวกเรำ มูลนิธิมำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิ มนุษยชนแห่งประเทศไทยมีควำมยินดีในควำมพยำยำมของรัฐบำล
ไทยที่ปฏิ บัติ ตำมสิท ธิและมำตรฐำนสำกลที่ เกี่ย วข้ องกั บพั นธกรณี นอกอำณำเขตอั นเกิดจำกกิ จกรรมทำงธุร กิจ กำรลงทุน และกำร
เจรจำข้อตกลง จำกควำมพยำยำมระดับชำติรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๕๙ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒
พฤษภำคม ๒๕๖๐ อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิบัติเหล่ำนี้จะดำเนินต่อไปในลักษณะที่ยั่งยืนมำกขึ้นและได้รับกำรเสริมโดยควำมพยำยำมใน
ระดั บ ภู มิ ภ ำคและกรอบกฎหมำยและข้ อ บั ง คั บ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ขึ้ น ในประเทศ ซึ่ ง ถื อ เป็ น สิ่ ง ส ำคั ญ ที่ ใ นขณะที่ จั ด กำรกำรลงทุ น ใน
ต่ำงประเทศและบริษัทข้ำมชำติ ในบทที่ ๕ ให้กำรรับรองและกำรคุ้มครองในกรอบภำยในประเทศและภูมิภำคโดยมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนกำร
เรำขอขอบคุณควำมพยำยำมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม สำหรับกำรติดตำมส่วนที่มีควำมสำคัญอันดับแรก
ของเรำตำมที่ ร ะบุ ใ น รำยงำนประเมิ น สถำนกำรณ์ สิท ธิ ม นุ ษยชนในภำคธุ ร กิ จในบริ บทระดั บภู มิ ภ ำค ของเรำ ซึ่ งจั ด ขึ้ น ในเดื อ น
มกรำคมถึงมีนำคม ๒๕๖๐ เพื่ อรั บมือ กับกำรละเมิด สิท ธิเเรงงำนและมำตรฐำนแรงงำน และเรำขอขอบคุณที่พยำยำมตรวจสอบให้
แน่ใจว่ำมีรำยละเอียดเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกับฉบับร่ำงก่อนหน้ำของแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกที่เรำทบทวนแผนปฏิบัติกำรฯและเพื่อให้ UNGPs สำมำรถดำเนินกำรได้ในเบื้องต้น เรำเชื่อว่ำสิ่งนี้จะต้องถูก
แบ่งย่อยออกเป็นขั้นตอนโดยละเอียดและกำรดำเนินกำรตำมกำหนดเวลำซึ่งมีควำมครอบคลุม ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้มั่นใจว่ำกำร
ดำเนินงำนและกำรนำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติไปใช้จะเป็นไปอย่ำงรำบรื่นในทุกระดับของสังคม เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว เรำ
ได้ จัด เตรีย มข้ อ มู ลที่ ควรปรับแก้ และเพิ่ ม เติ มในแผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บชำติ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ำ สอดคล้ องกั บมำตรฐำนสิ ทธิ ม นุ ษยชน
ระหว่ำงประเทศและ UNGPs และจัดกำรกับควำมข้อกังวล ช่องว่ำงและควำมต้องกำรของภำคประชำชนระดับท้องถิ่น ภำคประชำ
สังคม นักวิชำกำรและผู้เชี่ยวชำญภำยใต้กลยุทธ์ ตลอดกำรดำเนินธุรกิจของ ของมูลนิธิมำนุษยะ และยุทธศำสตร์ด้ำนสิทธิมนุษยชน
และกำรวิเครำะห์ใน กำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติด้ำนธุรกิจกับและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย อย่ำงอิสระโดยมูลนิธิมำนุษยะ และ
เครือข่ำยธุรกิจกับเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย เพื่อจุดประสงค์ข้ำงต้น เรำขอแนะนำควำมคิดเห็นดังปรำกฏด้ำนล่ำงดังนี้:
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● ปรับแก้ข้อควำมของแผนปฏิบัติกำรระดับชำติที่เป็นสีแดง,
● เพิ่มเติมข้อควำมที่เกี่ยวกับข้อควำมกังวล ข้อกังขำ 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
คำแนะนำโดยทั่วไป: สำหรับบทกำรลงทุ นระหว่ำงประเทศและบรรษัทข้ำมชำติ ในขั้นตอนสุดท้ำยเพื่อให้มั่นใจว่ำจะสอดคล้องกับ
หน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันภำยใต้หลักกำรข้อที่ 3 ของ UNGPs ต้องให้แนวทำงที่มีประสิทธิภำพแก่องค์กรธุรกิจในกำรจัดกำรและ
บรรเทำผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนตลอดกำรดำเนินงำน ในขณะที่พิจำรณำร่ำง NAP เรำทรำบว่ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติไม่มี
มำตรกำรบังคับเพื่อให้ธุรกิจรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จำกกำรกระทำของภำคธุรกิจพวกเขำในที่ทำงำน และควรได้รับ
แรงบันดำลใจจำกแนวปฏิบัติที่ดีร ะดับโลก เช่น พระรำชบัญญัติ UK Modern-Slavery Act 2015และ หน้ำที่ขององค์กร French
Corporate Duty of Vigilance Law 2017ท้ำยที่สุดร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติฯล้มเหลวในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรโดยละเอียด
สำหรับธุรกิจที่สำมำรถชี้นำกำรกระทำของพวกเขำให้เป็นไปตำม UNGPs และควำมคิดเห็นเหล่ำนี้พยำยำมที่จะแก้ไขข้ อบกพร่องนี้
โดยกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรอย่ำงละเอียด
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I.สถำนกำรณ์ในภำพรวม
คำแนะนำเพิม
่ เติมเพือ
่ แก้ไขช่องโหว่ในแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติ
หน้ำ 87 : ข้อตกลงกำรค้ำและกำรลงทุนในระดับทวิภำคีหรือพหุภำคีพยำยำมที่จะขยำยขอบเขตกำรกำกับดูแลระดับโลกให้ครอบคลุมประเด็นทำงเศรษฐกิจต่ำงๆที่ อยู่
นอกระบบสหประชำชำติและ WTO ข้อตกลงทำงกำรค้ำเรียกร้องให้ลดอุปสรรคในกำรค้ำ อย่ำงไรก็ตำมข้อตกลงดังกล่ำวมีแนวโน้มที่จะอำนวยควำมสะดวกให้กับบริษัท
ข้ำมชำติขนำดใหญ่ในกำรกำจัดธุรกิจในท้องถิ่นขนำดเล็ก โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำสิ่งนี้อำจทำให้ควำมไม่เท่ำเทียมที่มีอยู่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นและเพิ่มกำรละเมิด สิทธิ
ควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค (RCEP) และข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (TPP) เป็นสองตัวอย่ำงของข้อตกลงดังกล่ำว ควำม
ตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค (RCEP) ได้มีกำรเจรจำตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ระหว่ำง ๑๐ ประเทศในอำเซียนและหกเขตกำรค้ำเสรีในอำเซียน เป้ำหมำยคือเพื่อ “
ส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่เท่ำเทียม ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ ที่ก้ำวหน้ำ ขยำยขอบเขตและบูรณำกำรในภูมิภ ำคให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ”
หำก RCEP ถูกนำมำใช้ ประชำกรครึ่งหนึ่งของโลกจะได้รับควำมคุ้มครองรวมถึงกำรเพำะปลูกของครอบครัวขนำดเล็ก ๔๒๐ ล้ำนครัวเรือน ซึ่งผลิตอำหำร ๘๐% ของ
ภูมิภำค เมื่อเดือนธันวำคม ๒๕๖๑ กำลังมีกำรร่ำงแผนกำรเพื่อสรุปกำรเจรจำ RCEP ภำยในปี ๒๕๖๒ และช่วงต้นปี ๒๕๖๒ ประเทศไทยได้ปรับปรุงกำรเจรจำกับอินเดีย
เพื่อสรุป RCEP ภำยในปีดังกล่ำว
หลังจำกที่สหรัฐฯออกจำก TPP ในปี ๒๕๖๐ กลุ่มประเทศแปซิฟิกสิบเอ็ดประเทศที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ได้ทำกำรแก้ไขข้อตกลงและเปลี่ยนชื่อเป็น Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ซึ่งลงนำมเมื่อวันที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๑ สนธิสัญญำนี้ ประเทศสมำชิกต้องให้สัตยำบันอนุสัญญำระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ปี ๒๕๓๔ (UPOV 1991) และมีข้อกำหนดสำหรับกำรเชื่อมโยงกันของกฎระเบียบซึ่งกำหนดให้รัฐบำลที่ลงนำมต้องมีส่วนร่วมกับ
'ผู้มีส่วนได้เสีย' ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้ำงนโยบำยสำธำรณะเพื่อให้พื้นที่สำหรับบริษัทในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรกำหนดนโยบำยระดับชำติในประเทศสมำชิกอื่นๆ
CPTPP ควรจะลดหรือขจัดอุปสรรคทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศสมำชิก และยกเลิกกำรเก็บภำษี ๙๕% จำกสินค้ำที่ซื้อขำยในประเทศผู้ลงนำม ในช่วงปลำยปี ๒๕๖๑
ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสมำชิกผู้ลงนำมใน CPTPP แม้ว่ำจะมีกำรเจรจำกันว่ำจะเข้ำร่วมในปี ๒๕๖๒ มีกำรรับฟังสำธำรณะทั่วทุกภูมิภำคในประเทศไทยระหว่ำงเดือน
สิงหำคมถึงกันยำยน ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งผลลัพธ์ได้ส่งต่อไปยัง CPTPP ข้อกังวลที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ควำมสนใจ ได้แก่ กำรเข้ำถึง
สินค้ำบริกำรและกำรลงทุนกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำสำธำรณสุข กำรระงับข้อพิพำทของนักลงทุนและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของรัฐบำล เกษตรกรไทยและองค์กรภำค
ประชำสังคมได้หยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำที่บังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ซึ่งกีดกันไม่ให้พวกเขำใช้ เมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับสิทธิบัตร อย่ำงไรก็
ตำมเรื่ องสำคั ญในคำตอบของรัฐคื อเกษตรกรยัง คงสำมำรถรวบรวมและน ำเมล็ด พืช กลับ มำใช้ใ หม่เพื่ อจุด ประสงค์ที่ ไม่ใช่ เชิงพำณิช ย์เท่ ำนั้นแล ะ CPTPP ไม่ไ ด้
กำหนดกำรนำเข้ำที่จำเป็นของ GMOs ซึ่งถือเป็นควำมกังวลของเกษตรกรและพระรำชบัญ ญัติกักกันพืช ของประเทศไทย นอกจำกนี้ยังมีกำรยืนยันว่ำประเทศไทยจะ
ได้รับประโยชน์จำกกำรสร้ำงของตลำดขนำดใหญ่
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

II. ข้อท้ำทำย
คำแนะนำเพิม
่ เติมเพือ
่ แก้ไขช่องว่ำงในแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติ
หน้ำ ๘๙ : ผลกระทบของกำรลงทุนและข้อตกลงกำรค้ำเสรีทม
ี่ ต
ี อ
่ สิทธิและควำมเป็นอยูข
่ องชุมชน:ข้อตกลงกำรค้ำระดับทวิภำคีและระดับภูมิภำคเช่นควำมตกลงหุ้นส่วน
ทำงเศรษฐกิจระดับภูมภ
ิ ำค (RCEP) และข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้ำวหน้ำของข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งกำรลงทุนและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องมักส่งผลกระทบในทำงลบ สิ่งเหล่ำนี้เกิดขึ้นเนื่องจำกเนื้อหำรวมถึงกระบวนกำรเจรจำต่อรองของข้อตกลงเหล่ำนี้ เนื่องจำกกระบวนกำรร่ำงและเจรจำ
ขำดควำมโปร่งใสและขำดมีส่วนร่วมของประชำชน ข้อกำหนดและเนื้อหำส่งผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิต ควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและสิทธิต่อสุขภำพของบุคคลและชุมชน
ซึ่งเกิดจำกผลกระทบด้ำนลบต่อกำรทำงำนโดยลดค่ำจ้ำงเพื่อดึงดูดกำรลงทุน ลดควำมมัน
่ คงด้ำนอำหำรโดยกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกทรัพยำกรและควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพซึ่งเป็นผลมำจำกข้อตกลงเหล่ำนี;้ และภัยคุกคำมต่อสิทธิด้ำนสุขภำพอันเป็นผลมำจำกควำมยำกลำบำกในกำรเข้ำถึงยำที่ชว่ ยชีวต
ิ ในรำคำที่
เหมำะสมและผลที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ และอุปสรรคทีค
่ รอบคลุมทั่วโลกเนื่องจำกกำรรวมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำของควำมตกลงว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำ
(TRIPS) และกลไกกำรระงับข้อพิพำทของรัฐระหว่ำงนักลงทุนเอกชนกับรัฐ (ISDS) ในข้อตกลงกำรค้ำ ข้อตกลงเหล่ำนี้ถูกพบว่ำมีผลกระทบในทำงลบต่อสิทธิของสตรี
และชนเผ่ำพืน
้ เมือง ในกำรเข้ำถึงวิธีกำรเยียวยำหรือกลไกกำรแก้ไขข้อร้องทุกข์เช่นกลไก ISDS พบว่ำโดยทั่วไปแล้วเอื้อต่อนักลงทุนมำกกว่ำกำรปกป้องผลประโยชน์
สำธำรณะ ซึง่ ถือเป็นควำมล้มเหลวในกำรแก้ไขผลกระทบของกำรกระทำที่ไม่พึงประสงค์ต่อบุคคลและชุมชน

สำหรั บกำรศึ ก ษำให้เ ข้ ำ ใจเพิ่ม เติ ม เกี่ ยวกั บควำมท้ ำ ทำยที่ต้ อ งเผชิ ญโดยผู้ ที่ ไ ด้รั บผลกระทบจำกผลกระทบทำงลบทำงธุ ร กิ จ ทั้ ง
เกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิและมำตรฐำนแรงงำน โปรดดูบทกำรประเมินเชิงสรุปเรื่องที่พัฒนำขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินพื้นฐำน
ระดับชำติ โดยมูลนิธิมำนุษยะและเครือข่ำย BHR ของประเทศไทย
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III. แผนปฏิบัตก
ิ ำร Action Plan
เสำที่ ๑: หนำ้ทขีอ
่ งรฐัในกำรคมุค
้ รอง (Protect)

ลำดับที่

ประเด็น

๑

กำรปรับปรุงแก้ไขและ
กำรนำมำปรับใช้ของ
กฎหมำย กฎระเบียบ
นโยบำยและ
มำตรกำรตำงๆ ที่
เกีย
่ วของ

กิจกรรม
จัดทำแนวปฏิบัติและกระบวนกำรในกำร
ตรวจสัญญำในกรณีทภ
ี่ ำครัฐทำธุรกิจกับ
บรรษัทขำมชำติทั้งนี้ โดยคำนึงถึงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
-สำนักงำน
อัยกำร
สูงสุด

กรอบ
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
๒๕๖๒๒๕๖๖

ประเมินสิทธิมนุษยชนรอบด้ำน (HRDD)
ประกอบด้วย

ตัวชีว้ ด
ั
มีกำรจัดทำแนวปฏิบัติ
และ
กระบวนกำรตรวจสัญญำ
ในกรณีภำครัฐทำธุรกิจ
กับบริษัทขำมชำติโดย
คำนึงถึงกำรประเมินสิทธิ
มนุษยชนรอบด้ำน
(HRDD) ประกอบด้วย

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ/SDGs/UNGPs
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เปำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗,
๘, ๙, ๑๐

มีกำรปรึกษำหำรือกับผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลทีไ่ ด้รับผลกระทบ
และกลุ่มชุมชนศึกษำแนวทำงกำรนำไปใช้
กำรแก้ไขหรือกำรพัฒนำกฎหมำย
นโยบำยหรือกลไกที่เป็นรูปธรรมในกำร
ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนนอก
อำณำเขตเพื่อให้เกิดกำรปกป้อง คุ้มครอง
เยียวยำและเกิดควำมรับผิดชอบข้ำม
พรมแดน ที่สอดคลองกับมำตรฐำนสำกล

-กระทรวงกำร ๒๕๖๒ตำงประเทศ
๒๕๖๖
-กระทรวง
ยุติธรรม

-มีกำรปรับปรุง พัฒนำ
กฎหมำย
นโยบำย หรือกลไกใน
กำรตรวจสอบกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนนอกอำณำ
เขต เพื่อให้เกิดกำร
ปกป้อง คุ้มครอง เยียวยำ
และเกิดควำมรับผิดชอบ
ข้ำมพรมแดนที่สอดคลอง

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เปำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
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อำทิ OECD Guideline for Multinational

กับ มำตรฐำนสำกล อำทิ

๗,

Enterprises ซึ่งควรรวมถึงกำรออก
กฎหมำยตำมมติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๕๙
เพื่อขยำยขอบเขตและควบคุมกำรลงทุน
ในต่ำงประเทศของไทยให้ดีขึ้นรวมถึงกำร
จัดหำหน่วยงำนกำกับดูแลที่เป็นเอกเทศ
สำหรับโครงกำรข้ำมพรมแดนทัง้ หมด

OECD Guideline for

๘, ๙, ๑๐

ศึกษำแนวทำงแก้ไขพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ.๒๕๓๕ ให้มีกำรกำกับควบคุม ดูแล
และลงโทษ ในเรือ
่ งของกำรลงทุนของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ทม
ี่ ี
กำรไปลงทุนในต่ำงประเทศ ไม่ว่ำรูปแบบ
กำร
ลงทุนจะเป็นไปในรูปแบบบริษัทลูก หรือ
กิจกำรร่วมค้ำ และพัฒนำหลักกำรกำกับ
ดูแลที่ดี (Corporate GovernanceCode:
CG code) ให้มีสภำพบังคับตำม
กฎหมำย

Multinational Enter-

- กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
prises
สิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำร
- วิเครำะห์ผลกระทบของ เมือง
โครงกำรพัฒนำก่อนและ - กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
หลังกำรดำเนินกำรตำม สิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และ
กฎหมำยที่ควบคุมกำร
วัฒนธรรม
ลงทุนข้ำมพรมแดนทั้งใน - ข้อเสนอแนะทั่วไปของ
ระดับรัฐและระดับภูมภ
ิ ำค คณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิทำง
ด้วยกำรแบ่งปันข้อมูลที่ เศรษฐกิจ สังคม และ
ได้รับ
วัฒนธรรม ข้อ ๒๔
-กลต.

๒๕๖๒๒๕๖๖

-มีผลกำรศึกษำแนว
ทำงแก้ไข
พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
๒๕๓๕ ให้มีกำรกำกับ
ควบคุม ดูแล และลงโทษ
ในเรื่องของกำรลงทุน
ของบริษัททีจ
่ ดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ที่มี
กำรไปลงทุนใน
ต่ำงประเทศไม่ว่ำรูปแบบ
กำรลงทุนจะเป็นไปใน
รูปแบบบริษัทลูก หรือ
กิจกำรร่วมค้ำ และ
พัฒนำหลักกำรกำกับ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
ปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗,
๘
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ดูแลที่ดี (Corporate
GovernanceCode: CG
code) ให้มีสภำพบังคับ
ตำมกฎหมำย
ทบทวนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำรระเบียงเขตเศรษฐกิจภำค

-สศช.

-สำนักงำน
ตะวันออก (Eastern EconomicCorridor: ควำม
EEC) เช่น คำสั่ง คสช.เลขที่ ๔๗/๒๕๖๐
ร่วมมือพัฒนำ
ต้องมีกำรกำกับดูแลของกิจกรรมของภำค เศรษฐกิจกับ
ธุรกิจและผู้ลงทุนและมีบทลงโทษที่ชด
ั เจน ประเทศเพื่อน
หำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือผลกระทบที่เป็นผล
บำน
จำกกิจกรรมเหล่ำนัน
้ บุคคลและชุมชนที่
(องค์กำร
ได้รับผลกระทบควรได้รับกำรปรึกษำเพื่อ
มหำชน)
พิจำรณำผลกระทบดังกล่ำว
-สำนักงำน
EEC

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกำรประชุมทบทวน
กฎหมำย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับ
โครงกำรระเบียงเขต
เศรษฐกิจ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

EEC)
ด้วยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคคลที่ได้รับผลกระทบ
ชุมชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น ๆ ด้วยข้อมูล
จำกผู้เชี่ยวชำญอิสระใน
กระบวนกำร

ปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่
ภำคตะวันออก (Eastern เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
EconomicCorridor:
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗,
๘, ๙, ๑๐
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สร้ำงช่องทำงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงกำรระเบียงเขตเศรษฐกิจภำค

-สศช.

-สำนักงำน
ควำม
Corridor: EEC) รวมถึงเขตเศรษฐกิจ
รวมมือพัฒนำ
พรมแดนทัง้ หมด และกลไกหำรือกับชุมชน เศรษฐกิจกับ
ที่ได้รับผล
ประเทศเพื่อน
กระทบ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือมำตรกำร
บำน
ดำเนินกำรเพื่อควบคุมเนื้อหำของข้อมูลที่ (องค์กำร
สำมำรถเข้ำถึงได้
มหำชน)

๒๕๖๒๒๕๖๖

ตะวันออก (Eastern Economic

มีกำรกำหนดช่องทำง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงกำรระเบียงเขต
เศรษฐกิจภำคตะวันออก
(Eastern Economic
Corridor: EEC) รวมถึง
เขตเศรษฐกิจพรมแดน
ทั้งหมด และกลไกหำรือ
กับชุมชนที่ได้รับผล
กระทบ

กระทรวงมหำ
ดไทย

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
ปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖

-กระทรวง
อุตสำหกรรม

- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,

-สำนักงำน

๘, ๙, ๑๐

๗,

EEC
พิจำรณำร่ำงกฎหมำยที่พยำยำมแก้ไข
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.
๒๕๔๒ เพื่อให้สอดคล้องกับ UPOV91
(อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำร
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่) เนื่องจำกผลกระทบ
ในทำงลบต่อกำรเพำะปลูกและชุมชนชน
เผ่ำพื้นเมือง

กรมวิชำกำร
เกษตร

๒๕๖๒๒๕๖๔

มีกำรปรึกษำหำรือกับ
คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ
หน่วยงำนพลเรือนใน
ท้องถิ่นรวมถึงกำรให้ชน
เผ่ำพื้นเมืองมีส่วนร่วมใน
กำรตัดสินใจ ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อตัวและ
สิทธิของพวกเขำผ่ำน
กำรให้คำปรึกษำ
ล่วงหน้ำโดยใช้วิธีกำรมี
ส่วนร่วม
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นำและบังคับใช้กฎหมำย นโยบำยและ
ข้อบังคับทีจ
่ ำเป็นซึ่งกำหนดให้ บริษัทข้ำม
ชำติของไทยใช้สิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกัน
บรรเทำและแก้ไขผลกระทบด้ำนสิทธิ
มนุษยชนในกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ
รวมถึงผู้ทำสัญญำรับช่วงและในห่วงโซ่
อุปทำน ด้วยผลกระทบและควำมล้มเหลว
ในกำรกระทำซึ่งเป็นกำรลงโทษทำงอำญำ
และกำรบริหำร โดยจะต้องเป็นไปตำม
ตัวอย่ำงของกฎหมำยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรฝรั่งเศสปี ๒๕๖๐

- กระทรวง
แรงงำน

รวมกลไกที่ระบุไว้ในมำตรำ ๑๙๐ ของ
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ เข้ำในรัฐธรรมนูญ
ใหม่เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรเจรจำ
ข้อตกลงกำรค้ำทวิภำคีและระดับภูมิภำค
นอกจำกนี้ควรอนุญำตให้ข้อตกลงเหล่ำนี้
ได้รับกำรพิจำรณำโดยรัฐสภำ

-คณะรักษำ
ควำมสงบ
แห่งชำติ

๒๕๖๒๒๕๖๔

มีกำรประเมินผลกระทบ
ของธุรกิจผ่ำนกำร
ตรวจสอบซ้ำเป็นประจำ
แล้วจึงดำเนินกำรใน
ธุรกิจ บริษัทย่อยและห่วง
โซ่อุปทำน

ข้อเสนอแนะทั่วไปของ
คณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิทำง
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ข้อ ๒๔

๒๕๖๒๒๕๖๔

กำรมีส่วนร่วมของบุคคล
และชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบในกำรเจรจำ
ข้อตกลงทำงกำรค้ำทุก
ขั้นตอน

รำยงำนประจำปี ๒๕๕๖
ผู้รำยงำนพิเศษด้ำนสิทธิ
มนุษยชนเรื่องน้ำดื่มสะอำด
และสุขอนำมัย

๒๕๖๒๒๕๖๔

ข้อตกลงทำงกำรค้ำที่
สนับสนุนสิทธิด้ำน
สุขภำพ

สรุปข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- กระทรวง
ยุติธรรม
- กระทรวง
สิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยำกรธรร
มชำติ

(NCPO)
- สภำนิติ
บัญญัติ
แห่งชำติ
- กำรเจรจำ
ต่อรองของ
FTA

สร้ำงควำมมั่นใจว่ำข้อตกลงกำรค้ำระดับ
กรมเจรจำ
ทวิภำคีและระดับภูมภ
ิ ำคจะไม่มผ
ี ลกระทบ กำรค้ำระหว่ำง
ด้ำนลบต่อสิทธิด้ำนสุขภำพ ใช้กำรป้องกัน ประเทศ
ด้ำนสำธำรณสุขภำยใต้ข้อตกลงว่ำด้วย
ทรัพย์สินทำงปัญญำขององค์กำรกำรค้ำ
โลกและปฏิญญำโดฮำเพื่อส่งเสริมกำร
เข้ำถึงยำที่รำคำไม่แพงและสิทธิในกำร

ของคณะกรรมกำรสิทธิเด็ก
แห่งประเทศไทย

21

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

#ThaiBHRNetwork
ดูแลสุขภำพและยกเลิก TRIPS รวมทั้ง
บทบัญญัติและกำรระงับข้อพิพำทระหว่ำง
นักลงทุนเอกชนกับรัฐ (ISDS) ในกำร
เจรจำข้อตกลงทำงกำรค้ำ
เผยแพร่ข้อควำมของข้อตกลง RCEP
สำหรับกำรพิจำรณำและตรวจสอบของ
รัฐสภำและภำคประชำสังคมเพื่อให้
กระบวนกำรเจรจำโปร่งใสและมี
ประสิทธิภำพที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและ

กรมเจรจำ
กำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ

๒๕๖๒๒๕๖๔

มีกำรดำเนินกำรเจรจำ
อย่ำงครอบคลุมและมี
ส่วนร่วมโดยพิจำรณำ
จำกมุมมองของชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ

รำยงำนประจำปี ๒๕๕๖
ผู้รำยงำนพิเศษด้ำนสิทธิ
มนุษยชนเรื่องน้ำดื่มสะอำด
และสุขอนำมัย

๒๕๖๒๒๕๖๔

กฎหมำยที่บงั คับใช้ซึ่ง
ลดทอนควำมเป็น
อำชญำกรรมที่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำยและกำร
เข้ำถึงกำรชดใช้ควำม
คับข้องใจโดยบุคคลและ
ชุมชนโดยคำนึงถึง
ผลกระทบภำยนอกโลก

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน

บุคคลที่ได้รับผลกระทบจำก RCEP และ
คำนึงถึงมุมมองและควำมต้องกำรของพวก
เขำ
ออกกฎหมำยรับรองและบังคับใช้กฎหมำย กระทรวง
ยุติธรรม
ต่อต้ำน - SLAPP เพื่อควบคุมผลกระทบ
ของกฎหมำยเช่นพระรำชบัญญัติ
อำชญำกรรมคอมพิวเตอร์และคำสั่ง คสช.
เพื่อกำรลดทอนควำมเป็นอำชญำกรรม
ของกำรหมิ่นประมำทด้วยควำมเคำรพต่อ
โครงกำรพัฒนำที่มีกำรละเมิดนอกโลก
กำรลงทุน ในกรณีเหล่ำนีภ
้ ำระกำรพิสูจน์
จะต้องไม่ถูกวำงไว้บนจำเลย / บุคคลที่
ได้รับผลกระทบ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เปำหมำยที่ ๘, ๑๖

และ / หรือกำรลงทุนข้ำม - UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
พรมแดน
๗,
๘, ๙, ๑๐
- กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำร
เมือง
- กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
22

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

#ThaiBHRNetwork

สิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
- ข้อเสนอแนะทั่วไปของ
คณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิทำง
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ข้อ ๒๔
๒

กำรสร้ำงควำม
ตระหนักรูแ
้ ก่
นักลงทุน

นำหลักกำร UNGPs มำเผยแพร่ภำค
ธุรกิจหรือผู้ประกอบกำร โดยจัดทำชอง
ทำงสื่อสำรกับคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

-กลต.
-ตลำด
หลักทรัพย์
แห่งประเทศ
ไทย
-BOI
คณะกรรมกำร
รวม
ภำคเอกชน ๓
สถำบัน (กกร.)

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกำรจัดอบรม ประชุม
เพื่อ
เผยแพรหลักกำร

- ยุทธศำสตร์ชำติดำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน

UNGPs

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เปำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗,
๘, ๙, ๑๐

-กระทรวง
ยุติธรรม
-กระทรวง
พำณิชย์
(กรมพัฒนำ
ธุรกิจ
กำรค้ำ)
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ส่งเสริมให้ภำคธุรกิจให้ควำมควำมสำคัญ
กับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทขนำดใหญ่
และห่วงโซอุปทำนของบริษัท รวมถึงกำร
จัดจ้ำงบริกำรภำยนอกและกำรรับเหมำ
ช่วงที่อำจก่อผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อ
สิทธิมนุษยชน

มอบหมำยให้ธนำคำรแหงประเทศไทย
กำหนดให้ธนำคำรไทยมีนโยบำยปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและสังคม (Bank’s Environmental and Social Safeguards Policies) โดยเฉพำะกำรปล่อยเงินกู้ให้กับ
ธุรกิจกำรลงทุนขนำดใหญ่ ทัง้ ในไทย และ
ประเทศเพื่อนบำน โดยอำจนำหลักกำร
Equator Principle
(มำตรฐำนสำกลในกำรพิจำรณำสินเชื่อ)
มำปฏิบัติ

-กลต

กระทรวงกำร
คลัง
-ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย

๒๕๖๒๒๕๖๖

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกำรจัดอบรมภำคธุรกิจ
ให้มี
ควำมรู้ควำมเขำใจด้ำน
สิทธิ
มนุษยชน และควำม
เชื่อมโยง
ระหว่ำงบริษัทขนำดใหญ่
และห่วงโซอุปทำนของ
บริษัท รวมถึงกำรจัดจ้ำ
งบริกำรภำยนอกและกำร
รับเหมำช่วงทีอ
่ ำจก่อ
ผลกระทบที่ไม่พึง
ประสงค์ต่อสิทธิมนุษยชน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

มีกำรกำหนดนโยบำย
ปกป้องสิ่งแวดลอมและ
สังคม ในมำตรกำรกำร
ปล่อยเงินกูให้กับธุรกิจ
ไทยและต่ำงประเทศ
มีกำรประชุมหำรือ
เกี่ยวกับกำร

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

นำหลัก Equator
Principle
(มำตรฐำนสำกลในกำร
พิจำรณำ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗,
๘

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗,๘

สินเชื่อ) มำปฏิบัติ
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#ThaiBHRNetwork
๓

กำรส่งเสริมกำรลงทุน

รับรองว่ำรัฐให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักลงทุน และองค์กร
ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเคำรพ และ
ปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบ
ภำยในประเทศ ซึง่ สะท้อนถึงนโยบำยของ
รัฐในกำรบริหำร จัดกำร และคุม
้ ครอง
ประโยชน์สำธำรณะ รวมถึงกำรคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนขัน
้ พื้นฐำน สิ่งแวดลอม และ
สำธำรณสุข เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยในที่
ทำงำน และกำรประกันสังคมเป็นต้น

-กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

๒๕๖๒๒๕๖๖

-กระทรวง
พำณิชย์
(กรมเจรจำ
กำรค้ำ
ระหว่ำง
ประเทศ)

พิจำรณำมำตรกำรส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจ กลต.
ที่ตั้งอยู่ในดินแดน หรือเขตอำนำจ
อธิปไตยของไทยปฏิบต
ั ิตำมหลักกำร
UNGPs โดยในกำรริเริ่มหรือพัฒนำ
โครงกำรต้องคำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ
สิทธิกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ
ผลกระทบต่อประชำชนในพืน
้ ที่ใน
โครงกำรก่อนตัดสินใจดำเนินโครงกำร

๒๕๖๒๒๕๖๖

-กำรเจรจำควำมตกลง
เพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองกำร
ลงทุน
และข้อบทกำรลงทุนใน
ควำมตก
ลงเขตกำรคำเสรียึดถือ
หลักกำร
ปกป้อง และเคำรพสิทธิ
มนุษยชนและหลีกเลี่ยง
ผลกระทบเชิงลบ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

มีกำรอบรมให้องค์กร
ธุรกิจที่
ตั้งอยู่ในดินแดน หรือ
เขตอำนำจ
อธิปไตยของไทยปฏิบต
ั ิ
ตำม

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

หลักกำร UNGPs

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖,
๑๗
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗,
๘

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗,
๘, ๙, ๑๐
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สร้ำงควำมตระหนักรู้ ส่งเสริม และอำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจสัญชำติ
ไทยที่จะไปลงทุนในต่ำงประเทศเพือ
่ ให้
เคำรพตอหลักกำรสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบต่ำงๆ รวมถึง
กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน

-BOI

ของประเทศที่รับกำรลงทุน (host coun-

(กรมส่งเสริม
กำรค้ำ
ระหว่ำง

try) โดยอำจพิจำรณำจัดทำคู่มือ
(Guideline) กำรลงทุนในแต่ละประเทศ

-Exim Bank

๒๕๖๒๒๕๖๖

-กลต.
-กระทรวง
พำณิชย์

มีกำรฝึกอบรม/ให้ควำมรู้
ผู้
ประกอบธุรกิจทีจ
่ ะไป
ลงทุนใน
ต่ำงประเทศเพื่อให้
เคำรพต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสรำศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖,
๑๗
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,

ประเทศ)

๗,
๘, ๙, ๑๐

รับรองและบังคับใช้กฎหมำยนโยบำยและ
ข้อบังคับทีจ
่ ำเป็น
กำหนดให้มีกำรศึกษำและประเมินควำม
เสี่ยงและผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน
อย่ำงรอบด้ำน (Human Rights Due Diligence) โดยนักวิชำกำรอิสระที่ประชำชน
ในพื้นที่และสังคมยอมรับ ก่อนกำรดำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่ หรือโครงกำรที่
เกี่ยวกับกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะ รวมถึง
กรณีที่มีกำรรวมลงทุน
ระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อจัดทำ
โครงกำรเกี่ยวกับโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
บริกำรสำธำรณะที่เป็นหน้ำที่ของรัฐรวมถึง
กรณีที่รัฐมอบหมำยหน้ำที่ให้กำหนดให้มี
กำรศึกษำและประเมินควำมเสี่ยงและ
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน

- สศช
- กระทรวง
ทรัพยำกรธรร
มชำติ
และสิ่งแวด
ลอม
(สำนัก
นโยบำยและ
แผนสิ่งแวด

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกำรศึกษำประเมินควำม - ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
เสี่ยง
สร้ำง
และผลกระทบด้ำนสิทธิ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
มนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
(Human Rights Due
พัฒนำและเสริมสร้ำศักยภำพ
Diligence) โดย
ทรัพยำกรมนุษย์
นักวิชำกำรอิสระก่อน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
กำรดำเนินโครงกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
ขนำดใหญ่
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ลอม)

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘,

- กระทรวง
คมนำคม

๑๖,๑๗

กระทรวงกำร
คลัง

๗,

- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๘, ๙, ๑๐, ๑๗, ๑๘, ๑๙

(สคร)
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อย่ำงรอบด้ำน (Human Rights Due Dil-

-กระทรวง
igence) โดยนักวิชำกำรอิสระที่ประชำชน พลังงำน
ในพื้นที่และสังคมยอมรับก่อนกำรดำเนิน
-กระทรวง
โครงกำรขนำดใหญ่ หรือโครงกำรที่
อุตสำหกรรม
เกี่ยวกับกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะ รวมถึง -สำนักงำน
กรณีที่มีกำรรวมลงทุนระหวำงภำครัฐและ ควำม
ภำคเอกชนเพื่อจัดทำโครงกำรเกี่ยวกับ
ร่วมมือพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรสำธำรณะที่ เศรษฐกิจกับ
เป็นหน้ำที่ของรัฐรวมถึงกรณีที่รัฐ
ประเทศเพื่อน
มอบหมำยหน้ำที่ให้
บ้ำน
(องค์กำร
มหำชน)

มุ่งมั่นทีจ
่ ะมีกำรลงประชำมติโดยเจตนำใน
กรณีของปัญหำที่ละเอียดอ่อนหรือกำร
กระทำที่จะมีผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อสิทธิ
มนุษยชนโดยเฉพำะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรลงทุน
และกำรระงับข้อพิพำทของนักลงทุน
เอกชนกับรัฐ (ISDS) ยืนยันว่ำกำรเร่งรัด
สินค้ำสำธำรณะเป็นกำรระบุถึงผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนโดยเฉพำะ

-กระทรวง
ยุติธรรม-กรม
เจรจำกำรค้ำ
ระหว่ำง
ประเทศ

๒๕๖๒๒๕๖๓

- มีกำรหำรือกับ
คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติและ
ประเทศคู่เจรจำในกำร
ตกลงทำงกำรค้ำโดยมี
ส่วนร่วมขององค์กร
ธุรกิจและนักลงทุนทีม
่ ี
ศักยภำพ
- รับประกันควำมสมดุล
ของสิทธิมนุษยชนและ
กำรลงทุน
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พัฒนำแนวทำงกำรลงทุนที่ยั่งยืนเพื่อ
ควบคุมนักลงทุนต่ำงชำติทุกขั้นตอนของ
กำรลงทุน สิ่งเหล่ำนี้ต้องระบุสิ่งที่บริษัท
ต้องทำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยใน
ประเทศและมำตรฐำนสิทธิมนุษยชน

กระทรวง
อุตสำหกรรม

๒๕๖๒๒๕๖๓

มีกลไกและกำรเยียวยำที่
จัดกำรกับควำมต้องกำร
เฉพำะของชุมชนโดย
พิจำรณำจำกอันตรำยที่
เกิดขึ้นและข้อกำหนดที่
แตกต่ำงกันของผู้ได้รับ
ผลกระทบ

-กระทรวงกำร

๒๕๖๒๒๕๖๖

-มีกำรจัดทำคู่มือสำหรับ
ธุรกิจ
ไทยในกำรดำเนินกำร
ใน
ต่ำงประเทศที่เคำรพสิทธิ
มนุษยชนตำมหลักกำร

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

UNGPs

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖,
๑๗

ระหว่ำงประเทศโดยจัดทำหลักกำร "ละเว้น
ไม่กระทำให้เกิดอันตรำย" ผลกระทบด้ำน
สิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำนและสิทธิของ
ชุมชนในกำรเข้ำถึงกำรเยียวยำ
๔

กำรป้องกันกำรละเมิด ส่งเสริมธุรกิจไทยในต่ำงประเทศให้เคำรพ
สิทธิมนุษยชนใน
สิทธิมนุษยชน
ต่ำงประเทศ หรือกำร
ละเมิดซึง่ เป็นผลมำ
จำกกิจกรรมนอก
อำณำเขต

ต่ำงประเทศ
กระทรวงกำร
คลัง

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสรำศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์

- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗,
๘, ๙, ๑๐
พิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดทำ
จัดทำแนวทำงที่สำมำรถบังคับใช้ได้หรือ
ควำมตกลงในกำรวิเครำะห์ผลกระทบ

สำนักงำน
นโยบำยและ
แผน
สิ่งแวดล้อมข้ำมพรมแดน(transboundary สิ่งแวดล้อม
(ทส.)
EIA) กำรประเมินผลกระทบด้ำนสุขภำพ
และสิ่งแวดล้อม, กำรประเมินผลกระทบ

หน่วยงำน

๒๕๖๒๒๕๖๖
๒๕๖๒๒๕๖๓

-มีกำรหำรือ/กำรศึกษำ
ถึงควำม
เป็นไปไดในกำรจัดทำ
แนวทำง
หรือควำมตกลงในกำร
วิเครำะห์

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
ปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๓,
๑๔, ๑๕, ๑๖
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ด้ำนสิทธิมนุษยชน, กำรประเมินผลกระทบ เจรจำต่อรอง
ทำงสังคม, กำรประเมินผลกระทบทำงเพศ FTA
และกำรประเมินผลกระทบด้ำนกฎระเบียบ
และมีกำรเฝ้ำระวังตอผลกระทบข้ำม
พรมแดนทำงด้ำนสุขภำพกำรเกษตร
สังคม ทีด
่ ิน ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
ดำเนินกำรประเมินผลกระทบเหล่ำนีจ
้ ด
ั ทำ
และเผยแพร่รำยงำนและข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน
ชำยขอบและองค์กรขนำดเล็กและขนำด
กลำงสำหรับกรอบและกำรเจรจำของ FTA
และข้อตกลงกำรค้ำและกำรลงทุนอื่น ๆ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้ำม
พรมแดน (transboundary EIA)
-มีกำรหำรือและกำหนด
มำตรกำรเฝ้ำระวัง
ผลกระทบข้ำมพรมแดน
ทำงดำนสุขภำพ
กำรเกษตร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗,
๘, ๙, ๑๐
สรุปข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรสิทธิเด็ก
แห่งประเทศไทย

- กำรมีส่วนร่วมที่
ครอบคลุม มีควำมหมำย
และมีประสิทธิภำพใน
กำรกำหนดนโยบำยและ
กำรมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทัง้ หมด
เช่นชุมชนท้องถิ่นและ
CSO ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงหรือได้รับ
ผลกระทบโดยตรงหรือ
โดยอ้อมจำกกำรเป็น
หุ้นส่วนหรือข้อตกลง
กำรแสดงออกถึงมุมมอง
และควำมกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบของโครงกำร
และกำรลงทุน
- กำรรักษำควำมลับใน
ควำมพยำยำมจัดทำ
รำยงำนกำรประเมินผล
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กระทบมีข้อจำกัด อย่ำง
เคร่งครัด

กำหนดมำตรกำรป้องกันกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนในโครงกำรกำรลงทุนของ
รัฐวิสำหกิจ (และธุรกิจไทยใน

สศช
สคร(ก.คลัง)

๒๕๖๒๒๕๖๖

ต่ำงประเทศ)รวมทัง้ กลไกกำรร้องเรียน

มีกำรหำรือและกำหนด
มำตรกำรป้องกัน และ
กลไกกำรรองเรียนกรณี
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในโครงกำรกำรลงทุน
ของ
รัฐวิสำหกิจ (และธุรกิจ
ไทยใน
ต่ำงประเทศ)

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
ปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๓,
๑๔, ๑๕, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗,
๘, ๙, ๑๐

สร้ำงควำมโปร่งใสและควำมเคำรพให้กับ
ชุมชนและสิทธิส่วนบุคคลต่อข้อมูล
สำธำรณะทีม
่ ีผลกระทบต่อชุมชน
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำแม้วำ่ จะ
เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้อื่นจำกประเทศอื่น
ก็ตำม โดยกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร
ที่จะเกิดขึ้นอย่ำงเป็นระบบและทำให้
ชุมชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยไม่
จำกัด ผ่ำนหน่วยงำนที่รบ
ั ผิดชอบ

กระทรวง
ทรัพยำกรธรร
มชำติและ
สิ่งแวดล้อม

๒๕๖๒

- กลไกควำมโปร่งใสนี้
เป็นควำมรับผิดชอบ
ร่วมกันของธุรกิจและ
รัฐบำลในกำรแจ้งให้
ชุมชนทรำบก่อนกำร
พัฒนำโครงกำร

บทควำมที่ 1 ของกติกำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง
และกติกำระหว่ำงประเทศว่ำ
ด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็นอยู่ที่ดีและ
สิ่งแวดล้อมต้องเป็นสิ่งที่
บุคคลหรือชุมชนทีไ่ ด้รบ
ั
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ผลกระทบเข้ำถึงได้
สร้ำงควำมมั่นใจในกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นผลมำ
จำกผลกระทบข้ำมพรมแดน ซึง่ สำมำรถ
ทำให้สำเร็จได้โดยกำรนำวิธีกำรตำมสิทธิ
มนุษยชนมำใช้ในโครงกำรผ่ำนกลไกกำร
มีส่วนร่วมเพื่อให้แน่ใจว่ำไม่มีกำรตัดสินใจ
ใด ๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรโดยไม่ปรึกษำบุคคลและชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยมุมมองของกำรแสวงหำ
เสรีภำพ ควำมยินยอมล่วงหน้ำและกำร

- กระทรวง
อุตสำหกรรม

๒๕๖๒๒๕๖๓

- กระทรวง
ทรัพยำกรธรร
มชำติและ
สิ่งแวดล้อม

แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (FPIC) นอกจำกนี้
ให้แน่ใจว่ำชุมชนท้องถิ่นรวมถึงชนเผ่ำ
พื้นเมืองและชนกลุ่มน้อยมีบทบำทสำคัญ
ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ
ที่ดิน เนื่องจำกควำมรู้และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นเป็นสิ่งจำเป็นและต้องพิจำรณำใน
กระบวนกำรตัดสินใจ

๕

กำรพัฒนำกำร
กำหนดให้มีหน่วยงำนกลำงในกำร
ดำเนินงำนของภำครัฐ ควบคุมดูแลและตรวจสอบกรณีเกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ

- มีกำรรับประกันกำรมี
ส่วนร่วมที่กระตือรือร้น
แจ้งให้ทรำบและมี
ควำมหมำยของบุคคล

-กำรสรุปกำรสังเกตกำรณ์ของ
คณะกรรมกำรสิทธิทำง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทยปี ๒๕๕๘

ชุมชนและ CSO ตั้งแต่
เริ่มโครงกำรจนถึงทุก
ขั้นตอน รวมถึงกำร
ติดตำมประเมินผลและ
กระบวนกำรตัดสินใจ
จนกว่ำจะเสร็จสิ้น
โครงกำร

-กำรสรุปข้อสังเกตของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
ต่อประเทศไทยปี ๒๕๖๐

- มีกำรแสวงหำควำม
ช่วยเหลือจำกชุมชน
ระหว่ำงประเทศและ
ผู้เชี่ยวชำญระดับภูมภ
ิ ำค
ที่ทำงำนในพื้นที่ของ
ETOs สิทธิชุมชน กำร
ปกป้องสิ่งแวดล้อมและ
ควำมยั่งยืนทำงธุรกิจ
-กระทรวง
ทรัพยำกรธรร
มชำติและสิ่ง
แวดลอม

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกำรหำรือและพิจำรณำ
กำหนดให้มีหน่วยงำน
กลำงในกำรควบคุมดูแล
และตรวจสอบกรณีเกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่ำงประเทศ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
ปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
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- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๓,
๑๔, ๑๕, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗,
๘, ๙, ๑๐
๖

รัฐวิสำหกิจ

กำหนดให้รัฐวิสำหกิจเป็นต้นแบบให้กับ
ภำคธุรกิจ โดยกำหนดแนวปฏิบต
ั ิที่เป็น
รูปธรรมและแรงจูงใจ เช่น ตัวชีว้ ัดกำร
ดำเนินกำรของรัฐวิสำหกิจในกำรป้องกัน
และบรรเทำควำมเสี่ยงและผลกระทบด้ำน
สิทธิมนุษยชน รวมถึงทีด
่ ำเนินกำรใน
ต่ำงประเทศโดยบริษัทลูก ผู้รับจ้ำงตำม
สัญญำหรือกิจกำรร่วม
ซึ่งควรขยำยไปสู่กิจกรรมทัง้ หมดรวมถึง
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำและกำรสรร
หำบุคลำกรในลักษณะที่โปร่งใส

กระทรวงกำร

๒๕๖๒๒๕๖๖

หลักกำร UNGPs

คลัง (สคร)
- กระทรวง
และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง
เช่นกระทรวง
พลังงำนกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลิตแห่ง
ประเทศไทย
(กฟผ.)

๗

กำรดำเนินกำรต่อภำค ส่งเสริมให้มีกำรนำมำตรกำรกำรเปิดเผย
ธุรกิจ
ข้อมูลโดยสมัครใจ/กึ่งบังคับ ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย
และตลำด
หลักทรัพย์ (กลต.) มำใช้

กลต.

-รัฐวิสำหกิจมีโครงกำร/
กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน

๒๕๖๒๒๕๖๖

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

และกำรประเมิน HRDD
และร่วมแบ่งปันแนว
ปฏิบัติทด
ี่ ีและเป็น
รูปธรรม ใหกับภำคธุรกิจ
อื่นๆ
มีควำมโปร่งใสและ
สำมำรถตรวจสอบได้ใน
กิจกรรมข้ำมแดนทัง้ หมด
ของรัฐวิสำหกิจ มีกำร
รับประกันกำรคุ้มครอง
สิทธิจำกผลกระทบทีไ่ ม่
พึงประสงค์

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖

มีกำรพิจำรณำมำตรกำร
ส่งเสริม
ให้หน่วยงำนนำ
มำตรกำรเปิดเผยข้อมูล

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗,
๘, ๙, ๑๐

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
โดยสมัครใจ/กึงกึ่งบังคับ
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
ของสำนักงำน
๗,
คณะกรรมกำรกำกับ
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หลักทรัพย์และตลำด

๘, ๙, ๑๐

หลักทรัพย์ (กลต.) มำใช้

๘

กำรส่งเสริมควำม
ร่วมมือ
ในกำรขับเคลือ
่ น
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนในระดับ
ภูมภ
ิ ำค
และระหว่ำงประเทศ
ด้วยกำรจัดกำรใน
ลักษณะโดยรวม

ศึกษำและพิจำรณำกำหนดมำตรกำรจูงใจ
ที่สอดคล้องกับกำรดำเนินกิจกรรมของ
ภำคธุรกิจให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของ
ประเทศไทยที่มีสถำนประกอบกำรขนำด
เล็กจำนวนมำก โดยกำหนดมำตรกำรจูง
ใจ
แก่ผู้ประกอบกำรและแรงงำนโดยตรง เช่น
กำรจัดทำโครงกำรสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
สถำนประกอบกำรขนำดเล็ก

-สศช

แลกเปลี่ยน เผยแพร่ แนวปฏิบัติทด
ี่ ีในกำร
ขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ในระดับภูมิภำคและระหว่ำงประเทศ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีของโครงกำร
พัฒนำ ตัวอย่ำงนีเ้ ป็นมำตรฐำนที่กำหนด
ไว้สำหรับโครงกำรชลประทำนในปี
๒๕๓๘ ข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือเพื่อ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของลุม
่ แม่น้ำโขง

-กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

-SME Bank

๒๕๖๒๒๕๖๖

ภำคธุรกิจ/

-สำนักงำนสง
เสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำง
และขนำดย่อม
(สสว)

-กระทรวง
ยุติธรรม

มีกำรศึกษำและกำหนด
มำตรกำรจูงใจให้กับ

๒๕๖๒๒๕๖๖

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ผู้ประกอบกำร/แรงงำน
โดย
คำนึงถึงสถำนกำรณ์ของ
ประเทศไทยที่มีสถำน
ประกอบกำรขนำดเล็ก
จำนวนมำก

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖

-มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน/
เผยแพร่
แนวปฏิบัตท
ิ ี่ดใี นกำร
ขับเคลื่อน
กำรดำเนินกำรตำม

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

UNGPs อำทิ กำรจัดทำ
หลักสูตรแก่เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวของของประเทศที่
สนใจกำรจัดสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรเป็นระยะ

- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗,
๘, ๙, ๑๐

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖,
๑๗
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,
๗,
๘, ๙, ๑๐
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สร้ำงควำมมั่นใจในควำมร่วมมือ กำร
ปรึกษำหำรือและกำรอภิปรำยในระดับ
ภูมภ
ิ ำค ในขณะที่วิเครำะห์ผลกระทบข้ำม
พรมแดนของแต่ละโครงกำร ดำเนินกำร
ผ่ำนแนวทำงควำมร่วมมือระดับภูมิภำค
และเพื่อศึกษำผลที่ตำมมำในประเทศและ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดโดยใช้
กลไกกำรประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน เช่น
EIA, EHIAs, HRIA กำรประเมินผล
กระทบทำงเพศ

- กระทรวง
กำร
ต่ำงประเทศ

๒๕๖๒๒๕๖๓

ดำเนินกำรโดยกำรมีส่วน
ร่วมของผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกโครงกำร
พัฒนำในทุกประเทศใน
อำเซียน และคำนึงถึง
ผลประโยชน์ที่ดีที่สด
ุ

๒๕๖๒๒๕๖๔

มีกำรติดตำมกำรบังคับ
ใช้บทบัญญัติเหล่ำนีเ้ ป็น
ประจำโดยกลไกของ

- กระทรวง
ยุติธรรม
(ร่วมกับ
อำเซียนผ่ำน
AICHR)

มอบหมำยให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
เพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ผลกระทบในลักษณะ
ที่สำมำรถเข้ำถึงได้
ร่วมกันจัดให้มีกำรคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนและสิทธิด้ำนสิ่งแวดล้อม
ภำยใต้ข้อผูกพันนอกอำณำเขต โดยใช้
ประโยชน์จำกกำรเป็นสมำชิกขององค์กร
ระดับภูมภ
ิ ำคเช่นอำเซียน ซึ่งสำมำรถทำ
ได้โดยกำรประกำศใช้กฎหมำยนโยบำย
และกำรปฏิบัตข
ิ องอำเซียนพร้อมกับกลไก
กำรชดเชยเพื่อแก้ไขกำรละเมิดสิทธิอัน
เป็นผลมำจำกผลกระทบเชิงลบจำก / ต่อ
ประเทศในภูมภ
ิ ำค

- กระทรวง
กำร
ต่ำงประเทศ

สถำบันอำเซียนเช่น AI-

- กระทรวง
ยุติธรรม

CHR

(ร่วมกับ
อำเซียนผ่ำน
AICHR)

มีกำรเจรจำต่อรองผ่ำนกระบวนกำรที่
- กรมเจรจำ
โปร่งใสและมีกำรปรึกษำกัน มีข้อตกลงที่
กำรค้ำระหว่ำง
ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในระดับ ประเทศ
ภูมภ
ิ ำคที่ตงั้ อยู่บนพืน
้ ฐำนของกำรพัฒนำ

๒๕๖๒๒๕๖๔

ข้อตกลงดังกล่ำวช่วยให้
มั่นใจว่ำจะมีกำรคุม
้ ครอง
แรงงำนและสิ่งแวดล้อม
ระดับสูง ซึง่ จะต้องไม่มี
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อย่ำงเท่ำเทียมยุติธรรมและยัง่ ยืน รวมถึงมี
ข้อกำหนดสำหรับนักลงทุนในกำรนำ
มำตรฐำนของกำรดำเนินธุรกิจที่

- กระทรวง
กำร
ต่ำงประเทศ

รับผิดชอบรวมถึง UNGPs

- กระทรวง
อุตสำหกรรม

กำรลดลงเพื่อส่งเสริมกำร
ลงทุน

เสำหลักที่ ๒ หน้ำทีข
่ องภำคธุรกิจในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน (Respect)

ลำดับที่
๑

ประเด็น
กำรปฏิบต
ั ต
ิ ำม
พันธกรณีระหว่ำง
ประเทศรวมถึงผูท
้ อ
ี่ ยู่
ภำยใต้ UNGPs

กิจกรรม
ป้องกันหรือยุติกำรดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่
ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อมหรือ
ละเมิดสิทธิข
์ องบุคคลและชุมชนผ่ำนกำร
ดำเนินงำนและกำรลงทุนภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ
ดำเนินกำรทบทวนโครงกำรเป็นระยะ ๆ
และแบ่งปันรำยงำนกับตัวแทนของชุมชน
ในขณะที่มีกำรรับรองควำมโปร่งใสใน
รำยงำน
ดำเนินกำรศึกษำควำมต้องกำรกำรประเมิน
เพื่อสร้ำงแผนโครงกำรโดยไม่มผ
ี ลกระทบ
ปฏิบัติตำมหลักปฏิบัติสำกลในกำรปกป้อง
สังคมและสิ่งแวดล้อมและหลักสิทธิ
มนุษยชน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ภำคธุรกิจ

กรอบ
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
๒๕๖๒๒๕๖๓

ตัวชีว้ ด
ั

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ/SDGs/UNGPs

-มีตัวแทนชุมชนท้องถิ่น
ในทีมตรวจสอบ
โครงกำรของ บริษัท
-มีกระบวนกำรให้
คำปรึกษำอย่ำง
ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภำพเพื่อ
พิจำรณำผลกระทบของ
กิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
-มีรำยงำนทีเ่ ปิดเผยต่อ
สำธำรณชนด้วยควำม
โปร่งใสในข้อมูลและกำร
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ตัวแทนธุรกิจควรดำเนินกำรตรวจสอบ
อย่ำงสม่ำเสมอเป็นระยะและบ่อยครั้งเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทีเ่ ป็น
อันตรำยต่อธุรกิจของพวกเขำในชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

เข้ำถึงในแง่ของภำษำ
เนื้อหำและวิธีกำร
เผยแพร่
-จัดกำรกับผลกระทบ
ทำงด้ำนสังคมและ
สิ่งแวดล้อมทีไ่ ม่พงึ
ประสงค์ รวมทั้ง
ผลกระทบด้ำนสิทธิ
มนุษยชน

รื้อถอนโครงกำรที่ส่งผลเสียต่อประชำกร
ในท้องถิ่นและกำรฟื้นฟูแม่น้ำและ
สิ่งแวดล้อมเพือ
่ สร้ำงวิถีชวี ิตใหม่ในทันที
เพื่อตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจำก
กิจกรรมทำงธุรกิจในประเทศและข้ำม
พรมแดนและกำรลงทุนต่ำงๆ

-มีกำรทบทวนโครงกำร
และกำรลงทุนเป็นประจำ
เพื่อตรวจสอบผลกระทบ
ที่เป็นอันตรำย
-มีกำรรื้อถอนโครงกำรที่
มีผลกระทบทำงลบต่อ
สังคมกำรดำรงชีวิต
สิ่งแวดล้อมและสิทธิ
มนุษยชน

๒

กำรละเว้นจำก
นโยบำยและกำร
กระทำทีก
่ อ
่ ให้เกิดมี
ส่วนร่วมหรือเป็นผู้
ร่วมกะทำกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชน
ภำยในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ

หลีกเลี่ยงกำรกระทำที่เป็นกำรยึดทีด
่ ินและ
บังคับขับไล่ในโครงกำรใดๆ มีกำรจัดกำร
เชิงโครงสร้ำงกับหุ้นส่วนบริษัทเพื่อให้
แน่ใจว่ำทุกฝ่ำยสนับสนุนควำมรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเหล่ำนี้ และสร้ำงอำนำจ
ในโครงกำรทีม
่ ีอยู่แล้วหรือควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจเพื่อป้องกันหรือบรรเทำ
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จำกกำรลงทุน
โครงกำรพัฒนำหรือกิจกรรมทำงธุรกิจอืน
่
ๆ ในประเทศหรือข้ำมพรมแดน

ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒

กำรกระทำทั้งหมดทีเ่ กิด
จำกกำรมีปฏิสัมพันธ์
ภำยนอกของธุรกิจ
จะต้องไม่มีผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่
เกิดขึ้นจริงและอำจ
เกิดขึ้นได้ที่ธุรกิจทำให้
เกิดหรือเชื่อมโยงกับผ่ำน
กำรดำเนินกำรกำรลงทุน
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรใด
ๆ ในประเทศหรือผ่ำน
กำรลงทุนนอกอำณำเขต
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ละเว้นจำกกำรสนับสนุนกำรออกกฎหมำย
ที่จำกัดสิทธิผ
์ ่ำนกำรจับกุมองค์กรของฝ่ำย
นิติบัญญัติในทุกประเทศของกำร
ดำเนินงำน บริษัท ควรทำควำมเข้ำใจและ
ส่งเสริมสิทธิของบุคคลและชุมชนซึ่งเป็น
ประโยชน์และควำมเป็นอยู่ทด
ี่ ีทำง
เศรษฐกิจของพวกเขำและระงับกำรยกเลิก
ข้อผูกพันนอกอำณำเขต

ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒

มีกำรประสำนงำนกับ
ภำคประชำสังคมใน
ประเทศและผู้ทไี่ ด้รับ
ผลกระทบในทุกเขต
อำนำจศำลจะทำให้
มั่นใจได้ว่ำมีใบอนุญำต
ทำงสังคมในกำร
ดำเนินงำน

ด้วยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนในฐำนะที่เป็นมี
ควำมสำคัญในประวัติกำรลงทุน นักลงทุน
ควรมั่นใจว่ำมีกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นปัจจัยบรรเทำ
ในขณะลงทุนในโครงกำรภำยในประเทศ

ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒

- มีกำรประเมินปัจจัย
บรรเทำที่เป็นอิสระควร
ดำเนินกำรก่อนระหว่ำง
และหลังโครงกำร

และต่ำงประเทศรวมถึง RCEP นโยบำย
ภำยในควรกำหนดควำมต้องกำรของ
โครงกำรลงทุนเพื่อจัดกำรผลกระทบด้ำน
ลบที่โครงกำรอำจมีต่อสิ่งแวดล้อมและใน
ระดับสังคม

- มีดำเนินกำรในกำร
หำรือกับบุคคลและ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
ผ่ำนกระบวนกำรที่
ครอบคลุมและมีส่วนร่วม

กำรพิจำรณำปัจจัยบรรเทำผลกระทบ นัก
ลงทุนควรดำเนินกำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงเป็นอิสระจำกกำร
ลงทุนภำยใต้โครงกำรต่ำง ๆ รวมถึง
RCEP ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมที่มีควำมหมำย
และมีประสิทธิภำพของชุมชนท้องถิ่นและ
CSO ซึ่งจะต้องถูกมองว่ำเป็นภำระผูกพัน
อิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่กำหนด
โดยรัฐ
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เสำหลักที่ ๓ หน้ำทีข
่ องรัฐและภำคธุรกิจในกำรเยียวยำ (Remedy)

ลำดับที่
๑

๒

๓

ประเด็น
กลไกกำร
ร้องเรียน

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
กระทรวงกำร
เพื่อจัดตั้งกลไกระหว่ำงประเทศเพื่อ
ต่ำงประเทศ
ตรวจตรำ สอบสวน กำรดำเนินธุรกิจที่
มีผลกระทบต่อ
ชุมชน

กำรช่วยเหลือ

พิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตัง้
ั
ทำงกำรเงิน/ กำร กองทุนเพื่อเยียวยำและฟื้นฟูผไู้ ด้รบ
ผลกระทบทั้งในด้ำนอำชีพ วิถีชวี ิต
เยียวยำ
สังคม วัฒนธรรม สุขภำพ อำหำร ที่อยู่
อำศัย สิ่งแวดล้อมทรัพยำกรทำง
ธรรมชำติ เพื่อช่วยเหลือได้อย่ำงทัน
ทวงที

-กระทรวง
ทรัพยำกรธรร
มชำติ
และสิ่งแวดลอม

กำรป้องกันผล
กระทบ

จัดทำมำตรกำรเพื่อเตรียมรับมือกับ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น เช่น มีแผน
ฝึกซ้อมเป็นประจำเพื่อซักซ้อมควำม

กระทรวงมหำด
ไทย

เข้ำใจกับชำวบ้ำน หรือ มีกำรซ้อม/
แจ้งสัญญำณเตือน มีกำรป้องกันกำร

-กระทรวง
อุตสำหกรรม

กรอบระยะเวลำ
ดำเนินกำร
๒๕๖๒-๒๕๖๖

๒๕๖๒-๒๕๖๖

๒๕๖๒-๒๕๖๖

ตัวชีว้ ด
ั

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ/SDGs/UNGPs

มีประชุม/หำรือกับ
ต่ำงประเทศ
เพื่อพิจำรณำควำม
เป็นไปได้ใน
กำรจัดตัง้ กลไกระหว่ำง
ประเทศ
เพื่อตรวจตรำ และ
สอบสวนกำรดำเนิน
ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ

มีกำรประชุมเพื่อ
พิจำรณำควำมเป็นไปได้
ในกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อ
เยียวยำและฟื้นฟูผไู้ ด้รบ
ั
ผลกระทบทั้งในด้ำน
อำชีพ วิถีชีวิต สังคม
วัฒนธรรม สุขภำพ
ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ

มีมำตรกำรเพื่อเตรียม
รับมือกับ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
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รั่วไหลจำกสำรเคมี
เป็นตน
๔

ขจัดอุปสรรค
ในทำงปฏิบต
ั แ
ิ ละ
ขัน
้ ตอนของกำร
เยียวยำทำง
กฎหมำย

๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

ขจัดอุปสรรคในกำรเข้ำถึงกำรเยียวยำ กระทรวง
ทำงกฎหมำยทีม
่ ีประสิทธิภำพผ่ำนทำง ยุติธรรม
ศำล โดยพัฒนำแนวทำงเพื่อป้องกัน

๒๕๖๒-๒๕๖๓

กำรยื่นฟ้อง SLAPP ต่อผู้ที่ปกป้องกำร
ละเมิดสิทธิโดยกำรลงทุนใน

มีกำรทบทวนอุปสรรค
ทำงโครงสร้ำงและ
หน้ำที่อย่ำงเป็นระยะ
ผ่ำนกำรศึกษำแต่ละ
กรณีและโดยรวม

ต่ำงประเทศ กฎหมำยต่อต้ำน SLAPP
ควรดำเนินกำรโดยมีภำระกำรพิสูจน์
ในกำรดำเนินธุรกิจหรือกำรดำเนินคดี

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

จัดกำรกับกำรขำดเขตแดนและเขต
อำนำจศำลในเรื่องกำรละเมิดสิทธิที่
เกิดจำกผลกระทบด้ำนลบจำกกำร
ลงทุนหรือกำรดำเนินงำนข้ำม
พรมแดน
แก้ไขปัญหำกำรขำดควำมช่วยเหลือ
ทำงกฎหมำยแก่คนยำกจนเพื่อจัดกำร
กับ ETOs โดยกำรจัดหำเงินทุน
เพื่อให้กำรเรียกร้องทำงกำรเงิน
สำมำรถทำได้
๕

กลไกกำรแก้ไข
ข้อข้องใจของรัฐ

กำหนดวิธีกำรแก้ไขเฉพำะและกลไก
แก้ไขข้อข้องใจและเสริมกำลังให้กับผู้
ที่ได้รับผลกระทบและชุมชนเพื่อส่งข้อ
ร้องเรียนและได้รับกำรเยียวยำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลงทุนข้ำม
พรมแดน มีกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมใน
กำรชดเชยและกำรเยียวยำที่เหมำะสม
แก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงกำรร่วมมือ

-กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ
-กระทรวง
พำณิชย์
-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒

- กำหนดจำนวนข้อข้อง
ใจทีไ่ ด้รับกับจำนวนที่
ได้รับกำรแก้ไขเพื่อ
ศึกษำประสิทธิภำพของ
กำรแก้ไข
- กลไกเหล่ำนี้ต้องมี
ควำมเหมำะสมทำง

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
กับนักลงทุนไทย

เสริมสร้ำงระบบตุลำกำรระดับประเทศ
เพื่อตัดสินกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
บริบททำงธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ
รวมถึงในกรณีข้ำมพรมแดนให้

วัฒนธรรมและคำนึงถึง
บริบท สถำนกำรณ์และ
ภำษำท้องถิ่น
-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓

สอดคล้องกับหลัก UNGPs

- กำรแก้ไขจะต้องมี
ประสิทธิภำพ เข้ำถึงได้
และพร้อมใช้งำนสำหรับ
ทุกคนที่ได้รบ
ั ผลกระทบ
โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ
- ต้องมีกำรชดใช้ควำม
เสียหำยหรือกำรชดเชย
ต่ำงๆ

ในกรณีที่มีกำรละเมิดสิทธิจำกกำร
ลงทุนภำยใต้ RCEP ให้ใช้กลไกกำร
ระงับข้อพิพำทเพื่อตัดสินกำรเรียกร้อง
ต่อรัฐบำลซึ่ง จะต้องคำนึงถึงกำรที่นัก

-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓

ลงทุนไม่ปฏิบต
ั ิตำม UNGPs ในที่นี้ยัง
ช่วยให้ผท
ู้ ี่ตกเป็นเหยื่อสำมำรถอ้ำง
สิทธิ์ในศำลของแผ่นดินเกิด
๖

กลไกกำรระงับ
ข้อพิพำท
ทำงเลือกนอกรัฐ
ไขข้อข้องใจ

ธุรกิจควรใช้แนวทำงของสมำคมหรือผู้ ภำคธุรกิจ
มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำงๆรวมถึงใน
ระดับปฏิบัติกำรของบริษัทย่อยและใน
ห่วงโซ่อุปทำน ข้อกำหนดสำหรับ
กลไกดังกล่ำวสำมำรถรวมอยู่ในกำร
อนุญำตหรือกำรต่ออำยุใบอนุญำตและ
/ หรือข้อตกลงโดยคำนึงถึงขนำด กำร
ปฏิบัตงิ ำนและประสบกำรณ์หรือควำม
เป็นไปได้ทจ
ี่ ะเป็นอันตรำยต่อธุรกิจ
ภำคส่วนหรือประเทศ จัดตั้งกลไกทำง

มีผลลัพธ์ในกำรเยียวยำ
ที่มีประสิทธิภำพสำหรับ
ผู้คนและชุมชนทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบผ่ำนกลไกที่
เข้ำถึงได้และเงินชดเชย
ที่เพียงพอ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

๒๕๖๒

- กำหนดจำนวนข้อข้อง
ใจทีไ่ ด้รับกับจำนวนที่
ได้รับกำรแก้ไขเพื่อ
ศึกษำประสิทธิภำพของ
กำรแก้ไข
- กลไกเหล่ำนี้ควรมี
ควำมเหมำะสมทำง
วัฒนธรรมและคำนึงถึง
บริบท สถำนกำรณ์และ
ภำษำท้องถิ่น

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับสุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
กำยภำพที่เข้ำถึงได้อย่ำงแท้จริงพร้อม
กำรแก้ไขที่มีประสิทธิภำพโดยคำนึงถึง
อุปสรรคทำงภำษำ
เสริมสร้ำงควำมมีประสิทธิผลของ
กลไกกำรแก้ไข้ข้อข้องใจของรัฐซึ่งมี
ควำมเกี่ยวข้องโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน

กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓

กรณีของ ETO รวมถึงกำรกำกับดูแลที่
เป็นอิสระ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ

ต้องมีกลไกกำรกำกับ
ดูแลที่เป็นอิสระอย่ำง
เพียงพอเพื่อทดสอบ
กลไกเหล่ำนี้เป็นประจำ

๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

sperson มีอำนำจและทรัพยำกรที่
เพียงพอ
เพื่อยอมรับกำรร้องเรียนจำกบุคคลและ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

OECD National Contact Points
โดยเพิ่มกำรรับรู้ถึงกำรดำรงอยู่ เพิ่ม
กำรมอบอำนำจและกำรจัดหำเงินทุน
สิ่งเหล่ำนี้จะต้องได้รับกำรสนับสนุน
จำกกฎหมำยภำยในประเทศ เช่นกำร
ดำเนินกำรแก้ไขและเหมำะสมใน
รูปแบบของบทลงโทษผู้บริหำรเช่น
ค่ำปรับ
หรือ กำรจำกัดกำรเข้ำถึงบริกำรของ
รัฐ

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,

NHRCT และสำนักงำน Ombud-

สร้ำงควำมมั่นใจในประสิทธิภำพของ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ

กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓

-จำนวนเคสทีม
่ ีกำร
ติดต่อกับ OECD National Point
-จำนวนเคสทีช
่ ่วยเหลือ
สำเร็จ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
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