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ในความจาํเป�นเรง่ดว่นที�จะทําใหม้ั �นใจไดว้า่การ
แทรกแซงดา้นการพฒันาของประเทศไทยจะ

สน ับสนนุการตระหนั กรูห้ลักการสทิธมินษุยชน
เพื�อปกป� องน ักปกป� องสทิธมินษุยชน และมี
หลักการมสีว่นรว่มของประชาชนอยา่งแท้จรงิ
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ในความจาํเป�นเรง่ด่วนที�จะทําให้มั�นใจได้วา่การแทรกแซงด้านการพฒันาของประเทศไทยจะ
สนั บสนุนการตระหน ักรูห้ลักการสทิธมินษุยชน เพื�อปกป� องน ักปกป� องสทิธมินษุยชน และมี

หลักการมสีว่นรว่มของประชาชนอยา่งแท้จรงิ
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นักปกป�องสทิธมินุษยชน เป�นกําลังที�สาํคัญในการปกป�องซึ�งสทิธมินษุยชนและเป�นสว่นหนึ�งของความสาํเรจ็ต่อการรเิริ�มอื�นๆ
ทั�วโลก เชน่ วาระ 2573 เพื�อการพฒันาที�ยั �งยนื งานที�สาํคัญของนกัปกป�องสทิธฯิ ไดถ้กูพูดถึงอยา่งต่อเนื�องทั�งในระดบัโลกและ
ระดับประเทศ และความทุ่มเทของพวกเขาก็มคีวามสาํคัญต่อการปกป�องผนืแผน่ดนิและสิ�งแวดล้อม ทําใหเ้กิดความยุติธรรมและ
ความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงต่อสูกั้บการทจุรติ และการเคารพซึ�งสทิธแิละวฒันธรรมของกลุ่มชนเผา่พื�นเมอืง  โดยใน
ปฏิญญาวา่ด้วยสทิธใินการพฒันานั�นรฐัต่างๆ เหน็ดว้ยวา่การพฒันาจะสามารถกระทําไดก็้ต่อเมื�อ “จะมกีารเขา้ถึงสทิธมินษุยชน
และเสรภีาพขั�นพื�นฐานได้อยา่งเต็มที�” โดย “การกําหนดอนาคตตัวเองของประชาชน” และ “การมสีว่นรว่มอยา่งกระตือรอืรน้ เสรี
และมคีวามหมาย” ของป�จเจกและประชาชน 

1 นักปกป�องสทิธมินุษยชนในการรณรงค์เพื�อการพฒันาเป�นการรวมกลุ่มกันของนักกิจกรรมชุมชน องค์กรนักปกป�องสทิธฯิ และกลุ่มที�ประกันความรบัผดิ
ทั�วโลกที�มารวมตัวกันเพื�อระบุถึงภัยอันตรายที�เพิ�มขึ�นต่อผูที้�ลกุขึ�นมาปกป�องสทิธขิองพวกเขาในบรบิทของกิจกรรมเพื�อการพฒันาและการลงทนุ
www.rightsindevelopment.org/hrd

พวกเรา องค์กรและป�จเจกบุคคลที�ได้รว่มลงนาม ไดพ้จิารณามาตรการที�ออกโดยรฐับาลไทยในการปกป�องนกัปกป�องสทิธิ
มนุษยชนภายในประเทศ ซึ�งรวมถึงการดําเนินกิจกรรมผา่นกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยุติธรรม และพนัธสญัญาที�
ได้ระบุไวใ้นรา่งฉบบัสมบูรณข์องแผนปฏิบติัการแหง่ชาติวา่ดว้ยธุรกิจกับสทิธมินษุยชนที�ไดอ้อกเผยแพร ่เมื�อวนัที� 15
กมุภาพนัธ ์2562 นี� พวกเราขอยื�นจดหมายเพื�อเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลไทยพยายามมากยิ�งขึ�นในดา้นการคุ้มครองและสง่เสรมิสทิธิ
มนุษยชนของนักป�องสทิธมินุษยชน ในการแทรกแซงการพฒันาในระดบัชาติและนานาชาติรวมถึงกระบวนการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
ในการพฒันาสทิธมินุษยชนในบรบิทที�เกี�ยวขอ้งกับภาคธุรกิจ

ในป� พ.ศ.2561 เป�นป�ที�ครบรอบป�ที� 70 ของการมปีฏิญญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน การครบรอบป�ที� 20 ของปฏิญญา
สหประชาชาติวา่ด้วยนักปกป�องสทิธมินุษยชน  และรวมถึงการครบรอบ 25 ป� ของปฏิญญาเวยีนนาและแผนปฏิบติัการ โดยที�
ผา่นมา ตราสารต่างๆเหล่านี� ประเทศไทยได้ใหคํ้ามั�นในการดาํเนนิการซึ�งเป�นกญุแจสาํคัญในการรบัรองสทิธขิั �นพื�นฐานทั�วโลก
และยนืยนัถึงบทบาทสาํคัญของนกัปกป�องสทิธมินษุยชน ในการปกป�องสทิธต่ิางๆ เหล่านี�และทําใหม้ั �นใจวา่จะมกีารพฒันาที�
ยั �งยนืและเท่าเทียมกันสาํหรบัทกุคน แมว้า่จะมกีารพฒันามากมายเกิดขึ�นแล้วก็ตาม นกัปกป�องสทิธมินษุยชนกลับเผชญิหนา้กับ
ความเสี�ยงจากการถกูตอบโต้และความรุนแรงมากขึ�นกวา่ที�ผา่นมา โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกลุ่มที�ทํางานเพื�อปกป�องที�ดนิ สิ�ง
แวดล้อมและสทิธขิองกลุ่มชนเผา่พื�นเมอืง  แมว้า่การแทรกแซงดา้นการพฒันาจะเป�นเครื�องมอืที�ทรงพลังในการเขา้ถึงสทิธิ
มนุษยชน แต่กิจกรรมมากมายที�ไดเ้กิดขึ�นภายใต้ชื�อของการพฒันากลับล้มเหลวในการที�จะคํานงึถึงแง่มุมต่างๆ เกี�ยวกับสทิธิ
มนุษยชนและผลกระทบ ซึ�งสง่ผลใหม้กีารเพิ�มความเสี�ยงที�มากขึ�นต่อนกัปกป�องสทิธมินษุยชน

เนื�องด้วยเหตผุลที�กล่าวมาขา้งต้นนี� นักปกป�องสทิธฯิในการรณรงค์ด้านการพฒันา  ขอเรยีกรอ้งให้สถาบนัทางการเงิน
ระดับประเทศเเละนานาชาติเพื�อการพฒันา (DFIs) และผูร้ว่มหุ้นที�เป�นหน่วยงานรฐัมกีารทําให้มั�นใจวา่การแทรกแซงด้าน
การพฒันาจะสง่เสรมิให้เกิดการเขา้ถึงสทิธมินุษยชน หลีกเลี�ยงการทําให้เกิดหรอืสง่เสรมิต่อการทําให้เกิดการละเมดิทาง
สทิธ ิสง่เสรมิบรรยากาศที�เอื�อต่อการมสีว่นรว่มของประชาชนและปกป�องนักปกป�องสทิธฯิ

สมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาติรายงานของผูร้ายงานพเิศษวา่ด้วยสถานการณ์นักปกป�องสทิธมินุษยชน, A/72/150 (กรกฎาคม 2560).
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3 เอมเนสตี� อินเตอรเ์นชั�นแนล, (2016), Remembering those who were killed defending human rights, available at;
https://www.amnesty.ie/remembering-killed-defending-human-rights/
 

แมว้า่จะมกีารเติบโตอยา่งต่อเนื�องของการตระหนกัรูใ้นบทบาทของนกัปกป�องสทิธฯิ ในการพฒันาอยา่งยั�งยนื ความเสยีหายต่อ
ชวีติของนกัปกป�องสทิธฯิในการปกป�องสทิธมินษุยชนก็ยงัคงสงูลิ�ว กลุ่มคนที�ทํางานในการปกป�องที�ดิน สิ�งแวดล้อม หรอื
สทิธขิองกลุ่มชนเผ่าพื�นเมอืง ซึ�งสทิธเิหล่านี�เป�นสทิธทีิ�ถกูละเมดิบอ่ยครั�งในบรบิทของการพฒันาและกิจกรรมการลงทนุ
ต่างๆ ที�เกี�ยวเนื�อง นับวา่เป�นผู้ที�ความเสี�ยงสงูที�สดุ พวกเขาถกูจบัตามองเป�นกิจวตัรซึ�งทําใหเ้กิดอคติและถกูตีตราวา่เป�นผู้
“ต่อต้านการพฒันา” ซึ�งสง่ผลทําใหเ้กิดการฟ�องคดอีาญา การขม่ขูแ่ละการทํารา้ยรา่งกาย การถกูคกุคามทางกระบวนการศาล
พวกเขามคีวามเสี�ยงที�จะถกูฆาตกรรมมากกวา่นกัปกป�องสทิธฯิ ในภาคสว่นอื�น ตั�งแต่การนาํปฏิญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยนกั
ปกป�องสทิธมินุษยชนมาปรบัใชใ้นป�2541 มนีกัปกป�องสทิธฯิ ถกูฆาตกรรมเนื�องจากการทํางานที�เงียบสงบของพวกเขาในการ
ปกป�องสทิธขิองผูอื้�นโดยการประมาณการเบื�องต้นเป�นจาํนวน 3,500 คน  ในป� 2561 เพยีงป�เดียว นกัปกป�องสทิธฯิ จาํนวน
อยา่งน้อย 321 คน ได้ถกูสงัหารเนื�องจากการปกป�องสทิธ ิโดย 77 เปอรเ์ซน็ต์เป�นผูที้�ทํางานในการปกป�องที�ดนิและพื�นที�ที�เกี�ยว
เนื�องกับการลงทนุขนาดใหญ่  อุตสาหกรรมในการสกัดทรพัยากรและธุรกิจขนาดใหญที่�เป�นฝ�ายเดยีวกับทางรฐับาล  ซึ�งความ
เสี�ยงที�เผชญิโดยสตรนีกัปกป�องสทิธฯิ และกลุ่มชายขอบนั�นยิ�งมคีวามรา้ยแรงขึ�นไปอีกรวมถึงการจูโ่จมทางเพศที�เผชญิโดย
สตรนัีกปกป�องสทิธจิากบุคคลที�เป�นเจา้หน้าที�รฐัและไมใ่ชเ่จา้หนา้ที�รฐั

ในประเทศไทย พวกเรายงัคงกังวลเป�นอยา่งมากวา่นกัปกป�องสทิธฯิ จะเผชญิความท้าทายที�มากขึ�นอยา่งต่อเนื�องในงานที�สาํคัญ
และชอบด้วยกฎหมายในรูปแบบความเสี�ยงและการถกูตอบโต้กลับต่างๆ ซึ�งรวมถึงการถกูขม่ขูค่กุคาม การใชก้ฎหมายป�ดปาก
การถกูกักขงัและจบักมุตัว การกลั�นแกล้งโดยใชก้ระบวนการยุติธรรม และยงัรวมถึงการสงัหารและการบงัคับหายสาบสญู หนว่ย
งานรฐัหลายหน่วยงาน ซึ�งรวมถึงรฐัวสิาหกิจ ธุรกิจและนกัลงทนุ ไดม้สีว่นรว่มในความเสี�ยงและการโต้กลับที�เผชญิโดยนกั
ปกป�องสทิธฯิ

ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ด้วยนักปกป�องสทิธมินษุยชนรบัรองถึงสทิธขิองทกุคนที�จะ “สง่เสรมิและได้รบัการปกป�องและเขา้ถึง
สทิธมินษุยชนและเสรภีาพขั�นพื�นฐาน” โดยในด้านความสาํคัญสาํหรบักระบวนการพฒันา ปฏิญญาฯ ไดย้นืยนัสทิธใินการเขา้ถึง
การมสีว่นรว่มในกิจการสาธารณะอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึ�งรวมถึงการยื�นขอ้วจิารณห์รอืการแสดงความคิดเหน็ที�แตกต่างหรอืขอ้
เสนอแนะอื�นๆ นอกจากนี� ปฏิญญาฯ ได้ “เนน้ยํ�าวา่สมาชกิในวงการนานาชาติต้องรว่มมอืและกระทําการตามภาระผกูพนัของตน
เพื�อสง่เสรมิและผลักดันความเคารพต่อสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขั�นพื�นฐานสาํหรบัทกุคนโดยที�ไมม่ขีอ้ยกเวน้ใดๆ...และยนืยนั
ถึงความสาํคัญของการได้มาซึ�งความรว่มมอืระหวา่งประเทศที�จะทําภารกิจนี�ใหเ้ป�นผลสาํเรจ็”

อยา่งไรก็ดี หลายครั�งที�การแทรกแซงด้านการพฒันาถกูออกแบบและนาํไปปฏิบติัโดยมไิดคํ้านงึผลกระทบต่อสทิธมินษุยชนอยา่ง
เพยีงพอ เราพบเหน็เหตกุารณ์นี�ได้จากมาตรการที�เครง่ครดัที�สง่ผลต่อการสญูเสยีการเขา้ถึงซึ�งบรกิารที�มคีวามจาํเป�น การ
ปฏิรูปทางการค้าที�สง่ผลใหเ้กิดการแยง่ยดึที�ดิน หรอืโครงสรา้งของโครงการที�สง่ผลใหเ้กิดความขดัแยง้ในสงัคม แมว้า่สถาบนั
ทางการเงินเพื�อการพฒันาและรฐัหลายรฐัจะไดป้ฏิบติัตามคํามั�นที�ไดใ้หไ้วใ้นเรื�องของความโปรง่ใสและการมสีว่นรว่ม ในทาง
ปฏิบติั การติดสนิใจด้านการพฒันามกัจะถกูดําเนนิการโดยปราศจากการมสีว่นรว่มที�มคีวามหมายของภาคประชาสงัคม และได้
บงัคับใชกั้บชุมชนโดยที�ไมไ่ดป้รกึษาหารอืและปราศจากความยนิยอมจากพวกเขา ที�ใดที�มไิด้มคีวามเอาใจใสต่่อการมสีว่นรว่ม
ของชุมชนและสทิธมินุษยชนอยา่งเพยีงพอ แมว้า่การแทรกแซงด้านการพฒันาดังกล่าวจะเป�นการแทรกแซงที�ดีที�สดุ ก็
อาจจะกระตุ้นให้เกิดความขดัแยง้ สง่เสรมิให้เกิดการทจุรติ และทําให้เกิดการเลือกปฏิบติัได้

รฐัไทยและรฐัอื�นๆมภีาระผกูพนัที�จะทําใหม้ั �นใจวา่สทิธมินษุยชนไดร้บัการเคารพและปกป�องและมสีภาพแวดล้อมที�เอื�อใหน้กั
ปกป�องสทิธฯิ ทํางานที�สาํคัญของพวกเขาได ้หนา้ที�นี�รวมถึงกิจกรรมของรฐัในการนาํไปใชห้รอืใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินต่อ
กิจกรรมด้านการพฒันา และขยายไปถึงสมาชกิที�อยูภ่ายในสถาบนัทางการเงินในระดบัพหภุาคี ธนาคารเพื�อการพฒันาเองก็มี
ภาระผกูพนัทางสทิธมินษุยชนและบทบาทที�สาํคัญในการทําใหม้ั �นใจวา่การลงทนุของพวกเขาจะไมทํ่าใหเ้กิดหรอืมผีลต่อการขม่ขู่
หรอืการคกุคามต่อนักปกป�องสทิธฯิ สถาบนัทางการเงินเพื�อการพฒันายงัแผข่ยายอิทธพิลผา่นทางการใหย้มืและการสง่เสรมิ
ทางนโยบายและการตั�งความเป�นมาตรฐาน ดว้ยเหตเุชน่นั�น พวกเขาจงึมสีว่นในการทําใหเ้กิดเงื�อนไขทั�งในระดบัท้องถิ�นและระดบั
ประเทศที�ซึ�งจะกําหนดวา่บุคคลและชุมชนที�ได้รบัผลกระทบจากกิจกรรมจากการพฒันาจะสามารถมสีว่นรว่มและมอิีทธพิลต่อ
กระบวนการพฒันาได้อยา่งปลอดภัย

Front Line Defenders (2019), Global Analysis 2018, available at: https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-
publication/global-analysis-2018

นักปกป�องสทิธฯิ เป�นกญุแจสาํคัญในบทบาทของการทําให้เขา้ถึงสทิธใินการพฒันาต่างๆ เหล่านี�
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https://www.amnesty.ie/remembering-killed-defending-human-rights/
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2018
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นักปกป�องสทิธฯิ ในการรณรงค์เพื�อการพฒันาได้ยนืยนัการเรยีกรอ้งต่อสถาบนัทางการเงินเพื�อการพฒันา ต่อรฐัและ
ตัวการในการพฒันาอื�นๆ ในการที�จะดําเนินมาตรการที�จาํเป�นในการที�จะทําให้มั�นใจวา่การแทรกแซงของพวกเขานั�น
สนับสนุนการเขา้ถึงสทิธมินุษยชนและไมทํ่าให้เกิดหรอืสง่ผลต่อการละเมดิทางสทิธมินษุยชน และเพื�อที�จะสง่เสรมิให้เกิด
พื�นที�ที�ปลอดภัยสาํหรบัชุมชนและภาคประชาสงัคมในการมสีว่นรว่มและสรา้งกรอบกระบวนการด้านการพฒันาและในการ
ใชเ้สรภีาพขั�นพื�นฐานของพวกเขา ซึ�งรวมถึงการพฒันานโยบายดา้นนกัปกป�องสทิธฯิ และวธิกีารในการที�จะป�องกันและตอบ
สนองต่อความเสี�ยงจากการถกูตอบโต้ เพื�อทําใหม้ั �นใจวา่จะเกิดการเขา้ถึงขอ้มูลที�มคีวามหมายและการยนิยอมที�ได้รบัการบอก
กล่าวล่วงหน้าและเป�นอิสระของกลุ่มชนเผา่พื�นเมอืงและการปรกึษาหารอืกับชุมชนที�ไดร้บัผลกระทบอื�นๆ สถาบนัทางการเงินเพื�อ
การพฒันาจะต้องทําการตรวจสอบสทิธมินษุยชนอยา่งรอบดา้นอยา่งต่อเนื�องเพื�อที�จะระบุและจดัการกับความเสี�ยงด้านสทิธิ
มนุษยชนในกิจกรรมของพวกเขาทั�งหมดและตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึ�งรวมถึงผลกระทบที�อาจได้รบัแมห้ลังจากโครงการ
ได้จบไปแล้ว สถาบนัทางการเงินเพื�อการพฒันาจะต้องจดัตั�งกลไกที�มปีระสทิธภิาพซึ�งนกัปกป�องสทิธฯิ สามารถเตือนพวกเขาได้
หากมกีารทําใหส้ิ�งแวดล้อมเสื�อมสภาพลง หรอืความเสี�ยงของการเกิดซึ�งความขดัแยง้และการตอบโต้ เราขอเนน้ถึงความสาํคัญ
ของความรบัผดิชอบของสถาบนัทางการเงินเพื�อการพฒันา ในการสง่เสรมิบรรยากาศที�เอื�อต่อการมสีว่นรว่มของประชาชนและ
การแสดงความรบัผดิชอบ โดยผา่นการวจิยั การสื�อสารกับสาธารณะและการอภิปรายกับรฐัและภาคเอกชน ที�ซึ�งประชาชนจะมี
การสว่นรว่มในการรา่งแผนการพฒันาและในการทําใหร้ฐับาล ผูบ้รจิาค ภาคธุรกิจ สถาบนัทางการเงินเพื�อการพฒันา และตัวกา
รอื�นๆ มคีวามรบัผดิ

ในฐานะเจา้ของและผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื�อการพฒันา รฐัไทยและรฐัอื�นๆจะต้องปฏิบติัเพิ�มเติมในการทําให้มั�นใจวา่
สถาบนัทางการเงินเพื�อการพฒันาได้กระทําการตามภาระผกูพนัด้านสทิธมินุษยชนและสง่เสรมิการพฒันาที�ยั�งยนื เป�น
เรื�องที�น่ากังวลเป�นอยา่งยิ�งสาํหรบัประเทศไทยที�รฐับาลไดเ้พิ�มความรว่มมอืแบบทวภิาคี โดยเฉพาะประเทศในแถบแมน่ํ�าโขง ผา่น
ทางธนาคารของประเทศ นอกจากการมสีว่นรว่ม ในธนาคารระหวา่งประเทศ เชน่ ธนาคารพฒันาเอเชยี
จากการโจมตีที�เพิ�มขึ�นอยา่งนา่ตกใจของนกัปกป�องในกิจกรรมการพฒันา ขอแนะนาํใหท่้านทั�งหลายใหค้วามสนใจกับป�ญหานี�และ
บทบาทที�สาํคัญของ DFI

นอกจากนี� ตอนนี�เป�นเวลาที�เหมาะสมเป�นอยา่งยิ�งสาํหรบัประเทศไทยเนื�องจากรฐับาลกําลังทําแผนปฏิบติัการระดบัชาติวา่ดว้ย
ธุรกิจกับสทิธมินุษยชนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ ซึ�งรฐับาลไดใ้หคํ้ามั�นสญัญาในการดาํเนนิการเพิ�มเติมในการปกป�องและสง่เสรมินกั
ปกป�องสทิธฯิ และพฒันาสทิธมินษุยชนในประเทศไทยในดา้นของการลงทนุระหวา่งประเทศ ในบรบิทนี� พวกเราขอเรยีกรอ้งให้
รฐับาลไทย

ดําเนนิการอยา่งเรง่ด่วนในการปฏิรูปต่างๆ ตามที�ไดช้ี�แจงในขา้งต้นและสง่เสรมิใหเ้กิดบรรยากาศที�เอื�อต่อสทิธมินษุย
ชนและการมสีว่นรว่มสาธารณะที�มคีวามหมายในกระบวนการพฒันา;โดยเกี�ยวกับขอ้ผกูพนัของประเทศไทยกับ
ธนาคารพฒันาระหวา่งประเทศ รวมถึงการปฏิบติังานของสถาบนัการเงินดา้นการพฒันาระดบัประเทศ

ดําเนนิการโดยทันที โดยปรกึษานกัปกป�องสทิธมินษุยชนและภาคประชาสงัคมที�เกี�ยวขอ้งในการพฒันาการปกป�อง
และการสง่เสรมิที�มปีระสทิธภิาพของนักปกป�องสทิธมินษุยชนในประเทศไทย ซึ�งรวมถึงในบรบิทของธุรกิจตามคํามั�น
สญัญาที�ระบุในรา่งแผนปฏิบติัการระดับชาติวา่ดว้ยธุรกิจกับสทิธมินษุยชนและการทบทวนแก้ไขที�ได้เสนอโดยกลุ่ม
ภาคประชาสงัคม

ใชโ้อกาสเนื�องในวนัครบรอบของเหตกุารณ์สาํคัญที�เกิดขึ�นที�มคีวามเกี�ยวเนื�องกับสทิธมินษุยชนในการนาํความสนใจ
มาสูบ่ทบาทที�สาํคัญของนักปกป�องสทิธมินษุยชนในการทําใหม้ั �นใจวา่จะเกิดการพฒันาที�มปีระสทิธภิาพ เท่าเทียมและ
ยั�งยนื;ตั�งแต่ระดับท้องถิ�นถึงระดับนานาชาติผา่นการปฏิบติัที�เหมาะสมในการรว่มมอืกับนกัปกป�องสทิธมินษุยชน
และ

ใหคํ้ามั�นต่อสาธารณะในการดําเนนิการตามมาตรการต่างๆ ที�จาํเป�นเพื�อที�จะทําใหม้ั �นใจวา่นโยบายดา้นการพฒันา การ
ลงทนุ ความรว่มมอื และกิจกรรมอื�นๆ จะเคารพ ปกป�อง และเติมเต็มสทิธมินษุยชน ป�องกันการตอบโต้รวมถึง
คุ้มครองนักปกป�องสทิธมินษุยชน
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