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CSO Civil Society Organisations
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LGBT Lesbian, Gay, Bi-sexual and Trans

MNC Multi -National Corporations

MoJ Ministry of Justice 
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ASEAN Intergovernmental Commission on คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซยีนวาดวยสิทธิ
มนุษยชน 

Association of Southeast Asian Nations สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(อาเซียน) 

Business & Human Rights ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

Business and Human Rights Resource Centre ศูนยขอมูลธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

tions ภาคประชาสังคม 

Danish Institute for Human Rights สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมารก

Free Trade Agreements ขอตกลงการคาเสรี 

Human Rights Defenders นักปกปองสิทธิมนุษยชน

Human Rights Due Diligence การตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดา

Human Rights Impact Assessment การประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน

International Corporate Accountability องคกรสมาคมเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคมของ
บรรษัทนานาชาติ 

International Human Rights Law  กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

International Labour Organisation องคการแรงงานระหวางประเทศ

ชนเผาพ้ืนเมือง 

International Service for Human Rights องคกรอินเตอรเนชั่นแนลเซอรวิสฟอรฮวิแมนไรท

sexual and Trans-gender ผูที่มคีวามหลากหลายทางเพศ

National Corporations บรรษัทขามชาติ 

กระทรวงยุติธรรม 

แผนปฏิบัติการระดับชาติ

National Baseline Assessment รายงานการประเมินสถานการณ

National Contact Point  ผูประสานงานระดับชาติ
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คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซยีนวาดวยสิทธิ  

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

ศูนยขอมูลธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

 

สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมารก  

 

นักปกปองสิทธิมนุษยชน  

การตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน  
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กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ  

องคการแรงงานระหวางประเทศ  

 

องคกรอินเตอรเนชั่นแนลเซอรวิสฟอรฮวิแมนไรท  

ความหลากหลายทางเพศ  

 

 

ระดับชาติ  

รายงานการประเมินสถานการณ  

ประสานงานระดับชาติ  



NCPO National Council for Peace and Order

NGO Non-Governmental Organisation 

OHCHR Office of the High Commissioner on Human 
Rights 

ONEP 
 
SDG 

Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning
Sustainable Development Goals

UN United Nations 

UNGC UN Global Compact 

UNDP UN Development Programme

UNGP UN Guiding Principles on Business & Human 
Rights 

UPR Universal Periodic Review

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

National Council for Peace and Order คณะรักษาความสงบแหงชาติ 

Governmental Organisation  องคกรพัฒนาเอกชน 

Office of the High Commissioner on Human สํานักงานขาหลวงใหญ
สหประชาชาติ 

Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning 
Sustainable Development Goals 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

องคการสหประชาชาติ

ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ

UN Development Programme โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ

UN Guiding Principles on Business & Human หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ 

Universal Periodic Review กลไกการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษย
สหประชาชาติ 
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คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  

  

สํานักงานขาหลวงใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชนแหง  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

สหประชาชาติ  

ลงโลกแหงสหประชาชาต ิ  

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ  

หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ  

ทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนแหง  



บทบาทของมานุษยะในธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
 

ที่มานุษยะ เราเชื่อมั่นในความสําคัญของความรวมมือรวมใจในการสงเสริมประเด็นดานสิทธิมนุษยชนและความเปน
ธรรมทางสังคม รวมไปถึงการรับรูถึงความสําคัญที่จะเขาถึงประเ
ในทางที่สรางสรรคตอชุมชน อยางไรก็ดี การทํางานของเราแมวาจะรวมงานกับผูใดหรือกับหนวยงานใดในการสงเสริม
ประเด็นเหลานี้ มานุษยะก็จะยังเปนองคกรดานสิทธิมนุษยชนที่มีความเปนอิสระอยางแทจริง ความพยายามขอ
การทํางานรวมกับ “นักตอสูเพื่อปกปองสิทธิมนุษยชน
ความตองการของชุมชนเอง โดยมีเปาหมายเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือเพ่ือทําใหมั่นใจวา จะไมมีบุคคล หรือกลุมใดถูกตก
เปนเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชน อั
เสริมสรางพลังของชุมชนที่ไมมีใครมองเห็น และชุมชนชายขอบ การแบงปนความรูกับชุมชนเพื่อแสดงใหเห็นถึงสิทธิที่
ชุมชนพึงมี รวมถึงสนับสนุนการมีสวนรวม
มนุษยชน เพ่ือใหชุมชนมีบทบาทในฐานะ 
ขึ้น 
 
การทํางานกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเปนสวนที่สําคัญมากที่จะทําใหมั่นใจวาความสําเร็จนี้
จะเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม เราเล็งเห็นถึงความแตกตางระหวางการทํางาน 
รวมมือกันและคําวิจารณเปนสิ่งที่แยกออกจากกันไมได และถึงแมวาเราจะมีความ
คํานึงถึงการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนเปนหัวใจหลักเสมอ นั่
ความสัมพันธของการทํางานจะตองอยูบนพ้ืนฐาน
จากลางข้ึนบน มิใชจากบนลงลาง แรงบันดาลใจหลักของเราและหลักการที่ชี้แนะไดแกความตองการของชุมชน มิใช
ความตองการของผูท่ีเรารวมมือดวย แมวาเราจะเชื่อในคุณคาของความสัมพันธที่แข็งแ
เครื่องมือที่สําคัญในการตอสูกับสิทธิมนุษยชน แตเราจะไมพัฒนาและคงไวซึ่งความสัมพันธดังกลาวหากวามันจะเปน
การนอกเหนือจากความสําเร็จและเพ่ือการบรรลุสูเปาหมายการทํางานใหแ
ความเขมแข็ง และเปนกระบอกเสียงใหแกผูท่ีไดรับผลกระทบกับผูที่เราทํางานรวมดวยตามความจําเปนเพื่อความ
ตองการของชุมชน ความเปนอิสระของเราเปนสิ่งที่สําคัญมากตอเราและนั่นก็เปนสิ่งที่ทําใหเราตอบโตกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและความไมเทาเทียมกันไดอยางมีประสิทธิภาพในประเทศไทย
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทของมานุษยะในธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
ที่มานุษยะ เราเชื่อมั่นในความสําคัญของความรวมมือรวมใจในการสงเสริมประเด็นดานสิทธิมนุษยชนและความเปน
ธรรมทางสังคม รวมไปถึงการรับรูถึงความสําคัญที่จะเขาถึงประเด็นตางๆ อยางสรางสรรค เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่สรางสรรคตอชุมชน อยางไรก็ดี การทํางานของเราแมวาจะรวมงานกับผูใดหรือกับหนวยงานใดในการสงเสริม
ประเด็นเหลานี้ มานุษยะก็จะยังเปนองคกรดานสิทธิมนุษยชนที่มีความเปนอิสระอยางแทจริง ความพยายามขอ

นักตอสูเพื่อปกปองสิทธิมนุษยชน” เพ่ือสรางโลกที่เทาเทียมและยุติธรรมมากขึ้น อันเกิดจาก
ความตองการของชุมชนเอง โดยมีเปาหมายเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือเพ่ือทําใหมั่นใจวา จะไมมีบุคคล หรือกลุมใดถูกตก
เปนเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจ วิธีการทํางานของเราวางอยูบนพ้ืนฐานของการ
เสริมสรางพลังของชุมชนที่ไมมีใครมองเห็น และชุมชนชายขอบ การแบงปนความรูกับชุมชนเพื่อแสดงใหเห็นถึงสิทธิที่
ชุมชนพึงมี รวมถึงสนับสนุนการมีสวนรวมทีส่ําคัญในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน เพ่ือใหชุมชนมีบทบาทในฐานะ ‘ผูนําการเปลี่ยนแปลง’ ในการรวมแกไขปญหาเพื่อพัฒนาความเปนอยูใหดี

การทํางานกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเปนสวนที่สําคัญมากที่จะทําใหมั่นใจวาความสําเร็จนี้
รก็ตาม เราเล็งเห็นถึงความแตกตางระหวางการทํางาน กับ และการทํางาน 

รวมมือกันและคําวิจารณเปนสิ่งที่แยกออกจากกันไมได และถึงแมวาเราจะมีความยินดีที่จะไดรวมมือกัน แตเราจะ
คํานึงถึงการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนเปนหัวใจหลักเสมอ นั่นหมายความวา เม่ือเราทํางานรวมกั
ความสัมพันธของการทํางานจะตองอยูบนพ้ืนฐานการเคารพรวมกันท้ังสองฝาย และหากเปนไปไดก็ควรจะใชแนวทาง
จากลางข้ึนบน มิใชจากบนลงลาง แรงบันดาลใจหลักของเราและหลักการที่ชี้แนะไดแกความตองการของชุมชน มิใช

มมือดวย แมวาเราจะเชื่อในคุณคาของความสัมพันธที่แข็งแกรง
เครื่องมือที่สําคัญในการตอสูกับสิทธิมนุษยชน แตเราจะไมพัฒนาและคงไวซึ่งความสัมพันธดังกลาวหากวามันจะเปน
การนอกเหนือจากความสําเร็จและเพ่ือการบรรลุสูเปาหมายการทํางานใหแกชุมชน และเราจะไมหยุดที่จะคงไวซึ่ง
ความเขมแข็ง และเปนกระบอกเสียงใหแกผูท่ีไดรับผลกระทบกับผูที่เราทํางานรวมดวยตามความจําเปนเพื่อความ
ตองการของชุมชน ความเปนอิสระของเราเปนสิ่งที่สําคัญมากตอเราและนั่นก็เปนสิ่งที่ทําใหเราตอบโตกับการละเมิด

ชนและความไมเทาเทียมกันไดอยางมีประสิทธิภาพในประเทศไทย 

7 

ที่มานุษยะ เราเชื่อมั่นในความสําคัญของความรวมมือรวมใจในการสงเสริมประเด็นดานสิทธิมนุษยชนและความเปน
ด็นตางๆ อยางสรางสรรค เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่สรางสรรคตอชุมชน อยางไรก็ดี การทํางานของเราแมวาจะรวมงานกับผูใดหรือกับหนวยงานใดในการสงเสริม
ประเด็นเหลานี้ มานุษยะก็จะยังเปนองคกรดานสิทธิมนุษยชนที่มีความเปนอิสระอยางแทจริง ความพยายามของเราใน

เพ่ือสรางโลกที่เทาเทียมและยุติธรรมมากขึ้น อันเกิดจาก
ความตองการของชุมชนเอง โดยมีเปาหมายเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือเพ่ือทําใหมั่นใจวา จะไมมีบุคคล หรือกลุมใดถูกตก

นเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจ วิธีการทํางานของเราวางอยูบนพ้ืนฐานของการ
เสริมสรางพลังของชุมชนที่ไมมีใครมองเห็น และชุมชนชายขอบ การแบงปนความรูกับชุมชนเพื่อแสดงใหเห็นถึงสิทธิที่

สําคัญในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิ
ในการรวมแกไขปญหาเพื่อพัฒนาความเปนอยูใหดี

การทํางานกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเปนสวนที่สําคัญมากที่จะทําใหมั่นใจวาความสําเร็จนี้
และการทํางาน ให สําหรับเรา การ

ที่จะไดรวมมือกัน แตเราจะ
วามวา เม่ือเราทํางานรวมกัน 

เคารพรวมกันท้ังสองฝาย และหากเปนไปไดก็ควรจะใชแนวทาง
จากลางข้ึนบน มิใชจากบนลงลาง แรงบันดาลใจหลักของเราและหลักการที่ชี้แนะไดแกความตองการของชุมชน มิใช

กรงกับผูท่ีมีอํานาจวาจะเปน
เครื่องมือที่สําคัญในการตอสูกับสิทธิมนุษยชน แตเราจะไมพัฒนาและคงไวซึ่งความสัมพันธดังกลาวหากวามันจะเปน

กชุมชน และเราจะไมหยุดที่จะคงไวซึ่ง
ความเขมแข็ง และเปนกระบอกเสียงใหแกผูท่ีไดรับผลกระทบกับผูที่เราทํางานรวมดวยตามความจําเปนเพื่อความ
ตองการของชุมชน ความเปนอิสระของเราเปนสิ่งที่สําคัญมากตอเราและนั่นก็เปนสิ่งที่ทําใหเราตอบโตกับการละเมิด
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ในประเทศไทย มูลนิธิมานุษยะ (มานุษยะ
Thai CSOs Coalition for the UPR ซึ่งหลายฝายไดรับผลกระทบเชิงลบในดา
ตางๆ ทั้งนี้ เรามุงหวังวาเราจะชวยมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินงานในสวนของพันธกิจตามกระบวนการ 
Periodic Review (UPR) และมีสวนท่ีจะทําใหรัฐบาลไทย รับผิดชอบและมีสวนรวมในดานธุรกิจ
 
หลังจากที่รัฐบาลไดตอบรับตอประเด็นดังกลาว ในชวงระหวางที่จัดทํา 
ขอเสนอแนะใหพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับ
หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนในการที่จะเปนจุดศูนยกลางในการตอบรับประเด็นที่เก่ียวของกับธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยรับประกันบทบาทในการเปนศูนยกลางของการพัฒนา การนําไปปฏิบัติใช การ
ติดตามของแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ดวยเหตุนี้ ตั้งแตตนป พ
ติดตอไปที่ชุมชนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ เพ่ือที่จะ: 
 

● พัฒนาการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสั
กับสิทธิมนุษยชน โดยมีความทาทายและความตองการของชุมชนเปนศูนยกลางของการประเมิน

● เสริมสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนทองถิ่น
บันทึกประเด็นปญหาที่เก่ียวกับธุรกิจกับสิทธิ

● เสริมสรางความแข็งแกรงขององคกรระดับรากหญา 
กับ ภาคประชาสังคม และสงเสริมวิธีการแบบลางขึ้นบนซึ่งจะทําใหภาคประชาสังคมท่ีเปนพันธมิตรมีความ
เทาเทียมกับภาคสวนอื่นๆ โดยมีจุดประสงคท่ีจะสร
มนุษยชน นอกจากนั้น มานุษยะยังไดใหองคกรทองถิ่นที่ทํางานรวมกัน จัดตั้งเครือขายระดับชาติดานธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนอยางยั่งยืน ซึ่งประกอบไปดวย ชุมชน นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ อันมีชื่อวา  
Network” หรือเครือขายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแหงประเทศไทย

 
ในการเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
สถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในประเทศไทย มูลนิธิมานุษยะไดจัดการประชุมผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 
เพ่ืออภิปรายเรื่องผลการศึกษาและขอเสนอแนะวาดวยรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาค
ประชาสังคมในประเทศไทยในสวนท่ีเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
โรงแรมสามพรานริเวอรไซด จ.นครปฐม ประเทศไทย โดยในโอกาสนี้ ตองขอบคุณผูเขารวมมา
หนวยงานหลากหลาย ไมวาจะเปนตัวแทนจากภาคประชาสังคม องคกรทองถิ่นท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ 
ผูเชี่ยวชาญระดับภูมิภาคในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตัวแทนจากสํานักขาหลวงใหญ
สหประชาชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห
และรัฐบาลไทย  
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มานุษยะ) มีจุดมุงหมายที่จะสงเสริมความเขมแข็งใหแกชุมชนทองถ่ินและสมาชิกของ

ซึ่งหลายฝายไดรับผลกระทบเชิงลบในดานสิทธิมนุษยชนจากบริษัทหรือองคกร
ทั้งนี้ เรามุงหวังวาเราจะชวยมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินงานในสวนของพันธกิจตามกระบวนการ 

และมีสวนท่ีจะทําใหรัฐบาลไทย รับผิดชอบและมีสวนรวมในดานธุรกิจ

ลไดตอบรับตอประเด็นดังกลาว ในชวงระหวางที่จัดทํา UPR ครั้งที่สอง ประเทศสวีเดนไดให
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ดวยความเห็นวาควรใหมีการปฏิบัติตาม

หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) มานุษยะจึงพัฒนายุทธศาสตรในการมุงเนน
การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนในการที่จะเปนจุดศูนยกลางในการตอบรับประเด็นที่เก่ียวของกับธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยรับประกันบทบาทในการเปนศูนยกลางของการพัฒนา การนําไปปฏิบัติใช การ

ชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ดวยเหตุนี้ ตั้งแตตนป พ
ติดตอไปที่ชุมชนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ

พัฒนาการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในประเทศไทย
โดยมีความทาทายและความตองการของชุมชนเปนศูนยกลางของการประเมิน

เสริมสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนทองถิ่น เพ่ือจัดทําการวิจัยเชิงประจักษ รวมกับนักวิชาการ และ
บันทึกประเด็นปญหาที่เก่ียวกับธุรกิจกับสิทธมินุษยชนที่เกิดขึ้น และ 

เสริมสรางความแข็งแกรงขององคกรระดับรากหญา เพ่ือใหเกิดการคานอํานาจระหวางธุรกิจและรัฐบาล 
กับ ภาคประชาสังคม และสงเสริมวิธีการแบบลางขึ้นบนซึ่งจะทําใหภาคประชาสังคมท่ีเปนพันธมิตรมีความ
เทาเทียมกับภาคสวนอื่นๆ โดยมีจุดประสงคท่ีจะสรางเสริมศักยภาพดานความรูเก่ียวกับธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน นอกจากนั้น มานุษยะยังไดใหองคกรทองถิ่นที่ทํางานรวมกัน จัดตั้งเครือขายระดับชาติดานธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนอยางยั่งยืน ซึ่งประกอบไปดวย ชุมชน นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ อันมีชื่อวา  

หรือเครือขายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแหงประเทศไทย 

ในการเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และในการชี้แจงการพัฒนาของการประเมิน
สถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในประเทศไทย มูลนิธิมานุษยะไดจัดการประชุมผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 

เรื่องผลการศึกษาและขอเสนอแนะวาดวยรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาค
ประชาสังคมในประเทศไทยในสวนท่ีเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในวันท่ี 2 – 3 กันยายน พ

นครปฐม ประเทศไทย โดยในโอกาสนี้ ตองขอบคุณผูเขารวมมา
ยงานหลากหลาย ไมวาจะเปนตัวแทนจากภาคประชาสังคม องคกรทองถิ่นท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ 

ผูเชี่ยวชาญระดับภูมิภาคในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตัวแทนจากสํานักขาหลวงใหญ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน 
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มีจุดมุงหมายที่จะสงเสริมความเขมแข็งใหแกชุมชนทองถ่ินและสมาชิกของ 
นสิทธิมนุษยชนจากบริษัทหรือองคกร

ทั้งนี้ เรามุงหวังวาเราจะชวยมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินงานในสวนของพันธกิจตามกระบวนการ Universal 
และมีสวนท่ีจะทําใหรัฐบาลไทย รับผิดชอบและมีสวนรวมในดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ครั้งที่สอง ประเทศสวีเดนไดให
ชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ดวยความเห็นวาควรใหมีการปฏิบัติตาม

นุษยะจึงพัฒนายุทธศาสตรในการมุงเนน
การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนในการที่จะเปนจุดศูนยกลางในการตอบรับประเด็นที่เก่ียวของกับธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยรับประกันบทบาทในการเปนศูนยกลางของการพัฒนา การนําไปปฏิบัติใช การ

ชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ดวยเหตุนี้ ตั้งแตตนป พ.ศ. 2560 มานุษยะได
ติดตอไปที่ชุมชนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ

งคมในประเทศไทยในสวนที่เก่ียวกับธุรกิจ
โดยมีความทาทายและความตองการของชุมชนเปนศูนยกลางของการประเมิน 

เพ่ือจัดทําการวิจัยเชิงประจักษ รวมกับนักวิชาการ และ

เพ่ือใหเกิดการคานอํานาจระหวางธุรกิจและรัฐบาล 
กับ ภาคประชาสังคม และสงเสริมวิธีการแบบลางขึ้นบนซึ่งจะทําใหภาคประชาสังคมท่ีเปนพันธมิตรมีความ

างเสริมศักยภาพดานความรูเก่ียวกับธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน นอกจากนั้น มานุษยะยังไดใหองคกรทองถิ่นที่ทํางานรวมกัน จัดตั้งเครือขายระดับชาติดานธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนอยางยั่งยืน ซึ่งประกอบไปดวย ชุมชน นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ อันมีชื่อวา  “Thai BHR 

การพัฒนาของการประเมิน
สถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในประเทศไทย มูลนิธิมานุษยะไดจัดการประชุมผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 1 

เรื่องผลการศึกษาและขอเสนอแนะวาดวยรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาค
กันยายน พ.ศ. 2560 ณ 

นครปฐม ประเทศไทย โดยในโอกาสนี้ ตองขอบคุณผูเขารวมมากกวา 35 ทานจาก
ยงานหลากหลาย ไมวาจะเปนตัวแทนจากภาคประชาสังคม องคกรทองถิ่นท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ 

ผูเชี่ยวชาญระดับภูมิภาคในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตัวแทนจากสํานักขาหลวงใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชนแหง
งชาติ คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน 



สืบเนื่องจากความสําเร็จในการประชุมผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 
the UPR ไดกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ี
ที่ 2 เพื่ออภิปรายเรื่องผลการศึกษาและขอเสนอแนะวาดวยรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของ
ภาคประชาสังคมในประเทศไทย ในสวนท่ีเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย รวมกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม และผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน 
 
มูลนิธิมานุษยะมีความประสงคที่จะขอแสดงความขอบคุณเปนอยางสูงสําหรับผูที่เขารวมและทํา
ผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 2 ขึ้นได มูลนิธิมานุษยะขอขอบคุณ
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ และ
มนุษยชนสากล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนอย
ตอนักวิจัยชุมชน 
 
มูลนิธิมานุษยะขอขอบคุณ ดร. เสรี นนทสูติ
สิทธิมนุษยชนประเทศไทย คุณเอมอร
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม คุณคาเทีย ชิริช
และคุณนภาพร สงปรางค รักษาการ
บันดาลใจใหกับผูเขารวม  
 
ผูรวมอภิปรายและผูดําเนินรายงานไดนําเสนองานและการวิจัยอยางชัดเจนและตรงประเด็น โดย
อภิปรายยังไดมอบขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมและ
แผนปฏิบัติการระดับชาติ มูลนิธิมานุษยะมีความประสงคที่จะเนนถึงความทุมเทของผูรวมอภิ
และขอขอบคุณบุคคล ดังตอไปนี้: 
 
นักวิจัยชุมชนและนักวิชาการ: คุณณัฐพร อาจหาญ
สงปรางค  คุณปกรณ อารีกุล, คุณวรรณพงษ ยอดเมือง
คณุณัฐวุฒ ิโชติการ, คุณศุกาญจนตา สุขไผตา
ภา ใจกลา, คุณมะนาวี เด็งโด, คุณเกาซัร อาลีมามะ
ราวรรณ, คุณอุดม งามเมืองสกุล, คุณทฤษฎี สวางย่ิง
ผูเชี่ยวชาญ: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คุณอังคณา นีละไพจิตร
คุณส. รัตนมณี พลกลา, ดร.สมนึก จงมีวศิน
เด็บบ ีสต็อทฮารด, คุณโกลดา เบนจามิน
 
มานุษยะยังมีความยินดีสําหรับบทกลาวปดประชุม โดยคุณ 
ปองกันวิกฤติ ผูจัดการโปรแกรมดานธุรกิจ
กรุงเทพฯ คุณนรีลักษณ แพไชยภูมิ ผูอํานวยการกองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม และคุณไซมอน เลเวอร

ขอแสดงความขอบคุณสําหรับลามที่ยอดเยี่ยม 
สงวนสัตย 

 

 

สืบเนื่องจากความสําเร็จในการประชุมผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 1 มูลนิธิมานุษยะ รวมกับสมาชิก Thai CSOs Coalition for 
ไดกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของในการจัด การประชุมผูเชี่ยวชาญครั้ง

เพื่ออภิปรายเรื่องผลการศึกษาและขอเสนอแนะวาดวยรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของ
ภาคประชาสังคมในประเทศไทย ในสวนท่ีเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยจัดขึ้นในวันที่ 

โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย รวมกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม และผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน 

มูลนิธิมานุษยะมีความประสงคที่จะขอแสดงความขอบคุณเปนอยางสูงสําหรับผูที่เขารวมและทํา
ขึ้นได มูลนิธิมานุษยะขอขอบคุณศาสตราจารยสุริยา เดวา สมาชิกคณะทํางานวาดวยธุรกิจกับ

และศาสตราจารยกิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนสากล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง ในความทุมเทและการสนับสนุนตอการริเริ่มของ

เสรี นนทสูติ ผูแทนประเทศไทยของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวย
คุณเอมอร เสียงใหญ ผูอํานวยการกองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ กร

คุณคาเทีย ชิริชซี รองผูแทนสํานักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ
รักษาการประธานมูลนิธิมานุษยะ สําหรับคํากลาวตอนรับและคําปราศรัยที่เปนแรง

ผูดําเนินรายงานไดนําเสนองานและการวิจัยอยางชัดเจนและตรงประเด็น โดย
อภิปรายยังไดมอบขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมและ

ชาติ มูลนิธิมานุษยะมีความประสงคที่จะเนนถึงความทุมเทของผูรวมอภิ

คุณณัฐพร อาจหาญ, คุณไชยณรงค เศรษฐเชื้อ, คุณศราวุฒิ ปนกันทา
คุณวรรณพงษ ยอดเมือง, คุณวัชรชัย จิรจินดากุล, คุณเสาวณีย แกวจุลกาญจน

คุณศุกาญจนตา สุขไผตา, คุณตี๋ นาหยอด, คุณสุชาติ อินตะ, คุณกองภพ เสนนันตา
คุณเกาซัร อาลีมามะ, คุณอัสมะ ตันหยงดาโอะ, คุณอสัมี ปุ

คุณทฤษฎี สวางย่ิง, คณุศิริศักดิ์ ไชยเทศ, และคุณชัชลาวั
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คุณอังคณา นีละไพจิตร, ดร.เนติธร ประดิษฐสาร

สมนึก จงมีวศิน, คุณสมพงค สระแกว, คุณณัฐวุฒิ เกษม, 
คุณโกลดา เบนจามิน, คุณพัชรีบูลย สกุลพิทักษผล และ คุณอมรา พงศาพิชญ

มานุษยะยังมีความยินดีสําหรับบทกลาวปดประชุม โดยคุณ ลีวีโอ ซาแรนเดรีย ผูเชี่ยวชาญดานหลักนิติธรรมและการ
ปองกันวิกฤติ ผูจัดการโปรแกรมดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สํานักโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติสวนภูมิภาค

ผูอํานวยการกองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
เลเวอร ที่ปรึกษาดานการเมือง สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจําประเทศไทย

ยอดเยี่ยม คุณจารุวรี สนิทวงศ ณ อยุธยา, คุณดรุณี คันฉาย 
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Thai CSOs Coalition for 
การประชุมผูเชี่ยวชาญครั้ง

เพื่ออภิปรายเรื่องผลการศึกษาและขอเสนอแนะวาดวยรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของ
โดยจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ  - 1 

โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย รวมกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม และผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (AICHR) 

มูลนิธิมานุษยะมีความประสงคที่จะขอแสดงความขอบคุณเปนอยางสูงสําหรับผูที่เขารวมและทําใหเกิดการประชุม
คณะทํางานวาดวยธุรกิจกับ

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายสิทธิ
างยิ่ง ในความทุมเทและการสนับสนุนตอการริเริ่มของ มานุษยะและ

คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวย
ผูอํานวยการกองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมครองสิทธิและ

สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ
มูลนิธิมานุษยะ สําหรับคํากลาวตอนรับและคําปราศรัยที่เปนแรง

ผูดําเนินรายงานไดนําเสนองานและการวิจัยอยางชัดเจนและตรงประเด็น โดยเฉพาะในชวงการ
อภิปรายยังไดมอบขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมและ

ชาติ มูลนิธิมานุษยะมีความประสงคที่จะเนนถึงความทุมเทของผูรวมอภปิรายทุกทานที่มีสวนรวม

คุณศราวุฒิ ปนกันทา, คุณนภาพร 
คุณเสาวณีย แกวจุลกาญจน, 

คุณกองภพ เสนนันตา, คุณสม
คุณอสัมี ปุ, คุณวิมลเรขา ศิริชัย
คุณชัชลาวัณย เมืองจันทร 

เนติธร ประดิษฐสาร, คุณคะติมะ หลี่จะ, 
, อ.ฐิติพล ภักดีวานิช, คุณ

คุณอมรา พงศาพิชญ 

ผูเชี่ยวชาญดานหลักนิติธรรมและการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติสวนภูมิภาค

ผูอํานวยการกองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ที่ปรึกษาดานการเมือง สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจําประเทศไทย 

คุณดรุณี คันฉาย และคุณสุวิมล 



 
ขอแสดงความขอบคุณไปถึงทีมมานุษยะที่ทําใหการประชุมครั้งท่ีเกิดข้ึนได 
ผูอํานวยการสําหรับแนวทางในการนํากลยุทธของมานุษยะมาใช 
ศักยภาพสําหรับการจัดการ รวมถึง คุณ
จัดการประชุมและการประสานงานที่เปนไปไดดวยดี มานุษยะขอขอบคุณ 
ดานสิทธิมนุษยชน คุณเอมิล คินลี โกติเยร
ฮาม ัด นักศึกษาฝกงาน คุณลูซี่ แชนดเลอร 
การประชุม รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาบทสรุปผูบริหารและรายงานการประชุม และ
นักวิจัยดานสิทธิมนุษยชนที่ทําใหรายงานสมบูรณ 
 
มูลนิธิมานุษยะขอขอบคุณการสนับสนุนทางการเงินจาก
เครือจักรภพ(FCO)ซึ่งหากปราศจากการสนับสนุนขององคกรท้ังสองแลวการประชุมผูเชี่ยวชาญครั้งที่สองจะไม
สามารถเกิดขึ้นได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ขอแสดงความขอบคุณไปถึงทีมมานุษยะที่ทําใหการประชุมครั้งท่ีเกิดข้ึนได คุณเอมิล่ี ประดิจิต 
ผูอํานวยการสําหรับแนวทางในการนํากลยุทธของมานุษยะมาใช คุณนาดา ไชยจิตต ผูปร

รวมถึง คุณศุภมาศ ผลพระ  และคุณธนิดา อิทธิวัตร เจาหนาที่โครงการสําหรับการ
จัดการประชุมและการประสานงานที่เปนไปไดดวยดี มานุษยะขอขอบคุณ คุณชารล็อต ลัช 

คุณเอมิล คินลี โกติเยร นักวิจัยดานสิทธิมนุษยชน คุณจูเลียต เลโอนี อาสาสมัคร
คุณลูซี่ แชนดเลอร นักศึกษาฝกงาน สําหรับการเตรียมขอมูลสําหรับการประชุมและเอกสาร

การประชุม รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาบทสรุปผูบริหารและรายงานการประชุม และ
นักวิจัยดานสิทธิมนุษยชนที่ทําใหรายงานสมบูรณ  

มูลนิธิมานุษยะขอขอบคุณการสนับสนุนทางการเงินจาก Internews และ กระทรวงการตางประเทศและ
ซึ่งหากปราศจากการสนับสนุนขององคกรท้ังสองแลวการประชุมผูเชี่ยวชาญครั้งที่สองจะไม
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คุณเอมิล่ี ประดิจิต ผูกอตั้งและ
ผูประสานงานดานพัฒนา

เจาหนาที่โครงการสําหรับการ
คุณชารล็อต ลัช เจาหนาที่วิจัยและรณรงค

อาสาสมัคร คุณเลยลา โม
นักศึกษาฝกงาน สําหรับการเตรียมขอมูลสําหรับการประชุมและเอกสาร

การประชุม รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาบทสรุปผูบริหารและรายงานการประชุม และคุณลินนี คริสเตียนสัน 

กระทรวงการตางประเทศและ
ซึ่งหากปราศจากการสนับสนุนขององคกรท้ังสองแลวการประชุมผูเชี่ยวชาญครั้งที่สองจะไม



ภูมิหลังของผูที่เขารวมงาน
ผูเขารวม 96 ทานจาก 51 องคกร ไดเขารวม 

ขอเสนอแนะวาดวยรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในประเทศไทยเก่ียวกับธุรกิจ

กับสิทธิมนษุยชน” 

 

 

ภูมิหลังของผูที่เขารวมงาน 
องคกร ไดเขารวม “การประชุมผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 2 เพ่ืออภิปรายเรื่องผลการศึกษาและ

ขอเสนอแนะวาดวยรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในประเทศไทยเก่ียวกับธุรกิจ
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เพ่ืออภิปรายเรื่องผลการศึกษาและ

ขอเสนอแนะวาดวยรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในประเทศไทยเก่ียวกับธุรกิจ

 



ภูมิหลังที่หลากหลายของผูเขารวมงานที่กอใหเกิดการทํางานเปนกลุม 
มนุษยชน ในกราฟขางลางจะแสดงจํานวนของผูเขารวมตามประเด็นปญหาดานสิทธิมนุษยชน

 

 

 

ภูมิหลังที่หลากหลายของผูเขารวมงานที่กอใหเกิดการทํางานเปนกลุม 7 กลุม แบงตามประเด็นปญหาดานสิทธิ
ในกราฟขางลางจะแสดงจํานวนของผูเขารวมตามประเด็นปญหาดานสิทธิมนุษยชน
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กลุม แบงตามประเด็นปญหาดานสิทธิ
ในกราฟขางลางจะแสดงจํานวนของผูเขารวมตามประเด็นปญหาดานสิทธิมนุษยชน 

 



บทสรุปผูบรหิาร 
 

ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ ถึง 1 มีนาคม พ
UPR ไดรวมกันจัดประชุมผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 
ประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในประเทศไทย ในสวนท่ีเก่ียวกับธุ
โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยการประชุมจัดขึ้นดวยกัน 
เสรีภาพ รวมถึงผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน 
ประชุมรวมกัน  

การประชุมทั้ง 2 วนันั้น ดําเนินรายการโดย 
ดา ไชยจิตต ผูประสานงานดานพัฒนาศักยภาพ

จุดประสงคของการประชุมผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 
● ติดตามผลการประชุมผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 

การตามหลักสิทธิมนุษยชน 

● นําเสนอผลรายงานการวิจัย 
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันและมีพ้ืนฐานจากสิทธิมนุษยชนการรวมกันเปนอันหนึ่งอัน
เดียว 

● รวมพลังและสนับสนุน ชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลางในการตอบสนองความทาทายในประเด็นธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย และ 

● ใหขอมูลจากลางขึ้นบน สําหรับการพัฒนาแผนปฏิบัติการร

ผลการประชุม: 
● ความสําคัญของการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสี

แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใหสําเร็จ ชุมชนทองถ่ินอธิบายวาชุมชนนั้นแทบไมมี
สวนรวมใดๆ กับการวางแผนและไมมีการคํานึงถึงชุมชนเมื่อมีโครงการพัฒนาเกิดข้ึนในที่ดินชุมชน สมาชิก
ชุมชนกลาวอีกวาพวกเขาไมทราบถึงสิทธิพึงมีและไมทราบถึงวิธีการเขาถึงการเยียวยา

● ในการสรางและรวบรวมหลักฐานที่นาเชื่อถือ
การระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใหสําเร็จ ยังมีความตองการในการรวบรวมขอมูลในประเด็นตา
ซึ่งรวมถึง สิทธิที่เก่ียวของกับที่ดิน สิทธิของกลุมชนเผาพ้ืนเมือง การจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลกระทบของแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจตอความเปนอยูและสิ่งแวดลอม การปกปองนักปกปองสิทธิ
มนุษยชน ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเลือกปฏิบัติตอกลุม
และกลุมผูที่มีความหลากหลายทางเพศ อีกทั้งการทําใหการขายบริการเปนความผิดทางกฎหมาย

● พื้นที่จํากัดในการดําเนินการของภาคประชาสังคมและนักปกปองสิทธิมนุษยชน
หนึ่งในปญหาของการพัฒนาความเปนอั

 

 

 
มีนาคม พ.ศ. 2561 มูลนิธิมานุษยะ รวมกับสมาชิก Thai CSOs Coalition for the 

ไดรวมกันจัดประชุมผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 2 เพ่ืออภิปรายเรื่องผลการศึกษาและขอเสนอแนะวาดวยรายงานการ
ประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในประเทศไทย ในสวนท่ีเก่ียวกับธุ
โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยการประชุมจัดขึ้นดวยกัน 2 วันและมีกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ รวมถึงผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน 

นนั้น ดําเนินรายการโดย คุณ เอมิล่ี ประดิจิต ผูกอตั้งและผูอํานวยการมูลนิธิมานุษยะ และ 
ผูประสานงานดานพัฒนาศักยภาพ มูลนิธิมานุษยะ  

จุดประสงคของการประชุมผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 2: 
ติดตามผลการประชุมผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 1 และอภิปรายข้ันตอนโดยรัฐบาลในการปกปอง เคารพและกระทํา

 และอภิปรายถึงความทาทายในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันและมีพ้ืนฐานจากสิทธิมนุษยชนการรวมกันเปนอันหนึ่งอัน

ชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลางในการตอบสนองความทาทายในประเด็นธุรกิจกับสิทธิ
 

สําหรับการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใหสําเร็จ

การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับการเนนย้ําในฐานะสวนสําคัญหลักในการพัฒนา
วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใหสําเร็จ ชุมชนทองถ่ินอธิบายวาชุมชนนั้นแทบไมมี

สวนรวมใดๆ กับการวางแผนและไมมีการคํานึงถึงชุมชนเมื่อมีโครงการพัฒนาเกิดข้ึนในที่ดินชุมชน สมาชิก
าพวกเขาไมทราบถึงสิทธิพึงมีและไมทราบถึงวิธีการเขาถึงการเยียวยา

สรางและรวบรวมหลักฐานที่นาเชื่อถือนั้น ไดถูกกลาวถึงวาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาแผนปฏิบัติ
การระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใหสําเร็จ ยังมีความตองการในการรวบรวมขอมูลในประเด็นตา
ซึ่งรวมถึง สิทธิที่เก่ียวของกับที่ดิน สิทธิของกลุมชนเผาพ้ืนเมือง การจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลกระทบของแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจตอความเปนอยูและสิ่งแวดลอม การปกปองนักปกปองสิทธิ
มนุษยชน ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเลือกปฏิบัติตอกลุมผูที่อยูรวมกับเอชไอวี  กลุม

ที่มีความหลากหลายทางเพศ อีกทั้งการทําใหการขายบริการเปนความผิดทางกฎหมาย

พื้นที่จํากัดในการดําเนินการของภาคประชาสังคมและนักปกปองสิทธิมนุษยชน
หนึ่งในปญหาของการพัฒนาความเปนอันหนึ่งอันเดียวของแผนปฏิบัติการระดับ

13 

Thai CSOs Coalition for the 
เพ่ืออภิปรายเรื่องผลการศึกษาและขอเสนอแนะวาดวยรายงานการ

ประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในประเทศไทย ในสวนท่ีเก่ียวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ณ 
วันและมีกรมคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพ รวมถึงผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ใหเกียรติจัดการ

ผูกอตั้งและผูอํานวยการมูลนิธิมานุษยะ และ คุณนา

ฐบาลในการปกปอง เคารพและกระทํา

และอภิปรายถึงความทาทายในการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันและมีพ้ืนฐานจากสิทธิมนุษยชนการรวมกันเปนอันหนึ่งอัน

ชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลางในการตอบสนองความทาทายในประเด็นธุรกิจกับสิทธิ

วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใหสําเร็จ 

ไดรับการเนนย้ําในฐานะสวนสําคัญหลักในการพัฒนา
วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใหสําเร็จ ชุมชนทองถ่ินอธิบายวาชุมชนนั้นแทบไมมี

สวนรวมใดๆ กับการวางแผนและไมมีการคํานึงถึงชุมชนเมื่อมีโครงการพัฒนาเกิดข้ึนในที่ดินชุมชน สมาชิก
าพวกเขาไมทราบถึงสิทธิพึงมีและไมทราบถึงวิธีการเขาถึงการเยียวยา 

นั้น ไดถูกกลาวถึงวาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาแผนปฏิบัติ
การระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใหสําเร็จ ยังมีความตองการในการรวบรวมขอมูลในประเด็นตางๆ 
ซึ่งรวมถึง สิทธิที่เก่ียวของกับที่ดิน สิทธิของกลุมชนเผาพ้ืนเมือง การจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลกระทบของแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจตอความเปนอยูและสิ่งแวดลอม การปกปองนักปกปองสิทธิ

กลุมผูพิการ แรงงานขามชาติ 
ที่มีความหลากหลายทางเพศ อีกทั้งการทําใหการขายบริการเปนความผิดทางกฎหมาย 

พื้นที่จํากัดในการดําเนินการของภาคประชาสังคมและนักปกปองสิทธิมนุษยชน ซึ่งไดรับการระบุวาเปน
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิ



มนุษยชน การขมขู การฟองหมิ่นประมาทเพื่อปดปาก และการฟองหมิ่นประมาทอยางตอเนื่องยังถือเปน
ผลกระทบที่รายแรงตอนักกิจกรรมและนักปกปองสิทธิมนุษยชน 

● การเลือกปฏิบัติที่ยังมีอยูตอกลุมชนเผาพื้นเมื
และความตองการเฉพาะของคนกลุมนี้ควรถูกไดรวบรวมอยูในแผนปฏิบัติการ
มนุษยชน โดยเฉพาะเม่ือมีการเจรจาประเด็นสิทธิที่ดิน 

● ทําใหการขายบริการทางเพศ
พนักงานบริการนั้นไดรับการพูดถึง โดยมีจุดสนใจที่สิทธิในการทํางาน สิทธิสุขภาพ และสิทธิการปกปองทาง
สังคม ผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝายเรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกกฎหมายอาญาที่ลงโทษในการทําอาชีพนี้ และ
ยอมรับสิทธิในฐานะมนุษยคนหนึ่ง

● ความสําคัญในการรวมกลุมของ
เสนอเนนย้ําถึงประสบการณเฉพาะของผูที่ตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน และกลาวถึงความ
จําเปนในการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือตอบสนองตอความตองการเหลานั้น 

● อีกกลุมหนึ่งที่เปราะบางคือ กลุม
ชาติถูกเอาเปรียบในประเทศไทย แตประเทศไทยก็ยังมิไดมีมติยอมรับและปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ 

● การขาดแคลนของการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ
ยังคงตองมีการเพ่ิมความตระหนักรูของกลไกการเยียวยาที่มีอยู ไมวาจะเปนกลไกตุลาการ กลไกนอกตุลาการ 
กลไกทางการ หรือกลไกไมเปนทางการ ซึ่งตองมีการสรางเสนทางสูการเยียวยาและใหความรูตอผูบังคับใช
กฎหมายในประเด็นเก่ียวกับธุรกิจ

● ยังมีความตองการในการทํางานรวมกัน
สะทอนมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

 

  

 

 

มนุษยชน การขมขู การฟองหมิ่นประมาทเพื่อปดปาก และการฟองหมิ่นประมาทอยางตอเนื่องยังถือเปน
ผลกระทบที่รายแรงตอนักกิจกรรมและนักปกปองสิทธิมนุษยชน  

การเลือกปฏิบัติที่ยังมีอยูตอกลุมชนเผาพื้นเมอืงในประเทศไทย ซึ่งผิดตอหลักมาตรฐานทางดานสิทธิมนุษยชน
และความตองการเฉพาะของคนกลุมนี้ควรถูกไดรวบรวมอยูในแผนปฏิบัติการระดับ
มนุษยชน โดยเฉพาะเม่ือมีการเจรจาประเด็นสิทธิที่ดิน  

การขายบริการทางเพศเปนความผิดทางอาญา รวมทั้งผลกระทบที่เปนอันตรายตอสิทธิมนุษยชนของ
พนักงานบริการนั้นไดรับการพูดถึง โดยมีจุดสนใจที่สิทธิในการทํางาน สิทธิสุขภาพ และสิทธิการปกปองทาง
สังคม ผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝายเรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกกฎหมายอาญาที่ลงโทษในการทําอาชีพนี้ และ
ยอมรับสิทธิในฐานะมนุษยคนหนึ่ง  

ความสําคัญในการรวมกลุมของวิธีที่คํานึงถึงมิติทางเพศ ซึ่งไดรับการพูดถึงหลายครั้งในประชุมครั้งที่ ผูนํา
เสนอเนนย้ําถึงประสบการณเฉพาะของผูที่ตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน และกลาวถึงความ
จําเปนในการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือตอบสนองตอความตองการเหลานั้น  

กกลุมหนึ่งที่เปราะบางคือ กลุมแรงงานขามชาติ ซึ่งแทบไมมีกฎหมายปกปองในไทย ในขณะที่แรงงานขาม
ชาติถูกเอาเปรียบในประเทศไทย แตประเทศไทยก็ยังมิไดมีมติยอมรับและปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน

การเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนประเด็นที่แพรกระจายไปในทุกชวงของการอภิปราย 
ยังคงตองมีการเพ่ิมความตระหนักรูของกลไกการเยียวยาที่มีอยู ไมวาจะเปนกลไกตุลาการ กลไกนอกตุลาการ 
กลไกทางการ หรือกลไกไมเปนทางการ ซึ่งตองมีการสรางเสนทางสูการเยียวยาและใหความรูตอผูบังคับใช

ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

ทํางานรวมกัน โดยใชวิธีการจากลางข้ึนบนเพ่ือหาแนวทางแกปญหารวมกันท่ี
สะทอนมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ  
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มนุษยชน การขมขู การฟองหมิ่นประมาทเพื่อปดปาก และการฟองหมิ่นประมาทอยางตอเนื่องยังถือเปน

องในประเทศไทย ซึ่งผิดตอหลักมาตรฐานทางดานสิทธิมนุษยชน 
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิ

ะทบที่เปนอันตรายตอสิทธิมนุษยชนของ
พนักงานบริการนั้นไดรับการพูดถึง โดยมีจุดสนใจที่สิทธิในการทํางาน สิทธิสุขภาพ และสิทธิการปกปองทาง
สังคม ผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝายเรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกกฎหมายอาญาที่ลงโทษในการทําอาชีพนี้ และ

ซึ่งไดรับการพูดถึงหลายครั้งในประชุมครั้งที่ ผูนํา
เสนอเนนย้ําถึงประสบการณเฉพาะของผูที่ตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน และกลาวถึงความ

ซึ่งแทบไมมีกฎหมายปกปองในไทย ในขณะที่แรงงานขาม
ชาติถูกเอาเปรียบในประเทศไทย แตประเทศไทยก็ยังมิไดมีมติยอมรับและปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน

นที่แพรกระจายไปในทุกชวงของการอภิปราย 
ยังคงตองมีการเพ่ิมความตระหนักรูของกลไกการเยียวยาที่มีอยู ไมวาจะเปนกลไกตุลาการ กลไกนอกตุลาการ 
กลไกทางการ หรือกลไกไมเปนทางการ ซึ่งตองมีการสรางเสนทางสูการเยียวยาและใหความรูตอผูบังคับใช

โดยใชวิธีการจากลางข้ึนบนเพ่ือหาแนวทางแกปญหารวมกันท่ี
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วันที่ 1: 28 กุมภาพันธ พ
วันเปดงาน 

ในวันแรก คุณเอมิล่ี ประดิจิต ผูกอตั้งและผูอํา
เพ่ือเนนย้ําถึงความสําคัญในการรวมกลุมของชุมชนทองถิ่นและผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนผูที่มี
จุดมุงหมายรวมกันในการทําใหสาธารณะไดยินเสียงของชุมชนที่ไดรับผลกระทบ และกลายมาเป
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ไดใหเกียรติกลาวเปดการประชุม และชี้แจงถึงขอมูลที่ไดรับจากรายงาน
การประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภา
เก่ียวกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในอนาคต หลังจากนั้น 
คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชนประเทศไทยไดพูดคุยเกี่ยวกับสวนประกอบในการที่จะ
ทําใหประเทศไทยพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ไมวาจะเปนการเปนเจาของ ความ
ครอบคลุม ความสามารถ ความเปนไปในทิศทางเดียวกันของนโยบาย และการพัฒนาแบบยั่งยืน อีกทั้ง
ริชซี รองผูแทน สํานักงานขาหลวงใหญ
ความสําคัญผานการเก็บขอมูลเชิงประจักษในประเด็นดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมการประเมินการมีสวนรวมของภาค
สวนที่เก่ียวของดวย ในอันดับสุดทาย คุณนภาพร สงปรางค 
มนุษยชน เครือขายภาคประชาสังคมในกระบวนการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนไทยกลาวถึงความสําคัญในการ
รวมมือและใหเสียงกับผูที่ไดรับผลกระทบในการพัฒนาเอกสารดานนโยบายตางๆ ซึ่งหมายรวมถึง แผนปฏิบัติการ
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนดวย

 

คํากลาวปราศรัย 
ศาสตราจารยสุริยา เดวา สมาชิกคณะทํางานวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ปราศรัย และแบงปนขอเสนอแนะเชิงลึกเก่ียวกับการนํา
สหประชาชาติ (UNGPs) รวมถึงมุมมองที่สามารถนําไปตอยอดไดในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
กับสิทธิมนุษยชน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

ผูกอตั้งและผูอํานวยการมูลนิธิมานุษยะ กลาวตอนรับผูเขารวมทุกทานสูการประชุม
เพ่ือเนนย้ําถึงความสําคัญในการรวมกลุมของชุมชนทองถิ่นและผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนผูที่มี
จุดมุงหมายรวมกันในการทําใหสาธารณะไดยินเสียงของชุมชนที่ไดรับผลกระทบ และกลายมาเป
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย คุณเอมอร เสียงใหญ ผูอํานวยการกองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ กรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ไดใหเกียรติกลาวเปดการประชุม และชี้แจงถึงขอมูลที่ไดรับจากรายงาน
การประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคม ซึ่งจะชวยในการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติที่
เก่ียวกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในอนาคต หลังจากนั้น ดร. เสรี นนทสูติ 
คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชนประเทศไทยไดพูดคุยเกี่ยวกับสวนประกอบในการที่จะ

เทศไทยพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ไมวาจะเปนการเปนเจาของ ความ
ครอบคลุม ความสามารถ ความเปนไปในทิศทางเดียวกันของนโยบาย และการพัฒนาแบบยั่งยืน อีกทั้ง

สํานักงานขาหลวงใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ยังเนนย้ําความสําคัญในการจัดลําดับ
ความสําคัญผานการเก็บขอมูลเชิงประจักษในประเด็นดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมการประเมินการมีสวนรวมของภาค

คุณนภาพร สงปรางค รักษาการประธาน มูลนิธิมานุษยะและทนายความสิทธิ
ระชาสังคมในกระบวนการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนไทยกลาวถึงความสําคัญในการ

รวมมือและใหเสียงกับผูที่ไดรับผลกระทบในการพัฒนาเอกสารดานนโยบายตางๆ ซึ่งหมายรวมถึง แผนปฏิบัติการ
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนดวย 

ณะทํางานวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ
ปราศรัย และแบงปนขอเสนอแนะเชิงลึกเก่ียวกับการนําหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

รวมถึงมุมมองที่สามารถนําไปตอยอดไดในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
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นวยการมูลนิธิมานุษยะ กลาวตอนรับผูเขารวมทุกทานสูการประชุม
เพ่ือเนนย้ําถึงความสําคัญในการรวมกลุมของชุมชนทองถิ่นและผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนผูที่มี
จุดมุงหมายรวมกันในการทําใหสาธารณะไดยินเสียงของชุมชนที่ไดรับผลกระทบ และกลายมาเปนศูนยกลางของ

ผูอํานวยการกองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ กรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ไดใหเกียรติกลาวเปดการประชุม และชี้แจงถึงขอมูลที่ไดรับจากรายงาน

คประชาสังคม ซึ่งจะชวยในการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติที่
 ผูแทนประเทศไทยของ

คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชนประเทศไทยไดพูดคุยเกี่ยวกับสวนประกอบในการที่จะ
เทศไทยพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ไมวาจะเปนการเปนเจาของ ความ

ครอบคลุม ความสามารถ ความเปนไปในทิศทางเดียวกันของนโยบาย และการพัฒนาแบบยั่งยืน อีกทั้งคุณคาเทีย ชิ
ยังเนนย้ําความสําคัญในการจัดลําดับ

ความสําคัญผานการเก็บขอมูลเชิงประจักษในประเด็นดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมการประเมินการมีสวนรวมของภาค
มูลนิธิมานุษยะและทนายความสิทธิ

ระชาสังคมในกระบวนการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนไทยกลาวถึงความสําคัญในการ
รวมมือและใหเสียงกับผูที่ไดรับผลกระทบในการพัฒนาเอกสารดานนโยบายตางๆ ซึ่งหมายรวมถึง แผนปฏิบัติการ

สหประชาชาติ ไดใหเกียรติกลาวคํา
หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

รวมถึงมุมมองที่สามารถนําไปตอยอดไดในการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจ
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● สิทธิและผูทรงสิทธิเปนศูนยกลางของกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุ
มนุษยชน 

● รัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
มนุษยชนของสหประชาชาติ 

● การวางแผนในการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิ
ระดับภูมิภาคและความหลากหลายมาไวดวยกัน เพ่ือทําใหเปนแผนปฏิบัติการ

● ควรมีการกระทําที่เปนรูปธรรมในแผนปฏิบัติการระดับชาติ ตามชวงเวลาที่กําหนด และการกระทําเหลานั้น
ตองมีการทบทวนอยางเปนระยะ

● แผนปฏิบัติการระดับชาติควรทําใหเห็นเปนแผนในภาพกวางข้ึนโดยที่รัฐควรมีกรอบงานที่เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

● ควรมีการปรึกษาพูดคุยกับทุกภาคสวนในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการและประสบการณของทุกภาคสวนที่มีความแตกตางกัน

● ควรมุงความสนใจไปที่ กลุมผูที่อยู
ชนเผาพ้ืนเมือง และแรงงานขามชาติ

● ประเด็นที่บรรจุในเอกสารแผนปฏิบัติการ
ระหวางประเทศและ หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

● บทบาทและความรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจ และผลกระทบของการจัดซื้อสาธารณะ ควรถูกคํานึงถึงใน
แผนปฏิบัติการระดับชาติ (ดูแนวทางของ 

● การปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน
มนุษยชนแหงสหประชาชาติเรื่องการจัดการความสัมพันธกับนักปกปองสิทธิมนุษยชน

●   ควรใชมุมมองเรื่องเพศในการพัฒนาแผ
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วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

สิทธิเปนศูนยกลางของกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุ

ระชาสังคม ควรมีบทบาทในการดําเนินงานตามหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิ
 (UNGPs) 

การวางแผนในการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ระดับภูมิภาคและความหลากหลายมาไวดวยกัน เพ่ือทําใหเปนแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ควรมีการกระทําที่เปนรูปธรรมในแผนปฏิบัติการระดับชาติ ตามชวงเวลาที่กําหนด และการกระทําเหลานั้น
ตองมีการทบทวนอยางเปนระยะ 

ชาติควรทําใหเห็นเปนแผนในภาพกวางข้ึนโดยที่รัฐควรมีกรอบงานที่เปนไปในทิศทาง

กภาคสวนในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการและประสบการณของทุกภาคสวนที่มีความแตกตางกัน 

ผูที่อยูชายขอบ เชน ผูหญิง เด็ก ผูที่มีความหลากหลายทางเพศ ผูพิการ 
ชนเผาพ้ืนเมือง และแรงงานขามชาติ 

ในเอกสารแผนปฏิบัติการระดับชาติ ควรมีความสอดคลองกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

บทบาทและความรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจ และผลกระทบของการจัดซื้อสาธารณะ ควรถูกคํานึงถึงใน
ดูแนวทางของ OHCHR ที่มีตอรัฐ ป พ.ศ. 2559) 

การปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน ควรไดรับการพิจารณา (ดูแนวทางคณะทํางานวาดวยธุรกิจกับสิทธิ
เรื่องการจัดการความสัมพันธกับนักปกปองสิทธิมนุษยชน

ควรใชมุมมองเรื่องเพศในการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
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สิทธิเปนศูนยกลางของกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิ

หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิ

 ควรรวมแนวความคิดใน
ระดับชาติ 

ควรมีการกระทําที่เปนรูปธรรมในแผนปฏิบัติการระดับชาติ ตามชวงเวลาที่กําหนด และการกระทําเหลานั้น

ชาติควรทําใหเห็นเปนแผนในภาพกวางข้ึนโดยที่รัฐควรมีกรอบงานที่เปนไปในทิศทาง

กภาคสวนในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติ เพ่ือตอบสนองความ

ที่มีความหลากหลายทางเพศ ผูพิการ กลุม

ชาติ ควรมีความสอดคลองกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) 

บทบาทและความรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจ และผลกระทบของการจัดซื้อสาธารณะ ควรถูกคํานึงถึงใน

ณะทํางานวาดวยธุรกิจกับสิทธิ
เรื่องการจัดการความสัมพันธกับนักปกปองสิทธิมนุษยชน) 



 

 

ชวงที่ 1: รายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชา
สังคมในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
เนื้อหา 
ในชวงที่ 1 คุณ เอมิล่ี ประดิจิต ผูกอตั้งและผูอํานวยการมูลนิธิมานุษยะ และ 
พัฒนาศักยภาพ มูลนิธิมานุษยะ ไดรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในสวนท่ี
เก่ียวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยกลาวถึงกระบวนการ วิธีการ และเนื้อหา 
 
กระบวนการ 
ยุทธศาสตรของมานุษยะนั้นมีพ้ืนฐานมาจากสามจุดประสงคหลัก คือ พัฒนาใ
จัดทํารายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สงเสริม
ศักยภาพของชุมชนทองถ่ินใหสอดคลองกับ 
สนับสนุนทางดานงบประมาณเพ่ือใหชุมชนสามารถจัดทํารายงานไดเอง แบงปนขอมูลกับกลุม และจัดตั้ง 
Network’ หรือเครือขายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแหงประเทศไทย
 
 
 

 

 

รายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชา
สังคมในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: กระบวนการ วิธีการ และ

ผูกอตั้งและผูอํานวยการมูลนิธิมานุษยะ และ คุณนาดา ไชยจิตต
มูลนิธิมานุษยะ ไดรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในสวนท่ี

เก่ียวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยกลาวถึงกระบวนการ วิธีการ และเนื้อหา  

ยุทธศาสตรของมานุษยะนั้นมีพ้ืนฐานมาจากสามจุดประสงคหลัก คือ พัฒนาใหไดมาซึ่งหลักฐานที่นาเชื่อถือในการ
จัดทํารายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สงเสริม
ศักยภาพของชุมชนทองถ่ินใหสอดคลองกับ UNGPs และ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นโดยใหความ

ชุมชนสามารถจัดทํารายงานไดเอง แบงปนขอมูลกับกลุม และจัดตั้ง 
หรือเครือขายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแหงประเทศไทย 
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รายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชา
กระบวนการ วิธีการ และ

คุณนาดา ไชยจิตต ผูประสานงานดาน 
มูลนิธิมานุษยะ ไดรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในสวนท่ี

หไดมาซึ่งหลักฐานที่นาเชื่อถือในการ
จัดทํารายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สงเสริม

และ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นโดยใหความ
ชุมชนสามารถจัดทํารายงานไดเอง แบงปนขอมูลกับกลุม และจัดตั้ง ‘Thai BHR 



 

วิธีการ 
ในสวนของวิธีการนั้น มานุษยะวิเคราะหกรอบขอกฎหมายและนโยบายในประเทศไทยเพ่ือใหเปนไปในทิศทางของ
หลักการ UNGPs มานุษยะทําวิจัยปฐมภูมิ เพ่ือวิเคราะหชองวางในการปรับใชกฎหมาย และการวิจัยในพ้ืนท่ี ผานการ
รวบรวมหลักฐานใหมผานการประชุมอภิปรายและประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประมวลผลและรับฟงขอมูลและขอคิดเห็นประกอบการจัดทํารายงานประเมินสถานการณสิทธิ
ในแตละภูมิภาคที่จัดข้ึนในชวงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ
มีชุมชนเปนผูนํา เพื่อรับรองวาชุมชนทองถ่ินจะบันทึกการละเมิดสิทธิที่เกิดข้ึนตอชุมชน และเสนอแน
ปญหาจากทองถิ่น โดยการจัดทํารายงานเกิดข้ึนในเดือน สิงหาคม พ
ทีมงานทั่วประเทศไทย ที่ทํางานรวมกันในการบันทึกสถานการณดานธุรกิจ
มีสมาชิกของเครือขาย Thai CSO Coalition for the UPR 
ปญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกรณีธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในขณะเดียวกันนั้น มูลนิธิมานุษยะไดรวบรวมขอมูลทั้งหมดไวที่
รายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในประเทศไทย โดยคณะทํางานแตละกลุมจะ
ตีพิมพรายงานวิจัยของกลุมตน ทั้งนี้มีการรับรองหลักฐานท่ีไดรับนั้นนาเชื่อถือมากพอเมื่อมีการรวบรวมจากการลง
พ้ืนที่โดยชุมชน มูลนิธิมานุษยะยังไดจัดการฝกอบรมดานธุรกิจ
ดานสิทธิมนุษยชน และการจัดทําเอกสารดานสิทธิมนุษยชน ตั้งแต พฤษภาคม ถึง 
ใชเครื่องมือที่พัฒนาโดย BHRRC ซึ่งมีชื่อวา 
เพ่ือรวบรวมขอมูลและกรอกแบบฟอรมใบยินยอมการใหสัมภาษณและแบบฟอรมวิธีการวิจัยที่พัฒนาโดยมูลนิธิมานุษ
ยะ  
 
เนื้อหา  
จากการประชุมอภิปรายเรื่องการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน และการประชุมเชิงปฏิบัติการดานธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนในสี่ภูมิภาค ประกอบไปดวย 
ประเทศไทย นโยบายการเลือกปฏิบัติ แรงงานขามชาติ การคามนุษย และแรงงา
นักปกปองสิทธิมนุษยชน 
 
ในสวนของของรายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน

1. การดําเนินงานของธุรกิจที่สงผลกระทบตอสิทธิแรงงานและมาตรฐานแรงงาน 

2. การดําเนินงานของธุรกิจที่สงผลก

และสิ่งแวดลอม  

3. การดําเนินงานของธุรกิจที่ทําลายการปกปอง

ในแตละมิตินั้น มีการเรียบเรียงประเด็นที่แตกตางกันไปในแตละบท โดยมานุษยะไดมีการเนนย้ํามาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศและมาตรฐานแรงงานที่เก่ียวของกับมิตินั้นๆ ทั้งนี้การสนับสนุนการรวบรวมหลักฐานที่
นาเชื่อถือและวิธีปฏิบัติในพื้นที่ มูลนิธิมานุษยะเล็งเห็นถึงความคิดเห็นของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนสวน
สําคัญในการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับ
ตอรัฐบาล บริษัท และผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 

 

 

 

ในสวนของวิธีการนั้น มานุษยะวิเคราะหกรอบขอกฎหมายและนโยบายในประเทศไทยเพ่ือใหเปนไปในทิศทางของ
ะทําวิจัยปฐมภูมิ เพ่ือวิเคราะหชองวางในการปรับใชกฎหมาย และการวิจัยในพ้ืนท่ี ผานการ

รวบรวมหลักฐานใหมผานการประชุมอภิปรายและประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประมวลผลและรับฟงขอมูลและขอคิดเห็นประกอบการจัดทํารายงานประเมินสถานการณสิทธิ
ในแตละภูมิภาคที่จัดข้ึนในชวงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560 นั้น มานุษยะยังไดใหการสนับสนุนการวิจัยโดย
มีชุมชนเปนผูนํา เพื่อรับรองวาชุมชนทองถ่ินจะบันทึกการละเมิดสิทธิที่เกิดข้ึนตอชุมชน และเสนอแน

ดทํารายงานเกิดข้ึนในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 และยังดําเนินการจัดทําอยู อีกทั้งยังมี
ทีมงานทั่วประเทศไทย ที่ทํางานรวมกันในการบันทึกสถานการณดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในแตละภูมิภาค อีกทั้งยัง

Thai CSO Coalition for the UPR ซึ่งทํางานในแตละพ้ืนที่ประเด็น เพ่ือบันทึกประเด็น
ปญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกรณีธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในขณะเดียวกันนั้น มูลนิธิมานุษยะไดรวบรวมขอมูลทั้งหมดไวที่
รายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในประเทศไทย โดยคณะทํางานแตละกลุมจะ

น ทั้งนี้มีการรับรองหลักฐานท่ีไดรับนั้นนาเชื่อถือมากพอเมื่อมีการรวบรวมจากการลง
พ้ืนที่โดยชุมชน มูลนิธิมานุษยะยังไดจัดการฝกอบรมดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแกชุมชน ไมวาจะเปนการตรวจสอบ
ดานสิทธิมนุษยชน และการจัดทําเอกสารดานสิทธิมนุษยชน ตั้งแต พฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ

ซึ่งมีชื่อวา ‘Checklist: Documenting Corporate Human 
เพ่ือรวบรวมขอมูลและกรอกแบบฟอรมใบยินยอมการใหสัมภาษณและแบบฟอรมวิธีการวิจัยที่พัฒนาโดยมูลนิธิมานุษ

มอภิปรายเรื่องการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน และการประชุมเชิงปฏิบัติการดานธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนในสี่ภูมิภาค ประกอบไปดวย 6 หัวขอ ไดแก สิทธิในที่ดิน ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมภายในและภาคนอก
ประเทศไทย นโยบายการเลือกปฏิบัติ แรงงานขามชาติ การคามนุษย และแรงงานเด็ก สิทธิแรงงาน และการปกปอง

สถานการณสิทธิมนุษยชนนั้น มานุษยะไดตัดสินใจที่จะมุงเนนไปที่ 
ธุรกิจที่สงผลกระทบตอสิทธิแรงงานและมาตรฐานแรงงาน  

ธุรกิจที่สงผลกระทบตอสิทธิของชนเผาพ้ืนเมือง สิทธิชุมชน ความเปนอยู สิทธิที่

ทําลายการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน  

ในแตละมิตินั้น มีการเรียบเรียงประเด็นที่แตกตางกันไปในแตละบท โดยมานุษยะไดมีการเนนย้ํามาตรฐานสิทธิ
ะหวางประเทศและมาตรฐานแรงงานที่เก่ียวของกับมิตินั้นๆ ทั้งนี้การสนับสนุนการรวบรวมหลักฐานที่

นาเชื่อถือและวิธีปฏิบัติในพื้นที่ มูลนิธิมานุษยะเล็งเห็นถึงความคิดเห็นของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนสวน
ระดับชาติ แตละบทจะทิ้งทายดวยขอเสนอแนะที่จะเฉพาะเจาะจงตอประเด็นนั้นๆ 

ตอรัฐบาล บริษัท และผูมีสวนไดสวนเสียหลัก  
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ในสวนของวิธีการนั้น มานุษยะวิเคราะหกรอบขอกฎหมายและนโยบายในประเทศไทยเพ่ือใหเปนไปในทิศทางของ
ะทําวิจัยปฐมภูมิ เพ่ือวิเคราะหชองวางในการปรับใชกฎหมาย และการวิจัยในพ้ืนท่ี ผานการ

รวบรวมหลักฐานใหมผานการประชุมอภิปรายและประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประมวลผลและรับฟงขอมูลและขอคิดเห็นประกอบการจัดทํารายงานประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ 

นั้น มานุษยะยังไดใหการสนับสนุนการวิจัยโดย
มีชุมชนเปนผูนํา เพื่อรับรองวาชุมชนทองถ่ินจะบันทึกการละเมิดสิทธิที่เกิดข้ึนตอชุมชน และเสนอแนวทางแกไข

และยังดําเนินการจัดทําอยู อีกทั้งยังมี
สิทธิมนุษยชนในแตละภูมิภาค อีกทั้งยัง

นที่ประเด็น เพ่ือบันทึกประเด็น
ปญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกรณีธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในขณะเดียวกันนั้น มูลนิธิมานุษยะไดรวบรวมขอมูลทั้งหมดไวที่
รายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมในประเทศไทย โดยคณะทํางานแตละกลุมจะ

น ทั้งนี้มีการรับรองหลักฐานท่ีไดรับนั้นนาเชื่อถือมากพอเมื่อมีการรวบรวมจากการลง
สิทธิมนุษยชนแกชุมชน ไมวาจะเปนการตรวจสอบ

มิถุนายน พ.ศ. 2560 สมาชิกชุมชน
uman Rights Impacts’ 

เพ่ือรวบรวมขอมูลและกรอกแบบฟอรมใบยินยอมการใหสัมภาษณและแบบฟอรมวิธีการวิจัยที่พัฒนาโดยมูลนิธิมานุษ

มอภิปรายเรื่องการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน และการประชุมเชิงปฏิบัติการดานธุรกิจกับสิทธิ
ที่ดิน ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมภายในและภาคนอก

นเด็ก สิทธิแรงงาน และการปกปอง

นั้น มานุษยะไดตัดสินใจที่จะมุงเนนไปที่ 3 มิติ ไดแก   

ระทบตอสิทธิของชนเผาพ้ืนเมือง สิทธิชุมชน ความเปนอยู สิทธิทีใ่นที่ดิน

ในแตละมิตินั้น มีการเรียบเรียงประเด็นที่แตกตางกันไปในแตละบท โดยมานุษยะไดมีการเนนย้ํามาตรฐานสิทธิ
ะหวางประเทศและมาตรฐานแรงงานที่เก่ียวของกับมิตินั้นๆ ทั้งนี้การสนับสนุนการรวบรวมหลักฐานที่

นาเชื่อถือและวิธีปฏิบัติในพื้นที่ มูลนิธิมานุษยะเล็งเห็นถึงความคิดเห็นของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนสวน
ายดวยขอเสนอแนะที่จะเฉพาะเจาะจงตอประเด็นนั้นๆ 



ทั้งนี้ สามารถสังเกตไดวามิติที่สี่นั้น เก่ียวของกับการลงทุน
อาณาเขตและการคามีการบันทึกไวโดย คณะทํางานติดตามการลงทุน
Group) ซึ่งไดพัฒนาเอกสารสรุป และ
ผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน พรอมดวยขอเสนอแนะเพื่อชี้แจงเก่ียวกับ
แผนปฏิบัติการระดับชาติ ในชวงการประชุมแสดงความคิดเห็นสหประชาชาติดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ณ กรุงเจนี
วา พ.ศ. 2560  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ทั้งนี้ สามารถสังเกตไดวามิติที่สี่นั้น เก่ียวของกับการลงทุนของบริษัทสัญชาติไทยภายนอกประเทศ ขอกําหนดนอก
อาณาเขตและการคามีการบันทึกไวโดย คณะทํางานติดตามการลงทุนขามพรมแดนของไทย 

ซึ่งไดพัฒนาเอกสารสรุป และล็อบบี้กับคณะทํางานวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน พรอมดวยขอเสนอแนะเพื่อชี้แจงเก่ียวกับ

ชาติ ในชวงการประชุมแสดงความคิดเห็นสหประชาชาติดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ณ กรุงเจนี
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สัญชาติไทยภายนอกประเทศ ขอกําหนดนอก
ขามพรมแดนของไทย (ETOs Watch Working 

ณะทํางานวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ และ
ผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน พรอมดวยขอเสนอแนะเพื่อชี้แจงเก่ียวกับ

ชาติ ในชวงการประชุมแสดงความคิดเห็นสหประชาชาติดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ณ กรุงเจนี



ชวงที่ 2: กรณีศึกษาและผลการศึกษาเรื่องผลกระทบดานปฏิบัติการทาง
ธุรกิจ – สวนที่ 1 - การละเมิดดานมาตรฐานแรงงาน
 

ในชวงที่ 2 สมาชิกชุมชนและนักวิชาการไดแบงปนกรณีศึกษา รวมทั้งนําเสนอผลงานการวิจัยโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ เก่ียวกับการละเมิดมาตรฐานแรงงานโดย
ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูเขารวมไดใหตัวอยางในกรณีสภาพแว
แรงงานขามชาติที่ไมยุติธรรมในสถานกอสรางของประเทศไทย กรณีขอพิพาทระหวางสหภาพแรงงานและ บริษัท เจอ
เนอรัลมอเตอร ประเทศไทย (General Motor Thailand Ltd.)
ปลอดภัยและถูกแสวงหาผลประโยชนใน
อันตรายของแรงงานในกลุมผูที่มีความหลากหลายทางเพศในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
 
ผูเขารวมการประชุมในชวงท่ี 2 ไดใหขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 

 

 

กรณีศึกษาและผลการศึกษาเรื่องผลกระทบดานปฏิบัติการทาง
การละเมิดดานมาตรฐานแรงงาน 

สมาชิกชุมชนและนักวิชาการไดแบงปนกรณีศึกษา รวมทั้งนําเสนอผลงานการวิจัยโดยใชหลักฐานเชิง
ละเมิดมาตรฐานแรงงานโดยภาคธุรกิจเพ่ือชี้แจงตอการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของ

ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูเขารวมไดใหตัวอยางในกรณีสภาพแวดลอมการทํางานและความเปนอยูของ
แรงงานขามชาติที่ไมยุติธรรมในสถานกอสรางของประเทศไทย กรณีขอพิพาทระหวางสหภาพแรงงานและ บริษัท เจอ

(General Motor Thailand Ltd.) สภาพแวดลอมการทํางานของพนักงานบริการที่ไม
ปลอดภัยและถูกแสวงหาผลประโยชนในธุรกิจบันเทิงเนื่องจากพฤติกรรมที่ถูกทําใหมีความผิด และสถานการณที่ใกล
อันตรายของแรงงานในกลุมผูที่มีความหลากหลายทางเพศในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

ไดใหขอเสนอแนะดังตอไปนี้ : 
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กรณีศึกษาและผลการศึกษาเรื่องผลกระทบดานปฏิบัติการทาง

สมาชิกชุมชนและนักวิชาการไดแบงปนกรณีศึกษา รวมทั้งนําเสนอผลงานการวิจัยโดยใชหลักฐานเชิง
ภาคธุรกิจเพ่ือชี้แจงตอการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของ

ดลอมการทํางานและความเปนอยูของ
แรงงานขามชาติที่ไมยุติธรรมในสถานกอสรางของประเทศไทย กรณีขอพิพาทระหวางสหภาพแรงงานและ บริษัท เจอ

สภาพแวดลอมการทํางานของพนักงานบริการที่ไม
ธุรกิจบันเทิงเนื่องจากพฤติกรรมที่ถูกทําใหมีความผิด และสถานการณที่ใกล



 ในประเด็นสิทธิแรงงาน: 
● รัฐควรพัฒนาคําจํากัดความของแรงงานบังคบัเพื่อปองกัน

อนุญาตใหเหยื่อสามารถเรียกรองสิทธิของตนได 

● รัฐควรลงมติยอมรับอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 

● รัฐควรจัดตั้งหนวยงานอิสระเพื่อติดตามการละเมิดสิทธิแรงงาน

● รัฐควรออกกฎหมายเพ่ือปกปองสิทธิแรงงานใ

และภาคเอกชนปกปองสิทธิแรงงาน

● รัฐควรวางกรอบเวลาในคดีความที่เก่ียวกับแรงงาน โดยจํากัดเวลาสูงสุดไวที่ 

เปนเวลาสูงสุดที่บุคคลสามารถอยูไดโดยไมมีรายได

● รัฐควรสนับสนุนองคกรรวมของเกษตรกร เพื่อชวยเหลือใหเกษตรกรมีอํานาจในการตอรองเพ่ิมข้ึน

ในประเด็นแรงงานขามชาต:ิ 
● แรงงานขามชาติตองไดรับคาแรงที่ยุติธรรม ซึ่งจะตองเปนไปตามกฎหมายคาแรงขั้นต่ํา

● รัฐควรเพ่ิมความมั่นใจตอแรงงานขามชาติและเด็กเพ่ือใหเขาถึงการศึกษาเทียบเทาเด็กที่มีสัญชาติไทย

● การศกึษาสิทธิมนุษยชนควรถูกนํามาเปนสวนหนึ่งของบทเรียนภาคบังคับของหลักสูตรในโรงเรียน เพ่ือเผยแพรความรู

เก่ียวกับหลักการทางดานสิทธิมนุษยชนและการละเมิด

● รัฐควรสรางความม่ันใจวา ภาคธุรกิจจะมีประกันสุขภาพใหกับแรงงานขามชาติเพ่ือชวยเหลือคาใชจายที่เก่ียวกับ

สุขภาพ 

● รัฐควรทําสหพันธองคกรรวมของแรงงานขามชาติใหถูกกฎหมายเพ่ือชวยเหลือใหแรงงานขามชาติมีอํานาจในการ

ตอรองมากขึ้น 

ในประเด็นพนักงานบรกิารและเพศ 
● รัฐควรยกเลิกโทษทางอาญาของการ

และใหความคุมครองพนักงานบริการผานหลักการทางกฎหมาย 

● รัฐควรเพ่ิมความมั่นใจเก่ียวกับนโยบายการไมเลือกปฏิบัติ โดยนํามาปฏิบัติใหเกิดผล โดยเฉพาะกรณีการเลือ
ผูที่มีความหลากหลายทางเพศ  

 
 
 
 
 
 

 

 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาล 

รัฐควรพัฒนาคําจํากัดความของแรงงานบังคบัเพื่อปองกันสภาพการทํางานที่มีการแสวงหาประโยชนจาก

อนุญาตใหเหยื่อสามารถเรียกรองสิทธิของตนได  

รัฐควรลงมติยอมรับอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 ฉบับที่ 

นอิสระเพื่อติดตามการละเมิดสิทธิแรงงาน 

รัฐควรออกกฎหมายเพ่ือปกปองสิทธิแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศกฎหมายเหลานี้ควร

และภาคเอกชนปกปองสิทธิแรงงาน 

รัฐควรวางกรอบเวลาในคดีความที่เก่ียวกับแรงงาน โดยจํากัดเวลาสูงสุดไวที่ 90 วันในการดําเนินคดี

เปนเวลาสูงสุดที่บุคคลสามารถอยูไดโดยไมมีรายได 

รัฐควรสนับสนุนองคกรรวมของเกษตรกร เพื่อชวยเหลือใหเกษตรกรมีอํานาจในการตอรองเพ่ิมข้ึน

แรงงานขามชาติตองไดรับคาแรงที่ยุติธรรม ซึ่งจะตองเปนไปตามกฎหมายคาแรงขั้นต่ํา

รัฐควรเพ่ิมความมั่นใจตอแรงงานขามชาติและเด็กเพ่ือใหเขาถึงการศึกษาเทียบเทาเด็กที่มีสัญชาติไทย

การศกึษาสิทธิมนุษยชนควรถูกนํามาเปนสวนหนึ่งของบทเรียนภาคบังคับของหลักสูตรในโรงเรียน เพ่ือเผยแพรความรู

เก่ียวกับหลักการทางดานสิทธิมนุษยชนและการละเมิดภายในชุมชน  

รัฐควรสรางความม่ันใจวา ภาคธุรกิจจะมีประกันสุขภาพใหกับแรงงานขามชาติเพ่ือชวยเหลือคาใชจายที่เก่ียวกับ

รัฐควรทําสหพันธองคกรรวมของแรงงานขามชาติใหถูกกฎหมายเพ่ือชวยเหลือใหแรงงานขามชาติมีอํานาจในการ

 
รัฐควรยกเลิกโทษทางอาญาของการคาประเวณีโดยทันที โดยยกเลิก พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

และใหความคุมครองพนักงานบริการผานหลักการทางกฎหมาย  

รัฐควรเพ่ิมความมั่นใจเก่ียวกับนโยบายการไมเลือกปฏิบัติ โดยนํามาปฏิบัติใหเกิดผล โดยเฉพาะกรณีการเลือ

22 

สภาพการทํางานที่มีการแสวงหาประโยชนจากแรงงานและ

ฉบับที่ 98 และฉบับที่ 183 

กฎหมายเหลานี้ควรบังคับใหรัฐ

วันในการดําเนินคดี โดย 90 วัน ถือ

รัฐควรสนับสนุนองคกรรวมของเกษตรกร เพื่อชวยเหลือใหเกษตรกรมีอํานาจในการตอรองเพ่ิมข้ึน 

แรงงานขามชาติตองไดรับคาแรงที่ยุติธรรม ซึ่งจะตองเปนไปตามกฎหมายคาแรงขั้นต่ําของไทย 

รัฐควรเพ่ิมความมั่นใจตอแรงงานขามชาติและเด็กเพ่ือใหเขาถึงการศึกษาเทียบเทาเด็กที่มีสัญชาติไทย 

การศกึษาสิทธิมนุษยชนควรถูกนํามาเปนสวนหนึ่งของบทเรียนภาคบังคับของหลักสูตรในโรงเรียน เพ่ือเผยแพรความรู

รัฐควรสรางความม่ันใจวา ภาคธุรกิจจะมีประกันสุขภาพใหกับแรงงานขามชาติเพ่ือชวยเหลือคาใชจายที่เก่ียวกับ

รัฐควรทําสหพันธองคกรรวมของแรงงานขามชาติใหถูกกฎหมายเพ่ือชวยเหลือใหแรงงานขามชาติมีอํานาจในการ

ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

รัฐควรเพ่ิมความมั่นใจเก่ียวกับนโยบายการไมเลือกปฏิบัติ โดยนํามาปฏิบัติใหเกิดผล โดยเฉพาะกรณีการเลือกปฏิบัติตอ



 

โดยทั่วไป: ธุรกิจทุกประเภทควรนํานโยบายดานสิทธิมนุษยชน และพึงมีการตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนรอบดาน
ทั้งหวงโซอุปทาน รวมถึงจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน

ในประเดน็สิทธิแรงงาน 
● ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และวาจางแรงงานโดยตรง 

นายหนา) เพ่ือเคารพรักษาสิทธิอยางเปนผล

● ภาคธรุกิจควรสมทบทุนกองทุนการเยียวยา

มนุษยชน  

● ภาคเอกชนตองจัดตั้งกลไกพรอมกับบุคลากรที่มีความรูและให

นั้นๆ 

ผูที่รับผิดชอบตองมีอํานาจตัดสินใจและแกปญหาภาพใตกรอบเวลา พรอมกับการมีสวนรวมของแรงงาน 

ในประเด็นแรงงานขามชาต ิ

● สงเสริมสหพันธแรงงานขามชาติเพื่อแกปญหา

● ภาคธุรกิจควรทําการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานอยางมีประสิทธิภาพ และรวมเขากับแนวทางการ

ดําเนินธุรกิจเพ่ือไมใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

● ภาคธุรกิจควรมีประกันสุขภาพใหกับแรงงานขามชาติเพ่ือชวยเหลือดานคาใชจายที่เก่ี

● ภาคธุรกิจควรจัดตั้งสถานประกอบการโดยนําพ้ืนฐานมาจากกลไกการรองทุกข โดยการรองทุกขจะตองถูก

ดําเนินการภายใน 60 วัน 

 ในประเด็นพนักงานบริการและเพศ 

● สรางความมั่นใจใหกับพนักงานบริการเพ่ือใหเขาถึงสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี ยุติธรรมและปลอดภัย และ
หลีกเลี่ยงการถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องเพศในขั้นตอนการจางงาน

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขอเสนอแนะตอภาคธุรกจิ 

ควรนํานโยบายดานสิทธิมนุษยชน และพึงมีการตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนรอบดาน
ทั้งหวงโซอุปทาน รวมถึงจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน

ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และวาจางแรงงานโดยตรง 

เพ่ือเคารพรักษาสิทธิอยางเปนผล 

รกิจควรสมทบทุนกองทุนการเยียวยาเพ่ือใหเขาถึงไดจากทุกที่ทํางานในกรณีเกิดการละเมิดทางสิทธิ

นตองจัดตั้งกลไกพรอมกับบุคลากรที่มีความรูและใหอํานาจในการจัดการเกี่ยวกับ

ผูที่รับผิดชอบตองมีอํานาจตัดสินใจและแกปญหาภาพใตกรอบเวลา พรอมกับการมีสวนรวมของแรงงาน 

สงเสริมสหพันธแรงงานขามชาติเพื่อแกปญหาระหวางแรงงานขามชาติและชุมชนทองถ่ิน

ภาคธุรกิจควรทําการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานอยางมีประสิทธิภาพ และรวมเขากับแนวทางการ

ดําเนินธุรกิจเพ่ือไมใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ภาคธุรกิจควรมีประกันสุขภาพใหกับแรงงานขามชาติเพ่ือชวยเหลือดานคาใชจายที่เก่ี

ภาคธุรกิจควรจัดตั้งสถานประกอบการโดยนําพ้ืนฐานมาจากกลไกการรองทุกข โดยการรองทุกขจะตองถูก

สรางความมั่นใจใหกับพนักงานบริการเพ่ือใหเขาถึงสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี ยุติธรรมและปลอดภัย และ
เลี่ยงการถามคาํถามเกี่ยวกับเรื่องเพศในขั้นตอนการจางงาน 
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ควรนํานโยบายดานสิทธิมนุษยชน และพึงมีการตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนรอบดาน
ทั้งหวงโซอุปทาน รวมถึงจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน 

ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และวาจางแรงงานโดยตรง (เชน ไมผาน

เพ่ือใหเขาถึงไดจากทุกที่ทํางานในกรณีเกิดการละเมิดทางสิทธิ

อํานาจในการจัดการเกี่ยวกับการแกไขการละเมิด

ผูที่รับผิดชอบตองมีอํานาจตัดสินใจและแกปญหาภาพใตกรอบเวลา พรอมกับการมีสวนรวมของแรงงาน  

ทองถ่ิน 

ภาคธุรกิจควรทําการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานอยางมีประสิทธิภาพ และรวมเขากับแนวทางการ

ภาคธุรกิจควรมีประกันสุขภาพใหกับแรงงานขามชาติเพ่ือชวยเหลือดานคาใชจายที่เก่ียวกับสุขภาพ 

ภาคธุรกิจควรจัดตั้งสถานประกอบการโดยนําพ้ืนฐานมาจากกลไกการรองทุกข โดยการรองทุกขจะตองถูก

สรางความมั่นใจใหกับพนักงานบริการเพ่ือใหเขาถึงสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี ยุติธรรมและปลอดภัย และ



 
 
 
 

ชวงที่ 3: กรณีศึกษา และผลการศึกษาวาดวยผลกระทบจากการปฏิบัติ
ของภาคธุรกิจ – สวนที่ 
ชุมชน สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 
ในชวงที่ 3 สมาชิกชุมชนและนักวิชาการไดแบงปนกรณีศึกษา รวมทั้งนําเสนอผลการวิจัยโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 
เก่ียวกับการคุกคามของภาคธุรกิจในประเด็นผลกระทบตอชนเผาพื้นเมืองและสิทธิชุมชน ซึ่งสงผลใหเกิดการแยงยึด
ที่ดินและการขมขูนักปกปองสิทธิฯ ผูเขารวมยังไดใหขอมูลจากสิ่งที่เกิด
พัฒนาที่ไมมีความรับผิดชอบและไมครอบคลุม
  
ผูเขารวมการประชุมในชวงท่ี 3 ไดใหขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 

 

 

กรณีศึกษา และผลการศึกษาวาดวยผลกระทบจากการปฏิบัติ
สวนที่ 2 ผลกระทบตอชนเผาพื้นเมือง สิทธิชุมชน วิถี

ชุมชน สุขภาพ และสิ่งแวดลอม  
กวิชาการไดแบงปนกรณีศึกษา รวมทั้งนําเสนอผลการวิจัยโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

เก่ียวกับการคุกคามของภาคธุรกิจในประเด็นผลกระทบตอชนเผาพื้นเมืองและสิทธิชุมชน ซึ่งสงผลใหเกิดการแยงยึด
ผูเขารวมยังไดใหขอมูลจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนทองถ่ิน เนื่องจากโครงการ

พัฒนาที่ไมมีความรับผิดชอบและไมครอบคลุม 

ไดใหขอเสนอแนะดังตอไปนี้ : 

24 

 

กรณีศึกษา และผลการศึกษาวาดวยผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
ผลกระทบตอชนเผาพื้นเมือง สิทธิชุมชน วิถี

กวิชาการไดแบงปนกรณีศึกษา รวมทั้งนําเสนอผลการวิจัยโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 
เก่ียวกับการคุกคามของภาคธุรกิจในประเด็นผลกระทบตอชนเผาพื้นเมืองและสิทธิชุมชน ซึ่งสงผลใหเกิดการแยงยึด

ขึ้นจริงในชุมชนทองถ่ิน เนื่องจากโครงการ



● จัดทําการเก็บขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและจัดทําแผนที่ชุมชนเพ่ือคงไวซึ่งท่ีดินชุมชนและที่
ชนเผาพ้ืนเมืองและชุมชนทองถิ่น เนื่องจากประเด็นการตอสู

● เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ซ้ําซอน  
● ใหการชดเชยกับผูที่ไดรับความเสียหายในการแยง
● ใชการเยียวยาเปนการปองกันไมให
● แกไขกฎหมายเพ่ือรับรองวานักการเมืองทองถิ่นและบริษัท

โครงการ  
● รวมมือกับภาคประชาสังคมโดยปฏิบัติตาม

ลวงหนาและเปนอิสระ ( Free, Prior and
เพ่ือทําใหมั่นใจไดวามีการมสีวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีความหมาย 

● สงเสริมข้ันตอนการมีสวนรวมและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
● บังคับใหบริษัทจัดทําการประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน 

HRIAs) และจัดทําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
SEAs) โดยใหชุมชนทุกชุมชนที่จะไดรับผลกระทบจากโครงการ รวมถึงเสียงวิจารณ 

● บังคับใหทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และสุขภาพ (EHIAs) ในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการปองกันผลกระทบ
ขององคกรทางการเงินระหวางประเทศ เชน  

● บังคับใหนักลงทุนไทยลงทุนในโครงการท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานระหวางประเท
EHIAs  

● รับรองสถานะทางกฎหมายท่ีกําหนดใหบังคับการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน 
Diligence - HRDD) โดยรัฐวิสาหกิจและ
ในตางประเทศ (หรือสาขาของบริ

● ทําใหมั่นใจไดวาบริษัทและนักลงทุนจะมีความรับผิดต
● สรางความชัดเจนในบทบาทของนักกฎหมายในเสาที่ 

กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
มนุษยชนอยางรอบดานเมื่อชวยเหลือชุมชน 

● หามการใชการดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตรเพ่ือระงับการมีสวนรวมของสาธารณชน

Against Public Participation  

● รับรองวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะดําเนินการตรวจสอบกรณีการละเมิด
อยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการนํา
มาปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

 

 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาล 

อยางมีประสิทธิภาพและจัดทําแผนที่ชุมชนเพ่ือคงไวซึ่งท่ีดินชุมชนและที่
ชนเผาพ้ืนเมืองและชุมชนทองถิ่น เนื่องจากประเด็นการตอสูแยงยึดที่ดินของนายทุนและภาคธุรกิจ 

ชดเชยกับผูที่ไดรับความเสียหายในการแยงยึดที่ดินและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
ไมใหเกิดการละเมิดสิทธิ 

แกไขกฎหมายเพ่ือรับรองวานักการเมืองทองถิ่นและบริษัทจะไมสามารถสมรูรวมคิดกันไดในชวงการพัฒนา

โดยปฏิบัติตามวิธีการจากลางขึ้นบน และเคารพการยินยอม
( Free, Prior and Informed Consent - FPIC) ของชนเผาพื้นเมืองและชุมชนทองถ่ิน

สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีความหมาย  
สงเสริมข้ันตอนการมีสวนรวมและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

บังคับใหบริษัทจัดทําการประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน ( Human Rights Impact Assessments 
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment 

ชุมชนทุกชุมชนที่จะไดรับผลกระทบจากโครงการ รวมถึงเสียงวิจารณ เขามามีสวนรวม
บังคับใหทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIAs) และ การประเมิน วิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

ในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการปองกันผลกระทบดาน
ขององคกรทางการเงินระหวางประเทศ เชน  IFC ADB หรือ OECD 

บังคับใหนักลงทุนไทยลงทุนในโครงการท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานระหวางประเทศที่เก่ียวของกับ 

รับรองสถานะทางกฎหมายท่ีกําหนดใหบังคับการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน 
โดยรัฐวิสาหกิจและบริษัทท่ีดําเนินการในประเทศไทยและบริษัทสัญชาติไทย

าของบรษิัทสัญชาติไทย โดยรวมถึงการลงทุนของไทยในตางประเทศ
วาบริษัทและนักลงทุนจะมีความรับผิดตามกฎหมายสําหรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในศาล

สรางความชัดเจนในบทบาทของนักกฎหมายในเสาที่ 3 (การเขาถึงการเยียวยา) ของหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจ
สหประชาชาต ิ(UNGPs)เพ่ือสรางความมั่นใจวาจะมีการดําเนินการตรวจสอบสิทธิ

มนุษยชนอยางรอบดานเมื่อชวยเหลือชุมชน  
หามการใชการดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตรเพ่ือระงับการมีสวนรวมของสาธารณชน ( Strategic Lawsuits 

Against Public Participation  - SLAPP) โดยภาคธุรกิจเพ่ือปดปากนักปกปองสิทธิมนุษยชนและ

รับรองวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะดําเนินการตรวจสอบกรณีการละเมิด
อยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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อยางมีประสิทธิภาพและจัดทําแผนที่ชุมชนเพ่ือคงไวซึ่งท่ีดินชุมชนและที่ดินบรรพบุรุษของ
ที่ดินของนายทุนและภาคธุรกิจ  

ที่ดินและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ 

ไมสามารถสมรูรวมคิดกันไดในชวงการพัฒนา

การยินยอมทีไ่ดรับการบอกกลาว
ของชนเผาพื้นเมืองและชุมชนทองถ่ิน

ghts Impact Assessments - 
(Strategic Environmental Assessment - 

เขามามีสวนรวม 

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
ดานสิ่งแวดลอมและสังคม

ศที่เก่ียวของกับ HRIAs EIAs และ 

รับรองสถานะทางกฎหมายท่ีกําหนดใหบังคับการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due 
บริษัทท่ีดําเนินการในประเทศไทยและบริษัทสัญชาติไทยที่ดําเนินธุรกิจ

ไทย โดยรวมถึงการลงทุนของไทยในตางประเทศ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในศาล  
หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจ

เพ่ือสรางความมั่นใจวาจะมีการดําเนินการตรวจสอบสิทธิ

( Strategic Lawsuits 

อปดปากนักปกปองสิทธิมนุษยชนและ 

รับรองวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะดําเนินการตรวจสอบกรณีการละเมิดที่กระทําโดยภาคธุรกิจ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  



● จัดทําการประเมิน HRIAs และ SEAs 

ชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในกระบวนการ เคารพ

(FPIC) และจัดใหมีลามแปลภาษา

● ยุติโครงการพัฒนาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม 

● จัดทําการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานทั้งหวงโซอุปทานของธุรกิจและ รายงาน

ดานสิทธิมนุษยชนเปนระยะๆ เพ่ือปองกันการละเมิดดานสิทธิมนุษยชน 

● จัดตั้งกลไกการรองทุกขท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเขาถึงได โดยจัดใหมีลามแปลภาษาสําหรับกลุมชนเผา

พ้ืนเมือง  

● จัดหาการเยียวยาและการชดเชยที่ยุติธรรมสําหรับการละเมิดสิทธิ

 

 

 

ขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจ 

SEAs กอนการดําเนินการโครงการพัฒนาขนาดใหญ โดย

ชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในกระบวนการ เคารพการยินยอมที่ไดรับการบอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ

จัดใหมีลามแปลภาษาแกกลุมชนเผาพื้นเมืองเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมอยาง

ยุติโครงการพัฒนาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม  

จัดทําการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานทั้งหวงโซอุปทานของธุรกิจและ รายงาน

เพ่ือปองกันการละเมิดดานสิทธิมนุษยชน  

สิทธิภาพ โปรงใสและเขาถึงได โดยจัดใหมีลามแปลภาษาสําหรับกลุมชนเผา

จัดหาการเยียวยาและการชดเชยที่ยุติธรรมสําหรับการละเมิดสิทธ ิ
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ใหญ โดยใหชนเผาพ้ืนเมืองและ

การยินยอมที่ไดรับการบอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ 

างมีความหมาย  

จัดทําการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานทั้งหวงโซอุปทานของธุรกิจและ รายงานเก่ียวกับพันธสัญญา

สิทธิภาพ โปรงใสและเขาถึงได โดยจัดใหมีลามแปลภาษาสําหรับกลุมชนเผา



ชวงที่ 4: กรณีศึกษา และผลการศึกษาผลกระทบวาดวยการปฏิบัติ
ภาคธุรกิจ – สวนที่ 3 
เกี่ยวของกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ชวงท่ี 4 ดําเนินรายการโดย คุณเด็บบ ี สต็อทฮารด
ประเด็นการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชนในบริบทท่ีเก่ียวขอกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

การทํางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน
มนุษยชน คุณอังคณา นีละไพจิตร จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กลาวถึงบทบาทของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติตอประเด็นนี้วา คณะกรรมการมีหนาที่ตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
จัดทํารายงาน และจัดทําขอเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยในบริบทของธุรกิจกับมนุษยชนนั้นมี
ความเกี่ยวของกับ 3 ประเด็นใหญที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดทํางานตรวจสอบอยู ไดแก ประเด็นแรก 
สิทธิทางวัฒนธรรม เชน สิทธิของชนเผาพื้นเมือง และการขับไลออก
และสิทธิพลเมือง อันหมายรวมถึงการปกปองนักปกปองสิทธิฯ
ในที่สาธารณะในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 

 

 

กรณีศึกษา และผลการศึกษาผลกระทบวาดวยการปฏิบัติ
 การปกปองนักปกปองสิทธิมนุษย

เกี่ยวของกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

คุณเด็บบ ี สต็อทฮารด เลขาธิการ FIDH และผูกอตั้ง ALTSEAN
ประเด็นการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชนในบริบทท่ีเก่ียวขอกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

มนุษยชนแหงชาติในการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน
จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กลาวถึงบทบาทของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติตอประเด็นนี้วา คณะกรรมการมีหนาที่ตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
ายงาน และจัดทําขอเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยในบริบทของธุรกิจกับมนุษยชนนั้นมี

ประเด็นใหญที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดทํางานตรวจสอบอยู ไดแก ประเด็นแรก 
สิทธิทางวัฒนธรรม เชน สิทธิของชนเผาพื้นเมือง และการขับไลออกจากที่ดิน  ประเด็นที่สอง คือ สิทธิทางการเมือง
และสิทธิพลเมือง อันหมายรวมถึงการปกปองนักปกปองสิทธิฯ และประเดน็สุดทายคือ ประเด็นที่เกี่ยวกับการประทวง
ในที่สาธารณะในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน    
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กรณีศึกษา และผลการศึกษาผลกระทบวาดวยการปฏิบัติงานของ
สิทธิมนุษยชนในบริบทที่

ALTSEAN-Burma โดยกลาวถึง
 

มนุษยชนแหงชาติในการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน: กรรมการสิทธิ
จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กลาวถึงบทบาทของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติตอประเด็นนี้วา คณะกรรมการมีหนาที่ตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
ายงาน และจัดทําขอเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยในบริบทของธุรกิจกับมนุษยชนนั้นมี

ประเด็นใหญที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดทํางานตรวจสอบอยู ไดแก ประเด็นแรก 
จากที่ดิน  ประเด็นที่สอง คือ สิทธิทางการเมือง

และประเดน็สุดทายคือ ประเด็นที่เกี่ยวกับการประทวง



● ออกมาตรการที่จะสามารถปกปองนักปกปองสิท

● นําแนวปฏิบัติของสหประชาชาติวาดวยการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชนมาใช

● ริเริ่มกฎหมาย anti-SLAPP law 

● ทําใหการเขาถึงกองทุนยุติธรรมงายข้ึน

● ตรวจสอบทุกกรณีที่เก่ียวของกับการขมขูนักปกปองสิทธิมนุษยชน 

● ใหสัตยาบันตอหลักการชีแ้นะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

ประเทศวาดวยการคุมครองบุคคล

ทรมานฯ เพ่ือการตอสูในการไดรับยกเวนโทษในประเทศไทย 

 
 
นักปกปองสิทธิมนุษยชนสตรีชนเผา -
แหงประเทศไทยเนนย้ําวาชนเผาพ้ืนเมืองไดมีความเสี่ยงตอการ
ถูกบังคับใหสูญหาย  การวิสามัญฆาตกรรม การคุกคามขมขู 
และแยงยึดท่ีดินที่เกิดข้ึนจากการกระทําของภาคเอกชนหรือ
โดยเจาหนาท่ีรัฐในการสนับสนุนธุรกิจ คุณคะติมะได
ประสบการณของตนเองในการเปนนักปกปองสิทธิ
และความทาทายของชุมชน การใชชีวิตในปา การแสวงหาการ
เยียวยาในกรณีที่คุณพอของเธอ ไดถูกวิสามัญฆาตกรรมโดย
หัวหนาหมูบานผูท่ีไมใชชนเผาพ้ืนเมือง เนื่องจากการตอสู
เขาในการปกปองที่ดินบรรพบุรุษที่ถูกขายใหแกนักลงทุน 
มะและญาติของเธอรูสึกบอบช้ําทางจิตใจเปนอยางมาก และใช
ชีวิตแบบหลบๆซอนๆ เปนเดือนๆ เพราะกลัววาจะถูกฆา จน
วันหนึ่ง คุณคะติมะใชความกลาหาญที่จะออกมาใชชีวิต และ
ยืนหยัดเพ่ือสิทธิของพอของเธอและความ
เปนนักปกปองสิทธิมนุษยชนสตรีชนเผาที่ทํางานรวมกับชุมชน
พ้ืนเมือง สรางความตระหนักรู ในสิทธิของชุมชน แบงปนขอมูลในเรื่องสิทธิของชนเผาพื้นเมืองเพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินบรรพบุรุษ สรางเสริมความแข็งแกรงใหสตรีชนเผาเพื่อที่จะกล
เปาหมายของคุณคะติมะคือการที่จะสรางความมั่นใจวาหลัก
(FPIC) ของชนเผาพื้นเมืองนั้นจะไดรับการเคารพและถูกรวมเขาไป
เผาพื้นเมืองอยางเปนระบบ 
  
 

 

 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาล 

มาตรการที่จะสามารถปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชนไดอยางแทจริง 

แนวปฏิบัติของสหประชาชาติวาดวยการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชนมาใชในประเทศไทย

 

ทําใหการเขาถึงกองทุนยุติธรรมงายข้ึน 

ตรวจสอบทุกกรณีที่เก่ียวของกับการขมขูนักปกปองสิทธิมนุษยชน  

แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs)

ประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และอนุสัญญาวาดวยการตอตานการ

ทรมานฯ เพ่ือการตอสูในการไดรับยกเวนโทษในประเทศไทย  

- เครือขายสตรีชนเผาในประเทศไทย: คุณคะติมะ หลี่จะ เครือขายสตรีชนเผา
แหงประเทศไทยเนนย้ําวาชนเผาพ้ืนเมืองไดมีความเสี่ยงตอการ
ถูกบังคับใหสูญหาย  การวิสามัญฆาตกรรม การคุกคามขมขู 
และแยงยึดท่ีดินที่เกิดข้ึนจากการกระทําของภาคเอกชนหรือ

ฐในการสนับสนุนธุรกิจ คุณคะติมะได แบงปน
ประสบการณของตนเองในการเปนนักปกปองสิทธิสตรีชนเผา
และความทาทายของชุมชน การใชชีวิตในปา การแสวงหาการ

ไดถูกวิสามัญฆาตกรรมโดย
หัวหนาหมูบานผูท่ีไมใชชนเผาพ้ืนเมือง เนื่องจากการตอสูของ
เขาในการปกปองที่ดินบรรพบุรุษที่ถูกขายใหแกนักลงทุน คะติ

รูสึกบอบช้ําทางจิตใจเปนอยางมาก และใช
เปนเดือนๆ เพราะกลัววาจะถูกฆา จน

วันหนึ่ง คุณคะติมะใชความกลาหาญที่จะออกมาใชชีวิต และ
ยืนหยัดเพ่ือสิทธิของพอของเธอและความยุติธรรม จึงกลายมา
เปนนักปกปองสิทธิมนุษยชนสตรีชนเผาที่ทํางานรวมกับชุมชน
พ้ืนเมือง สรางความตระหนักรู ในสิทธิของชุมชน แบงปนขอมูลในเรื่องสิทธิของชนเผาพื้นเมืองเพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินบรรพบุรุษ สรางเสริมความแข็งแกรงใหสตรีชนเผาเพื่อที่จะกล
เปาหมายของคุณคะติมะคือการที่จะสรางความมั่นใจวาหลักการยินยอมที่ไดรับการบอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ

ชนเผาพื้นเมืองนั้นจะไดรับการเคารพและถูกรวมเขาไปในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับประเด็นชน

“คนที่รูจักปญหาดีที่สุดคือพวกเรา
 คนที่อยูกับปญหา ไมใชรัฐบาล

ดังนั้น คนที่ไดรับผลการทบจากการแนว
ทางการดําเนินงานของภาคธุรกิจควรเขา

มามีสวนรวมดวย

คุณคะติม
เครือขายสตรีชนเผาแหงประเทศไทย

28 

ในประเทศไทย 

UNGPs) และอนุสัญญาระหวาง

จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และอนุสัญญาวาดวยการตอตานการ

คุณคะติมะ หลี่จะ เครือขายสตรีชนเผา

พ้ืนเมือง สรางความตระหนักรู ในสิทธิของชุมชน แบงปนขอมูลในเรื่องสิทธิของชนเผาพื้นเมืองเพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินบรรพบุรุษ สรางเสริมความแข็งแกรงใหสตรีชนเผาเพื่อที่จะกลายมาเปนผูนําชุมชน 

การยินยอมที่ไดรับการบอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ  
กระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับประเด็นชน

คนที่รูจักปญหาดีที่สุดคือพวกเรา 
คนที่อยูกับปญหา ไมใชรัฐบาล!  

ดังนั้น คนที่ไดรับผลการทบจากการแนว
ทางการดําเนินงานของภาคธุรกิจควรเขา

มามีสวนรวมดวย” 

คะติมะ หลี่จะ 
เครือขายสตรีชนเผาแหงประเทศไทย 



กรณีศึกษา: ที่ดินบรรพบรุุษของชนเผาพื้นเมือง 
การหายสาบสูญ และการฆาตกรรมของชนเผาพื้นเมือง

 
คะติมะ กลาวถึงประเทศไทยวามีมติคณะรัฐมนตรี 
วัฒนธรรมเสนอเปนไปตามมาตรา 70 
ชาติพันธุเพ่ือใหมีความเปนอยูในสังคมตามวัฒนธรรมจารีตประเพณี
การรับรูในวงแคบเรื่องการพิทักษและอนุรักษอุทยานแหงชา
(พ.ร.บ.) ปาไม พ.ศ. 2484 พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ
เหนือกวาและมีอิทธิพลตอการท่ีชนเผาพ้ืนเมือง
 
ยิง่ไปกวานั้น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ
การมีสิทธิครอบครองที่ดินประเพณี และระบบการจัดการทรัพยากรของชนเผาพื้นเมือง
ชุมชนจัดการและใชที่ดินของรัฐรวมกัน
ที่ดิน ในบางกรณีมีการขับไลชุมชนพ้ืนเมือง
ชาวเลในประเทศไทยนั้น ก็ยังไมเปนไปตาม
 
คําสั่ง คสช. ฉบับที่ 64/2557 และแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาปาไมยังสงผลใหเกิดการดําเนินคดีทางตุลาการตอสมาชิก
ของชุมชนชนเผาพื้นเมืองในพื้นปาสงวน ชนเผาพ้ืนเมืองตองตอสูกับการถูกขับไ
บุรุษ หัวหนาและนักกิจกรรมของชนเผาพื้นเมืองที่ตอตา
รวมถึงการบังคับใหสูญหายและการขมขู 
 
คุณคะติมะไดใหขอเสนอแนะดังนี้: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่ดินบรรพบรุุษของชนเผาพื้นเมือง vs. การใหสัมปทานที่ดินแกภาคธุรกิจอันสงผลใหเกิดการขมขู 
การหายสาบสูญ และการฆาตกรรมของชนเผาพื้นเมือง 

กลาวถึงประเทศไทยวามีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
70 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560 ที่กลาวถึงการใหรัฐสงเสริมและปกปองกลุม

ชาติพันธุเพ่ือใหมีความเปนอยูในสังคมตามวัฒนธรรมจารีตประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมอยางสมัครใจและโดยสันติ แต
การพิทักษและอนุรักษอุทยานแหงชาตินั้นขาดแคลนมาก ดังท่ีสะทอนใน

อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.
ชนเผาพ้ืนเมือง ถูกปฏิบัติเยี่ยงผูอาศัยอยางผิดกฎหมายในที่ดินของตนเอง

งไปกวานั้น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 มิไดใหการรองรับทางกฎหมายใน
การมีสิทธิครอบครองที่ดินประเพณี และระบบการจัดการทรัพยากรของชนเผาพื้นเมือง ระเบียบดังกลาวอนุญาตให

ใชที่ดินของรัฐรวมกันสําหรับการทํามาหากินในขณะที่รัฐยังคงดํารงไวซึ่งสิทธิความเปนเจาของใน
ที่ดิน ในบางกรณีมีการขับไลชุมชนพ้ืนเมืองเพ่ือใหที่ดินแกนักลงทุน มติ ครม.วาดวยการฟนฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงและ
ชาวเลในประเทศไทยนั้น ก็ยังไมเปนไปตามในสิ่งท่ีชนเผาพ้ืนเมืองปรารถนาหรือคาดหวัง  

และแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาปาไมยังสงผลใหเกิดการดําเนินคดีทางตุลาการตอสมาชิก
ชุมชนชนเผาพื้นเมืองในพื้นปาสงวน ชนเผาพ้ืนเมืองตองตอสูกับการถูกขับไลและขอจํากัดในการเขาถึงที่ดินบรรพ

ของชนเผาพื้นเมืองที่ตอตานความอยุติธรรมนั้นเผชิญกับการโตตอบที่รา
รวมถึงการบังคับใหสูญหายและการขมขู  

29 

ภาคธุรกิจอันสงผลใหเกิดการขมขู 

. 2553 เห็นชอบตามกระทรวง
การใหรัฐสงเสริมและปกปองกลุม

อยางสมัครใจและโดยสันติ แต
ดังท่ีสะทอนใน พระราชบัญญัติ 

.ศ. 2507 ซึ่งยังคงมีอํานาจ
ถูกปฏิบัติเยี่ยงผูอาศัยอยางผิดกฎหมายในที่ดินของตนเอง 

มิไดใหการรองรับทางกฎหมายใน
ระเบียบดังกลาวอนุญาตให

ในขณะที่รัฐยังคงดํารงไวซึ่งสิทธิความเปนเจาของใน
วาดวยการฟนฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงและ

และแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาปาไมยังสงผลใหเกิดการดําเนินคดีทางตุลาการตอสมาชิก
ขอจํากัดในการเขาถึงที่ดินบรรพ

ความอยุติธรรมนั้นเผชิญกับการโตตอบที่รายแรงโดยหมาย



● รับรองสิทธิของชนเผาพื้นเมืองในรัฐธรรมนูญ

การใชชีวิตอยูในปาอยางสันติสุขแกชนเผาพ้ืนเมือง

● รวมมือกับองคกรชนเผาพ้ืนเมืองในการปฏิบัติตาม มาตรา 

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ในการ

● บังคับใหรัฐวิสาหกิจและบริษัท รวมชนเผาพื้นเมือง

เปนระบบเพื่อรับรองวาชนเผาพ้ืนเมืองจะมีโอกาสที่จะเขารวมในกระบวนการตัดสินใจที่สงผลตอที่ดินบรรพ

บุรุษ ชีวิตความเปนอยู และสิ่งแวดลอม โดยเคารพการ

(FPIC) โดยคํานึงถึงความตองการและแนวทางแกปญหาจากชุมชน 

● ยกเลิกคําสั่ง คสช. ฉบับที่ 64/2557 

ของเขาเพ่ือนําที่ดินไปใหภาคธุรกิจ

● รับรองวากองทุนยุติธรรมจะสามารถเขาถึงไดโดยชนเผาพื้นเมือง ผูซึ่งเปนบุคคลไรสัญชาติและมิไดถือสัญชาติ

ไทย  

 
 

ขอเสนอแนะตอภาคเอกชน

● จัดทําการประเมิน HRIAs และ SEAs 

ชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมนกระ

(FPIC) ของพวกเขาและจัดใหมลีามแปลภาษา

อยางมีความหมาย  

● ยุติโครงการพัฒนาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม

● จัดทําการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยา

มนุษยชนเปนระยะๆ เพ่ือปองกันการละเมิดทางดานสิทธิมนุษยชน

● จัดตั้งกลไกการรองทุกขท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเขาถึงได โดยจัดใหมีลามแปลภาษาสําหรับกลุมชนเผา

พ้ืนเมือง 

● จัดหาการเยียวยาและการชดเชยท่ียุติธรรม สําหรับการละเมิดสิทธิ 

 
 

 

 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาล 

รับรองสิทธิของชนเผาพื้นเมืองในรัฐธรรมนูญไทย เพ่ือใหสิทธิการมีสัญชาติ สิทธิในการบริหารที่ดิน 

แกชนเผาพ้ืนเมือง 

รวมมือกับองคกรชนเผาพ้ืนเมืองในการปฏิบัติตาม มาตรา 70 ของรัฐธรรมนูญไทย พ

ในการทําใหเปนหลักสําคัญใน พ.ร.บ. ปาไมและสิ่งแวดลอม

จและบริษัท รวมชนเผาพื้นเมืองเขาในกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

เปนระบบเพื่อรับรองวาชนเผาพ้ืนเมืองจะมีโอกาสที่จะเขารวมในกระบวนการตัดสินใจที่สงผลตอที่ดินบรรพ

บุรุษ ชีวิตความเปนอยู และสิ่งแวดลอม โดยเคารพการยินยอมท่ีไดรับการบอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ

ถึงความตองการและแนวทางแกปญหาจากชุมชน  

64/2557 ที่รัฐบาลบังคับใชเพ่ือขับไลชุมชนของชนเผาพื้นเมืองจากท่ีดินบรรพบุรุษ

เพ่ือนําที่ดินไปใหภาคธุรกิจสําหรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 

บรองวากองทุนยุติธรรมจะสามารถเขาถึงไดโดยชนเผาพื้นเมือง ผูซึ่งเปนบุคคลไรสัญชาติและมิไดถือสัญชาติ

ขอเสนอแนะตอภาคเอกชน 

SEAs กอนการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ โดยให

นกระบวนการ เคารพการยินยอมที่ไดรับการบอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ

ลามแปลภาษาสําหรับชุมชนพื้นเมืองเพ่ือที่พวกเขาสามารถเขามา

ยุติโครงการพัฒนาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม 

จัดทําการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานทั้งหวงโซอุปทาน และ รายงานเก่ียวกับ

เปนระยะๆ เพ่ือปองกันการละเมิดทางดานสิทธิมนุษยชน 

จัดตั้งกลไกการรองทุกขท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเขาถึงได โดยจัดใหมีลามแปลภาษาสําหรับกลุมชนเผา

ยท่ียุติธรรม สําหรับการละเมิดสิทธิ  

30 

สิทธิในการบริหารที่ดิน และสิทธิใน

พ.ศ. 2560 และมติ ครม. 

ปาไมและสิ่งแวดลอม 

กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยาง

เปนระบบเพื่อรับรองวาชนเผาพ้ืนเมืองจะมีโอกาสที่จะเขารวมในกระบวนการตัดสินใจที่สงผลตอที่ดินบรรพ

าวลวงหนาและเปนอิสระ 

ที่รัฐบาลบังคับใชเพ่ือขับไลชุมชนของชนเผาพื้นเมืองจากท่ีดินบรรพบุรุษ

บรองวากองทุนยุติธรรมจะสามารถเขาถึงไดโดยชนเผาพื้นเมือง ผูซึ่งเปนบุคคลไรสัญชาติและมิไดถือสัญชาติ

ใหชนเผาพ้ืนเมืองและ

ไดรับการบอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ 

ที่พวกเขาสามารถเขามามีสวนรวม

งรอบดานทั้งหวงโซอุปทาน และ รายงานเก่ียวกับพันธสัญญาดานสิทธิ

จัดตั้งกลไกการรองทุกขท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเขาถึงได โดยจัดใหมีลามแปลภาษาสําหรับกลุมชนเผา



 
บทวิเคราะหกรอบขอกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
มานุษยะ:  
คุณเอมีล่ี ประดิจิต ผูกอตั้งและผูอํานวยการมูลนิธิมานุษยะ และ 
มูลนิธิมานุษยะเนนย้ําถึงความละเอียดออนของประเด็นปญหาและการที่รัฐควรแสวงหาวิธีการในการปกปองสิทธิของ
นักปกปองสิทธิฯ มูลนิธิมานุษยะไดดําเนินการตามวิธีการวิจัยที่นาเชื่อถือและมีจุดประสงคในการใหแนวทาง ดวย
ความตั้งใจที่จะปองกันตนเองและพันธมิตร
มุงความสนใจไปที่นักปกปองสิทธิฯ ซึ่งพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญจาก 
มานุษยะในประเด็นการปกปองนักปกปองสิทธิ
ทํางานของนักปกปองสิทธฯิในประเทศไทย การประกอบธุรกิจที่ขัดขวางการทํางานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน และ
การวิเคราะหคดีความของศาลในประเทศไทยในบริบทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
 
สภาพแวดลอมที่จํากัดทางการเมืองตั้งแตเกิดรัฐประหารป พ
นอยลงเนื่องจากตองเผชิญกับความเสี่ยง
รางกายและการฆาตกรรมที่เพ่ิมข้ึน   
 
ในรายงานของคุณไมเคิล ฟอรสท ผูรายงานพิเศษแหงองคการสหประชาชาติ
Rapporteur) ป พ.ศ.2559 เรื่องสถานการณนักปกปองสิทธิมนุษยชน
มนุษยชนดานสิ่งแวดลอมพบวาประเทศไทยเปนหนึ่งในสิบประเทศที่อันตรายที่สุดในโลกสําหรับนักปกปองสิทธิ
มนุษยชนดานสิ่งแวดลอม (หรือนักสิทธิมนุษยชนจากชุมชน
 
กฎหมายที่ถูกใช (หรือเคยถูกใช) ในการปดปาก
ไดแก  

● ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

● ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

● ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

● พ.ร.บ.วาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ

อยู) 

● คําสั่งหัวหนา คสช. ฉบับที่ 3/2558 

● ประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557

● คําสั่ง คสช. ฉบับที่ 64/2557 

● คําสั่งหัวหนา คสช. ฉบับที่ 13/2559

● พ.ร.บ.การลงประชามติ 

● พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 

 

 

บทวิเคราะหกรอบขอกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ผูกอตั้งและผูอํานวยการมูลนิธิมานุษยะ และ คุณ เอมิล คินลี โกติเยร 
มูลนิธิมานุษยะเนนย้ําถึงความละเอียดออนของประเด็นปญหาและการที่รัฐควรแสวงหาวิธีการในการปกปองสิทธิของ

มูลนิธิมานุษยะไดดําเนินการตามวิธีการวิจัยที่นาเชื่อถือและมีจุดประสงคในการใหแนวทาง ดวย
พันธมิตร การวิเคราะหนั้นอางอิงจากรูปแบบของรายงานการประเมินสถานการณซึ่ง

ซึ่งพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญจาก ISHR และ ICAR รายงานประเมินสถานการณของ
มานุษยะในประเด็นการปกปองนักปกปองสิทธิฯนั้น จะรวบรวมการวิเคราะหที่ครอบคลุมของกฎหมายท่ีจํากัดการ

ในประเทศไทย การประกอบธุรกิจที่ขัดขวางการทํางานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน และ
การวิเคราะหคดีความของศาลในประเทศไทยในบริบทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ทางการเมืองตั้งแตเกิดรัฐประหารป พ.ศ.2557 ไดทําใหความปลอดภัยของนักปกปองสิ
ตองเผชิญกับความเสี่ยงจากการถูกขมขูทางดานตุลาการ การควบคุมตัวโดยมิชอบ การทําราย

ผูรายงานพิเศษแหงองคการสหประชาชาติ (United Nations Special 
องสถานการณนักปกปองสิทธิมนุษยชน ซึ่งวิเคราะหสถานการณของนักปกปองสิทธิ
ประเทศไทยเปนหนึ่งในสิบประเทศที่อันตรายที่สุดในโลกสําหรับนักปกปองสิทธิ

หรือนักสิทธิมนุษยชนจากชุมชน)  

ในการปดปากนักปกปองสิทธิฯ และทําใหกิจกรรมของ

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 (ขอหายุยงปลุกปน) 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ถึง 333 (ขอหาหมิ่นประมาท) 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 (ขอหาหมิ่นประมาทพระบรมเดชานุภาพ) 

ก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (ฉบับแกไขป พ.ศ. 2560 

3/2558 (และกฎอัยการศึกที่มีกอนหนานั้น) 

7/2557 

64/2557 ฉบับที่ 66/2557 และฉบับที่ 17/2558 รวมถึงแผนแมบทเพื่อ

13/2559 
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บทวิเคราะหกรอบขอกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย – มูลนิธิ

 นักวิจัยดานสิทธิมนุษยชน 
มูลนิธิมานุษยะเนนย้ําถึงความละเอียดออนของประเด็นปญหาและการที่รัฐควรแสวงหาวิธีการในการปกปองสิทธิของ

มูลนิธิมานุษยะไดดําเนินการตามวิธีการวิจัยที่นาเชื่อถือและมีจุดประสงคในการใหแนวทาง ดวย
าะหนั้นอางอิงจากรูปแบบของรายงานการประเมินสถานการณซึ่ง

รายงานประเมินสถานการณของ
รวบรวมการวิเคราะหที่ครอบคลุมของกฎหมายท่ีจํากัดการ

ในประเทศไทย การประกอบธุรกิจที่ขัดขวางการทํางานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน และ

ทําใหความปลอดภัยของนักปกปองสิทธิฯลด
ขมขูทางดานตุลาการ การควบคุมตัวโดยมิชอบ การทําราย

(United Nations Special 
ซึ่งวิเคราะหสถานการณของนักปกปองสิทธิ

ประเทศไทยเปนหนึ่งในสิบประเทศที่อันตรายที่สุดในโลกสําหรับนักปกปองสิทธิ

ของเขามีความผิดทางอาญา

. 2560 ยังคงถือวาเปนปญหา

รวมถึงแผนแมบทเพื่อการพัฒนาปาไม 



นักปกปองสิทธิมนุษยชนสตรี (WHRDs)
ประกาศของ คสช. พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ
และทําใหนักปกปองสิทธิมนุษยชนสตรีตองเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น
คิดเห็นสาธารณะและกระบวนการการตัดสินใจตางๆ
เนื่องจากถูกกีดกันจากการมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองและเศรษฐกิจ นักปกปองสิทธิมนุษยชนสตรีและ
ชนบทนั้นเปนหนึ่งในกลุมคนชายขอบที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด
ที่จําเปนและการถูกเลือกปฏิบัติทําใหพวกเขาเผชิญกับ
เหลานั้นไดอยางเต็มท่ี  
 
ความรับผิดชอบของธุรกิจในการรวมมือกับนักปกปองสิทธิมนุษยชน
จําเปนของภาคธุรกิจในการปรึกษาหารือ
และยอมรับนกัปกปองสิทธิฯ วาเปนผูสอดสอง ผูสนับสนุน และ
ธุรกิจจะไมปรึกษานักปกปองสิทธฯิ แลว ยังตอบโตโดยใชกฎหมายปดปาก 
ไทยภาคเอกชนใชประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
ผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรในการปดปาก เชนกรณี เหมืองทอง
สิทธฯิกลุมคนรักบานเกิดที่ตอตานโครงการ 
 
ความรับผิดชอบของรัฐในการจัดหาการเยียวยาอยาง
ถึงความเสี่ยงที่นักปกปองสิทธิฯ ตองเผชิญและ
ปกปองสิทธิฯ จะไมถูกขัดขวางและขจัด
อยางไรก็ดีประเทศไทยไมมีกฎหมายเฉพาะ
ปฏิเสธ 
 
ความพยายามหลากหลายในการชวยเหลือนักปกปองสิทธิมนุษยชน
คณะทํางานเพ่ือพัฒนามาตรการสําหรับ
การริเริ่มดังกลาวยังไมมีการตีพิมพแตอยางใด 
เสรีภาพ ใหความชวยเหลือดานการเงิน
ทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนกับพวกเขาแตปรากฏ
ยากและมีความซับซอน ผูสมัครที่มีคุณสมบัติสวนใหญถูกปฎิเสธการคุมครองในการชวยเหลือดานกฎหมาย ในป พ
2549 ถึง 2557 มีเพียง 43% ของผูสมัครไดรับความชวยเหลือ ยกตัวอยาง เชน กรณีที่นักขา
พยายามขอความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม
กองทุนยุติธรรม นักขาวไดรับบันทึกที่ระบุวา 
ผูสมัครไดมีหนาท่ีดูแลเว็บไซตและทํางานในฐานะนักขาว
ดังกลาวจากกองทุนยุติธรรมมีข้ึนในขณะที่ศาลยังมิไดตัดสินวาผูสมัครมีความผิดจริง 

นอกจากนี้ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดทําการจัดสัมมนาและการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมความตระหนักรูและความ
เขาใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนของกลุมตางๆ ในกรุงเทพฯและตางจังหวัด ในชวงตนเดือนสิงหาคม พ
คุมครองสิทธิฯ ไดกลาววาทางกรมไดจัดทํา
สํานักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติประจํา
ภาคประชาสังคม โดยคูมือฉบับนี้กลาวถึงมาตรการที่มีอยูในการปกปองนักปกปองสิทธิฯ

 

 

(WHRDs) มีความเปราะบางเปนพิเศษตอสถานการณนี้ มาตรการตางๆ 
การชุมนุมสาธารณะ พ.ร.บ. การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร เปนตน

สตรีตองเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น พวกเขามักถูกกันออกไปจาก
และกระบวนการการตัดสินใจตางๆโดยเฉพาะประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

รมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองและเศรษฐกิจ นักปกปองสิทธิมนุษยชนสตรีและ
ที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดนอกจากนี้ความยากจน การไมสามารถเขาถึงบริการ

กเลือกปฏิบัติทําใหพวกเขาเผชิญกับการถูกละเมิดและมีอุปสรรคที่ขว

ความรับผิดชอบของธุรกิจในการรวมมือกับนักปกปองสิทธิมนุษยชน: ในขณะที่หลักการ 
ปรึกษาหารือนักปกปองสิทธฯิ มองวานักปกปองสิทธิฯ เปนบุคลากร

กปกปองสิทธิฯ วาเปนผูสอดสอง ผูสนับสนุน และผูอํานวยความสะดวกในประเทศไทยนั้นนอกจากภาค
แลว ยังตอบโตโดยใชกฎหมายปดปาก (SLAPP) และการขมขูใหกลัว ในประเทศ

ไทยภาคเอกชนใชประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 – 333 ในขอหาหมิ่นประมาท รวมกับ พ
ผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรในการปดปาก เชนกรณี เหมืองทองบริษัททุงคํา จํากัด ซึ่งใชกฎหมาย 

กลุมคนรักบานเกิดที่ตอตานโครงการ  

ความรับผิดชอบของรัฐในการจัดหาการเยียวยาอยางมีประสิทธิภาพตอนักปกปองสิทธิมนุษย
ถึงความเสี่ยงที่นักปกปองสิทธิฯ ตองเผชิญและกําหนดใหรัฐรับประกันวาการกระทําที่ชอบดวย

ขจัดอุปสรรคเพ่ือปองกันการเกิดคดีท่ีชอบดวยกฎหมาย
อยางไรก็ดีประเทศไทยไมมีกฎหมายเฉพาะที่ปกปองนักปกปองสิทธิฯซึ่งทําใหการเขาถึงการเยียวของพวกเขามักถูก

ความพยายามหลากหลายในการชวยเหลือนักปกปองสิทธิมนุษยชน: กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดจัดตั้ง
สําหรับการปกปองนักปกปองสิทธิฯที่มีความเสี่ยงในป พ.ศ

การริเริ่มดังกลาวยังไมมีการตีพิมพแตอยางใด กองทุนยุติธรรมที่จัดตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2549 
ความชวยเหลือดานการเงินแกผูที่ไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิในระหวางขั้นตอนกระบวนการ

ปรากฏวาข้ันตอนในการสมัครขอรับความชวยเหลือดานการเงินนั้น
ผูสมัครที่มีคุณสมบัติสวนใหญถูกปฎิเสธการคุมครองในการชวยเหลือดานกฎหมาย ในป พ

ของผูสมัครไดรับความชวยเหลือ ยกตัวอยาง เชน กรณีที่นักขา
กองทุนยุติธรรม หลังจากที่ถูกฟองขอหาหมิ่นประมาท ซึ่งแสดงใหเห็นถึงขอจํากัด

กองทุนยุติธรรม นักขาวไดรับบันทึกที่ระบุวา “การขอความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมนั้นถูกปฏิเสธเนื่องจาก
งานในฐานะนักขาวไดใหขอมูลที่เปนเท็จตอสาธารณชน

ในขณะที่ศาลยังมิไดตัดสินวาผูสมัครมีความผิดจริง  

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดทําการจัดสัมมนาและการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมความตระหนักรูและความ
นประเด็นสิทธิมนุษยชนของกลุมตางๆ ในกรุงเทพฯและตางจังหวัด ในชวงตนเดือนสิงหาคม พ

คุมครองสิทธิฯ ไดกลาววาทางกรมไดจัดทํา “คูมือในการปกปองนักปกปองสิทธิฯ”เมื่อป พ
สํานักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและพันธมิตรจาก
ภาคประชาสังคม โดยคูมือฉบับนี้กลาวถึงมาตรการที่มีอยูในการปกปองนักปกปองสิทธิฯ
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มาตรการตางๆ (คําสั่งและ
บคอมพิวเตอร เปนตน) ถูกนํามาใช

พวกเขามักถูกกันออกไปจากเวทีรับฟงความ
โดยเฉพาะประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

รมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองและเศรษฐกิจ นักปกปองสิทธิมนุษยชนสตรีและสตรี
นอกจากนี้ความยากจน การไมสามารถเขาถึงบริการ

ที่ขวางกั้นการใชสิทธิของคน

ในขณะที่หลักการ UNGP 18 พูดถึงความ
บุคลากรผูเชี่ยวชาญที่สําคัญ

ในประเทศไทยนั้นนอกจากภาค
และการขมขูใหกลัว ในประเทศ
รวมกับ พ.ร.บ.วาดวยการกระทํา

จํากัด ซึ่งใชกฎหมาย SLAPP ตอนักปกปอง

ตอนักปกปองสิทธิมนุษยชน: UNGP 26 ระบุ
ชอบดวยกฎหมายของนัก

ปองกันการเกิดคดีท่ีชอบดวยกฎหมาย และถูกดําเนินคดีในศาล 
ซึ่งทําใหการเขาถึงการเยียวของพวกเขามักถูก

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดจัดตั้ง
ศ. 2557 อยางไรก็ดีผลของ

. 2549 โดยกรมคุมครองสิทธิและ
ที่ไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิในระหวางขั้นตอนกระบวนการ

สมัครขอรับความชวยเหลือดานการเงินนั้นมีการเขาถึง
ผูสมัครที่มีคุณสมบัติสวนใหญถูกปฎิเสธการคุมครองในการชวยเหลือดานกฎหมาย ในป พ.ศ. 

ของผูสมัครไดรับความชวยเหลือ ยกตัวอยาง เชน กรณีที่นักขาวจากภูเก็ตหวาน
หลังจากที่ถูกฟองขอหาหมิ่นประมาท ซึ่งแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดของ

กองทุนยุติธรรมนั้นถูกปฏิเสธเนื่องจาก
ใหขอมูลที่เปนเท็จตอสาธารณชน …” โดยขอกลาวหา

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดทําการจัดสัมมนาและการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมความตระหนักรูและความ
นประเด็นสิทธิมนุษยชนของกลุมตางๆ ในกรุงเทพฯและตางจังหวัด ในชวงตนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 กรม

เมื่อป พ.ศ. 2559 โดยรวมมือกับ 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและพันธมิตรจาก

ภาคประชาสังคม โดยคูมือฉบับนี้กลาวถึงมาตรการที่มีอยูในการปกปองนักปกปองสิทธิฯ อยางไรก็ดี ดูเหมือนวา



องคกรภาคประชาสังคมในประเทศไทยมิไดทราบถึงการริเริ่มดังกลาว และคูมือนั้นไมมีในชองทางออนไลน  สํานักงาน
ขาหลวงใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดจัดตั้งโครงการโรงเรียนนักปกปองสิทธิมนุษยชน 
Defenders School Programme) โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือขยายศักยภาพของนักปกปองสิทธิฯระดับกลางในประเทศ
ไทย โดยโครงการดังกลาวเริ่มตนตั้งแตป พ

พ.ร.บ. คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 
หนวยงานเหลานี้ยังขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและการขาดกระบวนการที่ชัดเจน สงผลใหกลไกมีความออนแอ 
และเพ่ิมความเปราะบางใหกับผูพูดตอตานการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทย
อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการสิทธิฯ นั้นสามารถทําไดเพียงแค
จากขอมูลที่คนพบมาปฏิบัติไดคุณอังคณา
ตรวจสอบกรณีตางๆ ของนักปกปองสิทธิ
ประกาศเรื่องการจัดตั้งของคณะทํางานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
รับเรื่องรองทุกขและตรวจสอบกรณีการ
ความมีประสิทธิภาพของคุณประกายรัตนในการตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจที่ได
ทาน ยกตัวอยางเชน ในกรณีที่บริษัทธรรมเกษตรฟองลูกจางแรงงานขามชาติ 
ประกายรัตนไดสงผลกลายเปนการสนับสนุนตอภาคเอกชน
คนแมจะมีหลักฐานที่นาเชื่อถือของสภาพการทํางานที่ไมยุติธรรมและไมถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

องคกรภาคประชาสังคมในประเทศไทยมิไดทราบถึงการริเริ่มดังกลาว และคูมือนั้นไมมีในชองทางออนไลน  สํานักงาน
หลวงใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดจัดตั้งโครงการโรงเรียนนักปกปองสิทธิมนุษยชน 

โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือขยายศักยภาพของนักปกปองสิทธิฯระดับกลางในประเทศ
ไทย โดยโครงการดังกลาวเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ.2557 และมีนักปกปองสิทธิฯ 61 ทานไดรับการอบรมตั้งแตเริ่มโครงการ 

. 2546 ไดจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสํานักงานคุมครองพยาน แต
หนวยงานเหลานี้ยังขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและการขาดกระบวนการที่ชัดเจน สงผลใหกลไกมีความออนแอ 

มความเปราะบางใหกับผูพูดตอตานการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทย:  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทย มีบทบาทในการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน โดยมี

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูตรวจสอบกรณีการละเมิดตอนักปกปองสิทธิ
นั้นสามารถทําไดเพียงแคใหขอเสนอแนะแกรัฐบาลและไมสามารถนํามาตรการที่พวกเขาไดเสนอ

คุณอังคณาไดกระตุนใหรัฐจัดตั้งมาตรการปกปองนักปกปองสิทธิ
นักปกปองสิทธิฯอยางเอาจริงเอาจัง ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 

ระกาศเรื่องการจัดตั้งของคณะทํางานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ อยางไรก็ตามยังไมเปนที่ชัดเจน

รองทุกขและตรวจสอบกรณีการละเมิดของธุรกิจหรือไม ณ ปจจุบัน กลุมภาคประชาสังคมไดตั้งคําถามถึง
ความมีประสิทธิภาพของคุณประกายรัตนในการตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจที่ได

กรณีที่บริษัทธรรมเกษตรฟองลูกจางแรงงานขามชาติ 14 คนนั้น
สงผลกลายเปนการสนับสนุนตอภาคเอกชนโดยอางวาบริษัทธรรมเกษตรไม

สภาพการทํางานที่ไมยุติธรรมและไมถูกตอง  
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องคกรภาคประชาสังคมในประเทศไทยมิไดทราบถึงการริเริ่มดังกลาว และคูมือนั้นไมมีในชองทางออนไลน  สํานักงาน
หลวงใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดจัดตั้งโครงการโรงเรียนนักปกปองสิทธิมนุษยชน (Human Rights 

โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือขยายศักยภาพของนักปกปองสิทธิฯระดับกลางในประเทศ
ทานไดรับการอบรมตั้งแตเริ่มโครงการ  

และสํานักงานคุมครองพยาน แต
หนวยงานเหลานี้ยังขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและการขาดกระบวนการที่ชัดเจน สงผลใหกลไกมีความออนแอ 

มีบทบาทในการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน โดยมีคุณ
ณีการละเมิดตอนักปกปองสิทธิฯ อยางไรก็ดี 

นํามาตรการที่พวกเขาไดเสนอ
ใหรัฐจัดตั้งมาตรการปกปองนักปกปองสิทธิฯและไดติดตาม 

. 2561 คณะกรรมการสิทธิฯ ได
ระกาศเรื่องการจัดตั้งของคณะทํางานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตการนําของคุณ

เปนที่ชัดเจนวาคณะทํางานดังกลาวจะ
กลุมภาคประชาสังคมไดตั้งคําถามถึง

ความมีประสิทธิภาพของคุณประกายรัตนในการตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจที่ไดสงใหแก
นั้น การตรวจสอบของคุณ

วาบริษัทธรรมเกษตรไมไดละเมิดแรงงานทั้ง 14 



● ใหสัตยาบันตอตราสารดานสิทธิมนุษยชน ถอนตัวจากบางขอกําหนดของสนธิสัญญาและทําใหกฎหมาย
ภายในประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกั

● โดยเปนไปตามขอสังเกตเชิงสรุปขององคการของสหประชาชาติตอรายงานสถานกา
ทางการเมือง 2560 รัฐบาลไทย
โดยเฉพาะในหมวดท่ี 44 47 และ 
มาตรการที่ลงมติยอมรับภายใตรัฐธรรมนูญปจจุบัน อั
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
มนุษยชนของสหประชาชาติUNGPs) 
ทางสิทธิมนุษยชน  

● รวมมืออยางเต็มที่กับกลไกพิเศษของสหประชาชาติ 
พิเศษฯ (Special Rapporteur) ดาน
จดหมายเก่ียวกับขอกลาวหาและยอ

● ลงมติรับแนวปฏิบัตขิองสหประชาชาติวาดวยการปกปองนักปกปอง
● ตอสูกับการละเวนความผิดของผูกระทําผิด

จะเปนไปอยางยุติธรรมและทันถวงที ผูกระทําผิดไดรับการตัดสิน เ
เจาหนาที่รัฐดําเนินการตามมาตรการปองกันที่

● ปดการสอบสวนหรือยกเลิกขอหาที่มี
ภายใตกฎหมายระหวางประเทศอยางสันติ

● มีสวนรวมในการสนทนาที่เปดกวางและโปรงใสกับนักปกปองสิทธิ
สาธารณะ อีกท้ังสงเสริมสิ่งแวดลอมที่
กลัวการตอบโต  

● รัฐบาลไทยควรใชมาตรการที่จําเปนในการรับประกันเสรีภ
19 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

● ยกเลิกประกาศฉบับที่ 7/2557 ฉบับที่ 
● ยกเลิกโทษทางอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาท

ซึ่งหมายรวมถึง พ.ร.บ.วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
ในฐานะเครื่องมือที่กดข่ีการแสดงออก

● ลงมติยอมรับกฎหมาย anti-SLAPP law  
● กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพควรใหขอมูลเก่ียวกับ

พัฒนามาตรการในการปกปองนักปกปองสิทธิ
● ทบทวนและพัฒนากลไกกองทุนยุติธรรมและการเขาถึง
● รับรองวาแนวปฏิบัติสําหรับการใหการ

มนุษยชนแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ
เปนไปตามที่วางไวอยางชัดเจน 

● รับประกันการมีสวนรวมของนักปกปองสิทธิ
กฎหมายที่มีอยูในการรับรองและ

 

 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาล 

ดานสิทธิมนุษยชน ถอนตัวจากบางขอกําหนดของสนธิสัญญาและทําใหกฎหมาย
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกรณดีานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

โดยเปนไปตามขอสังเกตเชิงสรุปขององคการของสหประชาชาติตอรายงานสถานกา
รัฐบาลไทยควรทบทวนมาตรการที่ลงมติยอมรับภายใตรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ

และ 48 ภายใตการปฏิบัติตามขอกําหนดระหวางประเทศ และสรางความมั่นใจวา
มาตรการที่ลงมติยอมรับภายใตรัฐธรรมนูญปจจุบัน อันหมายรวมถึงหมวดที่ 279 
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและเปนไปตามหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิ

UNGPs) ที่กําหนดใหมีการจัดหาการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตอเหยื่อที่ถูกละเมิด

พิเศษของสหประชาชาติ (UN Special Procedures) 
ดานสถานการณของนักปกปองสิทธฯิ โดยตอบสนองการ

ขอกลาวหาและยอมรับการรองขอของผูที่ไดรับมอบหมายในการเยีย่มเยือนประเทศ
ของสหประชาชาติวาดวยการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

กระทําผิดในกรณีการละเมิดนักปกปองสิทธิฯ โดยทําให
จะเปนไปอยางยุติธรรมและทันถวงที ผูกระทําผิดไดรับการตัดสิน เหยื่อไดรับการเยียวยาที่เหมาะสม และ
เจาหนาที่รัฐดําเนินการตามมาตรการปองกันที่ทําใหมั่นใจไดวาการละเมิดจะไมเกิดขึ้นอีก

เลิกขอหาที่มีตอนักปกปองสิทธิฯและขอหาอ่ืนๆที่เก่ียวของกับการใชสิทธิและเสรีภาพ
ภายใตกฎหมายระหวางประเทศอยางสันติ 
มีสวนรวมในการสนทนาที่เปดกวางและโปรงใสกับนักปกปองสิทธิฯ องคกรชุมชน นักกิจกรรมการเมือง และ
สาธารณะ อีกท้ังสงเสริมสิ่งแวดลอมที่ทุกคนสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดอยางปลอดภัย

รัฐบาลไทยควรใชมาตรการที่จําเปนในการรับประกันเสรีภาพในการแสดงออกทุกรูปแบบ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ฉบับที่ 3/2558 และ พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ 

ทษทางอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาทและหลีกเลี่ยงการใชบทบัญญัติเก่ียวกับความ
วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร กฎหมายการยุยงปลุกปน

ในฐานะเครื่องมือที่กดข่ีการแสดงออกถึงขอคิดเห็นเชิงวิจารณและขอคิดเห็นที่ขัดแยง 

SLAPP law  เพ่ือปองกันภาคเอกชนในการปดปากนักปกปองสิทธิฯ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพควรใหขอมูลเก่ียวกับขอคนพบและความคืบหนาของคณะทํางานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
พัฒนามาตรการในการปกปองนักปกปองสิทธทิี่มีความเสี่ยง 

ทบทวนและพัฒนากลไกกองทุนยุติธรรมและการเขาถึงกองทุน 

การใหการยอมรับ สนับสนุนและปกปองนักปกปองสิทธิ
ศ. 2562 – 2566) และใหการรับประกันการปฏิบัติ

รับประกันการมีสวนรวมของนักปกปองสิทธิฯในการปฏิบัติตามและสังเกตการณขอเ
และปกปองนักปกปองสิทธิฯ 
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ดานสิทธิมนุษยชน ถอนตัวจากบางขอกําหนดของสนธิสัญญาและทําใหกฎหมาย
ดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

รณสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ควรทบทวนมาตรการที่ลงมติยอมรับภายใตรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557   

ภายใตการปฏิบัติตามขอกําหนดระหวางประเทศ และสรางความมั่นใจวา
279 นั้นสอดคลองกับกติกา

หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิ
ที่กําหนดใหมีการจัดหาการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตอเหยื่อที่ถูกละเมิด

(UN Special Procedures) ซึ่งหมายรวมถึงผูรายงาน
โดยตอบสนองการอุทธรณที่เรงดวนและ

ยมเยือนประเทศ 

ในประเทศไทย 

ทําใหมั่นใจวาการตรวจสอบ
หยื่อไดรับการเยียวยาที่เหมาะสม และ

มั่นใจไดวาการละเมิดจะไมเกิดขึ้นอีก 

ที่เก่ียวของกับการใชสิทธิและเสรีภาพ

องคกรชุมชน นักกิจกรรมการเมือง และ
ปลอดภัยโดยปราศจากความ

าพในการแสดงออกทุกรูปแบบโดยใหเปนตามมาตรา 

บทบัญญัติเก่ียวกับความรับผิดทางอาญา
กฎหมายการยุยงปลุกปน และระเบียบอื่นๆ 

ากนักปกปองสิทธิฯ  
และความคืบหนาของคณะทํางานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ

ยอมรับ สนับสนุนและปกปองนักปกปองสิทธิฯถูกบรรจุลงในแผนสิทธิ
และใหการรับประกันการปฏิบัติโดยมีผลลัพธท่ีคาดหวัง

ในการปฏิบัติตามและสังเกตการณขอเสนอทางกฎหมายและ



 

ขอเสนอแนะตอภาคเอกชน

● ปฏิบัติตาม UNGP 18 และปรึกษาหารือกับนักปกปองสิทธิมนุษยชน และมองวานักปกปองสิทธิฯ

ผูเชี่ยวชาญที่สําคัญและยอมรับนักปกปองสิทธิฯ

● ลงมติรับนโยบายเพ่ือปกปองนักปกปองสิทธิ

คุกคามนักปกปองสิทธิฯ  

● ใหนักลงทุนไทยลงมติยอมรับนโยบาย

นักปกปองสิทธิฯ และปดปากนักปกปองสิทธิ

● จัดหาการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพใหกับนักปกปองสิทธิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะตอภาคเอกชน 

และปรึกษาหารือกับนักปกปองสิทธิมนุษยชน และมองวานักปกปองสิทธิฯ

นักปกปองสิทธิฯ วาเปนผูสอดสอง ผูสนับสนุน และผูอํานวยความสะดวก

ปกปองนักปกปองสิทธแิละปองกันการที่บริษัทไทยและสาขาของบริษัทไทยขมขู

ใหนักลงทุนไทยลงมติยอมรับนโยบายเพ่ือใหคํามั่นสัญญาวาจะไมลงทุนในโครงการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

ปดปากนักปกปองสิทธฯิ ทีต่อตานโครงการ  

จัดหาการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพใหกับนักปกปองสิทธฯิ  
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และปรึกษาหารือกับนักปกปองสิทธิมนุษยชน และมองวานักปกปองสิทธิฯ เปนบุคลากร

ผูอํานวยความสะดวก  

และปองกันการที่บริษัทไทยและสาขาของบริษัทไทยขมขูและ

ลงทุนในโครงการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของ



 

คํากลาวปดการประชุมในวันแรก
ศาสตราจารยสุริยา เดวา สมาชิกคณะทํางานวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
วันแรกโดยระบุประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นซ้ําๆ 
 
● ความตระหนักรูของชุมชนทองถิ่นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและหลักการ

เปนการสําคัญสําหรับชุมชนที่ไดรับผลกระทบจะไดรับการเสริมสรางศกัยภาพในระยะยาว
● ยังมีชองวางในการนํากฎหมายมาใช

อยางมาก  
● การประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน 

สิ่งแวดลอม (EIA) นั้นเปนเพียงแคสัญลักษณและผิวเผิน
การประเมินผลกระทบตองเปนสิ่งท่ี

● มีการรับรูไดถึงความขัดแยงหรือความตึงเครียดระหวางการลงทุนและสิทธิมนุษยชนดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบ
รัฐที่จะทําใหมั่นใจไดวาการพัฒนานั้น ตองมีสวนรวม ยั่งยืน และยุติธรรม
ทางรายได และความไมเสมอภาคไดรับการตอบสนอง

● มีการสมรูรวมคิดระหวางภาคธุรกิจ
ปรับปรุงแลว สิทธิการเขาถึงขอมูล

● พ้ืนที่เชิงปฏิบัติการของภาคประชาสังคมและนักปกปอง
คูขนาน ซึ่งไมพึ่งพาภาครัฐ  

● มีการขาดการเขาถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพโดยอาจเปนประโยชน หากภาคประชาสังคมหา
ประเด็นนี้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศไทย 
ประเทศนั้นก็สําคัญอีกเชนกัน นอกจากนี้
ชวยเหลือผูที่ไมสามารถวาจางทนายได ซึ่งจะใหเสริมสรางความเขมแข็งใหทนายความที่ดูแลประเด็นธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน 

 
ศาสตราจารยกิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ
รวบรวมประเด็นความทาทายในการนําหลักการ
ทานกลาววาสถานการณปจจุบันเชิญชวนใหพวกเรา
 

● เผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน
ใช 

● ควรมีการรวมตัวกันอยางมียุทธวิธี
● สรางหลังคาที่ประกอบดวยนักปกปองสิทธิฯ
● กระจายความรู และชวยเหลือคนทองถิ่นในเรื่องคดีความโดยไมมีคาใชจาย
● เพ่ิมการมีสวนรวมของประชาชน
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คํากลาวปดการประชุมในวันแรก 
ณะทํางานวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ

ที่เกิดขึ้นซ้ําๆ พรอมสรุปแนวทางการแกไข:  

ความตระหนักรูของชุมชนทองถิ่นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและหลักการ UNGPs ยังมีอยูนอยมาก เพราะฉะนั้นจึง
เปนการสําคัญสําหรับชุมชนที่ไดรับผลกระทบจะไดรับการเสริมสรางศกัยภาพในระยะยาว
ยังมีชองวางในการนํากฎหมายมาใช  การอภิปรายท่ีตรงไปตรงและเปดกวางเก่ียวกับประเด็นนี้มาสามารถชวยได

การประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact Assessment) หรือ
นั้นเปนเพียงแคสัญลักษณและผิวเผิน 

เปนสิ่งท่ีมคีวามหมายและถูกจัดทํากอนที่โครงการจะไดรับการอนุมัติ
ความตึงเครียดระหวางการลงทุนและสิทธิมนุษยชนดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบ

การพัฒนานั้น ตองมีสวนรวม ยั่งยืน และยุติธรรม และทําใหตัวอยางเชน ประเด็นช
ไดรับการตอบสนอง 

ภาคธุรกิจและเจาหนาที่รัฐ ซึ่งปญหานี้สามารถแกไขไดโดย
สิทธิการเขาถึงขอมูล และการมีสวนรวม  

พ้ืนที่เชิงปฏิบัติการของภาคประชาสังคมและนักปกปองสิทธิฯนั้นลดลง ประเทศไทยควรพิจารณาจัดตั้ง

การเขาถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพโดยอาจเปนประโยชน หากภาคประชาสังคมหา
ประเด็นนี้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศไทย การที่ประเทศไทยใชกลไกที่มีอยูท้ังหมดทั้งในประ
ประเทศนั้นก็สําคัญอีกเชนกัน นอกจากนี้ประเทศไทยควรพัฒนาเครือขายที่เขมแข็งของทนายความที่ใหความ
ชวยเหลือผูที่ไมสามารถวาจางทนายได ซึ่งจะใหเสริมสรางความเขมแข็งใหทนายความที่ดูแลประเด็นธุรกิจกับสิทธิ

ศาสตราจารยกิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ ผูเชี่ยวชาญกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รวบรวมประเด็นความทาทายในการนําหลักการ UNGPs มาปรับใช รวมถึงคําถามวาเราควรมองไปขางหนาเชนไร 

กลาววาสถานการณปจจุบันเชิญชวนใหพวกเรา 

เผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน กฎหมายตางๆ และการเยียวยา ซึ่งหมายรวมถึงการเขาถึงและการพรอม

ควรมีการรวมตัวกันอยางมียุทธวิธีแมจะมีขอจํากัดก็ตาม 

สรางหลังคาที่ประกอบดวยนักปกปองสิทธิฯ 

และชวยเหลือคนทองถิ่นในเรื่องคดีความโดยไมมีคาใชจาย  
เพ่ิมการมีสวนรวมของประชาชน กอนที่จะมีการละเมิดทางสิทธิมนุษยชนซึ่งสิ่งนี้ควรบรรจุลงไปในเสาที่ 
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สหประชาชาติกลาวปดการประชุมใน

ยังมีอยูนอยมาก เพราะฉะนั้นจึง
เปนการสําคัญสําหรับชุมชนที่ไดรับผลกระทบจะไดรับการเสริมสรางศกัยภาพในระยะยาว 

ตรงไปตรงและเปดกวางเก่ียวกับประเด็นนี้มาสามารถชวยได

หรือการประเมินผลกระทบ

ถูกจัดทํากอนที่โครงการจะไดรับการอนุมัติ 
ความตึงเครียดระหวางการลงทุนและสิทธิมนุษยชนดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบ

และทําใหตัวอยางเชน ประเด็นชองวาง

สามารถแกไขไดโดยความโปรงใสที่ไดรับการ

ประเทศไทยควรพิจารณาจัดตั้งเครือขาย

การเขาถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพโดยอาจเปนประโยชน หากภาคประชาสังคมหาจุดกดดัน
การที่ประเทศไทยใชกลไกที่มีอยูท้ังหมดทั้งในประเทศและนอก

ประเทศไทยควรพัฒนาเครือขายที่เขมแข็งของทนายความที่ใหความ
ชวยเหลือผูที่ไมสามารถวาจางทนายได ซึ่งจะใหเสริมสรางความเขมแข็งใหทนายความที่ดูแลประเด็นธุรกิจกับสิทธิ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได
มาปรับใช รวมถึงคําถามวาเราควรมองไปขางหนาเชนไร 

วยา ซึ่งหมายรวมถึงการเขาถึงและการพรอม

ทางสิทธิมนุษยชนซึ่งสิ่งนี้ควรบรรจุลงไปในเสาที่ 1 ถึง 



● สรางความเขมแข็งใหการถวงดุลอํานาจ
การเขาถึงขอมูล ความชวยเหลือทางกฎหมาย และกฎหมายการปองกันการฟองหมิ่นประมาทเพ่ือปดปาก
เปนตน  

● ใชผลการศึกษาจากรายงานการประเมินสถานการณ
มนุษยชนระหวางประเทศท่ีดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรางความเขมแข็งใหการถวงดุลอํานาจ เพ่ือทําใหการรณรงคดานสิทธิมนุษยชนแข็งแกรงข้ึน ซึ่งหมายรวมถึง
การเขาถึงขอมูล ความชวยเหลือทางกฎหมาย และกฎหมายการปองกันการฟองหมิ่นประมาทเพ่ือปดปาก

ผลการศึกษาจากรายงานการประเมินสถานการณ เปนเครื่องมือเปลี่ยนแปลงเพ่ือปกปองกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศท่ีดีขึ้น  
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เพ่ือทําใหการรณรงคดานสิทธิมนุษยชนแข็งแกรงข้ึน ซึ่งหมายรวมถึง
การเขาถึงขอมูล ความชวยเหลือทางกฎหมาย และกฎหมายการปองกันการฟองหมิ่นประมาทเพ่ือปดปาก

เปนเครื่องมือเปลี่ยนแปลงเพ่ือปกปองกฎหมายสิทธิ
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วันที่สอง: 1 มีนาคม พ

ชวงที่ 5: การเขาถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพในบริบทของ
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ผูดําเนินรายการในชวงนี้คือ คุณโกลดา เบนจามิน
Human Rights Resource Centre เพ่ือพูดถึงประเด็นการเขาถึงการเยียวยาในบริบทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 
ภาพรวมในการเขาถึงความยุติธรรมในประเทศไทย โดย กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
คุณนรีลักษณ แพไชยภูมิ ผูอํานวยการกองกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม ระบุถึงบทบาทและบริการการเยียวยา
ปจจุบันกรมคุมครองสิทธิฯ มีคลินิกยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมซึ่งเปดใหติดตอขอคําปรึกษา
และการเก็บขอมูลดานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในขณะ
ทั้งนี้คาใชจายดังกลาวสามารถเบิกจายไดภายหลัง อีกทั้งยังมี 
สาธารณะ เชนกรณี การเยียวยาแทนรัฐบาล ยิ่งไปกวานั้น 

 

 

มีนาคม พ.ศ. 2561  

การเขาถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพในบริบทของ
นประเทศไทย 

โกลดา เบนจามิน นักวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใตและผูแทนจาก 
เพ่ือพูดถึงประเด็นการเขาถึงการเยียวยาในบริบทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ภาพรวมในการเขาถึงความยุติธรรมในประเทศไทย โดย กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ: 
ผูอํานวยการกองกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม ระบุถึงบทบาทและบริการการเยียวยาของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุ
คลินิกยุติธรรมจํานวน 86 แหงในประเทศ รวมทั้งสายโทรศัพทฮอทไลน

กระทรวงยุติธรรมซึ่งเปดใหติดตอขอคําปรึกษา เจาหนาที่ยังมีการเย่ียมเยียนในพื้นที่สําหรับความชวยเหลือโดยตรง
และการเก็บขอมูลดานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในขณะที่กองทุนยุติธรรมเรียกเก็บคาใชจาย เชน คา
ทั้งนี้คาใชจายดังกลาวสามารถเบิกจายไดภายหลัง อีกทั้งยังมี พ.ร.บ. เงินทดแทนฯ ที่สามารถจัดหาการเยียวยาสู
สาธารณะ เชนกรณี การเยียวยาแทนรัฐบาล ยิ่งไปกวานั้น โครงการคุมครองพยาน ไดมอบหมายใหเจาห
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การเขาถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพในบริบทของ

นักวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใตและผูแทนจาก Business and 
เพ่ือพูดถึงประเด็นการเขาถึงการเยียวยาในบริบทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

 
ผูอํานวยการกองกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
สายโทรศัพทฮอทไลนสําหรับ
สําหรับความชวยเหลือโดยตรง

เรียกเก็บคาใชจาย เชน คาธรรมเนียมศาล 
ที่สามารถจัดหาการเยียวยาสู

ไดมอบหมายใหเจาหนาที่ตํารวจ



ปกปองคุมครองพยานในกรณีที่มีความซับซอนหรือประเด็นออนไหว กระทรวงยุติธรรมยังไดจัดตั้ง 
ปกปองนักสิทธิมนุษยชนซึ่งอาจชวยในการ
เก่ียวของ และยังมีรางขอเสนอในการปองการกา
ขณะนี้อีกดวย โดยหลังจากแกไขจะถูกตีพิมพออกสูสาธารณชน
 
การขาดแคลนการเยียวยาสําหรับผลกระทบนอกอาณาเขตท่ีเกิดจากบริษัทและนักลงทุนสัญชาติไทย 
ขอมูลชุมชน: คุณกานต ตามี ทนายความดานสิทธิมนุษยชน 
กอตั้ง ผูประสานงาน และทนายความดานสิทธิมนุษยชน ศูนยขอมูลชุมชนอภิปรายเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของกับ
การเยียวยาและการมีสวนรวมของชุมชนในโครงการพัฒนาตางๆ 
เปนไปไดและขอจํากัดในศาลไทย หนึ่งในนั้นคือกรณีที่เก่ียวของกับ
ที่เกิดขึ้นโดยบริษัทไทยหรือนักลงทุนไทยในตางประเทศ 
 

กรณีศึกษา: ‘เขื่อนไซยะบุรี
 
ประเด็นปญหา: การดําเนินการของบริษัทสงผลกระทบเชิงลบตอชุมชนทองถิ่น
 
สิ่งที่เกิดขึ้น: บริษัทไฟฟาพลังน้ําซึ่งดําเนินการโดย กฟผ
การแสวงหาการมีสวนรวมของชุมชนในขั้นตอนการ
มนุษยชน (HRIAs)  และ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบอยางใหญหลวงตอที่ดินเกษตรกรรม รวมถึงชายฝงที่กอใหเกิดยอนกระแสของแมน้ํา ผลกระทบรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเกษตรกรรมและการเสื่อมเสียของ
 
ผูที่ไดรับผลกระทบ: ชุมชนที่อยูตามแนวแมน้ําแมโขง 
 
การเยียวยา: ชุมชนไดทําการฟองตอศาลปกครอง
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการและประเด็นดังกลาวมิใชหนาที่ของศาลปกครอง
จึงยื่นอุทธรณตอศาล โดยแยงวาพวกเขาเปนเหยื่อ
บริษัทคือรัฐวิสาหกิจ โดยทายที่สุดการดําเนินคดีไดรับการพิจารณาที่ศาลอุทธรณ 
 

ในกรณีเขื่อนไซยะบุรี ประเด็นขามพรมแดนนั้นควร
นอกอนาเขตประเทศไทย ความทาทายนี้ตกอยูกับความจริงที่วา ไมมีกรอบขอกฎหมายในประเทศไทยที่
กระทําขามพรมแดนและผลกระทบอันเกิดการบริษัทและนักลงทุนไทย
ปกปองเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
 
ทายที่สุด ศูนยขอมูลชุมชน เนนย้ําความสําคัญในการปองกันไมใหเกิดการละเมิดสิทธิ ยังมีชอง
ไทยทําใหการละเมิดสิทธิโดยธุรกิจไมถือวาเปนความผิดทาง
ตามกฎหมายหรือนําตัวไปศาลได อยางไรก็ดี ศาลปกครองระบุวาในกรณีที่รัฐถูกพิจารณาวาเปนผูกระทําผิด ศาลจะ
รับฟองและดําเนินการตามกระบวนการตุลาการ ซึ่งในการนี้ควรมีการพูดคุยกับมากขึ้นเก่ียวกับการปองกันไมใหเกิด
เหตุการณการละเมิดดังกลาว 
 

 

 

ปกปองคุมครองพยานในกรณีที่มีความซับซอนหรือประเด็นออนไหว กระทรวงยุติธรรมยังไดจัดตั้ง 
ซึ่งอาจชวยในการเชื่อมโยงรัฐบาล ภาคประชาสังคม และหนวยงานองคกรระหวางประเทศที่

การปองการการทารุณกรรมและบังคับใหสาบสูญซึ่งอยูในมือกระทรวงยุติธรรม
ตีพิมพออกสูสาธารณชน 

การขาดแคลนการเยียวยาสําหรับผลกระทบนอกอาณาเขตท่ีเกิดจากบริษัทและนักลงทุนสัญชาติไทย 
ทนายความดานสิทธิมนุษยชน ศูนยขอมูลชุมชน และ คุณส

กอตั้ง ผูประสานงาน และทนายความดานสิทธิมนุษยชน ศูนยขอมูลชุมชนอภิปรายเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของกับ
การเยียวยาและการมีสวนรวมของชุมชนในโครงการพัฒนาตางๆ ทั้งสองทานพูดถึง กรณีศึกษา 

ขอจํากัดในศาลไทย หนึ่งในนั้นคือกรณีที่เก่ียวของกับความรับผิดชอบขามพรมแดน
บริษัทไทยหรือนักลงทุนไทยในตางประเทศ  

เขื่อนไซยะบุรี, แมโขง – 80 ก.ม. จากหลวงพระบาง ประเทศ สปป

องบริษัทสงผลกระทบเชิงลบตอชุมชนทองถิ่น 

บริษัทไฟฟาพลังน้ําซึ่งดําเนินการโดย กฟผ. อันเปนรัฐวิสาหกิจไทย และ บริษัท ช
ในขั้นตอนการกอตั้งโครงการ อีกทั้งไมไดทําการประเมินผลกระทบดานสิทธิ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIAs) แตอยางใด การดําเนินโครงการ
ที่ดินเกษตรกรรม รวมถึงชายฝงที่กอใหเกิดยอนกระแสของแมน้ํา ผลกระทบรวมถึงการ

การเสื่อมเสียของสิ่งแวดลอมซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ

ชุมชนที่อยูตามแนวแมน้ําแมโขง (ยกตัวอยางเชน ประชากรจากหลายประเทศ

ชุมชนไดทําการฟองตอศาลปกครอง ศาลชั้นตนไดยกฟองคดีโดยใหเหตุผลวา
โครงการและประเด็นดังกลาวมิใชหนาที่ของศาลปกครองในการตัดสิน

วาพวกเขาเปนเหยื่อที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินการของบริษัทเ
โดยทายที่สุดการดําเนินคดีไดรับการพิจารณาที่ศาลอุทธรณ  

ขามพรมแดนนั้นควรไดรับการพิจารณาเนื่องจากผลกระทบเกิดขึ้นใน สปป
นอกอนาเขตประเทศไทย ความทาทายนี้ตกอยูกับความจริงที่วา ไมมีกรอบขอกฎหมายในประเทศไทยที่

และผลกระทบอันเกิดการบริษัทและนักลงทุนไทยในตางประเทศโดยมีกลไกมีเพียงนอยนิดที่
การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบริษัทขามชาติ 

ทายที่สุด ศูนยขอมูลชุมชน เนนย้ําความสําคัญในการปองกันไมใหเกิดการละเมิดสิทธิ ยังมีชอง
การละเมิดสิทธิโดยธุรกิจไมถือวาเปนความผิดทางอาญาซึ่งทําใหไมสามารถนําบริษัทหรือนักลงทุนมารับผิด

อยางไรก็ดี ศาลปกครองระบุวาในกรณีที่รัฐถูกพิจารณาวาเปนผูกระทําผิด ศาลจะ
รับฟองและดําเนินการตามกระบวนการตุลาการ ซึ่งในการนี้ควรมีการพูดคุยกับมากขึ้นเก่ียวกับการปองกันไมใหเกิด
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ปกปองคุมครองพยานในกรณีที่มีความซับซอนหรือประเด็นออนไหว กระทรวงยุติธรรมยังไดจัดตั้ง คณะทํางานเพื่อ
เชื่อมโยงรัฐบาล ภาคประชาสังคม และหนวยงานองคกรระหวางประเทศที่

รทารุณกรรมและบังคับใหสาบสูญซึ่งอยูในมือกระทรวงยุติธรรม ณ 

การขาดแคลนการเยียวยาสําหรับผลกระทบนอกอาณาเขตท่ีเกิดจากบริษัทและนักลงทุนสัญชาติไทย – ศูนย
และ คุณส.รัตนมณี พลกลา ผูรวม

กอตั้ง ผูประสานงาน และทนายความดานสิทธิมนุษยชน ศูนยขอมูลชุมชนอภิปรายเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของกับ
พูดถึง กรณีศึกษา 2 กรณีท่ีเห็นถึงความ

ความรับผิดชอบขามพรมแดนและผลกระทบเชิงลบ

จากหลวงพระบาง ประเทศ สปป. ลาว’ 

บริษัท ช.การชาง จํากัด ไมมี
ประเมินผลกระทบดานสิทธิ

ดําเนินโครงการดังกลาวสราง
ที่ดินเกษตรกรรม รวมถึงชายฝงที่กอใหเกิดยอนกระแสของแมน้ํา ผลกระทบรวมถึงการ

ตอความเปนอยูของชุมชน  

หลายประเทศ)  

ศาลชั้นตนไดยกฟองคดีโดยใหเหตุผลวาสมาชิกชุมชนมิใชเหยื่อที่
ในการตัดสิน สมาชิกจากชุมชน

การดําเนินการของบริษัทเนื่องจาก

ไดรับการพิจารณาเนื่องจากผลกระทบเกิดขึ้นใน สปป. ลาวซึ่งอยู
นอกอนาเขตประเทศไทย ความทาทายนี้ตกอยูกับความจริงที่วา ไมมีกรอบขอกฎหมายในประเทศไทยที่ควบคุมการ

ในตางประเทศโดยมีกลไกมีเพียงนอยนิดที่

ทายที่สุด ศูนยขอมูลชุมชน เนนย้ําความสําคัญในการปองกันไมใหเกิดการละเมิดสิทธิ ยังมีชองวางอยูมากในกฎหมาย
อาญาซึ่งทําใหไมสามารถนําบริษัทหรือนักลงทุนมารับผิด

อยางไรก็ดี ศาลปกครองระบุวาในกรณีที่รัฐถูกพิจารณาวาเปนผูกระทําผิด ศาลจะ
รับฟองและดําเนินการตามกระบวนการตุลาการ ซึ่งในการนี้ควรมีการพูดคุยกับมากขึ้นเก่ียวกับการปองกันไมใหเกิด



มูลนิธิศูนยขอมูลชุมชนไดใหขอเสนอแนะดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการเขาถึงการเยียวยา

● แกไขประมวลกฎหมายโดยควรใหเงินชดเชยในแต

● มีกลไกการรองทุกขที่เหมาะสม 

● จัดตั้งกฎหมายที่สงเสริมหลักธรรมาภิบาลในอัตลั

 

ขอเสนอแนะตอภาค

● สรางความตระหนักรูในประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคและประเด็นดานธุรกิจกับ

สิทธิมนุษยชน 

● ใชวิธีการการมีสวนรวมในการติดตอกับสมาชิกชุมชน

● มีการจัดกลไกสําหรับการรองทุกขและกา

● ‘พูดแลวทํา’ ทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ

 
ทํางานรวมกับผูบังคับใชกฎหมายในระดับทองถิ่นเพื่อปกปองแรงงานขามชาติ 
ชีวิตแรงงาน:  อันดับสุดทาย คุณสมพง
ความเปราะบางของสถานการณเก่ียวกับแรงงานขามชาติในประเทศไทย
เขาถึงกลไกการเยียวยา คุณสมพงคยังไดใหขอเสนอแนะดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเดน็การเขาถึงการเยียวยา

● การบังคบัใชกฎหมายท่ีดี 

● ยุทธศาสตรแบบหลากหลายรูปแบบ

● สื่อสารกับหนวยพิทักษสันติราษฎรทองถิ่น

 
 

 

 

มูลนิธิศูนยขอมูลชุมชนไดใหขอเสนอแนะดังนี้ : 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการเขาถึงการเยียวยา

แกไขประมวลกฎหมายโดยควรใหเงินชดเชยในแตละกรณีท่ีเหมาะสมมากขึ้น 

จัดตั้งกฎหมายที่สงเสริมหลักธรรมาภิบาลในอัตลักษณของภาคเอกชน 

ขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจในการเขาถึงการเยียวยา

สรางความตระหนักรูในประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคและประเด็นดานธุรกิจกับ

ใชวิธีการการมีสวนรวมในการติดตอกับสมาชิกชุมชน 

มีการจัดกลไกสําหรับการรองทุกขและการเจรจา 

ทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ 

ทํางานรวมกับผูบังคับใชกฎหมายในระดับทองถิ่นเพื่อปกปองแรงงานขามชาติ - มูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพ
อันดับสุดทาย คุณสมพงค สระแกว ผูอํานวยการ มูลนิธิเครือขายสงเสริม คุณภาพชีวิตแรงงานกลาว

ความเปราะบางของสถานการณเก่ียวกับแรงงานขามชาติในประเทศไทยและการชวยเหลือแรงงานขามชาติในการ
ยังไดใหขอเสนอแนะดังนี้  

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเดน็การเขาถึงการเยียวยา
ของแรงงานตางชาติ 

หลากหลายรูปแบบ 

สื่อสารกับหนวยพิทักษสันติราษฎรทองถิ่น 
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ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการเขาถึงการเยียวยา 

ในการเขาถึงการเยียวยา 

สรางความตระหนักรูในประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคและประเด็นดานธุรกิจกับ

มูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพ
สระแกว ผูอํานวยการ มูลนิธิเครือขายสงเสริม คุณภาพชีวิตแรงงานกลาวถึง

และการชวยเหลือแรงงานขามชาติในการ

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเดน็การเขาถึงการเยียวยา 



ชวงที่ 6: แนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและความรวมมือแบบ
หลายภาคสวน  
 

ชวงที่ 6 ดําเนินการประชุมโดยศาสตราจารย อมรา พงศาพิชญ
มหาวิทยาลัย และอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในหัวขอแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบและความรวมมือจากหลายภาคสวน
 
เครือขายโกลบอลคอมแพ็กในประเทศไทย
ดร. เนติธร ประดิษฐสาร รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ และรองเลขาธิการเครือขายโกลบอลคอมแพ็ก
ประเทศไทย สมาคม CSR แหงประเทศไทย
ประเทศไทยและวิธกีารนําวาระดานสิทธิมนุษยชนมาปฏิบัติตาม
แตก็มีการทํางานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน องคกรทุกอง
ซึ่งแบงออกเปน 4 หัวขอใหญ ไดแก สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดลอม และการตอตานคอรรัปชั่น
ดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานลงไป
ขางหนา)  

 

 

แนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและความรวมมือแบบ

ศาสตราจารย อมรา พงศาพิชญ ศาสตราจารยกิตติคุณ
ะอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในหัวขอแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจที่มีความ

หลายภาคสวน  

เครือขายโกลบอลคอมแพ็กในประเทศไทย:  
รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ และรองเลขาธิการเครือขายโกลบอลคอมแพ็ก
แหงประเทศไทย ไดอธิบายถึงบทบาทและกิจกรรมของขอตกลงโลกแหง สหประชาชาติ

การนําวาระดานสิทธิมนุษยชนมาปฏิบัติตาม แมวาขอตกลงโลกฯ จะถูกขับเคลื่อนดวยภาคเอกชน
ทํางานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน องคกรทุกองคกรตองเคารพในหลักการ 

สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดลอม และการตอตานคอรรัปชั่น
ดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาต ิ(UNGPs) ไดถูกฝงลึกอยูในหลักการของขอตกลงโลกฯ 

จสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานลงไปในเกือบทุกธุรกิจของสมาชิกโดยมุงที่จะฝงอยูในทุกธุรกิจ
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แนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและความรวมมือแบบ

ศาสตราจารยกิตติคุณประจําจุฬาลงกรณ
ะอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในหัวขอแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจที่มีความ

รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ และรองเลขาธิการเครือขายโกลบอลคอมแพ็ก
ขอตกลงโลกแหง สหประชาชาติใน

ขอตกลงโลกฯ จะถูกขับเคลื่อนดวยภาคเอกชน
คกรตองเคารพในหลักการ 10 ขอของพวกเรา

สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดลอม และการตอตานคอรรัปชั่น หลักการชี้แนะวา
ขอตกลงโลกฯ และองคกรไดฝง

ที่จะฝงอยูในทุกธุรกิจในอีก 4-5 ป



 
แนวปฏิบตัิท่ีดี: ผลงานและตัวชี้วัดในการ
นอกจากนี้ คุณพัชรีบูลย สกุลพิทักษผล
การนําหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
● ในแงของผลงานนั้นหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

รายงานที่บริษัทสามารถนํามาใชไดอยางงายดาย 

จําเปนสําหรับการรวมมือในพื้นที่อยางตอเนื่อง

● ในแงของการสรางความสัมพันธนั้นชองวางยังมี

ดานของการพูดคุยเพ่ือใหมีการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

● นอกจากนี้ในแงของการระงับขอพิพาท

รวมถึงการบรรเทาที่สามารถชวยแกไขปญหาได

● ในแงของการมีสวนเกี่ยวของในการละเมิดดานสิทธิมนุษยชน

มั่นใจไดวาคณะผูบริหารอาวุโสเขาใจความสําคัญของการ

โดยปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ํามิใชตาม

ดังนั้น มีความจําเปนที่ตองปดชองวาง

สามารถมีสวนเก่ียวของในเรื่องของ

● เกณฑมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนของบริษัท

วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

 
รายงานเชิงหลักฐานจากขอกรณีพิพากษาของศาล 
Foundation, EJF: นายณัฐวุฒิ เกษม ผูชวยนักรณรงค องคกรพัฒนาเอกชน 
Foundation ไดอธิบายถึงการทํางานของ
เชิงหลักฐานในประเด็นสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจของหลายอุตสาหกรรม 
เปนองคการเอกชน (NGO) ที่รณรงคเก่ียวกับความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอมโดยมีเปาหมาย
ใหกับผูที่ไมมีเสียงและทํางานใกลชิดกับทั้งรัฐและประชาชน 
 
ราวแปดแสนคนทํางานอยูในอุตสาหกรรมประมง
สหภาพยุโรปวาดวยการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไ
กระทบโดยตรงกับการคาอาหารทะเลตั้งแต
ยุโรปลดลง 21 เปอรเซ็นตระหวางป พ
ประเทศไทยโดยเปลี่ยนภูมิทัศนในอีกมุมนึงของโ
 
 
 

 

 

ในการรายงานดานสิทธิมนุษยชน:  
คุณพัชรีบูลย สกุลพิทักษผล ที่ปรึกษาดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไดพูดถึงตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติที่ดีใน

หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) มาใช 
หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGP

รายงานที่บริษัทสามารถนํามาใชไดอยางงายดาย อยางไรก็ตามรายงานเหลานั้นตองถึงไดโดยสาธารณะ ยังมีความ

การรวมมือในพื้นที่อยางตอเนื่องและการผลิตการประเมินผลกระทบที่มุงเนนไปที่ผู

นั้นชองวางยังมีปรากฏอยางเห็นไดชัด ยังมีความจําเปนในการที่ตองเปดกวางใน

คุยเพ่ือใหมีการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียที่ดขีึ้น 

การระงับขอพิพาท ยังมีตัวอยางท่ีดีในระดับขององคการแรงงานระหวางประเทศซึ่งหมาย

แกไขปญหาได  

การละเมิดดานสิทธิมนุษยชน: ในมุมมองของบริษัท เปนสิ่งสําคั

เขาใจความสําคัญของการมีสวนเก่ียวของ ในขณะนี้ บริษัทสวนให

ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ํามิใชตามหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

เปนที่ตองปดชองวางและสรางการตระหนักรูใหกับบริษัทเพ่ือที่พวกเขาจะ

มีสวนเก่ียวของในเรื่องของการละเมิดทางสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางออม

เกณฑมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนของบริษัทยังเปนเครื่องมือในการประเมินวาองคกรปฏิบัติตาม

วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) ในระดับใด 

รายงานเชิงหลักฐานจากขอกรณีพิพากษาของศาล – องคกรพัฒนาเอกชน Environmental Justice 
นายณัฐวุฒิ เกษม ผูชวยนักรณรงค องคกรพัฒนาเอกชน Environmental Justice 

ธิบายถึงการทํางานของ Environmental Justice Foundation ในประเทศไทย
ประเด็นสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจของหลายอุตสาหกรรม Environmental 

ที่รณรงคเก่ียวกับความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอมโดยมีเปาหมาย
และทํางานใกลชิดกับทั้งรัฐและประชาชน  

ราวแปดแสนคนทํางานอยูในอุตสาหกรรมประมงหรืออาหารทะเล มีหลักฐานสําคัญท่ีแสดงใหเห็นวา
สหภาพยุโรปวาดวยการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไ
กระทบโดยตรงกับการคาอาหารทะเลตั้งแตมีการประกาศใชในป พ.ศ. 2553 การนําเขาจากประเทศไทยไปที่สหภาพ

ป พ.ศ. 2553 – 2559 ฉะนั้นการบังคับใชกฎระเบียบ
โดยเปลี่ยนภูมิทัศนในอีกมุมนึงของโลก 
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ตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติที่ดีใน

(UNGPs) มีกรอบการ

เหลานั้นตองถึงไดโดยสาธารณะ ยังมีความ

การผลิตการประเมินผลกระทบที่มุงเนนไปที่ผูทรงสิทธิ 

อยางเห็นไดชัด ยังมีความจําเปนในการที่ตองเปดกวางใน

องคการแรงงานระหวางประเทศซึ่งหมาย

มุมมองของบริษัท เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําให

ในขณะนี้ บริษัทสวนใหญประกอบธุรกิจ

หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) 

บบริษัทเพ่ือที่พวกเขาจะเขาใจวาพวกเขา

ทั้งทางตรงและทางออม  

เปนเครื่องมือในการประเมินวาองคกรปฏิบัติตามหลักการชี้แนะ

Environmental Justice 
Environmental Justice 

ในประเทศไทยเรื่องผลิตรายงาน
nvironmental Justice Foundation 

ที่รณรงคเก่ียวกับความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอมโดยมีเปาหมายที่จะเปนกระบอกเสียง

อาหารทะเล มีหลักฐานสําคัญท่ีแสดงใหเห็นวากฎระเบียบของ
สหภาพยุโรปวาดวยการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคมุสงผล

การนําเขาจากประเทศไทยไปที่สหภาพ
ฉะนั้นการบังคับใชกฎระเบียบดังกลาวจึงสงผลเสียตอ



 

 
Environmental Justice Foundation
ฉบับนี้ Environmental Justice Foundation
รายงานฉบับดังกลาวสามารถนําไปใชเปนหลัก
ลูกคาในฐานะผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งควรมองลูกคา
อธิบายถึงการทํางานรวมกับรัฐบาลในการจัดทํารายงานและทําการตรวจสอบบัญชี
 
สรางสะพานเชื่อม – ใหชุมชนเปนศูนยกลางของทางแกป
ดร.สมนึก จงมีวศิน อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลาวถึงความสําคัญในการสราง
ความสัมพันธและความรวมมือระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ
พัฒนา ดร.สมนึกเนนย้ําถึงความเปนไปไดในการเขาถึงการเยียวยาโดยที่ไมตองผานกลไกรัฐ แตผานทางการเจรจากับ
ภาคธุรกิจ และคงไวซึ่งสันติและความอดทนโดย
นี้มิสามารถใชไดกับทุกกรณี  

กรณีศึกษาเกี่ยวกับความรวมมือของผูมี

ในป พ.ศ. 2554 ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิจัยชุมชนและอาจารยดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ประจําวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมีสวนชวยในการเจรจาระหวาง
ในการใหยุติการกอสรางทาเรือแหลมฉบังระยะ 
ของชาวประมง ยิ่งไปกวานั้น ชุมชนทองถิ่นได
ใหญที่สุดในประเทศไทย โดยมีรายงานเก่ี
ผลกระทบไดตอบโตโดยการสรางเครือขาย
กลุมตางๆ เชน นักนิเวศวิทยา วิศวกร ผูเชี่ยวชาญทางสังคม 
ระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment)
โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึก การศึกษานั้นไดรับการตอบรับเปนอยางดีและ
ผลกระทบเชิงลบตอชุมชนทองถ่ินและสิ่งแวดลอม ดร
เปดใจและใหอภัยมีความสําคัญในการนํากลุม
นําวิธีการใหมมาใชคือการเปลี่ยนศัตรูเปนเพ่ือน โดยเปลี่ยนคําวา 
เขาใจถึงความกังวลของชุมชน ถือวาเปนความเขาใจ
 

 

 

ภาพ: EJF 

Environmental Justice Foundation ไดพัฒนารายงานเก่ียวกับผลกระทบดังกลาวรวมกับบริษัท สําหรับรายงาน
Environmental Justice Foundation อยากเนนย้ําวาพวกเขาไดใชวิธวีิจัยเชิงหลักฐาน อันหมายความวา

เปนหลักฐานในศาลได คุณณฐัวุฒิยังย้ําถึงความสําคัญในการท่ีจะไมลืมคํานึงถึง
ซึ่งควรมองลูกคาเปนหนึ่งในตัวละครที่มีบทบาทสําคัญ ใ

อธิบายถึงการทํางานรวมกับรัฐบาลในการจัดทํารายงานและทําการตรวจสอบบัญชี 

ใหชุมชนเปนศูนยกลางของทางแกป ัญหา:  
อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลาวถึงความสําคัญในการสราง

ความสัมพันธและความรวมมือระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากโครงการ
งความเปนไปไดในการเขาถึงการเยียวยาโดยที่ไมตองผานกลไกรัฐ แตผานทางการเจรจากับ

ภาคธุรกิจ และคงไวซึ่งสันติและความอดทนโดยปราศจากการชี้นิ้วหรือการใชถอยคาํแหงความเกลียดชัง อยางไรก็ดีวิธี

กรณีศึกษาเกี่ยวกับความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียหลายภาคสวนที่ประสบความสําเร็จ
ทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง 

 
สมนึก จงมีวศิน นักวิจัยชุมชนและอาจารยดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ประจําวิทยาลัย

นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมีสวนชวยในการเจรจาระหวางชาวประมงทองถ่ินและการทาเรือ
ในการใหยุติการกอสรางทาเรือแหลมฉบังระยะ 3 โดยโครงการดังกลาวสงผลกระทบอยางใหญหลวงตอความเปนอยู
ของชาวประมง ยิ่งไปกวานั้น ชุมชนทองถิ่นไดประสบกับปญหาดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่
ใหญที่สุดในประเทศไทย โดยมีรายงานเก่ียวกับอุบัติเหตุการรั่วไหลทางเคมีหลายกรณี ดร
ผลกระทบไดตอบโตโดยการสรางเครือขายคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายดาน
กลุมตางๆ เชน นักนิเวศวิทยา วิศวกร ผูเชี่ยวชาญทางสังคม องคกรนักวิชาการ เพ่ือจัดทํา

c Environmental Assessment)ไวสําหรับการเจรจาตอคณะผูบริหารอาวุ
การศึกษานั้นไดรับการตอบรับเปนอยางดีและนํามาซึ่งขอมูลที่มีคุณคาในเพ่ือลด

ผลกระทบเชิงลบตอชุมชนทองถ่ินและสิ่งแวดลอม ดร.สมนึกยังกลาวถึงความสําเร็จในกระบวนการดังกลาววา การ
สําคัญในการนํากลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียที่มีความแตกตางมารวมตัวกัน ในกรณีนี้ ชุมชนได
เปลี่ยนศัตรูเปนเพ่ือน โดยเปลี่ยนคําวา ’ฉัน’ เปนคําวา ’เรา’ ซึ่งวิธีนี้

เขาใจถึงความกังวลของชุมชน ถือวาเปนความเขาใจรวมโดยทีท่ั้งสองฝายตองเขาใจซึ่งกันและกัน 
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พัฒนารายงานเก่ียวกับผลกระทบดังกลาวรวมกับบริษัท สําหรับรายงาน
หลักฐาน อันหมายความวา

ในศาลได คุณณฐัวุฒิยังย้ําถึงความสําคัญในการท่ีจะไมลืมคํานึงถึง
ในทายท่ีสุด คุณณฐัวุฒิได

อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลาวถึงความสําคัญในการสราง
ในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากโครงการ

งความเปนไปไดในการเขาถึงการเยียวยาโดยที่ไมตองผานกลไกรัฐ แตผานทางการเจรจากับ
ความเกลียดชัง อยางไรก็ดีวิธี

สวนไดสวนเสียหลายภาคสวนที่ประสบความสําเร็จ  

สมนึก จงมีวศิน นักวิจัยชุมชนและอาจารยดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ประจําวิทยาลัย
ประมงทองถ่ินและการทาเรือแหงประเทศไทย

โดยโครงการดังกลาวสงผลกระทบอยางใหญหลวงตอความเปนอยู
กับปญหาดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่มาจากทาเรือน้ําลึก ซึ่ง

ยวกับอุบัติเหตุการรั่วไหลทางเคมีหลายกรณี ดร.สมนึกและชุมชนที่ไดรับ
ที่มีความหลากหลายดาน และ

นักวิชาการ เพ่ือจัดทําการประเมินสิ่งแวดลอม
ไวสําหรับการเจรจาตอคณะผูบริหารอาวุโสของ

นํามาซึ่งขอมูลที่มีคุณคาในเพ่ือลด
สมนึกยังกลาวถึงความสําเร็จในกระบวนการดังกลาววา การ

ที่มีความแตกตางมารวมตัวกัน ในกรณีนี้ ชุมชนได
ซึ่งวิธีนี้ชวยทําใหภาคเอกชน

เขาใจซึ่งกันและกัน  



ดร.สมนึกยังไดนําเสนอ “5 ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงของเรา
ในการเปลี่ยนแปลงของเรา” เปนแนวคิดที่ เน
เสียหลายภาคสวน แนวคิดดังกลาวกระตุนใหผูมีสวนไดสวนเสียมารวมกันเพ่ืออภิปรายในประเด็น ระบุปญหาและ
รวมกันหาทางแกไข  
 

5 
● ริเริ่มรวมกัน: หาเจตนาที่มีรวมกันและขยายเครือขาย
● มีความรูสึกรวมกัน: กําหนดใหชุมชนชวยกันสังเกตการณ
● มีการปรากฏอยู: เชื่อมโยงเขาสูตนตอของแรงบันดาลใจและความตั้งใจ และซื่อตรงในการกระทํา
● รวมกันสราง: สรางแนวทางเพ่ือ
● วิวัฒนาการรวมกัน: ชวยเหลอืกันและกันในการ
 
 

ดร.สมนึก กลาวสงทายดวยประเด็นที่สามารถนําไปพิจารณาตอเมื่อ
ไดแก  
 
● ชุมชนทุกที่แตกตางกัน เวลาพยายามแกไขปญหา เราควร

ชุมชนมากกวาความรูทางเทคนิคเ
สามารถปรับใชไดกับทุกชุมชน 

● ทุกขอปญหามีทางแกมากกวาทางเดียว 
● ชุมชนไมตองการคณะกรรมการ แตตองการพ้ืนที่ในการสงเสียงของตน
 

ดร.สมนึกระบุถึงอุปสรรค ณ ปจจุบันใน
● ความคลุมเครือของขอมูลที่จําเปนที่เผยแพร

ภาคตะวันออก 

● การแกไขปญหาที่ลาชาโดยอุตสาหกรรมและรัฐบาลในพื้นที่

● ปจเจกนิยมกับคติรวมหมูของผูมีสวนไดสวนเสีย

● ความยัง่ยืนของอํานาจการตอรองของกฎบัตรตอผูมีสวนไดสวนเสียกลุม

ยาวและความตอเนื่องของพันธสัญญาระหวาง

● นโยบายพัฒนาแบบบนลงลางจากรัฐบาลกลาง 

● มาตรา 44 ของกฎอัยการศึก (กฎหมายของ

● กฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

2561) 

● 20 ป – กฎหมายการจัดทํายุทธศาสตรชาติ

 

 

 

ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงของเรา” เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหา 
เปนแนวคิดที่ เนนการวางปญหาเปนศูนยกลางซึ่งนําไปสูความรวมมือของผูมีสวนไดสวน

เสียหลายภาคสวน แนวคิดดังกลาวกระตุนใหผูมีสวนไดสวนเสียมารวมกันเพ่ืออภิปรายในประเด็น ระบุปญหาและ

5 ขั้นตอนของ ‘การเปลี่ยนแปลงของเรา’: 
วมกันและขยายเครือขาย 

กําหนดใหชุมชนชวยกันสังเกตการณ 
เชื่อมโยงเขาสูตนตอของแรงบันดาลใจและความตั้งใจ และซื่อตรงในการกระทํา

เพ่ือแกปญหาโดยสรางตนแบบและทางเลือกใหม 
ชวยเหลอืกันและกันในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง 

กลาวสงทายดวยประเด็นที่สามารถนําไปพิจารณาตอเมื่อทํางานเพื่อแกไขปญหา ประเด็นที่มีการอภิปราย

พยายามแกไขปญหา เราควรสรางแนวทางแกไขปญหาโดยอิงจากความรูของ
มากกวาความรูทางเทคนิคเนื่องจากแตละชุมชนมีความเฉพาะของตน และความรูทางเทคนิคไม

สามารถปรับใชไดกับทุกชุมชน  
ทางแกมากกวาทางเดียว  

ชุมชนไมตองการคณะกรรมการ แตตองการพ้ืนที่ในการสงเสียงของตน 

ในบริบทของไทยตอความรวมมือใดๆ ทีเ่ปนผลสําเร็จ: 
ความคลุมเครือของขอมูลที่จําเปนที่เผยแพรโดยอุตสาหกรรมและรัฐบาลในพื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ

แกไขปญหาที่ลาชาโดยอุตสาหกรรมและรัฐบาลในพื้นที ่

คติรวมหมูของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตอรองของกฎบัตรตอผูมีสวนไดสวนเสียกลุมปจจุบันและใหมสําหรับการพัฒนาระยะ

ยาวและความตอเนื่องของพันธสัญญาระหวางผูทีมีสวนไดสวนเสียรุนตอไป 

นโยบายพัฒนาแบบบนลงลางจากรัฐบาลกลาง / การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศยังเกิดข้ึนอยู 

กฎหมายของรัฐบาลทหารภายใตรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนาและฉบับปจจุบัน

กฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ร.บ.ตางๆ  ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
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เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหา “5 ขั้นตอน
นการวางปญหาเปนศูนยกลางซึ่งนําไปสูความรวมมือของผูมีสวนไดสวน

เสียหลายภาคสวน แนวคิดดังกลาวกระตุนใหผูมีสวนไดสวนเสียมารวมกันเพ่ืออภิปรายในประเด็น ระบุปญหาและ

เชื่อมโยงเขาสูตนตอของแรงบันดาลใจและความตั้งใจ และซื่อตรงในการกระทํา 

แกไขปญหา ประเด็นที่มีการอภิปราย

แนวทางแกไขปญหาโดยอิงจากความรูของ
แตละชุมชนมีความเฉพาะของตน และความรูทางเทคนิคไม

:  
อุตสาหกรรมและรัฐบาลในพื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ

ใหมสําหรับการพัฒนาระยะ

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศยังเกิดข้ึนอยู  

รัฐธรรมนูญฉบับกอนหนาและฉบับปจจุบัน) 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.

ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน) 



ชวงที่ 7 และ 8: คณะทํางาน

ในชวงนี้ผูเขารวมประชุมไดถูกแบงเปนกลุมยอย 
ประเมินสถานการณของภาคประชาสังคม 
ดังกลาวมูลนิธิมานุษยะไดเตรียมสรุปประเด็นปญหาในประเด็นตางๆ ที่ระบุขอคนพบและขอเสนอแนะหลังจาก
รายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมเพ่ือสนับสนุนการอภิปรายโดยทั้ง 
แบงตามประเด็นตางๆ ดังนี้ (1) นโยบาย 
และสภาพแวดลอมเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสีย
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และ (6) 
ขอพิจารณาในที่ประชุมใหญในชวงที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางานในประเด็นตางๆ และขอเสนอแนะ

ในชวงนี้ผูเขารวมประชุมไดถูกแบงเปนกลุมยอย 6 กลุมเพ่ืออภิปรายขอคนพบและขอเสนอแนะของรายงานการ
ประเมินสถานการณของภาคประชาสังคม  ทบทวน และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมแกรายงานการประเมินสถานการณ

าวมูลนิธิมานุษยะไดเตรียมสรุปประเด็นปญหาในประเด็นตางๆ ที่ระบุขอคนพบและขอเสนอแนะหลังจาก
รายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมเพ่ือสนับสนุนการอภิปรายโดยทั้ง 

นโยบาย – การเลือกปฏิบัติตอพนักงานบริการ (2) แรงงานขามชาติ 
และสภาพแวดลอมเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสีย (4) สิทธิในที่ดินและสิทธิของชนเผาพื้นเมือง 

(6) การปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน แตละกลุมไดนําเสนอขอเสนอแนะและ
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ในประเด็นตางๆ และขอเสนอแนะ 

กลุมเพ่ืออภิปรายขอคนพบและขอเสนอแนะของรายงานการ
ทบทวน และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมแกรายงานการประเมินสถานการณ

าวมูลนิธิมานุษยะไดเตรียมสรุปประเด็นปญหาในประเด็นตางๆ ที่ระบุขอคนพบและขอเสนอแนะหลังจาก
รายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมเพ่ือสนับสนุนการอภิปรายโดยทั้ง 6 กลุมไดถูก

แรงงานขามชาติ (3) สิทธิชุมชน
สิทธิในที่ดินและสิทธิของชนเผาพื้นเมือง (5) 

การปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน แตละกลุมไดนําเสนอขอเสนอแนะและ



ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะดังตอไปนี้เปนผลจากการรวบรวมขอเสนอแนะที่ไดจากสรุปประเด็นปญหาของมูลนิธิมานุษยะจาก
รายงานการประเมินสถานการณของภาคประชาสังคมและขอเสนอแนะที่รางข้ึนโดยคณะทํางานในประเด็นตางๆ 
 

คณะทํางาน กลุมที่ 1: การเลือก
เพศ พนักงานบริการ

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับกรอบขอกฎหมายและนโยบาย
● รัฐควรสรางความมั่นใจวานโยบายการไมเลือกปฏิบัติจะถูกนํามาใช

ตอผูที่มีความหลากหลายทางเพศ 

● ทําใหมั่นใจไดวาการนํานโยบายการไมเลือกปฏิบัติมาปฏิบัติจะถูก

 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการเขาถึงการเยียวยา
● จัดตั้งกลไกการรองทุกขท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับผู

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับกรอบขอกฎหมายและนโยบาย
● รัฐควรยกเลิกโทษทางอาญาการคาประเวณี

และเสริมสรางพลังใหแกพนักงานบริการ

● รัฐควรทําใหมั่นใจไดวานโยบายและกฎหมายการไมเลือกปฏิบัติ

หมายรวมถึงกลุมพนักงานบริการ

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นการขายบริการและการแสวงหาผลประโยชนทางเพศในเชิงพาณิชย
● ทํางานรวมกับกลุมพนักงานบริการและเหยื่อของการแสวง

วาคําจํากัดความของการแสวงหาผลประโยชนทางเพศนั้นถูกตองและสะทอน
ผลกระทบ 

● ทําใหมั่นใจไดวากฎหมายตอตานการคามนุษยจะไดรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ

จะสามารถปกปองเหยื่อของการคามนุษย

สิทธิของพนักงานบริการ 

● พัฒนากลไกที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือกําหนดวา

แสวงหาผลประโยชนทางเพศในเชิงพาณิชย

 

 

ขอเสนอแนะดังตอไปนี้เปนผลจากการรวบรวมขอเสนอแนะที่ไดจากสรุปประเด็นปญหาของมูลนิธิมานุษยะจาก
รายงานการประเมินสถานการณของภาคประชาสังคมและขอเสนอแนะที่รางข้ึนโดยคณะทํางานในประเด็นตางๆ 

การเลือกปฏิบัติตอกลุมผูที่มีความหลากหลายทาง
เพศ พนักงานบริการและผูทีอ่ยูรวมกบัเอชไอวี

กลุมผูที่มีความหลากหลายทางเพศ 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับกรอบขอกฎหมายและนโยบาย 

รัฐควรสรางความมั่นใจวานโยบายการไมเลือกปฏิบัติจะถูกนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพในกรณีการ

ผูที่มีความหลากหลายทางเพศ  

นโยบายการไมเลือกปฏิบัติมาปฏิบัติจะถูกกระจายตัวและนําไป

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการเขาถึงการเยียวยา 

จัดตั้งกลไกการรองทุกขท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับผูที่มีความหลากหลายทางเพศซึง่เปนเหยื่อของการเลือกปฏิบัติ

พนักงานบริการ 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับกรอบขอกฎหมายและนโยบาย 

การคาประเวณโีดยทันทีโดยยกเลิก พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

พนักงานบริการผานการคุมครองทางกฎหมาย 

นโยบายและกฎหมายการไมเลือกปฏิบัตนิั้นถูกนํามาปฏิบัติกับกลุมชายขอบทุกกลุม อัน

หมายรวมถึงกลุมพนักงานบริการ 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นการขายบริการและการแสวงหาผลประโยชนทางเพศในเชิงพาณิชย
บริการและเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชนทางเพศในเชิงพาณิชยเพ่ือ

วาคําจํากัดความของการแสวงหาผลประโยชนทางเพศนั้นถูกตองและสะทอนสถานการณจริงของ

วากฎหมายตอตานการคามนุษยจะไดรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือทําใหมั่นใจได

การคามนุษยและการแสวงหาผลประโยชนทางเพศในเชิงพาณิชย

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือกําหนดวาผูใดคือพนักงานบริการและ

แสวงหาผลประโยชนทางเพศในเชิงพาณิชย 
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ขอเสนอแนะดังตอไปนี้เปนผลจากการรวบรวมขอเสนอแนะที่ไดจากสรุปประเด็นปญหาของมูลนิธิมานุษยะจาก
รายงานการประเมินสถานการณของภาคประชาสังคมและขอเสนอแนะที่รางข้ึนโดยคณะทํางานในประเด็นตางๆ  

วามหลากหลายทาง
เอชไอว ี 

อยางมีประสิทธิภาพในกรณีการเลือกปฏิบัติ

กระจายตัวและนําไปปฏิบัติในระดับจังหวัด 

งเปนเหยื่อของการเลือกปฏิบัติ 

ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

นํามาปฏิบัติกับกลุมชายขอบทุกกลุม อัน

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นการขายบริการและการแสวงหาผลประโยชนทางเพศในเชิงพาณิชย 
หาผลประโยชนทางเพศในเชิงพาณิชยเพ่ือทําใหมั่นได

สถานการณจริงของชุมชนที่ไดรับ

ทําใหมั่นใจไดวากฎหมายดังกลาว

และการแสวงหาผลประโยชนทางเพศในเชิงพาณิชยโดยไมกระทบ

คือพนักงานบริการและผูใดคือเหยื่อของการ



ขอเสนอแนะตอภาคเอกชน 

● ทําใหมั่นใจไดวาพนักงานบริการสามารถเขาถึง

ขอเสนอแนะตอรัฐบาล 
● ทําใหมั่นใจไดวาผูที่อยูรวมกับเอชไอวี

จําเปนตอสุขภาพและความเปนอยูของพวกเขา

 

 คณะทํางานกลุมที่ 
ฐานของผูถกูบังคับใชแรงงาน

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับกรอบขอกฎหมายและนโยบาย
● รัฐควรลงมติยอมรับอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 

โดยทันท ี

● รัฐควรออกกฎหมายเพ่ือปกปองสิทธิแรงงาน
ควบคุมรัฐและภาคเอกชนในการปกปองสิทธิแรงงาน

● ทําใหมั่นใจไดวา พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ 
ประเทศ 

 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นการเจราจาตอรองรวม
● รัฐควรสนับสนุนองคกรรวมของเกษตรกร
 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นกระบวนการที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน
● การตรวจแรงงานควรโปรงใสมากขึ้น โดยรายงานควรถูก
● ลดคาใชจายและปรับปรุงขั้นตอนการวาจาง

 

ขอเสนอแนะตอรัฐในการเขาถึงการเยียวยา
● รัฐควรทํางานรวมกับทนายความอาสามากขึ้น

● รัฐควรวางกรอบเวลาในคดีความที่เกี่ยวกับแรงงาน โดยจํากั

90 วันถือเปนเวลาสูงสุดที่บุคคลสามารถอยูไดโดยไมมีรายได

 

 

วาพนักงานบริการสามารถเขาถึงสภาพการที่งานที่ดี ยุติธรรม และปลอดภัย

ผูทีอ่ยูรวมกับเอชไอวี  

รวมกับเอชไอวี จะไมถูกเลือกปฏิบัติโดยผูใหบริการ และสามารถเขาถึงการบริการ
ะความเปนอยูของพวกเขา 

คณะทํางานกลุมที่ 2: สิทธิแรงงาน แรงงานขามชาติ และ
ฐานของผูถกูบังคับใชแรงงาน 

สิทธิแรงงาน 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับกรอบขอกฎหมายและนโยบาย 

รัฐควรลงมติยอมรับอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 ฉบับที่

รัฐควรออกกฎหมายเพ่ือปกปองสิทธิแรงงานโดยเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศ กฎหมายเหลานี้ควร
ควบคุมรัฐและภาคเอกชนในการปกปองสิทธิแรงงาน 

แรงงานสัมพันธ  ซึ่งอยูในข้ันตอนการลงมติบังคบัใชนั้นเปนไปตาม

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นการเจราจาตอรองรวม 
รัฐควรสนับสนุนองคกรรวมของเกษตรกรในการชวยใหเกษตรกรมีอํานาจในการตอรองเพ่ิมข้ึน

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นกระบวนการที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน 

การตรวจแรงงานควรโปรงใสมากขึ้น โดยรายงานควรถูกเผยแพรออกสูสาธารณะ  
ลดคาใชจายและปรับปรุงขั้นตอนการวาจางสําหรับแรงงานใหมีประสิทธิภาพขึ้น  

ขอเสนอแนะตอรัฐในการเขาถึงการเยียวยา 

อาสามากขึ้นเพ่ือชวยเหลือแรงงานในกรณีพิพาทแรงงาน 

รัฐควรวางกรอบเวลาในคดีความที่เกี่ยวกับแรงงาน โดยจํากัดเวลาสูงสุดไวที่ 90 วันสําหรับ

วันถือเปนเวลาสูงสุดที่บุคคลสามารถอยูไดโดยไมมีรายได 
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การที่งานที่ดี ยุติธรรม และปลอดภัย 

เลือกปฏิบัติโดยผูใหบริการ และสามารถเขาถึงการบริการที่

สิทธิแรงงาน แรงงานขามชาติ และการยายถิ่น

ฉบับที ่98 และฉบับที่ 183 

เปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศ กฎหมายเหลานี้ควร

อยูในข้ันตอนการลงมติบังคบัใชนั้นเปนไปตามมาตรฐานระหวาง

ชวยใหเกษตรกรมีอํานาจในการตอรองเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือชวยเหลือแรงงานในกรณีพิพาทแรงงาน  

สําหรับการดําเนินคดี โดย 



ขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจในการเขาถึงการเยียวยา
● ภาคธุรกิจตองสมทบทุนกองทุนชวยเหลือเยียวยาที่สามารถเขาถึงไดจากสถานที่ทํางานทุกแหงสําหรับกรณี

ละเมิดสิทธมินุษยชนภาคเอกชนตองจัดตั้งกลไกการรองทุกขพรอมกับบุคลากรท่ีมีอํานาจในการจัดการการ
เยียวยาจากการถูกขมเหง ผูที่รับผิดชอบตองมีอํานาจตัดสินใจและแกปญหาใตกรอบเวลาที่ชัดเจน
การมีสวนรวมของแรงงาน  

 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการเขาถึงการบ
● แรงงานขามชาติตองไดรับคาจางที่
● แรงงานขามชาติควรมีลามแปลภาษา
● รัฐตองทําใหมั่นใจไดวาแรงงานขามชาติและ

สัญชาติไทย 

● รัฐควรทําใหมั่นใจไดวา ธุรกิจจะมีประกันสุขภาพใหกับแรงงานขามชาติ
สุขภาพ 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษาดานสิทธิมนุษยชน
● การศกึษาดานสิทธมินุษยชนควรเปนขอบังคบัในโรงเรียนและ

เก่ียวกับหลักการทางดานสิทธิมนุษยชน

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นการเจราจาตอรองรวม 
● รัฐควรทําใหการจัดตั้งสหภาพแรงงานขามชาติถูกกฎหมายเพ่ือชวยใหแรงงานขามชาติมีอํานาจในการตอรอง

มากขึ้น 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการเขาถึงการเยียวยา
● รัฐตองจัดตั้งกลไกการรองทุกขสําหรับแรงงาน

และสามารถเรียกรองไดเชนไร) ควรไดรับการพัฒนา

● รับรองการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพสําหรับการละเมิดสิทธิมนุ

● บังคับใชยุทธศาสตรแบบพหุวิธีเพ่ือปองกันแรงงานขามชาติจากการเผชิญการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

● สื่อสารกับหนวยงานตํารวจทองถิ่นเพ่ือปองกันการละเมิดตอแรงงานขามชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจในการเขาถึงการเยียวยา 
ภาคธุรกิจตองสมทบทุนกองทุนชวยเหลือเยียวยาที่สามารถเขาถึงไดจากสถานที่ทํางานทุกแหงสําหรับกรณี

ภาคเอกชนตองจัดตั้งกลไกการรองทุกขพรอมกับบุคลากรท่ีมีอํานาจในการจัดการการ
ผูที่รับผิดชอบตองมีอํานาจตัดสินใจและแกปญหาใตกรอบเวลาที่ชัดเจน

แรงงานขามชาติ 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการเขาถึงการบริการและสวัสดิการ 

ทีเ่ปนธรรม โดยเปนไปตามกฎหมายคาจางขั้นต่ําของไทย
แรงงานขามชาติควรมีลามแปลภาษาซึ่งควรเขาถึงไดในทุกระดับของรัฐบาลและการบริการของรัฐ

ามชาติและลูกของพวกเขาวาจะสามารถเขาถึงการศึกษา

มั่นใจไดวา ธุรกิจจะมีประกันสุขภาพใหกับแรงงานขามชาติและชวยเหลือคาใชจายที่เก่ียวกับ

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษาดานสิทธิมนุษยชน 

เปนขอบังคบัในโรงเรียนและรวมเขาในหลักสูตรระดับชาติ

เก่ียวกับหลักการทางดานสิทธิมนุษยชนและการละเมิดภายในชุมชน  

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นการเจราจาตอรองรวม  
แรงงานขามชาติถูกกฎหมายเพ่ือชวยใหแรงงานขามชาติมีอํานาจในการตอรอง

อเสนอแนะตอรัฐบาลในการเขาถึงการเยียวยา 

จัดตั้งกลไกการรองทุกขสําหรับแรงงานขามชาติในกรณีมีขอรองเรียน ขอมูลเก่ียวกับกลไก 

ควรไดรับการพัฒนา 

รับรองการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพสําหรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ

บังคับใชยุทธศาสตรแบบพหุวิธีเพ่ือปองกันแรงงานขามชาติจากการเผชิญการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

สื่อสารกับหนวยงานตํารวจทองถิ่นเพ่ือปองกันการละเมิดตอแรงงานขามชาติ  
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ภาคธุรกิจตองสมทบทุนกองทุนชวยเหลือเยียวยาที่สามารถเขาถึงไดจากสถานที่ทํางานทุกแหงสําหรับกรณี
ภาคเอกชนตองจัดตั้งกลไกการรองทุกขพรอมกับบุคลากรท่ีมีอํานาจในการจัดการการ

ผูที่รับผิดชอบตองมีอํานาจตัดสินใจและแกปญหาใตกรอบเวลาที่ชัดเจน พรอมกับ

ขั้นต่ําของไทย 

ควรเขาถึงไดในทุกระดับของรัฐบาลและการบริการของรัฐ 

การศึกษาไดเทียบเทากับเด็กที่มี

ชวยเหลือคาใชจายที่เก่ียวกับ

รวมเขาในหลักสูตรระดับชาตเิพ่ือเผยแพรความรู

แรงงานขามชาติถูกกฎหมายเพ่ือชวยใหแรงงานขามชาติมีอํานาจในการตอรอง

ชาติในกรณีมีขอรองเรียน ขอมูลเก่ียวกับกลไก (ติดตออยางไร 

ษยชนของแรงงานขามชาติ 

บังคับใชยุทธศาสตรแบบพหุวิธีเพ่ือปองกันแรงงานขามชาติจากการเผชิญการละเมิดสิทธิมนุษยชน  



ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับกรอบขอกฎหมายและนโยบาย
● รัฐควรพัฒนาคํานิยามของแรงงานบังคบั

ฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคบั ซึ่งปอง

อนุญาตใหเหยื่อเรียกรองสิทธิของตนได 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นการตระหนัก
ผูบังคับใชกฎหมายและธุรกิจควรไดรับการศึกษาเก่ียวกับแรงงานบังคับ
 
ขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจ 

● ในกรณขีองแรงงานบังคับ แรงงานทุกคน โดยเฉพาะแรงงานขามชาติควรไดรับคา
หรือใบสลิปคาจางสิ่งควรนี้ควรสามารถทําการตรวจสอบแล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แรงงานบังคับ 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับกรอบขอกฎหมายและนโยบาย 

แรงงานบังคบัใหชัดเจนโดยอางอิงจากอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ

ซึ่งปองกันสภาพการทํางานท่ีมีการแสวงหาประโยชนจากแรงงานและ

อนุญาตใหเหยื่อเรียกรองสิทธิของตนได  

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นการตระหนักรูเรื่องแรงงานบังคับ 

กฎหมายและธุรกิจควรไดรับการศึกษาเก่ียวกับแรงงานบังคับ 

แรงงานทุกคน โดยเฉพาะแรงงานขามชาติควรไดรับคาจางผานทางการโอนเงนิ และ
สิ่งควรนี้ควรสามารถทําการตรวจสอบและยืนยันไดโดยลูกจาง 
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กอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ

กันสภาพการทํางานท่ีมีการแสวงหาประโยชนจากแรงงานและและ

ผานทางการโอนเงนิ และ/



คณะทํางานกลุมที่ 3: สิทธิชุมชน

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับกรอบขอกฎหมายและนโยบาย
● รับรองกฎหมายที่กําหนดใหมีการบังคับการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน 

Diligence - HRDD) โดยบริษัทและองคกรรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการในประเทศไทย และบริษัทสัญชาติไทยใน

ตางประเทศ หรือสาขาของบริษัท

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นการมีสวนรวมของสาธารณะ
● ในการรับรองความโปรงใสและความเคารพในสิทธิชุมชนตอการเขาถึงขอมูล

ขอมูลกับชุมชนเก่ียวกับโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นอยางเปนระบบ
ไมมีขอจํากัด กลไกที่โปรงใสนี้ควรเปนความรับผิดชอบรวมของภาคธุรกิจและรัฐบาลในการใหขอมูลชุมชนกอน
การดําเนินโครงการ 

● จัดตั้งคณะกรรมการอิสระโดยใหมีตัวแทนจากชุมชน ธุรกิจ 
เพ่ือรับรองวาผูท่ีมีสวนไดสวนเสียหลัก
สิทธิมนุษยชน (Human-rights Based Approach) 
สรางความมั่นใจวาจะไมเกิดการตัดสินใจที่สงผลกระทบตอการเขาถึงทรัพยากร
บุคคลหรือชุมชนที่เกี่ยวของโดย
อิสระ (FPIC) และใหเปนไปในทิศทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตอประเทศไทย
ใหมีบทบาทสําคัญในการบริหารทางสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ดิน เพราะความรูและภูมิปญญาทองถ่ินมี
จําเปนในกระบวนการการตัดสินใจ

● ขอมูลเกี่ยวกับโครงการใดๆที่สามารถสงผลตอสิทธิมนุษยชนของชุมชนและสิ่งแวดลอมควรชัดเจนและ

เผยแพรตอสาธารณชน 

● สวนที่รับผิดชอบดานกลไกการรองทุกขควรรับผิดชอบในการ

● สนับสนุนกระบวนการที่มีสวนรวมและ

หลักการยินยอมที่ไดรับการบอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ

● บังคับใหบริษัทจัดทําการประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน 

HRIAs) และจัดทําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

SEAs) โดยใหทุกชุมชนที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการเขามามีสวนรวม

 

 

สิทธิชุมชนและการมีสวนรวมของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับกรอบขอกฎหมายและนโยบาย 
รับรองกฎหมายที่กําหนดใหมีการบังคับการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due 

ริษัทและองคกรรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการในประเทศไทย และบริษัทสัญชาติไทยใน

ของบริษัทไทย อันหมายรวมถึงการลงทุนไทยในตางประเทศ 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นการมีสวนรวมของสาธารณะ 
ความโปรงใสและความเคารพในสิทธิชุมชนตอการเขาถึงขอมูลสาธารณะ ตองจัดตั้งกลไกที่ให

โครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นอยางเปนระบบและที่ซึ่งใหชุมชนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง
ไมมีขอจํากัด กลไกที่โปรงใสนี้ควรเปนความรับผิดชอบรวมของภาคธุรกิจและรัฐบาลในการใหขอมูลชุมชนกอน

งคณะกรรมการอิสระโดยใหมีตัวแทนจากชุมชน ธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชนรัฐบาล และนักวิชาการอิสระ
เพ่ือรับรองวาผูท่ีมีสวนไดสวนเสียหลักทั้งหมดจะมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพเลือกใช

rights Based Approach) ในโครงการพัฒนารวมทั้งจัดตั้งกลไกการมีสวนรวมเพ่ือ
สรางความมั่นใจวาจะไมเกิดการตัดสินใจที่สงผลกระทบตอการเขาถึงทรัพยากรที่ปราศจากการ
บุคคลหรือชุมชนที่เกี่ยวของโดยมีมุมมองในการแสวงหาการยินยอมท่ีไดรับการบอกกลาวลวงหนา และเปน

และใหเปนไปในทิศทางเดียวกับขอสังเกตเชิงสรุปปพ.ศ. 2558 ของคณะกรรมการวาดวยสิทธิทาง
ตอประเทศไทยรับรองชุมชนทองถิ่น รวมถึงชนเผาพื้นเมือง และกลุมชาติพันธุ 

ใหมีบทบาทสําคัญในการบริหารทางสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ดิน เพราะความรูและภูมิปญญาทองถ่ินมี
จําเปนในกระบวนการการตัดสินใจ 

ที่สามารถสงผลตอสิทธิมนุษยชนของชุมชนและสิ่งแวดลอมควรชัดเจนและ

กลไกการรองทุกขควรรับผิดชอบในการใหขอมูลที่เพียงพอตอชุมชนที่ไดรับผลกระทบ

รที่มีสวนรวมและการเคารพตอการยินยอมท่ีไดรับการบอกกลาวลวงหนา และเปนอิสระ

การยินยอมที่ไดรับการบอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ (FPIC) ของชนเผาพื้นเมืองและชุมชนทองถิ่

บังคับใหบริษัทจัดทําการประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact Assessm

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment 

ทุกชุมชนที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการเขามามีสวนรวมอันหมายรวมถึงเสียงวิจารณ
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การมีสวนรวมของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย 

(Human Rights Due 

ริษัทและองคกรรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการในประเทศไทย และบริษัทสัญชาติไทยใน

สาธารณะ ตองจัดตั้งกลไกที่ให
ใหชุมชนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง

ไมมีขอจํากัด กลไกที่โปรงใสนี้ควรเปนความรับผิดชอบรวมของภาคธุรกิจและรัฐบาลในการใหขอมูลชุมชนกอน

รัฐบาล และนักวิชาการอิสระ
เลือกใชแนวทางและมิติทางดาน
งจัดตั้งกลไกการมีสวนรวมเพ่ือ

ที่ปราศจากการปรึกษาหารือกับ
การยินยอมท่ีไดรับการบอกกลาวลวงหนา และเปน

คณะกรรมการวาดวยสิทธิทาง
รับรองชุมชนทองถิ่น รวมถึงชนเผาพื้นเมือง และกลุมชาติพันธุ 

ใหมีบทบาทสําคัญในการบริหารทางสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ดิน เพราะความรูและภูมิปญญาทองถ่ินมีความ

ที่สามารถสงผลตอสิทธิมนุษยชนของชุมชนและสิ่งแวดลอมควรชัดเจนและถูก

ขอมูลที่เพียงพอตอชุมชนที่ไดรับผลกระทบ 

การเคารพตอการยินยอมท่ีไดรับการบอกกลาวลวงหนา และเปนอิสระ

ของชนเผาพื้นเมืองและชุมชนทองถิน่ 

Human Rights Impact Assessments - 

(Strategic Environmental Assessment - 

รวมถึงเสียงวิจารณ 



ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับกลไกลการรองทุกข
● ควรจัดตั้งหลากหลายชองทางเพ่ือให

● จําเปนตองมีกลไกที่ใหชุมชนเขาถึงขอมูลเก่ียวกับโครงการที่กําลังจะเกิดข้ึน ซึ่งควรเปนความรับผิดชอบของทั้ง

ภาคธุรกิจและรัฐบาลในการแจงตอชุมชนกอน

● รายงาน EIA และ EHIA ควรมีความโปรงใสมากกวานี้ ควรมีรา

ควรมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว

● ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อทบทวนการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการควรประกอบไปดวย

ผูที่มีสวนไดสวนเสียหลัก โดยเฉพาะชุมชนที่อาจไดรับผลกระทบ 

● ใชการเยียวยาที่ชวยปองกันการละเมิดสิทธิ

● สรางความชัดเจนในบทบาทของนักกฎหมายในเสาที่ 

กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

อยางรอบดานเมื่อชวยเหลือชุมชน

● ทําใหมั่นใจวาวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

อยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

● รับรองวาบริษัทและนักลงทุนจะตองรับผิดชอบตอ

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการเขาถึงการเยียวยา
ใหความรูกับตุลาการดานสิทธิชุมชน  
ขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจ 

● ยุติโครงการพัฒนาใดๆ ก็ตามที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมโดยทันที

● จัดทําการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานทั้งหวงโซอุปทานของธุรกิจ

ดานสิทธิมนุษยชนอยางเปนระยะๆ 

● จัดหาการเยียวยาและการชดเชยที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับกลไกลการรองทุกข 
งทางเพ่ือใหชุมชนยื่นเรื่องรองทุกขได 

ใหชุมชนเขาถึงขอมูลเก่ียวกับโครงการที่กําลังจะเกิดข้ึน ซึ่งควรเปนความรับผิดชอบของทั้ง

ภาคธุรกิจและรัฐบาลในการแจงตอชุมชนกอนการดําเนินโครงการ 

ควรมีความโปรงใสมากกวานี้ ควรมีรายงาน EIA 2 ฉบับ และชุมชนที่ไดรับผลกระทบ

ควรมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว 

ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อทบทวนการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการควรประกอบไปดวย

ผูที่มีสวนไดสวนเสียหลัก โดยเฉพาะชุมชนที่อาจไดรับผลกระทบ  

ละเมิดสิทธ ิ

สรางความชัดเจนในบทบาทของนักกฎหมายในเสาที่ 3 (การเขาถึงการเยียวยา) ของหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจ

กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) เพ่ือรับรองวาพวกเขาจะดําเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน

เมื่อชวยเหลือชุมชน 

รสิทธิมนุษยชนแหงชาติสามารถการตรวจสอบกรณีการละเมิด

อยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ตองรับผิดชอบตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนในศาล 

งการเยียวยา 
 

ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมโดยทันท ี

จัดทําการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานทั้งหวงโซอุปทานของธุรกิจ และรายงานเกี่ยวกับพันธสัญญา

ปนระยะๆ เพ่ือปองกันการละเมิดทางดานสิทธิมนุษยชน  

จัดหาการเยียวยาและการชดเชยทีเ่ปนธรรมสําหรับการละเมิดสิทธิ  
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ใหชุมชนเขาถึงขอมูลเก่ียวกับโครงการที่กําลังจะเกิดข้ึน ซึ่งควรเปนความรับผิดชอบของทั้ง

ฉบับ และชุมชนที่ไดรับผลกระทบ

ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อทบทวนการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการควรประกอบไปดวย

หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจ

ดําเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน

การตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิโดยภาคธุรกิจ

อยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมาปฏิบัติ 

และรายงานเกี่ยวกับพันธสัญญา



คณะทํางาน กลุมที่  

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับกรอบขอกฎหมายและนโยบาย
● ยอมรับสิทธิของชนเผาพ้ืนเมืองในรัฐธรรมนูญ

การอาศัยอยูในปาอยางสงบสุข  

● จัดทําราง พ.ร.บ.วาดวยการเลือกปฏิบัติ 

● รวมมือกับองคกรชนเผาพื้นเมืองในการปฏิบัติตามมาตรา 

สิงหาคม พ.ศ. 2553 และใหองคกรเหลานี้เปนหลักสําคัญใน

● บังคับใหรัฐวิสาหกิจและบริษัทรวมชนเผาพื้นเมืองเข

เปนระบบ เพื่อทําใหมั่นใจไดวา ชนเผาพื้นเมืองมีโอกาสที่จะเขารวมในการตัดสินใจที่สงผลตอที่ดินบรรพบุรุษ 

ความเปนอยู และสิ่งแวดลอม โดยเคารพ

ถึงความตองการและแนวทางแกปญหาจากชุมชน

● ยกเลิกคําสั่ง คสช. ฉบบัที่ 64/2557 

ที่ดินของปาไปใหตอภาคธุรกิจเพ่ือจัดตั้

● ยกเลิกกฎหมายที่จํากัดการเขาถึงปาของ

● แกไขกฎหมายเพ่ือรับรองวานักการเมืองทองถิ่นและบริษัทไ

โครงการพัฒนาขนาดใหญ 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับการยินยอมที่ไดรับการบอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ
รวม 

● เลือกใชแนวทางและมิติทางดานสิทธิมนุษยชน 

จัดตั้งกลไกการมีสวนรวมเพ่ือสรางความมั่นใจวาจะไม

ปราศจากการปรึกษาหารือกับบุคคลหรือชุมชนที่เก่ียวของโดยมี

บอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ 

คณะกรรมการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

● ทําใหมั่นใจวาชุมชนทองถ่ิน อันหมาย

สิ่งแวดลอม และการพัฒนาที่ดินของพวกเขา

เปนสวนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจ

● รวมมือกับภาคประชาสังคมโดยปฏิบัติตามวิธีการจากลางขึ้นบน

บอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ 

มีสวนไดสวนเสียอยางมีความหมาย

● บังคับใหรัฐวิสาหกิจและบริษัทรวมชนเผาพื้นเมืองเขาใน

 

 

คณะทํางาน กลุมที่  4: สิทธิชนเผาพื้นเมืองและการแยง

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับกรอบขอกฎหมายและนโยบาย 

มืองในรัฐธรรมนูญไทย โดยใหสทิธิทางสัญชาต ิ สิทธิในการ

วาดวยการเลือกปฏิบัติ (เชน การไมเลือกปฏิบัต)ิ ที่ระบุถึงชนเผาพื้นเมืองโดยเฉพาะ

รวมมือกับองคกรชนเผาพื้นเมืองในการปฏิบัติตามมาตรา 70 ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 

ใหองคกรเหลานี้เปนหลักสําคัญในใน พ.ร.บ. เก่ียวกับ ปาไมและสิ่งแวดลอม

บังคับใหรัฐวิสาหกิจและบริษัทรวมชนเผาพื้นเมืองเขาไปในกระบวนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสียอยาง

วา ชนเผาพื้นเมืองมีโอกาสที่จะเขารวมในการตัดสินใจที่สงผลตอที่ดินบรรพบุรุษ 

ความเปนอยู และสิ่งแวดลอม โดยเคารพการยินยอมที่ไดรับการบอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ

ถึงความตองการและแนวทางแกปญหาจากชุมชน 

64/2557 ที่รัฐบาลบังคับใชเพ่ือขับไลชุมชนชนเผาพื้นเมืองจากที่ดินบรรพบุรุษ

ไปใหตอภาคธุรกิจเพ่ือจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

การเขาถึงปาของชนเผาพ้ืนเมือง 

แกไขกฎหมายเพ่ือรับรองวานักการเมืองทองถิ่นและบริษัทไมสามารถสมรูรวมคดิกันไดในชวง

การยินยอมที่ไดรับการบอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ 

เลือกใชแนวทางและมิติทางดานสิทธิมนุษยชน (Human-rights Based Approach) ในโครงการพัฒนา รวม

จัดตั้งกลไกการมีสวนรวมเพ่ือสรางความมั่นใจวาจะไมมกีารตัดสินใจที่สงผลกระทบตอการเขาถึงทรัพยากรโดย

ปรึกษาหารือกับบุคคลหรือชุมชนที่เก่ียวของโดยมมีุมมองในการแสวงหาการยินยอมที่

 (FPIC) และ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับขอสังเกตโดยสรุปป พ

คณะกรรมการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตอประเทศไทย 

อันหมายรวมถึงชนเผาพื้นเมืองและกลุมชาติพันธุมีบทบาทสําคัญในการจัดการ

สิ่งแวดลอม และการพัฒนาที่ดินของพวกเขาเนื่องจาก ความรูและภูมิปญญาทองถ่ินของพวกเขาสําคัญและตอง

เปนสวนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจ 

รวมมือกับภาคประชาสังคมโดยปฏิบัติตามวิธีการจากลางขึ้นบนอยางมีสวนรวม เคารพ

 (FPIC) ของชนเผาพื้นเมืองและชุมชนทองถิ่นเพ่ือรับรองการ

มีสวนไดสวนเสียอยางมีความหมาย 

บังคับใหรัฐวิสาหกิจและบริษัทรวมชนเผาพื้นเมืองเขาในกระบวนการมีสวนรวมกับผูที่มีสวนไดสวนเสียอยางเปน

53 

สิทธิชนเผาพื้นเมืองและการแยงยึดที่ดิน 

สิทธิในการริหารที่ดิน และสิทธใิน

ที่ระบุถึงชนเผาพื้นเมืองโดยเฉพาะ 

. 2560 และมติ ครม. วันที่ 3 

ปาไมและสิ่งแวดลอม 

ผูที่มีสวนไดสวนเสียอยาง

วา ชนเผาพื้นเมืองมีโอกาสที่จะเขารวมในการตัดสินใจที่สงผลตอที่ดินบรรพบุรุษ 

การยินยอมที่ไดรับการบอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ(FPIC) และฟง

เผาพื้นเมืองจากที่ดินบรรพบุรุษเพ่ือนํา

มสามารถสมรูรวมคดิกันไดในชวงการดําเนินการ

 (FPIC) และการมีสวน

ในโครงการพัฒนา รวมทั้ง

การตัดสินใจที่สงผลกระทบตอการเขาถึงทรัพยากรโดย

มุมมองในการแสวงหาการยินยอมที่ไดรับการ

งเดียวกับขอสังเกตโดยสรุปป พ.ศ. 2558 ของ

รวมถึงชนเผาพื้นเมืองและกลุมชาติพันธุมีบทบาทสําคัญในการจัดการ

และภูมิปญญาทองถ่ินของพวกเขาสําคัญและตอง

เคารพการยินยอมที่ไดรับการ

ของชนเผาพื้นเมืองและชุมชนทองถิ่นเพ่ือรับรองการมีสวนรวมของผูที่

การมีสวนรวมกับผูที่มีสวนไดสวนเสียอยางเปน



ระบบ เพ่ือรับรองวาชนเผาพื้นเมืองมีโอกาสท่ีจะเขารวมในการตัดสินใจที่สงผลตอที่ดินบรรพบุรุษ ควา

และสิ่งแวดลอม โดยเคารพการยินยอม

ตองการและแนวทางแกปญหาจาก

● สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตางๆ 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับประเด็นของชนเผาพื้นเมืองในเรื่องท่ีดินบรรพบุรุษ 
● จัดอยางมีประสิทธิภาพและจัดทําแผนที่ชุมชนเพ่ือคงไวซึ่งที่ดินชุมชนและที่ดินบรรพบุรุษของชนเผาพ้ืนเมือง

และชุมชนทองถิ่นเพื่อตอสูกับการแยงยึดที่ดิน

● เพิกถอนโฉนดที่ซ้ําซอน 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับแนวทางการทํางานของรัฐบาล
● รัฐบาลควรยอมรับความแตกตางในความหลากหลายของความเปนอยูและประเพณีตกทอดของชุมชน

● เจาหนาที่ควรไดรับการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน

● รัฐบาลควรมีสวนรวมอยางกระตือรือรนกับชุมชนพ้ืนเมืองและทํางานรวมกันในการรับประกันสิทธิของชนเผา

พ้ืนเมืองอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการเขาถึงการเยียวยา
● ชดเชยผูที่ไดรับผลกระทบจากการแยง

● ใชการเยียวยาที่ชวยปองกันการละเมิดสิทธิในอนาคต

● รับรองวาชนเผาพื้นเมือง ผูซึ่งเปนบุคคลไรสัญญา และมิไดถือสัญชาติไทยจะส

กลไกการรองทุกขควรเขาถึงไดจากทุกระดับ ระดับชาติสูระดับทองถ่ิน

ขอเสนอแนะตอภาคเอกชน 

● จัดทําการประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน

กอนการดําเนินการโครงการพัฒนาขนาดใหญ

ที่ไดรับการบอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ

พ้ืนเมืองเพ่ือที่พวกเขาสามารถมีสวนรวมอยาง

● ยุติโครงการพัฒนาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม 

● จัดทําการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานทั้งหวงโซอุปทาน

ดานสิทธิมนุษยชนอยางเปนระยะๆ 

 
 
 
 
 
 

 

 

ระบบ เพ่ือรับรองวาชนเผาพื้นเมืองมีโอกาสท่ีจะเขารวมในการตัดสินใจที่สงผลตอที่ดินบรรพบุรุษ ควา

และสิ่งแวดลอม โดยเคารพการยินยอมทีไ่ดรับการบอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ 

ตองการและแนวทางแกปญหาจากพวกเขา 

ตางๆ  

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับประเด็นของชนเผาพื้นเมืองในเรื่องท่ีดินบรรพบุรุษ  
งมีประสิทธิภาพและจัดทําแผนที่ชุมชนเพ่ือคงไวซึ่งที่ดินชุมชนและที่ดินบรรพบุรุษของชนเผาพ้ืนเมือง

การแยงยึดที่ดินโดยนายทุนและภาคธุรกิจ 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับแนวทางการทํางานของรัฐบาล 

ตกตางในความหลากหลายของความเปนอยูและประเพณีตกทอดของชุมชน

เจาหนาที่ควรไดรับการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนเพ่ือปองกันและบรรเทาการละเมิด

รัฐบาลควรมีสวนรวมอยางกระตือรือรนกับชุมชนพ้ืนเมืองและทํางานรวมกันในการรับประกันสิทธิของชนเผา

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการเขาถึงการเยียวยา 

ชดเชยผูที่ไดรับผลกระทบจากการแยงยึดที่ดินและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ 

ที่ชวยปองกันการละเมิดสิทธิในอนาคต 

ชนเผาพื้นเมือง ผูซึ่งเปนบุคคลไรสัญญา และมิไดถือสัญชาติไทยจะสามารถเขาถึง

กลไกการรองทุกขควรเขาถึงไดจากทุกระดับ ระดับชาติสูระดับทองถ่ิน 

การประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน (HRIAs) และ การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร

การดําเนินการโครงการพัฒนาขนาดใหญโดยคํานึงถึงชนเผาพื้นเมืองและชุมชนทองถ่ิน เคารพ

ไดรับการบอกกลาวลวงหนาและเปนอิสระ (FPIC) ของพวกเขาและจัดใหมีลามแปลภาษากับกลุมชุมชน

พ้ืนเมืองเพ่ือที่พวกเขาสามารถมีสวนรวมอยางมีความหมาย 

ยุติโครงการพัฒนาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม  

การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานทั้งหวงโซอุปทานของธุรกิจ และ รายงานเก่ียวกับพันธสัญญา

อยางเปนระยะๆ เพ่ือปองกันการละเมิดทางดานสิทธิมนุษยชน 
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ระบบ เพ่ือรับรองวาชนเผาพื้นเมืองมีโอกาสท่ีจะเขารวมในการตัดสินใจที่สงผลตอที่ดินบรรพบุรุษ ความเปนอยู 

 (FPIC) และฟงถึงความ

งมีประสิทธิภาพและจัดทําแผนที่ชุมชนเพ่ือคงไวซึ่งที่ดินชุมชนและที่ดินบรรพบุรุษของชนเผาพ้ืนเมือง

ตกตางในความหลากหลายของความเปนอยูและประเพณีตกทอดของชุมชน 

สิทธิมนุษยชนเพ่ือปองกันและบรรเทาการละเมิด 

รัฐบาลควรมีสวนรวมอยางกระตือรือรนกับชุมชนพ้ืนเมืองและทํางานรวมกันในการรับประกันสิทธิของชนเผา

ามารถเขาถึงกองทุนยุติธรรมได

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEAs) 

งถึงชนเผาพื้นเมืองและชุมชนทองถ่ิน เคารพการยินยอม

และจัดใหมีลามแปลภาษากับกลุมชุมชน

และ รายงานเก่ียวกับพันธสัญญา



 

คณะทํางานกลุมที่ 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับกรอบขอกฎหม
● รัฐบาลไทยควรทบทวนรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ

พันธกรณีและรับรองวามาตรการที่นํามาใชในรัฐธรรมนูญปจจุบัน 

ขอสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมก

หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 

เยียวยาที่มีประสิทธิภาพแกเหยื่อที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

● ยกเลิกกฎหมาย (พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2560 

ฉบับที่ 4//2558 ฉบับที่ 9/2558 

2560 ซึ่งกําหนดใหรัฐบาลปกปองสิ่งแวดลอมและจัดทํา

สําหรับกิจกรรมที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม และมาตรา

กฎระเบียบทั้งหมดตองผานการประเมินผลกระทบของกฎหมาย

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับขอกําหนด
● บังคับใหนักลงทุนไทยลงทุนในโครงการ

ดานสิทธิมนุษยชน(HRIA) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) 

● บังคับใหทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สุขภาพ  (EHIA) ในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมและสังคมของ

องคกรทางการเงินระหวางประเทศ เชน  

● จัดตั้งคณะกรรมการอิสระโดยใหมีตัวแทนจากชุมชน ภาคธุรกิจ 

นักวิชาการอิสระ เพ่ือเขารวมในข้ันตอนกา

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

สิ่งแวดลอม (EIA) และ การประเมิน

● รับรองวาผลการศึกษาของการประเมินผลกระทบด

โครงการที่เปนไปไดจะถูกนํามาพิจารณาในขั้นตอนการตัดสินใจ และหามมิใหมีการดําเนิน

กรณีท่ีผลการรายงานระบุวาโครงการมีผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมในเชิงลบ

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นการมีสวนรว
● สรางความมั่นใจในเรื่องของความโปรงใสและการความเคารพตอสิทธิชุมชนในการเขาถึงขอมูล สาธารณะ 

เก่ียวกับโครงการที่กําลังจะเกิดข้ึนอยางเปนระบบและใหชุมชนเขาถึงขอมูลไดอยางไมมีขอจํากัด กลไกที่โปรงใส

นี้ควรเปนความรับผิดชอบรวมระหวางภาคธุรกิจและรัฐ

● ทําใหมั่นใจวามีการปองกันที่มีประสิทธิภาพในการปองกันมิใหเกิดการปลอมแปลง

 

 

คณะทํางานกลุมที่ 5: ผลกระทบดานสิง่แวดลอม

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับกรอบขอกฎหมายและนโยบาย 
รัฐบาลไทยควรทบทวนรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 โดยเฉพาะมาตรา 44 47 และ 

และรับรองวามาตรการที่นํามาใชในรัฐธรรมนูญปจจุบัน อันหมายรวมถึงมาตรา 

ขอสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (เมษายน พ.ศ. 2560) 

หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) และขอกําหนดในการจัดหาการ

เหยื่อที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

. 2560 และ พ.ร.บ.ปโตรเลียม พ.ศ. 2560) และคําสั่ง คสช

9/2558 และฉบับที่ 28/2559) ซึ่งเปนการขัดมาตรา 58 ในรัฐธรรมนูญฉบับป พ

ใหรัฐบาลปกปองสิ่งแวดลอมและจัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

สําหรับกิจกรรมที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม และมาตรา 77 ในรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ

การประเมินผลกระทบของกฎหมาย(Regulatory Impact Assessment)

ขอกําหนดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIAs): 
บังคับใหนักลงทุนไทยลงทุนในโครงการทีป่ฏิบัติตามมาตรฐานระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และ การประเมิน

บังคับใหทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และ การประเมินวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

ในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมและสังคมของ

องคกรทางการเงินระหวางประเทศ เชน  IFC ADB หรือ OECD 

จัดตั้งคณะกรรมการอิสระโดยใหมีตัวแทนจากชุมชน ภาคธุรกิจ องคพัฒนาเอกชน

นักวิชาการอิสระ เพ่ือเขารวมในข้ันตอนการจัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) และทบทวนรายงานเก่ียวกับ

ประเมินวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA)

การประเมินผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม หรือการศึกษา

โครงการที่เปนไปไดจะถูกนํามาพิจารณาในขั้นตอนการตัดสินใจ และหามมิใหมีการดําเนิน

กรณีท่ีผลการรายงานระบุวาโครงการมีผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมในเชิงลบ 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นการมีสวนรวมสาธารณะ 
สรางความมั่นใจในเรื่องของความโปรงใสและการความเคารพตอสิทธิชุมชนในการเขาถึงขอมูล สาธารณะ 

เก่ียวกับโครงการที่กําลังจะเกิดข้ึนอยางเปนระบบและใหชุมชนเขาถึงขอมูลไดอยางไมมีขอจํากัด กลไกที่โปรงใส

นี้ควรเปนความรับผิดชอบรวมระหวางภาคธุรกิจและรัฐบาลในการใหขอมูลแกชุมชนกอนการเริ่มโครงการ

ทําใหมั่นใจวามีการปองกันที่มีประสิทธิภาพในการปองกันมิใหเกิดการปลอมแปลงประชาพิจารณ

55 

ผลกระทบดานสิง่แวดลอม 

และ 48 ใหเปนไปตาม

มาตรา 279 นั้นสอดคลองกับ

2560) อันหมายรวมถึง

ขอกําหนดในการจัดหาการ

และคําสั่ง คสช. (ฉบับที่ 3/2558 

ในรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 

ลอม (EIA) ฉบับสมบูรณ

ศ. 2560 ซึ่งกําหนดให

(Regulatory Impact Assessment) 

วางประเทศที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ

การประเมินวิเคราะหผลกระทบ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

ในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมและสังคมของ

องคพัฒนาเอกชน ตัวแทนรัฐบาล และ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และ การประเมิน

และทบทวนรายงานเก่ียวกับการประเมินผลกระทบ

(EHIA) 

านสังคมและสิ่งแวดลอม หรือการศึกษาทางวิชาการของ

โครงการที่เปนไปไดจะถูกนํามาพิจารณาในขั้นตอนการตัดสินใจ และหามมิใหมีการดําเนินโครงการตอหากเกิด

สรางความมั่นใจในเรื่องของความโปรงใสและการความเคารพตอสิทธิชุมชนในการเขาถึงขอมูล สาธารณะ 

เก่ียวกับโครงการที่กําลังจะเกิดข้ึนอยางเปนระบบและใหชุมชนเขาถึงขอมูลไดอยางไมมีขอจํากัด กลไกที่โปรงใส

บาลในการใหขอมูลแกชุมชนกอนการเริ่มโครงการ 

ประชาพิจารณ 



ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการเขาถึงการเยียวยา
● สงเสริมการมีสวนรวมของประชาสังคมเพื่อแกไขขอพิพาทดานสิ่งแวดลอมใหรวดเร็วและมี
● รับรองวาผูท่ีมีอํานาจทางการเมืองจะไมสามารถมีอิทธิพลตอโครงการพัฒนาที่สามารถมีผลกระทบตอชุมชน

ทองถิ่นได 
 

ขอเสนอแนะตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
● ในขั้นตอนการรับฟงขอคิดเห็นของคณะกรรมการผู

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โดยตรงควรไดรับการอนุญาตในการ

● หยุดการวาจางบริษัทที่ปรึกษาในการ

รวมกับชุมชนทองถ่ินและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญซึ่งรูวิธีการทํางานรวมกับชุมชน

เพ่ือรับรองวากระบวนการนั้นมีการมีสวนรวมและก

ในพ้ืนที่ 

● หลังจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ไมมีเงื่อนไข หรือหามปฏิเสธและบอกใหประชาชนท่ัวไปขอดูรายงานจากบริษัทที่ปรึกษาแทน 

● บุคคลท่ีไดรับผลกระทบควรมีโอกาสในการตัดสินใจ ไมวาเขาจะตองการใหโครงการยุติหรือดําเนินการตอไปก็

ตาม ในขณะนี้ ประชาชนทั่วไปไมมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณารายงาน ดังนั้นจึ

จําเปนที่ตองแกไขกฎหมายกรณีรายงาน

ผลกระทบควรไดรับทราบถึงขอมูลความคืบหนาของรายงาน 

● ควรมีบทบัญญัติหรือกฎขอบังคับเพิ่มเติมที่ให

เอกชน เปนตน) ที่ทํางานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ ชุมชนและสิทธิมนุษยชน มีสิทธิที่จ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

● ควรมีการจัดตั้งองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ

2550 

ขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจ 
● การประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน 

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ(EHIAs) และ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการเขาถึงการเยียวยา 
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาสังคมเพื่อแกไขขอพิพาทดานสิ่งแวดลอมใหรวดเร็วและมี
รับรองวาผูท่ีมีอํานาจทางการเมืองจะไมสามารถมีอิทธิพลตอโครงการพัฒนาที่สามารถมีผลกระทบตอชุมชน

ขอเสนอแนะตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เพื่อทบทวนกระบวนการ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และใหชุมชนมีสวนรวมอยางมีความหมาย

ในขั้นตอนการรับฟงขอคิดเห็นของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญและคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเกี่ยวกั

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ผูที่มีสวนไดสวนเสียและผูแทนจากชุมชนที่ไดรับผลกระทบ

ในการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 

ในการจัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

รวมกับชุมชนทองถ่ินและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญซึ่งรูวิธีการทํางานรวมกับชุมชน

การมีสวนรวมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

ารประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ไดถูกสงใหกับ สผ. แลว สผ

ไมมีเงื่อนไข หรือหามปฏิเสธและบอกใหประชาชนท่ัวไปขอดูรายงานจากบริษัทที่ปรึกษาแทน 

บุคคลที่ไดรับผลกระทบควรมีโอกาสในการตัดสินใจ ไมวาเขาจะตองการใหโครงการยุติหรือดําเนินการตอไปก็

ประชาชนทั่วไปไมมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณารายงาน ดังนั้นจึ

กฎหมายกรณีรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม EIA ถูก

ผลกระทบควรไดรับทราบถึงขอมูลความคืบหนาของรายงาน  

ขอบังคับเพิ่มเติมที่ใหองคกรไมแสวงหาผลกําไร (เชนมูลนิธิ สมาคม 

ที่ทํางานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ ชุมชนและสิทธิมนุษยชน มีสิทธิที่จ

ควรมีการจัดตั้งองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ

การประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน (HRIAs) ควรจัดทําควบคูไปกับการประเมิน

และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIAs) 
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สงเสริมการมีสวนรวมของประชาสังคมเพื่อแกไขขอพิพาทดานสิ่งแวดลอมใหรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
รับรองวาผูท่ีมีอํานาจทางการเมืองจะไมสามารถมีอิทธิพลตอโครงการพัฒนาที่สามารถมีผลกระทบตอชุมชน

เพื่อทบทวนกระบวนการ
และใหชุมชนมีสวนรวมอยางมีความหมาย:  

ชาญและคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเกี่ยวกับ

ผูที่มีสวนไดสวนเสียและผูแทนจากชุมชนที่ไดรับผลกระทบ

(EIA) แตทํางานอยางใกลชิด

รวมกับชุมชนทองถ่ินและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญซึ่งรูวิธีการทํางานรวมกับชุมชน

(EIA) นั้นสะทอนความจริง

แลว สผ.ควรเผยแพรรายงานโดย

ไมมีเงื่อนไข หรือหามปฏิเสธและบอกใหประชาชนท่ัวไปขอดูรายงานจากบริษัทที่ปรึกษาแทน  

บุคคลที่ไดรับผลกระทบควรมีโอกาสในการตัดสินใจ ไมวาเขาจะตองการใหโครงการยุติหรือดําเนินการตอไปก็

ไมมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณารายงาน ดังนั้นจึงมีความ

ถูกแกไข ชุมชนของผูที่ไดรับ

มูลนิธิ สมาคม องคกรพัฒนา

ที่ทํางานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ ชุมชนและสิทธิมนุษยชน มีสิทธิที่จะจัดทํารายงานการ

ควรมีการจัดตั้งองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 

การประเมินวิเคราะหผลกระทบ



คณะทํางานกลุมที่ 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นการดําเนินการตามหลักการมาตรฐานและกลไกระหวางประเทศ
● ใหสัตยาบันตอตราสารดานสิทธิมนุษยชนทั้งหมด 

ภายในประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกับ

● โดยเปนไปตามขอสังเกตเชิงสรุปของสหประชาชาติตอรายงานสถานการณสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

พ.ศ. 2560 รัฐบาลไทยควรทบทวนมาตรการที่ลงมติยอมรับในรัฐธร

หมวดที่ 44 47 และ 48 ภายใตการปฏิบัติตามขอกําหนดระหวางประเทศ และสรางความมั่นใจวามาตรการที่

ลงมติยอมรับภายใตรัฐธรรมนูญปจจุบัน อันหมายรวมถึงหมวดที่ 

วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมื

สหประชาชาติ (UNGPs) ที่กําหนดใหมีการจัดหาการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตอเหยื่อที่ถูกละเมิดทางสิทธิ

มนุษยชน 

● รวมมืออยางเต็มที่กับกลไกพิเศษของสหประชาชาติ 
พิเศษ (Special Rapporteur) ดาน
จดหมายเก่ียวกับขอกลาวหาและยอมรับ

● ออกคําเชิญอยางถาวรใหแกผูรายงานพิเศษฯ
 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการยอมรับและปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน 
● ยอมรับ ‘นักปกปองสิทธิมนุษยชน

แนวปฏิบัติของสหประชาชาติวาดวยการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

● พัฒนาคํานิยามที่จัดเจนของนักปกปองสิทธิ

 

 

คณะทํางานกลุมที่ 6:  การปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นการดําเนินการตามหลักการมาตรฐานและกลไกระหวางประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชนทั้งหมด  ถอนตัวจากบางขอกําหนดของสนธิสัญญาและทําใหกฎหมาย

เปนไปในทิศทางเดียวกับพันธกรณดีานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

ขอสังเกตเชิงสรุปของสหประชาชาติตอรายงานสถานการณสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ทบทวนมาตรการที่ลงมติยอมรับในรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ

การปฏิบัติตามขอกําหนดระหวางประเทศ และสรางความมั่นใจวามาตรการที่

ลงมติยอมรับภายใตรัฐธรรมนูญปจจุบัน อันหมายรวมถึงหมวดที่ 279 นั้นสอดคลองกับกติการะหวางประเทศ

วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและเปนไปตามหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

ที่กําหนดใหมีการจัดหาการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตอเหยื่อที่ถูกละเมิดทางสิทธิ

พิเศษของสหประชาชาติ (UN Special Procedures) อันหมายรวมถึงผูรายงาน
ดานสถานการณของนักปกปองสิทธฯิโดยตอบสนองการ
ยอมรับการรองขอของผูท่ีไดรับมอบหมายในการเยี่ยมเยือนประเทศ

ผูรายงานพิเศษฯ (Special Rapporteur) เก่ียวกับสถานการ

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการยอมรับและปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน  
นักปกปองสิทธิมนุษยชน’ ในทางกฎหมาย รวมถึงความสําคัญของงานของคนกลุมนี้โดยลงมติรองรับ

แนวปฏิบัติของสหประชาชาติวาดวยการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

นิยามที่จัดเจนของนักปกปองสิทธฯิและสรางหลักการชี้แนะที่แนนอนในการระบุ
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การปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในประเด็นการดําเนินการตามหลักการมาตรฐานและกลไกระหวางประเทศ 

กบางขอกําหนดของสนธิสัญญาและทําใหกฎหมาย

 

ขอสังเกตเชิงสรุปของสหประชาชาติตอรายงานสถานการณสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ศ. 2557 โดยเฉพาะใน

การปฏิบัติตามขอกําหนดระหวางประเทศ และสรางความมั่นใจวามาตรการที่

นั้นสอดคลองกับกติการะหวางประเทศ

หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

ที่กําหนดใหมีการจัดหาการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตอเหยื่อที่ถูกละเมิดทางสิทธิ

อันหมายรวมถึงผูรายงาน
โดยตอบสนองการอุทธรณที่เรงดวนและ

การรองขอของผูท่ีไดรับมอบหมายในการเยี่ยมเยือนประเทศ 

เก่ียวกับสถานการณของนักปกปองสิทธฯิ  

ในทางกฎหมาย รวมถึงความสําคัญของงานของคนกลุมนี้โดยลงมติรองรับ

แนวปฏิบัติของสหประชาชาติวาดวยการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

ระบุและปกปองพวกเขา 



● ปกปองนักปกปองสิทธิฯและสรางสิ่งแวดลอมทางกฎหมายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของ
● รับรองวาแนวปฏิบัติสําหรับการใหการยอมรับ สนับสนุนและปกปองนักปกปองสิทธิฯจะถูก

มนุษยชนแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ
เปนไปตามที่วางไวอยางชัดเจน 

● รับประกันการมีสวนรวมของนักปกปองสิทธิฯในการปฏิบัติตามและสังเกตการณขอเสนอทางกฎหมายและ
กฎหมายที่มีอยูในการรับรองและ
 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก 
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอนักปกปองสิทธิมนุษยชนและยุติการคุกคามทางดานตุลาการและกฎหมายปดปาก 
(SLAPP) 
● รัฐบาลไทยควรดําเนินตามมาตรการที่จําเปนในการรับประกันเสรี

โดยใหเปนไปตามขอที่ 19 ของกติกา

● ยกเลิกประกาศฉบับที่ 7/2557 ฉบับที่ 

● ปองกันไมใหคําสั่ง คสช. กระทําการท่ีเปน

● หยุดการจับกุมตัวหรือขมขูบุคคลที่ตอตานโครงการเหมืองแรและปโตรเลียมภายใตกฎหมายความมั่นคง เชน 
คําสั่ง คสช. ที่ 3/2558 มาตรา 44 
พ.ศ. 2558 และยกเลิกหรือแกไขกฎหมายเหลานี้เพ่ือรับรองวาจะสอดคลองกับ

● รัฐบาลไทยควรรับมาตรการที่จําเปนในการปกปองนักกิจกรรมดานสิทธิมนุษยชน

การตอสูเพ่ือสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จากถูกขมขู คุกคามและฆาตกรรม โดยใหเปนไปตาม

ขอสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

พ.ศ. 2558)  

● ยกเลิกโทษทางอาญาในความผิดฐาน

ซึ่งหมายรวมถึง พ.ร.บ. วาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร

ขี่การแสดงออกถึงขอคิดเห็นเชิงวิจารณและขอคิดเห็นที่ขัด

● ลงมติรับกฎหมาย anti-SLAPP law 

รัฐบาลเก่ียวกับแนวทางการทํางานของรัฐบาล

● มีสวนรวมในการเสวนาที่เปดกวางและโปรงใสกับนักปกปองสิทธิฯ
สาธารณะ อีกทั้งสงเสริมสภาพแวดลอมที่ทุกคนสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดอยางเต็มที่โดยไมตองกลัวการ
ตอบโตแตอยางใด 

 

 

ปกปองนักปกปองสิทธิฯและสรางสิ่งแวดลอมทางกฎหมายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของพวกเขา
การใหการยอมรับ สนับสนุนและปกปองนักปกปองสิทธิฯจะถูก

ศ. 2562 – 2566) และใหการรับประกันการปฏิบัติโดยมีผลลัพธท่ีคาดหวัง

รับประกันการมีสวนรวมของนักปกปองสิทธิฯในการปฏิบัติตามและสังเกตการณขอเสนอทางกฎหมายและ
และปกปองนักปกปองสิทธิฯ 

เสรีภาพในการแสดงออก (FOE) และเสรีภาพในการชุมนุม 
นักปกปองสิทธิมนุษยชนและยุติการคุกคามทางดานตุลาการและกฎหมายปดปาก 

รัฐบาลไทยควรดําเนินตามมาตรการที่จําเปนในการรับประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในทุกรูปแบบ 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ฉบับที่ 3/2558 และยกเลิก พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ

กระทําการท่ีเปนการจํากัดเสรภีาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุม

หยุดการจับกุมตัวหรือขมขูบุคคลที่ตอตานโครงการเหมืองแรและปโตรเลียมภายใตกฎหมายความมั่นคง เชน 
44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 และ พ

ไขกฎหมายเหลานี้เพ่ือรับรองวาจะสอดคลองกับมาตรฐาน
จําเปนในการปกปองนักกิจกรรมดานสิทธิมนุษยชนอันหมาย

การตอสูเพ่ือสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จากถูกขมขู คุกคามและฆาตกรรม โดยใหเปนไปตาม

ขอสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

ในความผิดฐานหมิ่นประมาทและหลีกเลี่ยงการใชบทบัญญัติเก่ียวกับความรับผิดทางอาญา

วาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรและกฎระเบียบอ่ืนๆ 

ขี่การแสดงออกถึงขอคิดเห็นเชิงวิจารณและขอคิดเห็นที่ขัดแยง 

SLAPP law เพ่ือปองกันภาคเอกชนในการปดปากนักปกปองสิทธิ

รัฐบาลเก่ียวกับแนวทางการทํางานของรัฐบาล 

กวางและโปรงใสกับนักปกปองสิทธิฯ องคกรชุมชน นักกิจกรรมการเมือง และ
แวดลอมที่ทุกคนสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดอยางเต็มที่โดยไมตองกลัวการ
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พวกเขา 

การใหการยอมรับ สนับสนุนและปกปองนักปกปองสิทธิฯจะถูกบรรจุลงในแผนสิทธิ
และใหการรับประกันการปฏิบัติโดยมีผลลัพธท่ีคาดหวัง

รับประกันการมีสวนรวมของนักปกปองสิทธิฯในการปฏิบัติตามและสังเกตการณขอเสนอทางกฎหมายและ

เสรีภาพในการชุมนุม (FOA) และสราง
นักปกปองสิทธิมนุษยชนและยุติการคุกคามทางดานตุลาการและกฎหมายปดปาก 

ภาพในการแสดงความคิดเห็นในทุกรูปแบบ 

ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

การชุมนุมสาธารณะโดยทันท ี

และเสรีภาพในการชุมนุม 

หยุดการจับกุมตัวหรือขมขูบุคคลที่ตอตานโครงการเหมืองแรและปโตรเลียมภายใตกฎหมายความมั่นคง เชน 
และ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 
มาตรฐานระหวางประเทศ 

อันหมายรวมถึงผูท่ีทํางานใน

การตอสูเพ่ือสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จากถูกขมขู คุกคามและฆาตกรรม โดยใหเปนไปตาม

ขอสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (มิถุนายน 

บทบัญญัติเก่ียวกับความรับผิดทางอาญา

และกฎระเบียบอ่ืนๆ  ในฐานะเครื่องมือที่กด

เพ่ือปองกันภาคเอกชนในการปดปากนักปกปองสิทธิฯขอเสนอแนะตอ

องคกรชุมชน นักกิจกรรมการเมือง และ
แวดลอมที่ทุกคนสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดอยางเต็มที่โดยไมตองกลัวการ



● อบรมเจาหนาที่ตํารวจในประเด็นนักปกปองสิทธิ

สะดวกและผูรักษาความยุติธรรมแทนที่จะมองเห็นเปนศัตรู

● สรางความไววางใจระหวางรัฐและบุคคลหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบ

● ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนควรถูกแยกออกจากประเด็นความมั่นคง 

● รับและปรับใชมุมมองในมิติทางเพศ

คดีความ เชน เจาหนาที่ตรวจสอบหญิง

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการเขาถึงการเยียวยา
● ตอสูกับการละเวนความผิดของผูกระทํา

จะเปนไปอยางยุติธรรมและทันทวงที ผูกระทําผิดไดรับกา

เจาหนาที่รัฐดําเนินการตามมาตรการปองกันที่

● ปดการสอบสวนหรือยกเลิกขอหาที่มี

ภายใตกฎหมายระหวางประเทศอยางสันติ

● ทบทวนและพัฒนากลไกกองทุนยุติธรรมและ

● สรางหนวยงานที่เปนอิสระในการปกปองนักปกปองสิทธิ

● คดีความที่เก่ียวของกับคําสั่ง คสช

● นักปกปองสิทธฯิควรไดรับการคุมครองพยานเมื่อรูสึ

ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
● ทบทวน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ

หลักการปารีส เพ่ือรับประกันวามุมมองมิติทางเพศและความหลากหลา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและเพ่ือทําใหมั่นใจไดวากรรมการสิทธิ

สิทธิมนุษยชนท่ีนาเชื่อถือเพ่ือสามารถตรวจสอบกรณกีารละเมิดสิทธิมนุษยชนไดอยางเปนอิสระ 

● รับรองวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนอิส

โดยใหเปนไปตามหลักการปารีส เพื่อชี้แจงขอกังวลที่ 

● ยกเลิกมาตรา 44 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ

ชี้แจงและรายงานเก่ียวกับการรายงานสิทธิมนุษยชนที่ไมถูกตองและไม

ถูกใชโดยรัฐบาลทหารในการปดปากนักปกปองสิทธิ

ตามหลักการปารีส  

 

 

อบรมเจาหนาที่ตํารวจในประเด็นนักปกปองสิทธิฯและสิทธิ เพ่ือใหเห็นนักปกปองสิทธิฯเปน

แทนที่จะมองเห็นเปนศัตรู 

สรางความไววางใจระหวางรัฐและบุคคลหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบ 

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนควรถูกแยกออกจากประเด็นความมั่นคง  

เพศในการปกปองนักปกปองสิทธิฯ ควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการสอบสวน

คดีความ เชน เจาหนาที่ตรวจสอบหญิง 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการเขาถึงการเยียวยา 

ตอสูกับการละเวนความผิดของผูกระทําผิดในกรณีการละเมิดนักปกปองสิทธิฯ โดยทําใหมั่นใจวาการตรวจสอบ

จะเปนไปอยางยุติธรรมและทันทวงที ผูกระทําผิดไดรับการตัดสิน เหยื่อไดรับการเยียวยาท่ีเหมาะสม และ

เจาหนาที่รัฐดําเนินการตามมาตรการปองกันที่ทําใหมั่นใจไดวาการละเมิดจะไมเกิดขึ้นอีก

เลิกขอหาที่มีตอนักปกปองสิทธิฯและขอหาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการใชสิทธิและเสรีภาพ

อยางสันติ 

ทบทวนและพัฒนากลไกกองทุนยุติธรรมและการเขาถึงกองทุน 

ที่เปนอิสระในการปกปองนักปกปองสิทธฯิ 

คสช. หรือกฎหมาย SLAPP Law ที่กําลังอยูในการพิจารณา

ควรไดรับการคุมครองพยานเมื่อรูสกึถูกขมขูแมจะไมเปนการขมขูที่เกิดขึ้นโดยทันทีทันใด 

ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ: 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 

หลักการปารีส เพ่ือรับประกันวามุมมองมิติทางเพศและความหลากหลายทางเพศเปนคุณสมบัติหนึ่งของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและเพ่ือทําใหมั่นใจไดวากรรมการสิทธิฯ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณดาน

สิทธิมนุษยชนท่ีนาเชื่อถือเพ่ือสามารถตรวจสอบกรณกีารละเมิดสิทธิมนุษยชนไดอยางเปนอิสระ 

รับรองวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนอิสระและเปนสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติที่เปนธรรม 

โดยใหเปนไปตามหลักการปารีส เพื่อชี้แจงขอกังวลที่ GANHRI กลาวถึงในชวงการทบทวนเม่ือป พ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ

ก่ียวกับการรายงานสิทธิมนุษยชนที่ไมถูกตองและไมเปนธรรมในประเทศไทย โดยมาตรา 

ถูกใชโดยรัฐบาลทหารในการปดปากนักปกปองสิทธิฯและเสียงวิพากษวิจารณ โดยมาตราดังกลาวมิไดเปนไป
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องสิทธิฯเปนผูอํานวยความ

มาตรการที่เหมาะสมในการสอบสวน

โดยทําใหมั่นใจวาการตรวจสอบ

รตัดสิน เหยื่อไดรับการเยียวยาท่ีเหมาะสม และ

มั่นใจไดวาการละเมิดจะไมเกิดขึ้นอีก 

ที่เก่ียวของกับการใชสิทธิและเสรีภาพ

ที่กําลังอยูในการพิจารณาควรถูกเพิกถอน 

กถูกขมขูแมจะไมเปนการขมขูที่เกิดขึ้นโดยทันทีทันใด  

. 2560 เพ่ือใหเปนไปตาม

ยทางเพศเปนคุณสมบัติหนึ่งของ

มีความเชี่ยวชาญและประสบการณดาน

สิทธิมนุษยชนท่ีนาเชื่อถือเพ่ือสามารถตรวจสอบกรณกีารละเมิดสิทธิมนุษยชนไดอยางเปนอิสระ  

ระและเปนสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติที่เปนธรรม 

กลาวถึงในชวงการทบทวนเม่ือป พ.ศ. 2558 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 เพ่ือ

ธรรมในประเทศไทย โดยมาตรา 44 

เสียงวิพากษวิจารณ โดยมาตราดังกลาวมิไดเปนไป



● ขอรองทุกขดานสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติได

การตอบโตจากภาคธุรกิจ เชน กรณีธรรมเกษตรและ แรงงานขามชาติ 

● คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตองเปนอิสระและเขมแข็งในดานสิทธิมนุษยชนมากกวาที่เปนอยู

กระตือรือรนในการปกปองนักปกปองสิทธิ

ในทิศทางเดียวกับหลักการปารีส 

ขอเสนอแนะตอภาคเอกชน 

● ปฏิบัติตามหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

กับนักปกปองสิทธิมนุษยชน และมองวานักปกปองเปน

วาเปนผูสอดสอง ผูสนับสนุน และ

● ลงมติรับนโยบายเพ่ือปกปองนักปกปองสิทธิ

คุกคามนักปกปองสิทธิฯ  

● ใหนักลงทุนไทยลงมติรอบรับนโยบายเพ่ือใหคํามั่นสัญญาวาจะไม

นักปกปองสิทธิฯ และปดปากนักปกปองสิทธิฯ

● จัดหาการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพใหกับนักปกปองสิทธิฯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ดานสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับนั้นควรเปนความลับ เพ่ือไมใหเกิด

การตอบโตจากภาคธุรกิจ เชน กรณีธรรมเกษตรและ แรงงานขามชาติ 14 คน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตองเปนอิสระและเขมแข็งในดานสิทธิมนุษยชนมากกวาที่เปนอยู

กระตือรือรนในการปกปองนักปกปองสิทธิฯ มากขึ้น โดยมีเจาหนาที่ที่อุทิศตนใหกับงานในพ้ืนที่และใหเปนไป

 

หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาต ิ (UNGP) ขอที่

กับนักปกปองสิทธิมนุษยชน และมองวานักปกปองเปนบุคลากรผูเชี่ยวชาญสําคัญและ

วาเปนผูสอดสอง ผูสนับสนุน และผูอํานวยความสะดวก  

ปกปองนักปกปองสิทธฯิและปองกันการที่บริษัทไทยและสาขาของบริษัทไทยขมขูหรือ

ใหนักลงทุนไทยลงมติรอบรับนโยบายเพ่ือใหคํามั่นสัญญาวาจะไมลงทุนในโครงการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

และปดปากนักปกปองสิทธิฯ ที่ตอตานโครงการ 

จัดหาการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพใหกับนักปกปองสิทธิฯ  

60 

รับนั้นควรเปนความลับ เพ่ือไมใหเกิด

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตองเปนอิสระและเขมแข็งในดานสิทธิมนุษยชนมากกวาที่เปนอยู และมีความ

ที่อุทิศตนใหกับงานในพ้ืนที่และใหเปนไป

ขอที่18 และปรึกษาหารือ

และรับรองนักปกปองสิทธิฯ

และปองกันการที่บริษัทไทยและสาขาของบริษัทไทยขมขูหรือ

ลงทุนในโครงการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของ



ทบทวนประเด็นการประชุมในวันที่สอง
คุณเด็บบี สต็อทฮารด เลขาธิการ FIDH 
ประชุมทุกทานสําหรับการมีสวนรวมและการสนับสนุนใหประเทศไทยและประเทศอื่น
ทํางานในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
เผาพ้ืนเมือง และการตอสูของคนกลุมนี้ในประเทศไทย และเรียกรองใหรัฐบาลไทยยอมรับชนเผาพ้ืนเมืองใน
รัฐธรรมนูญไทย เพราะคนกลุมนี้มิใชผูรุกล้ํา แตเปนผูปกปองพ้ืนปา

 

คุณลีวีโอ ซาแรนเดรีย ผูเชี่ยวชาญดานหลักนิติธรรมและก
สหประชาชาติ สวนภูมิภาค กรุงเทพฯ 
ความหมายอีกวา จุดสําคัญของแผนปฏิบัติการ
ตางๆ และวางกรอบเวลา คาใชจาย และบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมาย กระบวนการดังกลาวจะทําให
งายในการติดตามผล และภาคประชาสังคมควรชวยกระทรวงยุติธรรมระบุและ
ยิ่งไปกวานั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการฯ สามารถเขาถึงขอมูลมหาศาล
โดยจะเห็นไดวา แผนปฏิบัติการฯ สวนใหญมิได
ความสามารถของกลไกการเยียวยาที่มีอยู
นาเชื่อถือ ถือวาเปนหัวใจสําคัญเชนกัน ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาตัวบงชี้ เราตองสามารถที่จะใชตัวบงชี้ เพ่ือทําความ
เขาใจสถานะปจจุบันของเราและสถานะที่เรา
ประเด็นเรงดวนหลายประเด็นที่ประเทศไทยควรสํารวจแนวทางการสัมฤทธิผลภายใตเวลาที่กําหนด

 
 
 
 

 

 

ทบทวนประเด็นการประชุมในวันที่สอง 
FIDH และผูกอตั้งองคกร ALTSEAN-Burma กลาวแสดงความยินดีกับผูเขารวม

ประชุมทุกทานสําหรับการมีสวนรวมและการสนับสนุนใหประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน มีสวนรวมและ
ในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คุณเด็บบียังสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญในการรับรูถึงความเปนอยูของชน

พ้ืนเมือง และการตอสูของคนกลุมนี้ในประเทศไทย และเรียกรองใหรัฐบาลไทยยอมรับชนเผาพ้ืนเมืองใน
รัฐธรรมนูญไทย เพราะคนกลุมนี้มิใชผูรุกล้ํา แตเปนผูปกปองพ้ืนปาที่สําคัญที่สุด ของประเทศไทยอยางแทจริง 

ผูเชี่ยวชาญดานหลักนิติธรรมและการปองกันภาวะวิกฤติ สํานักโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ สวนภูมิภาค กรุงเทพฯ ยังไดเนนย้ําถึงความสําคัญของกระบวนการแผนปฏิบัติการ

ของแผนปฏิบัติการระดับชาติชาติคือตองมีความเฉพาะเจาะจง 
คาใชจาย และบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมาย กระบวนการดังกลาวจะทําให

งายในการติดตามผล และภาคประชาสังคมควรชวยกระทรวงยุติธรรมระบุและลําดับความสําคัญของประเด็นเหลานั้น 
ยิ่งไปกวานั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แหงชาติควรมีบทบาทที่สําคัญกวานี้ในการจัดทํา
คณะกรรมการฯ สามารถเขาถึงขอมูลมหาศาลซึ่งเปนประโยชนตอการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โดยจะเห็นไดวา แผนปฏิบัติการฯ สวนใหญมิไดกลาวถึงการเยียวยา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนควรประเมิน
ความสามารถของกลไกการเยียวยาที่มีอยู ไมวาจะเปนกลไกตุลาการหรือกลไกนอกตุลาการ การจัดเก็บขอมูลที่
นาเชื่อถือ ถือวาเปนหัวใจสําคัญเชนกัน ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาตัวบงชี้ เราตองสามารถที่จะใชตัวบงชี้ เพ่ือทําความ
เขาใจสถานะปจจุบันของเราและสถานะที่เราพึงประสงคในอนาคต ในการทําเชนนั้น ในการนี้

หลายประเด็นที่ประเทศไทยควรสํารวจแนวทางการสัมฤทธิผลภายใตเวลาที่กําหนด
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กลาวแสดงความยินดีกับผูเขารวม

ในอาเซียน มีสวนรวมและ
ยังสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญในการรับรูถึงความเปนอยูของชน

พ้ืนเมือง และการตอสูของคนกลุมนี้ในประเทศไทย และเรียกรองใหรัฐบาลไทยยอมรับชนเผาพ้ืนเมืองใน
ประเทศไทยอยางแทจริง  

ารปองกันภาวะวิกฤติ สํานักโครงการพัฒนาแหง
กระบวนการแผนปฏิบัติการระดับชาติที่มี

 แบงประเด็นตามกิจกรรม
คาใชจาย และบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมาย กระบวนการดังกลาวจะทําให

ความสําคัญของประเด็นเหลานั้น 
ดทําแผนปฏิบัติการระดับชาต ิ

แผนปฏิบัติการระดับชาติฉบับดังกลาว 
ถึงการเยียวยา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนควรประเมิน

ไมวาจะเปนกลไกตุลาการหรือกลไกนอกตุลาการ การจัดเก็บขอมูลที่
นาเชื่อถือ ถือวาเปนหัวใจสําคัญเชนกัน ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาตัวบงชี้ เราตองสามารถที่จะใชตัวบงชี้ เพ่ือทําความ

ในอนาคต ในการทําเชนนั้น ในการนี้เราจะสามารถระบุ
หลายประเด็นที่ประเทศไทยควรสํารวจแนวทางการสัมฤทธิผลภายใตเวลาที่กําหนด 



บทสรุป 
มูลนิธิมานุษยะ ไดรวบรวมการสนทนาและแผนงาน 
ผูเชี่ยวชาญลงในรายงานการประเมินสถาน
และแบงปนประสบการณดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และเนนผลกระทบ
ของธุรกิจ การประชุมผูเชี่ยวชาญมุงเนนที่
ชุมชนมอบใหจะไดรับการบรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
จัดเตรียมโดยชุมชนอยางครอบคลุม จากความชวยเหลือของมานุษยะเปนการเสนอโอกาสสําคัญให
ทําใหม่ันใจไดวาแผนปฏิบัติการระดับ
รวมถึงชุมชนที่ไดรับผลกระทบดวย 
 
มานุษยะรูสึกยินดีและขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวม และหวังวาการประชุมในครั้งนี้จะเปนโอกาสสําหรับผูที่ดําเนินการ
รับผิดชอบการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับ
ในประเทศไทยเพ่ือนําขอมูลที่ไดรับอยางลนหลามมาใชอยางมีประสิทธิภาพในประเด็นดังกลาว
    

 

 

มูลนิธิมานุษยะ ไดรวบรวมการสนทนาและแผนงาน ในการบรรจุขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่จัดทําโดยชุมชนและ
รายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคม การใหเวทีกับชุมชนในการพูดคุย

และแบงปนประสบการณดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และเนนผลกระทบที่รุนแรงตอชุมชนทองถิ่นจากการดําเนินงาน
ของธุรกิจ การประชุมผูเชี่ยวชาญมุงเนนที่การสรางความมั่นใจวาเสียงของชุมชนจะถูกรับฟง

ในแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ ที่กําลังจะเกิดข้ึนนี้ ยิ่งไปกวานั้น ขอเสนอแนะ
ครอบคลุม จากความชวยเหลือของมานุษยะเปนการเสนอโอกาสสําคัญให

ระดับชาติท่ีกําลังจะเกิดข้ึนนี้เปนตัวแทนและตอบสนองความตองการของคนไทย 

มานุษยะรูสึกยินดีและขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวม และหวังวาการประชุมในครั้งนี้จะเปนโอกาสสําหรับผูที่ดําเนินการ
ระดับชาติฯ และเปนแกนนําในการสรางความพยายามดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทยเพ่ือนําขอมูลที่ไดรับอยางลนหลามมาใชอยางมีประสิทธิภาพในประเด็นดังกลาว
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คิดเห็นและขอเสนอแนะที่จัดทําโดยชุมชนและ
การณสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคม การใหเวทีกับชุมชนในการพูดคุย

รุนแรงตอชุมชนทองถิ่นจากการดําเนินงาน
สรางความมั่นใจวาเสียงของชุมชนจะถูกรับฟงโดยรัฐบาล และขอมูลที่

ชาติฯ ที่กําลังจะเกิดข้ึนนี้ ยิ่งไปกวานั้น ขอเสนอแนะที่ได
ครอบคลุม จากความชวยเหลือของมานุษยะเปนการเสนอโอกาสสําคัญใหแกรัฐบาลในการ

ติท่ีกําลังจะเกิดข้ึนนี้เปนตัวแทนและตอบสนองความตองการของคนไทย 

มานุษยะรูสึกยินดีและขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวม และหวังวาการประชุมในครั้งนี้จะเปนโอกาสสําหรับผูที่ดําเนินการ
ดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทยเพ่ือนําขอมูลที่ไดรับอยางลนหลามมาใชอยางมีประสิทธิภาพในประเด็นดังกลาว 
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ภาคผนวก 1 
กําหนดการ 
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ภาคผนวก 2 

รายชื่อผูเขารวมงาน 

เลขท่ี ชื่อ - นามสกุล 

1 นางสาวเอมิลี่ ประดิจิต 

2 นางสาวชารล็อต ลัช  

3 นางสาวนาดา ไชยจิตต  

4 นางสาวศุภมาศ ผลพระ 

5 นางสาวธนิดา อิทธิวัตร 

6 นายเอมิล คินลี โกติเยร 

7 นางสาวจูเลียต เลโอนี 

 

 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

องคกร 

ผูจัดประชุม 

ผูกอตั้งและ& ผูอํานวยการ 
มูลนิธิมานุษยะ  

หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ

ชุมชน 

นักวิจัยและนักรณรงคดาน
สิทธิมนุษยชน มูลนิธิมานุษ
ยะ  

หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ

ชุมชน 

ผูประสานงานฝายพัฒนา
ศักยภาพชุมชน มูลนิธิมานุษ
ยะ 

หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ

ชุมชน 

เจาหนาที่โครงการ มูลนิธิ
มานุษยะ 

หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ

ชุมชน 

เจาหนาที่โครงการ มูลนิธิ
มานุษยะ 

หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ

ชุมชน 

ที่ปรึกษา มูลนิธิมานุษยะ  หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ

ชุมชน 

อาสาสมัคร มูลนิธิมานุษยะ หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ

ชุมชน 
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ประเด็น 

หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติและการเสริมสรางศักยภาพของ

ชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติและการเสริมสรางศักยภาพของ

หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติและการเสริมสรางศักยภาพของ

หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติและการเสริมสรางศักยภาพของ

หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติและการเสริมสรางศักยภาพของ

หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติและการเสริมสรางศักยภาพของ

หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติและการเสรมิสรางศักยภาพของ



8 นางสาวลินน ีคริสเตียนสัน 

9 นางสาวเลยลา โมฮามัด  

10 นางสาวลูซี่ แซนดเลอร 

นักปกปองสิทธิ

11 นายปกรณ อารีกุล 

12 นายวิรุฬห สะแกคุม  

13 นางพุดตาล สะแกคุม 

14 นายณัฐวุฒิ เกษม  

15 นางศุกาญจนตา สุขไผตา  

16 นายตี๋ นาหยอด 

17 นายสุชาติ อินตะ  

 

 

 อาสาสมัคร มูลนิธิมานุษยะ หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ

ชุมชน 

นักศึกษาฝกงาน มูลนิธิมานุษ
ยะ 

หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ

ชุมชน 

นักศึกษาฝกงาน มูลนิธิมานุษ
ยะ 

หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ

ชุมชน 

นักปกปองสิทธิมนุษยชน สมาชิกชุมชน และนักวิชาการ

สิทธิแรงงาน 

ผูประสานงานหลักภาคกลาง
และตะวันออก เครือขาย 
Thai CSO Coalition for 
the UPR 

สิทธิแรงงาน/ 

ประธานมูลนิธิสมาพันธ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

สิทธิแรงงาน/ 

ผูประสานงานมูลนิธิสมาพันธ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  

สิทธิแรงงาน/ 

ผูชวยดานการรณรงค 
Environmental Justice 
Foundation (EJF) 

สิทธิแรงงาน/ 

 ผูประสานงานเครือขาย BHR 
ภาคเหนือ/ ผูจัดการสหพันธ
แรงงานขามชาติ (MWF)  

สิทธิแรงงาน/ 

เยาวชนแรงงานขามชาติ 
สหพันธแรงงานขามชาติ 
(MWF)  

สิทธิแรงงาน/ 

สหพันธแรงงานขามชาติ 
(MWF)  

สิทธิแรงงาน/ 
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หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติและการเสริมสรางศักยภาพของ

หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติและการเสริมสรางศักยภาพของ

หลักชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติและการเสริมสรางศักยภาพของ

สมาชิกชุมชน และนักวิชาการ 

/ สหภาพแรงงาน 

/ สหภาพแรงงาน 

/ สหภาพแรงงาน 

/ สหภาพแรงงาน 

/ สหภาพแรงงาน 

/ สหภาพแรงงาน 

/ สหภาพแรงงาน 



18 นายกองภพ เสนนันทา 

19 นางสาวนาตยา เพชรรัตน 

20 นางสาววรรณพงษ ยอดเมือง

21 นางสาวชัชลาวณัย เมืองจันทร 

22 นางสาวทฏษฎี สวางยิ่ง  

23 นายศริิศกัดิ์ ไชยเทศ  

24 นางสาววิมลเรขา ศิริชัยราวร
รณ 

25 นายอุดม งามเมืองสกุล 

สิทธิในท่ีดิน ทรัพย

26 นายไชยณรงค เศรษฐเชื้อ 

27 นายศราวุฒิ ปนกันทา 

 

 

สหพันธแรงงานขามชาติ 
(MWF)  

สิทธิแรงงาน/ 

STELLA Maris จังหวัด
สงขลา  

สิทธิแรงงาน/ 

นางสาววรรณพงษ ยอดเมือง ผูประสานงานหลักภาคกลาง
และตะวันออก เครือขาย 
Thai CSO Coalition for 
the UPR 

สิทธิแรงงาน/ 

เมืองจันทร  ผูจัดการมูลนิธิ Empower สิทธิแรงงาน/ 

ผูจัดการเครอืขายสุขภาพและ
โอกาส (HON)  

สิทธิแรงงาน/ 

นักเคลื่อนไหวดาน LGBTI/ 
เจาของกิจการ Le Spa 
Massage  

สิทธิแรงงาน/ 

นางสาววิมลเรขา ศิริชัยราวร อาจารยประจําคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัย
พะเยา 

สิทธิแรงงาน/ 

อาจารยประจําคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัย
พะเยา 

สิทธิแรงงาน/ 

สิทธิในท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

อาจารยประจํามหาวิทยาลัย
มหาสารคราม  

สิทธิในที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม

ผูประสานงานภาคเหนือ 
เครือขาย Thai CSO 
Coalition for the UPR นัก
กฎหมายสิทธิมนุษยชน ศูนย
พิทักษและฟนฟูสิทธิชุมชน
ทองถิ่น (Center for 
Protection and Revival of 
Local Community Rights) 

สิทธใินที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม
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/ สหภาพแรงงาน 

/ สหภาพแรงงาน 

/ สหภาพแรงงาน/ LGBTI 

/ สหภาพแรงงาน/ พนักงานบริการ 

/ สหภาพแรงงาน/ พนักงานบริการ 

/ สหภาพแรงงาน/ พนักงานบริการ 

/ สหภาพแรงงาน/ พนักงานบริการ 

/ สหภาพแรงงาน/ พนักงานบริการ 

กรธรรมชาติ และผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  

สิทธิในที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม 

ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม 



28 นางนภาพร สงปรางค 

29 นายสมบูรณ คําแหง 

30 นายสมยศ โตะหลัง  

31 นางสาวเกาซัร อาลีมามา 

32 นางสาวอัสมะ ตันหยงดาโอะ 

33 นายสมภา ใจกลา 

34 นายมะนาวี เด็งโด 

35 นายอัสมี ปุ 

36 นางกานดา ประโมงกิจ 

37 นางจิตติ ประมงกิจ  

สิทธิชมุชน การมีสวนรวมของประชาชน 

 

 

รักษาการประธานกรรมการ 
มูลนิธิมานุษยะ & นัก
กฎหมายสิทธิมนุษยชน   

สิทธใินที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม

หัวหนาชุมชนปากบารา  สิทธใินที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม

สมาชิกชุมชนปากบารา  สิทธใินที่ดิน ทรัพยากรธร
ทางสิ่งแวดลอม

ผูประสานงานภาคใต 
เครือขาย Thai CSOs 
Coalition for the UPR 
ผูชวยดานกฎหมาย ศูนย
ทนายความมสุลิม (MAC) 

สิทธใินที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม

นางสาวอัสมะ ตันหยงดาโอะ  ผูประสานงานภาคใต 
เครือขาย Thai CSOs 
Coalition for the UPR 
เจาหนาที่ดานรณรงค 
Pattani Institute  

สิทธใินที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม

ผูประสานงานเครือขาย BHR 
ภาคใต นักเคลื่อนไหวดาน
สิทธใินที่ดิน ชุมชนตําบลตะ
แพน  

สิทธใินที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม

นักเคลื่อนไหวดานสิทธิทาง
ที่ดิน ชุมชนบูโด 

สิทธใินที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม

นักเคลื่อนไหวดานสิทธิทาง
ที่ดิน ชุมชนสายบุร ี

สิทธใินที่ดิน ทรัพยากรธรรมช
ทางสิ่งแวดลอม

ชนเผาพื้นเมือง 

เครือขายสตรีชนเผาของ
ประเทศไทย (IWNT)  

ชนเผาพ้ืนเมือง

เครือขายสตรีชนเผาของ
ประเทศไทย (IWNT)  

ชนเผาพ้ืนเมือง

มชน การมีสวนรวมของประชาชน & การปกปองนักปกปองสิทธิฯ
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ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม 

ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม 

ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม 

ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม 

ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม 

ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม 

ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม 

ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม 

ชนเผาพ้ืนเมือง/ FPIC/ แยงยึดที่ดิน  

ชนเผาพ้ืนเมือง/ FPIC/ แยงยึดที่ดิน  

การปกปองนักปกปองสิทธิฯ 



38 นางสาว คะติมะ หลีจะ  

39 นางสาวณัฐพร อาจหาญ   

40 นายดิเรก เหมนคร  

41 นางรอกีเยาะะ สะมาแอ 

42 นางสาวตัสนีม แทนบํารุง  

43 นางสาวเสาวณีย แกวจุล
กาญจน 

44 นายณัฐวุฒิ โชติการ 

45 นายฐิติพล ภักดีวานิช 

46 นางสาว ส.รัตนมณี พลกลา

48 นางสาว กานต ตามี 

50 นางสาว อําพร ไพรพนาสัมพันธ

51 นายวัชรชัย จิรจินดากุล 

 

 

เครือขายสตรีชนเผาของ
ประเทศไทย (IWNT)  

ชนเผานักปกปองสิทธิฯ
สังหารนอกกระบวนการยุติธรรม

 นักเคลื่อนไหวดาน
สิ่งแวดลอม และ นักวิจัย 
มูลนิธิมานุษยะ  

สิทธิชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน 
การปกปองนักปกปองสิทธิฯ

หัวหนาชุมชนของชุมชนเทพา 
เครือขายสงขลาปตตานีไมเอา
ถานหิน  

สิทธิชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน 
การปกปองนักปกปองสิทธิฯ

ผูหญิงนกัปกปองสิทธิฯชุมชน
เทพา เครือขายสงขลา
ปตตานีไมเอาถานหิน  

สิทธิชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน
การปกปองนักปกปองสิทธิฯ

 สมาชิกชุมชนเทพา เครือขาย
สงขลาปตตานีไมเอาถานหิน  

สิทธิชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน 
การปกปองนักป

อาจารยประจํา คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

สิทธิชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน 
ปกปองนักปกปองสิทธิฯ

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  

สิทธิชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน 
การปกปองนักปกปองสิทธิ

คณบดีคณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

สิทธิชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน 
การปกปองนักปกปองสิทธิ

รัตนมณี พลกลา ผูรวมกอตั้งและผู
ประสานงานของมูลนิธิศูนย
ขอมูลชุมชน และทนายความ
สิทธิมนุษยชน  

สิทธิชุมชน และ

ทนายความศูนยขอมูลชุมชน 
(CRC) 

สิทธิชุมชน และ

การลงทุนขามพรมแดน & ขอตกลงการคาเสรี 

นางสาว อําพร ไพรพนาสัมพันธ เครือขายสตรีชนเผาของ
ประเทศไทย (IWNT)  

ชนเผาพ้ืนเมือง

อาจารยประจําคณะ
นิติศาสตร NIDA 

การลงทุนขามพรมแดน การละเมิดขาม
พรมแดน การลงทุนขามพรมแดนของไทย
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ชนเผานักปกปองสิทธิฯ/ การอุมหาย/ การ
สังหารนอกกระบวนการยุติธรรม 

สิทธิชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน และ 
การปกปองนักปกปองสิทธิฯ 

สิทธิชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน และ 
การปกปองนักปกปองสิทธิฯ 

สิทธิชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน และ 
การปกปองนักปกปองสิทธิฯ 

สิทธิชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน และ 
การปกปองนักปกปองสิทธิฯ 

สิทธิชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน & การ
ปกปองนักปกปองสิทธิฯ 

สิทธิชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน และ 
นักปกปองสิทธิ 

สิทธิชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน และ 
การปกปองนักปกปองสิทธิ 

และ การเขาถึงการเยียวยา 

และ การเขาถึงการเยียวยา 

ชนเผาพ้ืนเมือง/ RCEP 

การลงทุนขามพรมแดน การละเมิดขาม
พรมแดน การลงทุนขามพรมแดนของไทย 



52 ศาสตราจารย วิทิต มันตาภรณ 

53 ดร. สุริยา เดวา  

54 นางสาวโกลดา เบนจามิน  

55 นางสาว เด็บบี สต็อทฮารด 

56 นางสาวครีเซล โลเปซ 

57 นางอังคณา นีละไพจิตร 

58 ศาสตราจารยอมรา พงศาพิชญ

59 ดร. สมนึก จงมีวศิน 

60 นายสมพงค สระแกว  

61 นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์ 

 

 

ผูเชี่ยวชาญ 

ศาสตราจารย วิทิต มันตาภรณ  ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ 
ศาสตราจารยกิตติคุณประจํา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
วิทยาลัย 

ผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศ

สมาชิกของคณะทํางานวา
ดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติ 

ผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศ

 นักวิจัยอาเชียตะวันออกเฉียง
ใต ตัวแทน Business & 
Human Rights Resource 
Center (BHRRC)  

ผูเชี่ยวชาญระดับภูมิภาค
องคกรและการเขาถึงการเยียวยา

นางสาว เด็บบี สต็อทฮารด  เลขาธิการ FIDH และผูกอตั้ง
องคกร ALTSEAN-Burma 

ผูเชี่ยวชาญระดับภูมิภาค
ระดับชาติฉบับคูขนานของประเทศพมา

นักวิจัยอาวุโส องคกร 
ALTSEAN-Burma  

ผูเชี่ยวชาญระดับภูมิภาค
ระดับชาติฉบับคูขนานของประเทศพมา

กรรมการสิทธิดานสิทธิ
มนุษยชน คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

ผูเชี่ยวชาญระดับชาติ
สิทธิฯ 

มรา พงศาพิชญ ศาสตราจารยกิตติคุณประจํา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
วิทยาลัย ประธาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ 

ผูเชี่ยวชาญระดับประเทศ
มุมมองเรื่องเพศ

อาจารยประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปกร  

ผูเชี่ยวชาญระดับชาติ
การลงทุนขามพรมแดน การจัดการที่ยั่งยืน

ผูอํานวยการ/ผูกอตั้ง มูลนิธิ
เครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน 

ผูเชี่ยวชาญระดับชาติ

ผูอํานวยการมูลนิธิศักยภาพ
ชุมชน 

ผูเชี่ยวชาญระดับชาติ
ชุมชน  
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ผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศ 

ผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศ 

ผูเชี่ยวชาญระดับภูมิภาค: ความรับผดิชอบของ
องคกรและการเขาถึงการเยียวยา 

ผูเชี่ยวชาญระดับภูมิภาค: แผนปฏิบัติการ
ชาติฉบับคูขนานของประเทศพมา 

ผูเชี่ยวชาญระดับภูมิภาค: แผนปฏิบัติการ
ชาติฉบับคูขนานของประเทศพมา 

ผูเชี่ยวชาญระดับชาติ: การปกปองนักปกปอง

ผูเชี่ยวชาญระดับประเทศ: ผูเชี่ยวชาญดาน
มุมมองเรื่องเพศ 

ผูเชี่ยวชาญระดับชาติ: ประเด็นดานสิ่งแวดลอม 
การลงทุนขามพรมแดน การจัดการที่ยั่งยืน 

ผูเชี่ยวชาญระดับชาติ: ประเด็นแรงงานขามชาติ 

ผูเชี่ยวชาญระดับชาติดานการสงเสริมศักยภาพ



62 นางสาวพัชรีบูลย สกุลพิทักษ
ผล 

63 นายเนติธร ประดิษฐสาร 

64 นายปฐมรัก นาเงนิ 

65 นางสาว คาเทีย ชิริซซี  

66 นาย ลิวิโอ ซาแรนเดรีย  

67 นายฌอน ลี 

68 นางสาววิกตอเรีย เดอ เมลโล

69 นายเอกวุฒิ เวชโกสินทร 

 

 

นางสาวพัชรีบูลย สกุลพิทักษ ผูเชี่ยวชาญดานการเฝา
ระมัดระวังอยางจริงจังดาน
สิทธิมนุษยชนและผูเชี่ยวชาญ
พิเศษดานการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชน 

ผูเชี่ยวชาญระดับชาติ
ชี้แนะวาดวยเรื่องธุรกิจ

รองประธานกรรมการเครือ
เจริญโภคภัณฑ รอง
เลขาธิการเครือขายโกลบอล
คอมแพ็กประเทศไทย ชมรม 
CSR แหงประเทศไทย 

เสาที่ 2 - ความรับผิดชอบของธุรกิจ

นักวิเคราะห โครงการเรื่อง
การจัดการที่ยั่งยืนของ ปตท 
กรุป 

เสาที่ 2 - ความรับผิดชอบของธุรกิจ

หนวยงานขององคการสหประชาชาติ 

รองผูแทนสํานักงานขาหลวง
ใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ 

สํานักงานขาหลวงใหญ
สหประชาชาติ

ผูจัดการโครงการธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน โครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ 

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ

นักเชี่ยวชาญพิเศษดาน
นโยบายโครงการธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค 
โครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ 

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ

นางสาววิกตอเรีย เดอ เมลโล เจาหนาที่โครงการ โครงการ
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระดับ
ภูมิภาค โครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ 

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ

นักศึกษาฝกงาน โครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ 

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
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ผูเชี่ยวชาญระดับชาติ: เสาที่ 2 ของหลักการ
ชี้แนะวาดวยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

ความรับผิดชอบของธุรกิจ 

ความรับผิดชอบของธุรกิจ 

สํานักงานขาหลวงใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ 

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 



70 ดร. เสรี นนทสูต ิ

71 นางสาวเอมอร เสียงใหญ  

72 นางสาวนรีลักษณ แพไชยภูมิ

73 นางจีรภรณ ศิริพลัง ทุมมาศ 

74 นายภูมิใจ แมนมินทร 

75 นายเจิมปุญญ จิปภพ 

76 นางสาวปราณิศา ชินกุลกิจ
นิวัฒน 

 

 

เจาหนาที่ภาครัฐ 

ผูแทนประเทศไทยของ
คณะกรรมาธิการระหวาง
รัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิ
มนุษยชนประเทศไทย  

ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติฯ และผูแทนประเทศไทย
คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซยีนวาดวย
สิทธิมนุษยชน

รองอธิบดีกรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวง
ยุตธิรรม 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม 

ชยภูมิ ผูอํานวยการกองสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ 
กระทรวงยุติธรรม 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม 

นางจีรภรณ ศิริพลัง ทุมมาศ  นักวิชาการยุติธรรมชํานาญ
การ 

กรมคุมครองสิทธิและเ
ยุติธรรม 

เจาหนาที่สงเสริมสิทธิ
เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม 

เจาหนาที่สงเสริมสิทธิ
เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม 

นางสาวปราณิศา ชินกุลกิจ นิติกร กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม 
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ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการแผนปฏิบัติการ
ชาติฯ และผูแทนประเทศไทยของ

คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซยีนวาดวย
สิทธิมนุษยชนประเทศไทย 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง



77 นายประสิทธิ์ ปวาวัฒนาพานิช

78 นางสาวสุพัตรา เชื้อพีย  

79 นางสาววริศรา ลิ้มสําอางค 

80 นางสาวธนาพร คีรติสมิตร 

81 นายการินทร กุญชร ณ อยุธยา 

82 นายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ 

83 นางสาววิภวี วรรณพงษ 

84 นางสาวอังคณา ฉายวิริยะ 

85 นายทรงพล คําป 

 

 

นายประสิทธิ์ ปวาวัฒนาพานิช อาจารยประจําคณะ
นิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ผู
รางแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ฯ ที่ปรึกษาของกระทรวง
ยุติธรรม 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยตุิธรรม 

นักการทูตชํานาญ  กระทรวงตางประเทศ

 กระทรวงตางประเทศ  กระทรวงตางประเทศ 

 กระทรวงตางประเทศ  กระทรวงตางประเทศ 

นายการินทร กุญชร ณ อยุธยา  กระทรวงตางประเทศ  กระทรวงตางประเทศ 

 กระทรวงพลังงาน  กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย

 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) 
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กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง

กระทรวงตางประเทศ 

กระทรวงตางประเทศ  

กระทรวงตางประเทศ  

ะทรวงตางประเทศ  

กระทรวงพลังงาน  

กระทรวงพาณิชย 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
มแหงชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 



86 นายสาววรชยา ลัทธยาพร 

87 นายพรเพชร ปญจปยะกุล 

88 นางสาวชโลธร เลียวชวลิต 

89 นายจันทรรัตน รัตนจันทร 

90 นางสาวชญานีย ปวีราวัฒน

91 วรัตนสุดา ศรารัตนถา  

92 นางสาวสุจิตรา สันทนาพร 

93 พตท. สมเกียรติ อนันตรัตน

94 นายแอนดรู อารมสตรอง 

95 นายไซมอน เลเวอร 

 

 

 สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) 

 กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 

 กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นางสาวชญานีย ปวีราวัฒน สํานักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน  

กระทรวงแรงงาน

สํานักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน  

กระทรวงแรงงาน

 กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

สมเกียรติ อนันตรัตน กองคดีอาญา สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

สถานทูต 

นักการทูตประจําสถารทูต
อเมริกา 

 

ที่ปรึกษาดานการเมือง สถาน
เอกอัครราชทูตอังกฤษ 
ประจําประเทศไทย 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงสาธารณสุข  

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงคมนาคม 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 



96 นางสาวจารุวรี สนิทวงศ ณ 
อยุธยา  

97 นางดรุณี คันฉาย 

98 นางสาวสุวิมล สงวนสัตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

ลาม 

นางสาวจารุวรี สนิทวงศ ณ ลาม  

ลาม  

ลาม  
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