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เอกสาร/ส่ือเผยแพรและขับเคล่ือนผลการศึกษาวิจัยฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพรบทเรียน 
ขอคนพบ และขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของในประเด็น “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” โดยประมวล
องคความรูท่ีปรากฏในรายงานการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของ และรายงานผลการตรวจสอบ
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องคกรชุมชน ภาคเอกชน รวมถึงหนวยงานรัฐท้ังภาคปฏิบัติและภาคนโยบาย เพ่ือใหเกิด
การขับเคล่ือน และสรางรูปธรรมการดําเนินการเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงนําไปใชประโยชนท่ีเก่ียวของ

สงวนลิขสิทธ์ิในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยอมใหแจกจาย 
เปล่ียนแปลง ดัดแปลง หรือใชงานตามตนฉบับ ท่ีไมไดเปนการทําเพ่ือวัตถุประสงค
ในทางการคา แตผูรับอนุญาตตองรับรูความเปนเจาของลิขสิทธ์ิงานท่ีนําไปใชเสมอ 
รวมท้ังเผยแพรงานสรางสรรคใหมบนสัญญาอนุญาตแบบเดียวกันเสมอ

๒
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หนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.)

บทนํา

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการนําไปสูการปฏิบัติในประเทศไทย

ขอเสนอแนะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ท่ี ๒/๒๕๖๓
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๑ ตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงท่ีถูกตองเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไมลาชา และเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางท่ีเหมาะสมในการปองกันหรือแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนตอหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวของ

๒ จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
และเผยแพรตอประชาชน

๓ เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รวมตลอดท้ังการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําส่ังใด ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน

๔ ช้ีแจงและรายงานขอเท็จจริงท่ีถูกตองโดยไมชักชาในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม

๕ สรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน

๖ สงเสริม สนับสนุน และรวมมือแกบุคคล หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา วิจัย และเผยแพรความรูและพัฒนา
ความเขมแข็งดานสิทธิมนุษยชน รวมตลอดท้ังในการใหความชวยเหลือหรือเยียวยาแกผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

๗ สงเสริมและเผยแพรใหเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแตละบุคคลท่ีทัดเทียมกัน 
และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซ่ึงอาจแตกตางกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา

๘ สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน และองคการ
ระหวางประเทศในดานสิทธิมนุษยชน

๙ เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการท่ีประเทศไทยจะเขาเปนภาคีหรือการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา
เก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน

๑๐ หนาท่ีและอํานาจอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ และ ๒๗ กําหนดให กสม.
มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี

๔



 หลังจากการนําเสนอรายงานของประเทศไทยตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบท่ี ๒ ตอคณะทํางาน 
UPR สมัยท่ี ๒๕ เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รัฐบาลไทยไดจัดทําและบังคับใชแผน
ปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) เพ่ือปฏิบัติตามหลักการช้ีแนะสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน (UNGP) โดยจัดต้ังกลไกคณะกรรมการกําหนดแนวทางจัดทํา ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีกระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทําแผน NAP
ท้ังน้ี ไดจัดกระบวนการประเมินขอมูลพ้ืนฐาน (NBA) โดยประชุมรวมกับกลุมผูเช่ียวชาญและหารือกับคณะทํางาน
ดานสิทธิมนุษยชนกับบริษัทขามชาติและองคกรธุรกิจอ่ืน ๆ ของสหประชาชาติ (UN Working Group on Business 
and Human Rights) ในขณะท่ี กสม. ไดปฏิบัติงานในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ท้ังการติดตามตรวจสอบกรณี
เร่ืองรองเรียน และการดําเนินกิจกรรมสงเสริมตาง ๆ โดยไดเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชนเก่ียวกับกระบวนการจัดทําแผน NAP เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนรวม ๑๒ ประเด็นจาก กสม. 
ควบคูกับกระบวนการพัฒนาและจัดทํา NAP จนกระท่ังในป ๒๕๖๑ รัฐบาลไดประกาศใชแผน NAP (ระหวางป ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๕) ครอบคลุมประเด็นหลัก ๔ เร่ือง ไดแก (๑) แรงงาน (๒) ชุมชน ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
(๓) นักปกปองสิทธิมนุษยชน และ (๔) การลงทุนระหวางประเทศและบรรษัทขามชาติ

 ท้ังน้ี ในการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบกรณีรองเรียนของ กสม. ในภาพรวมต้ังแตป ๒๕๕๐ ถึงปจจุบันมีการรองเรียน
ในประเด็นคาบเก่ียวธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจํานวนมาก อาทิ การจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไม การประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม การดําเนินโครงการโรงไฟฟา เหมืองแร การจัดการน้ํา การจัดการขยะ/ส่ิงปฏิกูล การประกอบกิจการ
ฟารมเล้ียงสัตว รวมถึงการดําเนินโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยผูท่ีถูกรองเรียนถึงการกระทําท่ีกระทบหรือละเมิด
สิทธิมนุษยชน เปนท้ังภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการท้ังสวนกลางสวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในระดับตาง ๆ กสม. ใหความสําคัญกับการผลักดันการนําหลักการ UNGP และการติดตามการปฏิบัติของ NAP ใน ๓ สวนหลัก 
คือ (๑) การตรวจสอบกรณีรองเรียนท่ีเก่ียวของ และการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (๒) การสงเสริมและสรางความ
ตระหนักรูดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การสงเสริมการนําเคร่ืองมือ หรือมาตรฐานท่ีเก่ียวของไปปรับใชในหวงโซอุปทาน
ตาง ๆ และ (๓) การศึกษาวิจัยท้ังเชิงเน้ือหาความรู และเชิงปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ

 ดังน้ัน เพ่ือเปนการเผยแพรบทเรียน ขอคนพบ และขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของในประเด็น “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” 
จึงประมวลองคความรูท่ีปรากฎในรายงานการศึกษาวิจัย ๕ ประเด็น๑ และรายงานผลการตรวจสอบและผลการพิจารณา 
ของ กสม. โดยสังเคราะหประเด็น การประเมิน และขอเสนอแนะตาม ๔ ประเด็นหลักในแผน NAP เช่ือมโยงกับขอเสนอ
ของงานวิจัย “การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence: HRDD)” และใชเผยแพร
เปนการท่ัวไปตอประชาชน องคกรชุมชน ภาคเอกชน หนวยงานรัฐและหนวยงานเชิงนโยบาย เพ่ือขับเคล่ือนและ
สรางรูปธรรมการดําเนินการรวมถึงนําไปใชประโยชนท่ีเก่ียวของตอไป เพ่ือการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ในภาพรวมตอไป

 ๑ ดําเนินการโดย กสม. ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนมา ไดแก (๑) มาตรฐานสากลในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือการเคารพสิทธิมนุษยชน (๒) บทบาทของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนในการคุมครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน (๓) การตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence : HRDD) 
(๔) แนวทางในการสงเสริม และคมครองสิทธิของแรงงานขามชาติในประเทศไทย : กรณีแรงงานขามชาติในอุตสาหกรรมสัตวปก และ (๕) การประเมินขอมูลพ้ืนฐาน
ระดับชาติดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Baseline Assessment on Business and Human Rights) : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการท่ีเก่ียวของกับการลงทุน
ของประเทศ และท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม

º·¹Ó
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 การดําเนินธุรกิจท่ีผานมากอใหเกิดผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนในหลายประการ อาทิ การกอมลภาวะ การโยกยาย
ท่ีอยูของชุมชน การละเมิดสิทธิของแรงงานและการเกิดแรงงานบังคับ รวมถึงผลกระทบตอวิถีชีวิตโดยรวมของประชาชน
ในพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจน้ัน ๆ จนทําใหประชาคมและองคกรระหวางประเทศรวมกันสรางบรรทัดฐานเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจ
ท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน โดยในป ๒๕๕๓ องคการสหประชาชาติไดประกาศขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (The United 
Nations Global Compact : UNGC) เปนมาตรการโดยความสมัครใจของภาคธุรกิจภายใตหลักการเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
แรงงาน ส่ิงแวดลอม และการตอตานการคอรัปช่ัน และในป ๒๕๕๔๒ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไดรับรอง
เอกสารหลักการช้ีแนะเร่ืองสิทธิมนุษยชนสําหรับธุรกิจของสหประชาชาติ ภายใตกรอบ “คุมครอง-เคารพ-เยียวยา” 
(The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) : Implementing the United 
Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework)๓ พรอมผลักดันใหประเทศตาง ๆ นําหลักการช้ีแนะ UNGP 
ไปใชใหเกิดผลในประเทศของตน

 ในป ๒๕๕๙ ท่ีประชุมทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในกระบวนการ Universal Periodic Review 
(UPR) รอบท่ี ๒ (วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) รัฐบาลไทยไดรับขอเสนอแนะจากประเทศตาง ๆ จํานวน ๒๔๙ ขอ รวมถึง
ขอเสนอท่ีใหไทยจัดทําและบังคับใชแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan : NAP) 
เพ่ือปฏิบัติการตามหลัก UNGP ซ่ึงรัฐบาลไดจัดต้ังกลไกคณะกรรมการกําหนดแนวทางจัดทํา ติดตาม และประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยมีกระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 
(focal point) มีการจัดทําแผน NAP อยางตอเน่ือง และในป ๒๕๖๑ จากการประชุมกลุมผูเช่ียวชาญและการหารือกับ
คณะทํางานดานสิทธิมนุษยชนกับบริษัทขามชาติและองคกรธุรกิจอ่ืน ๆ ของสหประชาชาติ (UN Working Group on 
the issues of human rights and transnational corporations and other business enterprises) ไดกําหนด
ประเด็นสําคัญ (key priority area) ๔ เร่ือง ไดแก (๑) แรงงาน (๒) ชุมชน ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
(๓) นักปกปองสิทธิมนุษยชน และ (๔) การลงทุนระหวางประเทศและบรรษัทขามชาติ ซ่ึงเปนท่ีมาของการเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับกระบวนการจัดทําแผน NAP เพ่ือใหสอดคลอง
กับหลักสิทธิมนุษยชนรวม ๑๒ ประเด็นจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ซ่ึง กสม. ไดขับเคล่ือนเร่ืองดังกลาว 
โดยรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและระหวางประเทศ อาทิ กระทรวงยติุธรรม คณะกรรมการนโยบายและกํากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สถาบันการเงินและการธนาคาร และหนวยงาน/องคการระหวางประเทศ เพ่ือผลักดันใหมีการ
นําเอาหลักการ UNGP ไปใชในการดําเนินงานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาครัฐและภาคเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจซ่ึง
เก่ียวของโดยตรง ในกระบวนการผลักดันและขับเคล่ือนดังกลาว ท้ัง กสม. และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการดําเนินการ ไดแก 
(๑) การตรวจสอบกรณีรองเรียนท่ีเก่ียวของ และการจัดทําขอเสนอแนะในเชิงนโยบายไปถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ (๒) 
การสงเสริมและสรางความตระหนักรูดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในวงกวาง รวมถึงการสงเสริมการนําเคร่ืองมือ หรือ
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 ๒ ประเทศไทยไดรวมรับรองหลักการ UNGP ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ในป ๒๕๕๔
 ๓ “Protect” รัฐมีหนาท่ีในการคมครองทุกคนภายใตเขตอํานาจรัฐ (jurisdiction) มิใหเกิดการละเมิด สิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ รัฐจะตอง
มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการปกปอง สืบสวนสอบสวน ลงโทษ และเยียวยาผานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีมีประสิทธิภาพ 
 “Respect” ธุรกิจมีความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทตองรและแสดง (know and show) วาตนไดเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทตองรูผลกระทบ 
หลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลตาง ๆ ในทุกท่ีท่ีมีการประกอบกิจการ ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใดหรือธุรกิจประเภทใด และระบุผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
ถาบริษัทพบวาเปนสาเหตุ หรือเปนสวนหน่ึงของผลกระทบทางลบตอสิทธิมนุษยชน บริษัทตองจัดใหมีหรือมีสวนในกระบวนการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 “Remedy” เม่ือเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ึน รัฐตองมีกระบวนการท่ีทําใหแนใจไดวาเหยือ่/ผูเสียหาย สามารถเขาถึงการเยยีวยาท่ีมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปน
กลไกทางศาลหรือกลไกท่ีนอกเหนือจากศาล หรือกระบวนการทาง ปกครอง และเม่ือปรากฏวา ธุรกิจกระทําหรือมีสวนทําใหเกิดผลกระทบทางลบตอสิทธิมนุษยชน 
บริษัทถูกคาดหวังใหริเร่ิม หรือเปนสวนหน่ึงในกระบวนการบรรเทาผลกระทบตอบุคคล/ชุมชนในระดับปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ
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 รัฐบาลไทยไดแถลงรับขอเสนอแนะจากการประชุมทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในกระบวนการ 
UPR รอบท่ี ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จากประเทศตาง ๆ จํานวน ๒๔๙ ขอ และ
ไดพิจารณาตอบรับทันที ๑๘๗ ขอ หน่ึงในน้ัน คือ การเสนอใหไทยพัฒนา รับรอง และบังคับใชแผนปฏิบัติการแหงชาติ
วาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (NAP) เพ่ือปฏิบัติตามหลักการ UNGP๕  ซ่ึงกระทรวงยุติธรรมไดดําเนินการเพ่ือจัดทํา
แผน NAP อาทิ การจัดทํารายงานประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ (National Baseline Assessment : 
NBA) โดยรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถานการณดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสําหรับใชเปนฐานขอมูลในการจัดทําแผน NAP 
การประชุมรวมกับผูเช่ียวชาญจากภูมิภาคอาเซียนเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางการจัดทําแผน NAP และตอมาไดประกาศ
ใชแผน NAP ในป ๒๕๖๑ ซ่ึงมีการเผยแพรและติดตามการดําเนินการตามแผน NAP รวมถึงการพิจารณาทบทวน
แผนดังกลาวเปนระยะ

 สําหรับการดําเนินการของภาคธุรกิจน้ัน จากการประมวลขอมูลจากแหลงตาง ๆ พบวา แมภาคธุรกิจต่ืนตัวเร่ือง
สิทธิมนุษยชนมากข้ึน แตภาคธุรกิจท่ีใหความสําคัญกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนจนถึงข้ันนํามาตรฐานสากลดานสิทธิมนุษยชน 
อาทิ หลักการ UNGP มาใชในกิจการของตนไมมากนัก ดังเชนขอมูลจากงานวิจัยท่ีสํารวจประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอมจากบริษัทพลังงานท่ีใหญท่ีสุด ๑๐ อันดับ๖ โดยงานวิจัยระบุวา ประเด็นเร่ืองการคุมครองสิทธิมนุษยชน
อยูในระดับต่ําสุด และไมมีบริษัทใดไดคะแนนปานกลาง เน่ืองจากหลักเกณฑปานกลาง คือการประเมินความเส่ียง
ดานสิทธิมนุษยชนท้ังในบริษัทเองและในหวงโซอุปทานของบริษัท ซ่ึงไมมีบริษัทใดระบุวา มีการจัดทําในป พ.ศ. ๒๕๕๗๗

สวนประเด็นท่ีบริษัทโดยรวมไดคะแนนต่ําเปนอันดับสองคือ การปฏิบัติท่ีเปนธรรมตอลูกจางเหมาชวง (sub-contract) 
ซ่ึงประเด็นน้ีบางบริษัทมองวา เปนความรับผิดชอบของผูรับเหมาท่ีวาจางเหมาชวงโดยตรง มิใชความรับผิดชอบของบริษัท 
นอกจากน้ี งานวิจัยมีขอสังเกตถึงคะแนนในหมวดผลกระทบตอชุมชนซ่ึงสูงกวาหมวดการปองกันผลกระทบตอชุมชน 
กลาวคือ ในภาพรวม ทุกบริษัทสามารถควบคุมปฏิบัติการระดับโรงงานใหมีความปลอดภัย และไมสงผลกระทบในสาระ
สําคัญชุมชนใกลเคียง แตหลายบริษัทยงัไมใหความสําคัญอยางเพียงพอกับการเปดใหชุมชนมีสวนรวมกับการดําเนินการ
เชิงรุก เพ่ือบรรเทาความกังวลและเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับการส่ือสาร เชน การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผลกระทบจากโรงงาน
ในภาษาท่ีชาวบานเขาใจงาย เปนตน๘  

มาตรฐานท่ีเก่ียวของไปปรับใชในหวงโซอุปทานตาง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมโรงแรมและการทองเท่ียว และอุตสาหกรรม
การเกษตรและปศุสัตว และ (๓) การดําเนินการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือผลักดันใหเกิดการนําสิทธิมนุษยชนไปใช
ในการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ๔ 

 ๔ ในสวนท่ีมีการดําเนินงานโดย กสม. ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนมา ไดแก (๑) รายงานการศึกษาวิจัย เร่ือง “มาตรฐานสากลในการดําเนินธุรกิจ
เพ่ือการเคารพสิทธิมนุษยชน” (๒) รายงานการศึกษาวิจัย เร่ือง “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนในการคุมครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน” (๓) รายงาน
การศึกษาวิจัย เร่ือง “การตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence : HRDD) (๔) รายงานการศึกษาวิจัย เร่ือง “แนวทางในการสงเสริม
และคมครองสิทธิของแรงงานขามชาติในประเทศไทย : กรณีแรงงานขามชาติในอุตสาหกรรมสัตวปก” และ (๕) รายงานการศึกษาวิจัย เร่ือง “การประเมินขอมูลพ้ืนฐาน
ระดับชาติดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Baseline Assessment on Business and Human Rights) : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการท่ีเก่ียวของกับ
การลงทุนของประเทศ และท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม
 ๕ ขอ ๔๘ โดยประเทศสวีเดน
 ๖ ขอมูลจากโครงการวิจัย เร่ือง “การประเมินระดับความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัท พลังงานท่ีใหญท่ีสุด ๑๐ อันดับ เปนการวิจัยท่ีใชผล
การทดสอบชุดตัวช้ีวัดระดับความรับผิดชอบโดยใชขอมูลป ๒๕๕๗ เปนฐาน
 ๗ ยกเวนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) ซึงระบุวาจะจัดทําในป ๒๕๕๘ และต้ังเปาจะดําเนินการตามผลการประเมินในป ๒๕๕๙
 ๘ ขอมูลจาก www.isranews.org/isranews-news/55213-news-55213.html
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วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

๗



 นอกจากน้ี ยังพบวา ผูประกอบการท่ีใหความสําคัญและนํามาตรฐานสากลเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนมาใช มักจะเปน
ผูประกอบการรายใหญหรือเคยเปนผูประสบปญหาจากการดําเนินการท่ีสงผลกระทบดานลบอยางรุนแรงตอบริษัทมากอน 
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เน่ืองจากไดมีหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ยกตัวอยางเชน การประกาศใชแนวปฏิบัติเร่ืองแรงงาน (Practices Guideline on 
Labour) ท่ีสอดคลองกับกฎหมายแรงงาน รับรองหลักการความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ โดยมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติ
ท่ีชัดเจนสําหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การจัดต้ังศูนยธรรมาภิบาล (CG Center) ข้ึน เพ่ือกําหนดการ
ดําเนินการใหบริษัทมีธรรมาภิบาล การจัดทําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Code : CG Code) 
เพ่ือเปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติหนาท่ี โดยมุงหวังใหกิจการมีผลประกอบการท่ีดี
โดยคํานึงถึงความตอเน่ืองในระยะยาว มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูท่ีเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย สังคม และส่ิงแวดลอม 
ตลอดจนสามารถปรับตัวไดภายใตการเปล่ียนแปลงตาง ๆ๙ ท้ังน้ี พบวา ปจจุบันรอยละ ๗๖ ของบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยไดมีการประกาศนโยบายดานสิทธิมนุษยชนของบริษัทแลว

 ในสวนของการเยียวยาผูไดรับผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากการดําเนินโครงการท้ังของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคธุรกิจน้ัน พบวา ท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจโดยเฉพาะกับกรณีท่ีเกิดข้ึนกับโครงการท่ีสงผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน
กับประชาชนจํานวนมาก การเยียวยามักเปนผลจากกระบวนการยุติธรรม เชน ผลจากคําพิพากษาของศาล ซ่ึงมักใช
ระยะเวลานาน เปนภาระแกผูไดรับผลกระทบในการพิสูจนความเสียหาย และมักเกิดข้ึนในรูปแบบของการเยียวยา
ดานการเงิน อยางไรก็ดี บางกรณี ศาลก็ไดมีคําพิพากษาใหมีการเยียวยาในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากการเยียวยา
ดานการเงิน อาทิ กรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีส่ิงแวดลอมไดมีคําพิพากษาเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ กรณีชาวบานคลิต้ี
ท่ีไดรับผลกระทบจากการทําเหมืองแร โดยใหบริษัทคูความตองฟนฟูลําหวยคลิต้ีใหกลับมาใชไดดังเดิมนอกเหนือจาก
การชดใชคาเสียหาย จํานวน ๓๖ ลานบาท๑๐

 ๙ ขอมูลจาก www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1491030960 
 ๑๐ ขอมูลจาก www.bbc.com/thai/thailand-41225292
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เร่ืองขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
กรณีการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP)

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.)
ไดพิจารณาคํารองเรียนขอใหตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในรอบเกือบสองทศวรรษท่ีผานมาพบวา 
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจไมวาท่ีดําเนินการโดย
ภาครัฐหรือภาคเอกชนมีแนวโนมสงผลกระทบตอ
สิทธิมนุษยชนมากข้ึน จากสถิติการรองเรียนตอ กสม. ระหวางป 
๒๕๔๔ – ๒๕๖๐ ปรากฏวา การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยสวนใหญ
สงผลกระทบตอชุมชนและส่ิงแวดลอมซ่ึงเกิดจากการ
ดําเนินกิจการ เชน การบริหารจัดการพลังงาน การประกอบ
กิจการเหมืองแร โครงการพัฒนาหรือการลงทุนขนาดใหญ 
เปนตน ท้ังท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และจากโครงการ
ลงทุนหรือการพัฒนาท้ังของรัฐและเอกชนสัญชาติไทย
ในประเทศเพ่ือนบาน และปญหาสิทธิแรงงาน แรงงาน
ขามชาติ และสิทธิมนุษยชนของผูมีสวนไดเสียและ
กลุมเปราะบาง  

 ปญหาดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะทวีความซับซอนมากข้ึน เม่ือประเทศไทยมีนโยบายเปดเสรีทางเศรษฐกิจ การคา การเงิน 
และการลงทุนระหวางประเทศ สงผลใหบริษัทขามชาติเขามาลงทุนในประเทศไทยจํานวนมาก ในขณะท่ีการสงออกสินคา
ของประเทศไทยก็เผชิญหนากับการใชมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีของประเทศคูคาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เชน กรณี
การใหใบแดงของสหภาพยโุรปตอการทําประมงของไทย เน่ืองจากถูกมองวาการทําประมงของไทยน้ันมีลักษณะเปนการประมง
ท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated  Fishing : IUU Fishing) 
มาตรการเหลาน้ีถือวาเปนมาตรการทางการคาท่ีมิใชภาษีซ่ึงนํามาบังคับใชตอประเทศท่ีมีการสงออกสินคาประมง
ไปยังสหภาพยุโรป สงผลกระทบอยางมากตอรัฐบาลไทยตลอดจนผูประกอบการในอุตสาหกรรมประมง รวมท้ังกลุม
แรงงานไทยและกลุมแรงงานตางดาวหลายหม่ืนคนในอุตสาหกรรมประมง หรือการจัดระดับสถานการณการคามนุษย
ของกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐอเมริกาในรายงานสถานการณการคามนุษย (Trafficking in Persons Report : 
TIP Report) สงผลกระทบตอภาคการคาและอุตสาหกรรมสงออก ทําใหสินคาและผลิตผลทางการเกษตรและการประมง
ของประเทศไทย ถูกหามนําเขา และอาจสงผลตอภาพลักษณของสินคาไทยในสายตาผูบริโภคชาวตางชาติ รวมถึงทําให
ประเทศไทยอาจถูกตัดสิทธิพิเศษทางการคา และมาตรการการชวยเหลือดานตาง ๆ จากประเทศคูคารายสําคัญอีกดวย

๑. ความเปนมา 



๑๐

  กสม. พิจารณาแลวเห็นวา คํารองเรียนประเด็นขางตนมีลักษณะท่ีไมอาจดําเนินการแกไขปญหาใหเสร็จส้ินได
เฉพาะตัวเปนรายกรณี แตจําเปนอยางยิง่ท่ีจะตองมีการแกไขกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติท่ีตองอาศัยการบูรณาการ
ความรวมมือจากหลายภาคสวน เพ่ือแกไขปญหาและปองกันมิใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเร่ืองน้ันหรือลักษณะเดียวกัน
น้ันข้ึนอีก และดวยเหตุท่ีในป ๒๕๕๔ (ค.ศ. ๒๐๑๑) องคการสหประชาชาติไดใหความเห็นชอบกับหลักการช้ีแนะวาดวย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGP) ในการประชุมใหญสามัญของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนคร้ังท่ี ๑๗ และเผยแพรเปนเอกสารเลขท่ี A/HRC/17/31
เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เพ่ือเปนการรับมือตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจในระดับ
ระหวางประเทศ ซ่ึงประเทศไทยไดรวมรับรองหลักการดังกลาวดวย 

 ตอมาในป ๒๕๕๗ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ (UN Human Rights Council) ไดมีขอมติ
ใหประเทศสมาชิกดําเนินการจัดใหมีแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National 
Action Plan on Business and Human Rights: NAP) 
ซ่ึงเปนเอกสารยทุธศาสตรทางนโยบายท่ีไดรับการพัฒนา
โดยรัฐเพ่ือคุมครองผลกระทบสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง
ท่ีเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจ โดยมีความสอดคลองไปกับ
หลักการช้ีแนะแหงสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน ดวยเหตุน้ี ประเทศไทยจึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
ปรับปรุงกฎหมายภายใน กฎระเบียบและสภาพแวดลอม
ใหตอบสนองตอประเด็นดานสิทธิมนุษยชน โดยสอดคลอง
กับมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน
 

 ดังน้ัน กสม. จึงไดจัดทําขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุ มครองสิทธิมนุษยชน 
กรณีการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human 
Rights: NAP) เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี โดยเปนไปตามหนาท่ีและอํานาจท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) และมาตรา ๔๒ ซ่ึงบัญญัติให กสม. เสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมตลอดท้ังการแกไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําส่ังใด ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ วรรคสอง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง



๑๑

 กสม. ไดพิจารณาเอกสารท่ีเก่ียวของ ขอกฎหมาย หลักการสิทธิมนุษยชน สถิติการรองเรียน รายงานสถานการณ
สิทธิมนุษยชนประจําป  รายงานการศึกษาวิจัย ขอมูลจากการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ กสม. พบประชาชน ๕ ภูมิภาค 
และเวทีสัมมนาวิชาการแลวเห็นควรมีขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
เก่ียวกับกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓ ) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) และมาตรา ๔๒ ดังน้ี

 ๒.๑ ควรระบุการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
และมาตรการแกไขปญหาดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย รวมถึงมาตรการปองกันและเยียวยา
ท่ีมีประสิทธิภาพกรณีเกิดผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน
ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทางธุรกิจ โดยอาจใชขอมูล
จาก กสม. รวมถึงรายงานการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนท่ี กสม. เคยเสนอตอคณะรัฐมนตรีและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเปนสวนหน่ึงในการพิจารณาประกอบ
กับขอมูลอ่ืน ๆ จากหนวยงานของรัฐ ภาคประชาสังคม 
และผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือนําขอมูลเหลาน้ีไปวิเคราะห
และจัดทํานโยบายรวมถึงมีมาตรการการแกไขปญหา
ท่ีรอบดานและมีประสิทธิภาพ

 ๒.๒ ควรกําหนดหลักเกณฑเบ้ืองตนท่ีองคกรธุรกิจ
ท่ีต้ังอยูในดินแดน หรือเขตอํานาจอธิปไตยของไทยตอง
ปฏิบัติตามหลักการช้ีแนะแหงสหประชาชาติวาดวย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGP) โดยในการริเร่ิมหรือ
พัฒนาโครงการต องคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ
สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนและผลกระทบตอประชาชน
ในพ้ืนท่ีในโครงการกอนตัดสินใจดําเนินโครงการ 
และพิจารณาระบุแผนงานในการจัดต้ังกลไกหรือกําหนด
ภารกิจการกํากับดูแลการลงทุนในตางประเทศของ
ผูลงทุนสัญชาติไทยใหเคารพตอหลักการสิทธิมนุษยชน

๒. สาระสําคัญของเร่ือง
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 ๒.๓ ควรจัดทํารายงานการประเมินสภาพแวดลอม 
สถานการณสําคัญดานธุรกิจ และกรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึน ท้ังในประเทศและตางประเทศ
ท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทย (National Baseline 
Assessment: NBA) รวมท้ังศึกษาประเด็นปญหา 
และชองวางและการประเมินแนวโนมสถานการณดานธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนและปญหาสําคัญ ท่ีเกิดข้ึนภายใน
ประเทศ ในชวงระยะเวลาท่ีแผนจะมีผลบังคับใชระยะเวลา
ไมต่ํากวา ๕ ป โดยควรมีความเฉพาะเจาะจงกับบริบท
และระบุถึงปญหาผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนอยาง
รายแรงของภาคธุรกิจตามความเปนจริง ซ่ึงอยางนอย
ควรประกอบดวยสถานการณท่ีเปนปจจัยเอ้ือ อุปสรรค 
และความท  าทายด  าน ธุ ร กิจ กับ สิท ธิม นุษยชน
ของประเทศไทย จํานวน ๔ มิติ ประกอบไปดวย มิติดาน
เศรษฐกิจ มิติดานสังคม มิติดานส่ิงแวดลอม และมิติทาง
ดานการเมืองการปกครอง

 ๒.๔ ควรระบุถึงการนํานโยบายวาดวยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม เพ่ือแกไขปญหาดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ในกรณีเฉพาะใด ๆ และควรระบุถึงปญหาอุปสรรคและ
ขอทาทายในการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
ตอสิทธิมนุษยชน และระบุข้ันตอนท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการแกไขปญหาดังกลาว เชน การจัดสรรงบประมาณ
ท่ีเพียงพอ การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีผูบังคับ
ใชกฎหมายและการเพ่ิมมาตรการเพ่ือแกไขปญหา
การทุจริตของเจาหนาท่ี โดยอาจระบุมาตรการสงเสริม
สนับสนุนใหภาคธุรกิจจัดทํารายงานการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights 
Due Diligence: HRDD) และเปดเผยตอสาธารณชน 
รวมถึงความเส่ียงและผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Risk and Impact Assessment) 
เพ่ือใหมีการสงเสริมความโปรงใสและความรับผิดชอบของ
บริษัทในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนอันเกิดข้ึน
จากการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
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 ๒.๕ ควรระบุหลักประกันท่ีจะทําใหรัฐวิสาหกิจ
เปนผูนําในการเคารพและสงเสริมการทําธุรกิจท่ีเคารพ
สิทธิมนุษยชน โดยอาจกําหนดแผนการบรรจุบทบัญญัติ
ใหมีกลไกการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยการคํานึงถึง
หลักการดานสิทธิมนุษยชนไวในกฎหมายการพัฒนาการกํากับ
ดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการกํากับดูแล
ใหรัฐวิสาหกิจดําเนินประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน 
และการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน 
(HRDD) ในการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจดวย โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในรัฐวิสาหกิจหรือองคกรภาคเอกชนท่ีไดรับอนุญาต 
ใหดําเนินการในเร่ืองส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการ
ทางกายภาพ การขนสง สารสนเทศการส่ือสาร และ
การบริการอ่ืน ๆ รวมถึงบริการอิเล็กทรอนิกสและบริการ
ในกรณีฉุกเฉินท่ีเป ดหรือจัดให แก สาธารณะและ
ตองมีหลักประกันวาทุกคนสามารถเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวก
และบริการน้ันได (Accessibility Rights for All)

 ๒.๖ ควรระบุถึงการรับประกันใหมีการเคารพ
สิทธิมนุษยชนในกิจกรรมทางธุรกิจซ่ึงอาจไดรับการสนับสนุน
และใหประกันการลงทุน โดยควรระบุใหมีการศึกษา
ความเส่ียงและผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนในการจัดทํา
บริการสาธารณะดังกลาวโดยบริษัทเอกชนหรือกรณี
ท่ีมีการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ
จัดทําโครงการ โครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
ท่ีเปนหนาท่ีของรัฐ โดยรัฐมอบหมายหนาท่ี ใหภาคเอกชน
ดําเนินการจัดทําโครงการดังกลาวแทนผานสัญญา
รวมลงทุน (Public-Private Partnership) มาตรการ
และกลไกการกํากับดูแลเพ่ือแกไขปญหาผลกระทบ
ดังกลาว อีกท้ังยังควรใชหลักการประเมินความเส่ียง
ดานสิทธิมนุษยชนและการเฝาระวังดานสิทธิมนุษยชน
อยางจริงจังในการจัดทําบริการสาธารณะและสัญญา
การรวมลงทุนน้ันดวย
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 ๒.๗ ควรระบุหลักประกันการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ โดยระบุให หนวยงาน
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจศึกษาแนวทางในการมีมาตรการ
ท่ีมีประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุ ตามท่ี กสม. ไดมีขอเสนอแนะในรายงาน
ผลการพิจารณาเพ่ือเสนอแนะนโยบายหรือขอเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมาย เร่ือง รางพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐดวยตามรายงาน
ผลการพิจารณาท่ี ๒๐๖/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ประกอบดวย

 ๒.๘ ควรระบุถึงแผนการบูรณาการ และประกัน
ความสอดประสานดานนโยบายในประเด็นท่ีเก่ียวของ
กับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภายในหนวยงานของรัฐ 
รวมไปถึงการระบุแนวนโยบายและเช่ือมโยงกับแผน
ยทุธศาสตรฉบับตาง ๆ อาทิ แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
แผนการขับเคล่ือนวาระแหงชาติ : สิทธิมนุษยชนรวม
ขับเคล่ือน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(National agenda : Integrated human rights 
for mobilizing “Thailand 4.0” policy towards 
sustainable development) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 
โดยตองสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศดาน
สิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี รวมถึงการกํากับ
ดูแลภาคธุรกิจใหเคารพสิทธิมนุษยชนตามขอบเขต
อํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ

  ๒.๙ ควรระบุหลักการสําคัญท่ีจะประกันวาการ
ลงนามในสนธิสัญญาดานการคาระหวางประเทศ
ของไทยจะไมสงผลกระทบดานลบตอสิทธิมนุษยชน 
โดยอาจระบุใหรัฐบาลตองพิจารณาการประเมินผลกระทบ
ดานสิทธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอตกลงดังกลาว 
รวมถึงควรพิจารณาขอบทเพ่ือความม่ันคงแหงสัญญา 
(Stabilization clause) ในขอตกลงการลงทุนจะไม
สงผลกระทบตอการดําเนินนโยบายของรัฐในการสงเสริม 
คุมครอง และปรับปรุงการดําเนินการ ใหสอดคลองกับ
หลักการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยอาจพิจารณาแนวทาง
การเจรจาบนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนดวย
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 ๒.๑๐ ควรระบุแผนงานและรายละเอียดในการเพ่ิม
ศักยภาพ ความรู การแกไขปญหาความไมเทาเทียมกัน 
รวมถึงอุปสรรคในการเขาถึงกระบวนการเยียวยาท่ีมี
ประสิทธิภาพแกผูท่ีไดรับผลกระทบจากกิจกรรมทาง
ธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบาง โดยควรระบุ
มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพท้ังท่ีใชไดเปนการท่ัวไปและ
ท่ีใชเฉพาะรายอุตสาหกรรมในประเด็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเปนการเฉพาะ เพ่ือเปนการแกไขอุปสรรค
ท่ีขัดขวางการเขาถึงกระบวนการยติุธรรมท่ีมีประสิทธิผล 
ท้ังการขาดขอมูล ความรูและการคุมครองผูท่ีถูกละเมิด
สิทธิหรือนักปกปองสิทธิมนุษยชนจากการถูกคุกคาม 
ท้ังน้ี มาตรการดังกลาวควรรวมถึงการสรางความเขมแข็ง
และสรางความตระหนักในเร่ืองของสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิทางกฎหมายของบุคคลหรือชุมชน

 อีกท้ังควรวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีอยูในกลุม
เปราะบางหรือบุคคลชายขอบ รวมถึงเรงรัดการแกไขกฎหมายเพ่ือปองกันการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดี โดยไมสุจริต
หรือบิดเบือนขอเท็จจริงเพ่ือกล่ันแกลงหรือเอาเปรียบหรือฟองคดีโดยมุงหวังผลอยางอ่ืนยิ่งกวาประโยชนท่ีพึงได
ตามปกติธรรมดา เชน การยื่นฟองศาลในพ้ืนท่ีหางไกลเพ่ือใหจําเลยไดรับความยากลําบากในการเดินทางไปตอสูคดี
หรือการฟองจําเลยในขอหาท่ีหนักกวาความเปนจริงเพ่ือใหจําเลยตองยอมกระทําหรือไมกระทําการอันเปนการมิชอบ 
โดยเฉพาะการฟองเพ่ือคุกคามการใชสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของจําเลยในการปองกันตนเองหรือปกปองประโยชน
สาธารณะ หรือการฟองโดยผูเสียหายไมยอมมาปรากฏตัวอันเปนการสรางความเดือดรอนแกผูท่ีถูกฟองรองและ
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ เปนตน

 ๒.๑๑ ควรระบุถึงแผนการ มาตรการ แนวทาง 
และวิธีการการแกไขปญหาชองวางทางกฎหมายและ
กระบวนการทางปกครองท่ีเปนอุปสรรคตอการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม โดยในแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ 
อาจระบุใหมีการศึกษาวิเคราะห ระบุ และมีมาตรการ
จัดการชองวางทางกฎหมายและกระบวนการพิจารณา
คดีท่ีอาจสงผลกระทบตอการเขาถึงกระบวนการเยยีวยา
ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในกรณีท่ัวไปและในกรณีท่ีเก่ียวของ
กับประเด็นสิทธิมนุษยชนเฉพาะหรือท่ีเก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง ท้ังน้ี ควรพิจารณา
ครอบคลุมหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังหมด
ท่ีเก่ียวของ เชน ศาลแรงงาน และแผนกคดีส่ิงแวดลอม
ในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง เปนตน



๑๖

 ๒.๑๒ ควรระบุถึงกลไกการเยียวยานอกกระบวน
การยุติธรรมของรัฐ และกฎหมายวาดวยการเยียวยา
นอกกระบวนการยุติธรรม กลไกการรองทุกขนอก
กระบวนการยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
โดยพิจารณาเพ่ิมอํานาจใหแกหนวยงานดังกลาวให
ครอบคลุมและเพียงพอเพ่ือแกไขปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมทางธุรกิจ เพ่ือจะได
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกลไกการแกไขปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทางธุรกิจไดอยาง
สมบูรณและมีประสิทธิภาพ

ดาวนโหลดรายงานฉบับเต็ม ไดท่ี

ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชน กรณีการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติ

วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ท่ี ๒/๒๕๖๑
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 จากการทบทวนสถานการณดานสิทธิแรงงาน พบความกาวหนาในการบังคับและปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
เก่ียวกับประเด็นแรงงานท่ีเนนใหการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติตามนโยบายท่ีมีผลเปนการคุมครอง
แรงงาน ท้ังการประกันคาแรงข้ันต่ํา ความปลอดภัยในการทํางานและประกันการเขาถึงบริการดานสุขภาพ
และความยติุธรรมของแรงงานโยกยายถ่ินฐานอยางเทาเทียมกัน ดวยการเปดใชระบบการจดทะเบียนแรงงาน
ขามชาติและออกกฎหมายใหม เพ่ือตอบสนองตอขอเสนอแนะดังกลาว อยางไรก็ตาม ดวยพลวัตของการโยกยาย
ถ่ินฐานของแรงงาน ท้ังแรงงานภายในประเทศและแรงงานขามชาติ สงผลใหรัฐไทยตองประสบกับขอทาทาย
ในการคุมครองสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคีอยู ในปจจุบัน 

มาตรฐานการคุมครองแรงงานถวนหนาขอเท็จจริง
ยังพบวา บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ มุงเนนการคุมครองแรงงานโดยแยก
เฉพาะกลุม อันสงผลถึงสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองท่ี
แตกตางกัน ไมกอใหเกิดความเทาเทียมตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย

แรงงานขามชาติไมสามารถเขาถึงสิทธิของกองทุน
ประกันสังคมทั้ง ๗ สิทธิไดอยางสมบูรณ อาทิ กรณี
สิทธิในการเบิกเงินสงเคราะหบุตรแรงงานขามชาติ
ไมสามารถเบิกไดเหมือนแรงงานไทยดวยเงื ่อนไข
ของประกันสังคม ท้ังน้ียังมีเร่ืองของสิทธิตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานซ่ึงแรงงานขามชาติไมไดรับดวย เชน 
วันหยุดพักผอนประจำป (๖ วันตอป) วันหยุดตาม
ประเพณี (๑๓ วันตอป) วันลาปวยตองไดรับคาจาง
ปละ ๓๐ วัน วันลาทำหมัน วันลาไปศึกษาเรียนรู และ
คาจางในวันลาคลอด ๔๕ วัน เปนตน

การกำหนดกรอบกฎหมายภายในใหสอดคลองกับ
อนุสัญญาองคการ แรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 
๘๗ และฉบับที่ ๙๘ โดยผลของการแกไข พระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราช
บัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กระทบตอสิทธิในการรวมกลุมของแรงงานถูกแบง
แยกออกตามประเภทกลุม แรงงาน ไมเปนไปตาม
หลักการเดียวกันอีกทั้งกระบวนการแกไขกฎหมาย
ดังกลาวไมผานการรับฟงความเห็นจากกลุมแรงงาน 
ซึ่งมีสวนไดเสียโดยตรงตอการบังคับใช

ปจจุบันแรงงานขามชาติในประเทศไทยยังไมสามารถ
รวมกันจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือดำรงตำแหนงเปน
กรรมการ อนุกรรมการ และท่ีปรึกษาสหภาพแรงงาน 
แตมีสิทธิเพียงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไดเทาน้ัน

 ๑๑ ประมวลและสังเคราะหจาก (๑) แนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติในประเทศไทย: กรณีแรงงานขามชาติในอุตสาหกรรมสัตวปก (๒๕๖๓) 
และ (๒) ขอมูลนําเสนอการประชุมติดตามสถานการณดานแรงงานใน แผน NAP รวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔



๑๙
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การข้ึนทะเบียนแรงงานขามชาติขอเท็จจริงปรากฏวา 
การดำเนินการนโยบายดังกลาวเปนนโยบายยังไม
ครอบคลุมทุกกลุมแรงงานและผูติดตาม มีการเก็บ
คาใชจายเกินกวาท่ีกฎหมายกำหนด โดยผานนายหนา
ที่ผิดกฎหมาย

แรงงานขามชาติในไทยยังคงเสียคาใชจายในการ
พิสูจนสัญชาติในอัตราท่ีสูงมากซ่ึงราคาตามท่ีรัฐบาล
กำหนดแรงงานขามชาติสัญชาติเมียนมามีคาธรรมเนียม 
๓,๕๕๐ บาท แตในความเปนจริงแรงงานเมียนมา
มีคาใชจายถึง ๘,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ บาทหรือมากกวาน้ัน

กลไกติดตามการดำเนินงานของรัฐโดยการมีสวนรวม
ของแรงงาน ปจจุบันยังไมมีกลไกในการติดตามการ
ปฏิบัติงานในทุกระดับที่มีผลเปนการคุมครองสิทธิ
ของแรงงานและกำหนดหนาที่แกรัฐหรือนายจาง 
โดยตัวแรงงานเองและองคกรภาคประชาสังคม จึง
ไมกอใหเกิดระบบการตรวจสอบถวงดุลที่ดีตลอดจน
เกิดการเลือกปฏิบัติตอกลุมแรงงานโดยการออกและ
การบังคับใชกฎหมาย

รัฐบาลไมมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตอแรงงาน
ขามชาติที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เชน แบบรับรอง
รายการทะเบียนประวัติของคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาต
ใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ท.ร.๓๘/๑ 
ของแรงงานขามชาติที่ขึ้นทะเบียนตอหนวยงานของ
กระทรวงมหาดไทย ไมสามารถใชเปนเอกสารยืนยัน
สิทธิทางประกันสังคมของกระทรวงแรงงานได

การเขาเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิ
ของแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว

จากการทำงานรวมกันของเครือขายยังพบวาบุตรของ
แรงงานขามชาติยังไมสามารถเขาถึงสิทธิทางการศึกษา
และสุขภาพ รวมท้ังประเทศไทยไมมีนโนบายใหสิทธิ
แกผูติดตาม

การคามนุษย แมประเทศไทยจะลงนามและเขาเปน
ภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรม
ขามชาติท ี ่จ ัดต ั ้ง ในลักษณะองคกร (United 
Nations Convention against Transnational 
Organized Crime: UNTOC) และพิธีสารเพ่ือปองกัน
ปราบปรามและลงโทษ การคามนุษยโดยเฉพาะสตรี
และเด็ก ที่บังคับใชเสริมอนุสัญญา (Protocol to 
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 
Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention 
against Transnational Organization Crime) 
แตการอนุวัติการโดยเฉพาะการกำหนดคำนิยาม
การคามนุษยยัง ไมตรงกับขอ 3 แหงพิธีสารดังกลาว 
จึงกอใหเกิดปญหาในการตีความและการบังคับใช
กฎหมายตามพระราชบัญญัติปองกันและ ปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑

ยังพบปญหาการนำพาแรงงานขามชาติหลอกลวง 
ใหมาทำงานในประเทศไทย 



๒๐
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๑. การแกไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยเฉพาะมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ และ มาตรา ๔๐ ใหมีเน้ือหา
 ของการคุมครองสิทธิอันเปนมาตรฐานเดียวกันโดยไมแบงแยก
๒. การแกไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
 ฉบับท่ี ๘ และ ฉบับท่ี ๙๘ และประกันวาในการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมายตองผานการรับฟงความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย
 ในประเด็นน้ันอยางเครงครัด
๓. การปรับใหนโยบายดังกลาวเปนนโยบายถาวรท่ีสามารถเปดใชบริการไดตลอด มีการตรวจสอบและทบทวนมาตรการ
 โดยภาคประชาสังคม รวมท้ังควรขยายระบบใหครอบคลุมถึงการจดทะเบียนผูติดตาม
๔. การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการทํางานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
 กฎหมายวาดวยผูรับงานไปทําท่ีบานและกฎหมายอ่ืน
๕. การลงนามเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถ่ินฐานและสมาชิก
๖. การแกไขมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา มนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 โดยเฉพาะการใหนิยามคําวา แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ใหเปนไปตามขอ 3 แหงพิธีสารเพ่ือปองกันปราบปราม
 และลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก และเพ่ิมบทบาทของผูตรวจสอบแรงงานในการระบุเหยือ่การคามนุษย
 และปองกันสภาวะการทํางานท่ีเอาเปรียบตามขอเสนอแนะของผูรายงานพิเศษดานการคามนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่ง
 สตรีและเด็ก
๗. ตามขอสรุปเชิงเสนอแนะของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ
 ถึงประเทศไทยป ๒๕๕๕ ขอท่ี ๒๒ และผูรายงานพิเศษดานการคามนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีและเด็กกรณี
 ประเทศไทยป ๒๕๕๕ รัฐควรจัดกลไกเพ่ิมเติมเพ่ือปกปองแรงงานขามชาติและแกไขระบบยติุการจางงานเพ่ือปองกัน
 การขมเหงโดยผูจางงาน
๘. ตามขอสรุปเชิงเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
 ทางการเมืองถึงประเทศไทย ป ๒๕๔๘ รัฐควรพิจารณาการจัดต้ังกลไกท่ีใชในการรับเร่ืองรองเรียนและการเขาถึง
 ของแรงงานในประเด็นละเมิดสิทธิแรงงาน รวมถึงการยึดเอกสารสวนบุคคล
๙. แรงงานควรมีสิทธิเขาถึงบริการสังคม สถานศึกษาและเอกสารสวนบุคคลตามหลักการไมเลือกปฏิบัติ
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 จากการติดตามและประเมิน แมรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ไดรับรองสิทธิชุมชน มาต้ังแตป ๒๕๔๐ 
แตการคุมครองสิทธิชุมชนยังมีขอจํากัดอยูพอสมควร 
สวนหน่ึงเปนเพราะมิไดตราหรือแกไขกฎหมายลําดับ
รองใหสอดคลองกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยังคงเปนระบบ
การจัดการโดยรัฐ ประชาชนหรือชุมชนมิไดมีสวนรวม
อยางแทจริง ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐ และ
ประชาชนมากกวาท่ีจะเปนการรวมมือกัน ยิ่งกวาน้ัน 
หลายกรณีนําไปสูการละเมิดสิทธิของประชาชนและชุมชน 
โดยนับต้ังแต ป ๒๕๕๔ ถึงปจจุบัน (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 
๒๕๖๔) มีการรองเรียนประเด็นสิทธิชุมชน ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตอ กสม. จํานวนมาก 
โดยสูงสุดเปนอันดับท่ี ๒ 

 อยางไรก็ดี ในชวงหลายท่ีผานมา รัฐไดแกไขปรับปรุง
กฎหมายเก่ียวกับประเด็นสิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหลายฉบับและ
เก่ียวพันกับหลายประเด็น ซ่ึงกฎหมายเหลาน้ีเปนพัฒนา
การท้ังเชิงบวกและลบตอสิทธิชุมชน โดยนําเสนอตัวอยาง
ในบางประเด็น ดังน้ี

 เม่ือพิจารณาจากประเด็นการรองเรียนนับแตป ๒๕๕๐ - ๒๕๖๔ พบวา ประเด็นท่ีมีการรองเรียน ไดแก การจัดการ
ทรัพยากรท่ีดินและปาไม การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม การดําเนินโครงการโรงไฟฟา เหมืองแร การจัดการน้ํา 
การจัดการขยะ/ส่ิงปฏิกูล การประกอบกิจการฟารมเล้ียงสัตว รวมถึงการดําเนินโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยผูท่ี
ถูกรองเรียน มีท้ังท่ีเปนภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการ ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในระดับตาง ๆ 

 ๑๒ ประมวลและสังเคราะหจาก (๑) แนวปฏิบัติเพ่ือการจัดการรวมประเด็นสิทธิชุมชน : สิทธิชุมชนกับการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และการพัฒนา
รวมถึงสิทธิอ่ืนท่ีเกยีวของ (๒๕๖๓) และ (๒) ขอมูลนําเสนอการประชุมติดตาม สถานการณดานสิทธิชุมชนรวมกับผูมีมีสวนไดสวนเสีย วันท่ี ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔



๒๓

 การจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไม  ถือเปนความขัดแยงเร้ือรังมานานหลายทศวรรษ ระหวางชาวบานท่ีอาศัย
และทําประโยชนในพ้ืนท่ีกับรัฐท่ีตองการควบคุมและจัดการปาเพ่ือการอนุรักษ และการใชประโยชนทางเศรษฐกิจ 
โดยรัฐพยายามแกปญหาขอดังกลาว โดยออกมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เร่ือง พ้ืนท่ีเปาหมาย
และกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีปาไม (ทุกประเภท) ซ่ึงใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาท่ีดิน
ท้ังในพ้ืนท่ีปาอนุรักษและพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ตอมารัฐไดการตรากฎหมายเก่ียวกับการจัดการท่ีดินและปาไมหลายฉบับ 
ไดแก พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รวมท้ังตราพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือแกไขปญหาการอยูอาศัยและทําประโยชนในท่ีดินในเขตปาอนุรักษ 

 อยางไรก็ดี จากรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยป ๒๕๖๓ ของ กสม. ระบุวา ยงัมีประชาชนอีกจํานวนมาก
ท่ีประสบปญหาท่ีดินทํากินและไดรับความเดือดรอนจากการถูกจับกุมและ
ขับไลออกจากท่ีดินเดิมอยู๑๓ นอกจากน้ี ภาคประชาชนบางสวนไดวิจารณ
กฎหมายเหลาน้ีวา ไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เพราะใช
แนวคิดการควบคุมทรัพยากรโดยรัฐ และไมยอมรับสิทธิชุมชน๑๔

 สวนกฏหมายปาชุมชนไมอนุญาตใหขอจัดต้ัง “ปาชุมชน”ในเขตปาอนุรักษ ทําใหชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีปาอนุรักษหลายแหง
ไมสามารถจัดต้ังปาชุมชนได หรือชุมชนหลายแหงท่ีมีการจัดการปาชุมชนอยูแลว ไมสามารถขอรับรองทางกฎหมายได 
อาทิ กรณีกลุมชาติพันธุกะเหร่ียง (ปกาเกอญอ) บานกลาง ตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ดูแลผืนปากวา 
๑๐,๐๐๐ ไร แตไมสามารถเขาเง่ือนไขการจัดต้ังปาชุมชนไดเน่ืองจากอยูในเขตปาอนุรักษ๑๕ 

 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แมจะเปนกฎหมายกลางวาดวย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และแมจะ
มีการแกไขเพ่ิมเติมไปแลว แตก็เปนการแกไขเพียงเล็กนอย
ซ่ึงยังไมนําไปสูการปฏิรูปเชิงระบบ และยังมีเน้ือหาท่ีไม
เปนไปตามบทบัญญัติตามมาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญ 
กลาวคือ ยังไมมีบทบัญญัติรองรับเร่ืองการใหประชาชน
และชุมชนในทองถ่ินท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการอนุรักษ 
คุมครองบํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือ
จัดใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
และความหลากหลายทางชีวภาพ และไดรับประโยชน
จากการดําเนินการดังกลาว

 ๑๓ รายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ป ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
 ๑๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทางเลือก ทางออก พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุมไพบูลย วัฒนศิริธรรม 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) กรุงเทพมหานคร
 ๑๕ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเผยแพรและขับเคล่ือนงานวิจัยสิทธิมนุษยชน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม) (วันท่ี ๖ - ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓) 
โดยกลุมงานวิจัยสิทธิมนุษยชน สํานักกิจการ กสม. สํานักงาน กสม.
 



๒๔

 เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกใหเปนระบบ โดยเฉพาะการสงเสริม
การประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม อยางไรก็ดี 
มีประชาชนในพ้ืนท่ีบางกลุมและนักวิชาการท่ีคัดคาน
การดําเนินการในเร่ืองดังกลาว โดยเฉพาะเร่ืองการ
ประกาศใชผังเมืองในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC Watch) ท่ียกเลิกผังเมืองเดิม ซ่ึง
ผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และเปล่ียน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (สีเขียว) เปนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (สีมวง) 
ซ่ึงถือเปนการทําลายหลักประกันในการคุมครองสิทธิชุมชน
ดานส่ิงแวดลอม และเอ้ือประโยชนใหกับคนเพียงบางกลุม๑๖

 การจัดการทรัพยากรชายฝง มีการตราพระราช
บัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงกําหนดใหมีผูแทนชุมชน
ชายฝง มีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการท้ังในระดับ
ชาติ และระดับจังหวัด และใหกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนการมีสวนรวม
ของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํานโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
แหงชาติและจังหวัดดวย อยางไรก็ดี ปจจุบันยังพบ
ขอพิพาทเร่ืองการจัดการชายฝง โดยเฉพาะประเด็น
มุมมองตอวิธีการจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝ งท่ี
แตกตางกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน

 ๑๖ รายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ป ๒๕๖๓
 ๑๗ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเผยแพรและขับเคล่ือนงานวิจัยสิทธิมนุษยชน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต (จังหวัดสงขลา และปตตานี) 
(วันท่ี ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) โดยกลุมงานวิจัยสิทธิมนุษยชน สํานักกิจการ กสม. สํานักงาน กสม. และ www.hatyaitoday.com/beach-re-structural-impact/

 ขอพิพาทดังกลาวสะทอนผานกรณีโครงการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงริมทะเล พรอมปรับปรุงภูมิทัศน 
ตําบลมวงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซ่ึงเปนขอพิพาทในชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ โดย
รัฐจะดําเนินโครงการกอสรางเข่ือนปองกันการกัดเซาะชายฝง หรือกําแพงกันคล่ืน แตกลุมประชาชนมองวา
การดําเนินโครงการมีความบกพรองในกระบวนการมีสวนรวม และกําแพงกันคล่ืนโครงสรางแข็งจะสงผลกระทบ
ตอการกัดเซาะชายฝงมากข้ึน ปจจุบัน กรณีน้ีอยูระหวางการฟองคดีตอศาลปกครอง๑๗  



๒๕

 การจัดการทรัพยากรทางทะเล มีการตราพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดใหผูแทนสมาคม
ในดานการประมงประเภทตาง ๆ มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการท้ังในระดับชาติ และระดับจังหวัด รวมถึง
กําหนดใหกรมประมงสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
ประมงทองถ่ินในการจัดทํานโยบายการพัฒนาการประมง
ในนานน้ําไทย สนับสนุนใหมีการรวมกลุม เพ่ือสงเสริม
การมีสวนรวมและสนับสนุนชุมชนประมงทองถ่ินในการ
จัดการการบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนจากทรัพยากรสัตวน้ําภายในท่ีจับ
สัตวน้ําในเขตประมงน้ําจืดหรือเขตทะเลชายฝง

 อยางไรก็ดี ยังปรากฏขอขัดแยงการใชประโยชนพ้ืนท่ีสาธารณะทางทะเล เชน กรณีความขัดแยงระหวาง
ชาวประมงพ้ืนบานกับผูประกอบการเล้ียงหอยในพ้ืนท่ี “อาวบานดอน” จังหวัดสุราษฎรธานี โดยประเด็นขอพิพาท
การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีสาธารณะทางทะเลดังกลาวเกิดข้ึนมานานแลว๑๘ และยงัมีขอพิพาททํานองเดียวกันน้ีเคยเกิดข้ึน
ในหลายพ้ืนท่ี เชน  “อาวปตตานี” เปนตน ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาประเด็นสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางทะเล
ยังเปนประเด็นท่ีจะตองพัฒนากฎหมายและนโยบาย รวมถึงการสรางความรูความเขาใจกันตอไป

 การจัดการทรัพยากรแร กสม. รับเร่ืองรองเรียน
เก่ียวกับเหมืองแร และมีรายงานผลการตรวจสอบสําคัญ
หลายเร่ือง อาทิ กรณีคัดคานคําขอประทานบัตรเหมือง
แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง 
ตําบลควนโพธ์ิ อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล๑๙ และกรณี
โครงการสํารวจแรโพแทช อําเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร๒๐

 นอกจากนี้ กสม. ไดมีขอเสนอแนะตอการแกไขรางพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ....  หลายประการ๒๑  ซึ่ง
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดปรับแกสอดคลองกับขอเสนอแนะของ กสม. และเปดชองใหเกิดการมีสวนรวม
ของประชาชน อาทิ การกําหนดใหคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติมีหนาที่ในการสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการแร การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนแมบท
การบริหารจัดการแร การกําหนดใหในกรณีท่ีประชาชนในชุมชนไมเห็นดวยกับการทําเหมือง และผูออกประทาน
บัตรไมสามารถวินิจฉัยใหไดขอยุตินั้น ใหมีการทําประชามติของประชาชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรโดยผูยื่น
คําขอประทานบัตรตองรับผิดชอบคาใชจายก็ได เปนตน

 ๑๘ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท่ี ๑๒๐/๒๕๖๑ ของ กสม. 
 ๑๙ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท่ี ๓๒๘/๒๕๖๑ ของ กสม. 
 ๒๐ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท่ี ๑๑-๑๒/๒๕๖๒ ของ กสม. 
 ๒๑ รายงานผลการพิจารณาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท่ี ๓๖-๓๙/๒๕๕๙ ของ กสม.



๒๖

 แมกฎหมายแรจะปรับปรุงและเพ่ิมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนไปบางแลว แตก็มีอีกหลายประเด็น
ท่ียงัไมไดรับการแกไข โดยเฉพาะประเด็นสําคัญท่ี กสม. ไดมีขอเสนอแนะ คือ การรับรองหลักการ “แรเปนทรัพยากรรวม” 
อันเปนการเปล่ียนความสัมพันธเชิงอํานาจจากเดิมรวมศูนยไวกับรัฐไปสูการจัดการทรัพยากรรวม โดยรัฐและประชาชน
ตองบริหารจัดการรวมกัน ซ่ึงเปนหลักการท่ีสอดคลองกับหลักการสิทธิชุมชน นอกจากน้ี การมีสวนรวมตามกฎหมาย
แรฉบับใหมยังครอบคลุมตลอดหวงโซการผลิตแร โดยเฉพาะการมีสวนรวมในข้ันตอนการสํารวจแร ซ่ึงเปนปญหาการ
รองเรียนมายัง กสม. ดวย 
 
 ท้ังน้ี แมกฎหมายหลายฉบับท่ีแกไขใหมจะมีความกาวหนาในแงของการเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนมีสวนรวมการจัดการ
ทรัพยากรมากข้ึน แตจากสถานการณสิทธิชุมชนท่ีนําเสนอขางตน แสดงใหเห็นวา สิทธิของประชาชนหรือชุมชน
ยังไมไดรับการคุมครองอยางแทจริง เพราะรัฐยังคงมีบทบาทหลักในการกําหนดกติกา นโยบายและโครงการตาง ๆ 
ในลักษณะระบบการจัดการโดยรัฐ มิใชระบบจัดการรวมท่ีมีชุมชนเปนฐาน แมจะเปดโอกาสใหมีประชาชน/ชุมชนมีสวนรวม 
แตก็เปนการมีสวนรวมภายใตส่ิงท่ีรัฐกําหนดไวแลว ซ่ึงสวนน้ีนําไปสูความขัดแยงในการดําเนินโครงการตาง ๆ

 ดังน้ัน เพ่ือสงเสริมใหหลักการสิทธิชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ถูกนําไปใช
ประโยชนอยางสอดคลองกับหลักการ และรูปธรรม
ท้ังในการกําหนดกฎหมาย นโยบาย หรือแนวปฏิบัติตาง ๆ 
ในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ีเพ่ือชวยลดความขัดแยง
ในการจัดการทรัพยากรระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
 แมแนวทางท่ีจะนําเสนอตอไปน้ี เปนแนวทางสําหรับ
การบัญญัติกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเปนสําคัญ 
แตหลักการและแนวทางบางประการอาจเปนประโยชน
สําหรับหนวยงานระดับพ้ืนท่ี โดยเฉพาะองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือองคกรชุมชนในการนําไปใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดกฎกติกาในการจัดการทรัพยากรระดับ
ทองถ่ินได 

 โดยแนวทางท่ีจะนําเสนอตอไปน้ีเปนแนวทางท่ีเช่ือมโยงระหวางบทบัญญัติเร่ืองสิทธิของบุคคลและชุมชน
ตามมาตรา ๔๓ (๒) และบทบัญญัติเร่ืองหนาท่ีของรัฐตามมาตรา ๕๗ (๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปนหลัก สวนบทบัญญัติมาตรา ๕๘ ซ่ึงมีสาระเฉพาะเร่ืองท่ีแตกตางออกไปน้ัน จะไมได
กลาวถึงเพ่ือปองกันการสับสน



๒๗

 ๑. การกําหนดขอบเขตนิยามตาง ๆ ใหชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งคําวา “ชุมชน” และ “สิทธิชุมชน” 
   “ชุมชน” ควรเขียนใหมีความหมายชัดเจน ไมแคบหรือกวางเกินไป โดยรวมถึงมิติตาง ๆ เชน มีท้ังชุมชนท่ียึด
พ้ืนท่ีเชิงกายภาพและชุมชนเสมือนจริงท่ีไมยึดพ้ืนท่ี มีท้ังชุมชนท่ีเปนผูใชทรัพยากร และชุมชนท่ีเปนผูไดรับผลกระทบ
จากกิจกรรมโครงการท่ีมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนตน
  “สิทธิชุมชน” ควรเขียนใหมีความหมายชัดเจน ไมควรเขียนในลักษณะท่ีเปนการลดทอนความซับซอนของสิทธิน้ี
ใหเหลือแตเพียงสิทธิทํามาหากินหรือสิทธิปากทอง เพราะยังมีมิติจิตวิญญาณซ่ึงอาจจะไมเก่ียวกับเร่ืองปากทองหรือ
การทํามาหากิน รวมถึงสิทธิดานเศรษฐกิจซ่ึงเปนพัฒนาการของสิทธิชุมชนดวย

 ๒. การรับรองสิทธิชุมชนในลักษณะเปนสิทธิท่ีสามารถใชไดทันที ไมจําเปนตองจดทะเบียน หรือมีฐานะเปนนิติบุคคล 
หรือตองเขาสูกระบวนการขอและออกใบอนุญาตจากหนวยงาน โดยครอบคลุมสิทธิดังตอไปน้ี
  ๑) สิทธิในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และความหลากหลาย
   ทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน 
  ๒) สิทธิท่ีจะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือรัฐในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากร
   ธรรมชาติส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยัง่ยนื โดยกําหนดใหสามารถใชสิทธิ
   ไดในสองลักษณะ ไดแก
   ๒.๑) สิทธิเชิงกระบวนการ คือ สิทธิในการมีสวนรวมกับรัฐในระดับรวมจัดการ 
   ๒.๒) สิทธิภายใตระบบการจัดการรวมโดยเอาชุมชนเปนฐาน โดยกําหนดบทบาทของชุมชนใหเดนมากกวา
    บทบาทของรัฐ ซ่ึงควรกําหนดรายละเอียดเร่ืองการจัดการใหชัดเจนในประเด็นตาง ๆ อาทิ การแบงปน
    ผลประโยชนระหวางชุมชนกับรัฐ การจัดใหมีชองทางการบังคับใชสิทธิชุมชนเม่ือชุมชนถูกละเมิดสิทธิ 
    โดยมีข้ันตอนตนทางกอนจะไปถึงศาล เชน กระบวนการยุติธรรมทางเลือก การไกลเกล่ีย เปนตน 
    รวมถึงการจัดใหมีการคุมครองและปกปองสิทธิชุมชนโดยอาศัยอํานาจของรัฐหรือองคกรปกครอง
    สวนทองถ่ิน เพ่ือกําหนดขอหามสําหรับบุคคลภายนอกท่ีจะเขามาใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
    ในชุมชน

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð



๒๘

 ๓. ควรนําหลักเกณฑการจัดการรวม ๘ ขอของเอลินอร ออสตรอม (Elinor Ostrom) มาใชเปนแนวทางในการกําหนด
หลักเกณฑและเง่ือนไขการใชสิทธิชุมชน ดังน้ี
  ๑) การระบุขอบเขตท่ีชัดเจน ท้ัง “ขอบเขตเก่ียวกับผูใช” ซ่ึงสามารถแยกแยะไดวาใครมีสิทธิและไมมีสิทธิ
   เขาใชทรัพยากร และ “ขอบเขตของทรัพยากร” ซ่ึงแยกแยะระหวางขอบเขตของทรัพยากรท่ีชุมชนดูแล
   กับระบบนิเวศเชิงสังคมท่ีใหญกวา
  ๒) กติกาในการจัดการทรัพยากรจะตองสอดคลองกับสภาพสังคมและเง่ือนไขของพ้ืนท่ี เชน การกําหนดชวงเวลา
   ในการใชทรัพยากรท่ีสัมพันธกับฤดูกาลและวงจรชีวิตในระบบนิเวศ เปนตน
  ๓) ผูมีสวนไดเสียในการใชทรัพยากรสามารถมีสวนรวมในการกําหนดกติกาในการจัดการทรัพยากร 
  ๔) มีการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผูมีสวนไดเสียในการใชทรัพยากร ท้ัง “การติดตามดูแล
   พฤติกรรมการใชประโยชนจากทรัพยากร” และ “สภาพของทรัพยากร”
  ๕) มีการลงโทษผูละเมิดกฎกติกาอยางคอยเปนคอยไป จากเบาไปหาหนัก 
  ๖) มีกลไกจัดการความขัดแยงท่ีมีตนทุนต่ําและเขาถึงไดงาย ท้ัง “กลไกระหวางสมาชิกซ่ึงเปนผูใชทรัพยากร
   ดวยกันเอง” และ “กลไกระหวางผูใชทรัพยากรกับเจาหนาท่ีรัฐ” มีคําแนะนําเพ่ิมเติมวา ควรใหความสําคัญ
   กับกลไกการไกลเกล่ียและคล่ีคลายขอพิพาทในระดับพ้ืนท่ี โดยเปดโอกาสใหราษฎรและเจาหนาท่ีของรัฐ 
   ตลอดจนองคการปกครองสวนทองถ่ินไดทํางานจัดการปญหารวมกันใหถึงท่ีสุด สวนวิธีการทางกฎหมาย
   ควรถูกนํามาใชเปนวิธีการสุดทาย 
  ๗) รัฐใหการยอมรับในสิทธิของชุมชน โดยรัฐจะตองรับรูและใหสิทธิแกผูใชทรัพยากรในการวางกติกาการใช
   และการจัดการทรัพยากร ขณะเดียวกัน ผูใชทรัพยากรจะมีสิทธิกําหนดกติกาในกลุมของตนเองโดยไมถูก
   แทรกแซงจากอํานาจรัฐภายนอก และผูใชทรัพยากรสามารถดําเนินการบังคับใชกติกาและลงโทษผูฝาฝน
   กติกาดวยตัวของพวกเขาเอง
  ๘) กติกาและการจัดการทรัพยากร การใชทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร การสอดสองดูแล การบังคับใช 
   การแกไขปญหาความขัดแยง และการดําเนินการของภาครัฐ ท่ียึดโยงกับระบบท่ีใหญกวา

 ๔. กําหนดใหมี “องคกร/สภาคูขนาน” ของชุมชนเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีไดรับการรับรอง
ภายใตเง่ือนไขตามกฎหมาย เพ่ือเปนกลไกในการเฝาระวังและติดตามการบริหารจัดการของรัฐ การปกปองทรัพยากร
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม และการปกปองชุมชนเอง เน่ืองจากชุมชนไมมีอํานาจรัฐ เม่ือเกิดปญหาการทําลายทรัพยากร
ธรรมชาติ
 
 ๕. กําหนดใหมี “การสงเสริมชุมชนและสิทธิชุมชน” โดยมีมาตรการ/เคร่ืองมือ/กลไกในการชวยเหลือชุมชน
ท่ีไมแข็งแรง หรือเขาถึงขอมูลไดยาก เพ่ือจะไดสามารถใชสิทธิชุมชนไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ



๒๙

 ระบบการจัดการธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเปนระบบการจัดการโดยรัฐ ไดกอใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐ
กับชุมชนอยูเสมอ ไมวาจะเปนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง การจัดการทรัพยากร ท่ีดินและปาไม 
การดําเนินโครงการพัฒนาตาง ๆ แมท่ีผานมารัฐจะแกไขไปแลวหลายเร่ือง แตยงัมีเน้ือหาบางสวนท่ีไมเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ เพราะยงัใชระบบจัดการโดยรัฐเปนสําคัญ และยงัใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและ
ชุมชนคอนขางนอย 

á¹Ç·Ò§¡ÒÃÃÑºÃÍ§ÊÔ·¸ÔªØÁª¹ ·Õè́ Ô¹ ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

 • เปนสิทธิเชิงกลุม เปนระบบจัดการรวมโดยใชชุมชนเปนฐาน 
 • รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดไว ๒ สวน ดังน้ี
  ๑. เปนสิทธิ บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติฯ 
   อยางสมดุลและยั่งยืน และรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือรัฐในการดําเนินการดังกลาว เปนสิทธิ
   ท่ีเกิดข้ึนแลว ใชสิทธิไดทันที ใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได (มาตรา ๔๓ (๒) + ๒๕)
  ๒. เปนหนาท่ีของรัฐ 
    รัฐมีหนาท่ีใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ 
และใช หรือจัดใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติฯ ใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและย่ังยนื โดยตองใหประชาชน
และชุมชนในทองถ่ินท่ีเก่ียวของมีสวนรวมดําเนินการและไดรับประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวดวย (มาตรา ๕๗ (๒))
    รัฐตองดําเนินการใหมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพ และจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวของกอนการดําเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐ
จะอนุญาตใหผูใดดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบอยางรุนแรง โดยชุมชนมีสิทธิในการไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจาก
หนวยงานของรัฐกอนการดําเนินการ และรัฐตองดําเนินการอยางระมัดระวัง หากเกิดผลกระทบข้ึน ตองมีการเยียวยา
อยางเปนธรรมและไมชักชา (มาตรา ๕๘)
    หากหนาท่ีของรัฐเปนการทําเพ่ือใหเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง ประชาชนและชุมชนมี “สิทธิ
ท่ีจะติดตามและเรงรัดใหรัฐดําเนินการ รวมท้ังฟองรองหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ” ได (มาตรา ๕๑)

¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§ÊÔ·¸ÔªØÁª¹



á¹Ç·Ò§¡ÒÃÃÑºÃÍ§ÊÔ·¸ÔªØÁª¹
ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

  กําหนดขอบเขตคํานิยามตาง ๆ ใหชัดเจนไมแคบหรือกวางเกินไป โดยเฉพาะคําวา “ชุมชน” และ “สิทธิชุมชน”
 
  รับรองสิทธิชุมชนในลักษณะเปนสิทธิท่ีสามารถใชไดทันที ไมจําเปนตองจดทะเบียน หรือขออนุญาต โดยครอบคลุม
ท้ังสิทธิในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุลและยั่งยืน และสิทธิท่ีจะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือรัฐในการดําเนินการ
 
  สิทธิท่ีจะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือรัฐ กําหนดใหใชไดในสองลักษณะ ดังน้ี
  ๑) สิทธิเชิงกระบวนการ คือ สิทธิในการมีสวนรวมกับรัฐในระดับรวมจัดการ 

  ๒) สิทธิภายใตระบบการจัดการรวมโดยเอาชุมชนเปนฐาน โดยกําหนดบทบาทของชุมชนใหเดนมากกวาบทบาทของรัฐ

 

  ควรนําหลักเกณฑการจัดการรวม ๘ ขอ ของเอลินอร ออสตรอม (Elinor Ostrom) มาใชเปนแนวทางในการ
กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชสิทธิชุมชน ดังน้ี
  ๑) การระบุขอบเขตท่ีชัดเจน ท้ัง “ขอบเขตเก่ียวกับผูใช” และ “ขอบเขตของทรัพยากร” 

  ๒) กติกาในการจัดการทรัพยากรจะตองสอดคลองกับสภาพสังคมและเง่ือนไขของพ้ืนท่ี 

  ๓) ผูมีสวนไดเสียในการใชทรัพยากรสามารถมีสวนรวมในการกําหนดกติกา 

  ๔) มีการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผูมีสวนไดเสียในการใชทรัพยากร 

  ๕) มีการลงโทษผูละเมิดกฎกติกาอยางคอยเปนคอยไป 

  ๖) มีกลไกจัดการความขัดแยงท่ีมีตนทุนต่ําและเขาถึงไดงาย

  ๗) รัฐยอมรับในสิทธิของชุมชน โดยรับรูและใหสิทธิแกชุมชนในการกําหนดและบังคับใชกติกาได

  ๘) กติกายึดโยงกับระบบท่ีใหญกวา

  มีระบบสนับสนุนการใชสิทธิชุมชน อาทิ มี “องคกร/สภาคูขนาน” ของชุมชนท่ีไดรับการรับรองตามกฎหมาย 
เพ่ือเปนกลไกในการเฝาระวัง รวมถึงการกําหนดใหมีมาตรการ/เคร่ืองมือ/กลไกใน “การสงเสริมชุมชนและสิทธิชุมชน” 
โดยเฉพาะการชวยเหลือชุมชนท่ีไมแข็งแรง เพ่ือจะไดสามารถใชสิทธิชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓๐



๓๑

ÀÒ¾ÃÇÁ»ÃÐà´ç¹ÊÔ·¸Ôã¹·Õè´Ô¹òò

 ปญหาเก่ียวกับสิทธิในท่ีดินปรากฏชัดเจนมากข้ึน
หลังจากป ๒๕๕๑ โดยมีจํานวนเกษตรกรและคนยากจน
ท่ีสูญเสียท่ีดินเพ่ิมข้ึน ควบคูกับภาระหน้ีสินและการ
ถูกเก็บคาเชาท่ีดินไมเปนธรรม อีกท้ังกฎหมายและนโยบาย 
โดยเฉพาะในแงของการประกาศรับรองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
ทับซอนกันของรัฐ การขยายตัวของพ้ืนท่ีเกษตร (เน่ืองจาก
นโยบายดานเกษตรกรรมและการคา) การไมมีเสนแบง
ท่ีชัดเจนสําหรับท่ีดินซ่ึงคาบเก่ียวระหวางรัฐ เอกชน และ
ชุมชน และการท่ีชุมชนไรความสามารถเขาถึงครอบครอง
ท่ีดินเน่ืองจากราคาท่ีดินซ่ึงสูงมากข้ึน ลวนเปนอุปสรรค
สําคัญ สงผลใหมีการบุกรุกเขาไปในท่ีดินของรัฐและพ้ืนท่ี
ปามากข้ึน 

 ๒๒ ประมวลและสังเคราะหจาก (1) การประเมินขอมูลพ้ืนฐานระดับชาติดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Baseline Assessment on Business and Human 
Rights) : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการท่ีเก่ียวของกับการลงทุนของประเทศ (๒๕๖๓) และ (๒) การติดตามสถานการณขอเสนอของกลุมชาติพันธุ และชนพ้ืนเมือง 
วันท่ี ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔

 ท้ังน้ี นับต้ังแตรัฐบาลไดประกาศใชมาตรการใหมหลายประการ โดยใหอํานาจหนวยงานราชการในการ
บริหารจัดการท่ีดินและจํากัดสิทธิของชุมชนท่ีจะปกปองท่ีดินของตนเอง ในขณะท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ (กสม.) ไดรับเร่ืองรองเรียนจากประชาชนซ่ึงไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของรัฐเพ่ือปราบปราม
การบุกรุกปา อันเปนผลมาจากประกาศคําส่ังของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และผูท่ีถูกบังคับใหตอง
ออกจากท่ีดินของตนเองโดยไมไดรับการเยียวยาอยางเพียงพอจํานวนมาก 



๓๒

»˜ÞËÒ/¢ŒÍ·ŒÒ·ÒÂ Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�/¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§

ชุมชนในชนบท โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมชาติพันธุและ
ชนกลุมนอย ไมมีหลักฐานมากเพียงพอที่จะพิสูจน
ยืนยันกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เอกสารสิทธิ์หรือเอกสาร
พิสูจนการทำกิน (นส.๓ ก.) เปนเอกสารจำเปนเพื่อ
พิสูจนความมีกรรมสิทธิ์/การใชประโยชนในที่ดินนั้น 
หากปราศจากเอกสารเหลานี้ บุคคลยอมเสี่ยงจะถูก
เวนคืนที่ดิน ทั้ง ๆ ที่เปนที่ดินไดทำกินเปนเวลานาน

การตอสูของกลุมชาติพันธุเพ่ือปกปองท่ีดินของบรรพชน 
อาทิ กลุมชาติพันธุชาวเล (มอแกรน มอแกล็น และ
อูรักลาโวย) ซ่ึงสวนใหญเปนชาวประมงพ้ืนบาน ตอสู
มาเปนเวลานาน เพื่อมิใหถูกขับไลออกจากที่ดิน
ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษพวกเขาอาศัยอยูในที่ดิน
ท่ีมีราคาสูงในพ้ืนท่ีทองเท่ียว (อาทิ ภูเก็ต) ซ่ึงมีธุรกิจ
แสดงตนถือครองเอกสารสิทธิ์ กลุมชาติพันธุชาวเล 
ไดยื่นเรื่องรองเรียนตอรัฐบาล ขอความสนับสนุน
ในการแกปญหาขอพิพาทในที่ดินโดยขอใหยกเลิก
เอกสารสิทธิ์ที่ออกใหบริษัทซึ่งทับซอนกับที่ดินซึ่ง
บรรพชนใชประโยชนมาตลอด

การใชมาตรการดานกฎหมายเกี่ยวกับชุมชนที่อาศัย
อยูในพ้ืนท่ีซ่ึงประกาศเปนพ้ืนท่ีปา คำส่ัง คสช. ฉบับท่ี 
๖๔/๒๕๕๗ และ ๖๖/๒๕๕๗ พระราชบัญญัติคุมครอง
สัตวปา และคำส่ัง คสช. ฉบับท่ี ๔/๒๕๕๗ ใชอำนาจ
ทางการในการจับกุมและดำเนินคดีบุคคลในขอหา
ลักลอบตัดไมและบุกรุกท่ีดินอยางผิดกฎหมาย รวมท้ัง
การยึดที่ดินทำลายพืชผล

การเอาผิดทางอาญากับการเขารวมการชุมนุมอยางสงบ
เพ่ือประทวงตอตานการเวนคืนท่ีดิน กฎอัยการศึกและ
มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ คำส่ังฉบับท่ี ๓/๒๕๕๘
และประกาศ คสช. ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ ตางถูกใชเพื่อ
จำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมและสิทธิ
พ้ืนฐานอ่ืน ๆ เปนเหตุใหผูไดรับผลกระทบไมสามารถ
เขาถึงความยุติธรรมได

การตอบโตอยางรุนแรงตอผูทำงานปกปองสิทธิในท่ีดิน 
นักปกปองสิทธิมนุษยชนที่ชวยเหลือชุมชนชายขอบ
ในการปกปองสิทธิในท่ีดินของตน ตกเปนเปาการขมขู 
คุกคาม และอาจถูกสังหาร รวมทั้งการบังคับบุคคล
ใหสูญหาย

การดำเนินโครงการพัฒนาใด ๆ โดยไมมีข้ันตอนการ
ปรึกษาหารือกับสาธารณะและทำการประเมินผล
กระทบลวงหนาเพียงพอหรือไมมีข้ันตอนปฏิบัติน้ันเลย 
แมวาพระราชบัญญัติพัฒนาที ่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
กำหนดใหตองมีการปรึกษาหารือกับผูไดรับผลกระทบ
เกี่ยวกับเงื่อนไขของโครงการพัฒนาที่ดิน ในที่ดิน 
เพื่อประโยชนในทางเกษตรกรรมเศรษฐกิจ และ
ทรัพยากร



๓๓

»˜ÞËÒ/¢ŒÍ·ŒÒ·ÒÂ Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�/¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§

การสังหาร การบังคับบุคคลใหสูญหายและการตอบโต
อยางอื่นกับผูทำงานปกปองสิทธิในที่ดิน ผูทำงาน
ปกปองสิทธิในที่ดินยังคงตองเผชิญกับการคุกคาม
ขมขูผานกระบวนการศาล การทำลายทรัพยสินและ
พืชผล การขูใหโยกยายออกจากพ้ืนท่ี รวมท้ังในกรณี
ที่รายแรงสูงสุดอาจถูกสังหารและตกเปนเหยื่อการ
บังคับบุคคลใหสูญหาย

ระหวางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงเดือนกุมภาพันธ 
๒๕๕๘ นักปกปองสิทธิในที ่ดินอยางนอย ๔ คน
ถูกสังหาร และอีก ๑ คนกลายเปนผูสูญหายโดยมีอีก
หลายคนที่ถูกขมขูและคุกคาม ในจดหมายรวมของ
กลไกพิเศษแหงสหประชาชาติ ๘ หนวยงาน รวมทั้ง
ผู รายงานพิเศษวาดวยสถานการณของผู พิทักษ
สิทธิมนุษยชนสงมอบใหกับรัฐบาลไทยเมื ่อวันท่ี 
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยรัฐบาลไทยใหขอมูลวา
อยูในระหวางการสอบสวนความผิดท่ีเกิดข้ึนในคดีตาง ๆ 
เหลาน้ีเม่ือเมษายน ๒๕๕๘ และกรณีการบังคับบุคคล
ใหสูญหาย นายพอละจี รักจงเจริญ หรือ “บิลลี่” 
นักกิจกรรมดานสิทธิของกลุมชาติพันธุ (กระเหรี่ยง) 
ถูกจับกุมตัวและควบคุมตัวโดยหัวหนาอุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน เพชรบุรี เม่ือวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ 
จากน้ันไมมีผูพบเห็นเขาอีกเลย ในชวงท่ีเขา “หายตัวไป” 
กำลังทำงานกับชาวบานกระเหร่ียงและนักเคล่ือนไหว
คนอ่ืน ๆ เพ่ือฟองรองดำเนินคดีกับเจาหนาท่ีท่ีบุกเขาไป
เผาบานเรือนและทรัพยสินของชาวบานในเขตอุทยาน
ระหวางป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔

การดำเนินโครงการพัฒนาใด ๆ โดยไมมีขั ้นตอน
การปรึกษาหารือกับสาธารณะและการประเมินผล
กระทบลวงหนาอยางเพียงพอหรือไมมีข้ันตอนปฏิบัติ 
แมวาพระราชบัญญัติพัฒนาที ่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการพัฒนาดานที่ดิน
โดยมาตรา ๑๕.๓.๓ กำหนดใหตองปรึกษาหารือ
กับผู ไดรับผลกระทบก็ตาม

แมจะมีขอบทในกฎหมาย แตการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังโครงการพัฒนาขนาดใหญ 
ลวนไมมีกลไกสงเสริมการมีสวนรวมและการปรึกษา
หารือ ไมมีชองทางการเขาถึงขอมูลที่จำเปนสำหรับ
บุคคลและชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ 
แมจะมีการจัดการ ปรึกษาหารือ แตในทางปฏิบัติ
แลวก็มักไมใหความสำคัญกับความเห็นของชุมชน
ในทองถ่ิน นอกจากน้ัน ยังมีการขัดขวางการเคล่ือนไหว
ของนักปกปองสิทธิมนุษยชนในชุมชน รวมท้ังขัดขวาง
การยื่นคำรองเรียนหรือการจัดกิจกรรม สาธารณะ
เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล
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๑. การปฏิรูปกฎหมายท่ีดินเพ่ือประกันวา การปฏิรูปท่ีดินจะดําเนินไปโดยเคารพอยางเต็มท่ีตอสิทธิในท่ีดินตาม
 จารีตประเพณี/สิทธิของชุมชน รวมท้ังสิทธิของชนพ้ืนเมืองและชนชาติพันธุกลุมนอยเพ่ือประกันวาบุคคลซ่ึงไมมีหลักฐาน
 และ/หรือเอกสารเปนลายลักษณอักษร จะไมถูกบังคับเวนคืนท่ีดินโดยพลการ และใหดําเนินการออกโฉนดชุมชนตอไป
๒. การประเมินผลและปรับปรุงระเบียบโฉนดชุมชน เพ่ือการยอมรับระบบการใชประโยชนในท่ีดิน ตามจารีตประเพณี
 และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของชนพ้ืนเมือง รวมท้ังสิทธิในท่ีดิน อาณาบริเวณและทรัพยากร สอดคลอง
 กับมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ วาดวยการฟนฟูแนวปฏิบัติและการดํารงชีพตามจารีตประเพณีของชาวกะเหร่ียง 
 และกลุมชาติพันธุชาวเล
๓. การกําหนดกระบวนการดําเนินงานท่ีเคารพตอสิทธิท่ีจะใหความยินยอมโดยสมัครใจ และไดรับขอมูลลวงหนาอยาง
 เพียงพอ (Free, Prior and Informed Consent: FPIC) ของชนพ้ืนเมืองและสิทธิในท่ีดินของชุมชนอ่ืน ๆ และ
 อนุญาตใหพวกเขามีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการอนุรักษปา และการจัดการทรัพยากรท่ียั่งยืน
๔. การประกันวาบุคคลซ่ึงอาศัยอยูในท่ีดินท่ีประกาศเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีจัดสรรเพ่ือการพัฒนาจะไมถูก
 บังคับใหตองออกจากท่ีดินโดยพลการและไมสามารถประกอบอาชีพได และใหมีการจัดการปรึกษาหารือกับสาธารณะ
 และการประเมินผลกระทบดานสังคมและส่ิงแวดลอมอยางเพียงพอ กอนจะเร่ิมโครงการพัฒนาใด ๆ
๕. การประกันวาบุคคลซ่ึงถูกขับไลออกจากท่ีดินเน่ืองจากการบุกรุกปาหรือเพ่ือใหมีโครงการพัฒนาจะสามารถกลับสู
 ท่ีดินของตนเอง หรือไดรับการชดเชยอยางเพียงพอ และในอนาคตใหอนุญาตใหมีการเวนคืนท่ีดินไดเฉพาะกรณี
 ท่ีจําเปน มีสัดสวนเหมาะสม ตอบสนองตอประโยชนสาธารณะ และมีข้ันตอนการคุมครองสิทธิท่ีเขมแข็ง
๖. การประกันวามีการคุมครองผูพิทักษสิทธิมนุษยชนท่ีชวยเหลือชุมชนในการปกปองสิทธิในท่ีดินของตน และใหดําเนิน
 การสอบสวนอยางนาเช่ือถือและเปนอิสระตอกรณีการเสียชีวิต และการบังคับบุคคลใหสูญหายกรณีผูทํางานปกปอง
 สิทธิในท่ีดิน
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ในการประชุมของกรอบความรวมมือตาง ๆ ท่ีผานมา
ประเทศไทยไมไดรับขอเสนอแนะใด ๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการน้ําท่ีเก่ียวของกับการกอสรางเข่ือน
หรือฝายเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟา หรือเพ่ือใชในการชลประทาน

หรือเพ่ือใหการสนับสนุนตออุตสาหกรรม

 การพัฒนาเหลาน้ีสามารถสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดียิง่ข้ึน อีกท้ังชวยเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทย
ท่ีจะสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนไดท้ังในระดับภูมิภาค
และระดับสากล อยางไรก็ดี การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและน้ําน้ันยังอาจสามารถกอใหเกิดผลสะทอน
ในเชิงลบข้ึนได ดังการกอสรางเข่ือนขนาดใหญกวา ๔๐ แหง
ในชวงเวลา ๕๐ ปท่ีผานมาน้ันตองเผชิญหนากับการ
คัดคานอยางมีนัยสําคัญจากชุมชนทองถ่ิน ท้ังน้ีเปนเพราะ
วาการพัฒนาโครงการเข่ือนใหญ ๆ หลายแหงในหลายพ้ืนท่ี
น้ันไดกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศของพ้ืนท่ีชุมน้ํา 
ตลอดจนกระทบถึงชีวิตของผูคนในชุมชนทองถ่ินน้ัน 
ซ่ึงตองพบกับภาวะการลดลงของรายได ความเส่ือมสลายไป
ของอาหารตามธรรมชาติ มีความไมม่ันคงทางดานอาหาร
เพ่ิมมากข้ึน และน่ันเปนการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของผูคน
ซ่ึงมีชีวิตพ่ึงพาอาศัยความอุดมสมบูรณของแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะท่ีโครงการกอสรางเข่ือน
แหงใหม ๆ น้ัน สวนมากกําลังถูกระงับเอาไว 
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 ๒๓ ประมวลและสังเคราะหจาก (๑) การประเมินขอมูลพ้ืนฐานระดับชาติดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Baseline Assessment on Business and Human 
Rights) : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการท่ีเก่ียวของกับการลงทุนของประเทศ (๒๕๖๓)  (๒) ขอมูลจากโครงการศึกษาวิจัยเร่ือง “สิทธิชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรน้ํา
โดยใชแนวทางสันติวิธี: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีตนน้ําของประเทศ ไทย” (๒๕๖๔) และ (๓) การประชุมเพ่ือติดตามการดําเนินการแผน NAP กับกลุมติดตามผลกระทบการพัฒนา
ขามพรมแดนป ๒๕๖๔

ทวาชุมชนท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจาก

โครงการน้ัน ๆ ยงัคงตอสูเพ่ือใหโครงการกอสรางเข่ือน

เหลาน้ันจะไดถูกยกเลิกไปอยางถาวร 

เพ่ือใหเกิดการฟนฟูวิถีชีวิตท่ีสูญหายกลับคืนข้ึนใหม



๓๖

»˜ÞËÒ/¢ŒÍ·ŒÒ·ÒÂ Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�/¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§

นโยบายของโครงการตาง ๆ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นโดยทั่วไปมักไดรับการ
พัฒนาขึ้นมาโดยภาครัฐและภาคธุรกิจ ผูซึ ่งไมได
พึ่งพาอาศัยแหลงทรัพยากรนั้น ๆ เพื่อการดำรงชีวิต
อยูของตน กลับเปนการพัฒนามุงเพ่ือการเพ่ิมความเติบโต
ทางเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน อยางไร
ก็ตาม บอยครั้งที่โครงการพัฒนาตาง ๆ มีผลกระทบ
เชิงลบตอชุมชนทองถิ่นในหลายโครงการพัฒนานั้น
ผูไดรับผลกระทบจำนวนนอยมากท่ีมีสวนรวม อีกท้ัง
ความคิดเห็นและขอมูลตอบกลับของชุมชนทองถิ่น
ซึ่งใชชีวิตพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาตินั้นก็ถูกละเลย
ไมไดรับการพิจารณารวมท้ังขอมูลเก่ียวกับผลกระทบ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบของโครงการนั้น ๆ แทบไมได
รับการเผยแพรใหแกผูไดรับผลกระทบโดยตรงกอน
การเริ่มตนทำโครงการนั้น

เกี่ยวกับการกอสรางเขื ่อนและอางเก็บน้ำ หลาย
โครงการไดทำสำเร็จเรียบรอยไปแลว ในขณะที่
บางโครงการกำลังดำเนินการอยู การกอสรางเขื่อน
ขนาดใหญ ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางนิเวศ
ของแมน้ำท่ีมีความสำคัญอยางย่ิง เชน ในเร่ืองจำนวน
และชนิดของปลาที่อพยพมาจากสายหลัก ซึ่งชุมชน
ประมงทองถิ่นตางไดรับผลกระทบจากการลดลง
อยางเห็นไดชัดเจนของจำนวนปลา และปจจุบันก็ตอง
เผชิญกับความไมม่ันคงทางอาหารและสถานการณน้ี
ดำเนินอยางตอเน่ือง กระน้ันก็ตามก็ยังไมมีมาตรการ
ใด ๆ เพื ่อแกไขปญหานี้ชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
เรียกรองใหใหมีการฟนฟูสภาพแมน้ำ ตลอดจนวิถีชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนที่ตองสูญหายไปดวย

งานวิจัยเชิงวิชาการเรื่องโครงการพัฒนาตาง ๆ ลวน
มีขอเท็จจริงที ่ชัดเจนรวมทั ้งขอมูลเชิงประจักษ
จากหนวยงานภาคสนามที่เกี่ยวของและองคกรทาง
สิทธิมนุษยชน และไดใหขอแนะนำท่ีชัดเจนเสนอแนวทาง
แกไขในเร่ืองการบริหารจัดการโครงการพัฒนาลักษณะ
ดังกลาว ขอเสนอแนะตาง ๆ น้ันรวมถึงการยกเลิกโครงการ 
และมองหาทางเลือกอื่นซึ่งสรางผลกระทบนอยที่สุด
ตอระบบนิเวศทองถ่ินและวิถีชุมชนทองถ่ิน อยางไรก็ตาม
ในหลายกรณีขอเสนอแนะเหลานี้ไมไดรับการนำไป
ปฏิบัติจริง อีกทั้งการชดใชคาเสียหายก็ยังไมไดมี
การจัดใหแกชุมชน

ในบางพื้นที่ของประเทศอางเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อ
การใชสอยของชุมชนทองถิ่นไดรับการสรางขึ้นมา
อยางไรก็ตามกิจกรรมหรือโครงการน้ัน ๆ ไดเปล่ียนแปลง
คุณภาพของน้ำในอางเก็บน้ำ และขาดการติดตาม
ดูแลและรับผิดชอบ
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๑. การปรับใชแนวทางท่ีมีพ้ืนฐานเร่ืองของสิทธิมนุษยชนในการทําโครงการพัฒนาตาง ๆ ในขณะเดียวกันก็จัดต้ัง
 กระบวนการหรือกลไกเคร่ืองมือในการมีสวนรวม เพ่ือเปนเคร่ืองรับประกันไดวาจะไมมีการตัดสินใจใด ๆ ท่ีกอใหเกิด
 ผลกระทบตอการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติโดยปราศจากการปรึกษาหารือกับบุคคลและชุมชนท่ีเก่ียวของท้ังน้ี
 เพ่ือใหไดมาซ่ึงการยนิยอมท่ีเปนอิสระ กอนการตัดสินใจดําเนินโครงการ และมีขอมูลประกอบรอบดานแลว (FPIC) 
 สอดคลองไปกับขอสังเกตในบทสรุปป ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการประจํากติการะหวางประเทศดานสิทธิทางเศรษฐกิจ 
 สังคม และวัฒนธรรม (ESCR) แหงสหประชาชาติท่ีมีตอประเทศไทย
๒. การสงเสริมบทบาทชุมชนทองถ่ิน รวมท้ังกลุมชนชาติพันธุ และชนกลุมนอย ใหมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ
 ส่ิงแวดลอมรวมถึงการพัฒนาแผนดินท่ีซ่ึงพวกเขาอาศัยอยู เพราะคํานึงวาองคความรูและภูมิปญญาของพวกเขาน้ัน
 มีคุณคาเปนแกนสาระและตองไดรับการพิจารณาในกระบวนการเพ่ือการตัดสินใจ
๓. การทบทวนและศึกษาผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอมของการพัฒนาและโครงการกอสรางบนพ้ืนฐานของหลักการ
 ดานสิทธิมนุษยชน รวมถึงมองหาทางเลือกอ่ืนในการบริหารจัดการน้ําซ่ึงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอระบบนิเวศ
 ใหนอยท่ีสุด รวมท้ังท่ีจะกระทบกับคุณภาพชีวิตของชุมชนดวย
๔. การรับประกันวา ขอมูลการคนพบจากการศึกษาหรืองานทางวิชาการอันเก่ียวกับผลกระทบเชิงสังคมและส่ิงแวดลอม
 ของโครงการน้ัน ๆ จะตองไดรับการใหน้ําหนักพิจารณาในข้ันตอนการตัดสินใจ และโครงการจะตองไมดําเนินการ
 ตอไปหากวาผลการศึกษาบงช้ีวาโครงการจะสรางผลกระทบเชิงลบตอสังคมและส่ิงแวดลอม
๕. การทบทวนอยางจริงจังถึงผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบของนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 ของประเทศไทย ซ่ึงรวมท้ังโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญดวย การทบทวนนโยบายเหลาน้ันเปนบทเรียนเชิงประจักษ
 เพ่ือนําไปสูการปรับประยุกตใชสําหรับโครงการในอนาคตตอไป
๖. การกําจัดชองวางในกฎเกณฑเก่ียวเน่ืองดวยการปกปองคุมครองส่ิงแวดลอมและโครงการเข่ือน และนําหลักการ
 ของปฏิญญารีโอมาเปนเกณฑ
๗. การกําหนดกรอบทางกฎหมายท่ีชัดเจนเร่ืองการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังน้ีเพราะมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองของน้ําและส่ิงแวดลอม และเพ่ือใหนําหลักการสิทธิมนุษยชนมาบูรณาการกับหลักการ
 ความยั่งยืน
๘. การกําหนดมาตรการท่ีจะรับประกันถึงการเขาถึงขอมูลขาวสารของสาธารณชน การมีสวนรวมของสาธารณชน 
 การศึกษาถึงผลกระทบ การปกปองคุมครองส่ิงแวดลอม และสิทธิในท่ีดินและถ่ินท่ีอยูอาศัยของประชาชน
๙.  การพัฒนาโครงการระดับชาติและนําไปปฏิบัติ อันมีการยดึโยงกับหลักการแนวทางของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจ
 กับสิทธิมนุษยชน
๑๐. การสรางเง่ือนไขเพ่ือใหชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากเข่ือนและโครงการพัฒนาอ่ืน ๆ สามารถเขาถึงกลไกท้ังทางดาน
 กฎหมายและดานอ่ืนในการไดรับความชวยเหลือ แกไขปญหาและไดรับความชวยเหลือในทางกฎหมาย
๑๑. การยุติโครงการเข่ือนท่ีมีผลกระทบเชิงลบตอชุมชนทองถ่ินโดยทันที และฟนฟูสภาพแมน้ํา เพ่ือการฟนฟูสภาพ
 วิถีการดํารงชีวิตของชุมชนทองถ่ิน
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 นักปกปองสิทธิมนุษยชนเปนบุคคลท่ีมีการขับเคล่ือนประเด็นท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ มีความเก่ียวของกับ
การทําหนาท่ีในพ้ืนท่ีและสรางความตระหนักท้ังเร่ืองนิติธรรม การสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDG) ขอ ๑๖ และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม การสรางกลไกตาง ๆ การทํางาน
ในหนาท่ีของนักปกปองสิทธิมนุษยชน มีความสําคัญในการขับเคล่ือนการสรางความรับผิดชอบของรัฐ โดย UNGP 
ใหความสําคัญและเช่ือมโยงไปท่ีการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence : HRDD) 

 นอกจากน้ัน UNGP ยังกลาวถึง บทบาทของ
นักปกปองสิทธิมนุษยชนอยางชัดเจนและการเขาถึง
การเยียวยา ในขณะท่ีปฏิญญาวาดวยสิทธิและ
ความรับผิดชอบของปจเจกบุคคล กลุมบุคคล และองคกร
ของสังคมในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน (Declaration on the Rights 
and Responsibility of Individuals, Groups and 
Organs of Society to Promote and Protect 
Universally Recognized Human Rights and 
Fundamental Freedoms)๒๕ 

ซ่ึงเปนท่ียอมรับท่ัวโลก และเปนแนวทางท่ีรัฐตาง ๆ 
นําไปปฏิบัติเช่ือมโยงกับกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) อนุสัญญา
วาดวยการตอตานการทรมานและการกระทําอ่ืน ๆ 
ท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือยํา่ยศัีกด์ิศรี (CAT) และ
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (CPED) 

 นอกจากน้ัน จากเอกสารขอเท็จจริง หมายเลข ๒๙
(Fact sheet No.29)๒๖ ของสํานักงานขาหลวงใหญดาน
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (OHCHR) ไดกําหนด
นิยาม “นักปกปองสิทธิมนุษยชน” คือ
 ๑) การตอสูเพ่ือปกปองสิทธิของบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือ
  ประโยชนสาธารณะ โดยหมายรวมถึงการกระทํา
  เพ่ือตนเองและเพ่ือประโยชนสาธารณะ
 ๒) การกระทําปกปองสิทธิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม
 ๓) การกระทําสันติวิธี 

 ๒๔ ประมวลและสังเคราะหจาก (๑) การประเมินขอมูลพ้ืนฐานระดับชาติดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Baseline Assessment on Business and Human 
Rights) : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการท่ีเก่ียวของกับการลงทุนของประเทศ (๒๕๖๓) และ (๒) ขอมูลนําเสนอการประชุมติดตามสถานการณนักปกปองสิทธิมนุษยชน
ในแผน NAP รวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 ๒๕ ดูรายละเอียดจาก <www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/Thai_Declaration.pdf>
 ๒๖ ดูรายละเอียดจาก <www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf>



๔๐

 ท้ังน้ี จากการติดตามและประเมินกระบวนการและแผน NAP พบวา รัฐบาลไทยไดใหการรับรองแผน NAP ในป ๒๕๖๒ 
โดย ๑ ใน ๔ ประเด็นหลัก คือ นักปกปองสิทธิมนุษยชน (Human Rghts Defenders) ซ่ึงไดแสดงความมุงม่ันต้ังใจ
ในการดําเนินการเร่ืองดังกลาว นอกจากน้ัน ยังกําหนดประเด็นนักปกปองสิทธิมนุษยชนไวในแผนแมบทแหงชาติ
ดานสิทธิมนุษยชน ทําใหหลาย ๆ หนวยงานไดกําหนดการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม เผยแพรความรู หารือนโยบายไกลเกล่ีย 
และการปองกันการละเมิดตอนักปกปองสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปรับแกประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๖๑/๑๒๗ ซ่ึงใหอํานาจศาลในการปกปองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกําหนดข้ันตอนรายละเอียดของคําฟอง
ประชาชนท่ีเปนโจทกกอนท่ีจะไตสวนมูลฟอง ซ่ึงจะชวยตัดเร่ืองการแกลงฟองไปได และสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ไดรับมอบหมายดําเนินการศึกษาและยกรางกฎหมายปองกันการนํามาตรการ
ฟองรองคดีเพ่ือปดปากนักปกปองสิทธิมนุษยชน หรือท่ีเรียกวา “การดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตรเพ่ือปดก้ันการมีสวนรวม
สาธารณะ (Strategic Lawsuits Against Public Participation: SLAPP)” หรือ “การฟองปดปาก” มาใช

 แตทวา ยงัพบ สถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของนักปกปองสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ี นัก
ปกปองสิทธิมนุษยชนเผชิญหนากับปญหาขอทาทายตาง ๆ 
ในการขับเคล่ือนและดําเนินกิจกรรมในประเทศไทย 
โดยมีขอมูลรายงานการกระทําละเมิดและคุกคามตอนักปกปอง
สิทธิมนุษยชนท้ังจากการสังหาร การทํารายรางกาย 
การใชถอยคํา/คําพูด และการใชกระบวนการยติุธรรมตาง ๆ 
ซ่ึงพฤติการณของการกระทําเก่ียวของกับการขมขูคุกคาม 
การควบคุม/คุมขังโดยมิชอบ การลวงละเมิดทางเพศ 
การซอมทรมาน และ/หรือการบังคับใหสูญหาย พรอมท้ัง
พบวา มีการนํามาตรการฟองปดปาก (SLAPP) มาใชอยาง
แพรหลาย โดยสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน 
รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น เชนเดียว
กับในการดําเนินกิจกรรมหรือหวงโซอุปทานตาง ๆ 
พบการรองเรียนการกระทําละเมิดตอนักปกปองสิทธิมนุษยชน
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน และยงัมีการคุกคามตอนักปกปองสิทธิมนุษชน
ในรูปแบบตาง ๆ มากข้ึนเร่ือย ๆ

 ๒๗ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
<www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/034/T_0018.PDF> “มาตรา ๑๖๑/๑ ในคดีราษฎรเปนโจทก หากความปรากฏตอศาลเองหรือมีพยานหลักฐาน
ท่ีศาลเรียกวา โจทกฟองคดีโดยไมสุจริต หรือโดยบิดเบือนขอเท็จจริง เพ่ือกล่ันแกลงหรือเอาเปรียบจําเลย หรือโดยมุงหวังผลอยางอ่ืนยิง่กวาประโยชนท่ีพ่ึงไดโดยชอบ 
ใหศาลยกฟอง และหามมิใหโจทกยื่นฟองในเดียวกันน้ันอีกการฟองคดีโดยไมสุจริต ตามวรรคหน่ึงใหหมายความรวมถึงการท่ีโจทกจงใจฝาฝนคําส่ัง หรือคําพิพากษา
ของศาลในคดีอาญาอ่ืน ซ่ึงถึงท่ีสุดแลวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรดวย”

 โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนท่ีกระทบตอผูหญิงปกปองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยมีรูปแบบการคุกคามตาง ๆ และทําใหเกิดความหวงกังวลท้ังของสหประชาชาติ และรัฐบาลไทย โดยในรายงาน
ของสหประชาชาติ ป ๒๕๕๘ นําเสนอขอมูลการคุกคามในหลายลักษณะ รวมถึงการบังคับสูญหาย นอกจากน้ัน 
ยังพบวา ปจจุบันยังมีการฟอง SLAPP โดยเฉพาะขอพิพาทรัฐ-เอกชน-ชุมชน ในดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมถึง
ผลกระทบตอเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น และเสรีภาพในการชุมนุมในการปกปองสิทธิมนุษยชน
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(๑) นิยามความหมายและบทบาทของนักปกปอง
 สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตามหลักการ
 สิทธิมนุษยชน 
(๒) การตัดสินใจของรัฐขาดการมีสวนรวม 
(๓) ความเปนกลางของกระบวนการยุติธรรม และ
 กฎหมายซ่ึงทำใหเกิดความเช่ือม่ัน ถึงการคุมครอง
 สิทธิมนุษยชนตาง ๆ ไดอยางแทจริง
(๔) ความปลอดภัย รวมถึงความเครียดและการ
 เยียวยานักปกปองสิทธิมนุษยชน

(๑) การสรางความเขาใจที ่เกี ่ยวของกับนิยาม 
 ความหมาย และบทบาทของน ักปกป อง
 สิทธิมนุษยชนกับภาคสวนตาง ๆ อาทิ พนักงาน
 อัยการ และเจาหนาที่ตำรวจ 
(๒) การสนับสนุน สงเสริม ผลักดันใหภาคธุรกิจจัดทำ
 แผนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน 
 (HRDD) ในประเด็นเฉพาะดานนักปกปอง
 สิทธิมนุษยชน และการกำหนดมาตรการกลไก
 การรองทุกข หรือแกไขปญหาขอขัดแยงตาง ๆ 
 (Operational Grievance Mechanism)
(๓) การกำหนดกลไกคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน 
 โดยพัฒนาภายใตหนวยงานท่ีมีหนาท่ีและอำนาจ
 ที่เกี่ยวของซึ่งมีอยูแลว โดยทดลองผลักดันงาน
 บางดานกอน จากนั้นจึงประเมินการตั้งหนวย
 งานใหม
(๔) การพัฒนากระบวนการพัฒนากฎหมายเพื ่อ
 คุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชนอยางมีสวนรวม

๔๑
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จากการติดตามและประเมินกระบวนการ
และแผน NAP ต้ังแตป ๒๕๖๒ เปนตนมาพบวา

 การติดตามกรณีรองเรียนดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเด็นผลกระทบจากการลงทุนขามพรมแดน จํานวน 
๕ กรณี๒๙ พบขอจํากัดตาง ๆ

¢ŒÍ·ŒÒ·ÒÂ ¡Ã³ÕµÑÇÍÂ‹Ò§ ¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ áÅÐ¤ÇÒÁàËç¹

๑. การขาดกฎหมายกำกับดูแลและควบคุมการลงทุน
 ขามพรมแดน (ทั้งภายใน และนอกประเทศ) 
 และการใชชองวางของกฎหมายภายในประเทศ
 เพื่อนบาน 

(๑) การมีชองวางทางกฎหมายภายในของประเทศตาง ๆ 
 ทำใหไมสามารถติดตามเอาผิด บังคับใชโทษ และ
 ดำเนินการเยียวยาไดอยางแทจริง
(๒) การขาดกฎหมายระดับภูมิภาคเก่ียวกับการประเมิน
 ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม (EHIA)/
 การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 
 (SEA) ขามพรมแดน 
(๓) การขาดกลไกรวมในการเฝาระวังผลกระทบ
 ขามพรมแดน 
(๔) การขาดกลไกการตรวจสอบและรองเรียนบริษัท
 ในประเทศไทย
(๕) ภาระในการเฝาระวังผลกระทบตกแกประเทศ
 ที่อาจจะไดรับผลกระทบ

 ๒๘ ประมวลและสังเคราะหจาก (๑) การประเมินขอมูลพ้ืนฐานระดับชาติดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Baseline Assessment on Business and 
Human Rights) : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการท่ีเก่ียวของกับการลงทุนของประเทศ (๒๕๖๓) และ (๒) ขอมูลนําเสนอการประชุมติดตามสถานการณธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในกรณีการลงทุนระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ ในแผน NAP รวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย วันท่ี ๒๓ – ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
 ๒๙ ประกอบดวย (๑) โรงไฟฟาถานหินหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (๒) การกอสรางเข่ือนปากแบง และเข่ือนดอนสะโฮงในพ้ืนท่ีแมน้ําโขง
ตอนลาง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา (๓) การลงทุนของธุรกิจน้ําตาล สัญชาติไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา (จังหวัดอุดรมีชัย 
และจังหวัดเกาะกง) (๔) การกอสรางและพัฒนาโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สหภาพเมียนมา และ (๕) การทําเหมืองแรบานชอง สหภาพเมียนมา

กระบวนการทํา NBA/NAP ยังขาดการมีสวนรวมอยางแทจริง อีกท้ังสาธารณชนวงกวาง และหนวยงาน
ภาครัฐยังขาดความตระหนักรูและเขาใจ อีกท้ังรัฐบาลยังไมใหความสําคัญอยางจริงจังตอแผน NAP๑
ขอเสนอแนวทางปฏิบัติตาง ๆ ใน NAP ยังเสนอแบบกวางหรือเปนภาพรวม ทําใหไมสามารถบังคับใช
หรือนําไปสูการปฏิบัติจริง๒๘ ๒
กลไกในการกํากับดูแลยังเนนไปท่ีรัฐหรือหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ ขาดการตรวจสอบแบบมีสวนรวม 
รวมถึงไมมีกลไกในการเปดเผยขอมูลในการติดตาม ๓
การดําเนินการของรัฐมีวิธีการปฏิบัติท่ีขัดกันระหวางสิทธิมนุษยชนท่ีปรากฎในแผน NAP กับการควบคุม
สิทธิพลเมืองและการเมืองตาง ๆ อาทิ กรณีการออกกฎหมาย หรือขอกําหนดท่ีริดลอนหรือละเวนการปฏิบัติ
ในบางลักษณะเพ่ือใหเกิดการพัฒนาธุรกิจ

๔
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๒. การพิจารณารับคำรอง/คำฟอง ทั้งของกลไก
 ในและนอกระบบศาลยุติธรรม รวมถึงสถาบัน
 สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งสำหรับประเทศไทย 
 หมายถึง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 (กสม.) และกลไกกำกับการลงทุน หรือกิจการ
 ทางธุรกิจตาง ๆ

กลไกในศาล 
(๑) ความรู ความเขาใจของกลไกตุลาการในการ
 พิจารณาเกี่ยวคำรอง/คำฟองขามพรมแดน
(๒) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย 
 กำหนดใหตองชำระคาธรรมเนียมศาล ทำใหเปน
 อุปสรรคในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
 โดยเฉพาะการฟองคดีแบบกลุม (class action) 
 ท่ีกำหนดใหผูฟองตองมีกำลังในการสูคดีจนถึงท่ีสุด 
 ทำใหไมสามารถขอรับการยกเวนคาธรรมเนียม
 ศาลได 
(๓) การบังคับคดีท่ีมีคำพิพากษาจากศาลตางประเทศ 
 เพ่ือใหไดรับการเยียวยาขามพรมแดน ยังไมสามารถ
 ดำเนินการไดโดยอัตโนมัติ ตองมีการนำคดีมาฟอง
 และมีคำพิพากษาในศาลไทย จึงจะสามารถบังคับ
 คดีได
(๔) การพิจารณาเขตอำนาจศาล ยังไมมีกฎหมาย
 ที่ชัดเจนกำหนดใหศาลมีอำนาจรับฟองในคดี
 ขามพรมแดน ทำใหมีการใชดุลพินิจของผูพิพากษา
 แตละคนที่จะพิจารณารับหรือไมรับคำฟอง

กลไกนอกศาล 
(๑) กฎหมายหรือบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับคำรอง
 ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมถึง กสม. 
 ขาดความชัดเจน มีบทบัญญัติไวแบบกวาง 
 ทำใหเกิดการตีความ และปฏิเสธการรับคำรอง
 ในการรับหรือตรวจสอบการละเมิดท่ีเกิดจากบุคคล/
 นิติบุคคลสัญชาติของตนในตางประเทศ 
(๒) กลไกการดำเน ินการขาดเสถ ียรภาพและ
 ความเขาใจถองแทในการพิจารณาคำรอง
(๓) รายงานผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะ
 ขาดการติดตาม กำกับ ทำใหไม ม ีผลใด ๆ
 ต อกระบวนการในการตรวจสอบ รวมถ ึง
 บทลงโทษตอหนวยงานที่กระทำการละเมิด 

กลไกกำกับการลงทุน หรือกิจการทางธุรกิจตาง ๆ 
บริษัท/ภาคธุรกิจ รวมถึงสถาบันการเงิน และกลไก
กำกับการลงทุนสวนใหญ ยังไมมีกลไกแกไขปญหา 
หรือรับเรื่องรองเรียน บทบัญญัติตาง ๆ กำหนดให
เปนกลไกหรือมาตรการเชิงสมัครใจเทานั้น 

นอกจากนั้น ยังพบวา รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ
มักนำเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ มาใชใน
การพิจารณา หรือดูแลผลกระทบจากการลงทุน
ระหวางประเทศเปนองคประกอบหลักมากกวาเรื่อง
สิทธิมนุษยชน
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๓. การบังคับใชกฎหมาย และกรอบอายุความ และ
 การขัดกันของกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติวา
 ดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๑

(๑) การกำหนดอาย ุความการกระทำละเม ิด
 ของประเทศตาง ๆ ไมเหมือนกัน หรือในบางลักษณะ
 ของประเทศ ไมมีการกำหนดไว ทำใหกิจกรรม
 การลงทุนหรือการพัฒนาตาง ๆ แสวงประโยชน 
 หรือเอาเปรียบจากชองวางดังกลาว
(๒) พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย 
 พ.ศ. ๒๔๘๑ มาตรา ๑๕ ใชหลัก Double 
 Action-ability ทำใหเกิดภาระในการพิสูจน
 ของผู ฟองมากเกินไป (อาทิ กรณีคดีน้ำตาล
 ที่อุดรมีชัย กัมพูชา) และ มาตรา ๕ ใหอำนาจ
 ศาลในการที ่จะพิจารณาเกี ่ยวกับความสงบ
 เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี ซึ่งการตีความอาจ
 จะสงผลกระทบตอการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
 และสิ่งแวดลอม 

๔. การดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตรเพื่อปดกั้นการมี
 สวนรวมสาธารณะ หรือการฟองปดปาก (SLAPP)

การใชกฎหมายคุกคามนักปกปองสิทธิมนุษยชน 
ผูฟองคดี รวมถึงส่ือมวลชนท่ีเผยแพรกรณีการดำเนินการ
ของธุรกิจ หรือโครงการพัฒนาที ่ส งผลกระทบ
ตอสิทธิมนุษยชน

๕. การมีชองวางของการรับผิดของคณะกรรมการ
 บริหารหรือผูถือหุนของบริษัท/ธุรกิจ ไมผูกกับ
 บริษัทโดยรวม โดยแมวามีการพิพากษาในตาง
 ประเทศแลว แตประเทศไทยมิไดลงนามวา 
 การดำเนินการผูกพันในประเทศไทย ก็ตองมี
 การฟองรองในประเทศไทย

(๑) การขาดกฎหมายควบคุมความรับผิดตอบริษัท
 ในเครือ หรือการจำแนกความสัมพันธระหวาง
 บริษัทแม และบริษัทลูก 
(๒) การหลบเลี่ยงการรับผิด โดยใชการจดทะเบียน
 ต้ังบริษัทใหมในกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ ทำให
 ไมสามารถบังคับการรับผิดในประเทศตนทาง
 ของการลงทุนได และกลายเปนความยุงยาก
 ในการรับผิดชอบ (อาทิ กรณีอุดรมีชัย และเฮงดา) 
(๓) ลักษณะกฎหมายท่ีเปนการกำหนดตัวการตัวแทน 
 ทำใหตองมีกระบวนการพิสูจนความรับผิดชอบ 
(๔) ความรู ความเขาใจในการบังคับคดี 
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๖. การเยียวยาทางสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็น
 ดานสิ่งแวดลอม การจายคาเสียหาย รวมถึง
 คาเสียหายทางจิตใจ 

(๑) ปญหาอุปสรรคในการเขาถึงการเยียวยาอยางแทจริง 
 โดยผูเสียหาย จากผูที ่กระทำละเมิด รวมถึง
 การกำหนดคาเสียหายในทางจิตใจ โดยแมวาจะมี
 ในคำพิพากษาศาลฎีกาบางฉบับ แตยังไมเปนประเด็น
 สาธารณะทั่วไป
(๒) ในการจัดตั้งกลไกกำกับดูแลการลงทุนของไทย
 ในตางประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศใชแผน 
 NAP ระยะท่ี ๑ แตแผนฯ ดังกลาวไมมีสภาพบังคับ
 ในเชิงกฎหมาย ทำใหไมมีการยืนยันเกี่ยวกับ
 การเยียวยาผลกระทบจากโครงการพัฒนาตาง ๆ 
 จากหนวยงานภาครัฐและบริษัทที่เกี ่ยวของ
 แตอยางใด
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๑. รัฐไทยตองมีอํานาจในการจัดการกับการลงทุนหรือการพัฒนาจากตางประเทศในประเทศไทย โดยใชหลัก
 ปองกันไวกอน และการฟนฟูตาง ๆ ท่ีดีและมีประสิทธิภาพอยางแทจริง ในขณะท่ีสถาบันการเงินหรือธนาคาร
 ตองกําหนดใหทางบริษัทผูกูวางเงินประกัน (กําหนดสัดสวนรอยละ) จากเงินท่ีกูมาไวเปนกองทุนปองกันความเส่ียง
 และฟนฟูเยียวยาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และไมควรสนับสนุนผูลงทุน/หนวยงานท่ีนํา SLAPP มาใช
 กับนักปกปองสิทธิมนุษยชนในทุก ๆ ประเด็น โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีผลกระทบขามพรมแดน

๒. หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการทํางานดานสิทธิมนุษยชน เชน กสม. หรือ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
 กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงพิจารณาใหรางวัลเก่ียวกับบริษัทดีเดนดานสิทธิมนุษยชน ควรพิจารณาเร่ืองสิทธิมนุษยชน
 ในการประกอบธุรกิจอยางถ่ีถวน โดยพิจารณาวาบรรษัท บริษัท หรือกลุมบริษัทในเครือน้ัน ๆ ถูกฟองคดีหรือ
 มีเร่ืองรองเรียนจากชุมชนผูไดรับผลกระทบหรือไม รวมถึงการทําบัญชีเฝาระวัง (Blacklist) การประกอบการธุรกิจ
 ท่ีสงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน

๓. ภาครัฐหรือองคกรอิสระควรสรางแรงจูงใจใหรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน บรรษัท หรือบริษัทตาง ๆ ดําเนินธุรกิจ
 ตลอดหวงโซอุปทาน (supply chain) อยางมีธรรมาภิบาลท่ีคํานึงผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน ส่ิงแวดลอม 
 ผานการใหคะแนน Fair Cross Border Business โดยใชแผน NAP เปนเกณฑในการตัดสิน โดยผูชนะจะไดรับ
 สิทธิพิเศษบางประการ อาจเปนการลดหยอนทางภาษี หรืออ่ืน ๆ เปนตน สถาบันการเงินควรมีขอกําหนดใหมีการ
 จัดทํารายงานประเมินความเส่ียงดานการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักกระบวนการปองกันไวกอน ในการใหเงิน
 กูแกบริษัทหรือโครงการท่ีจะลงทุนในตางประเทศ
 
๔. ประเทศไทยควรเขารวมเปนสมาชิกขององคกรเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) หรือควรมีกลไก
 ในลักษณะเดียวกับกลไกประสานและดําเนินงานกลางภายในประเทศ (NCP) ของ OECD เพ่ือรับเร่ืองรองเรียนจาก
 ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบและกระจายงานหรือประสานความรวมมือตอกับหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือแมกระท่ัง
 สถานทูตของประเทศตาง ๆ หรือกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพควรพัฒนาเปน NCP รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
 โดยตองมีองคกรภาคประชาสังคมและชุมชนเขาไปมีสวนรวมดวย NCP ตองเปดชองใหประชาชนสามารถรองเรียนไดงาย
 ในทุกชองทาง

๕. หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บรรษัท ตลอดจนบริษัทตาง ๆ ตองเปดเผยสัญญาทางธุรกิจในโครงการตาง ๆ 
 ท่ีมีผลผูกพันกับผลประโยชนสาธารณะ เพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบและตรวจสอบไดอยางท่ัวถึง
  
๖. ภาครัฐควรออกกฎหมายใหรัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจตองเปดเผยขอมูลหวงโซอุปทาน ท้ังเร่ืองแหลงทุน บริษัทลูกหรือ
 บริษัทในเครือ และการใชแรงงาน รวมถึงวัตถุดิบท่ีไดจากการลงทุนในธุรกิจในทุกโครงการ
 
๗. ภาครัฐตองกําหนดใหรัฐวิสาหกิจ บรรษัท และบริษัทตาง ๆ จัดทําการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมเชิง
 ยทุธศาสตร (SEA) และการประเมินผลกระทบขามพรมแดน (TIA) ในโครงการลงทุนตาง ๆ จากหนวยงานท่ีเปนกลาง
 หรือมีความเปนอิสระ



๔๘

๘. ภาครัฐควรกําหนดกรอบลงโทษทางกฎหมายท้ังทางแพงและทางอาญาท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรมตอรัฐวิสาหกิจ 
 บรรษัท หรือบริษัท หากมีการพิสูจนไดวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และส่ิงแวดลอมเกิดข้ึนจริง 
 และมีกลไกการรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีประชาชนน้ันสามารถเขาถึงไดอยางปลอดภัย

๙. ภาครัฐควรประกาศยุติหรือระงับการลงทุนและการใหความชวยเหลือทางการเงินรวมกับรัฐบาลในประเทศตาง ๆ 
 ท่ีพิสูจนไดวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันรายแรงหรือมีแนวโนมท่ีจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนในอนาคต 
 โดยเฉพาะภายใตการบริหารประเทศของรัฐบาลเผด็จการ

๑๐. กรณีท่ีพบวา การลงทุนขามพรมแดนของประเทศไทย ไปเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
 ท่ีถือเปนอาชญากรรมรายแรง หรือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงภายใตกฎหมายระหวางประเทศ 
 ไดแก อาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมตอมวลมนุษยชาติ การฆาลางเผาพันธุ การนําคนมาเปนทาส การทรมาน 
 การสังหารนอกกระบวนการยติุธรรม และการบังคับสูญหาย ควรไมนับอายคุวามในการดําเนินคดีกับผูลงทุนดังกลาว

๑๑. รัฐควรแกไขกฎหมายในประเทศเพ่ือประกันวาอายุความจะไมเปนการจํากัดสิทธิผูเสียหายท่ีประสงคจะดําเนินคดี
 เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และส่ิงแวดลอมท่ีกระทําข้ึนในตางประเทศโดยรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทไทย

๑๒. รัฐควรสนับสนุนเปดโอกาสใหภาคประชาสังคม มีกระบวนการรวมในการตรวจสอบ ติดตามสถานการณธุรกิจ
 กับสิทธิมนุษยชน (การสนับสนุนงบประมาณ หรือการดําเนินการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ) 

๑๓. รัฐควรยกเลิกการใชหลัก Double Action-ability ตามมาตรา ๑๕ พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย 
 พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยใชหลัก lex loci delicti ตามมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง เทาน้ัน

๑๔. รัฐควรนําหลัก A duty of care ในฐานะหลักกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่ง และนําหลักความรับผิดโดยไมคํานึงถึง
 ความเปนนิติบุคคล (Piercing the corporate veil) มาบัญญัติเปนกฎหมาย เพ่ือดูแลใหเกิดกระบวนการเยียวยา 
 หรือการติดตามบังคับใชกฎหมายท่ีดี และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาขยายประเด็นการเรียกรองคาเสียหาย
 ทางจิตใจในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิในทุกเร่ือง
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*ประมวลและสังเคราะหจาก (๑) มาตรฐานสากลในการดําเนินธุรกิจเพ่ือการเคารพสิทธิมนุษยชน (๒๕๖๐)
 และ (๒) การตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence: HRDD) (๒๕๖๑)



๕๐

 การตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence: HRDD) เปนเคร่ืองมือท่ีใช
สนับสนุนใหผูประการธุรกิจ หวงโซอุปทาน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชนท่ีเก่ียวของ ปฏิบัติตามมาตรฐานตาง ๆ 
ท่ีดําเนินการไดจริงและสามารถวัดผลได โดยเปนแนวทางหน่ึงท่ีหลักการ UNGP แนะนําใหดําเนินการในหลักการ
ขอท่ี ๑๗ – ๒๒ กําหนดกรอบเพ่ือใหผูประกอบการธุรกิจ หวงโซอุปทาน และหนวยงานรัฐ หรือเอกชนท่ีเก่ียวของ ไดติดตาม
ประเด็นสิทธิมนุษยชนอยางจริงจัง แสดงความรับผิดชอบ โดยยดึหลักการปองกัน การลดความสูญเสีย และมีการประเมิน
ผลกะทบตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนอยางจริง และอาจเกิดข้ึนได พรอมการติดตามผลกระทบอยางใกลชิด 
รวมถึงการส่ือสารตอสาธารณะ เพ่ือใหแนใจวา ผูไดรับผลกระทบจะไดรับการดูแลและเยียวยาอยางใสใจ

 กระบวนการ HRDD กําหนดใหการเคารพสิทธิมนุษยชนเปนความรับผิดชอบของผูประกอบการธุรกิจ หวงโซอุปทาน 
และหนวยงานรัฐ หรือเอกชนท่ีเก่ียวของ โดยตอง “รูและแสดง (know and show)” และเปนกระบวนการตอเน่ือง
ในการสรางความรับผิดชอบและการมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยมี ๕ องคประกอบหลัก คือ

การประกาศนโยบายและหลักการท่ีเคารพตอการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยอธิบายตอสาธารณะวา 
จะดําเนินการอยางไรในการคุมครองสิทธิมนุษยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก รวมถึง
การระบุความรับผิดชอบของผูท่ีเก่ียวของในโครงสรางการทํางานของธุรกิจ

๑

การประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริง หรือมีแนวโนมอาจจะเกิดข้ึนจากกิจกรรม โดยพิจารณาวา 
ใครท่ีไดรับ/มีแนวโนมไดรับผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากการดําเนินงาน ซ่ึงธุรกิจจะตองทํางานรวมกัน
โดยตรงกับผู ท่ีไดรับหรืออาจจะไดรับผลกระทบ เชน พนักงาน/แรงงาน ผู จัดหาวัตถุดิบ นักลงทุน 
ชุมชน ทองถ่ิน เปนตน

๒

การบูรณาการนโยบายเขากับการประเมิน รวมถึงกลไกควบคุมภายในและภายนอก เม่ือมีการระบุปญหา
และจัดลําดับความสําคัญแลว ตองหาทางบรรเทาปญหาผานการบูรณาการ การเขาถึงการดําเนินงานตาง ๆ
โดยวิธีการข้ึนอยูกับประเด็น แตสวนใหญมักดําเนินการผานการใหความรูและฝกอบรมดวยเคร่ืองมือ
และกระบวนการตาง ๆ โดยประเด็นคาบเก่ียวต้ังแตแรงงานไปจนถึงธรรมาภิบาลของสถานประกอบการธุรกิจ 
หวงโซอุปทาน และหนวยงานรัฐ หรือเอกชนท่ีเก่ียวของ หากมีการทํางานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียจะชวย
พัฒนานโยบายและกระบวนการตาง ๆ ไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน

๓

การติดตามและการรายงานผลการดําเนินงาน การรายงานทําใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะอยางยิง่ นักลงทุน
เขาใจวา ทําไมบริษัทจึงใหความสําคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและมีประโยชนตอผูใดบาง รวมท้ังการเผยแพร
รายงานการประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน ซ่ึงแสดงถึงความโปรงใสของการปฏิบัติงานของสถานประกอบ
การธุรกิจ หวงโซอุปทาน และหนวยงานรัฐ หรือเอกชนท่ีเก่ียวของ

๔

การแกไขใหถูกตองและเยียวยา โดยหากพบวา เปนผูกอใหเกิดหรือมีสวนกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบดาน
สิทธิมนุษยชน ควรแกไขใหถูกตอง หรือมีสวนรวมกับการแกไขผานกระบวนการท่ีชอบธรรม โดยจัดต้ังหรือมีสวน
ในการจัดต้ังกลไกรับเร่ืองรองเรียนสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีอาจไดรับผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมของตนเอง 
เพ่ือใหเร่ืองรองเรียนเหลาน้ัน ไดรับการจัดการอยางทันทวงที และมีการเยียวยาโดยตรง

๕



๕๑

๑. การประกาศ
นโยบายและ
หลักการวาดวย
การเคารพสิทธิ
มนุษยชน

 การเพ ิ ่มประเด ็นส ิทธ ิมน ุษยชน

ในนโยบาย/การนำมาใชกับระบบประเมิน

ความเสี่ยงที่มีอยูแลว

 การวิเคราะหขอมูลท่ีมีอยูดวยมุมมอง

ดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Lens)

 การบูรณการกับการจัดการความเส่ียง

และโอกาส

 การทำงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย

 การสรางความตระหนักรูภายในองคกร

ใหเขมแข็ง

 การพัฒนานโยบายดานสิทธิมนุษยชน

โดยลักษณะเฉพาะ/ การสื ่อสาร และ

ตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนได

สวนเสียตามความตองการจำเพาะ

 ความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับหลักและ

บรรทัดฐานดานสิทธิมนุษยชน

 การกำหนดภาพรวม และกระบวน

การหลักเพื ่อการสงเสริมและคุ มครอง

สิทธิมนุษยชน

 การคนหา หรือระบุความเสี่ยงทาง

สิทธิมนุษยชน

 การระบุความคาดหวังขององคกรที่มี

ตอหวงโซอุปทาน คูคา คูสัญญา และอ่ืน ๆ

 การมอบหมายความร ับผ ิดชอบ

ใหผูบริหารระดับสูงอยางชัดเจน

 การเช่ือมโยง และสรางความครอบคลุม

ดานสิทธ ิมนุษยชนกับชองว างที ่ม ีอยู  

และพิจารณาดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ

 การระบุ จัดการ ปองกัน และดำเนิน

การกับความเส่ียงในประเด็นสิทธิมนุษยชน

สำค ัญที ่ เก ี ่ยวก ับการดำเน ินการของ

สถานประกอบการ หวงโซอุปทาน และองคกร

ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ

 การสรางกระบวนการ ทำงานรวม 

ปร ับช ุดความค ิด และสร างท ัศนคติ 

และพฤติกรรมขององคกรรวมกัน

 การปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกที่เกี่ยวของ

 การใชภาษาที่ชัดเจน และดำเนินการ

อยางเปนรูปธรรม

 การอนุมัติจากผูบริหารระดับสูง

 การสื่อสารนโยบาย กับผูที่เกี่ยวของ 

ตามวิธีการ หรือชองทางที่เหมาะสม

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ HRDD
ของสถานประกอบการธุรกิจ หวงโซอุปทาน และหนวยงานรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวของ

ขอเสนอแนะ
หลักการท่ัวไป วิธีการดําเนินงาน ตัวอยาง

หลักการดําเนินกระบวนการ HRDD

     การสรางความ

ชัดเจน ความมั่นใจ

ในการดำเนินการ

โดยภาพรวม

     การกำหนดทิศ

ทางและเปาหมาย

ในการดำเนินการ

อยางมีพลัง

     การตอบสนองตอ 

(๑) สถานการณ 

(๒) ความหวงกังวล 

(๓) ประเด็นเนนย้ำ

ที่เปนความสำคัญ

     การสรางความ

โดดเดน ชัดเจนใน

ดานความรับผิดชอบ

ดานสิทธิมนุษยชน

     การมีสวนรวมกับ

ภาคสวนตาง ๆ ใน

การพัฒนานโยบาย

โดยมีขอเสนอแนะ หลักการท่ัวไป วิธีการดําเนินงาน และตัวอยางการปฏิบัติในการดําเนิน
กระบวนการ HRDD ของสถานประกอบการธุรกิจ หวงโซอุปทาน และหนวยงานรัฐ หรือ

เอกชนท่ีเก่ียวของ โดยสรุป ดังน้ี



๕๒

๒. การประเมิน
ผลกระทบท่ีเกิด
ขึ้นจริง หรือมี
แนวโนมที่อาจ
เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมของ
บริษัท

 การรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ

 การจัดอันดับความเส่ียงตามความรุนแรง

ระดับความรับผิดชอบ สาเหตุและผล

ที่เกิดขึ้น ผลกระทบทางตรงและทางออม 

อำนาจ และอิทธิพล

 การวิเคราะหขอมูล

 การกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ 

และกระบวนการตาง ๆ การจัดทำแผนผัง

หวงโซอุปทาน ตั ้งแตขั ้นตอนการจัดหา

วัตถุดิบ จนสิ้นสุดกระบวนการผลิต

 การระบุหวงโซอุปทานที่สำคัญทั ้ง

จำนวน และคุณคา

 การทำความเขาใจ ผูมีสวนไดสวนเสีย

ท่ีเก่ียวของในหวงโซอุปทาน อาทิ คูคา ผูผลิต 

ผูรับจางเหมาชวง และผูจัดหาแรงงาน

 การทำงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

และผูเชี่ยวชาญจากขอมูลที่เก็บรวบรวม

 การจัดลำดับความสำคัญโดยมุงไปที่

ความเสี่ยงมากที่สุดกอน

 การพัฒนาแผนตามลำดับเวลาในการ

จัดการปญหาที่มีความเสี่ยงสูง ระยะสั้น 

กลาง และยาว

 การประเมินความเสี่ยงในภาพกวาง

 (wide risk assessment) 

 การประเมินผลกระทบระดับประเทศ 

พรอมเชื่อมโยงกับการประกอบการธุรกิจ 

หรือการดำเนินการของหวงโซอุปทานที่

เกี่ยวของ

 การประเมินผลกระทบในทุกพื ้นที ่

ปฏิบัติการ

 การประเมินผลกระทบรายอุตสาหกรรม 

หรือรายกิจกรรม

 การประเมินผลกระทบในหวงโซอุปทาน 

เนนที่มาตรฐานจำเพาะในบางดาน อาทิ 

แรงงานและแรงงานเด็ก

 การระบุปญหาและประเมินผลกระทบ

เชิงลึก

 การลดทอน (บรรเทา) และจัดการ

ผลกระทบ

 การปรึกษาหารือและจัดทำรายงาน

ผลกระทบฉบับสมบูรณ พรอมเผยแพร

รายงานดังกลาว
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ของสถานประกอบการธุรกิจ หวงโซอุปทาน และหนวยงานรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวของ

ขอเสนอแนะ
หลักการท่ัวไป วิธีการดําเนินงาน ตัวอยาง

หลักการดําเนินกระบวนการ HRDD

     การจัดทำกระบวน

การอยางเปนระบบ 

ครอบคลุม การจัด

ทำขอมูลพ้ืนฐานการ

วิเคราะหประเด็นท่ี

เก่ียวของ การพัฒนา

ความคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะ รวมถึง

ทางเลือกของนโยบาย 

หรือกิจกรรมครอบ

คลุม การเฝาระวัง 

การประเมิน และ

การเยียวยา

     การเชื ่อมโยง

ความเส่ียงจากระดับ

สากล จนถึงพื้นที่

ปฏ ิบ ัต ิ งาน และ

หวงโซอุปทาน

     การพิจารณา 

หรือคำนึงถึงความ

เสี่ยงทางตรง และ

ทางออม โดยพิจารณา

ทั้งปจจัยรอบดาน 

และปจจัยเฉพาะ

เจาะจง



๕๓

๓. การบูรณา
การนโยบายเขา
กับการประเมิน 
รวมถ ึ งกลไก
ควบคุมภายใน
และภายนอก

 การสรางวิธีการบูรณาการอยางเปนระบบ

 การจัดลำดับความสำคัญของผลกระทบ

เพื่อลงมือปฏิบัติ

 การระบุทางเลือกในการปองกันหรือ

บรรเทาผลกระทบ

 การสร างและอาศัย “จ ุดคานง ัด 

(leverage)” ตามความสัมพันธในการดำเนิน

งานตาง ๆ

 บันทึกความเขาใจ (MoU)

 สัญญาที่รับผิดชอบ (Principles for 

Responsible Contracts)

 การรวมลงทุน (Joint Venture)

 การเปนผูรับเหมาหรือคูคา

 การเลือกบุคลากรหลักที่เขาใจและ

มุงมั ่นกับการเคารพสิทธิมนุษยชน และ

บูรณาการการเคารพสิทธิมนุษยชนเขากับ

เง่ือนไขของสัญญารวมทุน หรือความสัมพันธ

ในการดำเนินงาน

 การกำหนดใหมีการประเมินโครงการ

ในมิติตาง ๆ เปนครั้งคราวโดยผูประเมิน

อิสระ อาทิ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม 

และดานสิทธิมนุษยชน

 การบูรณาการวิธีการจัดการผลกระทบ

ดานสิทธิมนุษยชนเขากับขอกำหนดทาง

เทคนิคสำคัญ ๆ

 การเตรียมความพรอมใหบุคลากร

ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวของกับสิทธิมนุษยชน

อยางรอบดาน

 โครงการ/กิจกรรมการตรวจเยี ่ยม

บริษัทคูคา หวงโซอุปทาน หรือการจัดทำ

แนวปฏิบัติที่เคารพตอสิทธิมนุษยชน

 การดำเนินการดานการจัดซื้อจัดจาง 

ฝายความปลอดภัย และฝายสิ่งแวดลอม 

ใหครอบคลุมมิติดานสิทธิมนุษยชน

 การดำเนินการ/การติดตามความ

คืบหนาของการดำเนินการ

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ HRDD
ของสถานประกอบการธุรกิจ หวงโซอุปทาน และหนวยงานรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวของ

ขอเสนอแนะ
หลักการท่ัวไป วิธีการดําเนินงาน ตัวอยาง

หลักการดําเนินกระบวนการ HRDD

     การปองกันและ

บรรเทาผลกระทบ

ที ่ค นพบจากการ

ประเมินและกำหนด

กลไก งบประมาณ 

ทรัพยากร รวมถึง

การติดตามควบคุม

ที่ดีและมีประสิทธิ

ภาพ ไดอยางถูกตอง

เหมาะสม

     การจัดทำระบบ

การติดตาม ควบคุม

การดำเนินงาน ต้ังแต

คุณภาพของผูจัดหา

วัตถุดิบ การตรวจ

สอบความเส ี ่ ย ง

เบื้องตน การจัดทำ

แนวทางปฏิบัติ และ

รายการตรวจสอบ 

(checklist) การ

ปฏิบัติงานในพื้นที่

อ อนไหว การลด

หรือกำจัดความเส่ียง 

แ ล ะ ก า ร เ ค า ร พ

สิทธิมนุษยชน



๔. การติดตาม
และการรายงาน
ผลการดำเนิน
งาน

 การบูรณาการเครื่องมือที่ใชอยูแลว

เขากับกระบวนวิธีรายงานภายในท่ีเก่ียวของ

 การสำรวจและตรวจสอบบัญชีโดย

แยกประเภทขอมูล

 การมีกลไกในการรับเรื ่องรองทุกข

ระดับปฏิบัติการ รวมถึงการหาขอมูล

เบื้องตน

 การกำหนดเลือกวิธีการติดตามผล 

 การรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ

 การสำรวจความคิดเห็นของผูมีสวน

ไดสวนเสีย

 การทำระบบการสอบบัญชีภายใน 

มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ

 การจัดทำรายงานระดับตาง ๆ

 การพ ัฒนาต ัวช ี ้ ว ั ดท ี ่ เหมาะสม 

และเชื่อถือได

 การจัดทำระบบติดตามและเฝาระวัง 

(Traceability) กิจกรรมตามหวงโซอุปทาน

 การปรับปรุง การติดตามผล และ

นโนบายตาง ๆ ใหทันสมัยเพื่อใหสามารถ

ติดตามประเมินการละเมิดสิทธิสำคัญ ๆ ได
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ของสถานประกอบการธุรกิจ หวงโซอุปทาน และหนวยงานรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวของ

ขอเสนอแนะ
หลักการท่ัวไป วิธีการดําเนินงาน ตัวอยาง

หลักการดําเนินกระบวนการ HRDD

     การติดตามผล

การดำเนินงานเพื่อ

นำมาใชปรับปรุง

การปฏิบัติงานตาง ๆ 

ขององคกร และผูท่ี

เกี่ยวของ ตลอด

สายสัมพันธของ

การดำเนินงาน
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๕. การแกไข
ใหถูกตอง และ
เยียวยา

 การตั้งคณะกรรมการและผูบริหาร

ที่รับผิดชอบดานสิทธิมนุษยชน

 การกำหนดใหกระบวนการ HRDD

เปนหนึ่งในตัวชี้วัดขององคกร

 การตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูล

ต  า ง  ๆ  และม ี ระบบการตรวจสอบ

ประเมินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 

และหลักฐานตาง ๆ 

 การวิเคราะหหลักฐาน ถอดบทเรียน 

และจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการ 

และปองกันผลกระทบในระยะตาง ๆ

 การส่ือสารภายในองคกร และในกลุม

ผูมีสวนไดสวนเสีย และในหวงโซอุปทาน 

ใหร ับรู ถ ึงกระบวนการตรวจสอบดาน

สิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน

 การรายงานตอสาธารณะเกี ่ยวกับ

ข ั ้นตอนการดำเน ินการเพ ื ่อค ุ มครอง

สิทธิมนุษยชน

 การสรางเครือขายการทำงานรวมกัน 

โดยสรางความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

และในหวงโซอุปทาน

 การสื่อสารภายในสรางความเขาใจ 

และความรูเกี่ยวกับกลไกการบรรเทา และ

การเยียวยาผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน 

 การติดตามและวิเคราะหขอมูลจาก

กลไกการเยียวยา

 การจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น

ของผูมีสวนไดสวนเสีย และผูที่เกี่ยวของ

 การทำกระบวนการสอบถาม และ

หารือกับผูที่ไดรับผลกระทบ

 การสรางความเชื่อมั่นการดำเนินงาน

ของหนวยงานกับผูไดรับผลกระทบ

 การกำหนดกลไกการเยียวยาที่เขาถึง

ไดและมีฝายที่รับผิดชอบโดยตรง
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ของสถานประกอบการธุรกิจ หวงโซอุปทาน และหนวยงานรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวของ

ขอเสนอแนะ
หลักการท่ัวไป วิธีการดําเนินงาน ตัวอยาง

หลักการดําเนินกระบวนการ HRDD

     การกำหนดใหมี

ระบบการตรวจสอบ

การบรรเทา และ

เยียวยาที่เปนอิสระ 

เพื ่อสรางความไว

วางใจ และความ

รวมมือระยะยาว

ในการปรับปรุงการ

ทำงาน
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ÍŒÒ§ÍÔ§ : ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂ¢Í§ ¡ÊÁ.

รายงานการศึกษาวิจัย มาตรฐานสากลในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน

รายงานการศึกษาวิจัย บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการคุมครองการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติ
ในประเทศไทย : กรณีแรงงานขามชาติในอุตสาหกรรมสัตวปก

๕๖

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การประเมินขอมูลพ้ืนฐานระดับชาติดานธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการท่ีเก่ียวของกับการลงทุนของประเทศ

รายงานศึกษาวิจัยการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน






