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แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชน

ประเทศไทย: แผนปฏิบัติการแห่งชาติวา่ด้วย
ธุรกิจกับสิทธมินุษยชนจะต้องกํากับกิจการ
ของบริษัทต่างๆเพื�อรับรองวา่ภาคธุรกิจจะ
เคารพสิทธมินุษยชนรวมถึงกิจการไทยใน

ต่างประเทศ
เครอืข่ายขอเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลไทยรบัฟ�งความคิดเหน็รว่มของทางเครอืข่ายฯเพื�อให้
เกิดความรบัผิดชอบขององค์กรภาคธุรกิจต่างๆสรา้งความมั�นใจในการดาํเนินธุรกิจ
อย่างรบัผิดชอบและส่งเสรมิเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั�งยืนและเคารพสิทธิ

มนุษยชน

#เครือข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
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#เครือข่ายธุรกิจกับสิทธิ-
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ประเทศไทย:แผนปฏิบัติการแหง่ชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชนจะค้องกํากับกิจการของ บรรษัท
เพื�อรบัรองว่าภาคธุรกิจจะเคารพสิทธมินุษยชน รวมถึงกิจการไทยในต่างประเทศ

เครือข่ายขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรับฟ�งความคิดเห็นร่วมของทางเครือข่ายฯเพื�อให้เกิดความรับผิดชอบ
ขององค์กรภาคธุรกิจต่างๆสร้างความมั�นใจในการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและส่งเสริมเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยอย่างยั�งยืนและเคารพสิทธมินุษยชน

27  มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ – เนื�องในโอกาส วันธุรกิจกับสิทธมินุษยชนแหง่ประเทศไทย ป� 2562  มูลนิธมิานุษยะและเครอื
ข่ายธุรกิจกับสิทธมินุษยชนแหง่ประเทศไทยได้เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลไทยเข้าควบคุมดูแลกิจการของบรรษัทอย่างมีประสิทธภิาพ
ผ่านแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชนซึ�งได้รวบรวมข้อกังวลของชุมชนที�ได้รบัผลกระทบ ผลกระทบของ
ธุรกิจและสะท้อนความท้าทายและข้อเสนอแนะทั�งหมดใน ความเห็นร่วมในร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติฉบับล่าสุด ทีซึ�งได้มี
การยื�นไปเมื�อวันที� 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 สาํหรบัการดําเนินการตามหลักการชี�แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน (UNGPs) แผนปฏิบัติการดังกล่าวจะต้องคุ้มครองและเคารพสิทธมินุษยชนในบรบิททางธุรกิจในประเทศไทยและรวม
ถึงธุรกิจไทยที�ลงทุนในต่างประเทศ

ในภาพรวมของความเหน็รว่มได้เน้นยํ�าข้อบกพรอ่งของรา่งผ่านแผนปฏิบัติการฯ ในเรื�องของการไม่ยอมรบัความต้องการที�
สาํคัญสาํหรบัมาตรการบังคับเพื�อใหธุ้รกิจไทยต้องรบัผิดชอบต่อผลกระทบที�ไม่พึงประสงค์จากกิจกรรมในทุกพื�นที�ที�พวกเขา
ดาํเนินธุรกิจ ความคิดเหน็นี�ยังชี�ใหเ้หน็ถึงจุดอ่อนของรา่งผ่านแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชนในการ
ควบคุมบรษัิทข้ามชาติที�ลงทุนและ หรอืดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื�อรบัประกันว่าหน่วยงานเหล่านี�เคารพสิทธมินุษยชน
ตลอดหว่งโซอุ่ปทาน โดยการใชก้ระบวนการบังคับใชก้ลไกการตรวจสอบสิทธมินุษยชนอย่างรอบด้านมาตรการความรบัผิดชอบ
อื�น ๆ ที�ได้รบัแรงบันดาลใจจากพระราชบัญญัติการค้าทาสฉบับทันสมัยแหง่สหราชอาณาจักรในป�พ.ศ. 2558(UK Modern
Slavery Act of 2015) และกฎหมายเฝ�าระวังองค์กรของประเทศฝรั�งเศส(French Corporate Duty of Vigilance Law of
2017)  “กระบวนการร่างที�แข็งแกร่งจาํเป�นต้องมาพร้อมกับเนื�อหาของร่างผ่านแผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ด้วยธุรกิจกับ
สิทธมินุษยชนที�แข็งแกร่ง” กล่าวเน้นยํ�าโดยคุณเอมิลี� ประดิจิต ผู้ก่อตั�งและผู้อํานวยการมูลนิธมิานุษยะ “สาํหรับเรื�องนี�นั�น
ถือเป�นสิ�งสาํคัญที�แผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชนมีการผสมผสานระหวา่งความสมัครใจและ
มาตรการบังคับตามแนวทางของแผนปฏิบัติการฯที�พัฒนาโดยคณะทํางานแห่งสหประชาชาติ (UNWG) ด้านธุรกิจกับ
สิทธมินุษยชน” รา่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวยังมีข้อบกพรอ่งเนื�องจากไม่สามารถใชม้ิติทางเพศในการใชห้ลักการ UNGPs 
โดยมองข้ามผลกระทบทางเพศจากภาคธุรกิจและไม่ได้จัดทําแผนปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื�อส่งเสรมิการดาํเนินธุรกิจอย่างรบั
ผิดชอบ

สาํหรบัการเข้าถึงการเยียวยาที�มีประสิทธภิาพสอดคล้องกับเสาหลักที� 3 ของ UNGPs รา่งแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธมินุษยชนไม่ได้สะท้อนถึงกลไกการแก้ไขข้อรอ้งทุกข์ที�ไม่ใชก่ระบวนการยุติธรรมของรฐัอย่างเพียงพอ กฎหมาย
จารตีประเพณีและแนวทางปฏิบัติของชุมชนที�ได้รบัผลกระทบ อุปสรรคในทางปฏิบัติสังคมและเขตอํานาจศาลในการเยียวยา
บทบัญญัติของการเยียวยาผ่านกลไกที�ตอบสนองต่อเพศ สถานภาพทางกฎหมายรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
สัญชาติและชาติพันธุข์องบุคคลที�ได้รบัผลกระทบ และสถานการณ์ที�เฉพาะเจาะจงเชน่การหายตัวไปของนักปกป�องสิทธิ� เกี�ยว
กับกิจกรรมออนไลน์และการเยียวยาผู้ที�ตกเป�นเหยื�อของการใชแ้รงงานที�เอาเปรยีบหรอืผ่านการเจรจาต่อรอง ข้อบกพรอ่งใน
รา่งแผนปฏิบัติการฯอีกสิ�งหนึ�งคือการจัดการกับสถานการณ์ของชุมชนที�ได้รบัผลกระทบและความท้าทายและข้อเสนอแนะโดย
เฉพาะรวมถึงการพิจารณาชุมชนและสิทธขิองพวกเขาในลักษณะที�ครอบคลุมตามที�ระบุไว้ในความคิดเหน็รว่มประเด็นสาํคัญทั�ง
สี�ประเด็น

ในประเด็นสาํคัญที� 1 การละเมิดสิทธแิรงงาน และมาตรฐานแรงงาน มูลนิธมิานุษยะและเครอืข่ายได้สื�อถึงความผิดหวังกับ
รา่งแผนปฏิบัติการระดับชาติในการมองข้ามบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ�งพนักงานบรกิารทางเพศและชอ่งว่างในการจัดการกับ
สิทธแิละป�ญหาของพวกเขา “แผนปฏิบัติการระดับชาติต้องระบุงานบริการทางเพศวา่เป�นงานและรับประกันสิทธแิรงงาน
กับพนักงานบริการทางเพศทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ�งคํานึงถึงความท้าทายที�เราเผชญิ” กล่าวโดยคุณศิรศัิกดิ� ไชยเทศ นัก
เคลื�อนไหวด้านพนักงานบรกิารทางเพศและกลุ่มบุคคลที�มีความหลากหลายทางเพศ “เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการ
ทําให้งานบริการทางเพศเป�นอาชญากรรมด้วยการยกเลิกพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ซึ�ง
กีดกันสิทธขิั�นพื�นฐานในการทํางานของพนักงานบริการ”

วันธุรกิจกับสิทธมินุษยชนแหง่ประเทศไทย ป� 2562

ความเห็นร่วมในร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติฉบับล่าสุด

ความเหน็รว่ม

French Corporate Duty of Vigilance Law of
2017

UK Modern
Slavery Act of 2015

https://www.facebook.com/ManushyaFdn/videos/432003737354705/
https://www.manushyafoundation.org/comments-on-the-nap-on-bhr
https://www.manushyafoundation.org/comments-on-the-nap-on-bhr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted
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#เครือข่ายธุรกิจกับสิทธิ-
มนุษยชนแห่งประเทศไทย

ยิ�งไปกว่านั�น ความคิดเหน็รว่มดังกล่าวยังได้เน้นยํ�าถึงความล้มเหลวของแผนปฏิบัติการระดับชาติในการแก้ไขป�ญหาของ
แรงงานเด็กและแรงงานนอกระบบ อุปสรรคในการเข้าถึงมาตรการประกันสังคม การเลิกจ้างที�ไม่เป�นธรรมและความต้องการ
กลไกเฉพาะและมาตรการที�เพียงพอในการจัดการกับการเลือกปฏิบัติในที�ทํางานกับกลุ่มบุคคลที�มีความหลากหลายทางเพศ

ในประเด็นสาํคัญที� 2 กรณีสิทธชุิมชน ที�ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม ความเหน็รว่มได้เน้นยํ�าถึงกฎหมายที�ขัด
แย้งกันและมีป�ญหาของประเทศไทยรวมถึงพระราชบัญญัติโรงงานเมื�อเรว็ๆ นี�พระราชบัญญัติป�าชุมชนและการแก้ไขพระราช
บัญญัติอุทยานแหง่ชาติและพระราชบัญญัติการอนุรกัษ์สัตว์ป�าที�ได้ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการปรกึษาชุมชนรวมทั�งพระราช
บัญญัติป�าสงวนแหง่ชาติประมวลกฎหมายที�ดินและคําสั�งคสช. ที�เกี�ยวข้องซึ�งได้รบัแรงจูงใจจากทางภาคธุรกิจ สิ�งเหล่านี�ส่งผล
ใหเ้กิดการละเมิดสิทธชุิมชนในพื�นที�ป�าไม้และยังไม่ได้มีการกล่าวถึงในรา่งแผนปฏิบัติการ

“นักปกป�องสิทธใินที�ดินทั�งสิบสี�คน ซึ�งมีนักปกป�องสิทธทีิ�เป�นผู้หญิงถึง 9 คนจากจังหวดัชยัภูมิที�กําลังจะเข้าเรือนจาํด้วย
ข้อหาที�ทําให้ป�าเสื�อมในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง นโยบายทวงคืนผืนป�า โดยรัฐบาลทหารซึ�งควรที�จะพุ่งเป�าบังคับใช้
กับนักลงทุนแต่กลับไปสร้างความเจ็บปวดให้กับชุมชนท้องถิ�น สาํหรับแผนปฏิบัติการแห่งชาติวา่ด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษย
ชนมีความเป�นไปได้ที�จะทบทวนกฎหมายที�มีความเป�นเฉพาะ กฎหมายป�าไม้ต้องมีการทบทวนเรื�องการมีส่วนร่วมที�คํานึง
ถึงข้อกังวลของชุมชน และสร้างพลังจากฐานราก” คุณสุวลี โพธิ�งาม หนึ�งใน 14 นักปกป�องสิทธฯิที�จะฟ�งคําพิพากษา ในวันที�
3 กรกฎาคม 2562

โดยเฉพาะการไม่ยอมรบั 'ชนเผ่าพื�นเมือง' ในฐานะหนึ�งในชุมชนที�ได้รบัผลกระทบที�สาํคัญที�สุดซึ�งมีความเสี�ยงมากที�สุดที�จะ
ประสบกับการดาํเนินธุรกิจที�ไม่พึงประสงค์ แม้จะมีการระบุถึงความท้าทาย สิทธขิองชนเผ่าพื�นเมือง (UNDRIP) และความ
จาํเป�นที�จะต้องได้รบัความยินยอมและแจ้งล่วงหน้าเพื�อบังคับขับไล่ในการพัฒนาชนบทและนโยบายที�ดิน

“แม้วา่เราจะมีส่วนร่วมอย่างมากในกระบวนการร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติแต่รัฐบาลยังคงปฏิเสธการมีอยู่ของชนเผ่า
พื�นเมืองและการละเมิดสิทธขิองเราโดยภาคธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงผลกระทบที�ไม่สมส่วนของการละเมิดสิทธสิตรี
ชนเผ่า” กล่าวโดยคุณคะติมะ หลีจ๊ะ นักเคลื�อนไหวจากชนเผ่าพื�นเมืองเผ่าลีซู เครอืข่ายชนพื�นเมืองในประเทศไทย “แผนปฏิบัติ
การแห่งชาติจาํเป�นต้องรับรองสิทธขิองเราในฐานะชนเผ่าพื�นเมืองที�จะอาศัยอยู่ในดินแดนบรรพบุรุษของเราเพื�อจัดการ
ทรัพยากรที�ดินและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจโดยการได้รับความยินยอมและแจ้งล่วงหน้า เราเป�นคนที�เผชญิกับ
ผลกระทบโดยตรงของภาคธุรกิจเชน่เดียวกับโครงการพัฒนาต่างๆ ดังนั�นเราจึงรู้วธิแีก้ป�ญหาที�ดีที�สุดเพื�อหยุดการ
ละเมิดเหล่านี� ถึงเวลาแล้วที�พวกเขาจะต้องยอมรับการมีอยู่และการมีส่วนร่วมของเราในการสร้างความยั�งยืนทาง
เศรษฐกิจและปกป�องสิ�งแวดล้อมโดยการอนุรักษ์ดินแดนบรรพบุรุษและวถีิชวีติดั�งเดิมของพวกเรา"

ยิ�งไปกว่านั�น คุณรอกีเยาะห ์สะมาแอ นักปกป�องสิทธสิตรจีากเครอืข่ายอนุรกัษ์ Green World Network สมาชกิชุมชนที�
คัดค้านการก่อสรา้งโรงไฟฟ�าในภาคใต้ “สิ�งสาํคัญคือต้องมีการปรึกษาหารือกับชุมชนอย่างมีประสิทธภิาพก่อนที�จะมีการ
ก่อสร้างโครงการธุรกิจซึ�งต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและสิทธมินุษยชนควบคู่กับชุมชนที�เกี�ยวข้อง
แผนปฏิบัติการระดับชาติควรแก้ไขป�ญหาความรับผิดของรัฐด้วยการลงโทษที�มีประสิทธภิาพและการเยี�ยวยาจากการ
ละเมิดสิทธโิดยรัฐวสิาหกิจเชน่การกระทําของการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในกรณีโรงไฟฟ�าถ่านหินเทพา"

ในประเด็นสาํคัญที� 3 การปกป�องนักปกป�องสิทธมินุษยชน มูลนิธมิานุษยะและเครอืข่ายธุรกิจกับสิทธมินุษยชนแหง่
ประเทศไทยชี�ใหเ้หน็ในความคิดเหน็รว่มถึงความล้มเหลวเพื�อรบัประกันการคุ้มครองนักปกป�องสิทธมินุษยชนในบรบิทของการ
เพิ�มการดาํเนินคดีเชงิยุทธศาสตรเ์พื�อระงับการมีส่วนรว่มของสาธารณชนที�พวกเขาได้เผชญิ รา่งแผนปฏิบัติการแหง่ชาติไม่ได้
กล่าวถึงการใชก้ฎหมายของภาคธุรกิจในการกีดกันนักปกป�องสิทธมินุษยชน เชน่รฐัธรรมนูญชั�วคราวป� 2557 มาตรา 44, 47,
48 และ 279  รฐัธรรมนูญป�2560 มาตรา265 และ 279 คําสั�ง คสช.ที� 3/2558 และ 13/2559 ประมวลกฎหมายอาญาความ
ผิดฐานหมิ�นประมาท มาตรา 326-328 และมาตรา 14 แหง่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550ในการทําใหน้ักปกป�องสิทธฯิกลายเป�นอาชญากรสาํหรบัเนื�อหาออนไลน์

“เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยกล่าวถึงเป�าหมายของการออกกฏหมายต่อต้านการดําเนินคดีเชงิยุทธศาสตร์เพื�อระงับ
การมีส่วนร่วมของสาธารณชน (SLAPP) ในแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื�อจัดการกับ SLAPP ต่างๆ เชน่ประมวลกฎหมาย
วธิพีิจารณาความอาญามาตรา 161/1 และ 165/2 และพระราชบัญญัติ องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ มาตรา 21 ซึ�ง
ไม่เพียงพอที�จะแก้ไขป�ญหาการกดขี�ขององค์กรผ่านทางการกลั�นแกล้งและการลงโทษ SLAPPs ต่อ นักปกป�องสิทธฯิ”
คุณศราวุฒ ิป�นกันทา ศูนย์พิทักษ์และฟ�� นฟูสิทธชุิมชนท้องถิ�น

นอกจากนี�รา่งรา่งแผนปฏิบัติการระดับชาติไม่ได้กล่าวถึงการละเมิดมาตรฐานสากลที�ปกป�องและส่งเสรมิสิทธขิองนักปกป�อง
สิทธมินุษยชนในบรบิททางกฎหมายที�ไม่เอื�ออํานวยกับรา่งพระราชบัญญัติความมั�นคงปลอดภัยทางไซเบอรใ์นป�จจุบัน นอกจาก
นี�ยังเพิกเฉยต่อบทบาทที�สาํคัญของนักปกป�องสิทธมินุษยชนสตร ีในบรบิททางธุรกิจ “ ร่างร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติฉบับ
สุดท้ายไม่แยแสต่อการดําเนินธุรกิจที�ส่งผลต่อผู้ปกป�องสิทธมินุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ�งผู้ที�ได้รับผลกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนต้องรับความชว่ยเหลือ ต้องได้รับการแก้ไขในทันที” คุณนาดา ไชยจิตต์ นักวิชาการอิสระและนักกิจกรรมด้านสิทธิ
ความหลากหลายทางเพศที�เกี�ยวข้องนับตั�งแต่ก่อตั�งขึ�นในการมีส่วนรว่มในมุมมองของชุมชนที�ได้รบัผลกระทบในธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน
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#เครือข่ายธุรกิจกับสิทธิ-
มนุษยชนแห่งประเทศไทย

นอกจากนี�ตามความคิดเหน็รว่มในรา่งแผนปฏิบัติการระดับชาติถึงแม้ว่าจะมีรายละเอียดและครอบคลุมในประเด็นสาํคัญที�สี�
ของการลงทุนระหวา่งประเทศและบรรษัทข้ามชาติ แต่ก็ไม่สามารถรบัรองได้ว่าธุรกิจและนักลงทุนเคารพพันธกรณีด้านสิทธิ
มนุษยชนของพวกเขาผ่านกฎหมายที�บังคับใชอ้ย่างเครง่ครดั “แผนปฏิบัติการระดับชาติจะต้องมีความมุ่งมั�นอย่างแรงกล้า
ในการพัฒนาและดําเนินการตามกฎหมายเพื�อกําหนดให้บริษัทไทยและนักลงทุนดําเนินการด้านสิทธมินุษยชนเนื�องจากได้
รับการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื�อให้มั�นใจวา่มีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความโปร่งใสในการแบ่งป�น
ข้อมูลและรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธมินุษยชนทั�งในและต่างประเทศ” อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธมินุษยชนแหง่
ชาติ คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ประเทศไทย กล่าว “ ต้องมีการกําหนดความผิดทางอาญาโดยกฎหมายดังกล่าวในการ
ละเมิดสิทธมินุษยชนที�เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศของไทย”

ในขณะเดียวกันรา่งแผนปฏิบัติการระดับชาติฯมองข้ามการพิจารณาผลกระทบด้านสิทธมินุษยชนของไม่มีการระบุถึงผลกระทบ
ด้านสิทธมินุษยชนของข้อตกลงทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ�งการตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ข้อตกลง
ความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพื�อหุน้ส่วนทางการค้าภาคพื�นเอเชยีแปซฟิ�ก (CPTPP) และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
พันธุพ์ืชใหม่ป� พ. ศ. 2534

รวมถึงวิถีชวีิตการเกษตรความมั�นคงด้านอาหารและสุขภาพ “ประเทศไทยมีหน้าที�ต้องเปลี�ยนกฎหมายและนโยบายภายใน
ประเทศของตนเพื�อให้สอดคล้องกับ RCEP และ UPOV ซึ�งจะทําลายวธิปีฏิบัติดั�งเดิมของเราในการแบ่งป�นเมล็ดพันธุ์
และการกระจายความเสี�ยง” คุณหน่อแอร ิทุ่งเมืองทอง รองประธานเครอืข่ายสตรชีนเผ่าแหง่ประเทศไทย “ สาํหรับสตรีชน
เผ่านั�น เมล็ดพันธุเ์ป�นวธิกีารของอธปิไตยด้านอาหารและความปลอดภัยของเรารวมถึงวฒันธรรมอัตลักษณ์และชวีติ
ของเราดังนั�น แผนปฏิบัติการระดับชาติฯจะต้องมั�นใจวา่มีการปรึกษาหารือกับชุมชนก่อนที�จะมีการบังคับใชแ้ละบังคับใช้
ข้อตกลงทางการค้า และความสนใจ”

of

สาํหรับการนาํไปปฏิบัติและตรวจสอบกระบวนการของแผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชนความเหน็
รว่มกันยํ�าว่ารา่งแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชนไม่ได้มีโครงรา่งที�ชดัเจนสาํหรบัมาตรการดาํเนินการกับ
ตัวชี�วัดเฉพาะ มองเหน็วิธกีารดาํเนินการที�ครอบคลุมการมีส่วนรว่มการทํางานรว่มกันและการข้ามส่วนโดยมีส่วนรว่มอย่างมี
ความหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั�งหมดโดยเฉพาะชุมชนที�ได้รบัผลกระทบซึ�งไม่รวมอยู่ในคณะกรรมการแผนปฏิบัติการระดับ
ชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชนและละเลยความเป�นอิสระความโปรง่ใสและความรบัผิดชอบในกระบวนการตรวจสอบและ
กํากับดูแล

การพิจารณาถึงข้อเสียเปรยีบมากมายในกระบวนการและเนื�อหาของรา่งแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชน
ขั�นสุดท้ายมานุษยะและเครอืข่ายธุรกิจกับสิทธมินุษยชนแหง่ประเทศไทยขอเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลไทยทําการแก้ไขที�จาํเป�นตาม
ความเหน็ของเราและทําใหแ้น่ใจว่ามีการจัดทําเอกสารนโยบายที�มีประสิทธภิาพอย่างละเอียด ตามกําหนดเวลา และมีตัวเเทนของ
ชุมชนผู้ที�ได้รบัผลกระทบอยู่ในคณะกรรมการของแผนนี�ด้วย“เราจะพยายามผลักดันนโยบายของเราต่อไปในการปรับใชแ้ละ
ดําเนินการตามแผนฯ ที�กระทรวงยุติธรรมซึ�งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายและข้อเสนอแนะที�ชุมชนประสบจากผลกระทบ
ด้านลบของกิจการทางธุรกิจ”กล่าวโดยคุณศุกาญจน์ตา สุขไผ่ตาจากสหพันธแ์รงงานข้ามชาติกล่าว และผู้ประสานงานภาค
เหนือกับเครอืข่ายธุรกิจกับสิทธมินุษยชนแหง่ประเทศไทย “สาํหรับเรื�องนี�เราขอเรียกร้องความคิดเห็นทั�งหมดของเราเพื�อ
นํามาพิจารณาและการใชก้ระบวนการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื�อดําเนินการอย่างต่อเนื�อง เป�ดกวา้ง สร้างสรรค์และร่วมมือ
กันในการยอมรับการนาํไปปฏิบัติและติดตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติ”

“พวกเราได้เห็นวา่เอกสารนโยบายนี�จะเป�นจุดเริ�มต้นที�จะทําให้ ภาคธุรกิจ บริษัท มีความรับผิดชอบตรวจสอบให้มีการ
ดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและส่งเสริมเศรษฐกิจไทยที�ยั�งยืนและเคารพสิทธมินุษยชน”  คุณเอมิลี� ประดิจิต ผู้ก่อตั�งและ
ผู้อํานวยการ มูลนิธมิานุษยะ กล่าวเสรมิ

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte
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สามารถเข้าชมความเห็นร่วมสาํหรับร่างเเผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ด้วยธุรกิจกกับสิทธมินุษยชนฉบับ
ล่าสุดได้ที�:

สามารถเข้าชมรายงานการประเมินธุรกิจกับสิทธมินุษยชนของภาคประชาสังคมที�เป�นอิสระได้ที�:

https://www.manushyafoundation.org/comments-on-the-nap-on-bhr

https://www.manushyafoundation.org/bhr-cso-nba-thailand

ชอ่งทางการติดต่อสื�อ
 

ภาษาอังกฤษ คุณเอมิลี� ประดิจิต ผู้ก่อตั�งและผู้อํานวยการ มูลนิธมิานุษยะ+66 (0) 92-901-5345,
emilie@manushyafoundation.org
 
ภาษาไทย คุณศุภมาศ ผลพระ เจ้าหน้าที�โครงการ มูลนิธมิานุษยะ+66 (0) 83-578-9879,
suphamat@manushyafoundation.org

เกี�ยวกับมูลนิธมิานุษยะ
มูลนิธมิานุษยะมูลนิธเิป�นองค์กรระดับภูมิภาคของเอเชยีที�มีเป�าหมายในการเสรมิสรา้งชุมชนท้องถิ�นใหเ้ป�นหวัใจ

ของกระบวนการตัดสินใจที�เกี�ยวข้องกับพวกเขาเพื�อส่งเสรมิสิทธมินุษยชนความยุติธรรมทางสังคมและ
สันติภาพ มูลนิธมิานุษยะทําหน้าที�เป�นสะพานเชื�อมขับเคลื�อนและเสรมิสรา้งตัวแทนการเปลี�ยนแปลงโดยการ

เชื�อมต่อมนุษย์ผ่านการสรา้งพันธมิตรรว่มและการพัฒนากลยุทธที์�มุ่งเน้นที�การสรา้งเสียงของชุมชนท้องถิ�นใน
ศูนย์กลางของการสนับสนุนสิทธมินุษยชนและการปฏิบัติตามพันธกรณีและมาตรฐานด้านสิทธมินุษยชนระหว่าง
ประเทศมูลนิธมิานุษยะเสรมิสรา้งความเข้มแข็งและความเป�นนํ�าหนึ�งใจเดียวกันของชุมชนและประชาชนในระดับ
รากหญ้าเพื�อใหแ้น่ใจว่าพวกเขาสามารถสรา้งข้อกังวลของตนเองและจัดหาวิธกีารเพื�อปรบัปรุงการดาํรงชวีิตและ
สถานการณ์สิทธมินุษยชนในพื�นที�สาํหรบัข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับงานของมูลนิธมิานุษยะสามารถเยี�ยมชมเว็บไซต์

ได้ที�: 
 

 
เกี�ยวกับเครือข่ายธุรกิจกับสิทธมินุษยชนเเห่งประเทศไทย

เครอืข่ายธุรกิจกับสิทธมินุษยชนแหง่ประเทศไทย(TBHRN)  คือ เครอืข่ายที�จัดตั�งขึ�นอย่างไม่เป�นทางการซึ�งประกอบไป
ด้วยกลุ่มบุคคลที�มีความหลายและนักนักปกป�องสิทธมินุษยชนที�มีอัตลักษณ์ที�ทับซอ้นกัน ผู้นาํชุมชน นักวิจัย นักวิชาการ
และองค์กรพัฒนาเอกชน ตั�งแต่ในระดับท้องถิ�นไปจนถึง ระดับชาติและระดับภูมิภาคซึ�งรว่มมือกันเพื�อใหชุ้มชนท้องถิ�นนั�น
เป�นศูนย์กลางของธุรกิจกับสิทธมินุษยชนในประเทศไทย รว่มกับมูลนิธมิานุษยะและเครอืข่ายซึ�งมีส่วนรว่มในการสนับสนุน
การเจรจาและการติดตามข้อผูกพันทางธุรกิจกับสิทธมินุษยชนที�ทําโดยรฐับาลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ�งในการมีส่วนรว่มใน
การพัฒนาและติดตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านธุรกิจกับสิทธมินุษยชน ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับบทบาทของ เครอืข่าย

ธุรกิจกับสิทธมินุษยชนแหง่ประเทศไทย (TBHRN)สามารถเยี�ยมชมได้ที�

https://www.manushyafoundation.org

https://www.manushyafoundation.org/coalition-building-workshop-report

สาํหรับการเผยเเพร่ด่วน
#เครือข่ายธุรกิจกับสิทธิ-
มนุษยชนแห่งประเทศไทย

https://www.manushyafoundation.org/comments-on-the-nap-on-bhr
https://www.manushyafoundation.org/bhr-cso-nba-thailand
https://www.manushyafoundation.org/
https://www.manushyafoundation.org/coalition-building-workshop-report

