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แนวปะทะ “ต่างกระดาน”



สิทธิมนุษยชน

• ปรัชญา ค าสอนทางศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม 
เชื่อว่า “มนุษยท์ี่เกิดมาทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู”่

• มนุษย์มีความชอบธรรมในด้านจริยธรรมที่จะรักษาชีวิตของตนเอง 
มีอิสระทางความคิด และเชื่อว่าไม่ว่าแต่ละคนจะมีความแตกต่าง
กันในด้านใด ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน

• หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาคมโลกตระหนักถึงความ
โหดร้ายของสงครามที่มนุษย์ได้กระท าต่อมนุษย์ด้วยกัน จึงพัฒนา
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Human
Rights Laws) บัญญัติหลักการ ข้อตกลง ระบบ และกลไกด้านสิทธิ
มนุษยชนที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล

สิทธิ (Rights) เสรีภาพ (Liberty) ความเสมอภาค (Equality) 
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ (Dignity) 



1943 Maslow's Hierarchy, “Pyramid of  Needs”



สิทธิมนุษยชนไทยในกระแสโลก โดย ศ.เสน่ห์ จามริก: (2549/2006)



การปะทะ-ประสาน โลกาภิวัตน์ 3 ด้าน

การเมือง

โลกาภิวัตน์ 
ด้านเศรษฐกิจ

โลกาภิวัตน์
สิทธิมนุษยชน

โลกาภิวัตน์
ด้านสิ่งแวดล้อม

• Non-state Actors

• ประชาธิปไตยภาคพลเมือง

• กติกาและมาตรการตรวจสอบ
อ านาจโดยองค์กรอิสระ 
ภาคประชาชน

• ถ่ายโอนอ านาจ     

รัฐ ---> ตลาด

• ชุดความตกลงด้าน
การค้าเสรี : พหุภาคี, 
ทวิภาคี, ภูมิภาค 

• บทบาท/อิทธิพลของ 
TNCs, IMF, WTO, 
WIPO, ….

• ความตกลงพหุภาคีด้าน
สิ่งแวดล้อม

• กติกาและมาตรการ

• บทบาทของ External 
Actors : IGO, INGOs





“สิทธิชุมชน” ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
• สิทธิชุมชนได้ถูกรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นครั้งแรก
ใน รธน. ฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 

• สถาปนา “สิทธ”ิ ให้ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี 
ภูมปิัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ 
และมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน

• “…ตามทีก่ฎหมายบัญญัต”ิ



ความขัดแย้ง: การปะทะ-ประสาน 3 ด้าน : 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม
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การปะทะ-ประสาน โลกาภิวัตน์ 3 ด้าน : เศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม



ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบกฎหมายที่แยกส่วนและรัฐธรรมนูญ

องค์กรชุมชน/เอ็นจีโอ/นักวิชาการ

พลเมืองที่ตื่นตัว

องค์กรรัฐ 

หน่วยงานราชการ

ภาคธุรกิจ

ความขัดแย้ง/ ไม่สอดคล้องระหว่าง กฎหมายด้านการพัฒนา สิทธิ และสิ่งแวดล้อม
กับหลักการตามรัฐธรรมนูญ

กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ

พระราชบัญญัติต่างๆ
(แยกตามอนุสัญญา/หน่วยงาน)

รัฐธรรมนูญ

โครงสร้างความขัดแย้ง



กลไกระหว่างประเทศ

 ข้อถกเถียง : กติกาที่มีข้อผูกพันทาง
กฎหมาย หรือ มาตรการตามความสมัครใจ
 กลไกและกระบวนการในการติดตามผล
และหลักประกันความรับผิดชอบ 
(accountability) ที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ?

UN 
Framework 

& GPs







Guiding Principles for Business and Human Rights

“The End of the Beginning”

Protect, Respect, Remedy

• การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นโดยองค์กรของรัฐและบุคคลที่ 3 คือ องค์กรภาคธุรกิจ 
ผ่านการท าหน้าที่ 4 ประการ

1) การบังคับใช้กฎหมาย 
2) การวางหลักประกันว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจะต้องไม่เป็นอุปสรรค 
และต้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
3) จัดให้มีแนวทางในการปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) สนับสนุนองค์กรธุรกิจก าหนดวิธีการรับมือกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน



Guiding Principles for Business and Human Rights

“End of  the Beginning”

Protect, Respect, Remedy

• การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นหน้าที่ของบุคคล หรือองค์กรธุรกิจ ที่จะต้อง
ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ โดยการด าเนินธุรกิจในทุกขั้นตอนต้อง
หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนอย่างจริงจัง มีการประเมินผลกระทบ และจัดท ารายงานเปิดเผยต่อ
สาธารณะ

• การเยียวยา คือ การแก้ไข ฟื้นฟู ชดเชยเม่ือเกิดผลกระทบจากการท าธุรกิจ หรือ
เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะมีการป้องกันแล้วหรือไม่ก็ตาม รัฐต้องจัดให้
มีการเยียวยาที่เหมาะสม ทั้งโดยกระบวนการยุติธรรมหรือนอกเหนือจาก
กระบวนการยุติธรรม



มอก/ISO 26000







การจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(National Action Plan on Business and Human Rights-NAP) 

มตคิณะรัฐมนตรี 28/08/2561

๑. ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้ง ๑๒ ประเด็น ซึ่งครอบคลุมการ
จัดท านโยบายว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยค านึงถึงปัญหาอุปสรรคและข้อ
ท้าทาย การก าหนดให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้น าในการ
ส่งเสริมการท าธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึง
แนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาช่องว่างทางกฎหมายและ
กระบวนการทางการปกครองที่เปน็อุปสรรคต่อการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

การมีกลไกเยียวยาและร้องทุกข์นอกกระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐที่มีประสิทธิภาพ และเห็นควรส่ง
ข้อเสนอแนะดังกล่าวให้กระทรวงยุติธรรมที่เป็นเจ้าภาพ
หลักในการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน (NAP) น าไปประกอบการจัดท าแผน
ดังกล่าวให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการชี้แนะ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมาก
ยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การยกระดับการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของประเทศในระยะยาวต่อไป



มติคณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบกรณีการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights-NAP) 

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 28/08/2561

๒. ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น การก าหนดค านิยาม “กลุ่ม
เปราะบาง” ให้มีความชัดเจน การก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรพิจารณา
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการ
ประกอบธุรกิจเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และการวางแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อวัดประสิทธิภาพของแผน



กลไกระดับเฉพาะกิจ: รัฐ-ธุรกิจ-สิ่งแวดล้อม-สิทธิชุมชน
คณะกรรมการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติตาม ม.๖๗ วรรคสอง ฯ

(คณะกรรมการ 4 ฝ่าย มาบตาพุด)

• สร้างกติกาทางสังคมขึ้นใหม่บนพื้นฐานกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญที่ได้รับการยอมรับโดยฝ่ายคู่ขัดแย้ง หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อการอยู่ร่วมกันโดยไม่เกิดความขัดแย้งรุนแรง ท าให้การพัฒนาพ้ืนที่ การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในพื้นที่เกิดขึ้นได้
โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาของรัฐธรรมนูญ และข้อตกลงที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 

• ปรับความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างรัฐ เอกชน ชุมชน และองค์การอิสระ ให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันบนพื้นฐาน
ทีมี่สถานะและอ านาจที่เท่าเทียมกันภายใต้กลไกของคณะกรรมการสี่ฝ่าย



กลไกเชิงนโยบาย
ระบบ  “การประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับยุทธศาสตร์” 

(SEA : Strategic Environmental Assessment)



ความเสี่ยง - เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ

• Trust & Guarantees of Non-recurrance : ความไม่ไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังอยู่ใน
ระดับต่ า, มีการใช้ Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) การใช้กฎหมาย
เพื่อกดดันนักเคลื่อนไหวปกป้องสิทธ)ิ มากขึ้น

• Transboundary Impacts : ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ภัยภิบัติทางธรรมชาติ มลพิษที่มาทางอากาศ
และน้ า ข้ามพรมแดนที่ยังไม่มีการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและเป็นองค์รวม

• Accountability/Dealing with the Past : ยังไม่มีการรับผิดชอบต่อเหตุการณ/์การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เคยเกิดขึ้น การเยียวยา ฟื้นฟูสภาพจิตใจ การด ารงชีพและสภาพแวดล้อมยังไม่ได้ถูกจัดการ 

• Bypassing Regulations: การตีความกฎหมาย/เลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการที่มอียู่ เพ่ือ
เร่งรัดโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โดยขาดการค านวณผลกระทบทางสังคม



สิ่งที่ควรค านึงถึง
มาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560 มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ถ้อยค าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
จัดท ารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) รวมทั้งเรื่องของสิทธิชุมชนในการ
ปกป้องฐานทรัพยากรและสุขภาพ โดยได้ขยายขอบเขตของการจัดท ารายงาน EHIA และการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชน ให้ครอบคลุมถึง “การด าเนินการใดของรัฐ หรือท่ีรัฐจะ
อนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ” ไม่ได้จ ากัดเฉพาะการด าเนิน “โครงการ หรือกิจกรรม” ตามที่เคยก าหนดใน
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 จึงต้องมีการติดตามดูว่ากฎเกณฑ์และกลไกเหล่านี้จะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไปอย่างไร



มาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560 มีเนื้อหา ดังนี้ 

“การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามที่
กฎหมายบัญญัติ

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการหรือ
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง

ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยท่ีสุด และต้องด าเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อน
หรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า”
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• กล้าคิดแบบ Disruption เพื่อสร้าง Value และนวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่ให้ทางออกจากปัญหาเดิม ในระดับการสร้างจิตส านึกเรื่องความรับผิดชอบร่วมกัน 
(หา “Big Why?”)
• สร้างความไว้วางใจระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจบนผลประโยชน์ของเขาและมีความเป็นธรรม
• แนวทางพัฒนาระดับยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะ

SDGs ที่มีระบบบริหาร ตัวชี้วัดและงบประมาณรองรับ
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