ข่ าวแจก
กสม. ร่ วมจัดเสวนาขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้ วยธุรกิจกับสิทธิฯ – ดึงทุกภาคส่ วนหารือแนวปฏิบัตกิ าร
เยียวยาระงับข้อพิพาท – ภาคประชาสังคมเสนอการเยียวยาต้องก้าวไปสู่ การฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เน้ นการ
ไกล่เกลีย่
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติและภาคีเครื อข่าย
ประกอบด้วย คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภ าพ กระทรวงยุติธรรม
เครื อข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย และผูแ้ ทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรั ฐบาลอาเซียนว่าด้ว ย
สิ ทธิ มนุ ษยชน ( ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS - AICHR)
ร่ วมจัดโครงการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “การดาเนินการตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและ
สิ ทธิมนุ ษยชน : กรณี ศึกษาแนวปฏิบตั ิที่ดีในการเยียวยาและระงับข้อพิพาทโดยภาคธุรกิจไทย” โดยมีนายวัส
ติ งสมิต ร ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ นางประกายรั ต น์ ต้น ธี ร วงศ์ นางฉัต รสุ ด า จัน ทร์ ดียิ่ง
กรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) และนางภิรมย์ ศรี ประเสริ ฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เข้าร่ วมงานสัมมนาดังกล่าว ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ กล่าวเปิ ดงานสัมมนาว่า ปั จจุบนั
ปั ญ หาการละเมิด สิ ทธิ มนุ ษ ยชนไม่ ได้เกิ ด ขึ้ น จากหน่ ว ยงานหรื อเจ้าหน้าที่ ข องรั ฐ เท่ านั้น แต่ อาจเกิ ด จาก
การประกอบธุ ร กิ จ ของภาคเอกชนด้ว ยซึ่ ง เป็ นปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ว โลกและท าให้เ กิ ด กระแสเรี ยกร้ อ งให้
ภาคเอกชนมีการดาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น แม้ว่าที่ผา่ นมา บริ ษทั ต่าง ๆ ทัว่ โลกได้ให้ความสาคัญ
กับแนวคิดเรื่ องการบริ หารจัดการที่ดี และความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR) แต่กรอบแนวคิดดังกล่าว
ยัง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาการละเมิ ด สิ ทธิ ม นุ ษ ยชน จึ ง น าไปสู่ การรั บ รองหลัก การชี้ แนะ
ของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights)
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ เพื่อส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงหลักการสาคัญคือ การคุม้ ครอง เคารพ
และเยียวยาผูท้ ี่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจไว้ดว้ ย
สาหรับประเทศไทย ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นภาคธุรกิจซึ่งมีการร้องเรี ยนมายัง
กสม. ส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิแรงงาน สิ ทธิชุมชน สิ ทธิในที่อยู่อาศัย และสิ ทธิทางสุ ขภาพ โดยที่ผ่านมา
กสม. ได้ข ับเคลื่อนเพื่อให้เกิ ด การป้ องกัน ปั ญหาดังกล่ าว โดยได้ร่ ว มกับภาคี เครื อข่ ายผลัก ดัน “ปฏิญญา
ความร่ วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย”
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติฯ กรุ งเทพฯ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็ นสักขีพยาน ปฏิญญาฯ ฉบับนี้จึงเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ที่สาคัญของภาคีเครื อข่ายด้านธุรกิจ
และสิ ทธิ มนุ ษ ยชนในประเทศไทย ทั้งภาครั ฐ และภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนหลัก การชี้ แนะฯ ดังกล่าว
ให้เกิดผลในประเทศไทย การจัดโครงการเสวนาวิชาการในวันนี้ จึงเป็ นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วน จะได้มาร่ วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเยียวยาและการระงับข้อพิพาทด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน
โดยภาคธุรกิจต่อไป
นางสาว ส. รัตนมณี พลกล้า ผูป้ ระสานงานมูลนิ ธิศูนย์ขอ้ มูลชุมชน ผูแ้ ทนภาคประชาสังคม
กล่าวว่า จากประสบการณ์การทางานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชุมชนที่ถูกละเมิดสิ ทธิจากโครงการ
พัฒนาของรัฐและเอกชน พบว่า เมื่อพูดถึงการเยียวยาความเสียหาย เรามักนึกถึงการชดเชยค่าเสียหายรายบุคคล
เท่ า นั้น แต่ ย งั ละเลยประเด็ น การฟื้ นฟู ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อ มซึ่ ง เป็ นความเสี ยหายร่ ว มกัน
ของสาธารณะ ตัว อย่า งเช่ น กรณี น้ ามัน รั่ ว ไหลลงทะเลระยองเมื่อ ปี ๒๕๕๖ แม้ว่ า บริ ษัท ในเครื อ ปตท.
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จะมีแนวปฏิบตั ิที่ดีในการเยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนเบื้องต้นโดยการชดเชยค่าเสียหายทันทีก่อนที่จะมี
การฟ้องร้องคดีกนั ศาล แต่ยงั ต้องให้ความสาคัญกับการฟื้ นฟูทรัพยากรทะเลในระยะยาวด้วย เนื่องจากเหตุการณ์
ดังกล่าวไม่เพียงส่ งผลกระทบต่อการสู ญเสี ยรายได้ของชาวประมงแต่ยงั ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์น้ า
สูญหายซึ่งการฟื้ นฟูในส่วนนี้ยงั ไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ตนมองว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใดที่บงั คับ
ให้บริ ษทั ผูป้ ระกอบการทาตามหลักธรรมมาภิบาล หรื อ หลักความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ได้ประกาศไว้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ หลายกิจกรรมที่จดั ขึ้นจึงเป็ นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น ต่างจากประเทศแถบยุโรป
ซึ่ งมีก ารออกกฎหมายบังคับให้บริ ษทั เอกชนมีก ลไกภายในเพื่อป้ องกันการละเมิดสิ ทธิ ม นุ ษยชนที่เกิดจาก
การด าเนิ นกิจการของตน รวมถึงมีกลไกในการเยีย วยาความเสี ยหายก่อนเข้าสู่ กระบวนการศาล นอกจากนี้
ยังมีต ัว อย่างความก้าวหน้าของความร่ ว มมือระหว่า งประเทศอัน เป็ นกลไกความรั บ ผิด ชอบใน การลงทุ น
ข้ามพรมแดน ซึ่งทุกบริ ษทั ที่ไปลงทุนต่างประเทศจะต้องนามาตรฐานธรรมาภิบาลที่ ใช้ในประเทศตนไปใช้
ในประเทศที่ ไปดาเนิ น กิจการเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดความเหลื่อมล้ าด้วย จึ งหวังว่าภาคธุ ร กิจไทยจะมีกลไก
การเยียวยาโดยเฉพาะอย่างยิง่ การป้องกันมิให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไปถึงจุดนั้นได้เช่นกัน
ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร สมาคมเครื อข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ประเทศไทย กล่าวว่า เรื่ องที่ทวี
ความสาคัญมากขึ้นเรื่ อย ๆ ในปั จจุบนั สาหรับภาคธุรกิจ คือ เรื่ องธุรกิจกับสิ ทธิมนุ ษยชนซึ่งสหประชาชาติได้
เผยแพร่ หลัก การชี้ แนะไว้ ใ ห้ ภ าคธุ ร กิ จ ทั่ ว โลกปฏิ บั ติ ในส่ วนโกลบอลคอมแพ็ ก ประเทศไทย
ปัจจุบนั ประกอบด้วย ๑๕ บริ ษทั เอกชนที่มีความตั้งใจร่ วมกันในการทาธุรกิจที่ยงั่ ยืน โดยได้ร่วมกันตั้งเป้าหมาย
ในการด าเนิ น การเรื่ องดัง กล่ า ว ๕ ประการ ได้แ ก่ ๑) การสร้ า งความตระหนัก รู ้ เ รื่ องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ให้แก่ภาคธุรกิจ ๒) การร่ วมกับภาคีเครื อข่ายในการส่งเสริ มการศึกษาเรื่ องการทาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ๓) การจัดทา
รายละเอียดข้อมูลและแนวปฏิบตั ิจากหลักการชี้แนะฯ ๔) การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุนนโยบายของประเทศ
และ ๕) การขยายสมาชิกเพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมกับโกลบอลคอมแพ็กมากขึ้น
ดร.ปกป้ อง ศรี สนิ ท รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ภาคธุรกิ จ
ย่อมมีเป้ าหมายของการดาเนิ นงานคือผลกาไร ปั ญหาที่เกิดขึ้นคือ การดาเนิ นงานของภาคธุรกิจบางประการ
ไปก่ อให้เกิ ด ความขัดแย้งกับหลัก สิ ทธิ มนุ ษ ยชน และไม่มุ่งไปสู่ ก ารพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน ซึ่ งโจทย์สาคัญ สาหรับ
ประเด็น นี้ จึ งเป็ นการสร้ างความสมดุ ลที่ จ ะทาอย่างไรให้ภ าคธุ ร กิ จ ได้ท้ ังผลก าไรและมีก ารด าเนิ น กิ จ การ
ที่ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม และประชาชนไม่ถูกละเมิดสิ ทธิฯ ด้วย อย่างไรก็ดี ปั ญหาสาคัญอีกประการที่เกิดขึ้น
ในปั จ จุ บัน คื อ การด าเนิ น คดี ห มิ่ น ประมาทเพื่ อ ปิ ดปากในการมี ส่ ว นร่ วมในกิ จ การสาธารณะ (SLAPP)
อันเป็ นกลยุทธ์ที่ภาคธุรกิจมักใช้ปิดปากไม่ใ ห้ผไู ้ ด้รับความเสี ยหาย หรื อ ผูส้ ื่ อข่าวแสดงความคิดเห็นที่ทาให้
ธุ ร กิ จ เสี ย หายโดยการฟ้ องหมิ่นประมาท เป็ นผลให้ค วามจริ งจะไม่ปรากฏ เกิ ด ความเสี ย หายกับสาธารณะ
ซึ่งเป็ นอีกโจทย์ที่ตอ้ งคิดว่าเราจะจัดการกันอย่างไร
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงค์ กรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ กล่าวว่า กลไกการเยียวยาหนึ่ง
ที่ มีประสิ ทธิ ผลและสามารถบรรเทาปั ญหาการละเมิด สิ ทธิ มนุ ษ ยชนที่ เกิ ด จากภาคธุ รกิจ ได้ คื อ กลไกการ
ไกล่เกลี่ย ซึ่ งที่ ผ่านมา กสม. ได้มีก ารจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย เรื่ องร้องทุกข์และมีการออกระเบี ยบเพื่อนากลไก
ดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปั ญหาด้วย โดยหลักการชี้แนะฯ ระบุให้การเจรจาไกล่เกลี่ยนั้นต้องอยู่บนพื้นฐาน
ความต้องการของผูไ้ ด้รับผลกระทบเป็ นหลัก ซึ่งตนเห็นว่าภาคธุรกิจเอกชนควรนากลไกไกล่เกลี่ยดังกล่าวมาใช้
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

