รายงานที่ 1220 / 2558 เรื่องสิทธิชุมชน กรณีการดาเนินโครงการท่าเรือนาลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ของบริษัท ... ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการ
พัฒนาโครงการดังกล่าว ที่มีการกระทาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวทวาย
 ประเด็นร้องเรียน
คณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นว่ ำ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2551 บริ ษั ท
... ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงกับกำรท่ำเรือของสำธำรณรัฐ แห่งสหภำพเมียนมำ ในกำรพัฒนำโครงกำรเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวำย ต่อมำ ปี พ.ศ. 2555 โครงกำรดังกล่ำวได้เปลี่ยนสถำนะเป็นโครงกำรขนำดใหญ่หลำย
โครงกำร เช่น ท่ำเรือน้ำลึก โรงกลั่นน้ำมัน อุตสำหกรรมปิโตรเคมี โรงไฟฟ้ำ ถ่ำนหิน เขื่อนกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ใน
เขตนิคมอุตสำหกรรมและกำรสร้ำงถนนเชื่อมต่อกับประเทศไทยซึ่งกำรดำเนินโครงกำรเหล่ำนี้ส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตและก่อให้เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชำชนในพื้นที่
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่ งชำติ (กสม.) ได้พิจำรณำคำร้องประกอบกับข้อมูล ที่ได้รับ
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และพบว่ำ กำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำว
ได้ก่อให้เกิดปัญหำกำรละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชนต่อประชำชนเมียนมำ ทั้งนี้ ถือได้ว่ำรัฐ บำลไทยเกี่ยวข้องและ
มีส่วนร่วมในกำรดำเนินโครงกำรโดยตรง เนื่องจำกรัฐบำลเมียนมำและรัฐบำลไทยมีข้อตกลงและสนับสนุนกำร
ดำเนินโครงกำรเขตเศรษฐกิจพิเศษทวำย ในขณะที่ปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำร
ของภำคเอกชนไทยยังไม่ได้รับกำรแก้ไข และผลกระทบยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต
กสม. จึงได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อบริษัท ... และคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
(1) บริ ษั ท ... สมควรพิ จ ำรณำด ำเนิน กำรชดเชยและเยี ย วยำควำมเสี ย หำยที่ เกิ ด ขึ้ น ต่ อ
ชำวบ้ำนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินโครงกำรฯ โดยให้ชำวบ้ำงมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำดำเนินกำร
ชดเชยเยียวำของบริษัทฯ ในทุกขั้นตอน จนกระทั่งผู้ได้รับผลกระทบได้รับกำรชดเชย เยียวยำแล้วเสร็จอย่ำง
เป็นธรรม
(2) คณะรัฐมนตรี กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิช ย์ และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ควรจัดตั้งกลไกหรือกำหนดภำรกิจกำรกำกับดูแลกำรลงทุนในต่ำงประเทศของผู้ลงทุนสัญชำติไทยให้เคำรพต่อ
หลักกำรพื้นฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยนำหลักกำรแห่งสหประชำชำติด้ำนธุรกิจและสิทธิมนุษยชน: กำรปฏิบัติ
ตำมกรอบกำรคุ้มครอง เคำรพ เยียวยำ (United Nations Guiding Principles on Business and Human
Rights: Implementing the Protect, Remedy Framework ค.ศ. 2011) มำเป็นกรอบในกำรดำเนินกำร
 ความสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวัน ที่ 26 มกรำคม 2559 รับทรำบรำยงำนผลกำรพิจำรณำคำร้อง
ที่ มี ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบำยหรื อ ข้ อ เสนอในกำรปรั บ ปรุ ง กฎหมำยของ กสม. และมอบหมำยให้ ก ระทรวง
กำรต่ำงประเทศเป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับกระทรวงพำณิชย์ เพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำงและ

ควำมเหมำะสมของข้ อ เสนอดั ง กล่ ำ ว และให้ ส รุ ป ผลกำรพิ จ ำรณำหรื อ ผลกำรด ำเนิ น กำร เพื่ อน ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
ต่ อ มำคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 16 พฤษภำคม 2559 รั บ ทรำบผลกำรพิ จ ำรณำ
ดำเนินกำรตำมรำยงำนผลกำรพิจำรณำคำร้องที่มีข้อเสนอแนะนโยบำย เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี กำรดำเนิน
โครงกำรท่ำเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจทวำย ในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำของบริษัท ... ซึ่งประเทศไทย
ได้ร่วมลงนำมในบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำโครงกำรดังกล่ำว ที่มีกำรกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชำว
ทวำย ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ โดยสรุปสำระส ำคัญได้ว่ำ (1) กำรดำเนินธุรกิจของภำคเอกชนใน
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะในโครงกำรกำรลงทุนขนำดใหญ่ในปัจจุบัน ประสบควำมท้ำทำยที่เกี่ยวกับผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชนและควำมเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น กำรดำเนินโครงกำรท่ำเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจทวำย
ในเมียนมำของบริษัท ... ก็เป็นหนึ่งในกรณีดังกล่ำว (2) จำกกำรประชุมร่วมระหว่ำงกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
กระทรวงพำณิช ย์ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรพั ฒ นำกำรเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชำติ กระทรวงยุติ ธ รรม
กระทรวงคมนำคม กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรแห่งประเทศไทย สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) และคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ สนับสนุนใน
หลักกำรให้มีกลไกกำกับดูแลหรือสนับสนุนภำคเอกชนให้เคำรพต่อหลักกำรพื้นฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชนมำกขึ้น
โดยให้สอดคล้องกับหลักกำรฯ โดยรัฐควรมีหน้ำที่ส่งเสริมให้เอกชนรับผิดชอบต่อสังคมและเคำรพหลักพื้นฐำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในกำรลงทุนทั้งในประเทศไทยและกำรลงทุน ของผู้ลงทุนสัญชำติไทยในต่ำงประเทศ (3)
ประเทศไทยมีช่องทำงผลักดันกำรปฏิบัติตำมหลักกำรฯ หลำยช่องทำง มำตรกำรที่ดำเนินกำรอยู่แล้วหลำย
ประกำร ก็สอดคล้องหรือเสริมหลักกำร เช่น ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558-2560) พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 และควร
ผลักดันมำตรำกำรให้มีกำรนำหลักกำรฯ ไปใช้อย่ำงจริงจังและแพร่หลำย เช่น กำรเผยแพร่ควำมรู้และสร้ำง
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรฯ กำรผลักดันให้ภำคเอกชนมีมำตรกำรที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในด้ำนต่ำงๆ โดย
เพิ่มเติมจำกกำรดำเนิ นงำนด้ำนควำมรั บ ผิดชอบต่อสั งคม ควรกำหนดให้เอกชนที่ล งทุนในต่ำงประเทศมี
ดำเนินกำรเรื่องนี้ให้มำกขึ้น โดยเฉพำะกำรจัดให้มีกลไกปรึกษำหำรือและรับข้อร้องเรียนจำกชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ กำรศึกษำผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนของโครงกำร รวมถึงกำรจัดทำรำยงำนประจำปีห รือเปิดเผย
ข้อมูลที่มีสำระเกี่ยวกับผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน และหำกรัฐบำลจะแสดงเจตนำรมณ์ทำงกำรเมืองใน
ระดับที่สูงขึ้นอำจพิจำรณำใช้เครื่องมือเชิงนโยบำย ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรลงทุนที่ระบุสำระเรื่องสิทธิมนุษยชน
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุ ษยชน กำรมีเครื่องมือประเภทแรงจูงใจทำงภำษี
หรือเงื่อนไขในกำรขอรับเงินกู้หรือสิทธิประโยชน์จำกภำครัฐในกำรผลักดันให้ให้เอกชนเคำรพสิทธิมนุษยชน
และรักษำสิ่งแวดล้อม กำรให้รำงวัลยกย่องบริษัทหรือผู้ประกอบกำร และมีกลไกติดตำมผล รวมทั้งประเทศ
ไทยสำมำรถแสดงบทบำทนำในกลไกระดับภูมิภำค โดยเฉพำะอำเซียนในกำรผลักดันให้มีกำรรับรองเอกสำร
เรื่องกำรประกอบธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

