
การประชุมครั+งที/ 1: เกี/ยวกับพลังงานหมุนเวียน เพศ และสทิธิของชนพื +นเมือง 
 

เดือนตลุาคม ค.ศ. /012 ใน Bata’an ประเทศฟิลปิปินส์ 
 

คําแถลงการณ์ของ Bata’an 
 
1. ในระหวา่งวนัทีM /N-P0 ตลุาคม ค.ศ. /012 มีผู้ เข้าร่วมประชมุ UP คนจาก 2 ประเทศรวมตวักนัทีM Subic Bay จงัหวดั Bata’an 

ประเทศฟิลปิปินส์ 
เพืMอหารือและทบทวนประเดน็เกีMยวกบัสทิธิมนษุยชนทีMเกีMยวข้องกบัการขยายตวัของการลงทนุทางธรุกิจและกิจกรรมตา่ง ๆ 
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ การประชมุวา่ด้วยธรุกิจและสทิธิมนษุยชนครั eงทีM 2 จดัขึ eนทีMเขต Subic Bay 
ซึMงก่อนหน้านี eเคยเป็นฐานปฏิบตักิารทางทหารของสหรัฐฯ มากวา่ 22 ปี จวบจนกระทัMงสิ eนสดุในปี ค.ศ. 122/ 
ผู้ เข้าร่วมในการประชมุเป็นตวัแทนของสถาบนัสทิธิมนษุยชนแหง่ชาต ิ(NHRIs) องค์กรชนพื eนเมือง และองค์กรภาคประชาสงัคม 

 
2. การประชมุดงักลา่วจดัขึ eนโดยคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาตขิองฟิลปิปินส์ (CHRP) 

แผนงานประชาชนกลุม่ชาตพินัธุ์ทีMอาศยัอยูใ่นผืนป่า สมาคมฟิลปิปินส์เพืMอการพฒันาระหวา่งวฒันธรรม 
และศนูย์นานาชาตขิองชนพื eนเพืMอการวิจยันโยบายและการศกึษา (Tebtebba) 
โดยได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนัสิMงแวดล้อมสตอกโฮล์ม สถาบนัธรรมาภิบาลด้านสทิธิและทรัพยากร และสถาบนั Samdhana 

 
3. เราขอแสดงความขอบคณุสาํหรับการต้อนรับจากชมุชน Pastolan และ Kanawan ทีMเปิดบ้านและชมุชนของพวกเขาให้กบัเรา 

เรานบัถือในการทํางานอยา่งหนกัในหลายปีทีMผา่นมา ซึMงสง่ผลให้หลกักรรมสทิธิ�ในดนิแดนบรรพบรุุษบรรลผุลสาํเร็จโดยชมุชนทั eงสอง 
 
4. ทีMประชมุได้พิจารณาและหารือเกีMยวกบัสถานการณ์ระดบัชาตใินประเทศตา่ง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ การพิจารณาจากสถาบนั 

NHRIs ในประเทศพมา่ ไทย ฟิลปิปินส์ ตมิอร์ - เลสเต มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเนปาล 
และองค์กรชนพื eนเมืองและองค์กรภาคประชาสงัคมจากประเทศอินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย พมา่ สปป. ลาว และฟิลปิปินส์ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุยงัได้แลกเปลีMยนประสบการณ์จากชนพื eนเมือง องค์กรภาคประชาสงัคม และสถาบนั NHRIs ในประเดน็ตา่ง ๆ 
รวมถงึผลกระทบของเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZs) ความเสีMยง และโอกาสของการเปลีMยนแปลงพลงังานหมนุเวียน 
และผลกระทบจากการดิ eนรนตอ่สู้ เพืMอกรรมสทิธิ�ในทีMดนิ หวัข้อการอภิปรายทัMวไปทีMถกูนํามาพิจารณา ได้สรุปเอาไว้ทีMนีM 

 
5. การมีสว่นร่วมอยา่งแข็งขนัของ NHRIs ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทีMวา่ด้วยธรุกิจและสทิธิมนษุยชน 

การไตส่วนระดบัชาตคิรั eงแรกเปิดตวัโดยคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาตขิองอินโดนีเซีย (KomnasHAM) คือสทิธิของ 'ชนพื eนเมือง' 
เหนือดนิแดนของพวกเขาในเขตป่าไม้ ซึMงคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาตขิองมาเลเซีย (SUHAKAM) 
ได้ดําเนินการไตส่วนระดบัชาตเิกีMยวกบัสทิธิของชนพื eนเมืองทีMเสนอมาเฉกเชน่เดียวกบัการให้จดัตั eงคณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ด้วยชนพื eนเ
มือง ตวัแทนของสถาบนั NHRI ได้หยิบยกการวินิจฉยัและเอกสารการวิจยัทีMสามารถนําไปใช้เพืMอให้ผลลพัธ์ทีMดี (ประเทศตมิอร์ - เลสเต 
ไทย ฟิลปิปินส์) การมีสว่นร่วมในประเดน็ทางธรุกิจและสทิธิมนษุยชนถกูกลา่วถงึผา่นการนําเสนอของสถาบนั NHRIs ทั eงหมด 
ตลอดจนกระทัMงการวินิจฉยัและการแทรกแซงในเหตกุารณ์เฉพาะและการสร้างความตระหนกั 

 
6. อยา่งไรก็ตามการดําเนินการตามคําแนะนําของสถาบนั NHRIs ตอ่รัฐบาลยงัคงลา่ช้าอยูใ่นหลาย ๆ ประเทศ สถาบนั NHRIs 

ในสว่นของภมิูภาคยงัคงมีจํานวนจํากดั โดยทีMประเทศกมัพชูา เวียดนาม และสปป. ลาวยงัไมไ่ด้จดัตั eงหนว่ยงานเหลา่นี e 
การระดมทนุทีMเป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองยงัคงเป็นสิMงทีMท้าทาย และสถาบนั NHRIs 
สว่นใหญ่ขาดอํานาจหน้าทีMทีMชดัเจนในการวินิจฉยัและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 

 
 
 
 
7. ความเชีMยวชาญเกีMยวกบัการเจรจาโดยตรงระหวา่งชนพื eนเมืองกบัภาคธรุกิจยงัคงมีอยูอ่ยา่งจํากดั 

และธรุกิจทีMดําเนินงานในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้สว่นใหญ่ยงัคงขาดความเข้าใจและดหูมิMนสทิธิมนษุยชนของผู้ ถือสทิธิ�ทีMแตกตา่งกนั 
รวมถงึสทิธิของชนพื eนเมือง ซึMงรวมถงึสทิธิ�ในการให้หรือยกเว้น 
ยินยอมและบอกกลา่วลว่งหน้าถงึกิจกรรมทีMนําเสนอซึMงสง่ผลกระทบตอ่สทิธิและผลประโยชน์ 
กลไกการร้องทกุข์ทางธรุกิจทีMถกูจดัตั eงขึ eนจําเป็นต้องมีการจดัตั eงขึ eนในกรณีทีMไมมี่และทําให้มีประสทิธิภาพมากขึ eน 
และสามารถเข้าถงึได้สาํหรับประชาชนทีMได้รับผลกระทบ 

 



8. การประชมุได้พิจารณาเกีMยวกบัการเพิMมแรงขบัเคลืMอนทีMอยูเ่บื eองหลงัความพยายามในการสร้างสทิธิมนษุยชนอนัเนืMองมาจากความต้องก
ารทีMมุง่มัMนของบริษัททีMดําเนินงานในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึMงสะท้อนให้เหน็ถงึการประเมินทางวิชาการเกีMยวกบักิจกรรมตา่ง ๆ 
ของธรุกิจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึMงดขูดัแย้งกบัข้อกําหนดของหลกัการแนวทางปฏิบตัทีิMวา่ด้วยการดําเนินธรุกิจและสทิธิมนษุยชนขอ
ง UN ซึMงแสดงจดุออ่นทีMชดัเจนในการพยายามดําเนินการ 

 
9. มีการจดัตั eง SEZs เพืMอสง่เสริมการลงทนุทางธรุกิจทัMวทั eงภมิูภาค รวมถงึในประเทศตมิอร์ - 

เลสเตทีMชมุชนทีMไปตั eงรกรากใหมจ่ะได้รับสญัญาเรืMองคา่ตอบแทนและวสัดกุ่อสร้าง 
ความรู้จากประสบการณ์ของประเทศเจ้าบ้านฟิลปิปินส์นั eนแพร่หลายและหลากหลาย 
อนัเนืMองมาจากการพฒันาทา่ปลอดภาษีและเขตเศรษฐกิจพิเศษ Aurora Pacific (APECO) ซึMงให้การยกเว้น 
ยินยอมและบอกกลา่วลว่งหน้าในการประกาศขอบเขตและปัญหาตา่ง ๆ ทีMยงัคงอยูไ่ปยงั SBMA 
ทีMซึMงเกีMยวข้องกบัการเจรจาตอ่รองและจําแนกดนิแดนจากบรรพบรุุษ 
การเพิกถอนการคดัเลอืกของกฎระเบียบและกฎหมายมาตรฐานบางประการใน SEZ's เพืMอสง่เสริมการลงทนุถกูต้องข้อสงัเกต 

 
10. ซึMงเกีMยวเนืMองกบัสถานะของกฎหมายทีMดนิทีMถกูยกขึ eนมา 

ผู้ เข้าร่วมจากประเทศอินโดนีเซียกลา่ววา่การเจรจาร่างกฎหมายวา่ด้วยเรืMองการรับรองและคุ้มครองสทิธิของชนพื eนเมืองในประเทศอินโด
นีเซียยงัไมแ่ล้วเสร็จ ขณะทีMสถานการณ์เรืMองดนิแดนในประเทศมาเลเซีย ในปี ค.ศ. /01U ศาลรัฐบาลกลางนั eนถือวา่ชนพื eนเมือง Dayak 
ของ Sarawak ไมส่ามารถอาศยัสทิธิตามธรรมเนียมดั eงเดมิของพวกเขาในการเรียกร้องกรรมสทิธิ�เหนือป่าดงดบิ 
เฉกเชน่เดียวกบัอาณาเขตภาคพื eนดนิและเขตป่าสงวนของชมุชน ตอนนี eพวกเขาสามารถอ้างสทิธิ�ในทีMดนิได้อยา่งจํากดั 
สาํหรับทีMดนิทีMถกูแผ้วถางสาํหรับการเพาะปลกูก่อนปี ค.ศ. 12�� เทา่นั eน ในขณะเดียวกนัรัฐบาลมาเลเซียก็ฟอ้งร้องรัฐบาลแหง่ชาตใิน 
Kelantan เพืMอบงัคบัให้มีการรับรองเกีMยวกบัเรืMองธรรมเนียมพื eนเมือง สถานการณ์ทางกฎหมายในประเทศพมา่ได้ดําเนินการกลบักนั 
โดยมีการแก้ไขกฎหมายพื eนทีMวา่งเปลา่ พื eนทีMรกร้าง และดนิแดนทีMยงัไมมี่การหกัร้างถางพงในเดือนกนัยายน ค.ศ. /01� 
ทําให้เปลีMยนทีMดนิทั eงหมดทีMไมไ่ด้จดทะเบียนไปเป็นทีMดนิ ‘รกร้าง’และปฏิเสธสทิธิ�ในทีMดนิทีMไมไ่ด้จดทะเบียน 

 
11. กรรมสทิธิ�ในทีMดนิยงัคงอยูใ่นหลากหลายสถานทีM ซึMงคลมุเครือหรือยุง่เหยิงเกินไป เขตอํานาจศาลทีMทบัซ้อนกนั 

แม้จะเป็นพื eนทีMพื eนเมืองทีMได้รับการยอมรับ (ประเทศฟิลปิปินส์) และพื eนทีMทีMพวกเขาไมไ่ด้ยอมรับ (ประเทศไทย พมา่ อินโดนีเซีย) 
มีอยูใ่นหลาย ๆ ประเทศ ผู้ เข้าร่วมจากประเทศไทย อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส์กลา่วถงึการทบัซ้อนกนัของการอนรัุกษ์และ / 
หรือพื eนทีMป่าไม้ ซึMงในประเทศพมา่ยงัคงมีการทบัซ้อนกนัระหวา่งระบบการจดัการทีMดนิระดบัชาตแิละระดบัภมิูภาคอยู ่
ในสภาพทีMเร่งรีบของทรัพยากร ความทลุกัทเุลเชน่นี eจะทําลายความสามารถของชมุชนในการตอ่ต้านการรุกราน 

 
12. มีการหยิบยกสถานการณ์เฉพาะทีMชนพื eนเมืองและชมุชนพื eนเมืองเผชิญกบัความท้าทายด้านสทิธิมนษุยชน ซึMงรวมถงึเหมืองแร่ Omkoi 

ในเขตพื eนทีMชาวกะเหรีMยงในประเทศไทยทีMสง่ผลกระทบตอ่ชาวกะเหรีMยงหลายพนัคนทีMอาศยัอยูใ่นชมุชนทีMได้รับผลกระทบ 
และเหตกุารณ์ในฟิลปิปินส์ – จากเขืMอน Kaliwa ทีMชนเผา่ Dumagat กําลงัคดัค้านถงึผลลพัธ์จากกระบวนการ FPIC ทีMบดิเบือน 
เหมืองแร่ทองคําแบบเปิดบนเกาะ Masbate ทีMสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนพื eนเมือง และการแผข่ยายความขดัแย้งเกีMยวกบัเหมืองแร่ของ 
OceanaGold ใน Didipio ทีMสง่ผลกระทบตอ่ชาวพื eนเมือง Ikalahan 

 
13. ปัญหาวิกฤตติา่ง ๆ 

ได้ถกูหยิบยกขึ eนมาและร่วมกนัรับผิดชอบเกีMยวกบัการกําหนดเปา้หมายของแตล่ะบคุคลและชมุชนเพืMอปกปอ้งสทิธิ�ของพวกเขา 
การกําหนดเปา้หมายเฉพาะของผู้ ทีMเกีMยวข้องในการปกปอ้งดนิแดนและทรัพยากรโดยการอ้างวา่พวกเขาเป็น "ผู้ ก่อการร้าย", "ตอ่ต้านรัฐ" 
และ / หรือ "ตอ่ต้านการพฒันา" ได้ถกูกลา่วถงึในประเทศฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย และสว่นอืMน ๆ ของทวีปเอเชีย 
ในประเทศอินโดนีเซียได้ร่วมกนัรับผิดชอบเกีMยวกบัอาชญากรรม การขม่ขู ่การคกุคาม และความรุนแรง ในจงัหวดั Palawan 
ของประเทศฟิลปิปินส์ 
ตวัแทนชาวพื eนเมืองได้เอย่ถงึการแตกแยกในชมุชนของพวกเขาและการทําลายป่าของพวกเขาซึMงเป็นผลมาจากสวนมะพร้าวขนาดใหญ่
ของฟาร์ม Lionheart Philippines 
การทําสงครามทีMเขตยิงในประเทศพมา่และฟิลปิปินส์เกีMยวโยงโดยตรงกบัภยัคกุคามและความรุนแรงทีMเพิMมขึ eน 
อาชญากรรมเกีMยวกบัวิถีชีวิตแบบดั eงเดมิยงัถกูหยิบยกถงึในประเทศไทยและประเทศอืMน ๆ ในหลากหลายกรณีอีก อยา่งเชน่ การขม่ขู ่
อาชญากรรม และความรุนแรงทีMนําไปสูก่ารสงัหารผู้ นําชมุชนและบคุคล รวมถงึการสงัหารจากการสามญัฆาตกรรม 

 
14. ผลกระทบทีMเฉพาะเจาะจงตอ่ผู้หญิงในสถานการณ์ความรุนแรงถกูหยิบยกขึ eนมา 

เฉกเชน่เดียวกบับทบาทอนัเข้มแข็งทีMผู้หญิงมีตอ่การปกปอ้งตนเองและชมุชนจากความรุนแรง 
การดําเนินการเพืMอจดัการกบัภยัคกุคามตอ่บคุคลชมุชนและประชาชนก็ถกูกลา่วถงึไว้เชน่กนั โดยเฉพาะอยา่งยิMง 'สทิธิด้านสิMงแวดล้อม' 
ของโครงการสิMงแวดล้อมแหง่สหประชาชาตซิึMงได้รับการยอมรับจากการประชมุ 



หน้าทีMในการสบืสวนเชิงนวตักรรมของหอสงัเกตการณ์ชนพื eนเมืองซึMงประกาศจดัตั eงขึ eนใหมโ่ดยความร่วมมือกบั CHRP 
ก็ถกูนํามาพิจารณาเป็นตวัอยา่งสาํหรับการจําลองแบบทีMมีศกัยภาพในภมิูภาค 

 
15. พลงังานหมนุเวียนเป็นประเดน็หลกัในการอภิปรายการประชมุ 

ซึMงกลา่วถงึโอกาสและความเสีMยงของการลงทนุทีMเพิMมขึ eนในการผลติพลงังานรูปแบบเหลา่นี e 
ทกุประเทศในอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงปารีส 
ซึMงระบวุา่การปฏิบตักิารด้านสภาพภมิูอากาศทกุอยา่งจะต้องปกปอ้งรักษาและปกปอ้งสทิธิมนษุยชน 
และข้อผกูพนัดงักลา่วสนบัสนนุการเคลืMอนไหวไปสูรู่ปแบบพลงังานหมนุเวียนมากยิMงขึ eน 
ความคดิริเริMมระดบัสากลจากชนพื eนเมืองได้รับการกลา่วถงึด้วยเชน่กนั 
โดยเฉพาะอยา่งยิMงความร่วมมือด้านพลงังานทีMเหมาะสมซึMงริเริMมโดยกลุม่ชนพื eนเมืองทีMเป็นชนกลุม่ใหญ่ใน SDGs 
ซึMงสง่เสริมความร่วมมือเพืMอสนบัสนนุความคดิริเริMมของชนพื eนเมืองในการริเริMมโครงการพลงังานหมนุเวียน 

 
16. การสง่เสริมเชื eอเพลงิชีวภาพในรูปแบบของพลงังานสเีขียวทําให้เกิดความเสีMยงตอ่ชนพื eนเมือง 

อีกทั eงเพิMมแรงกดดนัในพื eนทีMในเรืMองของการขยายการผลติเชื eอเพลงิ 
เงินอดุหนนุจากรัฐบาลในประเทศอินโดนีเซียเพิMงมีการเรียกร้องเพิMมขึ eนเนืMองจากทรัพยากรทีMดนิขาดแคลน 
โครงการพลงังานหมนุเวียนขนาดใหญ่ อาทิเชน่ พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานนํ eา และพลงังานความร้อนใต้พิภพ 
เมืMอนํามาใช้โดยปราศจาก FPIC จะเพิMมขยายการบกุรุกในเขตพื eนเมืองดงัทีMเหน็ได้จากการนําทรัพยากรออกไปอยา่งรีบเร่งในเขต 
Cordillera ประเทศฟิลปิปินส์ ในกรณีทีMชนพื eนเมืองทําข้อตกลงเพืMอจดัทําโครงการพลงังานหมนุเวียน 
มกัถกูจํากดัข้อมลูเกีMยวกบัผลกระทบระยะยาวและการแบง่ปันผลประโยชน์อยา่งเทา่เทียม 

 
17. พลงังานหมนุเวียนยงัได้รับการกลา่วถงึเชน่กนัวา่เป็นโครงการและการดําเนินการทีMเป็นไปได้ในวงกว้าง 

นบัตั eงแตโ่ครงการพลงันํ eาและความร้อนใต้พิภพไปจนถงึการผลติเชื eอเพลงิชีวภาพ พลงังานลม และพลงังานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
ผลกระทบทีMอาจเกิดขึ eนจากพลงังานหมนุเวียนรูปแบบตา่ง ๆ เหลา่นี eแตกตา่งกนัออกไป 
องค์กรชนพื eนเมืองจากประเทศฟิลปิปินส์และมาเลเซียทํางานร่วมกนัอยา่งมีนยัสาํคญัในการพฒันาชมุชนหรือก่อให้เกิดโครงการพลงังา
นหมนุเวียน ในขณะเดียวกนัก็ชี eบง่ความสาํคญัของการเชืMอมโยงโครงการดงักลา่วเข้ากบัลาํดบัความสาํคญัและโครงการพฒันาอาชีพ 
ความต้องการขั eนสงูสาํหรับด้านเทคนิคและการสนบัสนนุทางการเงินเพืMอความยัMงยืนได้ถกูกลา่วถงึ 
ในขณะทีMยงัตั eงข้อสงัเกตเกีMยวกบัความสาํคญัของการจดัการชมุชนของความคดิริเริMมดงักลา่ว 

 
18. ในการอภิปรายเรืMองเพศและสทิธิในทีMดนิแดน 

เรืMองเพศถกูเข้าใจวา่เป็นการกลา่วถงึความสมัพนัธ์เชิงอํานาจทีMไมเ่ทา่เทียมกนัภายในสงัคมมนษุย์ 
โดยมุง่เน้นทีMสทิธิสตรีและการเสริมสร้างพลงัอํานาจอนัเนืMองมาจากความสมัพนัธ์เชิงถกูเบียดตกขอบจากพลงัอํานาจในหลาย ๆ กรณี 
สาํหรับสตรีพื eนเมืองนั eนต้องประสบกบัการเลอืกปฏิบตัแิละการกีดกนัในหลากหลายรูปแบบ ทั eงจากสงัคมเศรษฐกิจ 
ตลอดจนถงึเชื eอชาตแิละอตัลกัษณ์ 
ผู้หญิงยงัต้องเผชิญกบัรูปแบบเฉพาะทีMเกีMยวข้องกบัสถานการณ์ทีMเปราะบางของการทําสงครามและความขดัแย้ง 
บทบาทและความเป็นผู้ นําทีMเข้มแข็งของสตรีพื eนเมืองแสดงให้เหน็เป็นทีMประจกัษ์และได้รับการสรรเสริญ 
ความท้าทายทีMระบไุว้นั eนรวมถงึการขาดข้อมลูทีMไมไ่ด้ถกูรวบรวมไว้ เกีMยวกบัผลกระทบตอ่ผู้หญิง สิMงทัMวไปทีMผู้หญิงมองไมเ่หน็ 
และเสยีงของผู้หญิงในการวิจยัและการมีสว่นร่วมของผู้หญิงในกระบวนการทีMสาํคญั ๆ ลดน้อยลง 

 
19. บนพื eนฐานของการอภิปรายเหลา่นี e การประชมุได้กําหนดข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการ: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 
เราสนบัสนนุการเรียกร้องของ Aeta ใน Kanawan และ Pastolan เพืMอให้ SBMA 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิMงแวดล้อมยอมรับการปกครองของพวกเขาเหนือดนิแดนบรรพบรุุษของพวกเขา 
เราสนบัสนนุการแบง่ปันผลประโยชน์อยา่งเทา่เทียมกนัตามทีMกฎหมายกําหนดระหวา่ง SBMA และชมุชน Pastolan 
 
สาํหรับรัฐบาล 
 
เรายงัคงเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการอยา่งเร่งดว่นเพืMอให้ 
การยอมรับชนพื +นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเพืMอให้ตระหนกัถงึสทิธิสว่นรวมทีMเกีMยวข้องกบัทีMดนิ นํ eา ดนิแดน 
และทรัพยากรของพวกเขา ซึMงรวมถงึการยกเว้น ยินยอมและบอกกลา่วลว่งหน้า ซึMงเป็นปัจจยัสาํคญัของสทิธิในการตดัสนิใจด้วยตนเอง 
 
เราเรียกร้องให้รัฐบาลจดัลาํดบัความสาํคญัของ 

การดาํเนินการตามกฎหมายและนโยบายเชงิบวกที/เกี/ยวข้องกับสทิธิของชนพื +นเมืองอย่างมีประสทิธิภาพ และชมุชนทีMพึMงพาทีMดนิอืMน 
ๆ ทีMมีสทิธิตามจารีตประเพณีตอ่ทรัพยากร 
อีกทั eงเรียกร้องให้รัฐบาลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทําการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายระดบัชาตแิละระดบัรัฐ 
เพืMอให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลด้านสทิธิของชนพื eนเมืองและชมุชนสว่นท้องถิMน 
ซึMงรวมถงึความร่วมมือข้ามพรมแดนตรงบริเวณทีMพบชนพื eนเมืองทําการค้าผา่นแดนระหวา่งประเทศและความร่วมมือภายในภมิูภาคเอเชีย 
 
เราสง่เสริม รัฐบาลทั +งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอันที/จะสนับสนุนและแผ่ขยายงานของ NHRIs ในภมิูภาค 
รวมถงึการทํางานเพืMอสร้าง NHRIs ทีMซึMงพวกเขายงัไมมี่ และสถานทีMทีMพวกเขาทําจะชว่ยสง่เสริมความเข้มแข็งของข้อบงัคบัทีMมีอยู ่
ซึMงอาจรวมถงึความร่วมมือกบั NHRIs ทัMวทั eงทวีปเอเชียและอืMน ๆ 
 
ที,สถาบันสทิธิมนุษยชนแห่งชาต:ิ 
 
เราเรียกร้องให้มี การจดัสรรเงนิทนุที/เพยีงพอและปลอดภยัให้แก่ NHRIs เพิMมเตมิ เพืMอให้พวกเขาสามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
เราตอบสนอง ส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินการร่วมกันระหว่าง 
NHRIsโดยเฉพาะอยา่งยิMงในกรณีทีMบริษัทจดทะเบียนในประเทศหนึMงมีการใช้งานในอีกประเทศหนึMง 
เราเลง็เหน็โดยเฉพาะอยา่งยิMงปัญหาหมอกควนัในระดบัภมิูภาคทีMเกีMยวเนืMองกบัการเผาไหม้ และได้ชี eแนะภารกิจสาํหรับ NHRIs 
ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียในการทําวิจยัร่วมกนั และคําแนะนําทีMเน้นความเป็นเจ้าของ การลงทนุ 
และความรับผิดชอบของบริษัททีMเชืMอมโยงกบักิจกรรมเหลา่นี e 
 
เรามุง่มัMนและเรียกร้องให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือใน การทาํงานร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมชนพื +นเมืองและ NHRIs 
เราเลง็เหน็ศกัยภาพของความร่วมมือข้ามพรมแดนในเรืMองนี e 
 
ในทางธุรกจิ: 
 
เราเรียกร้องให้ ธุรกจิต่าง ๆ 
สนองความรับผิดชอบด้วยความเป็นกลางตลอดจนเคารพสทิธิมนุษยชนตามทีMระบไุว้ในหลกัการชี eแนะวา่ด้วยธรุกิจและสทิธิมนษุยชนแ
หง่สหประชาชาต ิ(UNGPs) รวมถงึการยอมรับสถานะและสทิธิทีMเกีMยวข้องของชนพื eนเมือง และสง่เสริมทกุ ๆ 
กลุม่เพศตามทีMกําหนดไว้ในแนวทางอยา่งเป็นทางการของ UNGPs 
เรายงัคงผลกัดนัให้ทกุธรุกิจจดักิจกรรมทางธรุกิจของตนให้ห้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลรวมถงึ UNGPs 
และให้เข้าถงึชมุชนทีMได้รับผลกระทบ เพื/อเป็นการเยียวยาอย่างมีประสทิธิภาพ ในกรณีทีMถกูกลา่วหาวา่ละเมิดสทิธิ 
สิMงนี eมีความสาํคญัอยา่งยิMงในประเทศและพื eนทีMทีMมีธรรมาภิบาลและหลกันิตธิรรมทีMออ่นแอ 
ซึMงชอ่งทางการปกครองและการพิจารณาคดีในท้องถิMนนั eนถกูปิดกั eนอยา่งสิ eนเชิง 
 
เราสงัเกตเหน็ความรับผิดชอบของธรุกิจใน 
การเคารพสทิธิXในการเข้าถงึข้อมูลและเรียกร้องให้มีการปรับปรุงความโปร่งใสและการแบง่ปันข้อมลูเพืMอสนบัสนนุความรับผิดชอบของภาค
ธรุกิจและรัฐวิสาหกิจ 
  



การทําธรุกิจไมค่วร ดาํเนินโครงการโดยปราศจากการยกเว้น ยนิยอมและบอกกล่าวล่วงหน้า กบัชนพื eนเมืองทีMได้รับผลกระทบ 
ซึMงพงึสงัเกตไว้วา่ความสมบรูณ์แบบของกระบวนการ FPIC จะต้องได้รับการยืนยนั FPIC ถือวา่สทิธิ�ในการปฏิเสธ 
ต้องอยูบ่นพื eนฐานของการเคารพกระบวนการตดัสนิใจของชนพื eนเมือง 
และต้องมัMนใจวา่มีตวัแทนของสมาชิกทกุคนในชมุชนซึMงรวมถงึผู้หญิงและเดก็อยูด้่วย 
 
เราเรียกร้องไปยงัธรุกิจตา่ง ๆ เพืMอให้มัMนใจวา่ การมีส่วนร่วมของชนพื +นเมืองและชุมชนท้องถิ/นนั +นมีประสทิธิภาพและมีความหมาย 
ในทกุ ๆ ขั eนตอนของการวางแผนพฒันา รวมถงึใน SEZ ทีMบางกฎระเบียบมาตรฐานและข้อกําหนดทางกฎหมายมกัจะได้รับการยกเว้น 
 
เราเรียกร้องให้ธรุกิจในภมิูภาค รวมการคุ้มครองสทิธิมนุษยชน 
และการประเมินทางสงัคมและผลกระทบตอ่สิMงแวดล้อมทีMครอบคลมุเข้าด้วยกนั – บอ่ยครั eงจะเรียกวา่ 
'การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ' – ในทกุขั eนตอนของการคดิโครงการ การวางแผน การพฒันา และการรับรู้ 
 
เราสง่เสริมให้ธรุกิจ นํามาใช้และดาํเนินการตามนโบายความอดทนเป็นศูนย์ เพืMอยตุคิวามรุนแรง อาชญากรรม การขม่ขู ่
และการสงัหารทีMเกีMยวโยงกบักิจกรรมทางธรุกิจ 
 
เราตระหนกัถงึ 
ศักยภาพในการร่วมมือกับผู้ดาํเนินการของภาคเอกชนและเรียกร้องให้ธรุกิจร่วมมือกบัผู้ ถือสทิธิ�และผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีในภมิูภาคเพืMอก่อใ
ห้เกิดผลดีตอ่ชมุชนและประชาชน 
 
เกี,ยวกับผู้พทิกัษ์สทิธิมนุษยชน: 
 
เราสงัเกตถงึ การใช้คดคีวาม การข่มขู่ และการคุกคามด้วยความรุนแรงที/เพิ/มขึ +น 
ซึMงเป็นยทุธวิธีทีMสง่ผลกระทบตอ่ชนพื eนเมืองให้เกิดความหวาดกลวั 
และมีผลกระทบทีMชดัเจนตอ่ผู้หญิงในฐานะทีMเป็นผู้ พิทกัษ์สทิธิมนษุยชนและเรียกร้องให้ทกุฝ่ายนําเอานโยบายความอดทนเป็นศนูย์มาใช้สาํหรั
บยทุธวิธีดงักลา่ว 
 
เราตระหนกัถงึความต้องการและเรียกร้องให้หนว่ยงานของรัฐจดัเตรียม 
กลไกที/เหมาะสมเพื/อปกป้องและสนับสนุนผู้พทิกัษ์สทิธิมนุษยชนโดยเฉพาะอยา่งยิMงกบัชมุชนพื eนเมืองและผู้ พิทกัษ์สตรี 
 
เราตระหนกัถงึการทํางานของ CHRP ในไตส่วนระดบัชาตใินปัจจบุนัเกีMยวกบัผู้ พิทกัษ์สทิธิมนษุยชนและเรียกร้องให้ NHRIs 
บรรลุความร่วมมือในระดบัภมูภิาคเพื/อพฒันาแนวทางการคุ้มครองผู้พทิกัษ์สทิธิมนุษยชนอย่างมีประสทิธิภาพ 
 
เกี,ยวกับเรื,องพลังงานหมุนเวียน: 
 
เราขอเสนอแนะให้ เสริมสร้างและขยายฐานการแบ่งปันความรู้ ภายในภมิูภาคเกีMยวกบันโยบายและการปฏิบตัด้ิานพลงังานหมนุเวียน 
เราขอเสนอแนะวา่ ความคดิริเริ/มของชนพื +นเมืองในโครงการพลังงานหมุนเวียนควรได้รับการสนับสนุนอย่างเตม็ที/เทา่ ๆ 
กนักบัทางการเงินและทางเทคนิค 
 
เราเรียกร้องให้รัฐบาลในอาเซียนทบทวน 
ลาํดบัความสาํคัญของการลงทนุของอาเซียนเพื/อลดการมุ่งเน้นโครงการโครงสร้างพื +นฐานขนาดใหญ่ 
และลงทนุแทนทีMด้วยระบบพลงังานหมนุเวียนขนาดเลก็ในชมุชนซึMงเชืMอมโยงกบัวิถีชีวิตทีMยัMงยืน 
 
เราสงัเกตเหน็วา่ ตลาดสาํหรับเชื +อเพลงิชีวภาพที/กาํลังขยายตวันั +น 
ในบางกรณีจะขับเคลื/อนการเพิ/มขยายตวัด้วยนํ +ามันปาล์มและพชืที/เกี/ยวข้องบางครั eงก็ด้วยเงินอดุหนนุให้กบัพลงังานหมนุเวียน 
เราขอเสนอแนะวา่ให้เลืMอนการชําระหนี eสาํหรับใบอนญุาตปาล์มนํ eามนัใหมใ่นพื eนทีMป่า 
ป่าพรุและพื eนทีMทํากินจนกวา่จะมีการแก้ไขปัญหาสทิธิในทีMดนิ 
  
ตามพนัธสญัญาสาํคญัอยา่งหนึMงของ ‘แผนปฏิบตักิารปักกิMง’ ในการพฒันา การรวบรวมข้อมูลเกี/ยวความละเอียดอ่อนในเรื/องเพศ 
ภายใต้ความร่วมมือกบันกัวิชาการและนกัวิจยัสตรีในท้องถิMน เราขอเสนอแนะวา่ให้รัฐบาลจดัทําเครืMองมือตา่ง ๆ อาทิเชน่ 
การวิจยัแบบมีสว่นร่วมของสตรีเพืMอเป็นแหลง่ความรู้ทีMถกูต้องตามกฎหมายในหมูผู่้หญิงและชมุชน 
 



เราขอเสนอแนะวา่ให้มีการระดมทนุจากภาครัฐ (และอืMน ๆ) เพิMมเตมิเพืMอ รองรับนโยบายสาํหรับผู้หญิง 
ชนพื +นเมืองและชุมชนท้องถิ/นการพฒันาและการดําเนินการแผนให้กําเนิด 
พร้อมสนบัสนนุการเสริมสร้างศกัยภาพและการแบง่ปันความรู้ระหวา่งกนัและชมุชนพื eนเมืองรวมถงึผู้หญิง 
 
เราเรียกร้องให้ทกุฝ่ายเปิดรับ การมีส่วนร่วมของผู้หญิงโดยตั +งใจและมีจติสาํนึก 
ในทกุกระบวนการตดัสนิใจเกีMยวกบัการใช้ประโยชน์จากทีMดนิและนํ eา 
และเพืMอทําการประเมินผลกระทบทางเพศสาํหรับกิจกรรมทางธรุกิจของพวกเขา 
 
ลาํดบัความสาํคัญของการพฒันาใน SEZs (ปัจจบุนัและอนาคต) 
ควรสอดคล้องและรวมถงึการจดัลาํดบัความสาํคญัทีMกําหนดโดยตนเองของชนพื eนเมือง 
 
ชนพื eนเมืองควร มีความหมายและความสามารถในการเข้าร่วมกาํกับดแูลกับ 
SEZsทีMซึMงสทิธิและผลประโยชน์ของพวกเขาได้รับผลกระทบ 
 
เรามุง่มัMนทีMจะให้ความร่วมมือและการสนบัสนนุอยา่งตอ่เนืMองสาํหรับข้อเสนอแนะและการทํางานร่วมกนัเหลา่นี e 
การค้าผา่นแดนและทัMวทั eงทวีปเอเชีย เพืMอขบัเคลืMอนผลประโยชน์ร่วมกนัในการรักษาความเคารพตอ่สทิธิมนษุยชนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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