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คำ�นำ�

ด้วยแนวโน้มของสังคมโลกที่ให้ความสำ�คัญกับภาคเอกชนที่จะ
ต้องดำ�เนินธุรกิจโดยการเคารพสิทธิมนุษยชน เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน
ซึ่งปัจจุบันภาคเอกชนได้ให้ความสำ�คัญกับเรื่องการบริหารกิจการที่ดี
(Corporate Governance - CG) และความรับผิดชอบของธุรกิจ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) มากขึ้น
โดยเรื่องดังกล่าวได้กลายเป็นประเด็นสำ�คัญต่อความยั่งยืนของสังคม
และของภาคเอกชนในการดำ�เนินธุรกิจ และเป็นเงือ่ นไขในการกำ�กับดูแล
กิจการสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีกรอบแนวปฏิบัตดิ ้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งในระดับนานาชาติและภายในประเทศ แต่ยังพบว่า ภาคเอกชน
จำ�นวนมากยังประกอบกิจการที่อาจละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งสาเหตุ
สำ�คัญประการหนึ่งเกิดจากมาตรฐานและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ
ต่างๆ นั้น ไม่มีสภาพบังคับ แต่เป็นมาตรการในเชิงสมัครใจ
ดังนั้น เพื่อให้องค์กรมีองค์ความรู้สำ�หรับใช้เป็นแนวทางเผยแพร่
และรณรงค์ให้ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความ
สำ�คัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนในการดำ�เนินธุรกิจของภาคเอกชน
สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงร่วมกับสถาบันวิจัย
และให้คำ�ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.) ดำ�เนินการ
ศึกษาวิจัย เรื่อง “มาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชน” เพือ่ ศึกษามาตรฐานสากลทางจริยธรรมของการประกอบ
ธุรกิจที่จัดทำ�โดยองค์การระหว่างประเทศ และที่ได้รับการยอมรับหรือ
ได้รบั การรับรองจากรัฐบาลและภาคเอกชนของประเทศทัว่ โลก จำ�นวน
8 มาตรฐาน อันเป็นการสะท้อนคุณค่าร่วมกันในระดับนานาชาติที่

รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน

3

ต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ดี นอกจากมาตรฐานสากลทั้ง 8 มาตรฐานแล้ว
รายงานการศึกษาวิจัยนี้ยังกล่าวถึงสภาพปัญหาจากการใช้มาตรฐาน และ
กรณีศึกษาต่างๆ อันจะทำ�ให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้ดียิ่งขึ้น
อนึ่ง นอกจากงานวิจัยนี้แล้ว สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ยังร่วมกับสถาบันวิจยั และให้ค�ำ ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำ�เนินการศึกษาวิจัย เรื่อง “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน” ควบคู่กันไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการดำ�เนินธุรกิจ
ของภาคเอกชนเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ และโดยที่เห็นว่า เนื้อหาของ
รายงานการศึกษาวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เรื่ อ งธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ แ ก่ ทุ ก ฝ่ า ย ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และผู้ที่สนใจ สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงได้ปรับถ้อยคำ�และเนื้อหาบางส่วนให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่
ในวงกว้างโดยมิได้ทำ�ให้สาระสำ�คัญเสียไปแต่อย่างใด
สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานการศึกษาวิจยั ฉบับนีจ้ ะเป็นส่วนสำ�คัญในการสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเคารพ ส่งเสริม และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน รวมทั้งมีส่วนช่วยให้ภาคเอกชนตระหนักถึง
ความสำ�คัญและดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
ทีผ่ า่ นมาในประเทศไทย หลักสิทธิมนุษยชนมักถูกใช้เฉพาะกับภาค
รัฐในฐานะที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชน ในฐานะที่รัฐมีหน้าที่
คุม้ ครองสิทธิของประชาชน ขณะทีบ่ ริษทั จำ�นวนมากมักอ้างว่าตนเองได้
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายของแต่ละประเทศแล้ว ทัง้ ทีก่ ฎหมายเหล่านัน้ อาจจะ
ไม่เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก็ตาม แต่การทีบ่ ริษทั
ต่างๆ มีแนวโน้มทีจ่ ะสนใจประเด็นทางสังคมผ่านกรอบคิดเรือ่ งความรับ
ผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR)
และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน (sustainable business) โดยรับ
มาตรฐานสากลด้านนีม้ ากขึน้ ก็นบั เป็นโอกาสทีจ่ ะปรับปรุงการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เนื่องจากมาตรฐานสากล
เหล่านี้ล้วนมีมิติด้านสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ
จากสถิติการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(กสม.) ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2557 พบว่า การละเมิดสิทธิ
ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจในไทยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
แรงงานและสิทธิชุมชน ในรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ประจำ�ปี พ.ศ. 2556 ของ กสม. มีเรื่องที่ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม หรือเป็นเรือ่ งที่ กสม.
เห็นสมควรให้มกี ารตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนทัง้ สิน้ 611 เรือ่ ง
ซึ่งจากทั้งหมดนี้ ประกอบด้วย การละเมิดสิทธิชุมชน จำ�นวน 72 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 11.78 การละเมิดสิทธิด้านที่ดิน 54 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
8.83 และการละเมิดสิทธิแรงงาน 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.11
งานวิจัยนี้ตั้งต้นจากแนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่จัดทำ�ขึ้นโดย
องค์การระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรภาคธุรกิจทั่วโลกมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ระบุแนวทางคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนไว้ด้วย ในฐานะที่เป็นปัจจัยสำ�คัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ คือ การอ้างอิงแนวปฏิบัติ
สำ � หรั บ ธุ ร กิ จ ซึ่ ง ได้ กำ � หนดมาตรฐานการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
อย่างชัดเจน และเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลและ
องค์กรธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก จำ�นวน 8 มาตรฐาน ดังนี้
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ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Guiding
Principles on Business and Human Rights) เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2554 โดย
สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights - OHCHR)
หลักการกำ�กับกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD Principles of Corporate Governance)
แนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD Guidelines for Multinational Enterprises)
มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ Global Reporting Initiative (GRI)
การประเมินการส่งเสริมสถานประกอบการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works:
CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน (Standards on Environmental
and Social Sustainability) ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International
Finance Corporation - IFC)
ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับภาคธุรกิจ (Human Rights Indicators for
Business) จัดทำ�โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก

จากแนวปฏิบัติทั้ง 8 มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจเอกชนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
จะเห็นได้ว่ามีลักษณะร่วมกัน คือ เป็นมาตรฐานโดยสมัครใจ ขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างกันใน
หลายด้าน ไม่วา่ จะเป็นการประยุกต์ใช้กบั อุตสาหกรรมทีแ่ ตกต่างกัน เช่น สถาบันทางการเงิน ผูป้ ระกอบ
การอุตสาหกรรม บรรษัทข้ามชาติ รวมถึงตัวชีว้ ดั ทีม่ เี นือ้ หาแตกต่างกัน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั บทบาทขององค์กร
ที่กำ�หนดมาตรฐาน เช่น องค์การสหประชาชาติ หน่วยงานรัฐ และความเป็นมาของมาตรฐานดังกล่าว
กรณีศึกษาการละเมิดสิทธิในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ในรายงานวิจัย ชี้ให้เห็นข้อจำ�กัดของมาตรฐานแบบสมัครใจ ซึ่งบริษัทสามารถเลือกเองได้ว่าจะ
รายงานประเด็นใด รวมทั้งเลือกรับเอามาตรฐานใดมาใช้ ซึ่งโดยมากก็มักเป็นมาตรฐานที่
บริษัทมองว่าตนสามารถปฏิบัติตามได้
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อุปสรรคสำ�คัญของการใช้มาตรฐานในบริบทไทย ได้แก่ การขาดความรู้ความเข้าใจของ
บริษัทหลายแห่งในความสำ�คัญของการวางระบบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิผล
และการขาดการบูรณาการกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนเข้ากับระบบประเมินความเสี่ยง
ของบริ ษั ท ส่ ว นข้ อ จำ � กั ด สำ � คั ญ ของมาตรฐานทั้ ง 8 มาตรฐานที่ ศึ ก ษาในงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ คื อ
การขาดแคลนกลไกตรวจสอบและติดตามผล ในบรรดามาตรฐานทั้งหมดที่ศึกษาในรายงานชิ้นนี้
มีเพียงแนวปฏิบตั สิ �ำ หรับบรรษัทข้ามชาติของ OECD และมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมทีย่ งั่ ยืน
ของ IFC เท่านั้นที่มีกลไกการตรวจสอบ ติดตามผล และรับเรื่องร้องเรียนว่า บริษัทผู้รับมาตรฐานได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริงหรือไม่ เพียงใด
ข้อจำ�กัดด้านกลไกตรวจสอบและติดตามผลของมาตรฐานเชิงสมัครใจต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ส่งผลให้มาตรฐานเหล่านี้สามารถถูกใช้กล่าวอ้างโดยธุรกิจได้ง่าย เช่น กล่าวถึงการ “ได้” มาตรฐาน
ประหนึ่งหมายความตนได้ “ปฏิบัติตาม” มาตรฐานแล้ว ทั้งที่เป็นสองประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลำ�พังการประกาศว่าตนรับมาตรฐานย่อมมิได้หมายความว่าบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นๆ
อย่างครบถ้วนแต่อย่างใด
จากการทบทวนโครงสร้าง เนื้อหา และการบังคับใช้จำ�นวน 8 มาตรฐานในงานวิจัยชิ้นนี้
ประกอบกับกรณีศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประสบการณ์และข้อเสนอแนะจาก
ผู้มีส่วนได้เสียคณะผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจุบันการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนถือเป็นส่วนสำ�คัญของหลักการ
แนวปฏิบัติและมาตรฐานทุกชุดที่รณรงค์ส่งเสริมความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR) ตั้งแต่
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เป็นต้นมา ตลอดจนมาตรฐานระดับ
อุตสาหกรรม อาทิ Equator Principles (สถาบันการเงิน), Extractive Industries Transparency
Initiative (อุตสาหกรรมขุดเจาะ), Bonsucro (น้ำ�ตาล), Marine Stewardship Council
(อาหารทะเล) ฯลฯ ซึ่งบริษัทไทยให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจจึงมีความครอบคลุมและเพียงพอแล้ว กสม. จึงไม่จำ�เป็น
ต้องพัฒนามาตรฐานใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมามิใช่การขาดความตระหนัก
ต่อมาตรฐานเหล่านี้ แต่เป็นเรื่องของการขาดความรู้ ความเข้าใจของภาคธุรกิจในภาคปฏิบัติ
โดยเฉพาะวิธีการและระบบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้ หัวใจของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจอยู่ที่การตรวจสอบและประเมิน
สถานะขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence) ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์
มาตรฐานภายในและนอกประเทศ จำ�นวน 8 มาตรฐาน พบว่า ทุกมาตรฐาน ยกเว้นข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ และหลักการกำ�กับกิจการที่ดีของ OECD ซึ่งทั้งสองมาตรฐานเป็นหลักการ
(principles) กว้างๆ มากกว่าแนวปฏิบัติ กำ�หนดให้บริษัทที่รับมาตรฐานต้องจัดทำ�และดำ�เนินการ
ตามกระบวนการดังกล่าว โดยหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ได้กำ�หนดองค์ประกอบสำ�คัญ
4 ประการ ในการจัดทำ�กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านสำ�หรับภาคธุรกิจ
ได้แก่
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1)

การประกาศนโยบายและหลักการของบริษัทที่ว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยบูรณาการเข้ากับระบบประเมินความเสี่ยงของบริษัท (ข้อ 17)

2)

การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม
ของบริษัท (ข้อ 18)

3)

การบูรณาการข้อผูกมัดเชิงนโยบายเข้ากับการประเมิน รวมถึงกลไกควบคุมภายใน
และภายนอก (ข้อ 19) และ

4)

การติดตามและรายงานผลการดำ�เนินงาน (ข้อ 19 และ 20)

คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอให้ กสม. พิจารณาริเริ่มการจัดทำ�คู่มือตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) จัดการอบรม และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การเผยแพร่คู่มือและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนนำ�คู่มือดังกล่าวไปปฏิบัติ อีกทั้ง กสม. อาจพิจารณา
บทบาทในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวของภาคเอกชนเป็นระยะ
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1.1

ความสำ�คัญของปัญหา

ที่ผ่านมามีการใช้หลักการสิทธิมนุษยชนเฉพาะกับภาครัฐ ในฐานะที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ประชาชนเท่านั้น ในฐานะที่รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิของประชาชน ขณะที่บริษัทจำ�นวนมากมักอ้างว่า
ตนเองได้ปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศแล้ว ทั้งที่กฎหมายเหล่านั้นอาจจะไม่เป็นไปตามหลักการ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก็ตาม นอกจากนี้ บริษทั ต่างๆ มักมีแนวโน้มทีจ่ ะสนใจประเด็นทางสังคมผ่าน
กรอบคิดเรือ่ งความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) อย่างไรก็ตาม
บริ ษั ท เหล่ า นั้ น ใช้ วิ ธี เ ลื อ กเฉพาะประเด็ น ที่ บ ริ ษั ท ยิ น ดี ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม ขณะที่ เ มื่ อ คำ � นึ ง ถึ ง หลั ก
สิทธิมนุษยชน บริษัทจะต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทุกด้าน ไม่สามารถเลือกเฉพาะบางด้านที่ตนเอง
ปฏิบัติได้หรือประสงค์จะปฏิบัติ บริษัทมีความรับผิดชอบในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้การ
ดำ�เนินการต่างๆของตนเพราะทุกบริษัทในทุกอุตสาหกรรมส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนทั้งทางบวกและทางลบ
เช่น การเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิดทางเพศ ความปลอดภัยและสุขภาพ เสรีภาพในการสมาคมและก่อตั้ง
สหภาพแรงงาน การทรมาน การล่วงละเมิดทางเพศ เสรีภาพในการแสดงออก ความเป็นส่วนตัว ความยากจน
อาหารและน้ำ� การศึกษา และที่อยู่อาศัย
ในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีความวิตกต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ
องค์กรภาคประชาสังคมกดดันให้บริษัทเคารพมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อย่างหนัก เพื่อตอบโต้การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งมีกรณีตัวอย่างมากมาย
ตัวอย่างเช่น อุบัติเหตุก๊าซพิษของบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียรั่วไหล จนทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต
ในประเทศอินเดียหลายพันคน เมื่อปี พ.ศ. 2527 การใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมทั้ง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากบริษัทแร่ น้ำ�มัน ก๊าซ และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการใช้ความรุนแรง
โดยเจ้าหน้าที่รัฐ (Gonzalez, 2014) จากสถานการณ์เช่นนี้ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวเพื่อลดผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านต่างๆ
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มีความพยายามขององค์การสหประชาชาติในการสร้างบรรทัดฐานสากลเพื่อกำ�กับดูแลการ
ประกอบธุรกิจ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2515 มีการจัดทำ�ข้อเสนอแนะต่อบรรษัทข้ามชาติเพื่อใช้เป็นจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และมีการวิเคราะห์ผลกระทบของบรรษัทข้ามชาติต่อการพัฒนาและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศก่อนที่จะมีการจัดทำ�จรรยาบรรณทางธุรกิจและกำ�หนดข้อบังคับให้บริษัทต่างๆ ปฏิบัติตาม
แต่มกี ารคัดค้านจากผูป้ ระกอบการ องค์การสหประชาชาติจงึ ได้หาแนวทางใหม่ในการร่วมมือกับภาคเอกชน
ด้วยการเปลี่ยนจากการบังคับเป็นแบบสมัครใจแทน องค์การสหประชาชาติเริ่มจัดทำ�บรรทัดฐานว่าด้วย
ความรับผิดชอบของบรรษัทข้ามชาติ และผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ กับการคำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชน
(Norms on Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises
with Regard to Human rights)   ซึ่งเรียกกันว่าโครงการ Norms ขึ้น หลังจากดำ�เนินงานได้ 4 ปี
คณะทำ�งานได้เสนอให้ใช้กฎหมายกำ�กับการดำ�เนินงานของธุรกิจในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
แต่สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไม่เห็นชอบ และได้ร้องขอให้เลขาธิการ
สหประชาชาติแต่งตั้งผู้แทนพิเศษด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขึ้นเป็นการเฉพาะ เมื่อปี พ.ศ. 2548
โดย ศาสตราจารย์ John Ruggie จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนี้ (Gonzalez, 2014)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR)
จึงได้ออกหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on
Business and Human Rights)  โดยวางอยู่บนหลัก 3 ประการ คือ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protect)
ระบุให้รัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากองค์กรของรัฐหรือบุคคลที่สาม
ซึ่งหมายรวมถึงองค์กรภาคธุรกิจด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) ระบุให้องค์กรและบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรภาคธุรกิจมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชน การเยียวยา (Remedy) ระบุว่า
เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นรัฐจะต้องจัดให้มีการเยียวยาที่เหมาะสม รวมทั้ง ยังเรียกร้องให้
องค์กรภาคธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและเยียวยาเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นด้วย
ไม่ว่าโดยกิจการนั้นเองหรือการรวมกลุ่มองค์กรภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ได้รวมกันเป็นสมาคมธุรกิจ
(United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2011)
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่มีการจัดทำ�หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน นายโคฟี อันนัน
เลขาธิการสหประชาชาติได้ประกาศข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ  (UN Global Compact) ในปี พ.ศ.
2542   ซึ่งประกอบด้วยหลักการด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต 10
ข้อ ซึ่งพัฒนามาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ คำ�ประกาศของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ว่าด้วยหลักการและ
สิทธิพื้นฐานในการทำ�งาน ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา และอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชั่น อย่างไรก็ตาม มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นหลักการที่กว้างเกินไป
ไม่เพียงแต่องค์การสหประชาชาติเท่านั้นที่ให้ความสำ�คัญต่อประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากภาคธุรกิจ และจัดทำ�หลักปฏิบัติหรือมาตรฐานเพื่อให้ภาคธุรกิจนำ�ไปปฏิบัติ แต่ยังมีองค์กรระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่จัดทำ�มาตรฐานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อีก เช่น มาตรฐาน ISO 26000
หลั ก การดู แ ลกำ � กั บ กิ จ การขององค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (OECD
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Principles of Corporate Governance) มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะประเด็นสิทธิมนุษยชน
Global Reporting Initiatives (GRI) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน (Standards on
Environmental and Social Sustainability) หลักเกณฑ์ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ
(International Finance Corporation - IFC) เป็นต้น
สำ�หรับในประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำ�มาตรฐาน
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม“การประเมินการส่งเสริมสถานประกอบการ
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน” (Corporate Social Responsibility, Department
of Industrial Works : CSR - DIW) ขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยปรับปรุงและพัฒนาจากมาตรฐานสากล
ISO 26000 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ปฏิบัติตามโดยสมัครใจ กระนั้นก็ตามยังมีข้อสังเกตต่อความน่าเชื่อถือและการนำ�เอาหลักการนี้
ไปใช้ จ ริ ง ของบริ ษั ท ที่ รั บ เอามาตรฐานนี้ ม าปฏิ บั ติ โดยเฉพาะเมื่ อ พิ จ ารณาจากสถิ ติ ก ารละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนที่เกิดจากภาคเอกชนในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา
ในเบื้องต้น จากสถิติการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ระหว่างปี พ.ศ.
2545 ถึง พ.ศ. 2557 พบว่า การละเมิดสิทธิในภาคธุรกิจส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิแรงงาน
และสิทธิชุมชน ในรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำ�ปี พ.ศ. 2556 ของ กสม. มีเรื่องที่
กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นเรื่องที่ กสม.
เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น 611 เรื่อง ซึ่งจากทั้งหมดนี้ ประกอบด้วย
การละเมิดสิทธิชุมชน จำ�นวน 72 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.78 การละเมิดสิทธิด้านที่ดิน 54 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 8.83 และการละเมิดสิทธิแรงงาน 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.11 (สำ�นักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556)
ด้านแรงงาน รายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา พ.ศ.
2556 เปิดเผยว่า จากสถิติของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่มีการตรวจสอบสถานประกอบการ
จำ�นวน 54,104  แห่ง ซึ่งมีลูกจ้างรวมกว่า 2.1 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีสถานประกอบการ จำ�นวน
689 แห่ง ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556 คดีทเี่ ข้าสูศ่ าลแรงงาน
มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และการ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตามข้อมูลของสำ�นักงานประกันสังคม
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบการละเมิดกฎหมายจ้างงานเด็กในสถานประกอบการ 549 แห่ง พบว่า
มีการละเมิดกฎหมายการจ้างงานเด็กอายุต่ำ�กว่า 15 ปี ในสถานประกอบการ ในปี พ.ศ. 2555 จำ�นวน
29 แห่ง 2,457 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบเมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่ตรวจสอบพบเด็กอายุต่ำ�กว่าที่
กำ�หนด จำ�นวน 2,106 คน ทำ�งานในสถานประกอบการ แรงงานเด็กเหล่านี้ทำ�งานในภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง
และภาคอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรฐานสากล รวมทั้งทำ�งานอยู่ในภาคบริการ
ได้แก่ ปั๊มน้ำ�มัน อุตสาหกรรมขนาดย่อม ร้านอาหาร ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการละเมิดมาตรฐานสากล (รายงาน
การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนประจำ�ปี พ.ศ. 2556 ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย, 2557)
รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน
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ในเวลาเดียวกันยังมีการละเมิดสิทธิชุมชนซึ่งมักเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่
อ้างถึงข้อมูลที่ นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวว่า มีกรณีละเมิด
สิทธิชุมชนที่ร้องเรียนเข้ามายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เฉลี่ยวันละ 1 - 2 กรณี โดยมีกว่า
500 กรณีที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ ส่วนใหญ่มาจากการที่หน่วยงานรัฐและโครงการตามแผนพัฒนาต่างๆ
ตลอดจนธุรกิจที่ไม่ให้ความสำ�คัญกับสิทธิชุมชน อาทิ กรณีท่ีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิด้านที่ดิน ป่าไม้
การสัมปทานเหมืองแร่ และแผนพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งยังหาทางออกที่ชัดเจนให้ชาวบ้านไม่ได้ (สำ�นักข่าวอิศรา, 2553)
ทศวรรษที่ผ่านมา ในประเทศไทยมีกรณีร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคเอกชน
หลายกรณีและหลายรูปแบบ ตัวอย่างเหตุการณ์สำ�คัญระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2558 สามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงลักษณะของเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ดังนี้
กรณีตวั อย่างแรก เกิดขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบนั กรณีกจิ การเหมืองแร่ทองคำ�ถูกร้องเรียน
ว่าละเมิดสิทธิชุมชน เมื่อบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจเหมืองแร่ทองคำ�ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ
บริษทั จำ�กัดมหาชนรายหนึง่ ได้รบั ประทานบัตรการทาํ เหมืองแร่ทองคำ�สำ�หรับสำ�รวจและทำ�เหมืองแร่
ทองคำ�  จังหวัดเลย หลังจากความพยายามส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมโดยหวังผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศของรัฐบาล นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ภายหลังการสำ�รวจและ
จัดเตรียมพื้นที่ บริษัทได้เริ่มเปิดดําเนินกิจการเหมืองอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2549 และ
ดำ�เนินการมาจนถึงปัจจุบนั ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา มีการร้องเรียนจากประชาชนถึงความเดือดร้อน
และผลกระทบ รวมถึงข้อวิตกถึงสารโลหะหนัก และสารอันตรายอืน่ ๆ ทีอ่ าจแพร่กระจายออกมาปน
เปือ้ นในสิง่ แวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของเหมืองแร่ทองคํา จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพืน้ ที่ นอกจากปัญหาเรือ่ งสารพิษจากเหมืองทีแ่ พร่กระจายแล้ว ยังมีปญั หาต่อเนือ่ งอืน่ ๆ
โดยเฉพาะการขนแร่เข้าออกจากพื้นที่ เมื่อปี พ.ศ. 2557 มีกรณีที่ประชาชนในพื้นที่ถูกชายฉกรรจ์
รุมทำ�ร้ายและใช้ความรุนแรงในขณะที่มีการขนแร่ของบริษัทฯ (แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา, 2558)
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กรณีที่สอง เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 เมื่อบริษัทเอกชนสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์รายหนึ่ง
ประกาศเลิกจ้างพนักงานหลายพันคนในประเทศไทยและฟิลปิ ปินส์ โดยไม่ได้ปรึกษาสหภาพแรงงาน
ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ (SAP) ซึ่งทำ�ให้คนงาน
ทำ�งานหนักมากขึ้น แต่ค่าจ้างคงเดิม สหภาพแรงงานเริ่มมีความขัดแย้งกับนายจ้างในระบบการ
จ้างงานใหม่ จึงเรียกร้องค่าจ้างเพิ่ม รวมถึงตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันในโรงงานทุกรูปแบบด้วย
ต่อมา บริษทั จึงได้แจ้งเลิกจ้างประธานสหภาพแรงงาน ตามมาด้วยการประกาศเลิกจ้างคนงานทัง้ หมด
1,959 คน ซึ่งบริษัทอ้างว่า ต้องการปรับปรุงโครงสร้างค่าใช้จ่ายระยะยาวของบริษัทฯ ทุกหน่วยงาน
เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร ขณะที่แกนนำ�สหภาพแรงงานเชื่อว่า การเลิกจ้าง
ครั้งนี้เป็นการทำ�ลายสหภาพแรงงาน หาแหล่งค่าจ้างราคาถูก เตรียมใช้ระบบการจ้างงานแบบ
ช่วงสัญญา (subcontract) ที่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบสวัสดิการ (ประชาไท, 2555)
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กรณีที่สาม เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2556 เมื่อบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง เลิกจ้างสมาชิก
สหภาพแรงงานและพนักงานรวม 129 คน ในเดือนมกราคมปีเดียวกัน เพราะต่อต้านแผนเปลีย่ นแปลง
ค่าแรง การจัดทำ�สัญญาระยะสั้น และโบนัสของบริษัท บริษัทได้ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการเจรจา
ต่อรองของสหภาพแรงงานด้วยการเลิกจ้างพนักงาน จำ�นวน 129 คน ในระหว่างการเจรจาต่อรอง
ข้อเสนอของสหภาพแรงงาน ภายหลังการเจรจาและการชุมนุมประท้วงของพนักงานนานหลายเดือน
ในเดือนมิถุนายนปีนั้น บริษัทยอมรับผู้นำ�สหภาพแรงงานกลับเข้าทำ�งานอีกครั้งและถอนฟ้องคดี
ที่ยื่นฟ้องพวกเขา อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า บริษัทได้โยกย้ายพนักงานที่รับกลับเข้าทำ�งานไปอยู่
ตำ�แหน่งอื่น แต่ระยะเวลาต่อมาผู้นำ�สหภาพแรงงานก็ได้ลาออกจากบริษัท (ประชาไท, 2556)
กรณีที่สี่ เกิดขึ้นในกุมภาพันธ์ 2558 เมื่อท่อส่งก๊าซของบริษัทจำ�กัดมหาชนที่ประกอบกิจการ
ด้านพลังงานแห่งหนึ่ง กระทบการประกอบอาชีพของประชาชน เมื่อท่อส่งก๊าซของ บมจ. เส้นที่ 4
(ระยอง - แก่งคอย) ทับที่ดินของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปราจีนบุรี การวางแนว
ท่อส่งก๊าซของครั้งนี้มีการใช้สารเบนโทไนต์ในการทำ�ลายดินเพื่อจะได้เจาะลอดวางท่อใต้ดิน
สารเคมีดังกล่าวแพร่กระจายอยู่ใต้ดินในรัศมี 40 เมตร จากแนวท่อ ทำ�ให้กล้วยไม้ที่ปลูกในพื้นที่
ในแนวท่อได้รับผลกระทบไม่ออกดอกและเป็นเชื้อรา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าก่อนหน้านี้จะได้มีการ
ร้องเรียนไปยังนายอำ�เภอและผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้ง บมจ. และบริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้า
อีกแห่งหนึ่งได้มีการเข้ามาจัดเก็บสารดังกล่าวออกไป แต่ก็ยังคงมีการตกค้างอยู่ ซึ่งเมื่อชาวบ้าน
ได้เก็บตัวอย่างดินไปให้กรมวิทยาศาสตร์บริการตรวจสอบก็พบว่ามีค่าสูงเกินไป จนทำ�ให้
ไม่สามารถปลูกพืชได้ รวมทั้งทำ�ให้ปลาตายจำ�นวนมาก ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงได้ยื่น
คำ�ร้องต่อ กสม. (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2558)
กรณีตัวอย่างสุดท้าย เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2558 กรณีแรงงานจากการค้ามนุษย์บนเรือประมง
ในธุรกิจอาหารทะเล สำ�นักข่าวเอพีได้เปิดเผยข้อมูลรายงานการสืบสวนเกี่ยวกับการใช้แรงงาน
ทาสบนเรือประมงอวนลากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่และบริษัทแปรรูปอาหารทะเลทั่วสหรัฐอเมริกาประสบปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและที่มาของอาหารทะเลที่มาจากการใช้แรงงานทาส บันทึกของ
กรมศุลกากรของสหรัฐอเมริการะบุว่า โรงงานหลายแห่งในไทยมีความเชื่อมโยงกับการทำ�ประมง
ที่ไร้ความรับผิดชอบเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลให้กับสหรัฐอเมริกา การตรวจสอบของ
สำ�นักข่าวเอพียังได้เปิดเผยข้อมูลแรงงานจากการค้ามนุษย์ที่โดนทารุณกรรมทั้งโดยการเตะ ทุบตี
หรือถูกเฆี่ยน นอกจากนี้ยังพบว่ามีการทิ้งศพผู้เสียชีวิตลงทะเลให้ฉลามหรือเก็บไว้ในตู้แช่แข็งปลา
ซึ่งทำ�ให้สหรัฐอเมริกาลดระดับประเทศไทยให้อยู่ในอันดับ 3 (Tier 3) ซึ่งเป็นอันดับที่ต่ำ�สุดของ
การจัดอันดับเนื่องด้วยปัญหาการค้ามนุษย์และจากกรณีที่ประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไป
ตามมาตรฐานขั้นต่ำ�ในการคุ้มครองแรงงานในปี พ.ศ. 2557 จากการสำ�รวจในช่วงเดือนมกราคมถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557  พบว่า มีการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงมากกว่า 300,000 คน
โดยร้อยละ 90 เป็นแรงงานข้ามชาติ ซึง่ ส่วนมากไม่ได้จดทะเบียนให้ท�ำ งานในประเทศไทยอย่างถูกต้อง
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ตามกฎหมาย และมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  โดยรายงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ชี้ให้เห็นว่า เรือประมงไทยจำ�นวนมากมีการเอาเปรียบแรงงานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลกำ�ไร
ในการประกอบการ (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2558)
จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า ความตื่นตัวต่อการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในภาคธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากในบริบทสังคมโลก เห็นได้จากความพยายามในการหาทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดทำ�แนวปฏิบัติหรือมาตรฐานทางธุรกิจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ฝ่ายต่างๆ เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ธนาคารโลก
หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจที่ซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การดำ�เนินธุรกิจต่างก็มีลักษณะของการข้ามพรมแดนซึ่งสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่
นานาประเทศให้ความสำ�คัญและมีผลต่อการพิจารณาความร่วมมือทางธุรกิจ ดังนั้น การจัดทำ�มาตรฐาน
ทางสิทธิมนุษยชนของธุรกิจที่มีแนวปฏิบัติชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลจึงเป็นประโยชน์
ต่อทั้งภาคธุรกิจเองและต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพลเมืองเช่นกัน

1.2
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กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย

งานวิ จั ย นี้ ต้ั ง ต้ น จากแนวปฏิ บั ติ ร ะหว่ า งประเทศที่ จั ด ทำ � ขึ้ น โดยองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้องค์กรภาคธุรกิจทั่วโลกมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ระบุแนวทาง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนไว้ด้วย ในฐานะที่เป็นปัจจัยสำ�คัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบแนวคิดใน
การวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ คือ การอ้างอิงแนวปฏิบัติสำ�หรับธุรกิจซึ่งได้กำ�หนดมาตรฐานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน และเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลและองค์กรธุรกิจในหลาย
ประเทศทั่วโลก จำ�นวน 8 มาตรฐาน ดังนี้
1) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2542 เพื่อเชิญให้
องค์กรภาคธุรกิจทั้งภายในประเทศและบรรษัทข้ามชาติได้เข้าร่วมทำ�ข้อตกลงภายใต้
ข้อตกลง 10 ประการ เพื่อนำ�ไปปรับใช้ในการดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็น
บรรษัททีม่ คี วามรับผิดชอบในสังคมโลก (Responsible Corporate Citizen) ข้อตกลง 10 ประการ
ดังกล่าว เกีย่ วข้องกับประเด็นหลัก 4 เรือ่ ง คือ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) แรงงาน (Labor)
สิ่งแวดล้อม (Environment) และการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) (United Nations,
2004)
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2) หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาขาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ริเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเอกสารที่จัดทำ�และ
เผยแพร่โดยสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) โดยการ
สนับสนุนของเลขาธิการสหประชาชาติ มี ศาสตราจารย์ John Ruggie จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ในฐานะผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ เป็นผู้จัดทำ�  โดยวางอยู่บนหลัก 3 ประการ
คือ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protect) โดยรัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองไม่ให้มีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนจากองค์กรของรัฐหรือบุคคลที่สาม ซึ่งหมายรวมถึงองค์กรภาคธุรกิจด้วย
การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) องค์กรและบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรภาคธุรกิจ
มีหน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชน การเยียวยา (Remedy) เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เกิดขึ้นรัฐจะต้องจัดให้มีการเยียวยาที่เหมาะสม รวมทั้งยังเรียกร้องให้องค์กรภาคธุรกิจ
ควรจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและเยียวยาเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นด้วย
ไม่วา่ โดยกิจการนัน้ เองหรือการรวมกลุม่ องค์กรภาคธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รวมกันเป็นสมาคมธุรกิจ
(United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2011)
3) หลักการกำ�กับกิจการที่ดี (OECD Principles of Corporate Governance) ริเริ่มใช้ใน
ปี พ.ศ. 2531 และปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2547 เป็นกฎเกณฑ์ที่ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and
Development - OECD) เพื่อเป็นแนวทางในการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตาม โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย (1) สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (4) การ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (OECD, 2004)
4) แนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการ
พัฒนา (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) ริเริ่มใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2519
และได้มีการปรับปรุงใหม่อย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2522, 2525, 2527, 2534, 2543 และ 2555
ตามลำ�ดับ แนวปฏิบัติ OECD สำ�หรับบรรษัทข้ามชาติ เป็นแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ
ที่รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ที่รัฐบาลของหลายประเทศ
ได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันที่จะนำ�ไปเผยแพร่ และสนับสนุนให้บรรษัทข้ามชาติหรือบรรษัท
ภายในประเทศของตนได้นำ�ไปปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจ เนื้อหาค่อนข้างครอบคลุมประเด็น
สำ�คัญ แต่การบังคับใช้จะจำ�กัดอยู่เฉพาะประเทศสมาชิกของ OECD เท่านั้น สาระสำ�คัญของ
แนวปฏิบตั ิ OECD ประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูล สิทธิมนุษยชน การจ้างงานและอุตสาหกรรม
สัมพันธ์ สิ่งแวดล้อม การต่อต้านการติดสินบน การชักจูงให้รับสินบนและการขู่กรรโชก
สิทธิผู้บริโภค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขัน และภาษี โดยเมื่อปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติ OECD นี้แล้ว จะเกิดประโยชน์ต่อทั้งรัฐบาลและบรรษัทในหลากหลายแง่มุม
อาทิ ความก้าวหน้าทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการ
ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน (OECD, 2011)
รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน
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5) มาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) โดย Global Reporting Initiative (GRI)
ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยองค์กรไม่แสวงหากำ�ไร ชื่อ Coalition for Environmentally
Responsible Economies (CERES) และสถาบัน Tellus ด้วยการสนับสนุนของโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme - UNEP)
ริเริ่มในปี พ.ศ. 2540 GRI ทำ�หน้าที่ประเมินและจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานของธุรกิจต่างๆ
ว่าได้ให้ความสำ�คัญและมีกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด
ปัจจุบันมีบริษัทต่าง ๆ มากกว่า 2,500 บริษัท ในกว่า 70 ประเทศที่ใช้ชุดหลักเกณฑ์ของ
GRI ในการจัดทำ�รายงานของตัวเอง (Self-Report) บางบริษัททำ�รายงานแยกเป็น 2 ฉบับ คือ
Corporate Governance Report รายงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในบริษัท และ CSR Report
รายงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบ (accountability) ต่อสังคม ในเกณฑ์ของ GRI ได้ระบุ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ เช่น แรงงาน เด็ก ชุมชน ไว้เป็นดัชนีชี้วัดด้วย เกณฑ์ GRI
ช่วยให้บริษัทต่างๆ ประเมินแนวทางการพัฒนา การจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืนและทำ�ให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเปรียบเทียบผลงานระหว่างบริษัทได้ (GRI, n.d.)
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6) การประเมินการส่งเสริมสถานประกอบการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
(Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW)
เป็นมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานนี้ริเริ่มใช้เมื่อ ปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)
โดยปรับปรุงและพัฒนาจากมาตรฐานสากล ISO 26000 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ปฏิบัติตาม หัวข้อหลักของมาตรฐาน
(CSR-DIW) ประกอบด้วย (1) การกำ�กับดูแลองค์กร (Organizational Governance)
(2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) (3) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices)
(4) สิ่งแวดล้อม (Environment)   (5) การดำ�เนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating
Practices) (6) ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) (7) การมีส่วนร่วมและ
การพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) ปัจจุบันมี
สถานประกอบการนำ�มาตรฐานไปประยุกต์ใช้มากกว่า 660 ราย ทั่วประเทศ (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2558)
7) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน (Standards on Environmental and Social
Sustainability) เป็นหลักเกณฑ์ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance
Corporation - IFC) ซึง่ เป็นหน่วยงานของธนาคารโลกทีผ่ ลักดันสำ�นึกใส่ใจสังคมและสิง่ แวดล้อม
ในภาคการเงิน มาตรฐานนี้เป็นส่วนสำ�คัญของหลักการ “อีเควเตอร์” (Equator Principles
- EPs) ที่เป็นกรอบในการดำ�เนินการปล่อยเงินกู้สีเขียวหรือการปล่อยเงินกู้ให้โครงการ
ขนาดใหญ่ที่ต้องคำ�นึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมีสถาบันการเงิน
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เข้าร่วมหลักการนี้โดยสมัครใจ 80 แห่ง จาก 35 ประเทศ ทั่วโลก ในมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมที่ยั่งยืนของ IFC ได้กำ�หนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ 8 ด้าน ที่ระบุความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ โดยมีตัวชี้วัด
ด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ในมาตรฐานดังกล่าว เช่น การดำ�เนินการโครงการโดยไม่ก่อให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน เป็นต้น (International Finance Corporation, 2012)
8) ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับภาคธุรกิจ (Human Rights Indicators for Business)
จั ด ทำ � ขึ้ น โดยสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเดนมาร์ ก มี ดั ช นี ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ ธุ ร กิ จ ใน
ฐานข้อมูลกว่า 1,000 ตัวชี้วัด เพื่อให้บริษัทต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถประเมิน
นโยบายของบริษัท กระบวนการ และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนได้ ดัชนีชี้วัด
เหล่านี้ประเมินการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่มีการนิยามในระดับนานาชาติ มีการพัฒนา
เครื่องมือเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีธุรกิจเอกชน องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน 70 แห่ง และนักวิจัย
35 หน่วยงาน ร่วมดำ�เนินการและให้คำ�แนะนำ�  ตัวชี้วัดดังกล่าวเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
เมื่อปี พ.ศ. 2548 และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งแอพพลิเคชั่น (applications) และ
การปรับปรุงมาตรฐานทางสิทธิมนุษยชน ในปี พ.ศ. 2557 สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก
ได้ปรับปรุงเนื้อหาของตัวชี้วัดให้ทันสมัยขึ้น เพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน โดยสามารถแบ่งเป็น 8 ด้านหลัก ดังนี้ (1) การบริหารจัดการ (2) ทรัพยากร
บุ ค คล (3) ความปลอดภั ย และสุ ข ภาวะในที่ ทำ � งาน (4) คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
การตลาด (5) ผลกระทบต่อชุมชน (6) การจัดการด้านความปลอดภัย (7) กิจการที่เกี่ยวกับ
กฎหมายและรัฐบาล (8) ผู้รับเหมาและห่วงโซ่อุปทาน (Danish Institute for Human
Rights, 2015)
จากแนวปฏิบัติทั้ง 8 มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจเอกชนที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า
มีลักษณะร่วมกัน คือ เป็นมาตรฐานโดยสมัครใจ ขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างกันในหลายด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นการประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน เช่น สถาบันทางการเงิน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
บรรษัทข้ามชาติ รวมถึงตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับบทบาทขององค์กรที่กำ�หนดมาตรฐาน
เช่น องค์การสหประชาชาติ หน่วยงานรัฐ และความเป็นมาของมาตรฐานดังกล่าว
งานวิจยั นีจ้ ะวิเคราะห์มาตรฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชนทัง้ 8 มาตรฐานนีอ้ ย่ขางละเอียด
โดยจะพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ รูปแบบการดำ�เนินงาน ลักษณะ
และบทบาทขององค์กรผู้จัดทำ�  จุดเด่นและข้อด้อยของแต่ละมาตรฐาน ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
และกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ ประกอบการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์
เป็นมาตรฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชนที่สอดคล้องกับสังคมไทย
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1.3

วัตถุประสงค์ และ
ขอบเขตการศึกษาวิจัย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1)
2)

เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์มาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชน
เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการ
เคารพสิทธิมนุษยชนต่อสำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ขอบเขตการศึกษาวิจัย
1)
2)
3)
4)
5)
6)

20
7)

ศึกษาหลักการมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง วิธีการ และผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการดำ�เนิน
ธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชนภายใต้บริบทประเทศไทยและบริบทสากล
เสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนามาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชนให้เป็นจริงในสังคมไทย
การจัดเก็บข้อมูลโดยวิธกี ารสัมภาษณ์ผบู้ ริหารหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
วิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษาที่ดำ�เนินการตามขอบเขตการศึกษา
จัดประชุม/สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่อร่างรายงานการศึกษาวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ เพือ่ การพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขรายงานการศึกษาวิจยั ให้มคี วามสมบูรณ์
จัดทำ�รายงานผลการศึกษาวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทรี่ วบรวมมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจ
เพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนวิเคราะห์มาตรฐานเหล่านั้นให้เป็นหมวดหมู่
เพื่อสะดวกในการอ้างอิงและการนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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วิธีดำ�เนินการวิจัย (Research Methodology)
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยศึกษาวรรณกรรมปริทัศน์
สังเคราะห์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
1)

ศึกษามาตรฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชนทั้งภายในและระหว่างประเทศ
อย่างน้อย 8 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้
1.1 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
1.2 หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights องค์การสหประชาชาติ
1.3 หลักการกำ�กับกิจการทีด่ ขี ององค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD Principles of Corporate Governance)
1.4 แนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD Guidelines for Multinational Enterprises)
1.5 มาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI)
1.6 การประเมินการส่งเสริมสถานประกอบการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works
: CSR-DIW)
1.7 มาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมที่ ยั่ ง ยื น ของ International Finance
Corporation (IFC Standards on Environmental and Social Sustainability)
1.8 ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับภาคธุรกิจ (Human Rights Indicators for
Business) ของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก

2)
3)
4)

วิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะร่วมและความแตกต่างของแต่ละมาตรฐาน
จัดการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อเสนอเป็นแนวทางจัดทำ�มาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สำ�หรับภาคเอกชนไทย
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ภาพรวม

รายงานวิจัยฉบับนี้พิจารณามาตรฐานด้านธุรกิจและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน จำ�นวน 8 มาตรฐาน ทั้งในรูปแบบหลักการ ซึ่งได้แก่ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(UN Global Compact) หลักการดูแลกำ�กับกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD Principles of Corporate Governance) แนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติ
ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Guidelines for Multinational
Enterprises) และหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights) รูปแบบมาตรฐานที่ใช้กับธุรกิจ ได้แก่ มาตรฐาน
การเปิดเผยข้อมูลเฉพาะประเด็นสิทธิมนุษยชน Global Reporting Initiatives (GRI) มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน (Standards on Environmental and Social Sustainability)
หลักเกณฑ์ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation - IFC)
มาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมต่ อ สั ง คม (CSR-DIW) กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และรูปแบบตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับ
ภาคธุรกิจ (Human Rights Indicators for Business) ของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก โดย
แต่ละมาตรฐานมีสาระสำ�คัญโดยสังเขป ดังนี้
(หัวข้อและประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในแต่ละมาตรฐานรวบรวมไว้ในภาคผนวกของรายงาน
ฉบับนี้)
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1. ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เริ่มใช้เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 เพื่อ
เชิ ญ ให้ อ งค์ ก รภาคธุ ร กิ จ ทั้ ง ภายในประเทศและบรรษั ท ข้ า มชาติ ไ ด้ เข้ า ร่ ว มทำ � ข้ อ ตกลงภายใต้
ข้อตกลง 10 ประการ เพื่อนำ�ไปปรับใช้ในการดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบรรษัท
ที่มีความรับผิดชอบในสังคมโลก (Responsible Corporate Citizen)
ข้อตกลง 10 ประการดังกล่าว เกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ สิทธิมนุษยชน
(Human Rights) แรงงาน (Labor) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการต่อต้านการทุจริต
(Anti - Corruption) พัฒนามาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ ปฏิญญาหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำ�งาน
(ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ปฏิญญาริโอ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา (Rio Declaration on Environment and Development) และอนุสัญญาองค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption)
ข้อตกลงนี้เปิดโอกาสให้ทั้งองค์กรภาคธุรกิจและไม่ใช่ภาคธุรกิจสามารถเข้าร่วมได้โดยสมัครใจ
เพื่อแสดงว่าตนเองได้ดำ�เนินงานอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักการความยั่งยืนสากล โดยมีเงื่อนไข
คื อ องค์ ก รที่ เข้ า ร่ ว มต้ อ งจั ด ทำ � รายงานประจำ � ปี ที่ แ สดงว่ า ได้ นำ � เอาหลั ก การทั้ ง 10 ข้ อ นี้ ไ ปใช้
อย่างไรบ้างในการดำ�เนินงาน ที่เรียกว่า รายงานการสื่อสารความก้าวหน้า (Communication on
Progress Report) ซึ่งเป็นรายงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ ในรายงานต้องระบุผลการปฏิบัติงานที่บริษัทหรือองค์กรได้นำ�เอาหลักการสากลไปใช้
ตัวอย่างเช่น ระดับของตัวชี้วัดการดำ�เนินงาน การรายงานผลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ในปี พ.ศ. 2558 มี 8,000 องค์กรเข้าร่วมโดยสมัครใจ ดำ�เนินการอย่างมีความรับผิดชอบ
ตามหลักการความยั่งยืนสากล ลงมือปฏิบัติเพื่อสนับสนุนสังคม จัดทำ�รายงานประจำ�ปีเพื่อแสดงว่า
ได้ทำ�อะไรไปบ้าง (United Nations, 2015) ในเดือนมกราคม 2558 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศ
ว่า ในปี พ.ศ. 2557 ได้ตัดบริษัทที่ไม่สามารถส่งรายงานความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร (Communication
on Progress report) ต่อเนื่องกัน 2 ปีออกจำ�นวน 657 บริษัท บริษัทต่างๆ ต้องจัดทำ�รายงาน
ประจำ�ปี ซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียว่าได้นำ�หลักปฏิบัติสากลทั้ง 10 ข้อไปใช้ใน
ปฏิบัติการในแต่ละวันอย่างไรบ้าง ในรายงานต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามในการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (United Nations, 2004)
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 10 ประการ จำ�แนกออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
ด้านสิทธิมนุษยชน
1. สนับสนุนและเคารพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
2. ไม่มีส่วนในการกระทำ�ที่การละเมิดสิทธิมนุษยชน
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ด้านแรงงาน
3. ควรรักษาเสรีภาพในการสมาคมและการยอมรับสิทธิการเจรจาต่อรองร่วม
4. ขจัดการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ
5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก
6. ขจัดการเลือกปฏิบัติในอาชีพและการจ้างงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
7. สนับสนุนมาตรการ/วิธีการที่ป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมแนวทาง/มาตรการที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
9. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
10. ขจัดการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงการติดสินบนและการใช้อำ�นาจบังคับ
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เนื่องจากขาดกลไกการบังคับใช้และติดตามผล ข้อตกลงนี้จึงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร แม้วา่ จะเป็นการรวบรวมผูม้ สี ว่ นได้เสียขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก กระบวนการคัดเลือก
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการไม่มคี ณ
ุ ภาพมากพอ นอกจากนี้ ยังไม่มเี ป้าหมายทีช่ ดั เจนทัง้ จำ�นวน ประเภท และภูมภิ าค
ของธุรกิจ (Fall & Zahran, 2010)
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้รับประโยชน์ในแง่ของชื่อเสียง และแสดงเจตนารมณ์ที่ดี ขณะเดียวกัน
จะได้รับแรงกดดันจากห่วงโซ่อุปทานของตนเอง ลูกค้า หรือผู้กำ�กับดูแล อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจะเข้าร่วม
โดยสมัครใจเพื่อประโยชน์ต่างๆ แต่ไม่ชัดเจนว่าบริษัทต่างๆ เหล่านี้จะลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับหรือไม่อย่างไร (Berliner & Prakash, 2014)
ในงานศึกษาของ  Coulmont และ Berthelot พบว่า แรงจูงใจที่ทำ�ให้บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ คือ การปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัท ทำ�ให้บริษัทของตนเอง
แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ เช่นเดียวกับผลการสำ�รวจของประเทศสเปนซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก
จำ�นวนมาก บริษัทส่วนใหญ่เห็นว่าการเป็นสมาชิกเป็นโอกาสในการส่งเสริมภาพลักษณ์และส่งผล
ทางธุรกิจ (Coulmont & Berthelot, 2015)

2. หลักการกำ�กับกิจการที่ดี (OECD Principles of Corporate Governance)
หลักการกำ�กับกิจการที่ดีของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) เริ่มใช้
ในปี พ.ศ.2531 ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2547 และอยู่ในระหว่างการปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2558 เป็น
กฎเกณฑ์ที่ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic
Co-operation and Development - OECD) เพือ่ เป็นแนวทางในการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตาม
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เนื่องจากจุดมุ่งหมายของหลักการกำ�กับกิจการที่ดี คือ ใช้เป็นกรอบอ้างอิงเพื่อให้ผู้กำ�หนดนโยบาย
ภาครัฐของประเทศต่างๆ สามารถใช้หลักนี้เพื่อพิจารณาและกำ�หนดกรอบโครงสร้างของกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในประเทศของตน จึงเป็นหลักการที่ไม่มีข้อผูกมัดให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม
กรอบของหลักการกำ�กับกิจการทีด่ มี งุ่ เน้นทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของบริษทั คณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เนื้อหาประกอบด้วยหลักการ 6 ข้อ ได้แก่ (1) การสร้างความมั่นใจในการ
มีกรอบโครงสร้างของการกำ�กับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล (2) สิทธิของผู้ถือหุ้นและหน้าที่สำ�คัญของผู้เป็น
เจ้าของ (3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในการกำ�กับดูแลกิจการ
(5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ (6) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักการนี้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนเฉพาะข้อ 4 ที่ระบุถึงความสำ�คัญของ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมองว่าความสามารถในการแข่งขันและความสำ�เร็จของบริษัทเกิดขึ้นจากความร่วมมือ
ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนสร้างประโยชน์หลายส่วนด้วยกัน ได้แก่ ผู้ลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ และผู้จัดส่งสินค้า
และวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทควรมองว่าเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้บริษัทมีกำ�ไร
ข้อ ก. ภายใต้หลักการข้อที่ 4 ระบุว่า สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่กำ�หนดโดยกฎหมายและ
โดยการตกลงร่วมกันต้องได้รับการยึดถืออย่างจริงจัง
ข้อ ข. ระบุว่า ในกรณีที่ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายนั้น
ผู้มีส่วนได้เสียควรได้มีโอกาสได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสิทธิของตนถูกละเมิด
ในคำ�อธิบายประกอบได้กล่าวถึงข้อย่อย ก. และ ข. ว่า ประเทศที่เป็นสมาชิกของ OECD สิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียจะถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ ฯลฯ บริษัทต้อง
ถือว่าเป็นข้อผูกพันที่ต้องดูแล โครงสร้างกฎหมายต้องโปร่งใส และไม่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถของ
ผู้มีส่วนได้เสียในการร้องเรียน และขอรับการเยียวยาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อปรากฏว่า
ตนถูกล่วงละเมิดสิทธิ (OECD, 2004)
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ OECD ช่วยให้บริษัทพัฒนาแนวทางดำ�เนินธุรกิจและการลงทุน
ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทได้ ตัวอย่างเช่น ในส่วนที่ว่าด้วยความเป็นเจ้าของ ตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ OECD มีประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังติดตามการบริหารจัดการ และช่วยลดปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นด้านความเป็นเจ้าของและการควบคุมได้ (Maher & Andersson, 1999)

3. หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles
on Business and Human Rights) ริเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเอกสารที่จัดทำ�และเผยแพร่โดย
สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) โดยการสนับสนุนของเลขาธิการ
สหประชาชาติ กระบวนการจัดทำ�ใช้เวลา 6 ปี โดยมีศาสตราจารย์ John Ruggie จากมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ในฐานะผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ เป็นผู้จัดทำ�
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หลักการชี้แนะนี้ใช้เป็นกรอบสำ�หรับรัฐในการกำ�กับดูแลให้ภาคเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชน
ด้วยการจัดทำ�  ‘พิมพ์เขียว’ สำ�หรับบริษัทต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่ไม่พึงประสงค์ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจและประชาสังคม เช่นเดียวกับจากรัฐต่างๆ มี
องค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคให้ความเห็น โดยวางอยู่บนหลัก 3 ประการ คือ
1) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protect) โดยรัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองไม่ให้มีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนจากองค์กรของรัฐหรือบุคคลที่สาม ซึ่งหมายรวมถึงองค์กรภาคธุรกิจด้วย
2) การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) องค์กรและบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรภาคธุรกิจ
มีหน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชน
3) การเยียวยา (Remedy) เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น รัฐจะต้องจัดให้มีการ
เยียวยาที่เหมาะสม รวมทั้งเรียกร้องให้องค์กรภาคธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางในการ
ร้องเรียนและเยียวยาเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นด้วย ไม่ว่าโดยกิจการนั้นเอง
หรือการรวมกลุ่มองค์กรภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ได้รวมกันเป็นสมาคมธุรกิจ นอกจาก
จะเป็นมาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังเป็นการชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยง
ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันจะเกิดจากการประกอบธุรกิจ (United Nations, 2011)
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนได้นำ�เสนอหลักการและวิธีการสำ�หรับบริษัท
ให้สามารถนำ�ไปใช้เพื่อให้รับผิดชอบทางสิทธิมนุษยชนได้ เพื่อให้ธุรกิจมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
รับผิดชอบทางสิทธิมนุษยชน เนื้อหาของหลักปฏิบัตินี้จำ�แนกออกเป็น 3 ส่วน สำ�หรับรัฐ ภาคเอกชน
และกลไกการเยียวยา (United Nations, 2011)
สำ�หรับกลไกการบังคับใช้ เนื่องจากหลักการชี้แนะนี้ใช้เป็นกรอบแนวคิดสำ�หรับองค์กรต่างๆ เพื่อ
จัดการความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และนำ�เสนอบรรทัดฐานสำ�หรับผู้มีส่วนได้เสียในการ
ประเมินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน (United Nations Human Rights Office of the
High Commission, 2012) โดยสมัครใจเท่านัน้ จึงมิได้ก�ำ หนดกลไกบังคับในการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนแต่อย่างใด
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อาจกล่าวได้วา่ หลักการชีแ้ นะนีเ้ ปิดโอกาสให้บริษทั ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อย่างไรก็ตาม มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่า
1) ไม่ได้ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าบริษัทต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ด้านสิทธิมนุษยชน เพียงแต่นำ�เสนอมาตรฐานที่ให้บริษัทนำ�ไปปรับใช้เท่านั้น
2) ไม่รวมการกำ�กับดูแลอื่นๆ เช่น แนวปฏิบัติของ OECD หรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
รวมทั้งการดำ�เนินการภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศเข้ามา ทำ�ให้บริษัทไม่สามารถนำ�
หลักปฏิบัติชุดนี้ไปประยุกต์ใช้โดยลำ�พังอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีกลไก
การกำ � กั บ ดู แ ลที่ ชั ด เจนและกว้ า งขวางกว่ า การอ้ า งว่ า ตนเองปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การนี้
ไม่สามารถปกป้องบริษัทจากการฟ้องร้องทางกฎหมาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์ของ
สาธารณะได้
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3) ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติที่ชัดเจนสำ�หรับบริษัทแม่ ในกรณีที่บริษัทลูกถูกกล่าวหาว่าละเมิด
สิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังมีคำ�ถามถึงการดำ�เนินงานของบริษัทในพื้นที่มีความขัดแย้ง
หรืออยู่ในรัฐที่กดขี่ประชาชนซึ่งหลักการชี้แนะชุดนี้เพียงแต่ให้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นกฎหมาย
ในประเทศที่บริษัทต้องคำ�นึงถึงเท่านั้น แต่มิได้พยายามจัดทำ�แนวทางเพื่อหลีกเลี่ยง
ความซับซ้อนของการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ดังนั้น บริษัทจึงต้องกำ�หนดทิศทางเหล่านี้เอง
โดยไม่ได้รับคำ�แนะนำ�มากนักจากหลักปฏิบัติชุดนี้
4) แม้ ว่ า หลั ก ปฎิ บั ติ นี้ จ ะได้ ร ะบุ ถึ ง กลไกการเยี ย วยาที่ ห ลากหลาย แต่ สิ่ ง ที่ ข าดไป คื อ
การประยุกต์ใช้กลไกต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นมักใช้หลาย
วิธีการ (Deva, 2012)

4. แนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติ OECD
(OECD Guidelines for Multinational Enterprises)
ใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2519 และได้มีการปรับปรุงใหม่อย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2522, 2525, 2527,
2534, 2543 และ 2555 ตามลำ�ดับ แนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติ OECD เป็นแนวปฏิบัติในการ
ประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ที่รัฐบาลของหลายประเทศ
ได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันทีจ่ ะนำ�ไปเผยแพร่ และสนับสนุนให้บรรษัทข้ามชาติหรือบรรษัทภายในประเทศ
ของตนได้นำ�ไปปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจ เนื้อหาค่อนข้างครอบคลุมประเด็นสำ�คัญที่ค่อนข้างมาก
แต่การบังคับใช้จะจำ�กัดอยู่เฉพาะประเทศสมาชิกของ OECD เท่านั้น สาระสำ�คัญของแนวปฏิบัติ
OECD ประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูลสิทธิมนุษยชน การจ้างงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อม
การต่อต้านการติดสินบน การชักจูงให้รบั สินบน และการขูก่ รรโชก สิทธิผบู้ ริโภค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันและภาษี โดยเมือ่ ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ OECD นีแ้ ล้ว จะเกิดประโยชน์ตอ่ ทัง้ รัฐบาลและบรรษัท
ในหลากหลายแง่มุม อาทิ ความก้าวหน้าทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน (OECD, 2011)
ปี พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกได้ตกลงร่วมกันเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบของ
บรรษัทข้ามชาติ และได้จัดทำ�แนวทางในการจำ�กัดการใช้แร่ที่มีประเด็นขัดแย้ง แนวทางที่ปรับปรุงใหม่
ล่าสุดได้รวมการละเมิดสิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบของบริษัทของห่วงโซ่อุปทาน และเป็น
การตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลด้วย
แนวปฏิ บั ติ นี้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท อย่ า งเป็ น ทางการเครื่ อ งมื อ เดี ย วที่
รัฐบาลต่างๆ นำ�ไปประยุกต์ใช้ ประเทศสมาชิก OECD ต้องจัดให้มีจุดติดต่อระดับชาติ (National
Contact Point) ขึ้นเพื่อติดตามการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ มีการนำ�แนวปฏิบัตินี้ไปใช้ในประเทศที่เป็น
สมาชิกของ OECD และใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศที่เป็นสมาชิกของ OECD ที่ไปดำ�เนินการ
ในประเทศอื่นๆ ด้วย แม้จะไม่บังคับทางกฎหมาย แต่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของประเทศต่างๆ
ต่อบรรษัทข้ามชาติที่จะมาลงทุน
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เป้าหมายของแนวปฏิบัตินี้คือ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจว่าการดำ�เนินงานของผู้ประกอบการเหล่านี้
จะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างผู้ประกอบการและสังคม  
พัฒนาบรรยากาศในการลงทุนในต่างประเทศ และทำ�ให้บรรษัทข้ามชาติมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลไกรับเรือ่ งร้องเรียนเมือ่ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึน้ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนภายใต้แนวปฏิบตั ิ
ดังกล่าว คือ ขั้นแรก ร้องเรียนต่อจุดติดต่อระดับชาติ ขั้นที่สอง ผ่านกรรมการด้านการลงทุนของ OECD
ขั้นที่สาม ผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษา ในเบื้องต้น ผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนผ่านจุดติดต่อ
ระดับชาติ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่ หากเห็นว่ามีมูลจะเชิญทั้งสองฝ่ายมาเจรจา
จากนั้นจะกำ�หนดแนวทางปฏิบัติและแจ้งผลการสอบสวนต่อสาธารณะ รูปแบบการทำ�งานของจุดติดต่อ
ระดับชาตินี้คือ เป็นการติดตาม ให้คำ�ปรึกษา และรับเรื่องร้องเรียน
แนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติของ OECD จำ�แนกออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ นโยบายทั่วไป
สิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์กับลูกจ้างและอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ของผู้บริโภค
แม้จะมีการจำ�แนกแนวปฏิบัติแต่ละด้านที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง แต่มีการตั้งข้อสังเกตถึง
ประสิทธิภาพในการนำ�แนวปฏิบัตินี้ไปใช้จริง เนื่องจากเป็นแนวทางที่ไม่มีการบังคับใช้ทางกฎหมาย
ขาดกระบวนการที่ถูกต้อง เช่น ขาดความชัดเจน การไม่กำ�หนดระยะเวลาในการจัดการกับเรื่องร้องเรียน
รวมถึงไม่มีอำ�นาจในการระงับการดำ�เนินงานของบรรษัทข้ามชาติที่ละเมิดหลักปฏิบัติ นอกจากนี้ การที่
จุดติดต่อในแต่ละประเทศของ OECD มักตั้งอยู่ในพื้นที่ของรัฐบาล จึงมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนกิจกรรม
ของภาคเอกชนเท่าที่ควร (Jernej Letnar, 2008)
แนวปฏิ บั ติ สำ � หรั บ บรรษั ท ข้ า มชาติ ข อง OECD ถู ก ใช้ เ ป็ น กุ ญ แจสำ � คั ญ ของกระบวนการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) และมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของรัฐบาลต่อบริษัทเอกชน
แนวปฏิบัติของ OECD มีผลต่อกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่างๆ และกลไกอื่นๆ
เช่น ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และ ISO 26000 นอกจากนี้ การจัดทำ�หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติยังได้อ้างอิงแนวปฏิบัตินี้ รวมถึงส่งผลต่อนักลงทุนและ
สถาบันทางการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Oldenziel, Wilde-Ramsing, & Feeney, 2010)
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5. มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน
(Standards on Environmental and Social Sustainability)
ในหลักเกณฑ์ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ
(International Finance Corporation-IFC)
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน (Standards on Environmental and Social
Sustainability) เป็นหลักเกณฑ์ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance
Corporation-IFC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของธนาคารโลกที่ผลักดันสำ�นึกใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในภาคการเงิน   มาตรฐานนี้เป็นส่วนสำ�คัญของหลักการ “อีเควเตอร์ (Equator Principles : EPs)”

รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน

ที่เป็นกรอบในการดำ�เนินการปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องคำ�นึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
10 ข้อ มาตรฐานชุดนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบัน (ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558) มีสถาบันการเงินเข้าร่วม
หลักการนี้โดยสมัครใจ 80 แห่ง จาก 35 ประเทศทั่วโลก
กรอบความยั่งยืนของ IFC กำ�หนดยุทธศาสตร์ของบริษัทในการผูกมัดเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน
และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงของ IFC โดยนโยบายความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
ได้กำ�หนดข้อผูกมัด บทบาทและความรับผิดชอบของ IFC ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมไว้ หลักปฏิบัติที่ใช้กับลูกหนี้ (clients) ได้ให้แนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ
และออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยง บรรเทา และจัดการความเสี่ยงและผลกระทบจากการประกอบธุรกิจใน
แนวทางที่ยั่งยืน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยข้อผูกพันของลูกหนี้ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมของโครงการ ในกรณีที่เป็นการลงทุนโดยตรง IFC ต้องการให้ลูกหนี้ใช้มาตรฐานการปฏิบัติ
เพื่อจัดการความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยใช้ควบคู่กับยุทธศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ด้านความยั่งยืน
หลักอีเควเตอร์เป็นหลักการแบบสมัครใจ โดยไม่ได้กำ�หนดกลไกในการบังคับใช้ หรือการรับผิด
ทางกฎหมาย โดยการลงทุนของโครงการที่มีมูลค่าสิบล้านเหรียญสหรัฐต้องเป็นไปตามหลัก IFC
ลักษณะการทำ�งานของ IFC  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
สถาบันการเงินผู้ปล่อยสินเชื่อ (เจ้าหนี้) ที่ลงนามรับหลักอีเควเตอร์ต้องกำ�หนดให้ผู้ประสงค์จะ
กู้เงินไปทำ�โครงการที่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมรายงาน
ประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำ�เสนอกลไกบรรเทาปัญหาที่เหมาะสมตามมาตรฐาน
การดำ�เนินงาน (Performance Standards) ของ IFC ส่งให้เจ้าหนีป้ ระเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ IFC
หรือไม่ โดยที่ปรึกษาอิสระจะประเมินรายงานผลกระทบ แผนปฏิบัติการ และเอกสารกระบวนการปรึกษา
หารือ และประเมินว่าโครงการนี้เป็นไปตามหลักอีเควเตอร์หรือไม่ ต่อมา เจ้าหนี้จะตรวจสอบเองหรือ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมอิสระ ที่จะติดตามตรวจสอบโครงการและรายงานต่างๆ
ตลอดอายุเงินกู้   เจ้าหนี้ต้องรายงานต่อสาธารณะปีละครั้งเกี่ยวกับภาพรวมของการนำ�หลักอีเควเตอร์
ไปปฏิบัติ แต่ไม่ต้องรายงานเป็นรายโครงการ
ในมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนของ IFC   ได้กำ�หนดหลักปฏิบัติไว้ 8 ด้านที่ระบุ
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ โดยมีตัวชี้วัด
ด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ในมาตรฐานดังกล่าว เช่น การดำ�เนินการโครงการโดยไม่ก่อให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน เป็นต้น (International Finance Corporation, 2012)
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนดังกล่าวประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ประการ ดังต่อไปนี้
หลักปฏิบัติที่ 1

การประเมินและจัดการผลกระทบและความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติที่ 2

แรงงานและสภาพการทำ�งาน

หลักปฏิบัติที่ 3

ประสิทธิภาพของทรัพยากรและการป้องกันมลพิษ

หลักปฏิบัติที่ 4

สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน
รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน
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หลักปฏิบัติที่ 5

การถือครองที่ดิน และอพยพออกโดยไม่สมัครใจ

หลักปฏิบัติที่ 6

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 7

ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

หลักปฏิบัติที่ 8

มรดกทางวัฒนธรรม

ด้านกลไกการร้องเรียน เมื่อมีกรณีที่อาจจะละเมิดข้อตกลงตามหลักอีเควเตอร์ จะมีคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของเจ้ า หน้ า ที่ ทั่ ว ไปของรั ฐ 1 (The Compliance Advisor
Ombudsman - CAO) พิจารณาว่า โครงการของ IFC ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อโครงการ
ของ IFC หรือ MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) พวกเขาสามารถขอความช่วยเหลือ
จาก CAO และแจ้งถึงข้อกังวลของพวกเขาได้ ทาง CAO จะทำ�งานร่วมกับหน่วยงานสำ�คัญทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับโครงการนั้นๆ เพื่อหาข้อแก้ไขอันจะช่วยปรับปรุง และแก้ไขผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
แรงจูงใจที่ทำ�ให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่ลงนามปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ IFC คือ ต้องการลด
ความเสี่ยงจากการเสียชื่อเสียง จึงเลือกปฏิบัติตามหลักอีเควเตอร์ นอกจากจะมีกลไกที่ชัดเจนแล้ว
การปฏิบัติตามยังมีต้นทุนต่ำ�กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นหากเสื่อมเสียชื่อเสียง (Nguyen, 2007)
การถูกประณาม ข่าวในทางลบและข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ อาจส่งผลต่อต้นทุนด้านชื่อเสียงของ
ธนาคาร การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ IFC เป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงที่เป็นตัวเงินได้
(Wörsdörfer, 2013)
อย่างไรก็ตาม ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อหลัก IFC คือ ไม่มีกลไกบังคับทางกฎหมาย ไม่กำ�หนดบทลงโทษ
รวมทั้งไม่ผูกมัดกับระบบใดๆ ของรัฐบาล หลักการนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์
หรือเป็นความพยายามในการรักษาชื่อเสียงต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นมากกว่า
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6. มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะประเด็นสิทธิมนุษยชน
(Global Reporting Initiatives - GRI)
มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล Global Reporting Initiative (GRI) ริเริ่มโดยองค์กรที่ก่อตั้ง
โดยองค์กรไม่แสวงหากำ�ไร ชื่อ Coalition for Environmentally Responsible Economies : CERES
และสถาบัน Tellus ด้วยความสนับสนุนของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Environment Programme : UNEP) GRI ทำ�หน้าที่ประเมินและจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงาน
ของธุรกิจต่างๆ ว่าได้ให้ความสำ�คัญและมีกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากน้อย
เพียงใด
1 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CAO ได้ที่ http://www.cao-ombudsman.org/languages/thai/
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มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ GRI มีการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์มาแล้ว 4 ครั้ง
มาตรฐานแรกที่เรียกว่า G1 ปี พ.ศ. 2542 ต่อมามีการปรับปรุงเป็น G2 ในปี พ.ศ. 2545 ซึ่ง GRI ได้รับ
การรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์กรความร่วมมือของโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (UNEP)
หลังจากการนั้นมีการพัฒนาตัวชี้วัดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ ภาคประชาสังคม และขบวนการ
เคลื่อนไหวด้านแรงงานกว่า 3,000 คน และได้เผยแพร่ตัวชี้วัด G3 ในปี พ.ศ. 2549 ก่อนที่จะมี
การปรับปรุงอีกครั้งเป็น G4 ที่เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2556 (GRI, n.d.)
ปัจจุบันมีผู้ใช้ชุดหลักเกณฑ์ของ GRI มากกว่า 2,500 องค์กร ในกว่า 70 ประเทศ ซึ่งเป็นบริษัท
ในประเทศไทย 32 บริ ษั ท (นารี รั ต น์ , 2558) ที่ ใช้ ชุ ด หลั ก เกณฑ์ ข อง GRI ในการจั ด ทำ � รายงาน
ความยั่งยืนประจำ�ปี บางบริษัททำ�รายงานแยกเป็น 2 ฉบับ คือ Corporate Governance Report
(รายงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลบริษัท) และ CSR Report (รายงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม)
เกณฑ์ GRI ช่วยให้บริษัทต่างๆ ประเมินแนวทางการพัฒนา จัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
และทำ�ให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเปรียบเทียบผลงานระหว่างบริษัทได้
แต่ละปีบริษัทจะจัดทำ�รายงานความยั่งยืนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบและการดำ�เนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยใช้มาตรฐานของ GRI เป็นแนวทางซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูล
เชิงปริมาณ นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ ยังจัดทำ�ตัวชี้วัดเฉพาะด้านที่ตนเองและผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่า
สำ�คัญต่อธุรกิจ
มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ GRI แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) มาตรฐาน
การเปิดเผยข้อมูลทัว่ ไป ซึง่ เป็นการเปิดเผยบริบททัง้ หมดของรายงาน และให้ขอ้ มูลของบริษทั และกระบวนการ
รายงานในมาตรฐานนี้ประกอบด้วยมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล 7 ประเภท โดยครอบคลุมกลยุทธ์ของ
บริษัทในประเด็นความยั่งยืน ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการดำ�เนินการในประเด็นสำ�คัญ
เช่น ธรรมาภิบาล จริยธรรม และความซื่อตรงของบริษัท 2) มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเรื่อง
ซึ่งจำ�แนกออกเป็น 2 ด้าน คือ การจัดการ (Management Approach) และตัวชี้วัด (Indicators)
การเปิดเผยข้อมูลระดับมาตรฐานมี 2 ประเภท คือ 1) มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทั่วไป (General
Standard Disclosures) ได้แก่ กลยุทธ์องค์กร ข้อมูลทั่วไปของบริษัท มิติและขอบเขตของข้อมูล
ประเด็นการรายงาน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย คุณลักษณะของรายงาน ธรรมาภิบาล และ
การปฏิบัติด้านจริยธรรม และ 2) มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเรื่อง (Specific Standard
Disclosures) ซึ่งจำ�แนกออกเป็น 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม สำ�หรับมิติทางสังคม
สามารถแบ่งออกเป็น 1) การปฏิบัติด้านแรงงานและประสิทธิภาพการทำ�งานที่มีคุณค่า 2) สิทธิมนุษยชน
3) สังคม และ 4) ความรับผิดชอบด้านผลิตภัณฑ์
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งประกอบด้วย
ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชน 12 หัวข้อ (G4-HR1-HR12)
เนือ่ งจากเป็นตัวชีว้ ดั ทีม่ รี ปู แบบการรายงานของบริษทั เอง และ GRI ไม่บงั คับให้ตอ้ งมีการตรวจสอบ
จากภายนอก ทำ�ให้มีการตั้งคำ�ถามถึงคุณภาพและความถูกต้องของรายงาน ข้อดีของการให้บริษัท
จัดทำ�รายงานเอง คือ บริษัทรู้สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของตัวเองมากที่สุด เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
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และมีแบบแผนการรายงานที่เป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม การให้บริษัทเป็นผู้จัดทำ�รายงานเอง
ถูกตั้งคำ�ถามถึงความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะแนวโน้มที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น หรืออาจเลือกที่จะไม่รายงานเรื่องนี้เลย เนื่องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนนับเป็นการ
ละเมิดกฎหมายด้วย บริษัทอาจไม่อยากเปิดเผยกรณีที่อาจเปิดช่องให้เกิดการฟ้องร้องต่อบริษัทจนกว่าจะ
หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเท่านั้น (de Felice, 2015)
นอกจากนี้ GRI จะไม่ตัดสินผลลัพธ์และคุณภาพเนื้อหาของรายงาน วางตัวเป็นผู้ผลิตและพัฒนา
มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเพียงอย่างเดียว โดยเห็นว่าการประเมินและผลตอบรับของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
เป็นกุญแจสำ�คัญของรายงานความยั่งยืน (GRI, 2015)
งานศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อสาธารณะ เช่น การจัดทำ�รายงาน
ความยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI   นอกจากจะตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
ผู้รายงานแล้ว ยังสร้างประโยชน์ให้องค์กรในด้านต่างๆ เช่น ช่วยบริหารความเสี่ยงด้านความเชื่อมั่น
รักษาภาพลักษณ์อันดีซึ่งจะส่งผลต่อความชอบธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง
องค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ และยังสามารถนำ�มาเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการดำ�เนินงานภายในองค์กร หรือใช้เปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้อีกด้วย
โดย GRI เป็นคู่มือในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย (Petrushevski, 2014)

7. ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับภาคธุรกิจ (Human Rights Indicators 		
for Business) สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก
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ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับภาคธุรกิจ (Human Rights Indicators for Business) จัดทำ�ขึ้น
โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก  (Danish Human Rights Institution) มีดัชนีด้านสิทธิมนุษยชนกับ
ธุรกิจในฐานข้อมูลกว่า 1,000 ตัว จุดประสงค์คือให้บริษัทต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถประเมิน
นโยบายบริษัท กระบวนการและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนได้ ดัชนีชี้วัดเหล่านี้ซึ่งประเมิน
การเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่มีการนิยามในระดับนานาชาติ คำ�ถามที่ใช้เป็นการวัดมาตรฐานการใช้
หลักสิทธิมนุษยชนในนโยบายและการทำ�งานของบริษัท ฐานข้อมูลนี้พัฒนามาจากปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและกฎด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ และข้อตกลงขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดในฐานข้อมูลให้ทันสมัย รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้และปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัดนี้ใช้เวลาพัฒนา 5 ปี ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาพันธ์อุตสาหกรรมเดนมาร์ก กองทุนพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อประเทศกำ�ลังพัฒนาแห่งเดนมาร์ก บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ และ คณะกรรมาธิการ
ด้านแรงงานและสังคมของสหภาพยุโรป หลังจากการออกแบบโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก
ธุรกิจเอกชนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน 70 แห่งและนักวิจัย 35 คน
ร่วมดำ�เนินการและให้ค�ำ แนะนำ� โดยเป็นตัวแทนจากอุตสาหกรรมยา เคมี อาหารและเครือ่ งดืม่ โทรคมนาคม
มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนกว่า 40 ครั้ง รวมทั้งการประชุมกับธนาคารและกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ
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รูปแบบการดำ�เนินการพัฒนาตัวชีว้ ดั ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การวิจารณ์โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนเป็นทั้งผู้วิจารณ์และประเมินตัวชี้วัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านทางสิทธิมนุษยชน และได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน สิทธิทางสังคมและ
วัฒนธรรม และกลุ่มเปราะบางต่างๆ 2) การจับคู่พูดคุยกันระหว่างบริษัทกับตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน
40 กลุ่ม วิจารณ์เนื้อหาของตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ของการจับคู่คือ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์
ของบริ ษั ท และองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน หลั ง จากนั้ น แต่ ล ะกลุ่ ม จะได้ พ บกั บ ตั ว แทนของสถาบั น
สิทธิมนุษยชนเดนมาร์กเพื่ออภิปราย และให้คำ�แนะนำ�ในการปรับปรุง ผลที่เกิดขึ้นคือ มีการเปลี่ยนแปลง
ที่มาจากการตกลงร่วมกัน 3) การประชุมกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หลังจากขั้นตอนการพูดคุยกันระหว่าง
บริษัทกับองค์กรพัฒนาเอกชน ประเด็นที่สำ�คัญจะได้รับการตรวจสอบจากกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่
ประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มสิทธิมนุษยชน 5 คน และจากภาคธุรกิจ 5 คน
ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับภาคธุรกิจของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก เริ่มเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต ในปี พ.ศ. 2548 และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งแอปพลิเคชั่น (applications)
และการปรับปรุงมาตรฐานทางสิทธิมนุษยชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้
ปรับปรุงเนื้อหาของตัวชี้วัดให้ทันสมัยขึ้น เพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
โดยสามารถแบ่งเป็น 8 ด้านหลัก ดังนี้
(1) การบริหารจัดการ
(2) ทรัพยากรบุคคล
(3) ความปลอดภัยและสุขภาวะในที่ทำ�งาน
(4) คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการทำ�การตลาด
(5) ผลกระทบต่อชุมชน
(6) การจัดการด้านความปลอดภัย
(7) กิจการที่เกี่ยวกับกฎหมายและรัฐบาล
(8) ผู้รับเหมาและห่วงโซ่อุปทาน
ในแต่ละด้านจะประกอบด้วยประเด็นย่อย และตัวชี้วัดที่มีลักษณะของคำ�ถามที่เป็น
รายละเอียดของแต่ละประเด็นย่อย (Danish Institute for Human Rights, 2015)

8. มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ของกรมโรงงงาน
อุตสาหกรรมเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม มาตรฐานนี้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ต่อมา มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่
เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 26000 ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) (บนนรา, 2553)
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กระบวนการดำ�เนินงานเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือน โดยเริ่มจาก
การเปิดรับสมัครโรงงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จากนั้นผู้แทนสถานประกอบการจะเข้าร่วมฝึกอบรม
1 วัน และรับเอกสารเตรียมความพร้อมและลงนามรับข้อตกลง ต่อมาโครงการจะจัดให้มีการฝึกอบรม
ณ สถานประกอบการ 1 วัน และจะมีผู้ทวนสอบ ณ สถานประกอบการหนึ่งครั้งหลังจากผ่านการฝึกอบรม
ไปแล้วประมาณ 1-2 เดือน คณะผู้ชำ�นาญการกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณา ก่อนจะมอบรางวัล
CSR-DIW Awards เป็นประจำ�ทุกปี
โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการเป็นครั้ง
แรก (CSR-DIW) และกลุ่มที่ได้รับมาตรฐาน CSR-DIW มาก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากกระบวนการลงนามรับ
ข้อตกลงแล้ว ทั้งสองกลุ่มมีกระบวนการดำ�เนินงานแบบเดียวกัน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558)
ในช่วงเริ่มต้นปี พ.ศ. 2551 มีโรงงานได้รับประกาศนียบัตร 28 โรงงาน ขณะที่ปี พ.ศ. 2558 มี
โรงงานได้รับประกาศนียบัตรใหม่จำ�นวน 130 โรงงาน และโรงงานที่ได้รับประกาศนียบัตรต่อเนื่อง
จำ�นวน 340  โรงงาน
ในมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้กำ�หนดเกณฑ์สำ�หรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโดยไม่จำ�กัดประเภท ขนาด และ
สถานที่ตั้ง ยกเว้นสำ�หรับการเข้าร่วมครั้งแรก โรงงานที่เข้าร่วมต้องไม่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ การพนัน การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ธุรกิจให้ความบันเทิงผู้ใหญ่ และโรงงาน
ที่ถูกฟ้องร้องด้านสิ่งแวดล้อมต่อศาลยุติธรรม และคดียังไม่สิ้นสุด
หลักเกณฑ์ในมาตรฐาน CSR-DIW ประกอบด้วย 7 หัวข้อหลัก ได้แก่ การกำ�กับดูแลองค์กร
สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำ�เนินงานอย่างเป็นธรรม ผู้บริโภค และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน นอกจากหลักเกณฑ์ที่กล่าวถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยตรงแล้ว ยังมีหลัก
ปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนด้วย
ข้อจำ�กัดที่สำ�คัญของมาตรฐาน CSR-DIW คือ การติดตามผล เนื่องจากเป็นการประเมินผลรายปี
และเมื่อมีการมอบประกาศนียบัตรแก่โรงงานที่ผ่านเกณฑ์ไปแล้ว จะไม่มีการติดตามผล นอกจากนี้
ความต่อเนื่องของการประเมินยังขึ้นอยู่กับความสมัครใจของบริษัทเองในการจัดทำ�รายงานตามข้อกำ�หนด
ของมาตรฐาน หลังจากผ่านการประเมินในปีแรกไปแล้ว (พีรดนย์, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2558)
ภาพรวมการเปรียบเทียบระหว่าง 8 มาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 1 และ 2

รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน

รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน
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จำ�นวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (องค์กร)

จำ�นวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ประเทศไทย
(องค์กร)

ประเภทอุตสาหกรรมที่ ทั่วไป
เป็นเป้าหมาย

หลักการ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

1976 ,1982, 1984,
1991, 2000, 2011

หลักการชี้แนะ

2010

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)

สถาบันทางการเงิน

80
0

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

แนวปฏิบัติ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ทั่วไป

ตัวชี้วัด

International
สถาบันสิทธิมนุษยชน
Finance Corporation แห่งชาติเดนมาร์ก
ธนาคารโลก

2006

International
Finance
Corporation
(IFC)

บรรษัทข้ามชาติ

หลักปฏิบัติ

องค์การเพื่อความร่วม
สำ�นักงานข้าหลวง
ใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน มือทางเศรษฐกิจและ
องค์การสหประชาชาติ การพัฒนา (OECD)

2011

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises

ตาราง 1 เปรียบเทียบภาพรวม 8 มาตรฐาน
Guiding Principles
on Business and
Human Rights

เน้นผู้ดำ�เนินนโยบายรัฐ ทั่วไป
นักลงทุน โครงการ
ขนาดใหญ่ของ
ประเทศสมาชิก
ตลาดทุน

หลักการกำ�กับดูแล
สำ�หรับรัฐ

องค์การสหประชาชาติ องค์การเพื่อความร่วม
มือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD)

ผู้จัดทำ�

รูปแบบ

1999

1998, 2004, 2015

OECD Principles
of Corporate
Governance

ปี ค.ศ. ที่ประกาศใช้,
ปรับปรุง

ประเด็นทั่วไป

ประเด็น

UN Global
Compact
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12

18,000

ทั่วไป มีการจำ�แนก
รายละเอียดเฉพาะ
อุตสาหกรรม

การเปิดเผยข้อมูล

The Global
Reporting Initiative
(GRI)

2013 (G4)

Global Reporting
Initiative
(GRI)

470

470

โรงงานอุตสาหกรรม

หลักปฏิบัติ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

2008

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)

หลักการสากล

จุดเน้น
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ไม่มี

ไม่มี

กลไกรับเรื่องร้องเรียน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การประเมิน
โดยที่ปรึกษาอิสระ

รายละเอียดมาตรฐาน
ไม่มี
การตรวจสอบและ
ประเมินสถานะ
ขององค์กร
(due diligence)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

หลักการกำ�กับดูแล
สำ�หรับรัฐ

ไม่มี

OECD Principles
of Corporate
Governance

กลไกการตรวจสอบ
ติดตามผล

การจำ�แนกประเภทสิทธิ มี

Communication of
Practice

เงื่อนไขการจัดทำ�
รายงานประจำ�ปี

ประเด็น

UN Global
Compact
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มี (ข้อ 17)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

กลไกการทำ�งาน
ระหว่างรัฐ เอกชน
กลไกการเยียวยา

ไม่มี

Guiding Principles
on Business and
Human Rights

ไม่มี
ไม่มี
มี (ประเด็น
สิทธิมนุษยชนที่ 4)
มี (ประเด็น
สิทธิมนุษยชน ที่ 1)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี (G4-45)

มี
มี
มี

มี
ไม่มี
มี

มี (หลักปฏิบัติ ที่ 1)

มี

มี

มี

มี

มี (ส่วนสิทธิมนุษยชน
ข้อ ที่ 5)

มาตรฐานของไทย

มาตรฐานการเปิดเผย
ข้อมูล

มี (ประเด็นหลักที่ 1)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

การพัฒนาตัวชี้วัด
การเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต

วิเคราะห์ความเสี่ยง
และผลกระทบ

ไม่มี

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)

บรรษัทข้ามชาติ

Global Reporting
Initiative
(GRI)

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)

รายงานประจำ�ปี และมี ไม่มี
กระบวนการประเมิน

International
Finance
Corporation
(IFC)

ไม่มี

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises
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ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

การรับรู้ของพนักงาน

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ข้อ 3

ข้อ 6

ไม่ระบุ

ข้อ 5

สถานะการจ้างงาน

เสรีภาพในการเจรจา
รวมกลุ่มต่อรอง

การไม่เลือกปฏิบัติ

ความปลอดภัย

แรงงานเด็ก

แรงงาน

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

OECD Principles
of Corporate
Governance

ข้อผูกมัดเชิงนโยบาย

นโยบายคุ้มครองสิทธิ

ประเด็น

UN Global
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ประเด็นหลักที่ 2
ประเด็นย่อยที่ 2.1.1
ประเด็นหลักที่ 2
ประเด็นย่อยที่ 2.6

ความสัมพันธ์กับลูกจ้าง หลักปฏิบัติที่ 2
ความสัมพันธ์กับลูกจ้าง หลักปฏิบัติที่ 2
และอุตสาหกรรม
ข้อ 1 a)
ความสัมพันธ์กับลูกจ้าง หลักปฏิบัติที่ 2
และอุตสาหกรรม
ข้อ 1 e)
ความสัมพันธ์กับลูกจ้าง หลักปฏิบัติที่ 2
และอุตสาหกรรม ข้อ c
ความสัมพันธ์กับลูกจ้าง หลักปฏิบัติที่ 2
และอุตสาหกรรม ข้อ 1 c)

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

ประเด็นหลักที่ 2
ประเด็นย่อยที่ 2.3

ประเด็นหลักที่ 6
ประเด็นย่อยที่ 6.1

ประเด็นหลักที่ 2
ประเด็นย่อยที่ 2.7

ประเด็นหลักที่ 1
ประเด็นย่อยที่ 1.1

หลักปฏิบัติที่ 1

นโยบายทั่วไป

ไม่ระบุ

ประเด็นหลักที่ 1
ประเด็นย่อยที่ 1.1

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)

หลักปฏิบัติที่ 1

International
Finance
Corporation
(IFC)

นโยบายทั่วไปข้อ 4

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises

หลักการข้อที่ 16

Guiding Principles
on Business and
Human Rights

G4-HR5

G4-HR7

G4-HR3

G4-HR4

ไม่ระบุ

G4-HR2

ไม่ระบุ

Global Reporting
Initiative
(GRI)

ประเด็น
สิทธิมนุษยชน ที่ 5

ประเด็นการปฏิบัติ
ด้านแรงงานที่ 4

ประเด็น
สิทธิมนุษยชน ที่ 5

ประเด็น
สิทธิมนุษยชน ที่ 8

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ประเด็น
สิทธิมนุษยชนที่ 1

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)

หลักปฏิบัติ ที่ 4

นโยบายทั่วไป ข้อ 14
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
นโยบายทั่วไป ข้อ 11
นโยบายทั่วไป ข้อ 6

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ข้อที่ 22

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ชุมชน

ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

การอพยพย้ายถิ่น

คู่ค้า/ห่วงโซ่อุปทาน

กลไกการเยียวยา

หลักปฏิบัติ ที่ 1

หลักปฏิบัติ ที่ 1, 2

หลักปฏิบัติ ที่ 5

หลักปฏิบัติ ที่ 7

ความสัมพันธ์กับลูกจ้าง หลักปฏิบัต ิที่ 2
และอุตสาหกรรม ข้อ 1 d)

International
Finance
Corporation
(IFC)

ไม่ระบุ

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises

ไม่ระบุ

Guiding Principles
on Business and
Human Rights

ข้อ 4

OECD Principles
of Corporate
Governance

แรงงานบังคับ

ประเด็น

UN Global
Compact
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ประเด็นหลัก ที่ 1
ประเด็นย่อย ที่ 1.4

ประเด็น
สิทธิมนุษยชน ที่ 8

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)

ไม่ระบุ

G4-HR8

G4-HR12

ประเด็น
สิทธิมนุษยชน ที่ 4

ประเด็น
สิทธิมนุษยชน ที่ 4

ประเด็น
สิทธิมนุษยชน ที่ 3

ประเด็น
สิทธิมนุษยชน ที่ 2

G4-SO (อยู่ในมาตรฐาน ประเด็น
เฉพาะด้านสังคม)
สิทธิมนุษยชน ที่ 2

G4-HR6

Global Reporting
Initiative
(GRI)

G4-HR10
ประเด็นหลัก ที่ 8
ประเด็นย่อย ที่ 8.1, 8.2

ประเด็นหลัก ที่ 5
ประเด็นย่อย ที่ 5.3

ประเด็นหลัก ที่ 5
ประเด็นย่อย ที่ 5.5

ประเด็นหลัก ที่ 5
ประเด็นย่อย ที่ 5.6

ประเด็นหลัก ที่ 2
ประเด็นย่อย ที่ 2.2

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)
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ไม่ระบุ

ข้อ 6 ขจัดการเลือก
ปฏิบัติในอาชีพและ
การจ้างงาน

สถานะการจ้างงาน

การไม่เลือกปฏิบัติ

แรงงาน

ประเด็น

UN Global
Compact

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

OECD Principles
of Corporate
Governance

หลักปฏิบัติ ที่ 2 มีการให้
ข้อมูลแก่พนักงาน
ที่ชัดเจนและเข้าใจ
ได้เกี่ยวกับสิทธิของ
พนักงานตามกฎหมาย
รวมทั้งสิทธิต่างๆ ของ
พนักงานเกี่ยวกับชั่วโมง
การทำ�งาน ค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย
สิทธิประโยชน์ต่างๆ
หลักปฏิบัติที่ 2 การไม่
เลือกปฏิบัติและความ
เท่าเทียม ลูกหนี้ต้อง
ไม่ตัดสินบนพื้นฐาน
จากเรื่องส่วนตัวที่
ไม่เกี่ยวกับงาน

ความสัมพันธ์กับลูกจ้าง
และอุตสาหกรรม ข้อ 1 e)
ไม่เลือกปฏิบัติลูกจ้างใน
การทำ�งานหรือตำ�แหน่ง
ด้วยเชื้อชาติ สีผิว เพศ
ศาสนา ความเห็นทาง
การเมือง พื้นฐานสังคม
เว้นแต่การแบ่งแยกนั้น
จะเป็นข้อกำ�หนดโดย
ไม่ระบุ

International
Finance
Corporation
(IFC)

ความสัมพันธ์กับลูกจ้าง
ข้อ 2 b) ให้ขอ้ มูลทีจ่ �ำ เป็น
ในการเจรจาเงื่อนไข
การจ้างงานต่อผู้แทน
ของลูกจ้าง

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises

ไม่ระบุ

Guiding Principles
on Business and
Human Rights

G4-HR3
จำ�นวนครั้งของกรณี
การเลือกปฏิบัติทั้งหมด
และการดำ�เนินการ
เพื่อแก้ไข
ก. รายงานจำ�นวนกรณี
ทั้งหมดของการเลือก
ปฏิบัติในช่วงของการ
รายงาน

ประเด็นสิทธิมนุษยชน ที่ 5
1) ไม่เลือกปฏิบัติต่อ
ลูกจ้าง คู่ค้า ลูกค้า
ผู้มีส่วนได้เสีย และ
บุคคลอื่น ที่องค์กร
มีส่วนเกี่ยวข้อง

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)

ประเด็นหลักที่ 2
ประเด็นย่อยที่ 2.7
การได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรม

Global Reporting
Initiative
(GRI)

ไม่ระบุ

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)

ประเด็นหลักที่ 2
ไม่ระบุ
ประเด็นย่อยที่ 2.1.1
ลูกจ้างทั้งหมดมีสถานะ
การจ้างงานที่เป็น
ทางการกับบริษัทหรือไม่
และรับทราบเงื่อนไขใน
สัญญาจ้างงานหรือไม่

ตาราง 2 เปรียบเทียบข้อกำ�หนดบางประเด็นระหว่าง 8 มาตรฐาน

ในบรรดามาตรฐาน 8 ชุดที่คณะวิจัยศึกษา พบว่ามีเนื้อหาที่แตกต่างอย่างน่าสนใจในบางประเด็น โดยเฉพาะการระบุนิยามของ “สิทธิมนุษยชน”
รวมถึงการกำ�หนดลักษณะความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิทธิด้านต่างๆ ดังแสดงในตาราง 2
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ความปลอดภัย

ประเด็น

ไม่ระบุ

UN Global
Compact

ไม่ระบุ

OECD Principles
of Corporate
Governance
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ไม่ระบุ

Guiding Principles
on Business and
Human Rights

ความสัมพันธ์กับลูกจ้าง
และอุตสาหกรรม ข้อ 4 c)
มีขั้นตอนต่างๆ เพียงพอ
ต่อความปลอดภัย

ธรรมชาติของตัวงาน
หรือเป็นไปเพื่อเพิ่ม
โอกาสการจ้างงานอย่าง
เท่าเทียมผ่านนโยบาย
ของรัฐบาล

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises

หลักปฏิบัติที่ 2
สุขภาพในการทำ�งาน
และความปลอดภัย
ต้องจัดหาสถานที่ทำ�งาน

International
Finance
Corporation
(IFC)

ประเด็นหลักที่ 6
ประเด็นย่อยที่ 6.1
6.1 การจัดการ
ด้านความปลอดภัย

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)

G4-HR7
สัดส่วนของพนักงาน
ด้านความปลอดภัยที่ได้
รับการฝึกอบรม

ข. รายงานสถานะของ
กรณีการเลือกปฏิบัติ
และการดำ�เนินการเพื่อ
แก้ไข อ้างอิงตามขั้นตอน
ต่อไปนี้:
- กรณีที่ได้รับการ
พิจารณาโดยบริษัท
- แผนสำ�หรับการ
เยียวยาที่กำ�ลังถูกนำ�
มาใช้
- แผนสำ�หรับการ
เยียวยาที่ถูกนำ�มาใช้
และผลลัพธ์ตาม
การประเมินผ่าน
กระบวนการประเมิน
การจัดการภายใน
- กรณีที่ไม่เป็นประเด็น
อีกต่อไป

Global Reporting
Initiative
(GRI)

ประเด็นสิทธิมนุษยชน ที่ 3
(1) ทวนสอบมาตรการ
การรักษาความปลอดภัย
ขององค์กรให้เป็นไป

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)

รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน

แรงงานบังคับ

ประเด็น

OECD Principles
of Corporate
Governance

ข้อ 4 ขจัดการใช้แรงงาน ไม่ระบุ
บังคับทุกรูปแบบ

UN Global
Compact
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ไม่ระบุ

Guiding Principles
on Business and
Human Rights

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)
6.1.1 บริษทั ได้ประเมิน
ความเสีย่ งก่อนทีจ่ ะติด
ตั้งการจัดการความ
ปลอดภัยหรือไม่
6.1.2 บริษัทแน่ใจว่า
ลูกจ้างปลอดภัยจาก
การคุกคามทางกายภาพ
การลักพาตัว หรือ
อันตรายร้ายแรงอื่นๆ
หรือไม่

International
Finance
Corporation
(IFC)
ที่ปลอดภัยและป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
ในการทำ�งาน

ประเด็นหลักที่ 2
ความสัมพันธ์กับลูกจ้าง หลักปฏิบัติที่ 2
ต้องไม่มีแรงงานที่ไม่ได้ ประเด็นย่อยที่ 2.2
และอุตสาหกรรม

ในการปฏิบัติงาน

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises

ตามหลักสิทธิมนุษยชน
และสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติสากล รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ฝึกอบรมให้ความรู้
ต่อบุคลากรที่อยู่ใน
หน่วยงานที่ท�ำ หน้าที่
รักษาความปลอดภัย
ให้สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตามหลัก
สิทธิมนุษยชน

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)

G4-HR6
ประเด็นสิทธิมนุษยชน ที่ 8
การปฏิบัติการและคู่ค้า (2) ไม่หาผลประโยชน์

ภายใต้นโยบายหรือ
กระบวนการดำ�เนินงาน
ขององค์กร ในด้าน
สิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปฏิบัติการ
ก. รายงานสัดส่วนของ
พนักงานด้านความ
ปลอดภัยที่ได้รับการ
ฝึกอบรม ภายใต้นโยบาย
หรือกระบวนการดำ�เนิน
งานขององค์กร ในด้าน
สิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปฏิบัติการด้าน
ความปลอดภัย
ข. รายงานว่าข้อกำ�หนด
ด้านการฝึกอบรมได้ถูก
นำ�ไปใช้กับหน่วยงาน
ที่สามที่เป็นผู้จัดหา
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยหรือไม่

Global Reporting
Initiative
(GRI)

ประเด็น

UN Global
Compact

OECD Principles
of Corporate
Governance
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Guiding Principles
on Business and
Human Rights

ข้อ 1 d)
ขจัดและต่อต้าน
การบังคับใช้แรงงาน
ทุกรูปแบบ

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises

ทำ�งานด้วยความสมัครใจ
และเป็นแรงงานค้ามนุษย์

International
Finance
Corporation
(IFC)
2.2.1 บริษัทละเว้น
จากการคุกคามหรือ
บีบบังคับให้พนักงาน
ทำ�งานโดยไม่สมัครใจ
ไปจนถึงการใช้ความ
รุนแรงหรือไม่
2.2.2 บริษัทละเว้น
จากการเก็บรักษา
บัตรประชาชน
หนังสือเดินทาง และ
เอกสารส่วนบุคคลอืน่ ๆ
ที่สำ�คัญของพนักงาน
หรือไม่
2.2.3 บริษัทได้
หลีกเลี่ยงการใช้
แรงงานที่เป็นแรงงาน
หนี้หรือไม่
2.2.4 บริษัทละเว้น
จากการยึดค่าจ้างเพื่อ
ที่จะพยายามบังคับ
ใช้แรงงานเพิ่ม หรือ
เรียกร้องให้ทำ�งาน
เพิม่ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)
สำ�คัญที่ได้รับการระบุว่า
มีความเสี่ยงสูงต่อกรณี
การใช้แรงงานทีถ่ กู บังคับ
และมาตรการที่ใช้เพื่อ
ขจัดการใช้แรงงานบังคับ
ทุกรูปแบบ
ก. รายงานการปฏิบตั กิ าร
และคู่ค้าสำ�คัญที่ได้รับ
การระบุวา่ มีความเสีย่ งสูง
ต่อกรณีการใช้แรงงานที่
ถูกบังคับ ในแง่ของ :
- ประเภทของ
การปฏิบัติการ (เช่น
โรงงานการผลิต)
และคู่ค้า
- ประเทศหรือพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ ที่มี
การปฏิบัติการและ
คู่ค้าที่มีความเสี่ยง
ข. รายงานมาตรการที่ใช้
ในช่วงของการรายงาน
เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การขจัดการใช้แรงงาน

Global Reporting
Initiative
(GRI)

จากการใช้แรงงานบังคับ
หรือทำ�งานโดย
ไม่สมัครใจ รวมถึงการ
หาผลประโยชน์จาก
แรงงานนักโทษ เว้นแต่
เป็นนักโทษที่ได้รับ
การตัดสินว่าผิดจริง
ในชั้นศาล โดยอยู่
ภายใต้การกำ�กับดูแล
และการควบคุมของรัฐ
ตามเงื่อนไขที่เหมาะสม
ของการจ้างงาน

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)

การจ้างแรงงานโดย
บุคคลภายนอก
(Third Party)

ประเด็น

UN Global
Compact

OECD Principles
of Corporate
Governance

43

รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน

Guiding Principles
on Business and
Human Rights

ไม่ระบุ

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises
Global Reporting
Initiative
(GRI)

ไม่ระบุ

2.2.5 บริษัทให้
บังคับทุกรูปแบบอย่างมี
เสรีภาพแก่พนักงาน ประสิทธิภาพ
ในการเคลื่อนที่ และ
ออกจากที่ทำ�งานและ
มีสงิ่ อำ�นวยความสะดวก
ซึ่งอาจถูกจำ�กัดใน
บางเวลาหรือไม่
2.2.6 หากบริษัท
จัดหาแรงงานจาก
กรมราชทัณฑ์และ
หน่วยงานรัฐอื่นๆ
บริษัทแน่ใจว่า
แรงงานทำ�งานด้วย
ความสมัครใจ และมี
การดูแลและได้รับ
ค่าตอบแทนที่
เหมาะสมหรือไม่

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)

หลักปฏิบัติที่ 2
ไมระบุ
ในการทำ�สัญญาจ้างงาน
ลูกหนี้ใช้เหตุผลทาง
การค้าเพื่อให้มั่นใจว่า
คู่สัญญามีชื่อเสียงที่ดี

International
Finance
Corporation
(IFC)

ไม่ระบุ

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)

ชุมชน

ประเด็น

ไม่ระบุ

UN Global
Compact

ไม่ระบุ

OECD Principles
of Corporate
Governance
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ไม่ระบุ

Guiding Principles
on Business and
Human Rights

นโยบายทั่วไป ข้อ 14
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดหาโอกาสในการมี
ส่วนร่วมวางแผนและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises

หลักปฏิบัติที่ 4 สุขภาพ
และความปลอดภัย
ของชุมชน พิจารณา
กิจกรรมของโครงการ
เครื่องมือ และโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ที่ส่งผลต่อ

และปฏิบัติตามกฎหมาย
ในการปฏิบัติต่อแรงงาน
ของพวกเขา และเป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ลูกหนี้จัดทำ�นโยบาย
และกระบวนการ
จัดการและติดตามการ
ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง
ภายนอกปฏิบัติตาม
มาตรฐานเหล่านี้ โดยใช้
เหตุผลทางการค้าเพื่อให้
ข้อกำ�หนดนี้อยู่ในการ
ทำ�สัญญาต่อกัน
ลูกหนี้ต้องแน่ใจว่า
แรงงานสัญญาจ้าง
สามารถเข้าถึงกลไก
การเยียวยาได้

International
Finance
Corporation
(IFC)

ประเด็นหลักที่ 5
ประเด็นย่อยที่ 5.6
บริษัทได้อภิปรายและ
กับชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบในประเด็น
สิ่งแวดล้อม สังคม และ

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)

G4-SO (อยู่ในมาตรฐาน
เฉพาะด้านสังคม)
SO2 สัดส่วนของพื้นที่
ปฏิบัติการที่ครอบคลุม
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในท้องถิ่น การประเมิน

Global Reporting
Initiative
(GRI)

ประเด็นสิทธิมนุษยชน ที่ 2
สถานการณ์ที่มี
ความเสี่ยงในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน (Human
rights risk situations)
ผู้ประกอบการ

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)

ประเด็น

UN Global
Compact

OECD Principles
of Corporate
Governance

45

รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน

Guiding Principles
on Business and
Human Rights

โครงการ หรือกิจกรรมอืน่ ๆ
ที่อาจมีผลกระทบ
อย่างมากต่อชุมชน
ท้องถิ่น

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)

ความเสีย่ งและผลกระทบ สิทธิมนุษยชนเป็น
ประจำ�หรือไม่
ที่เพิ่มขึ้นจากการ
ดำ�เนินงานของโครงการ
สุขภาพและความปลอดภัย
ของชุมชน
ลูกหนี้จะประเมิน
ความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบ
ตลอดระยะเวลา
การดำ�เนินโครงการและ
มีมาตรการป้องกันและ
ควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม
ที่ดีระดับสากล เช่น
แนวทางของธนาคารโลก

International
Finance
Corporation
(IFC)
ผลกระทบ และโครงการ
เพื่อการพัฒนา
ก. รายงานสัดส่วนของ
พื้นที่ปฏิบัติการที่
ครอบคลุมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในท้องถิ่น
การประเมินผลกระทบ และ
โครงการเพื่อการพัฒนา
โดยครอบคลุมถึงการใช้:
- การประเมินผล
กระทบทางสังคม (Social
impact assessments)
รวมถึง การประเมินผล
กระทบด้านเพศสภาพ
(Gender impact
assessments) โดย
อ้างอิงตามกระบวนการ
มีส่วนร่วม
- การประเมินผล
กระทบทางสิง่ แวดล้อม
(Environmental
impact assessments)
และการติดตามความ
คืบหน้า การเปิดเผยข้อมูล

Global Reporting
Initiative
(GRI)

อุตสาหกรรมควร
พิจารณา และจัดการต่อ
สถานการณ์ที่มี
ความเสี่ยงในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนด้วย
ความระมัดระวังตามที่
สามารถประยุกต์ใช้ได้
(3) การเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมที่มีการนำ�
ทรัพยากรมาดัดแปลง
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีนัยสำ�คัญ เช่น
แหล่งน้ำ� ป่าไม้ หรือ
ชั้นบรรยากาศและ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนต่อชุมชน

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)

ประเด็น

UN Global
Compact

OECD Principles
of Corporate
Governance
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Guiding Principles
on Business and
Human Rights

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises
International
Finance
Corporation
(IFC)

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)
ทีไ่ ด้จากการประเมินผล
กระทบทางสังคม และ
การประเมินผลกระทบ
ทางสิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ
สาธารณะ
- แผนงานพัฒนาชุมชน
ท้ อ งถิ่ น ที่ ยึ ด โยงกั บ
ความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชน
- แผนงานการมีสว่ นร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทีย่ ดึ โยงกับการทำ�แผนผัง
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder mapping)
- คณะกรรมการทีป่ รึกษา
สำ�หรับชุมชนท้องถิ่น
ที่มีพื้นฐานหลากหลาย
และกระบวนการที่
ครอบคลุมถึงกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงต่อผล
กระทบในชุมชน
- สภาการทำ�งาน
คณะกรรมการด้าน

Global Reporting
Initiative
(GRI)

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)
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ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

ประเด็น
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ไม่ระบุ

Guiding Principles
on Business and
Human Rights

ไม่ระบุ

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และ
ตัวแทนอื่นๆ ของ
พนักงาน ที่ดำ�เนินงาน
เกีย่ วข้องกับผลกระทบ
ต่อชุมชน
- กระบวนการร้องทุกข์
อย่างเป็นทางการสำ�หรับ
ชุมชนท้องถิ่น

Global Reporting
Initiative
(GRI)

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)

ประเด็นหลักที่ 5
หลักปฏิบัติที่ 7
ประเด็นสิทธิมนุษยชน ที่ 5
G4-HR8
หลีกเลี่ยงผลกระทบที่ ประเด็นย่อยที่ 5.5
(6) เคารพสิทธิส่วน
จำ�นวนครั้งของกรณี
ไม่พึงประสงค์ ลูกหนี้จะ 5.5.1 บริษัทได้มีขั้น ความรุนแรงที่รวมถึง
บุคคลของชุมชน
วิเคราะห์ความเสี่ยงทาง ตอนวินิจฉัยหรือไม่ว่า การละเมิดสิทธิชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม เมือ่
มีชุมชนท้องถิน่ ดั้งเดิม ท้องถิ่นดั้งเดิมและ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ต้องมีการตัดสินใจ
ได้รับผลกระทบจาก การดำ�เนินการที่เกิดขึ้น และมีส่วนร่วมกับ
และกระบวนการ
การดำ�เนินงานของ ก. รายงานจำ�นวนกรณี องค์กรในด้านต่างๆ
ประเมินผลกระทบ
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
ทัง้ เรือ่ งของการจัดการ
ทุกชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม บริษัท
ที่อยู่ในโครงการ รวมทั้ง 5.5.2 พื้นที่ซึ่งบริษัท ความรุนแรง รวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ
จะเข้าไปดำ�เนิน
การละเมิดสิทธิชุมชน
ผลกระทบโดยอ้อม
การอนุรักษ์ สืบสาน
โครงการซึ่งเป็นของ ท้องถิ่นดั้งเดิมและ
การมีส่วนร่วมและ
ขนบธรรมเนียม
ชุ
ม
ชนท้
อ
งถิ
น
่
ดั
ง
้
เดิ
ม
ฉันทามติ ลูกหนี้จะจัดทำ�
การดำ�เนินการที่เกิดขึ้น ประเพณี ภูมิปัญญา
กระบวนการมีสว่ นร่วมกับ หรือเป็นการครอบครอง ในช่วงของการรายงาน
ท้องถิ่น การจัดการ

International
Finance
Corporation
(IFC)

การอพยพย้ายถิ่น

ประเด็น

ไม่ระบุ

UN Global
Compact

ไม่ระบุ

OECD Principles
of Corporate
Governance
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ไม่ระบุ

Guiding Principles
on Business and
Human Rights

ไม่ระบุ

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises

พื้นที่จับจองอย่างไม่
เป็นทางการ บริษัทมี
การตรวจสอบและ
ประเมิน เพื่อให้แน่ใจ
ว่าการดำ�เนินงานของ
บริษทั จะไม่กระทบต่อ
สิทธิในการใช้ประโยชน์
จากที่ดินของชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม และ
ดำ�เนินการโดยเคารพ
สิทธิของชุมชนท้องถิน่
ดั้งเดิม รวมทั้งปฏิบัติ
ตาม”หลักการยินยอม
ทีไ่ ด้รบั การบอกแจ้งล่วง
หน้า และเป็นอิสระ”
หรือไม่

ชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิมที่ได้รับผลกระทบ
กระบวนการนี้ รวมถึง
การวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้เสีย และการ
วางแผน การเปิดเผย
ข้อมูล การปรึกษาหารือ
และการมีส่วนร่วมด้วย
อย่างคำ�นึงถึงมารยาท
ทางวัฒนธรรม

หลักปฏิบัติ ที่ 5
ประเด็นหลัก ที่ 5
จัดหาที่อยู่ใหม่ให้
ประเด็นย่อย ที่ 5.3
กับชุมชนท้องถิ่น
การตั้งรกรากใหม่
ดั้งเดิมที่เป็นที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติโดย
คำ�นึงถึงความเหมาะสม
ทางด้านประเพณีและ

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)

International
Finance
Corporation
(IFC)

ไม่ระบุ

ข. รายงานสถานะของ
กรณีที่เกิดขึ้นและ
การดำ�เนินการของ
บริษัท อ้างอิงตาม :
กรณีที่ได้รับการ
พิจารณาโดยบริษัท
แผนสำ�หรับการเยียวยา
ที่กำ�ลังถูกนำ�มาใช้แผน
สำ�หรับการเยียวยาที่
ถูกนำ�มาใช้แล้ว และ
ผลลัพธ์ตามการประเมิน
ผ่านกระบวนการ
ประเมินการจัดการ
ภายในกรณีที่ไม่จำ�เป็น
ต้องดำ�เนินการแก้ไข
อีกต่อไป

Global Reporting
Initiative
(GRI)

ประเด็นสิทธิมนุษยชน ที่ 3
(7) ไม่ มี ก ารเข้ า ไป
เกี่ยวข้องในการขับไล่
บุคคลออกจากพื้นที่
ยกเว้นแต่ได้กระทำ�ตาม
กฎหมายของประเทศ
และแนวปฏิบัติสากล

ทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรม
และทางปัญญา

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)
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คู่ค้า/ห่วงโซ่อุปทาน
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ไม่ระบุ

Guiding Principles
on Business and
Human Rights

นโยบายทั่วไป ข้อ 13
นอกจากจะจัดการ
ปัญหาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ตามหลักปฏิบัตินี้แล้ว
ส่งเสริมให้คู่ค้าทาง
ธุรกิจ รวมถึงผู้รับจ้าง
และผู้รับช่วงต่อ นำ�เอา
หลักการด้านความรับ
ผิดชอบตามแนวทางนี้
ไปใช้ด้วย

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises

หลักปฏิบัติ ที่ 2 หาก
แรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงสูง
ลูกหนี้ต้องจัดหา
มาตรการลดทอน และ
มั่นใจได้ว่าจะมีการ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
หากไม่มีการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ลูกหนี้จะเปลี่ยน
ไปทำ�งานกับคู่ค้าที่
สามารถแสดงให้เห็นว่า
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การปฏิบัติได้

วัฒนธรรมด้วย

International
Finance
Corporation
(IFC)

ประเด็นย่อย ที่ 8.1
8.1 ระบบการจัดซื้อและ
การปฏิบัติ
8.1.1 บริษัทได้
ส่งเสริมมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนและ
แรงงานระหว่าง
ประเทศในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดหา
วัตถุดบิ และคูค่ า้ หรือไม่
8.2 มาตรฐานการปฏิบัติ
8.2.1 บริษัทได้หาทาง
หรือรับประกันว่าผูจ้ ดั หา
วัตถุดิบ และผู้รับช่วง
สัญญาจัดหาสถานที่
ทำ�งานทีป่ ลอดภัยและ
มีสุขภาพดี

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)

รวมถึงการค้นหาวิธกี าร
อื่นๆ ในการแก้ปัญหา
และมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบได้รับ
การชดเชยที่เพียงพอ

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)

G4-HR10
ประเด็นสิทธิมนุษยชน ที่ 5
สัดส่วนของคู่ค้ารายใหม่ (2) มีการตรวจสอบ
ที่ได้รับการพิจารณา
การดำ�เนินงานถึง
ผ่านเงื่อนไขด้านสิทธิ
การไม่เลือกปฏิบัติทั้ง
มนุษยชน
ทางตรง และทางอ้อม
ก. รายงานสัดส่วนของ
ขององค์กรต่อลูกจ้าง
คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการ คู่ค้า ลูกค้า ผูม้ ีส่วน
พิจารณาผ่านเงื่อนไข
ได้เสีย และบุคคลอืน่ ที่
ด้านสิทธิมนุษยชน
องค์กรมีสว่ นเกีย่ วข้อง

Global Reporting
Initiative
(GRI)

กลไกการเยียวยา

ประเด็น

ไม่ระบุ

UN Global
Compact

ไม่ระบุ

OECD Principles
of Corporate
Governance
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OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises

ข้อที่ 22
ไม่ระบุ
เมื่อภาคธุรกิจรู้ว่า
พวกเขาเป็นผู้ก่อหรือ
มีสว่ นก่อให้เกิดผลกระทบ
เสียหาย พวกเขาควร
จัดให้หรือให้ความร่วม
มือในการเยียวยาผ่าน
กระบวนการที่ชอบธรรม

Guiding Principles
on Business and
Human Rights

หลักปฏิบัติที่ 1 มีการ
เปิดเผยข้อมูลของ
โครงการต่อชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ มี
กระบวนการปรึกษา
หารือที่เปิดโอกาสให้
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
ได้แสดงความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบและ
ความเสี่ยงของโครงการ
รวมทั้งกระบวนการ
บรรเทาปัญหาที่ลูกหนี้
ควรจะพิจารณาและ
ตอบข้อสงสัย

International
Finance
Corporation
(IFC)

ประเด็นหลักที่ 1
ประเด็นย่อยที่ 1.5
บริษัทมีกระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียนทั้งจาก
ภายในและภายนอกที่
เชื่อถือได้หรือไม่

ลดความเสี่ ย งทาง
อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ
และผลกระทบทาง
สุขภาพให้น้อยที่สุด
โดยเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับต่างๆ

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)

G4-HR12
จำ�นวนการร้องทุกข์ที่
เกีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชน
ที่ได้รับการยื่นคำ�ร้อง
ระบุ และแก้ไขผ่านกลไก
การร้องทุกข์อย่างเป็น
ทางการ
ก. รายงานจำ�นวน
การร้องทุกข์ทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน ที่ได้
รับการยื่นผ่านกลไก
การร้องทุกข์อย่างเป็น
ทางการในช่วงของ
การรายงานความยั่งยืน

Global Reporting
Initiative
(GRI)

ประเด็นสิทธิมนุษยชน ที่ 4
ประเด็นสิทธิมนุษยชน
ที่ 4: การแก้ไขปัญหา
จากการเรียกร้องความ
เป็นธรรม (Resolving
grievances) ผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมควร
ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(1) กำ�หนดกลไกในการ
แก้ไขปัญหาจากการ
เรียกร้องความเป็นธรรม
สำ�หรับใช้กับองค์กร
และผู้มีส่วนได้เสีย
โดยกำ�หนดวิธีการหรือ
ช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่หลากหลาย

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)

ประเด็น

UN Global
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Guiding Principles
on Business and
Human Rights

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises
International
Finance
Corporation
(IFC)

Human Rights
Indicators for
Business
(DIHR)
ข. จากกรณีการร้องทุกข์
ทั้งหมด รายงานว่ามีกี่
กรณีที่:
- ได้รับการระบุในช่วง
ของการรายงานความ
ยั่งยืน
- ได้รับการแก้ไขใน
ช่วงของการรายงาน
ความยั่งยืน
ค. รายงานจำ�นวน
การร้องทุกข์ทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน ที่ได้รับ
การยื่นก่อน แต่ได้รับ
การแก้ไขภายในช่วงของ
การรายงานความยั่งยืน

Global Reporting
Initiative
(GRI)

ทั้งทางโทรศัพท์
แบบฟอร์มร้องทุกข์
จดหมาย ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน กล่องรับเรื่อง
ร้องเรียน การประชุม
ร่วมกับชุมชน หรือ
รูปแบบอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
กำ�หนดกรอบเวลาใน
การดำ�เนินงานแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียน
แต่ละขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน และมีการสื่อสาร
ให้ผู้ร้องทุกข์ ได้รับทราบ
ทบทวนผลลัพธ์และวิธกี าร
แก้ปญั หาจากการเรียกร้อง
ความเป็นธรรม ให้มี
ความสอดคล้องกับ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ที่ยอมรับในระดับสากล

Corporate Social
Responsibility,
Department of
Industrial Works
(CSR-DIW)

2.2

บทวิเคราะห์

1. รูปแบบและกลไกการทำ�งานของมาตรฐาน
เมื่อพิจารณาภาพรวม มาตรฐานทั้งหมดในงานวิจัยนี้ สามารถจำ�แนกได้เป็น 4 ประเภทที่สะท้อน
คุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ได้แก่
1) หลักการ (principles) ได้แก่ ข้อตกลง 10 ประการขององค์การสหประชาชาติ หลักการ
กำ�กับกิจการทีด่ ขี อง OECD หลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
2) แนวปฏิบัติ (guidelines) ได้แก่ แนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติของ OECD
3) มาตรฐาน (standards) ได้แก่ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนที่เป็น
หลักเกณฑ์ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ GRI
มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
4) ชุดตัวชี้วัด (indicators) ได้แก่ ชุดตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับภาคธุรกิจของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก
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รู ป แบบที่ เ ป็ น หลั ก การริ เริ่ ม โดยองค์ ก รระหว่ า งประเทศ มี เ นื้ อ หาที่ ก ล่ า วถึ ง การคุ้ ม ครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐาน เช่ น สนั บ สนุ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ไม่ มี ส่ ว นในการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ในหลั ก การชี้ แ นะว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ จ ะกล่ า วถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ที่ไม่จำ�แนกตามประเภทของสิทธิ แต่ได้ระบุรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ภาคเอกชนมีกรอบ
ในการปฏิบัติได้ ตั้งแต่หลักการพื้นฐาน หลักปฏิบัติ และกลไกการเยียวยา เนื่องจากริเริ่มโดยองค์การ
ระหว่างประเทศและเป็นหลักการพื้นฐานสากล หลักการในกลุ่มนี้จึงถูกใช้เป็นกรอบคิดเบื้องต้นสำ�หรับ
หลั ก ปฏิ บั ติ อื่ น ๆ กระนั้ น ก็ ต าม เนื่ อ งจากมี ลั ก ษณะเป็ น หลั ก การทั่ ว ไป จึ ง มั ก ถู ก วิ จ ารณ์ ว่ า มิ ไ ด้
มอบแนวปฏิบัติหรือแนวทางประยุกต์ใช้ที่ชัดเจน ในขณะที่มาตรฐานประเภทอื่นมักจะกำ�หนด
แนวปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้จริง เช่น ข้อควรคำ�นึงในการปฏิบัติต่อ
แรงงานโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน วิธีการดำ�เนินโครงการอย่างไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
นอกจากมาตรฐานทั่วไปแล้ว มาตรฐานส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะเจาะจงรายอุตสาหกรรม
ได้แก่หลักเกณฑ์ของ IFC ซึ่งเป็นมาตรฐานสำ�หรับสถาบันการเงินโดยเฉพาะ และมาตรฐาน CSR-DIW
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน

2. มาตรฐานแบบสมัครใจกับการตรวจสอบและติดตาม
มาตรฐานที่ศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นมาตรฐานเชิงสมัครใจทั้งหมด ไม่มีการบังคับทางกฎหมาย
ซึ่งถือเป็นข้อวิจารณ์หลัก อย่างไรก็ตาม มาตรฐานส่วนหนึ่งมีกลไกตรวจสอบเพื่อประเมินองค์กร
ที่รับมาตรฐานเหล่านี้ปฏิบัติได้ตามที่ระบุไว้หรือไม่ โดยสามารถจำ�แนกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
2.1 การจัดทำ�รายงานประจำ�ปี ได้แก่ ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติที่กำ�หนดให้องค์กรที่
ลงนามเข้ารับหลักการต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะ
ซึ่งหากไม่ดำ�เนินการก็จะถูกตัดออก และหลักเกณฑ์ของ IFC ที่กำ�หนดให้ลูกหนี้ต้อง
จัดทำ�รายงานประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำ�ปีนำ�เสนอต่อ IFC
และสาธารณะเพื่อให้เจ้าหนี้ประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ IFC หรือไม่ มาตรฐาน
ของ GRI ได้กำ�หนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดของ GRI ไว้ในรายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี โดยแสดงตัวชี้วัดที่บริษัทสามารถปฏิบัติตามได้
2.2 กลไกการตรวจสอบและติดตามผล ปรากฏในหลักเกณฑ์ของ IFC ซึ่งมีการประเมินจาก
ที่ปรึกษาอิสระว่าโครงการนี้เป็นไปตามหลักอีเควเตอร์หรือไม่ เจ้าหนี้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมอิสระ ที่จะติดตามตรวจสอบโครงการและรายงานต่างๆ
ตลอดอายุสินเชื่อ ส่วนแนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติของ OECD ได้จัดตั้งศูนย์รับ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นระดั บ ชาติ (National Contact Point) ขึ้ น เพื่ อ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ
ตามแนวปฏิบัติ แต่มิได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการดำ�เนินงานแต่อย่างใด
2.3 กลไกรับเรื่องร้องเรียน มีเพียงหลักเกณฑ์ของ IFC และแนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติ
ของ OECD เท่านั้นที่ระบุกลไกการร้องเรียนไว้ในกรณีที่บริษัทต่างๆ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
โดย IFC กำ�หนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทั่วไป
ของรัฐ (CAO) ซึ่งจะทำ�หน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ส่วนกลไกรับเรื่องร้องเรียนของ OECD
เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นแรก ร้องเรียน
ต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนระดับชาติ ขั้นที่สอง ผ่านกรรมการด้านการลงทุนของ OECD
ขั้นที่สาม ผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษา

3. กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (human rights due
diligence process)
กระบวนการตรวจสอบและประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชน (human rights due diligence
process) เป็นเครื่องมือสำ�หรับบริษัทต่างๆ เพื่อพิจารณาด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องคำ�นึงถึงผลกระทบ
ของตนเองต่อชุมชนและสิทธิของปัจเจกบุคคลด้วย กรอบการพิจารณาประกอบด้วยองค์ประกอบ
4 ประการ ได้แก่
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1) การประกาศนโยบายของบริษัทที่ว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน
2) การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท
3) การบูรณาการข้อผูกมัดเชิงนโยบายเข้ากับการประเมิน รวมถึงกลไกควบคุมภายใน
และภายนอก
4) การติดตามและรายงานผลการดำ�เนินงาน (United Nations, 2011)
กรอบแนวคิดนี้เป็นประเด็นสำ�คัญสำ�หรับมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน เมื่อพิจารณามาตรฐาน
ทั้ ง 8 มาตรฐานพบว่ า มี เ พี ย งข้ อ ตกลงแห่ ง สหประชาชาติ และหลั ก การกำ � กั บ กิ จ การที่ ดี ข อง
OECD เท่านั้นที่ไม่กำ�หนด กระนั้นก็ตาม แต่ละมาตรฐานก็มีรายละเอียดในด้านนี้แตกต่างกัน
โดยหลักเกณฑ์ของ IFC นอกจากจะกล่าวถึงการประเมินผลกระทบและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เช่นเดียวกับมาตรฐานอื่นๆ แล้ว ยังได้ระบุถึงการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียด้วย
ชุดตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับภาคธุรกิจของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กระบุให้บริษัท
ควรมีกลไกการเยียวยาทีช่ ดั เจน รวมทัง้ บริษทั ต้องสือ่ สารเกีย่ วกับการจัดการผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อสาธารณะ
แนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติของ OECD กล่าวถึงกระบวนการนี้อย่างกว้างๆ โดยกำ�หนด
ให้บริษัทตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
เท่านั้น แต่มิได้ระบุแนวทางในการปฏิบัติ

4. ความรับผิดชอบตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)
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การพิจารณาระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจต่างๆ เป็นประเด็น
สำ�คัญที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ที่บรรษัทข้ามชาติซึ่งแสวงหาผู้จัดหา
วัตถุดิบในราคาต่ำ�เพิ่มจำ�นวนมากขึ้น บริษัทขนาดใหญ่มักจะมีความซับซ้อน ห่วงโซ่อุปทานยาวและ
กว้าง มิได้ดำ�เนินธุรกิจทุกขั้นตอนด้วยตัวเองแต่จ้างคู่ค้าเป็นทอดๆ ผู้รับเหมาช่วง หรือโยกงาน
(outsource) จึงเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นในทุกประเภทอุตสาหกรรม
ในมาตรฐานตัวอย่างที่ศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ มีมาตรฐาน 6 มาตรฐานที่ระบุอย่างเฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ระบุกว้างๆ ในข้อ 13 ให้มี “ความพยายามป้องกันหรือลดผลกระทบ
และความเสียหายต่อสิทธิมนุษยชนที่มคี วามเกี่ยวเนือ่ งกับการประกอบกิจการของตนเอง” ส่วนแนวปฏิบัติ
สำ�หรับบรรษัทข้ามชาติของ OECD กำ�หนดให้ตอ้ งมี “การส่งเสริมให้คคู่ า้ ทางธุรกิจ ผูร้ บั จ้าง และผูร้ บั ช่วงต่อ
นำ�เอาหลักการนีไ้ ปใช้ดว้ ย” ขณะทีห่ ลักเกณฑ์ของ IFC ได้ระบุให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อปุ ทานอย่างชัดเจน
ในหลักเกณฑ์ที่ 2 แรงงานและสภาพการทำ�งาน เช่นเดียวกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ GRI
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ในข้อ G4-HR 11 กำ�หนดชัดเจนให้บริษัทต้องรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านสิทธิมนุษยชน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ชุดตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับภาคธุรกิจของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก กำ�หนดให้
ประเด็นผู้รับเหมาและห่วงโซ่อุปทานอยู่ในประเด็นหลักที่ 8 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม
มาตรฐาน CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำ�หนดกว้างๆ ว่า บริษัทต้องไม่เป็นหุ้นส่วน
หรือเป็นพันธมิตรทางการค้ากับองค์กรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

5. ผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจมีเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเฉพาะ
เจาะจง 2 ประการ คือ แรงงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานซึ่งเป็นแนวปฏิบัติทั้งหมดได้
จำ � แนกผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ออกเป็ น กลุ่ ม ต่ า งๆ และพิ จ ารณาสิ ท ธิ ใ นแต่ ล ะประเภทซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ด
แตกต่างกัน ส่วนมาตรฐานเชิงหลักการได้แก่ หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ หลักการกำ�กับกิจการที่ดีของ OECD มิได้ระบุถึงประเด็นนี้อย่างเฉพาะเจาะจง
5.1 แรงงาน
ในการพิจารณาแนวปฏิบัติด้านแรงงานของมาตรฐานต่างๆ จำ�แนกออกเป็น 5 ประเด็นหลัก
ที่สำ�คัญ ได้แก่ สถานะการจ้างงาน สหภาพแรงงาน แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ การไม่เลือกปฏิบัติ
และความปลอดภัย นอกจากประเด็นเหล่านี้แล้ว ยังพบว่า บางมาตรฐานได้ระบุถึงสิทธิของแรงงาน
ที่น่าสนใจซึ่งไม่พบในมาตรฐานอื่นๆ คือ การส่งเสริมให้มีการจ้างลูกจ้างที่เป็นคนท้องถิ่น ในแนวปฏิบัติ
สำ�หรับบรรษัทข้ามชาติของ OECD ระบุให้จ้างพนักงานในท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ และ
รักษามาตรฐานการจ้างงานและของอุตสาหกรรมไม่ให้น้อยกว่าประเทศต้นทาง มีการระบุเรื่องสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวในที่ทำ�งานของตัวชี้วัดของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก รวมถึงระบุค่าจ้างและ
ประโยชน์ที่ได้รับว่าเพียงพอต่อการใช้จ่ายด้านอาหารและที่อยู่อาศัยหรือไม่
สถานะการจ้างงาน
ประเด็นสถานะการจ้างงานซึ่งกำ�หนดให้นายจ้างต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับจ้างงานแก่ลูกจ้าง
อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง ได้รับการกล่าวถึงในแนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติของ OECD หลักเกณฑ์
ของ IFC และตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับภาคธุรกิจของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก
นอกจากจะระบุให้บริษัทต้องให้ข้อมูลแก่ลูกจ้างอย่างเป็นธรรมแล้ว หลักเกณฑ์ของ IFC
แจกแจงรายละเอียดให้ลกู หนีป้ ฏิบตั ติ ามได้วา่ บริษทั ควรมีการให้ขอ้ มูลอย่างชัดเจนในเรือ่ งใดบ้าง เช่น ชัว่ โมง
การทำ�งาน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ซึ่งการให้ข้อมูลนี้ต้องเท่าเทียมต่อแรงงานข้ามชาติด้วย
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สหภาพแรงงาน
สหภาพแรงงานเป็นประเด็นสำ�คัญที่มาตรฐานเกือบทั้งหมดระบุไว้ มีเพียงหลักการชี้แนะ
ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาขาติซึ่งเป็นมาตรฐานเชิงหลักการที่กล่าวถึงการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในภาพรวม และหลักการกำ�กับกิจการที่ดีของ OECD ไม่ได้ระบุด้านสหภาพแรงงาน
อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าข้อตกลง 10 ประการขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งแม้เป็นมาตรฐานเชิงหลักการ
แต่ก็ยังมีการระบุเรื่องเสรีภาพในการต่อรองและรวมกลุ่มของแรงงานไว้
ประเด็นสำ�คัญร่วมกันด้านสหภาพแรงงานของทั้ง 6 มาตรฐาน คือ บริษัทต้องส่งเสริม
การรวมกลุ่มและเข้าร่วมสหภาพแรงงานของลูกจ้าง มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล GRI ได้กำ�หนดให้
บริษัทและคู่ค้าของตนต้องรายงานในกรณีที่เกิดการละเมิดเสรีภาพในการสมาคมและร่วมเจรจาต่อรอง
ทั้งกรณีที่เกิดขึ้นแล้วหรือมีความเสี่ยงว่าจะเกิดโดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภทของการปฏิบัติ พื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงให้พิจารณานโยบายที่อาจจะมีแนวโน้มกระทบต่อการตัดสินใจของพนักงาน
ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือรวมกลุ่มเจรจา
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แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
ในภาพรวม มาตรฐานต่างๆ มีข้อกำ�หนดเกี่ยวกับแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการในข้อตกลง 10 ประการขององค์การสหประชาชาติ และแนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติ
ของ OECD ที่กำ�หนดให้บริษัทต้องขจัดการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบและยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก
อย่างไรก็ตาม แต่ละมาตรฐานมีการคำ�นึงถึงรายละเอียดที่แตกต่างกัน
ยกตัวอย่างเช่น หลักเกณฑ์ของ IFC แม้จะมีการกำ�หนดให้ต้องไม่มีการใช้แรงงานเด็ก
แต่กำ�หนดว่าในกรณีที่กฎหมายบางประเทศอนุญาตให้ใช้แรงงานเด็กอายุต่ำ�กว่า 18 ปี ลูกหนี้ต้องไม่
ขูดรีดทางเศรษฐกิจและไม่ให้ทำ�งานที่เสี่ยงต่ออันตราย รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน หากลูกหนี้พบว่า
มีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับต้องหาทางแก้ไข ติดตาม และหามาตรการป้องกัน
ส่วนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล GRI กำ�หนดให้มีการรายงานของบริษัทและคู่ค้าของ
บริษัทที่ว่าด้วยความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ โดยต้องรายงานทั้งในแง่ของประเภท
ของปฏิบัติการ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และมาตรการในการกำ�จัดการใช้แรงงาน
ชุดตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับภาคธุรกิจของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กยังมี
คำ�ถามที่ครอบคลุมถึงการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับภาคธุรกิจ
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กรวมไปถึงการใช้ความรุนแรงกับลูกจ้าง การเก็บเอกสารสำ�คัญ
ส่วนบุคคลของลูกจ้าง เช่น บัตรประจำ�ตัวประชาชน การยึดค่าจ้างเพื่อเรียกร้องให้ทำ�งานเพิ่ม บริษัทให้
เสรีภาพแก่ลูกจ้างในการเดินทาง และสามารถออกจากที่ทำ�งานได้โดยสะดวกหรือไม่
นอกจากนี้ ทั้งตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับภาคธุรกิจของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก
และมาตรฐาน CSR-DIW ได้กล่าวถึงการใช้แรงงานนักโทษ แต่มีรายละเอียดต่างกัน คือ ขณะที่มาตรฐาน
CSR-DIW อนุญาตให้บริษัทใช้แรงงานนักโทษที่ได้รับการตัดสินว่าผิดจริงในชั้นศาลได้ โดยต้องอยู่
ภายใต้การกำ�กับดูแลและควบคุมของรัฐตามเงื่อนไขที่เหมาะสมของการจ้างงาน ตัวชี้วัดของสถาบัน
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สิทธิมนุษยชนเดนมาร์กกำ�หนดต่อไปอีกว่า “บริษัทต้องแน่ใจว่าแรงงานทำ�งานด้วยความสมัครใจ
มีการดูแล และได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม”
การไม่เลือกปฏิบัติ
ขณะที่ข้อตกลง 10 ประการขององค์การสหประชาชาติกล่าวถึงแนวทางทั่วไปในเกี่ยวกับ
การขจัดการเลือกปฏิบัติในอาชีพและการจ้างงาน มาตรฐานอื่นๆ ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ
ป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างซึ่งต้องไม่ตัดสินบนฐานจากเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงาน เชื้อชาติ
สีผิว เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง เป็นต้น
ส่วนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล GRI กำ�หนดให้มีการรายงานจำ�นวนครั้งของกรณี
การเลือกปฏิบัติและการดำ�เนินการแก้ไข ซึ่งรวมถึงสถานะของการแก้ไขจากกรณีที่เกิดขึ้นด้วย
ความปลอดภัย
มาตรฐานส่วนใหญ่ได้ระบุถึงแนวปฏิบัติเพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยบริษัท
ต้องจัดหาสถานที่ทำ�งานที่ปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำ�งาน โดยมาตรฐาน
การเปิดเผยข้อมูล GRI กำ�หนดให้ต้องรายงานสัดส่วนพนักงานด้านความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ตัวชี้วัดของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก นอกจากจะระบุแนวทางการจัดการ
ด้านความปลอดภัยให้บริษัท การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของลูกจ้างแล้ว ยังกล่าวถึง
การตรวจสอบการทำ�สัญญากับหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่ว่าจ้างว่าจะเคารพสิทธิมนุษยชน
การฝึกอบรมลูกจ้างให้ทำ�งานอย่างปลอดภัย รวมทั้งตั้งคำ�ถามว่า บริษัทได้จัดหาข้อมูลที่ทันสมัยและ
ถูกต้องในการจัดการความผิดพลาดหรือไม่
อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน CSR-DIW มิได้ระบุประเด็นนี้ในหลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชน
แต่กำ�หนดไว้ในหลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านแรงงาน
5.2 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นมิติที่มาตรฐานต่างๆ มักพิจารณาควบคู่กัน เนื่องจากชุมชน
เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำ�เนินงานของบริษัท
บางมาตรฐานมีหลักเกณฑ์อื่น นอกเหนือจากมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน เช่น มาตรฐานการเปิดเผย
ข้อมูล GRI และมาตรฐาน CSR-DIW
มาตรฐานส่วนใหญ่มีประเด็นด้านผลกระทบต่อชุมชนที่บริษัทควรพิจารณา ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ความปลอดภัยของชุมชน มาตรการป้องกันรวมทั้งการสื่อสาร
กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติของ OECDหลักเกณฑ์ของ IFC ตัวชี้วัดของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก มาตรฐาน CSR-DIW นอกจากนี้ ยังมีประเด็น “สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”
ที่หลายมาตรฐานให้ความสนใจเป็นพิเศษ ดังนี้
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แนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติของ OECD กำ�หนดให้บริษัทต้องสื่อสารและปรึกษา
หารือกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยโดยตรง
อย่างเพียงพอและตรงตามเวลาที่เหมาะสม
หลักเกณฑ์ของ IFC มีหลักเกณฑ์การพิจารณากิจกรรมต่างๆ ของโครงการของลูกหนี้
ที่ ส่ ง ผลต่ อ ชุ ม ชนในมิ ติ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของชุ ม ชนซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารประเมิ น
ความเสี่ยง จัดหามาตรการป้องกันและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การจัดการ
วัตถุอันตราย นอกจากนี้ ยังได้ระบุถึงการเข้าไปถือครองที่ดินว่า โครงการของบริษัทจะต้องพยายาม
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการย้ายถิ่นโดยไม่สมัครใจ ต้องมีการชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึง
ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจฟื้นฟูและหาที่อยู่ใหม่
ในด้านชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม หลักเกณฑ์ของ IFC ได้ระบุให้บริษัทต้องหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ต่อชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และจัดทำ�กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ภายใต้หลักการ
ยินยอมที่ได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ (Circumstances Requiring Free, Prior and
Informed Consent)  
มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล GRI มีมาตรฐานเฉพาะด้านสังคมซึ่งกล่าวถึงเรื่องผลกระทบ
ต่อชุมชนโดยตรง ส่วนในมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับชุมชนได้ระบุถึงสิทธิของชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม (indigenous rights) ว่า บริษัทจะต้องรายงานจำ�นวนครั้งที่มีการละเมิดสิทธิชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิมและเกิดความรุนแรง รวมทั้งกระบวนการดำ�เนินการของบริษัทต่อกรณีเหล่านี้
ตัวชี้วัดของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กมีตัวชี้วัดในหัวข้อ การใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ที่ชุมชนเดิมอาศัยอยู่ การตั้งรกรากใหม่ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งบริษัทต้องมั่นใจว่า
ทรัพย์สินและการจัดหาอาหารของตนเองไม่ส่งผลต่อการขาดแคลนอาหาร และที่อยู่อาศัย หรือทำ�ให้
ราคาแพงขึ้นสำ�หรับคนท้องถิ่น สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม บริษัทมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน
หรือไม่ว่าการดำ�เนินการของบริษัทเคารพสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม รวมถึงปฏิบัติตาม “หลักการ
ยินยอมที่ได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ” หรือไม่ เปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมและปรึกษา
หารือหรือไม่ มีกลไกการเยียวยาชุมชนหรือไม่
มาตรฐาน CSR-DIW กล่าวถึงชุมชนในมิติของความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากการดำ�เนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยระบุถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ต่อชุมชนการดำ�เนินงานใกล้ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และสิทธิของประชากรในท้องถิ่น
ในมิติสิ่งแวดล้อม นอกจากการพิจารณาภาพรวมดังที่ถูกระบุไว้ในข้อตกลง 10 ประการ
ขององค์การสหประชาชาติซึ่งกล่าวถึง การสนับสนุนมาตรการและวิธีป้องกันความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานอื่นๆ มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
แนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติของ OECD กำ�หนดให้บริษัทต้องดำ�เนินการโดยคำ�นึงถึง
การปกป้องสิ่งแวดล้อม มีระบบจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม มีแผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
การดำ�เนินการครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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หลักเกณฑ์ของ IFC กำ�หนดให้ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย มีการจัดทำ�แผนปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไขปัญหา
ส่วนตัวชี้วัดของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก ระบุให้บริษัทพิจารณาว่าได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายสิง่ แวดล้อมระดับชาติ ระหว่างประเทศ และหลักปฏิบตั อิ ตุ สาหกรรม และสือ่ สารต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ รวมทั้งมีการนำ�เสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับรัฐและสาธารณะหรือไม่

6. กลไกการร้องเรียนและเยียวยา 						
ในส่วนนี้จะเป็นการพิจารณาว่า เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นจากการดำ�เนินการของ
บริษัท มาตรฐานต่างๆ กำ�หนดให้บริษัทที่รับมาตรฐานวางกลไกจัดการปัญหา การรับเรื่องร้องเรียน
และการเยียวยาอย่างไร
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เน้นที่กลไกการเยียวยาจากรัฐ
ได้กล่าวถึงบทบาทของภาคเอกชนว่า ควรมีส่วนร่วมต่อการแก้ไขปัญหาของปัจเจกบุคคลและชุมชน
โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ มาตรฐานที่กล่าวถึงอย่างกว้างๆ เช่นเดียวกัน คือ ตัวชี้วัด
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กโดยมีการตั้งคำ�ถามว่า บริษัทมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
ทั้งจากภายในและภายนอกที่น่าเชื่อถือหรือไม่
ในขณะที่มาตรฐาน CSR-DIW ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้ โดยกำ�หนดให้ผู้ประกอบการ
ควรดำ�เนินการแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรม ด้วยการกำ�หนดวิธีการร้องเรียน กำ�หนด
กรอบเวลาในการดำ�เนินการแก้ไขปัญหา กำ�หนดโครงสร้างหรือแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นกลาง
สร้างกระบวนการที่ทำ�ให้ผู้เสียหายเข้าถึงแหล่งข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญได้ และกำ�หนดช่องทางเปิดเผย
กระบวนการและผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาให้สาธารณชนได้ตรวจสอบ
มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล GRI เน้นไปที่การระบุจำ�นวน กำ�หนดให้บริษัทต้องรายงานจำ�นวนครั้ง
ของการร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ทั้งจำ�นวนที่มีการร้องทุกข์และจำ�นวนที่ได้รับการแก้ไข
หลักเกณฑ์ของ IFC และแนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติของ OECD มีลักษณะเดียวกัน คือ
เปิดช่องร้องเรียนกับต้นสังกัดของมาตรฐานดังกล่าว โดยบริษัทต้องจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น หากมีกรณีที่
บริษัทไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ให้ผู้ได้รับผลกระทบร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ของ IFC และ OECD
ข้อสังเกตอื่นๆ
นอกจากประเด็นที่สำ�คัญซึ่งได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อพิจารณารายละเอียด คณะวิจัยยังพบ
ประเด็นที่น่าสนใจของบางมาตรฐาน ซึ่งไม่ปรากฎในมาตรฐานอื่นๆ ดังนี้
1) มาตรฐาน CSR-DIW มีการระบุไว้ในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 3 : การหลีกเลี่ยงการร่วม
กระทำ�ความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Avoidance of Complicity) กำ�หนดว่า
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรหลีกเลี่ยง “การเข้าร่วมกับองค์กรที่มีกิจกรรมต่อต้าน
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2)
3)
4)

สังคม” และหลีกเลี่ยง “การเข้าร่วมกับองค์กรที่มีกิจกรรมต่อต้านสังคม” ซึ่งมิได้อธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติของ OECD มีการกำ�หนดให้บริษัทสนับสนุนและ
ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมเสรีภาพอินเทอร์เน็ต ด้วยการเคารพเสรีภาพในการ
แสดงออก ชุมนุม สมาคมออนไลน์และผลประโยชน์ของผู้บริโภค
หลักเกณฑ์ IFC ได้กล่าวถึงมรดกทางวัฒนธรรมว่า เป็นประเด็นที่ลูกหนี้ควรพิจารณา
ตัวชี้วัดของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก กล่าวถึงประเด็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และการทำ�การตลาด ทรัพย์สินทางปัญญาของลูกจ้าง การวิจัยและทดลองกับมนุษย์
และการไม่มีส่วนร่วมกับรัฐในการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2.3

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ

กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลของภาคเอกชนในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจาก
ต่างประเทศในงานวิจัยนี้เป็นกรณีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมประมงและกิจการเหมืองแร่ทองคำ�  เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทย และผลจากการรับมาตรฐานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจไปปฏิบัติ
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ตัวอย่างกรณีศึกษาจากต่างประเทศ ได้แก่
1) การจัดทำ�รายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล GRI กับปัญหาการละเมิด
สิทธิแรงงานบนเรือประมงของบริษัทอาหารทะเลแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ และ
2) การจัดหาที่อยู่ใหม่ให้กับชุมชนในประเทศมาลีที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำ�
ของบริษัทเหมืองแร่ทองคำ�ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกหนี้ของบรรษัทเงินทุนระหว่าง
ประเทศ (IFC)
กรณีศึกษาที่ 1

2.3.1

การละเมิดสิทธิแรงงานบนเรือประมงรับจ้างเหมาช่วง
ประเทศนิวซีแลนด์

ข้อมูลพื้นฐาน
บริษัทอาหารทะเลแห่งหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ. 2424 ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงหลายประเภท ทั้งเป็นผู้จัดหาอาหารทะเล
และเพาะเลี้ยงอาหารทะเล โดยมีทั้งประมงชายฝั่ง ประมงน้ำ�ลึก และเพาะเลี้ยงอาหารทะเล มีลูกจ้าง
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ชาวนิวซีแลนด์ ประมาณ 1,800 คน ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ผลิตและขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ได้กว่า 100,000 ตัน ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ทำ�รายได้กว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งร้อยละ 85
เป็นรายได้จากการส่งออก
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเรืออวนลากกว่า 45 ลำ� ที่ปฏิบัติการในนิวซีแลนด์ มหาสมุทรแปซิฟิก
ตะวันตกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลไปทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้ เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย บริษัทฯ ได้จัดทำ�รายงานความยั่งยืนมากว่าทศวรรษ ในจำ�นวน
เรือประมงทั้งหมด มีเรือประมงต่างชาติ (Foreign Charter Vessels) ที่ดำ�เนินงานทั้งในและนอกน่านน้ำ�
นิวซีแลนด์ จำ�นวน 4 ลำ�  โดยเป็นเรือสัญชาติเกาหลีใต้และจีนที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50   อีกทั้ง ยังมี
เรือสัญชาติอื่นๆ เช่น รัสเซีย ยูเครน ที่ป้อนปลาให้กับบริษัทฯ (รายการอ้างอิงนี้ สำ�นักงาน กสม. ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปกปิดแหล่งที่มา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหายต่อบุคคล/
บริษัท/องค์กร หากต้องการทราบแหล่งที่มาดังกล่าวติดต่อได้ที่สำ�นักงานฯ)
การละเมิดสิทธิแรงงานบนเรือประมงรับจ้างเหมาช่วง
ปี พ.ศ. 2555 มีรายงานการละเมิดสิทธิของบริษัทจากเรืออวนลากต่างชาติ (Foreign Charter
Vessels) ซึ่งจัดหาอาหารทะเลให้กับบริษัท 2 ประเด็น คือ การจ่ายค่าแรงที่ไม่เป็นธรรม และการปฏิบัติ
ต่อลูกเรือเยี่ยงทาส
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 นิตยสารบลูมเบิร์ก บิซิเนสวีค (Bloomberg Businessweek)
ได้ตีพิมพ์รายงาน เรื่อง The Cruelest Catch โดยกล่าวถึงสถานการณ์เลวร้ายของแรงงานบน
เรือประมงในน่านน้ำ�  ประเทศนิวซีแลนด์ มีการระบุว่า เรือประมงที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทดังกล่าว
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเรื อ ประมงที่ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ลู ก เรื อ อย่ า งเลวร้ า ย ลู ก เรื อ ประมงสั ญ ชาติ เ กาหลี ที่ ทำ �
สัญญาจ้างกับบริษัทจัดหางานในอินโดนีเซียเปิดเผยว่า ถูกเอาเปรียบจากนายจ้างหลายด้าน เช่น
โกงเวลาทำ�งาน จ่ายค่าจ้างที่ต่ำ�มาก และขู่ว่าจะทำ�ร้ายครอบครัวหากออกจากงาน (Skinner, 2012)
หลังจากมีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวของนิตยสารบลูมเบิร์ก บริษัทดังกล่าวได้ประกาศว่า
บริษัทฯ ได้พยายามส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการเรือลากอวนต่างชาติปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเหมาะสม
แต่พวกเขายืนยันว่าต้นทุนสูงเกินกว่าจะเปลี่ยนแปลงได้
บริษัทฯ ทำ�การส่งออกอาหารทะเลให้กับบริษัทอาหารขนาดใหญ่กว่า 16 แห่ง ในสหรัฐอเมริกา
โดยมีบริษัทอาหารทะเลรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเป็นลูกค้ารายใหญ่ หลังจากการเผยแพร่รายงาน
แรงงานทาสออกมา บริษัทอาหารทะเลของสหรัฐอเมริกาแห่งนี้ได้ส่งจดหมายถึงบริษัทฯ เรียกร้อง
ให้มีการสืบสวนการปฏิบัติต่อแรงงานบนเรือประมงต่างชาติที่ป้อนปลาให้กับบริษัทฯ
ผู้บริหารของบริษัทฯ กล่าวว่า ผู้สังเกตการณ์อิสระบนเรืออวนลากติดต่อโดยตรงกับฝ่ายจัดการ
ของบริษัทฯ โดยเฉพาะเมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับสภาพการทำ�งานของลูกเรือ ตั้งแต่บนเรือจนถึงชายฝั่ง
ได้ทุกเวลา ลูกเรือบนเรือประมงต่างชาติของบริษัทฯ กว่าครึ่งเป็นลูกจ้างสัญญาจ้างเหมาช่วงทอดที่ 2
หรือ 3 ซึ่งบริษัทฯ ระบุว่า ยากต่อการตรวจสอบว่าได้รับการปฏิบัติดีหรือไม่
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บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อกล่าวหานี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสัมภาษณ์ลูกเรือ และผู้สังเกตการณ์
อิสระเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม (Real, 2012)   ต่อมา ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ซึ่งปฏิเสธข้อกล่าวหา
เมื่อปีก่อน ยอมรับต่อสาธารณะหลังจากที่หนังสือพิมพ์ Sunday Star-Times ได้รับเอกสารที่เปิดเผย
ว่ามีการจ่ายค่าจ้างที่ต่ำ�กว่าที่ควรจะเป็น โดยมาจากนายหน้าจ้างงานในประเทศอินโดนีเซียยักยอก
ค่าจ้าง โดยมีลายมือชื่อของสมาชิกครอบครัวว่ารับเงินไปแล้ว แต่ไม่รู้เงินหายไปที่ไหน
บริษัทฯ ใช้เรืออวนลากของบริษัทประมงสัญชาติเกาหลีใต้แห่งหนึ่ง เจ้าหน้าฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง
นิวซีแลนด์ได้เขียนถึงบริษัทฯ เมื่อเดือนกันยายนว่า จากการตรวจสอบพบว่า มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไป
ตามข้อกำ�หนด และบริษัทตรวจสอบบัญชีไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าการจ่ายค่าจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสม
หรือไม่ เพราะเอกสารเหล่านั้นไม่เพียงพอ หรือเป็นภาษาเกาหลี
ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทฯ ได้เขียนจดหมายตอบกลับว่า จากการสืบสวนเห็นได้ชัดเจนว่า
บริษัทฯ ที่รับช่วงเหมาต่อไม่ได้จ่ายค่าจ้างอย่างถูกต้อง รวมทั้งได้สั่งให้บริษัทซัพพลายเออร์ประกาศ
ในหนังสือพิมพ์จาการ์ตาเพื่อให้ลูกเรือที่ทำ�งานระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ติดต่อกลับมาเพื่อรับเงิน
ส่วนที่หายไป (Field, 2013)
การจัดทำ�รายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานเปิดเผยข้อมูล GRI
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รายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ใช้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล GRI เป็นแนวทางในการจัดทำ�
รายงาน ควบคู่ กั บ แนวปฏิ บั ติ ข อง New Zealand Business Council for Sustainable
Development (NZBCSD) ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิวซีแลนด์ ซึ่งบริษัทฯ
เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งการจัดทำ�รายงานความยั่งยืน NZBCSD ของนิวซีแลนด์ ในปี พ.ศ. 2543 นับจากนั้น
รายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ เริ่มมีการกล่าวถึงผู้มีส่วนได้เสีย และมาตรการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทฯ กล่าวถึงแต่เพียงธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบริษัทเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้มีกรณีที่บริษัทฯ ทำ�สัญญาจ้างกับบริษัทประมงต่างชาติเพื่อจัดส่ง
ปลาให้ในฐานะซัพพลายเออร์ ซึ่งมีรายงานเกี่ยวกับการทำ�ร้ายและใช้ความรุนแรงต่อแรงงานบนเรือ
อย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทฯ เลือกที่จะไม่รายงานในประเด็นการปฏิบัติที่อาจจะขัดต่อกฎหมายนิวซีแลนด์
กับแรงงานจากการทำ�สัญญาจ้างเหมาช่วงนี้ (Nichols, 2005)
หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเรื่องแรงงานทาสบนเรือประมงรับจ้างต่างชาติของนิตยสารบลูมเบิร์ก
พบว่า เนื้อหาในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ มีความเปลี่ยนแปลง โดยมีการเพิ่มเติมประเด็นที่
ถูกกล่าวหาไว้ด้วย กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2554 หนึ่งปีก่อนหน้าที่จะมีรายงานออกมา ไม่ปรากฏเนื้อหา
ที่ว่าด้วยการจ้างเรือประมงต่างชาติดำ�เนินการจัดหาวัตถุดิบแต่อย่างใด ขณะที่รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี พ.ศ. 2555 มีหัวข้อ Foreign Charter Vessels (FCVs) ซึ่งเกี่ยวกับการดำ�เนินการกับเรือประมง
ต่างชาติ โดยเฉพาะเนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงกรณีที่เป็นข่าว บริษัทฯ กล่าวว่าได้ร่วมมือกับรัฐบาล
เจ้าหน้าที่ และกรรมการด้านต่างๆ บริษัทฯ เข้าใจข้อบังคับว่าด้วยลูกเรือต่างชาติว่าอยู่ภายใต้กฎหมาย
ของนิวซีแลนด์ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติต่อลูกเรือต่างชาติ และพยายามปฏิบัติตามกฎต่างๆ โดย
ปรับเปลี่ยนระบบต่างๆ เพื่อปฏิบัติต่อลูกเรืออย่างเป็นธรรม (รายการอ้างอิงนี้ สำ�นักงาน กสม. ขอ
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สงวนสิทธิ์ในการปกปิดแหล่งที่มา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหายต่อบุคคล/
บริษัท/องค์กร หากต้องการทราบแหล่งที่มาดังกล่าวติดต่อได้ที่สำ�นักงานฯ)
กลางปี พ.ศ. 2555 มีการตรวจสอบการดำ�เนินงานบนเรือประมงต่างชาติของบริษัทฯ โดย
หน่วยงานรัฐ และพบว่ามีการจ่ายค่าจ้างที่ต่ำ�เกินไป และมีการละเมิดกฎหมายแรงงานอื่นๆ ตามที่มี
รายงานข่าว บริษัทฯ เข้าร่วมตรวจสอบด้วยในหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายในหรือ
การตรวจสอบจากบุคคลที่สาม
นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของเรือประมงต่างชาติตลอด 10 ปีของบริษัท
ทำ�ให้บริษัทฯ เห็นว่า ลูกเรือประมงได้รับการปฏิบัติอย่างดี แต่มีประเด็นเรื่องการจ่ายค่าจ้าง
ดังนั้น บริษัทฯ จึงแก้ไขปัญหาด้วยการยกเลิกตัวแทนจ้างงานรายเล็กที่อยู่บนฝั่ง มีเพียงการจ้างงาน
ผ่านสัญญาจ้างงานที่เป็นทางการของบริษัทประมงต่างชาติเท่านั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้กับลูกเรือ
โดยตรงและจัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือตลอดเวลา เพื่อรายงานสภาพการทำ�งาน และความปลอดภัย
(รายการอ้างอิงนี้ สำ�นักงาน กสม. ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดแหล่งที่มา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบหรือ
อาจสร้างความเสียหายต่อบุคคล/บริษทั /องค์กร หากต้องการทราบแหล่งทีม่ าดังกล่าวติดต่อได้ทสี่ �ำ นักงานฯ)
ส่วนในปี พ.ศ. 2556 เนื้อหาของรายงานความยั่งยืนในส่วนเรือประมงต่างชาติ ระบุถึงบทบาท
สำ�คัญของเรือประมงต่างชาติซึ่งประกอบไปด้วยเรือสัญชาติเกาหลี และลูกเรือต่างชาติ และกล่าวถึง
การปรับปรุงระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกเรือให้ดีขึ้น หลังจากใช้เวลาแก้ไข 12 เดือน โดยมีระบบ
บริหารจัดการลูกเรือบนเรือประมงต่างชาติใหม่ ซึ่งรวมถึงเรื่องค่าจ้างด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัด
ให้มีระบบเฝ้าระวังสวัสดิภาพลูกเรือ ด้วยการจัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น มีบริการล่ามแปลภาษา (รายการอ้างอิงนี้ สำ�นักงาน กสม. ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดแหล่งที่มา
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหายต่อบุคคล/บริษัท/องค์กร หากต้องการทราบ
แหล่งที่มาดังกล่าวติดต่อได้ที่สำ�นักงานฯ)
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รวมรายงานความยั่งยืนไว้กับรายงานประจำ�ปีของบริษัท
อย่างไรก็ตาม รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งบริษัทฯ ใช้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล
GRI-G4 เป็นกรอบในการจัดทำ�  และจะต้องระบุว่า บริษัทฯ เลือกเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานข้อใดนั้น
บริษัทฯ ไม่รายงานในมาตรฐานเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด เพียงแต่มีการกล่าวถึงการจ้าง
เรือประมงต่างชาติว่า ได้มีการติดตามเพื่อให้บริษัทเหล่านี้ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานอย่างถูก
ต้อง (รายการอ้างอิงนี้ สำ�นักงาน กสม. ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดแหล่งที่มา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบ
หรืออาจสร้างความเสียหายต่อบุคคล/บริษัท/องค์กร หากต้องการทราบแหล่งที่มาดังกล่าวติดต่อ
ได้ที่สำ�นักงานฯ)
ผู้จัดการด้านความยั่งยืนท่านหนึ่งของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นต่อการจัดทำ�รายงานความยั่งยืน
ตามมาตรฐาน GRI ว่า มาตรฐานของ GRI ทำ�ให้บริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงความเสี่ยงที่สำ�คัญ และความจำ�เป็น
ที่ต้องพึ่งพาทุนธรรมชาติ และระบบนิเวศบริการ (Short, 2015) เมื่อพิจารณาเนื้อหารายงาน
ความยั่งยืนของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการเปิดเผยว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงาน
ในปี พ.ศ. 2555 จะเห็นว่า บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการชี้แจงต่อกรณีที่เป็นปัญหา พร้อมทั้งนำ�เสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ
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ถึงกระนั้น ถึงแม้ประเด็นการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรมจะเป็นปัญหาสำ�คัญ แต่ในรายงาน
ความยั่งยืนปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ กลับไม่เลือกรายงานในมาตรฐานข้อนี้แต่อย่างใด
ข้อสังเกต
กรณีตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนความสำ�คัญของรายงานความยั่งยืน ซึ่งใช้แนวทางของมาตรฐาน
การเปิดเผยข้อมูล GRI ในการสื่อสารต่อสาธารณะของบริษัท เมื่อมีการรายงานปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนขึ้น อีกทั้งจะเห็นได้ว่า บริษัทได้อธิบายสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานของ
ตนเอง และชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลโดยตรงจาก
บริษัทประกอบการติดตามและทวงถาม
อย่างไรก็ดี อีกด้านหนึ่ง กรณีของบริษัทนี้ก็ชี้ให้เห็นข้อจำ�กัดของมาตรฐานแบบสมัครใจ
ซึ่งบริษัทสามารถเลือกเองได้ว่าจะรายงานประเด็นใด รวมทั้งเลือกรับเอามาตรฐานใดมาใช้ ซึ่งโดยมาก
ก็มักเป็นมาตรฐานที่บริษัทสามารถปฏิบัติตามได้   สำ�หรับกรณีบริษัทอาหารทะเลแห่งนี้ซึ่งมีปัญหา
การละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนจากเรือประมงต่างชาติ กลับเลือกที่จะไม่รายงานประเด็น
ดังกล่าวในรายงานความยั่งยืน ปี พ.ศ. 2557

2.3.2

กรณีศึกษาที่ 2

ผลกระทบต่อชุมชนของเหมืองแร่ทองคำ� ประเทศมาลี
กับหลักปฏิบัติของ IFC

ข้อมูลพื้นฐาน

64

บริษัทเหมืองแร่ทองคำ�ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีสำ�นักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้ ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยเป็นการควบรวมระหว่างบริษัทเหมืองแร่ในประเทศแอฟริกาใต้ และบริษัท
เหมืองแร่ทองคำ�ประเทศกาน่า และเป็นบริษัทที่มีกิจการไปทั่วโลก มีลูกจ้างกว่า 64,000 คน เป็นหนึ่ง
ในบริษัทเหมืองแร่ทองคำ�ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก บริษัทนี้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร กาน่า ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และเบลเยี่ยม มีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำ�เนินกิจการเหมืองแร่ของบริษัทฯ หลายกรณีในประเทศกำ�ลังพัฒนาต่างๆ
เช่น โคลัมเบีย กาน่า แทนซาเนีย มาเป็นระยะเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ปี พ.ศ. 2550 สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่วา่ ด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้หยิบยก
กรณีกระบวนการจัดหาที่อยู่ใหม่ของบริษัทฯ แก่ชุมชนที่อยู่บริเวณเหมืองทองคำ�ในประเทศมาลี ในฐานะ
กรณีศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล อันได้แก่ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
และหลักปฏิบัติของ IFC โดยรวมไว้ในหนังสือ Embedding Human Rights into Business Practice II
ซึ่งตีพิมพ์โดย United Nations Global Compact ร่วมกับ Office of the High Commissioner
for Human Rights (2007) งานวิจัยนี้จึงหยิบยกกรณีนี้ขึ้นมาเป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อบ่งชี้สถานการณ์
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ที่ใกล้เคียงกันกับกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งความสลับซับซ้อนของปัญหาและสภาพความจริง
จากการนำ�เอามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาใช้ ทั้งข้อดีและข้อจำ�กัด
กระบวนการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อชุมชน
ในปี พ.ศ. 2539 บริษัทเหมืองแร่ทองคำ�แห่งนี้เริ่มย้ายชาวบ้านออกจากบริเวณเหมืองทองคำ�
ซาดิโอลา (Sadiola) และ ยาเทลา (Yatela) ประเทศมาลี การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ
พบว่ามีแร่ทองคำ�ที่บริเวณนี้อย่างน้อยประมาณ 4 ล้านออนซ์ มูลค่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
โดยโครงการเหมืองซาดิโอลาเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทของแคนาดา รัฐบาลมาลี และบรรษัท
เงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ในฐานะเจ้าหนี้หลักของบริษัท
บริเวณเหมืองซาดิโอลามีชุมชนที่อาศัยอยู่เดิม 46 หมู่บ้าน มีประชากรกว่า 20,000 คน
ในตอนต้นบริษัทฯ คาดการณ์ว่า การทำ�เหมืองจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อยู่รอบๆ ไม่มากนัก
จากการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ไม่จำ�เป็นต้องจัดหาที่อยู่ใหม่ให้กับชาวบ้าน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พบว่า ในปีต่อมาการขยายเส้นทางขนส่งแร่ต้องตัดผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ทางตอนเหนื อ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ถู ก ระบุ ไว้ ใ นรายงานประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ บ ริ ษั ท ฯ เห็ น ว่ า
การสกัดแร่ทองคำ�จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชาวบ้าน ถึงขนาดที่ชาวบ้านต้องย้ายออก ไม่เช่นนั้น
บริษัทฯ ต้องหยุดดำ�เนินการชั่วคราว ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังค้นพบแหล่งแร่ทองคำ�อีกแห่งใกล้กับ
บริเวณเดิม บริษัทฯ จึงได้ข้อสรุปว่าควรจะต้องจัดหาที่อยู่ใหม่ให้กับชาวบ้าน
หลังจากพิจารณาแล้วว่า เหมืองแร่ทองคำ�และชุมชนไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ การหาทางเลือกอื่น
จึงเป็นสิ่งที่ถูกพิจารณาในลำ�ดับแรก ก่อนที่จะมีข้อสรุปว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนการดำ�เนินงานของ
เหมืองแร่ทองคำ�ได้ บริษัทฯ รัฐบาลมาลี นักลงทุน และผู้นำ�ชุมชนจึงลงความเห็นร่วมกันว่าต้องย้าย
ที่อยู่ใหม่ เมื่อประเมินว่าบริษัทฯ มีแนวโน้มจะมีรายได้จากเหมืองทองคำ�มากกว่าต้นทุนที่ต้องจ่าย
ในการย้ายชุมชน
ข้อตกลงระหว่าง IFC กับบริษัทฯ สะท้อนว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรจะมีการจัดหาที่อยู่ใหม่
ให้กับชาวบ้าน โดย IFC จัดหาแนวทางอย่างละเอียดให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารและกระบวนการ
ปรึกษาหารือกับชุมชน การตัดสินใจของบริษัทฯ มาจากสองปัจจัยสำ�คัญ คือ 1) สินเชื่อจาก IFC ซึ่ง
ขาดไม่ได้ในการดำ�เนินธุรกิจของเหมืองแร่ทองคำ�  และ 2) การย้ายที่อยู่ใหม่ซึ่งทุกฝ่ายพึงพอใจ
มีความสำ�คัญมากต่อความสำ�เร็จทางการเงินของเหมืองทองคำ�  บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นถ้าหากชาวบ้านไม่พอใจกับกระบวนการย้ายที่อยู่ เช่น การชุมนุมต่อต้าน การจัดหาแรงงาน
ที่ยากลำ�บากมากขึ้น ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสาธารณะ เป็นต้น ท้ายที่สุดบริษัทฯ จึงรับผิดชอบต่อการ
ย้ายถิ่นทั้งหมด
ในขั้นตอนการวางแผน บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักการระหว่างประเทศต่างๆ เช่น
หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 คาดการณ์ว่าจะใช้
เวลา 3 ปี  (OHCHR 2007)
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ทั้งนี้ การได้รับค่าชดเชยที่เพียงพอถือเป็นสิทธิของชาวบ้านจากการสูญเสียที่ดิน ซึ่งประเด็นสำ�คัญ
คือ วิธีการคำ�นวณค่าชดเชย บริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นว่า เงินสดแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่ใหม่ จึงมีการจัดสรรเงินให้หมู่บ้านละ 10,500 บาท โดยแต่ละหมู่บ้านนำ�ไป
จัดสรรกันเองตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดซื้ออุปกรณ์การเกษตรให้กับชาวบ้าน
ที่ต้องพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมในที่ดินใหม่ บางหมู่บ้าน บริษัทฯ ได้จัดหาทุนเพิ่มเติมเพื่อจ้างคนมา
จัดเตรียมที่ดินสำ�หรับการเพาะปลูกและจัดหาปุ๋ย
สำ�หรับสัญญาจัดหาที่อยู่ใหม่ของแต่ละหมู่บ้าน บริษัทฯ เห็นชอบให้มีกองทุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แก่ชุมชน โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน
ในการเลือกพื้นที่ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประเมินและวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เป็นไปได้
ซึ่งมีผู้ว่าการรัฐ ตัวแทนบริษัทฯ และผู้นำ�หมู่บ้านร่วมเป็นกรรมการว่าจ้างองค์กรพัฒนาเอกชนสองแห่ง
เป็นที่ปรึกษา
ต่อมา ในกระบวนการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้ร่วมปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้นำ�หมู่บ้าน
โดยพิจารณาจากความต้องการของชาวบ้าน (United Nations Global Compact, 2007)
รายงานของสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระบุว่า บริษัทแห่งนี้
เป็นตัวอย่างของกระบวนการสื่อสารและปรึกษาหารือร่วมกับชุมชน ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นช่องทางที่ทำ�ให้ได้รับข้อมูลจากชาวบ้าน รวมทั้งหาทาง
เยี ย วยา นอกจากนี้ การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาและผู้ เชี่ ย วชาญที่ จั ด ทำ � รายงานด้ า นผลกระทบต่ อ สั ง คม
และเศรษฐกิจ ซึ่งทำ�ให้การจัดการเป็นไปอย่างคำ�นึงถึงประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
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ข้อวิจารณ์ต่อการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม สหพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล (International Federation for Human Rights :
FIDH) ซึ่งจัดทำ�รายงานว่าด้วยเหมืองแร่และสิทธิมนุษยชนในประเทศมาลี และเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2550
เห็นว่า ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นจากการดำ�เนินการของบริษัทฯ และมองว่ากลไกของ IFC
ใช้การไม่ได้ผล
เริ่มต้นจากการที่แผนบูรณาการของบริษัทฯ ขาดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระยะยาว
การจ้างที่ปรึกษาต่างๆ ทั้งการกำ�หนดยุทธศาสตร์ การฝึกอบรมให้กับชุมชนท้องถิ่น ครอบคลุมเพียง
6 เดือน ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับโครงการในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น
แผนปฏิบตั กิ ารเพิง่ ถูกร่างขึน้ 4 ปีหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ กล่าวถึงมาตรการพัฒนาชุมชน ทำ�ให้การปฏิบตั ิ
ที่เกิดขึ้นไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนในเวลานั้นอีกต่อไปแล้ว เช่น สวัสดิการต่างๆ บริเวณที่มี
การดำ�เนินงาน และยังมีอีก 8 ชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบแต่ไม่ได้ถูกกำ�หนดไว้ในแผนของบริษัทฯ
นอกจากนี้ แม้โครงการเหมืองแร่ทองคำ�จะเน้นย้ำ�ถึงความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน
แต่เพิ่งมีการตีพิมพ์เงื่อนไขและขอบเขตต่างๆ หลังจากที่มีการจัดตั้งกองทุนของชุมชนไปแล้ว 4 ปี
แม้จะมีการระบุรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน แต่เอกสารเป็นภาษาอังกฤษยาว 1 หน้า
ซึ่งถือเป็นข้อจำ�กัดต่อชุมชน
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ขณะเดียวกันเมื่อโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ถูกสร้างขึ้นโดยการสนับสนุนของบริษัทฯ ปรากฏว่า
ไม่เป็นไปตามที่ชาวบ้านคาดหวังไว้ เช่น โรงพยาบาลที่บริษัทเหมืองแร่สร้างนั้น กำ�หนดให้เฉพาะ
ลู ก จ้ า งของเหมื อ งและครอบครั ว เท่ า นั้ น ที่ ใช้ บ ริ ก ารได้ ซึ่ ง สหพั น ธ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมองว่ า สะท้ อ น
ความไม่เป็นธรรม และถือเป็นการละเมิดสิทธิ
ขณะที่ประเด็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ยังไม่ถูกกล่าวถึง คำ�ถามต่อผลกระทบ
ด้านมลพิษทางอากาศและน้ำ�ยังคงเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันระหว่างชุมชนและบริษัทฯ โดยรวมถึง
การที่บริษัทฯ เป็นผู้รายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมในรูปแบบต่างๆ นั้น ทำ�ให้บริษัทฯ
เลือกได้ว่าต้องการจะรายงานอะไรบ้าง
สหพันธ์สิทธิมนุษยชนสากลยังตั้งข้อสังเกตว่า IFC ไม่มีบทบาทในการถกเถียงเรื่องธรรมาภิบาล
ของทรัพยากรแร่ในระดับชาติ ทั้งที่ IFC ควรจะแสดงบทบาท ซึ่งตามกฎแล้วบริษัทหรือลูกหนี้ต้องมี
ความโปร่งใส เคารพมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และปรึกษาหารือกับชุมชนอย่างแท้จริง (The International
Federation for Human Rights, 2007)
บทเรียนจากกรณีศึกษา
จากกรณีตัวอย่างข้างต้น พบว่ากลไกของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การดำ�เนินการของเหมืองแร่ทองคำ�เพื่อจัดการกับปัญหาผลกระทบต่อชุมชน เนื่องจากมีลักษณะ
ที่เป็นมาตรการเชิงบังคับที่ลูกหนี้ต้องปฏิบัติตาม จากกรณีตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของ
วิธีที่บริษัทจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิชุมชนด้วย แม้เหตุผลสำ�คัญ
ประการหนึง่ จะมาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ ระหว่างต้นทุนของการย้ายชุมชน
กับการย้ายพื้นที่ดำ�เนินงาน
เมื่อพิจารณาการดำ�เนินการของบริษัทเหมืองแร่ทองคำ�แห่งนี้ต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ 5 ของ IFC ที่ว่าด้วยการถือครองที่ดิน และอพยพออกโดยไม่สมัครใจ
ซึ่งกล่าวถึงการที่โครงการเข้าไปถือครองที่ดิน และส่งผลกระทบให้ชุมชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินนี้ได้ เนื้อหาในมาตรฐานได้ระบุประเด็นที่สำ�คัญที่บริษัทฯ ควรคำ�นึงถึงเมื่อมีการอพยพออกโดย
ไม่สมัครใจ เช่น วิธีการชดเชยและผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
การเยียวยา การวางแผนและฟื้นฟูให้เหมือนเดิม เป็นต้น โดยระบุว่าบริษัทควรทำ�งานร่วมกับภาครัฐ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่า ตลอดกระบวนการย้ายชุมชน บริษัทฯ ก็ได้คำ�นึงถึงมิติต่างๆ ที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานนี้
อย่างไรก็ดี แม้บริษัทฯ จะจัดทำ�แผนปฏิบัติการแล้วก็ตาม แต่ปรากฏว่าหลังจากที่โครงการ
เหมืองแร่ได้ดำ�เนินการไปแล้ว และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง ลำ�พังกลไกของ IFC ก็ไม่อาจเยียวยาได้
นอกจากนี้ ผลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ชุ ม ชน ไม่ เ พี ย งแต่ มี ก ารอพยพโดย
ไม่สมัครใจเท่านั้น แต่ยังมีประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อีก เช่น สิทธิชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากมลพิษทางอากาศและน้ำ� ความปลอดภัยของชุมชนที่บริษัทฯ ยังมีข้อขัดแย้งกับชุมชน
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สภาพปัญหา

ในประเทศไทยยังไม่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ
โดยตรงและเป็นระบบ เมื่อพิจารณาจากสถิติการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2558 เรื่องที่ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนการละเมิด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนหรื อ การปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม หรื อ เป็ น เรื่ อ งที่ กสม. เห็ น สมควรให้ มี
การตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมทั้ ง สิ้ น 4,143 เรื่ อ ง เมื่ อ จำ � แนกตาม
ประเภทสิทธิพบว่า มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสูงที่สุด
จำ�นวน 899 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.70 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล เป็นลำ�ดับที่ 3 จำ�นวน
598 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.43   ส่วนการละเมิดสิทธิชุมชนอยู่ในลำ�ดับที่ 4 มีจำ�นวน
464 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.20 สิทธิการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 431 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 10.40 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จำ�นวน 277 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.69
(สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556)
กระนั้นก็ตาม สามารถทำ�ความเข้าใจสถานการณ์ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจได้จากรายงานขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ และจากรายงาน
ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ รวมถึงการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่ทำ�งานด้าน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งนักวิชาการ ทนายความ และตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน
โดยสามารถสรุปภาพรวมสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจไทยได้เป็น
3 ประเภทสำ�คัญ ได้แก่ สิทธิแรงงาน สิทธิแรงงานข้ามชาติ และสิทธิชุมชน
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คณะวิจัยสรุปความคิดเห็นและทัศนะด้านสถานการณ์และแนวโน้ม
จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ ดังต่อไปนี้
แรงงาน

ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ทนายความ นักสิทธิแรงงาน
และนักวิชาการด้านแรงงานกล่าวถึงสภาพปัญหาจากการทำ�งานว่า  การละเมิด
สิทธิแรงงานมักเกีย่ วข้องกับความปลอดภัยในโรงงาน เสรีภาพในการรวมกลุม่
ต่อรอง การเลือกปฏิบัติ การใช้สัญญาจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ด้านความปลอดภัยในโรงงาน ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากการที่บริษัทไม่ให้ความสำ�คัญ
กับการฝึกอบรมแก่ลูกจ้าง หรือการมอบหมายงานที่ลูกจ้างไม่มีความเชี่ยวชาญ จึงส่งผลให้ลูกจ้าง
ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการทำ�งาน ตั้งแต่การได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย พิการ ไปจนถึงเสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างมักเข้าใจว่าเป็นความผิดพลาดของตนเอง และตัดสินใจลาออกจากงาน
ทั้งที่นายจ้างมีส่วนต้องรับผิดชอบ
ในด้านการเลือกปฏิบัติ ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานมักเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศ หรือ
การเลื่อนตำ�แหน่งงาน ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงและลูกจ้างที่ทำ�งานมาเป็นระยะเวลานาน
นายจ้ า งยั ง มี ก ารใช้ สั ญ ญาจ้ า งที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม ตั ว อย่ า งเช่ น การใช้ สั ญ ญาจ้ า งรายปี
หรือการจ้างงานชั่วคราวกับลูกจ้างประจำ�  ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายแรงงานที่ห้ามมิให้
แรงงานในสายพานการผลิตเป็นลูกจ้างครึ่งเวลา หรือลูกจ้างชั่วคราว อย่างไรก็ตาม การละเมิด
สิทธิแรงงานของลูกจ้างเป็นการเลี่ยงกฎหมายที่ลูกจ้างให้ความร่วมมือด้วย เช่น กฎหมายกำ�หนด
ให้ ลู ก จ้ า งทำ � งานล่ ว งเวลาได้ ไ ม่ เ กิ น 48 ชั่ ว โมง แต่ บ ริ ษั ท จ่ า ยค่ า จ้ า งด้ ว ยเงิ น สดจึ ง ทำ � ให้
ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง   
เมื่อนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนลูกจ้างรวมตัวเพื่อเรียกร้อง กลับมีการเลิกจ้าง
และไม่เคารพสหภาพแรงงาน เช่น กรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าล่วงเวลาแก่ลูกจ้างซึ่งเป็นคนขับรถ
สิบล้อที่ทำ�งานหนักและอดนอน จนเกิดอุบัติเหตุในการทำ�งาน กลุ่มคนขับรถสิบล้อจึงรวมตัวกัน
ผละงานประท้วงโดยที่ไม่มีการประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงาน เนื่องจากการสภาพการทำ�งาน
ที่ไม่เอื้อต่อการรวมกลุ่ม นายจ้างจึงสามารถลงโทษได้เพราะลูกจ้างกระทำ�ผิดกฎหมายแรงงาน
นอกจากนี้ ยังมีการกดดันทางจิตใจต่อผู้ที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งถือเป็นการละเมิด
เสรีภาพในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง ส่วนใหญ่ลูกจ้างที่เคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งสหภาพแรงงาน
หรือเป็นผู้นำ�ในการเรียกร้องที่เกี่ยวกับการทำ�งานหรือต่อรอง มักถูกนายจ้างเลิกจ้างงาน
ตัวอย่างกรณีนายจ้างไม่มีเหตุให้เลิกจ้าง เช่น มีกรณีที่ประธานสหภาพแรงงานซึ่งยื่นข้อเรียกร้อง
ต่อบริษัทถูกนายจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องทำ�งาน พร้อมกับการไม่มอบหมายงานให้ทำ�
สั่งห้ามมิให้เพื่อนร่วมงานสนทนาด้วย
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แรงงานข้ามชาติ

ในภาพรวม นายจ้างและเครือข่ายธุรกิจหลายแห่งละเมิดสิทธิ ทั้งในสิทธิทั่วไป
ของแรงงาน สิทธิตามกฎหมายแรงงาน บางกรณีละเมิดสิทธิในเนือ้ ตัวร่างกายของลูกจ้าง
โดยสามารถจำ�แนกลักษณะการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติได้ 3 รูปแบบ ได้แก่

1) สิทธิแรงงานทั่วไป เช่น ค่าจ้าง วันหยุด วันลา ที่ไม่ตรงตามกำ�หนดไว้
2) การยึดเอกสารเดินทางของลูกจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะยึดเพื่อไม่ให้คนงานหนี
3) การทำ�ร้ายร่างกายและการละเมิดทางเพศ และอุบัติเหตุจากการทำ�งาน
หลายโรงงานเลื อ กจะไล่ แรงงานออกโดยไม่ มี ก ารพยายามคลี่ ค ลายปั ญ หาร่ ว มกั น
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความไม่เข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของลูกจ้าง เช่น การออก
กฎระเบียบไม่ให้แรงงานข้ามชาตินำ�อาหารจากบ้านมากินในโรงงาน โดยอ้างเหตุผลด้าน
ความสะอาดของโรงงาน
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อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ป ระกอบการและบริ ษั ท ขนาดใหญ่ มี แ นวโน้ ม ในการเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น
เพราะถูกจับตามองหลังจากมีกรณีที่ไทยโดนขึ้นบัญชีดำ�เรื่องการค้ามนุษย์ รวมถึงความต้องการ
แรงงานที่ขาดแคลน ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องจัดสภาพแวดล้อมการทำ�งานให้ดีเพื่อให้ลูกจ้างทำ�งาน
ปัญหาหลักของการช่วยเหลือกรณีต่างๆ มักเกี่ยวข้องกับขั้นตอนทางกฎหมาย หลายครั้งการใช้
ขั้นตอนทางกฎหมายใช้เวลานาน เช่น กระบวนการฟ้องร้องใช้ระยะเวลานานจนไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ลูกจ้าง ส่วนใหญ่แรงงานจึงไม่ค่อยใช้กลไกทางกฎหมาย โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการย้ายหนี หางานใหม่
หรือกลับภูมิลำ�เนา นอกจากนี้ แรงงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าเผชิญหน้ากับนายจ้าง
ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลซึ่งมีกรณีการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติปรากฎ
ในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ปัญหามักเกิดจากการจ้างงานเหมาช่วง ตัวอย่างเช่น ปัญหาความรับผิดชอบ
และการค้ามนุษย์ในโรงกุ้งซึ่งดำ�เนินการผลิตกุ้งเป็นอาหารแช่แข็ง ภายหลังจากที่บริษัทขนาดใหญ่
ถูกตรวจสอบจากรัฐอย่างเข้มงวดมากขึ้น ได้เริ่มใช้วิธีการถ่ายงานให้กับโรงกุ้งเล็กซึ่งไม่มีมาตรฐาน
การผลิต ซึ่งเป็นการรับจ้างแบบเหมาช่วง ที่เป็นการรับสมัครหรือหมุนเวียนลูกจ้างเป็นกลุ่ม ซึ่งจะ
ไม่มีสัญญาจ้างงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับค่าจ้าง เวลาพักผ่อน เช่น การทำ�งาน แรงงานในโรงงานเล็ก
อาจจะได้ค่าจ้างวันละ 120 บาท ขณะที่โรงงานขนาดใหญ่จ่ายค่าจ้างวันละ 300 บาท
สำ�หรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กนั้น เจ้าของเรือประมงที่มีกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
มองว่ า การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ แรงงานเป็ น การเพิ่ ม ต้ น ทุ น การผลิ ต เช่ น ผู้ ที่ มี เรื อ
อยู่ในความดูแลไม่เกิน 8 ลำ�  จะไม่มีเงินในการพัฒนาเรือและอุปกรณ์ ส่วนธุรกิจที่อยู่บนบก การรับจ้าง
เหมาช่วงถือเป็นปัญหาใหญ่ มีนายหน้าจัดหาแรงงานป้อนให้กับโรงงานต่างๆ แต่เมื่อมีการดำ�เนินคดี
ในชั้นศาล ปรากฏว่าไม่สามารถเอาผิดกับนายหน้าได้ เพราะแรงงานไม่รู้จักชื่อ
นอกจากประมงแล้ว การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติมีมากในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และก่อสร้าง
เพราะเป็นการรับเหมา การจ่ายค่าจ้างต่างกับกรณีทั่วไป ส่วนใหญ่มาจากความเชื่อว่าแรงงานข้ามชาติ
จะไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนไทย ไม่ให้ทำ�ประกันสังคม เป็นต้น
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สิ่งแวดล้อม
และชุมชน

ในภาพรวมปัญหาของการละเมิดสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนจาก
ภาคธุ ร กิ จ เกิ ด ขึ้ น จากกรณี ข องการดำ � เนิ น โครงการขนาดใหญ่ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ ตั ว อย่ า งเช่ น โครงการขุ ด เจาะก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย ม
การขุดเจาะเหมืองแร่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ซึ่งชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินงานของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทมักอ้างว่าตนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว ขณะที่ชุมชนเห็นว่า
บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตัวอย่างเช่น หลายบริษัทอ้างว่ามีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นจากชุมชน แต่ดัดแปลงรูปแบบให้เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ มากกว่าการให้ข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมาและรับฟังว่าชาวบ้านมีความคิดเห็นต่อโครงการอย่างไร เช่น มีการแจกสิ่งของ
อาหาร แล้วรวบรวมลายมือชื่อจากประชาชน แล้วอ้างว่าเป็นประชาพิจารณ์ ซึ่งกระบวนการเช่นนี้
ไม่เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
กลไกการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิชุมชน
เนื่องจากชุมชนต้องการตรวจสอบข้อมูล แม้จะเป็นการขอข้อมูลจากภาครัฐ แต่มีข้อยกเว้นทางกฎหมาย
ที่เอกชนสามารถระบุมิให้เปิดเผยได้ อีกทั้งภาคเอกชนยังใช้การอุทธรณ์ต่อศาลและกลไกศาลฟ้อง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเพื่อไม่ให้เปิดเผยข้อมูล ทำ�ให้ตรวจสอบได้ยาก ซึ่งส่งผลให้มีการขอ
คุ้มครองเอกสารชั่วคราวจนกระทั่งไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและไม่ทันท่วงที เช่น สัญญาซื้อขายโรงไฟฟ้า
แม้จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าจนเสร็จและเริ่มขายไฟฟ้าแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดข้อมูลได้ นอกจากนี้
ในการดำ � เนิ น การทางกฎหมายของทนายความ กลั บ ปรากฏว่ า การขอข้ อ มู ล ของทนายความ
เป็นเรื่องยาก สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำ�ในการเข้าถึงข้อมูลระหว่างรัฐและเอกชน กับประชาชน
ในกรณีของมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไปไม่มีเครื่องมือตรวจสอบว่าตนเอง
ได้รับสารพิษเกินค่ามาตรฐานต่างๆ หรือไม่ โรงงานมิได้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ต่อสาธารณะ หรือการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานอีไอเอ (EIA : Environmental Impact
Assessment หรือรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม)
กระบวนการจัดทำ�รายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ เนื่องจาก
กลายเป็นกลไกที่นำ�ไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทอ้างว่าได้ทำ�ตามขั้นตอนทางกฎหมาย
คือ จัดทำ�รายงานแล้ว แต่ไม่มีการตรวจสอบวิธีการประเมินเหล่านี้ สำ�หรับการมีส่วนร่วมกับชุมชน
หากกฎหมายมิได้ระบุว่าให้มีขั้นตอนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ธุรกิจมักจะไม่ดำ�เนินการ รวมทั้งมักจะใช้
การติดต่อผ่านเครือข่ายของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ แต่ไม่ได้ลงมาถึงชุมชน ไม่มีการให้ข้อมูลและรับฟัง
ความเห็น หลายโครงการมีลักษณะที่ใช้โอกาสการประชุมแทรกประเด็นเข้าไป เพราะรู้ว่าชาวบ้านจะไป
ประชุม เช่น เพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ จากนั้นนำ�เอาประเด็นของตนเองแทรกเข้าไป แล้วก็อ้างว่ามีการทำ�
ประชาคมแล้ว ขณะเดียวกันธุรกิจมักใช้การติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่างๆ โดยใช้โครงการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดึงหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นเข้ามา เพื่อให้ข้าราชการในพื้นที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จากบริษัท
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นอกจากนี้ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ธุรกิจยังมีส่วนในการข่มขู่ด้วยวาจาและทำ�ร้ายร่างกาย
ประชาชนหรือแกนนำ�ที่เรียกร้องความเป็นธรรม จากการได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินการของ
ภาคธุรกิจ ผลกระทบมีตั้งแต่การบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิต เมื่อประชาชนใช้สิทธิตามกฎหมาย
ธุรกิจหลายแห่งใช้วิธีการตอบโต้ทั้งชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การใช้มือปืน
ลอบสังหารแกนนำ�  นี่คือกรณีที่จับได้ กรณีการใช้ขั้นตอนทางกฎหมาย หรือเมื่อชุมชนเผยแพร่ข้อมูล
บริษัทจะดำ�เนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาท กล่าวหาว่าทำ�ให้เกิดความเสียหาย
สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิทธิชุมชน
มาตรา 66 - 67 โดยนัยสะท้อนถึงการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน แต่ว่าไม่บรรลุผลถ้าชุมชนไม่มี
สิทธิเสรีภาพในด้านอื่นๆ
อย่ า งไรก็ ต าม การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของภาคเอกชนในประเทศไทยไม่ จำ � กั ด แต่ เ พี ย ง
สิทธิแรงงานและสิทธิชุมชนซึ่งเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ยังมีการละเมิดสิทธิอื่นๆ ด้วย เช่น
กรณีการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการนำ�ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการไปใช้ประโยชน์
โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดสิทธิทางการเมืองของบริษัทในกรณีที่เลิกจ้างพนักงานจากการที่พนักงาน
แสดงออกทางการเมือง เป็นต้น

3.2

กรณีศึกษาในประเทศ

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจไทย งานวิจัยนี้จะ
หยิบยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง และกิจการเหมืองแร่ ซึ่งไม่เพียง
จะสอดคล้องกับกรณีศึกษาจากต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นประเด็นสำ�คัญที่ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง
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กรณีศึกษา

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในรอบ 2 ปี ที่ ผ่ า นมา มี ก ารรายงานการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในอุ ต สาหกรรมประมงจาก
สำ�นักข่าวต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง และมีความเกี่ยวพันกับผู้ประกอบการธุรกิจจัดหาและส่งออก
อาหารทะเลของไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ของโลก ในรายงานต่างๆ ได้กล่าวถึง
บริษัทอุตสาหกรรมอาหารทะเลแห่งหนึ่ง ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่และเป็นผู้รับช่วงสินค้าต่อ
จากเรือประมงที่กระทำ�ผิดกฎหมายเหล่านี้ ทุกครั้งที่มีการเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ ได้ออกมาชี้แจง
ต่อสาธารณะว่า บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการอย่างไรต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
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บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทส่งออกอาหารทะเลชั้นนำ�ของไทย และเป็นผู้ผลิตทูน่าบรรจุกระป๋อง
อันดับหนึ่งของโลก ดำ�เนินธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง และบรรจุกระป๋องโดยเน้นอาหาร
ทะเล ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการตลาดภายในประเทศ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจกองเรือประมง
และธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำ�หน่าย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 และบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตทูน่ากระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในโลก
และเป็นผู้นำ�และเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลโดยมีฐานการผลิตที่ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส โปรตุเกส ปาปัวนิวกินี ซีเซลล์ และกาน่า   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อย
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรรมประมง 15 บริษัท และยังได้เข้าซื้อกิจการประมงต่างชาติหลายราย
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2558 สื่อต่างชาติหลายสำ�นักได้นำ�เสนอสถานการณ์แรงงานทาส
บนเรือประมงไทยบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายครั้ง โดยได้ตีแผ่สภาพการทำ�งานที่เลวร้าย
การค้ามนุษย์ การบังคับแรงงานด้วยการทำ�ให้เป็นหนี้ การทำ�ร้ายร่างกายและฆาตกรรม การไม่จ่ายค่าจ้าง
กักขังหน่วงเหนี่ยว การบังคับใช้แรงงานให้ทำ�งานวันละ  20 ชั่วโมง
23 มกราคม 2557 สำ�นักข่าวบีบีซีเปิดเผยในรายงาน Forced to Fish: Slavery on Thailand’s
Trawlers 2   ถึงการใช้แรงงานผิดกฎหมายและใช้แรงงานทาสของเรือประมงไทย และกล่าวว่าบริษัท
ที่รับซื้ออาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ในสหรัฐอเมริการับสินค้ามาจากบริษัทนี้ จากกรณีนี้ บริษัทฯ
ชี้แจงว่า บริษัทฯ รับซื้อปลาจากเรือประมงที่ลงทะเบียนตามกฎหมายเท่านั้น
10 มิถุนายน 2557 รายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะ การ์เดียน 3 เปิดเผยการใช้แรงงานทาสบน
เรือประมงไทยในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส่งกุ้งไปจำ�หน่ายทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกแถลงการณ์ 4
ว่าบริษัทฯสัญญาว่าจะปกป้องสิ่งแวดล้อม และป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ขณะเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2557 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Tip Report 2015) ประจำ�
ปี พ.ศ. 2557 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 5 ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในบัญชีกลุ่ม ที่ 3
(Tier 3) หรือกลุ่มประเทศที่มีการค้ามนุษย์ระดับเลวร้ายที่สุด จากการที่ประเทศไทยดำ�เนินการไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำ�ของกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหา ตอนหนึ่ง
ของรายงานระบุว่า “เหยื่อการค้ามนุษย์เพื่อการบังคับใช้แรงงานในไทยจำ�นวนมากมักถูกแสวงประโยชน์
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2 Palmstrom, B. (2014, January 24). Forced to fish: Slavery on Thailand’s trawlers. Retrieved from BBC

News: http://www.bbc.com/news/magazine-25814718

3 Hodal, K., & Kelly, C. (2014, June 10). Trafficked into slavery on Thai trawlers to catch food for

prawns. Retrieved from The Guardian: http://www.theguardian.com/global-development/2014/
jun/10/-sp-migrant-workers-new-life-enslaved-thai-fishing
4 รายการอ้างอิงนี้สำ�นักงาน กสม. ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดแหล่งที่มา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความ
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ในอุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการประมง ชายชาวพม่า กัมพูชาและไทยตกเป็นเหยื่อ
บังคับใช้แรงงานตามเรือประมงของไทยที่แล่นทั่วน่านน้ำ�เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกน่านน้ำ�นี้
โดยคนเหล่านี้ต้องอยู่บนเรือกลางทะเลนานหลายปี โดยได้รับค่าแรงเพียงเล็กน้อย ถูกบังคับให้ทำ�งาน
วันละ 18 - 20 ชั่วโมง เป็นเวลาเจ็ดวันต่อสัปดาห์ หรือถูกข่มขู่และถูกทุบตี”
หลังการเผยแพร่รายงานนี้ บริษัทฯ ได้แสดงความผิดหวังต่อประกาศรายงานนี้ 6 โดยกล่าวว่า
ที่ ผ่ า นมาภาคอุ ต สาหกรรมประมงไทยและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ของภาครั ฐ ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา
ได้ ร่ ว มกั น ขจั ด ปั ญ หาและแก้ ไขการใช้ แรงงานอย่ า งผิ ด กฏหมายและไร้ จ ริ ย ธรรมมาอย่ า งจริ ง จั ง
ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและความเป็ น อยู่ ท่ี ดี ข องผู้ ค นที่ อ ยู่ ใ นเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ทั้ ง หมด นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังชี้แจงว่า มีความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการพูดคุยหาทางออก
และระบุถึงปัญหาร่วมกัน เพื่อร่วมกันขจัดการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์
โดยการจัดตั้งข้อกำ�หนดมาตรฐานการจัดการแรงงานที่ดี (Good Labor Practice : GLP) ร่วมกับ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีของข้อตกลง
ระดับโลกแห่งสหประชาชาติ และได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกถึงเรื่องการปฏิบัติตาม
มาตรฐานแรงงาน เช่น Ethical Trade Initiatives (ETI), Business Social Compliance Initiative (BSCI),
Supplier Ethical Data Exchange (Sedex) และมาตรฐานทางจริยธรรมเฉพาะเจาะจงของลูกค้าเอง
26 มีนาคม 2558 สำ�นักข่าวเอพีได้เผยแพร่รายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน 7 เรื่อง “Are slaves
catching the fish you buy?” รายงานชีวิตความเป็นอยู่ที่ของแรงงานทาสบนเรือประมงบริเวณ
เกาะเบนจินา อินโดนีเซีย สำ�นักข่าวเอพีได้ติดตามปลาที่จับได้ผ่านการบังคับใช้แรงงาน และติดตาม
การขนส่งปลาไปยังโรงงานแปรรูปและห้องเย็นที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และตามรถบรรทุกคันหนึ่ง
พบว่า มีการขนปลาไปที่บริษัทหนึ่ง ซึ่งส่งปลาให้กับบริษัทลูกแห่งหนึ่งของบริษัทฯ มีรายได้ต่อปีราว
3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นคู่ค้าโดยตรงกับห้างชื่อดังห้างหนึ่งของสหรัฐอเมริกา รวมไปถึง
ส่งอาหารแมวกระป๋องจำ�นวนมากป้อนสหรัฐฯ ทุกเดือน และยังป้อนตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่
ทั่วสหรัฐฯ

6 รายการอ้างอิงนี้ สำ�นักงาน กสม. ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดแหล่งที่มา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบหรืออาจสร้าง
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7 Mcdowell, R., Mason, M., & Mendoza, M. (2015, March 25). AP News. Retrieved from AP Investigation:

Are slaves catching the fish you buy?: http://bigstory.ap.org/article/b9e0fc7155014ba78e07f1a022d90389/
ap-investigation-are-slaves-catching-fish-you-buy
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ต่อรายงานช่าวชิ้นนี้ บริษัทฯ ยอมรับว่า เป็นการยากที่จะกล่าวว่า มีอาหารแมวกระป๋องใดบ้าง
ที่ได้มาจากแรงงานทาส ในแถลงการณ์ของบริษัทฯ 8   ชี้แจงว่า ได้ทำ�ทุกวิถีทางเพื่อกำ�จัดแรงงานทาส
ให้หมดไป “เราต่างต้องยอมรับว่า เป็นการยากที่จะทำ�ให้แน่ใจว่าอุตสาหกรรมการประมงไทยนั้น
สะอาด 100%”
หลังจากนั้น เมษายน 2558 สหภาพยุโรปได้ออกใบเหลืองเพื่อตักเตือนไทยอย่างเป็นทางการ 9
เนื่องจากไทยไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการทำ�ประมงผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และ
ไร้การควบคุม หรือไร้กฎระเบียบ IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)  ประเด็นที่
ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษคือ การทำ�ประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้เครื่องมือจับปลาที่ผิดกฎหมาย
และปัญหาการใช้แรงงานทาส บริษัทฯ กล่าวว่า ได้เตรียมรวมกลุ่มกับภาคเอกชนเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมกำ�หนดแนวทางแก้ไขปัญหาใบเหลืองใน 6 เดือน โดยเสนอให้เป็น
“วาระแห่งชาติ” พร้อมกันนี้ให้ตั้งคณะทำ�งานร่วมกัน “ทีมไทยแลนด์” เพื่อแก้ปัญหา มีการตั้งงบประมาณ
เพื่อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำ�หน้าที่ประสานกับอียู รวมถึงให้จัดการประชาสัมพันธ์ในระดับสากล
ผ่านสื่อสารมวลชนสากล เช่น CNN BBC เพื่อให้ทั่วโลกรับทราบถึงการแก้ไขปัญหา IUU
27 กรกฎาคม 2558 หนังสือพิมพ์ นิวยอร์คไทม์ส ตีพิมพ์รายงาน 10 เรื่อง ‘Sea Slaves’:
The Human Misery that Feeds Pets and Livestock ระบุถึงสภาพการทำ�งานและการถูกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมของแรงงานทาสบนเรือประมงที่ทำ�การประมงในทะเลจีนใต้ และมีการระบุว่า
ปลาที่จับมาได้น้ันจะส่งไปที่บริษัทแปรรูปอาหารทะเลและบรรจุกระป๋องแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือโดยบริษัทฯ ตอบคำ�ถามในรายงานข่าวชิ้นนี้ว่า บริษัทฯ มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง
และเรือประมงที่ท่าเรืออยู่เป็นประจำ�ไม่ให้มีการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก เมื่อถูกถามว่า
มีการตรวจสอบเรือประมงที่อยู่ในทะเลหรือไม่ บริษัทฯ ปฏิเสธที่จะตอบคำ�ถาม
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รองผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนของบริษัทฯ กล่าวว่า แนวทางการรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ
เป็นไปตามแนวทางของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ซึ่งบริษัทเป็นสมาชิก
และบริษทั ฯ เห็นว่า มีความละเอียดมากกว่ามาตรฐานอืน่ ๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ปฏิบตั ติ าม คือ มาตรฐานการเปิดเผย
ข้อมูล GRI (Global Reporting Initiatives) และดัชนีประเมินความยั่งยืน Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) การปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ถือเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่า บริษัทฯ ไม่สามารถพิจารณาเฉพาะเรื่องความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเท่านั้น
การดำ�เนินธุรกิจ มีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องพิจารณา
จากกรณีการละเมิดสิทธิแรงงานที่เกิดขึ้น รองผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนมองว่า เป็นความเสี่ยงหนึ่ง
ของธุรกิจฯ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากในทางปฏิบัติแล้วการประเมินและจัดการความเสี่ยงให้สมบูรณ์นั้น
เป็นเรื่องยาก เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
กับการเดินข้ามถนน แม้จะไม่เคยโดนรถชน แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า คนผู้นั้นจะไม่โดนรถชน
ตลอดชีวิต เมื่อเกิดปัญหาขึ้นบริษัทฯ ใช้วิธีการที่ทำ�ให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้
ด้วยการใช้ระบบการดำ�เนินงานเอง ที่ผ่านมาบริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทคู่ค้าที่ผ่านมาตรฐานแนวปฏิบัติ
การใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice) จะปฏิบัติได้ดี แต่ก็ยังมีส่วนที่หลุดไป บริษัทฯ จึงต้อง
ดำ�เนินการเองเพื่อให้ทุกอย่างควบคุมได้ เนื่องจากยอมรับความเสี่ยงลักษณะนี้ไม่ได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการต่างๆ เพื่อจัดการกับปัจจัยที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นความเสี่ยง
เช่น นโยบายการจัดการความเสี่ยงจากห่วงโซ่อุปทาน (supply chain risk management) การจัดทำ�
จรรยาบรรณทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์ (supplier) ซึ่งต้องลงนามรับข้อตกลงและพร้อมถูกตรวจสอบ
เริ่มมีการใช้การทวนสอบย้อนกลับ (traceability) การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ปัจจุบันบริษัทฯ
เน้นไปทีก่ ารตรวจสอบห่วงโซ่อปุ ทานในชัน้ ทีเ่ ป็นคูค่ า้ กับบริษทั ฯ โดยตรงเป็นอันดับแรกสุด ปัจจุบนั บริษทั ฯ
ยังเป็นเครือข่ายกับภาคีของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติในระดับประเทศด้วย

บริษัทฯ กับมาตรฐานสากล
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พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีของของข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global
Compact) และได้เริ่มจัดทำ�รายงานความยั่งยืนตามแนวปฏิบัติมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล GRI
ซึ่งระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2557 บริษัทฯ เลือกรายงานด้านสิทธิมนุษยชนเฉพาะบางมาตรฐาน ได้แก่
G4-HR4, HR5, HR6 (เฉพาะปี พ.ศ. 2556), HR11, HR12
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนตามหัวข้อที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ว่าปฏิบัติ
ตาม ปรากฏว่า การรายงานของบริษทั ฯ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของ GRI ทีก่ �ำ หนดไว้ กล่าวคือ ในรายงาน
ความยั่งยืนประจำ�ปี พ.ศ. 2556 หน้า 55 - 64 ซึ่งกล่าวถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ รายงานถึง
สถานการณ์แรงงานในประเทศไทย เช่น แรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์ อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน พร้อมกับอธิบายว่าบริษัทฯ ได้ออกหลักปฏิบัติด้านแรงงานและประกาศให้
หัวหน้าฝ่ายต่างๆ รับทราบ รวมถึงการทำ�งานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคมประมง กระทรวง
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แรงงาน จัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานเพื่อให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงาน ส่วนในรายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ รายงานว่าได้ทำ�งานร่วมกับฝ่ายต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
กลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และริเริ่มโครงการต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนที่เชื่อมโยง
กับห่วงโซ่อุปทาน
ขณะที่มาตรฐานของการเปิดเผยข้อมูล GRI ระบุว่า บริษัทฯ ควรรายงานเกี่ยวกับกรณีละเมิด
หรือกรณีที่มีความเสี่ยงสูง พื้นที่ที่เกิดการละเมิดสิทธิทั้งของบริษัทฯ และคู่ค้า ในประเด็นต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการสมาคมต่อรอง (HR4) การใช้แรงงานเด็ก (HR5) แรงงานบังคับ (HR6)
การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนของคู่ค้า (HR11) และกลไกการร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน (HR12) เช่น ในหัวข้อแรงงานบังคับ บริษัทฯ ควรรายงานว่ามีการใช้แรงงานบังคับ
ทั้งของบริษัทฯ หรือไม่ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร แต่ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ
ไม่ได้กล่าวถึงแต่อย่างใด
เนื้อหาของรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ประจำ�ปี พ.ศ. 2556 กล่าวว่า
“ตลาดแรงงานของไทยกำ�ลังเป็นทีถ่ กู จับตามองในเรือ่ งการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาได้ประเมินสถานะของประเทศไทยให้อยู่
ในกลุ่มประเทศ ‘Tier 2 Watch List’ ในรายงานว่าด้วยการค้ามนุษย์เป็นระยะเวลา 4 ปีต่อเนื่องกัน
ซึ่งบ่งชี้ว่า การดำ�เนินงานภาครัฐในการป้องปรามการค้ามนุษย์ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงพอตามมาตรฐานขั้นต่ำ�ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แม้ว่ารัฐบาลไทยมีความตั้งใจและขับเคลื่อน
นโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็ตาม ในขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องไปยังสหภาพยุโรป
ให้น�ำ ประเด็นด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติ เข้าสูก่ ารเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกบั ประเทศไทย ดังทีป่ รากฎ
ในสื่อต่างๆ
อุตสาหกรรมประมงและเกีย่ วเนือ่ งเป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมทีถ่ กู พิจารณาว่ามีปญ
ั หา จุดเริม่ ต้น
ของปัญหาดังกล่าวอยู่ที่สภาวะการขาดแคลนแรงงานที่เป็นผลจากการโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทศวรรษที่ผ่านมา แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจึงได้หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดงานที่เปิดกว้าง
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเป็นหลัก เช่น ประมง เกษตร สิง่ ทอ และแปรรูปอาหาร จากการที่
มีแรงงานข้ามชาติจ�ำ นวนมากดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสีย่ งเกีย่ วกับการกดขีแ่ รงงาน ทัง้ ในกระบวนการ
นำ�เข้าแรงงานและการจ้างงาน เนือ่ งจากข้อจำ�กัดด้านภาษาทีเ่ ป็นอุปสรรคในการสือ่ สาร ความไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติของราชการ และข้อจำ�กัดในการเข้าถึงทรัพยากร
ที่จำ�เป็นของตัวแรงงานเอง
อันทีจ่ ริงแล้ว สิทธิมนุษยชนได้รบั การปกป้องโดยระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ทีไ่ ด้ก�ำ หนดให้มกี ารพิทกั ษ์สทิ ธิมนุษยชนพืน้ ฐานในด้านต่างๆ อาทิ ความเสมอภาค
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ และเสรีภาพ
ในการชุมนุมและการสมาคม นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในพันธกรณีระหว่างประเทศ
เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีส่ �ำ คัญๆ อันประกอบด้วย อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัด
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การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำ�ยีศักดิ์ศรี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
ของคนพิการ โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่
ในการส่งเสริมการเคารพและปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบและรายงานการกระทำ�หรือ
ละเลยการกระทำ�อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และยื่นข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเพื่อกำ�หนดมาตรการ
หรือดำ�เนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป
ภาครัฐได้ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน ในรูปแบบของกฎหมายผ่านรัฐสภา
เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และในรูปแบบของแผนงาน
โดยรัฐบาล เช่น แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
การจัดตั้งกลไกประสานงานในระดับชาติ และการทำ�งานร่วมกับรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน
ความก้ า วหน้ า ที่ ป รากฎเป็ น รู ป ธรรมชั ด เจนใน 2 ด้ า น คื อ (ก) การปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาที่
เปิดโอกาสให้เด็กในวัยเรียนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยได้สิทธิเรียนฟรีและสวัสดิการอื่นๆ ในระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย (ข) การขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติร่วมกับการพิสูจน์สัญชาติ
โดยความร่วมมือของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นช่องทางสำ�หรับการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย
และให้ลูกจ้างได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย
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แม้ ว่ า จะมี ค วามก้ า วหน้ า ที่ ชั ด เจนสำ � หรั บ การปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในหลายด้ า น อาทิ
การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ Bureau of International Labor Affairs
กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา การจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานประมง โดยกรมการจัดหางาน
ร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย กรมประมง กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน การตรวจเรือประมงโดยกรมเจ้าท่าและกองทัพเรือ การตรวจสถานประกอบการ
โดยกระทรวงแรงงาน ความห่วงกังวลในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการต่างๆ ข้างต้น
ในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และกดขี่แรงงานยังคงมีอยู่ หากสถานการณ์ยังไม่ได้พัฒนา
ในทางที่ดีขึ้นในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นไปได้ว่าประเทศไทยอาจถูกลดระดับโดยอัตโนมัติไปสู่
กลุ่มประเทศ ‘Tier 3’ ในรายงานว่าด้วยการค้ามนุษย์ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจะเป็นผลให้รัฐบาล
สหรัฐอเมริการะงับความช่วยเหลือต่างๆ ที่ไม่ใช่ด้านมนุษยธรรม หรือเกี่ยวข้องกับการค้าต่อ
ประเทศไทย ในขณะทีผ่ ลกระทบในเชิงการค้าของภาคเอกชนจะยังไม่อาจประเมินได้อย่างแน่ชดั คาดว่า
ตลาดจะมีความห่วงกังวลต่อสินค้าที่ผลิตและนำ�เข้าจากประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเห็นได้จาก
การเพิ่ ม ความจริ ง จั ง ในด้ า นความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ สำ � หรั บ สิ น ค้ า และข้ อ เรี ย กร้ อ งให้
ขจั ด การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการจ้ า งงานตลอดทั้ ง ห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต
เนื่องด้วยมีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติในสายการผลิตในประเทศไทย ประกอบกับการจัดซื้อ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ บางส่ ว นจากประมงไทย บริ ษั ท ฯ มี ค วามตระหนั ก ดี ถึ ง ผลกระทบของประเด็ น
ด้านสิทธิมนุษยชนที่มีต่อผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน และบทบาทของบริษัทฯ ในการมี
ส่วนช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชนภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าการผลิตของบริษัทฯ โดยได้ประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งในทางตรงต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และการดำ�เนินธุรกิจและข้อตกลง
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การค้ า กั บ คู่ ค้ า และลู ก ค้ า และในทางอ้ อ มที่ เ ป็ น ผลจากกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น ด้ า น
สิทธิมนุษยชนและระเบียบพิธีการของการนำ�เข้าสินค้าที่เข้มงวดขึ้นโดยประเทศคู่ค้าของบริษัทฯ
จากการประเมิน พบว่า ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้ให้ความสำ�คัญกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
และการจ้างงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานข้ามชาติ
สำ�หรับบริษัทฯ แล้ว แนวคิดในการปกป้องคุ้มครองดูแลลูกจ้างของบริษัทฯ ไม่ได้จำ�กัดเพียง
การจ้างงานเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงการรับพนักงานตามกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม
การจ้างงานที่เป็นธรรม ไปจนถึงการเอาใจใส่ดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคม ดังนั้น
กลยุทธ์ย่อยของบริษัทฯ จึงแบ่งออกได้เป็น
(1) การรับสมัครและนำ�เข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม
(2) การให้ความคุ้มครอง และดูแลการจ้างที่เป็นธรรม และ
(3) การเสริมสร้างสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม
ด้วยเล็งเห็นว่า การหาผลประโยชน์เกินควรจากแรงงานข้ามชาติโดยนายหน้าจัดหางาน
และบุ ค ลากรในระบบการนำ � เข้ า แรงงาน ทั้ ง ในประเทศต้ น ทางและประเทศไทย มั ก เกิ ด ขึ้ น
เนื่องจากความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติของราชการ และข้อจำ�กัด
ในการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรที่ จำ � เป็ น ของตั ว แรงงานเอง การมี ส่ ว นร่ ว มของบริ ษั ท ฯ ในขั้ น ตอน
การนำ�เข้าแรงงานจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการปกป้องคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำ�งาน
ใกล้ชิดกับนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน และกลุ่มองค์กรพิทักษ์สิทธิแรงงานข้ามชาติเพื่อการ
เข้าถึงข้อมูลฝ่ายแรงงานเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆ และได้จัดตั้งคณะทำ�งานเพื่อทำ�
การศึกษาพิธกี ารและขัน้ ตอนการนำ�เข้าแรงงาน ตัวอย่างเช่น ในปีนี้ ผูแ้ ทนของบริษทั ฯ ได้เดินทางไปยัง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อพบปะและปรึกษาหารือร่วมกับผู้จัดหาแรงงานเมียนมาร์
และได้ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนทางราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และไทยที่ชายแดน
ณ เมืองเมียวดี และอำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามลำ�ดับ แม้ว่าในปีนี้ ด้วยสถานการณ์โรคระบาด
ในกุ้ ง เป็ น ผลให้ ต ลาดแรงงานในประเทศไทยโดยเฉพาะในอุ ต สาหกรรมอาหารทะเลชะลอตั ว
อย่างมาก บริษัทฯ จึงไม่ได้มีการนำ�เข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ผลของการศึกษาดังกล่าว
ได้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถกำ�หนดแนวทางที่ชัดเจนในการทำ�งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการนำ�เข้าแรงงานข้ามชาติในอนาคต
ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ออกประกาศหลักปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็น
มาตรฐานในการจัดการดูแลการจ้างงานของทุกสถานประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ให้ถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างแรงงานสัญชาติไทยและแรงงานต่างด้าว หลักปฏิบัติดังกล่าว
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กำ � หนดที่ เ ป็ น มาตรฐานเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
บริษัทชั้นนำ�ในอุตสาหกรรม อาทิ ข้อกำ�หนดของ Ethical Trade Initiative (ETI) ประเด็นที่
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ ยวด ได้แก่ ห้ามใช้แรงงานเด็ก ไม่อนุญาตให้มแี รงงานบังคับ ห้ามข่มขูห่ รือ
กีดกันในทุกรูปแบบ การจ่ายค่าจ้าง ให้สวัสดิการ กำ�หนดเวลาทำ�งานและวันหยุดถูกต้องตามกฎหมาย
แม้วา่ จะยังไม่มสี หภาพแรงงานในบริษทั ฯ ฝ่ายบริหารได้เน้นความโปร่งใสในการบริหารและเปิดโอกาส
ให้กับพนักงานทุกเชื้อชาติ และทุกระดับนำ�เสนอข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับฟัง
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ความคิดเห็น การปรึกษาหารือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเป็นตัวแทนพนักงานที่เป็นแรงงาน
ข้ามชาติในคณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังประสานงานกับกลุม่ องค์กรพิทกั ษ์สทิ ธิแรงงานข้ามชาติ เพือ่ รับฟังความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย
ในวงกว้างเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการดูแลแรงงาน
ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทฯ หรือในภาพรวมของอุตสาหกรรม
ในเขตพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของโรงงานผลิ ต หลั ก ของบริ ษั ท ฯ ในประเทศไทย ไม่ ว่ า จะเป็ น
จังหวัดสมุทรสาครหรือจังหวัดสงขลามีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่เป็นจำ�นวนมาก บริษัทฯ ถือเป็น
ความรั บ ผิ ด ชอบในการมี ส่ ว นร่ ว มในการเสริ ม สร้ า งสวั ส ดิ ภ าพและความเป็ น อยู่ ที่ ดี ใ นสั ง คม
ไม่ ว่ า จะเป็ น ตั ว แรงงานเองหรื อ คนท้ อ งถิ่ น ตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ
การยกย่ อ งเป็ น หนึ่ ง ในสถานประกอบการที่ ป ลอดยาเสพติ ด และให้ ก ารสนั บ สนุ น ภารกิ จ ใน
ด้านต่างๆ ของหน่วยงานราชการในจังหวัดอย่างสม่ำ�เสมอ บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา ด้วยเชื่อว่าจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสย่อมนำ�สู่สันติสุขในการดำ�รงชีวิต ความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว และความสงบสุขในสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักในความจำ�เป็นในการ
ให้โอกาสทางการศึกษา จึงได้จดั ตัง้ ศูนย์ดแู ลเด็กของบริษทั เพือ่ ช่วยเตรียมความพร้อมให้กบั บุตรหลาน
ของแรงงานข้ามชาติได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย
การจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงจำ�นวน 7 แห่ง โดยกระทรวงแรงงาน กรมประมง
และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เป็นตัวอย่างหนึ่งของความพยายามในการขับเคลื่อน
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศของไทย ศูนย์ฯ ดังกล่าว
ทำ�หน้าที่จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ และให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิตามกฎหมาย ศูนย์ฯ ยังมี
บทบาทในการสนับสนุนการรับสมัครแรงงานแบบมีสญ
ั ญาจ้างภายใต้บนั ทึกข้อตกลงระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยนับถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 มีแรงงานประมงได้ขึ้นทะเบียนมากถึง
7,000 คน ผ่านนายจ้างกว่า 200 ราย บริษัทฯ ได้สนับสนุนและผลักดันให้คู่ค้าและซัพพลายเออร์
สินค้าประมงที่ใช้แรงงานข้ามชาติได้นำ�ลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติไปรับการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง
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นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วม
โครงการมาตรฐานการจั ด การแรงงานที่ ดี (Good Labor Practice : GLP) ซึ่ ง ก่ อ ตั้ ง โดย
ความร่วมมือของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กรมประมง และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ�แบบแผนการปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการแรงงานที่ดีบนเรือประมง
และเพิ่มพูนศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ ต่อมา โครงการดังกล่าวได้ขยายผล
ไปสู่การเพาะเลี้ยงกุ้ง และโรงงานแปรรูป โดยความร่วมมือของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
ซึ่งบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งบุคลากร จำ�นวน 2 ท่าน
เข้าร่วมการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพ โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศภายใต้โครงการ
มาตรฐานการจัดการแรงงานที่ดี ในโครงการ ‘Train the Trainer’ ผู้แทนของบริษัทฯ ได้รับโอกาส
ในการสนันสนุนผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป และสถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้นในการ
สร้างความตระหนักวางแผน และขับเคลื่อนหลักปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน จนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงให้
การสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลสำ�เร็จของการขยายผล”

รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน

ขณะที่มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ GRI ระบุว่า

G4-HR4
การปฏิบัติการและคู่ค้าสำ�คัญที่ได้รับการระบุว่า สิทธิในการแสดงออกถึงเสรีภาพ
ในการสมาคมและร่วมเจรจาต่อรอง อาจได้รับการละเมิดหรือมีความเสี่ยงสูง และการ
ดำ�เนินการที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมสิทธิเหล่านี้
ก. รายงานการปฏิบัติการและคู่ค้าสำ�คัญที่ได้รับการระบุว่าสิทธิในการแสดงออก
ถึงเสรีภาพในการสมาคมและร่วมเจรจาต่อรอง อาจได้รับการละเมิดหรือ
มีความเสี่ยงสูง ทั้งในรูปแบบของ: ประเภทของการปฏิบัติการ (เช่น โรงงาน
การผลิต) และคู่ค้าประเทศหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่มีการปฏิบัติการ
และคู่ค้าที่มีความเสี่ยง
ข. รายงานการดำ�เนินการที่เกิดขึ้นในช่วงของการรายงาน เพื่อส่งเสริมสิทธิในการ
แสดงออกถึงเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง

G4-HR5
การปฏิบตั กิ ารและคูค่ า้ สำ�คัญทีไ่ ด้รบั การระบุวา่ มีความเสีย่ งสูงต่อกรณีการใช้แรงงานเด็ก
และมาตรการที่ใช้เพื่อยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก
ก. รายงานการปฏิบัติการและคู่ค้าสำ�คัญที่ได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูง
ต่อกรณี : แรงงานเด็ก แรงงานอายุน้อยที่ต้องทำ�งานที่เสี่ยงภัย
ข. รายงานการปฏิบัติการและคู่ค้าสำ�คัญที่ได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูงต่อกรณี
การใช้แรงงานเด็ก ทั้งในรูปแบบของ:
] ประเภทของการปฏิบัติการ (เช่น โรงงานการผลิต) และคู่ค้า
] ประเทศหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่มีการปฏิบัติการและคู่ค้าที่มีความเสี่ยง
ค. รายงานมาตรการที่ใช้โดยบริษัทในช่วงของการรายงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

G4-HR6
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การปฏิบัติการและคู่ค้าสำ�คัญที่ได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูงต่อกรณีการใช้แรงงานที่
ถูกบังคับ และมาตรการที่ใช้เพื่อกำ�จัดการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ
ก. รายงานการปฏิบัติการและคู่ค้าสำ�คัญที่ได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูงต่อกรณี
การใช้แรงงานที่ถูกบังคับ ในแง่ของ:
] ประเภทของการปฏิบัติการ (เช่น โรงงานการผลิต) และคู่ค้า
] ประเทศหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่มีการปฏิบัติการและคู่ค้าที่มีความเสี่ยง
ข. รายงานมาตรการที่ใช้ในช่วงของการรายงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำ�จัดการใช้
แรงงานบังคับทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน

G4-HR11
ผลกระทบด้านลบทีส่ �ำ คัญในด้านสิทธิมนุษยชน ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ จริงและมีความเป็นไปได้ทจี่ ะ
เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน และการดำ�เนินการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขและป้องกัน
ก. รายงานจำ�นวนของคู่ค้าที่จำ�เป็นต้องได้รับการประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน
ข. รายงานจำ�นวนของคู่ค้าที่ได้รับการระบุว่ามีผลกระทบด้านลบที่ส�ำ คัญ
ในด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
ค. รายงานผลกระทบด้านลบที่สำ�คัญในด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เกิดขึ้นจริง
และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
ง. รายงานสัดส่วนของคู่ค้าที่ได้รับการระบุว่ามีผลกระทบด้านลบที่ส�ำ คัญ
ในด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
และมีการปรับปรุงแก้ไขหลังได้รับการประเมินผลกระทบ
จ. รายงานสัดส่วนของคู่ค้าที่ได้รับการระบุว่ามีผลกระทบด้านลบที่สำ�คัญ
ในด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
และได้ถูกระงับความสัมพันธ์กับบริษัท หลังได้รับการประเมินแล้ว
พร้อมระบุเหตุผล

G4-HR12
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จำ�นวนการร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ที่ได้รับการยื่นคำ�ร้อง ระบุ และแก้ไข
ผ่านกลไกการร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ
ก. รายงานจำ�นวนการร้องทุกข์ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
ที่ได้รับการยื่นผ่านกลไกการร้องทุกข์อย่างเป็นทางการในช่วงของ
การรายงานความยั่งยืน
ข. จากกรณีการร้องทุกข์ทั้งหมด รายงานว่ามีกี่กรณีที่:
] ได้รับการระบุในช่วงของการรายงานความยั่งยืน
] ได้รับการแก้ไขในช่วงของการรายงานความยั่งยืน
ค. รายงานจำ�นวนการร้องทุกข์ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ที่ได้รับ
การยื่นก่อน แต่ได้รับการแก้ไขภายในช่วงของการรายงานความยั่งยืน”

รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน

กรณีศึกษา

เหมืองแร่ทองคำ�และเงินของบริษัทไทยแห่งหนึ่ง
ซึ่งประกอบการเหมืองแร่ทองคำ�

บริษัทประกอบการเหมืองแร่ทองคำ�ของไทยรายหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทลูกของผู้ประกอบ
การสัญชาติออสเตรเลียซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (“ASX”) โดย ณ วันที่
30 มิถุนายน 2556 บริษัทสัญชาติออสเตรเลียถือหุ้นร้อยละ 48.2 ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้รับอาชญาบัตรพิเศษในการสำ�รวจแร่ทองคำ�ในเขตจังหวัดพิจิตร และ
เพชรบูรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และได้รับประทานบัตรในการทำ�เหมืองแร่ทองคำ�ชาตรี ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2543 จำ�นวน 5 แปลง พื้นที่ 1,258 ไร่ ดำ�เนินการทำ�เหมืองแล้ว 4 แปลง
พื้นที่ 1,166 ไร่ ปัจจุบันได้เสนอขอประทานบัตรใหม่ในพื้นที่ติดกัน (ทิศเหนือของเหมืองแร่
ทองคำ�ชาตรีในปัจจุบัน) และเป็นบริเวณรอยต่อระหว่าจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก
อีกจำ�นวน 9 แปลง 2,460 ไร่ ซึ่งขณะนี้ (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2558) มีการร้องเรียน
คัดค้านจากประชาชนในพื้นที่
วันที่ 24 มกราคม 2544 บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อทำ�เหมืองแร่ทองคำ� 
จำ�นวน 4 แปลง พื้นที่ 1,166 ไร่ 94 ตารางวา โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในระยะเวลา 8 ปีแรก หลังจากนั้นจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50
เป็นระยะเวลาอีก 5 ปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทำ�ให้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 ต้องมี
การเพิม่ สัดส่วนหุน้ ของนักลงทุนชาวไทย เป็นถือหุน้ ร้อยละ 51.96 และบริษทั สัญชาติออสเตรเลีย
ถือหุ้นร้อยละ 48.04
นอกจากนัน้ บริษทั สัญชาติออสเตรเลียได้จดั ตัง้ บริษทั ในเครือขึน้ อีกบริษทั โดยปัจจุบนั
คนไทยถือหุ้นทั้งหมด 100% ทำ�หน้าที่ในการสำ�รวจแหล่งแร่ทองคำ�ในประเทศไทย สำ�หรับ
ที่ดินบริเวณที่ขอประทานบัตรนั้น บริษัทผู้ประกอบกิจการถือครองที่ดินเพื่อการลงทุนและ
ให้เช่าขนาดเล็กแห่งหนึ่ง จะเป็นผู้ซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด โดยกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ และให้
บริษัทฯ เช่าที่ดินดังกล่าวทำ�เหมืองแร่ทองคำ� 11 (Transbordernew, 2558)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อ และเตรียมจดทะเบียนเข้า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ถอนการเสนอขาย
หุ้นให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่ได้ยื่นต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว แต่ผู้บริหารยังยืนยันที่จะเดินหน้านำ�หุ้นเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปในอนาคต  (ข่าวหุ้น, 2558)

11 ทรานสบอร์เดอร์นิวส์. (20 มกราคม 2558). ชาวบ้านโร่แจ้งความถูกฮุบที่ให้เหมืองทอง คืนที่ดินให้กรมป่าไม้ปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติ สุดท้ายกลายเป็นแปลงอาชญาบัตร. เข้าถึงได้จาก Transbordernews: http://transbordernews.
in.th/home/?p=6660
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เหมืองแร่ทองคำ�ชาตรีอยู่ระหว่างจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมเป็นพื้นที่ด้าน
เกษตรกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2536 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษเพื่อการสำ�รวจแร่ทองคำ�
ในบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่จำ�นวน 14  แปลง พื้นที่รวมประมาณ 110,000 ไร่
ในปี พ.ศ. 2544 บริษัทฯ เริ่มเปิดเหมือง 12 ก่อให้เกิดเสียงดังและฝุ่นละอองที่เกิดจากการ
ระเบิดเหมือง รวมทั้งมลพิษปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำ�สาธารณะจนไม่สามารถใช้อุปโภค บริโภคได้
ทำ�ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอย่างเห็นได้ชัด ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนัง รวมทั้ง
เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในชุมชน แบ่งเป็นฝ่ายสนับสนุน-คัดค้านโครงการเหมืองแร่ทองคำ�
รวมถึงมีการอพยพออกนอกพื้นที่ของวัดและโรงเรียน (มูลนิธิบูรณะนิเวศ, ม.ป.ป.)
ในปี พ.ศ. 2548   มีประชาชน จำ�นวน 48 คน ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติวา่ การดำ�เนินงานบริษทั ฯ ซึง่ ยืน่ คำ�ขอประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำ�และเงินเพิม่ เติมบริเวณเขาหม้อ
หมู่ที่ 6 บ้านคลองดาลัด ตำ�บลวังโพรง อำ�เภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อาจส่งผลกระทบต่อ
วิถชี วี ติ ของชุมชน ผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน�้ำ และแร่ได้ให้ผถู้ กู ร้อง ซึง่ ได้แก่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำ�นักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี กรมสรรพากร สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จังหวัดพิจิตร และบริษัทฯ
ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา
ก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้กว้านซื้อที่ดินจากประชาชนในบริเวณดังกล่าวเพิ่มเติม
ทำ�ให้ต้องมีการอพยพจนเกือบกลายเป็นชุมชนร้าง ต่อมา พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้ยื่นคำ�ขอประทานบัตร
เพื่อการทำ�เหมืองแร่ทองคำ� ที่ 4/2546 เพิ่มเติม ประชาชนจึงยื่นคำ�ร้องคัดค้านการขอประทานบัตร
บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า ได้ยื่นคำ�ขอประทานบัตรแปลงนี้ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 แต่เนื่องจากต้อง
ใช้เวลาในการเจรจาซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงเพิ่งได้ทำ�การรังวัดเมื่อธันวาคม 2547 บริษัทฯ ยังได้ชี้แจงว่า
การทำ�เหมืองแร่ทองคำ�ของบริษัทฯ ได้พยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับต่ำ�สุด
จึงไม่มีความจำ�เป็นต้องย้ายประชาชนออกจากถิ่นฐานเดิมเกินความจำ�เป็น เหมืองแร่ทองคำ�และ
ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ดังตัวอย่างของเหมืองแร่ทองคำ� Martha
ในเมือง Waihi ประเทศนิวซีแลนด์ แต่ที่บริษัทฯ ต้องดำ�เนินการโยกย้ายประชาชนในหมู่บ้านเขาหม้อ
ออกจากพื้นที่เดิมนั้น ก็เป็นการดำ�เนินการตามความต้องการของชาวบ้าน ซึ่งได้ต่อรองให้บริษัทฯ
ดำ�เนินการ ไม่เช่นนั้นจะไม่ให้ความเห็นชอบในโครงการเหมืองแร่ทองคำ�ของบริษัทฯ

12 มูลนิธิบูรณะนิเวศ. (ม.ป.ป.). เหมืองทองเปื้อนมลพิษ จ.พิจิตร. เข้าถึงได้จาก มูลนิธิบูรณะนิเวศ: http://thaiecoalert.

org/th/pollution/40
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อสรุปผลการตรวจสอบว่า หน่วยงานรัฐควรพิจารณา
งดให้ประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำ�และเงิน จำ�นวน 5 แปลงใหม่ ที่ยื่นขอขยายเพิ่มเติมจากเดิม
การขยายพื้นที่มายังแปลง ที่ 2 สร้างความแตกแยกในชุมชนอย่างรุนแรง ชุมชนต้องถูกโยกย้าย
ขณะที่ที่ดินทำ�กินมีจำ�กัด และไม่สามารถรองรับชุมชนเดิมได้ทั้งหมด การดำ�เนินการของบริษัท
เป็นการละเมิดสิทธิชุมชนที่มีสิทธิอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 13 (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551)
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2548 บริษทั ฯ ได้รบั อนุญาตให้ขยายพืน้ ทีก่ ารทำ�เหมือง และปี พ.ศ. 2551
บริษัทฯ ขอขยายพื้นที่และโรงงานทำ�เหมืองแร่และผลิตโลหกรรมเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่เดิม
ทางทิศเหนือ
จากข้อมูลในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเหมืองแร่ทองคำ�ของบริษัทดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2547 - 2552 โดยกระทรวงสาธารณสุข 14 พบปริมาณโลหะหนักในน้ำ�ผิวดินและน้ำ�ใต้ดินมีค่าเกิน
มาตรฐาน ได้แก่ แมงกานีส สารหนู และปรอท  (กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.)
ต่อมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ตัวแทนชาวบ้านเขาหม้อ 44 ราย ในพื้นที่หมู่ 9 ตำ�บล
เขาเจ็ดลูก ตัดสินใจยื่นฟ้องศาลปกครองพิษณุโลก ให้ดำ�เนินคดีกับ 5 หน่วยงานรัฐ ที่กระทำ�การ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ คณะกรรมการเหมืองแร่ อธิบดีกรมป่าไม้ และองค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาเจ็ดลูก
ทำ�ให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการทำ�เหมืองแร่ ส่งผลให้ชาวบ้านตำ�บลเขาเจ็ดลูกกว่า 100 คน
ได้รับผลกระทบ เจ็บป่วย จากการระเบิดภูเขาอย่างต่อเนื่อง น้ำ�ดื่มไม่สามารถดื่มกินได้กว่า 2 ปี
และขอให้ ศ าลมี คำ � สั่ ง เพิ ก ถอนประทานบั ต ร 5 แปลงแรกของบริ ษั ท ฯ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารทำ � รายงาน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และยุติการดำ�เนินการใดๆ ในเขตประทานบัตร
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายเป็นการชั่วคราว รวมถึงขอให้เพิกถอนการอนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์
ในพื้นที่ป่าทำ�เหมืองแร่ โดยกรมป่าไม้ และเพิกถอนมติสภา อบต. เขาเจ็ดลูก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2548
ที่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงมีส่วนร่วม มีนาคม 2555 ศาลปกครองพิษณุโลก
พิพากษาให้เพิกถอนประทานบัตร แต่ก็มีเงื่อนไขให้บริษัทฯ ไปจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้เสร็จสมบูรณ์ภายในกำ�หนด 1 ปี (นับจากวันที่ 27 มีนาคม 2555)

13 ใน รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 67/2549 อ่านรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 67/2549

14 กระทรวงสาธารณสุข. (ม.ป.ป.). แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงกรณีเหมืองแร่ทองคำ� แผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ ประจำ�ปี 2558. เข้าถึงได้จาก กรมอนามัย: http://enhealthplan.anamai.moph.go.th/download/
document/211257/1.เหมืองแร่ทองคำ�.pd
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กลางเดือนธันวาคม 2553 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ
เหมืองแร่ทองคำ� (เฟส 2) นำ�มาซึ่งคำ�สั่งใน 3 ประเด็น คือ
1) ให้บริษัทฯ หยุดดำ�เนินการทำ�เหมืองของเครื่องจักรที่ทำ�งานในเฟส 2 ตั้งแต่เวลา
19.00 - 05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2554 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการตรวจสอบ
ตามข้อเท็จจริงอีกครั้ง
2) ให้บริษัทฯ หยุดการทำ�เหมืองด้านทิศเหนือของโครงการ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2554
เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทฯ จะมีมาตรการแก้ไขปัญหาเสียงดังของการเจาะ ระเบิด
เครื่องจักรกลหนัก
3) ให้บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ�ที่สามารถกรองโลหะหนัก บริเวณบ่อประปาบาดาลของชุมชน
ที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการทั้งหมด พร้อมทำ�การตรวจวัดคุณภาพของน้ำ�เพื่อการอุปโภคบริโภค
ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2554
ถึงกระนั้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ตัวแทนชาวบ้านท่านหนึ่ง ได้ทำ�หนังสือร้องเรียนส่งถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอีกครั้ง โดยระบุว่า จากคำ�สั่งของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ทั้ง 3 ข้อข้างต้นนั้น บริษัทฯ ยังมิได้แก้ไขในข้อใดเลย นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้มี
การตรวจสอบการข่มขู่คุกคามเอาชีวิตแกนนำ�ชาวบ้านที่ต่อต้านเหมืองแร่ทองคำ�แห่งนี้ที่เกิดขึ้นแล้ว
และกำ�ลังทวีความรุนแรงมากขึ้น
ต่อมา ในเดือนพฤษภาคม 2557 ศาลปกครองพิษณุโลก พิพากษาในคดีที่ประชาชน 108 ราย
ในพืน้ ทีห่ มูท่ ี่ 3 บ้านเขาดิน หมูท่ ี่ 7 บ้านหนองขนาก หมูท่ ี่ 8 บ้านเขาดิน หมูท่ ี่ 9 บ้านเขาหม้อ ตำ�บลเขาเจ็ดลูก
อำ�เภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 1) อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ (ที่ 2) อธิบดีกรมป่าไม้ (ที่ 3) องค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาเจ็ดลูก (ที่ 4)
กรมควบคุมมลพิษ (ที่ 5) กรมที่ดิน (ที่ 6) บริษัทฯ (ที่ 7) สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ที่ 8)  ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร (ที่ 9) ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
(ที่ 10) เจ้าพนักงานทีด่ ินจังหวัดพิจติ ร สาขาตะพานหิน (ที่ 11) นายอำ�เภอทับคล้อ (ที่ 12) บริษทั ผูป้ ระกอบ
กิจการถือครองที่ดินเพื่อการลงทุนและให้เช่าแห่งหนึ่ง (ที่ 13) และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ที่ 14)
ในข้อหาละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องปฏิบัติตาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-6, 8, 10, 14 ) ปล่อยให้
บริษทั ฯ สร้างบ่อทิง้ เก็บกากแร่แห่งที่ 2 และประกอบโลหกรรมส่วนย่อยโดยไม่ชอบหรือไม่ได้รบั อนุญาตจาก
ราชการ ออกโฉนดทีด่ นิ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 11) และละเลยไม่ดแู ลทางสาธารณประโยชน์
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 12) ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้สร้างบ่อทิ้งเก็บกากแร่แห่งที่ 2 ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
จากราชการ บ่อดังกล่าวที่สร้างขึ้นอยู่ห่างจากบ้านของผู้ฟ้องคดีเพียง 300 เมตรเท่านั้น อาจก่อให้
เกิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสร้ า งปั ญ หาสุ ข ภาพให้ ค นในชุ ม ชน ศาลปกครองพิ ษ ณุ โ ลก
พิพากษาให้เพิกถอนคำ�สั่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ที่อนุญาตให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงผังโครงการเหมืองแร่ทองคำ�ชาตรีเหนือ 15 (ไทยพับลิก้า, 2557)
15 รายการอ้างอิงนี้ สำ�นักงาน กสม. ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดแหล่งที่มา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบหรืออาจสร้าง

ความเสียหายต่อบุคคล/บริษัท/องค์กร หากต้องการทราบแหล่งที่มาดังกล่าวติดต่อได้ที่สำ�นักงานฯ
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13 มกราคม 2558 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่
อก 0508/133 ลงนามโดยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แจ้งให้บริษัทฯ หยุด
ประกอบการโลหการ โดยกำ�หนดเงื่อนไขให้บริษัทฯ ต้องให้นำ�ชาวบ้านที่ป่วย 254 คน ไปรักษา
และรายงานผลภายใน 30 วัน รวมทั้งให้เปิดเผยผลการศึกษากรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหมืองทอง
เป็นต้นเหตุของการปนเปื้อนสารโลหะหนัก โดยเปิดเวทีสาธารณะเชิญนักวิชาการที่มีความเห็น
แตกต่างกันมาแสดงความเห็น และให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะผู้ตรวจสอบงานของบริษัทฯ
และให้ส่งแผนปรับโครงสร้างภายใน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องมวลชนสัมพันธ์ หลังจากนั้น มีคำ�สั่งให้
บริษัทฯ ประกอบกิจการเหมืองทองที่จังหวัดพิจิตร ได้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (ASTV
ผู้จัดการออนไลน์, 2558)
14 กันยายน 2558 ตำ�รวจ สน.ทุ่งมหาเมฆ สรุปสำ�นวนสั่งฟ้องแกนนำ�คัดค้านเหมืองทองพิจิตร
นำ�ตัวส่งอัยการ หลังบริษัทฯ แจ้งความดำ�เนินคดีฐานหมิ่นประมาท กรณีนำ�ชาวบ้าน 300 คน ยื่นร้อง
เรียนต่อสถานทูตออสเตรเลีย เมื่อพฤษภาคม 2556 ชาวบ้านในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่
เป็นธรรม หรือพีมูฟ ประมาณ 300 คน นำ�โดยตัวแทนผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการทำ�เหมืองแร่
ตลอดจนตัวแทนชาวบ้านที่ถูกบริษัทฯ ฟ้องฐานบุกรุกและรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้
เคลื่อนขบวนไปยื่นหนังสือที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำ�ประเทศไทย เขตสาทร เพื่อคัดค้าน
การทำ�เหมืองแร่ทองคำ� และใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อกิจการเหมืองแร่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทลูก
ของบริษัทสัญชาติออสเตรเลีย ที่ได้รับประทานบัตรให้ทำ�เหมืองแร่ทองคำ�ครอบคลุมพื้นที่ ตำ�บล
เขาเจ็ดลูก อำ�เภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และบริเวณใกล้เคียงมานานกว่า 10 ปี ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
และสุขภาพของคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประเทศเจ้าของทุนได้รับทราบ
และดำ�เนินการประสานงานไปยังบริษัทดังกล่าวให้ยุติกิจการ ตลอดจนรับผิดชอบต่อผลเสียหาย
ที่เกิดขึ้น โดยมี เลขานุการเอกอัครราชทูตเป็นผู้รับเรื่อง หลังจากตัวแทนชาวบ้านยื่นร้องเรียนต่อ
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียแล้ว บริษัทฯ ได้แจ้งความดำ�เนินคดีกับแกนนำ�ชาวบ้านที่ได้รับ
ผลกระทบจากการทำ�เหมืองแร่ทองคำ�  จังหวัดพิจิตร ในข้อหาหมิ่นประมาท กรณีพาชาวบ้านไปยื่น
ร้องเรียนต่อสถานทูต โดยอ้างว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำ�เหมือง ทำ�ให้บริษัทฯ
ได้รับความเสียหาย และต่อมา บริษัทฯ ได้แจ้งความดำ�เนินคดีกับตัวแทนชาวบ้านอีกคนในข้อหา
หมิ่นประมาทด้วยเช่นกัน (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2558)
2 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติตั้ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อกล่าวหาสินบนเหมืองทองคำ�ที่จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสัญชาติออสเตรเลียซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในประเทศไทย
ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่เคยดำ�เนินการจ่ายสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตใดๆ ในการทำ�เหมืองแร่ บริษัทฯ
และกิจการเหมืองในเครือของบริษัทฯ ได้ดำ�เนินธุรกิจตามกฎหมายและข้อบังคับของภาครัฐในประเทศ
ออสเตรเลียอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทั้งยังปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การขอเข้าใช้ที่ดิน ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน การฟื้นฟูพื้นที่ทำ�เหมือง การปกป้องและ
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ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลภาวะ และการติดต่อประสานงานทุกรูปแบบกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ
ในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปดำ�เนินธุรกิจ ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2557 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASIC) ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าว
และจากการสอบสวน ไม่พบความผิดปกติใดๆ และบริษัทฯ จึงเชื่อว่าการสอบสวนในกรณีดังกล่าวนี้
ได้ดำ�เนินไปจนถึงที่สุดแล้ว (กอง บก.ข่าวเศรษฐกิจ, 2558)

กรณีบริษัทประกอบกิจการเหมืองแร่กับมาตรฐานสากล
การพิจารณาในประเด็นมาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ควรจำ�แนก
ออกเป็น 2 ระดับ เนื่องจากเป็นบริษัทลูกที่ดำ�เนินการภายใต้บริษัทแม่สัญชาติออสเตรเลีย
สำ�หรับบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2556 เหมืองแร่พิจิตรของบริษัทฯ ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ได้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
(CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ ประกาศว่าเป็นความภาคภูมิใจในรายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี พ.ศ. 2556 (รายงานความยั่งยืน 2556 : 11) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
การดำ�เนินการของบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนในมาตรฐาน CSR-DIW
แต่อย่างใด เช่น ไม่มีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดขึ้นกับชุมชน อีกทั้งยัง
ดำ�เนินคดีทางกฎหมายเมื่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ชุมนุม และยื่นหนังสือ
ต่อสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ทั้งที่เป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพ
ในการชุมนุม
สำ�หรับหลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ตามมาตรฐาน CSR-DIW ประกอบด้วย
ประเด็นย่อย ดังนี้
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ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 1 : การตรวจสอบและประเมินสถานะขององค์กร (Due diligence)
ในทุกกระบวนการตรวจสอบและประเมินสถานะองค์กร
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 2 : สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human rights
risk situations) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรพิจารณา และ
จัดการต่อสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ด้วยความระมัดระวังตามที่สามารถประยุกต์ใช้ได้
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 3 : การหลีกเลี่ยงการร่วมกระทำ�ความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(Avoidance of complicity) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง
การร่วมกระทำ�ความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
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ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 4 : การแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรม
(Resolving grievances)
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 5 : การเลือกปฏิบัติและกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Discrimination and vulnerable groups)
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 6 : สิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(Civil and political rights) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ควรเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิการเป็นพลเมืองอื่นๆ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 7 : สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic, social
and cultural rights) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรเคารพ
ในสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 8 : สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำ�งาน (Fundamental principles and
rights at work) แม้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำ�งาน จะมีผล
ควบคุมทางกฎหมาย
ในส่วนของบริษัทสัญชาติออสเตรเลียซึ่งเป็นบริษัทแม่ ในปี พ.ศ. 2547 - 2548 บริษัทฯ ได้
กล่าวถึงมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล GRI ไว้ในรายงานความยั่งยืนว่า เตรียมการที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติ
(รายการอ้างอิงนี้ สำ�นักงาน กสม. ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดแหล่งที่มา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบ
หรืออาจสร้างความเสียหายต่อบุคคล/บริษัท/องค์กร หากต้องการทราบแหล่งที่มาดังกล่าวติดต่อ
ได้ที่สำ�นักงานฯ) โดยได้เลือกมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมบางด้าน อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.
2551 - 2552 รายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ระบุว่า มาตรฐาน GRI เป็นมาตรฐานหนึ่งที่บริษัทฯ
ใช้เป็นแนวทางการรายงาน แต่ไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลแต่อย่างใด หลังจากปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา
บริษัทฯ ไม่ได้จัดทำ�รายงานตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล GRI แต่อย่างใด
นอกจากนี้ ออสเตรเลียถือเป็นสมาชิกหนึ่งของกลุ่มประเทศ OECD แต่บริษัทฯ ไม่ได้ประกาศว่า
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำ�หรับบรรษัทข้ามชาติที่ออกโดย OECD อีกด้วย

บทเรียนจากกรณีศึกษาประเทศไทย
กรณีศึกษาจากประเทศไทยทั้งสองกรณีบ่งชี้จุดอ่อนของมาตรฐานเอกชนโดยสมัครใจ กล่าวคือ
ทั้ง Global Reporting Initiative และ CSR-DIW ต่างมิได้มีกลไกใดๆ ในการติดตามตรวจสอบ
การรายงานและปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัท ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และเมื่อประกอบกับภาวะ
ที่ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใดมาให้ความสำ�คัญกับการติดตามประเด็นดังกล่าว บริษัทที่รับมาตรฐานมา
จึงขาดแคลนข้อมูลที่เพียงพอต่อการรับรู้ว่า บริษัทได้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่
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3.3

ข้อสังเกตจากผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิแรงงาน
ข้อสังเกตต่อมาตรฐานต่างๆ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (code of conduct) ผู้มีส่วนได้เสียด้านแรงงานมี
ข้อสังเกตต่อการใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นกลไกในการเคารพสิทธิแรงงาน เช่น
การร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กรสากลผู้บริโภคในต่างประเทศต่อกรณีที่บริษัท
ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เคยประกาศไว้ว่าอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
กลไกระหว่างประเทศมีผลต่อการดำ�เนินงานของบริษัทต่างๆ เช่น แนวปฏิบัติสำ�หรับ
บรรษัทข้ามชาติของ OECD ซึ่งระบุให้ลูกจ้างของบริษัทข้ามชาติจะได้รับหลักประกัน
เรื่องสิทธิการรวมตัว การไม่ละเมิดสิทธิแรงงาน และระบุชัดเจนว่าแผนการปิดโรงงาน
ที่มีขนาดใหญ่จะต้องมีการปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงานก่อน
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ข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กสม. ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งจั ด ทำ � มาตรฐานในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของภาคเอกชน
เพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชนขึ้นมาใหม่ แต่ควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้ภาคเอกชน
รับมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐาน SA8000 หรือมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศมาปฏิบัติ รวมถึงการติดตามตรวจสอบว่า ภาคเอกชนที่ได้ประกาศรับมาตรฐาน
ไปแล้วนั้น ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตนรับไว้แล้วหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ กสม. ยังอาจ
พิจารณามาตรการอื่นๆ
ในการสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคเอกชนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตนรับไว้ เช่น
การออก “ตรารับรองรายปี” สำ�หรับบริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและเผยแพร่ต่อสาธารณะ
หรือการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ภาคเอกชนได้ตระหนัก
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับหากปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ เป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติ
ข้อสังเกตต่อมาตรฐานต่างๆ
ในส่วนของแรงงานข้ามชาติ ส่วนใหญ่แล้วเน้นไปที่การใช้กฎหมายระหว่างประเทศ
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หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศเป็นหลัก มักเกี่ยวเนื่องกับองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labour Organization - ILO) และองค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration - IOM) เนื่องจาก
ข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศบางฉบั บ อาทิ ปฏิ ญ ญาอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยแรงงานข้ า มชาติ
ไม่มีบทบังคับให้รัฐทำ�ตาม ทำ�ให้ใช้การไม่ได้จริง คนงานไม่สามารถไปยื่นคำ�ร้องให้
สำ � นั ก เลขาธิ ก ารอาเซี่ ย น (Asian Secretariat) ดำ � เนิ น การใดๆ กั บ ประเทศนั้ น ได้
ไม่เหมือนกับอนุสัญญาต่างๆ ที่มีมาตรการในการลงโทษ
ที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะพัฒนามาตรฐานแรงงานข้ามชาติขององค์การ
ระหว่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมประมง มีความพยายามควบคุมมาตรฐาน
ของธุรกิจภาคประมงและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เป็นการทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับ ILO
และ IOM พยายามพัฒนา Good Labour Practice (GLP) สำ�หรับธุรกิจที่ทำ�งานด้านนี้
เพื่อให้ได้มาตรฐานที่คำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชนและการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย จะมีมาตรฐาน
ที่สององค์กรนี้พัฒนาร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ สมาคมประมง พัฒนามาแล้ว 4 ปี
มาเรื่อยๆ นับเป็นกระบวนการที่พยายามสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การเอกชน (NGOs)
กับภาคธุรกิจ มีการเข้าไปอบรม และติดตามผลด้วยการเรียกมาประชุม
แต่องค์กรระหว่างประเทศมีข้อจำ�กัดบางประการ ทำ�ให้เมื่อต้องนำ�มาตรฐานนี้
ไปใช้ในภาคธุรกิจไม่สามารถทำ�งานอย่างใกล้ชิดได้ เช่น เอ็นจีโอท้องถิ่นสามารถเข้าไปใน
โรงงานเพื่อที่จะอธิบายและทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของธุรกิจได้ แต่ ILO หรือ IOM
มีหน้าที่สนับสนุนกลไกให้ภาคธุรกิจ แต่สำ�หรับระดับการบังคับใช้ องค์กรเหล่านี้ต้องหา
คนทำ�งานร่วมที่เป็นเอ็นจีโอท้องถิ่นมาช่วยเหลือ ทำ�ให้เป็นงานค่อนข้างยาก ปัจจุบัน GLP
ได้สิ้นสุดกระบวนการช่วงแรกไปแล้ว
สำ�หรับรายละเอียดของการจัดทำ�มาตรฐาน สมาชิกของสมาคมประมง เจ้าของ
ธุรกิจต่างๆ พยายามแสดงข้อมูลว่าได้ปกป้องสิทธิแรงงานอย่างไร เนื้อหาของมาตรฐาน
ฉบับนี้ยึดตามมาตรฐาน ILO เป็นหลัก ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไทย
โดยทั่วไปองค์กรพัฒนาเอกชนจะทำ�งานกับลูกจ้าง แต่สำ�หรับการพัฒนามาตรฐานนี้
จะเปลีย่ นแผนใหม่ เน้นทีเ่ จ้าของธุรกิจ พยายามทำ�ความเข้าใจกับเจ้าของธุรกิจว่าถ้าสามารถ
ทำ�ได้ตามมาตรฐาน จะส่งผลดีกับธุรกิจอย่างไร ทั้งภาพลักษณ์และการลงทุน
มาตรฐานนี้ไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายและเป็นข้อเสนอแนะ โดยพยายามพลิก
มุมมองใหม่ให้กับนายจ้าง เช่น ถ้าหากปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ผลดีที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ
มีอะไรบ้าง และคำ�นึงถึงสิทธิของลูกจ้างด้วย ซึ่งเป็นคนละมุมมองกับเวลาที่เจ้าหน้าที่
หรือว่ารัฐบาลมาพูดกับเจ้าของธุรกิจ รัฐจะพูดในลักษณะกดดันและเน้นมาตรการเด็ดขาด
เช่น ใช้มาตรา 44 กับประมงพื้นบ้าน
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องค์กรแรกเริ่มเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่ภาครัฐ จึงไม่มีข้อผูกมัดกับ
คนที่มาเข้าร่วม ความมุ่งหวังมีเพียงต้องการเป็นพันธมิตรกับภาคธุรกิจ ให้เข้าใจว่า GLP
คืออะไรและดีต่อธุรกิจอย่างไร
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า นี่เป็นวิธีที่ดีในแง่ที่พยายามทำ�กับกลุ่มธุรกิจ แต่แนวคิด
อาจยังไม่ชัดเจนนัก และวิธีการดำ�เนินงานอาจยังไม่ดึงดูดใจให้ภาคธุรกิจเข้าร่วมมากนัก
เนื่องจากบริษัทที่มาเข้าร่วมต้องมีศักยภาพในระดับหนึ่ง กล่าวคือ มีแนวโน้มอยู่แล้วว่าจะ
ปฏิบัติตามมาตรฐานได้
ข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
การมีมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนับเป็นเรื่องที่ดี เพราะถือเป็นกลไก
ทางจริยธรรมอย่างหนึ่งที่ทำ�ให้สังคมเข้าใจง่ายขึ้น แต่ยังพบว่ามีข้อจำ�กัดบางประการ
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากเป็นมาตรการในเชิงป้องกันที่ไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้ใน
ทันท่วงที กสม. จึงควรรวบรวมข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้รับอย่างเป็นระบบ
และนำ�ไปพิจารณาจัดทำ�มาตรฐาน/คู่มือ โดยการเชื่อมโยงมาตรฐานต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว
เข้ากับกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงกลไกในการร้องทุกข์ นอกจากนี้
กสม. ยังควรสร้างเครือข่ายพันธมิตร เช่น ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมในการให้ภาคเอกชนนำ�
มาตรฐานไปใช้ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐ
ใช้อำ�นาจในทางมิชอบ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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ข้อสังเกตต่อมาตรฐานต่างๆ
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI)
ระบุเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ในประกาศของ BOI แต่ว่าที่ผ่านมายังไม่มีความเชื่อมโยงกับ
การปฏิบัติงานจริง ทั้งที่ตามประกาศ เมื่อมีการร้องเรียนต้องตรวจสอบทันที และสามารถ
ยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าได้ด้วย
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) เป็นตัวอย่างมาตรฐาน
สำ�หรับบริษัทอุตสาหกรรมขุดเจาะ เป็นการรับรองว่าบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่มีการ
ขุดเจาะที่ค่อนข้างดี ไม่ละเมิดสิทธิชาวบ้าน
ในกรณีเหมืองแร่ มาตรฐานต่างๆ กลายเป็นใบเบิกทางสำ�หรับธุรกิจต่างๆ เคยมี
กรณีที่มีบริษัทซึ่งกำ�ลังจะขอสัมปทานทำ�เหมืองแร่ทองแดงที่ภูหินเหล็กไฟ ที่อำ�เภอเมือง
จังหวัดเลย บริษัทนี้ผ่านเกณฑ์สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานฉบับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา
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ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ บริษทั ทีไ่ ด้รบั มาตรฐานก็ยงั ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ องค์การสหประชาชาติ
หรือ กสม. ไม่ควรเป็นผู้ออกมาตรฐาน แต่ควรทำ�หน้าที่ตรวจสอบแทน
ที่ผ่านมา กรณีที่มาตรฐานต่างๆ มีผลต่อการตัดสินคดีของศาล เช่น CSR-DIW
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อประชาชนฟ้องศาลปกครอง เช่น กรณีเหมืองทองคำ�
ของบริษัทแห่งหนึ่ง ชาวบ้านฟ้องศาลปกครอง การแก้คำ�ฟ้องของบริษัทฯ ก็จะแสดงว่า
ตนเองผ่านการรับรองของมาตรฐานใดบ้าง เช่น ISO 9000 ISO 14001 ใบประกาศเหล่านี้
ถูกใช้เป็นข้ออ้างในการแก้ไขคุ้มครอง เนื่องจากศาลเห็นว่า ใบประกาศและมาตรฐานเหล่านี้
ออกโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งมีความน่าเชื่อถือในสายตาศาล เมื่อประชาชนฟ้องศาล
บริษัทเหล่านี้ก็มักจะเอามาตรฐาน เอาใบประกาศเหล่านี้ไปอ้าง ไปแก้คำ�ฟ้อง เพื่อแก้ข้อ
กล่าวหาว่าเป็นไปไม่ได้ที่บริษัทจะทำ�ไซยาไนด์รั่วไหลเนื่องจากเพิ่งได้มาตรฐาน ISO 14001
กสม. ควรตรวจสอบมาตรฐานเหล่านั้นว่า การที่บริษัทเอามาตรฐานเหล่านั้น
ไปอ้ า งต่ อ ศาล สามารถช่ ว ยลบล้ า งความผิ ด ช่ ว ยลบล้ า งข้ อ กล่ า วหาได้ จ ริ ง หรื อ ไม่
ในความเป็นจริง ควรมีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ว่าไซยาไนด์รั่วไหลหรือไม่ กรณีนี้
ต้องตรวจสอบด้วยข้อเท็จจริง ไม่ใช่จากมาตรฐานมาอ้างแล้วบอกว่าไม่รั่วไหลแล้ว
ข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
การที่ภาคเอกชนมีมาตรฐานมิใช่ตัวบ่งชี้ว่า ภาคเอกชนจะไม่ดำ�เนินการใดๆ ที่เป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรการเชิงสมัครใจ ซึ่งอาจใช้
บังคับไม่ได้จริง ทั้งนี้ มาตรฐานที่ดีจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ทำ�ให้การปฏิบัติตามมาตรฐานนั้น
เกิ ด ผลต่ อ สั ง คมได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
ข้ามพรมแดนด้วย โดยในเรื่องนี้ กสม. ควรมีบทบาททั้งในส่วนของการตรวจสอบและ
การติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของภาคเอกชน และทำ�งานร่วมกับเครือข่าย
ทุกฝ่าย ตลอดจนการจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานสำ�หรับเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
เช่ น มาตรฐานของอุ ต สาหกรรมที่ บ ริ ษั ท เอกชนนั้ น ดำ � เนิ น การและมี ข้ อ เสนอต่ อ
ภาคเอกชน ให้ผู้ประกอบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ตามมาตรฐานที่บริษัทได้รับ
และนำ�มาปฏิบัติให้ลูกจ้างของบริษัทและสังคมได้ทราบ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ความคิดเห็นต่อการจัดทำ�มาตรฐานฯ
ควรกำ�หนดแนวปฏิบัติซึ่งทุกภาคส่วนมาร่วมกันระดมความเห็น โดยในชั้นแรก
อาจเป็นเพียงแนวปฏิบัติ หลังจากนั้นอาจพัฒนาเป็นกฎหมาย รัฐอาจจะมีมาตรการเชิงบวก
เช่น หากองค์กรที่มีการเคารพสิทธิของแรงงาน ค่าจ้างที่เป็นธรรม อาจจะมีมาตรการมอบ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ข้อเสนอต่อการจัดทำ�มาตรฐานฯ
ควรมีการจำ�แนกตามประเภทและขนาดของธุรกิจ ภาคธุรกิจได้ประโยชน์ทจี่ บั ต้องได้
อะไรบ้าง ความคุ้มค่าทางธุรกิจของการปฏิบัติตามมาตรฐาน

บริษัทต่างๆ
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ข้อเสนอต่อการจัดทำ�มาตรฐานฯ
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนบริษัทชั้นนำ�ต่างๆ หลายบริษัท ทำ�ให้ทราบว่า บริษัทต่างๆ
เห็นด้วยกับการมีมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเหล่านัน้ เนือ่ งจาก
มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนจะเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ
ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจในด้านชื่อเสียงและมูลค่า
ตราสินค้า โดยเฉพาะการขายสินค้ากับคู่ค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
อีกทั้งยังเป็นการบริหารความเสี่ยงขององค์กรด้วย
โดยพบว่าปัจจุบันบริษัทหลายบริษัทเข้าเป็นสมาชิกของภาคีข้อตกลงโลกของ
องค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact) เป็นสมาชิกของภาคีข้อตกลงโลกของ
องค์การสหประชาชาติ เครือข่ายในประเทศ (UN Global Compact Local Network)
และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
แรงงานไทย มีกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมถึงบริษัทในกลุ่มคู่ค้าและ
แรงงานรับจ้างเหมาช่วง และมีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมพื้นที่
ปฏิบัติการของกลุ่มบริษัท มีการจัดทำ�รายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล
ของ GRI (Global Reporting Initiative) บางบริษัทก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกของมาตรฐาน
แต่ละประเภทอุตสาหกรรมที่บริษัทตนประกอบกิจการ เช่น เข้าร่วมเป็นสมาชิก Bonsucro
ซึ่งเป็นมาตรฐานความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำ�ตาลทราย นอกจากนี้ บางบริษัท
ยังได้จัดทำ�กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due
Diligence) โดยยึดตามแนวทางของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หากจะมีมาตรฐานเพิ่มเติม
ต้องเป็นมาตรฐานที่อ้างอิงกับหลักการต่างๆ ในระดับโลกด้วย รวมถึงเป็นมาตรฐานที่
เชื่อถือได้จริงในระดับนานาชาติ ทำ�ให้ลูกค้าของบริษัทที่อยู่ในประเทศต่างๆ ยอมรับ
มาตรฐานเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง รวมทั้งรัฐและเอกชน
ควรร่วมกันหาแนวทางที่ชัดเจนในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสนับสนุน
ให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้เข้าถึงการเยียวยา
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จากการทบทวนโครงสร้าง เนื้อหา และการบังคับใช้ จำ�นวน 8 มาตรฐาน
ในงานวิจัยชิ้นนี้ ประกอบกับกรณีศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประสบการณ์
และข้ อ เสนอแนะจากผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย คณะผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ปั จ จุ บั น การคุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชนถือเป็นส่วนสำ�คัญของหลักการ แนวปฏิบัติ และมาตรฐานทุกชุดที่รณรงค์
ส่งเสริมความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR) ตั้งแต่ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(UN Global Compact) เป็นต้นมา ตลอดจน มาตรฐานระดับอุตสาหกรรม อาทิ
Equator Principles (สถาบันการเงิน) Extractive Industries Transparency Initiative
(อุตสาหกรรมขุดเจาะ) Bonsucro (น้ำ�ตาล) Marine Stewardship Council
(อาหารทะเล) ฯลฯ ซึ่งบริษัทไทยให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภาคธุ ร กิ จ จึ ง มี ค วามครอบคลุ ม และ
เพียงพอแล้ว กสม. ไม่จำ�เป็นต้องพัฒนามาตรฐานใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัญหาและ
อุปสรรคที่ผ่านมามิใช่การขาดความตระหนักต่อมาตรฐานเหล่านี้ แต่เป็นเรื่องของ
การขาดความรู้ความเข้าใจของภาคธุรกิจในภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะ วิธีการ และระบบ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังพบว่า หัวใจของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจอยู่ที่
การตรวจสอบและประเมินสถานะขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due
Diligence) ซึง่ จากการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานภายในและนอกประเทศ จำ�นวน 8 มาตรฐาน
พบว่า ทุกมาตรฐาน ยกเว้นข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และหลักการกำ�กับกิจการ
ที่ดีของ OECD ซึ่งทั้งสองมาตรฐานเป็นหลักการ (principles) กว้างๆ มากกว่าแนวปฏิบัติ
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กำ�หนดให้บริษัทที่รับมาตรฐานจัดทำ�และดำ�เนินการตามกระบวนการดังกล่าว โดยหลักการชี้แนะ
ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and
Human Rights) ได้กำ�หนดองค์ประกอบสำ�คัญ 4 ประการ ในการจัดทำ�กระบวนการตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านสำ�หรับภาคธุรกิจ ได้แก่
1) การประกาศนโยบายและหลักการของบริษัทที่ว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยบูรณาการเข้ากับระบบประเมินความเสี่ยงของบริษัท (ข้อ 17)
2) การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท
(ข้อ 18)
3) การบูรณาการข้อผูกมัดเชิงนโยบายเข้ากับการประเมิน รวมถึงกลไกควบคุมภายใน
และภายนอก (ข้อ 19) และ
4) การติดตามและรายงานผลการดำ�เนินงาน (ข้อ 19 และ 20)
คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอให้ กสม. พิจารณาริเริ่มการจัดทำ�คู่มือตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence - HRDD) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่ตนรับแล้ว และสามารถวัดผลได้อย่างแท้จริง โดยในการออกแบบ
คู่มือดังกล่าว กสม. สามารถบูรณาการเนื้อหาจากมาตรฐานต่างๆ ตามระดับที่เหมาะสม เข้ากับ
องค์ประกอบสำ�คัญทั้ง 4 ประการ ในการจัดทำ� HRDD ตามหลักการชี้แนะฯ
โดยภายหลังจากจัดทำ�คู่มือแล้ว กสม. ควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจใน
ประเทศไทยในการเผยแพร่คู่มือและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนนำ�คู่มือดังกล่าวไปปฏิบัติ อาทิ
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1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - กำ�กับบริษัทจดทะเบียน ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล
ตามเกณฑ์ GRI
2) สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำ�กับบริษัทจดทะเบียน ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ GRI
3) สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) – กำ�หนดเงื่อนไขการลงทุน
ของบริษัทข้ามชาติ
4) กรมโรงงานอุตสาหกรรม - ออกใบรับรองและพัฒนามาตรฐาน CSR-DIW
5) สมาคมธนาคารไทย - สมาคมของธนาคาร
6) ธนาคารแห่งประเทศไทย - กำ�กับดูแลธนาคารพาณิชย์
7) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - สมาคมของบริษัทอุตสาหกรรม มีสายงานแรงงาน
และสิ่งแวดล้อม
8) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - สมาคมของผู้ประกอบการ
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นอกจากนี้ กสม. อาจพิจารณาบทบาทในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือของภาคเอกชน
เป็นระยะด้วย ดังแสดงตามแผนภาพด้านล่าง

สำ�นักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อบรม/ผลิตคู่มือ

ติดตามตรวจสอบ

ขั้นตอนของบริษัทในการทำ� Human Rights Due Diligence

ประกาศนโยบาย

ประเมินผลกระทบ

บูรณาการเข้ากับ
กลไกควบคุม

หลักการ

มาตรฐาน (เช่น GRI,GLP)

แนวปฏิบัติ

ชุดตัวชี้วัดของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก

ติดตามและรายงานผล
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หมายเหตุ
มีรายการอ้างอิงบางรายการที่ สำ�นักงาน กสม. ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดแหล่งที่มา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความ
เสียหายต่อบุคคล/บริษัท/องค์กร หากต้องการทราบแหล่งที่มาดังกล่าวติดต่อได้ที่สำ�นักงานฯ
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ภาคผนวก รายละเอียดรายมาตรฐาน
1. ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
ด้านสิทธิมนุษยชน
1. สนับสนุนและเคารพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
2. ไม่มีส่วนในการกระทำ�ที่การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านแรงงาน
3. ควรรักษาเสรีภาพในการสมาคมและการยอมรับสิทธิการเจรจาต่อรองร่วม
4. ขจัดการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ
5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก
6. ขจัดการเลือกปฏิบัติในอาชีพและการจ้างงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
7. สนับสนุนมาตรการ/วิธีการที่ป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมแนวทาง/มาตรการที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
9. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
10. ขจัดการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงการติดสินบนและการใช้อำ�นาจบังคับ

2. หลักการกำ�กับกิจการที่ดี (OECD Principles of Corporate Governance)
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กรอบของหลักการกำ�กับกิจการที่ดีมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของบริษัท คณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เนื้อหาประกอบด้วยหลักการ 6 ข้อ ได้แก่
(1) การสร้างความมั่นใจในการมีกรอบโครงสร้างของการกำ�กับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล
(2) สิทธิของผู้ถือหุ้นและหน้าที่สำ�คัญของผู้เป็นเจ้าของ
(3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในการกำ�กับดูแลกิจการ
(5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
(6) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักการนี้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนเฉพาะข้อ 4 ที่ระบุถึงความสำ�คัญผู้มีส่วนได้เสีย
โดยมองว่า ความสามารถในการแข่งขันและความสำ�เร็จของบริษัทเกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มบุคคลที่มี
ส่วนสร้างประโยชน์หลายส่วนด้วยกัน ได้แก่ ผู้ลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ และผู้จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทควร
มองว่าเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้บริษัทมีกำ�ไร
ข้อ ก. ภายใต้หลักการข้อที่ 4 ระบุว่า สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่กำ�หนดโดยกฎหมายและโดยการตกลง
ร่วมกันต้องได้รับการยึดถืออย่างจริงจัง
ข้อ ข. ระบุว่า ในกรณีที่ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายนั้น ผู้มี
ส่วนได้เสียควรได้มีโอกาสได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสิทธิของตนถูกละเมิด

รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน

ในคำ�อธิบายประกอบได้กล่าวถึงข้อย่อย ก. และ ข. ว่า ประเทศที่เป็นสมาชิกของ OECD สิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียจะถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ ฯลฯ บริษัทต้องถือว่าเป็น
ข้อผูกพันที่ต้องดูแล โครงสร้างกฎหมายต้องโปร่งใส และไม่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถของผู้มีส่วนได้เสีย
ในการติดต่อและขอรับการแก้ไขให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อปรากฏว่าตนถูกล่วงละเมิดสิทธิ

3. หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Guiding Principles on Business and Human Rights)
ประกอบด้วยหลักการ 31 ข้อ เป็นกรอบสำ�หรับรัฐในการควบคุมให้ภาคเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยการจัดทำ�
พิมพ์เขียวให้กับบริษัทต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไม่พึงประสงค์ หลักการนี้ได้รับ
การสนับสนุนจากภาคธุรกิจ และประชาสังคมเช่นเดียวกับจากรัฐต่างๆ มีองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
สะท้อนต่อมาตรฐานนี้ สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสนับสนุนกระบวนการจัดทำ�
หลักการนี้ ซึ่งใช้เวลา 6 ปี โดยผู้แทนพิเศษประจำ�สหประชาชาติ หลักการนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อสร้างแนวทางที่ชัดเจน
ของภาคธุรกิจต่อความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน หลักปฏิบัติน้ีจำ�แนกแนวทางเป็น 3 ส่วน สำ�หรับรัฐ
ภาคเอกชน และกลไกการเยียวยา
หลักการชี้แนะชุดนี้มิได้ให้วิธีแก้ปัญหาที่สำ�เร็จรูปต่อบริษัท แต่เป็นการกำ�หนดหลักการและวิธีการให้บริษัท
สามารถนำ�ไปใช้เพื่อแสดงความรับผิดชอบทางสิทธิมนุษยชน
ในส่วนที่ 2 ว่าด้วยความรับผิดชอบของภาคเอกชนต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีรายละเอียด ดังนี้
A หลักการพื้นฐาน
11. ภาคธุรกิจควรเคารพสิทธิมนุษยชน หมายความว่าพวกเขาควรหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของผู้อื่นและควรแก้ไขผลกระทบเสียหายต่อสิทธิมนุษยชนที่พวกเขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
12. ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน หมายความถึง สิทธิมนุษยชนที่ได้การ
ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ อย่างน้อยได้แก่ สิทธิมนุษยชนดังทีป่ รากฏในกฎบัตรระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและหลักการเกีย่ วกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีไ่ ด้เขียนไว้ในปฏิญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทำ�งาน
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไร พันธสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนนานาชาติไม่ได้มีผล
ทางกฎหมายโดยตรงกับภาคธุรกิจ ความรับผิดทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายขึ้นอยู่กับ
กฎหมายของแต่ละประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับผู้อื่น
ที่ไม่ใช่รัฐด้วย เพราะการประกอบธุรกิจส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน โดยผู้อื่นทั้งทางบวกและลบ เช่น
ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้า แรงงานทีอ่ ยูใ่ นห่วงโซ่สมั ปทาน หรือชุมชนทีอ่ ยูร่ อบพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
อันที่จริงประสบการณ์ต่างๆ ในอดีตได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ธุรกิจสามารถละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
ซึ่งที่ผ่านมา พวกเขาละเลยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และไม่หาทางลดความเสี่ยงนั้น
13. ความรับผิดชอบต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ธุรกิจ
(a) หลีกเลีย่ งการก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อสิทธิมนุษยชนผ่านทางกิจกรรม
ต่างๆ ของพวกเขา และแก้ไขผลกระทบดังกล่าวเมื่อเกิดมีขึ้น
(b) พยายามป้องกันหรือลดผลกระทบเสียหายต่อสิทธิมนุษยชนที่มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ
การประกอบกิจการของพวกเขา ผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของพวกเขา
แม้ว่าพวกเขาไม่ได้มีส่วนสนับสนุนต่อผลกระทบดังกล่าวก็ตาม
14. ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนปรับใช้กับธุรกิจทั้งหมด โดยไม่พิจารณา
ถึงขนาด ภาคส่วน บริบทในการประกอบกิจการ ความเป็นเจ้าของ และโครงสร้าง
รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน
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อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ ขนาดและความซับซ้อนของ
วิธีการดำ�เนินการอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยที่กล่าวมาและความร้ายแรงของผลกระทบเสียหาย
ต่อสิทธิมนุษยชนในแต่ละธุรกิจ
15. เพื่อให้เป็นไปตามความรับผิดชอบต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ภาคธุรกิจควรจัดให้มีนโยบาย
หรือกระบวนการที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ซึ่งรวมถึง
(a) พันธกิจทางนโยบายที่จะดำ�เนินการให้เป็นไปตามความรับผิดชอบต่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชน
(b) กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนเพื่อหาสาเหตุ ป้องกัน ลดและ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของพวกเขา
(c) กระบวนการที่ทำ�ให้สามารถแก้ไขเยียวยาผลกระทบเสียหายต่อสิทธิมนุษยชนใดๆ
ที่พวกเขาสร้างหรือมีส่วนทำ�ให้เกิดขึ้น
B. หลักการทางปฏิบัติ
พันธกิจทางนโยบาย
16. เพื่อเป็นพื้นฐานในการผนวกความรับผิดชอบต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
ภาคธุรกิจควรแสดงออกถึงความมุง่ มัน่ ของพวกเขาทีจ่ ะทำ�ตามความรับผิดชอบโดยผ่านทางถ้อยแถลง
ทางนโยบายซึ่ง
(a) ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสสูงสุดขององค์กรธุรกิจ
(b) ได้รับการให้ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภายในและ/หรือจากภายนอก
(c) กำ�หนดความคาดหวังด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรสำ�หรับพนักงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ
และภาคีส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ขององค์กร
(d) เข้าถึงได้โดยสาธารณะและถูกสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ต่อพนักงานทั้งหมด
หุ้นส่วนธุรกิจและฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(e) ถูกสะท้อนอยู่ในนโยบายทางปฏิบัติและกระบวนการที่จำ�เป็น เพื่อให้สิทธิมนุษยชนได้รับ
การผนวกไว้ในทุกส่วนของธุรกิจ
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การตรวจสอบประเมินการปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน
17. เพื่อบ่งชี้ ป้องกัน บรรเทาและให้เหตุผลต่อวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบเสียหายต่อ
สิทธิมนุษยชน ภาคธุรกิจควรดำ�เนินการให้มีการตรวจสอบประเมินการปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้านสิทธิมนุษยชน กระบวนการดังกล่าวควรรวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้นได้ บูรณาการและปฏิบัติบนข้อค้นพบ การตอบสนองต่อการสืบสวน
ติดตามและการสื่อสารว่าผลกระทบได้รับการแก้ไขอย่างไร
การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
(a) ควรครอบคลุมผลกระทบเสียหายต่อสิทธิมนุษยชนที่ภาคธุรกิจอาจก่อ หรือสนับสนุนให้
เกิดผ่านทางกิจกรรมของธุรกิจนั้นเอง หรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการประกอบ
กิจการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(b) มีความหลากหลายในด้านความซับซ้อน เกี่ยวกับขนาดของธุรกิจ ความเสี่ยงของความร้าย
แรงของผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงธรรมชาติและบริบทของการประกอบกิจการ
ของธุรกิจนั้น
(c) ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักว่าความเสี่ยงต่อสิทธิมนุษยชนอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในขณะที่การประกอบกิจการและบริบทของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง
รายงานการศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการคารพสิทธิมนุษยชน

18. เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ภาคธุรกิจควรระบุและประเมินผลกระทบเสียหายต่อ
สิทธิมนุษยชนที่สำ�คัญหรือที่ชัดเจน ที่พวกเขาอาจเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะผ่านทางกิจกรรมของ
ธุรกิจเองหรือมาจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กระบวนการเหล่านี้ควร
(a) ใช้ประโยชน์จากความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งจากภายใน
และ/หรือความเชี่ยวชาญพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นอิสระจากภายนอก
(b) จัดให้มีการปรึกษาหารืออย่างแท้จริงกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างสำ�คัญและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่สอดคล้องกับขนาดของธุรกิจและธรรมชาติและบริบทของ
การประกอบกิจการ
19. เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่เสียหายต่อสิทธิมนุษยชน ภาคธุรกิจควรบูรณาการข้อค้นพบ
จากการประเมินผลกระทบทั้งหมดของกระบวนการและบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และดำ�เนินการ
อย่างเหมาะสม
(a) การบูรณาการที่มีประสิทธิภาพเรียกร้องว่า
(i) ความรับผิดชอบต่อการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวถูกมอบหมายไปยังผู้มีบทบาทหน้าที่
และระดับที่เหมาะสมภายในธุรกิจนั้น
(ii) การตัดสินใจภายใน การจัดสรรงบประมาณ กระบวนการทั้งหมดสามารถทำ�ให้เกิด
การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อผลกระทบเหล่านั้น
(b) การดำ�เนินการที่เหมาะสมจะมีความหลากหลายตาม
(i) ภาคธุรกิจดังกล่าวเป็นผู้ก่อให้เกิดหรือมีส่วนทำ�ให้เกิดผลกระทบเสียหาย หรือ
เพียงแต่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะผลกระทบมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบ
กิจการ หรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
(ii) ขอบเขตอำ�นาจของธุรกิจในการแก้ไขผลกระทบเสียหาย
20. เพื่อตรวจสอบว่าผลกระทบเสียหายต่อสิทธิมนุษยชนได้รับการแก้ไข ภาคธุรกิจควรติดตามถึง
ความมีประสิทธิภาพของการตอบสนองของพวกเขา การติดตามควร
(a) อยู่บนพื้นฐานตัวชี้วัดทางปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม
(b) มีพื้นฐานมาจากผลสะท้อนที่จากทั้งแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
ที่ได้รับผลกระทบต่างๆ
21. เพื่ออธิบายว่าพวกเขาแก้ไขผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างไร ภาคธุรกิจควรเตรียมการสื่อสาร
ต่อภายนอก โดยเฉพาะเมื่อข้อกังวลถูกเสนอในนามของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ
ภาคธุรกิจที่การประกอบกิจการหรือบริบทของการประกอบกิจการ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ควรรายงานอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาจัดการอย่างไร ในทุกกรณี
การสื่อสารควร
(a) มีรูปแบบและมีความสม่ำ�เสมอ ที่สะท้อนให้เห็นผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของธุรกิจ
และสามารถเข้าถึงได้โดยกลุ่มเป้าหมาย
(b) ให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการประเมินความพอเพียงของการตอบสนองของธุรกิจ
ต่อผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในแต่ละกรณีที่เกี่ยวข้อง
(c) ในทางกลับกัน ไม่สร้างความเสี่ยงต่อผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ พนักงานหรือ
ต่อการเรียกร้องที่ชอบธรรม
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การเยียวยา
22. เมื่อภาคธุรกิจรู้ว่าตนเองเป็นผู้ก่อหรือมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบเสียหาย พวกเขาควรจัดให้มี
ความร่วมมือในการเยียวยาผ่านกระบวนการที่ชอบธรรม
บริบท
23. ในทุกบริบท ภาคธุรกิจควร
(a) ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด และเคารพสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับ
ระหว่างประเทศ เมื่อประกอบธุรกิจ
(b) พยายามดำ�เนินการตามวิธีที่เคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับ
ระหว่างประเทศ ในกรณีที่เผชิญกับข้อเรียกร้องที่ขัดแย้งกัน
(c) ปฏิบัติต่อความเสี่ยงของการก่อให้เกิด หรือมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรง เช่นเดียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
24. เมื่อมีความจำ�เป็นต้องจัดลำ�ดับความสำ�คัญของการดำ�เนินการแก้ไขผลกระทบเสียหายที่สำ�คัญ
และชัดเจน ภาคธุรกิจควรให้ความสำ�คัญเป็นลำ�ดับแรกเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่รุนแรง
หรือหากดำ�เนินการล่าช้าอาจส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือเยียวยาได้

4. แนวปฏิบัติของ OECD สำ�หรับบรรษัทข้ามชาติ
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นโยบายทั่วไป
บริษัทจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของประเทศที่ตนเข้าไปประกอบการอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึง
ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยควรจะ
1. มีส่วนส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในลักษณะที่เป็นการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
2. เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ได้รับผลจากการดำ�เนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับพันธะและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลของประเทศที่ตนเข้าไปประกอบการยึดถือปฏิบัติ
3. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนท้องถิน่ ผ่านการทำ�งานอย่างใกล้ชดิ ร่วมกัน รวมถึงผล
ประโยชน์ทางธุรกิจ พร้อมทั้งกิจการต่างๆ ของบริษัทในตลาดภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจที่ดี
4. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะยิ่ง การสร้างโอกาสในการทำ�งานและการจัดฝึกอบรม
ให้กับพนักงาน
5. ละเว้นการแสดงหาหรือยอมรับข้อยกเว้นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ
ความปลอดภัย แรงงาน ภาษี แรงจูงใจทางการเงิน และอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เป็นไปตามกฎหมายหรือเจตนารมณ์
ของกฎหมาย
6. สนับสนุนและยึดมั่นในหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี พัฒนาและใช้หลักปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติของ
บรรษัทภิบาลที่ดี
7. พัฒนาและใช้แนวทางการกำ�กับดูแลกันเองและระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยสร้างความ
สัมพันธ์ทดี่ ี ความมัน่ ใจ และความไว้วางใจระหว่างบรรษัทข้ามชาติกบั สังคมทีต่ นเองดำ�เนินธุรกิจอยู่
8. ส่งเสริมให้พนักงานรับรู้ เข้าใจนโยบายของบรรษัทข้ามชาติและสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้ โดย
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งจัดให้มีโครงงานฝึกอบรมต่างๆ
9. ละเว้นการลงโทษ หรือเลือกปฏิบัติต่อพนักงานที่รายงานโดยสุจริตใจต่อฝ่ายจัดการหรือเจ้าหน้าที่
รัฐเมื่อการกระทำ�ของบริษัทขัดต่อกฎหมาย แนวปฏิบัติของ OECD หรือนโยบายบริษัท
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10. การตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะด้านความเสีย่ ง เช่น ระบบจัดการความเสีย่ ง เพือ่ ป้องกันและลด
ทอนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระบุวิธีจัดการปัญหา โดยขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์
11. หลีกเลี่ยงการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลกระทบต่างๆ ที่กล่าวถึงในหลักปฏิบัติของ OECD
ในกิจกรรมต่างๆ และจัดการปัญหาเมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้น
12. หาทางป้องกันหรือลดทอนผลกระทบที่บริษัทอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา เมื่อผลกระทบเกิดขึ้น
โดยตรงจากการดำ�เนินงาน หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
13. นอกจากจะจัดการปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นตามหลักปฏิบัตินี้แล้ว ส่งเสริมให้คู่ค้าทางธุรกิจ
รวมถึงผู้รับจ้าง และผู้รับช่วงต่อ นำ�เอาหลักการด้านความรับผิดชอบตามแนวทางนี้ไปใช้ด้วย
14. มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาโอกาสที่จำ�เป็นสำ�หรับของพวกเขาในการมีส่วน
ร่วมวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อ
ชุมชนท้องถิ่น
15. ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่เหมาะสมในท้องถิ่น
บริษัทได้รับการส่งเสริมให้
1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือทีเ่ หมาะสมในการส่งเสริมเสรีภาพอินเทอร์เน็ตด้วยการเคารพเสรีภาพ
ในการแสดงออก การชุมนุม และการสมาคมออนไลน์
2. มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนความริเริ่มแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อยืนยันความรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสังคม
และเศรษฐกิจในประเทศกำ�ลังพัฒนา และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
รัฐมีหน้าที่ปกป้องสิทธิมนุษยชน บริษัทควรปฏิบัติตามกรอบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมายใน
ประเทศ
1. เคารพสิทธิมนุษยชน คือ การหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น และควรจัดการ
ปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่ตนเองเกี่ยวข้อง
2. ในบริบทที่ตนเองประกอบธุรกิจนั้น หลีกเลี่ยงการเป็นสาเหตุหรือก่อให้เกิดผลกระทบ และจัดการ
ปัญหาหากมีผลกระทบเกิดขึ้น
3. หาทางป้องกันหรือลดทอนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการดำ�เนินการทาง
ธุรกิจของตนเอง ผลิตภัณฑ์ และบริการจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ แม้ว่าจะตนเองไม่ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบก็ตาม
4. มีข้อผูกมัดเชิงนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชน
5. ตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะด้านสิทธิมนุษยชน ตามขนาดของธุรกิจ ลักษณะดำ�เนินงาน และ
บริบทของการดำ�เนินงานที่บริษัทมีส่วนให้เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
6. จัดให้มหี รือดำ�เนินการทางกฎหมายในการเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนทีต่ นเองเป็นสาเหตุ
หรือก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนนั้น
ความสัมพันธ์กับลูกจ้างและอุตสาหกรรม
1.

a) เคารพสิทธิของพนักงานในการจัดตั้งหรือหรือเข้าร่วมสหภาพแรงงาน และเป็นตัวแทนของ
องค์กรที่พวกเขาเลือกเอง
b) เคารพสิทธิในการเข้าร่วมสหภาพหรือเป็นตัวแทนขององค์กรทีพ่ วกเขาเข้าร่วม ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างร่วมเจรจาและต่อรอง ทั้งในระดับปัจเจก หรือผ่านสมาคมของลูกจ้างเพื่อบรรลุ
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการจ้างงาน
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2.

3.
4.

5.
6.

7.
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c) กำ�จัดและต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก และหามาตรการที่มีประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วนในการ
ห้ามการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด
d) กำ�จัดและต่อต้านการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ
e) ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างในการทำ�งานหรือตำ�แหน่งด้วยเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา
ความเห็นทางการเมือง พื้นฐานทางสังคม เว้นเสียแต่ว่าการแบ่งแยกนั้นจะเป็นข้อกำ�หนด
โดยธรรมชาติของตัวงาน หรือเป็นไปเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียม
ผ่านนโยบายของรัฐบาล
a) จัดหาสิ่งอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้แทนของลูกจ้าง ซึ่งอาจเป็นสิ่งจำ�เป็นในการพัฒนา
ข้อตกลงร่วมกันที่ได้ผล
b) ให้ข้อมูลที่จำ�เป็นในการเจรจาเงื่อนไขการจ้างงานต่อผู้แทนของลูกจ้าง
c) ให้ข้อมูลผลดำ�เนินงานของบริษัทที่เป็นธรรมและถูกต้องแก่ลูกจ้างและตัวแทนของลูกจ้าง
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและให้การปรึกษาระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้แทน
ของลูกจ้าง เมื่อมีปัญหาที่ต้องแก้ร่วมกัน
a) รักษามาตรฐานการจ้างงานและอุตสาหกรรมไม่ให้ด้อยกว่าลูกจ้างที่อยู่ในประเทศต้นทาง
b) การดำ�เนินงานของบริษัทในประเทศกำ�ลังพัฒนาต้องจัดให้มีค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และ
เงื่อนไขในการทำ�งานที่ดีที่สุดภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลในประเทศนั้น ซึ่งควรสัมพันธ์
กับสถานะของบริษทั โดยอย่างน้อยทีส่ ดุ ต้องตอบสนองต่อความต้องการพืน้ ฐานของพนักงาน
และครอบครัวของพวกเขา
c) มีขั้นตอนต่างๆ เพียงพอต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เมื่อต้องจ้างพนักงาน ให้จ้างพนักงานที่อยู่ในท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจัด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความทักษะความสามารถ ร่วมกับผู้แทนของลูกจ้าง และหน่วยงานรัฐบาลตาม
ความเหมาะสม
เมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในลักษณะที่จะมีผลโดยตรงกับความเป็นอยู่ของลูกจ้าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ออกทีละหลายคน บริษัทจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วง
หน้าแก่ผู้แทนของลูกจ้าง และหน่วยงานรัฐบาลตามความเหมาะสม และร่วมมือกับผู้แทนของ
ลูกจ้าง เพื่อกระทำ�ทุกวิถีทางที่จะลดผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยถ้าเป็นไปได้ ฝ่ายจัดการควรแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะ
ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าจะดำ�เนินการดังกล่าว
เมื่อเจรจาเงื่อนไขการทำ�งานกับผู้แทนของลูกจ้าง หรือเมื่อลูกจ้างใช้สิทธิในการรวมตัว ไม่ขู่ที่จะย้าย
ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัทออกจากประเทศ หรือนำ�ลูกจ้างจากส่วนอื่นของบริษัทเข้ามาในประเทศ
เพื่อที่จะเบี่ยงเบนผลการเจรจาอย่างไม่เป็นธรรม หรือเพื่อสกัดกั้นการใช้สิทธิในการรวมตัว
อนุญาตให้ผู้แทนของลูกจ้างเป็นผู้แทนในการเจรจากับบริษัท และอนุญาตให้มีการปรึกษาระหว่าง
ผู้แทนของลูกจ้างกับผู้แทนของฝ่ายจัดการที่มีสิทธิในการตัดสินใจในประเด็นนั้นๆ

สิ่งแวดล้อม
บริษทั จะต้องดำ�เนินการโดยคำ�นึงถึงการปกป้องสิง่ แวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และประกอบกิจการ
ในลักษณะที่มุ่งเน้นผลไปยังการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามขอบเขตของกฎหมาย ข้อบังคับ และการปฏิบัติในประเทศที่
ตนดำ�เนินกิจการ และสอดคล้องกับข้อตกลง หลักการ วัตถุประสงค์ และมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยบริษัทควร
1. จัดตั้งและดูแลรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริษัท รวมทั้ง
a) การรวบรวมและประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
อันเป็นผลจากการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอและตรงตามเวลาที่เหมาะสม
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b) กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชี้วัดได้ รวมทั้งการทบทวนเป้าหมาย
ดังกล่าวเป็นระยะ
c) ตรวจสอบและยืนยันความก้าวหน้าของเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัยเป็นประจำ�
พิจารณาประเด็นด้านต้นทุน ความลับทางธุรกิจ และการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
ดังต่อไปนี้
a) เปิดเผยข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อสาธารณะและ
ลูกจ้างอย่างเพียงพอและตรงตามเวลาที่เหมาะสม โดยอาจรวมถึงรายงานความก้าวหน้า
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
b) สื่อสารและปรึกษากับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัยโดยตรง อย่างเพียงพอและตรงตามเวลาที่เหมาะสม
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยที่อาจเกิดจากการผลิต
และการใช้สินค้าและบริการตลอดอายุการใช้งาน
ทำ�ความเข้าใจความเสีย่ งทีเ่ กิดความเสียหายร้ายแรงต่อสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และไม่ใช้
เหตุผลทีไ่ ม่นา่ เชือ่ ถือทางวิทยาศาสตร์ในการเลือ่ นการประเมินต้นทุนและผลลัพธ์เพือ่ ป้องกันหรือลด
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
มีแผนการป้องกัน ลดทอน หรือควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพที่ร้ายแรง รวมทั้งอุบัติเหตุ
และเหตุเร่งด่วน และมีกลไกในการรายงานปัญหาดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันที
พัฒนาผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกระทำ�กิจกรรมต่อไปนี้ทั้งในบริษัทและห่วงโซ่
อุปทานตามความเหมาะสม
a) ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการดำ�เนินการในทุกส่วนขององค์กรที่สะท้อนถึงมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
b) พัฒนาสินค้าหรือบริการที่ไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
ที่ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถนำ�มาใช้ใหม่
หรือทำ�ลายได้อย่างปลอดภัย
c) ส่งเสริมระดับการรับรู้และความเข้าใจของผู้บริโภคถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การใช้สินค้าหรือบริการของบริษัท รวมทั้งจัดหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์
d) วิจัยหาวิถีทางพัฒนาเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในระยะยาว
ให้การศึกษาและฝึกอบรมลูกจ้างเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการสัมผัสวัตถุมีพิษ
และการป้องกันอุบตั เิ หตุทางสิง่ แวดล้อม และการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม เช่น กระบวนการประเมิน
ด้านสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มีส่วนในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจ เช่น การรณรงค์การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในลักษณะความร่วมมือและโครงการริเริ่ม

ด้านผลประโยชน์ของผู้บริโภค
ธุรกิจจะต้องปฏิบัติต่อผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านการค้า การตลาด และการโฆษณา และมีขั้นตอน
ที่เหมาะสมในการควบคุมคุณภาพและรับผิดชอบต่อสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยควร
1. ตรวจสอบว่าสินค้าหรือบริการของตนมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพต่อผู้บริโภค
ตามที่กำ�หนด รวมถึงการติดฉลาก คำ�เตือนและข้อมูลสินค้า
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและชัดเจนสำ�หรับการตัดสินใจของผู้บริโภค
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5.
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ทั้งด้านราคา การใช้งาน ความปลอดภัย และผลต่อสิ่งแวดล้อม การบำ�รุงรักษา การจัดเก็บ
และการทำ�ลาย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบได้
จัดให้มีช่องทางแก้ปัญหา หรือข้อโต้แย้งที่เข้าถึงได้ เป็นธรรม ใช้งานได้ และมีประสิทธิภาพ
อย่างรวดเร็ว ภายใต้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เหมาะสม
ไม่ละเว้นข้อมูล หรือกระทำ�การอันเป็นการหลอกลวง เบี่ยงเบนประเด็น หรือไม่เป็นธรรม
สนับสนุนความพยายามในการส่งเสริมการให้การศึกษาแก่ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางธุรกิจที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความสามารถของผู้บริโภค ในการมีข้อมูลในการตัดสินใจ
ต่อสินค้า บริการ และการตลาดที่ซับซ้อน มีความเข้าใจผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสังคม และสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน
เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค และมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าข้อมูล
ที่ถูกรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และกระจายเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่และโปร่งใสในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพ
หรือความปลอดภัยที่เกิดจากการบริโภคหรือใช้สินค้าของตน

5. มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน (Standards on Environmental
and Social Sustainability) หลักเกณฑ์ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ
(International Finance Corporation-IFC)
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ประการ คือ
หลักปฏิบัติที่ 1
หลักปฏิบัติที่ 2
หลักปฏิบัติที่ 3
หลักปฏิบัติที่ 4
หลักปฏิบัติที่ 5
หลักปฏิบัติที่ 6
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การประเมินและจัดการผลกระทบและความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
แรงงานและสภาพการทำ�งาน
ประสิทธิภาพของทรัพยากรและการป้องกันมลพิษ
สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน
การถือครองที่ดิน และอพยพออกโดยไม่สมัครใจ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 7 ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
หลักปฏิบัติที่ 8 มรดกทางวัฒนธรรม
หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ได้แก่ หลักปฏิบัติที่ 1, 2, 4, 5 และ 7 ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
หลักปฏิบัติที่ 1 การประเมินและจัดการผลกระทบและความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภาคธุรกิจควรเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งหมายถึงการหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น และจัดการ
ปัญหาผลกระทบทางสิทธิมนุษยชนที่บริษัทอาจสร้างขึ้น แต่ละมาตรฐานการปฏิบัติมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบและประเมินสถานะขององค์กรด้วยมาตรฐานการปฏิบัตินี้จะทำ�ให้ลูกหนี้
จัดการในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ได้
ลูกหนี้ทำ�งานร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบและบุคคลที่สามในการปฏิบัติตามกระบวนการประเมิน
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
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เกณฑ์ในการพิจารณา
] นโยบาย ควรมีการกำ�หนดกรอบการประเมินทางสังคมและกระบวนการจัดการ โดยระบุโครงการ
อย่างเจาะจง ซึ่งดำ�เนินการภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น และปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ
] การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบของโครงการ
อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ซึ่งรวมถึง
ประเด็นที่เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบควรต้อง
คำ�นึงถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรง และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ผลกระทบจากสิ่งที่
ไม่ได้วางแผนไว้แต่คาดการณ์ได้วา่ จะได้รบั ผลกระทบจากโครงการ ผลกระทบสะสมอันเกิดจากโครงการ
] แนวทางจัดการ มีการจัดทำ�แผนปฏิบต
ั งิ านด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมทีไ่ ด้ก�ำ หนดผลลัพธ์และการปฏิบตั ิ
เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งถูกระบุไว้ในกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ
] ความสามารถขององค์ ก ร ความรั บ ผิ ด ชอบทางสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมที่ สำ � คั ญ ควรได้ รั บ การนิ ย าม
และสื่อสารอย่างดีไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องและทุกคนในองค์กร
] การเตรียมพร้อมและรับมือในกรณีฉุกเฉิน
] การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และวางแผนกระบวนการมีส่วนร่วม
] มีการเปิดเผยข้อมูลของโครงการต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ มีกระบวนการปรึกษาหารือที่เปิดโอกาส
ให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้แสดงความคิดเห็นต่อผลกระทบและความเสี่ยงของโครงการ รวมทั้ง
กระบวนการบรรเทาปัญหา ที่ลูกหนี้ควรจะพิจารณาและตอบข้อสงสัย
] การเฝ้าระวังและตรวจสอบ มีแผนการแก้ไขปัญหาชัดเจน จัดทำ�รายงานต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
อย่างต่อเนื่อง
หลักปฏิบัติที่ 2 แรงงานและสภาพการทำ�งาน
แรงงานโดยตรงและแรงงานของบริษัทที่เป็นบุคคลที่สาม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เกณฑ์ในการพิจารณา
สภาพการทำ�งานและการจัดการความสัมพันธ์ของพนักงาน
] นโยบายทรัพยากรบุคคลและกระบวนการทำ�งาน :
F
มีการให้ข้อมูลแก่พนักงานที่ชัดเจนและเข้าใจได้เกี่ยวกับสิทธิของพนักงานตามกฎหมาย
รวมทั้งสิทธิต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับชั่วโมงการทำ�งาน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย
สิทธิประโยชน์ต่างๆ
F
สภาพการทำ�งานและลักษณะการจ้างงาน ในกรณีที่มีแรงงานต่างชาติ ลูกหนี้ต้องให้ความสำ�คัญ
เท่าเทียมกับผู้ที่ไม่ใช่แรงงานต่างชาติ
F
สหภาพแรงงาน ลูกหนี้ควรตระหนักถึงสิทธิในการรวมกลุ่มและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
F
การไม่เลือกปฏิบัติและความเท่าเทียม ลูกหนี้ต้องไม่ตัดสินบนพื้นฐานจากเรื่องส่วนตัว
ที่ไม่เกี่ยวกับงาน
F
การลดขนาด การลดขนาดบริษัทควรวางอยู่บนหลักการไม่เลือกปฏิบัติและสะท้อนให้เห็นว่า
มีการปรึกษาหารือกับพนักงาน สหภาพแรงงาน และมีการรวมกลุ่มต่อรอง
F
กลไกเยียวยา ลูกหนี้จัดหากลไกเยียวยาให้กับพนักงาน ตั้งแต่ตอนที่รับสมัครพนักงาน
และทำ�ให้เข้าถึงง่าย
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]

]

]

]

การคุ้มครองแรงงาน
F
แรงงานเด็ก ลูกหนี้ต้องไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ในกรณีที่กฎหมายบางประเทศอนุญาตให้ใช้แรงงาน
เด็กอายุต่ำ�กว่า 18 ปีได้ ลูกหนี้ต้องไม่ขูดรีดทางเศรษฐกิจและไม่ให้ทำ�งานที่เสี่ยงต่ออันตราย
F
แรงงานที่ถูกบังคับ ต้องไม่มีแรงงานที่ไม่ได้ทำ�งานด้วยความสมัครใจ และเป็นแรงงานค้ามนุษย์
สุขภาพในการทำ�งานและความปลอดภัย ต้องจัดหาสถานทีท่ �ำ งานทีป่ ลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุ
ในการทำ�งาน
การจ้างงานของบุคคลภายนอก (Workers Engaged by Third Parties)
F
ในการทำ�สัญญาจ้างงาน ลูกหนี้ใช้เหตุผลทางการค้าเพื่อให้มั่นใจว่า คู่สัญญามีชื่อเสียงที่ดีและ
ปฏิบัติตามกฎหมายในการปฏิบัติต่อแรงงานของพวกเขา และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ
F
ลูกหนี้จัดทำ�นโยบายและกระบวนการจัดการและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างภายนอก
ปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ โดยใช้เหตุผลทางการค้าเพื่อให้ข้อกำ�หนดนี้อยู่ในการทำ�สัญญาต่อกัน
F
ลูกหนี้ต้องแน่ใจว่าแรงงานสัญญาจ้างสามารถเข้าถึงกลไกการเยียวยาได้
ห่วงโซ่อุปทาน
F
หากลูกหนี้พบว่ามีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างเหมาะสม
และต้องมีการติดตามเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง หากแรงงานในห่วงโซ่อุปทานตกอยู่ในภาวะ
เสี่ยงสูง ลูกหนี้ต้องจัดหามาตรการลดทอน และมั่นใจได้ว่าจะมีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
F
หากไม่มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ลูกหนี้จะเปลี่ยนไปทำ�งานกับคู่ค้าที่สามารถแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติได้
หลักปฏิบัติที่ 4 สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน

มาตรฐานข้อนี้พิจารณากิจกรรมของโครงการ เครื่องมือ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ส่งผลต่อความเสี่ยง
และผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากการดำ�เนินงานของโครงการ
เกณฑ์ในการพิจารณา
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สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน
ลูกหนี้จะประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบตลอดระยะเวลาการดำ�เนินโครงการ
และมีมาตรการป้องกันและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทีด่ รี ะดับสากล เช่น แนวทางของธนาคารโลก
] โครงสร้างพืน
้ ฐาน การออกแบบอุปกรณ์และความปลอดภัย ลูกหนีจ้ ะออกแบบ ก่อสร้าง ดำ�เนินการ และ
ปลดระวางอุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการตามมาตรฐานการปฏิบัติสากล ซึ่งจะคำ�นึงถึงความปลอดภัยและ
ผลกระทบต่อบุคคลอื่นๆ หรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ สำ�หรับโครงการที่มีการเคลื่อนย้าย
โดยใช้พื้นที่สาธารณะ ลูกหนี้ต้องป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หรือทำ�ให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ
] การจั ด การวั ส ดุ ที่ อั น ตรายและความปลอดภั ย ลู ก หนี้ จ ะหลี ก เลี่ ย งหรื อ ทำ � ให้ วั ต ถุ อั น ตรายและ
สสารอื่นๆ ของโครงการที่อาจถูกปล่อยออกมาส่งผลต่อชุมชนน้อยที่สุด ลูกหนี้จะใช้เหตุผลทางการค้า
เพื่อควบคุมการขนส่งวัตถุอันตรายให้ปลอดภัย รวมทั้งการขนส่งและกำ�จัดของเสียจากโครงการ
เพื่อไม่ให้ชุมชนได้รับผลกระทบ
] ระบบนิเวศบริการ
] การก่อให้เกิดโรคต่อชุมชน (Community Exposure to Disease) ลูกหนี้หลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบ
ต่อแหล่งน้ำ�ของชุมชน โรคที่เกิดจากแมลง หรือโรคติดต่อที่เกิดจากการดำ�เนินงานของโครงการ
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]

การเตรียมพร้อมและรับมือในภาวะฉุกเฉิน ลูกหนี้ต้องช่วยเหลือและร่วมมือกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
หน่วยงานท้องถิ่น และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

ความปลอดภัยของบุคลากร
คุ้มครองความปลอดภัยของพนักงานและแรงงานที่เป็นสัญญาจ้าง โดยประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ ลูกหนี้จะตรวจสอบในกรณีที่มีข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยของ
บุคลากรเกิดขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก และรายงานต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
หลักปฏิบัติที่ 5 การถือครองที่ดิน และอพยพออกโดยไม่สมัครใจ
เกี่ยวข้องกับการที่โครงการเข้าไปถือครองที่ดิน และส่งผลกระทบให้ชุมชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินนี้ได้ การย้ายถิ่นโดยไม่สมัครใจเป็นทั้งการไร้ถิ่นฐานทางกายภาพ และการไร้ถิ่นฐานทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ นี้ ใ นกรณี ข องการเวนคื น ที่ ดิ น การต่ อ รองกั น กั บ ผู้ ซื้ อ ซึ่ ง อาจจะไปพึ่ ง การเวนคื น ที่ ดิ น หรื อ
การบังคับทางกฎหมายอื่นๆ หากการต่อรองไม่เป็นผล
เกณฑ์ในการพิจารณา
เรื่องทั่วไป
] การออกแบบโครงการ ลูกหนี้ต้องพิจารณาตัวเลือกที่หลีกเลี่ยงหรือทำ�ให้การไร้ถิ่นฐานทางกายภาพและ
เศรษฐกิจลดน้อยลง พร้อมทั้งสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม และให้
ความสนใจพิเศษต่อคนจนและผู้เปราะบาง
] การชดเชยและผลประโยชน์ที่คนไร้ที่อยู่จะได้รับ ลูกหนี้ต้องเสนอเงินชดเชยแก่ชุมชนและประชาชน
ที่สูญเสียทรัพย์สินเต็มจำ�นวน และช่วยทำ�ให้มาตรฐานชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขากลับมา
เป็นเหมือนเดิม มาตรฐานการชดเชยต้องโปร่งใส
] การมีส่วนร่วมของชุมชน ลูกหนี้ต้องให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการฟื้นฟู
และการจัดหาทีอ่ ยูใ่ หม่ การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและการมีสว่ นร่วมของชุมชนและประชาชนทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่วงวางแผน การนำ�มาใช้ การติดตาม และประเมินค่าชดเชย
] กลไกการเยียวยา ลูกหนี้จะจัดทำ�กลไกการเยียวยาตามหลักปฏิบัติที่ 1
] แผนการตั้งถิ่นฐานใหม่และฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้เหมือนเดิมและการปรับใช้ เมื่อการย้ายโดยไม่สมัครใจ
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ต้องไร้ถิ่นฐานจากโครงการ
ตามข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ และกำ�หนดว่าใครจะได้ค่าตอบแทนและความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
การไร้ถิ่นฐาน
พิจารณาทั้งการไร้ถิ่นฐานทางกายภาพและเศรษฐกิจ
ความรับผิดชอบของภาคเอกชนภายใต้การบริหารด้านการจัดหาที่อยู่ใหม่ของรัฐ
บริษัทควรจะทำ�งานร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการจัดหาที่อยู่ในใหม่ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
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หลักปฏิบัติที่ 7 ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
เกณฑ์ในการพิจารณา
ทั่วไป
] หลี ก เลี่ ย งผลกระทบที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ลู ก หนี้ จ ะวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งทางสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
และกระบวนการประเมินผลกระทบ ทุกชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อยู่ในโครงการ รวมทั้งผลกระทบ
โดยอ้อม
] การมีส่วนร่วมและฉันทามติ ลูกหนี้จะจัดทำ�กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ได้รับ
ผลกระทบ กระบวนการนี้รวมถึงการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และการวางแผน การเปิดเผยข้อมูล
การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมด้วยอย่างคำ�นึงถึงมารยาททางวัฒนธรรม
หลักการยินยอมที่ได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้า และเป็นอิสระ
(Circumstances Requiring Free, Prior, and Informed Consent)
] ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและทีด
่ นิ ซึง่ มีความเป็นเจ้าของตามจารีตประเพณี ชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม
มักผูกพันกับทีด่ นิ ของตนเองและทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ ชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมอาจจะไม่ได้ครอบครองทีด่ นิ
ตามกฎหมาย หากมีการไปตั้งโครงการบนพื้นที่ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ลูกหนี้จะปฏิบัติดังต่อไปนี้
F
มีการยืนยันด้วยเอกสารว่าโครงการจะหลีกเลี่ยง หรือใช้ที่ดินให้น้อยที่สุด หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ เสนอค่าชดเชย โดยคำ�นึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและเหมาะสมทางวัฒนธรรม
F
จัดหาที่อยู่ใหม่ให้กับชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่เป็นที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำ�นึงถึง
ความเหมาะสมทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมด้วย
F
มรดกทางวัฒนธรรมที่สำ�คัญ หากโครงการมีผลกระทบรุนแรงต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม โครงการต้องหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ลูกหนี้
ต้องปฏิบัติตามแนวคิดและหลักการยินยอมที่ได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระของ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
การบรรเทาปัญหาและผลประโยชน์จากการพัฒนา (Mitigation and Development Benefits)
ลู ก หนี้ แ ละชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจะหามาตรการบรรเทาปั ญ หาตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ข้ อ ที่ 1
โดยเป็นมาตรการที่ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในชุมชนที่ได้รับผลกระทบเห็นด้วย มีการพิจารณาค่าชดเชยและ
ประโยชน์ที่ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้
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ความรับผิดชอบของภาคเอกชนเมื่อรัฐรับผิดชอบประเด็นการจัดการ
ภาคเอกชนทำ�งานร่วมกับหน่วยงานรัฐเพื่อให้การดำ�เนินโครงการเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติข้อที่ 1

6. มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะประเด็นสิทธิมนุษยชน
(Global Reporting Initiatives - GRI)
การลงทุน
G4-HR1 สัดส่วนและจำ�นวนข้อตกลงและพันธสัญญาในการลงทุนที่สำ�คัญทั้งหมด รวมถึงข้อกำ�หนดอื่นๆ
ที่ครอบคลุมถึงข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชน หรือเคยผ่านการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
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G4-HR2 ระยะเวลาทั้งหมด (คิดเป็นชั่วโมง) ในการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการของบริษัท รวมทั้งสัดส่วนของ
พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม
ก. รายงานระยะเวลาทั้งหมด (คิดเป็นชั่วโมง) ในการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการของบริษัท
ข. รายงานสัดส่วนของพนักงานทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับนโยบายและกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับด้านสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการของบริษัท
การไม่เลือกปฏิบัติ
G4-HR3 จำ�นวนครั้งของกรณีการเลือกปฏิบัติทั้งหมดและการดำ�เนินการเพื่อแก้ไข
ก. รายงานจำ�นวนกรณีทั้งหมดของการเลือกปฏิบัติในช่วงของการรายงาน
ข. รายงานสถานะของกรณีการเลือกปฏิบัติและการดำ�เนินการเพื่อแก้ไข อ้างอิงตามขั้นตอน:
] กรณีที่ได้รับการพิจารณาโดยบริษัท
] แผนสำ�หรับการเยียวยาที่กำ�ลังถูกนำ�มาใช้
] แผนสำ�หรับการเยียวยาทีถ
่ กู นำ�มาใช้ และผลลัพธ์ตามการประเมินผ่านกระบวนการประเมิน
การจัดการภายใน
] กรณีที่ไม่เป็นประเด็นอีกต่อไป
เสรีภาพในการสมาคมและร่วมเจรจาต่อรอง
G4-HR4 การปฏิบตั กิ ารและคูค่ า้ สำ�คัญทีไ่ ด้รบั การระบุวา่ สิทธิในการแสดงออกถึงเสรีภาพในการสมาคมและ
ร่วมเจรจาต่อรอง อาจได้รบั การละเมิดหรือมีความเสีย่ งสูง และการดำ�เนินการทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ส่งเสริม
สิทธิเหล่านี้
ก. รายงานการปฏิบัติการและคู่ค้าสำ�คัญที่ได้รับการระบุว่าสิทธิในการแสดงออกถึงเสรีภาพใน
การสมาคมและร่วมเจรจาต่อรอง อาจได้รับการละเมิดหรือมีความเสี่ยงสูง ทั้งในรูปแบบของ:
] ประเภทของการปฏิบัติการ (เช่น โรงงานการผลิต) และคู่ค้า
] ประเทศหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่มีการปฏิบัติการและคู่ค้าที่มีความเสี่ยง
ข. รายงานการดำ�เนินการที่เกิดขึ้นในช่วงของการรายงาน เพื่อส่งเสริมสิทธิในการแสดงออกถึง
เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง
แรงงานเด็ก
G4-HR5 การปฏิบัติการและคู่ค้าสำ�คัญที่ได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูงต่อกรณีการใช้แรงงานเด็ก
และมาตรการที่ใช้เพื่อยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก
ก. รายงานการปฏิบัติการและคู่ค้าสำ�คัญที่ได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูงต่อกรณี:
] แรงงานเด็ก
] แรงงานอายุน้อยที่ต้องทำ�งานที่เสี่ยงภัย
ข. รายงานการปฏิบัติการและคู่ค้าสำ�คัญที่ได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูงต่อกรณีการใช้
แรงงานเด็ก ทั้งในรูปแบบของ:
] ประเภทของการปฏิบัติการ (เช่น โรงงานการผลิต) และคู่ค้า
] ประเทศหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่มีการปฏิบัติการและคู่ค้าที่มีความเสี่ยง
ค. รายงานมาตรการที่ใช้โดยบริษัทในช่วงของการรายงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยกเลิกการใช้
แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ
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แรงงานบังคับ
G4-HR6 การปฏิบัติการและคู่ค้าสำ�คัญที่ได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูงต่อกรณีการใช้แรงงานที่ถูกบังคับ
และมาตรการที่ใช้เพื่อกำ�จัดการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ
ก. รายงานการปฏิบัติการและคู่ค้าสำ�คัญที่ได้รับการระบุวา่ มีความเสี่ยงสูงต่อกรณีการใช้แรงงาน
ที่ถูกบังคับ ในแง่ของ:
] ประเภทของการปฏิบัติการ (เช่น โรงงานการผลิต) และคู่ค้า
] ประเทศหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่มีการปฏิบัติการและคู่ค้าที่มีความเสี่ยง
ข. รายงานมาตรการทีใ่ ช้ในช่วงของการรายงาน เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการกำ�จัดการใช้แรงงานบังคับ
ทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
การดำ�เนินการด้านความปลอดภัย
G4-HR7 สัดส่วนของพนักงานด้านความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรม ภายใต้นโยบายหรือกระบวนการ
ดำ�เนินงานขององค์กร ในด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ
ก. รายงานสัดส่วนของพนักงานด้านความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรม ภายใต้นโยบายหรือ
กระบวนการดำ�เนินงานขององค์กร ในด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการด้าน
ความปลอดภัย
ข. รายงานว่าข้อกำ�หนดด้านการฝึกอบรม ได้ถกู นำ�ไปใช้กบั หน่วยงานทีส่ ามทีเ่ ป็นผูจ้ ดั หาพนักงาน
รักษาความปลอดภัยหรือไม่
สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
G4-HR8 จำ�นวนครั้งของกรณีความรุนแรงที่รวมถึงการละเมิดสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมและการดำ�เนินการ
ที่เกิดขึ้น
ก. รายงานจำ�นวนกรณีทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง รวมถึงการละเมิดสิทธิชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิมและการดำ�เนินการที่เกิดขึ้น ในช่วงของการรายงาน
ข. รายงานสถานะของกรณีที่เกิดขึ้นและการดำ�เนินการของบริษัท อ้างอิงตาม:
] กรณีที่ได้รับการพิจารณาโดยบริษัท
] แผนสำ�หรับการเยียวยาที่กำ�ลังถูกนำ�มาใช้
] แผนสำ�หรับการเยียวยาที่ถูกนำ�มาใช้แล้ว และผลลัพธ์ตามการประเมินผ่านกระบวนการ
ประเมินการจัดการภายใน
] กรณีที่ไม่จำ�เป็นต้องดำ�เนินการแก้ไขอีกต่อไป
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การประเมิน
G4-HR9 สัดส่วนและจำ�นวนปฏิบัติการทั้งหมด ที่เคยถูกพิจารณาด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือการประเมิน
ผลกระทบ
ก. รายงานจำ�นวนทั้งหมดและสัดส่วนของปฏิบัติการ ที่เคยถูกพิจารณาด้านสิทธิมนุษยชน
และ/หรือการประเมินผลกระทบ แบ่งตามประเทศ
การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนของคู่ค้า
G4-HR10 สัดส่วนของคู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเงื่อนไขด้านสิทธิมนุษยชน
ก. รายงานสัดส่วนของคู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเงื่อนไขด้านสิทธิมนุษยชน
G4-HR11 ผลกระทบด้านลบที่สำ�คัญในด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
ในห่วงโซ่อุปทาน และการดำ�เนินการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขและป้องกัน
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ก. รายงานจำ�นวนของคู่ค้าที่จำ�เป็นต้องได้รับการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ข. รายงานจำ�นวนของคู่ค้าที่ได้รับการระบุว่ามีผลกระทบด้านลบที่สำ�คัญในด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
ค. รายงานผลกระทบด้านลบทีส่ �ำ คัญในด้านสิทธิมนุษยชน ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ จริงและมีความเป็นไปได้ที่
จะเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
ง. รายงานสัดส่วนของคู่ค้าที่ได้รับการระบุว่ามีผลกระทบด้านลบที่สำ�คัญในด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และมีการปรับปรุงแก้ไขหลังได้รับการ
ประเมินผลกระทบ
จ. รายงานสัดส่วนของคู่ค้าที่ได้รับการระบุว่ามีผลกระทบด้านลบที่สำ�คัญในด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และได้ถูกระงับความสัมพันธ์กับบริษัท
หลังได้รับการประเมินแล้ว พร้อมระบุเหตุผล
กลไกการร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
G4-HR12 จำ�นวนการร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ที่ได้รับการยื่นคำ�ร้อง ระบุ และแก้ไข ผ่านกลไก
การร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ
ก. รายงานจำ�นวนการร้องทุกข์ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ที่ได้รับการยื่นผ่านกลไก
การร้องทุกข์อย่างเป็นทางการในช่วงของการรายงานความยั่งยืน
ข. จากกรณีการร้องทุกข์ทั้งหมด รายงานว่ามีกี่กรณีที่:
] ได้รับการระบุในช่วงของการรายงานความยั่งยืน
] ได้รับการแก้ไขในช่วงของการรายงานความยั่งยืน
ค. รายงานจำ�นวนการร้องทุกข์ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ที่ได้รับการยื่นก่อน แต่ได้
รับการแก้ไขภายในช่วงของการรายงานความยั่งยืน

7. ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับภาคธุรกิจ (Human Rights Indicators
for Business) สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก
ภูมิหลังและระเบียบวิธี
ตัวชี้วัดออกแบบและพัฒนาโดย DIHR ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากสมาพันธ์อุตสาหกรรมเดนมาร์ก กองทุน
พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อประเทศกำ�ลังพัฒนาแห่งเดนมาร์ก บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ และคณะกรรมาธิการ
ด้านแรงงานและสังคมของสหภาพยุโรป
มีการเข้าร่วมพัฒนาตัวชี้วัดซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ วงสนทนาเพื่อตรวจสอบกว่า 40 ครั้ง และการประชุม
กับธนาคารและกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ
การวิจารณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนเป็นทั้งผู้วิจารณ์และประเมินตัวชี้วัด พวกเขาได้รับ
คัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางสิทธิมนุษยชน และได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน สิทธิทาง
สังคมและวัฒนธรรม และกลุ่มเปราะบางต่างๆ
การวิจารณ์แบบสนทนา การจับคู่ของบริษัทกับตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน 40 กลุ่ม วิจารณ์เนื้อหา
ของตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ของการจับคู่ คือ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทและองค์กรพัฒนาเอกชน
หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มจะได้พบกับตัวแทนของ DIHR เพื่ออภิปราย และให้คำ�แนะนำ�ในการปรับปรุง ผลที่เกิดขึ้น
คือ มีการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการตกลงร่วมกัน
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การประชุมกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หลังจากขั้นตอนการวิจารณ์แบบสนทนาแล้ว ประเด็นที่สำ�คัญจะได้รับการ
ตรวจสอบจากกรรมการผู้เชี่ยวขาญที่ประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มสิทธิมนุษยชน 5 คน และจากภาคธุรกิจ 5 คน
ภาพแสดงตัวอย่างช่องประเมินการดำ�เนินการตามตัวชี้วัด

ในปี พ.ศ. 2557 สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้ปรับปรุงเนื้อหาของตัวชี้วัดให้ทันสมัยขึ้น เพื่อสะท้อน
ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยสามารถแบ่งเป็น 8 ด้านหลัก ดังนี้ (1) การบริหารจัดการ (2)
ทรัพยากรบุคคล (3) ความปลอดภัยและสุขภาวะในที่ทำ�งาน (4) คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการทำ�การตลาด (5)
ผลกระทบต่อชุมชน (6)  การจัดการด้านความปลอดภัย (7) กิจการที่เกี่ยวกับกฎหมายและรัฐบาล (8) ผู้รับเหมา
และห่วงโซ่อุปทาน ในแต่ละด้านจะประกอบด้วยประเด็นย่อย และตัวชี้วัดที่มีลักษณะของคำ�ถามที่เป็นรายละเอียด
ของแต่ละประเด็นย่อย เนื่องจากมาตรฐานนี้มีกว่า 1,000 ตัวชี้วัด ในรายงานนี้จึงจะหยิบยกเฉพาะตัวชี้วัดบางส่วน
ที่น่าสนใจของแต่ละประเด็นย่อยเท่านั้น
ประเด็นหลักที่ 1 การบริหารจัดการ
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ประเด็นย่อย
1.1 ข้อผูกมัดทางนโยบาย
1.1.1 บริษัทมีข้อผูกมัดทางนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจหรือไม่
1.1.2 บริษัทมีการสื่อสารข้อผูกมัดทางนโยบายทั้งภายนอกและภายในองค์กรหรือไม่
1.2 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่สำ�คัญ
1.2.1 บริษทั มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทีส่ �ำ คัญด้านสิทธิมนุษยชนทีต่ นเองเกีย่ วข้องหรือไม่
1.3. การบูรณาการและการปฏิบัติในการประเมินข้อค้นพบ
1.3.1 ข้อค้นพบจากการประเมินผลกระทบได้รับการบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติหน้าที่และ
กระบวนการต่างๆ ภายในบริษัทหรือไม่
1.3.2 บริษัทเข้าใจธรรมชาติการทำ�งานของตนเองที่เกี่ยวข้อง (เป็นสาเหตุ สร้าง เชื่อมโยง)
ต่อสิทธิมนุษยชนหรือปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือไม่
1.3.3 เมื่อจำ�เป็นต้องลงมือปฏิบัติเพื่อจัดการปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทเริ่มต้น
จากผลกระทบที่รุนแรงที่สุดหรือไม่
1.4 การติดตามและการสื่อสารในการป้องกันผลกระทบและการบรรเทาปัญหา
1.4.1 บริษัทมีการติดตามประสิทธิภาพจากการตอบสนองต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่
1.4.2 บริษัทได้สื่อสารภายนอกเพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
1.5 กลไกการเยียวยา บริษัทมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกที่เชื่อถือได้หรือไม่
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ประเด็นหลักที่ 2 ทรัพยากรบุคคล
ประเด็นย่อย
2.1 สถานะการจ้างงานและการเลิกจ้าง
2.1.1 ลูกจ้างทั้งหมดมีสถานะการจ้างงานที่เป็นทางการกับบริษัทหรือไม่ และรับทราบเงื่อนไขใน
สัญญาจ้างงานหรือไม่
2.1.2 การจัดการเลิกจ้างพนักงานเป็นไปอย่างเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ
และได้รับความเห็นชอบจากการร่วมเจรจาต่อรองหรือไม่
2.1.3 มีการเลิกจ้างที่ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ซึ่งมีกระบวนการคุ้มครองและชดเชยที่เพียงพอหรือไม่
2.2 แรงงานบังคับและแรงงานหนี้
2.2.1 บริษัทละเว้นจากการคุกคามหรือบีบบังคับให้พนักงานทำ�งานโดยไม่สมัครใจไปจนถึง
การใช้ความรุนแรงหรือไม่
2.2.2 บริษัทละเว้นจากการเก็บรักษาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง และเอกสารส่วนบุคคลอื่นๆ
ที่สำ�คัญของพนักงานหรือไม่
2.2.3 บริษัทได้หลีกเลี่ยงการใช้แรงงานที่เป็นแรงงานหนี้หรือไม่
2.2.4 บริษัทละเว้นจากการยึดค่าจ้างเพื่อที่จะพยายามบังคับใช้แรงงานเพิ่ม หรือเรียกร้องให้ทำ�งาน
เพิ่มไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
2.2.5 บริษัทให้เสรีภาพแก่พนักงานในการเคลื่อนที่ และออกจากที่ทำ�งานและมีสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกซึ่งอาจถูกจำ�กัดในบางเวลาหรือไม่
2.2.6 หากบริษัทจัดหาแรงงานจากกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานรัฐอื่นๆ บริษัทแน่ใจว่า
แรงงานทำ�งานด้วยความสมัครใจ และมีการดูแลและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมหรือไม่
2.3 แรงงานเด็กและเยาวชน
2.3.1 บริษัทเคารพมาตรฐานอายุขั้นต่ำ�ของการจ้างงานหรือไม่
2.3.2 บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ รายงาน และจัดการในกรณีที่พบว่ามีเด็กที่อายุต่ำ�กว่า
อายุขั้นต่ำ�ทำ�งานหรือไม่
2.3.3 บริษัทมีกระบวนการที่ชัดเจนในการวิเคราะห์ และจัดการกับปัญหาแรงงานเด็กในขั้นร้ายแรง
ที่สุด รวมถึงงานอันตราย การค้ามนุษย์ การกดขี่ทางเพศ การทำ�งานใช้หนี้ และแรงงาน
ถูกบังคับหรือไม่
2.3.4 บริษัทมีกลไกเยียวยาอย่างเป็นทางการในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา สืบสวนและ
ตอบสนองต่อรายงานการละเมิดแรงงานว่าด้วยแรงงานเด็กที่ต่ำ�กว่าอายุขั้นต่ำ�หรือไม่
2.3.5 บริษัทได้กำ�หนดวิธีการจัดสภาพการทำ�งานแก่แรงงานเยาวชนและแรงงานที่เป็นนักเรียน
หรือไม่
2.3.6 สภาพการทำ�งานของแรงงานเยาวชนสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานเยาวชนระหว่างประเทศ
หรือไม่
2.3.7 แผนการฝึกหัดมีการดูแลอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ฝึกงานหรือ
พนักงานฝึกหัดหรือไม่
2.3.8 บริษัทมีนโยบายไม่อดทนต่อความรุนแรง การกดขี่ หรือการทำ�ร้ายเด็ก รวมทั้งที่ไม่ได้จำ�กัด
เฉพาะการกดขี่ทางเพศ และมีกระบวนการวิเคราะห์ ประเมิน และติดตามความเสี่ยงหรือ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องหรือไม่
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2.4 ค่าจ้างและประโยชน์ที่ได้รับ
2.4.1 บริษัทจ่ายค่าจ้างที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด้านอาหารและที่อยู่อาศัย และความต้องการพื้นฐาน
อื่นๆ ของพนักงาน และผู้ที่พวกเขาต้องดูแลหรือไม่
2.4.2 บริษัทมีค่าตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดให้กับพนักงานที่เหมาะสมหรือไม่
2.4.3 บริษัทจ่ายค่าจ้างล่วงเวลาและค่าตอบแทนพิเศษเมื่อทำ�งานในวันหยุดหรือไม่
2.4.4 พนักงานทุกคนรวมทั้งแรงงานที่ทำ�งานที่บ้าน ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างที่จำ�เป็นทั้งหมด
และเงินเดือนและผลประโยชน์ของพวกเขาได้รับการคำ�นวณอย่างถูกต้อง
2.4.5 การตรวจสอบการจ่ายเงินทั้งหมดได้รับอนุญาตทางกฎหมาย โปร่งใส และคำ�นวณอย่างแม่นยำ�
2.4.6 การจ่ายค่าจ้างตรงเวลา สม่ำ�เสมอ และด้วยวิธีการที่ปลอดภัยหรือไม่
2.4.7 บริษัทปฏิบัติตามข้อกำ�หนดระดับประเทศในเรื่องการเลิกจ้าง ความเจ็บป่วย บำ�นาญ
ค่าชดเชย ผู้พิการ หรือข้อกำ�หนดอื่นๆ หรือไม่
2.5 ชั่วโมงการทำ�งาน วันหยุดและวันลา
2.6 การสมาคมและรวมกลุ่มต่อรอง
2.7 การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
2.8 ความเป็นส่วนตัวในที่ทำ�งาน
2.9 การจัดให้มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้กับพนักงาน
ประเด็นหลักที่ 3 ความปลอดภัยและสุขภาวะในที่ทำ�งาน
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ประเด็นย่อย
3.1 กลุ่มที่มีความเปราะบาง
3.1.1 บริษัทมีค่าชดเชย ผลประโยชน์ บริการ และสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพิ่มเติมสำ�หรับพนักงาน
ที่ทำ�งานกลางคืนหรือไม่
3.1.2 บริษัทมีที่พักและบริการเพื่อป้องกันและรักษาปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำ�งานกลางคืน
หรือไม่
3.2 สิ่งอำ�นวยความสะดวกและการฝึกอบรม
3.2.1 ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ทำ�งานอย่างปลอดภัยมากเพียงพอหรือไม่
3.2.2 บริษัทจัดหาข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องต่อความเสี่ยงในการจัดการความผิดพลาด เครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่พนักงานเข้าใจได้หรือไม่
3.3 ระบบสุขภาพและความปลอดภัย
3.3.1 บริษัทดำ�เนินการเพื่อคุ้มครองสุขภาพ และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีที่สุดต่อ
การปฏิบัติงานหรือไม่
ประเด็นหลักที่ 4 คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการทำ�การตลาด
ประเด็นย่อย
4.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการใช้งาน
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4.1.1 บริษัทแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานทางสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด
4.1.2 บริษัทได้พยายามบรรเทาการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นๆ หรือไม่
4.2 การตลาดของผลิตภัณฑ์
4.2.1 บริษัทได้ป้องกันการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดที่ส่งเสริมคำ�พูดที่ส่อให้เกิดความ
เกลียดชัง การเลือกปฏิบัติ หรือความรุนแรงหรือไม่
4.3 ทรัพย์สินทางปัญญา
4.3.1 บริษัทได้รับความยินยอมโดยสมัครใจจากลูกจ้าง และได้จ่ายค่าตอบแทนจาก
การประดิษฐ์ต่างๆ หรืองานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากงานของลูกจ้างหรือไม่
4.4 การวิจัยและทดลองกับมนุษย์
4.4.1 บริษัทได้รับการยินยอมโดยสมัครใจจากวัตถุศึกษา (object of study) ในงานวิจัยหรือไม่
ประเด็นหลักที่ 5 ผลกระทบต่อชุมชน
ประเด็นย่อย
5.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5.1.1 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมระดับชาติ กฎหมายระหว่างประเทศ และหลักปฏิบัติ
ของอุตสาหกรรมหรือไม่ และมีการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหรือไม่
5.1.2 บริษัทจัดทำ�ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่อรัฐและสาธารณะ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสถิติ
ความปลอดภัยและกิจกรรมที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่
5.2 การครอบครอง เช่าซื้อ และใช้ประโยชน์ที่ดิน
5.2.1 เมื่อซื้อ เช่า หรือใช้ทรัพย์สิน บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าทรัพย์สินทั้งหมด สิทธิในการถือครอง
ที่ดิน และสิทธิในการครอบครองและผลประโยชน์ที่ได้ ได้มาอย่างถูกต้อง โดยที่ผู้ขายหรือ
ผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่
5.2.2 ในการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำ�เนินงาน บริษัทได้ตรวจสอบและประเมินรูปแบบการใช้ที่ดิน
ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นั่น หรือผู้ที่อ้างสิทธิในการถือครองได้รับผลกระทบจาก
การถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ประโยชน์ของบริษัทหรือไม่
5.3 การตั้งรกรากใหม่
5.4 ผลกระทบทางสังคม
5.4.1 บริษัทมั่นใจว่าทรัพย์สินที่ตนเองซื้อมา และการจัดหาอาหารของตนเองไม่ส่งผลต่อ
การขาดแคลนอาหาร และที่อยู่อาศัย หรือทำ�ให้ราคาแพงขึ้นสำ�หรับคนท้องถิ่น
5.5 ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
5.5.1 บริษัทได้มีขั้นตอนวินิจฉัยหรือไม่ว่ามีชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินงาน
ของบริษัท
5.5.2 พื้นที่ซึ่งบริษัทจะเข้าไปดำ�เนินโครงการซึ่งเป็นของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม หรือเป็นการครอบ
ครองพื้นที่จับจองอย่างไม่เป็นทางการ บริษัทมีการตรวจสอบและประเมิน เพื่อให้แน่ใจว่าการ
ดำ�เนินงานของบริษัทจะไม่กระทบต่อสิทธิในการใช้ประโยชน์จากที่ดินของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
และดำ�เนินการโดยเคารพสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม รวมทั้งปฏิบัติตาม “หลักการยินยอม
ที่ได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้า และเป็นอิสระ” หรือไม่
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5.6 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการปรึกษาหารือ
5.6.1 บริษัทได้อภิปรายและหารือกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบในประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และ
สิทธิมนุษยชนเป็นประจำ�หรือไม่
5.7 กลไกเยียวยาชุมชน
5.7.1 บริษัทมีกลไกการเยียวยาที่ตอบสนองต่อการรับเรื่องร้องเรียน ดำ�เนินการ และหาทางแก้ไข
ปัญหาเพื่อเยียวยาในเรื่องที่เป็นข้อเสนอของบุคคลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบหรือไม่
ประเด็นหลักที่ 6 การจัดการด้านความปลอดภัย
ประเด็นย่อย
6.1 การจัดการด้านความปลอดภัย
6.1.1 บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะติดตั้งการจัดการความปลอดภัยหรือไม่
6.1.2 บริษัทแน่ใจว่าลูกจ้างปลอดภัยจากการคุกคามทางกายภาพ การลักพาตัว หรืออันตราย
ร้ายแรงอื่นๆ หรือไม่
6.2 บริการรักษาความปลอดภัยของเอกชน
6.2.1 บริษัทได้ระบุไว้ในสัญญากับหน่วยงานด้านความปลอดภัยหรือผู้จัดหาที่ระบุว่าจะเคารพ
สิทธิมนุษยชนหรือไม่
6.3 หน่วยงานด้านความปลอดภัยของรัฐ
6.3.1 บริษัทสนับสนุนรัฐบาลที่อนุญาตให้มีความโปร่งใสในการจัดการความปลอดภัยของบริษัท
หรือไม่
ประเด็นหลักที่ 7 กิจการที่เกี่ยวกับกฎหมายและรัฐบาล
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ประเด็นย่อย
7.1 เงื่อนไขของประเทศต้นทาง
7.1.1 บริษัทป้องกันตัวเองจากการสนับสนุนหรือได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาล
หรือการกระทำ�ใดๆ ที่ละเมิดสิทธิทางปัญญาหรือไม่
7.2 สัญญาระหว่างรัฐกับผู้ลงทุน
7.2.1 คณะทำ�งานซึ่งสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนได้ต่อรอง หรือรับประกันการนำ�เอา
ความรับผิดชอบในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปอยู่ในการต่อรองหรือไม่
7.3 การปฎิสัมพันธ์กับระบบกฎหมาย
7.3.1 บริษัทป้องกันตัวเองจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการละเมิดกฎหมาย หรือการละเมิดสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และความปลอดภัยของบุคคลหรือไม่
7.4 การต่อต้านการทุจริต
7.4.1 บริษัทได้ประเมินหรือจัดการความเสี่ยงของการติดสินบนหรือการทุจริตในการประกอบธุรกิจ
หรือไม่
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ประเด็นหลักที่ 8 ผู้รับเหมาและห่วงโซ่อุปทาน
8.1 ระบบการจัดซื้อและการปฏิบัติ
8.1.1 บริษัทได้ส่งเสริมมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและแรงงานระหว่างประเทศในการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้จัดหาวัตถุดิบและคู่ค้าหรือไม่
8.2 มาตรฐานการปฏิบัติ
8.2.1 บริษัทได้หาทางหรือรับประกันว่าผู้จัดหาวัตถุดิบ และผู้รับช่วงสัญญาจัดหาสถานที่ทำ�งานที่
ปลอดภัยและมีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงทางอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และผลกระทบทางสุขภาพ
ให้น้อยที่สุด โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

8. มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
16

หลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชน

(Human Rights) ประกอบด้วยประเด็นย่อย ดังนี้

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 1:
การตรวจสอบและประเมินสถานะขององค์กร (Due diligence)
ในทุกกระบวนการตรวจสอบและประเมินสถานะองค์กร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)* กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
(2) ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำ�เนินกิจกรรมขององค์กรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และอาจเกิดขึ้นในอนาคต
*
(3) กำ�หนดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร ครอบคลุมถึงผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา หรือ
หน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
*
(4) ติดตามผลการดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรตามช่วงระยะเวลาที่กำ�หนด เพื่อปรับปรุง
การดำ�เนินงานขององค์กรตามลำ�ดับความสำ�คัญ ปรับปรุงผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจและการดำ�เนินงานขององค์กร
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 2:
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human rights risk situations)
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรพิจารณา และจัดการต่อสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ด้วยความระมัดระวังตามที่สามารถประยุกต์ใช้ได้
(1)** ความขัดแย้งหรือขาดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรง
(2)* ภาวะความยากจน ภาวะแห้งแล้ง และการเรียกร้อง หรือความต้องการบริการด้านสุขภาพ
และภัยธรรมชาติ
**
(3) การเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีการนำ�ทรัพยากรมาดัดแปลง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีนัยสำ�คัญ เช่น แหล่งน้ำ� ป่าไม้ หรือชั้นบรรยากาศและ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อชุมชน
16 หมายเหตุ :
ข้อที่ไม่มีสัญลักษณ์ หมายถึง ประเด็นที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาด ต้องปฏิบัติอย่างครบถ้วน
ข้อที่มี * หมายถึง ประเด็นที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นจากข้อที่ไม่มีสัญลักษณ์และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลาง สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติมตามศักยภาพขององค์กร
ข้อที่มี ** หมายถึง ประเด็นพิเศษที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาด สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติมตามศักยภาพองค์กร
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

การดำ�เนินงานอยู่ใกล้ชุมชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
กิจกรรมที่สามารถส่งผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับเด็ก
การคอร์รัปชั่นในองค์กร
การมีแรงงานที่เข้ามาทำ�งานในองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ โดยที่กฎหมายไม่ได้คุ้มครอง
การรักษาความปลอดภัยของพื้นที่หรือสินทรัพย์อย่างเข้มงวด

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 3:
การหลีกเลี่ยงการร่วมกระทำ�ความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Avoidance of complicity)
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการร่วมกระทำ�ความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรง และทางอ้อม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้คือ
(1) ทวนสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยขององค์กรให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ฝึกอบรมให้ความรู้ต่อบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชน
(3) มีขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นกลาง เกี่ยวกับกระบวนการรักษา
ความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(4)** ไม่นำ�เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับองค์กรอื่น เพื่อนำ�ไปใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(5)* ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นพันธมิตรทางการค้ากับองค์กรที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(6)* กำ�หนดประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการตามความสามารถ
ที่ดำ�เนินการได้
(7) ไม่มีการเข้าไปเกี่ยวข้องในการขับไล่บุคคลออกจากพื้นที่ ยกเว้นแต่ได้กระทำ�ตามกฎหมายของ
ประเทศ และแนวปฏิบัติสากล รวมถึงการค้นหาวิธีการอื่นๆ ในการแก้ปัญหา และมั่นใจว่า
ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการชดเชยที่เพียงพอ
(8)** เผยแพร่ผลการดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรต่อสาธารณะ
(9)* หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกับองค์กรที่มีกิจกรรมต่อต้านสังคม
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 4:
การแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้อง ความเป็นธรรม (Resolving grievances)
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ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรดำ�เนินการ ดังต่อไปนี้
(1) กำ�หนดกลไกในการแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรม สำ�หรับใช้กับองค์กรและผู้มี
ส่วนได้เสียโดยกำ�หนดวิธีการหรือช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย ทั้งทางโทรศัพท์
แบบฟอร์มร้องทุกข์ จดหมาย ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน กล่องรับเรื่องร้องเรียน การประชุมร่วมกับ
ชุมชน หรือรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม กำ�หนดกรอบเวลาในการดำ�เนินงานแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีการสื่อสารให้ผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบ ทบทวน
ผลลัพธ์และวิธีการแก้ปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรม ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนที่ยอมรับในระดับสากล
(2)* กำ�หนดโครงสร้างหรือแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้อง
ความเป็นธรรมของลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรทุกกลุ่ม
(3)** สร้างกระบวนการโดยให้ผู้เสียหายสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล คำ�แนะนำ�  และผู้เชี่ยวชาญที่จำ�เป็น
เพื่อเป็นส่วนทำ�ให้กระบวนการเรียกร้องมีความเป็นธรรม
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(4)* กำ�หนดกระบวนการเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้เสียหายกับองค์กร หรือมี
บุคคลที่ 3 ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย
(5)** กำ�หนดช่องทางหรือวิธีการเพื่อเปิดเผยถึงกระบวนการและผลลัพธ์จากการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ขององค์กรให้สาธารณชนได้ตรวจสอบ รวมทั้งให้ความสำ�คัญกับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 5 :
การเลือกปฏิบัติและกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Discrimination and vulnerable groups)
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรดำ�เนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง คู่ค้า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลอื่น ที่องค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง
(2)* มีการตรวจสอบการดำ�เนินงานถึงการไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางตรง และทางอ้อมขององค์กรต่อลูกจ้าง
คู่ค้า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลอื่นที่องค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง
(3) มีการส่งเสริมความเสมอภาคของสตรีในด้านการศึกษา โอกาส ในการจ้างงาน การตัดสินใจในเรื่อง
เกี่ยวกับการมีครอบครัว และการวางแผนครอบครัว
(4) ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ ตลอดจนมีการจัดหาสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้ตามความเหมาะสม
(5) มีแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการจ้างแรงงานเด็ก
(6) เคารพสิทธิส่วนบุคคลของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เมื่อต้องมีการตัดสินใจ และมีส่วนร่วมกับองค์กร
ในด้านต่างๆ ทัง้ เรือ่ งของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรกั ษ์ สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการทรัพย์สิน ทางวัฒนธรรมและทางปัญญา
(7) เคารพสิทธิมนุษยชนของแรงงานย้ายถิ่น รวมถึงครอบครัว ในการจัดการสวัสดิการอย่างเหมาะสม
(8) หลีกเลีย่ งการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้างหรือบุคคลอืน่ บนพืน้ ฐานของความแตกต่างของเชือ้ สายบรรพบุรษุ
เชื้อชาติ สีผิว ชั้นวรรณะ
(9) เคารพสิทธิและไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมถึงกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้อพยพ คนยากจน ผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มทางศาสนา
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 6 :
สิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and political rights)
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิการเป็นพลเมืองอื่นๆ ดังนี้
]
สิทธิในการดำ�รงชีวิต
]
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
]
เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมอย่างสงบ
]
เสรีภาพที่จะแสวงหา รับรู้และแจ้งข้อมูลและความคิดผ่านสื่อใดๆ โดยไม่คำ�นึงถึงเชื้อชาติ
]
สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวหรือร่วมกับผู้อื่น และอิสระจากการถอดถอนสิทธิ
ในทรัพย์สินโดยพลการ
]
สิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการและสิทธิในการรับฟังการชี้แจง ก่อนที่จะมีการตัดสินโทษทางวินัย
การพิจารณาโทษทางวินัยควรมีความเหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางกายหรือ
การทารุณหรือการทำ�ให้เสื่อมเสียเกียรติ
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ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 7 :
สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม (Economic, social and cultural rights)
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรเคารพในสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดย
(1)* มีการพิจารณาถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการตัดสินใจดำ�เนินกิจกรรม ผลิตภัณฑ์
บริการ และโครงการใหม่ขององค์กร รวมถึงสิทธิของประชากรในท้องถิ่น
(2) ควบคุมการดำ�เนินงานขององค์กรที่เป็นอุปสรรค หรือกีดขวาง ต่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิตของชุมชน
(3) อำ�นวยความสะดวกและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับสมาชิกชุมชน
(4)* เข้าร่วมกับองค์กรอื่นๆ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำ�เนินกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(5) นำ�ขีดความสามารถ หรือศักยภาพที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ ขององค์กรไปส่งเสริมกิจกรรม
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน
(6)** มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ด้อยโอกาส สามารถซื้อ
หรือใช้บริการได้
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 8:
สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำ�งาน (Fundamental principles and rights at work)
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แม้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำ�งาน จะมีผลควบคุมทางกฎหมาย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรดำ�เนินการ
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
(1) ให้เสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองของลูกจ้าง โดยอยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร
(2) ไม่หาผลประโยชน์จากการใช้แรงงานบังคับ หรือทำ�งานโดยไม่สมัครใจ รวมถึงการหาผลประโยชน์
จากแรงงานนักโทษ เว้นแต่เป็นนักโทษที่ได้รับการตัดสินว่าผิดจริงในชั้นศาล โดยอยู่ภายใต้
การกำ�กับดูแลและการควบคุมของรัฐ ตามเงื่อนไขที่เหมาะสมของการจ้างงาน
(3) ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ โดยองค์กรควรแสดงได้ว่ามีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจ้างงาน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ต่อสัญชาติ เชื้อชาติ อายุ เพศ สีผิว แผ่นดินเกิด
ความคิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ รวมถึงสถานภาพการสมรส สถานะทางครอบครัว
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล สถานะทางสุขภาพ
(4)* มีการประเมินเป็นระยะเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากนโยบาย การจ้างงานและการดำ�เนินงาน
ที่ส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๕๗ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำ�แนะนำ�ของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งหกปี และดำ�รงตำ�แหน่งได้วาระเดียว

อำ�นาจหน้าที่
1. ตรวจสอบและรายงานการกระทำ�หรือการละเลยการกระทำ�อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
และเสนอมาตรการการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อบุคคล หรือหน่วยงานทีก่ ระทำ� หรือละเลยการกระทำ�ดังกล่าว
เพือ่ ดำ�เนินการในกรณีทปี่ รากฏว่าไม่มกี ารดำ�เนินการตามทีเ่ สนอ ให้รายงานต่อรัฐสภา เพือ่ ดำ�เนินการต่อไป
2. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
3. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คำ�สั่ง
หรือการกระทำ�อื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
4. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควร
เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
5. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
6. ส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
7. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
8. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่น
ในด้านสิทธิมนุษยชน
9. จัดทำ�รายงานประจำ�ปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และเสนอต่อรัฐสภา
10. ประเมินผลและจัดทำ�รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีเสนอต่อรัฐสภา
11. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
12 . อำ�นาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
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รูปทรงดอกบัว

คือ ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์
อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม

คือ การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนสำ�คัญ
ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ

คือ การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ
ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ

สีน้ำ�เงิน

คือ สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
คือ ความมุ่งมั่น อดทนในการทำ�งานเพื่อประชาชน
คือ ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่น
จากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
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