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สรุปโครงการสัมมนา เรื่อง “ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชน 

ตามหลักการช้ีแนะของสหประชาชาติ” 

โดย คณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ในคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม กะตะบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต 

…………………………………………………………. 

๑. ความเป็นมาของโครงการ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันประชำคมโลกให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินธุรกิจโดยเคำรพหลักสิทธิ

มนุษยชนตำม “หลักกำรชี้แนะขององค์กำรสหประชำชำติเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ” (The UN 

Guiding Principles on Business and Human Rights-UNGP) ซึ่งมีหลักกำรส ำคัญ ๓ ประกำร คือ 

(๑) ให้รัฐมีหน้ำที่ในกำรคุ้มครองประชำชน (The State Duty to Protect) จำกกำรถูกละเมิดสิทธิ

มนุษยชนที่กระท ำโดยบุคคลใดๆ รวมทั้งจำกองค์กรภำคธุรกิจ (๒) ให้ภำคธุรกิจเคำรพในหลักสิทธิ

มนุษยชน (The Corporate Responsibility to Respect) โดยองค์กรธุรกิจทุกระดับ ต้องค ำนึงถึง

ผลกระทบในทำงลบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท ำธุรกิจของตนและควรที่จะใช้ควำมระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยง

กำรละเมิดสิทธิของผู้อื่น และ (๓) กำรเข้ำถึงกำรเยียวยำ (Access to Remedy) ซึ่งหมำยถึงกำรเปิด

โอกำสให้ผู้ได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมทำงธุรกิจสำมำรถเข้ำถึงกำรเยียวยำที่มีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ดี 

หลักกำรชี้แนะขององค์กำรสหประชำชำติเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ ยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่ำง

กว้ำงขวำง ในประเทศไทย อีกทั้งยังมิได้เริ่มต้นจัดท ำแผนปฏิบัติกำรชำติว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนสำหรับ

ธุรกิจ (National Action Plan on Business and Human Rights -NAP) เพ่ือน ำหลักกำรชี้แนะของ

องค์กำรสหประชำชำติ เรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจมำปฏิบัติอย่ำงจริงจัง แต่ในกำรประชุมทบทวน

สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในกระบวนกำร (Universal Periodic Review-UPR) ครั้งที่ 

๒๕ ณ กรุงเจนีวำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รัฐบำลไทย โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐำนะหัวหน้ำคณะ

ผู้แทนรัฐบำล ได้แถลงที่จะรับข้อเสนอแนะข้อ ๕.๔๙ จากประเทศสวีเดนที่เสนอให้ประเทศไทยพัฒนา ออก

กฎหมาย และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ (NAP) เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ (UNGP) 
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ด้วยเหตุนี้  คณะอนุกรรมกำรด้ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ใน

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้ำน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตำมกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม จึงตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรน ำหลักกำรชี้แนะขององค์กำรสหประชำชำติเรื่องสิทธิ

มนุษยชนส ำหรับธุรกิจ (UNGP) มำเผยแพร่ให้องค์กรธุรกิจในประเทศไทยน ำมำปฏิบัติ และได้เล็งเห็น

ควำมส ำคัญของธุรกิจกำรท่องเที่ยว ต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย จำกข้อมูลของ

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ซึ่งสรุปสถำนกำรณ์ท่องเที่ยวไทยว่ำในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยมี

รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวอยู่ที่ ๒.๒๓ ล้ำนล้ำนบำท มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำในประเทศมำก

ถึง ๒๙.๘๘ ล้ำนคน  และจำกกำรจัดอันดับของเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ (www.tripadvisor.com) ซึ่ง

เป็นเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ได้จัดอันดับจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในสิบสถำนที่จุดหมำย

ปลำยทำงของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นับได้ว่ำธุรกิจ กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตมี

ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นอย่ำงยิ่ง จึงได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ธุรกิจ

การท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ”  

ณ จังหวัดภูเก็ต เพ่ือเป็นโครงการน าร่อง (Pilot Project) ของกำรเผยแพร่หลักกำรชี้แนะของ

องค์กำรสหประชำชำติเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ (UNGP) 

ในกำรนี้คณะอนุกรรมกำรด้ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีควำมมุ่งหวัง

ว่ำโครงกำรดังกล่ำวจะสร้ำงควำมตระหนักให้ภำคธุรกิจเห็นถึงประโยชน์และควำมส ำคัญของกำรด ำเนิน

ธุรกิจโดยเคำรพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมกำรเติบโตของภำคธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมอย่ำง

มั่นคง (Stable) และยั่งยืน (Sustainable) อีกทั้งยังเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก

รับทรำบว่ำขณะนี้ประเทศไทยและภำคธุรกิจของไทย โดยเฉพำะธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมได้

ตระหนักถึงควำมส ำคัญของหลักกำรชี้แนะขององค์กำรสหประชำชำติเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ 

(UNGP) เพ่ือกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและน ำมำใช้เป็นหลักในกำรด ำเนินธุรกิจ อันจะยังประโยชน์แก่

กำรสร้ำงรำยได้และกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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๑.๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ ตำม

กรอบงำนขององค์กำรสหประชำชำติในกำรคุ้มครอง เคำรพ และเยียวยำ (UNGP) ให้แก่ผู้ประกอบกำร

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง  

๒) เพื่อเปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ 

กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมถึงโอกำสและอุปสรรคในกำรน ำหลักกำรชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกจิ 

(UNGP) ไปประยุกต์ใช้  

๓) เพ่ือสังเครำะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่อภำครัฐและภำค

ธุรกิจ ในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมด้วยกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนตำม

หลักกำรชี้แนะขององค์กำรสหประชำชำติเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ (UNGP)  

๑.๓. ขอบเขตการด าเนินงาน 

จัดสัมมนำเพ่ือให้ควำมรู้ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ 

กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและพ้ืนที่ใกล้เคียงเกี่ยวกับกำรน ำหลักกำรชี้แนะเรื่องสิทธิ

มนุษยชนส ำหรับธุรกิจ (UNGP) ไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

๑.๔ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม     รวม  ๑๐๐  คน  ประกอบด้วย 

๑) ผู้ประกอบกำรธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๒) ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น                                                                                                                                        

๓) ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องจำกส่วนกลำง เช่น  กระทรวงท่องเที่ยวและกำร

กีฬำ กระทรวงแรงงำน กระทรวงมหำดไทย กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ 

๔). ประธำนสภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

๕) นำยกสมำคมโรงแรมไทย 

๖) ผู้แทนจำกเครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย (UN Global Compact 

local network) 

๗) ผู้แทนองค์กรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง 
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๘) ผู้แทนองค์กรแรงงำนในธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและ

พ้ืนที่ใกล้เคียงและภำคประชำสังคม 

๙) คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

๑๐) คณะอนุกรรมกำรด้ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๑) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

๑.๕. การด าเนนิงาน  

๑) ศึกษำและวิเครำะห์หลักกำรกำรท ำธุรกิจกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน และ

ประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนในธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 

๒) จัดท ำโครงกำรน ำร่อง โดยจัดท ำโครงกำรสัมมนำเรื่อง “ธุรกิจกำรท่องเที่ยวและ

กำรโรงแรมกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมหลักกำรชี้แนะขององค์กำรสหประชำชำติ (UNGP)” 

๓) จัดกำรสัมมนำเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เรื่อง “ธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมกับ

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมหลักกำรชี้แนะขององค์กำรสหประชำชำติ (UNGP)” ณ จังหวัดภูเก็ต 

๔) จัดท ำข้อสรุปผลกำรสัมมนำและสังเครำะห์ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำน

ต่อภำครัฐและภำคธุรกิจ ในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมด้วยกำรเคำรพ

สิทธิมนุษยชนตำมหลักกำรชี้แนะขององค์กำรสหประชำชำติเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ (UNGP) 

๑.๖. ระยะเวลา และสถานที่   

วันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๕๙ จ ำนวน ๑ วัน  ณ  โรงแรมกะตะ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปำ 

จังหวัดภูเก็ต  

๑.๗. งบประมาณ 

จำกงบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ   

๑.๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและพ้ืนที่

ใกล้เคียงได้รับควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ ตำมกรอบงำนขององค์กำร

สหประชำชำติในกำรคุ้มครอง เคำรพ และเยียวยำ (UNGP) และแนวทำงในควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ 
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๒) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและพ้ืนที่

ใกล้เคียงได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นถึงโอกำสและอุปสรรคในกำรน ำหลักกำรชี้แนะขององค์กำร

สหประชำชำติ เรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ (UNGP) ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำร

โรงแรมของไทย 

๓) คณะอนุกรรมกำรฯ ได้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่อภำครัฐและภำค

ธุรกิจ ในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมตำมหลักกำรชี้แนะขององค์กำร

สหประชำชำติเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ (UNGP)  

๑.๙. ผู้รับผิดชอบ 

๑) คณะอนุกรรมกำรด้ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 

๒. ก าหนดการสัมมนา 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. กล่าวต้อนรับ โดย  

นายประเจียด อักษรธรรมกุล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวรายงาน โดย  
นางภิรมย์  ศรีประเสริฐ  
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. กล่าวเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ  
เรื่อง “ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับสิทธิมนุษยชน” โดย  
นายวัส ติงสมิตร  
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
(๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๐ น. มอบของที่ระลึก, ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. ถ่ายภาพหมู่รวมกัน)   

๑๐.๑๕ – ๑๒.๑๕ น. ฉายวิดีทัศน์เรื่อง หลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ
(The UN Guiding Principles on Business and Human Rights-UNGP) และ 
การอภิปราย หัวข้อ “การน าหลักการชี้แนะ เรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจตามกรอบงาน
ขององค์การสหประชาชาติ ในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา” (The UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights-UNGP) มาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและ
การโรงแรมในประเทศไทย โดย 

ดร.เสรี นนทสูติ  
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ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
นางกรรณิการ์  แสงทอง 
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร 
ผู้แทน UN Global Compact Local Network Thailand 
 
รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช 
อนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ด าเนินรายการ โดย 
ดร. วีระศักดิ์  แสงสารพันธ์  
อนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 

๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๑๕ – ๑๕.๑๕ น. การอภิปรายเรื่อง “แนวทางในการน าหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติมาใช้ 
กับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในจังหวัดภูเก็ตและการท่องเที่ยวแถบอันดามัน”  โดย  
นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ 
ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานภูเก็ต 
ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน         
ประธานกรรมการเครือข่ายโรงแรมพินนาเคิล, สมาชิก UNGC ประเทศไทย 
นายภูริต  มาศวงศ์ศา      
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  

นายศึกษิต  สุวรรณดิฐกุล 
อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้  
ด าเนินรายการ โดย  
รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช 
อนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ น. สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา 
โดย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์  
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และประธานอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 
                                                       --------------------------------------------------------------- 

 

๓. สรุปผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ รวม ๑๕๐  คน  ประกอบด้วย 



  9 

 

น ำเสนอเพื่อพิจำรณำในกำรประชมุคณะอนุกรรมกำรดำ้นสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ครั้งท่ี 19/2559 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎำคม 2559 

ล าดับ ประเภทหน่วยงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑. ภำคธุรกิจกำรกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ๕๒ ๓๕ 
๒ สภำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจังหวัด หอกำรค้ำและสมำคม

ธุรกิจ  
๔ ๓ 

๓ หน่วยงำนภำครัฐในระดับภูมิภำคและท้องถิ่น     ๑๑ ๗ 

๔ หน่วยงำนภำครัฐจำกส่วนกลำง   ๕ ๓ 

๕ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย (UNGC) ๒ ๑ 
๖ กำชำดจังหวัดภูเก็ต ภำคประชำสังคมด้ำนแรงงำน และองค์กร

แรงงำนในภำคธุรกิจท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
และอันดำมัน 

๒๒ ๑๕ 

๗ สถำบันกำรศึกษำในจังหวัดภูเก็ต      ๑๓ ๙ 

๘ ผู้แทนไทยในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วย
สิทธิมนุษยชน (AICHR)   

๑ ๑ 

๙ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ    ๓ ๒ 

๑๐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมกำรด้ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ในคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

๘ ๕ 

๑๑ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ   ๒๐ ๑๔ 

๑๒ ผู้สื่อข่ำว   ๖ ๔ 
 รวม ๑๔๗ ≈ ๑๐๐ 

 

๔. สรุปค ากล่าวต้อนรับโดย นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

นำยประเจียด อักษรธรรมกุล กล่ำว่ำ กำรสัมมนำครั้งนี้ถือว่ำครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีกำรจัด

สัมมนำในลักษณะนี้ขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเข้ำใจว่ำจุดมุ่งหมำยปลำยทำงของกำรสัมมนำ เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งถือว่ำ

จังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติเป็นอย่ำงยิ่ง 

นอกจำกนี้ ในปัจจุบันกำรด ำเนินธุรกิจกำรโรงแรมและท่องเที่ยวใน จังหวัดภูเก็ต ไม่ใช่เพียงแต่มี

ควำมส ำคัญในระดับประเทศแต่ถือเป็นควำมส ำคัญระดับโลก แต่เรื่องส ำคัญในกำรธุรกิจเหล่ำนี้ที่น่ำกังวล คือ

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทข้ำมชำติที่เข้ำมำด ำเนินกิจกำรในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ
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และสังคม แต่ที่มำกกว่ำนั้นคือผลกระทบต่อวัฒนธรรม ซึ่งในอนำคตถ้ำเรำไม่มีแผนกำรรับมือต่อสถำนกำรณ์

ดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม ของจังหวัดภูเก็ตหรือของประเทศได้  

จำกข้อเท็จจริงในจังหวัดภูเก็ต มี ธุรกิจโรงแรม ที่จดทะเบียนอย่ำงถูกต้องประมำณสี่หมื่นห้อง 

แต่ข้อมูลจำกเว็บไซต์กำรส ำรองห้องพักออนไลน์หรือตำมหนังสือต่ำงๆ กลับมีจ ำนวนประมำณกว่ำแสนห้อง 

นอกจำกนั้น กิจกำรกำรท่องเที่ยว ไม่ใช่เพียงเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรมเท่ำนั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจอ่ืนๆ

เช่น เรือ รถ รับส่งต่ำงๆ ซึ่งแต่เดิมเป็นรำยได้ของผู้ประกอบกำรในชุมชน แต่ปัจจุบันอยู่ในระบบห่วงโซ่อุปทำน

ของธุรกิจที่มีทุนมำกกว่ำหรือมีขนำดใหญ่ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ของชำวบ้ำนหรือชุมชน ในกำรนี้จึง

ขอให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้พิจำรณำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่มีกำรปกป้อง วัฒนธรรม และ

ระบบของชุมชนให้ด ำรงอยู่ได้ ในกำรนี้ จังหวัดภูเก็ตจึงยินดีต้อนรับผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำด้วยควำมยินดีเป็น

อย่ำงยิ่ง 
 

๕. สรุปค ากล่าวรายงาน โดย นางภิรมย์  ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาต ิ

นำงภิรมย์  ศรีประเสริฐ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้กล่ำวรำยงำนโดย

ส รุ ป ว่ ำ  ใ น น ำ ม ข อ ง ส ำ นั ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ห่ ง ช ำ ติ  ผู้ จั ด ก ำ ร สั ม ม น ำ  

ขอขอบคุณ ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ที่กรุณำให้เกียรติมำเป็นประธำนในพิธีกำรเปิดกำร

สัมมนำวิชำกำร และให้เกียรติกล่ำวปำฐกถำพิเศษ ในหัวข้อ“ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับสิทธิ

มนุษยชน”  และคณะวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนที่ให้เกียรติมำร่วมเสวนำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้

ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ในงำนสัมมนำวิชำกำร “ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิ

มนุษยชนตามหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ (The UN Guiding Principles on Business 

and Human Rights-UNGP)” ในวันนี้ 

กำรจัดงำนสัมมนำวิชำกำรในวันนี้ เกิดจำกกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำนในภำค

ธุรกิจซึ่งมีควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจประเทศ ประกอบในปัจจุบันประชำคมโลกให้

ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินธุรกิจโดยเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนตำม กับตำม “หลักกำรชี้แนะขององค์กำร

สหประชำชำติเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ” (The UN Guiding Principles on Business and Human 

Rights-UNGP) ซึ่งมีหลักกำรส ำคัญ ๓ ประกำร คือ (๑) ให้รัฐมีหน้ำที่ในกำรคุ้มครองประชำชน (The State 

Duty to Protect) จำกกำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระท ำโดยบุคคลใดๆ รวมทั้งจำกองค์กรภำคธุรกิจ (๒) 

ให้ภำคธุรกิจเคำรพในหลักสิทธิมนุษยชน (The Corporate Responsibility to Respect) โดยองค์กรธุรกิจ

ทุกระดับ ต้องค ำนึงถึงผลกระทบในทำงลบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท ำธุรกิจของตนและควรที่จะใช้ควำม
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ระมัดระวังเพ่ือหลีกเลี่ยงกำรละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และ (๓) กำรเข้ำถึงกำรเยียวยำ (Access to Remedy) ซึ่ง

หมำยถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้ได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมทำงธุรกิจสำมำรถเข้ำถึงกำรเยียวยำที่มีประสิทธิภำพ  

ในกำรนี้คณะอนุกรรมกำรด้ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีควำมมุ่งหวังว่ำ

โครงกำรดังกล่ำวจะสร้ำงควำมตระหนักให้ภำคธุรกิจเห็นถึงประโยชน์และควำมส ำคัญของกำรด ำเนินธุรกิจโดย

เคำรพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมกำรเติบโตของภำคธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมอย่ำงมั่นคง (Stable) และ

ยั่งยืน (Sustainable) อีกทั้งยังเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกรับทรำบว่ำขณะนี้ประเทศไทย

และภำคธุรกิจของไทย โดยเฉพำะธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของหลักกำร

ชี้แนะขององค์กำรสหประชำชำติเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ (UNGP) เพ่ือกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและ

น ำมำใช้เป็นหลักในกำรด ำเนินธุรกิจ อันจะยังประโยชน์แก่กำรสร้ำงรำยได้และกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

แห่งชำติ รวมถึง หน่วยงำนภำครัฐ เครือข่ำยองค์กรภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และภำคกำรศึกษำ 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงควรต้องได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ที่ถูกต้อง ในเรื่อง

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมกำรด้ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในคณะกรรมกำรสิทธิ

มนุษยชนแห่งชำติ  จึงเห็นสมควรจัดงำนสัมมนำวิชำกำร  “ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพ

สิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ  (The UN Guiding Principles on 

Business and Human Rights-UNGP)”  ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑) เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ ตำมกรอบงำน

ขององค์กำรสหประชำชำติในกำรคุ้มครอง เคำรพ และเยียวยำ (UNGP) ให้แก่ผู้ประกอบกำรและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและพ้ืนที่ใกล้เคียง  

๒) เ พ่ือเปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ 

กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมถึงโอกำสและอุปสรรคในกำรน ำหลักกำรชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ 

(UNGP) ไปประยุกต์ใช้  

               ๓) เพ่ือสังเครำะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่อภำครัฐและภำคธุรกิจ  

ในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมด้วยกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมหลักกำรชี้แนะ

ขององค์กำรสหประชำชำติเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ (UNGP) 

      โดยกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ  จ ำนวนประมำณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย 
- ผู้ประกอบกำรธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พังงำ และกระบี่ 
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- ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พังงำ และกระบี่               

 

๖. สรปุการปาฐกถาพิเศษ  เร่ือง “ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับสทิธิมนุษยชน” โดย  

นายวัส ติงสมติร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ         

นำยวัส ติงสมิตร ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ปำฐกถำพิเศษในหัวข้อ “ธุรกิจกำร
ท่องเที่ยวและกำรโรงแรมกับสิทธิมนุษยชน” โดยสรุปว่ำ “สิทธิมนุษยชน”(HR)  ในแนวคิดสมัยใหม่ ไม่ใช่สิทธิที่มีมำ
โดยธรรมชำติของมนุษย์  แต่เกิดจำกกำรกระท ำหรือสร้ำงสรรค์ของมนุษย์ภำยหลังที่เกิดสังคมกำรเมืองที่เรียกว่ำ “รัฐ” 
แล้ว และเห็นว่ำสิทธิมนุษยชน (HR) เป็นเรื่องของอุดมกำรณ์ที่มนุษย์กล่ำวอ้ำงเพ่ือให้ได้รับกำรคุ้มครองจำกผู้ปกครอง 
โดยอ้ำงควำมชอบธรรมว่ำเป็นสิ่งจ ำเป็น และไม่หยุดนิ่ง 

ส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งองค์กำรสหประชำชำติ (UN OHCHR) เห็นว่ำ สิทธิ
มนุษยชน (HR) เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์ทุกคน โดยไม่ค ำนึงถึงสัญชำติ ถิ่นที่อยู่ เพศ ชำติพันธุ์ สีผิว ศำสนำ ภำษำ หรือ
สถำนะอ่ืนใด เรำทุกคนได้รับสิทธิมนุษยชน (HR) โดยเท่ำเทียมกัน โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ สิทธิเหล่ำนี้ล้วน
แล้วแต่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน และแบ่งแยกไม่ได้ 

ส่วนสิทธิมนุษยชน (HR) ตำมกฎหมำยไทย หมำยถึง ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และ
ควำมเสมอภำคของบุคคลที่ได้รับกำรรับรองหรือคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญไทย กฎหมำยไทย หรือตำม
สนธิสัญญำที่ไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มำตรำ ๓ วรรคหนึ่ง) 

เมื่อกล่ำวถึงภำคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นที่ยอมรับกันมำยำวนำนว่ำกำรท ำธุรกิจนั้นมีผลต่อ
สิทธิมนุษยชน ทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ ทำงด้ำนบวกนั้นภำคธุรกิจก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ใน
สังคมท่ีช่วยปรับปรุงพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้คนทั้งหลำยในโลก อำทิ เทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่ช่วยเชื่อมโยงโลก
ใบนี้เข้ำด้วยกัน กำรคิดค้นยำรักษำโรคและเทคโนโลยีกำรแพทย์ที่ช่วยรักษำควำมเจ็บป่วยและช่วยรักษำชีวิต 
หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำรที่ช่วยขจัดควำมหิวโหย ส่วนในด้ำนลบ ภำคธุรกิจก็อำจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำรงชีพของมนุษย์ได้เช่นกัน อำทิ กรณีเกี่ยวกับสิทธิด้ำนแรงงำน กรณีท่ีบริษัทผลิต
อำหำรท ำสัญญำกับบริษัทจัดหำงำนที่ใช้แรงงำนจำกกำรค้ำมนุษย์ โดยบังคับให้ส่งหนังสือเดินทำงให้บริษัทเป็น
ผู้เก็บจนกว่ำจะท ำงำนใช้หนี้สินจนหมด หรือกรณีท่ีบริษัทอุตสำหกรรมกำรผลิตเลือกปฏิบัติต่อคนงำนที่เข้ำร่วม
สหภำพแรงงำน ทั้งในเรื่องกำรจ้ำงแรงงำน กำรต่อสัญญำ    กำรเลื่อนต ำแหน่ง หรือเลิกจ้ำงงำนเมื่อคนงำนใช้
สิทธินัดหยุดงำน หรือกรณีที่บริษัทผลิตเสื้อผ้ำจ้ำงโรงงำนผลิตที่จ่ำยค่ำแรงให้คนงำนต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ ำงขั้นต่ ำ 
และบังคับให้ท ำงำนมำกกว่ำ ๘๐ ชั่วโมงต่อสัปดำห์ หรือถูกให้ท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ  
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จำกสภำวกำรณ์เช่นนี้ ท ำให้ในปัจจุบันโลกก ำลังให้ควำมส ำคัญกับบทบำทของภำคธุรกิจในกำร
เคำรพสิทธิมนุษยชนมำกยิ่งขึ้น โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ค.ศ. ๒๐๑๑) ประเทศสมำชิกสหประชำชำติ ได้ให้กำร
รับรองเอกสำรหลักกำรแห่งสหประชำชำติด้ำนธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : กำรปฏิบัติตำมกรอบกำรคุ้มครอง 
เคำรพ เยียวยำ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : Implementing 
the Protect, Respect, Remedy Framework (UNGPs) ซึ่งมีเสำหลัก ๓ ประกำรเป็นพื้นฐำนส ำคัญ ได้แก่  

(๑) ให้รัฐมีหน้าที่ในการ “คุ้มครอง” ประชาชน (State Duty to Protect) จำกกำรถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระท ำโดยบุคคลรวมทั้งองค์กรภำคธุรกิจจำกกำรมีนโยบำย
ควบคุมท่ีเหมำะสม 

(๒) ให้ภาคธุรกิจ “เคารพ” ในหลักสิทธิมนุษยชน (Corporate Responsibility to 
Respect) ไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจระดับใดก็ตำม ต้องค ำนึงถึงผลกระทบในทำงลบที่จะ
ตำมมำในกำรด ำเนินกิจกำร และควรที่จะใช้ควำมระมัดระวังเพ่ือหลีกเลี่ยงกำรละเมิด
สิทธิของผู้อื่น  

(๓) การเข้าถึง “การเยียวยา” (Access to Effective Remedy) ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนต้องเข้ำถึงกำรเยียวยำที่มีประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น ไม่ว่ำเป็นกำรเยียวยำในทำง
ศำลหรือไม่ใช่ในทำงศำลก็ตำม 

 เป็นที่น่ำยินดีว่ำ ในช่วงที่ผ่ำนมำไม่นำนนี้ ภำครัฐได้ปรับตัวในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
อย่ำงส ำคัญ โดยจะเห็นได้จำกกำรที่ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐำนะหัวหน้ำคณะผู้แทนรัฐบำลไทย ได้มีค ำ
กล่ำวในโอกำสน ำเสนอรำยงำนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภำยใต้กระบวนกำร 
Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ ต่อที่ประชุมคณะท ำงำน UPR สมัยที่ ๒๕ ซึ่งเป็นกลไกภำยใต้
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ งสหประชำชำติ  (Human Rights Council)  ณ นคร เจนี วำ  ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ว่ำประเทศไทยก ำลังจะจัดท ำแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan: NAP) ซึ่งเป็นสิ่งที่หลำยฝ่ำยเห็นพ้องว่ำจะเป็นกลไกส ำคัญใน
กำรขับเคลื่อนกำรน ำหลักกำร UNGPs มำใช้ในประเทศ  นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมำยให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศและกระทรวงพำณิชย์เป็นหน่วยงำนหลักพิจำรณำ
ตำมที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยไปยังรัฐบำล ให้น ำหลักกำร 
UNGPs มำเป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนในกรณีกำรด ำเนินโครงกำรท่ำเรือน้ ำลึกและเขตเศรษฐกิจทวำยใน
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เพ่ือให้มีกลไกและก ำหนดภำรกิจในกำรก ำกับดูแลกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
ของผู้ลงทุนสัญชำติไทย ให้เคำรพต่อหลักกำรพ้ืนฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชน และต่อมำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรต่ำงประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยรำชกำรต่ำงๆ ด ำเนินกำรในหลำยประกำร อำทิ  
กำรเผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร UNGPs และกำรผลักดันให้ภำคเอกชนมีมำตรกำรที่
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในด้ำนต่ำงๆ  
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ดังนั้น หำกภำคธุรกิจไทยจะใช้โอกำสนี้ในกำรปรับตัวและท ำควำมเข้ำใจกับแนวโน้มของโลกใน
เรื่องนี้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในกำรศึกษำแนวทำงในกำรน ำหลักกำรชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) 
ไปใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นระบบ ก็จะเป็นส่วนส ำคัญในกำรช่วยป้องกันหรือบรรเทำแรงกดดันจำก
ประชำคมโลกในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในภำคธุรกิจของไทย ซึ่งอำจส่งผลกระทบถึงกำรค้ำและกำร
ลงทุนระหว่ำงประเทศ ตลอดจนผลประโยชน์และภำพลักษณ์ของธุรกิจไทย ซึ่งเป็นแนวทำงส ำคัญในกำรสร้ำง
ควำมยั่งยืน (Sustainability) ในกำรประกอบธุรกิจของภำคเอกชน รวมถึงกำรพัฒนำประเทศอีกด้วย 

โครงกำรสัมมนำ เรื่อง “ธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนตำม
หลักกำรชี้แนะของสหประชำชำติ” เป็นโครงกำรน ำร่องที่ กสม. ได้ริเริ่มจัดท ำข้ึนเพ่ือเป็นกำรส่งสัญญำณให้ทั่ว
โลกได้รับรู้ว่ำประเทศไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ภำคธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมของไทยตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน รวมถึงควำมส ำคัญในกำรน ำหลักกำร UNGPs มำ
ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ  

เหตุผลที่ กสม.เลือกธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นโครงการน าร่อง มีดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมเป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมหลักของไทย โดยประมำณกำรว่ำ

รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวทำงตรงต่อ GDP ของประเทศมีมูลค่ำสูงถึง ๑๒ ล้ำนล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนต่อ GDP 
ของประเทศเพ่ิมขึ้นจำก ๙% (คิดเป็นมูลค่ำ ๑ ล้ำนล้ำนบำท) ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ มำเป็น ๑๖%  และเมื่อรวมเข้ำ
กับรำยได้ทำงอ้อมของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว กล่ำวได้ว่ำมีรำยได้มำกถึง ๒๐.๒% (คิดเป็นมูลค่ำ ๒.๔ ล้ำน
ล้ำนบำท) 
  ๒.๒ ในปี ๒๕๕๖ ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็น ๑ ใน ๑๐ อันดับแรกของ “จุดหมำย
ปลำยทำงระดับสูงของนักท่องเที่ยว” ในระดับโลก ที่มีนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศเดินทำงเข้ำมำมำกถึง 
๒๖.๕ ล้ำนคน ซึ่งหมำยควำมว่ำในปีหนึ่ง ๆ ธุรกิจนี้เกี่ยวข้องกับคน ๒๕ ล้ำนคนจำกทั่วโลกและจ ำนวน
นักท่องเที่ยวก็เพ่ิมข้ึนทุกป ี
  ๒.๓ อุตสำหกรรมกำรโรงแรมและอุตสำหกรรมต่อเนื่องได้ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ก่อให้เกิด

กำรจ้ำงงำนทำงตรงถึง  ๒,๒๑๐,๐๐๐ อัตรำ ในปี ๒๕๕๗ (หรือคิดเป็น ๕.๘% ของกำรจ้ำงงำนทั้งหมด) และมี

กำรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเติบโตไว้ที่ ๐.๒% ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒,๒๑๕,๕๐๐ อัตรำ (หรือคิดเป็น ๕.๗% ของ

กำรจ้ำงงำนทั้งหมด) ทั้งนี้ รวมถึงกำรจ้ำงงำนโดยโรงแรม บริษัทท่องเที่ยวสำยกำรบิน งำนบริกำรกำรขนส่ง

ผู้โดยสำร และธุรกรรมในอุตสำหกรรมร้ำนอำหำรและสถำนบันเทิงด้วย 

กำรสัมมนำในวันนี้นอกจำกจะเป็นกำรเผยแพร่ควำมรู้ เกี่ยวกับหลักกำร UNGPs  ให้แก่
ผู้ประกอบกำรโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจกำร
ท่องเที่ยวและกำรโรงแรมได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรน ำหลักกำร UNGPs ไปใช้ ซึ่ง กสม. จะได้น ำ
ผลของกำรสัมมนำในวันนี้ไปสังเครำะห์เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่อภำครัฐและ ภำคธุรกิจ
ในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมโดยเคำรพสิทธิมนุษยชนต่อไป 
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กสม. คำดหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ในกำรสัมมนำในวันนี้ จะท ำให้ผู้เข้ำร่วมได้รับควำมรู้เรื่องหลักกำร
UNGPs ซึ่งภำคธุรกิจสำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของตน และผลักดันให้ภำคธุรกิจพันธมิตรหรือธุรกิจ
ในเครือข่ำยห่วงโซ่อุปทำนของตนน ำหลักกำรดังกล่ำวไปใช้ เพ่ือป้องกันและก ำจัดสำเหตุที่เป็นกำรล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชนได้อย่ำงเป็นระบบ ซึ่งย่อมก่อให้เกิดควำมยั่งยืนของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ และควำมอยู่ดีกินดีของประชำชนชำวไทยในที่สุด                                                                                      

๗. การฉายวีดีทัศน์ เร่ือง The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: An Introduction 

จัดท าโดย Mike Baab 

คณะผู้จัดงำนฯ ได้น ำเสนอวิดีทัศน์เรื่อง The UN Guiding Principles on Business and 

Human Rights: An Introduction จัดท ำโดย Mike Baab ซึ่งได้อนุญำตให้เผยแพร่ต่อไดภ้ำยใตชุ้ดของสัญญำ

อนุญำตแบบเปิดกว้ำง (Creative Commons) โดยวิดีทัศน์ดังกล่ำวมีเนื้อหำดังนี้ 

ธุรกิจ มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ไม่ว่ำจะด ำเนินธุรกิจที่ไหนและอย่ำงไร ผลกระทบนี้ อำจะมี

ทั้งทำงบวกหรือทำงลบทุกวันนี้ บริษัทต่ำงๆ ด ำเนินกำรไปทั่วโลก นั่นก็หมำยควำมว่ำ ก็อำจเกิดผลกระทบไป

ทั่วโลกเช่นกัน บริษัทต่ำงๆ ด ำเนินกำรในประเทศที่ยำกจน ประเทศที่เพ่ิงผ่ำนควำมขัดแย้ง ประเทศที่รัฐบำล

ท้องถิ่นไม่สำมำรถหรือไม่สนใจที่จะบังคับใช้กฎหมำยของตน เพรำควำมยุ่งยำกเหล่ำนี้ จึงท ำให้ไม่สำมำรถชี้ชัด

ได้ว่ำ “ใคร” ที่มีควำมรับผิดชอบในกำรป้องกันไม่ให้บริษัทธุรกิจละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นควำมผิดของบริษัท

ที่จ่ำยค่ำแรงน้อยกว่ำที่จะด ำรงชีพได้ หรือเป็นควำมผิดของรัฐบำลที่ก ำหนดค่ำจ้ำงขั้นต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจน

เหยื่อที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจำกธุรกิจพบว่ำตนเองติดอยู่ในกับดักระหว่ำง สองฝ่ำย ที่ไม่สนใจที่จะแก้ไขใน

สิ่งที่ถูกต้อง 

ในปี 2011 องค์กำรสหประชำชำติได้เผยแพร่หลักกำรชุดหนึ่งเพ่ือชี้ควำมรับผิดชอบของรัฐบำล

และภำคธุรกิจเพ่ือแก้ไขภำวะกลืนไม่เข้ำคำยไม่ออกนี้  แล้วหลักกำรนี้พูดว่ำอย่ำงไร? หลักกำรนี้ ประกอบไป

ด้วยเสำหลัก 3 ต้น 

เสำหลักต้นแรก กล่ำว่ำ รัฐ ต้องท ำให้มั่นใจได้ว่ำภำคธุรกิจ ต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคล

ใด นั่นหมำยควำมว่ำ รัฐจะต้องผ่ำนกฎหมำนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และต้องให้มั่นใจ

ด้วยว่ำกฎหมำยเหล่ำนั้นได้รับกำรปฏิบัติตำม บริษัทข้ำมชำติที่ใหญ่ที่สุดในโลกบำงบริษัทเป็นบริษัทของรัฐหรือ

ด ำเนินกำรโดยรัฐบำล หลักกำรชี้แนะนี้บอกว่ำ รัฐบำลต้องป้องกันกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภำคธุรกิจแม้รัฐ

จะเป็นภำคธุรกิจเองก็ตำม 

เสำหลักที่สองพูดว่ำ ภำคธุรกิจต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน/ ไม่ว่ำที่ไหน และอย่ำงไร ก็ตำม ที่

บริษัทด ำเนินธุรกิจ นั่นหมำยควำมว่ำเพียงแค่ปฏิบัติตำมกฎหมำยในประเทศที่ตนด ำเนินธุรกิจหรือตรวจสอบ

บัญชีของซัพพลำยเออร์ของตนบำงบริษัทก็ยังไม่เพียงพอ แม้ในประเทศที่รัฐบำลนั้นไม่ท ำหน้ำที่ของตัวเอง
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บริษัทก็ต้องทรำบถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับสิทธิมนุษยชนของตนเอง และต้องมีขั้นตอนที่ เป็นรูปธรรมใน

กำรปรับปรุงมัน หลักกำรชี้แนะฯ ไม่ได้เสนอทำงหนีปัญหำใหม่ บริษัททั้งหลำยมีควำมรับผิดชอบต่อสิทธิ

มนุษยชนทุกสิทธิ กำรกระท ำทั้งหลำยอย่ำงเช่น กำรสร้ำงโรงเรียนหรือขุดบ่อบ่อน้ ำบำดำล ไม่ได้ท ำให้บริษัท

หลุดพ้นจำกควำมรับผิดชอบพ้ืนฐำนของตนที่จะไม่ให้คนงำนและชุมชนแย่ลง บริษัทต้องด ำเนินกำรตรวจสอบ

ควำมเสี่ยงในทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งหมำยถึงกำรพูดคุยกับทุกคนที่ชีวติของเขำอำจได้รับผลปกระ

ทบ เช่นเดียวกับควำมรับผิดชอบของรัฐบำล กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนไม่ใช่สวิตช์ที่บริษัทจะเปิดหรือปิดได้/ 

หำกแต่มันเป็นกระบวนกำรต่อเนื่อง  

เสำหลักที่สำมของหลักกำรนี้เกี่ยวกับว่ำ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีกำรละเมิด ถ้ำบริษัทละเมิดสิทธิ

มนุษยชน รัฐบำลจะต้องท ำให้มั่นใจได้ว่ำ กระบวนกำรทำงศำลหรือกระบวนกำรตำมกฎหมำยเปิดให้เหยื่อยื่น

ค ำร้องเรียนและค ำร้องเรียนเหล่ำนั้นจจะต้องถูกตรวจสอบและแก้ไขจนเป็นที่ยุติ บริษัทก็มีหน้ำที่เช่นกัน ส่วน

หนึ่งของกระบวนกำรตรวจสอบควำมเสี่ยงในทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินธุรกิจ คือ เปิดให้ประชำชนที่ได้รับ

ผลกระทบโดยบริษัทยื่นค ำร้องเรียนและมีส่วนร่วมในกระบวนกำรแก้ไขให้ทุกอย่ำงถูกต้อง ไม่ว่ำจะเลือก

ช่องทำงไหน กระบวนกำรเยียวยำจะต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนที่มีประสิทธิภำพที่ก ำหนดไว้ในหลักกำรฯ ถ้ำ

กระบวนกำรศำลใช้เวลำนำน หรือต้องใช้เงินมำก หรือต้องเดินทำงไกล นั่นไม่ใช่กระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพ  

ทั้งหมดนั่น คือ หลักกำรชี้แนะขององค์กำรสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน แล้วมัน

ส ำคัญอย่ำงไร ข้อแรก หลักกำรนี้ได้รับกำรรับรองอย่ำงเป็นเอกฉันท์จำกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชำชำติ จำกนั้น มันก็ได้รับกำรรับรองจำกรัฐบำลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั่วโลก ก่อนหน้ำนี้ เรำ

เคยถกเถียงกันว่ำใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภำคธุรกิจ ตอนนี้ ขอบคุณ UNGP 

จริงๆ ที่ให้ค ำตอบเรำว่ำ ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพรำะหมำยควำมว่ำ แทนที่เรำจะมำถกเถียงกันในเรื่อง

กฎเกณฑ์ เรำจะสำมำรถท ำงำน เพ่ือด ำเนินกำรให้หลักกำรนี้บรรลุผลส ำเร็จ 

 

๘. สรุปการอภิปรายช่วงที่ ๑ 

การอภิปรายช่วงที่ ๑ หัวข้อ “หลักการชี้แนะ เรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจตามกรอบงาน
ขององค์การสหประชาชาติ ในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา” (The UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights-UNGP)   

๘.๑ แนวคิดของการอภิปราย 

ในปัจจุบันโลกก าลังให้ความส าคัญกับบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน  
โดยสหประชาชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้รับรองเอกสารหลักการชี้ แนะในการท าธุรกิจ
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โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGPs) ที่สร้าง
ขึ้นบน ๓ เสาหลัก คือ  

๑) ให้รัฐมีหน้าที่ในการ “คุ้มครอง” ประชาชน (State Duty to Protect) จากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่กระท าโดยบุคคลรวมทั้งองค์กรภาคธุรกิจจากการมีนโยบายควบคุมที่เหมาะสม 

๒) ให้ภาคธุรกิจ “เคารพ” ในหลักสิทธิมนุษยชน (Corporate Responsibility to Respect) ไม่
ว่าจะเป็นธุรกิจระดับใดก็ตาม ต้องค านึงถึงผลกระทบในทางลบที่จะตามมาในการด าเนินกิจการ และควรที่จะ
ใช้ความระมัดระวังเพ่ือหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น  

๓) การเข้าถึง “การเยียวยา” (Access to Effective Remedy) ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนต้อง
เข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิผลได้มากขึ้น ไม่ว่าเป็นการเยียวยาในทางศาลหรือไม่ใช่ศาล 

แม้จะเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) นี้ 
จะบรรลุผลได้ก็ต่อเมื่อมีแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on 
Business and Human Rights – NAP) ซึ่งริเริ่มโดยรัฐเป็นกุญแจส าคัญในการบังคับใช้หลักการชี้แนะเรื่อง
สิทธิมนุษยชนส าหรับภาคธุรกิจ (UNGPs) กระนั้นก็ตาม มีเพียงไม่ก่ีประเทศท่ีได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และนับถึงปัจจุบัน ไม่มีประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกประกาศใช้แผนปฏิบัติ
การแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) เลยแม้แต่ประเทศเดียว ในขณะที่สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้แสดงบทบาทน าในการริเริ่มจัดท าแผนดังกล่าวฯ ทั้งในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และ
ฟิลิปปินส์ อีกทั้งรัฐบาลของประเทศเมียนมาร์ก็ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่า
ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทั้งทวีปเอเชียยังเผชิญช่องว่างที่ส าคัญในการพัฒนา
แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน ที่ได้รับความเชื่อถือจะเป็นเครื่องมือที่ศักยภาพส าคัญในการจัดการปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ
ของทวีปเอเชีย ทั้งเรื่องสิทธิแรงงานข้ามชาติ การปกป้องและเคารพสิทธิแรงงาน ผลกระทบต่อสิทธิในที่ดิน 
สิ่งแวดล้อม และสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ ยิ่งไปกว่านั้นแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่ถูก
จัดท าอย่างถูกต้องจะมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการลงทุน (investment) และห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิต 
(supply chain) ที่ยั่งยืน 

ในเวทีดังกล่าว วิทยากรจะได้อภิปรายร่วมกันถึง ความส าคัญของ“หลักการชี้แนะ เรื่องสิทธิ
มนุษยชนส าหรับธุรกิจตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ ในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา” (The 
UN Guiding Principles on Business and Human Rights-UNGP) ที่มีต่อภาครัฐและภาคธุรกิจที่อาจส่งผล
ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน บทบาทของรัฐบาลในการจัดท าแผนปฏิบัติการชาติว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights) บทบาทและนโยบายของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรับฟังประสบการณ์และความคิดเห็นการในเข้าเป็นสมาชิกข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ของภาคธุรกิจ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ภาคธุรกิจในการ
ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประโยชน์และความส าคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน ที่จะส่งเสริมการเติบโตของ
ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างมั่นคง (Stable) และยั่งยืน (Sustainable) สร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล   
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๘.๒ วิทยากรและผู้ด าเนินรายการ 

๑) ดร.เสรี นนทสูติ ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

๒) นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสีรภาพกระทรวง
ยุติธรรม  

๓) รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอนุกรรมการด้าน
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

๔) ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร UN Global Compact Local Network     
ประเทศไทย 

ผู้ด าเนินรายการ  
ดร. วีระศักดิ์  แสงสารพันธ์   อนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ  

 วัฒนธรรม 
ประวัติวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ  
๑) ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ดร.เสรีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท นิติศาสตร์ด้านกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค และปริญญาเอกนิติศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัย อ็อกฟอร์ด สหราชอาณาจักร 

หลังได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีในปี ๒๕๕๖ ดร. เสรีฯ ได้
ด ารงต าแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุ ษยชน โดยมี ว า ระก ารด า ร งต า แหน่ ง  ๓  ปี  นั บตั้ ง แต่ ก า รแต่ ง ตั้ ง 
คณะกรรมาธิการฯ ได้ด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญที่มีส่วนช่วยในการทบทวนเอกสาร
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือสร้างเสริมประสิทธิภาพในภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน และประเทศไทยได้มีบทบาทหลักในการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการทบทวนเอกสารดังกล่าว เอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ ใหม่ถู กคาดหวังว่าจะท าให้
คณะกรรมาธิการฯ สามารถมีอ านาจหน้าที่ในการสื่อสารและรับเรื่องน้องเรียนจากบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ก่อนได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมาธิการฯ ดร.เสรีเคยเป็น
สมาชิกของคณะท างานการร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยปฏิญญาดังกล่าวนับเป็นเครื่องมือ
ด้านสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคฉบับแรกที่ถูกรับรองโดยผู้น าอาเซียน ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕  
นอกจากนั้ น  ด ร . เ ส รี ยั ง สอน ในสถาบั นกา รศึ กษ าห ลายแห่ ง  เ ช่ น  มหาวิ ทย าลั ยมหิ ดลแล ะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวิชาสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย นอกจากนั้นยังเคยด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายในหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลังและกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันยัง
ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการบริหารที่ดีและประสิทธิภาพขององค์กรรัฐวิสาหกิจไทยผ่านการวิจัย การฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ 
และระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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๒) นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ประวัติการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ ๒) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การ
บริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการท างาน หัวหน้าส านักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี  
ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานคุมประพฤติธนบุรี  หัวหน้าฝ่ายประสานราชการ 
ผู้ช่วยเลขานุการกรมคุมประพฤติ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ ภาค ๑ 
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาการคุมประพฤติ รอง
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมคุมประพฤติ 
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 
๓) ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร  

ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ส าเร็จการศึกษาด้านความสัมพันธ์และ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (B.A. with 
Honors (International Relations & Economics), Stanford University 
U.S.A.) ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ด้ านนโยบายระหว่างประเทศ  M.A. 
(International Policy Studies), และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ M.A. 
(International Relations Stanford University, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด Ph.D. (Political Science), Stanford University, U.S.A. 

เคยด ารงต าแหน่งเลขานุการโทและเลขานุการเอก กระทรวงการ
ต่างประเทศ เลขานุการเอกคณะผู้แทนถาวรฯ ประจ าส านักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา รับผิดชอบงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนและความม่ันคงของมนุษย์ จากนั้นด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บมจ.บิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ด้านการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้แทน 
UN Global Compact Network Thailand 
 
๔) รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช  

ประวัติการศึกษาการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ,  Certification of External Program held by The Hague Academy of 
International Law ,  LL.M (International Legal Studies), Golden Gate University, U.S.A.,  LL.M, 
Wisconsin-Madison, U.S.A , S.J.D. Candidate Wisconsin-Madison, U.S.A 

ประสบการณ์ท างาน: หัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสัมมนา 
อดีตคณะกรรมการสมานฉันท์เพ่ือการปฎิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของสภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือพิจารณาอนุสัญญาต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ของสภาผู้แทนราษฎร คณะอนุกรรมการบรรณาธิการ
หนังสือหลักนิติธรรม ของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ 
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ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์ (อยู่ระหว่างรอโปรดเกล้า) 

๕) ดร. วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ อนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า  ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า นิ ติ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (รุ่นที่ 5) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิคตอเรียน (UVIC) ประเทศ
แคนาดา หลักสูตร Executive Course in Ombudsman Policy, Practice and 
Accountability Asian Pacific School Of Economics and Government, จาก 
The Australian National University (ANU) แ ล ะ  Conflict Analysis and 
Resolution Course (adult learning) จ าก  The Institution for Dispute Resolution, University of 
Victoria, British Columbia, Canada  

ประวัติการท างาน คณะท างานเพ่ือศึกษาวิเคราะห์และจัดท า “แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
หรือแผนปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเอาชนะสงครามทุจริต คอร์รัปชั่น ส าหรับประเทศไทย 
ในช่วง ๕ ปี (ส านักงานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี) กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร อนุกรรมการศึกษา
และประเมินรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ที่ปรึกษาหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการเจรจาเพ่ือจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐ
เวียดนามและประเทศไทย ในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์  
อนุกรรมาธิการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนก่อนที่จะน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการการปกคอรง 
วุฒิสภา นิติกรอาวุโสระดับสูง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักกฎหมาย ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกฎหมายและคุ้มครองสิทธิครู ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

๘.๓ สรุปสาระส าคัญจากการอภิปราย 

ดร. วีระศักดิ์  แสงสารพันธ์  อนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ผู้ด าเนินรายการ กล่ำวเข้ำสู่เวทีกำรอภิปรำย หัวข้อ “กำรน ำหลักกำรชี้แนะ เรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจ

ตำมกรอบงำนขององค์กำรสหประชำชำติ ในกำรคุ้มครอง เคำรพ และเยียวยำ” (The UN Guiding Principles 

on Business and Human Rights-UNGP) มำใช้ในธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในประเทศไทยว่ำ 

หลักกำร UNGP เป็นเรื่องใหม่ที่หลำยคนอำจจะเพ่ิงเคยได้ยิน แต่ก็ถือเป็นเรื่องส ำคัญต่อธุรกิจกำรโรงแรมและ

กำรท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมในห่วงโซ่ธุรกิจทั้งหมด โครงกำรน ำร่องในวันนี้ เป็นกำรท ำควำมเข้ำใจร่วมกันใน

สำระส ำคัญว่ำ หำกธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมน ำหลักกำร UNGP ไปใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจจะเกิด

ประโยชน์และส่งผลดีในระยะยำวอย่ำงไรในสำยตำเวทีโลก  ในกำรนี้ วิ ทยำกรทั้ง ๔ ท่ำน จะมำกล่ำวถึง
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หลักกำร UNGP และเนื้อหำสำระที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงจะแก้ไขข้อสงสัย น ำเสนอข้อดีและทิศทำงที่จะท ำให้

ส ำเร็จได้อย่ำงไร ตำมประสบกำรณ์ของวิทยำกรแต่ละท่ำน ท่ำนละ ๑๕ นำที  

ดร.เสรี นนทสูติ  ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน ก่อนน ำเสนอเนื้อหำ เรื่อง “หลักกำรสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจและสิ่งแวดล้อมกับธุรกิจกำร

ท่องเที่ยวและโรงแรม” ได้กล่ำวถึงควำมส ำคัญ ๔ ประกำร คือ 

๑) หลักกำร UNGP เป็นเรื่องใหม่แต่ก็ต้องท ำ หมำยควำมว่ำเรำไม่มีสิทธิเลือกว่ำจะละเมิด

สิทธิมนุษยชนได้หรือไม่ เนื่องจำกกำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแม้แต่ ในภำคธุรกิจเป็นหน้ำที่ที่ต้องท ำ  

๒) หลักกำร UNGP น ำมำใช้กับธุรกิจทุกรูปแบบและทุกขนำด ไม่ว่ำจะเป็นระดับธุรกิจ

ขนำดเล็ก ธุรกิจระดับชำติ ไปจนถึงธุรกิจระดับโลก ซึ่งหลักพ้ืนฐำนคือ ภำคธุรกิจต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

๓) ขอชื่นชม กสม. ที่เลือกภำคธุรกิจกำรโรงแรมและท่องเที่ยว อำจมีข้อสงสัยว่ำเหตุใด          

ถึงเริ่มที่ธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมก่อนนั้น เป็นไปตำมที่ประธำน กสม. ได้กล่ำวว่ำ อุตสำหกรรมกำร

ท่องเที่ยวมีส่วนส ำคัญกับเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยอย่ำงยิ่ง 

๔) ในส่วนภูมิภำคอำเซียน เรื่องธุรกิจกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง 

เนื่องจำกไม่ใช่มีกำรผลักดันเพียงในระดับประเทศเท่ำนั้น แต่มีกำรผลักดันร่วมกันในระดับอำเซียนด้วย 

ขณะนี้ทำง กสม. ได้ท ำกำรแปลคู่มือหลักกำรชี้แนะ เรื่อง ธุรกิจส ำหรับสิทธิมนุษยชนตำม

กรอบงำนขององค์กำรสหประชำชำติในกำรคุ้มครอง เคำรพและกำรเยียวยำ ซึ่งหลักกำรนี้ได้รับควำมเห็นชอบ

แล้วทั้งหมด ๔๗ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ดังนั้น หลักกำร UNGP จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวส ำหรับ        

ภำคธุรกิจ ตำมหลักกำรพ้ืนฐำนที่ว่ำภำคธุรกิจจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่มีเรื่องที่ใหม่คือ ภำคธุรกิจต้อง

ป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย โดยภำคธุรกิจจะต้องจัดท ำนโยบำยที่ชัดเจน

ว่ำจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและกำรไม่ละเมิดเป็นหน้ำที่ ซึ่งจะถือเป็นควำมตั้งใจที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และเม่ือมีควำมตั้งใจเกิดข้ึนแล้วจะท ำให้ภำคธุรกิจปรับเปลี่ยนองค์กรให้ไม่มีกำรละเมิดเกิดขึ้น 

นอกจำกหลักกำร UNGP ภำคธุรกิจยั ง ได้มีกำรเข้ ำร่ วมกันท ำข้อตกลงโลกแห่ ง

สหประชำชำติ (UN Global Compact Local Network-UNGC) เพ่ือประกำศว่ำภำคธุรกิจที่เข้ำร่วมได้น ำ

หลักกำร UNGP มำใช้แล้ว จึงหวังว่ำจะเห็นผู้ประกอบกิจกำรของไทยเรำเข้ำร่วมกับ UNGC เช่นกัน ซึ่งปัจจุบัน

มีบริษัทที่เข้ำร่วมกว่ำ ๘,๐๐๐ บริษัททั่วโลก ซึ่งเป็นกำรสมัครใจที่แสดงว่ำมีข้อผูกพัน (commitment) ตำม

หลักกำร UNGP โดยมั่นใจแล้วว่ำภำคธุรกิจมีนโยบำยที่ดีพอและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และที่ส ำคัญที่สุดคือ

มัน่ใจด้วยว่ำ ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทำน (Supply chain) ก็ไม่มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึน 
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ข้อดีต่อภำคธุรกิจในกำรแสดงตัวเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย UNGC และน ำใช้หลักกำร UNGP 

ไปใช้ คือ ภำคธุรกิจจะได้รับกำรยอมรับมำกขึ้นในระดับโลก ธุรกิจห่วงโซ่อุปทำนมีควำมมั่นใจในกำรส่งเสริม

ธุรกิจและ หำลูกค้ำมำให้ รวมทั้งมีผลต่อลูกค้ำท่ีมำใช้บริกำร 

จำกที่ได้ท ำกำรค้นคว้ำพบว่ำ ธุรกิจโรงแรมระดับโลกมีกำรรวมตัวกันในเรื่องน ำสิทธิ

มนุษยชนมำใช้เช่นกัน และประสงค์ให้ภำคธุรกิจทุกท่ำนค้นคว้ำต่อว่ำ จะสำมำรถเข้ำไปมี ส่วนร่วมในองค์กร

เหล่ำนี้ได้หรือไม่อย่ำงไร ยกตัวอย่ำง ตำมที่ปรำกฏในเว็บไซต์ www.greenhotelier.org ว่ำ โรงแรมฮิลตันได้

ประกำศว่ำ อำหำรทะเลที่ซื้อมำจะไม่มีกำรละเมิดสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์สงวน และจะซื้อจำกคู่ค้ำที่ไม่กระท ำ

ละเมิดเช่นกัน  

จึงขอฝำกแนวทำงต่อผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้   

๑) ภำคธุรกิจต้องเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมหลักกำร UNGP โดยเฉพำะเรื่อง แรงงำนและ

สิ่งแวดล้อม   

๒) ภำคธุรกิจจะต้องมีภำคีที่จะร่วมกันไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐ            

เช่น กระทรวงกำรท่องเที่ยว และกระทรวงแรงงำน หรือภำคเอกชน เช่น สมำคมผู้ประกอบกำรกำรท่องเที่ยว 

โดยให้สมำคมฯ ออกนโยบำยในกำรป้องกันกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่ใช่แค่ภำพลักษณ์อย่ำงเดียวแต่จะมี

ผลกระทบอย่ำงมหำศำลในแง่ที่ว่ำภำคธุรกิจมีข้อผูกพันที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสำมำรถประกำศให้

ต่ำงชำติรับรู้ได้ว่ำเรำจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพำะเรื่องแรงงำนและสิ่งแวดล้อม 

๓) ตำมหลักกำร UNGP ภำคธุรกิจจะต้องจัดกำรตำมแนวทำงที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

รวมถึงธุรกิจในห่วงโซ่อุปทำนของท่ำนก็ต้องไม่ละเมิดเช่นกัน ไม่ว่ำจะเป็นไปตั้งแต่ระดับใดก็ตำม 

สุดท้ำยขอฝำกถึงภำครัฐ  เนื่องด้วยกำรเปิดประชำคมอำเซียนท ำให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำย

เงินทุนเสรี สินค้ำและบริกำร จึงมีผลกระทบเกิดขึ้นค่อนข้ำงมำกซึ่งมีทั้งข้อดีข้อเสีย โดยภำครัฐต้องมีกำร

ประเมินผลกระทบด้ำนลบว่ำมีอะไรเกิดขึ้นและต้องวำงแผนว่ำจะบรรเทำเบำบำงและป้องกันอย่ำงไร และ

สุดท้ำยอยำกขอฝำกท่ำน อธิบดีฯ กรรนิกำ ให้ท่ำนมีแผนระดับภูมิภำคควบคู่กับแผนระดับประเทศ 

                    ผู้ด าเนินรายการ สรุปประเด็นว่ำ หลักกำร UNGP เสมือนเครื่องมือในกำรด ำเนินธุรกิจในยุค

ใหม่ กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเป็นหัวใจส ำคัญโดยกำรน ำหลักกำร UNGP มำใช้ เพรำะในขณะที่ทำงฝ่ำยรัฐบำล

ด ำเนินกำรดูแลเยียวยำในกรณีที่มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำงฝ่ำยผู้ประกอบกำรก็ด ำเนินธุรกิจ              

หำกผู้ประกอบกำรน ำหลักกำร UNGP เข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้เติมเต็มช่องว่ำง

ระหว่ำงภำครัฐและเอกชน ท ำให้กำรด ำเนินกำรของรัฐและกำรประกอบธุรกิจมีกำรป้องกันให้ไม่มีกำรละเมิด

สิทธิมนุษยชนต่อไป 
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                    ส ำหรับผู้อภิปรำยท่ำนต่อไป คือ นำงกรรณิกำร์  แสงทอง  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภำพ ซึ่งมีประเด็นที่น่ำสนใจอย่ำงมำกในเรื่องมำตรกำรป้องกันและกำรเยียวยำซึ่งประเทศไทยมีมำตรกำร

รองรับอยู่พอสมควร แต่เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจะส ำเร็จได้หรือไม่นั้นต้องมีแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

และมีควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอ่ืนๆรวมทั้งจำก กสม. และจะมีผลน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรชำติว่ำ

ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP)ในอนำคต ซึ่งแผนดังกล่ำวเสมือนเป็นหลักประกันอย่ำงหนึ่งระหว่ำงรัฐกับ

ภำคธุรกิจที่จะร่วมมือกันในกำรด ำเนินกำรตำมหลักกำรชี้แนะ UNGP  จึงขอให้ท่ำนผู้อภิปรำยให้ข้อมูลเพ่ิมเติม

ว่ำ ทำงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพหรือกระทรวงยุติธรรมมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรบูรณำกำรต่อเรื่อง

ดังกล่ำวอย่ำงไร    

           นางกรรณิการ์  แสงทอง  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อภิปรำยว่ำ ในส่วนภำรกิจ

ของรำชกำร ทำงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพมีควำมตระหนักดีว่ำ กำรด ำเนินกำรที่จะท ำให้ประชำชนมี

ควำมสุขอย่ำงยั่งยืนจะต้องค ำนึงถึงปัจจัยน ำเข้ำกำรด ำเนินงำน กำรให้ควำมส ำคัญกับเรื่องภำรกิจหลัก ดูแล

เรื่องกระบวนกำรส่งออกและกำรสร้ำงกำรให้บริกำรที่เกินควำมคำดหมำย เพ่ือให้ผู้รับบริกำรมีควำมสุขอย่ำง

ยั่งยืน ซึ่งหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งไม่สำมำรถด ำเนินกำรฝ่ำยเดียวให้ประสบควำมส ำเร็จได้ ต้องมีกำรให้

ควำมส ำคัญต่อเรื่องกำรประสำนงำนส่งต่อ และทำงฝ่ำยรัฐบำลต้องไม่ดูแค่ภำรกิจหลักเพียงอย่ำงเดียวแต่ต้องดู

ทั้งระบบงำนทั้งหมดด้วย ในส่วนหลักกำรท ำงำนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ประกอบด้วย  

                    ๑) ด้ำนกำรส่งเสริมจะเน้นไปทำงเรื่องกำรวำงมำตรกำรกำรป้องกัน หำกมีระบบกำรป้องกัน       

ที่ดีก็จะท ำให้ควำมเสียหำยไม่เกิดก็จะท ำให้ลดกำรใช้งบประมำนในกำรเยียวยำกำรส่งเสริม ก็จะเน้นไปทำง

เรื่องกำรระงับข้อพิพำท เพรำะบำงเรื่องนั้นเกิดจำกจุดเพียงเล็กๆ ถ้ำหำกเรำมีกำรไกล่เกลี่ยที่ดีพอก็จะไม่มี

ควำมรุนแรงเกิดข้ึนในภำยหลัง และก็ส่งเสริมสร้ำงมำตรฐำนศูนย์ไกล่เกลี่ย 

          ๒) ด้ำนกำรคุ้มครอง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพมีกระบวนกำรรับค ำร้องทุกข์ คือ คลินิก

ยุติธรรม ทั้งส่วนกลำงและส ำนักงำนยุติธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่สำมำรถให้ค ำปรึกษำทำงคดีและ         

ข้อกฎหมำยโดยมีทนำยอำสำสมัครเป็นที่ปรึกษำ และมีกำรคุ้มครองพยำนซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ โดยเน้นไปที่สำม

จังหวัดชำยแดนภำคใต้  

๓) ด้ำนกำรเยียวยำ มีกำรเยียวยำทั้งผู้เสียหำยและจ ำเลยจำกกำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรม 

ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม ซึ่งจะให้กำรช่วยเหลือประชำชนที่จะใช้สิทธิทำงศำล ทั้งโจทก์และจ ำเลย 

และสำมำรถขอเงินในกำรจ้ำงทนำยได้ ในส่วนกำรช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิโดยจำกงบประมำนส่วนใหญ่จะ

เน้น ไปที่ประกันตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมำย เช่น ผู้ถูกลูกหลงจำกกำร         

ที่เจ้ำหน้ำที่ป้องกันตัวจำกคนร้ำย  
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                   ๔) ด้ำนกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนสิทธิสิทธิมนุษยชน ทำงกรมฯ รับผิดชอบกติกำระหว่ำง

ประเทศ ๕ ฉบับจำกทั้งหมด ๗ ฉบับ โดยรัฐได้มีกำรร่ำงพระรำชบัญญัติ ๒ ฉบับ ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้น

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ คือ พระรำชบัญญัติคุ้มครองบุคคลสูญหำย และพระรำชบัญญัติป้องกันกำรทรมำน 

เพ่ือเป็นกำรป้องกันเพ่ิมเติมจำกกฎหมำยอำญำให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และขณะนี้ได้มีกำรด ำเนินกำรวำงมำตรฐำน

กำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน ในทุกระดับ เช่น จะมีกำรก ำหนดอ ำนำจผู้ดูแลเรือนจ ำหรือผู้ใช้อ ำนำจทำง

กฎหมำยให้ชัดเจน 

         ๕) กำรขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติฉบับที่ ๓ ทำงกรมฯ มีกำรสื่อสำรให้ส่วนรำชกำร

ต่ำงๆ ทบทวนกำรท ำงำนของตัวเอง โดยให้แจกแจงแผนงำนว่ำ กำรท ำงำนส่วนใดมีกำรสุ่มเสี่ยงที่จะละเมิด

สิทธิหรือไม่ และต้องท ำแผนไม่ให้มีกำรละเมิดสิทธิรวมทั้งต้องรำยงำนผลตำมแผน  ซึ่งทำงกรมฯ จะต้อง

รำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีทุกปี ถือเป็นหลักกำรประกันไม่ให้มีกำรละเมิดสิทธิ  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ จะต้องด ำเนินกำรให้เกิดแผนปฏิบัติกำรด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ในส่วนของธุรกิจกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนต้องอำศัยองค์ควำมรู้ที่จะท ำให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมำ โดยควำม

ร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆเข้ำมำมีส่วนร่วม ซึ่งภำรกิจของธุรกิจตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีควำมเห็นว่ำต้องมีกำรท ำแยกออกมำเพ่ือควำมชัดเจน เพรำะเป็นกิจกรรมที่ใช้          

องค์ควำมรู้ที่แตกต่ำงออกไป  

                    รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช อนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม           

ได้อภิปรำยว่ำ ผู้ที่อยู่ในองค์กรธุรกิจที่จะได้รับกำรคุ้มครองจำกหลักกำร UNGP ได้แก่ 

                    ๑) ลูกจ้ำงทุกระดับในองค์กรธุรกิจ  

                        (๑) ห้ำมเลือกปฏิบัติ  

                        ตำมข้อที่  ๑๒ ของหลักกำร UNGP ซึ่ งกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเป็นมำตรฐำน

ระดับประเทศ ทั้งในเรื่องกำรห้ำมเลือกปฏิบัติ โดยนำยจ้ำงต้องปฏิบัติกับลูกจ้ำงชำยและผู้หญิงอย่ำงเท่ำเทียม

กัน ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องค่ำจ้ำง หรือสวัสดิกำรต่ำงๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับลูกจ้ำงผู้หญิง  

      (๒) Core Labour Standard 

                         เช่น กำรห้ำมใช้แรงงำนเด็ก  กำรห้ำมใช้แรงงำนบังคับซึ่งแตกต่ำงจำกเรื่องแรงงำนทำส            

โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรข่มขู่ เช่น ข่มขู่ว่ำจะลงโทษหำกไม่ท ำงำนตำมที่สั่ง มีผลท ำให้มี กำรท ำงำนโดยไม่

สมัครใจ ตัวอย่ำง กรณีที่นำยจ้ำงยึดหนังสือเดินทำงของลูกจ้ำง ท ำให้ลูกจ้ำงต้องท ำงำนไปจนกว่ำนำยจ้ำงจะ

พอใจ กรณีแรงงำนหนี้ที่ลูกท ำงำนชดใช้หนี้ของพ่อแม่ ซึ่งเรื่องเหล่ำนี้อยู่ในข่ำยกำรห้ำมใช้แรงงำนทั้งหมด กรณี

กำรห้ำมใช้แรงงำนเด็กแล้วแต่กฎหมำยแต่ละประเทศก ำหนด กรณีสภำพกำรจ้ำง หมำยถึง ไม่เป็นอันตรำยต่อ
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สุขภำพทั้งทำงกำยและทำงใจ มีสุขภำวะที่ดี มีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรท ำงำนในเวลำกลำงวันกลำงคืน 

รวมทั้งค ำนึงถึงควำมเป็นเพศหญิงและเด็ก  

                        (๓) working conditions คือต้องเป็นที่พอใจไม่เป็นผลกระทบต่อทั้งสุขภำพกำยและใจ                                 

                    ๒) ลูกค้ำ ธุรกิจต้องปฏิบัติต่อลูกค้ำแต่ละชำติอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือกรณี

กำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลของลูกค้ำและกำร

ให้เกียรติลูกค้ำ  

                        ในส่วนหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจ (business partnership) ของภำคธุรกิจ ก็จะต้องไม่เข้ำไปมี

ส่วนร่วมในกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย หำกหุ้นส่วนธุรกิจไปท ำกำรละเมิดและผู้ประกอบธุรกิจรับทรำบแล้ว

ยังท ำธุรกิจกับผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนก็จะเข้ำข่ำยเป็นผู้ละเมิดสิทธิสิทธิมนุษยชนด้วย ซึ่งตำมหลักกำร UNGP           

ให้ค ำแนะน ำว่ำหำกมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำงผู้ประกอบกำรก็ต้องมีกำรพูดคุยหรือเจรจำให้เลิกกำร

กระท ำ ที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งสำมำรถมีข้อก ำหนดไว้ในสัญญำได้ ยกตัวอย่ำง ในกระบวนกำรผลิตโกโก้

พบว่ำ สวนโกโก้ส่วนใหญ่ที่ปลูกทำงทวีปแอฟริกำมีกำรใช้แรงงำนเด็กทำงบริษัท แต่มีกำรติดฉลำกบรรจุภัณฑ์

ว่ำไม่มีกำรใช้แรงงำนเด็ก แสดงให้เห็นว่ำภำพลักษณ์ชื่อเสียงเป็นเรื่องอ่อนไหว และทำงประเทศฝ่ำยะวันตก

ค่อนข้ำงให้ควำมส ำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน  ในส่วนหลักกำร UNGP เป็นนโยบำยที่มีวัตถุประสงค์ใน             

กำรหำทำงป้องกันซึ่งดีกว่ำไปหำทำงเยียวยำ ทั้งนี้ รวมถึงในกรณีอ่ืนๆ เช่น ตำมหลักกำร UNGP ได้กล่ำวถึง

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนต่อชนพ้ืนเมืองที่กำรประกอบธุรกิจโรงแรมต้องค ำนึงถึงกำรละเมิดต่อสภำพ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย 

           ภำคธุรกิจควรเริ่มต้นโดยก ำหนดเป็นนโยบำยผูกพัน (Policy commitment) ประกำศและ

สื่อสำรให้คนในองค์กรและคนภำยนอกที่มีผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจ ให้ทรำบ โดยส่วนใหญ่จะประกำศ      

จำกผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรซึ่งหมำยถึงเป็นกำรแสดงว่ำ ทำงองค์กรจริงจังและตั้งใจในกำรด ำเนินกำร       

ตำมนโยบำย และท่ำนต้องด ำเนินกำรตำมนโยบำยให้เป็นรูปธรรม เช่น บำงโรงแรมก็มีกำรก ำหนดเป็นประมวล

จริยธรรม เป็นต้น ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรคุกคำมทำงเพศ กำรห้ำมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ทั้งหลำยไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม ว่ำจะไม่ให้มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ต้องท ำกระบวนกำรเฝ้ำระวัง

ขั้นตอนนี้อำจจะยุ่งยำกและใช้เวลำ โดยมีกำรระบุและประเมินควำมเสี่ยงว่ำ มีควำมเสี่ยงที่จะกระทบต่อใคร

บ้ำงโดยภำคธุรกิจต้องเข้ำไปสอบถำมหำข้อมูล และสุดท้ำยก็ต้องมีกำรคุ้มครองผู้ที่ให้ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

ถูกต้องตรงไปตรงมำ 

                   ผู้ด าเนินรายการสรุปว่ำ  หำกจะริเริ่มท ำเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอย่ำงจริงจัง โดยให้ธุรกิจ

กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมประกำศออกไปว่ำภำคธุรกิจจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งมีมำตรฐำนขั้นต่ ำ        

ตำมหลักกำร UNGP ไม่ว่ำจะเป็นลูกจ้ำง ลูกค้ำ หรือหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจจะถือปฏิบัติร่วมกันเลยว่ำ                      
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ถ้ำมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนจำกส่วนใดก็จะไม่มีกำรติดต่อหรือสนับสนุนในส่วนนั้น เพรำะเหตุจำกกำรละเมิด

สิทธิมนุษยชนเพ่ือไม่ให้มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกระดับต่อไป และผู้อภิปรำยท่ำนต่อไป คือ ดร.เนติธร 

ประดิษฐ์สำร ผู้แทน UN Global Compact Local Network Thailand  จะมำอภิปรำยว่ำ หำกภำคธุรกิจ          

จะริเริ่มหลักกำร UNGC ในระดับท้องถิ่น (local) จะมีลักษณะกำรท ำงำนและมีแนวคิดในกำรริเริ่มอย่ำงไร 

            ดร.เนติธร  ประดิษฐ์สาร  ผู้แทน UN Global Compact Local Network Thailand 

อภิปรำยว่ำ ในฐำนะที่ท ำงำนด้ำนส่งเสริมควำมยั่งยืนในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มี ค ำถำมว่ำท ำไมต้องท ำนั้น           

หำกมองในภำคเอกชนเป็นมีนัยยะที่จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนะและกำรลงทุน สิ่งเหล่ำนี้เป็นกำรไปเพ่ือควำม

ยั่งยืนของประเทศและองค์กรของท่ำน เพรำะเป็นกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งของกำร

ท ำกำรกุศล แต่อีกมิติหนึ่งเป็นเรื่องกำรท ำธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวในด้ำนต่ำงๆมำกน้อยเพียงใด 

ทั้งประเด็นส ำคัญท่ีส่งผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

          กำรท ำตำมหลักกำรเป็นสิ่งดีที่ต้องท ำแต่ที่ยิ่งกว่ำหลักกำรคือ กำรมีผลดีต่อมูลค่ำของธุรกิจ       

เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ลูกค้ำหรือผู้ประกอบกำรอ่ืนๆ ในระยะยำว เพรำะปัจจุบันกลไกตรวจสอบที่           

ภำคธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อสังคมมีมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คต่ำงๆ ก็มีผลต่อกำรประกอบกำรของ

ภำคธุรกิจ และที่ส ำคัญกำรตรวจสอบไม่ใช่แค่ควำมเชื่อมโยงในระดับประเทศแต่เป็นไปถึงระดับโลก ซึ่งไม่ได้ดู

ว่ำ องค์กรธุรกิจของท่ำนละเมิดหรือไม่ แต่ดูทั้งห่วงโซ่อุปทำนของท่ำนว่ำมีกำรตรวจสอบได้หรือไม่ว่ำมีกำร

ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ดังนั้น จึงต้องมีกำรปรับตัวทั้งในแง่ของกำรด ำเนินธุรกิจและทัศนคติ โดยมีกำร

ปรับมุมมองว่ำ ตัวธุรกิจมีควำมเสี่ยงหรือไม่ ท่ำนควบคุมควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของท่ำนได้หรือไม่ ท่ำนตรวจสอบ

ได้หรือไม่ว่ำ ห่วงโซ่อุปำทำนของท่ำนมีกำรด ำเนินธุรกิจที่เคำรพสิทธิมนุษยชน จำกค ำถำมเหล่ำนี้มีผลไปสู่             

กำรผลักดันให้ภำคธุรกิจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้นอกเหนือจำกภำครัฐอย่ำงเดียว ซึ่งก็เป็นที่มำของกำรรวมตัว

ก่อตั้งเป็นเครือข่ำยข้อตกลงโลก (UN Global Compact Local Network-UNGC) จำกบริษัทต่ำงๆทั่วโลก

กว่ำ ๘,๐๐๐ กว่ำบริษัทเพ่ือเครือข่ำยที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำงๆและเพ่ือเป็นจุดศูนย์กลำงที่ให้ควำมรู้เรื่อง

หลักกำรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเครือข่ำย UNGC ในประเทศไทย มีแนวคิดว่ำต้องมีกำรจัดกำรให้เป็นระบบ

เศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยน ำภำคเอกชนมำเข้ำร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมแนวคิดของหลักกำร UNGC ไม่ว่ำจะเป็น 

ด้ำนแรงงำน ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนต่อต้ำนคอรัปชั่น เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ทำง UNGC มองว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญ   

ในกำรด ำเนินกำรธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยอำจเริ่มได้จำกจุดเล็กๆที่สำมำรถท ำได้ เช่น บริษัทมีกำรเริ่มต้นลงวัน

หมดอำยุของเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำ เรื่องสิทธิฯ เป็นเรื่องที่ใช้ในกำรพัฒนำประเทศและ

เศรษฐกิจอย่ำงแท้จริง 

           เมื่อมีกำรรวมเป็นสมำคมหรือองค์กรก็จะสำมำรถด ำเนินกำรต่ำงๆได้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น              

กำรจัดอบรมสัมมนำโดยมีกำรเชิญวิทยำกรหรือผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศมำให้ควำมรู้ กำรจัดท ำวำรสำร
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ประจ ำเดือน (news-based)  จัดท ำคู่มือต่ำงๆเป็นภำษำไทย (info-based) กำรจัดท ำมำตรฐำนและแนว

ปฏิบัติ (advocacy-based) กำรท ำกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงสมำชิก( project-based) เป็นต้น เพรำะทำง

เครือข่ำย UNGC ประเทศไทย เชื่อว่ำองค์กรของเรำเป็นสะพำนเชื่อมระหว่ำงสหประชำชำติกับบริ ษัทใน

ประเทศไทยรวมทั้งห่วงโซ่อุปทำนด้วย ในกำรนี้ ในฐำนะผู้แทน UNGC ขอเชิญชวนให้องค์กรธุรกิจกำร

ท่องเที่ยวและกำรโรงแรมทุกท่ำนมำเข้ำร่วมกับทำงเครือข่ำย UNGC ประเทศไทย 

                    ผู้ด าเนินรายการสรุปว่ำ ตำมที่ ดร.เสรี  นนทสูติ ผู้อภิปรำย กล่ำวในตอนแรกว่ำ กำรเคำรพ 

สิทธิมนุษยชนของภำคธุรกิจเป็นหน้ำที่ โดยนัยยะส ำคัญที่ว่ำ หำกธุรกิจกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยวของไทย          

จะพัฒนำต่อไปอย่ำงยั่งยืน กำรน ำหลัก UNGP มำใช้เป็นเหมือนทำงรอด และหำกถำมว่ำจะก่อให้เกิดภำระ

หรือไม่ สิ่งเหล่ำนี้ถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องมีภำระอย่ำงแน่นอน แต่เป็นภำระที่มองได้ว่ำเป็นต้นทุนและ             

ควำมเสี่ยงที่ต้องบริหำรถ้ำท ำแล้วสำมำรถท ำให้ธุรกิจของท่ำนอยู่ต่อไปได้อย่ำงยั่งยืน ในขณะเดียวกัน             

ก็เป็นข้อบวกต่อสำยตำประชำคมโลกที่ว่ำธุรกิจกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยวของไทยปลอดกำรละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ซึ่งหำกเรำเป็นผู้ใช้สินค้ำและบริกำรก็เหมือนได้มีส่วนร่วมในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกัน 

  การอภิปรายในช่วงท้าย 

                     ดร.เสรี นนทสูติ  ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย         

สิทธิมนุษยชน ผู้อภิปรำย สรุปว่ำ ในปัจจุบันมีกลไกกำรตรวจสอบนอกจำกภำครัฐเป็นจ ำนวนมำก แม้กระทั่ง

ทำงโซเชียลเน็ตเวิร์ค เมื่อมีกำรสืบค้นข้อมูลที่ไม่ดีก็จะมีผลต่อภำพลักษณ์ในสำยตำชำวโลก เพรำะฉะนั้น               

ในปัจจุบัน ธุรกิจห่วงโซ่อุปำทำนจึงไม่ได้เป็นไปอย่ำงเสถียรแต่กลับอ่อนไหวกับเรื่องข่ำวต่ำงๆ ทั้งนี้ ตำมที่              

นำงกรรณิกำร์  แสงทอง  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ได้อภิปรำยถึงกำรแก้ไขข้อพิพำท กำรร้องทุกข์ 

กำรคุ้มครองพยำน กำรจ่ำยเงินเยียวยำ เป็นต้น นั้น มีควำมเห็นว่ำเป็นเรื่องปลำยน้ ำคือใช้เมื่อมีกรณีที่เกิด         

ข้อพิพำทแล้ว จึงไม่อยำกให้ไปแก้ปัญหำกันเมื่อไปจนถึงจุดนั้นแล้ว แต่อยำกให้ภำคธุรกิจทุกท่ำนมีเกรำะ

ป้องกัน และเกรำะท่ีดี คือนโยบำยที่ชัดเจน รวมไปถึงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน 

           มีข้อสังเกตและข้อสรุปที่ขอฝำกไว้ ดังนี้  

                    1) ภำคธุรกิจจะมีเกรำะป้องกันได้อย่ำงไร หำกยังไม่มีนโยบำยที่ชัดเจน  

                    2) หำกภำคธุรกิจเข้ำไปในเครือข่ำยที่ใหญ่กว่ำจะมีผลท ำให้เกิดควำมมั่นใจของนักลงทุน 

นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ และในกำรสร้ำงเกรำะป้องกันไม่ควรเป็นเพียงในระดับประเทศ แต่ควรให้ไปถึง               

ในระดับอำเซยีนด้วย 

                    นางกรรณิการ์  แสงทอง  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้อภิปรำย กล่ำวว่ำ ตำมที่

ได้บรรยำยว่ำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพมีแผนจะท ำแผนปฏิบัติกำรชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

(NAP) จึงขอสอบถำม รศ..ดร.ประสิทธิ์ ปิวำวัฒนพำนิช อนุกรรมกำรด้ำนสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และ
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วัฒนธรรม ผู้อภิปรำยว่ำ จะมีกลไกในส่วนใดทั้งเรื่องกำรสร้ำงควำมจูงใจหรือกำรส่งเสริมกฎหมำยที่จะสำมำรถ

ท ำภำรกิจนี้ให้ลุล่วงได้ 

                    รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิชฯ อนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมผู้

อภิปรำย ตอบว่ำ มีนโยบำยด้ำนภำษีที่ก ำหนดลดหรือหักภำษีในกรณี   ที่ภำคธุรกิจด ำเนินธุรกิจเคำรพสิทธิ

มนุษยชน รวมทั้งเป็นเรื่องกำรให้รำงวัล หรือกำรประกำศให้ประชำชนทรำบว่ำภำคธุรกิจนี้ได้ให้ควำมร่วมมือ 

เป็นต้น 

                    ดร.เนติธร  ประดิษฐ์สาร  ผู้แทน UNGC Thailand ผู้อภิปรำย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

                    ๑) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในภำคธุรกิจเป็นเรื่องที่ต้องสร้ำงควำมตระหนักรู้ ว่ำเป็นหน้ำที่         

ที่ต้องท ำอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

                    ๒) ควรมีกำรอบรมให้ควำมรู้ในเชิงรุก เพรำะกำรเปลี่ยนแปลงแนวคิดต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง

ในช่วงเปลี่ยนผ่ำน ฝ่ำยรัฐจึงควรจัดหน่วยงำนให้ควำมรู้ในเชิงรุก ไม่ว่ำจะเป็นในแง่งบประมำนหรือในเชิง

เทคนิค และควรจัดให้มีหน่วยงำนช่วยตรวจสอบหรือสอดส่องดูแล เพรำะบำงบริษัทยังไม่เข้ำใจในเรื่องนี้และ

อำจท ำไปโดยไม่รู้ สุดท้ำยนี้ มีควำมชื่นชมที่ กสม. มีกำรเริ่มท ำงำนเชิงรุกได้อย่ำงรวดเร็วและเลือกหัวข้อที่

สำมำรถจับต้องและวัดผลได้จริง  

ช่วงสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ :   

ความเห็นและค าถามจาก นายเกรียงไกร  อาภาบุษยพันธุ์ สวัสดิการและแรงงานภูเก็ต         

                 เรื่องกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในทำงปฏิบัติแล้ว โรงแรมใหญ่ไม่มีปัญหำ แต่ปัญหำจริงๆนั้น            

เกิด ในโรงแรมระดับเล็ก ทั้งกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวที่ลักลอบเข้ำมำโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ปรำกฏว่ำมีเรื่อง

ร้องเรียนมำทำงข่ำวต่ำงๆแต่ไม่ได้ร้องเรียนมำทำงหน่วยงำนที่รับผิดชอบ จำกกำรตรวจสอบตำมบัญชีทั้งหมด

ไม่พบกำรละเมิดใดๆ แต่เป็นในทำงปฏิบัติที่เกิดปัญหำ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหำก็ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ และแรงงำน

ต่ำงด้ำวที่ลักลอบเข้ำมำโดยมิชอบด้วยกฎหมำยเหล่ำนี้ไม่กล้ำเข้ำมำร้องเรียนกับหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ 

เพรำะกลัวโดนส่งกลับประเทศจำกเหตุที่ลักลอบเข้ำมำในประเทศ ดังนั้นจึงอยำกทรำบว่ำจะให้ด ำเนินกำร

คุ้มครองสิทธิกับผู้ไม่มีสิทธิใดๆตำมกฎหมำยได้อย่ำงไร 

เรื่องนโยบำย ในขณะนี้กฎหมำยบังคับให้ทำงโรงแรมต้องมีข้อบังคับอยู่แล้ว แต่ในทำงปฏิบัติพบ

ปัญหำเรื่องกำรใช้แรงงำนบังคับ เรื่องกำรยึดบัตรผ่อนผันให้ต่ำงด้ำวท ำงำน ซึ่งตำมกฎหมำยก ำหนดว่ำแรงงำน

ต่ำงด้ำวต้องน ำบัตรจริงติดตัว แต่แรงงำนเหล่ำนั้นไม่รับผิดชอบตัวเองเช่น เวลำออกเรือแล้วไปเมำสุรำท ำให้หำ

บัตรจริงไม่เจอ นำยจ้ำงจึงยึดบัตรไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำ   

          ในเรื่องปัญหำแรงงำนขัดหนี้ กำรจ้ำงแรงงำนประมง ลูกจ้ำงส่วนใหญ่ขอให้นำยจ้ำงจ่ำย              

ค่ำล่วงหน้ำให้ก่อนแล้วท ำงำนชดใช้ค่ำล่วงหน้ำ กำรท ำงำนลักษณะนี้ไม่ใช่กำรใช้แรงงำนขัดหนี้ ตำมนิยำม
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สหประชำชำติ แต่ทำงปฏิบัติตำมกฎหมำยก็ห้ำมหักหนี้จำกค่ำจ้ำง โดยต้องให้เขำใช้หนี้ตำมสัญญำเงินกู้เอง

ต่ำงหำก แล้วปรำกฏว่ำลูกจ้ำงก็ไม่ใช้หนี้ตำมสัญญำเงินกู้หรือค่ำล่วงหน้ำ  

                    ธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในภูเก็ตในปัจจุบันต้องปรับตัวตำมสำกล เพรำะโรงแรม

ส่วนใหญ่ขำยกำรบริกำรให้กับชำวต่ำงชำติ ปัญหำที่ตำมมำคือ เมื่อโรงแรมปรับระดับของโรงแรมขึ้นเมื่อ

ระดับสูงขึ้นแล้วก็อำจลอยแพลูกจ้ำงเดิม  ทั้งนี้ ขอถำมเรื่องเกษตรพันธะสัญญำของเครือเจริญโภคภัณฑ์ว่ำถือ

เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เพรำะจำกมุมมองชำวบ้ำนเห็นว่ำสัญญำดังกล่ำวท ำให้เกษตรกรกลำยเป็น

ลูกจ้ำงในที่ดิน ของตนเอง  

                   ดร.เสรี นนทสูติ  ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน เห็นว่ำ จำกที่ สวัสดิกำรและแรงงำนภูเก็ต ชี้แจงเป็นกำรย้ ำข้อมูลตำมที่อภิปรำยกันไปแล้วว่ำ 

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ภำคธุรกิจต้องท ำอยู่แล้วตำมข้อบังคับของกฎหมำย เช่น สถำนประกอบกำร   

ที่มีลูกจ้ำง ๑๐๐ คน จะต้องจ้ำงแรงงำนพิกำร ๑ คน แต่สิ่งที่ใหม่ที่ต้องด ำเนินกำร คือ  ๑) เรื่องนโยบำย ๒) 

เรื่องกำรตรวจสอบ  โดยจำกเดิมภำคธุรกิจอำจไม่สนใจว่ำห่วงโซ่อุปทำนของท่ำนจะมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน               

ไม่แต่สิ่งใหม่คือภำคธุรกิจต้องมีนโยบำยและมีกำรตรวจสอบที่มั่นใจได้ว่ำจะไม่มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนใน           

ทั้งระบบ และมีผลให้หำกำไม่ท ำก็ไม่ได้รับกำรยอมรับ และกำรยอมรับนี้ถือว่ำเป็นต้นทุนของภำคธุรกิจเอง 

           สิ่งที่น่ำเป็นห่วง คือธุรกิจโรงแรมในขนำดเล็กและขนำดกลำง (Small and Medium 

Enterprise - SME)  ที่กำรแก้ปัญหำต้องอำศัยกำรฝึกฝน ปลูกฝังเพ่ิมเติมในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน            

จำกกำรเริ่มต้นที่ต้องมีกรอบของนโยบำยก่อน เพรำะหำกไม่มีนโยบำยและมีกำรตรวจสอบกันเอง ท้ำยที่สุด

แล้วก็ต้องเป็นภำครัฐที่มำตรวจสอบธุรกิจของท่ำนเองก็จะเป็นเรื่องเดิมๆที่จะต้องมำแก้ต่ำงกันกับต่ำงชำติ

เช่นเดิม ซึ่งไม่ควรรอให้เกิดขึ้น 

                    ดร.เนติธร  ประดิษฐ์สาร ผู้แทน UNGC Thailand ผู้อภิปราย แลกเปลี่ยนควำมเห็นว่ำ                 

                     เรื่องเกษตรพันธะสัญญำ ทำงเครือเจริญโภคภัณฑ์มีกำรส ำรวจจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 

ปรำกฏว่ำ มีผู้ที่ประสบควำมส ำเร็จคือมีชีวิตที่ดีขึ้นถึงร้อยละ ๙๗ ส่วนที่ไม่ประควำมส ำเร็จร้อยละ ๓ เกิดจำก

ปัญหำหลำยๆรูปแบบ โดยมีเอกสำรทำงวิชำกำรยืนยันชัดเจน แต่จำกหลักกำรท ำเกษตรกรรม ผู้ที่รับควำม

เสี่ยง คือบริษัท เพรำะบริษัทเป็นผู้ประกันรำคำสินค้ำว่ำจะซื้อสินค้ำตำมรำคำที่ตกลงไว้ ที่มีกำรมองว่ำเป็น           

กำรจ้ำงท ำกินในที่ดินของตนเองโดยมีกำรก ำหนดรูปแบบกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรต่ำงๆของ

เกษตรกรที่จริงแล้วเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือควบคุมมำตรฐำนคุณภำพสินค้ำให้ได้ตำมคุณภำพที่คุ้มค่ำกับรำคำ

ประกัน ซึ่งทำงเครือเจริญโภคภัณฑ์เน้นเรื่องคุณภำพมำตลอดโดยเห็นว่ำเป็นหลักประกันที่ดียิ่งไปกว่ำเรื่อง

รำคำ เพรำะคุณภำพคือสิ่งเดียวที่เป็นหลักประกันที่ดีที่จะท ำให้มีลูกค้ำใช้สินค้ำอย่ำงยั่งยืน  หำกมีปัญหำใน

เรื่องเกษตรพันธะเพ่ิมเติมก็พร้อมจะหำรือได้ 
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                   นางธัญญารัฐ  อัจฉริยะฉาย  ผู้ประกอบกิจการโรงแรมกะตะบีช รีสอร์ทแอนด์สปา 

แลกเปลี่ยนควำมเห็นว่ำ ปัญหำเรื่องค่ำแรงงำนในธุรกิจกำรท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีน้อยมำก เนื่องจำก

นักท่องเที่ยวค่อนข้ำงเยอะ แต่จำกประสบกำรณ์ที่ได้ไปยังจังหวัดต่ำงๆพบว่ำมีปัญหำเรื่องค่ำจ้ ำง โดยเกิดจำก

สภำพธุรกิจนั้นเกิดปัญหำ เช่น ช่วง low seasons มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวน้อย หำกให้ค่ำจ้ำงเท่ำเดิมกิจกำรก็

อำจจะอยู่ไม่ได้ ปัญหำนี้ทำงจังหวัดภูเก็ตเองก็ประสบปัญหำบ้ำงเช่นกัน โดยโรงแรมต้องน ำค่ำแรงช่วง high 

seasons มำเฉลี่ยให้ และตำมที่มีข่ำวว่ำจะมีกำรขึ้นค่ำแรงขั้นต่ ำจำก ๓๐๐ บำทเป็น ๓๖๐ บำท จะท ำให้

เกิดผลกระทบต่อหลำยๆอำชีพ ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้วสำมำรถขึ้นค่ำแรงขั้นต่ ำได้ แต่ไม่ควรขึ้นค่ำแรงในทุก

อำชีพ แม้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่เศรษฐกิจค่อนข้ำงดีแต่ก็ยังเกิดปัญหำได้ จึงให้ขอทบทวนเรื่องค่ำแรงขั้นต่ ำนี้

ด้วย 

๙. การอภิปรายช่วงที่ ๒  

การอภิปรายช่วงที่ ๒ หัวข้อ การอภิปรายเรื่อง “แนวทางในการน าหลักการชี้แนะของ
องค์การสหประชาชาติมาใช้กับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม”  

๙.๑ แนวคิดของการอภิปราย 

การอภิปรายช่วงที่ ๒ เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตโดยตรง หลังจากที่ได้รับฟังการอภิปรายช่วงที่ ๑ ในหัวข้อ “หลักการ
ชี้แนะ เรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ ในการคุ้มครอง เคารพ และ
เยียวยา” (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights-UNGP) แล้วว่า ภาคส่วนต่างๆ 
ในธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมจะมีแนวทางในการปรับใข้หลักการชี้แนะฯ ดังกล่าวได้อย่างไร ดังนี้ 

 ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานภูเก็ต 
o สถานการณ์และความส าคัญของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ในขณะนี้เป็น

อย่างไร ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดอย่างไร 
o หากธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมด าเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน

และมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลดี/ผลเสีย ต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด
อย่างไร 

 ประธานกรรมการเครือข่ายโรงแรมพินนาเคิล, สมาชิก UNGC ประเทศไทย 
o แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตัดสินใจน าธุรกิจเครือโรงแรมพินนาเคิลเข้า

เป็นสมาชิกเครือข่ายข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) 
ซึ่งมีหลักการให้ภาคธุรกิจค านึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการ
ต่อต้านการทุจริต 

o ข้อดีของการด าเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชนและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม หรืออุปสรรคที่เกิดข้ึนจากแนวทางดังกล่าว (ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน/ความ
เสี่ยง) 
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 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
o สถานการณ์โดยภาพรวมของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่เก่ียวข้องกับสิทธิ

มนุษยชน 
o แนวทางในการน าหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติมาใช้กับธุรกิจการ

ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
o โอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ 

o สถานการณ์โดยภาพรวมของธุรกิจการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน 

o แนวทางในการน าหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติมาใช้กับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

o โอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๙.๒ วิทยากรและผู้ด าเนินรายการ 

นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่  ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ภูเก็ต 

ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน  ประธานกรรมการเครือข่ายโรงแรมพินนาเคิล , สมาชิก 
UNGC ประเทศไทย 

นายภูริต  มาศวงศ์ศา      ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  
นายศึกษิต สุวรรณดิฐกุล อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้  
ด าเนินรายการ โดย  

  รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช อนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ประวัติวทิยากรและผู้ด าเนินรายการ 
๑) นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานภูเก็ต 

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จบการศึกษาปริญญาโท       
จาก  James Cook University, North Queensland, Australia. 

ประวัติการท างาน ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงาน ททท.สนง.ภูเก็ต 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงาน ททท.สนง.โตเกียว  ผู้ช่วยกลุ่มงานตลาด
ต่างประเทศ ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา อเมริกา และตะวันออกกลาง 

ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานภูเก็ต 
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๒) ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน ประธานกรรมการเครือข่ายโรงแรมพินนาเคิล, สมาชิก UNGC ประเทศไทย 
ประวัติการศึกษา Bangkok University/University of Nebraska Doctorate, Information 

Technology Management University of Detroit Master of Business Administration, Finance 
Bucknell University Bucknell University BS, Chemical Engineering Baltimore Polytechnic 
Institute High School Diploma, Science 

ประสบการณ์ท างาน Youth Leadership Development Foundation Chairman 
Pinnacle Hotels and Resorts 
 
๓) นายภูริต  มาศวงศ์ศา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ท่องเที่ยว) / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ประวัติการท างาน - พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทัวไปโรงแรมป่าตอง รีสอร์ท ภูเก็ต 
หน้าที่พิเศษปัจจุบัน – ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต อุปนายกฝ่ายการตลาด 

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามันกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัติงาน ต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ที่ปรึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
อาจารย์พิเศษประจ า สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาจารย์พิเศษประจ า สาขา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ปรึกษาพิเศษ หน่วยป้องกันกองก าลังสหรัฐอเมริกา 
ประจ าประเทศไทย ประธานโครงการส่งเสริมการขายและการตลาดกลุ่มจังหวัดอันดามัน ผู้บรรยายพิเศษ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่ปรึกษาพิเศษ ส านักงานประสานงานชายแดนไทย - มาเลเซีย 
กองทัพภาคท่ี 4 ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 
 
๔) นายศึกษิต สุวรรณดิฐกุล อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ 

 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  สาขาบริหารธุรกิจการ
จดัการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ ๒) ปริญญาโท MASTER OF 
SCIENCE IN TECHNOPRENEURSHIP & INNOVATION PROGRAM Year 2008-200 ประกาศนียบัตร Best 
YIP Award from TMB (Young Investor Program) 

ประวัติการท างานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีวาน่า โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จ ากัด ด าเนิน
ธุรกิจ 4 โรงแรม คือ โรงแรม ดีวาน่า ป่าตองรีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง โรงแรม  
ดีวาน่า พลาซ่ากระบี่อ่าวนาง โรงแรม รามาด้า ภูเก็ต ดีวาน่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั ภูเก็ตไพลจ ากัด 
ด าเนินธุรกิจ คือ ORIENTALA SPA, ORIENTALA WELLNESS SPA, โรงแรม รีเซนต้า สวีท ภูเก็ต โรงแรม          
รีเซนต้า เอกซ์เพรส ภูเก็ต ทาวน์ 
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๙.๓ สรุปสาระส าคัญจากการอภิปราย 

                              รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช อนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม          
ผู้ด าเนินรายการ เริ่มการอภิปราย 
                      การจัดโครงสัมมนาครั้งนี้ เป็นโครงการน าร่อง (Pilot project) ที่ เริ่มจากภาคธุรกิจ                 
การท่องเที่ยวและการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต หากประสบความส าเร็จจะท าให้เกิดผลบวกอย่างมหาศาลต่อ           
ทุกภาคส่วน จากข้อมูลต่างๆที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้มาในวันนี้จะเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า ในระบบธุรกิจต้อง
ปรับตัวใหม่และมีการปรับทัศนคติใหม่เพ่ือให้ได้รับการยอมรับ ซึ่งหลักการ UNGP ถือเป็นหลักการใหม่           
ชองการด าเนินธุรกิจในการน าเครื่องมือที่สหประชาชาติสร้างมาให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ในการนี้ ขอน าเข้าสู่
การอภิปรายช่วงที่ ๒ เรื่อง “แนวทางในการน าหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติมาใช้กับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ในจังหวัดภูเก็ตและการท่องเที่ยวแถบอันดามัน” โดยเริ่มการอภิปรายจาก นางสาว
อโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานภูเก็ต 
             นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่   ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านักงานภูเก็ต อภิปรายว่า  
                       ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจเพียงอย่างเดียวที่ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน แต่รวมถึงภาครัฐด้ วย                 
ซึ่งทางภาครัฐมีหน่วยงานประเมินที่มีการก าหนดว่าหน่วยงานก็ต้องมีข้อบังคับการก ากับที่ดีในการท างานและ   
มีการก าหนดไว้เป็นแผนแม่บทด้วย ในส่วนของ ททท.ได้มีการจัดท าแผนก ากับกิจการที่ดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ -
๒๕๖๔ โดยก าหนดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานต่างๆที่ต้องสนับสนุนภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ท าถูกต้องตามสิทธิมนุษยชนด้วย การก าหนดเรื่องการสนับสนุนชุมชน เช่น การน า
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการมาบังคับใช้กับ ททท. การก าหนดให้มีการจ้างคนพิการ
และการซื้อสินค้าที่คนพิการผลิต และต้องรายงานการท างานตามแผนก ากับกิจการที่ดีฯต่อกระทรวงทรัพยากร
และความม่ันคงของมนุษย์ด้วย 
             หนึ่งในแผนก ากับกิจการที่ดี เกี่ยวกับด้านการตลาดได้ก าหนดกลยุทธ์ว่าต้องสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น กลยุทธ์ที่ก าหนดว่าต้องให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของครัวเรือนที่มี
รายได้ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาทร้อยละ ๑ ของครัวเรือน จึงถือว่ามีตัวชี้วัดต่างๆที่ก าหนดให้ ททท.ด าเนินการให้
เกิดสิทธิที่เท่ากัน  ในการท่องเที่ยวทั่วประเทศ  
                      บทบาทของ ททท. ไม่ใช่หน่วยงานที่ควบคุมการท าผิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยตรง แต่
เป็นฝ่ายที่สนับสนุนต่อธุรกิจที่ท าถูกต้องตามมาตรฐานและแนะน าลูกค้าให้กับธุรกิจที่ถูกต้อง โดยมีแนวทางใน
การส่งเสริมภาคธุรกิจที่ท าถูกต้องตามสิทธิมนุษยชนและได้มาตรฐานของกระทรวงการท่องเที่ยว เช่น การมอบ
รางวัลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น           
 
                      ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน  ประธานกรรมการเครือข่ายโรงแรมพินนาเคิล  สมาชิก UNGC 
ประเทศไทย อภิปรายว่า  
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                      พ้ืนฐานของธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคน จึงต้องระวังมากเกี่ยวกับการบริหาร
บุคลากร หากมีการออกกฎหรือให้เงินเดือนที่ไม่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่บั่นทอนพนักงาน และมีผลกระทบถึง             
การบริการลูกค้าเพราะพนักงานไม่สามารถระบายความเครียดกับผู้บริหารได้ สุดท้ายแล้วผลกระทบก็ตกกับ
ผู้ประกอบการ 
           หลักธรรมาภิบาลโดยทั่วไปเป็นเรื่องนามธรรม แต่ส าหรับภาคธุรกิจโรงแรมถือ เป็นเรื่อง
รูปธรรม โดยสามารถท าให้ธรรมาภิบาลเกิดขึ้นเหมือนการบริหารประเภทหนึ่ง ประกอบด้วย นโยบายที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ดี และโครงสร้างที่ดี เนื่องจากธุรกิจโรงแรมขายความเชื่อถือและสิ่งที่นักท่องเที่ยวคาดว่าจะได้รับ 
การมีหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจ จะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร เพราะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ
ระหว่างธุรกิจและบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อธุรกิจ แบ่งได้เป็น ๑) บุคคลภายใน  ได้แก่ พนักงานต่างๆ โดยจะ
ส่งผลให้พนักงานมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรและเมื่อพนักงานเชื่อมั่นแล้วก็พร้อมท างานด้วยความสมัครใจ ปัญหา
ขององค์กรก็จะลดลงตามไป ๒) บุคคลภายนอก  โดยมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ เช่น ต่อลูกค้า  
            ในส่วนกิจกรรมบรรษัทบริบาล (Corporate Social Responsibility-CSR)  ส าคัญต่อธุรกิจ
อย่างมาก ยกตัวอย่าง กิจกรรมการกุศลทั่วไป โดยส่วนตัวยอมรับว่ากิจกรรมทางสังคมนั้นท าเพ่ือหวังผล คือ 
ความเชื่อถือของพนักงานที่เกิดขึ้นและตกอยู่กับการบริการต่อลูกค้าของพนักงาน ซึ่งในการท ากิจกรรม           
เมื่อลูกค้าที่มาพักทราบก็เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปในตัว เปรียบเทียบได้ว่าหากมีโรงแรมที่เหมือนกัน         
ทุกประการอยู่สองโรงแรม หากโรงแรมหนึ่งมีการจัดการ CSR ที่ดีกว่าก็จะส่งผลให้ลูกค้าใช้บริการของโรงแรม
ที่มีการจัดการ CSR ดีกว่าอย่างแน่นอน  
                      นายภูริต  มาศวงศ์ศา  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  อภิปรายว่า   
                       สหประชาชาติมีอิทธิพลต่อเอเชียอย่างสูง โดยเฉพาะประเทศไทย จุดเริ่มต้นอาจเกิดจาก         
ที่มีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวีย เข้ามาท่องเที่ยวแล้วพบการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งเห็น
ว่า มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในประเทศไทย จากเหตุดังกล่าว จึงท าให้เกิดสัญญาต่างๆ ที่บังคับไทยมาจนถึง
ปัจจุบัน แต่แท้จริงแล้วได้มีการชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องขนบธรรมเนียมไทยไม่ใช่การใช้แรงงานเด็ก เพราะเป็น
เรื่องที่พ่อแม่สอนให้เด็กช่วยเหลือครอบครัวเพ่ือให้เจริญเติบโตขึ้นไปอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นการสะท้อน
ว่าให้เห็นว่า ขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกันในแต่ละสังคมก็มีสิทธิที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งเรื่องขนบธรรมเนียมที่ดีก็
ควรมีจุดยืนในการปฏิบัติต่อไปแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีข้อบังคับมาแล้ว ที่สิ่งที่ควรท าต่อไปก็คือ ประโยชน์
ร่วมกันในการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เราอยู่ร่วมกันได้ในระบบของโลกที่เปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบธุรกิจ  
            ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปัจจุบันเป็นตลาดของผู้ซื้อ กล่าวคือ ผู้ซื้อ
สามารถเลือกตลาดหรือข้อก าหนดให้ผู้ค้าท าตามได้ ซึ่งผู้ซื้อส่วนใหญ่ของไทยคือกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย 
โดยเป็นกลุ่ม  ประเทศที่มีสิทธิและเสียงส่วนใหญ่ในเวทีสหประชาชาติ จากเหตุนี้ ท าให้มีการน าข้อบังคับต่างๆ
ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีมาบีบบังคับให้ผู้ค้าต้องท าตลาดตามใจผู้ซื้อ จึงเกิดเป็น Hotel Contract 
Rated ต่างๆ การที่ผู้ค้าต้องยอมรับก็เพ่ือเหตุผลทางธุรกิจ เพราะตัวแทนธุรกิจจากกลุ่มประเทศดังกล่าวเป็น           
ผู้หาลูกค้าให้ จากการยินยอมดังกล่าว มีผลท าให้รัฐออกเป็นกฎหมายเพ่ือให้ทุกองค์กรปฏิบัติไปทิศทาง
เดียวกัน เช่น ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ซึ่งเป็นการตีกรอบเรื่องสิทธิมนุษยชน  
             พิจารณาจากหลักการ UNGP สรุปได้ว่า 
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                ๑. การจัดการของรัฐ  โดยรัฐมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและสร้างให้เกิดทางการเคารพสิทธิ
มนุษยชนไม่ใช่รัฐเป็นผู้บังคับ แต่กฎหมายเท่านั้นเป็นผู้บังคับโดยรัฐเป็นผู้เอ้ือให้เกิดช่องทางเข้าสู่การบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ส าคัญที่สุดของหลักการ UNGP คือการใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมและเสมอภาค 
ปัญหาในปัจจุบัน คือ เราถูกละเลยจากการใช้กฎหมายโดยคนของรัฐเพ่ือเอ้ืออ านวยให้เกิดสิทธิมนุษยชนใน
ภาคธุรกิจ โดยคนของรัฐ ได้แก่ ผู้สร้างนโยบายด้านกฎหมาย ผู้ก ากับนโยบายด้านกฎหมาย ผู้ปฏิบัติตามโน
บายตามกฎหมาย 
             ๒. ข้อแนะน า เรื่องการปฏิบัติการขององค์กรธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบาย
ของรัฐตามข้อ ๑. นั้น การปฏิบัติงานขององค์กรธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนไม่ใช่การเคารพสิทธิมนุษยชน
เฉพาะพนักงานภายในองค์กร แต่ต้องรวมถึงการเคารพต่อด้านอ่ืนๆ เช่น สิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งหลักพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติของภาคธุรกิจ คือ ต้องมีจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 1) การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยไม่
โกง 2) ไม่ใช้วัตถุดิบที่มาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยถูกต้องตามกฎหมายและสามารถบอกได้ว่าการ
ด าเนินการตลอดสายในภาคธุรกิจไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
             ๓. ตามหลักการ UNGP ในเรื่องความจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการสอดคล้องกับการเยียวยา           
โดยหลักแล้วมีกฎหมายที่มีการบังคับให้หน่วยงานต่างๆต้องท าอยู่แล้ว แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือจาก
กฎหมาย คือ จากจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้ 
                           ๑) เรื่อง CSR  ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีองค์กรส่วนใหญ่ปฏิบัติกันอยู่แล้ว  
                           ๒) การธรรมาภิบาล ไม่ว่าจะเป็นหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupation 
Health Safety-OHS) หรือการเคารพสิทธิมนุษยชนในรูปแบบการบริหารงานบุคคล (HR) เช่น ให้มีการ
ปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัยในสถานที่ท างาน การได้รับสิทธิการได้รับการรักษาพยาบาล เป็นต้น 
                           ๓) การเยียวยาบุคลากรโดยตรง เนื่องจากธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม 
เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างผิดเวลา จากงานวิจัยในธุรกิจโรงแรมร้อยละ ๕๐ ของการท างานคือเรื่อง ทักษะ 
ประสบการณ์และความชอบ อีกร้อยละ ๕๐ คือเรื่องความพึงพอใจ เมื่อใดที่เกิดความไม่พอใจเกินกว่าร้อยละ 
๕๐ ก็จะมีการลาออกเปลี่ยนงานเกิดขึ้น ซึ่งท าให้พนักงานในธุรกิจโรงแรมมีการลาออกและเปลี่ยนงานกันบ่อย 
จึงต้องมี การรองรับการออกจากงาน เงินทดแทน เป็นต้น ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว  
                      ในส่วนข้อตกลงในทวิภาคีต่างๆในปัจจุบัน มีการโยงเรื่องแรงงานกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้า
มาเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศด้วย และมีการบังคับใช้ภาคธุรกิจโดยผ่านช่องทางกฎหมายแรงงาน           
ซึ่งจากข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาเป็นแรงงานในประเทศได้โดยมีข้อก าหนด
เรื่อง ใบรับรอง (Certificated) แต่ปัญหาคือประเทศไทยยังก าหนดข้อบังคับไม่ทัน รวมทั้งมีผลต่อการเรื่องสิทธิ
มนุษยชนที่ก าหนดให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งข้อก าหนดของสหประชาชาติมักเอ้ือแก่ต่างชาติจนท า
ให้แรงงานต่างชาติเหลื่อมล้ ากับแรงงานไทย แล้วจะแก้ปัญหาให้แรงงานไทยอย่างไร  
             สุดท้ายนี้ สรุปว่า จากหลักการ UNGP นั้น แม้ว่ารัฐจะมีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอยู่
แล้วแต่สิ่งที่ยังขาด คือ รัฐต้องใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมและเสมอภาค และต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนและ
ชี้แนะให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ เช่น การออกข้อบังคับกฎหมายในน าหลัก OHS มาใช้กับ
เรื่องสาธารณสุขในระบบธุรกิจโรงแรม เช่น F&B Room ฯลฯ   
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                      นายศึกษิต  สุวรรณดิฐกุล  อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้  อภิปรายว่า 
                      โดยภาพรวมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ประมาณ ๒,๐๘๕ โรงแรม โดยสมาคมโรงแรมไทย
ภาคใต้มีสมาชิกอยู่ประมาน ๑๖๒ โรงแรม ซึ่งเป็นโรงแรมที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง และถูกตรวจสอบจาก
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง แรงงานหรือสิ่งแวดล้อม โรงแรมเหล่านี้ก็จะมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด แต่เหตุใดทางสหประชาชาติต้องมาออกกฎข้อบังคับเรื่องสิทธิมนุษยชนกับทางประเทศทาง
ตะวันออกนั้น มีความเห็นว่า มีสาเหตุมาจากบางประเทศยังไม่พัฒนาถึงขนาดมีการควบคุมในเรื่องเหล่านี้จึง
ต้องน าข้อก าหนดของสหประชาชาติมาช่วยแก้ไขปัญหา แต่ในประเทศไทยนั้น ในหลายๆเรื่องมีกฎหมาย
รองรับอยู่แล้ว เช่น กฎหมายแรงงานบังคับเรื่องแรงงานเด็ก ซึ่งในประเทศไทยไม่มีการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ า
กว่า ๑๕ ปี ที่ตรงกับข้อก าหนดของสหประชาชาติอยู่แล้ว แต่เรื่องค่านิยมขนบธรรมเนียมของสังคมไทย            
อย่างในกรณีลูกช่วยเหลือพ่อแม่ในการท างานของกิจการครอบครัวนั้น ทางสหประชาชาติอาจยังไม่เข้าใจใน
เรื่องเหล่านี้  
             เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่เป็นสากล คือ แม้ว่าจะอยู่ที่ใดก็ต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิ            
แต่ในขณะเดียวกัน ในแต่ละท้องที่ก็มีค่านิยมหรือขนบธรรมเนียมที่ต้องให้ความเคารพแตกต่างกัน ซึ่งก็ไม่
สามารถบอกได้ว่าเรื่องใดถูกหรือผิด ในวันนี้จะขออภิปรายถึงสิทธิมนุษยชนที่เป็นกลางอันสามารถใช้ได้ทุก
ท้องที ่
            เรื่องการแบ่งประเภทลูกค้า แต่เดิมอาจมีข้อบังคับภายใน เพ่ือเลือกลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
สัญชาติหรือประเภทแขก เช่น ไม่รับเด็ก เป็นต้น แต่ปัจจุบันโรงแรมต้องยกเลิกข้อบังคับนี้ออกไปเพราะ              
มีความเป็นสากลขึ้นมากแล้ว โดยเริ่มจากการเรียนรู้วัฒนธรรม การเรียนรู้ว่าแขกต้องอยู่ร่วมกัน แต่ก็อาจยัง          
มีแขกบางประเภทที่ไม่เปิดรับเช่นกันแต่เป็นเรื่ องที่โรงแรมต้องบริหารจัดการ เพราะหากองค์กรต่างๆ              
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนก็ต้องเปิดกว้าง  ซึ่งการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ
มนุษยชนเป็นเรื่องท่ีดีเพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจเปิดกว้างในการบริการ เพราะเมื่อมีปัญหาระหว่างลูกค้าบาง
ชาติก็จะได้สามารถสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจกันได้ และจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรด้วย 
             ในส่วนของธุรกิจโรงแรม เรื่องสิทธิมนุษยชนจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่พนักงานและองค์กรธุรกิจ
ต่างๆ ได้ท าอยู่แล้ว เช่น ในกิจกรรม CSR เพียงแต่ไม่ได้มีการประกาศออกไปสู่สาธารณะเท่านั้น ซึ่งการสื่อสาร
เรื่องสิทธิมนุษยชนหากต้องการให้พนักงานตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ทางองค์กรต้องสื่อสารให้พนักงาน
เข้าใจ เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือต่อภายนอกก็ตาม เช่น โรงแรม
ในเครือดีวาน่า (Divana) ได้จัดท าเป็น Divana’s magazine โดยที่พนักงานทุกส่วนสามารถน าเสนอเรื่องราว
ได้โดยมีเนื้อหาที่สื่อสารถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้น ความเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน เรื่องลูกหลานของ
พนักงานหรือเรื่องของตัวพนักงานเองก็ให้ความส าคัญ หากมีกิจกรรมดีๆที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ
มนุษยชนก็จะมีการสื่อสารในนิตยสารขององค์กรเพ่ือปลูกฝังพนักงานไปในตัว 
             ตามหลักการ UNGP มีอยู่สามเสาหลัก ประกอบด้วย การคุ้มครอง การเคารพ และการ
เยียวยา ในส่วนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามที่นายภูริต  มาศวงศ์ศา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตได้อภิปรายว่า รัฐมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและชี้แนะโดยมีกฎหมายเป็นผู้บังคับ สิ่งที่ส าคัญคือการ
ปลูกฝังและกระตุ้นภาคธุรกิจ ซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายบังคับขั้นพ้ืนฐาน แต่ทางปฏิบัติแต่ละองค์กรสามารถปฏิบัติ
ได้ดีกว่าที่กฎหมายบังคับด้วยซ้ าหากมีการชี้แนะให้ผู้ปฏิบัติมีความตระหนักได้ ซึ่งการเคารพสิทธิมนุษยชนของ



  37 

 

น ำเสนอเพื่อพิจำรณำในกำรประชมุคณะอนุกรรมกำรดำ้นสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ครั้งท่ี 19/2559 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎำคม 2559 

องค์กรธุรกิจต่างๆ เห็นว่าควรที่น าหลักการ UNGP มาสื่อสารให้กับพนักงานในทางที่เห็นว่าเหมาะสม เพราะ
หลักการ UNGP เป็นหลักการที่ก าหนดกว้างๆ โดยที่ไม่ได้ก าหนดว่าเรื่องใดถูกหรือผิด แต่เป็นการเน้นให้
พนักงานใช้วิจารณญาณในการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้อ่ืน โดยการด าเนินการต่อไป ธุรกิจโรงแรมสามารถ
ท าเป็นคู่มือให้พนักงานรู้ถึงสิทธิมนุษยชนของตัวเองและท าคู่มือให้พนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิ
มนุษยชน  
             ในเรื่องหลักการเยียวยาเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญ ซึ่งอาจมีบางกรณีที่ไม่ถูกต้องตามหลัก  
สิทธิมนุษยชนแต่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการทางศาลได้ ทางองค์กรก็ต้องเป็นผู้เยียวยาให้แก่พนักงานโดยมี
การก าหนดนโยบายหรือแผนการการเยียวยา  
                      สุดท้ายนี้  ในฐานะผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมในเครือดีวาน่า ขอเป็นส่วนห นึ่ งใน                      
การประชาสัมพันธ์หลักการ UNGP เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมโรงแรมต่อไป 
 
ช่วงสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  
                      ผศ. โอม  หุวะนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สาขา
เศรษฐกิจ มีความเห็นว่า 
                      หลักการ UNGP ซึ่งประกอบด้วยหลักการส าคัญ คือ การคุ้มครอง การเคารพสิทธิมนุษยชน 
และการเยียวยา เริ่มแรกค าว่าสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจยังไม่เป็นรูปธรรม แต่หลักการ UNGP ที่แม้ไม่มีสภาพ
บังคับ ก็เปรียบเสมือนไฟฉายส่องทางของสหประชาชาติที่ท าให้ภาคเอกชนตระหนักถึงการเคารพ             
สิทธิมนุษยชน ปลูกฝังให้มีความเห็นใจซึ่งความสมัครใจน่าจะเป็น keyword ที่จะท าให้ทางบริษัทเห็น
ความส าคัญเรื่องนี้ และให้ภาครัฐเข้ามาด าเนินการป้องกันดูแลให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น การดูแล
พนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน 
                      จากการรับฟังภาคธุรกิจการโรงแรมจังหวัดภูเก็ตในช่วงเช้า พบข้อมูลว่า โรงแรมระดับสูงนั้น
ไม่มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ในโรงแรมระดับล่าง ๑-๒ ดาว นั้นยังเข้าไม่ถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน  
เพราะฉะนั้น เราจะมีกลยุทธ์หรือแผนการอย่างไรในการให้การแนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุน การด าเนินธุรกิจ           
ให้ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนแก่โรงแรมเหล่านั้น  เห็นด้วยกับนายภูริต  มาศวงศ์ศา  ประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ที่อภิปรายถึงการให้ความส าคัญกับเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งจะท าอย่างไร
ให้สหประชาชาติเข้าใจและเข้าถึงพ้ืนฐานการแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมของประเทศหรือฝ่ายตะวันออก 
 

๑๐) สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา  

                    นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและประธานอนุกรรมการ
ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กล่าวปิดการประชุม 
                   ขอขอบคุณภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยากร และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ในวันนี้ 
กสม.เข้ามาด าเนินการในบทบาทด้านการส่งเสริมซึ่งเป็นงานเชิงรุกไม่ใช่งานด้านการตรวจสอบ บทบาทของ 
กสม.อีกด้าน คือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่ง กสม.ด าเนินการโดยท าหน้าที่คล้ายตุลาการแต่ไม่มีอ านาจ        
ชี้ขาดได้และในฐานะเป็นหน่วยงานเฝ้าระวัง ซึ่งในขณะเดียวกันก็ด าเนินการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนไปด้วย           
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สิทธิมนุษยชนคือสิ่งที่เกิดมาและจากไปพร้อมกับตัวเรา โดยไม่สามารถสละให้แก่ใครได้และรัฐมีหน้าที่ต้องออก
กฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หากรัฐไม่ออกกฎหมายคุ้มครอง ก็มี กสม. ที่ได้น าหลักการของกติกา
ระหว่างประเทศมาปรับใช้ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นคนละบทบาทกัน ดังนั้น หากท่านมีเรื่อง
ปรึกษาเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน กสม.ก็พร้อมให้ค าปรึกษาตลอดเวลา   
                      โครงการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เป็นโครงการน าร่อง ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งหลักการ 
UNGP มีลักษณะเป็น soft law เป็นหลัก เพ่ือให้ภาคธุรกิจเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ และเมื่อภาคธุรกิจ
น ามาใช้แล้วต้องมีแผนการปฏิบัติตามหลักการ UNGP โดยบางเรื่องเป็นเรื่องที่ทางภาคธุรกิจท่องเที่ยวและ
โรงแรมด าเนินการอยู่แล้ว จากหลักการนี้ ต้องได้ความร่วมมือจากทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายธุรกิจและภาครัฐ เพราะ
ไทยได้ให้ค ามั่นว่า เราจะท าแผนการปฏิบัติการชาติ โดยสวีเดนก็ได้เสนอเพ่ิมเติมว่า ให้ไทยท าปฏิบัติการชาติ
เรื่องธุรกิจกับสิทธิฯด้วย   
                      เหตุเกิดจากมีเรื่องร้องเรียน กับ กสม. ว่ามีธุรกิจไทยที่ท ากับต่างประเทศไปละเมิดสิทธิ
มนุษยชน กสม.จึงได้จัดข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรับในหลักการแล้วว่าต้องให้ภาคธุรกิจ
ที่ข้ามชาติ ต้องค านึงถึงหลักการ UNGP และก าหนดให้กระทรวงต่างประเทศและกระทรวงพาณิชด าเนินการ
ต่อไปโดยรัฐบาลจะท าแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแผนที่ไม่ได้
มีการบังคับแต่เป็นการบอกแก่ภาคธุรกิจว่า ความเสี่ยงของธุรกิจจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างไรแล้วท าอย่างไร
ที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจจะไม่ใช่บทบาทของ กสม. โดยตรง แต่ด้วย กสม. เห็น
ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของประเทศไทย เนื่องจากหลายธุรกิจอาจจะละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
ความไม่รู้   
    สาเหตุที่เลือกธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม เพราะถือว่าเป็นธุรกิจที่มีรายได้เป็นอันดับ
สองของรายได้ประเทศ เพราะฉะนั้นหากมีการน าหลักการUNGP มาบอกแก่ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมใน
จังหวัดภูเก็ต แล้วส่งสัญญาณว่า มีการจัดเพ่ือให้ความรู้และให้สมัครใจเข้าร่วมน าหลักการนี้ไปใช้แล้ว              
หากธุรกิจใดสนใจก็จะมี กสม. ให้การช่วยเหลือชี้แนะ และทาง กสม.มีการวางแผนที่จะจัดท าคู่มือประเมิน
ความเสี่ยงของธุรกิจ ว่ามีเรื่องใดบ้างที่ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมต้องระวัง ดังนั้น หากน าหลักการนี้
มาใช้ในภาคธุรกิจของจังหวัดภูเก็ตแล้ว ก็จะเป็นผลบวกให้กับธุรกิจ และจากการที่ประเทศไทยของเรามี
ทรัพยากรมากมาย สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นจุดขายได้ทั่วโลก หากเราถนอมธุรกิจให้อยู่บนหลักการที่สมบูรณ์ 
อย่างที่ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน  ประธานกรรมการเครือข่ายโรงแรมพินนาเคิล  สมาชิก UNGC ประเทศไทย           
ผู้อภิปราย ได้ให้ใช้หลักธรรมาภิบาล (CSR) เพราะธุรกิจขายความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันเวทีโลกมองว่า แค่ CSR 
คงไม่พอ เขาหวังว่าธุรกิจจะท ามากกว่า CSR โดยหวังว่าธุรกิจจะดูแลบุคลากรของตนให้ดีที่สุดอีกด้วย ซึ่งการ
เปิดเวทีในวันนี้ มีจุดประสงเพ่ือให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือภาครัฐ แต่นอกเหนือจากการให้ความรู้ก็
คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน จึงได้เชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ 
             ตามหลักการ UNGP นั้น รัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครอง ภาคธุรกิจมีหน้าที่ต้องเคารพสิทธิ
มนุษยชน แต่ที่ส าคัญคือเสาหลักที่สามในเรื่องหลักการเยียวยา โดยที่ทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐต้องช่วยกัน
เยียวยาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีการท าเป็นแผนหรือนโยบายที่เป็นหลักเป็นฐาน  ซึ่งจากท่ีผู้อภิปราย
ได้กล่าวไว้ อุตสาหกรรมการเที่ยวเที่ยวและโรงแรมนั้นเป็นธุรกิจที่ผิดเวลา ท าให้ผู้ที่ท าธุรกิจโรงแรมต้องบริการ
อย่างเต็มที่ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ปัญหาเรื่องความพึงพอใจจึงสามารถเกิดขึ้นได้มากมาย และสิ่งเหล่านี้ก็สามารถ
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แก้ไขได้ หากเข้าใจหลักการเยียวยาของหลักการ UNGP และภาพรวมของงานสัมมนาฯ ในวันนี้ จะสามารถ
บอกทั่วโลกได้ว่า บัดนี้ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวตระหนักท่ีจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชนมีผลท า
ให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืนหากท่านน าหลักการ UNGP ไปใช้  
             สาเหตุที่ กสม. มีความมุ่งมั่นกับโครงการนี้มาก เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ
ของประเทศไทยแล้วยังเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยอีกด้วย โดยที่โครงการนี้แสดงให้เห็นว่า ภาคธุรกิจ           
ในประเทศไทยเข้าใจถึงสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นการท าเชิงรุกเพ่ือสะท้อนกลับมุมมองของต่างชาติ และในส่วน
มุมมองข้อคิดเห็นจากผู้อภิปรายและผู้เข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้ กสม.จะน ากลับไปศึกษาต่อไป เนื่องจากงาน
นี้จะถูกน าไปเป็นต้นแบบของประเทศต่างๆในเอเชียในการน าหลัก UNGP ไปใช้ 
             สุดท้ายนี้ หากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมยังมีข้อสงสัยในการน าหลักการไปใช้
ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ขอสรุปสั้นๆว่าหลักการ UNGP มี ๓ ข้อ เริ่มต้น คือรับไปท า คือน าไปคุ้มครองโดยออก
ระเบียบ นโยบาย หรือแผนชาติ  ภาคธุรกิจสามารถน าไปคิดต่อได้ว่า การด า เนินธุรกิจส่วนใดที่มีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และก าหนดนโยบายหาทางป้องกันปลูกฝังให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชน และก าหนดได้ว่าหากมี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วจะมีกระบวนการเยียวยาอย่างไรให้มีความรวดเร็วและเป็นธรรม โดยปัจจุบันการ
เยียวยาไม่ได้มีเพียงในศาลอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบัน กสม. ก็ได้น ากระบวนการเหล่านี้มาใช้เช่นกัน เรียกว่า
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก คือ กระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอม เพราะฉะนั้นหากธุรกิจของท่านมี
ปัญหาก็สามารถหาคนกลางในการไกล่เกลี่ยได ้
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 ตามที่คณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ตาม
หลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ” เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชน
ส าหรับธุรกิจ ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา (UNGP) ให้แก่
ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและพ้ืนที่ใกล้เคียง   
เพ่ือเปิดโอกาส     ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมถึงโอกาสและ  อุปสรรคในการน าหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ (UNGP) ไป
ประยุกต์ใช้ และเพ่ือสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานต่อภาครัฐและภาคธุรกิจในการ
ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะของ
องค์การสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ (UNGP) ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมกะ
ตะ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต      การประเมินผลการจัดสัมมนาที่ได้จากการตอบแบสอบถาม มี
ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมสัมมนา   
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับแจกแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น  ๑๔๗ คน มีผู้ส่งแบบสอบถามคืน จ านวน       

๗๕ คน แบ่งเป็นเพศชาย ๓๔ คน เพศหญิง ๔๑ คน  กลุ่มอายุตั้งแต่ ๓๑ – ๕๐ ปี มีจ านวนมากที่สุดคือ ๔๕ 
คน  ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  มีจ านวนมากที่สุดคือ ๕๐ คน รองลงมาคือระดับปริญญาโท 
จ านวน  ๒๐ คน  และสามารถจ าแนกประเภทของกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้  ๑) ภาคเอกชนมากที่สุดคือ จ านวน 
๔๖ คน  รองลงมาคือ ส่วนราชการอ่ืนๆ มีจ านวน ๑๒ คน  บุคลากรส านักงาน กสม. มีจ านวน ๗ คน ภาค
ประชาสังคม      มีจ านวน ๕ คน และภาคการศึกษา มีจ านวน ๓ คน   

 

 

 

 

การประเมินผลการจัดสัมมนา  
 “เร่ืองธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชน     

    ตามหลักการช้ีแนะขององค์การสหประชาชาติ” 
ในวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ณ โรงแรมกะตะ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต 
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ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการปาฐกถาพิเศษ “เรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับสิทธิ
มนุษยชน”  

      ๒.๑  ความเหมาะสมของผู้แสดงปาฐกถาพิเศษ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในระดับมาก 
จ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘ รองลงมา อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ปาน
กลาง จ านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙  ระดับน้อยและควรปรับปรุงไม่มี 

 

 

๒.๒ ความเหมาะสมของหัวข้อและเนื้อหาในการปาฐกถาพิเศษ  ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓  รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จ านวน ๒๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๒ ปานกลาง จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔ และเห็นว่าควรปรับปรุงมี จ านวน ๑ คน ระดับน้อย
ไม่มี 

 

มากที่สุด
43%

มาก
48%

ปานกลาง
9%

ความเหมาะสมของผู้แสดงปาฐกถาพิเศษ 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

มากที่สุด
32%

มาก
54%

ปานกลาง
13%

ควรปรับปรุง
1%

ความเหมาะสมของหัวข้อและเนื้อหาในการปาฐกถาพิเศษ  

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง
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๒.๓ การปาฐกถาพิเศษที่ท าให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความเข้าใจ  ผู้เข้าร่วมสัมมนามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ รองลงมาคือระดับมากท่ีสุด จ านวน ๒๔ คน 
คิดเป็ฯร้อยละ ๓๒  ระดับปานกลางมีจ านวน  ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗ และเห็นควรปรับปรุงมี จ านวน ๑ 
คน ระดับน้อยไม่ม ี

 

๒.๔ ความรู้ที่ได้จากการปาฐกถาพิเศษสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้   ผู้เข้าร่วม
สัมมนามีความพึงพอใจมาก จ านวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖ รองลงมาพอใจมากที่สุด และปานกลาง 
จ านวน ๒๐ คน และ ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗ และร้อยละ ๒๕ ตามล าดับ ระดับน้อยจ านวน ๑ คน และควร
ปรับปรุงจ านวน ๑ คน 

 

๒.๕ เนื้อหาการปาฐกถาพิเศษมีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓ รองลงมาระดับมากที่สุด 

มากทีสุด, 24

มาก, 37

ปานกลาง, 13

ควรปรับปรุง, 1

การปาฐกถาพิเศษที่ท าให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความเข้าใจ 

มากทีสุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

มากท่ีสุด
27%

มาก
46%

ปานกลาง
25%

น้อย
1%

ควรปรับปรุง…

ความรู้ที่ได้จากการปาฐกถาพิเศษสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง
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จ านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓  ปานกลางจ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓ และควรปรับปรุง ๑ คน 
ระดับน้อยไม่ม ี

 

๓.การอภิปราย เรื่อง การน าหลักการชี้แนะ เรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจตามกรอบงานของ
องค์การสหประชาชาติในการคุ้มครองเคารพ และเยียวยา (UNGP) มาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมในประเทศไทย  ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในระดับ 

    ๓.๑ ความเหมาะสมของวิทยากร ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน ๓๕ คน        
คิดเป็นร้อยละ ๔๗  รองลงมาระดับมากที่สุด จ านวน  ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔  และปานกลางจ านวน ๗ 
คน     คิดเป็นร้อยละ ๙  ระดับน้อยและควรปรับปรุงไม่มี 

 

 ๓.๒ ความเหมาะสมของหัวข้อและเนื้อหาในการอภิปราย เรื่องการน าหลักการ UNGP มาใช้
ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 

มากที่สุด
33%

มาก
43%

ปานกลาง…

ควรปรับปรุง
1%

เนื้อหาการปาฐกถาพิเศษมีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

มากที่สุด
44%

มาก
47%

ปานกลาง
9%

ความเหมาะสมของวิทยากร 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง
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๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖ รองลงมากระดับมากที่สุด จ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ปานกลาง จ านวน 
๑๐ คน      คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ระดับน้อยและควรปรับปรุงไม่มี 

 

 ๓.๓ ความรู้ความเข้าใจต่อหลักการ UNGP ก่อนการสัมมนา ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึง
พอใจระดับมาก จ านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ รองลงมาระดับปานกลางและมากที่สุด มีจ านวน ๒๐ คน และ 
๑๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗ และ ๒๕ ตามล าดับ ระดับน้อย มีจ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒ และควร
ปรับปรุงมี ๑ คน 

 

 ๓.๔ ความรู้ความเข้าใจต่อหลักการ UNGP หลังการสัมมนา ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึง
พอใจระดับมาก จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒ รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุดและปานกลาง จ านวน ๑๘ 
คน       และ ๑๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔ และ ๒๓ ตามล าดับ ควรปรับปรุงไม่มี 

มากที่สุด
31%

มาก
56%

ปานกลาง
13%

ความเหมาะสมของหัวข้อและเนื้อหาในการอภิปราย เร่ือง "การน าหลักการ UNGP 
มาใช้ในธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมในประเทศไทย"

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

มากที่สุด
25%

มาก
35%

ปานกลาง
27%

น้อย
12%

ควรปรับปรุง
1%

ความรู้ความเข้าใจต่อหลักการ UNGP ก่อนการสัมมนา 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง
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 ๓.๕ การอภิปรายของวิทยากรตรงประเด็น เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา       
มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖ รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุดและปานกลาง 
จ านวน ๒๖ คน และ ๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๕ และ ๑๗ ตามล าดับ และระดับน้อย จ านวน ๑ คน ควรปรับปรุง 
จ านวน ๑ คน 

 

 

๓.๖ ระยะเวลาในการอภิปราย ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน ๓๐ คน          
คิดเป็นร้อยละ ๔๐ รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง และ มากท่ีสุดจ านวน ๒๒ คน และ ๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๙ 
และ ๒๗ ตามล าดับ และระดับน้อย จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔ ระดับควรปรับปรุงไม่มี 

มากที่สุด
24%

มาก
52%

ปานกลาง
23%

น้อย
1%

ความรู้ความเข้าใจต่อหลักการ UNGP หลังการสัมมนา 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

มากที่สุด
35%

มาก
46%

ปานกลาง
17%

น้อย
1%

ควรปรับปรุง
1%

การอภิปรายของวิทยากรตรงประเด็น เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง
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น ำเสนอเพื่อพิจำรณำในกำรประชมุคณะอนุกรรมกำรดำ้นสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ครั้งท่ี 19/2559 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎำคม 2559 

 

 

 ๓.๗ เนื้อหาการอภิปรายมีประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการ
เคารพสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน ๓๘ คน คิดเป็น  
ร้อยละ ๕๑ รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุดและปานกลาง จ านวน ๒๒ คน และ ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙ 
และ ร้อยละ ๑๙ ตามล าดับ และควรปรับปรุง จ านวน ๑ คน  ระดับน้อยไม่ม ี

 

ตอนที่ ๔  ความพึงพอใจต่อการอภิปราย เรื่อง แนวทางในการน าหลักการชี้แนะของ UNGP มา
ใช้กับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและการท่องเที่ยวแถบอันดามัน 

 ๔.๑ ความเหมาะสมของวิทยากร ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน ๓๘ คน       
คิดเป็นร้อยละ ๕๑ รองลงมาระดับมากท่ีสุด จ านวน  ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗ และปานกลางจ านวน ๙ คน       
คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ระดับน้อยและควรปรับปรุงไม่มี 

มากท่ีสุด…

มาก
40%

ปานกลาง
29%

น้อย
4%

ระยะเวลาในการอภิปราย 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

มากที่สุด
29%

มาก
51%

ปานกลาง
19%

ควรปรับปรุง
1%

เนื้อหาการอภิปรายมีประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม
กับการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง
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น ำเสนอเพื่อพิจำรณำในกำรประชมุคณะอนุกรรมกำรดำ้นสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ครั้งท่ี 19/2559 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎำคม 2559 

 

 ๔.๒  ความเหมาะสมของหัวข้อและเนื้อหาในการอภิปราย เรื่อง แนวทางการน าหลักการ UNGP 
มาใช้กับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและการท่องเที่ยวแถบอันดามัน ผู้เข้าร่วม
สัมมนามีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒ รองลงมาระดับมากที่สุด จ านวน  ๒๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒ และปานกลางจ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ระดับน้อยและควรปรับปรุงไม่มี 

 

 ๔.๓ การอภิปรายของวิทยากรตรงประเด็น เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความ
พึงพอใจระดับมาก จ านวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔ รองลงมาระดับมากที่สุด จ านวน  ๒๖ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๕  ระดับปานกลางจ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ และระดับควรปรับปรุง จ านวน ๑ คน ส่วนระดับ
น้อยไม่มี 

มากที่สุด
37%

มาก
51%

ปานกลาง
12%

ความเหมาะสมของวิทยากร 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

มากที่สุด
32%

มาก
52%

ปานกลาง
16%

ความเหมาะสมของหัวข้อและเนื้อหาในการอภิปราย เร่ือง แนวทางการน าหลักการ UNGP มาใช้กับ
ธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและการท่องเท่ียวแถบอันดามัน 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง
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น ำเสนอเพื่อพิจำรณำในกำรประชมุคณะอนุกรรมกำรดำ้นสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ครั้งท่ี 19/2559 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎำคม 2559 

 
 

 ๔.๔ ระยะเวลาในการอภิปราย ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน ๓๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๒ รองลงมาเป็นปานกลาง จ านวน  ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘ และระดับมากท่ีสุดมีจ านวน ๑๘ 
คน         คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ควรปรับปรุง จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓  และระดับน้อย จ านวน ๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓   

 

 ๔.๕ ได้รับความรู้และความใจถึงแนวทางการน าหลักการ UNGP ไปใช้ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึง
พอใจระดับมาก เป็นจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓  รองลงมามากที่สุด จ านวน  ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๗ และระดับปานกลาง จ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ จ านวน ๒ คน ระดับน้อยและควรปรับปรุง ไม่มี 

มากที่สุด
35%

มาก
44%

ปานกลาง
20%

ควรปรับปรุง
1%

การอภิปรายของวิทยากรตรงประเด็น เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

มากที่สุด
24%

มาก
42%

ปานกลาง
28%

น้อย
3%

ควรปรับปรุง
3%

ระยะเวลาในการอภิปราย 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง
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น ำเสนอเพื่อพิจำรณำในกำรประชมุคณะอนุกรรมกำรดำ้นสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ครั้งท่ี 19/2559 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎำคม 2559 

 

 ๔.๖ เนื้อหาการอภิปรายมีประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการ
เคารพสิทธิมนุษยชนในจังจังหวัดของท่าน ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจระดับมาก เป็นจ านวน ๔๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๓  รองลงมาเป็นระดับมากที่สุด จ านวน  ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔ และระดับสุดปานกลาง 
จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒ และระดับน้อย จ านวน ๑ คน และควรปรับปรุง ไม่มี 

 

 

๔.๗ ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึง
พอใจระดับมากจ านวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙ รองลงมาเป็นระดับมากที่สุด จ านวน  ๒๐ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๗  ระดับปานกลาง จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓ และควรปรับปรุง จ านวน ๑ คน ส่วนระดับน้อย 
ไม่มี 

มากที่สุด
27%

มาก
53%

ปานกลาง
20%

ได้รับความรู้และความใจถึงแนวทางารกน าหลักการ UNGP ไปใช้ 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

มากที่สุด
34%

มาก
53%

ปานกลาง, 12%

น้อย
1%

เนื้อหาการอภิปรายมีประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับ
การเคารพสิทธิมนุษยชนในจังจังหวัดของท่าน 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปุง
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น ำเสนอเพื่อพิจำรณำในกำรประชมุคณะอนุกรรมกำรดำ้นสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ครั้งท่ี 19/2559 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎำคม 2559 

 

๔.๘ การเปิดโอกาสให้ซักถาม ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจระดับมาก เป็นจ านวน ๓๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๕  รองลงมาเป็นระดับมากที่สุด จ านวน  ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗  ระดับปานกลาง จ านวน 
๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ และระดับน้อย จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗  และควรปรับปรุง จ านวน ๑ คน 

 

 

๔.๙ วิทยากรตอบข้อซักถามได้อย่างน่าสนใจ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจระดับมาก เป็น
จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗ รองลงมาเป็นระดับปานกลาง จ านวน  ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗  ระดับ
มากที่สุด จ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓ และระดับน้อย จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔  ควรปรับปรุง 
ไม่มี 

มากที่สุด
27%

มาก
59%

ปานกลาง
13%

ควรปรับปรุง
1%

ความรู้ท่ีได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

มากที่สุด
27%

มาก
45%

ปานกลาง
20%

น้อย
7%

ควรปรับปรุง
1%

การเปิดโอกาสให้ซักถาม 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง
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น ำเสนอเพื่อพิจำรณำในกำรประชมุคณะอนุกรรมกำรดำ้นสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ครั้งท่ี 19/2559 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎำคม 2559 

 
 

ตอนที่ ๕ ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ  

๕.๑ การอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและการต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึง
พอใจ ในระดับมาก จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑  รองลงมาเป็นระดับมากที่สุด จ านวน  ๓๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๕  และระดับปานกลาง จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔  ส่วนระดับน้อยและควรปรับปรุง ไม่มี 

     

 

๕.๒ การบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึงพอใจ ในระดับมาก 
จ านวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗  รองลงมาเป็นระดับมากที่สุด จ านวน  ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖ และ
ระดับปานกลาง จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗  ส่วนระดับน้อยและควรปรับปรุง ไม่มี 

มากท่ีสุด
23%

มาก
46%

ปานกลาง
27%

น้อย
4%

วิทยากรตอบข้อซักถามได้อย่างน่าสนใจ 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

มากที่สุด
45%มาก

51%

ปานกลาง
4%

การอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและการต้อนรับ 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปุง
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น ำเสนอเพื่อพิจำรณำในกำรประชมุคณะอนุกรรมกำรดำ้นสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ครั้งท่ี 19/2559 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎำคม 2559 

 

๕.๓ ความเหมาะสมของสถานที่จัดสัมมนา ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึงพอใจ ในระดับมาก 
จ านวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖  รองลงมาเป็นระดับมากที่สุด จ านวน  ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙ และ
ระดับปานกลาง จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕  ส่วนระดับน้อยและควรปรับปรุง ไม่มี 

 

 

๕.๔ การประชาสัมพันธ์   ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน ๒๘ คน คิด
เป็น  ร้อยละ ๓๗  รองลงมาเป็นระดับปานกลาง และมากท่ีสุด จ านวน  ๒๔ คน และ ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๒ และ ๒๐  ตามล าดับ  ระดับน้อย จ านวน ๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘  และควรปรับปรุง จ านวน ๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓ 

มากที่สุด
36%

มาก
57%

ปานกลาง
7%

การบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

มากที่สุด
39%

มาก
56%

ปานกลาง
5%

ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดสัมมนา 

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง
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๕.๕ เอกสารประกอบการสัมมนา  ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึงพอใจ ในระดับมาก จ านวน ๔๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕  รองลงมาเป็นระดับมากที่สุด จ านวน  ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗ และระดับปานกลาง 
จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘  ส่วนระดับน้อยและควรปรับปรุง ไม่มี 

 

 

 

ตอนที ่6  ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความเห็นต่อเรื่อง  หลักการชี้แนะฯ (UNGP) ว่าสามารถช่วยให้ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ อย่างไร 

มากที่สุด
20%

มาก
37%

ปานกลาง
32%

น้อย
8%

ควรปรับปรุง
3%

การประชาสัมพันธ์   

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

มากที่สุด
37%

มาก
55%

ปานกลาง
8%

เอกสารประกอบการสัมมนา  

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ 
ได้ /ดีมาก /  
ได้อย่าง
แน่นอน 

- หากมีการท า UNGP อย่างจริงจัง จะสามารถท าเป็นจุดขายของ
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการท า CSR ไปในตัว 
 ได้อย่างมาก เพราะเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาก

ขึ้น ลูกค้ามีความม่ันใจในสถานประกอบการมากขึ้น 
  หากมีความตระหนักและความร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพราะ
นอกจากจะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังท าให้ภาคธุรกิจเองได้รับ
ประโยชน์ 
  สามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งคุ้มครองบริบทบรรษัท
ข้ามชาติ  และธุรกิจอ่ืนๆ ในประเทศให้เข้มแข็ง ตื่นตัวกับสิทธิ
มนุษยชนไทยได้ดี 
 สามารถใช้ได้กับองค์กรธุรกิจ 
 สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการรวมถึงพนักงาน
ของธุรกิจ 
 การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เคารพสิทธิมนุษยชน การ
ปฏิบัติต่อบุคลากรขององค์กรเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากร
ในการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร ประเมินผลกระทบ และพัฒนาเพ่ือให้องค์กรมี
ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น สนับสนุนและส่งเสริมในความสามารถของ
องค์กร ไม่ละเมิดสิทธิ ควรมีการตรวจสอบเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการและองค์กรทั้งหมดให้เป็นมาตรฐานสากล  
 รู้ เข้าใจ ก าหนดนโยบาย ปฏิบัติ 
 คุ้มครองนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและชาวต่างประเทศ 
 ความดีถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาค เป็นความยั่งยืนของธุรกิจ 
  โดยการท าภาคธุรกิจให้เป็นธุรกิจสีขาว 

 ขอขอบคุณคณะวิทยากรที่มา
ให้ความรู้กับผู้ประกอบการชาว
ภูเก็ตอย่างสูง 
 ควรมีการประกาศให้เห็นชัด
หรื อประชาสั ม พันธ์ ให้ เห็ นว่ า
โรงแรมนี้ ได้รับหลักการ  UNGP 
และประกาศว่ามีนโยบายอย่างไร
ให้ ลู กค้ าทั่ ว ไปและลู กค้ า ข อง
โรงแรมทราบ 
 อย่างไรก็ดีความเห็นของอุป
นายกสมาคม โ ร งแรม ไม่ ค่ อย
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ต่ อ ป ร ะ เ ด็ น สิ ท ธิ
ม นุ ษ ย ช น  มี ค ว า ม เ ชื่ อ เ รื่ อ ง 
Nationalistic , Conservative 
และ Discriminate  
ดีที่เริ่ม Pilot Project ในจังหวัดที่
ทันสมัย 
 แ ต่ ต้ อ ง ใ ห้ ใ ห้ ค ว า ม รู้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายที่ เกี่ยวข้องอย่า ง
หลากหลายมากว่านี้ 
 แต่ควรก าหนดเนื้อหาสาระที่
เฉพาะเจาะจงมากกว่านี้ พร้อมทั้ง
ควรมีตัวอย่างยกมาเป็นกรณีศึกษา
ให้ผู้เข้ารับฟังได้ท าความเข้าใจมาก
ขึ้น 

เป็นไปได้ยาก -  เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญ่มีต้นทุนสูงสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย
ใช้ต้นทุน  แต่ธุรกิจท่องเที่ยวที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กไม่
สามารถสู้กับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ จึงจ าเป็นต้องใช้แรงงานราคาถูก 
ซึ่งเมื่อเน้นแต่ก าไรเป็นหลักจึงไม่สามารถจะดูแลเรื่องสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตได้ และเนื่องจากการใช้ระบบการท างานเป็นกะ 
จึงกระทบต่อสังคมและความเป็นอยู่ด้วย  นอกเหนือจากความไม่
ยั่งยืนในเรื่องการเคารพและคุ้มครองสิทธิแล้ว  นอกจากนี้การ
ปรับตัวสู้กับโรงแรมขนาดหกดาวที่จะเกิดขึ้นหลักการนี้อาจจะเป็น
เงื่อนไขทางการเมืองระหว่างประเทศในด้านลบมากกว่าด้านบวก 
- มีความเห็นว่าการชี้แนะในลักษณะนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจ
เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเช่นกันและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้   

 สิ่งที่คิดจะท าจาก UNGP นั้น
เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ แต่ใน
ภาคเช้านั้นการสัมมนาและสิ่งที่
วิทยากรพูดกันเป็นเรื่องทฤษฎีที่จะ
น ามาใช้ ในไทย  แต่ในโลกของ
ความเป็นจริงนั้นคงท าได้โดยยาก
ถึงยากมาก เพราะเป็นการพูดจาก 
UNGP ฝ่ายเดียว การจะรักษาไว้ซึ่ง
สิทธิมนุษยชน หรือการเท่าเทียม
กันของบุคคลนั้นอยู่ที่จิตส านึก มิใช่
จะมาท า เป็ นกฎระ เบี ยบหรื อ
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ 
- ดีครับ เพราะเป็นการสร้างความสนใจให้หันมามองคนของเราเอง 
ถึงแม้เขาจะเป็นลูกจ้างต้องอาศัยเราก็จริง  แต่เขาก็เป็นเพ่ือน
มนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจเหมือนเรา ดังค าโบราณที่ว่า “เอาใจเขา มาใส่
ใจเรา 
 โรงแรมส่วนใหญ่ปฏิบัติอยู่แล้ว  ภายใต้การบั งคับของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ  อาทิ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ร.บ.โรงแรม ฯลฯ และเราก็มองไป
ข้างหน้าแล้ว  การเคารพสิทธิคงเกี่ยวกับทัศนคติของแต่ละบุคคล  
ซึ่งอาจมีการขาดความเคารพสิทธิฯ บ้าง 
 โดยการส ารวจองค์กรว่าเข้าข่ายหรือไม่ แล้วน าไปแก้ ไข
ปรับปรุง 
  ห ลั ก ก า ร ชี้ แ น ะ  UNGP ส า ม า ร ถ ช่ ว ย ใ ห้ ธุ ร กิ จ ทุ ก
ภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมเคารพสิทธิมนุษยชนและมีความยั่งยืน  เนื่องจากหลักการ
ดังกล่าวถูกออกแบบโดยก าหนดให้มีความสอดประสานกันทั้งใน
ระดับนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐ  การเฝ้าระวังใน
กระบวนการด า เนินธุรกิจทุกขั้นตอน (Human Rights Due 
Diligence) และเรียกร้องให้มีการเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินงานของภาคธุรกิจ ดังนี้แล้ว หลักการ UNGP จึง
เป็นการป้องกันและประเมินความเสี่ยง ก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นต่อแรงงานหรือ สิ่งแวดล้อม รวมถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียง และในระดับ  Supply 
Chain และในกรณีท่ีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นจริง  ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบก็อาจมีวิ ธีการในการเยียวยาความเสียหายทั้ ง
กระบวนการในศาลและนอกศาลด้วย 

แม้กระทั่งนโยบายของธุรกิจอะไร 
ขอให้ เข้าใจว่านิสัยของเจ้าของ
กิจการตามที่วิทยากรท่านหนึ่ ง
กล่าวไว้นั้นคือ ธุรกิจจะเลิกจ้างจะ
ไม่มองกฎระเบียบ แต่เค้าจะหาทาง
เลี่ยง หาทางหลบ หาทางแก้ ขอให้
แก้ที่ สามัญส านึ ก มิฉะนั้น ก็จะ
กลายเป็นเขียนเสือให้วัวกลัว 
 

 

 

ตอนที่ 7 ความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนายังมีความเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถจัดกลุ่มความคิดเห็นได้เป็นกลุ่ม คือ         

๑) ความคิดเห็นต่อเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ๒) การบริหารจัดการบนเวที  ๓) ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาโครงการในอนาคต ๔) ข้อเสนอแนะในการท างาน 

ล าดับที่ ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
๑ ความคิด เห็นต่อ เ รื่ อ งการ

ส่ ง เสริมและคุ้ มครองสิทธิ
มนุษยชน 

 ให้ความส าคัญความเป็นศักดิ์ศรีของมนุษยชนคนไทยให้มากๆ ไม่
เป็นทาสทางอ านาจนิยม 
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ล าดับที่ ประเด็น ข้อเสนอแนะ 

 ขอให้พิจารณาจัดสัมมนาเพ่ิมอีกหลายๆ ครั้ง ให้ความรู้กับผู้ที่มี
ความสนใจบ่อยๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน จะท า
ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต   

๒ การบริหารจัดการบนเวที    ให้เวลาวิทยากรพูดน้อยไปหน่อย 
 ปิดสรุปยาวมากๆ แต่ก็ครบถ้วน 
 อุปนายกสมาคมโรงแรมฯ ไม่เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ความพึง  
    พอใจต่อวิทยากรทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาก ยกเว้นอุปนายกสมาคม 
 การปาฐกถาพิเศษมีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน อุปสรรคหลักคือเอกชนยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ควรยกตัวอย่างเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวให้ชัด   

 วิทยากรภาคบ่าย ททท.พูดไม่ตรงประเด็น อุปนายกสมาคม
ความคิดไม่สร้างสรรค์ โรงแรมพินนาเคิลพูดดี 

 การเปิดข้อซักถามน้อย, การแลกเปลี่ยนจากข้างล่างน้อย 
 การเปิดรับฟังความเห็นอาจต้องใช้วิธีการที่หลากหลายกว่านี้ 

๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
โครงการในอนาคต 

 ควรจัดในตัวเมืองภูเก็ต เพราะจะท าให้คนเข้าร่วมมาก  เพราะเป็น
ศูนย์กลางของโรงแรมทุกหาด 

 ควรพิจารณาจัดในเมืองภูเก็ตน่าจะเหมาะสมกว่า  ซึ่งสามารถ
เดินทางได้สะดวกว่า 

 ควรสกัดหลักสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานที่ล่วงละเมิดมิได้ แทนการ
โต้แย้งประเด็นสิทธิมนุษยชนรองที่ท าให้สับสน/ต่อต้านสิทธิ
มนุษยชนที่มองว่าเป็นความคิดตะวันตก 

 การเปิดเวทีมีผู้เข้าร่วมไม่รอบด้าน ขาดด้านแรงงาน 
 ต้องมีกลุ่มเป้าหมายร่วมมากกว่าภาคธุรกิจ/นายจ้าง   
 ควรมีเวทีให้ความรู้กับกลุ่มแรงงานไทยแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับ

เรื่องนี้  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการเปลี่ยนแปลง   
 การสัมมนาควรจะมีการผสมผสานของกลยุทธ์ในการสร้างสิทธิ

มนุษยชนในหน้างานอภิปราย  โดยผู้ส่งเสริมและรักษากฎเกณฑ์
จาก กสม. กรมคุ้มครองสิทธิฯ นักวิชาการอิสระด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้
เป็นประโยชน์หน้าที่ของภาคเอกชนแต่ผู้เดียว 

 ควรประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ เสียดายผู้ที่ สนใจอยากเข้าร่วม
สัมมนาไม่มีโอกาส  ทั้งที่ห้องประชุมสามารถจัดให้ผู้เข้าร่วมได้
มากกว่านี้ เมื่อได้รับความรู้จะได้น าไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 

๔ ข้อเสนอแนะในการท างาน  ถ้าองค์กรใดท าเรื่องสิทธิมนุษยชนส าเร็จควรเผยแพร่และยกย่องให้
สังคมรับทราบและให้เกียรติบัตร  เพ่ือที่องค์กรจะได้ติดประกาศให้
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น ำเสนอเพื่อพิจำรณำในกำรประชมุคณะอนุกรรมกำรดำ้นสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ครั้งท่ี 19/2559 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎำคม 2559 

ล าดับที่ ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
ลูกค้าได้รับทราบ  จะได้เป็นผลดีต่อองค์กร ลูกค้าจะยอมรับมากขึ้น 
เป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นมากกว่าองค์กรที่ไม่มีประกาศนียบัตร 

 เมื่อได้มีบทบาทด้านสิทธิมนุษยชนและบริษัทข้ามชาติและองค์กร
ธุรกิจอ่ืนๆ ของไทยแล้ว ควรต่อยอดในด้านการน าเอากฎหมายมา
ปรับใช้ให้เข้มแข็งชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้เป็นประจักษ์ด้วย 

 อุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมมักจะละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น  1) สถานที่จอดรถล่วงล้ าสิทธิประชาชน 2) 
เรื่องเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสีย 3) การใช้ที่สาธารณะร่วมกัน  
ส่วนมากโรงแรมจะละเมิดสิทธิมนุษยชน ขอฝากให้ กสม.แก้ไขด้วย 

 ภาครัฐน่าจะออกเป็นกฎหมายบังคับโรงแรม  
 ทางการที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรตรวจสอบธุรกิจต่างชาติเชิงลึกให้มาก

ยิ่งขึ้น  เพราะมีผลกระทบกับการจ้างแรงงานไทยและเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 หลักการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องส าคัญ 
 ควรตรวจสอบนโยบายของรัฐอย่างยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 รับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมในเรื่องการรวมกลุ่มในภาคธุรกิจ

โรงแรมและบริการ เพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานและสิทธิ
มนุษยชน  โดยเฉพาะในจังหวัดพังงาและภูเก็ต ซึ่งมีแรงงานจาก
หลายเชื้อชาติ และมีแรงงานจากประเทศเพ่ือบ้านเข้าไปสู่ภาคงาน
โรงแรมในระดับล่างเป็นจ านวนมาก  แม้จะตรวจไม่พบแต่ก็มีอยู่ 
หรือเป็นห่วงโซ่ในภาคธุรกิจนี้ 

 แนะน าว่า  อย่าพูดว่าจะท านั่นท านี่ แต่อยากให้มองว่าจะท าให้
ส าเร็จได้อย่างไร เพราะที่มาหลายหน่วยงานนี้ แต่ไม่มีการพูดหรือ
ยกตัวอย่างเลยว่าองค์กรแต่ละองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชนจะ
ร่วมมือกันอย่างไร ผลสุดท้ายทุกคนก็แค่มารับฟังว่าต่อไปจะมีการ
ท าอะไร จะตรวจสอบอะไร และก็จะหลบเลี่ยงได้อย่างไร รวมถึง
เตรียมหาทางว่า  เราจะโบ้ยให้ใครเป็นคนผิด ท้ายสุดผู้เสียหายก็
เป็นแค่ตัวประกันให้อยู่ในเกมที่ UN สร้างว่าประเทศไทยจะต้องมี
การท าสิ่งที่เรียกว่ามนุษยชน และสิทธิของบุคคลก็มีแต่ในปากและ
ในกระดาษ  อีกข้อหนึ่งคือมีทฤษฎีมาพูด แต่ไม่มีการยกตัวอย่างที่
ชัดเจนและจะใช้ได้จริง ขอให้คณะสิทธิมนุษยชนลงมาสู่โลกแห่ง
ความเป็นจริงแล้วค่อยคิดว่าจะท าอย่างไร  

 ประชาสัมพันธ์หลักการชี้แนะของ UNGP ให้แพร่หลายมากกว่าที่
เป็นอยู่ 

 


