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อภิธานศัพท์ 
 
AICHR =  ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล

อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
BOI =  The Board of Investment of Thailand: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
CPI =  Corruption Perception Index: ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน 
CSR =  Corporate Social Responsibility: ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
CSR-DIW =  Corporate Social Responsibility : Department of Industrial Works: มาตรฐานความ

รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 
CSV =  Creating Shared Value: การพฒันาเชิงสังคมในวิถีของการสร้าคณุค่าทางธุรกิจ 
DIHR =  The Danish Institute for Human Rights: สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก 
EIA =  Environmental Impact Assessment: รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
EHIA =  Environment and Health Impact Assessment: รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

และด้านสุขภาพ 
FAO =  Food and Agriculture Organization of the United Nations: องค์การอาหารและการเกษตร

แห่งสหประชาชาติ 
GNCT =  Global Compact Network Thailand: เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย 
GRI =  Global Reporting Initiative: องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล 
HIA =  Health Impact Assessment: รายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
HRB =  Human Rights and Business: ประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 
HRCA =  Human Rights Compliance Assessment: การประเมินการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน 
HRDD = Human Rights Due Diligence: คู่มือตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
HRIAs =  Human Rights Impact Assessments: การประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชน 
HRRT = Human Rights Review Tribunal: ศาลทบทวนสิทธิมนุษยชน 
IBA =  International Bar Association: สมาคมเนติบัณฑิตสากล 
ICC =  International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions: 

คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ICMM =  International Council on Mining and Metals: สภานานาชาติในการท าเหมืองแร่และโลหะ 
ICSR =  International Corporate Social Responsibility: ความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างประเทศของ

ภาคธุรกิจ 
IFAD =  International Fund for Agricultural Development: กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนา

เกษตรกรรม 
IFC = International Finance Corporation: บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ 
ILO =  International Labour Organization: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
IMF =  International Monetary Fund: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
IOD =  Thai Institute of Directors: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
IOE =  International Organization of Employers: องค์การนายจ้างระหว่างประเทศ 
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KPI =  Key Performance Indicator: ดัชนีช้ีวัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน 
MDGs =  Millennium Development Goals: เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
MIT =  Middle Income Trap: กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง 
MNEs =  Multinational Enterprises: บรรษัทข้ามชาติ 
MOD =  Memorandum of Understanding: บันทึกความเข้าใจ 
NAP =  National Action Plan on Business and Human Rights: แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจ

และสิทธิมนุษยชน 
NBA =  National Baseline Assessment: การส ารวจข้อมูลพื้นฐานแห่งชาติ 
NCP =  National Contact Points: ศูนย์กลางการติดต่อระดับชาติ 
NGOs =  Non-government Organizations: องค์กรพัฒนาเอกชน 
OECD =  Organization for Economic Cooperation and Development: องค์การเพื่อความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนา 
OHCHR =  Office of the High Commissioner for Human Rights: ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชาชาติ 
RIA =  Regulatory Impact Assessment: การประเมินผลกระทบของกฎระเบียบ 
SDGs =  Sustainable Development Goals: เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
SLAPP =  Strategic Lawsuit Against Public Participation: การด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมี

ส่วนร่วมของสาธารณชน 
SMEs =  Small and Medium Enterprises: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
SOP =  Standard Operating Procedure: คู่มือมาตรฐานการด าเนินงาน 
SUHAKAM =  Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (The Human Rights Commission of Malaysia): 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซีย 
TPP =  Trans-Pacific Strategic Economic Partnership: ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-

แปซิฟิก 
UN =  United Nations: องค์การสหประชาชาติ 
UN-HABITAT =  หน่วยงานส าคัญทางด้านการพัฒนาการตั้งถ่ินฐานมนุษย์ของสหประชาชาติ 
UNDP =  United Nations Development Program: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
UNEP =  United Nations Environment Programme: โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
UNFPA =  United Nations Population Fund: กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ 
UNGC =  United Nations Global Compact: ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ 
UNGP =  United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: หลักการช้ีแนะ เรื่อง 

สิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ 
UNHCR =  United Nations High Commissioner for Refugees: ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 
UNICEF =  United Nations Children's Fund: กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
UNIFEM =  United Nations Development Fund for Women: กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี 
UNOHCHR =  UN Office of High Commissioner for Human Rights: ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน

แห่งองค์การสหประชาชาติ 
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UPR =  Universal Periodic Review: กลไกหนึ่งของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN 
Human Right Council: UNHRC) เพื่อการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ 

WHO =  World Health Organization: องค์การอนามัยโลก 
WTO =  World Trade Organization: องค์การการค้าโลก 
ก.ล.ต. =  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กสม. =  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในรายงาน

ฉบับน้ีให้หมายถึงทั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

ตลท. =  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สปช. =  สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 

 
 



 

1-1 

บทที่ 1 บทน ำ 

1 หลักกำรและเหตุผล 

จากสภาพของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน พบว่า การด าเนินการของ
ภาคธุรกิจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนสูงขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการด าเนินธุรกิจอาจจะสร้าง
ผลกระทบต่อชุมชนที่ธุรกิจนั้นเข้าไปด าเนินการไม่ว่าจะเปนนผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทางสังคมรรือแม้กระทั่งทาง
สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการด าเนินการโดยปราศจากการปรึกษารารือ รรือได้รับความยินยอมจาก
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ ส่งผลใร้เกิดความขัดแย้ง ความรุนแรงและขยายวงกว้างได้รากการด าเนิน
ธุรกิจโดยปราศจากการเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ตัวอย่างจากต่างประเทศก็ล้วนเปนนตัวอย่างที่สะท้อนใร้เร็นถึง
ปัญรานี้ได้เปนนอย่างดี อาทิ กรณี Bhopal ในประเทศอินเดีย1 กรณี Shell ในประเทศไนจีเรีย2 กรณี Yahoo ใน
ประเทศจีน3 รรือในกรณีของประเทศไทยเอง เช่น กรณีข่าวการค้ามนุษย์ในอุตสารกรรมประมง กรณีข่าวการใช้
แรงงานในอุตสารกรรมสัตว์ปีก และกรณีข่าวผลกระทบจากการประกอบกิจการเรมืองแร่ เปนนต้น 

กรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบโลก ท าใร้เกิดเรตุการณ์ส าคัญของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ
ในระดับระรว่างประเทศ โดยองค์การสรประชาชาติได้ใร้ความเร็นชอบกับรลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชนแร่งสรประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human 
Rights: UNGP) ซึ่งสาระส าคัญของรลักปฏิบัตินี้เพ่ือเปนนแนวทางส ารรับใร้รัฐมีรน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และภาคธุรกิจควรที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน และราแนวทางเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนรากว่ามีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทต่างๆ เริ่มใร้ความส าคัญกับการท าธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการท าธุรกิจที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชนจึงกลายเปนนปัจจัยส าคัญในการลงทุนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีช่องว่างระรว่างนโยบายกับภาคปฏิบัติที่แท้จริง ดังจะเร็นได้จากการที่ยังไม่มีการ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในทวีปเอเชีย กอรปกับความสนใจในเรื่อง

                                                           
1  Business & Human Rights Resource Centre. (2016). “Union Carbide/Dow lawsuit (re Bhopal).”  

[ระบบออนไลน์]. แรล่งที่มา https://business-humanrights.org/en/union-carbidedow-lawsuit-re-bhopal   
(12 ตุลาคม 2559). 

2  Business & Human Rights Resource Centre. (2016). “Shell lawsuit (re Nigeria - Kiobel & Wiwa).”  
[ระบบออนไลน์]. แรล่งที่มา https://business-humanrights.org/en/shell-lawsuit-re-nigeria-kiobel-wiwa   
(12 ตุลาคม 2559). 

3  Business & Human Rights Resource Centre. (2016). “Yahoo! lawsuit (re China).” [ระบบออนไลน์].  
แรล่งที่มา https://business-humanrights.org/en/yahoo-lawsuit-re-china-0#c9340  (12 ตุลาคม 2559). 

https://business-humanrights.org/en/union-carbidedow-lawsuit-re-bhopal
https://business-humanrights.org/en/shell-lawsuit-re-nigeria-kiobel-wiwa
https://business-humanrights.org/en/yahoo-lawsuit-re-china-0#c9340
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สิทธิมนุษยชนจากรัฐวิสารกิจรรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐนั้นยังคงมีอยู่น้อยมาก แม้ว่าภาครัฐจะได้
เข้ามาถือรุ้นในกิจการของรัฐวิสารกิจ แต่การก ากับดูแลและประเมินรัฐวิสารกิจยังคงมีอย่างจ ากัด ท าใร้
ช่องว่างของการเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชนจึงยังคงมีอยู่   รลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิ
มนษุยชนท าใร้แนวทางการเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจเริ่มใร้ความส าคัญมากขึ้นตามล าดับ จนเกิดการ
น าไปสู่การจัดตั้งคณะท างานแร่งสรประชาชาติว่าสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอ่ืน (UN 
Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other 
business enterprises) ในปี พ.ศ. 25544 และการจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการแร่งชาติว่า
ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights : NAP)   

ในส่วนของบทบาทสถาบันสิทธิมนุษยชนแร่งชาตินั้น ได้มีการรารือของคณะกรรมการประสานงาน
ระรว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ (International Coordinating Committee of National 
Institutes for Promotion and Protection of Human Rights : ICC) ครั้งที่ 10 โดยที่ประชุมได้เร็นชอบ
รลักการร่วมกันโดยเร็นควรใร้สถาบันสิทธิมนุษยชนแร่งชาติมีส่วนร่วมเข้าไปจัดการประเด็นปัญราด้านธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน โดยได้มีการจัดท าปฎิญญาร่วมกัน เรียกว่า “ปฏิญญาเอดินเบอระ” ขึ้น ท าใร้สถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแร่งชาติในรลายๆ ประเทศเข้ามามีบทบาทในการจัดการประเด็นปัญราด้านธุรกิจและ  
สิทธิมนุษยชนเพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติก็ได้ใร้ความส าคัญกับประเด็น
ดังกล่าว โดยบรรจุประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจใร้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแร่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ด้วย 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ (กสม.) จัดตั้งขึ้นเพ่ือเปนนกลไกการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนระดับประเทศที่ก่อตั้งตามรัฐธรรมนูญแร่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีการก ารนดที่มา สถานะ บทบาทรน้าที่ 
และแนวทางด าเนินงานขององค์กรใร้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะ และบทบาทที่
พึงมีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแร่งชาติตามรลักการว่าด้วยสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ  เพ่ือการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รรือที่เรียกกันว่ารลักการปารีส (Paris Principles) ดังนั้น กสม. ซึ่งถือว่า
เปนนสถาบันสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ จึงจ าเปนนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการประเด็นปัญราด้านธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระรว่างภาคธุรกิจโดยใร้ความส าคัญกับการเคารพ
สิทธิมนุษยชนเพ่ือลดความขัดแย้งกับชุมชนและสังคม ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยื น
ทางสังคม  

 
                                                           
4  OHCHR. (2011). “UN Working Group on the issue of human rights and transnational corporations  

 and other business enterprises.” [ระบบออนไลน์]. แรล่งท่ีมา http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/  
 Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/
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ที่ผ่านมา กสม. ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญในการสนับสนุนใร้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก ่

(1)  กำรศึกษำวิจัย ได้แก่ 1) เรื่อง “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแร่งชาติในการคุ้มครองการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน” และ 2) เรื่อง“มาตรฐานสากลในการด าเนินธุรกิจเพ่ือการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน”  

(2)  กำรจัดท ำโครงกำรน ำร่อง เรื่อง ธุรกิจกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมหลักกำรชี้แนะของ
สหประชำชำติ กรณีธุรกิจท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในกลุ่มทะเลอันดำมัน เพ่ือเผยแพร่รลักการชี้แนะ  
ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสรประชาชาติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ จังรวัดภูเก็ต 

(3)  กำรเข้ำร่วมประชุมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภูมิภำคเอเชีย 2016 (2016 Asia Regional 
Forum on Business and Human Rights) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะท างานว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
แร่งสรประชาชาติ เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2559 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์  

(4)  คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เร็นชอบใร้มีการก ารนดเรื่องสิทธิมนุษยชนกับบทบาท
ภาคธุรกิจในแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 และเร็นชอบใร้มีการจัดท า
แผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนก ารนดเป้ารมาย 3 ปี เพ่ือแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

(5)  กำรปรึกษำหำรือกับกระทรวงยุติธรรมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน  

จากเรตุผลดังกล่าวข้างต้น โครงการศึกษาวิจัยแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 จึงได้จัดท าขึ้นเพ่ือใร้การขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชนของ กสม. เปนนไปอย่างมีทิศทาง เปนนระบบ มีองค์ความรู้รองรับ และทันต่อสถานการณ์ด้าน
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ การด าเนินการและบรรลุตามเป้ารมายของแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและ  
สิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 ดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ใร้กับประชาชน องค์กร รน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ก่อใร้เกิดความตระรนักถึงการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของความเปนนมนุษย์ต่อไป 

 

2 วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือศึกษา วิเคราะร์ และประเมินสถานการณ์ปัจจัยเอ้ือและข้อท้าทายในการด าเนินงานของ 
กสม. ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระรว่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วง
ระรว่างปี พ.ศ. 2560–2562 
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2.2 เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2562 ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แร่งชาติ พ.ศ. 2560–2565    พร้อมแนวทาง และ/รรือข้อเสนอแนะในการแปลงแผน 
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

 

3 ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative) โดยวิธีการทบทวนวรรณกรรม การ
วิเคราะร์และสังเคราะร์ความรู้จากเอกสาร องค์ความรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน และการรับฟังความคิดเร็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือราค าตอบใน
ประเด็นที่มุ่งเน้นในขอบเขตของงานวิจัย และเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ในภาพรวม การวิเคราะร์จะอาศัยวิธีการที่เรียกว่า “การวิเคราะร์ช่องว่าง” รรือ gap analysis 
(แผนภาพที่ 1) โดยวิธีการดังกล่าวจะท าการวิเคราะร์ผลการด าเนินงานของ กสม. ในช่วงที่ผ่านมา และการ
ด าเนินการที่กระท าอยู่ในปัจจุบัน เทียบกับ การด าเนินงานที่ควรจะเปนน (desired) เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมทางด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ซึ่งช่องว่างดังกล่าวจะเปนนตัวก ารนดบทบาทของ กสม. ที่
เรมาะสมในรูปของแผนกลยุทธ์ต่อไป 

 เพ่ือที่จะวิเคราะร์ช่องว่างข้างต้น ขั้นตอนด าเนินการที่ส าคัญขั้นตอนแรก จะเปนนการวิเคราะร์ผลการ
ด าเนินงานของ กสม. ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งคณะผู้วิจัยจะอาศัยการทบทวนเอกสารการด าเนินงานของ กสม. ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะแบ่งออกได้เปนน 2 กลุ่มรลัก ได้แก่ ผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ และผลงานศึกษาวิจัยของ กสม.  ที่เกี่ยวข้อง (โปรดดู
ขอบเขตของการทบทวนเอกสารได้ในรัวข้อที่ 4)  
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แผนภำพที่ 1 แสดงสรุปกรอบกำรวิเครำะห์ 

 

 ในการวิเคราะร์ กรอบการด าเนินงาน คณะผู้วิจัยจะจ าแนกการด าเนินการออกเปนน 3 แผนรลัก 
(pillars) ประกอบไปด้วย 

 1.  แผนการปลูกฝัง ใร้ความรู้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง 
 2.  แผนการคุ้มครองและการเยียวยา ลดทอนไม่ใร้ปัญราเกิดข้ึน 
 3.  แผนการพัฒนาองค์กร สร้างบุคลากร องค์ความรู้ 

 ในขั้นตอนที่สอง จะเปนนการประเมินผลการด าเนินงานที่ควรจะเปนน ซึ่งอ้างอิงจากเอกสารของ
องค์การ/สถาบันระรว่างประเทศด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ Business & Human Rights 
Resource Center/ Institute for Human Rights and Business/ Global Business Initiative on 
Human Rights/ Danish Institute for Human Rights กสม. ในต่างประเทศ เปนนต้น ร่วมกับผลงาน
ศึกษาวิจัยของ กสม. ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเปนน ส านักงานคณะกรรมการ
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแร่งชาติ (สศช.) Global Compact Network Thailand (GCNT) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ส านักงานคณะกรรมการก ากับรลักทรัพย์และตลาดรลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) รน่วยงานวิชาการ บริษัท ป่าสาละ จ ากัด สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน เปนนต้น เพ่ือใร้
เร็นภาพรวมของการตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบัน โดยค านึงถึงสถานการณ์ด้านธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 
2560 – 2562  

 ในส่วนนี้ จะมีเป้าประสงค์ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 

1.  การประมวลความต้องการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่สังคมควรได้รับ ซึ่งจะอาศัยการทบทวน
วรรณกรรมจากต่างประเทศ ร่วมกับงานวิจัยในไทยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  การประมวลบทบาทที่ได้รับการตอบสนองแล้ว ซึ่งจะเปนนการประเมินว่าความต้องการด้านธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนที่สังคมควรจะได้รับในเป้าประสงค์แรกนั้น ได้มีองค์กรที่ท ารน้าที่ตอบสนอง
แล้วมากน้อยเพียงใด โดยจะแบ่งเกณฑ์ออกเปนน ได้รับการตอบสนองแล้วอย่างสมบูรณ์ ได้รับการ
ตอบสนองแล้วบางส่วน และยังไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งในสองกรณีรลังจะเปนนช่องว่างที่ กสม. 
สามารถเข้าไปร่วมด าเนินงาน รรือเข้าไปมีบทบาทรลักในการตอบสนองได้ 

3.  การประมวลความต้องการเพ่ิมเติม รรือ ที่ควรมุ่งเน้น โดยอาศัยการวิเคราะร์สถานการณ์ที่คาด
ว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งในส่วนนี้จะจ าแนกผลกระทบออกเปนน 3 มิติ ได้แก่ 
ผลกระทบต่อความมั่นคง ผลกระทบต่อความมั่งคั่ง และผลกระทบต่อความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยของรัฐบาลในช่วงปี พ.ศ. 2558-2563 และท าการประเมินความ
ต้องการเช่นเดียวกันกับใน 2 เป้าประสงค์ข้างต้น 

 ในขั้นตอนที่สาม จะเปนนการวิเคราะร์ช่องว่าง โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่รนึ่งและ
ขั้นตอนที่สอง เพ่ือวิเคราะร์ราบทบาทของ กสม. ที่ควรจะเปนน โดยในขั้นตอนนี้ จะอาศัยการวิเคราะร์จาก
คณะผู้วิจัยเปนนจุดตั้งต้น แล้วท าการพัฒนาข้อเสนอแนะใร้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดประชุมระดม
ความคิดเร็น และ/รรือ การสัมภาษณ์รน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวม 4 ครั้ง ประกอบไปด้วย 

1.  การระดมความคิดเร็นจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ (กสม.) 
2.  การระดมความคิดเร็นจากตัวแทนรน่วยงานภาครัฐ 
3.   การระดมความคิดเร็นจากตัวแทนองค์กรด้านธุรกิจ เศรษฐกิจและการลงทุน ตลอดจน

รัฐวิสารกิจ 
4.  การระดมความคิดเร็นจากภาคประชาสังคม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

1-7 

โดยผลการจัดประชุม จะน าไปสู่การปรับปรุงต้นแบบฯ เพ่ือสร้างข้อสรุปบทบาทของ กสม. ที่คาดรวัง 
และที่ควรจะเปนน และประมวลผลเปนนร่างแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแร่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 ในขั้นตอนสุดท้าย 

 

4 ขอบเขตและวิธีกำรด ำเนินงำน 

รายงานชิ้นนี้จะอ้างอิงจากเอกสาร ดังนี้  

4.1  ทบทวนเอกสารการด าเนินงานของ กสม. ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
ดังนี้  

4.1.1  ผลการศึกษาวิจัยของส านักงาน กสม. ที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยดังต่อไปนี้  
(1)  เรื่อง “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระรว่างเอกชนด้วยกัน” 
(2)  เรื่อง “การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 257(1) ของรัฐธรรมนูญแร่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550”   

(3)  เรื่อง “มาตรฐานและแนวทางการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แร่งชาติ” 

(4)  เรื่อง “มาตรฐานสากลในการด าเนินธุรกิจเพ่ือการเคารพสิทธิมนุษยชน” 
(5)  เรื่อง “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแร่งชาติในการคุ้มครองการละเมิด

สิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน”  

4.1.2  ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ (กสม.) ที่เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(1)  การสัมมนา เรื่อง ธุรกิจกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามรลักการชี้ แนะของ

สรประชาชาติ กรณีธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมในกลุ่มทะเลอันดามัน 
(2)  การประชุมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชีย 2016 (2016 Asia Regional 

Forum on Business and Human Rights) 
(3)  ผลความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมในการจัดท าแผนปฏิบัติการแร่งชาติว่า

ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

4.1.3  เอกสารขององค์การ/สถาบันระรว่างประเทศด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อยดังต่อไปนี้  
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(1)  เรื่อง “ข้อตกลงแร่งสรประชาชาติ (United Nations Global Compact - 
UNGC)” จัดท าโดยองค์การสรประชาชาติ 

(2)  เรื่อง “รลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Guiding Principles on 
Business and Human Rights)” จัดท าโดยส านักงานข้ารลวงใรญ่สิทธิมนุษยชน
แร่งสรประชาชาติ (OHCHR) 

(3)  เรื่ อง  “Business and Human Rights: A Guidebook for National Human 
Rights Institutions” จัดท าโดย คณะกรรมาธิการประสานงานสถาบันสิทธิมนุษยชน
แร่งชาติ (International Coordinating Committee of National Institutions for 
Promotion and Protection of Human Rights - ICC)    

(4)  เรื่อง “Guidance on National Action Plans on Business and Human 
Rights” จั ดท า โดย คณะท างานว่ าด้ วยธุ ร กิ จและสิทธิมนุษยชนแร่ ง
ส ร ป ร ะช า ช า ติ  ( United Nations Working Group on Business and 
Human Rights)  

(5)  เรื่อง “National Action Plans on Business and Human Rights  - A Toolkit 
for the Development, Implementation, and Review of State 
Commitments to Business and Human Rights Frameworks” จัดท าโดย 
The Danish Institute for Human Rights (DIHR) ร่วมกับ The International 
Corporate Accountability Roundtable (ICAR) 

(6)  เรื่อง “National Action Plan on Business and Human Rights” ของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดท าและเผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์  

4.1.4 เอกสารอ่ืนๆ ที่อาจจะน ามาศึกษาเพ่ือน ามาเสริมประเด็นด้านธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน อาทิ 

 (1) OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
 (2) OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned 

Enterprises 
 (3) General Comment No. 23 (2016) on the Right to Just and 

Favourable Conditions of Work (Article 7 of the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 
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 (4) General Comment No. 14 (2000) on the Right to the Highest 
Attainable Standard of Health (Article 12 of the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 

 (5) General Comment No. 15 (2002) on the Right to Water (Arts. 11 
and 12 of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights) 

 (6) Leading for Change: A blueprint for cultural diversity and inclusive 
leadership 

 (7) Lesson Learned from Modern Slavery Act 2015 of United Kingdom 
 (8) Human Rights in Supply Chains: Promoting Positive Practice 
 (9) Transparency in Corporate Reporting: Assessing Emerging Market 

Multinationals 
 (10) ความเต็มใจที่จะท างาน (Willing to Work) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แร่ง

ออสเตรเลีย 

4.2  ศึกษา และวิเคราะร์สถานการณ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย รวมทั้งประเมินแนวโน้มสถานการณ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่
อาจเกิดข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2560–2562 และบทบาทของ กสม. ที่พึงเปนน โดยค านึงถึงบริบทที่ส าคัญ ดังนี้ 

4.2.1  แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 
4.2.2  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
4.2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแร่งชาติ ฉบับที่ 12 
4.2.4  เป้ารมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสรประชาชาติ (Sustainable Development Goals - 

SDGs) 
4.2.5  การด าเนินการของภาครัฐ ภาคธุรกิจ รวมถึงรัฐวิสารกิจ และภาคประชาสังคมที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เช่น รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ที่ไทยได้รับและค ามั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก Universal Periodic 
Review ครั้งที่ 2 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาด้าน 
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนนภาคีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน การ
ด าเนินการของกลุ่ม UN Global Compact Local Network Thailand เปนนต้น 

4.2.6  ตัวอย่างผลกระทบจากปัญราด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  
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4.3  จัดใร้มีกระบวนการใร้ความรู้เรื่อง ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเร็น 
ตลอดจนบทบาทของ กสม. ที่คาดรวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพ่ือใช้ใน
การก ารนดแผนกลยุทธ์ฯ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

4.3.1  จัดประชุมใร้ความรู้และระดมความคิดเร็นของ คณะกรรมการ กสม. และส านักงาน  
กสม. ในรูปแบบของการสนทนากลุ่ม (focus group) ประกอบด้วย 
(1)  กรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ  
(2)  ผู้บริราร ที่ปรึกษา ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน ผู้ช านาญการประจ า กสม. 
(3)  บุคลากรจากส านัก/กลุ่ม/ฝ่าย ภายใต้ส านักงาน กสม. ที่เก่ียวข้อง  
(4)  อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

4.3.2  จัดประชุมใร้ความรู้และระดมความคิดเร็นของผู้แทนรน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เช่น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสารกรรม เปนนต้น ในรูปแบบของการสนทนากลุ่ม (focus group)  

4.3.3  จัดประชุมใร้ความรู้และระดมความคิดเร็นของผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจ 
เศรษฐกิจและการลงทุน อาทิ ส านักงานคณะกรรมการก ากับรลักทรัพย์และตลาด
รลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดรลักทรัพย์แร่งประเทศไทย สภารอการค้าแร่งประเทศไทย 
สภาอุตสารกรรมแร่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ผู้แทน UN Global Compact 
Local Network Thailand ผู้แทนจากรัฐวิสารกิจ สถาบันวิชาการที่เกี่ยวข้อง และภาค
ธุรกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมที่สะท้อนถึงความรลากรลายทั้งประเภท พื้นที่ และขนาดของ
ธุรกิจและรัฐวิสารกิจ ในรูปแบบของการสนทนากลุ่ม (focus group)  

4.3.4  จัดประชุมใร้ความรู้และระดมความคิดเร็นของภาคประชาสังคม ในรูปแบบของการ
สนทนากลุ่ม (focus group) โดยมีผู้เข้าร่วมที่สะท้อนถึงความรลากรลายใน
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของภาคธุรกิจ เช่น ผู้แทน
ภาคประชาสังคมด้านสิทธิชุมชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม เปนนต้น  

4.4  วิเคราะร์และสังเคราะร์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการตามขอบเขตของงาน ข้อ 4.1-4.3 และ
น ามาจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ พ.ศ. 2560- 
2562 (Drafted Final Report) ใร้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ 
พ.ศ. 2560–2565 และแนวทางการด าเนินงานของ กสม. โดยต้องครอบคลุมถึง 

1)  บทบาทของ กสม. ที่ส าคัญ อาท ิ
-  การสร้างองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับเรื่อง “ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” 
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-  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาครัฐ รัฐวิสารกิจ ภาคเอกชน 
สถาบันวิชาการ ภาคประชาสังคม และรน่วยงานอ่ืนๆ เช่น องค์กรที่ก ากับภาคเอกชน 
องค์กรวิชาชีพต่างๆ เพ่ือเชื่อมโยงการท างานและร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจและ 
สิทธิมนุษยชน 

-  การสื่อสารสาธารณะ เพ่ือใร้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับจากทุกฝ่าย 
2)  ข้อเสนอแนะที่เปนนรูปธรรมในการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน อาทิ 

แนวทางกิจกรรม กลุ่มเป้ารมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ  
3)  การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร (capacity building)  
4)  กิจกรรมส าคัญท่ีมีแผน และ/รรือ อยู่ระรว่างการด าเนินการของ กสม. ได้แก่  

-  การสนับสนุนการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานระดับชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (National 
Baseline Study on Business and Human Rights)  

-  การสนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติการแร่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (National 
Action Plan on Business and Human Rights - NAP) ของกระทรวงยุติธรรม 

-  การสนับสนุนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due 
Diligence) ของภาคเอกชนและรัฐวิสารกิจ และการน ารายการตรวจสอบ 
(checklist) ไปใช้ในธุรกิจการโรงแรม 

4.5   จัดประชุมน าเสนอร่างแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แร่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 ต่อผู้แทน กสม. และส านักงาน กสม. ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับฟังความเร็นและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ ใร้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

4.6 จัดท ารายงานศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อราอย่างน้อย 3 
ประการได้แก ่

1)  การวิเคราะร์สถานการณ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้ นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย 

2)  รายงานสรุปผลที่ได้จากการประชุมใร้ความรู้เรื่อง ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และรับฟัง
ความคิดเร็น ตลอดจนบทบาทของ กสม. ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคาดรวังกับประเด็นด้าน
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนโดยแยกตามกลุ่มเป้ารมาย 

3)  แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ พ.ศ. 
2560-2562 ตามท่ีได้ปรับแก้ไขตามความเร็นในขอบเขตของงานข้อ 4.5 เรียบร้อยแล้ว 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

1-12 

5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติตามแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและ 
สิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 ก่อใร้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ รน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคธุรกิจสามารถน าผลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยนี้ไปพัฒนา ปรับปรุง รรือเตรียมความพร้อมในการจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือคุ้มครองและเคารพ 
สิทธิมนุษยชนต่อไป  

 

6 ผลผลิต 

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อราอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 
1)  การวิเคราะร์สถานการณ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มี

ผลกระทบต่อประเทศไทย 
2)  รายงานสรุปผลที่ได้จากการจัดประชุมใร้ความรู้เรื่อง ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และรับฟังความ

คิดเร็น ตลอดจนบทบาทของ กสม. ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคาดรวังกับประเด็นด้านธุรกิจและ 
สิทธิมนุษยชน โดยแยกตามกลุ่มเป้ารมาย 

3) แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแร่งชาติ พ.ศ. 2560-
2562 ตามท่ีได้ปรับแก้ไขตามความเร็นในขอบเขตของงานข้อ 4.5 เรียบร้อยแล้ว 
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บทที่ 2  บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่
เป็นอยู่ 

เกริ่นน า 

ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ ต้องการข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญเพื่อประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งหนึ่งในข้อมูลที่
ส าคัญก็คือ บทบาทของ กสม. ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยในบทนี้ จะท าการประมวลบทบาทของ กสม. ที่เป็นอยู่
ผ่านการทบทวนวรรณกรรมและเอกสาร รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อน าไปสู่การประมวลบทบาทที่
เป็นอยู่ผ่าน 3 แผนหลัก อันได้แก่ แผนการปลูกฝัง แผนการคุ้มครอง และแผนการพัฒนาองค์กร รวมทั้ง
สังเคราะห์บทเรียนในประเด็นอ่ืนๆ ที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดแผนกลยุทธ์ฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

 

2.1  บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิผ่านการทบทวนวรรณกรรมและ
เอกสาร 

 ภารกิจหลักของ กสม. คือ การเข้าไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ที่เป็นผลกระทบจากการกระท าของรัฐเป็นส าคัญ อย่างไรก็ดี ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดเฉพาะแต่กรณีการใช้
อ านาจรัฐเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นโดยภาคธุรกิจอีกด้วย ในการด าเนินการกับภาคเอกชนที่ผ่านมา กสม. ยังไม่เคย
มีการจัดท าข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานเอกชนแต่อย่างใด แต่จะเป็นไปในรูปแบบของการขอ
ความร่วมมือเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
มากกว่า นอกเหนือจากการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. ยังมีบทบาทที่ส าคัญในประเด็น  
สิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ คือ การท าโครงการวิจัยให้ความรู้ต่อสาธารณะ ตลอดจนน าองค์ความรู้
เหล่านั้นมาจัดเป็นกิจกรรมน าร่องให้กับภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ โดยที่ผ่านมา กสม. ได้ด าเนินการในโครงการเฉพาะประเด็นสิทธิมนุษยชนและ
การประกอบธุรกิจ ดังนี ้
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 2.1.1 โครงการวิจัยเรื่อง “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบ การละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน”1 

รายงานโครงการศึกษาวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ  เพื่อแสดงให้เห็นถึง
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง บทบาทการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานต่างๆ และบทบาทที่ควรจะ
เป็นของ กสม.  

ในส่วนแรก สภาพแวดล้อมด้านสิทธิมนุษยชน เมื่อปล่อยให้ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจอย่างเสรีก็จะมี
บุคคลหนึ่งที่สามารถแสวงหาผลประโยชน์จากอีกกลุ่มมากเกินไปจนเหมือนจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
แม้ว่านายจ้างและลูกจ้างสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของตนได้เหมือนกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะคู่สัญญา 
ผู้ว่างงานที่มีฐานะอ่อนแอกว่าจะไม่มีอ านาจต่อรอง จึงจ าเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขที่นายจ้างก าหนด ภาคสังคม
จึงเรียกร้องให้รัฐเข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (โดยให้อ านาจ กสม. ในการตรวจสอบ) 
ต้องจัดการให้ผู้ที่มีฐานะที่อ่อนแอกว่าได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายและมีสิทธิเสรีภาพในความเป็นจริง ใน
ระยะหลังมีเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของเอกชนด้วยกัน จึงมีการตั้งประเด็นอ านาจใน
การตรวจสอบของ กสม. เป็นอย่างไร  สามารถกระท าได้หรือไม่  โดยการกระท าดังกล่าวต้องมีกฎหมายที่ให้
อ านาจและต้องท าภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น และเมื่อพิจารณาในประเด็นต่างประเทศ พบว่า 
องค์การสหประชาชาตเิป็นองค์กรที่มีบทบาทในการศึกษา แนะน า ปกป้องสิทธิมนุษยชนและมีแนวทางที่ท าให้
การด าเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนเป็นไปตามกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วย  
สิทธิมนุษยชนผ่านข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาประเทศต่างๆ  ใน
ภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญกับการตรากฎหมายเพื่อส่งเสริม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
เป็นการเฉพาะตามหลักการปารีส ตั้งองค์กรเฉพาะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยยึดหลักการ
แสวงหาข้อยุติฉันมิตรผ่านการเจรจาไกล่เกลี่ย และการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรคุ้มครองสิทธิฯ โดยทั่วไปจะมุ่ง
ตรวจสอบที่การกระท าของบุคคลเป็นหลัก ไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตัวบุคคล ดังนั้นประเด็นสิทธิมนุษยชนย่อมต้อง
ได้รับการเคารพทั้งจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

ในส่วนที่สอง แสดงถึงบทบาทการด าเนินการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย
ได้ด าเนินการคุ้มครองสิทธิฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ได้
ก าหนดองค์กรคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ องค์กรตุลาการและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
และแบ่งประเภทขององค์กรที่ให้ความคุ้มครองสิทธิเป็น 4 ประเภท คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร ฝ่าย 
ตุลาการและองค์กรเฉพาะด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

                                                            
1  รศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ และคณะ. (2558). “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน.” ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.  
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แผนภาพที่ 2.1 การด าเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์การต่างๆ ในประเทศไทย 

 
 
ที่มา:  รศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ และคณะ. (2558). “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน.” ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 

 

เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบและบทบาทในการด าเนินงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาของ กสม. พบว่า  

1.  กสม. เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ในด้านงบประมาณและการปฏิบัติหน้าที่) ที่สามารถ
เสนอแนะรายงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนต่อภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนระดับสากลและสร้างความตื่นตัวให้กับสาธารณชนผ่านการให้ข้อมูลข่าวสารและ
การศึกษา  

2.  กสม. มีอ านาจในการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ สามารถน าคดี
ขึ้นด าเนินการในชั้นศาลได้ ดังการด าเนินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 257 ที่ก าหนดให้ กสม.  มีอ านาจเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาล (ศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและศาลยุติธรรม) ได้ ในกรณีที่ กสม. เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย การกระท าในทางปกครองหรือปัญหาใดๆ ที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน  

3.  กสม. ด าเนินงานตามหลักการปารีสเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ผู้เดือดร้อน
สามารถยื่นค าร้องเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเผยแพร่รายงานให้สาธารณชนได้ทราบ สามารถตรวจสอบได้ง่าย 

ในส่วนที่สาม แสดงถึงบทบาทที่ควรจะเป็นของ กสม. ในการด าเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับ
ภาคเอกชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  กสม. ควรมีอ านาจหน้าที่ที่ครอบคลุมถึงการคุ้มครอง ส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนให้กว้างขวางที่สุด สามารถเสนอความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องต่อภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ 
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และควรด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนตามอ านาจหน้าที่ที่ยึดหลักการแสวงหาข้อยุติฉันมิตร ผ่านการเจรจา
ไกล่เกลี่ย ซึ่งสามารถจ าแนกบทบาทที่ควรจะเป็นของ กสม. ออกได้เป็น 5 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 

1.  การใช้มาตรฐานสากลและพัฒนากลไกการบริหารจัดการ ควรมุ่งเน้นก าหนดบทนิยามและ
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ กสม. ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิฯ ในความสัมพันธ์ระหว่าง
เอกชนให้ชัดเจน สื่อสารกับภาคสังคมเพื่อลดข้อโต้แย้งเรื่องอ านาจหน้าที่ และเพื่อให้ประชาชน
สามารถทราบถึงอ านาจหน้าที่ของ กสม. ที่ถูกต้อง 

2.  การปรับปรุงบทบาทของ กสม. ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ให้สามารถให้
ค าแนะน า ข้อคิดเห็นหน่วยงานได้โดยตรงเพื่อก าหนดเป็นนโยบาย และภาครัฐควรให้อ านาจแก่
กสม. ในการด าเนินการแก้ไขเรื่องเร่งด่วนได้ทันท่วงที เมื่อเห็นว่าเป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญและ
เกิดขึ้นต่อเนื่อง 

3.  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการที่ต้องมีการติดตามประเมินผลทั้งจากผู้ประเมินภายในและ
ภายนอก เพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

4.  การส่งเสริมการให้ความรู้กับผู้มีแนวโน้มถูกละเมิดสิทธิฯ ผ่านการจัดตั้งส านักงาน กสม. สาขา
ต่างๆ ในต่างจังหวัด 

5.  การปลูกจิตส านึกสร้างความตระหนักโดยเริ่มตั้งแต่เยาวชน เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าของหลักการของ
สิทธิมนุษยชน (ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ การไม่เลือกปฏิบัติและความเท่าเทียม) เพื่อ
สร้างค่านิยมในประเด็นเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง  

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง   “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน” ได้ให้บทเรียนผ่านการน าเสนอสภาพแวดล้อม บทบาท
ที่ผ่านมาของ กสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งยังได้ให้
ข้อเสนอแนะบทบาทที่ กสม. ควรจะมีการด าเนินงานในอนาคตผ่านประเด็นต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีการ
น าเสนอประเด็นข้อท้าทายที่ กสม. ควรค านึงถึง และมีแนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการรับมือไม่ให้เกิด
ปัญหาในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจเอกชนขึ้น โดยมีประเด็นอุปสรรคที่ส าคัญ คือ เรื่องปัญหา
ความรู้ความเข้าใจที่จ ากัดของประชาชนและภาคธุรกิจในเรื่องขอบเขตอ านาจหน้าที่และการปฏิบัติ งานของ 
กสม.  
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2.1.2  โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและ กระบวนการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 257(1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550”2 

โครงการศึกษาวิจัย การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนฯ ที่เสนอต่อ กสม. ในรายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามา
ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถแบ่งประเด็นศึกษาได้เป็น 3 ส่วน คือ สภาพแวดล้อมทั่วไปที่เกี่ยวข้อง บทบาท
การด าเนินการที่ผ่านมา และบทบาทที่ควรจะเป็นของ กสม. ในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ 

ส่วนแรก   แสดงถึงสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ สภาพแวดล้อมต่างประเทศและในประเทศ เมื่อพิจารณากรณีศึกษา
ของหน่วยงานต่างประเทศ พบประเด็นกระบวนการท างานและตรวจสอบการละเมิดสิทธิที่ส าคัญ ดังนี ้

1. การบริหารจัดการของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เปิดให้มีการยื่นเรื่องโดยวิธีลับ 
มีกลไกพิเศษในการติดตามแก้ไขปัญหารายประเด็น โดยท างานควบคู่กับคณะมนตรีความมั่นคงฯ 
มีการชี้น าประเด็นปัญหา เพื่อผลักดันให้แต่ละประเทศได้ตระหนักถึงการออกนโยบายปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน 

2. การบริหารจัดการของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป  มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญมาด าเนินการ 
ไกล่เกลี่ยประนีประนอมโดยเฉพาะโดยท าเป็นความลับ มีคณะกรรมการคอยควบคุมให้เกิดการ
ปฏิบัติตามและเน้นการเปิดเผยอย่างโปร่งใสในทุกขั้นตอน (รับเรื่อง ตรวจสอบ พิจารณา) 

3. การบริหารจัดการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศอินเดีย เน้นบทบาทผู้พิพากษา
โดยท างานร่วมกับกระบวนการศาล เน้นความรวดเร็วในการช่วยเหลือและพิจารณารับเรื่อง 
(จัดการปัญหาเร่งด่วนภายใน 24 ชม.) ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และมีขั้นตอนการ
เจรจาไกล่เกลี่ยเบื้องต้นก่อนรับเรื่องเพื่อไม่ต้องเสียเวลาเข้าสู่กระบวนการด าเนินงาน 

4. การบริหารจัดการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศอินโดนีเซีย เน้นการสร้างความ
ร่วมมือและเปิดรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และผลของการไกล่เกลี่ยจะมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย 

                                                            
2  ศูนย์เครือข่ายวชิาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. (2556). 

“การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 257(1) 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.” ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 
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5. การบริหารจัดการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศนิวซีแลนด์ ส่งเสริมการพัฒนา
ความสัมพันธ์ที่หลากหลาย เน้นการไกล่เกลี่ยตามระดับความเข้มข้น และมีศาลทบทวน 
สิทธิมนุษยชน (Human Rights Review Tribunal: HRRT) เป็นทางออกสุดท้ายในการ
ด าเนินงาน  

ขณะที่ประเทศไทย เมื่อพิจารณาหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับระบบงานตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน นอกเหนือจาก กสม. ยังมีองค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนอยู่อีก 3 หน่วยงาน ซึ่งจะมี
ขอบเขตอ านาจและภารกิจที่เฉพาะเจาะจงตามความรับผิดชอบ ภายใต้กฎหมายของหน่วยงานเฉพาะ  ดัง
แผนภาพที่ 2.2 

 

แผนภาพที่ 2.2  องค์กรตรวจสอบข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่นอกเหนือจาก กสม. ในประเทศไทย 

 
 
ที่มา:  ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 

(2556). “การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตาม
มาตรา 257 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.” ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแห่งชาติ. 

 
ในส่วนที่สองแสดงให้เห็นถึงบทบาทการด าเนินงานที่ผ่านมาของ กสม. พบประเด็นที่ส าคัญ อาทิ  

การที่ กสม. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในกระบวนการท างานตรวจสอบขององค์กรที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า การ
เยียวยาไม่สามารถท าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินศักยภาพที่จะเป็น
แนวทางพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในส่วนสุดท้าย บทบาทที่ควรจะเป็นของ กสม. ผ่านข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยที่
อาจจะน าไปสู่การด าเนินงานที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พบว่า มีแนวทางต่างๆ ที่ กสม. ควร
จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1.  การป้องกันปัญหาความซ้ าซ้อนในกระบวนการท างาน ควรปรับลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มี
ความกระชับมากขึ้น (โดยแบ่งเป็น 3 ขั้น คือ กระบวนการรับเรื่อง  ตรวจสอบและติดตาม
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ประเมินผล) ซึ่งจะท าให้ขั้นตอนการวินิจฉัย การพิจารณามูลละเมิดและการด าเนินการไกล่เกลี่ยมี
ความเหมาะสมตามหน่วยงานมากขึ้น 

2.  การด าเนินงานควรมุ่งเน้นพัฒนาระบบการตรวจสอบและการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบควบคู่
กัน ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 
อันจะเป็นการพัฒนาความสามารถ สร้างประสิทธิภาพและลดทอนข้อจ ากัดต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน 

3.  กระบวนการด าเนินงานควรเน้นการกระจายความรับผิดชอบ โดยค านึงถึงการใช้ทักษะ
ความสามารถที่เหมาะสมของบุคลากร ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนการด าเนินงานที่ท าให้เกิดความ
รวดเร็วและหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถท างานสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  การด าเนินงานควรมีการก าหนดมาตรฐานและระบบการคัดเลือกบุคลากร เพื่อแก้ปัญหาการ
คัดเลือกบุคลากรที่อาจมีความอคติล าเอียง  

5.  กสม. ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบการ
พัฒนาคู่มือมาตรฐานการด าเนินงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ให้ชัดเจน
เพื่อที่จะช่วยควบคุมให้การด าเนินการเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน (ขั้นตอน กรอบเวลา มาตรฐาน
และเนื้อหาที่ชัดเจน) และสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการท างานให้เหมาะสมตามช่วงเวลา (ไตร
มาส ครึ่งปี รายปี) 

6.  กระบวนการตรวจสอบของ กสม. ควรสร้างการด าเนินงานร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการและ
ฝ่ายเลขานุการที่รับผิดชอบเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพตามคู่มือมาตรฐานการท างาน 
(Standard Operating Procedure: SOP) สนับสนุนการท างานทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยไม่รอรับ
เพียงเอกสารช้ีแจงจากหน่วยงาน 

7.  กระบวนการด าเนินงานควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการสรุปผลการตัดสินใจ ทั้งประเด็นการไม่รับ
เรื่อง การประสานการคุ้มครองและการรับเรื่องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ เพื่อน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติที่สอดคล้องเหมาะสมต่อไป 

8.  กสม. ควรมีกระบวนการไกล่เกลี่ยเบื้องต้นที่สามารถยุติปัญหาได้โดยไม่ต้องน าเรื่องเข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบ เพื่อที่จะลดปริมาณเรื่องที่จะเข้าสู่กระบวนการท างานของ กสม. (ลด
ภาระ เวลา ทรัพยากรและบุคลากรในการท างานให้น้อยลง) 

9.  กสม. ควรสนับสนุนให้เกิดกระบวนการไกล่เกลี่ยในทุกขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อให้สามารถหา
ข้อยุติที่ลงตัวได้ตลอดเวลา ส่งเสริมการฝึกฝนบุคลากรให้เกิดทักษะความช านาญ และสร้าง
เครือข่ายการท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้
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10.  กสม. ควรสนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ผลกระทบหรือข้อโต้แย้งที่
เป็นอุปสรรคต่อการผลักดันผลการพิจารณา พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนที่
เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งข่าวสารต่อสาธารณะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ขึ้น 

รายงานศึกษาวิจัยฉบับนี้ได้ให้บทเรียนที่ส าคัญที่ท าให้คณะผู้วิจัยได้ทราบถึงแนวทางกระบวนการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนขององค์กรต่างประเทศ ทราบถึงข้อเสนอแนะบทบาทที่ควรจะเป็นในการ
พัฒนากระบวนการตรวจสอบของ กสม. ที่เกิดจากข้อสังเกตของศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และ
วิจัยความสุขชุมชน และจากการศึกษารายงานฉบับนี้ยังท าให้คณะผู้วิจัยได้ทราบถึงประเด็นความท้าทายต่างๆ
ที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี ้

1.  ความท้าทายจากขั้นตอนการด าเนินงานของ กสม. จากผลส ารวจพบว่า ข้อจ ากัดที่ส าคัญตั้งแต่
กระบวนการรับเรื่อง ตรวจสอบและติดตาม คือ เรื่องการด าเนินงานที่ใช้เวลานาน ท าให้ไม่
สามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาได้อย่างเต็มที่ 

2.  ความท้าทายในโครงสร้างการด าเนินงานของหน่วยงานที่ยังขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
(การท างานมีขั้นตอนมากเกินไป) และขาดกลไกควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน
งบประมาณ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานจริง 

 2.1.3  โครงการวิจัยเรื่อง “มาตรฐานและแนวทางการด าเนินงานของ สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ”3 

 

โครงการศึกษาวิจัย มาตรฐานและแนวทางการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางการด าเนินงานให้กับ กสม. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ 
เนื้อหาส่วนใหญ่อ้างอิงมาจากหลักการปารีส (Paris Principle) ที่ได้ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานและ
บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผ่านแผนงานไว้อย่างน้อย 5 แผนงาน ที่ กสม. ควรให้ความส าคัญ 
คือ 

1. แผนงานการส่งเสริมความรู้ (promotional function) ผ่านการจัดอบรม สัมมนาให้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย และต้องเป็นศูนย์กลางด้านคลังข้อมูลสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

                                                            
3  สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ. (2558). “มาตรฐานและแนวทางการด าเนินงานของ สถาบันสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาต.ิ” ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 
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2. แผนงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (protecting function) โดยการท างานลักษณะกึ่งตุลาการ
ในการจัดเก็บ ตรวจสอบ ติดตาม ไกล่เกลี่ย และเผยแพร่ผลการวินิจฉัยอย่างเป็นระบบ โดยบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

3. แผนงานการให้ค าปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน (advisory function) ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจของ
ตนเองหรือจากการร้องขอของหน่วยงาน รวมถึงการให้ค าแนะน ากับภาครัฐที่มีอ านาจ อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ
ที่เหมาะสม 

4. แผนงานการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (monitoring function) ผ่านการด าเนินงานใน 
4 ประเด็นหลัก คือ การเฝ้าระวัง ติดตามและให้ข้อเสนอแนะสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ  การเฝ้า
ระวังปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่อง  การเฝ้าระวังสถานที่กักขังให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และ
การเฝ้าระวัง ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในประเทศ แล้วน าเอาผลลัพธ์ทั้ง 4 ด้านมาศึกษาวิจัยและ
เผยแพร่เพื่อที่จะเป็นแรงกดดันให้หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

5. แผนงานการท างานร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้เสียและองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ (relationship 
with stakeholders and other bodies)  กสม. ควรด าเนินการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้วย
ความเป็นกลาง และมุ่งเน้นที่จะเสนอจุดยืนที่อยู่บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ยังมีข้อเสนอแนะให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าควร
ด าเนินงานโดยรักษาความสมดุล (balance) ของการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม พยายามส่งเสริมการเจรจา 
การจัดตั้งและขยายตัวของกลไกการสร้างสันติภาพต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการตามบทบาททั้ง 5 ด้านเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีแนวทางการด าเนินงาน
เพิ่มเติม คือ ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน
ให้เป็นไปตามขีดความสามารถขององค์กรอย่างสมบูรณ์ 

โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “มาตรฐานและแนวทางการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” 
ได้ให้บทเรียนที่ส าคัญผ่านการน าเสนอกลยุทธ์แผนงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งข้อเสนอ
เพิ่มเติมที่จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังพบปัจจัยท้าทาย
และประเด็นโอกาสที่ส าคัญจากการทบทวนวรรณกรรมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ กสม. ควร
ค านึงถึงอันจะช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ โดยปัจจัยท้าทายที่จะเป็นตัวสนับสนุนการด าเนินงาน
ของ กสม. ได้แก่  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ท าให้ผู้ร้องเรียนสามารถเข้าถึง กสม. ได้โดยง่าย (สถานที่
และการเดินทางที่เข้าถึงง่าย) 2. การก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสมและเป็นระบบ 
(โครงสร้างองค์กร อ านาจหน้าที่ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากรบุคคล)  และ  
3. การมีทรัพยากรทางการเงิน (งบประมาณ) และกระบวนการจัดการทางการเงินที่เหมาะสม (ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณจากรัฐบาล กระบวนการบริหารการเงินอย่างอิสระ) 
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นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังพบว่า การมีเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมที่เหมาะสมถือเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยเอ้ือที่ส าคัญ ที่ช่วยให้การด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2.1.4 โครงการวิจัยเรื่อง “มาตรฐานสากลในการด าเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน”4 

การจัดท ารายงานการศึกษาวิจัยเรื่องมาตรฐานสากลในการด าเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์มาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน 2.  เพื่อใช้ในการจัดท าข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลในการด าเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยสามารถแบ่งประเด็นการศึกษาได้เป็น 4 
ส่วนส าคัญ ได้แก่ สถานการณ์โดยทั่วไป มาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจประเภทต่างๆ 
สภาพปัญหาในการบังคับใช้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในส่วนแรกที่อธิบายสถานการณ์โดยทั่วไป สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ สถานการณ์โดยทั่วไป
ของต่างประเทศและในประเทศไทย โดยสถานการณ์ทั่วไปในต่างประเทศ พบว่า ในปัจจุบันหน่วยงานระหว่าง
ประเทศต่างๆ เริ่มให้ความส าคัญกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจมากขึ้น ผ่านการสร้าง
บรรทัดฐานสากลและหลักปฏิบัติต่างๆ ที่ภาคธุรกิจสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินงานได้ ภาคธุรกิจมีความ
ตระหนักและตื่นตัวต่อการป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ิมขึ้นดังจะเห็นได้จากการให้ความส าคัญใน
การจัดท าแนวทางปฏิบัติหรือมาตรฐานทางธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้อง   และองค์กรภาค 
ประชาสังคมเริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญในการกดดันให้ภาคธุรกิจด าเนินงานโดยเคารพมาตรฐานระหว่าง
ประเทศที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นส าคัญ 

ส่วนสถานการณ์ทั่วไปในประเทศไทย พบว่า หน่วยงานต่างๆ ในประเทศได้ให้ความส าคัญกับประเด็น
การเคารพสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการจัดท ามาตรฐานความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมผ่านการประเมินการส่งเสริมสถานประกอบการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility : Department of Industrial Works: CSR-DIW) 
โดยกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์การร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย พบว่า สถิติเรื่องร้องเรียนต่อ กสม. ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิแรงงาน
และชุมชน โดยมักจะเกิดขึ้นกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น กรณีบริษัทนายจ้างประกาศเลิกจ้าง
แรงงานโดยไม่มีการเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน การด าเนินธุรกิจของบริษัทพลังงานที่กระทบต่อการ
ประกอบอาชีพของชุมชนและปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมง การจัดท ามาตรฐานทางสิทธิมนุษยชนของ

                                                            
4  สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2559).  “มาตรฐานสากลในการด าเนินธุรกิจเพ่ือการ  

เคารพสิทธิมนุษยชน.” ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 
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ภาคธุรกิจที่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลจึงเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคธุรกิจเองและ
ต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพลเมืองโดยรวม 

ในส่วนที่สอง อธิบายถึงหลักมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ พบว่า 
มาตรฐานด้านธุรกิจและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจะมี 3 รูปแบบหลักๆ คือ 1. หลักการ 2. มาตรฐานที่ใช้กับ
ธุรกิจและ  3. ตัวชี้วัด โดยสามารถแบง่ได้เป็น 8 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังตารางสรุปต่อไปนี ้
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มาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รูปแบบ รายละเอียด หัวข้อหลักปฏิบัติ / ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

1. ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(UNGC) 

หลักการ ข้อตกลงโดยสมัครใจ ที่บรรษัทสามารถน าไปปรับใช้ใน
การด าเนินธุรกิจเพื่อแสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก หน่วยงานที่น าเอาหลักการนี้ไปใช้ต้องท า
รายงานประจ าปีเพื่อแสดงผลการด าเนินงาน เปิดเผยต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

จ าแนกเป็น 4 ด้าน (10 ข้อ) คือ 1. สิทธิมนุษยชน (สนับสนุนและเคารพการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ  ไม่มีส่วนร่วมในการกระท าอันเป็นการ
ละเมิด) 2. แรงงาน (ยอมรับสิทธิการเจรจาต่อรอง ขจัดการใช้แรงงานบังคับ 
ยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก ขจัดการเลือกปฏิบัติ) 3. สิ่งแวดล้อม (สนับสนุน
มาตรการป้องกันความเสียหาย ส่งเสริมแนวทางที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี) 4.การต่อต้านคอร์รัปชั่น (ขจัดการ
ทุจริตทุกรูปแบบ) 

2. หลักการก ากับกิจการที่ดี (OECD 
Principles of Corporate 
Governance) 

หลักการ เป็นแนวทางในการก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการของบริษัท คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาแนวทางการด าเนินธุรกิจและ
ลดปัญหาต่างๆ ได้ 

ประกอบด้วย 6 หลักการ คือ 1. การสร้างความมั่นใจในการมีกรอบโครงสร้าง
การก ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล 2. สิทธิของผู้ถือหุ้นและหน้าที่ของผู้เป็น
เจ้าของ 3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียใน
การก ากับดูแลกิจการ 5.  การเปิด เผยข้อมูล 6 .  ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

3. หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNGP) 

หลักการ เป็นกรอบส าหรับภาครัฐในการก ากับดูแลภาคเอกชนให้
เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน หลักปฏิบัติจ าแนก
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส าหรับภาครัฐ เอกชนและกลไก
การเยียวยา ที่ภาคธุรกิจสามารถน าหลักการไปปฏิบัติได้ 

ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ 1. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐ 2. 
การเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ 3.  การเยียวยาที่
เหมาะสมของภาครัฐเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

4. แนวปฏิบัติส าหรับบรรษัทข้ามชาติ 
OECD (OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises) 

หลักการ เป็นแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อ
สังคมที่ภาครัฐเห็นชอบร่วมกันในการน ามาเผยแพร่เพื่อ
สร้างความมั่นใจในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การบังคับใช้จะจ ากัดอยู่
เฉพาะประเทศสมาชิก OECD เท่านั้น 

แนวปฏิบัติจ าแนกออกเป็น 5 ด้าน คือ นโยบายทั่วไป  สิทธิมนุษยชน 
ความสัมพันธ์กับลูกจ้างและอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ของ
ผู้บริโภค (ตัวอย่างของสาระส าคัญ เช่น การเปิดเผยข้อมูลสิทธิมนุษยชน การจ้าง
งาน การต่อต้านการติดสินบน สิทธิผู้บริโภค การแข่งขันและภาษี) 

5. มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่
ยั่งยืน ในหลักเกณฑ์ของบรรษัทเงินทุน

มาตรฐาน
ที่ใช้กับ

เป็นหลักเกณฑ์ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ เป็น
ส่วนหนึ่งของหลัก EPs ที่เป็นกรอบการด าเนินการปล่อย

หลักปฏิบัติมี 8 ประการ คือ 1. การประเมินและจัดการผลกระทบและความเสี่ยง
ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  2 .  แ ร ง ง า น แ ล ะ ส ภ า พ ก า ร ท า ง า น  
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มาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รูปแบบ รายละเอียด หัวข้อหลักปฏิบัติ / ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

ระหว่างประเทศ (International 
Finance Corporation: IFC) 

ธุรกิจ สินเชื่อให้กับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องค านึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ประสิทธิภาพของทรัพยากรและการป้องกันมลพิษ 4. สุขภาพและความ
ปลอดภัยของชุมชน 5. การถือครองที่ดินและอพยพออกโดยไม่สมัครใจ 6. การ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 7. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 8. มรดกทาง
วัฒนธรรม 

6. มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะ
ประเด็นสิทธิมนุษยชน (Global 
Reporting Initiative: GRI)  

มาตรฐาน
ที่ใช้กับ
ธุรกิจ 

เป็นการประเมินและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของภาคธุรกิจว่าได้ให้ความส าคัญและมีกิจกรรมที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมมากน้อย
เพียงใด โดยมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง 
GRI แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การเปิดเผยข้อมูล
ทั่วไปและข้อมูลเฉพาะเรื่องที่จ าแนกได้อีก 2 ลักษณะ 
คือ การจัดการและตัวชี้วัด 

ในหลักการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเรื่องมีการจ าแนกเป็น 3 มิติใหญ่ คือ เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยในมิติทางสังคมแบ่งออกเป็น 1.  การปฏิบัติด้าน
แรงงานและประสิทธิภาพการท างานที่มีคุณค่า 2. สิทธิมนุษยชน 3. สังคม และ 
4. ความรับผิดชอบด้านผลิตภัณฑ์ โดยการเปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 12 หัวข้อ (G4-HR1-HR12)  

7. ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับภาค
ธุรกิจ สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก 

ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่ให้บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถ
ประเมินนโยบายบริษัท กระบวนการและการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนได้ โดยฐานข้อมูลพัฒนามา
จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกฎข้อตกลง
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัดแบ่งได้เป็น 8 ด้านหลัก คือ 1. การบริหารจัดการ 2. ทรัพยากรบุคคล  
3. ความปลอดภัยและสุขภาวะในที่ท างาน 4. คุณภาพผลิตภัณฑ์และการท า
การตลาด 5. ผลกระทบต่อชุมชน 6. การจัดการด้านความปลอดภัย 7. กิจการที่
เกี่ยวกับกฎหมายและรัฐบาล 8. ผู้รับเหมาและห่วงโซ่อุปทาน 

8. มาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility : 
Department of Industrial Works: 
CSR-DIW) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

มาตรฐาน
ที่ใช้กับ
ธุรกิจ 

เป็นโครงการที่ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ่านการฝึกอบรม และมอบ
รางวัล Corporate Social Responsibility : 
Department of Industrial Works Awards (CSR-
DIW Awards) เป็นประจ าทุกปี 

หลักเกณฑ์ประกอบด้วย 7 หัวข้อหลัก คือ 1. การก ากับดูแลองค์กร 2. สิทธิ
มนุษยชน 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน 4. สิ่งแวดล้อม 5. การด าเนินงานอย่างเป็น
ธรรม 6. ผู้บริโภค 7. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
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ในส่วนที่สาม อธิบายถึงสภาพปัญหาในการบังคับใช้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย พบว่า ปัญหาส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อการบังคับใช้ในประเทศ คือ ประเทศไทยยังไม่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนกับ
ธุรกิจโดยตรงและเป็นระบบมากนัก แต่ก็สามารถท าความเข้าใจในสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
เกิดขึ้นในภาคธุรกิจได้ จากรายงานขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุป
ภาพรวมสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจไทยไดว้่าเกิดการละเมิดใน 3 สิทธิที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. สิทธิแรงงาน ที่เกี่ยวกบัเรื่องความปลอดภัย เสรีภาพในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง การเลือกปฏิบัติ
และการใช้สัญญาจ้างที่ไม่เป็นธรรม 

2. สิทธิแรงงานข้ามชาติ การละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ สิทธิแรงงาน
ทั่วไป (ค่าจ้าง ชั่วโมงการท างาน วันหยุด) การยึดเอกสารเดินทางของลูกจ้าง และการท าร้ายร่างกายและการ
ละเมิดทางเพศ นอกจากนี้ยังมีประเด็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมของลูกจ้างอีกด้วย 

3. สิทธิสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งการด าเนินงานที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ส่วนมากจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

และเมื่อพิจารณาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารทะเลและอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ในประเทศไทย พบว่า สภาพปัญหาของการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลส่วนมากเกิดจากข้อจ ากัดของ
มาตรฐานการด าเนินงานที่มักจะอยู่ในลักษณะรูปแบบสมัครใจ ที่ภาคธุรกิจสามารถเลือกได้เองว่าจะรายงาน
ประเด็นใด รวมทั้งเลือกรับเอามาตรฐานใดมาปรับใช้ ซึ่งส่วนมากภาคธุรกิจมักจะเลือกมาตรฐานที่ตนมองว่า
สามารถปฏิบัติตามได้อยู่แล้ว 

ในส่วนสุดท้าย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากรายงานฉบับนี้  พบว่า ในปัจจุบันการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนถือเป็นส่วนส าคัญของมาตรฐานสากลต่างๆ ที่ส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม 
(CSR) และภาคธุรกิจของไทยให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานสากลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นมี
ความครอบคลุมและเพียงพอแล้ว กสม. ไม่จ าเป็นต้องพัฒนามาตรฐานใหม่ๆ แต่ กสม. ควรพิจารณาริเริ่มการ
จัดท าคู่มือตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เพื่อเป็นเครื่องมือที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต่างๆ ของภาคธุรกิจให้สามารถวัดผลได้อย่างแท้จริง และภายหลังจาก
การจัดท าคู่มือแล้ว กสม. ควรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจในการเผยแพร่คู่มือและสร้าง
แรงจูงใจให้ภาคเอกชนน าคู่มือดังกล่าวไปปฏิบัติ อาทิ 

1.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียน ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลตาม
เกณฑ์ Global Reporting Initiative (GRI) 

2.  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) : ก ากับดูแลบริษัทจด
ทะเบียน 

3.  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI): ก ากับเงื่อนไขการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ 
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ติดตามตรวจสอบ อบรม / ผลิตคู่มือ 

ขั้นตอนของบริษัทในการท า Human Rights Due Diligence 

4.  กรมโรงงานอุตสาหกรรม: ออกใบรับรองและพัฒนามาตรฐาน Corporate Social 
Responsibility : Department of Industrial Works (CSR-DIW) 

5.  สมาคมธนาคารไทย: สมาคมของธนาคาร 
6.  ธนาคารแห่งประเทศไทย: ก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ 
7.  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: สมาคมของบริษัทอุตสาหกรรม มีสายงานแรงงานและ

สิ่งแวดล้อม 
8.  สภาหอการค้าไทย: สมาคมของผู้ประกอบการ 

นอกจากนี้ กสม. อาจจะเข้ามามีบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือของภาคธุรกิจ
เป็นระยะๆ 

 
แผนภาพที่ 2.3  แผนผังการด าเนินงานของ กสม. จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา:  สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2559) “มาตรฐานสากลในการด าเนินธุรกิจเพื่อการ

เคารพสิทธิมนุษยชน.” ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 

 
โครงการวิจัยเรื่อง “มาตรฐานสากลในการด าเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน” ได้ให้บทเรียนที่

ท าให้คณะผู้วิจัยได้ทราบถึงมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ ทราบ
ถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปที่สังคมเริ่มให้ความส าคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจมากขึ้น และ
จากกรณีศึกษาในโครงการวิจัยได้บ่งชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของการด าเนินงานตามมาตรฐานสากลต่างๆ  ของ
ภาคเอกชนที่เป็นไปในลักษณะสมัครใจ ที่ไม่ได้มีกลไกในการตรวจสอบการรายงานและปฏิบัติตามมาตรฐานว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียมาให้ความส าคัญกับการติดตามประเด็นดังกล่าวมากนัก จึงท าให้
ภาคธุรกิจที่รับมาตรฐานมาปฏิบัติ ขาดแคลนข้อมูลที่เพียงพอต่อการรับรู้ว่าบริษัทได้คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อย่างเพียงพอแล้วหรือไม่  นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังรวบรวมประเด็นข้อท้าทายและอุปสรรคเพิ่มเติมที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของ กสม. จากการทบทวนวรรณกรรมฉบับนี้ได้ว่า 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ประกาศนโยบาย ประเมินผลกระทบ บูรณาการเข้ากับกลไกควบคุม ติดตามและรายงานผล 

หลักการ 

แนวปฏิบัติ 

มาตรฐาน (เช่น GRI, GLP) 

ชุดตัวชี้วัดของสถาบันสิทธิฯ เดนมาร์ก 
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1.  ปัจจัยเอื้อส าคัญที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ คือ 
ประเด็นเรื่องภาพลักษณ์ ที่ภาคธุรกิจถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ภาค
ธุรกิจจึงมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลต่างๆ มากขึ้น 

2.  อุปสรรคที่ส าคัญ คือ ประชาชนและภาคธุรกิจยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานสากลต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในภาคปฏิบัติ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะมาตรฐานสากลเหล่านั้นยั งเน้นไปที่การ
น าเสนอหลักการกว้างๆ มากกว่าการให้หลักการในเชิงปฏิบัติ  

3.  อุปสรรคจากที่ภาคธุรกิจ ยังขาดการบูรณาการกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เข้ากับระบบการประเมินความเสี่ยงของภาคธุรกิจ 

2.1.5  โครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครอง การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน”5 

 

การจัดท ารายงานการศึกษาวิจัยบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการคุ้มครองการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงบทบาทของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของต่างประเทศ ในประเด็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการละเมิดโดยภาคเอกชน 
และ 2. เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางที่เป็นไปได้ ในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ กสม. ในบริบท
ประเทศไทย โดยสามารถแบ่งประเด็นการศึกษาได้เป็น 4 ส่วน คือ สถานการณ์สภาพปัญหาที่ผ่านมา 
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทการด าเนินงานของ กสม. 
และข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน 

ในส่วนแรก ที่แสดงถึงสถานการณ์ทั่วไปของสภาพปัญหา พบวา่ ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ภาคเอกชนในต่างประเทศจะกระทบ 3 สิทธิหลัก คือ สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน (โครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่ที่กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนมักเชื่อมโยงกับการด าเนินงานของบรรษัทข้ามชาติ) สิทธิ
ด้านการละเมิดสิทธิแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน (การใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก ความปลอดภัยและแรงงาน
ข้ามชาติในอุตสาหกรรม) และสิทธิด้านการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร (การละเมิดความเป็นส่วนตัวของ
บริษัทโทรคมนาคมต่างๆ) ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้นจะกระทบ
สิทธิใน 3 ประเด็นหลักๆ คือ สิทธิแรงงาน สิทธิแรงงานข้ามชาติ และสิทธิชุมชน  

ในส่วนที่สอง สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของหน่วยงานสถาบันสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  เหล่านี้  จะพยายามยึดถือพันธกรณีด้าน 
สิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็นตัวตั้ง แต่อาจจะมีโครงสร้าง รูปแบบ อ านาจ

                                                            
5   สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2559). “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในการคุ้มครอง การละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน.” ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 
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ตามกฎหมายและบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป โดยสามารถแบ่งรูปแบบหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน
ระดับชาติได้เป็น 4 รูปแบบ คือ 

1.  รูปแบบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถือเป็นรูปแบบที่เก่าแก่และใกล้เคียงกับชุดหลักการ
ปารีส (Paris Principles) มากที่สุด มีการขยายอ านาจหน้าที่จากเดิมที่เน้นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้าง
ความเท่าเทียมไปสู่การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจและสาธารณะ ให้ค าปรึกษาต่อหน่วยงานของรัฐ 
สร้างความตระหนักและจัดอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และมักได้รับอ านาจกึ่งตุลาการ (quasi-judicial) ใน
การสืบสวนสอบสวน นอกจากนี้ในบางประเทศที่มีการละเมิดสิทธิชนพื้นเมือง ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ต่อต้านการเลือกปฏิบัติระดับชาติ (national anti-discrimination commission) ขึ้นเป็นการเฉพาะและ
จ ากัดภารกิจเฉพาะประเด็นการห้ามเลือกปฏิบัติ หรือบัญญัติการปฏิบัติที่เท่าเทียม (equal treatment) 

2.  รูปแบบคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน ให้ความส าคัญกับบทบาทการเป็น “ข้อต่อ
สะพานเชื่อม” ระหว่างภาคประชาสังคมและภาครัฐ เน้นการให้ค าปรึกษาหารือแก่หน่วยงานภาครัฐและจัดท า
รายงานศึกษาประเด็นต่างๆ เป็นหลัก ไม่ได้มีอ านาจกึ่งตุลาการในการสืบสวนสวบสวน จุดเน้นของรูปแบบนี้จึง
อยู่ที่การสร้างความตระหนักและสนับสนุนภารกิจของรัฐในการศึกษาวิจัย อย่างไรก็ตาม รูปแบบดังกล่าวก็ยังมี
จุดร่วมกับ กสม. ที่เน้นการมีตัวแทนจากหลากหลายสาขาในด้านสิทธิมนุษยชน 

3.  รูปแบบผู้ตรวจการด้านสิทธิมนุษยชน เป็นหน่วยงานที่ผสมผสานองค์ประกอบระหว่างงานของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินกับรูปแบบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่เพียงแต่มอบอ านาจให้ผู้ตรวจการเฝ้า
ระวังความชอบธรรมทางกฎหมาย แต่ยังมีหน้าที่ส่งเสริมคุ้มครอง ส่งข้อเสนอแนะค าแนะน าเชิงนโยบายในด้าน
สิทธิมนุษยชนอีกด้วย 

4.  รูปแบบสถาบันสิทธิมนุษยชน ส่วนใหญ่ใช้ในประเทศที่มีหน่วยงานเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพอยู่
แล้ว โครงสร้างหลักของสถาบันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ท างานภายใต้คณะกรรมการ เป็น
สถาบันที่เน้นการให้การศึกษาวิจัยและให้ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน แทนการสืบสวนสอบสวนหรือเฝ้าติดตาม
การด าเนินงานตามกฎกติกาของภาครัฐ  

โดยคณะผู้วิจัยสามารถสรุปบทบาทหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของภาคธุรกิจได้ดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 2.1 บทบาทหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ 
ประเทศ บทบาทที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ 

การประเมินผลกระทบดา้นสทิธิ
มนุษยชน 

การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท การเฝ้าระวังและ
ติดตาม 

เดนมาร์ก จัดท าแผนและเผยแพร่ตัวชี้วัดสิทธิ
ด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับภาคธุรกิจ 
(Human Rights Indicators for 
Business) 

ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ ที่ว่าด้วยหลักการความเสมอภาคแก่
ศูนย์ไกล่เกลี่ย และจัดการกับข้อพิพาทว่า
ด้วยความรับผิดชอบของธุรกิจ 

 

มาเลเซีย  อยู่ในระหว่างการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มี
อ านาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 

เกาหลีใต ้ แนวปฏิบัติส าหรับการจัดการด้าน
สิทธิมนุษยชนและรายการตรวจสอบ 
(Human Rights Management 
and Check List) 

มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

อินโดนีเซีย  มีอ านาจเจรจาไกล่เกลี่ย  

อินเดีย  มีอ านาจ แต่เน้นประเด็นสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองขั้นพื้นฐานมากกว่าสิทธิ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ด าเนินการตาม
ค าสั่งศาล 

เนเธอร์แลนด์  มีการรับเรื่องร้องเรียนและตัดสิน เฉพาะ
ประเด็นการเลือกปฏิบัติ (ในที่ท างาน 
สถานศึกษา หรือในฐานะผู้บริโภค) 

 

สวีเดน  มีการด าเนินการ แต่เฉพาะประเด็นการเลือก
ปฏิบัติด้านชาติพันธุ์หรือศาสนาเท่านั้น 

 

นิวซีแลนด์  มีการด าเนินการ แต่เฉพาะประเด็นการเลือก
ปฏิบัติเท่านั้น 

 

ที่มา:  สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2559) “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการคุ้มครอง การละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน.” ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 

 

ในส่วนที่สาม แสดงถึงบทบาทการด าเนินงานที่ผ่านมาของ กสม. พบว่า กสม. ถือเป็นองค์กรอิสระใน
รูปแบบคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ รายงานและให้ค าปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดให้ กสม. มีอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยเฉพาะกับองค์กรผู้ใช้อ านาจตุลาการด้วยกัน ดังนี้ 
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1.  เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนเสนอต่อ กสม.
ว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญ 

2.  เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนเสนอต่อ กสม. ว่า
มีกฎ ค าสั่งหรือการกระท าอ่ืนใดในทางปกครองที่ก่อให้เกิดปัญหากระทบต่อสิทธิมนุษยชน 

3.  ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายร้องขอต่อ กสม. และ กสม. เห็นสมควรให้มี
การฟ้องคดีเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งประสงค์ผลโดยส่วนรวม 

เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของ กสม. ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน พบว่า 
การด าเนินงานของ กสม. มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องผ่านการพิจารณาเรื่องโดยเริ่มจากที่มีบุคคลหรือองค์การเอกชน
ด้านสิทธิมนุษยชนยื่นเรื่องต่อ กสม. หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ หลังจากนั้นส านักงาน 
กสม.จะท าหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นและท าความเห็นเสนอต่อ  กสม.เพื่อมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องท าการตรวจสอบเรื่อง หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น กสม.  จะส่ง
รายงานผลการตรวจสอบพร้อมก าหนดมาตรการแก้ไขและติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงานต่อไป โดย
รูปแบบการแก้ปัญหาของ กสม. ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบการขอความร่วมมือเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริง  และ
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยมากกว่าการจัดท าข้อเสนอสู่หน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหา
โดยตรง 
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แผนภาพที่ 2.4 แผนภาพสรุปกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ กสม. 

 

ที่มา :  สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . (2559).  โครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทของสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน.” ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 

 
 ในส่วนสุดท้ายแสดงถึงข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมของ กสม. จากการทบทวน
บทบาทหน้าที่ของ กสม. และบทบาทหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
การด าเนินธุรกิจ พบว่า มีประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับ กสม. ที่มีความน่าสนใจดังต่อไปนี ้
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1.  กสม. ควรส่งเสริมและประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ผ่านการ
สร้างมาตรฐานที่เกี่ยวกับความยั่งยืนขององค์กร และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความรับผิดชอบ
ของธุรกิจต่อสังคม (CSR) เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถน าไปปรับใช้และปฏิบัตติามได้ 

2.  กสม. ควรเข้ามาให้ความส าคัญกับการจัดท าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชน 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจาไกล่เกลี่ย เยียวยาและเสนอแนะต่อภาคเอกชนตามระดับความเหมาะสมของ
สถานการณ์แต่ละกรณี โดยฐานข้อมูลดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นส าคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 1. ประเภท
ธุรกิจ 2. ชื่อ ที่อยู่และประเภทธุรกิจของบริษัทแม่ 3. มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่
บริษัทประกาศรับหลักการ (เป็นภาคีสมาชิก) 4. เนื้อหาตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานที่ชี้ชัดว่าเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

3.  กสม. ควรมีการเผยแพร่บทสรุปผลการด าเนินงานตรวจสอบ และจัดท าข้อเสนอแนะต่อบริษัทให้
มีความชัดเจน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน
เห็นถึงความส าคัญของประเด็นสิทธิมนุษยชนมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (reputation risk) และ
เพิ่มแรงกดดันจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน (peer pressure) โดยให้หันมาให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนอย่างจริงจัง 

4.  กสม. ควรสร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลภาคเอกชนในไทย (อาทิ ก.ล.ต. ตลท. 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย) และร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน
ระหว่างประเทศ เพื่อขับเน้นประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่ตระหนักในวงกว้าง และเป็นการสร้าง
ความต่ืนตัวในประเด็นดังกล่าวในภาคธุรกิจให้มากขึ้น 

5.  กสม. ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและ 
สิทธิมนุษยชน (NAP) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐและประชาสังคม โดยในขั้นแรกอาจจะเริ่มจากการศึกษาข้อมูลฐานและ
วิเคราะห์ช่องว่าง (national baseline study and gap analysis) ระหว่างกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศที่มีอยู ่ว่าเพียงพอต่อข้อก าหนด หรือมีช่องว่างในประเด็นใดบ้าง 

โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน” ได้ให้บทเรียนที่ส าคัญผ่านการแสดงให้เห็นถึงรูปแบบและบทบาทการ
ด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ต่างๆ  รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ควรจะด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
นอกจากนี้ โครงการศึกษาวิจัยฉบับนี้ยังได้แสดงถึงประเด็นความท้าทายต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของ กสม. ดังนี ้
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1.  ปัจจัยที่เอื้อต่อการด าเนินงาน จากการที่ประเทศไทยนับเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานระดับ
โลกของบริษัทข้ามชาติจ านวนมาก รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องใส่ใจในเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากขึ้น 

2.  ปัจจัยที่เอื้อต่อการด าเนินงาน บริษัทส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับ กสม. เป็นอย่างด ี 

3.  อุปสรรคที่ถึงแม้จะได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจเป็นอย่างดี แต่ยังมีหลายครั้งที่ภาคธุรกิจไม่ได้
ให้ข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมด โดยเฉพาะการช้ีแจงด้วยวาจาที่อาจไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนมากนัก 

4.  ความท้าทายจากการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชนยังถือเป็นเรื่องใหม่ ที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการจัดท าข้อเสนอแนะไปยังภาครัฐ และริเริ่ม ให้ข้อเสนอแนะไปยัง
ภาคเอกชนให้ชัดเจนขึ้น 

 2.1.6 เอกสารการสัมมนา เรื่อง ธุรกิจกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของ
สหประชาชาติ กรณีธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมในกลุ่มทะเลอันดามัน6 

การสัมมนาเรื่อง ธุรกิจกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ กรณี
ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมในกลุ่มทะเลอันดามัน โดยคณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ใน กสม. ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ ถือเป็นโครงการน าร่องในการเผยแพร่หลักการชี้แนะของ
องค์การสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ (UNGP) ที่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
สังเคราะห์ข้อเสนอแนะในประเด็นความท้าทายโอกาสและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติดังกล่าว
ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ โดยมีการแบ่งประเด็นการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน บทบาทที่ผ่านมาของ กสม. และข้อเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติต่างๆ ให้กับภาคธุรกิจ 

ในส่วนแรก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นสภาพแวดล้อมในปัจจุบันจากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า มีอยู่หลายประเด็นที่ส าคัญ อาทิ 1. ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) สังคมโลกให้ความส าคัญกับ
การด าเนินธุรกิจโดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ ในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน (UNGP) (ผ่านหลักการคุ้มครอง การเคารพ การเยียวยา) มาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ มากขึ้น แต่
ประเด็นดังกล่าวยังไม่ได้รับความสนใจมากนักในประเทศไทย 2. การเปิดประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายทุน แรงงานสินค้าและบริการอย่างเสรี อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่างๆ ค่อนข้างมาก ภาครัฐ
จึงต้องมีการประเมินผลกระทบด้านลบและหาแผนการบรรเทาป้องกันปัญหาให้เหมาะสม  3. ภาคการ

                                                            
6  คณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม. (2559). “ธุรกิจกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตาม 

หลักการชี้แนะของสหประชาชาติ กรณีธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมในกลุ่มทะเลอันดามัน .” ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 
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ท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น การด าเนินธุรกิจของโรงแรมและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเลยมีโอกาสที่จะสร้างผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้  4. ในประเด็นเกษตร 
พันธสัญญา พบว่ามีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ประสบผลส าเร็จอยู่ เป็นจ านวนหนึ่ง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้
จากหลายปัจจัย และผู้ที่ได้รับความเสี่ยงในการรับประกันดังกล่าว คือ ภาคธุรกิจ ที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะ
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแนวทางปฏิบัติ จากการด าเนินงานที่ต้องการให้สินค้ามีมาตรฐานคุ้มค่ากับการ
ประกัน ทาง กสม. จึงควรที่จะเข้ามามีบทบาทกับการก ากับดูแลทั้ง 2 ฝ่าย และ 5. สภาพแวดล้อมจากมุมมอง
ตัวแทนภาคธุรกิจ พบว่า จริงๆแล้วเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องหนึ่งที่ภาคธุรกิจด าเนินงานอยู่แล้ว (ผ่านทาง
กิจกรรม CSR) แต่ยังไม่ได้มีการประกาศและเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ ซึ่งหากภาคธุรกิจต้องการให้พนักงาน
ภายในองค์กรได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว ก็ต้องมีการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 

ในส่วนที่สอง การสัมมนาได้แสดงถึงบทบาทที่ผ่านมาของ กสม. ที่ได้ด าเนินการส่งเสริมให้เกิดการ
เคารพสิทธิมนุษยชน พบว่า กสม. ตระหนักถึงความส าคัญของการน าหลัก UNGP มาปรับใช้กับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการน าร่องจากภาคท่องเที่ยวและการโรงแรม และในปัจจุบัน กสม. ยังได้จัด
แปลหนังสือคู่มือหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจส าหรับสิทธิมนุษยชนตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ เพื่อ
เผยแพรใ่ห้กับประชาชน ภาคธุรกิจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบกันอีกด้วย 

ในส่วนสุดท้าย การสัมมนาครั้งนี้ กสม. ได้เสนอแนะบทบาทของตนเองที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ 
ชี้แนะ และวางแผนแนวทางการด าเนินธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนผ่านแผนงานที่ส าคัญ 2 แผนงาน  คือ  
1. แผนงานการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ที่มีแนวโน้มจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ  2. แผนงานการ
พัฒนาศักยภาพการจัดการปัญหา ผ่านการน าหลักกติการะหว่างประเทศมาปรับใช้ นอกจากนี้ กสม. ยังได้
เสนอแนวทางการด าเนินงานเริ่มต้นให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อให้เกิดการน าไปใช้ ผ่านการ
ประยุกต์หลัก UNGP เป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. รับไปท า (น าไปคุ้มครองสิทธิโดยออกระเบียบ นโยบาย) 2. น าไป
คิดต่อ (หาทางป้องกัน ปลูกฝังให้เกิดการเคารพสิทธิ) 3.  หาทางเยียวยา (ผ่านกระบวนการยุติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรม เช่น การเจรจาไกล่เกลี่ย)  

โครงการสัมมนา เรื่อง “ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาต”ิ ได้ให้บทเรียนที่ส าคัญผ่านประเด็นความท้าทายจากประเด็นปัจจัยเอื้อและอุปสรรค
ในการด าเนินงานตามสถานการณ์ ดังนี้ 

1.  ปัจจัยเอื้อที่มีผลต่อการผลักดันนโยบาย คือ ปัจจุบันมีกลไกการตรวจสอบการละเมิดสิทธิที่
นอกเหนือจากภาครัฐจ านวนมาก และภาคธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานให้ความส าคัญกับประเด็นด้าน 
สิทธิมนุษยชนมากขึ้น 
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2.  ปัจจัยอุปสรรคจากขนบธรรมเนียมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้เกิดสิทธิที่แตกต่าง
กันในแต่ละสังคมด้วย แต่ละสังคมจึงควรหาแนวทางปฏิบัติที่จะเป็นการสร้างและคุ้มครองผลประโยชน์ร่วมกัน
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลงระยะยาว 

3.  ความท้าทายจากกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจที่ไม่ได้ส าคัญแต่ในเฉพาะระดับประเทศ แต่ถือเป็นเรื่อง
ส าคัญในระดับโลกที่มีข้อน่ากังวลเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อภาค
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ถ้าไม่มีแผนรองรบัที่ดก็ีอาจจะกระทบต่อสิทธิทางเศรษฐกิจได้ 

 2.1.7  เอกสารการประชุมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชีย 2016 (2016 Asia Regional 
Forum on Business and Human Rights)7 

 

การจัดการประชุมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชีย 2016 (2016 Asia Regional Forum on 
Business and Human Rights) เป็นการประชุมที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานข้าหลวงใหญ่ 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการขยายการบังคับใช้ 
“หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ (UNGP)” และมุ่งเน้นเสนอวิธีการให้ภาครัฐและภาคธุรกิจ
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในการปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชนของตน โดยในการประชุมมีการแบ่ง
ประเด็นน าเสนอเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1. สถานการณ์โดยทั่วไป 2. บทบาทที่ผ่านมาของ กสม. และ  
3. บทบาทที่ควรจะเป็นของ กสม. 

ในส่วนแรก สถานการณ์โดยทั่วไป ที่ประชุมได้ให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในทวีป
เอเชียทั้งเรื่องแรงงานข้ามชาติ การถือครองที่ดิน ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การป้องกันการใช้
แรงงานบังคับ แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ โดยอธิบายได้เป็นประเด็นดังน้ี 

1.  ประเด็นหลักการชี้แนะการด าเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชนส าหรับภาคธุรกิจ (UNGP on 
Business and Human Rights) จะต้องอยู่บนพื้นฐาน 3 ประการ คือ ภาครัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน (ผ่านการบังคับใช้กฎหมาย สร้างหลักประกันว่ากฎหมายจะเป็นตัวส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน จัดให้มีแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และก าหนดให้องค์กรธุรกิจมีแนวทางการรับมือ
ผลกระทบ) ภาคธุรกิจมีหน้าที่เคารพสิทธิมนุษยชน (ผ่านข้อผูกพันในนโยบายขององค์กร และมีการประเมินผล
กระทบในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน) และเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องจัด
ให้มีช่องทางการร้องเรียนและเยียวยาที่เหมาะสม 

2.  ประเด็นสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งองค์การ
สหประชาชาติ (UN Office of High Commissioner for Human Rights – UNOHCHR) ได้ด าเนินโครงการ

                                                            
7  คณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม. (2559). “การจัดการประชุมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ภูมิภาคเอเชีย 2016.” ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 
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ความรับผิดชอบและกระบวนการเยียวยา (Accountability and Remedy Project) เพื่อพัฒนาข้อชี้แนะ
ในทางปฏิบัติให้กับภาครัฐ ที่จะเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบและความสามารถในการเข้าถึงกระบวนการ
เยียวยาต่างๆ 

3.  ปัจจุบันภาคธุรกิจเริ่มให้ความส าคัญกับการด าเนินงานโดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและ
หลักการด าเนินงานอย่างยั่งยืน สิทธิมนุษยชนกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการลงทุนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ภาครัฐจึงมีหน้าที่ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในตลาดการค้า โดยการผสานหลักการสิทธิมนุษยชนในกฎหมาย
และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย  

4.  การเข้ามาใช้และเข้าถือสิทธิในที่ดินของภาคธุรกิจต่างๆ มีมากขึ้น ซึ่งมีหลายกรณีที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสียจ านวนมาก 

นอกจากนี้ประเด็นสถานการณ์โดยทั่วไปยังได้พูดถึงแนวทางการสร้างแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ผ่านการอธิบายความหมาย สาระส าคัญและกระบวนการจัดท าแผน NAP (ผ่าน
การด าเนินงาน 5 ระยะ คือ การริเริ่มจัดท า การประเมินและปรึกษาหารือ การร่างแผนเบื้องต้น การบังคับใช้
และการปรับปรุงแผนฯ)  

ในส่วนที่สองที่แสดงถึงบทบาทของ กสม. มีการน าเสนอผ่าน 2 ประเด็นหลัก คือ 

1.  การน าเสนอบทบาทของ กสม. ในการปฏิบัติตาม UNGP และการริเริ่มกระบวนการยกร่างแผน 
NAP ของประเทศ คณะผู้แทน กสม. ได้รับเชิญจากคณะท างานว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( ICC) ในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ในกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (NAP) ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยบทบาทของ 
กสม. ที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

-  กสม. ไทย แสดงบทบาทที่จะเป็นผู้ประสานงาน โดยดึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

-  กสม. ไทย รับบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก ขับเคลื่อนกระบวนการและเจรจาต่อรอง
เพื่อลดทอนอุปสรรคปัญหาต่างๆ 

-  กสม. ไทย รับบทบาทในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เพื่อเปิดเผย
ต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสีย 

2.  การเชื่อมโยงเครือข่ายและความร่วมมือกับระหว่างประเทศ กสม.  เริ่มสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ก German Institute for Human Rights (DIFR) 
ธนาคารพัฒนาเอเชียและคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการสร้างแผนปฏิบัติการแห่งชาติที่ว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 
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ในส่วนที่สามแสดงถึงบทบาทที่ควรจะเป็นของ กสม. การด าเนินงานเพื่อที่จะให้ภาคธุรกิจเคารพหลัก
สิทธิมนุษยชนมากขึ้นในอนาคต กสม. ควรที่จะมีบทบาทในการเฝ้าระวัง (monitor) สถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนและประเมินสถานการณ์  โดยการรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ชี้วัด และจัดท ารายงาน
เสนอต่อภาคส่วนต่างๆ เช่น หน่วยงานสาธารณะ ผู้มีอ านาจและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ กสม. ไทยควรที่จะ
พิจารณาความเป็นไปได้ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นประโยชน์ในกระบวนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศ 

การประชุมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชีย 2016 (2016 Asia Regional Forum on Business 
and Human Rights) ได้ให้บทเรียนที่ส าคัญผ่านการน าเสนอประเด็นปัญหาในแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนว่า ปัจจุบันยัง
ไม่มีประเทศใดในภูมิภาคน้ีที่ประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว และทวีปเอเชียยังคงเผชิญกับช่องว่างที่ส าคัญ
ในการพัฒนาแผน NAP นอกจากนี้จากรายงานสรุปการประชุมดังกล่าว ยังสะท้อนประเด็นความท้าทาย 
โอกาสและอุปสรรค ที่สามารถสรุปได้ว่า 

1.  ความท้าทายในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันยังมีข้อท้าทายในเรื่องการถอดรหัสข้อมูลซึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวได้ 

2.  ความท้าทายจากที่ กสม. มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อให้ภาคเอกชนเคารพ
สิทธิมนุษยชนและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล 
UNGP และริเริ่มประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมากนัก 

3.  ปัจจัยเอ้ือจากปัจจุบันที่เวทีระหว่างประเทศและสหประชาชาติให้ความส าคัญกับบทบาทของภาค
ธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน หากภาคธุรกิจไทยไม่มีการปรับตัวหรือขาดความตระหนักในแนวโน้มของโลก
ก็จะประสบกับแรงกดดันที่จะกระทบถึงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศได้ 

4.  ปัจจัยเอื้อจากที่ภาครัฐให้ความส าคัญกับการปรับตัวในประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนผ่าน
แผนการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติแห่งชาติ (NAP) 

 2.1.8  เอกสารการสัมมนา เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในมุมมองของไทยและออสเตรเลีย 
(2016 Public Seminar on Business and Human Rights Thai and Australian Perspectives)8 

เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในมุมมองของไทยและ
ออสเตรเลีย เป็นเอกสารประกอบที่จัดท าขึ้นโดย Prof. Gillian Triggs ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

                                                            
8   Triggs, G., (2016). “Public Seminar on Business and Human Rights Thai and Australian  

Perspectives,” The Australian Human Rights Commission. 
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แห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย เพื่อแสดงข้อมูลพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน และน าเสนอรูปแบบการ
ด าเนินงานที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของออสเตรเลียด าเนินการอยู่ 

ข้อมูลพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน จะเริ่มจากการให้ตัวอย่างกรณีศึกษาของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของภาคธุรกิจ ที่เกิดขึ้นในประเทศบังกลาเทศ ประเทศมาเลเซียและประเทศญี่ปุ่น จากนั้นจะเป็นการสรุป
มาตรฐานที่ส าคัญในระดับสากล 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน UN Global Compact รวม 10 ประการในปี
ค.ศ. 2000 หลักการพื้นฐานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ปีค.ศ. 2001 (ซึ่งประกอบ
ไปด้วยแผนหลัก 3 แผน ได้แก่ การปกป้อง การเคารพ และการเยียวยา และ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Social 
Development Goals) ปีค.ศ. 2015 ซึ่งประกอบไปด้วย 17 องค์ประกอบ ในส่วนสุดท้ายจะเป็นการน าเสนอ
สถานการณ์การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนของไทยในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย การยกระดับสถานะการจัด
อันดับการค้ามนุษย์จากล าดับขั้น 3 มาเป็นล าดับขั้น 2 แบบเฝ้าระวังของสหรัฐอเมริกา การเข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มพันธมิตรของสหประชาชาติในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การเพิ่มกระบวนการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว การเพิ่มบทบาทในกระบวนการบาหลี การเข้าร่วมในกระบวนการของสหประชาชาติ
โดยร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียในการจัดประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ก าลังจะมาถึง และการท างานร่วมกับ
ประเทศออสเตรเลียในโปรแกรมความช่วยเหลือระดับภาคพื้นทวีป  

ในส่วนของรูปแบบการด าเนินงานที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียด าเนินการอยู่ ประกอบ
ไปด้วย 

1.  บทบาทโดยทั่วไป นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 ประกอบไปด้วย การท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา (advisor) 
การท าหน้าที่ประสานงาน (facilitator) การท าหน้าที่วิจัย (researcher) และการท าหน้าที่เป็นผู้ให้ความ
ร่วมมือ (collaborator) 

2.  บทบาทเชิงลึกที่ส าคัญ คือ การร่วมมือประสานงานกับภาคธุรกิจ ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

-  ประสานงานกับธุรกิจ ผ่านกระบวนการร้องทุกข์ของผู้ถูกละเมิด (ติดต่อประสานเพื่อถามไถ่
และหาทางแก้ไข) 

-  เป็นแหล่งข้อมูลให้กับภาคธุรกจิ เพื่อแนะแนวทางในการด าเนินการที่ถูกต้อง 
-  สนับสนุนความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม เพศสภาพ และด้านอื่นๆ ในองค์กรธุรกิจ 
-  ร่วมมือเพ่ือท าวิจัย 
-  สนับสนุนการผลักดันด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการบริหารจัดการธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของ

บริษัท 
-  การจัดท ารายงานความเตม็ใจในการท างาน (Willing to Work report) 
-  การจัดท าหนังสือ Leading for Change: A blueprint for cultural diversity and 

inclusive leadership 
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-  การท าโครงการเพื่อสนับสนุนความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค 
-  การสนับสนุนสิทธิของผู้ลงทุนและผู้ที่ให้ความไวว้างใจ 
-  การจัดประชุมในระดับประเทศและในระดับสากล  

3.  บทบาทเชิงลึกในการปรับใช้ หลักการพื้นฐานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติในภาคปฏิบัติ ผ่านทางการร่วมท าแผนปฏิบัติการของประเทศ การร่วมมือกับภาครัฐในประเด็น
ที่เกี่ยวกับพลเรือน การจัดประชุมระดมความคิดเห็นกับภาคประชาชน และจัดท าสรุปการประชุมเพื่อน าเสนอ
ให้กับภาครัฐ 

4.  บทบาทเชิงลึกในการสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก  

คณะผู้วิจัย พบว่า เอกสารประกอบการบรรยายฉบับนี้ได้ให้บทเรียนที่ส าคัญที่สามารถน ามาปรับใช้
กับการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ได้ดังนี ้

1.  เอกสารได้สรุปสถานการณ์การด าเนินการที่ส าคัญของไทย ซึ่งสะท้อนว่า ภาครัฐของไทยได้ให้
ความส าคัญกับประเด็นด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับที่ไม่น้อย 

2.  กรอบการด าเนินการของสิทธิมนุษยชนของประเทศออสเตรเลีย สามารถน ามาใช้เป็นต้นแบบการ
ด าเนินงานของไทย อันได้แก่ การร่วมมือประสานงานกับภาคธุรกิจ การร่วมมือกับภาครัฐในการ
ผลักดันหลักการพื้นฐานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติให้ไปสู่ภาคปฏิบัติ 
และการสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของต่างประเทศ 

3.  กิจกรรมต่างๆ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศออสเตรเลียได้ด าเนินการอยู่ สามารถ
น ามาปรับใช้เพ่ือด าเนินการได้ในกรณีของประเทศไทย 

2.1.9  เอกสารการปรึกษาหารือกับกระทรวงยุติธรรมในการจัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วย
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน9 

จากการปรึกษาหารือร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมถึงการจัดท าแผนปฏิบัติ
การแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนนั้น ได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 1 ขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพโดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขึ้น ทั้งนี้ ยังได้
มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 โดย กสม. ได้เข้าไปร่วมประชุมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ใน
หลักการ UNGP อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนวางแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วย
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนต่อไป ทั้งนี้ จากการหารือดังกล่าวที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมกลุ่ม
                                                            
9  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ. (2559). “การประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Dialogue 

on Business and Human Rights).” กระทรวงยุติธรรม. 
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ผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคอาเซียนในเดือนมกราคม 2560 โดยร่วมกับเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็ก ประเทศไทย 
(The Global Compact Network Thailand - GCNT) และคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) เพื่อหารือ
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนและแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
หลังจากนั้นจะได้มีการลงไปในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อการเก็บข้อมูลมาประมวลและจัดท ารายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ โดยภาคธุรกิจจะร่วมกับที่ประชุมลงไปในพื้นที่ในช่วงเดือนมกราคม – 
มีนาคม 2560  

เมื่อที่ประชุมได้ด าเนินการจัดท ารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจเสร็จแล้ว ก็
จะได้น ารายงานฉบับนั้นมาสังเคราะห์เป็นแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนต่อไป ซึ่งคาด
ว่าน่าจะแล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบภายในปี 2561 แล้วจึงเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
ทั้งนี้ จะได้มีการจัดท าคู่มือ และมีการติดตาม ทบทวนแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 

 

2.2  ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

คณะผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน กสม. ทั้งสิ้น 8 ท่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการท าวรรณกรรมปริทัศน์ เพื่อน าไปสู่การท าแผนปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละท่านได้ให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์และมีสาระส าคัญ ดังนี ้

 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1  

1.  การพิจารณาถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้ที่สามารถถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ ควร
ที่จะมุ่งเน้นที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่ได้มีกฎหมายก ากับดูแลเป็นอันดับแรก โดยกลุ่มผู้ที่เข้าข่ายสามารถที่จะถูก
ละเมิดแต่มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วได้แก่ ผู้ถือหุ้น และกลุ่มคู่แข่งขัน ทั้งนี้ หากพิจารณาจากมาตรฐานสากล
จะพบว่ากลุ่มผู้ที่เข้าข่ายที่ถูกละเมิด ได้แก่ กลุ่มเด็ก สตรี ชาติพันธุ์ แรงงานย้ายถิ่นและคนพิการ โดยในกรณี
ของประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิของบางกลุ่ม  

โดยในความเห็นส่วนตัวของผู้ทรงคุณวุฒิ มองว่าในบางประเด็นประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้ที่
เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุถึงและการยอมรับกลุ่ม minorities หรือกลุ่ม indigenous (กลุ่มชน
ท้องถิ่นด้ังเดิม) ในช่วงต้นจะต้องท าการศึกษาวิจัยก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการผลักดันสิทธิ  



รายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธรุกิจและสิทธมินุษยชนของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

2-30 

2.  องค์การสหประชาชาติล่าสุดมีการแบ่งประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้น 
ประเด็นออกเป็น 1) ประเด็นสิทธิเด็ก 2) สิ่งแวดล้อมและน้ า 3) เพศ 4) ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงและมีความ
ขัดแย้งในพื้นที่ 5) กลุ่มชนท้องถิ่นดั้งเดิม 6) ที่ดินและอาหาร 7) ห่วงโซ่อุปทาน และ 8) สภาพแวดล้อมการ
ท างาน  

3.  กิจกรรมที่ทาง กสม. ได้ด าเนินการอยู่ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ส่วน ดังนี ้

3.1 กลุ่มงานวิจัยและกลุ่มงานส่งเสริม กลุ่มงานวิจัยมีการท าวิจัยเพื่อสนับสนุนการท างาน เช่น 
การจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กร การศึกษาพันธกรณีในอาเซียน ในขณะที่กลุ่มงานส่งเสริมจะ
แบ่งออกเป็น งานส่งเสริมความรู้ผ่านการจัดท าคู่มือ เช่น คู่มือ Human Rights Due 
Diligence (HRDD) งานสารนิเทศ ได้แก่ การรณรงค์ให้ความรู้ผ่านสื่อ และงานเครือข่าย ที่
เข้าร่วมภาคีกับภาคธุรกิจผ่านเครือข่าย Global Compact  

3.2  กลุ่มงานคุ้มครอง ประกอบไปด้วย การจัดท าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิฯ โดยภาคเอกชน 
และการจัดท าคู่มือการตรวจสอบการละเมิดโดยภาคธุรกิจ 

3.3  กลุ่มงานระหว่างประเทศ สนับสนุนภาพรวมกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
3.4  กลุ่มงานด้านนโยบาย สนับสนุนการจัดท าแผนชาติ (National Action Plan) การจัดท า

กรณีศึกษา และการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่างๆ 

นอกจากนี้ ทาง กสม. ยังมีการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย โดยในบางแห่งที่มีความเข้มแข็งได้
ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนให้กับทาง กสม. เพื่อรองรับบริการในภูมิภาค  

4.  กิจกรรมหนึ่งที่ทาง กสม. สามารถเข้ามามีบทบาทในด้านกระบวนการตรวจตราและเยียวยา ก็คือ 
การไกล่เกลี่ย ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้ในกรณีที่การละเมิดกฎหมายมีระดับที่ไม่รุนแรง และเหยื่อควรที่จะได้รับการ
เยียวยาเบื้องต้น โดยทาง กสม. สามารถท าหน้าที่กลั่นกรองพิจารณาว่าเรื่องใดควรที่จะเข้าข่ายในกรณีนี้
หรือไม่ 

5.  กิจกรรมในเรื่อง whistle blower และ Anti SLAPP ยังไม่อยู่ในการด าเนินงานของ กสม. แต่มี
หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

6.  การให้รางวัลองค์กรธุรกิจที่จัดการด้านสิทธิมนุษยชนดี อาจจะไม่เหมาะที่  กสม. จะเข้าไปให้
รางวัลโดยตรง อย่างไรก็ดี การให้รางวัลอาจจะผูกกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับในสังคมแทนก็อาจจะเป็นได้ 
เช่น องค์กร IOD เป็นต้น 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 

1.  การด าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนยังเป็นเรื่องใหม่ส าหรับทุกฝ่ายในประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาคธุรกิจ ดังนั้น ทุกภาคส่วนยังขาดแนวทางหรือวิธีการด าเนินการที่เหมาะสม หลักการชี้แนะว่าด้วย
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ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญว่า ทุกฝ่ายควรจะมองเรื่องการท าธุรกิจที่เคารพสิทธิ
มนุษยชนอย่างไร ใครมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไร บทบาทคืออะไร ขอบเขตแค่ไหน นับได้ว่าเป็นแนวทาง
ปฏิบัติสากลส าหรับทุกภาคส่วนของสังคมในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนส าหรับ
ภาคธุรกิจอย่างแท้จริง แต่สิ่งส าคัญ คือ จ าเป็นจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ UNGP นี้อย่าง
แท้จริงว่าจะน าไปใช้อย่างไรในทางปฏิบัติ ท าไปแล้วเกิดผลอะไร ได้ประโยชน์อะไร  

2.  กสม. ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในการรับการร้องเรียน รวมทั้งมีอ านาจในการ
สอบสวนเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จึงมีบทบาทส าคัญในการช่วยผลักดันให้
เกิดการท าธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง ดังนั้น ควรจะรักษาจุดแข็งที่ส าคัญ คือ ความเป็นกลาง 
การพร้อมรับฟังและร่วมงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้น สามารถเป็นแหล่งความรู้ที่
ส าคัญในการเผยแพร่หลักการสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ รับทราบ โดยร่วมงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

3. ในประเด็นอุปสรรคข้างต้น มีหลักการปฏิบัติพันธกิจสากลที่ต้องปฏิบัติโดยภาคธุรกิจ ได้แก่ สิทธิ
มนุษยชน สิ่งแวดล้อม แรงงาน การต่อต้านคอรัปชั่น การให้สิทธิคนได้ทัดเทียมกันในการท าธุรกิจเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า ซึ่งปัจจุบันคนรวยก็รวยเกินไป มีอ านาจ มีการครอบครองธุรกิจได้ทุกอย่าง ในขณะที่ผู้มีรายได้น้อย 
ก็มีความยากล าบากในการเข้าถึงแหล่งทุน ไม่มีโอกาสในสังคม ดังนั้นจึงต้องให้สิทธิในการศึกษา การพัฒนา
แรงงาน สิทธิในการท ากินสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะต้อง
ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้ธุรกิจใหญ่ๆ เอาเปรียบผู้น้อย ในด้านของแรงงานต้องให้การคุ้มครองแรงงานให้เหมาะสม
และเป็นธรรม และในส่วนสุดท้ายของการต่อต้านการคอรัปชั่นนั้น ก็จะเป็นประโยชน์เป็นธรรมต่อธุรกิจ และ
ผลประโยชน์โดยรวมซึ่งภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นความส าคัญในการแก้ไข  

4.  แผนปฏิบัติระดับชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจจะสามารถเข้ามาสนับสนุนแผน
ระดับชาติและประเทศอื่นๆ ได้ การท าธุรกิจทั้งภายในและภายนอกต้องค านึงถึงสิทธิของแรงงาน ผู้มีส่วนได้
เสีย คู่ค้า การท าธุรกิจที่เป็นธรรม ธุรกิจต้องมีจิตส านึกในการดูแลธุรกิจให้มีคุณค่าที่ยั่งยืน และพันธกิจที่ไทยได้
ร่วมลงนามไว้ ต้องปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ กสม. มีอ านาจในการสนับสนุนให้มีการดูแลสิทธิต่างๆ ของมนุษย์
ด้วยความยุติธรรม  

5.  ในอนาคต ทิศทางสถานการณ์การเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจจะดีขึ้นเนื่องจากการแข่งขัน
สูง ธุรกิจต้องปรับตัวตามกฎระเบียบ พันธกิจ สัญญาโลกซึ่งได้บัญญัติไว้ คู่ค้าก็มีการบังคับใช้อยู่ผ่านสัญญาใน
ปัจจุบัน  

6.  กสม. ก็ต้องมีการศึกษาและผลักดันให้ผลการท างานบรรลุเป้าหมายซึ่ง  กสม. มีอ านาจในการ
สนับสนุนเพื่อเป็นที่พึ่งในการให้ความช่วยเหลือ และเป็นสะพานเชื่อมให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจท างาน
เอื้อกัน 
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ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 

1.  หน้าที่ของ กสม. คือ การส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดการ
เคารพสิทธิมนุษยชนผ่านการจัดท าคู่มือการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due 
Diligence - HRDD) เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชน โดยภาครัฐ
ควรจะมีแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้ และเรื่องเหล่านี้ควรจะสะท้อนมาจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

2.  กลยุทธ์ที่ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจจะต้องให้ความส าคัญกับรูปแบบของการให้ความรู้ การท า
วิจัย การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์นั้นๆ ของ กสม.  

3.  ในแผนของการคุ้มครองและเยียวยานั้น การปรับปรุงกฎหมายเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มา
จาก กสม. ได้ นอกจากนี้ กสม. ยังท าหน้าที่เป็นกลไกเพื่อตรวจสอบเพื่อดูว่าภาครัฐได้ด าเนินการตามกฎหมาย
หรือไม่  

4.  ในส่วนของกระบวนการเยียวยานั้นมีการพัฒนาไปเร็วมากและจะกระทบกับสิทธิพื้นฐานของ
บุคคลและชุมชนอย่างมาก เช่น สิทธิแรงงาน สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในชีวิต สิทธิชุมชน วิถีชีวิตความ เป็นอยู่
ดั้งเดิมก็จะเปลี่ยนแปลงไป สิทธิในสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นเหล่านี้ยังคงเป็นเรื่องใหม่ ที่ภาครัฐและเอกชน
จะต้องให้ความส าคัญมากขึ้น ดังนั้น การเยียวยาจึงไม่ใช่แค่การให้ค่าตอบแทน แต่จะต้องค านึงถึงการชดเชย
เยียวยาที่มากกว่าปกติ ทั้งนี้ ปัจจุบันการชดเชย เยยีวยายังคงไม่สอดคล้องและกฎหมายจ าเป็นจะต้องปรับปรุง
ให้เหมาะสม การเยียวยาไม่ใช่ CSR และไม่ใช่เป็นงานสงเคราะห์ แต่เป็นการแสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
ที่มีอยู่ดั้งเดิมและสมบูรณ์ ซึ่งต้องสูญเสียไปเพราะการพัฒนา  

5.  ส าหรับการเฝ้าระวังปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่องของภาคธุรกิจนั้น น่าจะเป็นประเด็นห่วงโซ่
อุปทาน เพราะมันจะกระเทือนไปถึงทุกๆ ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน ในกรณีของต่างประเทศนั้น ความเข้มแข็ง
ทางด้านธรรมาภิบาลมีมาก ผู้บริโภคและนักธุรกิจต่างก็ไม่ยอมรับการประกอบธุรกิจที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน 
ในกรณีของไทยเอง ก็ควรที่จะสร้างความตระหนักในลักษณะเดียวกัน  

6.  ในมุมมองของตนแล้ว การด าเนินธุรกิจที่กระทบสิทธิมนุษยชนในทุกๆ ประเด็นมีความส าคัญ
เท่ากันหมด เช่น สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน สิ่งแวดล้อม การเยียวยาที่ไม่เหมาะสม การพัฒนาโครงการขนาด
ใหญ่  

7.  เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น กสม. จะต้องเป็นที่พึ่งพาได้ โดยจะต้องมีช่องทางการเข้าถึง กสม. ให้
หลากหลาย โดยมีขั้นตอนที่ค่อนข้างสะดวก (เช่น การรับโดยไม่มีข้อแม้หรือมีให้น้อยที่สุด) ในปัจจุบัน กสม. ได้
พยายามสร้างช่องทางการเข้าถึงหลากหลายรูปแบบ ทั้งโทรศัพท์ อีเมล จดหมาย การมายื่นเรื่องร้องเรียนด้วย
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ตนเองหรือผ่านเครือข่าย NGO ที่ขึ้นทะเบียนกับ กสม. หรือกับสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ดี กสม. ควรจะต้อง
หาช่องทางการเข้าถึง กสม. ให้มากขึ้นกว่านี้  

8.  ในส่วนของการพัฒนาหน่วยงานใหม่ภายใน กสม. ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบ
ธุรกิจ เห็นว่าไม่จ าเป็น เพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นสิทธิประเด็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชน ซึ่ง กสม. มีส านักที่ดูแล
เรื่องส่งเสริม คุ้มครอง การวิจัย ระหว่างประเทศที่เป็นหน่วยงานในการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก 
และส านักเหล่านี้ก็มีขอบเขตอ านาจในการดูแลครอบคลุมประเด็นเรื่องนี้อยู่แล้ว ประเด็นสิทธิมนุษยชนและ
การประกอบธุรกิจ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ชาติพันธุ์ คือ ประเด็นหลักที่ กสม. จะขับเคลื่อน แต่ไม่ได้
หมายความว่าเราจะต้องตั้งส านักงานใหม่ขึ้นมา กสม. ควรจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคลากรมากกว่า  

9.  การศึกษาบทบาทของ กสม. ในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ 
จะช่วยสนับสนุนให้ กสม. ของไทยมีอ านาจเข้าไปจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนได้ เพราะที่
ผ่านมา กสม. จัดท าข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานของรัฐในการเข้าไปจัดการการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ไม่ได้
เสนอแนะกับเอกชนผู้กระท าละเมิดได้โดยตรง  

10.  การพัฒนาประสิทธิภาพของส านักงานคือ การมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐในการปรับปรุงโครงสร้าง
ใหญ่ๆ ของกฎหมายหรือนโยบายที่เป็นต้นตอของประเด็นปัญหา เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ยกเว้น EIA และ 
EHIA อย่างรวดเร็วและทันต่อการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 

1.  เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนโดยภาคธุรกิจ คือ เรื่องเหมืองแร่ เรื่องขุดเจาะปิโตรเลียมบนบก ธุรกิจ
ท่องเที่ยวกระทบชาวเล ธุรกิจน้ าตาลและการเวนคืนที่ดินเพื่อปลูกอ้อย เรื่องการแปรรูปอ้อยมาเป็นแก๊ซโซฮอล์ 
แปรรูปยางพารา โรงไฟฟ้าต่างๆ โรงบ าบัดน้ าเสีย เขื่อน ธุรกิจข้ามพรมแดน เป็นต้น กสม. จะต้องน าหลักการ 
UNGP มาใช้ให้เป็นรูปธรรม แต่ไทยยังไม่มีกฎหมายและนโยบายที่จะรองรับอย่างชัดเจน อาจจะมีการ
สนับสนุนในเชิงบวก เช่น การให้รางวัล การลดหย่อนภาษี แต่ในเชิงลบ มาตรการลงโทษยังไม่มี ทั้งนี้ ได้มีการ
ด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากกิจกรรมของภาคธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนมาโดยตลอด  

2.  การส่งเสริมหลักการดังกล่าว กสม. ท าได้ แต่รัฐควรจะท ามากกว่า โดย กสม. ควรจะไปมุ่งเน้นที่
การตรวจสอบติดตาม  

3.  ในส่วนของการเข้าถึง กสม. ในประเด็นสิทธิชุมชน ใช้กลไกผ่านอนุกรรมการ เพราะเข้าถึงชุมชน
ได้มากกว่า เนื่องจากอนุกรรมการบางท่านฝังตัวอยู่กับชุมชนและมีความเข้าใจในสภาพปัญหาของชุมชนนั้นๆ 
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีค าร้องที่เข้ามาตามระบบ ตลอดจนสื่อมวลชนมีผลต่อการเป็นที่รู้จัก  กสม. ของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี  



รายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธรุกิจและสิทธมินุษยชนของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

2-34 

4.  การตรวจสอบและการเยียวยาท าได้โดยให้ กสม. ได้มีโอกาสสร้างกรอบเจรจากับฝ่ายบริหาร คือ 
คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีในหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ โดยตรงเพื่อแจ้งสถานการณ์และสามารถให้
ข้อเสนอแนะได้ในทันที  

5.  กระบวนการไกล่เกลี่ยควรจะเป็นกระบวนการของศาลมากกว่า เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชน
แก้ไขได้ยากด้วยการไกล่เกลี่ย การลงพื้นที่ที่เป็นเวทีกลางที่ท าให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง (เช่น เวทีตามกลไก 
EIA/EHIA) ได้มีโอกาสพบเจอและได้มีการไกล่เกลี่ย โดยทาง กสม. สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและสังเกตการณ์
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพิจารณาข้อเสนอแนะทางกฎหมายและนโยบาย  

6.  การจัดล าดับความส าคัญ กสม. ควรจะสรุปรวบรวมค าร้องว่าภาคธุรกิจละเมิดสิทธิด้านไหน 
ส่งเสริมให้ภาครัฐออกนโยบายที่สอดคล้องกับ UNGP และมีมาตรการลงโทษเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการ
ด าเนินการตาม นอกจากนี้ กสม. ควรเข้าไปสร้างเครือข่ายกับผู้ก ากับดูแลภาคธุรกิจ เช่น ก .ล.ต. สภา
อุตสาหกรรม หอการค้า เป็นต้น  

7.  ภาคเอกชนถ้าเคารพสิทธิมนุษยชนจะไม่มอง กสม. ในเชิงลบ แต่ด้วยทัศนคติที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง กสม. กับภาคธุรกิจยังคงมีระยะห่างอยู่ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 

1.  ธุรกิจมีอ านาจและสามารถละเมิดสิทธิมนุษยชนได้เหมือนรัฐ สหประชาชาติจึงได้สร้างหลักการ 
UNGP ด้วยเหตุดังกล่าว ท าให้ กสม. ทั่วโลกได้จัดประชุมเพื่อศึกษาบทบาทของ กสม. ขึ้นมา ที่ผ่านมา กสม. 
ได้ท าการแปลหลักการฯ และจัดท าวิจัยเพื่อส ารวจมาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และในปัจจุบัน สิทธิ
ชุมชน และการละเมิดทุนไทยในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นปัญหาส าคัญอย่างมาก และ กสม. ได้พยายาม
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดปฎิญญาเอดินเบอระ (Edinburgh Declaration) และจัดให้มีการใช้
กระบวนการไกล่เกลี่ยขึ้น พร้อมทั้งมีการจัดท าระเบียบการไกล่เกลี่ยของ กสม. ซึ่งเป็นกลไกเยียวยานอกศาล
ขึ้น  

2.  แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ (NAP) ไม่ควรท าโดย กสม. 
แต่ กสม. ควรจะให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพราะ กสม. จะมาเป็นคนท าและตรวจสอบเองไม่ได้  

3.  กสม. ได้ไปด าเนินการตรวจสอบแรงงานพม่าในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม โดยให้จัดท าคู่มือ
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence - HRDD) ในภาคโรงแรม จังหวัด
ภูเก็ต เป็นโครงการน าร่อง โดยประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และท าให้ภาคโรงแรมในจังหวัดให้ความสนใจ
และความส าคัญในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ และจะได้เผยแพร่ต่อไป โดยหลังจากนี้ เมื่อ
คณะอนุกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน กสม. ได้พัฒนา HRDD จนส าเร็จแล้ว ก็จะได้
เผยแพร่เครื่องมือที่เป็น checklist ดังกล่าวให้กับกลุ่มโรงแรม โดย กสม. จะเป็นพี่เลี้ยง เพื่อศึกษาว่าจะส าเร็จ
หรือไม่ และในเดือนพฤษภาคม กสม. จะจัดสัมมนาเผยแพร่หลักการ UNGP โดยมี UNDP เป็นเจ้าภาพ และ
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เชิญประธาน UN Working Group เข้าร่วมและลงนาม MOU ว่าจะขับเคลื่อนหลักการดังกล่าวร่วมกัน
ระหว่าง กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กสม. 
ตลอดจน AICHR รวมไปถึงการท าวิจัย เช่น งานวิจัย baseline study  

4.  หลังจากเวทีนี้ กสม. จะมุ่งเน้นไปที่ภาคธุรกิจที่สร้างผลกระทบให้กับประชาชนมากที่สุด เช่น 
ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน และสมาชิกใน UNGC จะเข้ามาสังเกตการณ์แผน NAP และติดตามข้อเสนอแนะ
ของ กสม. ที่มีต่อรัฐบาลและภาคธุรกิจซึ่งได้ให้ค ามั่นว่าจะด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม.  

5.  กสม. จะต้องระดมความคิดเห็นกับภาคธุรกิจ ว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่ท าให้ไม่สามารถคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนได้ ตลอดจนการให้ความรู้กับหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีความส าคัญเพราะ
เชื่อมโยงกับการเยียวยา  

6.  ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ กสม. บางท่านไม่เข้าใจเรื่องนี้ บางคนจะ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิอย่างเดียว ไม่สนใจประเด็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ กสม. 
ยังคงไม่มีความเป็นอิสระอย่างจริงจัง เพราะยึดติดด้านงบประมาณและบุคลากร ตลอดจนระบบราชการไม่เอื้อ
การท างานเชิงรุกและสูญเสียความคล่องตัว กสม. ควรจะต้องออกแบบระบบของตนเองได้อย่างเสรี มีความ
ยืดหยุ่นสูง ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ร้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง และควรจะต้องตั้งกลุ่มงานรับผิดชอบ
สิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจโดยตรง และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะและมี กสม. เข้ามาดูแล หรือจะเป็น
ส านักขึ้นมาใหม่หากมีประเด็นที่ซับซ้อน หรือหากมีความจ าเป็นอาจจะมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและวิชาการด้าน
สิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจขึ้นมา 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 

1.  ธุรกิจละเมิดสิทธิมนุษยชนประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ การแย่งชิงฐานทรัพยากรธรรมชาติ การ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การเอารัดเอาเปรียบแรงงาน ลูกค้าและคู่ค้า และการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ดี 
หลักการ UNGP ซึ่งก าหนดให้ต้องมีการเคารพ คุ้มครองและเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นไม่ใช่หน้าที่
ของ กสม. แต่เป็นของรัฐ โดย กสม. มีหน้าที่จะต้องเรียกร้องให้รัฐมีแผนงานที่จะต้องตอบสนองหลักการ
ดังกล่าว และด าเนินการตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ของ กสม.  

2.  ในประเด็นของการปกป้องตามหลัก UNGP กสม. ควรจะต้องไปตรวจสอบดูว่ามีการละเมิดสิทธิฯ 
หรือไม่ และหาแนวทางเยียวยา กรณีของบริษัทน้ ามันสัญชาติอังกฤษที่ท าให้น้ ามันรั่วไหลลงในมหาสมุทร 
สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม รัฐในประเทศนั้นก็ได้ปรับบริษัทและปิดบริษัทลงเพื่อเป็นการคุ้มครองและ
ลงโทษ แต่กลับกันรัฐบาลไทยไม่ได้ด าเนินการในเรื่องของการคุ้มครอง (protect) และการเยียวยา (remedy) 
เหมือนกับกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด การเติมเต็ม (fulfill) คือ การสร้างกลไกมาควบคุมไม่ให้มาละเมิดสิทธิของ
ภาคเอกชน เช่น กรณีเหมืองทองที่มีโปรแทสเซียมไซยาไนต์แพร่กระจายในดินและน้ า และชาวบ้านไปฟ้องศาล
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เพื่อให้ยกเลิก แต่หน่วยงานภาครัฐกลับไปเป็นพยานให้กับบริษัทเหมืองทอง ซึ่งสะท้อนว่าบทบาทของรัฐใน
กรณีดังกล่าวยังคงบกพร่องอยู่  

3.  ในประเด็นการด าเนินงานของ กสม. นั้น กสม. จะเป็นคนดูนโยบาย และทิศทางกว้างๆ แต่
ส านักงานจะต้องเตรียมเรื่องพ้ืนฐาน ตั้งแต่ กสม. ชุดที่ 1 เป็นต้นมา กสม. ใช้ส านักงานเป็นหน่วยธุรการมาโดย
ตลอด กล่าวคือ ให้ด าเนินกิจกรรมตามความต้องการของกรรมการสิทธิฯ แต่ละราย เป็นการเฉพาะมากเกินไป 
ซึ่งบทบาทของส านักงานควรจะต้องสนับสนุนทางวิชาการ ไม่ใช่ท าแต่งานธุรการของ กสม. อีกอย่างคือ 
โครงสร้างเจ้าหน้าที่ของ กสม. เน้นหนักไปที่กฎหมายและรัฐศาสตร์ แต่สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของสหวิชาชีพ 
ท าให้ประเด็นบางประเด็นที่ กสม. ไม่สามารถด าเนินงานตามที่ควรจะเป็นได้ และ กสม. ควรจะมีบทบาทใน
การสร้างกรอบเจรจามากกว่า  

4.  การเอารัดเอาเปรียบของภาคเอกชน เช่น เกษตรพันธสัญญา รัฐมีหน้าที่จะต้องเข้าไปคุ้มครอง
ไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และเรียกร้องให้มีการเยียวยาจากนายทุน 
เพราะเกษตรพันธสัญญาเป็นการเอารัดเอาเปรียบโดยที่ตัวเองไม่ต้องเสี่ยงอะไร และทิ้งภาระไว้ที่เกษตรกร 
อย่างไรก็ดี ประเด็นดังกล่าว กสม. ควรจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นคนจัดการ ทั้งนี้ประเด็นที่ กสม. 
จะต้องให้ความส าคัญ และพอจะท าได้คือ ประเด็นการแย่งชิงฐานทรัพยากรและการท าลายสิ่งแวดล้อม ส่วน
ประเด็นการเอารัดเอาเปรียบกับการค้ามนุษย์และประเด็นเกษตรพันธสัญญา กสม. ควรให้ความส าคัญ
รองลงมาเพราะ มีภาครัฐอื่นๆ ด าเนินการอยู่แล้ว  

5.  กสม. ไม่ได้มีหน้าที่คุยกับธุรกิจ แต่ต้องคุยกับรัฐบาล เพราะ กสม. เป็นแค่กลไกในการตรวจสอบ 
ไม่จ าเป็นต้องไปสร้างความตระหนักรู้ให้กับภาคเอกชน เพราะไม่ใช่หน้าที่ แม้ว่า กสม. จะมีหน้าที่ส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน แต่เป็นการสร้างบรรยากาศของการส่งเสริม การเคารพในความต่างและการมีส่วนร่วม โดย กสม. 
ต้องชี้ประเด็นให้รัฐบาลรู้ว่าประเด็นไหนคือการส่งเสริม ประเด็นไหนคือการไม่ส่งเสริม  

6.  การฟ้องคดีโดย กสม. ไม่ควรท า แต่สามารถเป็นพยานให้กับศาลโดย “Amicus Curiae” ไม่ใช่
เป็นคู่ความ มิฉะนั้น กสม. จะสูญเสียความเป็นกลางไป การไกล่เกลี่ยไม่ควรท า เพราะเป็นเรื่องของศาล แต่
กรณี ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ กสม. สามารถเข้าไปเจรจาและเสนอทางเยียวยา ซึ่งการไกล่เกลี่ยแบบนี้ความ
เสียหายยังไม่เกิด แต่มีแนวโน้มที่จะละเมิด แต่ต้องมีการก าหนดรายละเอียดการไกล่เกลี่ยให้เหมาะสมต่อไป  

7.  กสม. ควรจะต้องปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน แต่ที่ผ่านมาเป็นการปกป้องผิดวิธี เช่น การไปรับ
เรื่องร้องเรียนต่อหน้าสื่อ หรือการท า white list ซึ่งจะท าให้คนที่อยู่ในรายชื่อถูกเพ่งเล็งหรือข่มขู่ คุกคาม 
ดังนั้น กสม. จะต้องเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบถามถึงแนวปฏิบัติการคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน 
และให้การดูแลบุคคลเหล่านี้  

8.  ในประเด็นของกฎหมาย Anti SLAPP กสม. ต้องให้ความคุ้มครองในทุกๆ ด้าน เช่น การถูกแกล้ง
ฟ้องหรือใส่ความ เพราะเกิดจากปัญหาของช่องว่างทางกฎหมายซึ่ง กสม. ควรจะอุดช่องว่างนั้น 
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ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 

1.  แผนกลยุทธ์ควรจะต้องเฉพาะเจาะจงไปเลยว่า กสม. จะด าเนินการอย่างไรในประเด็นไหนบ้าง
ของสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ประเทศไทย มีหลายกระทรวงที่ท าประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยไม่
รู้ตัว แต่บอกว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องของตน แสดงว่า กสม. ยังท างานประเด็นสิทธิมนุษยชนไม่เพียงพอ 
ผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดคือ รัฐและทุน การให้บริการภาคสังคม รัฐเป็นผู้ด าเนินการเองเป็นส่วนมาก 
ท าให้รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ดังนั้น สิ่งที่จะต้องท าก่อน ในแผนสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจน้ัน จะต้องมียุทธศาสตร์ เพราะเป็นเรื่องที่กว้างมาก  

2.  แผนกลยุทธ์ควรบูรณาการร่วมกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่ออุดช่องว่าง เพราะช่องว่าง
ระหว่างสังคมและเศรษฐกิจส าคัญมากเป็นต้นตอของทุกๆ เรื่อง รวมทั้งปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ช่องว่างทาง
สังคมท าให้บริการสาธารณะเกิดความเหลื่อมล้ า เช่น บริการทางการแพทย์ ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคม 
(social security) ถูกทอดทิ้ง  

3.  การแย่งชิงทรัพยากรของกลุ่มทุน ทั้งทุนเอกชนและทุนรัฐ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ นโยบายของรัฐติด
กับดัก MIT (Middle Income Trap) ท าให้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจจนกระทบกับปัญหาด้านอื่นๆ ที่
ตามมา เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมาย EIA เป็นต้น บริการสาธารณะบางประการ (moral goods and 
public goods) ไม่ควรมาเป็นบริษัทมหาชน เพราะเป็นประโยชน์สาธารณะโดยรวม ท าให้คนเล็กคนน้อยไม่มี
โอกาสได้ใช้ทรัพยากร ซึ่งจะต้องท าให้ทุกส่วนมีความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ และจัดหา
กระบวนการเยียวยาอย่างเป็นธรรม โดย กสม. จะต้องเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมายแก่รัฐบาล  

4.  การประกอบธุรกิจที่พิจารณาแต่การลดต้นทุน ไม่สนใจสิทธิมนุษยชน จนท าให้เกิดการปนเปื้อน
ของสารพิษในทรัพยากร ส่งผลให้คนจนและชนกลุ่มน้อยมีชีวิตย่ าแย่ ใช้ทรัพยากรก็ไม่ได้ และไม่สามารถอยู่
อาศัยหรือประกอบอาชีพได้   แต่ก็ยังคงต้องแบกรับกับผลกระทบทางสุขภาพเพราะไม่ได้มีทางเลือกมากนัก  
อีกทั้ง กลไกรัฐอ่อนแอมากเพราะปล่อยให้ภาคธุรกิจกระท าผิดกฎหมายได้ตลอดเวลา กสม. ควรจะต้องให้
ความส าคัญกับการให้ความรู้ ท าวิจัยเฉพาะเรื่องในสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ แต่ไม่ใช่การท างาน
แบบต าน้ าพริกละลายแม่น้ า โดยจะต้องเจาะประเด็นส าคัญๆ และสร้างกรอบเจรจาเชิงนโยบาย เป็น ผู้
ประสานงานในการส่งเสริมแต่ไม่ใช่ผู้กระท า เพราะนั่นเป็นหน้าที่ของรัฐ การให้ กสม. เป็นผู้ประสานงาน
ระดับชาตินั้นจะต้องท า policy initiative สะสมความรู้และขับเคลื่อนเป็นยุทธศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน  

5.  ประเด็นต่อมา ธุรกิจการค้าต้องไม่เอาเปรียบและไม่ค้าก าไรเกินควร กฎหมายไทยไร้ประสิทธิภาพ
เพราะขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง อีกทั้งมาตรการลงโทษทางสังคมก็ยังคงต่ า เช่น กรณี insider trading ที่
ตัดสินว่าผิดแต่ก็ยังคงท างาน แต่สังคมก็ไม่ได้กดดันเท่าที่ควร  

6.  การพัฒนาองค์กร กสม. มีปัญหาเรื่องบุคลากรซึ่งพัฒนาไม่ได้ยั่งยืน เพราะ กสม. ยังคงจัดการ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีละเรื่อง ไม่ได้แก้ไขไปที่รากของปัญหา ไม่เป็น strategic man แต่เป็น
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แค่ operator ส่วนมาก ซึ่ง กสม. ต้องเป็น Knowledge and Learning Organization แม้กระทั่งการจัดการ
ข้อมูลก็ยังท าไม่ได้ การจะเป็นสถาบันแห่งชาติจะต้องสร้างและผลิตความรู้ให้เป็นและจัดการองค์ความรู้นั้น 
เพื่อขับเคลื่อนเป็นงานนโยบายและงานที่เป็นกิจวัตรประจ าวันขององค์กรได้ กสม. จะต้องท า Social 
marketing ให้เป็น เพื่อให้ข้อเสนอแนะของ กสม. ออกดอกออกผล น าไปสู่การปฏิบัติจริง  

7.  กสม. จะต้องแยกหน่วยสร้างและผลิตความรู้ออกมาเฉพาะเพื่อท านโยบายที่ชัดเจน เหมือนเช่น 
สถาบันพระปกเกล้า เพ่ือท าให้ กสม. แห่งนี้ไม่ได้ตบยุงทีละตัว แตข่ับเคลื่อนอย่างมีประเด็น  

8.  วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นยูโธเปีย เป็นเป้าหมายสูงสุด ทุกคนเชื่อว่าดี เป็นค ามั่น
สัญญาทั่วโลก แต่ก็มีต้นทุนที่สูงมากเพื่อให้บรรลุในเป้าหมายนั้น โดยตนเชื่อว่าแผนกลยุทธ์สิทธิมนุษยชนและ
การประกอบธุรกิจของ กสม. มีส่วนในการบรรลุเป้าหมายบางประการของ SDGs ได ้

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 

1.  หลักการ UNGP และหลักการ UNGC เป็นหลักการที่ใหม่มาก และ กสม. ไม่รู้ว่าหลักการดังกล่าว
จะถูกน ามาใช้และประเมินผลอย่างไร ในการส่งเสริมหลักการดังกล่าวไม่ควรจะเป็นหน้าที่ของ กสม. แต่เป็น
หน้าที่ของสหประชาติในการรณรงค์ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามหลักการ ขณะน้ี
ประเด็นละเมิดสิทธิมนุษยชนสูงสุดคือการละเมิดสิทธิชุมชน ชนพื้นเมืองถูกละเมิดสิทธิชุมชน และส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ก็ให้ความส าคัญกับผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน กสม. 
ได้รับเรื่องร้องเรียนเหล่านี้เยอะมาก เรื่องดังกล่าวบางทีไม่ใช่การปะทะกันระหว่างชาวบ้านกับรัฐ แต่เป็น
ชาวบ้านกับภาคเอกชนด้วยเช่นกัน อีกทั้งประเทศไทยไม่มีกฎหมาย Anti SLAPP จึงท าให้พบกรณีการแกล้ง
ฟ้องกันอยู่  

2.  การที่จะท าให้บริษัทเข้าใจหลักการเหล่านี้ หรือการน าไปสู่การเยียวยา เราไม่รู้ว่าจะต้องสูญเสีย
กันไปอีกเท่าไหร่ ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ บางทีรัฐก็เข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งเสียเอง กสม. 
สามารถส่งข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล แต่จะให้ กสม. ไปประชาสัมพันธ์หลักการสากลหรือไม่ สมควรหรือไม่ก็
น่าคิดเช่นเดียวกัน  

3.  เนื่องจาก กสม. ไม่ได้มีสหวิทยาทีม ดังนั้น ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบอ่ืนก็ควรจะเข้ามาด าเนินการในส่วนที่ กสม. ไม่มีหน้าที่ต้องท า  

4.  การจัดสรรทรัพยากรของภาคเอกชน จะเข้ามาแย่งชิงจากชาวบ้าน กระทบต่อรูปแบบการใช้ชีวิต
และการประกอบอาชีพ ซึ่ง กสม. ให้ข้อเสนอแนะต้องมีการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมใน
ช่องทางศาล การขอโทษ การให้หลักประกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าอีก การเยียวยาในรูปของตัวเงิน ฯลฯ โดย
ภาครัฐก็รับฟัง แต่ภาคธุรกิจอาจจะไม่ให้ความสนใจเพียงพอ  
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5.  ในส่วนของการไกล่เกลี่ย ส่วนตัวไม่เห็นด้วยให้ต้องมีกระบวนการนี้ เพราะการไกล่เกลี่ยไม่ได้
มองดูว่าใครผิดใครถูก ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเสียก่อน ถึงจะมาประนีประนอมเยียวยากันอีกที ไม่งั้นจะรู้สึก
เหมือนว่า ใช้เงินจ่ายแก้ปัญหาก็จบ ในประเด็นที่รุนแรงไม่ควรจะยอมให้มีการไกล่เกลี่ยได้  

6.  หลักสูตรนักบริหารเป็นหลักสูตรที่สร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐกับนักธุรกิจ ซึ่ง
ชาวบ้านไม่มีโอกาสเหล่านี้ก็น่าคิดว่า ภาครัฐกับเอกชนมีความสัมพันธ์ทับซ้อนและท าให้ชาวบ้านอาจจะถูก
ละเลยหรือเลือกปฏิบัติได้ เห็นได้จากโครงการขนาดใหญ่ที่กระทบกับชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาก็มีปัญหากันมาโดย
ตลอด  

7.  การเข้าถึง กสม. ในปัจจุบันท าได้ง่าย กระบวนการของชาวบ้านก็เข้มแข็งเพราะมีเครือข่าย แต่ก็
ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร นอกจากนี้ การท างานภายในของ กสม. ควรจะต้องให้ความส าคัญใน
บุคลากรเพราะยังไม่มีประสิทธิภาพ เพราะคนส่วนใหญ่เป็นข้าราชการโอนย้ายมา ความเข้าใจหลักการสิทธิ
มนุษยชนยังมีอยู่อย่างจ ากัด เช่นเดียวกับองค์ความรู้เรื่องพวกนี้ ในส่วนของงบประมาณ กสม. มีงบประมาณที่
เพียงพอ และหากมีงบประมาณเหลือจากการด าเนินงาน กสม. ก็ไม่จ าเป็นต้องคืน  

8.  ความล่าช้าในการตรวจสอบของ กสม. เกิดขึ้นได้เพราะบางครั้ง เป็นเรื่องต่อเนื่อง ไม่ได้จบเลย
ทันที เช่น มีเหตุฟ้องร้อง เหตุละเมิดอื่นๆ ที่ตามมาในภายหลัง การออกรายงานล่าช้าที่โดนต าหนิโดย OHCHR 
และมีผลต่อการลดอันดับและสถานะของ กสม. ในที่นี้ คือ กรณีการออกรายงานเฉพาะรายงานการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่ส าคัญเท่านั้น  

9.  การจัดอันดับความส าคัญในขอบเขตสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ คือ สิทธิชุมชน 
เสรีภาพในการแสดงความเห็นซึ่งจะมีผลต่อปัญหาการแกล้งฟ้องและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

10.  การท างานร่วมกันระหว่าง กสม. กับภาคเอกชน ไม่แน่ใจว่า กสม. จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไร 
แต่การจะเป็นเครือข่ายกับผู้ใดไม่ว่าใครก็ตาม กสม. จะต้องคงความเป็นอิสระตามหลักการปารีส โดย กสม. จะ
ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครในการรับรองความชอบธรรม  

11.  เกษตรพันธสัญญา ก็เป็นเรื่องที่ กสม. ตรวจสอบ รวมถึงเรื่องอื่นๆ เช่น การละเมิดทุนไทยใน
ต่างประเทศ แต่ กสม. ยังไม่มีกฎหมายเอาผิดกับนักธุรกิจไทยที่ไปท าความเสียหายในต่างประเทศ ทั้งนี้ กสม. 
ก าลังรวบรวมประเด็นปัญหา และคดีของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนและจะท าข้อเสนอต่อรัฐบาล เช่น การตรา
กฎหมาย Anti SLAPP 
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2.3 สรุปบทบาทด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่
เป็นอยู่ผ่าน 3 แผนหลัก 

บทบาทของ กสม. ที่ผ่านมา เมื่อน ามาศึกษาและจ าแนกออกมาเป็นรายกิจกรรม แล้ววิเคราะห์ว่ า
กิจกรรมนั้นๆ อยู่ภายใต้การด าเนินการภายใต้ 3 แผนหลัก ได้แก่ แผนการปลูกฝัง แผนการคุ้มครองและการ
เยียวยา และแผนการพัฒนาองค์กร อย่างไร ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้จ าแนกกิจกรรมและจัดใส่หมวดหมู่แผนหลักได้
ดังนี้ 

 2.3.1  แผนการปลูกฝัง 

 ส่งเสริมความรู ้
o จัดอบรม/สัมมนา 

 โครงการสัมมนาน าร่องเพ่ืออบรมหลักการ UNGP ให้กับภาคท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

o เป็นศูนย์กลางคลังข้อมูล และจัดท าวิจัยและเผยแพร ่
 การศึกษาพันธกรณีในอาเซียน 
 การจัดท าคู่มือ Human Rights Due Diligence (HRDD) 
 การจัดท ากรณีศึกษา 
 การแปลคู่มือ 
 การส่งเสริมใหม้ีการน าคู่มือมาตรฐานสากลไปปรับใช ้
 การเป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่างๆ (การแปลคู่มือและมาตรฐานสากล) 
 การให้ความรูผ้่านสื่อวีดีทัศน์ 
 การเผยแพร่รายงานประจ าปีของ กสม.  

 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม/การให้ค าปรึกษา 
o การสนับสนุนในการท าแผน NAP 
o การท ากิจกรรมร่วมกับผู้มสี่วนได้เสียตามหลักการ UNGP 

 2.3.2  แผนการคุ้มครองและการเยียวยา 

 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิฯ และจัดท าขอ้เสนอแนะ 
o การให้ข้อเสนอแนะการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับภาครัฐ 

 การเฝ้าระวังและการติดตามการละเมิดสิทธิฯ 

 การขยายช่องทางการติดต่อเพื่อให้เกิดการเข้าถึง กสม. ไดส้ะดวกมากขึ้น 



รายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธรุกิจและสิทธมินุษยชนของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

2-41 

o การร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์ศึกษาและประสานงานที่สามารถ
รับเรื่องร้องเรียนให้กับทาง กสม. เพื่อรองรับบริการในส่วนภูมิภาค 

 2.3.3  แผนการพัฒนาองค์กร 

 การอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสทิธิมนุษยชนและการประกอบ
ธุรกิจ 

 การจัดท าเครื่องมือหรือแนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อด าเนินงานด้านสิทธิ
มนุษยชนกับการประกอบธุรกิจ 

 การพัฒนากลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน  

 การสร้างเครือข่ายทุกระดับ 
o เข้าร่วมภาคีกับภาคธุรกิจผ่านเครือข่าย Global Compact 
o สนับสนุนภาพรวมกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
o การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย 
o สร้างความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก German Institute for 

Human Rights ธนาคารพัฒนาเอเชีย AICHR และ UNDP 

 การวิจัยเพื่อศึกษาบทนิยาม และขอบเขตอ านาจของ กสม. ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 การจัดท าแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและ
การประกอบธุรกิจ 

 การติดตามผลการด าเนินงานในแผนพัฒนาองค์กร 

 

2.4  ถอดบทเรียนในประเด็นอื่นๆ ที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจ และ
สิทธิมนุษยชน 

 จากการทบทวนในบทที่ 2 คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงประเด็นปัจจัยเอื้อ อุปสรรคและข้อท้าทายการ
ด าเนินการของ กสม. ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ เพื่อช่วยให้คณะผู้วิจัยสามารถประเมิน
สภาพแวดล้อม สถานการณ์ส าคัญด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น รวมทั้งรูปแบบการท างานเพื่อดูแล
จัดการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสม โดยแบ่งเป็นรายประเด็นได้ดังนี้  

 2.4.1  ปัจจัยเอื้อ อุปสรรคและข้อท้าทายในการด าเนินงาน กสม.  

ปัจจัยเอ้ือ 
1.  การมีเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมที่เหมาะสม  
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2.  ภาพลักษณ์ของธุรกิจมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ภาคธุรกิจ
จึงมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล 

3.  ประเทศไทยนับเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกของบริษัทข้ามชาติ ภาครัฐจึง
จ าเป็นต้องใส่ใจในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

4.  ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับ กสม. ในระดับที่ดี  
5.  กลไกการตรวจสอบการละเมิดสิทธิที่นอกเหนือจากภาครัฐจ านวนมาก และภาคธุรกิจ

ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานให้ความส าคัญกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 
6.  ภาครัฐให้ความส าคัญกับการปรับตัวในประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนผ่านแผนการ

ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (NAP) 
7.  หน่วยงานระหว่างประเทศเริ่มเข้ามาให้ความส าคัญกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในภาคธุรกิจผ่านการสร้างบรรทัดฐานสากลและหลักปฏิบัติต่างๆ ให้ไปปรับใช ้
8.  บทบาทของภาคประชาสังคม/สื่อ มีบทบาทมากขึ้นในการกดดันให้ภาคธุรกิจด าเนินการ

โดยเคารพมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 
อุปสรรค 
1.  ความรูค้วามเข้าใจที่จ ากัดของประชาชนและภาคธุรกิจในเรื่องขอบเขตอ านาจหน้าที่และ

การปฏิบัติงานของ กสม. 
2.  ประชาชนและภาคธุรกิจยังขาดความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล

ต่างๆ ในภาคปฏิบัติ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะมาตรฐานเหล่านั้นยังเน้นไปที่การให้
หลักการกว้างๆ มากกว่าการให้หลักการเชิงปฏิบัติ 

3.  ภาคธุรกิจยังขาดการบูรณาการกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนเข้ากับระบบ
ประเมินความเสี่ยงของบริษัท 

4.  ขนบธรรมเนียมมีความแตกต่างกันในแต่ละสังคมส่งผลให้เกิดสิทธิต่างๆ ที่แตกต่างกันใน
แต่ละสังคมด้วย แต่ละสังคมจึงควรหาแนวทางที่จะเป็นการสร้างประโยชน์และคุ้มครอง
ร่วมกันต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว 

5. ข้อมูลชี้แจงจากภาคธุรกิจยังไม่เพียงพอมากนัก  
6. การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงท าให้ต้องลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ จึง

อาจจะละเลยความเข้มงวดในการก ากับดูแลและการด าเนินธุรกิจที่ ค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน 
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7. ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดนไม่สามารถที่จะจัดการ  ด้วยกลไก
ภายในประเทศเพียงล าพังได้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือกับต่างประเทศ และความร่วมมือ
ระหว่างรัฐในการจัดการปัญหาดังกล่าว 

8. กลุ่มบางกลุ่ม เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานย้ายถิ่นเสี่ยงต่อการถูกละเมิด เพราะไม่ได้มี
กฎหมายให้ความคุ้มครองจากการละเมิดของภาคธุรกิจเป็นการเฉพาะและประเทศไทย
ยังไม่ได้เป็นภาคสีนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

 
ความท้าทาย 
1.  ขั้นตอนการด าเนินงานของ กสม. ตั้งแต่กระบวนการรับเรื่อง ตรวจสอบและติดตามใช้

เวลานาน ท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาได้อย่างเต็มที่ 
2.  โครงสร้างของหน่วยงานยังขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบ (การท างานที่มีขั้นตอน

มากเกินไปและขาดกลไกการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณ) 
3.  องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะสนับสนุนการด าเนินงานของ กสม. ได้แก่ 1) การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานที่ท าให้ผู้ร้องเรียนสามารถเข้าถึง กสม. ได้โดยง่าย 2) การก าหนด
โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสม (โครงสร้างองค์กร อ านาจหน้าที่ การ
วางแผนกลยุทธ์ การจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากรบุคคล) และ 3) การมี
งบประมาณและกระบวนการจัดการด้านการเงินที่เหมาะสม 

4.  เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสิทธิความเป็นส่วนตัวได้  
5.  ประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้ที่เพียงพอในการระบุถึง และการยอมรับกลุ่ม minorities 

หรือกลุ่ม indigenous (กลุ่มชนท้องถิ่นด้ังเดิม) 
6.  ในปัจจุบัน ภาคเอกชนได้ด าเนินการตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนโดยสมัครใจ ที่ไม่ได้มี

กลไกในการตรวจสอบการรายงานและปฏิบัติตามมาตรฐานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม ่

 2.4.2  สภาพแวดล้อม สถานการณ์ส าคัญด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น 

1.  เมื่อพิจารณาถึงสถิติเรื่องร้องเรียนต่อ กสม. พบว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิด้านแรงงานและชุมชนโดยเกิดขึ้นกับโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่  

2.  ภาพรวมสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจะกระทบสิทธิใน 3 กลุ่ม
หลักๆ คือ สิทธิแรงงาน สิทธิแรงงานข้ามชาติ และสิทธิชุมชน 

3.  การเปิดประชาคมอาเซียน เกิดการเคลื่อนย้ายทุน แรงงานสินค้าและบริการอย่างเสรีที่
อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิต่างๆ  
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4.  ภาคการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น การ
ด าเนินธุรกิจของโรงแรมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาจจะมีผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนได้ 

5.  การเข้ามาใชแ้ละเข้าถือสิทธิในที่ดินของภาคธุรกิจต่างๆ มีมากขึ้น ซึ่งมีหลายกรณีที่ส่งผล
กระทบต่อสิทธิของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

 2.4.3  รูปแบบการท างานเพื่อดูแลจัดการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

การปลูกฝัง 

 ส่งเสริมความรู ้
o การให้ความรู้ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดอบรม/สัมมนา 

 การรณรงค์ให้ความรู้ผ่านสื่อ 
 การให้ความรู้กับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง 
 การปลูกจิตส านึก สร้างความตระหนักโดยเริ่มตั้งแต่เยาวชนเพื่อให้เห็นถึงคุณค่า

ของหลักการของสิทธิมนุษยชน (ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ การไม่
เลือกปฏิบัติและความเท่าเทียม) เพื่อสร้างค่านิยมในประเด็นเหล่านี้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 การเผยแพร่คู่มือ HRDD ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
o เป็นศูนย์กลางคลังข้อมูล และจัดท าวิจัยและเผยแพร่ 

 การท าวิจัยเพื่อจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม minorities หรือกลุ่ม 
indigenous (กลุ่มชนท้องถิ่นดั้งเดิม) เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เพียงพอต่อในการ
ก าหนดนโยบาย 

 การจัดท ารายงานประจ าป ี
 การจัดท ากรณีศึกษาโดยอาศัยบทสรุปผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของบริษัทให้ชัดเจน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อเท็จจริงและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเห็นถึงความส าคัญของ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนมากขึ้น 

o สื่อสารกับสังคมเพื่อลดข้อโต้แย้งเรื่องอ านาจหน้าที่ และเพื่อให้ประชาชนสามารถ
ทราบถึงอ านาจหน้าที่ของ กสม. ที่ถูกต้อง 

 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม/การให้ค าปรึกษา 
o การร่วมเข้าไปท าแผน NAP 
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o การให้รางวัลองค์กรธุรกิจที่จัดการด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ การให้รางวัลอาจจะผูก
กับองค์กร/สถาบันที่ได้รับการยอมรับในสังคมแทน เช่น สถาบัน IOD เป็นต้น 

o การให้ค าแนะน ากับภาครัฐที่มีอ านาจอันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม 
o การด าเนินการตรวจสอบ HRDD 
o การท ากิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการ UNGP 
o การส่งเสริมและประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ผ่านการ

สร้างมาตรฐานความยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจ 

การคุ้มครองและการเยียวยา 

  ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิฯ และจัดท าข้อเสนอแนะ 
o ให้ข้อเสนอแนะการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับภาครัฐและเอกชน 

 การไกล่เกลี่ย โดยทาง กสม. สามารถท าหน้าที่กลั่นกรองพิจารณาว่าเรื่องใดควรที่จะเข้า
ข่ายในกรณีนี้หรือไม่ ซึ่งน ามาใช้เฉพาะกับกรณีที่การละเมิดกฎหมายมีระดับที่ไม่รุนแรง 
และเหยื่อควรที่จะได้รับการเยียวยาเบ้ืองต้น 

 การเฝ้าระวังและการติดตามการละเมิดสิทธิฯ ผ่านการด าเนินงานใน 4 ด้านหลัก  
o เฝ้าระวัง ติดตามและให้ข้อเสนอแนะสถานการณ์สิทธิฯ ในประเทศ 
o เฝ้าระวังปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่อง (เช่น เพศสภาพ ห่วงโซ่อุปทาน) 
o เฝ้าระวังสถานที่กักขังให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ  
o เฝ้าระวัง ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในประเทศ 
o การจัดท าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยภาคเอกชน 

 ขยายช่องทางการติดต่อเพ่ือให้เกิดการเข้าถึง กสม. ได้สะดวกมากขึ้น 
o การร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนให้กับทาง กสม. 

เพื่อรองรับบริการในภูมิภาค 

การพัฒนาองค์กร 

 อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 

 จัดท าเครื่องมือหรือแนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
กับการประกอบธุรกิจ 
o การจัดท าคู่มือการตรวจสอบการละเมิดโดยภาคธุรกิจ 

 พัฒนากลไกเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ 

 การสร้างเครือข่ายทุกระดบั 
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o พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งข่าวสารต่อสาธารณะ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันการแก้ไขปัญหา 

o แผนงานพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือ “ท างานร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้เสียและ
องค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ” (relationship with stakeholders and 
other bodies) ที่ควรด าเนินการด้วยความเป็นกลาง มุ่งเน้นที่จะเสนอจุดยืนที่อยู่
บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด 

 การใช้มาตรฐานสากลและพัฒนากลไกการบริหารจัดการ มุ่งเน้นก าหนดบทนิยามและ
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ กสม. ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิฯ ในความสัมพันธ์
ระหว่างเอกชนให้ชัดเจน 

 พัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมีการติดตามการประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอก
เพื่อเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนที่เป็นรูปธรรม 

 การจัดท าแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อสนับสนุนการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและ
การประกอบธุรกิจ 

 ปรับลดขั้นตอนการด าเนินงานให้กระชับมากขึ้น (แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ กระบวนการรับ
เรื่อง  ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล) จะท าให้ขั้นตอนการวินิจฉัย การพิจารณามูล
ละเมิดและการด าเนินการไกล่เกลี่ยมีความเหมาะสมตามหน่วยงาน 

 จัดท าคู่มือมาตรฐานการด าเนินงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ให้
ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการท างานและใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดสรรบุคลากร 
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บทที่ 3  บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทีค่วร   
จะเปน็ 

เกริ่นน า 

ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ ต้องการข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งหนึ่งในข้อมูลที่
ส าคัญก็คือ บทบาทของ กสม. ที่ควรจะเป็น โดยในบทนี้ จะท าการประมวลมาตรฐานและเครื่องมือสากล   
มาตรฐานต่างประเทศที่น ามาศึกษาเพ่ือเสริมประเด็นด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนบทบาทของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังได้ศึกษากรณีผลกระทบในต่างประเทศ
จากปัญหาด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนผ่านการทบทวนวรรณกรรมและเอกสาร รวมทั้งการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์บทเรียนที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดแผนกลยุทธ์ฯ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 

3.1  มาตรฐานและเครื่องมือสากล 

 องค์การสหประชาชาติได้สร้างบรรทัดฐานสากลเพ่ือก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดท าข้อเสนอแนะต่อบรรษัทข้ามชาติเพ่ือใช้เป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบทาง 
สิทธิมนุษยชนต่อการประกอบธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ไม่เพียงแต่องค์การสหประชาชาติเท่านั้นที่ได้ให้
ความส าคัญต่อประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจ แต่ยังมีองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ที่จัดท า
มาตรฐานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ โดยแต่ละมาตรฐานและเครื่องมือมีสาระส าคัญโดยสังเขปดังนี้ 

 3.1.1  ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact - UNGC)1 

 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact - UNGC) เริ่มใช้เมื่อ ปี พ.ศ. 
2542 เพ่ือเชิญให้องค์กรภาคธุรกิจทั้งภายในประเทศและบรรษัทข้ามชาติได้เข้าร่วมท าข้อตกลงภายใต้ 
ข้อตกลง 10 ประการ เพ่ือน าไปปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เพ่ือให้ได้ชื่อว่าเป็นบรรษัทที่มีความ
รับผิดชอบในสังคมโลก (responsible corporate citizen)  

                                                           
1 United Nations Global Compact. (2014). “United Nations Global Compact: Guide to Corporate  

Sustainability.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/  
UN_Global_Compact_Guide_to_Corporate_Sustainability.pdf  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

3-2 

 ข้อตกลง 10 ประการดังกล่าว เกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ สิทธิมนุษยชน (human 
rights) แรงงาน (labor) สิ่งแวดล้อม (environment) และการต่อต้านการทุจริต (anti-corruption) พัฒนา
มาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขององค์การ
สหประชาชาติ ปฏิญญาหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน ( ILO Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour 
Organization) ปฏิญญาริโอ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration on Environment and 
Development) และอนุสัญญาองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption)  

 ข้อตกลงนี้เปิดโอกาสให้ทั้งองค์กรภาคธุรกิจและไม่ใช่ภาคธุรกิจสามารถเข้าร่วมได้โดยสมัครใจ เพ่ือ
แสดงว่าตนเองได้ด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักการความยั่งยืนสากล โดยมีเงื่อนไข คือ องค์กรที่
เข้าร่วมต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่แสดงว่าได้น าเอาหลักการทั้ง 10 ข้อนี้ไปใช้อย่างไรบ้างในการด าเนินงาน 
ที่เรียกว่า รายงานการสื่อสารความก้าวหน้า (Communication on Progress Report) ซึ่งเป็นรายงานที่
เปิดเผยต่อสาธารณะโดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ ซึ่งในรายงานต้องระบุผลการ
ปฏิบัติงานที่บริษัทหรือองค์กรได้น าเอาหลักการสากลไปใช้ ตัวอย่างเช่น ระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน การ
รายงานผลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในปี พ.ศ. 2558 มี 8,000 องค์กรเข้าร่วมโดยสมัครใจ ด าเนินการ
อย่างมีความรับผิดชอบ ตามหลักการความยั่งยืนสากล ลงมือปฏิบัติเพื่อสนับสนุนสังคม จัดท ารายงานประจ าปี
เพ่ือแสดงว่าได้ท าอะไรไปบ้าง (United Nations, 2015) ในเดือนมกราคม 2558 องค์การสหประชาชาติได้
ประกาศว่าในปี พ.ศ. 2557 ได้ตัดบริษัทที่ ไม่สามารถส่งรายงานความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร 
(Communication on Progress Report) ต่อเนื่องกัน 2 ปีออกจ านวน 657 บริษัท บริษัทต่างๆ ต้องจัดท า
รายงานประจ าปี ซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียว่าได้น าหลักปฏิบัติสากลทั้ง 10 ข้อไปใช้ใน
ปฏิบัติการในแต่ละวันอย่างไรบ้าง ในรายงานต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations, 2004)  

 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 10 ประการ จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
 ด้านสิทธิมนุษยชน  
 1.  สนับสนุนและเคารพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  
 2.  ไม่มีส่วนในการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ด้านแรงงาน  
 3.  ควรรักษาเสรีภาพในการสมาคมและการยอมรับสิทธิการเจรจาต่อรองร่วม  
 4.  ขจัดการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ  
 5.  ยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก  
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 6.  ขจัดการเลือกปฏิบัติในอาชีพและการจ้างงาน  

 ด้านสิ่งแวดล้อม  
 7.  สนับสนุนมาตรการ/วิธีการที่ป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  
 8.  ส่งเสริมแนวทาง/มาตรการที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
 9.  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น  
 10.  ขจัดการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงการติดสินบนและการใช้อ านาจบังคับ  

 เนื่องจากขาดกลไกการบังคับใช้และติดตามผล ข้อตกลงนี้จึงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มี 
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร แม้ว่าจะเป็นการรวบรวมผู้มีส่วนได้เสียขนาดใหญ่ที่สุดในโลก กระบวนการคั ดเลือก 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีคุณภาพมากพอ นอกจากนี้ ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งจ านวน ประเภท และภูมิภาค 
ของธุรกิจ2  

 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้รับประโยชน์ในแง่ของชื่อเสียง และแสดงเจตนารมณ์ที่ดี ขณะเดียวกัน 
จะได้รับแรงกดดันจากห่วงโซ่อุปทานของตนเอง ลูกค้า หรือผู้ก ากับดูแล อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจะเข้าร่วมโดย
สมัครใจเพ่ือประโยชน์ต่างๆ แต่ไม่ชัดเจนว่าบริษัทต่างๆ เหล่านี้จะลงทุนเพ่ือเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับหรือไม่อย่างไร3   

 ในงานศึกษาของ Coulmont และ Berthelot พบว่า แรงจูงใจที่ท าให้บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ คือ การปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัท ท าให้บริษัทของตนเองแตกต่างจาก
บริษัทอ่ืนๆ เช่นเดียวกับผลการส ารวจของประเทศสเปนซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกจ านวนมาก บริษัทส่วน
ใหญ่เห็นว่าการเป็นสมาชิกเป็นโอกาสในการส่งเสริมภาพลักษณ์และส่งผลทางธุรกิจ4  

 

                                                           
2 Papa Louis Fall, และ Mohamed Mounir Zahran. (2010). “United Nations corporate partnerships: The 

Role and Functioning of the Global Compact. Geneva: United Nations.” 
3 Daniel Berliner, และ Aseem Prakash. (2014). “The United Nations Global Compact: An  

Institutionalist  Perspective.” Journal of Business Ethics, 217-223. 
4  Michel, C. B. (2015, April). “The Financial Benefits of a Firm’s Affiliation with the UN Global  

Compact.” Business Ethics: A European Review, 144-157. 
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 3.1.2  หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Guiding Principles on Business and 
Human Rights)5 

 หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights) ริเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเอกสารที่จัดท าและเผยแพร่โดยส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) โดยการสนับสนุนของเลขาธิการ สหประชาชาติ 
กระบวนการจัดท าใช้เวลา 6 ปี โดยมีศาสตราจารย์ John Ruggie จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในฐานะผู้แทน
พิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ เป็นผู้จัดท า 

 หลักการชี้แนะนี้ใช้เป็นกรอบส าหรับรัฐในการก ากับดูแลให้ภาคเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยการ
จัดท า ‘พิมพ์เขียว’ ส าหรับบริษัทต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไม่พึงประสงค์ 
โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจและประชาสังคม เช่นเดียวกับจากรัฐต่างๆ มีองค์กรระหว่างประเทศและ
ระดับภูมิภาคให้ความเห็น โดยวางอยู่บนหลัก 3 ประการ คือ  

1)  การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (protect) โดยรัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองไม่ให้มีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนจากองค์กรของรัฐหรือบุคคลที่สาม ซึ่งหมายรวมถึงองค์กรภาคธุรกิจด้วย  

2)  การเคารพสิทธิมนุษยชน (respect) องค์กรและบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรภาคธุรกิจ มี
หน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชน  

3)  การเยียวยา (remedy) เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น รัฐจะต้องจัดให้มีการเยียวยาที่
เหมาะสม รวมทั้งเรียกร้องให้องค์กรภาคธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและเยียวยา
เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นด้วย ไม่ว่าโดยกิจการนั้นเอง หรือการรวมกลุ่มองค์กรภาค
ธุรกิจที่เก่ียวข้องที่ได้รวมกันเป็นสมาคมธุรกิจ นอกจากจะเป็นมาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนแล้ว ยังเป็นการชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยง ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันจะเกิดจากการ
ประกอบธุรกิจ6  

หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนได้น าเสนอหลักการและวิธีการส าหรับบริษัทให้สามารถ
น าไปใช้เพ่ือให้รับผิดชอบทางสิทธิมนุษยชนได้ เพ่ือให้ธุรกิจมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับผิดชอบทาง  

                                                           
5  United Nations Human Rights Office of the High Commission. (2011). “Guiding Principles on Business 

and Human Right: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” 
Framework.” Geneva: United Nations. 

6  United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2011). “Guiding Principles on  
Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” 
Framework.” Geneva: United Nations. 
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สิทธิมนุษยชน เนื้อหาของหลักปฏิบัตินี้จ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ส าหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และกลไกการ
เยียวยา 

ส าหรับกลไกการบังคับใช้ เนื่องจากหลักการชี้แนะนี้ใช้เป็นกรอบแนวคิดส าหรับองค์กรต่างๆ เพ่ือ
จัดการความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และน าเสนอบรรทัดฐานส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการ 
ประเมินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน7 โดยสมัครใจเท่านั้น จึงมิได้ก าหนดกลไกบังคับในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนแต่อย่างใด  

อาจกล่าวได้ว่าหลักการชี้แนะนี้เปิดโอกาสให้บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อย่างไรก็ตาม มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่า  

1)  ไม่ได้ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าบริษัทต้องปฏิบัติอย่างไร  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบด้าน 
สิทธิมนุษยชน เพียงแต่น าเสนอมาตรฐานที่ให้บริษัทน าไปปรับใช้เท่านั้น  

2)  ไม่รวมการก ากับดูแลอ่ืนๆ เช่น แนวปฏิบัติของ OECD หรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
รวมทั้งการด าเนินการภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศเข้ามา ท าให้บริษัทไม่สามารถน าหลัก
ปฏิบัติชุดนี้ไปประยุกต์ใช้โดยล าพังอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีกลไก การก ากับดูแลที่
ชัดเจนและกว้างขวางกว่า การอ้างว่าตนเองปฏิบัติตามหลักการนี้ ไม่สามารถปกป้องบริษัทจาก
การฟ้องร้องทางกฎหมาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์ของสาธารณะได้ 

3)  ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับบริษัทแม่ ในกรณีที่บริษัทลูกถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ
มนุษยชน นอกจากนี้ ยังมีค าถามถึงการด าเนินงานของบริษัทในพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้ง หรืออยู่ใน
รัฐที่กดขี่ประชาชนซึ่งหลักการชี้แนะชุดนี้เพียงแต่ชี้ให้เห็นถึงประเด็นกฎหมาย ในประเทศที่
บริษัทต้องค านึงถึงเท่านั้น แต่มิได้พยายามจัดท าแนวทางเพ่ือหลีกเลี่ยงความซับซ้อนของการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ดังนั้น บริษัทจึงต้องก าหนดทิศทางเหล่านี้เอง โดยไม่ได้รับค าแนะน ามาก
นักจากหลักปฏิบัติชุดนี้  

4) แม้ว่าหลักปฎิบัตินี้จะได้ระบุถึงกลไกการเยียวยาที่หลากหลาย แต่สิ่งที่ขาดไป คือ การประยุกต์ใช้
กลไกต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นมักใช้หลายวิธีการ8 

                                                           
7 United Nations Human Rights Office of the High Commission. (2012). “The Corporate Responsibility  

to Respect Human Rights: Interpretation Guide.” Geneva: United Nations. 
8 Surya Deva. (2012). “Regulating Corporate Human Rights Violations: Humanizing Business. 

”London: Routledge. 
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 3.1.3  Business and Human Rights: A Guidebook for National Human Rights 
Institutions9 

 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : คู่มือส าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท าโดย คณะกรรมการ
ประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ International Coordinating 
Committee of National Human Rights Institution (ICC) ริเริ่มใช้ปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) คู่มือ
ดังกล่าวได้รวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในการจ าแนกและแก้ไขปัญหาผลกระทบของภาคธุรกิจที่มีต่อสิทธิมนุษยชน 

 บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งในส่วนของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท าให้
สถาบันสิทธิฯ มีความส าคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนตาม
หลักการ UNGP โดยในคู่มือดังกล่าวจะอธิบายถึงหลักการสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสร้าง
ความตระหนักรู้ว่าการประกอบธุรกิจสามารถส่งผลกระทบทางสิทธิมนุษยชนในเชิ งบวกและเชิงลบได้อย่างไร 
คู่มือนี้จะได้มีการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลอ่ืน อาทิ อนุสัญญาสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ ตลอดจนตัวอย่างแนวปฏิบัติของสถาบันสิทธิฯ ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจ  

 คู่มือนี้เป็นผลพวงจากการจัดประชุม International Conference ของ ICC ครั้งที่ 10 เรื่อง Human 
Rights and Business : The Role of NHRIs ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2553 ที่เมือง Edinburgh  
สกอตแลนด์ โดยที่ประชุมได้แบ่งการประชุมออกตามกลุ่มภูมิภาคเป็นกลุ่มย่อย 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) การค้า
มนุษย์ (ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก) 2) แรงงานเด็กและคนงานเยาวชน (ภูมิภาคแอฟริกา) 3) การแปรรูปให้เป็น
การด าเนินงานภาคธุรกิจ (privatization) และการจัดซื้อในภาครัฐ (ภูมิภาคยุโรป) 4) สิ่งแวดล้อม (ภูมิภาค
อเมริกา)  

 ภายใต้หัวข้อการค้ามนุษย์ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ประชุมได้มีการอภิปรายถึงการใช้แรงงาน
บังคับสิทธิของบุคคลที่จะไม่ตกเป็นทาส เสรีภาพส่วนบุคคล การห้ามการเลือกปฏิบัติ เสรีภาพในการย้ายถิ่น
ฐาน กลุ่มเสี่ยง เช่น สตรีและเด็ก บทบาทของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในทางตรง เช่น การเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการค้ามนุษย์ และในทางอ้อมที่เข้าไปใช้ประโยชน์หรือด าเนินธุรกิจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 
เช่น นายหน้าแรงงาน ตลอดจนบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ และการประกันว่าจะมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 

                                                           
9  International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions. (2013). “Business and 

Human Rights: A Guidebook for National Human Rights Institutions.” Handy-print.  
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 ทีป่ระชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการด าเนินงาน อาทิ 

 การสร้างความตระหนักเรื่องความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะให้ภาคธุรกิจประกอบการโดยไม่
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้ภาคธุรกิจรับทราบถึงความรับผิดชอบในด้านสิทธิมนุษยชนผ่านเครื่องมือต่างๆ 
อาท ิแผ่นพับ ซีด ี

 การส่งเสริมประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การไม่เลือกปฏิบัติและการป้องกันการคุกคามทางเพศ
ในสถานประกอบการ การพัฒนากับสิทธิของชนท้องถิ่นดั้งเดิม คู่มือตรวจสอบการประกอบการที่เคารพสิทธิ
มนุษยชน คู่มือการน าเรื่องสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น  

 การให้ข้อมูลและข้อแนะน าแก่ผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการร้องทุกข์ไปยังกลไกต่างๆ  ที่มีอยู่ 
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านกฎหมาย  

 การสนับสนุนและสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มที่อ่อนแอหรือเสี่ยงต่อการถูกละเมิด เช่น ชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม ผู้หญิง เด็ก  

 การจัดเวทีร่วมกับองค์การเอกชน และภาคธุรกิจเพ่ือหารือประเด็นต่างๆ เช่น สภาพปัญหาที่
เกิดข้ึนและแนวทางแก้ปัญหา  

 การกล่าวถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดนและอยู่นอกเหนือเขตอ านาจรัฐในเวที
ระหว่างประเทศ 

 ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาเอดินเบอระ (Edinburgh Declaration) โดยมีสาระส าคัญที่จะให้สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายบทบาทการด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

 ด าเนินการร่วมกันทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาค และระดับประเทศที่จะด าเนินการเท่าที่จะ
ปฏิบัติได้ในการส่งเสริมการคุ้มครองจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ และให้ภาคธุรกิจมีความ
รับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนให้มากยิ่งขึ้นในการประกอบการ  

 เสนอบทบาทที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจพิจารณาด าเนินการ แต่ไม่จ ากัดเฉพาะเพียง
เรื่องเหล่านี้ ดังต่อไปนี้ 

- การส่งเสริม การให้การศึกษา และการศึกษาวิจัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนา การ
สร้างความตระหนัก การรณรงค์กับหน่วยงานของรัฐ การให้ค าปรึกษา/แนะน ากับภาคธุรกิจ 
การท าวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบ การสร้างฐานข้อมูล การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การสร้าง
ศักยภาพให้กับองค์กรในเรื่องดังกล่าว และการอ านวยให้เกิดการหารือระหว่างภาคส่วนต่างๆ  

- การติดตามตรวจสอบ เช่น การจัดท าระบบฐานข้อมูลการละเมิดของบรรษัทต่างๆ การ
ตรวจสอบการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การทบทวนแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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การประสานงานกับกลไกที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชน  

- การรับเรื่องร้องเรียน เช่น การตรวจสอบการละเมิดจากเรื่องร้องเรียน การสร้างฐานข้อมูล
จากเรื่องที่ได้รับ ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง รวมถึงการประสานงานกับ
กลไกอ่ืนในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาล  

- การไกล่เกลี่ย เช่น การไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าของกิจการกับสหภาพแรงงานรัฐบาล กับผู้ได้รับ
ผลกระทบ การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ การส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ท างานร่วมกับองค์กรและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
ระหว่างประเทศ เช่น ภาคธุรกิจ สหภาพแรงงาน ภาคประชาสังคม ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ภาคประชาสังคม 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเสี่ยงต่อการถูกละเมิด และ UN Global Compact  

 ที่ประชุมขอให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแต่ละภูมิภาคจัดการสัมมนาเพ่ือหารือแผนยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินงานทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และรายงานต่อที่ประชุม ICC ในเดือน พฤษภาคม 2554 
และได้มีการรับรองปฏิญญา เอดินเบอระ ขึ้น 

ปัจจัยเอ้ือของเอกสารชุดนี้ คือ การให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการรับรอง
ว่าหลักการ UNGP จะได้รับการปฏิบัติโดยรัฐและภาคเอกชนอย่างไร ทั้งนี้ ยังได้ให้ตัวอย่างประสบการณ์ของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนประเทศต่างๆ เพ่ือน าไปศึกษาว่าแต่ละประเทศประสบความส าเร็จอย่างไร อาศัยปัจจัย
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามบริบทของประเทศตนเองได้อย่างไร อีกทั้ง ยังให้แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็น  
ประโชยน์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาต่อไป 

นอกจากนี้ เอกสารดังกล่าวยังได้จ าแนกสิทธิมนุษยชนรายประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
เพ่ือช่วยให้สถาบันสิทธิมนุษยชนสามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 
ในเอกสารฉบับนี้ ยังได้กล่าวถึงการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับองค์กร
ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมทั้งมาตรการริเริ่มว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจไว้ด้วย 

ปัจจัยท้าทายของเอกสารชุดนี้ พบว่า ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่แนะน าให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาตินั้นไม่ได้ลงรายละเอียดที่เพียงพอ เพียงแต่อธิบายถึงแนวทางคร่าวๆ ซึ่งอาจจะท าให้สถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติที่ไม่มีทรัพยากร หรือองค์ความรู้ที่เพียงพอจะสามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
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 3.1.4  Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights10 

 ข้อเสนอแนะว่าด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  จัดท าโดย
คณะท างานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอ่ืน (UN Working 
Group on the issue of human rights and transnational corporation and other business 
enterprises) นั้น ถูกออกแบบมาเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (NAP)11 เพ่ือให้ประเทศต่างๆ ศึกษาและน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ประเทศของตน 

แผน NAP ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจเป็นยุทธศาสตร์ทางนโยบายที่ได้รับการพัฒนา
โดยรัฐเพ่ือคุ้มครองผลกระทบสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงซึ่งกระท าโดยภาคธุ รกิจ โดยแผน NAP จะมีความ
สอดคล้องไปกับหลักการ UNGP ทั้งนี้ แผน NAP มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1) แผน NAP จ าเป็นที่จะต้องสะท้อนหน้าที่ของรัฐภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลเพ่ือให้ความ
คุ้มครองการกระท าละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจและหาแนวทางเยียวยาการละเมิดนั้น แผน NAP ยัง
จ าเป็นต้องส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนผ่านกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาค
ธุรกิจ นอกจากนี้ แผน NAP จะต้องได้รับการสนับสนุนโดยหลักการพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการไม่เลือก
ปฏิบัติและความเสมอภาค 

2) แผน NAP จะต้องเฉพาะเจาะจงกับบริบทและระบุปัญหาผลกระทบสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
ของภาคธุรกิจที่เป็นจริง รัฐบาลควรที่จะก าหนดมาตรการที่ตอบสนองต่อผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น 

3) แผน NAP จะต้องจัดท าด้วยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและโปร่งใส ผู้มีส่วนได้เสี ยควร
ได้รับโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา และปรับปรุงแผน NAP โดยความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
จะต้องรับการพิจารณา และเปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นอย่างโปร่งใสในทุกๆ ขั้นตอน 

4) แผน NAP จะต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องตอบสนองต่อ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและรับมือกับสภาวะการณ์การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  

                                                           
10  United Nations Working Group on Business and Human Right. (2014). “Guidance on National Action 

Plans on Business and Human Rights.” Geneva: United Nations. 
11  แผนปฏิบัติการแห่งชาติ (NAP) ในรายงานฉบับน้ีให้มีความหมายถึง “แผนปฎิบัติการภายในประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

และการประกอบธรุกิจ” และ “แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” 
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 ทั้งนี้ในการจัดท าแผน NAP รัฐบาลควรที่จะค านึงถึงขั้นตอนซึ่งประกอบไปด้วย 5 ระยะ 15 ขั้นตอน 
โดยระยะที่ 1-3 เป็นการพัฒนาแผน NAP และในระยะที่ 4-5 เป็นการด าเนินการ ตรวจสอบและปรับปรุงแผน 
NAP ให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 : ระยะเริ่มต้น 

1. แสวงหาและเผยแพร่ความมุ่งมั่นอย่างเป็นทางการของรัฐบาล 
2. สร้างรูปแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน 
3. สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
4. พัฒนาและเผยแพร่แผนงานและจัดสรรทรัพยากรในการจัดท าแผนให้เพียงพอ 

ระยะที่ 2 : การประเมินผลและการปรึกษาหารือ 
5. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงกระท าโดยภาคธุรกิจ 
6. จ าแนกช่องว่างของรัฐและเอกชนในการด าเนินการตามหลักการ UNGP 
7. ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียและจ าแนกประเด็นส าคัญท่ีต้องด าเนินการก่อน 

ระยะที่ 3 : การร่างแผน NAP  
8. ร่างแผน NAP 
9. น าเสนอร่างและปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย 
10. จัดท าแผน NAP เป็นฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่แผน NAP ต่อสาธารณะ 

ระยะที่ 4 : การด าเนินการ 
11. ด าเนินการตามแผนการและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
12. รับรองให้มีการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้เสีย 

ระยะที่ 5 : การปรับปรุงแผน NAP  
13. ประเมินผลกระทบของแผน NAP ที่ผ่านมาและจ าแนกช่องว่างที่เกิดข้ึน 
14. ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียและจ าแนกประเด็นส าคัญท่ีต้องด าเนินการก่อน 
15. ร่างแผน NAP จากนั้นจึงน าเสนอร่างและปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย แล้วจึงจัดท าแผน NAP 

เป็นฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่แผน NAP ต่อสาธารณะ 

 เนื้อหาสาระของแผน NAP แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) โครงสร้างและเนื้อหาของแผน NAP และ 2) 
หลักการท าแผน NAP ของภาครัฐ โดยในส่วนแรกนั้น ในคู่มือได้แนะน าให้รัฐบาลควรมีข้อความที่แสดงถึง
ความมุ่งมั่นในการด าเนินการตามหลักการ UNGP และแสดงให้เห็นว่าแผน NAP นั้นจะสามารถเชื่อมโยงกับ
นโยบายต่างๆ ของรัฐได้อย่างไร เช่น แผนพัฒนาในประเทศ หรือยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
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ธุรกิจ เป็นต้น อีกทั้งรัฐบาลจะต้องให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิทธิมนุษยชนที่กระท า
โดยภาคธุรกิจและก าหนดกิจกรรมหรือมาตรการเพ่ือตอบสนองความมุ่งมั่นนั้น ตลอดจนการจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงาน และในท้ายที่สุดจะต้องมีการกลไกในการตรวจสอบและก าหนดกรอบเวลาเพ่ือการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ส่วนที่สองนั้นเป็นการให้ความส าคัญกับหลักการท าแผน NAP เมื่อ
ต้องพัฒนาและร่างแผน NAP ขึ้น โดยจะต้องมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม โดย
อาศัยหลักการ UNGP เพ่ือจ าแนกวิธีการแก้ไขผลกระทบสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงนั้น หลักจากนั้นจึงหาความ
เชื่อมโยงและผสมผสานระหว่างมาตรการในประเทศและต่างประเทศทั้งที่เป็นลักษณะเชิงบังคับและโดยสมัคร
ใจ และสุดท้ายคือการรับรองการคุ้มครองให้มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงประเด็นความเสมอภาคทางเพศ 

เอกสารชุดนี้ได้จัดท าข้ึนเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (NAP) เพ่ือให้ประเทศต่างๆ ศึกษาและน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ประเทศของตนได ้

ปัจจัยเอื้อที่ส าคัญคือบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในต่างประเทศที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
รัฐบาลในการจัดท าแผน NAP ทั้งนี้เพราะการจัดท าแผน NAP จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดท า 
เช่น baseline study ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินการจัดท าไว้อยู่แล้ว 

อย่างไรก็ดี เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางการด าเนินการของรัฐโดยสมัครใจ ซึ่งรัฐอาจจะไม่ได้ให้
ความส าคัญกับแผน NAP ก็เป็นได้ โดยไม่ได้แนะน าแนวทางในการสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าว 

นอกจากนี้ ในการจัดท าแผน NAP รัฐจะต้องเปิดกว้างและยอมรับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จาก
ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายเพ่ือให้กระบวนการ ขั้นตอนในการจัดท ามีความโปร่งใส อีกทั้งจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะ
ด าเนินการจัดท าแผนดังกล่าว ซึ่งการมีส่วนร่วมของภาคส่วน การเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูล ความตระหนักใน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนยังคงเป็นประเด็นท่ีท้าทายรัฐอยู่ 
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 3.1.5  National Action Plans on Business and Human Rights - A Toolkit for the 
Development, Implementation, and Review of State Commitments to Business and 
Human Rights Frameworks12 
 แผนปฏิบัติการภายในประเทศ (National Action Plan : NAP) เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่
องค์การสหประชาชาติรับรองหลักการ UNGP ขึ้น และมีการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกพัฒนาแผน NAP เพ่ือ
ส่งเสริมการด าเนินการหลักการ UNGP ให้เหมาะสมกับบริบทภายในประเทศของตน ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึง
ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดท าแผน NAP ให้แก่รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่ด าเนินการจัดท า 
baseline study ขึ้น นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดท า mapping และการ
วิเคราะห์ทางเลือกอ่ืนๆ ในระดับสากลและระดับภูมิภาคเพ่ือตรวจสอบและทบทวนแผน NAP ภายหลังที่ได้มี
การน ามาใช้เพ่ือที่จะได้ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมส าหรับประเทศ  อันจะเป็นเครื่องมือไปสู่การพัฒนา 
ธรรมาภิบาล กฎระเบียบ และการเคารพสิทธิมนุษยชน 

 ในรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งสิ้น 7 บท ดังนี้ 

 บทที่ 1 บทน า  

 ในบทนี้จะเป็นการอธิบายภาพรวมเก่ียวกับเนื้อหาของรายงาน โดยเน้นถึงการพัฒนาทั้งในระดับสากล
และในระดับภูมิภาคท่ีได้ริเริ่มให้มีกรอบเจรจาและการหารือว่าด้วยกรอบการด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนการใช้แผน NAP เป็นเครื่องมือรองรับการด าเนินการดังกล่าวใน
ระดับประเทศ  

 บทที่ 2 แผน NAP 

 ในบทนี้จะเป็นการเน้นไปที่แผน NAP ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ โดยอธิบายว่าแผน 
NAP คืออะไร  และท าไมต้องพัฒนาแผน NAP ขึ้น แผน NAP ประเภทอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผน NAP ว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ (เช่น แผน NAP ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แผน NAP ว่าด้วย CSR และการ
พัฒนา) และการถอดบทเรียนจากแผน NAP อ่ืนๆ บทนี้ได้สรุปการพัฒนาทั้งในระดับสากล ภูมิภาคและใน

                                                           
12  The Danish Institute for Human Rights (DIHR) & The International Corporate Accountability Roundtable 

(ICAR). (2014). “National Action Plans on Business and Human Rights - A Toolkit for the 
Development, Implementation, and Review of State Commitments to Business and Human 
Rights Frameworks.” [ระบบออนไลน์] . แหล่งที่มา  https://static1.squarespace.com/static/ 
583f3fca725e25fcd45aa446/t/5865d59fe6f2e17f4f0cb629/1483068841826/DIHR-ICAR-National-Action-
Plans-NAPs-Report3.pdf  

https://static1.squarespace.com/static/
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ประเทศในแง่ของแผน NAP ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ ซึ่งในส่วนนี้จะสนับสนุนบทสรุปการ
พัฒนารายประเทศว่าด้วยแผน NAP ในภาคผนวก 2 ของรายงานฉบับนี้ 

 บทที่ 3 ผู้มีส่วนได้เสีย 

 ในบทนี้จะเป็นการสรุปมุมมองเกี่ยวกับแผน NAP ซึ่งมีความตกลงในหมู่ผู้ที่เข้าร่วมตลอดทั้งโครงการ 
การปรึกษาหารือ การเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะสร้างความชอบธรรม 
ความน่าเชื่อถือและความมีประสิทธิภาพของเครื่องมือในแผน NAP บทนี้จะมีส่วนเสริมอยู่ในภาคผนวกที่ 3 ซึ่ง
จะได้มีบทสรุปรายงานของแต่ละการประชุมที่จัดขึ้นอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการปรึกษาหารือ 

 บทที่ 4 เครื่องมือในแผน NAP 

 ในบทนี้จะเป็นการเกริ่นน าเครื่องมือในแผน NAP โดยเครื่องมือดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
การด าเนินการและการทบทวนแผน NAP บทนี้จะอธิบายว่ารัฐ ภาคประชาสังคม สถาบันสิทธิมนุษยชน ภาค
ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนจะสามารถใช้เครื่องมือในแผน NAP ได้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแผน NAP 
ของภาครัฐ อีกทั้งยังได้อธิบายถึงโครงร่างขององค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ  ได้แก่ 1) การประเมิน 
baseline study 2) คู่มือแผน NAP และ 3) การตรวจสอบและการทบทวนแผน NAP ซึ่งจะได้อธิบายโดย
ละเอียดตั้งแต่บทท่ี 5-7 ของรายงานฉบับนี้  

 บทที่ 5 ต้นแบบการประเมิน baseline study 

 ในการด าเนินการตามหลักการ UNGP และการก าหนดกรอบการท างานสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจ และแนวทางอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการวัดผลสิทธิมนุษยชนนั้น ต้นแบบการประเมิน baseline study 
ได้ก าหนดเกณฑ์ ตัวชี้วัดและประเด็นค าถามที่จะประเมินว่ากฎหมาย นโยบายและการวัดผลอ่ืนๆ ที่มีอยู่ใน
ประเทศส่งผลต่อรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้หลักการ UNGP และมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจหรือไม่  ในขณะที่ได้มีการวางมาตรฐานแนวการวิเคราะห์ baseline 
ส าหรับประเทศต่างๆ นั้น ต้นแบบดังกล่าวยังได้ออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศเพ่ือรับรอง
ว่าจะสามารถน าไปใช้ได้จริง ทั้งนี้รายละเอียดของต้นแบบจะอยู่ในภาคผนวกที่ 4 ของรายงาน ในบทที่ 5 นี้ยัง
ได้มีการกล่าวถึงต้นแบบส าคัญซึ่งจะได้น ามาพัฒนาและตีพิมพ์เผยแพร่ภายหลังที่ได้เผยแพร่รายงานนี้เพ่ือเป็น
ส่วนเสริมต้นแบบการประเมิน baseline study ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 บทที่ 6 คู่มือแผน NAP 

 ในการใช้แนวทางแบบเป็นขั้นเป็นตอนและการก าหนดต้นแบบการประเมิน baseline study นั้น 
คู่มือแผน NAP จะให้แนวทางแก่รัฐบาลและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เกี่ยวกับวิธีการออกแบบและการด าเนินการ
ขั้นตอนเพ่ือพัฒนา ด าเนินการและทบทวนแผน NAP ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจซึ่งสัมพันธ์
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กับหลักการที่ก าหนดโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน คู่มือ แผน NAP ยังได้ระบุขอบเขตและเนื้อหาของแผน NAP 
และการจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหาทั้งหมด คู่มือการจัดท าแผน NAP ในรูปแบบ checklist ปรากฎอยู่ใน
ภาคผนวกท่ี 5 ของรายงาน 

 บทที่ 7 การตรวจสอบและการทบทวนแผน NAP 

 การจัดท าแผน NAP ของประเทศต่างๆ ได้สร้างโอกาสให้กับประเทศและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ในการ
แบ่งปันประสบการณ์ การเรียนรู้จากกันและกัน และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและกฎหมาย และ
การแทรกแซงอ่ืนๆ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาและเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจ 
องค์ประกอบสุดท้ายของเครื่องมือนี้จะวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ในระดับสากลและในระดับภูมิภาคเพ่ือติดตาม
กระบวนการขั้นตอนของแผน NAP ซึ่งช่วยให้รัฐและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เข้าใจและเห็นความส าคัญของการ
เคารพสิทธิมนุษยชนจากการด าเนินการตามแผน NAP และใช้แผน NAP เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนนโยบาย
เกีย่วกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจที่ดียิ่งข้ึน 

เอกสารฉบับนี้เป็นการให้ข้อมูลอย่างละเอียดในการจัดท า การด าเนินการและการทบทวนแผน NAP 
และการด าเนินการประเมิน National Baseline Assessment (NBA) โดยอาศัยมาตรฐานระหว่างประเทศมา
เป็นตัวก ากับหรือชี้วัดว่ารัฐมีความก้าวหน้าในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจอย่างไร อีกทั้งยังได้
น าเสนอการจัดท าหรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดท าแผน NAP ของประเทศต่างๆ ทั้งนี้ การด าเนินการ
ดังกล่าวสามารถน ามาปรับใช้กับ กสม. เพ่ือด าเนินการจัดท า NBA ก่อนที่จะได้ด าเนินการจัดท าแผน NAP 
ต่อไป  

 3.1.6 National Action Plan on Business and Human Rights ของประเทศเนเธอร์แลนด์13 

 ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้กระตุ้นให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน โดยหวังที่จะให้ภาคธุรกิจไม่ละเมิด
สิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือภายในการประกอบธุรกิจของห่วงโซ่อุปทาน รัฐบาลเนเธอร์แลนด์
ได้ก าหนดนโยบายที่มีอยู่ และน าเสนอผลของการปรึกษาหารือหลักการ UNGP จากนั้นจึงได้ก าหนดขั้นตอน
เพ่ิมเติมที่จะด าเนินการหรือแผนงานที่จะต้องมีข้ึน ทั้งนี้ หลักการ UNGP คือการที่ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการที่จะน าเอาหลักการสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ในประเทศและที่อ่ืนๆ ดังนั้น การที่จะน าเอา
หลักการดังกล่าวมาด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่จะต้องจัดท าเป็นอันดับต้นๆ ของรัฐบาล
เนเธอร์แลนด์  

                                                           
13  Ministry of Foreign Affairs. (2014). “National Action Plan on Business and Human Rights.”  [ระบบ

ออนไลน์]. แหล่งที่มา https://businesshumanrights.org/sites/default/files/documents/ netherlands-
national-action-plan.pdf   

https://businesshumanrights.org/sites/default/files/documents/%20netherlands-
https://businesshumanrights.org/sites/default/files/documents/%20netherlands-
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 ในเอกสารว่าด้วย CSR และคณะกรรมาธิการยุโรปได้เรียกร้องให้สมาชิกของสหภาพยุโรปพัฒนา
แผนการด าเนินงานตามหลักการ UNGP นอกจากนี้ สภาผู้แทนราษฎรก็ได้เรียกร้องในลักษณะเดียวกันจนท า
ให้เกิดการจัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (National Action Plan : NAP) ขึ้น และได้เสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2013 ประเทศเนเธอร์แลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่สองในโลก รองจาก
ประเทศสหราชอาณาจักรที่จัดท าและเผยแพร่แผน NAP โดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ในการ
ประสานงานตามขั้นตอนการจัดท าแผน NAP ในช่วงกลางปีค.ศ. 2012 ได้มีการจัดตั้งคณะท างานร่วมกัน
ระหว่างกระทรวง ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวงความมั่นคงและยุติธรรม 
กระทรวงสังคมและการจ้างงาน โดยคณะท างานนี้ได้เปรียบเทียบหลักการ UNGP ร่วมกับนโยบายในปัจจุบัน 
อีกทั้งยังได้จัดให้มีการสัมภาษณ์และปรึกษาหารือกับผู้แทนของภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม องค์กร
ผู้ด าเนินการและผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆ   และได้มีการก าหนดประเด็นและแนวคิดที่ส าคัญของแผน NAP อย่างไร 
ก็ตาม มีหลายประเด็นเช่นกันที่แผน NAP ยังไม่ได้ตอบค าถาม อาทิ แผน NAP จะมีกรอบระยะเวลานานเท่าใด 
การด าเนินการตามแผนนั้นจะสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างไร และจะหางบประมาณจากที่ไหนมา
ด าเนินการตามแผน 

 ในส่วนของนโยบายปัจจุบันนั้น ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ผลักดันให้นโยบายของตนส่งเสริมให้ภาค
ธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชนและป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อมจากห่วงโซ่
อุปทานของภาคธุรกิจ นอกจากนี้ รัฐบาลยังคาดหวังว่าบริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่ไปด าเนินธุรกิจนอก
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ต่ ากว่าจะยังคงรักษามาตรฐานการ
เคารพสิทธิมนุษยชนและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเหมือนที่ด าเนินธุรกิจในประเทศเนเธอร์แลนด์  

 ในเอกสารนโยบายชื่อว่า “A World to Gain”14 ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและ
การค้า ได้ก าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างประเทศของภาคธุรกิจ ( International Corporate 
Social Responsibility : ICSR) เป็นเงื่อนไขบังคับเพ่ือการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ดังนั้น รัฐบาลจึง
คาดหวังให้ภาคธุรกิจด าเนินการตามหลักปฏิบัติ OECD ในทุกๆ ที่ และตามหลักการ UNGP ได้ก าหนดให้
ภาคเอกชนจะต้องด าเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในธุรกิจของตนเองและห่วงโซ่อุปทานของ
ตนโดยได้ก าหนดเอาไว้อย่างชัดเจนในบทที่ 3 ของแผน NAP อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนดังกล่าวก็ยังคงเป็นการด าเนินไปอย่างจ ากัดไม่ครอบคลุมทุกประเด็น กล่าวคือ มีการให้ความส าคัญ
กับการประเมินความเสี่ยง แต่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การด าเนินการและการตรวจสอบผลจากการประกอบธุรกิจ  

                                                           
14

  A World to Gain. (2013). “A New Agenda for Aid, Trade and Investment. House of Representatives 
33 625, no 1, April 2013.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.government.nl/ 
government/contents/ members-of-cabinet/lilianne-ploumen/documents/letters/2013/04/05/ global-
dividends-a-new-agenda-for-aid-trade-and-investment 

https://www.government.nl/%20government/contents/%20members-of-cabinet/lilianne-ploumen/documents/letters/2013/04/05/%20global-dividends-a-new-agenda-for-aid-trade-and-investment
https://www.government.nl/%20government/contents/%20members-of-cabinet/lilianne-ploumen/documents/letters/2013/04/05/%20global-dividends-a-new-agenda-for-aid-trade-and-investment
https://www.government.nl/%20government/contents/%20members-of-cabinet/lilianne-ploumen/documents/letters/2013/04/05/%20global-dividends-a-new-agenda-for-aid-trade-and-investment
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 เป็นที่น่าสังเกตว่าแผน NAP ของประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่ได้ครอบคลุมในประเด็นอ่ืนๆ เช่น หลักการ 
UNGP เรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาลทั้งหมดที่กระทบกับภาคธุรกิจให้มีความเหมาะสมเพ่ือป้องกัน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และถึงแม้ว่าจะมีข้อเท็จจริงว่ามีนโยบายและมาตรการริเริ่มมากมายถูกหยิบยกขึ้นมา
เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้สอดคล้องไปด้วยกันกับหลักการ UNGP โดยยังคงทิ้งประเด็นปัญหา
ให้ขบคิดต่อไปว่าจะสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ทางสิทธิมนุษยชน การเงินและเศรษฐกิจได้อย่างไร ทั้งนี้ มี
ตัวอย่าง 4 ประเด็นในแผน NAP ของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่น่าจะพิจารณา ได้แก่ 

 ข้อตกลงทางการค้าและการลงทุน 

แผน NAP อ้างถึงความเป็นไปได้ของการเพ่ิมเนื้อหาหรือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของ
ข้อตกลงทางการค้าและการลงทุนซึ่งลงนามโดยรัฐบาล แต่ในทางปฏิบัติ นี่เป็นการระบุถึงพันธกรณีทางสิทธิ
มนุษยชนของรัฐเท่านั้น ไม่ใช่หน้าที่ของภาคธุรกิจแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้น เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการลด
หรือบรรเทาผลกระทบสิทธิมนุษยชนในเชิงลบที่มีอยู่ในข้อตกลง โดยมิได้ค านึงถึงการจัดท าข้อตกลงในลักษณะ
เชิงบวกเพ่ือป้องกันสิทธิมนุษยชนไว้แต่แรก 

 สถานทูต 

แผน NAP ก าหนดให้สถานทูตเนเธอร์แลนด์มีบทบาทที่ส าคัญต่อการสร้างความตระหนักรู้ให้กับภาค
ธุรกิจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางสิทธิมนุษยชนอันเกิดขึ้นจากกิจการของตน แม้ว่าจะมีสถานฑูตด าเนินการตาม
บทบาทนี้ แต่สถานทูตก็ต้องด าเนินการภายใต้งบประมาณของสถานทูตเอง นอกจากนี้ ภารกิจของสถานทูตคือ
การส่งเสริมการส่งออก การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจอาจจะส่งผลกระทบต่อ
สถานฑูตในการบรรลุเป้าหมายและการได้รับค่าตอบแทนจากการส่งเสริมให้เกิดความตกลงทางธุรกิจขึ้น ซึ่ง
เป็นประเด็นส าคัญของสถานฑูตที่จะต้องค านึงว่าเรื่องใดที่สถานฑูตควรจะให้ความส าคัญมากกว่ากันระหว่าง
การแสดงหาโอกาสทางธุรกิจหรือการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 

 การสนับสนุนของรัฐบาล 

รัฐบาลได้สนับสนุนให้ปฏิบัติตามแนวคิด ICSR แก่ภาคธุรกิจที่จะประกอบธุรกิจในต่างประเทศหรือ
เกี่ยวข้องกับการค้าหากประสงค์ที่จะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาล อย่างไรก็ดี ภายใต้เงื่อนไข
ดังกล่าวก็ยังมีความไม่ชัดเจนว่าจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเพ่ือให้เงื่อนไขนั้นสมบูรณ์ ผลที่ตามมาของการ
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะเป็นอย่างไร และจะตรวจสอบรวมไปถึงการมีมาตรการลงโทษอย่างไรก็ยังไม่ได้มีการ
ก าหนดเอาไว้ นอกจากนี้ เงื่อนไขนี้มีไว้เฉพาะการประกอบธุรกิจในต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งตามหลักการ UNGP 
แล้วการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนั้นไม่ได้จ ากัดเฉพาะภาคธุรกิจที่ด าเนินการในต่างประเทศแต่รวมถึงการ
ประกอบกิจการในประเทศด้วย  
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 มิติของผู้ถูกละเมิด 

ในส่วนนี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ประเด็น กล่าวคือ ประเด็นแรก ช่องทางการเยียวยา แผน NAP 
ได้ให้ความส าคัญกับกลไกการเยียวยาที่ไม่ใช่ศาล นอกจากนี้รัฐบาลสามารถร้องขอให้ national contact 
point ซึ่งอยู่ภายใต้ OECD เข้ามาด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบได้ใน
สถานการณ์ที่เลวร้าย อย่างไรก็ดี ค าว่า “สถานการณ์ที่เลวร้าย” ยังคงมีความหมายก ากวมและไม่มีค าจ ากัด
ความ ท าให้บทบาทของ NCP อาจจะไม่ได้ไปสู่ทางปฏิบัติหากยังคงไม่มีความชัดเจน นอกจากนี้ การเยียวยา
โดยช่องทางศาลยังคงมีความส าคัญมาก แต่หากการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในประเทศที่ช่องทางการ
เข้าถึงความยุติธรรมยังคงมีความจ ากัดก็อาจจะไม่ได้รับการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้น จึงได้เสนอให้
บริษัทแม่จะต้องรับผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตาม ซึ่งประเด็นนี้ก็ยังคงถกเถียงและ
หาข้อสรุปไม่ได้ ประเด็นที่สอง ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคู่กรณี เนื่องจากว่าฐานะทางเศรษฐกิจของปักเจก
บุคคลที่ถูกละเมิดมีความแตกต่างกับภาคธุรกิจ และหากเป็นคดีแพ่งซึ่งใช้หลัก “ผู้ใดกล่าวหา ผู้นั้นน าสืบ” เป็น
การสร้างภาระให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดี เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรวบรวมเอกสาร ส่งผลให้ผู้ถูก
ละเมิดไม่มีความสามารถในการฟ้องร้องเอาผิดกับคู่กรณีได้ ดังนี้ แผน NAP จะต้องหามาตรการที่ชัดเจนเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างภาระจนเกินสมควร 
ประเด็นสุดท้าย สภาพนอกอาณาเขต รัฐบาลได้ก าหนดไว้ในแผน NAP จะยังคงเรียกร้องให้ภาคธุรกิจปฏิบัติ
ตามประมวลธรรมาภิบาลซึ่งก าหนดไว้ว่าผู้บริหารจะต้องค านึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
ดังนั้น รัฐบาลจึงมีความเห็นว่าภาคธุรกิจควรที่จะมีความชัดเจนในกระบวนการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามนโยบาย CSR ของตน อย่างไรก็ตาม แผน NAP ไม่ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องท าอย่างไร ท าให้ภาคธุรกิจไม่
อาจจะด าเนินการไดเ้พราะไม่มีกฎเกณฑ์ในการด าเนินการแต่อย่างใด 

เอกสารฉบับนี้เป็นการอธิบายแผน NAP ของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่
คณะกรรมาธิการยุโรปเรียกร้องให้รัฐสมาชิกในสหภาพยุโรปร่วมกันพัฒนาแผน NAP ของตนขึ้นมา ซึ่งเป็นการ
สะท้อนถึงความเข้มแข็งและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้มีการเรียกร้องโดย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศเนเธอร์แลนด์เอง ส่งผลให้มีการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการท าแผน 
NAP ขึ้น แผนดังกล่าวอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการปรึกษาหารือเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือท า
ให้แผนนี้มีความครอบคลุมและมีความชัดเจน  

อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวก็ยังคงมีช่องโหว่ทั้งในแง่ของการไม่ก าหนดกรอบเวลาบังคับใช้แผน NAP 
ข้อตกลงทางการค้าและการลงทุนที่ไม่ได้เจาะจงเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิ
มนุษยชน บทบาทของสถานทูตในต่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินการดังกล่าว 
การสนับสนุนของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจน และเฉพาะเจาะจงในการก าหนดให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้เคารพ
สิทธิมนุษยชน และประเด็นสุดท้ายคือ มิติของผู้ถูกละเมิดที่ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการเยียวยา 
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 3.1.7  OECD Guidelines for Multinational Enterprises15 

ข้อแนะน าของ OECD ส าหรับธุรกิจข้ามชาติในการด าเนินธุรกิจ เป็นข้อแนะน าที่ได้จากผลการประชุม
ของภาครัฐของประเทศ OECD และประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม OECD รวม 42 ประเทศ ให้กับธุรกิจข้ามชาติ
เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมทั่วโลก 

ในข้อแนะน าได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนข้อเสนอแนะให้กับธุรกิจข้ามชาติในการ
ด าเนินธุรกิจ และส่วนกลไกการผลักดันข้อแนะน าของ OECD ส าหรับธุรกิจข้ามชาติให้มีการใช้จริงใน
ภาคปฏิบัติ โดยในส่วนข้อเสนอแนะให้กับธุรกิจข้ามชาติ ได้มีการแบ่งย่อยออกเป็น 11 หัวข้อ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แนวคิดและหลักการ ว่าด้วยกรอบแนวคิดที่ส าคัญ คือ ข้อแนะน าของ OECD ส าหรับธุรกิจ
ข้ามชาติ ไม่ได้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย แต่เป็นข้อแนะน าที่ธุรกิจข้ามชาติควรปฏิบัติ ภาครัฐของแต่ละ
ประเทศมีอ านาจสิทธิขาดในการตัดสินใจว่าจะบังคับธุรกิจให้ด าเนินการตามข้อแนะน าของ OECD ในประเด็น
ใดบ้าง ทั้งนี้ข้อแนะน าของ OECD เป็นข้อเสนอแนะให้กับภาครัฐเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณารูปแบบ
การด าเนินธุรกิจที่ดีของธุรกิจข้ามชาติ เพ่ือที่จะน าไปสู่การปฏิบัติต่อธุรกิจข้ามชาติเยี่ยงธุรกิจในชาติ  

ส่วนที่ 2 นโยบายทั่วไป ว่าด้วยสิ่งที่ธุรกิจข้ามชาติพึงกระท า และควรกระท า โดยส่วนที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ประกอบไปด้วย 

สิ่งที่ธุรกิจข้ามชาติพึงกระท า 

-  สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม 
-  เคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนสากล 
-  ไม่แสวงหาช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อหาผลประโยชน์จากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
-  การให้ความตระหนักรู้กับพนักงานในธุรกิจเกี่ยวกับนโยบายที่ส าคัญของธุรกิจ (รวมถึงประเด็น

ด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ) 
-  ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานที่เปิดเผยข้อมูลปัญหาของธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ โดยในข้อแนะน า

ของ OECD ได้สนับสนุนให้ธุรกิจมีการสร้างระบบปกป้องผู้ร้องเรียน (whistle blower) ขึ้น 
-  พิจารณากิจกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบในแง่ลบและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งแบ่งกลไก

การด าเนินงานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การระบุถึงปัญหา (identify) การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา 
(prevent) การลดทอนปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้น (mitigation) และ อธิบายถึงกลไกการด าเนินการ

                                                           
15  OECD. (2011). “OECD Guidelines for Multinational Enterprises.” OECD Publishing. [ระบบออนไลน์]. 

แหล่งที่มา http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en


รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

3-19 

เพ่ือจัดการปัญหา หรือความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาภายใต้กลไกการด าเนินธุรกิจและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

-  พยายามพิจารณากิจกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบในแง่ลบไม่เพียงแต่เฉพาะในธุรกิจของตน แต่ให้
ผลักดันไปสู่ผู้ผลิตวัตถุดิบข้ันกลางและผู้ที่รับจ้างด าเนินการ 

-  รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชน 
-  ร่วมมือและให้การสนับสนุนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสร้างกลไกการรับผิดชอบในการบริหาร

จัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิต โดยอาศัยมาตรฐานที่สอดคล้องกับระดับการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ร่วมกับมาตรฐานในระดับสากล 

-  ส าหรับธุรกิจที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการลงทุนข้ามชาติ ควรที่จะด าเนินการตามข้อแนะน าของ 
OECD ฉบับนี้ ร่วมกับข้อแนะน าส าหรับรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาธรรมาภิบาล 

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลว่าด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ควรเปิดเผย ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐานทั่วไป (ข้อมูลด้านสถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน โครงสร้างองค์กร และกลไกการจัดการ
ทางด้านธรรมาภิบาล) และข้อมูลเพ่ิมเติมที่มาตรฐานในการด าเนินงานยังอยู่ในช่วงการพัฒนา เช่น รายงาน
ด้านสังคม รายงานด้านสิ่งแวดล้อม รายงานด้านความเสี่ยง ซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 
คือ การท ารายงานด้านสิทธิมนุษยชน ความเสี่ยงของการด าเนินธุรกิจในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
ประเด็นปัญหา ความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชนของผู้ผลิตวัตถุดิบขั้นกลางและผู้ที่รับจ้างด าเนินการ 
นอกจากนี้ ในข้อแนะน าของ OECD ยังได้สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลผ่านการสื่อสารที่สร้างต้นทุนให้กับผู้ที่
ต้องการได้รับข้อมูลน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของชุมชนที่การรับข้อมูลข่าวสารท าได้ยาก 

ส่วนที่ 4 ด้านสิทธิมนุษยชน ว่าด้วยข้อแนะน าของ OECD ส าหรับธุรกิจข้ามชาติในประเด็นด้านสิทธิ
มนุษยชน ดังนี้ 

-  ธุรกิจควรที่จะมีการระบุเจตจ านงในการจัดการปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 
-  ธุรกิจควรที่จะมีแผนการด าเนินการที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชน 
-  การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน ควรที่จะขยายขอบเขตมากกว่าเฉพาะในกิจกรรมที่ธุรกิจ

ด าเนินการอยู่ แต่พิจารณาประเด็นปัญหา และความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหากับธุรกิจที่มีความ
เกี่ยวเนื่องด้วย 

-  มาตรฐานในการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน ควรที่จะเป็นมาตรฐานในระดับสากล ไม่ใช่แค่เฉพาะที่
จ ากัดโดยกฎหมายในประเทศ 

-  หากธุรกิจมีความเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ธุรกิจควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการ
จัดการกับปัญหา และสนับสนุนกระบวนการเยียวยา  
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ส่วนที่ 5 การจ้างงานและความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมว่าด้วยเสรีภาพ และการไม่เลือกปฏิ บัติต่อ
แรงงานตามมาตรฐานสิทธิแรงงานของ ILO ปีค.ศ. 1998 การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในเด็ก  

ส่วนที่ 6 สิ่งแวดล้อมว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ธุรกิจควรที่จะมีกลไก
การจัดการปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ 
ธุรกิจควรที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และให้การสนับสนุนการ
ปลูกฝังให้ความรู้กับสาธารณะและการร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (พนักงาน ลูกค้า ผู้ผลิตวัตถุดิบขั้นกลาง 
ผู้รับจ้างด าเนินการ ชุมชน) ในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และท าความเข้าใจกับประเด็นการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

ส่วนที่ 7 ว่าด้วยการต่อต้านการรับสินบน ซึ่งไม่มีเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง 

ส่วนที่ 8 ผลประโยชน์ของลูกค้าว่าด้วยสิทธิของผู้บริโภคท่ีจะได้รับข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการ
ที่ถูกต้อง ชัดเจน จนสามารถตัดสินใจเลือกสินค้าได้อย่างเหมาะสม และสินค้าและบริการจะต้องมีคุณภาพ ได้
มาตรฐานความปลอดภัย หรือมีค าเตือนด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ชัดเจน 

ส่วนที่ 9 ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนนี้จะไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน
โดยตรง 

ส่วนที่ 10 การแข่งขัน จะเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจภายใต้กลไกการแข่งขัน และไม่สนับสนุนการ
ท าข้อตกลงกับธุรกิจอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเพ่ือน าไปสู่การก าหนดราคา หรือปริมาณสินค้าที่น าไปสู่การจ ากัด
ปริมาณการบริโภคสินค้า ธุรกิจควรจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในกระบวนการตรวจสอบและจัดการปัญหา
อีกด้วย 

ส่วนที่ 11 ภาษี ส่วนนี้จะไม่มีเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง 

ในส่วนของกลไกการผลักดันข้อแนะน าของ OECD ส าหรับธุรกิจข้ามชาติให้มีการใช้จริงในภาคปฏิบัติ 
จะสนับสนุนให้แต่ละประเทศมีตัวแทนติดต่อ (national contact point) เพ่ือเป็นตัวกลางในการประสาน
ความร่วมมือ โดยตัวแทนติดต่อ มีหน้าที่ที่ส าคัญ คือ การเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือ
ภายในประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ การสนับสนุนการผลักดันให้ข้อแนะน านี้ได้ถูกใช้ในหมู่ธุรกิจ การ
พิจารณาเบื้องต้นถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ของภาคธุรกิจที่อาจจะมีในข้อแนะน านี้ และน าเสนอไปยังตัวแทน
ติดต่อของประเทศอ่ืนๆ หรือติดต่อกับคณะท างานด้านการลงทุน ( investment committee) เพ่ือแก้ไขข้อ
สงสัยนั้นๆ รวมทั้งการท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานให้กับคณะท างานด้านการลงทุน  (investment 
committee) ทั้งนี้ คณะท างานด้านการลงทุนจะเป็นคณะท างานหลักที่ถูกตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะ
ของ OECD เล่มนี้ 
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บทเรียนจากข้อแนะน าของ OECD ได้ให้แนวทางส าหรับภาคธุรกิจทั่วไป ไม่เฉพาะธุรกิจข้ามชาติ ใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

1.  ธุรกิจควรที่จะต้องค านึงถึงในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล มากกว่าจะพิจารณา
เฉพาะที่กฎหมายในประเทศรองรับ และควรที่จะมีการระบุเจตจ านงในการจัดการปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่
ชัดเจน 

2.  ธุรกิจควรที่จะมีกรอบการจัดการกับปัญหาใน 4 ส่วน ได้แก่ การระบุถึงปัญหา (identify) การ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา (prevent) การลดทอนปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้น (mitigation) และ อธิบายถึงกลไกการ
ด าเนินการเพ่ือจัดการปัญหา หรือความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาภายใต้กลไกการด าเนินธุรกิจและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

3.  ขอบเขตของการจัดการปัญหาไม่ควรที่จะจัดการอยู่แค่ในกิจกรรมที่ธุรกิจด าเนินการอยู่ แต่ควรที่
จะพิจารณาไปจนถึง ผู้ผลิตวัตถุดิบข้ันกลางและผู้ที่รับจ้างด าเนินการ 

 3.1.8 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises16  

ข้อแนะน าของ OECD ส าหรับรัฐวิสาหกิจ เป็นข้อแนะน าที่ถูกน าเสนอขึ้นจากผลการประชุมของ
รัฐบาลของหลายประเทศ โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใสและมีกลไกการร่วมรับผิดชอบ  

ความท้าทายของรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาธรรมาภิบาลเกิดขึ้นจากพ้ืนฐานขององค์กรที่มีกลไกการร่วม
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายกลุ่ม (ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ข้าราชการ รัฐบาล ผู้ออกกฎหมาย) ซึ่งอาจจะมี
ความต้องการด้านผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน จนอาจจะท าให้รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินการที่ไม่ตอบสนองต่อ
ผลประโยชน์ขององค์กรและสาธารณะ ข้อแนะน าของ OECD ได้น าเสนอ 3 หลักการในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
เพ่ือตอบสนองต่อความท้าทายดังกล่าว อันได้แก่ ความโปร่งใส กลไกการประเมิน และความเชื่อมโยงเชิง
นโยบาย ซึ่งสามารถสรุปออกได้เป็น 7 ส่วนที่ส าคัญ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การก าหนดเป้าหมายในการด ารงอยู่ของรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การจัดสรรสินค้า
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการด าเนินการโดยธุรกิจเอกชน หรือ สินค้ามีลักษณะเป็นสินค้าผูกขาดโดย
ธรรมชาติที่ไม่สามารถก าหนดนโยบายควบคุมได้อย่างเหมาะสม หรือ เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะ เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 การก าหนดบทบาทของภาครัฐในฐานะเจ้าของ ซึ่งควรที่จะมุ่งควบคุมรัฐวิสาหกิจโดย
สนับสนุนการพัฒนาด้านความโปร่งใส และกลไกการร่วมรับผิดชอบ 
                                                           
16

  OECD. (2015). “OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises.” 2015 
Edition. OECD Publishing. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en   

http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en


รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

3-22 

ส่วนที่ 3 รัฐวิสาหกิจกับกลไกตลาด ระบุถึงกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับรัฐวิสาหกิจ   ควรที่จะ
สนับสนุนการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกับธุรกิจเอกชนตามกลไกตลาด 

ส่วนที่ 4 สิทธิของผู้ถือหุ้น หมายถึงภาครัฐจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยให้สิทธิเท่าเทียมกัน
ระหว่างรัฐและเอกชน และสนับสนุนให้เอกชนเข้าถึงข้อมูล 

ส่วนที่ 5 ความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าด้วยการระบุความคาดหวังของภาครัฐที่ชัดเจนต่อการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่จะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้มีการจัดท ารายงานความสัมพันธ์ของ
รัฐวิสาหกิจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ 

ส่วนที่  6 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เสนอให้รัฐวิสาหกิจมีการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานสากลนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีความส าคัญต่อผู้ถือหุ้ นและประชาชนทั่วไป (เช่น 
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน) รวมทั้งมีระบบบัญชี การเปิดเผยข้อมูล มาตรฐานระบบตรวจสอบบัญชีเทียบเท่า
กับธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลควรที่จะกระท าในทุกๆ ปี และสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ตได ้

ส่วนที่ 7 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ ส่วนนี้ให้อ านาจรัฐวิสาหกิจในการ
ก าหนดแนวทางด าเนินการเชิงกลยุทธ์ และตรวจสอบการด าเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีกลไกการ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากข้อแนะน าของ OECD ส าหรับรัฐวิสาหกิจ มีดังนี้ 

1.  ข้อแนะน าของ OECD ได้ระบุถึงสิทธิผู้ถือหุ้น ว่าเป็นสิทธิอีกประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญ 

2.  การผลักดันการพัฒนามาตรฐานรายงานประจ าปีของธุรกิจ (ทั้งเอกชนและรัฐวิสาหกิจ) จะมี
มาตรฐานด้านการพัฒนาธรรมาภิบาลอยู่แล้ว การจะพัฒนามาตรฐานรายงานประจ าปีให้ครอบคลุมประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชน สามารถผลักดันได้ในรูปแบบของการผลักดันให้ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบธรรมาภิบาล หรือการแยกหมวดด้านสิทธิมนุษยชนออกมาต่างหาก 

3.  ข้อแนะน าของ OECD ได้สนับสนุนให้ในรายงานประจ าปี หรือข้อมูลการด าเนินงานของธุรกิจ 
ควรที่จะมีประเด็นเชื่อมโยงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ส่วนที่ 5) และควรที่จะเปิดเผยข้อมูลที่มีส่วนส าคัญต่อผู้ถือ
หุ้นและประชาชนทั่วไป (ส่วนที่ 6) ซึ่งข้อมูลในส่วนดังกล่าว ควรที่จะมีประเด็นทางด้านธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนเข้ามารวมอยู่ด้วย 

4.  ในภาพรวมของการพัฒนาธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนาการ
จัดการปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ จะประกอบไปด้วยกลไกที่ส าคัญ 2 กลไก ได้แก่  
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4.1  กลไกทางด้านการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจเอกชนทั่วไป ได้แก่ การเพ่ิมเติม
ข้อมูลที่จ าเป็น (เช่น ข้อมูลการเชื่อมโยงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นด้านสิทธิ
มนุษยชน)   

4.2  กลไกทางด้านธรรมาภิบาลของภาครัฐ ได้แก่ การก าหนดบทบาทของรัฐที่ชัดเจน การก าหนด
ความจ าเป็นในการสร้างรัฐวิสาหกิจ การก าหนดกฎระเบียบกฎหมายที่สนับสนุนการแข่งขัน พร้อมทั้งกลไกการ
ตรวจสอบประเมินองค์กรโดยบอร์ด และกลไกความรับผิดชอบของบอร์ด 

 3.1.9  General Comment No. 23 (2016) on the Right to Just and Favourable 
Conditions of Work (Article 7 of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights)17 

เอกสารเรื่อง สิทธิในการท างานอย่างยุติธรรมและมีสภาพการท างานที่ดีเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นโดย
องค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 2016 เพ่ือให้ข้อมูล ค าจ ากัดความและแนวทางปฏิบัติของภาครัฐเพ่ือการ
ปกป้อง คุ้มครองและเติมเต็มสิทธิดังกล่าว รวมทั้งได้มีการน าเสนอบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ให้
ความส าคัญกับสิทธิประเภทนี้อีกด้วย 

เอกสารได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ได้อธิบายถึงที่มาของสิทธิในการท างานอย่างยุติธรรมและมีสภาพการท างานที่ดี ซึ่งเชื่อมโยง
มาจากข้อตกลงระหว่างประเทศ และมาตรฐานของ ILO เป็นหลัก โดยสิทธิทางด้านแรงงานเป็นสิทธิที่มีสภาพ
เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพ่ิมเติมในนิยามของแรงงานประเภทใหม่ๆ เช่น 
แรงงานที่จ้างงานด้วยตนเอง แรงงานนอกระบบ แรงงานภาคเกษตร แรงงานผู้ลี้ภัย และแรงงานที่ไม่ได้รับ
ค่าจ้าง เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 จ าแนกนิยามที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ส าคัญ ได้แก่ ค่ าตอบแทน (remuneration) ที่เป็น
มากกว่าแค่ค่าจ้างทั่วไป ค่าจ้างที่ยุติธรรม (fair wage) ที่สะท้อนจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลากหลายปัจจัย 
สถานที่ท างานที่ปลอดภัยและมีสภาพการท างานที่ดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิในการที่จะมีสุขภาพกายและ
ใจที่ดี การไม่เลือกปฏิบัติในการให้โอกาสในการท างาน (equal opportunity) นิยามด้านการพักผ่อน การ
หยุดพักระหว่างงาน จ านวนชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม ช่วงเวลาหยุดพักผ่อนแบบมีค่าตอบแทน และการ
ท างานแบบไม่ระบุชั่วโมงท างานที่ชัดเจน  

                                                           
17  Economic and Social Council. (2016). “General comment No. 23 (2016) on the Right to Just and 

Favourable Conditions of Work (Article 7 of the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights).” United Nations. 
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ส่วนที่ 3 ระบุบทบาทของภาครัฐในการดูแลจัดการสิทธิ ซึ่งในกรณีของสิทธิในการท างานอย่าง
ยุติธรรมและมีสภาพการท างานที่ดี จะก าหนดบทบาทของภาครัฐในการมุ่งเน้นในข้อบังคับหลักที่ส าคัญ (core 
obligations) เป็นหลัก ในขณะที่ข้อบังคับอ่ืนๆ อาจจะละเว้นไม่บังคับได้ในกรณีที่มีเหตุผลจ าเป็น เช่น ในช่วง
ที่เศรษฐกิจตกต่ า เป็นต้น และแบ่งบทบาทออกเป็น 3 บทบาทเช่นเดียวกันกับสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ และ
สิทธิในการเข้าถึงการอุปโภคบริโภคน้ า โดยรัฐควรที่จะมีกลไกการตรวจสอบ ประเมินและสร้างกลไกการ
รับผิดชอบโดยการตั้งตัวชี้วัด เก็บข้อมูล การตั้งเป้าหมายและการตรวจสอบผ่านตัวชี้วัด 

นอกจากนี้ รัฐยังมีบทบาทที่ส าคัญในการแสวงหาความร่วมมือและความช่วยเหลือจากภายนอก
ประเทศ โดยในส่วนนี้ได้ระบุเพ่ิมเติมถึงบทบาทขององค์การอ่ืนๆ นอกจากภาครัฐที่อาจจะมีบทบาทในการ
จัดการสิทธิ ได้แก่ UN, ILO, World Bank, Regional Development Bank, IMF, WTO และ OHCHR  

ส่วนสุดท้ายจะอธิบายถึง ความล้มเหลวในการจัดการสิทธิของภาครัฐ ซึ่งเกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
การกระท าของภาครัฐเองที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรือการที่ภาครัฐไม่กระท าการซึ่งส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิ
ขึ้น 

เอกสารเรื่อง สิทธิในการท างานอย่างยุติธรรมและมีสภาพการท างานที่ดี ได้ให้ตัวอย่างการจัดการของ
สิทธิอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยในเอกสารได้ระบุถึง
ประเภทของแรงงานที่น่าจะมีการจ าแนกเพ่ือพิทักษ์สิทธิ ได้แก่ แรงงานหญิง แรงงานเด็ก/แก่ แรงงานพิการ 
แรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ แรงงานในชาติ แรงงานที่จ้างตนเอง แรงงานเกษตร แรงงาน
ลี้ภัย แรงงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง (แต่ท างาน) นอกจากนี้ เอกสารยังได้มีการเสนอถึงบทบาทของภาครัฐ ที่ทาง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถเข้ามาร่วมมีบทบาทด้วย ได้แก่ การร่วมตรวจตราการท างานของ
ภาครัฐ ทั้งในส่วนที่ภาครัฐด าเนินธุรกิจ (รัฐวิสาหกิจ) และในส่วนที่ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ 
ประเมินและคุ้มครองเยียวยา เช่น ผู้ตรวจสอบด้านแรงงาน ( labor inspection) การร่วมมือกับสหภาพ
แรงงานในการดูแลด้านสิทธิแรงงาน  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังสามารถเข้ามาให้ความช่วยเหลือภาครัฐในการพิจารณาถึง
ประเด็นการเลือกปฏิบัติในที่ท างาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎระเบียบ ข้อบังคับ การปิดช่องโหว่ของ
กฎหมาย และสนับสนุนในกระบวนการยุติธรรม เช่น การตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิได้รับการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สามารถเข้ามามี
บทบาทในการปลูกฝัง ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชน รวมทั้งการสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล และกลไก
การตรวจสอบ/กลไกการร่วมรับผิดชอบในประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน ท้ายที่สุดคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ควรที่จะแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการด้านสิทธิ 
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ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถเข้ามาร่วมตรวจสอบว่า
รัฐวิสาหกิจ มีการดูแลแรงงานที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงิน (ค่าตอบแทน) สภาพการท างาน การเลือกปฏิบัติ
ในที่ท างาน และการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองผลประโยชน์ตามสมควร 

 3.1.10  General Comment No. 14 (2000) on the Right to the Highest Attainable 
Standard of Health (Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights)18 

เอกสารเรื่อง สิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 
2000 เพ่ือให้ข้อมูล ค าจ ากัดความและแนวทางปฏิบัติของภาครัฐเพ่ือการปกป้อง คุ้มครองและเติมเต็มสิทธิ
ดังกล่าว รวมทั้งได้มีการน าเสนอบทบาทขององค์กรในประเทศและระหว่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับสิทธิ
ประเภทนี้อีกด้วย 

เอกสารได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 6 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 อธิบายถึงความส าคัญของสุขภาพต่อการด ารงชีวิตของประชาชน โดยการตีความทางด้าน
สุขภาพแบบกว้างจะกระทบกับสิทธิมนุษยชนด้านอ่ืนๆ อีกมาก อาทิเช่น การเข้าถึงอาหาร สิทธิของแรงงาน 
สิทธืในการเข้าถึงการศึกษา เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 จ าแนกถึงสิทธิมนุษยชนทางด้านสุขภาพที่ควรจะเป็น โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ การ
มีอยู่พร้อม (availability) การเข้าถึง (accessibility) ซึ่งหมายรวมถึง การไม่เลือกปฏิบัติ การเข้าถึงทาง
กายภาพ การเข้าถึงทางด้านเศรษฐกิจ และการเข้าถึงทางด้านข้อมูลข่าวสาร การยอมรับ (acceptability) ซึ่ง
หมายถึงการยอมรับในมาตรฐานจารีต วัฒนธรรมที่เหมาะสมของแต่ละสังคม และคุณภาพของการให้บริการ  
(quality) โดยในเอกสารได้ยกตัวอย่างถึงสิทธิทางด้านสุขภาพหลายตัวอย่าง เช่น สิทธิในสถานที่ท างานที่ดีต่อ
สุขภาพ สิทธิในการรักษาพยาบาลยามฉุกเฉิน และสิทธิในระบบประกันสุขภาพ เป็นต้น 

ส่วนที่ 3 น าเสนอบทบาทของภาครัฐในการดูแลจัดการสิทธิ ซึ่งแบ่งได้ออกเป็น 3 บทบาท ได้แก่ 
บทบาทในการเคารพสิทธิ บทบาทในการปกป้องสิทธิ และบทบาทในการเติมเต็มสิทธิ ซึ่งทั้ง 3 บทบาทจะมี
ค าอธิบายในลักษณะเดียวกันกับสิทธิการเข้าถึงการอุปโภคและบริโภคน้ า อย่างไรก็ดี ในเอกสารได้ให้ตัวอย่างที่
น่าสนใจ คือ บทบาทของภาครัฐควรจะคุ้มครองในกรณีการโฆษณาด้านสุขภาพเกินจริงด้วย นอกจากนี้ 
รัฐวิสาหกิจในการดูแลของรัฐจะต้องไม่ด าเนินธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ น้ าและดิน  

                                                           
18  Economic and Social Council. (2000). “General Comment No. 14 (2000) The Right to the Highest 

Attainable Standard of Health (Article 12 of the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights).” United Nations. 
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ส่วนที่ 4 จะอธิบายถึง ความผิดพลาดของภาครัฐในการจัดการสิทธิ ซึ่งเกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
เกิดจากการกระท าของภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเอง หรือ เกิดจากการที่ภาครัฐไม่ได้กระท าการในสิ่งที่ควร
กระท า เช่น การออกกฎหมายที่มีช่องโหว่ เป็นต้น 

ส่วนที่ 5 ให้ข้อแนะน ากลไกการผลักดันสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพไปสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยการ
ก าหนดนโยบายของภาครัฐในระดับชาติ ร่วมกับการอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือท าการวางแผน 
จัดล าดับความส าคัญ และตัดสินใจเชิงนโยบาย นอกจากนี้ ภาครัฐควรที่จะต้องมีการก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย 
และกลไกการตรวจสอบ ประเมินและกลไกการสร้างความรับผิดชอบเพ่ือสนับสนุนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพอีกด้วย  

ในส่วนสุดท้าย ได้น าเสนอข้อแนะน ากับองค์การในประเทศและระหว่างประเทศที่ส าคัญ ที่ควรจะเข้า
มามีบทบาทในการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ ได้แก่ UN, WHO, UNICEF, ILO, UNDP, UNFPA, 
World Bank, regional development banks, IMF, UNHCR, Red Cross, Red Crescent, NGOs และ 
National Medical Associations 

เอกสารเรื่อง สิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ ได้ให้บทเรียนที่ส าคัญในการพัฒนาบทบาทของ กสม. ดังนี้ 

1.  บทบาทของ กสม. ที่ส าคัญ คือ การพิจารณาข้อตกลงทางการค้า ที่อาจจะท าให้ธุรกิจมีอ านาจ
เหนือตลาด จนเป็นการกีดกันผู้บริโภค อาทิเช่น ข้อตกลง TPP 

2.  บทบาทของ กสม. ยังควรครอบคลุมถึง การโฆษณาเกินสรรพคุณ การพิจารณาผลกระทบด้าน
สุขภาพของรัฐวิสาหกิจ การพิจารณาช่องโหว่ของกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ (ซึ่งไม่จ าเพาะแค่สิทธิมนุษยชน
ด้านสุขภาพ) โดยช่องโหว่ของกฎหมายอาจจะเป็นส่วนต่างระหว่างกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศ กับ
มาตรฐานที่ควรจะเป็นในระดับสากล 

3.  การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีต่างประเทศ เป็นกลไกส าคัญอีกประการหนึ่งในการดูแลจัดการ
ด้านสิทธิมนุษยชน โดยในเอกสารได้น าเสนอรายชื่อองค์การระหว่างประเทศและองค์กรในประเทศที่น่าจะเข้า
มาดูแลด้านสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ 

4.  การดูแลจัดการปัญหา ควรที่จะมีการแยกส่วนพุ่งเป้า ที่มุ่งเน้นไปท่ีการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่จะถูก
ละเมิดสิทธิ (ซึ่งในแต่ละสิทธิอาจจะมีกลุ่มเสี่ยงที่แตกต่างกัน) 
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 3.1.11  General Comment No. 15 (2002) on the Right to Water (Arts. 11 and 12 
of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)19 

เอกสารเรื่อง สิทธิในการเข้าถึงการอุปโภคและบริโภคน้ า เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นโดยองค์การ
สหประชาชาติในปี ค.ศ. 2002 เพ่ือให้ข้อมูล ค าจ ากัดความและแนวทางปฏิบัติของภาครัฐเพ่ือการปกป้อง 
คุ้มครองและเติมเต็มสิทธิดังกล่าว รวมทั้งได้มีการน าเสนอบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ให้ความส าคัญ
กับสิทธิประเภทนี้อีกด้วย 

เอกสารได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 6 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 น าเสนอความส าคัญของน้ าต่อการด ารงชีวิต ทั้งในแง่ของการอุปโภคและบริโภค โดยในด้าน
การบริโภคจะเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมจากปัจจัยพื้นฐาน 3 ปัจจัย (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย) ส าหรับ
ด้านอุปโภคจะเน้นถึงการเข้าถึงน้ าเพ่ือการผลิต อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับคุณภาพของน้ าที่ได้มาตรฐานอีก
ด้วย 

ส่วนที่ 2 อธิบายถึงสิทธิในการเข้าถึงการอุปโภคและบริโภคน้ าที่ควรจะเป็น ซึ่งแยกออกเป็น 3 หมวด
ที่ส าคัญ คือ การมีอยู่พร้อม (availability) คุณภาพ (quality) และ การเข้าถึง (accessibility) โดยในส่วนของ
การเข้าถึง ยังแบ่งออกเป็น 4 มิติที่ส าคัญ คือ การเข้าถึงทางด้านกายภาพ การเข้าถึงทางด้านเศรษฐกิจ การ
เข้าถึงแบบไม่เลือกปฏิบัติ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 3 ระบุถึงภารกิจของภาครัฐในการดูแลจัดการสิทธิ โดยแบ่งออกเป็น บทบาทในการเคารพ 
(respect) ซึ่งหมายถึงการละเว้นปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะเป็นการแทรกแซงไม่ให้ผู้บริโภคเข้าถึงการ
ใช้บริการ บทบาทในการปกป้อง (protect) ซึ่งหมายถึงการปกป้องคุ้มครองมิให้บุคคลภายนอกเข้ามา
แทรกแซงจนเกิดการจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงบริการ และบทบาทในการเติมเต็ม ซึ่งแบ่งออกเป็น การให้ความรู้
ที่เหมาะสม การสนับสนุนธุรกิจให้มีการพัฒนาด้านคุณภาพของการให้บริการ รวมทั้งระบบจัดการน้ าเสีย และ
การเติมเต็มสิทธิให้ผู้ที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการใช้บริการ  

ทั้งนี้ ภาครัฐในส่วนนี้จะขยายความถึง รัฐวิสาหกิจด้วย โดยรัฐวิสาหกิจจะต้องค านึงถึงว่าแนวทางการ
ด าเนินการขององค์กรได้เคารพสิทธิดังกล่าวด้วยแล้ว 

ส่วนที่ 4 อธิบายถึงการละเมิดสิทธิในการเข้าถึงการอุปโภคและบริโภคน้ าของภาครัฐ ซึ่งเกิดขึ้นได้จาก
กระท าโดยภาครัฐเอง และจากการที่ภาครัฐไม่ได้กระท า (เช่น การละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือออกกฎหมาย
เพ่ือคุ้มครองสิทธิที่ดีพอ) 

                                                           
19  Economic and Social Council. (2003). “General Comment No. 15 (2002)   The Right to Water (Arts. 

11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).” United 
Nations. 
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ส่วนที่ 5 น าเสนอกลไกการขับเคลื่อนในเรื่องสิทธิ ซึ่งระบุให้ภาครัฐมีบทบาทส าคัญ ทั้งในด้านการออก
กฎหมาย การวางกลยุทธ์ในการสนับสนุน และการออกแบบนโยบายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ภาครัฐควรที่จะมี
การก าหนดมาตรวัดความก้าวหน้าในการด าเนินการ และก าหนดเป้าหมายของแต่ละมาตรวัดที่ชัดเจน รวมทั้ง
สร้างระบบกลไกความรับผิดชอบให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ หน้าที่ที่ส าคัญของภาครัฐอีก 2 ประการ คือ การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้เพ่ือสนับสนุนการดูแลจัดการสิทธิ (ส่วนที่ 3) และการออกแบบกลไกเยียวยาให้กับผู้ที่ถูก
ละเมิดสิทธิอีกด้วย 

ส่วนสุดท้ายได้น าเสนอบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ โดยให้ข้อเสนอแนะว่าองค์กรเหล่านี้ควร
จะเข้ามามีบทบาทในสิทธิเหล่านี้มากขึ้น ประกอบไปด้วย WHO, FAO, UNICEF, UNEP, UN-HABITAT , ILO, 
UNDP, IMF, IFAD, World Bank, WTO, Red Cross, Red Crescent Societies และ UNHCR 

บทเรียนที่ส าคัญท่ีได้จากเอกสารฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 

1.  เอกสารได้ระบุถึงสิทธิที่ส าคัญ คือ สิทธิในการเข้าถึงการอุปโภคและบริโภคน้ า ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้อง
กับประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนได้ เนื่องจากภาครัฐจะต้องมีการปกป้องไม่ให้บุคคลที่สาม ซึ่งหมายรวมถึง
ภาคธุรกิจในการแทรกแซงการเข้าถึงการอุปโภคและบริโภคน้ า ซึ่งเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่น  การได้รับ
สัมปทานผูกขาดแหล่งผลิตน้ า ท าให้ไม่เกิดการแข่งขันจนท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงทางเศรษฐกิจ การ
ผูกขาดสิ่งก่อสร้าง เช่น ท่อส่งน้ า ท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงน้ าทางกายภาพได้ การผลิตน้ าที่ไม่ได้คุณภาพ 
รวมทั้งการที่ผู้บริโภคไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอในการตัดสินใจเลือกบริโภค  

2.  กรอบบทบาทภารกิจของรัฐในการดูแลจัดการสิทธิ เป็นกรอบที่สามารถด าเนินการได้กับสิทธิ
ประเภทอ่ืนๆ เช่นเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 บทบาท คือ บทบาทในการเคารพ บทบาทในการปกป้อง 
และบทบาทในการเติมเต็ม บทบาทของภาครัฐยังขยายความไปถึงการด าเนินการทางธุรกิจของภาครัฐ 
(รัฐวิสาหกิจ) ที่อาจจะกระทบสิทธิของประชาชนอีกด้วย 

3.  แนวทางการขับเคลื่อนของภาครัฐ ได้ให้ข้อเสนอแก่ภาครัฐ ถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดการกับ
สิทธิโดยตรง เช่น การออกกฎหมาย การวางกลยุทธ์ในการสนับสนุน ในขณะเดียวกัน แนวทางการขับเคลื่อนก็
ได้ให้ข้อเสนอถึงกลไกการประเมิน ตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบ ซึ่งทั้งสองส่วนควรที่จะมีการตรวจสอบโดย
องค์กรอิสระ ซึ่งอาจจะเป็น กสม. ที่เข้ามามีบทบาทสนับสนุนในส่วนนี้ 

4.  เอกสารได้น าเสนอรายชื่อองค์การระหว่างประเทศที่ค านึงถึง หรือ ควรค านึงถึงในประเด็นด้าน
สิทธิในการเข้าถึงการอุปโภคและบริโภคน้ า ซึ่งควรจะผสานความร่วมมือเป็นภาคีในการสนับสนุนการคุ้มครอง
ด้านสิทธิมนุษยชน 
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3.2  มาตรฐานต่างประเทศที่อาจจะน ามาศึกษาเพ่ือน ามาเสริมประเด็นด้านธุรกิจ และสิทธิ
มนุษยชน 

นอกเหนือจากมาตรฐานและเครื่องมือสากลแล้ว ยังมีมาตรฐานอ่ืนๆ จากต่ างประเทศที่อาจจะ
เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจโดยทางคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้  

3.2.1  Leading for Change: A blueprint for cultural diversity and inclusive 
leadership โดย คณะท างานด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความมีส่วนร่วมของผู้น า20 

Leading for Change: A blueprint for cultural diversity and inclusive leadership ถูกจัดท า
ขึ้นโดยคณะท างานด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความมีส่วนร่วมของผู้น า เพ่ือเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในองค์กรของประเทศออสเตรเลีย คณะท า งานฯ เกิดขึ้นจาก 
ความร่วมมือกันระหว่าง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ส าคัญ 4 องค์กร 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยด้านธุรกิจซิดนีย์ (University of Sydney Business School) บริษัท Westpac บริษัท 
Price Waterhouse Cooper ประเทศออสเตรเลีย และบริษัท Telstra  

ในเอกสารดังกล่าว ได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ การน าเสนอสถานการณ์ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน การน าเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาองค์กรให้มี
ความหลายหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น และข้อเสนอแนะเพ่ือให้องค์กรภาคธุรกิจสามารถพัฒนาองค์กรให้มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 

สถานการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน พบว่า ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยประชากรร้อยละ 28 ของประเทศมีภูมิล าเนาเกิดนอกประเทศ และร้อย
ละ 20 มีบิดา-มารดาทีเ่กิดนอกประเทศ ซึ่งท าให้ภาพรวม ร้อยละ 32 ของประชากรมีเชื้อสายที่ไม่ใช่แองโกล -
เซลติค อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนดังกล่าวกับสัดส่วนของผู้น าในสาขาหลักๆ ของประเทศ ได้แก่ 
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (CEOs) ผู้แทนราษฎรและผู้แทนวุฒิสภา รัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรี ต าแหน่งผู้น าใน
ผู้ให้บริการภาครัฐ และผู้น ามหาวิทยาลัย จะพบว่า สัดส่วนของผู้น าในสาขาหลักๆ ยังคงมีเชื้อสายแองโกล - 
เซลติคเป็นหลัก (ประมาณร้อยละ 76-85) ซึ่งสะท้อนถึงช่องว่างในการพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในกลุ่มผู้น า 

ในส่วนที่สอง เอกสารได้น าเสนอหลักฐานเชิ งประจักษ์ที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรให้มีความ
หลากหลายมากข้ึน โดยพิจารณาจากโอกาสที่ผลประกอบการของธุรกิจจะดีกว่ามัธยฐานของอุตสาหกรรม ซึ่ง

                                                           
20  Australian Human Rights Commission. (2016). “Leading for Change: A blueprint for cultural  

diversity and inclusive leadership.” Sydney. 
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พบว่า องค์กรธุรกิจที่มีความหลากหลายทางเพศสภาพและธุรกิจที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จะมี
โอกาสที่ผลประกอบการของธุรกิจจะออกมาดีกว่า 

ในส่วนสุดท้ายจะเป็นข้อเสนอเพ่ือให้องค์กรภาคธุรกิจ สามารถพัฒนาองค์กรให้มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1.  ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเข้าใจและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

2.  องค์กรจะต้องมคีวามสามารถในการจัดเก็บข้อมูลและวัดสถานภาพปัญหา ซึ่งจะสามารถน าไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ 

3.  องค์กรจะต้องฝังแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้ในเป้าหมาย กลยุทธ์ และการ
วัดผลด าเนินงานขององค์กร 

4.  องค์กรจะต้องวางระบบในการจัดการกับปัญหาความล าเอียงและการเลือกปฏิบัติ ซึ่งประกอบไป
ด้วย การสร้างความตระหนักรู้ การให้การศึกษา และการฝึกอบรม 

5.  องค์กรควรที่จะวางแนวทางการพัฒนาผู้น าโดยวิธีการที่แตกต่างกัน แต่มีความเหมาะสมกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

ในภาพผนวก ได้มีการสรุปถึงวิธีการในการวิเคราะห์ประเมินวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งครอบคลุม
ไปถึงการใช้กลไกการตรวจสอบโดยผู้รู้เสมอกัน (peer review) เพ่ือให้แน่ใจว่าการประเมินสถานการณ์ออกมา
ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

บทเรียนส าคัญที่ได้จากหนังสือ Leading for Change: A blueprint for cultural diversity and 
inclusive leadership สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.  สิทธิมนุษยชนทางด้านธุรกิจจะเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในระดับผู้น าขององค์กรด้วย  

2.  หนังสือเล่มนี้ได้แสดงถึง ตัวอย่างการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน บนพื้นฐานของงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ 

3.  กลไกการแก้ไขปัญหาที่ถูกน าเสนอ เป็นกลไกการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร ซึ่งสามารถน ามาปรับ
ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร เช่น การเลือกปฏิบัติต่อแรงงานทั่วไป แรงงาน
สูงอายุ หรือแรงงานทุพพลภาพ  

4.  กลไกการแก้ปัญหาจะถูกน าไปใช้เป็นข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงานประจ าปีของธุรกิจ เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางให้ธุรกิจไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา 
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 3.2.2  Lesson Learned from Modern Slavery Act 2015 of United Kingdom  

ในปีค.ศ. 2015 ประเทศอังกฤษได้ออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยแรงงานทาส (Slavery Act) ซึ่งเป็น
กฎหมายที่มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมประเด็นแรงงานทาสที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการระบุถึงประเด็น
ส าคัญๆ ที่ประเทศอังกฤษให้ความส าคัญเป็นพิเศษ ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบของการใส่หมวดข้อกฎหมายที่
ส าคัญๆ แยกออกจากหมวดข้อกฎหมายหลักที่ใช้บังคับทั่วไปในทุกๆ กรณี 

ในภาพรวม ประเทศอังกฤษได้แบ่งหมวด (part) ของกฎหมายออกเป็น  7 หมวด ประกอบไปด้วย  
1. การกระท าผิดกฎหมายแรงงานทาส 2. อ านาจศาลในการออกค าสั่งป้องกัน (prevention order) 3. การ
บังคับใช้กฎหมายทางทะเลที่เกี่ยวข้อง 4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 5. การปกป้อง คุ้มครองผู้ตก
เป็นเหยื่อแรงงานทาส 6. การเพ่ิมความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานการผลิต (supply chain) 7. หมวดอ่ืนๆ 

ในรายละเอียด ในหมวดแรก จะเริ่มต้นด้วย การนิยามแรงงานทาสว่าลักษณะใดถือว่าเป็นแรงงาน
ทาส ตามด้วยการนิยามผู้กระท าผิดแรงงานทาส ว่าเกิดขึ้นจากการกระท าโดยตรง หรือมีส่วนร่วมที่ท าให้เกิด
การใช้แรงงานทาส ในส่วนสุดท้ายจะเป็นการระบุถึงบทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิดในรูปแบบต่างๆ 

หมวดที่ 2  ให้อ านาจศาลในการออกค าสั่งป้องกัน โดยศาลสามารถสั่งจ ากัดพฤติกรรมของผู้ต้องหา 
เช่น การห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เป็นต้น  

หมวดที ่3  ระบุถึงขอบเขตอ านาจทางทะเล เนื่องจากประเทศอังกฤษ มีการแบ่งอ านาจทางทะเล
ออกเป็นขอบเขตอ านาจของอังกฤษ ขอบเขตอ านาจของสก็อตแลนด์ และขอบเขตอ านาจของไอร์แลนด์เหนือ  

หมวดที่ 4  ระบุถึงขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศอังกฤษ  
ดังนี้  

ข้อ 40 ระบุถึงกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ข้อ 41 ก าหนดบทบาทท่ัวไปของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้ 

1.  สนับสนุนการใช้หลักปฏิบัติที่ดี ในการป้องกัน (prevention) การตรวจพบ (detection) การ
สืบสวน (investigation) และกระบวนการฟ้องร้อง (prosecution) ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทาส รวมไปถึงการ
ระบุตัวตน และให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเหยื่อแรงงานทาส 

2.  ระบุตัวอย่าง ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถเลือกกระท า ดังนี้ 

-   จัดท าและเสนอรายงานให้กับภาครัฐ ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ภาครัฐร้องขอให้
ด าเนินการ หรือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมสิทธิมนุษยชน 

-  ให้ค าแนะน าภาครัฐในการพัฒนาการด าเนินการ 
-  ให้การสนับสนุนการท าวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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-  การให้ข่าวสารข้อมูล การศึกษาและการจัดอบรม 
-  การท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษากับภาครัฐ องค์กรที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป 
-  การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป 

ข้อ 42 ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และรายงานประจ าปี 
โดยแผนยุทธศาสตร์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ในขณะที่รายงานประจ าปีจะต้องครอบคลุมถึงการ
ประเมินเป้าหมาย และส่วนมุ่งเน้นในปีที่ผ่านมา และส่วนที่จัดท าและรายงานให้แก่รัฐ รวมทั้งผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้มีการด าเนินการในรอบปีที่
ผ่านมา 

ข้อ 43 ให้อ านาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการร้องขอความร่วมมือ และข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามกฎหมาย  

ข้อ 44 ก าหนดขอบเขตการท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยก าหนดมิให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช้อ านาจเฉพาะในกรณีปัญหาใดปัญหาหนึ่ง แต่ให้อ านาจในการพิจารณา
คดี และดึงข้อสรุปออกมาเป็นกรณีศึกษาทั่วไป 

หมวดที่ 5 ให้ความคุ้มครองแก่เหยื่อแรงงานทาส ซึ่งรวมไปถึงการคุ้มครองพยาน การให้ความ
ช่วยเหลือพิเศษแก่แรงงานทาสที่เป็นเด็ก  

หมวดที่ 6 ออกกฎหมายเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานการผลิต (supply chain) โดย
ก าหนดให้ธุรกิจทีภ่าครัฐก าหนด (เช่น ก าหนดรายได้ข้ันต่ า) ต้องจัดท าข้อความแถลง (statement) ซึ่งระบุถึง 

-  โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการท าธุรกิจ และธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานที่เก่ียวข้อง   
-  นโยบายของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับปัญหาการค้าแรงงานทาส 
-  การด าเนินการของธุรกิจเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา หรือแก้ไขปัญหาการค้าแรงงานทาสในธุรกิจเอง 

และในห่วงโซ่อุปทานที่เก่ียวข้อง 
-  ส่วนของธุรกิจ และห่วงโซ่อุปทานที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาแรงงานทาส 
-  ประสิทธิผลของการด าเนินการของภาคธุรกิจ 
-  การฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกับประเด็นแรงงานทาส 

นอกจากนี้ ธุรกิจต้องท าการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็ปไซด์ (ถ้ามี) หรือต้องตอบสนองต่อผู้ร้องขอ
ข้อมูลภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีการร้องขอ 

หมวดที่ 7 เป็นหมวดที่แสดงถึงกฎระเบียบ และรายละเอียดอ่ืนๆ ซึ่งประกอบไปด้วย การก าหนดให้
ภาครัฐต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มนักเลง ต่อปัญหาแรงงานทาส การให้ค าอธิบายเพ่ิมเติม
ส าหรับข้อกฎหมายในหมวดที่ผ่านๆ มา และประเด็นปลีกย่อยอื่นๆ 
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บทเรียนจากการวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยแรงงานทาสสมัยใหม่ปีค.ศ. 2015 ของประเทศอังกฤษ 
สามารถน ามาปรับใช้กับไทยได้ใน 2 รูปแบบ คือ  

1.  การให้อ านาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายใต้กรอบกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
สามารถน ามาใช้เทียบเคียงเป็นบทบาทที่ควรจะเป็นส าหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศ
ไทย 

2.  การผลักดันกลไกการแก้ไขปัญหาโดยภาคธุรกิจเอง ซึ่งกระท าโดยการบังคับให้ธุรกิจต้องพิจารณา
ปัญหาไม่เฉพาะเพียงที่ธุรกิจด าเนินการอยู่ แต่ครอบคลุมไปถึงห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่ธุรกิจด าเนินการอยู่ด้วย 
อีกทั้งยังก าหนดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมไปถึงการฝึกอบรม
พนักงาน ซึ่งเป็นการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานบางอย่างที่บริษัทควรกระท าในทางอ้อม นอกจากนี้ ใน
กฎหมายยังก าหนดให้ธุรกิจมีความโปร่งใสทางด้านการเปิดเผยข้อมูลภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งเป็น
ช่องทางที่ส าคัญที่สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาสังคม  

 3.2.3 Human Rights in Supply Chains: Promoting Positive Practice21 

เอกสาร Human Rights in Supply Chains: Promoting Positive Practice เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือกันระหว่าง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย สถาบันออสเตรเลียส าหรับการดูแลด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Australian Centre for Corporate Social Responsibility) 
และเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Global Compact Network) โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
สนับสนุนการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรภาคธุรกิจ ผ่านการบริหารจัดการธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของ
บริษัทตนให้มีความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจในห่วงโซ่
อุปทานของบริษัทของตนมีความส าคัญ เนื่องจากโดยมากแล้ว ธุรกิจที่ค านึงถึงด้านสิทธิมนุษยชนมักจะมุ่งเน้น
ไปที่การด าเนินงานที่ธุรกิจมีอ านาจในการก ากับดูแลเป็นหลัก ซึ่งท าให้กรอบการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภาคธุรกิจ จะมุ่งเน้นที่การด าเนินการภายในองค์กรเป็นหลัก หนังสือเล่มนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ธุรกิจ
สามารถที่จะพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของตนให้มีความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน
มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

ในหนังสือได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 7 ส่วน โดยใน 2 ส่วนแรกจะเป็นการเกริ่นน าภาพรวมของ
เนื้อหาของทั้งเล่ม และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษา 

ส่วนที่ 3 จะน าเสนอการทบทวนพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน และอธิบายถึงจุดเริ่มของ
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการบริหารจัดการธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทว่ามีจุดเริ่มในช่วงทศวรรษที่ 

                                                           
21  ACCSR, AHRC, GCNA. (2015). “Human Rights in the Supply Chains: Promoting Positive Practice.”  

Melbourne. 
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1990s โดยมีมูลเหตุมาจากกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบริษัทข้ามชาติ ในส่วนนี้ยังได้มีการอธิบายถึง
ทัศนคติในอดีตของการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนของธุรกิจในประเทศออสเตรเลียว่า มักจะมองว่าเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นนอกประเทศเป็นหลัก จนกระทั่งสังคมเกิดการตื่นตัวขึ้นในปี ค.ศ. 2015 เนื่องจากบริษัทสื่อ ของ
ออสเตรเลียได้มีการน าเสนอหลักฐานการละเมิดสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานของธุรกิจห่วงโซ่อุปทานของออสเตรเลีย 
การน าเสนอในส่วนนี้ปิดท้ายด้วยการให้หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนว่าธุรกิจเริ่มเห็นความส าคัญของปัญหา
สิทธิมนุษยชนเพ่ิมมากข้ึน พร้อมๆ กับการให้ความส าคัญกับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน 

ส่วนที่ 4 เป็นการส ารวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจ ถึงมูลเหตุที่ภาคธุรกิจหันมาสนใจด้าน  
สิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น ผลส ารวจพบว่าปัจจัยส าคัญที่ก าหนดความสนใจของภาคธุรกิจ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน
เป็นหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะกระท า สิทธิมนุษยชนสะท้อนถึงคุณค่าของพนักงานและเป็นสิ่งที่
คาดหวังขององค์กร สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างตราสินค้าและการสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท และ
สิทธิมนุษยชนท าให้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ดี ผลส ารวจ
พบว่า ปัจจัย 3 ปัจจัยที่มีบทบาทน้อยในการก าหนดความสนใจของภาคธุรกิจ ได้แก่ ผลกระทบในแง่ลบที่เคย
เกิดข้ึนกับภาคธุรกิจ กฎระเบียบของภาครัฐ และแรงกดดันจากผู้บริโภคและผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผลการส ารวจ
แยกรายสาขาการผลิต ยังพบว่า ธุรกิจการเงิน การธนาคารและการประกันภัยจะให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับ
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเนื่องจากการสภาพแข่งขันในตลาด ในขณะที่ ธุรกิจด้านการเกษตร และห่วงโซ่
อุปทานอาหารสด จะให้ความส าคัญกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในภาพรวมที่น้อยกว่าสาขาการผลิตอ่ืนๆ ซึ่ง
สะท้อนว่า ธุรกิจในสาขาที่แตกต่างกันอาจจะมีให้ความส าคัญกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในระดับที่แตกต่างกัน  

ส่วนที่ 5 จะเป็นการน าเสนอสถานการณ์ในการจัดการกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันของ  
ภาคธุรกิจ ซึ่งพบว่า ธุรกิจเกือบร้อยละ 90 จะให้ความส าคัญกับการจัดการในส่วนที่ธุรกิจมีอ านาจโดยตรงเป็น
หลัก ในขณะที่การด าเนินการในล าดับรองลงมาจะประกอบไปด้วย การจัดการกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินการของธุรกิจ การอาศัยความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาก าไร และกับธุรกิจประเภทเดียวกันใน
อุตสาหกรรมก็เป็นอีกกลุ่มการด าเนินการที่ส าคัญ 

เมื่อพิจารณาการให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนในรายประเด็น พบว่าธุรกิจให้ความส าคัญกั บ
ประเด็นการไม่เลือกปฏิบัติในองค์กร ความปลอดภัยในการท างาน ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม การ
เข้าไปเชื่อมโยงกับชุมชน ความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพ และความลับส่วนบุคคล เป็นหลัก ในขณะที่ประเด็น
ที่มีความส าคัญรองลงมา ประกอบไปด้วย สิทธิของคนพ้ืนเมือง สิทธิในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของรัฐ สิทธิ
ด้านสิ่งแวดล้อม เสรีภาพในการแสดงออก และสิทธิในการรวมกลุ่มสมาคมเพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง และเมื่อ
พิจารณาแยกรายสาขาจะพบว่าแต่ละสาขาจะมีความมุ่งเน้นในสิทธิที่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน 

ในส่วนที่ 6 จะเป็นการน าเสนอผลส ารวจถึงอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการ
บริหารจัดการธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่ส าคัญ 2 อันดับแรก คือ ข้อจ ากัดในการ
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ตรวจสอบธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน ข้อจ ากัดด้านก าลังคนและอ านาจในการตรวจสอบ ส าหรับปัจจัยที่มี
ความส าคัญในล าดับรองลงมา ประกอบไปด้วย ปัญหาความไม่ เข้าใจที่ชัดเจนในส่วนความรับผิดชอบของ
บริษัทตน ปัญหาต้นทุนการด าเนินการตรวจสอบ ปัญหาความไม่เข้าใจที่ชัดเจนถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจริง 
ปัญหาการขาดการร่วมสนับสนุนจากผู้บริโภคและนักลงทุน และปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ 

ในส่วนสุดท้าย จะมีการน าเสนอแนวทางที่ธุรกิจสามารถที่จะพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือให้ธุรกิจใน
ห่วงโซ่อุปทานมีความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 5 ข้อเสนอที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.  ธุรกิจควรที่จะเปลี่ยนรูปแบบจากการว่าจ้างผู้ผลิตวัตถุดิบ/วัตถุดิบขั้นกลางแบบระยะสั้น มาเป็น
การสร้างความเชื่อมโยงในระยะยาว ซึ่งท าให้ธุรกิจสามารถเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาการด าเนินงานและ
มีอ านาจในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น 

2.  ธุรกิจควรจับมือกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรองและแก้ไขปัญหา
ให้ดียิ่งขึ้น 

3.  ธุรกิจควรที่จะปรับปรุงองค์กรของตนเองให้มีกลไกความรับผิดชอบต่อสังคม ซี่งหมายถึง ธุรกิจ
จะต้องมีการก าหนดเป้าหมายและดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งสร้างความเชื่อใจและความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

4.  ธุรกิจควรที่จะพิจารณาเครือข่ายในระดับสากลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานการผลิตของ
ตนเอง รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สมัยใหม่ 
และมาตรฐานสากลที่ส าคัญ 

5.  ธุรกิจควรที่จะอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

หนังสือเล่มนี้ ได้ให้บทเรียนที่ส าคัญหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.  หนังสือเล่มนี้แสดงตัวอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้ ในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ กับองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแบบพุ่งเป้า และสอดคล้องกับ
มาตรฐานในระดับสากล 

2.  หนังสือเล่มนี้ ได้แสดงตัวอย่างของวิธีการด าเนินงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านการส ารวจภาค
ธุรกิจในประเด็นที่เกี่ยวข้องแบบพุ่งเป้า โดยครอบคลุมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน แนวทางการด าเนินการที่
ส าคัญ และประเด็นอุปสรรค ซึ่งท าให้เข้าใจถึงมุมมองของภาคธุรกิจในเชิงลึก 

3.  หนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาสิทธิมนุษยชนผ่านการบริหารจัดการธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของ
บริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งกลจักรที่ส าคัญในการจัดการปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ 
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4.  หนังสือเล่มนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะบางส่วนที่จะน ามาปรับมาใช้กับกรณีของประเทศไทยได้ โดย 
เฉพาะอย่างยิ่ง การปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 

 3.2.4  Transparency in Corporate Reporting: Assessing Emerging Market 
Multinationals22 

รายงานความโปร่งใสของรายงานภาคธุรกิจ ผลการประเมินองค์กรข้ามชาติในตลาดที่ก าหนดเกิดใหม่ 
เป็นรายงานที่จัดท าขึ้นโดยองค์การโปร่งใสระดับสากล (Transparency International) เพ่ือสรุปผลการ
ประเมินความโปร่งใสของภาคธุรกิจส าหรับองค์กรข้ามชาติในตลาดที่ก าหนดเกิดใหม่ โดยมีเป้าหมายส าคัญ
ของรายงานอยู่ที่การสนับสนุนการพัฒนารายงานภาคธุรกิจให้มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะเป็นพ้ืนฐานที่
ส าคัญในการตอบโจทย์การพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ 

ผลการประเมิน พบว่าองค์กรข้ามชาติในตลาดที่ก าหนดเกิดใหม่ ยังมีความโปร่งใสที่ต่ ากว่ามาตรฐาน
ในระดับสากล และต่ ากว่าความคาดหวังที่ควรจะเป็นส าหรับธุรกิจข้ามชาติ นอกจากนี้ หากพิจารณาแยกธุรกิจ
เป็นกลุ่ม จะพบว่าธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ จะมีความโปร่งใสมากกว่าองค์กรรัฐวิสาหกิจ และธุรกิจนอกตลาด
หลักทรัพย ์

ในรายงานยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความโปร่งใสในรายงานภาคธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปได้ 
ดังนี้ 

1.  ช่องทางสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ควรที่จะเป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร 

2.  ธุรกิจที่เป็นองค์กรข้ามชาติในตลาดที่ก าหนดเกิดใหม่ ควรที่จะพัฒนาโดยอาศัยบทเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านความโปร่งใส 

3.  เพ่ือแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นให้ประสบผล คนในองค์กรต้องรับรู้และทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสม ซึ่งหมายถึง ธุรกิจต้องมีคู่มือที่ให้ความรู้กับพนักงานในองค์กรของตน 

4.  ภาครัฐควรที่จะต้องมีกฎหมายที่เข้มงวด รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง รวมทั้งการวาง
กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนว่าธุรกิจจะต้องเปิดเผยข้อมูลถึงความพยายามของตนในการแก้ไขปัญหา 

5.  นักลงทุนควรที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ โดยเพ่ิมความต้องการด้านความโปร่งใส
ให้มากขึ้น และเลือกการลงทุนโดยอาศัยข้อมูลความโปร่งใสของธุรกิจร่วมด้วย 

                                                           
22  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. “Transparency in Corporate 

Reporting – Assessing Emerging Market Multinationals.” Transparency International International 
Secretariat. 
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6.  ภาคประชาสังคมควรที่จะเพ่ิมความต้องการด้านความโปร่งใสให้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน และควร
ที่จะมีบทบาทในการตรวจสอบ วิเคราะห์และกระจายข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการติดต่อกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานของธุรกิจให้ดีมากยิ่งขึ้น 

รายงานความโปร่งใสของรายงานภาคธุรกิจ ได้ให้บทเรียนที่ส าคัญในการประยุกต์ใช้กับการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย ดังนี้ 

1.  รูปแบบการวิเคราะห์ความโปร่งใสของภาคธุรกิจ สามารถน ามาเป็นตัวอย่างเทียบเคียงเพ่ือ
วิเคราะห์ว่า ธุรกิจมีความมุ่งมั่นมากน้อยเพียงใดในการดูแลจัดการปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการ
แก้ไขปัญหาภายในองค์กรเอง โดยในรายงานได้แสดงวิธีการค านวณคะแนน โดยใช้ค าถามส าหรับการวิเคราะห์
รายงานประจ าปีว่า มีรายการที่ควรจะมีหรือไม่ (การปรับใช้ต้องการมาตรฐานของค าถามว่าประเด็นไหนส าคัญ
ต่อปัญหาสิทธิมนุษยชน เช่น ระบุอย่างเด่นชัดว่าในรายงานจะต้องมีส่วนที่ระบุถึง การรักษากฎหมายใน
ประเด็นที่สนใจ การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ การวางกฎระเบียบให้กับพนักงาน และ/หรือ การวาง
กฎระเบียบให้กับธุรกิจที่เก่ียวข้อง เป็นต้น) 

2.  ข้อเสนอแนะในการเพ่ิมความโปร่งใสของรายงานภาคธุรกิจ สามารถน ามาปรับใช้เป็น
ข้อเสนอแนะในการดูแลจัดการปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนได้อีกด้วย 

3.2.5  เอกสาร ความเต็มใจที่จะท างาน (Willing to Work) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ออสเตรเลีย23 

เอกสารความเต็มใจที่จะท างาน (Willing to Work) เป็นการน าเสนอผลการศึกษาของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลียในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเลือกปฏิบัติต่อแรงงานสูงอายุ และ
แรงงานทุพพลภาพในประเทศออสเตรเลีย  

ในภาพรวม การศึกษาในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเลือกปฏิบัติต่อแรงงานสูงอายุ และ
แรงงานทุพพลภาพในประเทศออสเตรเลีย ได้ครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ สถานการณ์ที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน มุมมองและความเชื่อของผู้ที่เก่ียวข้อง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลียยังได้มีการน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน  

ผลการศึกษาในรายละเอียด สามารถสรุปใจความส าคัญ ได้ดังนี้ 

1.  ผลการศึกษาได้เกริ่นน าถึงสิทธิของแรงงานสูงอายุ และแรงงานทุพพลภาพในการท างาน โดยได้
ระบุว่าสิทธิในการท างานครอบคลุมไม่เฉพาะผู้ที่มีงานท า แต่ยังรวมไปถึงผู้ที่ก าลังหางานอีกด้วย 

                                                           
23  Australian Human Rights Commission. “Willing to Work: National Inquiry into Employment   

Discrimination Against Older Australians and Australians with Disability.” Easy Read version. 
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2.  การน าเสนอสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อยู่ในรูปแบบทางสถิติที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
ได้แก่ 

-  สัดส่วนผู้สูงอายุในก าลังแรงงานมีน้อยกว่ากลุ่มแรงงานอายุ 18-64 ปี (ร้อยละ 16 เทียบกับ
ร้อยละ 83) 

-  ผู้สูงอายุต้องใช้เวลาในการหางานโดยเฉลี่ยกว่า 68 สัปดาห์  
-  ผลส ารวจความคิดเห็น พบว่าร้อยละ 27 ของแรงงานอายุมากกว่า 50 ปีถูกเลือกปฏิบัติใน

ระหว่างการท างาน 
-  กลุ่มคนทุพพลภาพประมาณร้อยละ 50 อยู่ในก าลังแรงงาน แต่มีเพียงร้อยละ 27 ของคน

ทุพพลภาพที่มีงานท าเท่านั้น ที่ได้รับงานแบบประจ า 
-  กลุ่มคนทุพพลภาพต้องใช้เวลายาวนานกว่าในการหางานเมื่อเทียบกับคนทั่วไป 
-  ผลส ารวจความคิดเห็น พบว่าร้อยละ 8 ของคนทุพพลภาพถูกเลือกปฏิบัติ 

3.  ผลส ารวจมุมมองและความเชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

แรงงานสูงอาย ุ มองว่าไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน มักจะถูกยกเลิกสัญญาจ้างงานก่อนในกรณีท่ี
ธุรกิจประสบปัญหา และมีการเลือกปฏิบัติในการท างานจากผู้ร่วมงานอันเนื่องมากจากอคติ 

แรงงานทุพพลภาพ มองว่าตนเองประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับแรงงานสูงอายุ และประสบปัญหา
เพ่ิมเติมคือ ความยากในการเข้าถึงสถานที่ท างาน และปัญหาความยากในการร้องขอข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
ท างาน 

ผู้ร่วมงานและสังคม มองว่าแรงงานสูงอายุและแรงงานทุพพลภาพมีประสิทธิภาพการท างานที่ไม่ดี 
และเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 

ผู้ว่าจ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจที่จ าเป็นท าให้เกิดการสร้างสังคมในบริษัทที่ยอมรับการอยู่ร่วมกัน 
และไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างครบถ้วน 

ภาครัฐ ในบางกรณีโครงการภาครัฐที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหา กลับมีปัญหาขาดประสิทธิภาพใน
การด าเนินการเอง 

4.  ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ประกอบไปด้วย 3 ข้อเสนอหลักๆ ดังนี้ 

-  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ประกอบไปด้วย การตั้งต าแหน่งรัฐมนตรี
ด้านอายุยืนขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ดูแลปัญหา และการจัดท าแผนชาติเพ่ือดูแลแรงงานทั้ง 2 
ประเภทโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับแรงงานสูงอายุ 
และการปลูกฝังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการพิจารณา
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จ้างงานโดยภาครัฐเอง หรือพิจารณาท าธุรกรรมซื้อ/ขายสินค้าและบริการกับภาคเอกชนที่มี
การจ้างงานทั้ง 2 ประเภทในระดับท่ีสูง  

-  ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของภาครัฐที่เป็นอยู่ ประกอบไปด้วย 
การปรับปรุงกฎระเบียบ และนโยบายให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหา เช่น การยกเลิกกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานแรงงานสูงอายุ หรือแรงงานทุพพลภาพ การวางนโยบาย
สนับสนุนการจ้างงานทั้งสองประเภท รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของแรงงานทั้ง 
2 กลุ่มให้ชัดเจน 

-  ข้อเสนอแนะกับภาคธุรกิจ ประกอบไปด้วย การให้ความส าคัญตั้งแต่ระดับผู้บริหาร/ผู้จัดการ 
การให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาแก่พนักงานบริษัททุกคน การจ้างงานและการเลือกข้ันต าแหน่ง
ที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และการสร้างสังคมการท างานที่ปราศจากอคติต่อแรงงานทั้ง 2 
กลุ่ม 

หนังสือ ความเต็มใจที่จะท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย ได้ให้บทเรียนที่
ส าคัญต่อการก าหนดแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของ กสม. ดังนี้ 

1.  กิจกรรมที่ส าคัญในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน ก็คือ การจัดท ารายงานสภาพ
ปัญหาสิทธิมนุษยชนรายประเด็น ซึ่งจะท าให้ทราบถึง สภาพปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขนาดของปัญหา รวมทั้ง
ทัศนคติ มุมมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2.  กิจกรรมที่ส าคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง ก็คือ การประเมินความเหมาะสม และความครอบคลุมของ
กฎหมาย เพราะกฎหมายจะเป็นตัวก าหนดมาตรฐานพฤติกรรมขั้นต่ าของภาคธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3.  นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้ประมวลบทบาทที่ กสม. สามารถเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนได้ ดังนี้ 

-  การเข้าร่วมกับภาครัฐในการจัดท าแผนในระดับชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
-  การเข้าไปเป็นภาคีสนับสนุนให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้มีการจัดฝึกอบรมที่ตรงกับกลุ่ม

แรงงานที่มีปัญหา 
-  การด าเนินการปลูกฝัง ให้ความรู้กับภาครัฐ องค์กรที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ภาคธุรกิจ 

และภาคประชาชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
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3.3  บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศอื่นๆ 

 ปัจจุบันมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติในกว่า 100 ประเทศทั่วโลกหน่วยงาน
เหล่านี้มีอ านาจตามกฎหมายในแต่ละประเทศแตกต่างกัน โดยหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติทั่วโลก
สามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ24 ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ผู้ตรวจการแผ่นดินและสถาบันสิทธิมนุษยชน ซึ่งโครงสร้าง รูปแบบ อ านาจตามกฎหมายและบทบาทหน้าที่ที่
แตกต่างกันนั้น ส่งผลต่อลักษณะการท างาน กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติการของหน่วยงานสิทธิมนุษยชนใน
ระดับชาติในประเด็นละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาแนวทางของ
หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 4 ประเทศ โดย
มีสาระพอสังเขปได้ ดังนี้ 

 3.3.1  สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก (The Danish Institute for Human Rights: DIHR) 

สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก (Denmark Institute of Human Rights - DIHR) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 
2526 ภายใต้ชื่อ Danish Centre for Human Rights ก่อนที่จะมีการปรับปรุงสถานะขององค์กรที่แยก
ออกมาเป็นอิสระในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติสถาบันระดับชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2555 
(Denmark’s National Human Rights Institution Act no. 553/2012) มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2556  

รูปแบบของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กใช้รูปแบบสถาบันสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Institute) ซึ่งเป็นรูปแบบขององค์กรที่อยู่ในรัฐที่มีหน่วยงานเฝ้าระวังที่ดีพอประมาณระดับหนึ่ง และมี
วัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นพ้ืนฐาน โดยไม่ได้ท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน แต่มุ่งเน้นไปที่การให้
ความรู้ เผยแพร่ข้อมูล งานวิจัย นอกจากนี้ โครงสร้างการท างานของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กแสดงให้
เห็นถึงภารกิจหลัก คือ การด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ภายใต้ค าแนะน าของกรรมการบริหาร25  

สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กเป็นองค์กรที่ด าเนินงานเป็นอิสระจากรัฐ ได้รับการสนับสนุนเงิน
งบประมาณจากรัฐ มีภารกิจหลัก คือ การส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน และการขจัดการเลือกปฏิบัติด้วย

                                                           
24  Dam, S. (2007). “Lessons from National Human Rights Institutions around the World for State  

and Local Human Rights Commissions in the United States.” Cambridge: Kennedy School of 
Government,   Harvard University. 

25  Beeman, M. L. (2007, August). “Lessons from National Human Rights Institutions Around the  
World for State and Local Human Rights Commissions in the United States.” [ระบบออนไลน์]. 
แหล่งที่มา Retrieved from Kennedy School of Government, Harvard University : 
http://www.hks.harvard.edu/index.php/ content/download/67465/1242670/version/1/file/nhri.pdf  

http://www.hks.harvard.edu/index.php/%20content/download
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เหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว เพศ และอุปสรรคทางร่างกาย ทั้งที่เกิดภายในประเทศเดนมาร์กและระดับระหว่าง
ประเทศ  

กรรมการเป็นผู้ก าหนดนโยบายและทิศทางในการปฏิบัติการของสถาบัน ประกอบด้วย ตั วแทนจาก
มหาวิทยาลัย สภาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สภาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งกรีนแลนด์ และตัวแทนจากกลุ่มลูกจ้าง 
โดยมีส านักงานเป็นฝ่ายอ านวยการและปฏิบัติการ การปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กเน้นการ
ท างานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรผู้ใช้อ านาจบริหาร คือ 
กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และองค์กรผู้ใช้อ านาจตุลาการ ตลอดจนท างานร่วมกับสภาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ขององค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลก าไรด้านสิทธิมนุษยชน และหน่วยงานเอกชนในภาคธุรกิจ 
นอกจากนี้ ยังประสานความร่วมมือกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในหลายประเด็นและหลาย
ระดับ  

การปฏิบัติงานในประเทศจะมุ่งเน้นไปที่การให้ค าแนะน าต่อรัฐบาล รัฐสภา กระทรวง หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านการศึกษาวิจัยในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน การด าเนิน
โครงการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเฉพาะประเด็นเพ่ือเสริมสร้างความเท่าเทียมผ่านข้อเสนอแนะ
เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติ และผ่านรายงานประจ าปีซึ่งเสนอต่อรัฐและรัฐสภาส าหรับแผนปฏิบัติการที่ท้าทายใน
การพัฒนาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในแต่ละปี ส าหรับหัวข้อต่างๆ  

การปฏิบัติงานระหว่างประเทศมุ่งเน้นไปที่การสร้าง และส่งเสริมเครือข่ายการท างานร่วมกันอย่าง
เข้มแข็งกับองค์กรภาคประชาสังคมผ่านกลไกของกฎหมายระหว่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือต่อบริษัทเอกชน
ในการประเมินผลกระทบจากกิจกรรม หรืองานในด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ความรู้ในประเด็นด้ าน 
สิทธิมนุษยชนในทางปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ครูในโรงเรียน ผู้ตรวจการของรัฐ (ombudsman) และ 
ผู้พิพากษา 

การด าเนินการในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 

กระแสของโลกาภิวัตน์ได้แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนว่าภาคธุรกิจทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในระดับ
นานาชาติ ท้องถิ่น หรือจะเป็นบริษัทมหาชนหรือเอกชนก็ตามได้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อสิทธิมนุษยชนทั้ง
ในเชิงบวกและเชิงลบ 

สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้ให้ความส าคัญและด าเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น ผ่าน
กระบวนการจัดท าวิจัยและการท าเครื่องมือต่างๆ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ โดยสถาบันสิทธิมนุษยชน
เดนมาร์กมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมที่ลดผลกระทบอย่างร้ายแรงจากการประกอบธุรกิจและสร้างศักยภาพทาง
ธุรกิจเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และเคารพสิทธิมนุษยชน 
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ในการด าเนินการดังกล่าว สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้ให้ความส าคัญกับ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) 
การรับรู้ถึงมาตรฐานสากล 2) การด าเนินตามมาตรฐานสากลในประเทศ และ 3) การท างานกับภาคธุรกิจ 

1) การรับรู้ถึงมาตรฐานสากล 

ฝ่ายสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้ท างานร่วมกับองค์กร
ระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  และด าเนินการให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนการจัดตั้งกลไกเพ่ือรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นๆ  

สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้ด าเนินการในหลายรูปแบบที่สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิ
มนุษยชนในระบบสากล โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้เข้าไปมีส่วนร่วมในมาตรการริเริ่มในระดับ
ระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคและในระดับสาขาธุรกิจต่างๆ เพ่ือพัฒนากรอบและแนวทางชี้แนะเพ่ือการ
ประกอบธุรกิจ เช่น สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมนานาชาติ (IPIECA) หน่วยงานก ากับภาคพลังงานในประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและสังคมเพ่ือบูรณา
การข้ันตอนการประเมินสิทธิมนุษยชนในธุรกิจพลังงาน 

ในปีค.ศ. 2008 สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้จัดตั้งคณะท างานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจภายใต้คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ International Coordinating Committee of National Human Rights 
Institution (ICC) โดยมีสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กเป็นประธาน การจัดตั้งคณะท างานดังกล่าวได้สร้างการ
รับรู้ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างแพร่หลายในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียส าคัญในการพัฒนาสิทธิ
มนุษยชนและการประกอบธุรกิจ คณะท างานได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนาหลักการ UNGP การทบทวนแนวปฏิบัติ 
OECD ส าหรับบรรษัทข้ามชาติ ตลอดจนข้อเสนอแนะ OECD ว่าด้วยแนวทางร่วมกันในการส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมและการให้สินเชื่อส่งออกที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ในส่วนของการพัฒนา
ศักยภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กก็ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
ประกอบด้วยคู่มือและการเรียนรู้อิเล็กทรอนิคส์ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจครอบคลุมทุกมิติ
เพ่ือตอบสนองความต้องการเฉพาะของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก 

นอกจากนี้สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กยังได้พัฒนาการประเมินการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Compliance Assessment (HRCA)) เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบขึ้น โดยอาศัยตราสารว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและแรงงานระหว่างประเทศมากกว่า 80 ฉบับ รวมทั้ง
ตัวชี้วัดด้านนโยบายและการประกอบการราวๆ 1,000 ตัวชี้วัด เพ่ือให้ภาคธุรกิจน าไปใช้เพ่ือประเมินตนเอง 
หรือน าไปใช้เป็นคู่มืออ้างอิงในการจัดท ามาตรฐานคุ้มครองทางนโยบายและสังคมภายในธุรกิจก็ได้ 
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2) การด าเนินมาตรฐานสากลในประเทศ 

สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้สร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในประเทศในประเด็นส าคัญ
เพ่ือรับรองให้เกิดความคุ้มครองและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้ท างาน
ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศอ่ืนๆ เพ่ือสร้างศักยภาพในการเสริมบทบาทของตนเองเพ่ือ
ด าเนินการตามหลักการ UNGP และเพ่ือให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น การให้ความช่วยเหลือกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศเซียร่า ลีโอนว่าด้วยการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินการ
แนวทางชี้แนะว่าด้วยการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจในประเทศเซียร่า ลีโอน  

สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กยังได้ท างานร่วมกับบริษัทต่างๆ ในประเทศเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
เคารพสิทธิมนุษยชน  เช่น การมีส่วนร่วมในการจ าแนกบ่งชี้และการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนในสถาน
ประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นผลมาจากความตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท Nestlé 
ซึ่งได้มีการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนในหลายๆ ประเทศ ทั้งประเทศแองโกลา ศรีลังกา รัสเซียและ
เวียดนาม 

นอกจากนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กยังได้ร่วมมือกับรัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อาทิ 
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท า baseline study ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจในประเทศ
เดนมาร์ก ตลอดจนท างานร่วมกับภาคประชาสังคมในการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
แนวทางชี้แนะต่างๆ ซึ่งผลของความร่วมมือนั้นสะท้อนอยู่ในสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่คู่มือชี้แนะสิทธิมนุษยชน
และการประกอบธุรกิจรายประเทศ 

3) การท างานกับภาคธุรกิจ 

สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กมีพันธกิจในการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงกับภาคธุรกิจเพ่ือที่จะคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในช่วงปลายยุค 1990 สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้กลายเป็นหนึ่งในองค์กร
สิทธิมนุษยชนแรกๆ ที่ท างานเป็นหุ้นส่วนร่วมกับภาคธุรกิจ โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กเข้าไปท างาน
ใกล้ชิดกับบริษัทต่างๆ เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงผลกระทบสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจทั้งใน
ระดับโลก ระดับประเทศและในระดับโครงการ โดยมุ่งหวังที่จะช่วยบริษัทในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 เข้าใจและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิทธิมนุษยชนที่คาดว่านะเป็นผลร้ายแก่แรงงาน ชุมชนและ
ผู้บริโภคจากการประกอบธุรกิจ 

 พัฒนานโยบายและระบบการบริหารที่สะท้อนมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

 สร้างการรับรู้ภายในและศักยภาพทางสิทธิมนุษยชนในสายงานของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

 ติดตามและสาธิตการท างานว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

 เข้าใจและเสริมสร้างรูปแบบทางธุรกิจที่สร้างผลกระทบสิทธิมนุษยชนในเชิงบวก 
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นอกจากนี้ องค์ความรู้และประสบการณ์ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้รับจากการท างานกับ
บริษัทยังช่วยเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทต่างๆ อีกเป็นจ านวนมาก โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้
รวบรวมความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ออกเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านการจัดท าเครื่องมือและเอกสารเผยแพร่ที่
มีทั้งหลักการสิทธิมนุษยชนและประสบการณ์จริงในการเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษั ทชั้นน าระดับโลก 
สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กยังได้ผลักดันให้ภาคธุรกิจยกระดับการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยมีการจัดท า
เอกสารหลักการความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กกับภาคธุรกิจข้ึน ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวม
วัตถุประสงค์และความเข้าใจร่วมกันเพ่ือยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนผ่านการประกอบธุรกิจของ
ภาคเอกชน 

การจ าแนกบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กผ่านผลงานที่ผ่านมา 

1. การพัฒนาเครื่องมือ 

สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้พัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับภาคธุรกิจเพ่ือเคารพสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคประชาสังคม หรือสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยเครื่องมือที่สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้พัฒนา ได้แก่ คู่มือและแนวทางชี้แนะการ
ประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชน การประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชน : แบบผึกหัดขั้นสูงส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
การประเมินผลกระทบธุรกิจรายสาขา คู่มือชี้แนะการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจใน
ประเทศเซียร่า ลีโอน คู่มือว่าด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการในประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบ
ธุรกิจ คู่มือชี้แนะว่าด้วยการบูรณาการสิทธิมนุษยชนลงในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคมและ
สุขภาพ คู่มือชี้แนะสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจรายประเทศ คู่มือชี้แนะและการประเมินผลกระทบ
สิทธิมนุษยชนจากการต่อรองและสัญญาระหว่างรัฐกับนักลงทุน เครื่องมือประเมินผลกระทบทางสิทธิเด็ก คู่มือ
และการเรียนรู้อิเล็กทรอนิคส์ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจส าหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ การประเมินการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน และเครื่องมือประเมินหลักการ Global Compact ด้วย
ตนเอง 

2. โครงการ 

นอกเหนือจากการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ แล้ว สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กยังได้จัดท าโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจดังต่อไปนี้ 

 โครงการการด าเนินการตามหลักการ UNGP ในอนุภูมิภาคซาฮาร่าแอฟริกา 

 โครงการการด าเนินการมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจระดับโลกในประเทศชิลี 

 โครงการการสนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจใน
ประเทศโคลัมเบีย 
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 โครงการการวิเคราะห์สิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจในบริบทของประเทศเดนมาร์ก 

 โครงการจัดท าคู่มือชี้แนะสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจของประเทศเซอร์เบีย 

 โครงการสิทธิมนุษยชนและการประเมินผลกระทบ 

 โครงการการพัฒนารูปแบบส าหรับการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

 โครงการจัดท าตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ 

 โครงการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและสิทธิมนุษยชน 

 โครงการจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ “สิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ : ประเด็นปัญหาทาง
สนธิสัญญา” 

 โครงการจัดตั้งศูนย์ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบแห่งเมียนมาร์ 

 โครงการสร้างศักยภาพให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 โครงการความร่วมมือ “Total SA Partnership” 

 โครงการให้ความรู้เสาหลักของหลักการ UNGP 

 โครงการวิจัยหน้าที่ของรัฐในสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 

 โครงการความตกลงความเป็นหุ้นส่วนร่วมกับ Nestlé 

 โครงการความตกลงความเป็นหุ้นส่วนร่วมกับ Shell 

 โครงการจัดตั้งคณะท างานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบ
ธุรกิจภายใต้คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 โครงการจัดตั้งคณะท างานแห่งสหประชาชาติว่าสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 

3. เอกสารและสิ่งพิมพ์ 

สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กได้เผยแพร่เอกสารและสิ่งพิมพ์ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบ
ธุรกิจตั้งแต่ป ีค.ศ. 2006 จนถึงปัจจุบัน โดยรวมทั้งสิ้นมีจ านวน 21 ฉบับ ดังนี้ 

1. รายงาน “The Home State Duty to Regulate TNCS Abroad” ปี ค.ศ. 2016 
2. รายงาน “Annual Report to the Danish Parliament 2015-16” ปี ค.ศ. 2016 
3. รายงาน “Children’s Rights in National Action Plans” ปี ค.ศ. 2015 
4. รายงาน “Mid-Term Review of Myanmar Centre for Responsible Business 2015” ปี

ค.ศ. 2015 
5. รายงาน “Sector-Wide Impact Assessment of Myanmar’s ICT Sector” ปี ค.ศ. 2015 
6. รายงาน “Summary Report - High Level Human Rights Observations” ปี ค.ศ. 2015 
7. รายงาน “Annual Report to the Danish Parliament 2014-15” ปี ค.ศ. 2015 
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8. รายงาน “Sector-Wide Impact Assessment of Myanmar’s Tourism Sector” ปี ค.ศ. 
2015 

9. รายงาน “The AAAQ Manual and the Right to Water - Contextualising Indicators” ป ี
ค.ศ. 2014 

10. รายงาน “The State Duty to Protect Against Business-Related Human Rights Abuses
” ปี ค.ศ. 2014 

11. รายงาน “Sector-Wide Impact Assessment of Myanmar’s Oil & Gas Sector” ปี ค.ศ. 
2014 

12. รายงาน “The AAAQ Framework and the Right to Water - International Indicators” 
ปี ค.ศ. 2014 

13. รายงาน “National Action Plans on Business and Human Rights” ปี ค.ศ. 2014 
14. รายงาน “Business and Human Rights - The Role of National Human Rights 

Institutions” ปี ค.ศ. 2014 
15. รายงาน “Human Rights and State-Investor Contracts - Guidance and Assessment 

Tool for Company Negotiators” ปี ค.ศ. 2014 
16. รายงาน “Business and Human Rights: A Guidebook for National Human Rights 

Institutions” ปี ค.ศ. 2013 
17. รายงาน “Talking the Human Rights Walk - Nestlé’s Experience Assessing Human 

Rights Impacts in its Business Activities” ปี ค.ศ. 2013 
18. รายงาน “Internal Evaluation of the First Phase of the NHRI Working Group on 

Business and Human Rights” ปี ค.ศ. 2013 
19. รายงาน “The Arc of Human Rights Priorities - Introducing a New Model for 

Managing Human Rights Risk in Business” ปี ค.ศ. 2011 
20. รายงาน “Values Added: the Challenge of Integrating Human Rights into the 

Financial Sector” ปี ค.ศ. 2010 
21. รายงาน “Complicity in Human Rights Violations: A Responsible Business Approach 

to Suppliers” ปี ค.ศ. 2006 
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อ านาจหน้าที่และบทบาทตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์กรหรือหน่วยงานด้าน
สิทธิมนุษยชนของรัฐในต่างประเทศ เฉพาะกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเอกชน 

สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กมีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย และมีอ านาจ
ทางกฎหมายในการจัดท าบันทึกความเห็นทางกฎหมายต่อศาล  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กมีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติ ตามหลัก
ความเสมอภาค (equal treatment) ในระดับชาติ และช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกละเมิดซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของ
สหภาพยุโรป (EU Directive 2000/43/EC, 2004/113/EC, 2006/ 54/EC) คณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้
ค าอธิบายว่า เป็นองค์กรที่ใช้เวลาและทรัพยากรจากการท ากิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติที่ดีในองค์กร 
สร้างการตระหนักเรื่องสิทธิ พัฒนาความรู้ที่อยู่บนฐานของความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ และให้ค าปรึกษา
ทางกฎหมายและความช่วยเหลือต่อเหยื่อของการเลือกปฏิบัติในระดับปัจเจกบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย
ของประเทศเดนมาร์กที่ว่าด้วยความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ เพศ และชาติพันธุ์ 
DIHR มีหน้าที่ช่วยเหลือเหยื่อจากการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และชาติพันธุ์  

ส าหรับการละเมิดสิทธิที่เกิดจากภาคธุรกิจ ประเทศเดนมาร์กมีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย และจัดการกับ
ข้อพิพาทว่าด้วยความรับผิดชอบของธุรกิจ (The Mediation and Complaints- Handling Institution for 
Responsible Business Conduct) ซึ่งรับเรื่องร้องเรียนจากการด าเนินงานของธุรกิจโดยวางอยู่บนฐานของ
แนวปฏิบัติส าหรับบรรษัทข้ามชาติของ Organisation for Economic Co-operation and Development 
หรือ OECD และหลักปฏิบัติว่าด้วยธุรกิจ และสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งการก่อตั้งองค์กรนี้
เป็นไปตามหลักการข้อที่ 31  

ในขั้นแรก ศูนย์ฯ จะให้เวลาบริษัทแก้ไขปัญหาภายในสองเดือนโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้แก่บริษัท หากตกลงกันได้ศูนย์จะถือว่าสิ้นสุด แต่จะมีการเข้าไปตรวจสอบว่า ข้อตกลงระหว่างสอง
ฝ่ายเป็นไปตามหลักปฏิบัติของ OECD และหลักปฏิบัติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติ และมีการเผยแพร่ผลต่อสาธารณะหรือไม่ โดยไม่ระบุชื่อ  

หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้  ศูนย์ฯ จะเสนอตัวเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยและตรวจสอบข้อเท็จจริง 
สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กจะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่ว่าด้วยหลักการ
ความเสมอภาค ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณา  

สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กให้ความส าคัญอย่างชัดเจนกับการปฏิบัติงานระหว่างประเทศมุ่งเน้นไป
ที่การสร้าง และส่งเสริมเครือข่ายการท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็งกับองค์กรภาคประชาสังคมผ่านกลไกของ
กฎหมายระหว่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือต่อบริษัทเอกชนในการประเมินผลกระทบจากกิจกรรม หรืองาน
ในด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ความรู้ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งสะท้อนได้จากการพัฒนาเครื่องมือ
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เคารพสิทธิมนุษยชน การด าเนินการตามโครงการต่างๆ ตลอดจนการผลิตสิ่งพิมพ์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ใน
สังคม นอกจากนี้สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กสามารถเสริมศักยภาพของตนเองได้โดยการจัดตั้งศูนย์ไกล่
เกลี่ย และจัดการกับข้อพิพาทว่าด้วยความรับผิดชอบของธุรกิจ ซึ่งรับเรื่องร้องเรียนจากการด าเนินงานของ
ธุรกิจโดยวางอยู่บนฐานของแนวปฏิบัติส าหรับบรรษัทข้ามชาติของ Organisation for Economic Co-
operation and Development หรือ OECD และหลักปฏิบัติว่าด้วยธุรกิจ และสิทธิมนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติ  

3.3.2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซีย (SUHAKAM) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซียก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมีพันธกิจในการคุ้มครอง 
ส่งเสริม และเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซียเกิดขึ้นจากการ
จัดตั้งตามหลักการปารีส ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) ในรูปแบบของคณะกรรมการ (Human Rights 
Commission) ที่ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นอิสระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซีย
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนตั้งแต่ 12 คนถึง 20 คน ด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซียมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าและเผยแพร่ งานวิจัยและองค์
ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ให้ค าปรึกษาแก่รัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ
เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งถูกร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา ศึกษาและพิสูจน์
ข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตรวจสอบในพ้ืนที่เกิดเหตุโดยต้องเป็นไปตามที่กฎหมายระบุไว้ 
ออกแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะเมื่อมีเหตุจ าเป็น โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ออกเป็น 3 
กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ (education and public relation) ซึ่งท าหน้าที่
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนานโยบาย ( research and policy 
development group) ซึ่งรับผิดชอบงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กฎหมาย นโยบาย 
รวมถึงให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียน เฝ้าระวัง และสอบสวน (complaints, monitoring and inquiries group) ซึ่งท างานช่วยเหลือ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซียในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเมื่อมีกรณี
ละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น รวมทั้งตรวจสอบในพ้ืนที่และให้ค าแนะน า  

การด าเนินการในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 

บทบาทที่ผ่านมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซียในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของภาคธุรกิจ เริ่มต้นจากการได้รับเรื่องร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ไม่ว่าจะเป็นสิทธิของแรงงานต่างด้าว การจ่ายค่าจ้างที่แตกต่างกันทางเพศ
ในภาคเอกชน การล่วงละเมิดทางเพศในที่ท างาน การด าเนินโครงการเขื่อนพลังน้ าและการผลิตไฟฟ้าในรัฐ  
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ซาราวัคและผลกระทบจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก ( Trans-Pacific 
Partnership :TPP) ด้วยเหตุนี้ ในปี ค.ศ. 2010 SUHAKAM จึงได้ริเริ่มที่จะให้ความส าคัญในประเด็นสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นใหม่จากภาคธุรกิจ โดยก าหนดให้เป็นหัวใจส าคัญในภารกิจการท างานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซีย (SUHAKAM)  

ในปีค.ศ. 2010-2012 SUHAKAM ได้ด าเนินการส ารวจสิทธิในที่ดินของชนเผ่าพ้ืนเมืองทั้งประเทศ 
โดยได้มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่ายทั้งภาครัฐ NGOs ชนเผ่าพ้ืนเมือง ชุมชน ภาคเอกชนและบุคคล
ทั่วไป จากนั้นจึงได้มีการคัดเลือกกรณีทั้งหมด 132 คดีเพ่ือจัดท าประชาพิจารณ์ครอบคลุมในหลายๆ ประเด็น 
อาทิ การเพาะปลูก การท าป่าไม้ โครงการพัฒนาที่ดินของชนเผ่าพ้ืนเมืองและโครงการพัฒนาของภาคธุรกิจ 
ซึ่งประเด็นเหล่านี้ได้เชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์และผลกระทบที่ชัดเจนของการประกอบธุรกิจ และขยายไปยัง
มิติทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  

นอกเหนือจากการส ารวจทั้งประเทศแล้ว SUHAKAM ยังได้จัดการประชุมโต๊ะกลมเพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ และได้มีการจ าแนกประเด็นสิทธิต่างๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออกมาและได้ให้ความส าคัญกับหลักการ UNGP  

ในปีค.ศ. 2012 SUHAKAM ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสถาบัน Raoul Wallenberg เพ่ือด าเนินการ
ศึกษาวิจัยหัวข้อ “บทบาทของ SUHAKAM ในการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ : กรณีศึกษา
ธุรกิจการท าป่าไม้และการเพาะปลูกในประเทศมาเลเซีย” ขึ้น โดยการศึกษาดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือติดตามประเด็น
ที่เกิดขึ้นจากการส ารวจทั้งประเทศเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของชนเผ่าพ้ืนเมือง ทั้งนี้ได้มีการเยี่ยมลงพ้ืนที่และได้มี
การหารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในปีค.ศ. 2014 SUHAKAM ได้ร่วมมือกับ OHCHR จัดการฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการสิทธิฯ 
เจ้าหน้าที่และบุคลากรใน SUHAKAM เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ รวมทั้งหลักการ UNGP 
แล้วจึงริเริ่มหารือร่วมกับหน่วยงานก ากับดูแลทางภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือให้เข้าใจกับหลักการ UNGP ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและแลกเปลี่ยนหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศและการถอดบทเรียน
จากการด าเนินการตามหลักการ UNGP ตลอดจนความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนในการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจในประเทศ 

ในปีเดียวกัน SUHAKAM ร่วมกับ  UN Country Team ประจ าประเทศมาเลเซียได้รับทุนสนับสนุน
จาก UK Foreign and Commonwealth Office ให้ท าการศึกษาในหัวข้อ “การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ
การประกอบธุรกิจในมาเลเซียเพ่ือความส าเร็จทางธุรกิจและการเติบโตอย่างครอบคลุม” ซึ่งได้มีการจัดท า
กรอบให้กับรัฐบาลในการจัดท าแผน NAP เพ่ือรองรับการด าเนินการตามหลักการ UNGP อีกทั้งยังได้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศอังกฤษเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผน NAP พร้อมหน่วยงาน 
ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมต่างๆ  
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ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีได้เปิดตัว กรอบยุทธศาสตร์ของแผน 
NAP ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจขึ้น ในขณะนี้ SUHAKAM เข้าไปมีส่วนช่วยในการจัดท า
แผนงาน (roadmap) อันน าไปสู่การพัฒนาแผนดังกล่าวโดยรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการจัดท าแผนพร้อมด้วย
การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง  

กรอบแผน NAP ของ SUHAKAM 

SUHAKAM เริ่มให้ความส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจตั้งแต่ปีค.ศ. 
2001 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้น SUHAKAM ก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวผ่านการรับเรื่อง
ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศในการจ้างงาน การหา
ประโยชน์โดยไม่ชอบกับแรงงานต่างด้าว แรงงานบังคับ การจ้างงาน สิทธิชนเผ่าพ้ืนเมืองและสิทธิใน
สิ่งแวดล้อม 

ภายหลังปีค.ศ. 2010 SUHAKAM ก็มีการด าเนินการเพ่ิมมากขึ้น โดยยกประเด็นสิทธิมนุษยชนและ
การประกอบธุรกิจเป็นภารกิจหลักของ SUHAKAM ซึ่งได้มีการจัดท ากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม 
การอภิปรายโต๊ะกลมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในประเด็นดังกล่าว มีการศึกษาและวิจัย ตลอดจนมีการ
แสวงหาข้อเท็จจริงรายประเทศเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของชนเผ่าพ้ืนเมืองในมาเลเซียและการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ 

จากข้อค้นพบของ SUHAKAM พบว่าภาคธุรกิจยังคงขาดความตระหนักรู้และไม่ยอมรับบทบาทและ
หน้าที่ของตนเองว่าจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าทางใดก็ตามในสายงานของตน อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจต่างก็
คุ้นเคยกับแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แต่ไม่คุ้นกับหลักการ UNGP ซึ่งเป็นหลักการที่
สนับสนุน CSR ในแง่ของการเคารพสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ภาครัฐเองก็มีบทบาทที่ส าคัญในการส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชน และในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องมี
กลไกเยียวยาที่มีประสิทธิภาพมารองรับการละเมิดนั้น ในการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจนั้น วิธีการหนึ่งที่ดีที่สุดคือการจัดท าแผน NAP ดังนี้ SUHAKAM จึงได้น าร่องจัดท าแผน NAP 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ UNGP โดยแผนดังกล่าวจะได้ก าหนดให้ทั้งภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐด าเนินการ
ภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ  

แผน NAP จะประกันให้มาเลเซียสามารถก้าวผ่านไปสู่ประเทศก าลังพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยมี
ยุทธศาสตร์ในการใช้กฎระเบียบทั้งหมดและการมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมของภาคธุรกิจเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
เคารพสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ ซึ่งได้มีการจ าแนกประเด็นสิทธิต่างๆ พร้อมทั้งได้มีการให้ข้อเสนอแนะเชิง
รูปธรรมและการด าเนินการที่สามารถประสบผลส าเร็จได้ ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความร่วมมือและความมุ่งมั่ นทุก
ภาคส่วนของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติของประเทศมาเลเซีย (Vision 2020) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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อีกท้ัง SDGs ทั้งหมดนี้มีกรอบระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันและสะท้อนถึงความพยายามในการด าเนินการในแต่ละ
หน่วยงานของรัฐเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 

แผนยุทธศาสตร์ชาติของประเทศมาเลเซียมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วซึ่งไม่ได้ให้ความส าคัญแต่เพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจและศักยภาพในการผลิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ
เป็นสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนั้นภาคธุรกิจจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนในการ
ด าเนินธุรกิจด้วยเพราะจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีให้กับการด าเนินธุรกิจในประเทศและเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในต่างประเทศให้กับมาเลเซียได้ ทั้งนี้ ในแผนฯ ดังกล่าวได้รับรองให้ภาคธุรกิจจะต้องด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

การจัดท าแผน NAP มีความแตกต่างกับการจัดท าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่ 2 ประการ ประการ
แรก คือ สิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจมีลักษณะเฉพาะและมีความซับซ้อนในตัว และเป็นเรื่องยากที่จะ
ไปสอดคล้องกับเป้าประสงค์เฉพาะในภารกิจหากว่าจะให้ด าเนินการตามขั้นตอนและกลไกในแผน  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่กว้างกว่าได้ ทั้งนี้ หลักการ UNGP เองก็ได้มีการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจเอาไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ประการต่อมา ภาคธุรกิจเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
แผน NAP แต่ไม่ได้เสมอไปส าหรับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การที่จะให้ประเด็นสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจไปรวมอยู่ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจจะท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของ
ภาคธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จได้  

แผน NAP จึงได้มีการจัดท าให้สอดคล้องกับหลักการ UNGP เพ่ือสนับสนุนให้รัฐบาลมีมาตรการทาง
นโยบายและกฎหมายส าหรับภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยจะได้มีการจัดท าแผน NAP ให้
เหมาะสมภายใต้บริบทของประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้หลักการ UNGP ไม่ได้เป็นการสร้างภาระให้กับรัฐในการ
จัดท าเครื่องมือหรือการจัดตั้งองค์กรข้ึนใหม่แต่อย่างใด แต่เป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ รัฐบาลควรจะต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดท าแผน NAP ดังกล่าวซึ่งวางอยู่บนพ้ืนฐานของการให้ข้อมูลที่
เพียงพอและการปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะท าให้แผนดังกล่าวประสบผลส าเร็จ 

SUHAKAM กล่าวชื่นชมการด าเนินการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจที่
ผ่านมา ไมว่่าจะเป็น  

 ดัชนี FTSE4Good Bursa Malaysia Index เป็นดัชนีที่ก าหนดให้บริษัทจะต้องให้ความส าคัญกับ
สิทธิมนุษยชนหากประสงค์ให้บริษัทของตนได้รับการจัดอันดับที่ดีในตลาดหลักทรัพย์ 

 คณะกรรมการบริษัทแห่งชาติได้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการท ารายงาน โดยให้ความส าคัญกับมาตรฐานและเครื่องมือธรรมาภิบาลระหว่าง
ประเทศซึ่งมีหลักการด้านสิทธิมนุษยชนสอดแทรกอยู่ ไม่ว่าจะเป็น Global Reporting Initiative 
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(GRI), Sustainability Reporting Framework, the ISO 26000, the UN Global Compact 
and UNICEF’s Children’s Rights and Business Principles 

 มีการจัดท า Bursa Malaysia’s Sustainability Guide ส าหรับผู้บริหารในการน าเอาหลักการ
สิทธิมนุษยชนไปผนวกไว้กับยุทธศาสตร์การประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนของตน 

 การจัดท า Bursa Malaysia’s Corporate Governance Guide ส าหรับบริษัทมหาชนที่
ก าหนดให้ลูกจ้างจะต้องรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นกระบวนการภายในองค์กร 
(internal whistle-blowing policies) และให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนโดยจะต้องปรากฏ
อยู่ในรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล 

ภาคประชาสังคมเองก็มีบทบาทที่ส าคัญในการผลักดันให้ตระหนักในผลกระทบจากการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ โดยมีการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเกิดจากการประกอบธุรกิจของ
บรรษัทข้ามชาติในมาเลเซียหรือบริษัทลูกสัญชาติมาเลเซียผ่านกลไก OECD โดยได้มีการปรับใช้คู่มือ OECD 
ซึ่งรวมถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนให้กับบริษัทเหล่านี้ที่ถูกร้องเรียน อีกทั้งยังได้มีการจัดประชุมโต๊ะกลมร่วมกับ
ภาคธุรกิจ เช่น เนติบัณฑิตยสภาของมาเลเซียก็ได้มีการจัดวาระหารือเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบ
ธุรกิจในระหว่างการประชุมกฎหมายนานาชาติของมาเลเซียเมื่อปีค.ศ. 2014  

แม้ว่าจะได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐและภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนในกิจกรรมของภาคธุรกิจ แต่ยังมีความท้าทายอีกมากที่จะต้องด าเนินการ ทั้งนี้นโยบายและการ
ด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนควรที่จะต้องขยายขอบเขตไปให้ไกลกว่าขอบเขตของธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ 
แนวคิดเรื่อง CSR ของภาคธุรกิจก็ยังคงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพ่ือการกุศลมากกว่าการเคารพสิทธิมนุษยชน
อย่างแท้จริง การไม่มีข้อมูลและแนวทางให้ภาคธุรกิจผนวกเอาหลักการสิทธิมนุษยชนไปอยู่ในการประกอบ
ธุรกิจให้เป็นแนวทางปฏิบัติยังคงปรากฏอยู่ เช่นเดียวกับความคาดหวังที่จะให้ภาครัฐก าหนดและบังคับให้ภาค
ธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้น 

การพัฒนาแผน NAP ของ SUHAKAM นั้นด าเนินการตามเอกสารเกี่ยวกับการชี้แนะให้รัฐควรพัฒนา
แผน NAP ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจอย่างไรซึ่งเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นโดยคณะท างานของ 
UN  ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้อาศัยเอกสารจากสถาบันสิทธิมนุษยชน 
ดานิชและเอกสารการประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการพัฒนาแผน NAP ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 
และการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ขององค์กรชื่อว่า  International Corporate 
Accountability  

ทั้งนีแ้ผน NAP แบ่งออกเป็นสามเสา ดังนี้ 
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เสาที่ 1 รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยจะต้อง  

1)  จัดล าดับความส าคัญของการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อมาเลเซียและอาเซียน ทั้งนี้แบ่งได้ทั้งรายประเด็นและรายธุรกิจ
ที่ส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย โดยรายประเด็นได้แก่ การใช้แรงงานต่างด้าวโดยไม่
ชอบ การค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก การละเมิดสิทธิชนเผ่าและสิทธิในสิ่งแวดล้อม และในรายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ
ไฟฟ้าและภาคการผลิต (น้ ามันปาล์ม) ธุรกิจไม้แปรรูป เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องจ าแนกประเด็นเหล่านี้
ออกมาให้ชัดเจนและจ าแนกหาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นนั้นๆ เพ่ือร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ 
การด าเนินการดังกล่าวควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอของลักษณะและสาเหตุของ
ผลกระทบทางสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วยความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

2)  ด าเนินการและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของภาคธุรกิจโดยยึดคู่มือ OECD เป็น
หลักในการประกอบธุรกิจเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและจัดหากลไกที่ไม่ใช่ศาลส าหรับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

3)  จัดล าดับความส าคัญของการเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่อต้านการ
คอรัปชั่น โดยรัฐบาลควรจ าแนกความท้าทายของการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นสาเหตุหรือส่งผลให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และด าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดสรร
ทรัพยากรที่เพียงพอ การสร้างศักยภาพและเสริมสร้างมาตรการต่อต้านการคอรัปชั่นให้เข้มแข็งผ่านการ
ก าหนดกฎหมายให้ต้องรับผิดกับภาคธุรกิจ  

4)  ปรับปรุงกลไกเพ่ือตอบสนองช่องว่างทางกฎหมายภายใต้กระบวนการ UPR พันธกรณี 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกระบวนการของสถาบันสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค 
โดยรัฐบาลควรที่จะน าเอาประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจมาจัดท าเป็นรายงานเพ่ือเสนอต่อ
กระบวนการ UPR และกระบวนการตามพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ปรับปรุงความมี
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและความเสมอภาคของกลไกเพ่ือตอบสนองข้อเสนอแนะขององค์กรสิทธิมนุษยชน
ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับช่องว่างทางกฎหมายที่ส่งผล
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนจากการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการลงนามและอนุวัติการตามอนุสัญญาสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศที่มาเลเซียยังไม่ได้เข้าไปผูกพัน 

5)  ส่งเสริมการท ารายงานของภาคธุรกิจและการเปิดเผยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนความเสี่ยงและผลกระทบสิทธิมนุษยชน โดยรัฐควรที่จะทบทวนข้อก าหนดการจัดท ารายงานของภาค
ธุรกิจเพ่ือสร้างความชัดเจนว่ารายงานดังกล่าวหรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นจะได้รวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและ
กระบวนการเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ พร้อมด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบ  
สิทธิมนุษยชน โดยจะก าหนดให้มีลักษณะบังคับหรือโดยสมัครใจก็ให้ขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างของธุรกิจ 
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นอกจากนี้ รัฐจะต้องส่งเสริมให้ภาคธุรกิจให้ข้อมูลอ่ืนๆ ที่รวมถึงสิทธิมนุษยชนตามกรอบการจัดท ารายงานที่
ไม่ใช่การเงินระหว่างประเทศ เช่น กรอบการจัดท ารายงานของ GRI และกรอบการจัดท ารายงานตามหลักการ 
UNGP และรัฐควรที่จะมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามข้อก าหนดการจัดท ารายงาน
ดังกล่าว 

6) การพัฒนามาตรฐานและแนวทางชี้แนะส าหรับการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน โดยรัฐ
ควรที่จะเสริมสร้างมาตรการริเริ่มที่ด าเนินการอยู่แล้วเพ่ือส่งเสริมให้ยึดถือเอามาตรฐานการด าเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน เช่น คู่มือ OECD หรือหลักการ Global Compact อีกทั้งจะต้อง
รับรองว่ามาตรฐานของมาเลเซียว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  ได้ให้แนวทางชี้แนะที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพแก่ธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยน าเอามาตรฐานเหล่านี้มาแปลงใช้กับมาตรฐานใน
ประเทศท่ีมีอยู่แล้ว เช่น หลักธรรมาภิบาลของมาเลเซียโดยแนะน าหลักสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับหลักการ 
UNGP 

7)  รับรองว่า GLC จะเป็นตัวอย่างและเป็นที่เคารพในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของภาค
ธุรกิจ โดยรัฐควรที่จะน าเอาแนวทางชี้แนะเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเพ่ือเคารพ  
สิทธิมนุษยชนมาไว้ในหนังสือปกเงิน และแนวทางชี้แนะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบมาไว้
ในหนังสือปกแดง และหามาตรการเพ่ีอรับรองให้มีการปฏิบัติตามแนวทางชี้แนะเหล่านี้  อีกทั้งรัฐควรที่จะ
พิจารณาถึงการน าเอาเครื่องมือทางกฎหมายอ่ืนๆ มาใช้เพ่ือกระตุ้นให้ GLC เคารพสิทธิมนุษยชน 

8)  รับรองให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมทางธุรกิจที่รัฐได้จัดหาเอาไว้ให้เพ่ือสนับสนุนและ
ให้บริการ โดยรัฐควรที่จะต้องศึกษาแนวทางต่างๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐสามารถรับรองให้มีการเคารพ
สิทธิมนุษยชนในกิจกรรมทางธุรกิจที่ได้เข้าไปให้การสนับสนุน และรับเอามาตรการทางกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพมาใช้ 

9)  รับรองว่าภาคธุรกิจและโครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ( Public-Private. 
Partnership) จะให้บริการสาธารณะที่เคารพสิทธิมนุษยชนในระหว่างประกอบกิจการ โดยรัฐควรที่จะศึกษา
ความเสี่ยงและผลกระทบสิทธิมนุษยชนอันเกิดขึ้นจากการให้บริการโดยโครงการความร่วมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชน (Public-Private Partnership) และรับเอามาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ตลอดจน
พิจารณาที่จะให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนในกิจการที่ให้
เอกชนเข้ามาด าเนินการบริการสาธารณะ 

10) รับรองให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในระดับรัฐและในระดับแคว้นใน
มาเลเซีย โดยรัฐควรที่จะต้องศึกษาแนวทางต่างๆ ที่รับรองให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
และรับเอามาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพมาใช้ 
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11) รับรองให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้ง โดยรัฐควร
ที่จะพิจารณาตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้งให้เป็นประเด็นที่มีความส าคัญอยู่
ในแผน NAP 

12) รับรองให้นโยบายมีความเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจของ
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐทั้งในระดับรัฐและในระดับแคว้นในมาเลเซีย โดยรัฐควรจะรับรองให้หน่วยงานทั้งหมด
ของรัฐทั้งในระดับรัฐและในระดับแคว้นในมาเลเซียเตรียมความพร้อมที่จะด าเนินการที่สอดคล้องกับพันธกรณี
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของรัฐเมื่อได้มีการออกเป็นกฎหมายภายในและน ามาใช้กับภาคธุรกิจ ซึ่งจะต้อง
มีการจัดฝึกอบรมและให้มีการจัดท าองค์ความรู้ภายในหน่วยงานของรัฐ กระบวนการ NAP ควรจะน ามาใช้เพ่ือ
สร้างความตระหนักรู้ในหลักการ UNGP ระหว่างหน่วยงานและหาขอบเขตแนวทางที่รัฐจะสามารถเสริม
ช่องว่างในการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจ 

13) รับรองว่าการลงทุนของมาเลเซียและความตกลงทางการค้าจะไม่สร้างผลกระทบสิทธิมนุษยชน 
โดยรัฐจะต้องด าเนินการพัฒนาแนวทางที่จะรับรองว่าความตกลงทางการค้าและการลงทุนจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง โดยจะต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในกรอบเจรจาในประเด็นต่างๆ อีก
ทั้งรัฐควรจะทบทวนนโยบายที่มีอยู่แล้วทางการค้าและการลงทุนและด าเนินการปฏิรูปให้มีความเหมาะสม 
ตลอดจนการรายงานต่อสาธารณะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงและผลกระทบสิทธิมนุษยชนใน
ระหว่างการเจรจาความตกลงทางการค้าและการลงทุน และมีมาตรการที่โปร่งใสและการปรึกษาหารือร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

14) ผสมผสานประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจในกิจกรรมของสถาบันพหุภาคีที่จัดการ
กับประเด็นธุรกิจ เช่น สถาบันอาเซียน และ ธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) เช่น ธนาคารเพ่ือ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย โดยรัฐควรที่จะด าเนินขั้นตอนตามหลักการ UNGP ข้อที่ 10 ผ่าน
สมาชิกในสถาบันพหุภาคีที่จัดการกับประเด็นธุรกิจ อีกทั้งสาธิตความเป็นผู้น าในการผสมผสานประเด็นสิทธิ
มนุษยชนและการประกอบธุรกิจให้เป็นวาระแห่งอาเซียน แบ่งออกเป็น ก) รับรองหลักการ UNGP และกระตุ้น
ให้ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนด าเนินการเช่นเดียวกัน ข) พัฒนาแผน NAP ที่ด าเนินการตามหลักการ UNGP และ
กระตุ้นให้ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนด าเนินการเช่นเดียวกัน ค) ผนวกจุดด าเนินการตามหลักการ UNGP ให้มา
อยู่ในวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปีค.ศ. 2015 และ ง) พัฒนากลไกภูมิภาคเพ่ือแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน
และการประกอบธุรกิจในระดับภูมิภาค นอกเหนือจากนี้ รัฐควรที่จะมุ่งมั่นที่จะรับรองให้มีการเคารพสิทธิ
มนุษยชนในกิจกรรมของ MDBs ตลอดจนมั่นใจได้ว่าธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชียจะมี
มาตรการป้องกันทางสังคมและสิ่งแวดล้อมและกลไกความรับผิดชอบสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศของ 
MDBs อ่ืนๆ  
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เสาที่ 2 ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน เนื่องจากบริษัททั่วโลกมีทิศทางที่
จะให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการออกนโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้ความ
เคารพอีกท้ังยังได้มีมาตรการริเริ่มด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น Thun Group of Bank ตลอดจนกลุ่มธุรกิจบางราย
ก็ให้ความสนใจไม่แพ้กัน เช่น องค์การนายจ้างระหว่างประเทศ (International Organization of 
Employers - IOE), IPIECA (สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนานาชาติ), สภา
นานาชาติในการท าเหมืองแร่และโลหะ (International Council on Mining and Metals - ICMM) และ 
สมาคมเนติบัณฑิตสากล (International Bar Association - IBA) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้
สมาชิกของตนเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยได้มีการพัฒนามาตรฐาน เครื่องมือและแนวทางชี้แนะส าหรับ 
สิทธิมนุษยชนให้กับภาคธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น UN Global Compact’s Business and Human Rights 
Learning Tool, the International Business Leaders Forum and UN Global Compact’s Guide to 
Human Rights Impact Assessment and Management, GRI Sustainability Reporting Framework, 
แนวทางชี้แนะของ ICMM ว่าด้วยการบูรณาการการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการจัดการ
ความเสี่ยงของภาคธุรกิจ และคู่มือคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและภาคธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  

SUHAKAM เสนอแนะว่ารัฐบาลควรช่วยเหลือภาคธุรกิจให้มีหน้าที่เคารพสิทธิมนุษยชนโดยส่งเสริมให้
ภาคธุรกิจเข้าใจถึงหลักการ UNGP และช่วยให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะต้อง
แสวงหาแนวทางอ่ืนๆ รวมทั้ง 

 สร้างศูนย์ข้อมูล คณะกรรมการ และ/หรือเว็บไซต์ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 

 ก าหนดให้มีหน่วยงานก ากับดูแลทางธุรกิจ เช่น SSM และ Bursa Malaysia ให้ด าเนินการใน
มาตรการริเริ่มต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการตามหลักการ UNGP 

 กระตุ้นและสนับสนุนสถาบัน คณะกรรมการ เครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่แล้วซึ่งมีภารกิจ
ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเพ่ือส่งเสริมและด าเนินการตามหลักการ UNGP 

 สนับสนุนและร่วมมือกับธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และภาคประชาสังคมไม่ว่าจะอยู่ ใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคหรือระหว่างประเทศท่ีมีภารกิจในการส่งเสริมและด าเนินการตามหลักการ 
UNGP 

เสาที่ 3 การเข้าถึงการเยียวยา โดยจะต้อง  

1) แก้ไขปัญหาความไม่สมดุลทางความรู้ ศักยภาพและอ านาจที่เป็นอุปสรรคต่อการเยียวยาให้กับ
เหยื่อจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางและกลุ่มชายขอบ โดยรัฐจะต้อง
ด าเนินมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเด็นทั่วไปและประเด็นเฉพาะของสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจเพ่ือขจัดอุปสรรคต่อการเยียวยาอันเกิดจากความไม่มีข้อมูล ศักยภาพและความเสี่ยงจากการ
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ตอบโต้ มาตรการดังกล่าวควรจะรวมถึงการเสริมสร้างและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีอยู่ว่า
ด้วยการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล นอกจากนี้ รัฐควรที่จะทุ่มเทที่จะจ าแนกและระบุอุปสรรคต่างๆ ที่กลุ่มผู้เปราะบาง
และกลุ่มชายขอบต่างต้องประสบ โดยรัฐจะต้องรับรองที่จะยึดถือเอาหลักการ FPIC ที่ก าหนดเอาไว้ใน
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมืองมาใช้ และประเมิน ไม่ว่าศาลพ้ืนเมืองจะจัดให้มีช่องทางการ
เยียวยาที่มีประสิทธิภาพแก่ชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองหรือไม่ก็ตาม  

2) แก้ไขปัญหาช่องว่างทางกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นอุปสรรคต่อการเยียวยา
ทางศาล โดยรัฐควรที่จะจ าแนกและระบุช่องว่างทางกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเยียวยาทางศาลทั้งในประเด็นทั่วไปและประเด็นเฉพาะของสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวต้องอาศัยการพิจารณากลไกศาลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาลธุรกิจ ศาลแรงงานและศาล
ช านาญพิเศษด้านการก่อสร้าง ตลอดจนกลไกศาลอ่ืนๆ ที่อยู่ในระดับแคว้นและรัฐ 

3) จัดให้มีกลไกเยียวยาที่ไม่ใช่ศาลในประเทศเพ่ือเสริมกลไกศาลในการเยียวยาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ โดยรัฐควรที่จะจ าแนกช่องว่างในบทบัญญัติของการ
เยียวยาที่ไม่ใช่ศาล ประเมินความมีประสิทธิภาพของกลไกที่ไม่ใช่ศาลเทียบกับเกณฑ์ความมีประสิทธิภาพตาม
หลักการ UNGP ข้อที่ 31 และอุดช่องว่างเหล่านี้โดยขยายอ านาจให้กับกลไกท่ีไม่ใช่ศาลหรือจัดตั้งองค์กรก ากับ
ดูแลใหม่ขึ้นมา นอกจากนี้ รัฐบาลควรที่จะเสริมสร้างอาณัติ อ านาจและศักยภาพของ SUHAKAM เพ่ือให้
สามารถเป็นกลไกเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจ ตลอดจนประเมินการมีอยู่ของกลไกที่ไม่ใช่
ศาลซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจ  และรับเอาข้อเสนอแนะที่
เหมาะสมไปปฏิบัติ ทั้งนี้ รวมถึงการประเมินความต้องการในการจัดตั้งกลไกที่ไม่ใช่ศาลขึ้นใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจ เช่น สถาบันการเงิน การลงทุนและการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับรัฐ และ 
GLCs เป็นต้น 

อ านาจหน้าที่และบทบาทตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์กรหรือหน่วยงานด้าน
สิทธิมนุษยชนของรัฐในต่างประเทศ เฉพาะกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเอกชน 

กฎหมายของประเทศมาเลเซียไม่มีหน่วยงานรัฐที่ท างานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนโดยตรง อย่างไร
ก็ตาม มีหน่วยงานรัฐที่ท างานในประเด็นอ่ืนๆ เช่น การต่อต้านคอร์รัปชั่ น สิทธิแรงงาน สามารถท างานใน
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจได้ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเล เซีย 
ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ให้อ านาจแก่ SUHAKAM ในการเข้าไปยังพ้ืนที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนได้  

นอกจากนี้ ไม่มีหน่วยงานของรัฐด าเนินการในกรณีที่บริษัทของมาเลเซียละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ต่างประเทศ นอกจากในกรณีที่เป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในมาเลเซีย 
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จะมีการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนระดับชาติ ของ OECD (OECD National Contact 
Points)26  

การศึกษาและวิจัย การเก็บข้อมูล และการท า National Inquiry ของ SUHAKAM ช่วยให้การจัดท า 
baseline study และมีพัฒนาการในการจัดท าแผน NAP ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ แผน NAP จะประกันให้
มาเลเซียสามารถก้าวผ่านไปสู่ประเทศก าลังพัฒนาได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติของ
มาเลเซีย (Vision 2020) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ SDGs ซึ่งทั้งหมดนี้มีกรอบระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้ ความพยายามของภาครัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการ
คัดเลือกบริษัทในดัชนี FTSE4Good Bursa Malaysia Index การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการ
เปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมและการท ารายงานซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและเครื่องมือระหว่างประเทศ
แก่ผู้บริหารและบริษัทมหาชน ตลอดจนบทบาทของภาคประชาสังคมในมาเลเซียที่ตื่นตัวกับประเด็นดังกล่าว 
โดยได้มีการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเกิดจากการประกอบธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติในมาเลเซีย
หรือบริษัทลูกสัญชาติมาเลเซียผ่านกลไก OECD เหล่านี้  เป็นโอกาสที่ดีที่  กสม.  สามารถน ามาปรับใช้เพ่ือ
ขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจในประเทศไทย  

 

3.3.3 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ในฐานะสถาบัน
ระดับชาติที่ให้การสนับสนุนด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลเกาหลีสมัครใจเข้าผูกพันตนเป็นรัฐภาคีสมาชิก  

พันธกิจขององค์กร คือ การเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพลเมืองที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐ 
เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชนไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายระหว่างประเทศ สร้างความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะ  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีด าเนินการด้วยระบบคณะกรรมการ (Human 
Rights Commission) โดยมีเลขาธิการบริหารส านักงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
โครงสร้างของคณะกรรมการจะแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบทั้งในเชิงนโยบาย และการปฏิบัติการในเชิงรุกเพ่ือ
แก้ไขเยียวยาแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการเลือกปฏิบัติที่

                                                           
26  Human Rights Commission of Malaysia. (2015). “Strategic Framework on a National Action Plan on 

Business and Human Rights for Malaysia 2015.” Selangor Darul Ehsan: OMR PRESS SDN. BHD. 
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ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และมีอ านาจในการเข้าไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการเลือกปฏิบัติ
ดังกล่าวที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนกรณีร้องเรียน  

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 11 คน เป็นประธานกรรมการ 1 คน กรรมการสามัญ  
3 คน และกรรมการวิสามัญ 7 คน โดยมีที่มาจากการเลือกผ่านที่ประชุมแห่งชาติ 4 คน เสนอชื่อโดย
ประธานาธิบดี 4 คน และอีก 3 คนมาจากการเสนอชื่อของประธานศาลสูงแห่งเกาหลี ที่ได้รับการรับรองจาก
ประธานาธิบดี ซึ่งต้องมีกรรมการเป็นสตรีอย่างน้อย 4 คน โดยส านักงานจะเป็นผู้ด าเนินการตามนโยบายและ
มติที่ประชุมกรรมการ ซึ่งมีท้ังส านักงานกลางและส านักงานในภูมิภาคอีก 3 แห่ง  

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน นอกจากการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากรัฐแล้ว 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังรับเรื่องร้องเรียนเมื่อบุคคลถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก
องค์กร หรือบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติจากเพศ ศาสนา ความพิการ อายุ สถานภาพทางสังคม 
ชาติพันธุ์ ความคิดทางการเมือง และด าเนินการเมื่อมีการละเมิดกฎหมายที่ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ โดย
บุคคลต้องไม่ถูกให้ออกจากงาน เปลี่ยนต าแหน่งงาน เลือกปฏิบัติ หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมภายใต้กฎหมาย
นี้  

กระบวนการตรวจสอบเมื่อมีการร้องเรียน คณะกรรมการจะสืบสวนหาข้อเท็จจริงโดยการรับฟังความ
คิดเห็น หรือเรียกเอกสารหากจ าเป็น ทั้งนี้ ในการสอบสวนอาจจะมีการเข้าไปในพ้ืนที่ เมื่อปรากฏว่าสามารถ
ด าเนินคดีได้ จะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการและรวบรวมหลักฐานเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย หากเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการท าผิดกฎหมาย การไม่เลือกปฏิบัติ  

การด าเนินการในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้ด าเนินภารกิจบนหลักการ UNGP ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนโดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งนี้ มีการแบ่งการด าเนินงานตามหลัก 
UNGP เป็น 3 แกนหลัก ดังนี้ 

1. การสร้างกฎหมาย ระบบการด าเนินงานและนโยบายขั้นพ้ืนฐานผ่ านบทบาทที่ได้ด าเนินการ
ในช่วงที่ผ่านมา เช่น 

1.1 ด าเนินการส ารวจสภาพความเป็นจริงและร่วมศึกษาวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ผ่านการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากฎหมายและนโยบายที่สัมพันธ์กับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (2555) , 
ตรวจสอบถึงสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แท้จริงของบริษัทข้ามชาติของประเทศ
ตนเอง (2556) , พัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินผลปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการด้าน 
สิทธิมนุษยชน (2557), ตรวจสอบสภาพความเป็นจริงด้านสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ 
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SMEs และส ารวจมาตรการเพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหา (2557), ศึกษาวิจัยแผนชาติ (NAP) ที่
เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (2558) 

1.2 ตีพิมพ์และเผยแพร่รายงานการด าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (2556) และรายการ
ตรวจสอบตามแผนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Management and 
Check List) (2557) 

1.3 ให้ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐในการด าเนินการตามรายการตรวจสอบตามแผนการด าเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน (2557) ให้สามารถสร้างแผนการด าเนินการตรวจสอบได้ด้วยตนเอง 

2. การสร้างข้อตกลงร่วมกันภายในประเทศ เพ่ือกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเกิดความสมัครใจในการเคารพ
สิทธิมนุษยชน ผ่านบทบาทต่างๆ เช่น  

2.1 การประชุมด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Management Forum) 
ระหว่างปี 2553-2557 ที่สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สถาบันแห่งชาติ นักวิชาการ
และกลุ่ม NGOs เพ่ือสร้างจิตส านึกโดยสมัครใจ และในปี 2558 การประชุมดังกล่าวอยู่
ภายใต้แนวคิดการสร้างแผนชาติ (NAP) 

2.2 การแปลเอกสารแนวทางชี้แนะของสหประชาชาติที่เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และ
เผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติและกลุ่ม 
NGOs เช่น UN Guidance on National Action Plan on Business and Human 
Rights (2558), Guide to Human Rights Impact Assessment and Management 
(2557), UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2554) 

2.3 การให้ความรู้กับผู้บริหาร พนักงานและสร้างเครื่องมือกลไกในการให้ความรู้ ผ่านการจัด
โครงการต่างๆ ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อเผยแพร่หลักการขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

3. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านการเข้าร่วมในการประชุมระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งที่
ตนเองเป็นเจ้าภาพหรือไม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมก็ตาม เช่น การเป็นเจ้าภาพการบรรยายพิเศษโดย
ประธานคณะท างานของสหประชาชาติที่เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (2558)  การมีส่วนร่วมในการ
ประชุม The OECD/UN Workshop on National Action Plans on Responsible Business Conduct 
(2558) 

กรอบแผน NAP ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 

ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้ส่งรายงาน ข้อเสนอแนะต่อ
รัฐบาล ในการจัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยมีหลักปฏิบัติว่าด้วยธุรกิจและ
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สิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ท่าทีของรัฐบาลในตอนนั้นยังไม่
ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว 

ต่อมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้เสนอให้ภาครัฐด าเนินการสร้างแผนชาติ 
(NAP) โดยเอาพ้ืนฐานมาจากหลักการธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และในปี 2558 ได้มีการจัด
จ้างหน่วยงานภายนอกมาศึกษาวิจัยแผน NAP เพ่ือที่จะร่างกรอบค าแนะน าที่เหมาะสม โดยมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบในกระบวนการต่างๆ 3 กลุ่มใหญ่ คือ 

1. หน่วยงานที่ให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเตรียมความ
พร้อมในการร่างข้อเสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสถาบันวิชาการและภาครัฐ 

2. หน่วยงานที่จัดตั้ง โดยกระทรวงยุติธรรม (รัฐบาล) จะเป็นหน่วยงานยืนยันกระบวนการสร้าง
แผนงานและประสานงานต่างๆ 

3. หน่วยงานที่ท างานร่วมกัน โดยกระทรวงต่างๆ กลุ่มสิทธิมนุษยชนและผู้เชี่ยวชาญที่จะร่วมกัน
อภิปราย ก าหนดรายละเอียดในการสร้างแผนชาติ (NAP) ที่เก่ียวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน 

อ านาจหน้าที่และบทบาทตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์กรหรือหน่วยงานด้าน
สิทธิมนุษยชนของรัฐในต่างประเทศ เฉพาะกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเอกชน 

สาธารณรัฐเกาหลีไม่มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนโดยเฉพาะ ในพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ก าหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดท า
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นสิทธิมนุษยชน ทั้งทางกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไป
ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  

คณะกรรมการฯ สามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ หน่วยงานราชการท้องถิ่น และองค์กร
เอกชนต่างๆ เพ่ือรับฟังและรวบรวมความคิดเห็น ก่อนที่จะส่งให้กับศาล นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่
จัดท ารายงานประจ าปีว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เพ่ือน าเสนอต่อประธานาธิบดีและรัฐสภา 

รายงานเรื่อง “การตอบสนองต่อการตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติใน
ประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” (Response to the Survey of the United Nations Working Group 
on Business and Human Rights) ได้ให้บทเรียนผ่านการน าเสนอบทบาทในการด าเนินการตามหลักการ 
UNGP จากตัวอย่างประเทศเกาหลีใต้ที่มีอยู่ 3 หลักส าคัญ และบทเรียนในการวางแผนขั้นตอนการสร้างแผน
ชาติ (NAP) เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน 
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3.3.4 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย 

บทบาทการด าเนินงานที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลียด าเนินการอยู่โดยทั่วไป 
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 ประกอบไปด้วย การท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา (advisor) การท าหน้าที่ประสานงาน 
(facilitator) การท าหน้าที่วิจัย (researcher) และการท าหน้าที่เป็นผู้ให้ความร่วมมือ (collaborator) 

การด าเนินการในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลียได้เข้ามามีบทบาทในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจดังนี้ 

1.  การร่วมมือประสานงานกับภาคธุรกิจ ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

-  ประสานงานกับธุรกิจ ผ่านกระบวนการร้องทุกข์ของผู้ถูกละเมิด (ติดต่อประสานเพ่ือถามไถ่
และหาทางแก้ไข) 

-  เป็นแหล่งข้อมูลให้กับภาคธุรกิจ เพ่ือแนะแนวทางในการด าเนินการที่ถูกต้อง 
-  สนับสนุนความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม เพศสภาพ และด้านอื่นๆ ในองค์กรธุรกิจ 
-  ร่วมมือเพ่ือท าวิจัย 
-  สนับสนุนการผลักดันด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการบริหารจัดการธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของ

บริษัท 
-  การจัดท ารายงานความเต็มใจในการท างาน (Willing to Work report) 
-  การจัดท าหนังสือ Leading for Change: A blueprint for cultural diversity and 

inclusive leadership 
-  การท าโครงการเพื่อสนับสนุนความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค 
-  การสนับสนุนสิทธิของผู้ลงทุนและผู้ที่ให้ความไว้วางใจ 
-  การจัดประชุมในระดับประเทศและในระดับสากล  

2.  การปรับใช้ หลักการพ้ืนฐานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติในภาคปฏิบัติ 
ผ่านทางการร่วมท าแผนปฏิบัติการของประเทศ การร่วมมือกับภาครัฐในประเด็นที่เกี่ยวกับพลเรือน การจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นกับภาคประชาชน และจัดท าสรุปการประชุมเพื่อน าเสนอให้กับภาครัฐ 

3.  การสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
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แผนองค์กรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย 

แผนองค์กรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย ปี ค.ศ. 2016-2017 น าเสนอเป้าหมาย
กลยุทธ์ ประเด็นที่คณะกรรมการให้ความส าคัญ รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่าง เป้าประสงค์ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป้าหมายขององค์กร สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก และผลการ
ด าเนินงานประจ าปีอีกด้วย ซึ่งในแผนองค์กรจะประกอบไปด้วยโครงสร้างที่ส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แสดงเป้าประสงค์ขององค์กรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย จะระบุถึง
เป้าประสงค์ (purpose) ขององค์กรในการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้อ านาจที่
จ ากัดของกฎหมายหลายฉบับ เป้าประสงค์จะเป็นการระบุถึงรูปแบบการบริหารจัดการองค์กร (เช่น กลไกการ
ตรวจสอบตามกฎหมาย และความมีอิสระ) รูปแบบการด าเนินการ ( functions) เพ่ือแก้ไขปัญหา กรอบ
วิสัยทัศน์ (vision) กรอบภารกิจ (mission) และกรอบหลักการ (principle) ในส่วนเป้าประสงค์ยังระบุถึง 
ปัจจัยที่เป็นโอกาส ความท้าทาย และการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับการท างานขององค์กรในช่วงของ
แผนองค์กรที่ก าลังจะด าเนินการ ตลอดจนการระบุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร วัตถุประสงค์ที่ สอดคล้อง
กันของแต่ละเป้าหมาย และการจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการ (priorities) 

ในแผนองค์กรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย ได้ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 4 
เป้าหมาย ได้แก่ ความเป็นผู้น า (leadership) การปกป้องสิทธิและเสรีภาพ (rights and freedoms) การ
บริการข้อมูลและกลไกการแก้ไขข้อพิพาท (access to effective information and dispute resolution 
services) และความเป็นเลิศขององค์กร (organizational excellence) โดยก าหนดการด าเนินการที่ควรจะ
ให้ความส าคัญเป็นหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ การให้ความรู้และการสนับสนุนทางด้านสิทธิมนุษยชน การเข้าร่วมกับ
ภาคธุรกิจในการดูแลปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพจากความรุนแรง การข่มขู่และการรังแก 

นอกจากนี้ ในส่วนที่เป็นการจัดล าดับความส าคัญ (priority) ของแผนซึ่งถอดออกมาเป็นเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ทั้ง 4 นั้น ได้ให้ความส าคัญอย่างมากกับการมีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน 
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลียจะกระตุ้นให้มีนวัตกรรมให้ภาคธุรกิจเคารพ คุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ีในการป้องกันการเลือกปฏิบัติในสถานประกอบการ
และเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือการระงับข้อพิพาทขึ้น  และเพ่ือให้บรรลุข้อตกลงดังกล่าวคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งออสเตรเลียจึงต้องท างานร่วมกับภาคธุรกิจ กลุ่มนายจ้างเพ่ือส่งเสริมการรับรู้สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศ ทั้งนี้ รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนกับรัฐบาลและภาคประชาสังคมในการพัฒนาแผน NAP ว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและการประกอบธุรกิจ และองค์กรธุรกิจอย่าง Australian Global Compact Network เพ่ือ
จ าแนกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กร ตลอดจน
การส่งเสริมความหลากหลายในที่ท างาน 
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ส่วนที่ 2 แสดงผลการด าเนินงานขององค์กร ในส่วนนี้จะเป็นการสรุปผลการด าเนินงานขององค์กร ซึ่ง
จะแสดงความเชื่อมโยงของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร วัตถุประสงค์เพ่ือตอบโจทย์ของแต่ละเป้าหมาย 
กิจกรรมการด าเนินการในช่วงแผนกลยุทธ์ เข้ากับกิจกรรมการด าเนินการที่ผ่านมา นอกจากนี้ การน าเสนอยัง
ได้ระบุถึงกลไกการตรวจสอบ ประเมินวัดผลของแต่ละกิจกรรม (activity) ที่ได้ถูกด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อ
แต่ละเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

ส่วนที่ 3 แสดงรูปแบบกลไกหลักในการตรวจสอบการด าเนินการตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ซึ่งในกรณี
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลียจะอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่า เมตริกส์การบูรณาการ 
(integration matrix) ซึ่งจะเป็นตารางที่ระบุถึง กิจกรรมที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินการ (action) ผล
ของกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ และผู้ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบ 

ในส่วนนี้ ยังได้มีการให้ข้อมูลโครงสร้างขององค์กรและความเชื่อมโยง โดยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งออสเตรเลีย ได้แบ่งคณะกรรมการออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ คณะกรรมการด้านคนเชื้อสาย
ท้องถิ่นและความยุติธรรมทางสังคม คณะกรรมการด้านการเลือกปฏิบัติทางอายุ คณะกรรมการด้านสิทธิ
มนุษยชนเด็ก คณะกรรมการด้านการเลือกปฏิบัติต่อผู้เป็นทุพพลภาพ คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการด้านการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และคณะกรรมการด้านการเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพ 

บทเรียนส าคัญท่ีได้จาก แผนองค์กรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย สามารถสรุปได้
ดังนี้ 

1.  การจัดท าแผนองค์กรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความส าคัญในแง่มุมของการ
สื่อสารต่อสาธารณชนถึงบทบาทขององค์กรในการแก้ไขปัญหา  

2.  แผนองค์กรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออสเตรเลีย ได้แสดงตัวอย่างที่ดีในการ
จัดท าแผนองค์กรที่ควรจะเป็น โดยโครงสร้างการน าเสนอได้มีการก าหนดเป้าประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน 
ตลอดจนการระบุถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ และมีการสรุปเป้าหมายการด าเนินงานแยกตามวัตถุประสงค์ 
โดยพิจารณาเชื่อมโยงจากผลการด าเนินงานในอดีต ไปสู่การด าเนินงานในปัจจุบัน รวมทั้งการน าเสนอกลไก
การตรวจสอบผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาองค์กรในช่วงแผนกลยุทธ์ถัดไป 

3.  ปัจจัยที่เป็นโอกาส ความท้าทายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สามารถน ามาปรับใช้
กับกรณีของประเทศไทยได้ เนื่องจากช่วงเวลาของแผนกลยุทธ์ฯ ของประเทศออสเตรเลียมีความสอดคล้องกับ
กรณีของประเทศไทย 
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3.4  กรณีศึกษาผลกระทบในต่างประเทศจากปัญหาด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

3.4.1 กรณีบริษัท Nestlé 

บริษัท Nestlé เป็นบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีผลิตภัณฑ์มากกว่า  
1 พันล้านชนิด มีโรงงาน 468 แห่งและมีลูกจ้างราว 339,000 คน ใน 150 ประเทศ ทั้งนี้ Nestlé มีห่วงโซ่
อุปทานโดยตรงของตนเอง 165,000 ราย และท าธุรกิจร่วมกับเกษตรกรโดยตรงกว่า 690,000 คน ทั่วโลก 
ด้วยขนาดและความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของผู้คนนับล้าน 

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2008 สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กและบริษัท Nestlé ได้ร่วมมือกันเสริมสร้าง
แนวทางด้านสิทธิมนุษยชนให้เข้มแข็งจากการประกอบธุรกิจของบริษัท Nestlé ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กจะสนับสนุนให้บริษัท Nestlé มุ่งม่ันในการเคารพสิทธิมนุษยชน
ดังที่ก าหนดเอาไว้ในหลักการการด าเนินธุรกิจของตน ในปีค.ศ. 2011 ในส่วนของบทบาทและหน้าที่ของบริษัท
ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับสากล คือ การรับเอาหลักการ UNGP มาใช้ในกิจการของตน นอกจากนี้ ใน
ส่วนของความมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัท Nestlé ได้พัฒนาและด าเนินการโครงการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้ง 8 เสาหลัก ซึ่งได้อาศัยกระบวนการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนเพ่ือช่วยให้การ
ด าเนินโครงการดังกล่าวประสบผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ การประเมินและการระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงและคาดว่า
น่าจะเกิดขึ้นนั้นได้จัดท าใน 7 ประเทศที่เข้าไปประกอบกิจการได้แก่ ประเทศโคลัมเบีย ไนจีเรีย แองโกลา ศรี
ลังกา รัสเซีย คาซัคสถานและอุซเบกิซสถาน และแสดงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการเพ่ิมขึ้นในอีก 5 ประเทศ
ภายในปีค.ศ. 2015 คือ ประเทศเวียดนาม ปากีสถาน จีน ซาอุดิอาระเบียและอียิปต์ ในปีค.ศ. 2010 สถาบัน
สิทธิมนุษยชนเดนมาร์กและบริษัท Nestlé ได้ร่วมกันเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
โดยตกลงร่วมมือกันเป็นระยะเวลา 2 ปี และได้ขยายความร่วมมือไปต่อไปอีก 2 ปี ในปีค.ศ. 2012 

บริษัท Nestlé ได้มุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ปีค.ศ. 2010 โดยบริษัท Nestlé ได้รับรองถึง
หน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยการน าเอาหลักการ UNGP มาผนวกไว้ในหลักการการด าเนินธุรกิจของ
ตน โดยหลักการดังกล่าวของบริษัทได้ก าหนดกรอบนโยบายและหลักการในการประกอบธุรกิจ 10 ประการซึ่ง
เอามาจากนโยบาย แนวทางชี้แนะและมาตรฐานอ่ืนๆ ของบริษัท เช่น ประมวลซัพพลายเออร์ของ Nestlé 
นโยบายลูกจ้างสัมพันธ์ของ Nestlé หลักการบริหารและความเป็นผู้น าของ Nestlé ประมวลจริยธรรมของ 
Nestlé นโยบายทรัพยากรบุคคล นโยบาย Nestlé ว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ท างาน เป็น
ต้น27 

                                                           
27  Nestlé Corporate Communications. (2016). “Nestlé's Corporate Business Principles.” [ระบบออนไลน์]. 

แหล่งที่มา http://www.nestle.com/aboutus/businessprinciples  

http://www.nestle.com/aboutus/businessprinciples
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วัตถุประสงค์ของบริษัท Nestlé คือการเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นผู้น าในการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
แนวปฏิบัติคุ้มครองแรงงาน และในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้น บริษัทจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ภายในประเทศและเคารพมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองซึ่งได้ก าหนดเอาไว้ใน
หลักการ UNGP ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Bill of Human Rights) อนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization - ILO) นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่
จะด าเนินการตามกรอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ แนวปฏิบัติส าหรับบรรษัทข้าม
ชาติ OECD และปฎิญญา ILO ว่าด้วยบรรษัทข้ามชาติ 

แนวคิดเรื่องการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งส าหรับบริษัท Nestlé ที่
จะด าเนินการ เพราะต้องอาศัยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การจัดการความส าคัญของประเด็นต่างๆ ทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์ การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือด าเนินการ ตลอดจนการประสานความร่วมมือระดับสูงทั่วทั้งบริษัท 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและสมดังความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัท Nestlé จึงได้
พัฒนาและด าเนินโครงการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวครอบคลุมผ่าน 8 เสา
หลัก ดังนี้ 

1. การบูรณาการสิทธิมนุษยชนลงในนโยบายใหม่และที่มีอยู่แล้ว 
2. การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง 
3. การอบมรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
4. การประเมินความเสี่ยงตลอดทั้งกิจการของบริษัท 
5. ประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง 
6. การประสานกิจกรรมสิทธิมนุษยชนผ่านคณะท างานสิทธิมนุษยชนของบริษัท 
7. เป็นหุ้นส่วนกับองค์กรชั้นน าเพื่อด าเนินการกิจกรรมสิทธิมนุษยชน 
8. ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินการ 

ในแต่ละปี บริษัท Nestlé จะรายงานผลการด าเนินการในแต่ละ 8 เสาหลัก โดยอาศัยมาตรฐานการ
เปิดเผยข้อมูลเฉพาะประเด็นสิทธิมนุษยชน (Global Reporting Initiative : GRI) ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนลงไป
ในรายงานการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) ขึ้น28 

ภายใต้เสาหลักที่ 5 โครงการการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัท Nestlé ได้ด าเนินการ
จัดท าการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact Assessments : HRIAs) ในประเทศ
ทั้งหมดที่มีดัชนี FTSE4Good ในปีค.ศ. 2015 และจากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้ได้ข้อค้นพบน าไปสู่
แผนปฏิบัติการของบริษัทท้ังในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร โดยแบง่เปน็รายประเด็นได้ดังนี้ 

                                                           
28  Nestlé Corporate Communications. (2016). “Nestlé's Human Rights Compliance.” [ระบบออนไลน์]. 

แหล่งที่มา http://www.nestle.com/csv/human-rights-compliance   

http://www.nestle.com/csv/human-rights-compliance
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 ทรัพยากรมนุษย์ : ค่าตอบแทนการท างาน 
จากการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนได้แสดงให้เห็นว่าทุกประเทศที่ได้มีการประเมินผล บริษัท 

Nestlé ยังคงเป็นบริษัทอันดับต้นๆ ในเรื่องของการให้ค่าตอบแทนลูกจ้าง ซึ่งเกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าและค่า
ครองชีพ แต่ในส่วนของเงินเดือนส าหรับบุคคลภายนอกและลูกจ้างชั่วคราวในโรงงานของบริษัทยังคง
สอดคล้องกับค่าจ้างขั้นต่ าของประเทศ แต่อาจจะต่ ากว่าค่าครองชีพ และในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทาง
บริษัทก็ได้มีการส ารวจค่าครองชีพทั้งในชุมชนเมืองและชนบทที่บริษัทไปประกอบกิจการ ในระดับของการ
บริหารองค์กร ได้มีการด าเนินโครงการน าร่องเกี่ยวกับค่าครองชีพซึ่งริเริ่มใน 6 ประเทศ ซึ่งน ามาปรับใช้กับ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของบริษัท  

 สุขภาพและความปลอดภัย : ความปลอดภัยบนท้องถนน 

บริษัท Nestlé รักษามาตรฐานสุขภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการอย่างสม่ าเสมอส่งผล
ให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุต่ า นอกจากนี้ ยังได้มีการก าหนดประเด็นความปลอดภัยให้เป็นกิจกรรมนอก 
สถานประกอบการของบริษัทอีกด้วย เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกับคนงานขับรถหรือซัพพลายเออร์
ของบริษัท ประเด็นเหล่านี้มีความส าคัญต่อบริษัทเพราะการคมนาคมขนส่งเป็นหัวใจส าคัญในการประกอบ
กิจการทั้งในการขนวัตถุดิบไปยังโรงงาน และขนถ่ายสินค้าไปยังผู้จัดจ าหน่าย และไปสู่ผู้บริโภคในที่สุด ในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้มีการฝึกอบรมให้กับคนงานขับรถเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนในหลายๆ 
ประเทศ และในระดับบริหารองค์กร ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นประเด็นอันดับต้นๆ ท าให้มีการจ้างงานใน
ต าแหน่งผู้จัดการความปลอดภัยบนท้องถนนขึ้น 

 การจัดการความปลอดภัย : การฝึกอบรมสิทธิมนุษยชน 

ความเสี่ยงในความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนของบริษัท Nestlé นั้นยังจ ากัดอยู่เมื่อเทียบกับธุรกิจ
อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนพบว่าบริษัทยังคงไม่มีมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
และการใช้อ านาจโดยเฉพาะการไม่ได้ทบทวนการท าสัญญาระหว่างบริษัท Nestlé กับผู้ให้บริการความ
ปลอดภัยในทุกๆ ประเทศ อีกทั้ง ในบางประเทศ การฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยยังคงไม่มีหรือไม่เพียงพอ และในแง่ของการเยียวยานั้น บางประเทศได้ก าหนดให้มีหลักการสิทธิ
มนุษยชนรวมอยู่ด้วย หรือริเริ่มให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยองค์กรภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญ ในส่วนของระดับบริหารนั้น มาตรฐานสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยได้รับการพัฒนาและ
ถูกน ามาก าหนดให้เป็นแผนปฏิบัติการของแต่ละประเทศตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 

 จริยธรรมทางธุรกิจ : การต่อต้านการคอรัปชั่น 

จากการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนพบว่านโยบายและการฝึกอบรมว่าด้วยการต่อต้านการ
คอรัปชั่นของบริษัท Nestlé นั้นมีอยู่จริงและน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ระดับของการรับรู้
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และศักยภาพในบางภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงในประเด็นดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่ต่ าอยู่ ดังนั้น เครื่องมือ
ฝึกอบรมการต่อต้านการคอรัปชั่นในระดับบริหารถูกน ามาก าหนดให้เป็นแผนปฏิบัติการของแต่ละประเทศ 
นอกจากนี้ ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายในแต่ละประเทศได้พัฒนาการฝึกอบรมการต่อต้านการคอรัปชั่นเป็น
รายบุคคลตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 

 ผลกระทบชุมชน : กลไกระงับข้อพิพาท 

โรงงานของบริษัท Nestlé ได้เข้าพบกับทีมประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนเป็นประจ า เนื่องจาก
โรงงานตั้งอยู่บริเวณชุมชนและลูกจ้างของโรงงานเองก็เป็นสมาชิกในชุมชน ทั้งนี้เพ่ือลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้ เช่น มลพิษ เสียงหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินพบว่ายังไม่มีกลไกระงับข้อ
พิพาทในชุมชน ท าให้บริษัท Nestlé จัดตั้งกลไกขึ้นมาชื่อว่า “กลไก Tell us” ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการพัฒนา
กลไก นอกจากนี้ แนวทางชี้แนะในการมีส่วนร่วมของชุมชนก็ก าลังจัดท าขึ้นเช่นเดียวกันเพ่ือให้การประกอบ
กิจการของบริษัท Nestlé เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 การจัดซื้อจัดจ้าง 

การประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนช่วยให้บริษัท Nestlé พบว่ามีซัพพลายเออร์ของบริษัทหลายราย
ที่ไม่ได้ค านึงถึงการตรวจสอบการจัดหาอย่างรับผิดชอบ แม้ว่าจะได้มีการน าเสนอความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติ
ตามในพ้ืนที่ เช่น สภาพการท างาน สุขภาพและความปลอดภัย  ส่งผลให้การตรวจสอบการจัดหาอย่าง
รับผิดชอบซึ่งได้ด าเนินการโดย Bureau Veritas, Intertek และ SGS เพ่ือให้ครอบคลุมกับซัพพลายเออร์ที่มี
ความเสี่ยงสูงจากการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ทีมจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรได้ด าเนินการ
ปรับปรุงประมวลซัพพลายเออร์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้น าเอาหลักการสิทธิมนุษยชนมาใส่ไว้ด้วยและเผยแพร่ให้
น ามาใช้เมื่อสิ้นปีค.ศ. 2013 

 การจัดหาวัตถุดิบ 

เป็นที่ชัดเจนจากการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนว่าภาพรวมของบริษัท Nestlé สร้างความ
เป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษตรกรผ่านการฝึกอบรมว่าหลักปฏิบัติที่ดีทางเกษตรกรรมและวัตถุดิบ และช่วยให้เข้าถึง
ตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระดับของการผลิตทางการเกษตรพบว่ายังคงขาดการตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและแรงงาน และในการจะตอบสนองปัญหาดังกล่าว บริษัท 
Nestlé จึงได้พัฒนาแนวทางชี้แนะการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบส าหรับสินค้าโภคภัณฑ์ทีมีความ
เสี่ยงสูงขึ้นซึ่งได้ก าหนดให้มีประเด็นทางสิทธิมนุษยชนและแรงงานเอาไว้ 
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 คุณภาพของสินค้าและหลักปฏิบัติทางการตลาด 

การประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนได้รับรองว่าบริษัท Nestlé มีนโยบายและกระบวนการท างานที่
เข้มแข็งอันเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัย การตลาดส าหรับเด็กและความเป็นส่วนตัวของ
ผู้บริโภค ในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ที่มีความเสี่ยงพบว่ามีแรงงานที่อายุต่ ากว่าเกณฑ์ท างานอยู่ใน
บริษัท Nestlé ก็จะต้องมีการสอบสวนในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในส่วนของค้าปลีกที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน
กระแสหลักยังคงมีประเด็นนี้อยู่ 

เนื่องจากบริษัท Nestlé มีขนาดใหญ่และมีอยู่ทั่วโลกท าให้บริษัทมีความตื่นตัวด้านการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนมากกว่า อีกทั้งมีทรัพยากรที่เพียงพอในการด าเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทเองได้
ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้น าของโลกในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการที่จะบรรลุในเป้าหมายดังกล่าว บริษัทได้
ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กเพ่ือให้ความรู้และร่วมกันจัดท า โครงการการประเมินผลกระทบ 
สิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจของบริษัทข้ึน ดังนั้น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนจึงขับเคลื่อนไป
ได้อย่างต่อเนื่องและมีพัฒนาการที่ดีโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังได้มีการจัดท า
รายงานเพ่ือตรวจสอบการประกอบกิจการของตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดตั้งกลไกร้องเรียนภายในองค์กร
เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสิทธิมนุษยชนสามารถร้องเรียนเพ่ือตรวจสอบต่อไป 

3.4.2 กรณีบริษัท Transfield29 

บริษัท Transfield เป็นบริษัทที่ได้รับการว่าจ้าง (contractor) จากภาครัฐ ในการดูแลจัดการศูนย์
ดูแลผู้อพยพภายนอกประเทศของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้มีการพบหลักฐานว่าบริษัทดังกล่าว ได้กระท าการ
ล่วงละเมิดทางเพศ มีการกระท าการทารุณกรรมเด็ก รวมทั้งมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านอื่นๆ 

กองทุน HESTA ซึ่งเป็นกองทุนบ านาญส าหรับผู้เกษียณอายุชาวออสเตรเลียกว่า 8 แสนคน และมี
ขนาดของสินทรัพย์กว่า 32 พันล้านเหรียญสหรัฐ จึงมีความกังวลใจว่าการด าเนินธุรกิจที่ขาดธรรมาภิบาลทาง
สังคม (social governance) อาจจะน าไปสู่ภาพลักษณ์เชิงลบในการท าธุรกิจและอาจจะส่งผลกระทบต่อราคา
หุ้นของธุรกิจได้  

กองทุนดังกล่าว ได้มีความพยายามที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนเพ่ือแก้ไขความกังวลใจดังกล่าว แต่พบว่า 
เนื้อหาสัญญาว่าจ้างระหว่างภาครัฐ กับบริษัทที่ได้รับการว่าจ้าง (บริษัท Transfield) มีเงื่อนไขการปกปิด
ความลับที่เข้มงวดมาก ท าให้บริษัท Transfield ไม่สามารถที่จะตอบข้อสงสัยกับกองทุนได้ จึงน าไปสู่การ

                                                           
29  Transfield Services Limited. (2015). “Corporate Governance Statement 2015.” [ระบบออนไลน์].   

แหล่งที่มา http://www.transfieldservices.com/esg/corporate-governance    Broadspectrum Limited. 
(2016). “Human Rights Statement.” Sydney. 

http://www.transfieldservices.com/esg/corporate-governance
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โยกย้ายเงินลงทุนของกองทุนทั้งหมด ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 18 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดของบริษัท Transfield  

กลุ่ม NGO ในนามของ The No Business In Abuse group (NBIA) ได้เข้ามาเพ่ือจัดการปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของบริษัท Transfield ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการว่าจ้าง (contractor) จากภาครัฐในการ
ดูแลจัดการศูนย์ดูแลผู้อพยพภายนอกประเทศของประเทศออสเตรเลีย โดย  NBIA มีเป้าหมายในการ
ด าเนินการ 2 ข้อ คือ การจูงใจให้นักลงทุนโยกย้ายเงินลงทุนออกจากบริษัท Transfield และการรณรงค์ไม่ให้
ธุรกิจในท้องถิ่นท าการค้ากับธุรกิจของบริษัท Transfield 

แนวทางการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในกรณีบริษัท Transfield ของ NBIA ประกอบไปด้วย  
การสร้างกระแสมวลชน ผ่านการเปิดรับการสนับสนุนผ่านการลงชื่อในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (pledge) ซึ่งเป็น
รูปแบบใหม่ในการสร้างกระแสมวลชน ร่วมกับการจับมือกับองค์กรอ่ืนๆ ที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ซึ่งผลของ
การด าเนินการดังกล่าว ได้ท าให้ NBIA เป็นตัวแทนของภาคประชาสังคมในการตรวจสอบความโปร่งใสในการ
ตอบค าถามของบริษัท Transfield และท าให้เกิดการสร้างการสนทนาแลกเปลี่ยนและตอบโต้ (dialogue) ขึน้ 

โดยแม้ว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนและตอบโต้ดังกล่าวจะไม่ใช่การสนทนาแบบทางตรง (ระหว่าง NBIA 
กับบริษัท Transfield) แต่เป็นการสนทนาทางอ้อม โดยทางบริษัท Transfield ยอมออกมาตอบข้อสงสัยใน
การด าเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ในขณะที่ NBIA ได้ออกมาตั้งข้อสังเกต ข้อซักถาม หรือ
แม้แต่ยกหลักฐานสนับสนุนโต้แย้ง ท าให้สาธารณชนได้มุมมองจากทั้งสองฝ่าย และมีสิทธิเลือกว่าจะกระท า
ตามเป้าหมายของ NBIA หรือไม่แต่ประการใด 

ในท้ายที่สุด ทางธุรกิจได้ค านึงถึงความเสี่ยงของธุรกิจที่เพ่ิมมากขึ้น จนต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักการ
ในการด าเนินธุรกิจใหม่ โดยบริษัท Transfield ได้ตัดสินใจสร้างแบรนด์ธุรกิจใหม่ขึ้นชื่อว่า  บริษัท 
Broadspectrum และได้มีการปรับเปลี่ยนข้อความแถลงทางด้านธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้
มีธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการยอมรับหลักการสากลในการด าเนินธุรกิจ รวมไปถึง
ความพยายามของภาคธุรกิจในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอีกด้วย 

ในข้อความแถลงทางด้านธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งปรับปรุงใหม่ในปี ค.ศ. 2015 มี
รายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.  การระบุถึงความส าคัญของบรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจ 
2.  การระบุถึงกลไกการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน 
3.  การก าหนดข้อความแถลงการณ์ในส่วนของสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจน 
4.  การก าหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ให้เบาะแส (whistle blower) 

ส าหรับข้อความแถลงการณ์ในส่วนของสิทธิมนุษยชนนั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
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-  ความครอบคลุมของแถลงการณ์ ซึ่งทางบริษัทได้ขยายความครอบคลุมไปไม่เพียงแต่การ
ด าเนินการของธุรกิจ แต่รวมไปถึงผู้รับการว่าจ้าง (subcontractor) ผู้ผลิตวัตถุดิบ (supplier) 
และธุรกิจย่อยที่ธุรกิจมีการถือหุ้นอยู่ด้วย 

-  มาตรฐานที่ธุรกิจยอมรับ ซึ่งทางบริษัทได้ยอมรับมาตรฐานในระดับสากล ประกอบไปด้วย 
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปี ค.ศ. 1948 ขององค์การสหประชาชาติ ตราสารสิทธิมนุษยชน 
ข้อแนะน าหลักการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและธุรกิจขององค์การสหประชาชาติ และปฏิญญาว่า
ด้วยมาตรฐานสิทธิแรงงานขั้นมูลฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

-  ระบุความมุ่งมัน่ของธุรกิจในการจัดการปัญหา 

-  ระบุการด าเนินงานที่ส าคัญที่ช่วยในการจัดการปัญหา ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่ สุขภาพ
และความปลอดภัย วัฒนธรรมในการท างาน สิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัตถุดิบ 
การใช้บริการผู้รับการว่าจ้าง ชุมชนท้องถิ่น และพันธมิตรทางธุรกิจ 

กรณีศึกษาของ Transfield สะท้อนถึงกระแสการลงทุนในปัจจุบัน ที่ค านึงถึงประเด็นปัญหาทางด้าน
สิทธิมนุษยชนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน กรณีศึกษาได้มีการยกประเด็นความโปร่งใสในการตอบค าถามขึ้นเป็น
หัวใจส าคัญ ในกระบวนการสนทนาแลกเปลี่ยนเพ่ือแก้ไขปัญหา หาก Transfield มีการด าเนินธุรกิจที่สามารถ
ตรวจสอบได้ (Transparency) และมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ย่อมสามารถตอบ
ประเด็นกังวลใจให้กับนักลงทุนได้ และสามารถรักษานักลงทุนเอาไว้ได้ 

บทเรียนส าหรับกรณีศึกษาของ Transfield สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ NGOs ในการแก้ไขปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านการสร้างกระแสมวลชน และการสร้างความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ ซึ่งท าให้บริษัทที่ก่อ
ปัญหาต้องยอมออกมาสร้างการสนทนาแลกเปลี่ยนและตอบโต้ (dialogue) ขึ้น ทั้งนี้ แม้ว่าการสนทนา
แลกเปลี่ยนและตอบโต้ดังกล่าว จะไม่ได้น าไปสู่การปรับเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจ โดยตรง แต่ก็เป็นการเปิด
โอกาสให้เกิดการสนทนาทางอ้อม มีการตั้งข้อสังเกต ข้อซักถาม และยกหลักฐานสนับสนุนโต้แย้ง ท าให้
สาธารณชนได้รับมุมมองจากทั้งสองด้าน และจะเป็นผู้เลือกว่าจะลงโทษในธุรกิจที่กระท าความผิดหรือไม่ 
ข้อสังเกตประการหนึ่งของคณะผู้วิจัยก็คือ การด าเนินงานในลักษณะนี้ ต้องอาศัยการตื่นตัวของสาธารณชน
เป็นส าคัญ ถึงจะสามารถผลักดันให้เกิดบทลงโทษที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ 

ข้อความแถลงทางด้านธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ของบริษัท Broadspectrum แสดงตัวอย่าง
ในอุดมคติของธุรกิจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การยึดหลักสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ซึ่งมักจะมีความเข้มงวดมากกว่าหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย
ในประเทศ ความครอบคลุมของแถลงการณ์ที่ขยายความไปถึง ผู้รับการว่าจ้าง ผู้ผลิตวัตถุดิบ และธุรกิจย่อยที่
ธุรกิจมีการถือหุ้นอยู่ด้วย และการแยกข้อความแถลงการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนออกมาจากธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินธุรกิจทั่วไป ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งเน้นของธุรกิจในการจัดการปัญหาด้านธุรกิจกับ  
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สิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ข้อความแถลงฯ ยังให้บทเรียนในรายละเอียดถึงโครงสร้างของข้อความ
แถลงทางด้านสิทธิมนุษยชนที่พึงมีอีกด้วย 

 

3.5  ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ

คณะผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์นักวิชาการที่มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทบาทของ กสม. 
เพ่ือสนับสนุนทางด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยนักวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะถึงบทบาทของ กสม. ที่ควรจะ
เป็นดังนี้ 

1.  กสม. ควรที่จะมีบทบาทเชิงรุก ร่วมมือกับเอกชนในการป้องกันและดูแลจัดการปัญหา อย่างไรก็ดี 
การจะเข้าไปร่วมมือกับภาคเอกชนจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก เนื่องจากภาคเอกชนยังมองว่าการเข้ามาร่วมมือจะ
ท าให้ตนตกอยู่ในสถานะของการเป็นจ าเลย ดังนั้น สิ่งที่  กสม. จะต้องท าเป็นอันดับแรกคือการเปลี่ยนมุมมอง
ของภาคเอกชนให้กลับมาสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาก่อน และลบล้างความเชื่อแบบเดิมๆ 

2.  ข้อเสนอแนะของ กสม. มักจะส่งให้กับภาครัฐเป็นหลัก แต่หาก กสม. จะมีบทบาทส าคัญกับ
ภาคเอกชน ก็ควรที่จะมีข้อแนะน าให้ภาคเอกชนด าเนินการเพ่ือป้องกันในกรณีที่ปัญหายังไม่เกิด และดูแล
แก้ไขในกรณีท่ีมีปัญหาอีกด้วย 

3.  กสม. ควรที่จะมีการอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลในการดูแลจัดการปัญหา โดย
การอบรมทั้งเจ้าหน้าที่ของ กสม. เอง ในประเด็นการบังคับใช้มาตรฐาน และกระบวนการพิสูจน์ การอบรม
ให้กับภาคธุรกิจ และการอบรมให้กับตัวแทนองค์กรที่ดูแลสิทธิชุมชน 

4.  กสม. ควรที่จะพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท า HRDD โดยควรที่จะเริ่มจากการจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากนั้นควรที่จะจัดตั้งหน่วยวิจัยเชิงลึกท าหน้าที่ร่วมมือกับภาคเอกชนใน
การสร้างกรณีศึกษาที่ลงลึกถึงกระบวนการที่ใช้ 

5.  การให้รางวัลเป็นดาบสองคม หากข้อมูลเรื่องการละเมิดสิทธิของภาคธุรกิจยังไม่สมบูรณ์พร้อม
อาจจะท าให้การให้รางวัลธุรกิจจะกลายเป็นการการันตีว่าธุรกิจไม่มีปัญหา การจะให้รางวัลก็ควรที่จะเป็น
รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น หรือรางวัลส าหรับธุรกิจที่ได้รับการร้องเรียนและให้ความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาดีเด่น เป็นต้น 

6.  กสม. สามารถปรับปรุงกลไกการติดตามและตรวจสอบได้ โดยอาศัยการสร้างภาคีกับกลุ่ม NGOs 
อย่างไรก็ดีการติดตามจะต้องระวังเพราะอาจจะกลายเป็นภาพลบในสายตาเอกชนได้ ท าอย่างไรถึงจะถ่วงดุล
การพิจารณาจากทั้งสองด้าน 
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7.  ในสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน หากจะให้ก าหนดล าดับความส าคัญของแผนการด าเนินการ จะ
สามารถแบ่งความส าคัญออกได้เป็น 4 ขั้น (โดยขั้นที่ 1 จะเป็นสิ่งที่ควรท ามากที่สุด) ดังนี้ 

 
ขัน้ที่ 1 การให้ข้อมูล (inform) 
ขั้นที่ 2 การสร้างความร่วมมือ (cooperate) 
ขั้นที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล (disclose) 
ขั้นที่ 4 กลไกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการสร้างความรับผิดชอบ  (audit, monitor, 

and account for) 

8.  การจัดท าแผนชาติ ควรที่จะเริ่มจากการสร้างฉันทามติจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความตระหนักรู้ 
โดยอาจจะเชื่อมโยงปัญหาการละเมิดสิทธิเข้ากับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ จากนั้นก็ควรที่จะระบุหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนร่วมกัน 

9.  ส าหรับธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ยังไม่มีอ านาจในการผลักดันด้านธรรมาภิบาล การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและด้าน  
สิทธิมนุษยชนโดยตรง แต่เป็นการผลักดันโดยสมัครใจ และให้การสนับสนุนมากกว่า เช่น ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานและการแจกรางวัล 

10.  กสม. ควรที่จะเชื่อมโยงกับประชาชนผ่านการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม 

11. บทบาทในการแก้ไขปัญหา SLAPP กสม. อาจจะเข้ามาช่วยก าหนดข้อบังคับหรือภาระบาง
ประการให้ธุรกิจไม่กล้าที่จะใช้ SLAPP ได้ เช่น การเข้ามาช่วยด้านกฎหมาย การประกาศว่าธุรกิจก าลังใช้ 
SLAPP เพ่ือปิดบังปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลาดจนการเข้าไปร่วมเป็นพยานในคดี  

12. ในด้านการปลูกฝังกับสาธารณชน กสม. ควรที่จะสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนเพ่ือสอดแทรก
ให้กับคนรุ่นใหม่ มีการท ากรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ ที่แนะน าประเด็นปัญหา ไปจนถึงการยกตัวอย่างการท า HRDD 
ที่ดี  

 

3.6 สรุปบทเรียนจากการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดแผน
กลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมของบทที่ 3 คณะผู้วิจัยสามารถสรุปบทเรียน แยกออกเป็น
ความท้าทาย ปัจจัยเอ้ือ อุปสรรค ตลอดจนสภาพแวดล้อมและรูปแบบการท างานเพ่ือดูแลจัดการด้านธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนได้ดังนี้  
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 3.6.1  ปัจจัยในการด าเนินงานของ กสม. และ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ส าคัญด้านธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น 

ความท้าทาย 

1. กสม. อาศัยสื่อเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบ
ธุรกิจ  

2. กสม. มีฐานข้อมูลที่จะน ามาใช้สนับสนุนการท างานได้ดีมากขึ้ น อาทิ การจัดท า national 
baseline study  

ปัจจัยเอื้อ 

1. ภาครัฐมีความสนใจเป็นพิเศษในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจ 
เช่น กรณีการค้ามนุษย์ ซึ่ง กสม. สามารถเข้าไปร่วมและผลักดันประเด็นดังกล่าวได้ง่ายขึ้น 

2. ภาคธุรกิจให้ความส าคัญกับเรื่องภาพลักษณ์ของบริษัทตนเองมากขึ้น มุ่งที่จะด าเนินการต่างๆ ที่
เป็นสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท 

3. กลไก UPR (การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ) ท าให้รัฐจ าเป็นที่จะต้องให้
ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมทั้งประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบ
ธุรกิจ ดังนี้ กสม. สามารถที่จะผลักดันประเด็นเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน 

4. แรงกดดันจากลูกค้าที่ให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชน และหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศที่
เป็นผู้ก าหนดนโยบายกีดกันทางการค้ากับภาคธุรกิจที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน จะท าให้ภาคธุรกิจ
หันมาให้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าว 

5. รฐัเปิดกว้างและมีความมุ่งม่ันที่จะด าเนินการแผน NAP โดยมีการจัดตั้งคณะท างาน ปรึกษาหารือ
และรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือให้แผนปฏิบัติมีความครอบคลุม ชัดเจน 

6. องค์กรต่างประเทศสนับสนุนความร่วมมือทั้งทางด้านเทคนิคและด้านอื่นๆ เพ่ือส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน 

7. กสม. อาจจะปรับใช้แนวทางปฏิบัติของ กสม. ต่างประเทศ เพ่ือจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและจัดการ
กับข้อพิพาทว่าด้วยความรับผิดชอบของธุรกิจ บนฐานของแนวทางปฏิบัติส าหรับภาคธุรกิจ 
OECD 

8. ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวในการเคารพสิทธิมนุษยชน  
9. ภาคธุรกิจมีความคุ้มเคยกับเรื่อง CSR อยู่แล้ว กสม. อาจจะริเริ่มสร้างความเข้าใจในประเด็น 

สิทธิมนุษยชนผ่านแนวคิด CSR ได ้
10. ความเข้มแข็งของชุมชนและการสนับสนุนของภาคประชาสังคมมีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบ

และเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจและให้ความรู้ต่อสาธารณะ  
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อุปสรรค 

1. ในปัจจุบัน ภาคเอกชนได้ด าเนินการตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนโดยสมัครใจ ที่ไม่ได้มีกลไกใน
การตรวจสอบการรายงานและปฏิบัติตามมาตรฐานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

2. บริษัทแม่เพียงแต่ก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แต่ไม่ได้มี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแก่บริษัทลูก 

3. การขาดความเชื่อมโยงประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจเข้ากับแผนพัฒนาประเทศ
อ่ืนๆ ที่มีความสอดคล้องกัน 

4. ข้อเสนอแนะที่ให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนเป็นเพียงข้อเสนอแนะที่ไม่ได้ลงรายละเอียด ท าให้เกิด
เกิดความสับสนในแนวทางปฏิบัติได้ 

สภาพแวดล้อม 

ภาคธุรกิจให้ความส าคัญกับเรื่องภาพลักษณ์ของบริษัทตนเองมากขึ้น มุ่งที่จะด าเนินการต่างๆ ที่เป็น
การสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท 

3.6.2 รูปแบบการท างานเพื่อดูแลจัดการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

การปลูกฝัง 

 ส่งเสริมความรู้ 

o จัดอบรม/สัมมนา 
 อบรมให้กับตัวแทนองค์กรที่ดูแลสิทธิชุมชน  
 อบรมภาคธุรกิจ 
 อบรมภาครัฐ 
 อบรมผู้ร้องทุกข์ 
 อบรมกลุ่มอ่อนแอหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการละเมิด 

o เป็นศูนย์กลางคลังข้อมูล และจัดท าวิจัยและเผยแพร่ 
 การจัดท าคู่มือสิทธิมนุษยชนส าหรับการด าเนินธุรกิจ 

 การจัดท าคู่มือ Human Rights Due Diligence (HRDD) 
o พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง กสม. ได้อย่างกว้างขวาง 
o พัฒนาบทเรียนเพ่ือสอดแทรกให้กับคนรุ่นใหม่ มีการท ากรณีศึกษาที่น่าสนใจ ที่แนะน า

ประเด็นปัญหา ไปจนถึงการยกตัวอย่างการท า HRDD ที่ด ี
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 การให้ค าปรึกษา 
o การร่วมเข้าไปท าแผน NAP 
o การมอบรางวัล 

 เป็นรางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น หรือรางวัลส าหรับธุรกิจที่ได้รับการร้องเรี ยนและให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดีเด่น 

o การด าเนินการตรวจสอบ HRDD 
o การผลักดันด้านธรรมาภิบาล การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและด้าน

สิทธิมนุษยชนโดยตรงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

o การบูรณาการแผนต่างๆ ของประเทศเข้าไว้ด้วยกัน เช่น แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, SDGs, แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

o การรณรงค์ให้มีกฎหมาย Anti SLAPP 
o การท ากิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการ UNGP 
o ให้ค าแนะน าทางเทคนิคว่าด้วยการจัดท ารายงานประจ าปีของภาคธุรกิจในประเด็นที่เกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชน 
o การสื่อสารกับภาคสังคมให้เข้าใจในอ านาจหน้าที่ของ กสม. 
o การพิจารณาข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ

ภาคพ้ืนแปซิฟิก หรือ Trans-Pacific Partnership (TPP) 
o สนับสนุนการท า EIA/HIA/EHIA ของรัฐวิสาหกิจ  

การคุ้มครองและการเยียวยา 

 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิฯ 
o ให้ข้อเสนอแนะการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับภาครัฐ 

 การไกล่เกลี่ย 

 การเฝ้าระวังและการติดตามการละเมิดสิทธิฯ 
o จ าแนกประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อาจจะถูกละเมิดได้โดยภาคธุรกิจ 

 เฝ้าระวังปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่อง 

 สิทธิชุมชน 
o สนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 เพ่ิมต้นทุนให้ธุรกิจไม่กล้าที่จะใช้ SLAPP  
 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาล 
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 การท าการประเมินผลกระทบของกฎระเบียบ (Regulatory Impact Assessment : 
RIA) ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

o การจัดท าแผนปฏิบัติการเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ 
o การจัดท าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิฯ โดยภาคเอกชน 

 ขยายช่องทางการติดต่อเพ่ือให้เกิดการเข้าถึง กสม. ได้สะดวกมากขึ้น 

 สร้างแนวทางกระบวนการเยียวยา 

การพัฒนาองค์กร 

 การจัดตั้งฝ่ายส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจใน กสม.  

o จัดตั้งหน่วยวิจัยเชิงลึกท าหน้าที่ร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างกรณีศึกษาที่ลงลึกถึง
กระบวนการที่ใช้ 

 การอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 

 การจัดท าเครื่องมือหรือแนวทางปฏิบัติส าหรับ จนท. เพ่ือด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนกับการ
ประกอบธุรกิจ 

o การจัดท าคู่มือการตรวจสอบการละเมิดโดยภาคธุรกิจ 

 การพัฒนากลไกเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ 

 การสร้างเครือข่ายทุกระดับ 

o NGOs 
o ตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
o องค์กรต่างประเทศ 
o สมาคมนักลงทุนเอกชน 

 การพัฒนากรอบเจรจาระหว่างรัฐกับธุรกิจเพ่ือให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ กสม.  

 การพัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมีการติดตามการประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนที่เป็นรูปธรรม 

 การจัดท าแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจ 
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บทที่ 4  การวิเคราะห์ช่องว่างในการดําเนินการขององค์กร  
(Gap Analysis) 

เกริ่นนํา 

ในบทน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ช่องว่างในการดําเนินการขององค์กรโดยอาศัยผลการวิเคราะห์บทบาท
ของ กสม. ที่เป็นอยู่ (บทที่ 2) บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ควรจะเป็น (บทที่ 3) ร่วมกับ
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันและอนาคต กรณีศึกษาผลกระทบในประเทศ
จากปัญหาด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสรุปผลการจัดประชุมกลุ่มย่อย ให้ความรู้และรับฟังความ
คิดเห็น ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะถูกนํามาใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ ในบทต่อไป 

 

4.1 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันและอนาคต 

สถานการณ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ประชาคมโลกเริ่มหันมาต่ืนตัวและให้ความสําคัญ
มากข้ึน โดยเฉพาะการตระหนักรู้ของภาคธุรกิจเพ่ือที่จะเสริมสร้างบทบาทของตนเองให้เข้มแข็งทั้งด้านการ
ประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ี ในบริบทของประเทศไทยน้ัน ประเด็นสิทธิมนุษยชน
และการประกอบธุรกิจยังไม่ได้มีการจัดทําแผนระดับชาติเหมือนเช่นประเทศอ่ืนๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 
อย่างไรก็ดี ประเด็นดังกล่าวได้มีการรับรองและสอดแทรกอยู่ในแผนพัฒนาของประเทศในหลายๆ ฉบับ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับหลักการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ โดย
แผนพัฒนาประเทศที่สําคัญๆ และสามารถนํามาสอดประสานร่วมกันกับการเคารพสิทธิมนุษยชน สามารถ
จําแนกออกได้ ดังน้ี 

 4.1.1 แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 

วิกฤติทางการเมืองต้ังแต่ในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน บ้างก็นํามาซึ่งการสูญเสียชีวิตของประชาชน
ชาวไทยจํานวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเง่ือนไขสําคัญที่ทําให้เกิดการปฏิรูปการเมืองคร้ังที่ 1 ของ
ประเทศไทย และมีความพยายามผลักดันให้มีการจัดต้ังองค์กรหรือหน่วยงานเฉพาะข้ึนมาเพ่ือทําหน้าที่ส่งเสริม
และให้ความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน จนกระทั่งรัฐธรรมนูญปี 2540 ทุกฝ่ายมองว่าประเทศ
ไทยจําเป็นต้องหาทางออกจากวงจรทางการเมืองน้ี โดยการร่างกฎหมายสูงสุดให้ได้รับความเคารพและเช่ือถือ
จากทุกฝ่าย มีการฟังความเห็นถึง 3 ปี ก่อนจะทําสําเร็จ สิ่งที่แตกต่างออกไปของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีคือ เป็น
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รัฐธรรมนูญที่สร้างบนปัญหาของการเมืองไทย มีการรับฟังความคิดเห็น ปรับปรุง จนเป็นที่ยอมรับและเคารพ
จากทุกฝ่าย ในเชิงรูปธรรมและได้จัดต้ังองค์กรอิสระ เช่น กสม. เป็นต้น 

การจัดต้ังดังกล่าวได้จัดต้ังองค์กรของรัฐให้มีความเป็นอิสระ (independent regulatory agency) 
เพ่ือสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารที่มีประสิทธิภาพกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่ง
โครงสร้างระบบบริหารรูปแบบเดิมมีข้อจํากัด เน่ืองจากมีการจัดลําดับของอํานาจหน้าที่และการควบคุมบังคับ
บัญชาตามลําดับช้ัน ทําให้เกิดความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจกระทบต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงได้มีองค์กรอิสระถือกําเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองหรือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพ่ือทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการทําหน้าที่
ของฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการในด้านต่างๆ รวมทั้งเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอีกทางหน่ึงด้วย 
โดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 75 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงกับการ
บริหารงานโดยอิสระขององค์กรอิสระ คือ กสม. ทั้งน้ี เน่ืองจากระบบเดิม องค์กรผู้ใช้อํานาจรัฐกับองค์กรผู้
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐอยู่ในองค์กรเดียวกัน คือ องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่าย
ตุลาการ ต่างก็เป็นองค์กรผู้ใช้อํานาจและในขณะเดียวกันองค์กรน้ันเองก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบกันเองด้วย 
ระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่จึงได้จัดต้ังหรือแยกกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจออกจากกลไกการใช้
อํานาจเพิ่มเติมผ่านองค์กรพิเศษซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรเฉพาะ น่ันก็คือ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น 
กสม. โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมช่องว่างในโครงสร้างการบริหารประเทศ เน่ืองจากปัญหาการปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ขององค์กรตรวจสอบการใช้อํานาจที่ผ่านมาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถูก
ครอบงําจากฝ่ายการเมืองน่ันเอง 

กสม. มีขึ้นเพ่ืออุดช่องว่างจากการใช้กลไกทางศาลซึ่งอาจมีข้อจํากัดบางประการในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและสร้างความผาสุขในสังคม เน่ืองจากจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล รวมไปถึงการที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการฟ้องและการดําเนินคดีในศาลด้วย 
โดย กสม. จะต้องทําหน้าที่เสมือนเป็นองค์กรก่ึงตุลาการ (Quasi-Judicial Organs) ในการตรวจสอบและ
คุ้มครองการกระทําละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือเยียวยาปัญหาของประชาชนจากการใช้อํานาจรัฐหรือการกระทํา
ของบุคคลและการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งการจะดําเนินการได้น้ัน กสม. จะต้องประกันความเป็นอิสระ
และความเป็นกลาง โดยไม่ฝักฝ่ายในทางการเมือง ปราศจากอคติ ไม่ลําเอียง ดํารงความยุติธรรม มีความเที่ยง
ธรรม มีความชอบธรรมด้วยเหตุผล กสม. จัดต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดที่มา สถานะ บทบาท
หน้าที่ และแนวทางดําเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะและ
บทบาทที่พึงมีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามหลักการว่าด้วยสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือที่เรียกกันว่าหลักการปารีส (Paris Principle) รวมทั้ง
ได้มีกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนเก่ียวกับการจัดต้ัง กสม. อย่างกว้างขวาง ทั้งน้ี ผลจากการทํา
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ประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในขณะนั้นพบว่า ประชาชนร้อยละ 80 ต่างสนับสนุนให้มี
กสม. ขึ้น1 

ที่ผ่านมา กสม .  ต้องประสบกับความแปรเปลี่ยนของสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ทั้งที่ เ ป็น
ความก้าวหน้าและความถดถอย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนหลายประการ อีกทั้งมีการพัฒนาการเชิงบวกด้านสิทธิมนุษยชนใหม่ๆ ภายในประเทศหลายประการ 
ทั้งในด้านองค์กร กลไกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย อาทิ การแก้ไขปรับปรุงและออกกฎหมายท่ีตอบสนอง
และเอ้ือต่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณา
ความอาญาให้กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและสตรีเป็นไปในทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
สากลมากขึ้น กฎหมายการทํางานของคนต่างด้าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 
2550 ได้รับรองสิทธิของชุมชนตามมาตรา 66 และมาตรา 67 ในเรื่องการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จัดการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งโดยชุมชนเองและโดยร่วมกับรัฐ สิทธิในความคุ้มครองการใช้ประโยชน์ คุ้มครอง
จากผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมที่จะเข้ามาดําเนินการในชุมชน และสิทธิในการฟ้องหน่วยงานให้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ นอกจากน้ี ยังเกิดองค์กรและเครือข่ายของภาคเอกชน เพ่ือการต่อสู้
เรียกร้อง ปกป้องและคุ้มครองสิทธิของประชาชน ในหลากหลายรูปแบบ เช่น กลุ่ม ชุมชน มูลนิธิ สมาคม 
ประชาคม ศูนย์คณะกรรมการสมัชชา เพ่ือดําเนินกิจกรรมคุ้มครองเรียกร้องสิทธิให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่าง
หลากหลาย เช่น เด็ก สตรี กลุ่มชาติพันธ์ุ ผู้พิการ แรงงานต่างด้าว หรือต่อต้านการละเมิดสิทธิด้านต่างๆ มีการ
สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง มีผลงานวิชาการ การศึกษา วิจัย ที่เผยแพร่ 
ทั้งโดยผ่านสื่อต่างๆ ขณะเดียวกัน สถานการณ์สิทธิมนุษยชนได้ถดถอยในหลายด้าน และสถานการณ์มีความ
ซับซ้อนแยบยลย่ิงขึ้นในด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นผลกระทบมาจากการพัฒนาประเทศตามแนวทางของ
ระบบทุนนิยมโลกนําไปสู่การเปิดการค้าเสรี การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การผลักดันให้มีการลงทุนของต่างชาติ นําไปสู่
ปัญหาเรื่องสิทธิชุมชนเพ่ือประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมือง เป็นต้น 

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กสม. ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นที่จะต้องทบทวนและ
ปรับแผนยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพการดําเนินงานในปัจจุบันย่ิงขึ้น 
ที่ผ่านมา กสม. ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ กสม. แล้ว 2 ฉบับ คือ ฉบับปี พ.ศ. 2545 - 2550 
และฉบับปี พ.ศ. 2554 - 2559 แต่จากผลการศึกษาของสถาบันวิชาการต่างๆ พบว่าความพึงพอใจของ

                                                            
1 พุฒิพงศ์ มานิสสรณ์. (2551). “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ: องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์สิทธิ 

มนุษยชน.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา https://www.l3nr.org/posts/159586   
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ประชาชนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ กสม. อยู่ในระดับตํ่ากว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญอ่ืนๆ มีปัญหาและ
ข้อจํากัดหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นในการดําเนินการ2 ดังน้ี 

1) ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเริ่มต้น ปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเร่ิมกระบวนการ
ตรวจสอบโดยเสนอคําร้อง ปัญหาเก่ียวกับการเร่ิมกระบวนการโดย กสม. หรือ ปัญหาเก่ียวกับการรับและการ
ปฏิเสธไม่พิจารณาคําร้อง ยังคงมีความล่าช้าในการพิจารณาอยู่ในหลายๆ กรณี ทั้งน้ีเพราะเจ้าหน้าที่ขาดระบบ
การคัดกรองเร่ืองที่จะนําไปสู่การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2) ปัญหาเก่ียวกับระบบคณะอนุกรรมการ ทั้งน้ี พบว่าเป็นเร่ืองที่เก่ียวกับการรับฟังข้อเท็จจริงและ
แสวงหาพยานหลักฐาน อาทิ ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจในการรับฟังข้อเท็จจริงและแสวงหาพยานหลักฐาน ปัญหา
เก่ียวกับมาตรฐานในการรับฟังและพิสูจน์ข้อเท็จจริง ปัญหาเก่ียวกับการขอความช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญ
ภายนอก ปัญหาเก่ียวกับการดําเนินการต่อผู้ขัดขวางหรือไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการรับฟังข้อเท็จจริง 
หรือความไม่ชัดเจนเก่ียวกับกลไกและวิธีการไกล่เกลี่ยในระหว่างการตรวจสอบและผลผูกพันของการไกล่เกลี่ย 
เป็นต้น เหล่าน้ีล้วนสะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการตรวจสอบและให้เหตุผลในการตรวจสอบยังขาดหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจนในการพิจารณา 

3) ปัญหาความล่าช้าและคุณภาพในการจัดทํารายงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านที่เ ก่ียวกับการระบุ
รายละเอียดข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านการให้เหตุผลในการเสนอความเห็น 
หรือ การเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ี ปัญหาดังกล่าวสะท้อนถึงความ 
ไม่เช่ียวชาญและขาดบุคลากร หรือการทํางานที่ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ี
เพราะการทํางานมิได้พัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ   แต่อาศัยการดึงบุคลากรจากภายนอกมาเป็น 
อนุกรรมการฯ ไม่มีหลักสูตรอบรมในการสร้างความเช่ียวชาญแก่เจ้าหน้าที่ 

4) ปัญหาการประสานงานร่วมมือและการดําเนินการภายหลังการตรวจสอบ กสม. ยังคงไม่มี
ทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการปัญหาที่เก่ียวกับการแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้เก่ียวข้องและการติดตามผล
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินการของนายกรัฐมนตรีและรัฐสภา ความสัมพันธ์
ระหว่าง กสม. และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องยังคงมีความยากลําบากและไม่ค่อยได้รับความร่วมมือที่จะ
เสนอแนะให้หน่วยงานน้ันๆ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังปรากฏอยู่ในรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ทําให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ได้รับการแก้ไขและเยียวยาอย่างแท้จริง 

5) ปัญหาเก่ียวกับการทํางานของ กสม. พบว่าคณะกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ในการทํางานจึงมักจะแบ่งภาระงานตามความถนัดของตนมากกว่า แม้ว่า
                                                            
2  สรุปและวิเคราะห์บางส่วนมาจาก รศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ. “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.” คณะนิติศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F06923.pdf  
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เป็นการกระจายภาระงาน สร้างความยืดหยุ่นและอิสระของแต่ละกรรมการเอง แต่ก็ทําให้กรรมการแต่ละท่าน
ขาดโอกาสที่จะพัฒนามุมมอง ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในมิติสิทธิมนุษยชนให้หลากหลายมากย่ิงขึ้น และ
ไม่กล้าที่จะริเริ่มนโยบายหรือการดําเนินการใดๆ ที่ตนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีความเช่ียวชาญได้อย่างเต็มที่ 

6) ปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก อาทิ ปัญหากระบวนการสรรหา ปัญหาความเข้าใจใน
อํานาจหน้าที่ของ กสม. กับบทบาทอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ในแง่ของสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทางสากลน้ัน การที่ กสม. ใน
ฐานะเป็นสถาบันแห่งชาติที่ทําหน้าที่เป็นกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศที่
เช่ือมโยงกับกลไกหลักของสหประชาชาติคือ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council) และกลไก
ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามจํานวน 
7 ฉบับ และยังมีอีก 2 ฉบับที่จะต้องผลักดันให้มีการอนุวัติการต่อไป 

กสม. ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติของประเทศต่างๆ ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค และระดับสากล ปัจจุบันได้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางและหลากหลาย รวมถึงการเกิดขึ้นหรือการสร้างกลไก
ใหม่ๆ ที่มีความสําคัญในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับการยอมรับจากประชาสังคม
ระหว่างประเทศ อาทิ สหประชาชาติ องค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐบาลในระดับภูมิภาคต่างๆ องค์การ
ระหว่างประเทศอ่ืนๆ ที่มีหน้าที่ในด้านต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กองทุน
สหประชาชาติเพ่ือการพัฒนาสตรี (UNIFEM) กองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การอนามัยโลก (WHO) ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 
(UNHCR) กลไกใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน คณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐบาลอาเซียน จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ กสม. ต้องให้ความสําคัญกับการทําหน้าที่และแสดง
บทบาทในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือให้ได้รับการยอมรับและความเช่ือมั่นจากนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
กรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมการ
ประสานงานระหว่างประเทศของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (International Coordinating Committee 
of National Human Rights Institutions – ICC) ซึ่งจะมีการประเมินและทบทวนสถานะของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่กระบวนการสรรหาและการแต่งต้ัง 
กระบวนการทางนิติบัญญัติในการจัดทํากฎหมายจัดต้ังสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OHCHR) ซึ่งต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร ออกถ้อยแถลง
ระบุว่า กสม. ถูกลดสถานะจากสมาชิกเต็มรูปแบบเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ
ภายใต้ ICC (ICC Subcommittee on Accreditation – SCA) ซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานของหน่วยงานด้าน
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สิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้ประเมินสถานะของ กสม. ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 และ
แสดงความวิตกต่อกระบวนการสรรหาตัวกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การขาดความเป็นอิสระ และความ
ล้มเหลวของ กสม. ในการจัดการประเด็นสิทธิมนุษยชนต่างๆ อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในยุคทหารปกครอง
ประเทศ ในครั้งน้ัน ICC ให้เวลา 12 เดือน เพ่ือให้ กสม. ปรับปรุงแก้ไขเรื่องดังกล่าว จนกระทั่งเมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ICC เสนอข้อแนะนําให้ลดสถานะหน่วยงานของไทยจากสถานะ A เป็นสถานะ B (ใน
จํานวนทั้งหมด 3 สถานะ) ทั้งน้ี กสม. จะต้องดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกให้ตอบสนองต่อการแก้ไขหรือ
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ3 

1) การรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ กสม. ยังคงมีความล่าช้าและไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ ซึ่งพิจารณาได้จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่มีการใช้ความรุนแรงและมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 2 เหตุการณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2553 และช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 - พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 ทั้งน้ี ในเหตุการณ์แรก กสม. ใช้เวลาถึง 3 ปี ในการตรวจสอบและจัดทํารายงาน และเหตุการณ์ที่ 2 ได้
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี กสม. พึงใช้ความระมัดระวังในการ
ทํางานและรักษาความเป็นกลางเพ่ือส่งเสริมและสร้างหลักประกันในการเคารพสิทธิมนุษยชน ความเป็น
ประชาธิปไตยและการเสริมสร้างหลักนิติรัฐในทุกสถานการณ์โดยปราศจากข้อยกเว้น โดยจะต้องมีการติดตาม 
การเก็บข้อมูล การออกแถลงการณ์และการเผยแพร่รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างละเอียดและ
สม่ําเสมอ โดยผ่านสื่อมวลชนอย่างทันท่วงที ย่ิงกว่าน้ัน กสม. ควรจะต้องมีกระบวนการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ และผลักดันให้ข้อเสนอแนะของตนมีผลในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างหลักประกันในการ
คุ้มครองบุคคลที่ถูกละเมิด ทั้งน้ี มาตรการข้างต้น โดยเฉพาะการเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนจะนําไปสู่การ
นําผู้กระทําผิดมาลงโทษ 

2) กระบวนการสรรหาและแต่งต้ัง กสม. น้ันไม่มีบทบัญญัติตามกฎหมายเก่ียวกับการปรึกษาหารือ
กันอย่างกว้างขวางหรือการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกระบวนการรับสมัคร การคัดกรองและ
กระบวนการสรรหา รวมถึงการเผยแพร่โฆษณาที่ว่างเพ่ือให้ได้ผู้สมัครที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคมและ
การมีเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครที่ชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอ ทั้งน้ี กระบวนการสรรหา
ควรมีกระบวนการท่ีโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม ให้ความสําคัญกับคุณสมบัติของผู้สมัครในการสรรหา โดย
บรรจุในประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีเข้าไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่มีผลผูกพันตามความ
เหมาะสมเพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นอิสระและสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชน  

3) กสม. จะต้องได้รับความคุ้มครองในการทํางานของตนโดยบัญญัติไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่าง
ชัดเจน เพ่ือป้องกันมิให้การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตของ กสม. ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลจากภายนอก หรือถูกข่มขู่ที่

                                                            
3  ผลการทบทวนสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนใน ICC. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ี กสม 

0008/1168 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 
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จะมีการดําเนินคดีทางกฎหมายเพ่ือให้สามารถทําการวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นสิทธิมนุษยชนได้
โดยไม่ถูกแทรกแซง  

ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้ กสม. จําเป็นที่จะต้องทบทวนการทํางาน และปรับปรุงระบบเพ่ือทําให้
องค์กรสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และจําเป็นที่จะต้อง
จัดทําแผนยุทธศาสตร์และมีแผนปฏิบัติการที่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีทิศทางและมีพลัง ทั้งน้ี แผนยุทธศาสตร์จําเป็นต้องให้คุณค่าในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) 
ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามท่ีได้รับการรับรองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยจะต้องปฏิบัติตาม 2.) เน้นการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 3) มุ่ง
การทํางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการสร้างพลัง 
(synergy) ในการทํางานร่วมกัน 4) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสําคัญของ กสม. ต่อสาธารณชน
อย่างถูกต้องและทั่วถึง และ 5) เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทํางานและการบริหารจัดการองค์กรให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิ ทั้งน้ี แผนกลยุทธ์ กสม. ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2560-2562 น้ัน มีขึ้นเพ่ือสอดรับ
กับแผนยุทธศาสตร์ที่ กสม. กําลังจะมุ่งไปในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ได้มีการจําแนก
รายละเอียดลงไปเป็นแผนกลยุทธ์ถึง 3 แผนกลยุทธ์ และหน่ึงในน้ันคือ การสนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจใน
การเคารพสิทธิมนุษยชน  แผนยุทธศาสตร์ของ กสม. จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการสร้างระบบขององค์กร
และทําให้องค์กรดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงระยะเวลาของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับน้ี อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่คณะกรรมการชุดที่ 3 จึงจําเป็นต้องพิจารณาประเด็นท้าทายและ
ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีอย่างครบถ้วนรอบด้าน และหาหนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้ง การดําเนินการและ
บรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชน องค์กร หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรเอกชน ก่อให้เกิดความตระหนักถึงความจําเป็นและการมีอยู่ของ กสม. เพ่ือคงไว้ตามหลักการ
และเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ต่อไป 

 4.1.2  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ต้ังขึ้นตามมาตรา 27 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 เพ่ือทําหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะแนวทางเพ่ือการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ได้แก่ 
(1) การเมือง (2) การบริหารราชการแผ่นดิน (3) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (4) การปกครองท้องถิ่น 
(5) การศึกษา (6) เศรษฐกิจ (7) พลังงาน (8) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (9) สื่อสารมวลชน (10) สังคม และ 
(11) อ่ืนๆ โดยการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติน้ันเป็นวาระปฏิรูปวาระหน่ึงซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ดําเนินการ
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จัดทําขึ้นเพ่ือเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เมื่อเดือนสิงหาคม 2558  ทั้งน้ี ในเอกสารวาระปฏิรูป เรื่อง การกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับน้ี  
สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ยกร่างร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ไว้ในภาคผนวก ก. ของเอกสารด้วย4 

นอกเหนือจากเอกสารวาระปฏิรูปฉบับดังกล่าวแล้ว สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย ยังได้จัดทํารายงาน “วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
ประเทศไทย และการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ”5 ขึ้น เพ่ือเสนอแนวทางการจัดทําวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปประเทศไทย  รายงานฉบับน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของการวางหลักการและกรอบทั่วไปในการปฏิรูปประเทศ
ในประเด็นต่างๆ ซึ่งรวมถึงการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ 

รายงาน “วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ” สรุป 
สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศไทยไว้ 5 ประเด็น ได้แก่ (1) ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยใน
เวทีโลก (2) ปัญหาคุณภาพคนกับขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศ (3) การเผชิญกับกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (4) การเผชิญกับกับดักความเหล่ือมล้ํา และ (5) การเผชิญกับกับดัก
คุณธรรมจริยธรรมท่ีเสื่อมทราม  ภายใต้สถานการณ์ข้างต้น รายงานฉบับน้ีจึงเสนอว่า ประเทศไทย “...จํา
เป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมี “วิสัยทัศน์” เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับ
ประเด็นท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยยึด “ผลประโยชน์ชาติ” เป็นสําคัญ นอกจากน้ี ยังต้องกําหนด “กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ได้” 

ในส่วนที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติน้ัน รายงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติฉบับน้ีเสนอว่า ที่ผ่านมา 
ประเทศไทยมิได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติไว้  ทําให้การกําหนดนโยบายสาธารณะมี
ลักษณะเหมือนกับ “บันไดลิง” กล่าวคือ พรรคการเมืองที่เข้ามาทําหน้าที่ฝ่ายบริหารมักให้ความสําคัญกับ
นโยบายที่ตนเองได้หาเสียงไว้กับประชาชนเป็นหลัก  เมื่อเปล่ียนรัฐบาล รัฐบาลใหม่ก็จะผลักดันนโยบายของ
ตนเองตามที่ได้หาเสียงไว้ โดยไม่สนใจที่จะสานต่อนโยบายท่ีได้ดําเนินไปแล้วจากผู้บริหารชุดก่อน  ด้วยเหตุน้ี
จึงทําให้ไม่มีการกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่ชัดเจน แต่เป็นการตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะหน้าเป็น
หลัก และเน้นนโยบายหรือมาตรการที่เกิดผลในระยะสั้น โดยเฉพาะนโยบายประชานิยม เพ่ือรักษาฐานคะแนน
เสียง 

                                                            
4  สภาปฏิรูปแห่งชาติ. (2559). “สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปพิเศษ ๔: การกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ.” [ระบบ 

ออนไลน์] แหล่งท่ีมา http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ 
download/parcy/007.pdf 

5  สภาปฏิรูปแห่งชาติ. “สภาปฏิรูปแห่งชาติ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับเปล่ียนกลไก 
ภาครัฐ.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ 
download/parcy/001.pdf  
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เพ่ือแก้ไขปัญหาการผลักดันนโยบายสาธารณะที่ให้ผลลัพธ์ในระยะสั้น (Short-termism) แต่สร้าง
ผลกระทบระยะยาวต่อประชาชน จึงต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศและวางกรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ
ยาวไว้ โดยรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศจะต้องเสนอนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศและกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในลักษณะที่เหมือนกับ “งูที่อยู่ในอุโมงค์”(Snake in the Tunnel) (ดูแผนภาพที่ 
4.1) 

 

แผนภาพที่ 4.1 “บันไดลิง” และ “งูที่อยู่ในอุโมงค์” 

 
ท่ีมา: สภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558), รายงาน “วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ” 

 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งทําหน้าที่ต่อเน่ืองจากสภาปฏิรูป
แห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ตามรายงานที่คณะกรรมาธิการสภา
ขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินเสนอ และให้คณะกรรมาธิการฯ นําความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศไปปรับปรุงรายงานก่อนส่งไปยังคณะรัฐมนตรี
เพ่ือดําเนินการต่อไป 

เหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ทั้งฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศน้ันมีเน้ือหาไม่แตกต่างกันมากนัก โดยแบ่งออกได้เป็น  
5 ข้อ ได้แก่ (1) การพัฒนาของประเทศไทยขาดความต่อเน่ือง (2) แผนพัฒนาของไทยกระจัดกระจายอยู่ตาม
รายกระทรวง (3) การจัดสรรงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรส่วนใหญ่เป็นการดําเนินการแบบแยกส่วน  
(4) ภาคเอกชนมีโอกาสร่วมน้อยและภาคประชาชนเกือบไม่มีส่วนร่วม และ (5) ประเทศพัฒนาแล้วมี
ยุทธศาสตร์ชาติ  เหตุผลในแต่ละข้อตามที่ปรากฏในเอกสารของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และรายงานของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสามารถสรุปได้ดังน้ี 



รายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธรุกิจและสิทธมินุษยชนของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

4-10 

(1) การพัฒนาของประเทศไทยขาดความต่อเน่ือง 

 เน่ืองจากมักเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาล ซึ่งมุ่งหวังประโยชน์ระยะสั้นในช่วงอายุของรัฐบาล 
มากกว่าประโยชน์ของประเทศในระยะยาว 

(2) แผนพัฒนาของประเทศไทยกระจัดกระจายอยู่ตามรายกระทรวง 

 หน่วยงานต่างๆ มีการจัดทําแผนและยุทธศาสตร์ระยะต่างๆ ที่เป็นเอกเทศ ทําให้แผนขาดการ 
บูรณาการ และขาดการจัดลําดับความสําคัญ 

(3) การจัดสรรงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรส่วนใหญ่เป็นการดําเนินการแบบแยกส่วน 

 เน่ืองจากแผนพัฒนาของไทยกระจัดกระจายตามที่กล่าวมาข้างต้น การใช้เงินงบประมาณจึงเป็น
แบบแยกส่วน ส่งผลให้การลงทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศขาดความต่อเน่ือง และเป็นไปตาม
นโยบายของแต่ละรัฐบาล 

(4) ภาคเอกชนมีโอกาสร่วมน้อยและภาคประชาชนเกือบไม่มีส่วนร่วม 

 การกําหนดอนาคตของประเทศเกิดจากภาครัฐเป็นหลัก  ไม่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ที่มีภาคเอกชน
และภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างจริงจัง 

(5) ประเทศพัฒนาแล้วมียุทธศาสตร์ชาติ 

 ประเทศพัฒนาแล้วกว่า 60 ประเทศทั่วโลกมียุทธศาสตร์ชาติ แต่ประเทศไทยกลับไม่มีการ
กําหนดยุทธศาสตร์ชาติ ทําให้ประเทศล้าหลัง 

ร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ฉบับที่เสนอโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประกอบด้วย
บทบัญญัติทั้งสิ้น 61 มาตรา โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด และบทเฉพาะกาล ได้แก่ 

หมวดที่ 1 การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 
หมวดที่ 2 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและการสรรหา 
หมวดที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบ ไต่สวน และการประเมินผล 
หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติ และ 
หมวดที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ทั้งน้ี สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็นหลัก ประเด็นแรก คือ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่สอง คือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ ประเด็นสุดท้าย คือ การติดตาม 
ตรวจสอบ ไต่สวน และการประเมินผล 
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4.1.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นเคร่ืองมือสําคัญของภาครัฐในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใน
อนาคตในกรอบระยะเวลา 5 ปี ซึ่งในปัจจุบันได้มีการดําเนินการมาเป็นรอบที่ 11 โดยในอดีตน้ัน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจจะเป็นเคร่ืองมือหลักในการกําหนดทิศทางในอนาคตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่ใน
แผนพัฒนา ฯ ฉบับใหม่ (ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) น้ัน ภาครัฐได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เพ่ือเป็นแนวทางในการผลักดันเศรษฐกิจในระยะยาวขึ้น จึงทําให้แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 เป็นหน่ึงในกลไก
การผลักดันเศรษฐกิจในระยะปานกลาง เพ่ือนําไปสู่ภาพอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติอีกทอดหน่ึง 

ภาพรวมของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ได้แบ่งการนําเสนอออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12  
ส่วนที่ 2 การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ 

คณะผู้วิจัยได้ทําการทบทวนวรรณกรรม และได้สังเคราะห์เน้ือหาสําคัญที่มีส่วนเก่ียวข้องกับประเด็น
ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังน้ี 

1.  สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านมหภาค สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกได้เป็น 4 มิติ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังน้ี 

1.1 มิติทางด้านเศรษฐกิจ 

1.1.1  แม้ว่าข้อตกลงทางการค้าจะมุ่งเน้นในการเปิดเสรี ซึ่งทําให้เกิดการลดภาษีสําหรับสินค้า
นําเข้าและส่งออกมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็พบว่าต่างประเทศมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่
ภาษีเพ่ิมมากย่ิงขึ้น ซึ่งหน่ึงในน้ันก็คือ การอ้างถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน จึงทําให้ประเทศไทยจะต้องมีการ
เอาใจใส่ดูแลเพ่ือปรับปรุงกฎระเบียบ สภาพแวดล้อมให้ตอบสนองต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมากย่ิงขึ้น 

1.1.2  องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สั่งสมมาอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานแขนงใหม่ จะเป็นโอกาสที่ทําให้ธุรกิจสามารถที่จะบริหารจัดการห่วงโซ่
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งคณะผู้วิจัยมองว่าการผลักดันเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
ผ่านช่องทางการสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่การผลิตก็จะเป็นแนวทางหน่ึงที่มีความเป็นไปได้มากย่ิงขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน การเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ทางอินเทอร์เน็ตยังทําให้เกิดพลังของประชาชนในการเข้ามา
ตรวจสอบประเด็นปัญหาทางด้านสังคมต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพธุรกิจ จึงเป็น
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อีกหน่ึงช่องทางที่สําคัญในการยกระดับความตระหนักรู้ถึงปัญหา พร้อมๆ กับการสร้างพลังประชาชนเพ่ือช่วย
ตรวจสอบ ตรวจตราการเอารัดเอาเปรียบจากภาคธุรกิจ ไปจนถึงการให้การสนับสนุนธุรกิจที่เคารพสิทธิ
มนุษยชน  

ในทางตรงกันข้าม การพัฒนาของเทคโนโลยีก็นํามาซึ่งสิทธิรูปแบบใหม่ๆ เช่น สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 
ซึ่งอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังและพัฒนารูปแบบการดูแลจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบใหม่ๆ ที่ 
เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน เช่น ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ี การเข้ามาของเทคโนโลยียังทําให้
ผู้บริโภคมีการใช้สื่อออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยมากย่ิงขึ้น โดยธุรกิจที่ซื้อขายออนไลน์มีจํานวนไม่น้อยที่ไม่ได้
ถูกกํากับดูแลโดยภาครัฐ ซึ่งนําไปสู่ปัญหาการหลอกลวงผู้บริโภค เช่น การโฆษณาเกินสรรพคุณ การขายสินค้า
ที่อันตราย เป็นต้น 

1.1.3  ประเทศมหาอํานาจมีแนวโน้มที่จะขยายอิทธิพล โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต่างๆ ในโลก โดยการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจจะมาในรูปแบบของการลงทุนข้ามชาติที่จะเข้ามา
ลงทุนในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง การลงทุนของจีนในไทยในปัจจุบันที่มีบทบาทมากขึ้น ผลกระทบ
ที่สําคัญก็คือ การลงทุนของบริษัทข้ามชาติอาจจะกระทบต่อสิทธิของชุมชนที่เคยมีอยู่ด้ังเดิม ตัวอย่างเช่น การ
ลงทุนของบริษัทข้ามชาติที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน นอกจากน้ี การขยายอิทธิพลอาจจะมาในรูปของ
ข้อตกลงทางการค้า เช่น ข้อตกลงหุ้นส่วนแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ที่รูปแบบข้อตกลงจะ
ไม่ใช่การเปิดเสรีทางการค้าเพียงอย่างเดียว แต่จะมีข้อตกลงอื่นๆ ที่อาจจะกระทบสิทธิของประชาชนได้ เช่น 
เรื่องสิทธิบัตรยา เป็นต้น 

1.1.4  เศรษฐกิจไทยในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจํากัด
ทางด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนหน่ึงเกิดขึ้นจากการลดลงของขีดความสามารถทางด้านการแข่งขัน
สําหรับสินค้าส่งออกของไทย ในขณะเดียวกัน ระดับหน้ีครัวเรือนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมที่อยู่ในระดับที่สูง 
ทําให้ประเทศไทยมีอุปสงค์ในประเทศที่ค่อนข้างจํากัด ร่วมกับการเจริญเติบโตที่ลดลงของเศรษฐกิจโลก และ
การค้าขายระหว่างประเทศ ผลที่ตามมาจึงทําให้ธุรกิจมีความสามารถในการสร้างกําไรที่ลดลง ซึ่งอาจจะ
นําไปสู่การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค แรงงาน ผู้ผลิตวัตถุดิบ ชุมชน หรือมีพฤติกรรมที่ผูกขาดเพ่ือเร่งสร้างกําไร 
ก็เป็นได้ ตัวอย่างเช่น การลดคุณภาพของสินค้า (ละเมิดสิทธิผู้บริโภค) การลดสวัสดิการ หรือการให้ทํางานเกิน
เวลาโดยไม่จ่ายค่าล่วงเวลา (สิทธิแรงงาน) การเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรภายใต้เครือข่ายพันธสัญญา (สิทธิ
ของผู้ผลิตวัตถุดิบ หรือ supplier) การสร้างมลพิษ ของเสียโดยไม่มีการบําบัด (สิทธิชุมชน) การร่วมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือยกระดับราคาสินค้า ซึ่งผิด พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า  

1.1.5  ภาครัฐมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่มีความจําเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
อนาคต ซึ่งการลงทุนดังกล่าวอาจจะกระทบต่อสิทธิชุมชนได้ เช่น โครงการเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท่ีอาจจะ
ต้องมีการเวนคืนที่ดินของชุมชน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
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ละแวกใกล้เคียง หรือ การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน อาจจะนําไปสู่การทําลายระบบนิเวศท่ีสําคัญ เช่น ป่า 
ชายเลน แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล เป็นต้น 

1.2 มิติทางด้านสังคม 

1.2.1 การเข้าสู่สังคมสูงวัย หมายถึง การที่สังคมจะมีจํานวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่วนหน่ึงเกิดขึ้น
จากพัฒนาการทางการแพทย์ที่ทําให้ผู้สูงอายุมีอายุขัยที่ยืนยาวมากย่ิงขึ้น ในขณะที่จํานวนเด็กเกิดใหม่จะมี
จํานวนที่ลดลง ซึ่งส่งผลทําให้องค์ประกอบของแรงงานมีอายุขัยที่เปลี่ยนแปลงไป  

ผลกระทบของการเข้าสู่สังคมสูงวัยจะเกิดขึ้นในหลายนัยยะต่อประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยใน
นัยยะที่หน่ึง จะทําให้เกิดปัญหาแรงงานขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานที่มีกําลังวังชา (ในบางสาขา เช่น 
ภาคก่อสร้าง) และแรงงานท่ีมีทักษะ (ในบางสาขา เช่น สาขาการแพทย์) ซึ่งอาจจะกระทบสิทธิแรงงานที่ต้อง
ทํางานมากข้ึนกว่าเดิม (ทั้งการขยายอายุเวลาเกษียณ และการทํางานล่วงเวลา) นัยยะที่สอง เป็นผลที่ตามมา
จากแรงงานขาดแคลน จะทําให้เกิดการนําเข้าแรงงานต่างด้าวมากข้ึน เพ่ือทดแทนแรงงานในประเทศที่มี
จํานวนลดลง การดูแลจัดการสิทธิแรงงานสําหรับคนต่างด้าวจึงจะมีบทบาทท่ีสําคัญมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง เมื่อมีความต้องการแรงงานที่เพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่กฎระเบียบภาครัฐยังมีพัฒนาการที่ตามไม่ทัน จนทําให้
เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ขึ้น นัยยะที่สามจะเป็นผลกระทบของการมีจํานวนผู้สูงอายุที่มากข้ึน ที่นําไปสู่ความ
ต้องการการบริการทางการแพทย์ที่มากย่ิงขึ้น ในประเด็นน้ีพบว่า ภาคธุรกิจในต่างประเทศที่ได้เข้าสู่สังคมสูง
วัยก่อนหน้าประเทศไทย มักจะมีพฤติกรรมที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น การผูกขาดยา หรือเวชภัณฑ์ที่
จําเป็น การร่วมมือกันผูกขาดบริการทางการแพทย์ทําให้ต้นทุนการใช้บริการภาครัฐเพ่ิมสูงขึ้น การตรวจตรา
เพ่ือให้กลไกการป้องกันการผูกขาดจึงเป็นประเด็นที่สําคัญที่ควรจะคํานึงถึงเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงการรักษา
ทางการแพทย์ในราคาที่เป็นธรรม 

1.2.2  การผลักดันวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 เป็นหน่ึงในทิศทางหลักในการพัฒนาทางด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกหลัง ค.ศ. 2015 โดยเป้าหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) จะประกอบไปด้วย 17 เป้าหมายและ 169 เป้าประสงค์ (โปรดดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมในส่วนที่ 4.1.4 ต่อไป)  

1.2.3  ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ มีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการ
เช่ือมโยงในภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากข้ึน 
โดยประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มอาชญากร ที่เข้ามาอาศัยช่องว่างทางด้าน
กฎหมายในการสร้างอิทธิพล และแทรกซึมอยู่ในระบบตลาด ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อธุรกิจท้องถิ่น ใน
ขณะเดียวกัน กลุ่มอาชญากรก็ได้มีการค้ามนุษย์ โดยลักลอบนําแรงงานเข้าเมือง มีการใช้แรงงานเด็ก การค้า
ประเวณี โดยประเทศไทยถูกจัดให้เป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่านและประเทศปลายทางของขบวน
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การค้ามนุษย์ และถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับขั้น Tier 2 Watch List จากกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ 
(ซึ่งหากตกอยู่ในอันดับขั้น Tier 3 จะมีสิทธิที่จะถูกมาตรการกีดกันทางการค้าได้)  

1.3 มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ เริ่มเสื่อมโทรมลง ในขณะที่การจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิง การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการดํารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพ (ดิน ป่าไม้ นํ้า ทรัพยากรชายฝั่งทะเล และแร่) ซึ่งเกิดขึ้นจากความไม่เสมอภาคในสิทธิและ
อํานาจการจัดการทรัพยากร จึงนําไปสู่ข้อพิพาทในระดับพ้ืนที่ระหว่าง ภาครัฐ เอกชนและชุมชน โดยในบาง
กรณีได้นําไปสู่การใช้ความรุนแรงในการจัดการปัญหา  

1.4 มิติทางด้านธรรมาภิบาล 

1.4.1  ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศที่มีปัญหาความอ่อนแอทางด้านธรรมาภิบาล โดยผลการ
ประเมินดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index: CPI) ได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 38 (เต็ม 
100) และถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 76 จากอันดับทั้งหมด 168 ประเทศทั่วโลก  

ปัญหาด้านธรรมาภิบาลส่งผลต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 3 ระดับ โดยในระดับแรกจะเป็น
ปัญหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการปัญหา ซึ่งการขาดธรรมาภิบาลสะท้อนถึงปัญหาการขาด
การบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหา ในระดับที่สอง จะเป็นปัญหากลไก
การตรวจสอบภายในของภาครัฐ ที่อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ และถูกแทรกแซงได้โดยผู้มีอิทธิพล หรือกลุ่มธุรกิจ 
การขาดกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานที่เข้มแข็ง ทําให้การดําเนินงานของภาครัฐในขั้นตอนแรกขาดแรง
กระตุ้นในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน ในระดับที่สาม เจ้าหน้าที่ภาครัฐบางส่วน เข้ามามีส่วนร่วมรู้
เห็นในการกระทําความผิด เรียกได้ว่า เป็นหน่ึงในต้นตอของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเอง ปัญหาทั้ง
สามระดับนี้ทําให้การดูแลการจัดการปัญหาด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐยังมีช่องว่างในการพัฒนา
อีกมาก  

1.4.2  รัฐวิสาหกิจยังขาดการกํากับดูแลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทําให้ผลการดําเนินงาน
ด้อยคุณภาพ และปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอาจจะเป็นประเด็นที่ถูกคํานึงถึงน้อยที่สุด (ยกเว้นกรณีที่มีกลุ่ม
บุคคลที่ดูแลสิทธิบางประเภท เช่น กลุ่มสหภาพแรงงานที่ดูแลสิทธิแรงงาน) 

1.4.3  กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากล มีปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาตรากฎหมาย
หรือปรับปรุงกฎหมาย และ/หรือ มีปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และ/หรือ ขาดการ
วิเคราะห์อย่างรอบด้าน และ/หรือ มุ่งที่จะควบคุมมากกว่าที่จะสนับสนุนการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งทั้งหมด
ขั้นต้น ทําให้เกิดช่องโหว่ที่ภาคธุรกิจสามารถละเมิดสิทธิของประชาชนได้ จึงควรที่จะมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแล 
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ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ภาครัฐปรับปรุงกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ทําความตกลงเอาไว้กับต่างประเทศ 

1.4.4  ระบบยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถอํานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค 
เป็นธรรม และไม่สอดรับความเป็นสากล ปัญหาในด้านระบบยุติธรรม สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ เช่น 
การมีโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งกฎระเบียบ กฎหมาย หรือ สิ่งก่อสร้าง เช่น แหล่งพักพิงสําหรับเหยื่อผู้ที่ถูกละเมิด
สิทธิ หรือ กลไกการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด เช่น ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ล่าม หรือ เกิดจากการแทรกแซง
จากกลุ่มการเมือง กลุ่มผู้มีอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ ที่ทําให้กลไกความยุติธรรมขาดความโปร่งใส หรือการ
ขาดกลไกการดูแลเป็นพิเศษ สําหรับผู้ที่แจ้งเบาะแส ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน หรือ ผู้ที่ถูกฟ้องเพื่อไม่ให้เปิดเผย
ข้อมูล (Strategic Lawsuit Against Public Participation: SLAPP) 

2.  ในส่วนของวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 พบว่ามีการกําหนด
วัตถุประสงค์ที่ไม่ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจโดยตรง แต่ก็ได้มีการ
กําหนดเป้าหมายที่อยากจะให้สังคมไทยพึงมี ดังน้ี 

2.1  การวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสุข มีครอบครัวที่
อบอุ่น ซึ่งเป็นหน่ึงในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมิได้หากประชาชนถูกลิดรอนสิทธิ 

2.2  การพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ และมีความย่ังยืน เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมิได้หากธุรกิจ
ไม่สามารถสร้างเครือข่ายการผลิตที่เข้มแข็ง มีการแข่งขันทางการค้าเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน และมีการ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในองค์กรที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

2.3  ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพของส่ิงแวดล้อมที่สนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จะ
เกิดขึ้นมิได้หากชุมชนไม่ได้รับการเคารพในสิทธิอย่างเหมาะสม 

2.4  การบริหารจัดการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและมีการทํางานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา เป็นพ้ืนฐานในการสนับสนุนธรรมาภิบาลของประเทศที่จะเป็นหน่ีงในกลจักรที่สําคัญที่ทําให้
ระบบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศมีความเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น 

3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 12 ได้แบ่งการดําเนินการออกเป็น 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบไป
ด้วย 6 ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) ยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและย่ังยืน และ  
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
และ 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การดําเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 
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ด้านให้สัมฤทธ์ิผล ประกอบไปด้วย (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ (10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

ใน 10 ยุทธศาสตร์ข้างต้น จะมีส่วนที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ดังน้ี 

3.1  ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีการระบุถึงการสนับสนุนสื่อ เพ่ือ
ช่วยส่งเสริมการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดี รวมทั้งส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี 

3.2  ในยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มีการระบุถึง การ
สนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรในชุมชน 

3.3  ในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน มีการระบุถึงการ
สนับสนุนการทําเกษตรพันธสัญญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเป็นธรรม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสิทธิ
ของเกษตรกรในฐานะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบภาคเกษตรป้อนให้กับธุรกิจเอกชน 

3.4  ในยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน มีการระบุให้มีการ
ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสร้างพลังร่วม ในการดําเนินงานร่วมกับภาครัฐ โดยส่งเสริมให้
ภาคเอกชนท่ีมีธรรมาภิบาลในการบริหารงานเข้ามาร่วมดําเนินงานกับภาครัฐและชุมชน สนับสนุนการจัดต้ัง
กลไกและกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู เยียวยา และชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งการเยียวยาในระยะสั้น และ
ระยะยาว ร่วมกับการศึกษาและกําหนดใช้มาตรการทางด้านการคลังที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตาม
หลักการของผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สามารถเรียกเก็บค่าเสียหายจาก
ผู้ประกอบการ เพ่ือรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะยาวได้ พัฒนากระบวนการยุติธรรมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมต้ังแต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
การพิสูจน์ความเสียหาย รวมท้ังปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนและเป็นธรรม อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนากลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือการจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการโดยคํานึงถึงสิทธิชุมชนและความเป็น
ธรรมทางสังคม ซึ่งครอบคลุมในประเด็นเช่น สัมปทานเหมืองแร่ การจัดสรรที่ดิน การจัดสรรทรัพยากรนํ้า การ
จัดการมลพิษ เป็นต้น 

3.5  ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งที่ย่ังยืน มี
การระบุถึงการสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุก โดยใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัย
คุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ โดยครอบคลุมถึงประเด็นการค้ามนุษย์ที่ประเทศไทยกําลังเป็นหน่ึงใน
ประเทศที่ประสบปัญหาอยู่ 
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3.6  ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย มีการระบุถึงการพัฒนากฎระเบียบ กระบวนการยุติธรรม และการสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้าน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่จะช่วยสนับสนุนการคุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพของประชาชน 

3.7  ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มีการระบุถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ทั่วถึง พร้อมๆ กันกับการคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

3.8  ในยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา มีการระบุถึงการให้ความสําคัญกับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับที่เป็นวงกว้างขึ้น โดยผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
ข้ามชาติ กฎการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานทาส 

 4.1.4  เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals - SDGs) 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ซึ่งเริ่มต้นมาต้ังแต่
ปี ค.ศ. 2000 และสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 2015 องค์การสหประชาชาติ จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพ่ือกําหนด
วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนา
ที่ย่ังยืน” โดยประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 คือ การจัดทําเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals หรือ SDGs) 

สหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศให้ความสําคัญเป็นอย่างมากกับการกําหนดวาระ 
การพัฒนาของสหประชาชาติภายหลังปี ค.ศ. 2015 เน่ืองจากวาระการพัฒนาชุดใหม่น้ีจะเป็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระหว่างประเทศที่สําคัญที่สุดต่อไปอย่างน้อยในอีก 15 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีส่วนสําคัญในการกําหนด
บริบทการพัฒนาและการระดมทรัพยากรท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศมาเพ่ือรองรับวาระการพัฒนา
ดังกล่าว รวมทั้งนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์และแผนงานของประเทศสมาชิก หน่วยงานภายใต้องค์การ
สหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษ และหน่วยงานด้านการพัฒนา 

กระบวนการเพ่ือกําหนดเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก6 ได้แก่
การจัดต้ังคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงว่าด้วยวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ กระบวนการเจรจาระหว่าง
รัฐบาล และการจัดต้ัง Global Thematic Working Groups 

                                                            
6 อุรวดี ศรีภิรมย์. “รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual study) เรื่อง ประเด็นท่ีไทยควรผลักดันในการจัดทํา

วาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ. 2015.” 
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ขั้นตอนที่หนึ่ง จัดต้ังคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงว่าด้วยวาระการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ 
ที่เรียกว่า High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda (HLP) 
โดยมีนายบัน คี-มูน เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบันเป็นประธาน เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะสําหรับประเทศ
ต่างๆ เก่ียวกับวาระการพัฒนาที่จะมีขึ้นต่อไป รายงานฉบับดังกล่าวซึ่งใช้ช่ือว่า “A New Global Partnership: 
Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development”7 จัดทําเสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 โดยมีประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซีย ประธานาธิบดีแห่งไลบีเรีย และนายกรัฐมนตรี
ของสหราชอาณาจักร เป็นประธานกรรมการร่วม คณะกรรมการได้เสนอรายงานฉบับดังกล่าวต่อเลขาธิการ
สหประชาชาติ โดยเสนอให้มี “Transformative Shifts” 5 ประการ ได้แก่  

1) ต้องไม่ทอดทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง คนทุกคนจําเป็นจะต้องได้รับการปกป้อง และได้รับสวัสดิการและ
ความคุ้มครองทางสังคมโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มด้อยโอกาส (leaving no one behind) 

2) ให้ใช้การพัฒนาที่ย่ังยืนเป็นแกนกลาง โดยจะต้องมีการปรับโครงสร้างไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (putting sustainable development at the core) 

3) ปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไปสู่การสร้างงานและความเจริญเติบโตที่ทั่วถึง (transforming 
economies for jobs and inclusive growth) 

4) สร้างสันติภาพและจัดต้ังสถาบันที่มีความรับผิดชอบ เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพแก่ทุกคน 
(building peace and open and effective institutions for all) 

5) เสริมสร้างหุ้นสว่นระดับโลก ทั้งภาครัฐและภาคประชาสงัคม (forging a new global partnership) 

โดยรายงานดังกล่าวเสนอว่า แผน “Transformative shifts” ทั้ง 5 ประการน้ี เป็นสิ่งที่นานาชาติ
ควรให้ความสําคัญ และควรใช้เป็นประเด็นหลักสําหรับการกําหนดวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ 
ภายหลังปี ค.ศ. 2015 

 

 

 

                                                            
7  United Nations, Report of the HLP of Eminent Persons on the post 2015 Development Agenda  

entitled. (2015). “A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through 
Sustainable Development.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา www.un.org/sg/management/pdf/ 
HLP_P2015_Report.pdf  



รายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธรุกิจและสิทธมินุษยชนของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

4-19 

ขั้นตอนท่ีสอง กระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลซึ่งจัดต้ังขึ้นตามผลการประชุม Rio+20 วรรคที่ 248 
ตามข้อตัดสินใจของประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 67 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 โดยในกระบวนการ
จัดทําเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนน้ัน UN ได้ดําเนินการจัดต้ัง Open Working Group on Sustainable 
Development Goals (OWG on SDGs)8 ซึ่งเป็นคณะทํางานระหว่างรัฐบาลเพ่ือจัดทํา SDGs ให้สมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ (The United Nations General Assembly: UNGA) พิจารณาในช่วงเดือนกันยายน 
2557 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 30 ที่น่ัง  ทั้งน้ี กลุ่มเอเชียและแปซิฟิกได้รับโควตา 7 ที่น่ังสําหรับสมาชิก
ของกลุ่มซึ่งมี 21 ประเทศ จึงตกลงแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 3 ประเทศใช้ระบบหมุนเวียน 
(rotation) โดยประเทศสมาชิกในแต่กลุ่มจะผลัดกันเป็นผู้แทนใน OWG โดยประเทศไทยได้อยู่กลุ่มเดียวกับ
ประเทศภูฏานและประเทศเวียดนาม และคณะทํางานน้ีได้เริ่มการเจรจาเพ่ือจัดทําข้อเสนอเป้าหมาย 
Sustainable Development Goals ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 68 ภายในปี พ.ศ. 2557 

ขั้นตอนที่สาม จัดต้ัง Global Thematic Working Groups โดยสหประชาชาติ เพ่ือติดตามและ
ขยายผลการประชุม Rio+20 โดยแบ่งคณะทํางานเพ่ือศึกษาทั้งสิ้นรวม 11 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความไม่เท่าเทียม 
(2) สุขภาพ (3) การศึกษา (4) การเติบโตและการจ้างงาน (5) ความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม (6) ธรรมาภิบาล  
(7) ความขัดแย้งและความเปราะบาง (8) พลวัตทางประชากร (9) ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ  
(10) พลังงาน และ (11) นํ้า 

แต่ละคณะทํางานมีประเทศสมาชิกและหน่วยงานสหประชาชาติที่เก่ียวข้องเป็นผู้สนับสนุนหลักใน
การศึกษาแต่ละหัวข้อ ซึ่งเสร็จสิ้นการศึกษาเมื่อเดือนมีนาคม 2556 และต่อมาได้มีการรวบรวมจัดทํา
ข้อเสนอแนะเสนอต่อเลขาธิการสหประชาชาติ 

นอกจากการดําเนินการใน 3 ขั้นตอนหลักดังกล่าวแล้ว ยังมีการประชุมทางการเมืองระดับสูงว่าด้วย
การพัฒนาที่ย่ังยืน ที่เรียกว่า High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ซึ่งถูก
จัดต้ังขึ้นเป็นกลไกหลักในการดําเนินงานด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนเพ่ือแทนที่ Commission on Sustainable 
Development (CSD) ที่ได้ยุบเลิกไปแล้ว เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้นําในกระบวนการพัฒนาที่ย่ังยืน 
และหลีกเลี่ยงข้อจํากัดของ CSD ซึ่งขาดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สมาชิก โดยมีการประชุมครั้งแรกซึ่งเป็นการประชุมของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสมัยวาระท่ี 68 ที่
ผ่านมาอีกด้วย 

ในปี ค.ศ. 2012 ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการประชุมสุดยอดในเรื่องสิ่งแวดล้อมครั้งแรกหรือ 
United Nations Conference on Environment and Development (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม  

                                                            
8 United Nations, General Assembly A/67/L.48/Rev.1. (2013). “ Open Working Group of the  

General Assembly on Sustainable Development Goals.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/L.48/Rev.1&Lang=E 
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The Earth Summit ในปี ค.ศ. 1992 ที่นครริโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล) นับเป็นจุดเปลี่ยนจาก
การมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจมาเป็นการคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกไปพร้อมกันด้วย สหประชาชาติ 
ได้จัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน (United Nations Conference on Sustainable 
Development หรือ Rio+20) ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน ค.ศ. 2012 ที่กรุงริโอเดจาเนโร สหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล โดยเป็นความพยายามครั้งสําคัญที่ผู้นําและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆ 191 ประเทศ 
ได้หารือเก่ียวกับความก้าวหน้าของการดําเนินการไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและพิจารณาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นโดย
หวังที่จะปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาให้เป็นไปอย่างย่ังยืน มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

ผู้นําประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม Rio+20 ได้รับรองเอกสารผลการประชุมดังกล่าวภายใต้ช่ือ 
The Future We Want โดยย้ําเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะดําเนินการให้บรรลุการพัฒนาที่ย่ังยืน และ
พิจารณาประเด็นที่เป็นอุปสรรคหรือความท้าทายใหม่ต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมทั้งประเด็น
ต่างๆ ที่ควรจะได้รับการรวบรวมไว้ในกรอบแนวคิดในการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. 2015 (post-2015 UN 
development agenda) ตลอดจนได้กําหนดกระบวนการจัดทําเป้าหมายในการพัฒนาที่ย่ังยืน (sustainable 
development goals: SDGs) เพ่ือผลักดันวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลังจากที่ MDGs กําลังจะ
สิ้นสุดลง 

ในปี ค.ศ. 2515 สหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals หรือ SDGs) โดยเปลี่ยนจากกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนแบบ 3 เสาหลัก (pillars) มาสู่กรอบคิด
ใหม่ที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (dimensions) เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเช่ือมโยงกัน เพ่ือลด
ข้อจํากัดของการส่งเสริมการพัฒนาในแบบแยกส่วนที่ได้รับอิทธิพลจากกรอบความคิดแบบเสาหลัก 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 17 ข้อ 169 ข้อย่อยถูกเสนอขึ้นโดยคณะทํางานของสหประชาชาติว่าด้วย
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Open Working Group on SDGs) โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนใน 17 หัว
เรื่อง ซึ่งเริ่มต้นใช้ในต้นปี พ.ศ. 2559 จนถึงปี พ.ศ. 2573 เป็นระยะเวลา 15 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
อาจสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้9 

 

 

 
                                                            
9
        United Nations. “Sustainable Development Topics.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 

        https://sustainabledevelopment.un.org/topics  
        มูลนิธิม่ันพัฒนา. “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา  
        http://www.tsdf.or.th/th/seminar- event/10268/เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีดําเนนิการ 
เป้าหมายที่ 1: 
ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ
ทุกที่ 

1.1 ภายในปี พ.ศ. 2573 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรง
ทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนท่ีมีค่าใช้จ่ายดํารง
ชีพรายวันตํ่ากว่า $1.25 ต่อวัน 

1.2 ภายในปี พ.ศ. 2573 ลดสัดส่วนชาย หญิง และเด็ก 
ในทุกช่วงวัยที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตาม
นิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยคร่ึงหน่ึง 

1.3 ดําเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการ
คุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ 
และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบาง
ภายในปี พ.ศ. 2573 

1.4 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและ
หญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มี
สิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึง
การเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน การเป็นเจ้าของและ
ควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอ่ืน มรดก 
ทรัพยากร ธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม 
และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงิน
ระดับฐานราก (microfinance) 

1.5 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างภูมิต้านทาน และลดการ
เปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรงท่ีเก่ียวข้อง
กับภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง 

1.a สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากร
อย่างมีนัยสําคัญจากแหล่งที่หลากหลาย 
รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนา เพ่ือที่จะจัดให้มีแนวทางท่ี
เพียงพอและคาดเดาได้แก่ประเทศกําลัง
พัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด ในการดําเนินงานตามแผนงานและ
นโยบายเพ่ือยุติความยากจนในทุกมิติ 

1.b สร้างกรอบนโยบายที่ เหมาะสมในระดับ 
ประ เทศ  ระ ดับภู มิ ภ าค  และระ ดับ
นานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่สนับสนุนคนยากจน (pro-poor) 
และคํานึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศ
ภาวะ (gender-sensitive) เพ่ือจะ
สนับสนุนการเร่งการลงทุนเพ่ือปฏิบัติการ
ขจัดความยากจน 

เป้าหมายที่ 2:  
ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้า
ความม่ันคงทางอาหารและ
โภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน 

2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดย
เฉพาะที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบางอันรวมถึง
ทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และ
เพียงพอตลอดท้ังปี ภายในปี พ.ศ. 2573 

2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหา
ความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิง
ต้ังครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 
2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายท่ีตกลงร่วมกันระหว่าง
ประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็ก
อายุตํ่ากว่า 5 ปี ภายในปี พ.ศ. 2568 

2.3 เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิต
อาการรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพ้ืนเมือง เกษตรกร
แบบครอบครัว คนเล้ียงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้
เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและ
ทรัพยากรและปัจจัยนําเข้าในการผลิต ความรู้ 
บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสําหรับการ
เ พ่ิมมูลค่ าและการ จ้างงานนอกฟาร์ม  อย่ าง
ปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 

2.a เพ่ิมการลงทุนตลอดจนการยกระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชนบท การวิจัยเกษตรและการ
ขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี 
และการทําธนาคารยีนของพืชและสัตว์ 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการผลิต
สินค้า เกษตรในประเทศกําลังพัฒนา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด 

2.b แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการ
บิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก 
รวมถึงทางการขจัดการอุดหนุนสินค้า
เกษตรเพ่ือการส่งออกทุกรูปแบบและ
มาตรการเพ่ือการส่งออกทุกแบบที่ให้ผล
ในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตาม
อาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา 

2.c เลือกใช้มาตรการท่ีสร้างหลักประกันได้ว่า
ตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์ 
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2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารท่ี

ยั่งยืนและดําเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตร
ที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพ่ิมผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะ
ช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะ
อากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอ่ืนๆ 
และจะช่วยพัฒนาที่ ดินและคุณภาพดินอย่าง
ต่อเนื่อง ภายในปี พ.ศ. 2573 

2.5 คงความหลายหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ 
พืชที่ ใช้ เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและที่ เ ล้ียงตาม
บ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เก่ียวข้อง
กับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ด
พัน ธ์ุ และ พื ชที่ มี ก า ร จั ดก า ร ท่ี ดี แ ละ มีค ว าม
หลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการ
เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้
ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่
เก่ียวข้องอย่างธรรมและเท่าเทียม ตามที่ตกลงกัน
ระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 

สามารถทํางานได้อย่างเหมาะสม และ
อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ของตลาดและข้อมูลสํารองอาหารได้อย่าง
ทันการณ์ เพ่ือจํากัดความผันผวนของ
ราคาอาหารอย่างรุนแรง 

เป้าหมายที่ 3:  
ทําให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ 
ในการดํารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน 
ในทุกช่วงอายุ 

3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก ให้ตํ่ากว่า 70 
ต่อการเกิดหนึ่งแสนคน ภายในปี พ.ศ. 2573 

3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็ก
อายุตํ่ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตาย
ในทารกลงให้ตํ่าถึง 12 ต่อการเกิดหนึ่งพันคน และ
ลดอัตราการตายในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ลงให้ตํ่าถึง 
25 ต่อการเกิดหนึ่งพันคน ภายในปี พ.ศ. 2573 

3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย 
และโรคเขตร้อนท่ีถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับ
อักเสบ  โรคติดต่อทางนํ้า และโรคติดต่ออ่ืนๆ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

 
3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลง

หนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค 
และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ ดี 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

3.5 เสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางท่ี
ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางท่ีผิดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางอันตราย 

3.6 ลดจํานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนทั่วโลกลงคร่ึงหน่ึง ภายในปี พ.ศ. 2563 

3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การ

3.a เสริมการดําเนินงานของกรอบอนุสัญญา
ขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุม
ยาสูบในทุกประเทศตามตามความเหมาะสม 

3.b สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยา
สําหรับโรคท่ีติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อประเทศกําลังพัฒนา 
ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจําเป็นในราคา
ที่สามารถซ้ือหาได้ ตามปฏิญญาโดฮา
ความตกลงว่ า ด้ วย สิทธิ ในท รัพย์ สิน
ทางปัญญาที่ เ ก่ียวกับการค้าและการ
สาธารณสุข ซึ่งเน้นย้ําสิทธิสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความ
ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เก่ียวกับการค้าอย่างเต็มที่ ในเร่ืองการ
ผ่อนปรนเพ่ือจะปกป้องสุขภาพสาธารณะ
และโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า 

3.c เพ่ิมการใช้เงินท่ีเ ก่ียวกับสุขภาพ และ
การสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และ
การเก็บรักษากําลังคนด้านสุขภาพใน
ประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกําลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 
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ให้การศึกษาเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า 
รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัย
เจริญพันธ์ุในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการ
ป้องกันความเส่ียงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการ
สาธารณสุขจําเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและ
วัคซีนจําเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล มีคุณภาพ 
และมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้ 

3.9 ลดจํานวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย 
และจากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น้ํา 
และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี พ.ศ. 2573 

3.d เสริมขีดความสามารถสําหรับทุกประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา 
ในเร่ืองการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลด
ความเส่ียง และการบริหารจัดการความ
เส่ียงด้านสุขภาพในระดับประเทศและ
ระดับโลก 

เป้าหมายที่ 4: 
ทําให้แน่ใจถึงการได้รับ
การศึกษาที่ได้คุณภาพอย่าง 
เท่าเทียมและทั่วถึง และ
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
 

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นําไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 
2573 

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน
เข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยที่มี
คุณภาพ ภายในปี พ.ศ. 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมี
ความพร้อมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคา
ที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.4 เพ่ิมจํานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จําเป็น 
รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ สําหรับการจ้าง
งาน การมีงานที่ ดี และการเป็นผู้ประกอบการ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.5 ขจัดความเหล่ือมลํ้าทางเพศในการศึกษา และสร้าง
หลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ 
ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึก
อาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่
ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออก
เขียนได้และคํานวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และ
ทักษะที่จําเป็นสําหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมไปถึง การศึกษาสําหรับการพัฒนาอย่างย่ังยืน
และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความ
เสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่ง

4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ทางการศึกษา ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ 
และเพศสภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความ
รุนแรง  ครอบคลุมและมีประสิทธิผล
สําหรับทุกคน 

4.b ขยายจํานวนทุนการศึกษาในทั่วโลกท่ีให้
สําหรับประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกําลังพัฒนา
ที่ เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศใน
แอฟริกา ในการสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ 
และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม 
และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้ว
และประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ ภายใน
ปี พ.ศ. 2563 

4.c เพ่ิมจํานวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการ
ดําเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศ
กําลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
พัฒนาน้อยท่ีสุดและรัฐกําลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 
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ความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมือง
ของโลก และความนิยมในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมายที่ 5: 
บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ 
และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรี
และเด็กหญิงทุกคน 

5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบท่ีมีต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงในทุกที่ 

5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบท่ีมี ต่อ ผู้หญิงและ
เด็กหญิงท้ังในท่ีสาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึง
การค้ามนุษย์ การกระทําทางเพศ และการแสวง
ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน 

5.3 ขจัดแนวปฏิบั ติที่ เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การ
แต่งงานในเด็กก่อนวันอันควรโดยการบังคับ และ
การทําลายอวัยวะเพศหญิง 

5.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทํางานบ้าน
แบบไม่ได้รับค่าจ้าง โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพ้ืนฐานและนโยบายการคุ้มครองทาง
สังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกัน
ภายในครัวเรือนและครอบครัว ตามความเหมาะสม
ของแต่ละประเทศ 

5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
และมีประสิทธิผลและมีโอกาสท่ีเท่าเทียมในการเป็น
ผู้นําในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 

5.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศ
และอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิการเจริญพันธุ์
โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการ
ประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนา 
และแผนปฏิบัติการปักก่ิงและเอกสารผลลัพธ์ของ
การประชุมทบทวนเหล่านั้น 

5.a ดําเนินการปฏิรูปเพ่ือให้ผู้หญิงมีสิทธิที่
เท่ าเ ทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้ง การเข้าเป็นเจ้าของท่ีดิน การ
ควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอ่ืน 
การบริการทางการเงิน การรับมรดก และ
ทรัพยากร ธรรมชาติ ตามกฎหมายของ
ประเทศ 

5.b เ พ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือ
ส่งเสริมการให้อํานาจแก่ผู้หญิง 

5.c เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบาย
ที่ ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ไ ด้ เ พ่ือ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและ
การให้อํานาจแก่ ผู้หญิงและเด็กหญิง
ทุกคนในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 6: 
ทําให้แน่ใจว่าเร่ืองน้ําและการ
สุขาภิบาลได้รับการจัดการ
อย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อม
ใช้สําหรับทุกคน 

6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ําด่ืมที่ปลอดภัย
และมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัย
ที่พอเพียงและเป็นธรรม  และยุติการขับถ่ายในท่ี
โล่ง  โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการ
ของผู้หญิง เด็กหญิงและกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่
เปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573 

6.3 ยกระดับคุณภาพนํ้า โดยลดมลพิษ ขจัดการท้ิงขยะ
และลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วน
น้ําเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงคร่ึงหนึ่ง และเพ่ิม
การนํากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี พ.ศ. 2573 

6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ําในทุกภาคส่วน และสร้าง

6.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและ
การสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ให้แก่ประเทศกําลังพัฒนาในกิจกรรมและ
แผนงานที่เก่ียวข้องกับน้ําและสุขอนามัย 
ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้ํา การขจัดเกลือ 
การใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ
น้ําเสีย เทคโนโลยีการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ 

6.b สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการ
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การจัดการน้ําและสุขอนามัย 
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เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีดําเนนิการ 
หลักประกันว่าจะมีการใช้น้ําและจัดหานํ้าที่ยั่งยืน 
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ํา และลดจํานวน
ประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ํา 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

6.5 ดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบองค์รวม
ในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
เขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี พ.ศ. 2573 

6.6 ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เก่ียวข้องกับแหล่งน้ํา 
รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มนํ้า แม่น้ํา ชั้นหินอุ้มนํ้า 
และทะเลสาบ ภายในปี พ.ศ. 2563 

เป้าหมายที่ 7: 
ทําให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถ
เข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน 
เชื่อถือได้ ตามกําลังซื้อของตน 

7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงาน
สมัยใหม่ในราคาที่สามารถซ้ือหาได้ และเช่ือถือได้ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

7.2 เพ่ิมสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสาน
การใช้พลังงานของโลก ภายในปี พ.ศ. 2573 

7.3 เพ่ิมอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของโลกให้เพ่ิมขึ้น 2 เท่า ภายในปี พ.ศ. 2573 

7.a ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงการ
วิ จัยและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด 
โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิง
ฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และสนับสนุน
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน
และเทคโนโลยีพลังงานท่ีสะอาด ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

7.b ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยี
สําหรับการจัดส่งบริการพลังงานท่ีเป็น
สมัยใหม่และยั่งยืนให้โดยถ้วนหน้าใน
ประเทศกําลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกําลังพัฒนา
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมายที่ 8: 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง 
ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริม
ศักยภาพการมีงานทําและ 
การจ้างงานเต็มที่ และงาน 
ที่มีคุณค่าสําหรับทุกคน 

8.1 ทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากร
มีความย่ังยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ ง ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่างน้อย
ร้อยละ 7 ต่อปี 

8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้น
ผ่านการทําให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงและใช้แรงงานเข้มข้น 

8.3 ส่งเสริมนโยบายท่ีมุ่งการพัฒนาท่ีสนับสนุนกิจกรรม
ที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความเป็น
ผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ
ส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย 
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการ
เข้าถึงบริการทางการเงิน 

8.4 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของ

8.a เพ่ิมเติมความช่วยเหลือเพ่ือการค้า (Aid 
for Trade) สําหรับประเทศกําลังพัฒนา 
เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด 
รวมถึงผ่านช่องทางของกรอบการทํางาน
แบบบูรณาการสําหรับความช่วยเหลือทาง
วิชาการที่เก่ียวข้องกับการค้าแก่ประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด 

8.b พัฒนาและทําให้เกิดการดําเนินงานของ
ยุทธศาสตร์โลกสําหรับการจ้างงานใน
เยาวชนและดําเนินงานตามข้อตกลงเร่ือง
งานของโลกของขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 
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เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีดําเนนิการ 
โลกในการบริโภคและการผลิต และพยายามท่ีจะตัด
ความเช่ือมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การทําให้ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบการดําเนินงาน 10 ปีของแผนการทํางานเพ่ือ
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีประเทศ
ที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นําในการดําเนินการ ไปจนถึง
ปี พ.ศ. 2573 

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี
งานท่ีสมควรสําหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึง
เยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่าย
ที่ เ ท่าเทียมสําหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนท่ีไม่มีงานทํา ที่ไม่มีการศึกษา 
และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ภายในปี พ.ศ. 2563 

8.7 ดําเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และ
การค้ามนุษย์ และยับยั้งและกําจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์
และการใช้ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กใน
ทุกรูปแบบในปี พ.ศ. 2568 

8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ในการทํางานที่ปลอดภัยและมั่นคงสําหรับผู้ทํางาน
ทุกคน รวมถึงผู้ทํางานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิง
ต่างด้าว และผู้ที่ทํางานเส่ียงอันตราย 

8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573 

8.10 เส ริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเ งิน
ภายในประเทศเพ่ือส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการ
ธนาคาร การประกันภัย และบริการทางการเงินแก่
ทุกคน 

เป้าหมายที่ 9: 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและ
ทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
 

9.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภูมิภาคและ ท่ีข้ ามเขตแดน  เ พ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่
สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสําหรับทุกคน 

9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และภายในปี พ.ศ. 2573 ให้เพ่ิมส่วนแบ่งของ
อุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของ

9.a อํานวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ียั่งยืนและทนทานในประเทศ
กําลังพัฒนา ผ่านทางการยกระดับการ
สนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และด้าน
วิชาการ ให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศ
พัฒนาน้อยที่ สุด ประเทศกําลังพัฒนา
ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐกําลังพัฒนา
ที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก 

9.b สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย 
และนวัตกรรมภายในประเทศในประเทศ
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เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีดําเนนิการ 
ประเทศ และให้เพ่ิมส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่าใน
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

9.3 เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิต
ในราคาท่ีสามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกําลัง
พัฒนา และให้เพ่ิมการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่
มูลค่าและตลาด 

9.4 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรม
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยเพ่ิมประสิทธิการการใช้
ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมท่ีสะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
มากขึ้น โดยทุกประเทศดําเนินการตามขีดความ 
สามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 

9.5 เ พ่ิมพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม
ในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา 
และให้ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรม
และให้เ พ่ิมจํานวนผู้ทํางานวิจัยและพัฒนาต่อ
ประชากร 1 ล้านคนและการใช้จ่ายในภาคสาธารณะ
และเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพ่ิมมากขึ้น 

กําลังพัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อม
ทางนโยบายที่นําไปสู่ความหลากหลาย
ของอุตสาหกรรมและการเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าโภคภัณฑ์ 

9.c การเพ่ิมการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูล
และการส่ือสาร และพยายามท่ีจะจัดให้มี
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าและ
ในราคาที่สามารถจ่ายได้สําหรับประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดภายในปี พ.ศ. 2563 

 

เป้าหมายที่ 10:  
ลดความเหลื่อมลํ้าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ 

10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้
ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนท่ีสุด ในอัตรา
ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 

10.2 ให้อํานาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองสําหรับทุกคน  โดยไม่
คํานึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย 
เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกําเนิด ศาสนา หรือสถานะ
ทางเศรษฐกิจหรืออ่ืนๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสท่ีเท่าเทียมและลด
ความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัด
กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ 
และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการ
กระทําที่เหมาะสมในเร่ืองนี้ 

10.4 เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง 
และการคุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุความเสมอ
ภาคย่ิงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

10.5 พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาด
เงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริมความ
แข็งแกร่งในการดําเนินการกฎระเบียบดังกล่าว 

10.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงสําหรับ
ประเทศกําลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบันทาง

10.a ดําเนินการตามหลักการการปฏิบัติที่เป็น
พิเศษและแตกต่างสําหรับประเทศกําลัง
พัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด โดยเป็นไปตามความตกลงองค์การ
การค้าโลก 

10.b สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการ
พัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของ
เงิน ซึ่ งรวมถึงการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ ไปยังรัฐที่มีความจําเป็นมาก
ที่สุด เฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศกําลังพัฒนา
น้อยที่สุด ประเทศในแอฟริกา รัฐกําลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศ
กําลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้
เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศ
เหล่านั้น 

10.c ลดค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมของการส่ง
เงินกลับประเทศของผู้อพยพ (migrant 
remittances) ให้ตํ่ากว่าร้อยละ 3 และขจัด
การชําระเงินระหว่างประเทศ (remittance 
corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
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เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีดําเนนิการ 
เศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือให้สถาบันมีประสิทธิผล เชื่อถือได้ มีความ
รับผิดชอบ และชอบธรรมมากขึ้น 

10.7 อํานวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคน
ให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัย เป็นไปตาม
ระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงผ่านทางการ
ดําเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการ
วางแผนและจัดการที่ดี 

เป้าหมายที่ 11:  
ทําให้เมืองและการต้ังถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถึง พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงและยั่งยืน 

11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและ
การบริการพ้ืนฐานท่ีพอเพียง ปลอดภัย และในราคา
ที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 

11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งท่ียั่งยืน 
เข้าถึงได้ ปลอดภัย  ในราคาท่ีสามารถจ่ายได้ 
สําหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดย
การขยายการขนส่งสาธารณะ และคํานึงเป็นพิเศษ
ถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง 
เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้
ครอบคลุมและยั่งยืน เพ่ือการวางแผนและการ
บริหารจัดการการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วน
ร่วม บูรณาการและย่ังยืนในทุกประเทศ ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

11.4 เสริมความพยายามท่ีจะปกป้องและคุ้มครองมรดก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก 

11.5 ลดจํานวนการตายและจํานวนคนท่ีได้รับผลกระทบ 
และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกท่ีเกิดจาก
ภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เก่ียวกับน้ํา โดยมุ่งเป้า
ปกป้องคนจนและคนท่ีอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อส่ิงแวดล้อมต่อหัว
ประชากร โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของ
เทศบาลและอ่ืนๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัย
ครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย ภายในปี พ.ศ. 2573 

11.a สนับสนุนการเ ช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวกระหว่าง
พ้ืนที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการ
เสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการ
พัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค 

11.b ภายในปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมจํานวนเมืองและ
กระบวนกา ร ต้ั ง ถิ่ น ฐ านขอ งมนุ ษ ย์
ที่เลือกใช้และดําเนินการตามนโยบายและ
แผน ท่ีบู รณาการ  เ พ่ื อ นํ า ไป สู่ความ
ครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มีภูมิต้านทางต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนา
และดําเนินการตามการบริหารความเส่ียง
จากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้
เป็นไปตามกรอบการดําเนินงานเซนได
เพ่ือการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 
2558– 2573 

11.c สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด รวมถึง
ผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการ ในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและ
ทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น 

 

เป้าหมายที่ 12 12.1 ดําเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดําเนินงานระยะ 12.a สนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาในการเสริม
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เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีดําเนนิการ 
ทําให้แน่ใจถึงการมีแบบ
แผนการผลิตและการบริโภค 
ที่ยั่งยืน 

10 ปีว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
ทุกประเทศนําไปปฏิบัติโดยประเทศพัฒนาแล้วเป็น
ผู้นํา โดยคํานึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถ
ของประเทศกําลังพัฒนา 

12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี พ.ศ. 2573 

12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงคร่ึงหนึ่งในระดับค้า
ปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาการจาก
กระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการ
สูญเสียหลังการเก็บเก่ียว ภายในปี พ.ศ. 2573 

12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธี
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของ
ส่ิงเหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยส่ิงเหล่านั้น
ออกสู่อากาศ น้ํา และดินอย่างมีนัยสําคัญ เพ่ือที่จะ
ลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์
และส่ิงแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี พ.ศ. 2563 

12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปร
รูปเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ และการนํามาใช้ซ้ํา ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 

12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและ
บริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และ
ผนวกข้อมูลด้านความย่ังยืนลงในวงจรการรายงาน
ของบริษัทเหล่านั้น 

12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบั ติ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาค
สาธารณะที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ลําดับ
ความสําคัญของประเทศ  

12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูล
ที่เก่ียวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
และวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี พ.ศ. 
2573 

ความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคล่ือน
ไปสู่ รูปแบบการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น 

12.b พัฒนาและดําเนินการใช้เคร่ืองมือเพ่ือจะ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบของการ
พัฒนาที่ ยั่ งยืน สําห รับการท่อง เ ท่ียว
ที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรม
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

12.c ทําให้การอุดหนุนเช้ือเพลิงฟอสซิลที่ไร้
ประสิทธิภาพและนําไปสู่การบริโภคท่ี
ส้ินเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยกําจัด
การบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้อง
สภาวะแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการ
ปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนที่
เป็นภัยเหล่านั้นในท่ีที่ยังมีการใช้อยู่ เพ่ือให้
สะท้อนผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยคํานึง
อย่างเต็มที่ถึงความจําเป็นและเงื่อนไขท่ี
เจาะจงของประเทศกําลังพัฒนาและลด
ผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นที่จะมีต่อ
การพัฒนาของประเทศเหล่านั้นในลักษณะ
ที่ เป็นการคุ้มครองคนจนและชุมชนท่ี
ได้รับผลกระทบ 

เป้าหมายที่ 13:  
ดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือ
ต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น 
 

13.1 เสริมภูมิ ต้านทานและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบั ติทางธรรมชาติ
ที่เก่ียวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 

13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
วางแผนระดับชาติ 

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และ
ขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเร่ือง
การลดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า 

13.a ดําเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัด
ต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคีของ
อนุ สัญญาสหประชาชาติ ว่ า ด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีเป้าหมาย
ร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จํานวน 
1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 
พ.ศ. 2563 เพ่ือจะแก้ปัญหาความจําเป็น
ของประเทศกําลังพัฒนาในบริบทของการ
ดําเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่
สําคัญและมีความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
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เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีดําเนนิการ 
และทําให้กองทุน Green Climate Fund 
ดําเนินงานอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการ
ให้ทุน (capitalization) 

13.b ส่งเสริมกลไกท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถใน
การวางแผนและการบริหารจัดการที่
เ ก่ียวข้อง กับการเป ล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด และให้ความสําคัญต่อ
ผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นและ
ชายขอบ 

เป้าหมายที่14:  
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลสําหรับ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไป
อย่างยั่งยืน 

14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะ
จากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงซากปรักหักพัง
ทางทะเลและมลพิษของสารอาหาร (nutrient 
pollution) ภายในปี พ.ศ. 2568 

14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝ่ังเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบทางลบท่ีมีนัยสําคัญ 
รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพ่ือ
ฟ้ืนฟู เพ่ือบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและ
มีผลิตภาพ ภายในปี พ.ศ. 2563 

14.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดใน
มหาสมุทร โดยรวมถึงผ่านทางการเพ่ิมพูนความ
ร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ 

14.4 ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้กํากับอย่างมีประสิทธิผลใน
เร่ืองการเก็บเก่ียวและยุติการประมงเกินขีดจํากัด 
การประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่
ไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงท่ี
เป็นไปในทางทําลาย และดําเนินการให้เป็นผลตาม
แผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือจะฟ้ืนฟูมวลปลา (fish stock) ในเวลาที่ส้ันที่สุด
ที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยท่ีสุดในระดับที่สามารถไป
ถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทนแบบย่ังยืน (maximum 
sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยา
ของสัตว์น้ําเหล่านั้น 

14.5 ภายในปี พ.ศ. 2563 อนุรักษ์พ้ืนที่ทางทะเลและ
ชายฝ่ังอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บน
พ้ืนฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ 

14.6 ภายในปี พ.ศ. 2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการ
ประมงบางอย่างที่มีส่วนทําให้เกิดการประมงเกิน
ขีดจํากัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทําให้เกิดการ
ประมงท่ีผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มี

14.a เพ่ิมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีด
ความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางทะเล โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบั ติ เ ก่ียวกับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการ
สมุทรศาสตร์ระหว่าง รัฐบาล เ พ่ือจะ
พัฒนาคุณภาพของมหาสมุทรและเพ่ิมพูน
ให้ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลมี
ส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศ
กําลังพัฒนามากขึ้น เฉพาะอย่างย่ิงในรัฐ
กําลังพัฒนาที่ เป็นเกาะขนาดเล็กและ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

14.b จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและ
ตลาดสําหรับชาวประมงพ้ืนบ้านรายเล็ก 

14.c เพ่ิมพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทร
และทรัพยากรเหล่าน้ันอย่างย่ังยืน โดย
การดําเนินการให้เกิดผลตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS 
ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายสําหรับการ
อนุ รั กษ์ แ ล ะก า ร ใ ช้ มห าส มุท รแล ะ
ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน ตามท่ีระบุ
ในย่อหน้าท่ี 158 ของเอกสาร The 
Future We Want 
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เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีดําเนนิการ 
การควบคุม และระงับการริเ ร่ิมการอุดหนุนใน
ลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษ
และแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลสําหรับ
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการ
ประมงขององค์การการค้าโลก 

14.7 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
แก่รัฐกําลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศ
พัฒนาน้อยท่ีสุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ในเร่ืองการประมง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา และการ
ท่องเท่ียว 

เป้าหมายที่ 15:  
พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุดยั้งและ
ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของท่ีดิน 
และหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 

15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และ
การใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ําจืดในแผ่นดิน
รวมท้ังบริการทางระบบนิเวศอย่างย่ังยืน เฉพาะ
อย่างยิ่ง ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ํา ภูเขาและเขตแห้งแล้ง 
โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่าง
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 

15.2 ส่งเสริมการดําเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้
ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทําลายป่า 
ฟ้ืนฟูป่าที่เส่ือมโทรม และเพ่ิมการปลูกป่าและฟ้ืนฟู
ป่าทั่วโลก ภายในปี พ.ศ. 2563 

15.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟ้ืนฟูแผ่นดิน
และดินที่เส่ือมโทรม รวมถึงแผ่นดินท่ีได้รับผลกระทบ
จากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง 
และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกที่ไร้ความ
เส่ือมโทรมของท่ีดิน ภายในปี พ.ศ. 2573 

15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ
นิเวศเหล่านั้น เพ่ือจะเพ่ิมพูนขีดความสามารถของ
ระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันสําคัญ
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

15.5 ปฏิบัติการท่ีจําเป็นและเร่งด่วนเพ่ือลดการเส่ือม
โทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี พ.ศ. 
2563 จะปกป้องและป้องกันการสูญพันธ์ของชนิด
พันธุ์ที่ถูกคุกคาม 

15.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่
เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง
เท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึง
ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

15.a ระดมและเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจาก
ทุกแหล่งเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

15.b ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุก
ระดับเพ่ือสนับสนุนเงินแก่การบริหาร
จัดการป่าไม้อย่างยั่ งยืน  และจัดหา
แรงจูงใจที่ เหมาะสมสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการ
บริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และ
การปลูกป่า 

15.c เพ่ิมพูนการสนับสนุนในระดับโลกสําหรับ
ความพยายามที่จะต่อสู้การล่าและการ
เคล่ือนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครอง รวมถึงโดย
การเ พ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่น 
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15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะยุติการล่าและการ

ขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหา
ทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิด
กฎหมาย 

15.8 นํามาตรการมาใช้เพ่ือป้องกันการนําเข้าและลด
ผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบ
นิเวศบกและนํ้าและควบคุมหรือขจัด priority 
species ภายในปี พ.ศ. 2563 

15.9 บู รณาการ มูลค่ า ของระบบ นิ เ วศและความ
หลากหลายทางชีวภาพเข้ า ไป สู่การวางแผน 
กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน 
และบัญชีทั้ งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
ภายในปี พ.ศ. 2563 

เป้าหมายที่ 16:  
ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็น
ปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึง
ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า 
และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็น
ที่พ่ึงของส่วนรวม มีประสิทธิผล 
และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 
 

16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายท่ี
เก่ียวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 

16.2 ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง 
การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุก
รูปแบบท่ีมีต่อเด็ก 

16.3 ส่งเสริมนิ ติธรรมทั้ งในระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน 

16.4 ลดการลักลอบเคล่ือนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความ
แข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการส่งคืน 
สินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมท่ี
จัดต้ังในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 
2573 

16.5 ลดการทุจริตในตําแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุก
รูปแบบ 

16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ 
และโปร่งใสในทุกระดับ 

16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มี
ความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความ
เป็นตัวแทนท่ีดี ในทุกระดับการตัดสินใจ 

16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วม
ของประเทศกําลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล 

16.9 จัดให้มี เอกลักษณ์ทางกฎหมายสําหรับทุกคน 
โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี พ.ศ. 2573 

16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน โดย
เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลง
ระหว่างประเทศ 

16.a เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติ
ที่เก่ียวข้อง โดยรวมถึงกระทําผ่านทาง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะ
ในประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือจะป้องกัน
ความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้าย
และอาชญากรรม 

16.b ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย
ที่ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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เป้าหมายที่ 17:  
เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

การเงิน 
17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากร

ภายในประเทศ โดยรวมถึงผ่านทางการสนับสนุน
ระหว่างประเทศไปยังประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บ
ภาษีและรายได้ของอ่ืนๆ ของรัฐ 

17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดําเนินการให้เป็นผลตาม
พันธกรณีเร่ืองการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
อย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่
ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะ
บรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อย 0.7 
สําหรับให้แก่ประเทศกําลังพัฒนา และมีสัดส่วน 
ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 สําหรับให้แก่
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA 
พิจารณาต้ังเป้าหมายท่ีจะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถึง
อย่างน้อยร้อยละ 0.20 สําหรับให้แก่ประประเทศ
พัฒนาน้อยท่ีสุด 

17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพ่ิมเติมจากแหล่ง
ที่หลากหลายไปยังประเทศกําลังพัฒนา 

17.4 ช่วยประเทศกําลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืน
ของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกัน
ที่มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การ
บรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความ
เหมาะสม  และแก้ปัญหาหน้ีต่างประเทศของ
ประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพ่ือลดการ
ประสบปัญหาหนี้ 

17.5 ใช้และดําเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริม
การลงทุนสําหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

 
เทคโนโลยี 
17.6 เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาค

แบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ
ยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงาน
ระหว่างกลไกท่ีมีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของ
สหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอํานวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมให้กับประเทศ
กําลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขท่ีอํานวยประโยชน์แก่
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ประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษ
ตามที่ตกลงร่วมกัน 

17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสําหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทํางาน
ได้อย่างเต็มที่ ภายในปี พ.ศ. 2560 และเพ่ิมพูนการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส นั บ ส นุ นที่ สํ า คั ญ  ( enabling 
technology) เฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

 
การเสริมสร้างขีดความสามารถ 
17.9 เพ่ิมพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสําหรับการ

ดําเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถท่ีมี
ประสิทธิผลและมีการต้ังเป้าในประเทศกําลังพัฒนา
เพ่ือสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดําเนินงานในทุก
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความ
ร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี 

 
การค้า 
17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา 

เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้
องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการส้ินสุดการ
เจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา 

17.11 เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกําลังพัฒนาใน
การส่งออกท่ัวโลกให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยเพ่ิม
ส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่ สุดให้สูงขึ้น 
2 เท่าในปี พ.ศ. 2563 

17.12 ทําให้เกิดการดําเนินการในเวลาท่ีเหมาะสมในเร่ือง
การเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจํากัด
ปริมาณในระยะยาวสําหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจขององค์การการค้า
โลก  โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วย
แหล่งกําเนิดสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่
ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและ
เรียบง่าย และมีส่วนช่วยอํานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงตลาด 

 
ประเด็นเชิงระบบและความสอดคล้องเชิงนโยบายและ
เชิงสถาบัน 
17.13 เ พ่ิมพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก 

โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและ
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ความสอดคล้องเชิงนโยบาย 

17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

17.15 เคารพพ้ืนที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นําของ
แต่ละประเทศท่ีจะสร้างและดําเนินงานตามนโยบาย
เพ่ือการขจัดความยากจนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
หุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลาย 
17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความ
ร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและ
แบ่งปันความรู้ ความเช่ียวชาญ เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรเงิน เพ่ือจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศกําลังพัฒนา 

17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม โดย
สร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากร
ของหุ้นส่วน 

 
ข้อมูล การติดตาม และการตรวจสอบได้ 
17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีด

ความสามารถให้กับประเทศกําลังพัฒนา รวมถึง
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกําลังพัฒนาท่ีเป็น
เกาะขนาดเล็ก ให้เ พ่ิมการมีอยู่ของข้อมูลที่มี
คุณภาพ ทันเวลาและเช่ือถือได้ ที่จําแนกในเร่ือง
รายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการ
อพยพ ความบกพร่องทางร่างกาย ตําแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตาม
บริบทของประเทศ ภายในปี 2563 

17.19 ต่อยอดจากข้อริเร่ิมที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการ
ตรวจวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาท่ียั่งยืนที่มีผล
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุน
การสร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศกําลัง
พัฒนา ภายในปี พ.ศ. 2573 
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เอกสารของกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า ประเทศไทยควรให้ความสําคัญในวาระการพัฒนา
ภายหลังปี ค.ศ. 2015 และต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน หรือ SDGs10 โดยประเด็นที่ไทยควรให้ความสําคัญ
ในเรื่องดังกล่าว มีดังน้ี 

ประการที่หนึ่ง ในหลักการน้ันควรยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมี
การขจัดความยากจนเป็นเป้าหมายหลัก ครอบคลุมประชาชนจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของกระบวนการ
จัดทํา SDGs และการนําไปปฏิบัติ เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ให้ความสําคัญต่อบทบาทของ
สตรีในการมีส่วนร่วมในวาระการพัฒนา เรียนรู้จากประสบการณ์ของ MDGs และตอบสนองต่อสิ่งท้าทายที่
เกิดขึ้นใหม่ เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิด
โรคภัยใหม่ๆ และปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น 

ประการท่ีสอง เอกสารของกระทรวงการต่างประเทศยังระบุด้วยว่า วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 
2015 ควรครอบคลุมประเด็นหลัก 5 ประเด็น ดังน้ี 

(1) การรับประกันความย่ังยืน (ensuring sustainability) ปัญหาสําคัญได้แก่ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่ทําให้ประชาชนที่หลุดพ้นจากสภาวะยากจนแล้ว ต้องกลับสู่สถานะเดิม เน่ืองจากไม่มีงานทํา  ดังน้ัน การ
สร้างความเจริญเติบโตที่ย่ังยืน ผ่านการสร้างงาน โดยเฉพาะการสร้างงานที่มีคุณค่า จึงมีความสําคัญ รวมถึง
การส่งเสริมการศึกษาที่เน้นคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความเติบโตทาง
เศรษฐกิจควรคํานึงถึงความย่ังยืนในเชิงสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวใจหลักคือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่จะต้อง
คํานึงถึงทรัพยากรท่ีจะเหลือไปถึงคนรุ่นหลัง  นอกจากน้ัน ยังมีประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณาคือ ประเด็นความ
มั่นคงด้านนํ้า อาหาร และพลังงาน 

(2) สร้างศักยภาพในการฟ้ืนตัว (building resilience) โดยเฉพาะการบรรลุในเป้าหมายด้านสุขภาพ 
MDGs ที่ผ่านมาพบว่ายังคงไม่บรรลุและมีความสําคัญต่อศักยภาพของมนุษย์ในการตอบสนองต่อสิ่งท้าท้าย
ใหม่ๆ  ดังน้ัน Post-2015 Development Agenda ควรมีประเด็นเรื่อง Universal Health Coverage ที่
ไทยมีบทบาทนํา และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับประเทศอ่ืน  นอกจากน้ี ยังมีประเด็นด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและบรรเทาภัยจากเหตุภัยพิบัติ เน่ืองจากได้เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้น ทําให้การบรรลุการพัฒนา
ที่ ย่ังยืนต้องชะงัก หรือถดถอยลง  ทั้งน้ี ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตมหาอุทกภัยและสามารถ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการนํ้ากับประเทศต่างๆ 

(3) ลดความไม่เท่าเทียมและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (reducing inequality and promoting 
human rights) การเข้าถึงคนจากทุกภาคส่วนในสังคมสําคัญต่อนโยบายที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง  ดังน้ัน ควรให้
                                                            
10
  กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ. (2558). “วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 และการจัดทํา

เป้ าหมายการ พัฒนาที่ ยั่ ง ยื น ในกรอบสหประชาชา ติ .” [ระบบออนไล น์ ] .  แหล่ ง ท่ี ม า 
http://mfa.go.th/main/th/issues/42458-เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในกรอบสหประชาชาติ.html 
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ความสําคัญกับการลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รัฐจะต้องให้ความสําคัญเป็น
พิเศษแก่กลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม (vulnerable groups) โดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้สูงอายุ  
ซึ่งยังคงถูกละเลยอยู่มาก และเพ่ือบรรลุการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน และลดความไม่เสมอภาค 

(4) วิธีการดําเนินการ (means of implementation) การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล (good 
governance) และหลักนิติธรรม (rule of law) เป็นวิธีการนําไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมและย่ังยืน โดยต้อง
ตระหนักว่าการบรรลุการพัฒนาที่ย่ังยืนไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากประเทศปราศจากความสงบสุขและขาดไร้ซึ่ง
สันติภาพ 

(5) การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ 

ประเทศไทยซึ่งมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาระหว่างประเทศมาโดยตลอด ได้บรรลุ
เป้าหมาย MDGs ในหลายประการ จึงได้รับการยอมรับและความสนใจจากองค์การสหประชาชาติและจาก
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยกว่า ที่ประสงค์จะเรียนรู้ประสบการณ์ความสําเร็จของประเทศไทย เพ่ือนําไป
ปรับใช้กับประเทศตน ประเทศไทยยังมีบทบาทโดดเด่น ในฐานะหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา ด้วยการเป็นประเทศ
กําลังพัฒนาที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกําลังพัฒนาด้วยกัน ทั้งในภูมิภาคเดียวกันและต่างภูมิภาค การที่
ไทยได้ดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและวิชาการในสาขาท่ีไทยมีความเช่ียวชาญ 
ทําให้ประเทศพัฒนาแล้วประสงค์จะร่วมมือกับไทย ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ  
ซึ่งบทบาทดังกล่าวเป็นบทบาทที่ไทยสามารถดําเนินการได้อย่างแข็งขันในเวทีระหว่างประเทศ ในการร่วมกัน
กําหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ซึ่งจะเสริมสร้างสถานภาพและบทบาทของไทยให้เป็นที่ยอมรับ
และสร้างความนิยมในบรรดาประเทศต่างๆ ย่ิงขึ้นไป 

ส่วนความคืบหน้าของประเทศไทยน้ัน11 ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (กพย.) ครั้งที่ 
1/2558 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี และผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุม ภายหลังการประชุม นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เผยถึงผลการประชุมสรุปสาระสําคัญว่า 
นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้เร่งการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ 
ตามที่ประเทศไทยได้ให้ความมุ่งมั่นไว้กับประชาคมโลก ในการประชุมสหประชาชาติเพ่ือรับรองวาระการ
พัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นรูปธรรม  

ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการทํางานของคณะกรรมการ กพย. แล้วมีมติเห็นชอบให้มีการเพ่ิม
องค์ประกอบของคณะกรรมการโดยควรเพ่ิมเติมทางด้านกฎหมาย อาทิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                                                            
11 http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=96209:id96209&Itemid=339&lang=th  
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สํานักงานอัยการสูงสุด สถาบันเพ่ือการยุติธรรมระหว่างประเทศ มูลนิธิมั่นพัฒนา พร้อมกับเห็นชอบจัดต้ัง
อนุกรรมการขับเคล่ือน 3 ชุด คือ 1) จัดต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  
ทําหน้าที่จัดทําข้อมูลตามตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน จัดเตรียมระบบติดตามประเมินผล รวมทั้ง
จัดทํารายงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน โดยอาจจัดต้ังคณะทํางานตามเป้าหมายแต่ละด้าน  
2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ  
3) คณะอนุกรรมการการจัดทําฐานข้อมูล 

นอกจากน้ี ที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) จัดทําหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงที่บูรณาการประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืน การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดให้มีกลไกการดําเนินงานตามเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืน และการจัดระบบติดตามและทบทวนผล (follow-up and review) รวมท้ังให้มีการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติ โดยจัดระบบฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้และ
น่าเช่ือถือ ยกระดับความร่วมมือของภาครัฐกับภาคเอกชนในการจัดทําฐานข้อมูลในแต่ละด้าน รวมทั้งสร้าง
ระบบติดตามประเมินผลในระดับหน่วยงานรัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น  นอกจากน้ี ยังได้มอบหมายหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีภารกิจสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน พิจารณาแนวทางสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุตาม
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) และดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 4.1.5  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นเคร่ืองมือที่สําคัญอย่างหน่ึงที่ภาครัฐจัดทําขึ้นเพ่ือส่งเสริม ปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชน
นําไปใช้ปฏิบัติเพ่ือส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่เข้มแข็งให้กับ
สังคมไทย อันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการทําให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความ
เท่าเทียมโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เพ่ือนําไปสู่สังคมท่ีสันติสุข  

ทั้งน้ี แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะครอบคลุมถึงสิทธิของประชาชนในทุกๆ ด้าน ทั้งมิติทางด้าน
พลเมือง เศรษฐกิจ สิทธิทางด้านการเมือง และสิทธิทางด้านอ่ืนๆ ซึ่งในสิทธิทั้งหลายเหล่าน้ีจะมีทั้งประเด็นที่
เก่ียวข้องกับด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนและท่ีไม่เก่ียวข้องกัน โดยในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แบ่ง
เป้าหมายการดําเนินงานออกเป็น 26 แผน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ทําการสังเคราะห์บทเรียนที่มีความเก่ียวข้องกับ
ประเด็นทางด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 

1.  แผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข จะมีความเก่ียวข้องกับการจัดหาบริการทางด้านสาธารณสุข
เพ่ือเติมเต็มให้กับกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการภาคเอกชนเป็นหลัก โดยจุดสําคัญประการหน่ึงจะอยู่ที่การ
แย่งชิงทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างย่ิง บุคลากรทางการแพทย์ที่ทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรใน
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ภาครัฐ ซึ่งภาครัฐต้องอาศัยการร่วมมือกันกับภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สําหรับประเด็นที่ธุรกิจ
สามารถที่จะละเมิดสิทธิของบุคคล จะประกอบไปด้วย สิทธิในการรับรู้ข้อมูลการรักษาของตนเองอย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งกระบวนการรักษาและยาที่ใช้ในการรักษา พร้อมทั้งการทราบถึงทางเลือกของตนในการรับบริการ
สุขภาพ ตลอดจนการได้รับการชดเชยเยียวยาจากผลกระทบจากการรักษาที่ผิดพลาดตามสมควร นอกจากน้ี 
ยังพบว่ามีการระบุถึงสิทธิทางด้านแรงงานในการได้รับค่าชดเชยในกรณีที่หยุดงานเพ่ือเข้ารับรักษาพยาบาลท่ี
สะท้อนการสูญเสียรายได้ตามจริงที่เป็นธรรมกับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง 

2.  แผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา จะมุ่งเน้นที่การให้บริการภาครัฐในฐานะผู้ที่ให้สิทธิในการเรียน
ฟรี 12 ปี แต่มักจะพบปัญหาการหย่อนคุณภาพการให้บริการเป็นหลัก โดยหน่ึงในเครื่องมือที่แผน 
สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาให้ความสําคัญ คือ การพัฒนาหลักสูตรและโครงสร้างทางการศึกษาที่สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน บริบทของท้องถิ่นและเอ้ือต่อสิทธิในการศึกษาของคนกลุ่มเฉพาะและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

3.  แผนสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ คํานึงถึงปัญหาความยากจนและปัญหาความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้น
ในสังคม ที่ควรจะได้รับการแก้ไขในรูปแบบที่ย่ังยืน คือไม่ใช่นโยบายที่แจกเงินเพ่ือมุ่งประโยชน์ทางการเมือง 
โดยขาดความยั่งยืนทางการคลัง แต่มุ่งเน้นที่การสนับสนุนคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงการประกอบอาชีพและ
รายได้ที่เพียงพอตามสิทธิ และการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
ไปพร้อมๆ กัน ที่จะนําไปสู่การสร้างศักยภาพของตนเองได้ในระยะยาว โดยในแผนสิทธิด้านน้ี จะมีประเด็นที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในสองมิติ คือ การได้รับผลตอบแทนค่าจ้างที่เป็นธรรม สอดคล้องกับผลิต
ภาพของแรงงาน และการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 

4.  แผนสิทธิมนุษยชนด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นที่ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทํากิน และ
การถูกละเมิดสิทธิทางด้านสภาพแวดล้อม และการเข้าถึงสิทธิทางด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชน (และชุมชน) 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการขาดอํานาจต่อรอง การขาดความรู้ในกระบวนการยุติธรรม การขาดความรู้ทางด้านการ
พิสูจน์ความเสียหาย ต้นทุนการดําเนินคดีที่สูง และความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม ในประเด็นน้ีจะมี
ความเก่ียวข้องกับด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนโดยตรง เน่ืองจากมูลเหตุของปัญหามักจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาท
ระหว่างประชาชน/ชุมชน กับภาคธุรกิจ ซึ่งภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือในหลายด้าน ต้ังแต่การพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วม การเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย การเร่งรัดมาตรการเยียวยา การส่งเสริมของบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้ามาจัดการสิ่งแวดล้อม และการ
ออกมาตรการเพ่ือสนับสนุนให้ภาคธุรกิจหันมาดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึ้น 
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5.  แผนสิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย มุ่งเน้นที่การตอบโจทย์ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ที่ด้อย
โอกาสเป็นหลัก อย่างไรก็ดีในแผนสิทธิมนุษยชนในด้านน้ียังมีการระบุถึงการให้ความสําคัญกับการคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนในการจัดซื้อที่อยู่อาศัยด้วย 

6.  แผนสิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรมและศาสนา มุ่งเน้นที่ความขัดแย้งกันระหว่างวัฒนธรรม ซึ่ง
เกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ คือ ความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น (วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ) กับ
การสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (วัฒนธรรมชาติ) และ ความขัดแย้งกันระหว่างวัฒนธรรมชาติ กับวัฒนธรรมของ
ต่างชาติ ซึ่งในทั้งสองประเด็นดังกล่าว ภาคธุรกิจสามารถที่จะละเมิดสิทธิทางด้านวัฒนธรรมและศาสนาได้ 
ตัวอย่างเช่น การโฆษณา และการสื่อสารเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริโภคอาหารขยะและสินค้าฟุ่มเฟือย ทําให้
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเลียนแบบไม่สามารถตัดสินใจบริโภคได้บนพ้ืนฐานที่ถูกต้อง (การละเมิดสิทธิผู้บริโภค) 
หรือการสนับสนุนให้นิยมสตรีผิวขาว ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติในแง่ลบต่อสตรีผิวสีอ่ืนๆ เป็นต้น 

7.  แผนสิทธิมนุษยชนด้านข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุ่งที่จะให้ประชาชน
ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนๆ ในแผน 
สิทธิมนุษยชนในด้านน้ีจะมีความเก่ียวข้องกับด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนได้ในหลายลักษณะ ตัวอย่าง เช่น 
การนําเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงความจริงทั้งจากภาคธุรกิจ หรือ จากสื่อ การคุกคามของภาคธุรกิจ
ในการขายบริการทางโทรศัพท์ (เช่น ประกัน)  

8.  แผนสิทธิมนุษยชนด้านการขนส่ง เป็นสิทธิใหม่ที่เพ่ิมเข้ามาในแผนฉบับน้ีเป็นครั้งแรก โดย
กล่าวถึงการเข้าถึงการคมนาคมขนส่งของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง โดยภาคธุรกิจอาจจะละเมิด
สิทธิของประชาชนได้  เช่น การสร้างระบบขนส่งที่ไม่เอ้ือต่อการใช้บริการของผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เป็นต้น 
ในส่วนของภาครัฐเอง ก็ได้มีการคํานึงถึงประเด็นการดําเนินการโครงการภาครัฐที่อาจจะกระทําต่อ 
สิทธิมนุษยชนได้ จึงวางแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
โครงการได้ นอกจากน้ี ยังมีแนวทางสนับสนุนกลไกการฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่ถูกรอนสิทธิ
จากการดําเนินโครงการด้านการขนส่งและจราจรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

9.  แผนสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองการปกครอง มุ่งเน้นที่การสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง และมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง ซึ่งจะไม่มีความเก่ียวข้องกับ
ประเด็นด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

10.  แผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือปกป้อง คุ้มครองสิทธิแก่ผู้ต้องหา 
ผู้เสียหายในคดี และพยาน ซึ่งครอบคลุมทั้งกรณีที่เป็นการละเมิดโดยภาคธุรกิจ หรือไม่ก็ได้ โดยประเด็นปัญหา
ที่สําคัญ ประกอบไปด้วย การขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ปัญหาการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมของประชากรบางกลุ่ม ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในกระบวนการยุติธรรม ปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมาย และปัญหาความล้าช้าและความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม  



รายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธรุกิจและสิทธมินุษยชนของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

4-41 

ในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนจะประกอบไปด้วย 
การศึกษานิยามของการทรมาน ในประมวลกฎหมายอาญา การผลักดันการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ การร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์
ข้ามแดน การสนับสนุนกลไกให้ประชาชน/พยานเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม การมุ่งเน้นที่ปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย การส่งเสริมการใช้ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานด้านกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการลงโทษในรูปแบบอ่ืน
ที่นอกเหนือจากการลงโทษ และให้ความสําคัญกับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้เสียหายให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 

11.  แผนสิทธิมนุษยชนด้านความมั่นคงทางสังคม หมายถึงการสนับสนุนการวางหลักประกันใน
คุณภาพของชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพและรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยในแผนน้ีจะมีส่วนที่
เก่ียวข้องกับประเด็นด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุ่มด้อยโอกาส ได้แก่ เด็ก 
สตรี คนพิการ ผู้ไร้ถิ่น ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรมในหลายๆ ด้าน นอกจากน้ี ประเด็น
หน่ึงที่มีความสําคัญคือ สิทธิของแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานที่มีนายจ้างแบบไม่แน่นอน (freelance) ที่
ต้องพิจารณาถึงเรื่องสิทธิที่ชัดเจนและให้การคุ้มครองอย่างเหมาะสม  

ในส่วนถัดไปจะเป็นการกําหนดแผนสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจําแนกออกเป็น 12 กลุ่ม 
ดังน้ี 

12.  แผนสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง ดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรม
ตามมาตรฐานสากล ทั้งที่กําหนดใน Universal Declaration of Human Rights ค.ศ. 1948 และใน 
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) โดยในกรณีของประเทศไทย จะพบ
ประเด็นปัญหาที่สําคัญ คือ ปัญหาผู้ต้องขังถูกทําร้ายขณะกําลังทําแผนเพ่ือรับสารภาพ ปัญหาสภาพแวดล้อม
ในห้องขังและสวัสดิการสําหรับนักโทษหญิง โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักโทษหญิงที่ต้ังครรภ์ ปัญหาความแออัดของ
เรือนจํา ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดประสิทธิผลในการจัดหาทนายความ
ภาครัฐให้กับผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวน 

13.  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้พ้นโทษ อาจจะมีความเก่ียวข้องกับการถูกละเมิดสิทธิโดยภาคธุรกิจ 
หากภาคธุรกิจมีการกีดกันกลุ่มผู้พ้นโทษในการเข้าถึงบริการ การกีดกันการเข้ารับทํางาน หรือในด้านสิทธิอ่ืนๆ 

14.  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติดและผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา 
เสพติด จะเกี่ยวข้องกับการที่ภาครัฐปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติดเหมือนผู้ป่วย ไม่ใช่อาชญากรและให้ผู้ต้องหาเข้า
รับการบําบัดรักษาแทนการรับโทษ แต่จะไม่มีประเด็นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนโดยตรง 

15.  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเหย่ือ/ผู้เสียหาย ได้คํานึงถึงประเด็นปัญหาการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นหลัก ซึ่งประเด็นปัญหาที่สําคัญและมีความเก่ียวข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ก็คือ ปัญหา
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ต้นทุนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่สูง และทําให้เกิดปัญหาการเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม ปัญหา
ค่าเสียหายที่ศาลกําหนดในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เหมาะสม ปัญหาการดูแลจัดการ
ผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง (ที่ไม่ใช่เด็ก) ในคดีที่เก่ียวข้องกับทางเพศที่ยังต้องการการพัฒนากระบวนการทางด้าน
ยุติธรรม และรูปแบบการค้ามนุษย์ของชาวต่างชาติในไทยที่พัฒนาเป็นขบวนการจนทําให้เกิดปัญหาการเข้าไม่
ถึงกระบวนการยุติธรรม 

16.  แผนสิทธิมนุษยชนผู้ติดเช้ือเอดส์ จะมุ่งเน้นที่แนวทางปฏิบัติของภาครัฐที่เหมาะสมในการ
ให้บริการแก่ประชากรในกลุ่มเป้าหมาย โดยมีประเด็นที่เก่ียวเน่ืองกับภาคธุรกิจคือ การรักษาความลับของ
ข้อมูลผู้ติดเช้ือเอดส์ 

17.  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จะมีความเก่ียวข้องทั้งกับภาครัฐในฐานะผู้ให้สวัสดิการ
พ้ืนฐานทางด้านแรงงาน (เช่น ประกันสังคม) เป็นความเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจที่อาจจะละเมิดสิทธิของ
แรงงานตามมาตรฐานนานาชาติ และจะมีความเก่ียวข้องกับการกําหนดกฎ กติกาของภาครัฐในการคุ้มครอง
ดูแลแรงงาน โดยในสองประเด็นหลักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  

ในกรณีของประเทศไทย ประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มแรงงาน ประกอบไปด้วย ปัญหา
ลูกจ้างไม่ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี ปัญหาการที่
รัฐบาลไทยยังไม่ยอมรับข้อตกลงสัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพ
ในการสมาคมและคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง และ
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว ปัญหาผู้ใช้แรงงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ
ในประกันสังคม นอกจากน้ี เน่ืองจากประเทศไทยได้ขยายความคุ้มครองทางด้านแรงงานให้กับผู้รับงานไปทําที่
บ้าน แต่มีปัญหาการรับค่าจ้างที่ตํ่ากว่าเกณฑ์ค่าจ้างขั้นตํ่าและได้ค่าจ้างที่ไม่แน่นอน ซึ่งปัญหานี้ได้เกิดขึ้นกับ
แรงงานโยกย้ายถิ่นในประเทศอีกด้วย   

18.  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยใน
ส่วนแรกจะเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้สวัสดิการโดยภาครัฐเป็นหลัก ในขณะที่ในส่วนหลังจะมีความ
เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจ ในประเด็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน/ชุมชนในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและเอ้ือต่อ
การดํารงชีวิต 

19.  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยอาศัย
การสนับสนุนจากภาครัฐ อย่างไรก็ดี ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับปัญหาด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนจะเกิดขึ้นได้
ใน 2 ลักษณะ คือ การท่ีกลุ่มเกษตรกรอาจจะไปละเมิดสิทธิของผู้บริโภค โดยการใช้ยาปราบศัตรูพืชที่เป็น
อันตรายได้ หรือ กลุ่มเกษตรกรอาจจะถูกกลุ่มธุรกิจเอกชนเอารัดเอาเปรียบจากการทําเกษตรพันธสัญญา 

20.  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุ มุ่งเน้นที่การเตรียมความพร้อมของประเทศ (ผ่านการ
ดําเนินการภาครัฐ) เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ทั้งในด้านสวัสดิการ สาธารณสุขและการศึกษาเป็นสําคัญ แต่ไม่ได้
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กล่าวถึงบทบาทของภาคธุรกิจในการจัดการดูแลมากนัก โดยในความเห็นของคณะผู้วิจัยมองว่า ภาคธุรกิจ
สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการไม่ละเมิดสิทธิของกลุ่มผู้สูงอายุได้ในหลายรูปแบบ เช่น การกําหนดให้ธุรกิจที่
ผลิตสินค้าและบริการที่สําคัญ จะต้องสนับสนุนการเข้าถึงสินค้าและบริการของผู้สูงอายุ เช่น รถไฟฟ้าจะต้องมี
การจัดทําบันไดเลื่อนและลิฟต์ไว้ค่อยบริการ ธุรกิจที่สร้างที่อยู่อาศัยเพ่ือผู้สูงอายุจะต้องมีแบบบ้านที่สนับสนุน
การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น มีการตกแต่งด้วยเสาพยุงตัว มีการสร้างเก้าอ้ีเลื่อนเพ่ือขึ้นไปช้ันที่สูง และขนาด
ของประตูต้องสามารถเข็นรถเข็นเข้าได้ เป็นต้น 

21.  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเด็กและเยาวชน จะมีความเก่ียวข้องกับการที่เด็กและเยาวชนไม่ได้รับ
การบริการจากภาครัฐที่เหมาะสมและทั่วถึงเป็นหลัก เช่น ระบบการศึกษาไม่มีคุณภาพ ปัญหาการขาดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในสถานศึกษาอย่างทั่วถึงสําหรับเด็กพิการ การขาดความชัดเจนเรื่องสิทธิและทิศทางของ
นโยบายของประเทศต่อเด็กไร้สัญชาติ เด็กในพ้ืนที่ผู้พักพิง เด็กที่เป็นบุตรแรงงานต่างด้าว เป็นต้น อย่างไรก็ดี 
ในแผนสิทธิมนุษยชนในด้านน้ียังมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน คือ เด็กบางส่วนจําเป็นต้อง
เข้าสู่ตลาดแรงงานต้ังแต่อายุน้อย   

22.  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มสตรี พบว่าประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวข้องกับสตรี ประกอบไปด้วย 3 
ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาการค้าเด็กและสตรี ปัญหาการกระทํารุนแรงต่อสตรีในครอบครัวและการคุกคาม
ทางเพศในที่ทํางาน และปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งในสองประเด็นแรกจะเก่ียวข้องกับประเด็นด้านธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน 

23.  แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนพิการ มุ่งเน้นที่ดําเนินการตามกฎหมายและมติของคณะรัฐมนตรีที่
กําหนดให้สถานที่ราชการและระบบขนส่งมวลชนจะต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นแก่คนพิการ โดยสิ่งที่
ภาครัฐมุ่งเน้นที่เก่ียวข้องกับด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนก็คือ การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ
ในการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน 

4.1.6 การดําเนินการของภาครัฐ ภาคธุรกิจรวมถึงรัฐวิสาหกิจ และ ภาคประชาสังคมที่
เก่ียวข้องกับเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

บทบาทการดําเนินการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทยได้ดําเนินการ
คุ้มครองสิทธิฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ได้กําหนดองค์กร
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ องค์กรตุลาการและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และแบ่ง
ประเภทขององค์กรที่ให้ความคุ้มครองสิทธิเป็น 4 ประเภท คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการและ
องค์กรเฉพาะด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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แผนภาพที่ 4.2 การดําเนินคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์การต่างๆ ในประเทศไทย 

 
 
ท่ีมา:  รศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ และคณะ. (2558) “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน.” สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 
 

เมื่อพิจารณาในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ จะพบว่าแต่ละภาคส่วนได้เข้ามามี
บทบาทคุ้มครองและส่งเสริม แบ่งออกได้ดังน้ี 

ภาครัฐ 

ประเทศไทยได้รับรองปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.  
2491 และต่อมาได้แสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และใน
ระดับสากล โดยการเข้าเป็นภาคีพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอีกหลายฉบับที่สําคัญ ซึ่งการเป็น
ภาคีพันธกรณีระหว่างประเทศเหล่าน้ี มีผลทําให้ประเทศไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องรายงานสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนแต่ละด้านต่อสหประชาชาติ และจะต้องมีการปรับปรุงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ 
และการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐให้สอดคล้องกับพันธกรณีต่างๆ รวมถึงการจัดต้ังสถาบันสิทธิมนุษยชน
ระดับชาติ ซึ่งก็คือ กสม.เพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบ คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้ปรากฏผลในทาง
ปฏิบัติ12  

ในประเด็นการป้องกัน ภาครัฐได้กําหนดกลไกในการผลักดันเพ่ือให้เป็นไปตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 มีทั้งกลไกในการป้องกัน กลไกในการคุ้มครอง การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และการแก้ไข
กฎหมาย ทั้งในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืนๆ ที่มีลําดับรองลงมา ซึ่งในบางกรณีมีความคาบเกี่ยวกับ

                                                            
12 เยาวพา ทัพผดุง. “บทบาท อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ไทย.” วิทยานิพนธ์สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2547. หน้า 88-89. 
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หน่วยงานหลายหน่วยงาน  นอกจากน้ี ยังมีกลไกในระดับชาติที่กํากับดูแล อาทิ องค์กรศาล กสม. และกลไกใน
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมถึงกลไกของ
สหประชาชาติที่มีคณะกรรมการแต่ละสนธิสัญญาเข้ามาติดตามตรวจสอบการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
พันธกรณีที่ประเทศไทยได้ให้การรับรองไว้ 

ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับรัฐวิสาหกิจน้ัน ภาครัฐในฐานะเจ้าของมุ่งควบคุม
รัฐวิสาหกิจโดยสนับสนุนการพัฒนาด้านความโปร่งใส และกลไกการร่วมรับผิดชอบ มีการกําหนดกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับรัฐวิสาหกิจที่ควรสนับสนุนการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกับธุรกิจเอกชนตามกลไกตลาด โดย
ให้อํานาจแก่บอร์ดในการดําเนินกิจการตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ โดยรัฐจะจัดต้ังกลไกการตรวจสอบประเมิน
องค์กรโดยบอร์ด และกลไกความรับผิดชอบของบอร์ดในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อกําหนด 

นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติรับทราบตามรายงานผลการพิจารณา 
คําร้องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สิทธิชุมชนกรณีการดําเนินโครงการท่าเรือนํ้าลึกและเขตเศรษฐกิจ
ทวายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของบริษัทสัญชาติไทย ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงในการพัฒนาโครงการดังกล่าว ที่มีการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวทวาย ตามที่ กสม. ได้
เสนอไป ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงพาณิชย์พิจารณาศึกษา
ข้อเสนอแนะตามที่ กสม. เสนอ โดยให้นําหลักการแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : การปฏิบัติ
ตามกรอบการคุ้มครอง เคารพ เยียวยา (Guiding Principles on Business and Human Rights : 
Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy' Framework – UNGP) เพ่ือ
นํามาดําเนินการต่อไป 

นอกจากน้ี จากการที่ประเทศไทยได้นําเสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทยภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ต่อที่ประชุมคณะทํางาน UPR สมัยที่ 
25 ที่นครเจนีวา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยคณะผู้แทนไทยนําโดยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 
ปลัดกระทรวงได้รับฟังข้อเสนอแนะและตอบช้ีแจงคําถามจากประเทศต่างๆ รวม 102 ประเทศ ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่หลากหลาย อาทิ การปราบปรามการค้ามนุษย์ สิทธิแรงงาน การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของโครงสร้างสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สตรี คนชรา คนต่างด้าว 
การบังคับใช้กฎหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสรีภาพในการแสดงความเห็นและการชุมนุม สิทธิในการ
รวมกลุ่ม สิทธิในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม การจัดการลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ 

ทั้งน้ี จากข้อเสนอแนะทั้งหมด 249 ข้อ คณะผู้แทนไทยตอบรับทันทีจํานวน 181 ข้อ (คิดเป็นร้อยละ 
72.69 เปรียบเทียบกับจํานวนข้อเสนอแนะท่ีไทยได้ตอบรับทันทีในการทบทวนรอบแรก ร้อยละ 58.14) อาทิ 
การภาคยานุวัติ (Accession) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
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และการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและ
มาตรการด้านสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี ผู้พิการ การส่งเสริมสิทธิทางการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิภาพแรงงาน ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการแสดงความเห็น  

นอกจากการตอบรับข้อเสนอแนะ ประเทศไทยยังได้ให้คํามั่นโดยสมัครใจ (voluntary pledges) เพ่ือ
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนอีกจํานวน 7 ข้อ โดยหน่ึงในประเด็นสําคัญ คือ การไทยจะส่งเสริมหลักการ
สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ โดยประเทศไทยจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนา รับรองและบังคับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ UNGP ส่งผลให้เกิดการผลักดันการจัดทําแผนปฏิบัติ
การระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ขึ้น 

เพ่ือให้การดําเนินการตามหลักการ UNGP และการกําหนดแนวทางจัดทํา ติดตามและประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีคําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 557/255913 เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดแนวทางจัดทํา 
ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) โดยมีอธิบดี 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพน่ังเป็นประธาน และกําหนดให้ผู้แทนจากภาครัฐ กสม. ผู้แทนจากภาคเอกชน
ร่วมเป็นกรรมการ ตลอดจนให้มีผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) น่ังเป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการ ทั้งน้ี คณะกรรมการมีหน้าที่ 1) พิจารณากําหนดแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) 2) รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้องเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํา ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมแผน NAP ให้สอดคล้องกับหลักการ UNGP  
3) ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ นําแผน NAP และหลักการ UNGP ไปปฏิบัติ 4) ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผน NAP  5) ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการนําแผน NAP ไปปฏิบัติ รวมถึงการแก้ไข 
หรือปรับปรุงแผน NAP 6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
และ 7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีประธานกรรมการมอบหมาย  

ภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ 

บทบาทของภาคธุรกิจที่เห็นได้ชัด คือ มีการรวมกลุ่มของภาคธุรกิจก่อต้ังโกลบอล คอมแพ็ก เน็ตเวิร์ก 
ประเทศไทย Global Compact Network Thailand (GCNT) ขึ้น ซึ่งก่อต้ังโดย 15 องค์กรที่ตระหนักถึงการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน โดยเครือข่ายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจของไทยเข้าใจความสําคัญ

                                                            
13   กระทรวงยุติธรรม. (2559). “คําสั่งท่ี 557/2559 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดแนวทาง 
  จัดทํา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on  
  Business and Human Rights - NAP).” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
 http://www.moj.go.th/attachments/20170123110214_84693.pdf  
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ของการดําเนินธุรกิจตามหลักการความยั่งยืนภายใต้ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations 
Global Compact 10 ประการ รวมทั้งทําหน้าที่เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่เก่ียวข้องในการผสาน
ความร่วมมือดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามข้อบังคับของสหประชาชาติ  

อย่างไรก็ดี ความใส่ใจของภาคธุรกิจยังคงมีบทบาทด้านสิทธิมนุษยชนที่ไม่ชัดเจน เพราะบรรยากาศ
ของการส่งเสริมและการเคารพสิทธิมนุษยชนยังเป็นเรื่องที่จํากัด โดยภาคธุรกิจดําเนินการแต่เฉพาะประเด็นที่
กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติตาม ในส่วนของการดําเนินการโดยสมัครใจก็จะมุ่งเน้นไปที่การทํา CSR มากกว่า
จะเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง  

ในส่วนของบรรษัทข้ามชาติ (Multinational Enterprises - MNEs) ถูกจับตาโดยองค์กรต่างประเทศ
และสื่อซึ่งสามารถสร้างสภาวะกดดันและและบทลงโทษให้กับ MNEs ทําให้ภาคธุรกิจกลุ่มดังกล่าวให้
ความสําคัญด้านสิทธิมนุษยชนมากกว่าธุรกิจอ่ืนๆ ทั้งน้ี พฤติการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะบรรยากาศของการ
เคารพสิทธิมนุษยชนน้ันเข้มแข็งกว่าผ่านสถาบันกํากับดูแล นักลงทุนที่ลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ ผู้บริโภคท่ี
ให้ความสําคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการเผยแพร่และการตรวจสอบอย่างเอาจริงเอาจังของสื่อ 

ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ มีการจัดต้ังสหภาพแรงงานที่มีความเข้มแข็งซึ่งมีอํานาจต่อรองกับนายจ้างได้
อย่างเป็นธรรมในระดับหน่ึงอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นอ่ืนๆ เน่ืองจากภาครัฐไม่
สามารถที่จะควบคุมการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชน
จากการจัดทําโครงการขนาดใหญ่   

ภาคประชาสังคม 

ภาคประชาสังคม แบ่งออกได้เป็น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) สื่อสาธารณะและภาควิชาการ 
อย่างไรก็ดี องค์กรพัฒนาเอกชนมักจะมีแนวปฏิบัติที่เน้นในสิทธิมนุษยชนรายประเด็นมากกว่าจะดําเนินการให้
ความรู้และรณรงค์ในประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านในทุกๆ มิติ ในขณะที่สื่อสาธารณะจะมี
บทบาทท่ีสําคัญในการปลูกฝัง ให้ความรู้ความเข้าใจ มีการสื่อสารข้อมูลประเด็นปัญหาในวงกว้าง รวมทั้งพบว่า
มีสื่อบางกลุ่มทําหน้าที่ตรวจสอบประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเชิงลึก ภาควิชาการทํางานวิจัยเชิง
ประเด็นเพ่ือสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยทั้ง 3 กลุ่มน้ีในปัจจุบันทํางานประสานร่วมกันได้ดี โดย
ภาควิชาการจะเป็นผู้ป้อนความรู้ให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนเพ่ือนําไปสร้างความตระหนักรู้และเพ่ือการรณรงค์
กับชุมชน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ในกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างภาคประชาชนกับ
ภาคธุรกิจ และระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ และขยายผลต่อสาธารณะโดยผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ได้ 
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4.2  กรณีศึกษาผลกระทบกรณีศึกษาในประเทศจากปัญหาด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

 กรณีละเมิดสิทธิแรงงานฟาร์มไก่ในห่วงโซ่อุปทาน 

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559 เครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) และตัวแทนแรงงานข้ามชาติพม่า
อดีตลูกจ้างฟาร์มไก่แห่งหน่ึงในจังหวัดลพบุรี จํานวน 14 คน เดินทางไปย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อ กสม. กรณี
ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์ปีกประเทศไทยมีพฤติการณ์การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของแรงงานข้ามชาติอันอาจจะเข้าข่ายพฤติการณ์การจ้างงานในสภาพที่เลวร้ายหรือไม่ เน่ืองจาก
ข้อมูลจากลูกจ้างชาวพม่าให้การว่าตนต้องทํางานในฟาร์มไก่ต้ังแต่ 7.00-17.00 น.และต้องทํางานอีกคร้ังใน
เวลา 19.00-05.00 น. ของอีกวัน โดยได้ค่าจ้างเพียง 230 บาทต่อวัน มีการหักค่าเช่าห้องพักอีกคนละ 1,600 
บาท หักค่านํ้า-ค่าไฟ ไม่มีประกันสังคม และไม่มีค่าล่วงเวลาให้สําหรับช่วงที่ทํางานในเวลากลางคืน แต่จะให้
เป็นเงินพิเศษหากลูกจ้างสามารถทํางานได้ตามเป้าที่นายจ้างวางไว้ รวมถึงยังมีการยึดเอกสารเดินทางของ
ลูกจ้างไว้โดยให้เหตุผลว่าจะรับผิดชอบดูแลเรื่องต่ออายุให้ ทั้งที่ลูกจ้างจําเป็นต้องใช้เอกสารเดินทางใน
ชีวิตประจําวัน ดังน้ี เครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติจึงขอให้ กสม. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของฟาร์มไก่ดังกล่าว และขอให้ กสม. มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้อุตสาหกรรม
สัตว์ปีกแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับแรงงานทั้ง 14 รายน้ีโดยเร็วด้วย 

ฟาร์มไก่ดังกล่าวจัดจําหน่ายไก่ให้แก่บริษัทแห่งหน่ึง ซึ่งทางบริษัทมีหลักการทํางานและหลัก 
ธรรมาภิบาลต่อบริษัทในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ให้ปฏิบัติด้านแรงงานตามมาตราฐานท่ีกฎหมาย
กําหนด มีระบบการตรวจสอบท้ังจากภายในเครือฯ และภายนอก ปรากฏตามสําเนาคําช้ีแจงข้อเท็จจริง เรื่อง 
เหตุการณ์แรงงานต่างด้าวในฟาร์มไก่ จังหวัดลพบุรี เอกสารที่แนบมาพร้อมน้ี แต่ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้
ดําเนินการตามหลักการและมาตราฐานดังกล่าว กลับไม่ปรากฏว่าพบการละเมิดสิทธิของฟาร์มไก่ดังกล่าว ซึ่ง
เป็นบริษัทในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ที่มีการกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิหลายปี และรับซื้อสินค้าจากบริษัท
ที่ดําเนินการขัดต่อหลักธรรมาภิบาลและมาตราฐานแรงงานที่เครือของบริษัทกําหนดไว้มาโดยตลอด ซึ่งส่งผล
ให้แรงงานถูกละเมิดสิทธิเป็นเวลานานและเกิดความเสียหายต่อแรงงานเป็นอย่างมาก 

ทั้งน้ี ภายหลังที่ได้มีการร้องเรียนต่อ กสม. ก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่า แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าที่
เก่ียวข้องกับการหาเบาะแสการละเมิดสิทธิในฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งน้ัน ถูกนายจ้างแจ้งข้อหา ‘ลักทรัพย์นายจ้าง’ 
และ “รับของโจรและเอาไปซึ่งเอกสารของผู้อ่ืนในประการที่อาจจะทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย’ จากการนํา
บัตรลงเวลาออกมาแสดงเป็นหลักฐานต่อพนักงานตรวจแรงงาน 

จากการตรวจสอบของ กสม. และได้มีการออกรายงานผลการตรวจสอบของ กสม. เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2559 พบว่ามีข้อเท็จจริงรายประเด็นดังน้ี 
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 ในส่วนของค่าจ้างน้ัน นายจ้างได้นําเอาค่าจ้างรายวันของลูกจ้างไปหักเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าไฟ ค่านํ้า 
ค่านํ้าด่ืม ค่าประกันสุขภาพ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ไม่ระบุรายละเอียดทําให้น้อยกว่า 300 บาท ตามอัตรา
ค่าจ้างขั้นตํ่าและยังไม่เป็นการหักตามกฎหมาย  

 ในประเด็นของวันหยุด ข้อเท็จจริงพบว่าการเลี้ยงไก่มีการพักเล้า 1 เดือน ลูกจ้างสามารถพักได้ 
ซึ่งนายจ้างได้เอาวันหยุดประจําสัปดาห์ วันพักผ่อนประจําปี วันหยุดตามประเพณีมารวมไว้ด้วย โดยไม่ได้ตกลง
กับลูกจ้างไว้ก่อน 

 การกักขังหน่วงเหน่ียว โดยอ้างว่ามีการเก็บหนังสือเดินทางไว้ที่นายจ้างไว้เป็นความจริง แต่ไม่มี
เจตนากักขังหน่วงเหน่ียว ทั้งน้ี เพราะมีหลักฐานการเดินทางกลับไปพม่าได้ และมีสมุดเงินเช่ือร้านค้า 
เพราะฉะน้ันมิได้จํากัดเสรีภาพในการเดินทางของผู้ถูกร้องแต่อย่างใด 

จากการตรวจสอบดังกล่าว กสม. จึงสรุปผลการพิจารณาว่า การกระทําของผู้ถูกร้องเรื่องค่าจ้างและ
การทํางานโดยไม่หยุดพักถือเป็นการละเมิดสิทธิแรงงานแต่ขณะนี้ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับแรงงานดังกล่าว 
พนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และดอกเบ้ียแล้ว ส่วนการจํากัดเสรีภาพใน
การเดินทาง ไม่พบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเป็นการใช้แรงงานบังคับ และได้เสนอมาตรการแก้ไข
ปัญหา โดยกําหนดให้กระทรวงแรงงานทําแนวปฏิบัติ กําหนดมาตรการไม่ให้ผู้ประกอบการยึดหรือเก็บบัตร
ประจําตัวของแรงงานไว้ พร้อมทั้ง ข้อเสนอเชิงนโยบายแก่คณะรัฐมนตรีให้เร่งนําหลักการ UNGP มาใช้และ
จัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนเพ่ือสร้างความเคารพในสิทธิมนุษยชนของภาค
ธุรกิจ 

จากพฤติการณ์และการดําเนินการดังกล่าวของ กสม. มีการขยายผลและเป็นที่รับรู้ไปทั่วโลก14 โดยมี
การรณรงค์คัดค้านการประกอบธุรกิจฟาร์มไก่และบริษัทผู้รับซื้อไก่จากห่วงโซ่อุปทานของตนให้เคารพสิทธิ
มนุษยชนเป็นจํานวนมาก หลากหลายช่องทางด้วยกัน ส่งผลให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธาน
คณะทํางานตรวจบูรณาการและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน นําทีมคณะทํางานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ
                                                            
14  Freedom United. (2016). “Fight slavery in the thai chicken industry.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 

https://www.walkfree.org/thai-chicken/ 
 The Nation. (2016). “Betagro axes Lop Buri supplier.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา  

http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/Betagro-axes-Lop-Buri-supplier-30289426.html 
ABC NEWS: LIAM COCHRANE. (2016). “Chicken farm slavery complaint highlights labour challenges 
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ที่เก่ียวข้อง อาทิ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มแรงงานจังหวัดลพบุรี สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี กองรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี ฯลฯ พร้อมด้วยภาคธุรกิจที่เก่ียวข้อง ตรวจแรงงานในฟาร์มไก่เพ่ือมุ่งยกระดับ
การจัดการด้านแรงงานในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ และป้องกันปัญหาค้ามนุษย์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 255915 

ภายหลังการตรวจเย่ียมฟาร์มพบว่าจังหวัดลพบุรี มีการเลี้ยงไก่ แปรรูปไก่มากที่สุดในประเทศไทย มี
ไก่แปรรูปส่งออกต่างประเทศ ซึ่งหากมีประเด็นปัญหาที่แสดงว่าการประกอบกิจการอุตสาหกรรมสัตว์ปีกยัง
ขาดมาตรฐาน ไม่เป็นมาตรฐานสากลด้านแรงงานหรือมีการค้ามนุษย์ ก็จะถูกต่อต้านจากประเทศผู้รับซื้อ จาก
การตรวจเร่ืองของกฎหมาย เรื่องการคุ้มครองแรงงานเป็นไปตามกฎหมาย บริษัทที่มีการตรวจสอบน้ีเป็น 
คอนแทร็คฟาร์มของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ได้ดูแลและให้คําแนะนําตามนโยบายมาโดยตลอด โดยในจังหวัด
ลพบุรี มีผู้ประกอบการประมาณ 200 กว่าราย ซึ่งได้เชิญผู้ประกอบการรายใหญ่มาประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจ
ถึงความสําคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าใจมากขึ้นโดยรู้ว่าธุรกิจสมัยใหม่มี
ความเก่ียวเน่ืองกันทั่วโลก กติกาสากลเป็นเรื่องสําคัญ ส่วนคอนแทร็คฟาร์มมีอยู่ 200 – 300 แห่ง และควรที่
จะต้องดําเนินการให้ความรู้ที่เหมาะสมต่อไป เพราะหากผิดพลาดขึ้นมาจะกระทบภาพรวมของทั้งจังหวัด 
ดังน้ัน ชุดบูรณาการฯ จึงต้องพากันออกไปตรวจให้คําแนะนํา และมีการดําเนินคดีหากกระทําการผิดกฎหมาย 
ตลอดจนหารือร่วมกันกับผู้ประกอบการให้ทราบถึงเรื่องหลักเกณฑ์เหล่าน้ีและให้ความร่วมมือกับภาครัฐต่อไป 

ในส่วนของบริษัทน้ันได้ตระหนักถึงความสําคัญในการยกระดับการจัดการด้านแรงงานของ
อุตสาหกรรมอาหาร จึงมีนโยบายในการควบคุมให้ทุกบริษัทในเครือและตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน (supply 
chain) ที่เก่ียวข้อง มีการจัดการเร่ืองแรงงานโดยยึดหลักความถูกต้อง ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานอย่างถูก
กฎหมาย มีวิธีการปฏิบัติต่อแรงงานที่ดีและเท่าเทียมกันทุกเช้ือชาติ ตามหลักจริยธรรมสากล ซึ่งดําเนินการมา
เป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว และเพ่ือยกระดับมาตรฐานแรงงานให้มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม จึงกําหนด 
“มาตรฐานแรงงานเบทาโกร” หรือ BLS (BETAGRO Labor Standard) ขึ้น โดยประกาศเริ่มดําเนินการกับ
ทุกบริษัทในเครือ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 และขยายไปสู่เกษตรกรคู่สัญญาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2558 ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมดําเนินการด้วย 

ทั้งน้ี มาตรฐานแรงงานของบริษัท หรือ BLS ไม่เพียงแต่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานไทย 
มาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน และแรงงานสัมพันธ์ ยังมีเป้าหมายท่ีจะผลักดันมาตรฐานการจัดการ
แรงงานให้ดีย่ิงขึ้นไปในอนาคต การดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน BLS ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ 
การจัดอบรม เตรียมความพร้อมทีมงานที่ปรึกษาภายในเครือของบริษัท การจัดอบรมให้ความรู้และความเข้าใจ
แก่เกษตรกรคู่สัญญา การติดตามความคืบหน้า รวมถึงมีระบบตรวจสอบทั้งจากภายในเครือฯ (internal 
audit) และจากภายนอก (external audit) เช่น ลูกค้า ภาคราชการ ตลอดจนหน่วยงานที่เช่ือถือได้ในระดับ

                                                            
15  มติชนออนไลน์. (2559). “รองผู้ว่าฯ ลพบุรี จับมือเบทาโกร ตรวจแรงงานในฟาร์มไก่.” [ระบบออนไลน์].แหล่งท่ีมา 

http://www.matichon.co.th/news/2443711 
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สากล หากตรวจพบการกระทําใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง จะขอให้เกษตรกรคู่สัญญาดําเนินการแก้ไขโดยเร็ว พร้อมส่ง
ทีมงานที่ปรึกษาเข้าไปช่วยให้คําแนะนํา ทั้งน้ี เครือในบริษัทได้ตัดสินใจยกระดับสัญญาจ้างให้มีข้อกําหนดใน
การหยุดดําเนินธุรกิจช่ัวคราวหากพบว่ามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นกับคู่สัญญา จนกว่าจะดําเนินการจัดการด้าน
แรงงานให้ถูกต้องตามข้อแนะนําของทีมที่ปรึกษาอีกด้วย 

โดยความสําเร็จล่าสุด คือ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทย ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือเอ็มโอยู 
(MOU) เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมสัตว์ปีกด้วย 
แนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีเพ่ือเดินหน้าพัฒนาด้านแรงงานตามมาตรฐานสากล16 โดยมีหลักการที่สําคัญ 
คือ ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติและค้ามนุษย์ เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางบริหาร
จัดการแรงงานในทุกขั้นตอนการผลิต  

 

4.3  สรุปผลการจัดประชุมกลุ่มย่อย ให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็น  

 คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งน้ี 
การนําเสนอของคณะผู้วิจัยได้มาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากบทท่ี 2-4 ได้มีการจัดขึ้น 4 
ครั้ง แบ่งเป็น 1) การประชุมกลุ่มย่อยให้กับ กสม. 2) การประชุมกลุ่มย่อยให้กับ หน่วยงานภาครัฐ 3) การ
ประชุมกลุ่มย่อยให้กับภาคเอกชน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ และ 4) การประชุมกลุ่มย่อยให้กับภาคประชาสังคม 
รวมท้ังสื่อและสถาบันวิชาการ จากการประชุมทั้ง 4 ครั้ง คณะผู้วิจัยสามารถสกัดความเห็นของผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละกลุ่ม และสรุปออกมาโดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

 4.3.1 กลุ่มคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสํานักงานฯ17  

 คณะผู้วิจัยได้จัดประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นในประเด็น แนวทางการพัฒนา
แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ กสม. พ.ศ. 2560 - 2562 ให้กับกลุ่มคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติและสํานักงานฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 08.30 - 12.30 น. ซึ่งสามารถ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ดังน้ี 

                                                            
16  สํานักงานเลขานุการกรม. (2559). “กรมปศุสัตว์ MOU สามหน่วยงานสร้างความรับผิดชอบการใช้แรงงานท่ีดี  
 (139/2559).” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา  
 http://secretary.dld.go.th/index.php/informationdld/newsdld/2041-mou-139-2559  
17 โปรดดูรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม กลุ่มคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภาคผนวก 
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 หลังจากการนําเสนอประเด็นมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 
(หลักการ UNGP และหลักการ UNGC) และการนําเสนอบทบาทที่เป็นอยู่ กลยุทธ์แผนงานบทบาทที่ควรจะ
เป็นของ กสม. ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน สามารถสรุปความคิดเห็นที่
เก่ียวกับประเด็นสภาพแวดล้อมสถานการณ์สําคัญด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของผู้เข้าร่วมประชุมได้ดังน้ี 

1)  กสม. ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากในการดําเนินการ คือ ภาคประชาชนยังไม่เห็น
ภาพของบทบาทและการดําเนินงานของ กสม. ที่ชัดเจน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทําให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานนอกพ้ืนที่เข้ามาแย่งชิงฐานทรัพยากรภายในชุมชนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
สิทธิด้ังเดิมต่างๆ ของคนท้องถิ่น ชาวบ้านในพ้ืนที่ไม่รู้ว่ามี กสม. ให้การช่วยเหลือรวมถึงไม่รู้
ช่องทางการร้องเรียนและการเข้าสู่การเยียวยา และภาครัฐยังไม่ค่อยให้ความสําคัญในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนอย่างเต็มที่มากนัก จึงอาจจะเกิดอุปสรรคข้อขัดแย้งด้านภาระหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับสิทธิ
มนุษยชนระหว่างองค์กรได้  

2)  สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจ พบว่า การดําเนินงานของ กสม. เพ่ือตรวจสอบการ
ดําเนินธุรกิจของภาคธุรกิจในอดีตหลายๆ เรื่อง แสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานของภาคธุรกิจใน
ลักษณะการละเมิดสิทธิต่างๆ โดยภาคธุรกิจอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันก็ยังเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิ
ต่างๆ เหล่าน้ันอยู่ (ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนซ้ําซากของภาคเอกชน) รวมทั้งการดําเนินงาน
ของภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทํารายงานประจําปียังมีสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนาเพ่ือสะท้อน
การเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ คือ การจัดทํารายงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนยังไม่ค่อย
โดดเด่นเท่าประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน 

ในส่วนของบทบาทที่เป็นอยู่ของ กสม. (บทบาทที่ผ่านมาของ กสม. ) พบว่ามีประเด็นที่ได้จากการรับ
ฟังความคิดเห็นดังต่อไปน้ี  

1)  ภาพรวมการดําเนินงานในอดีตของ กสม. ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนมักจะเป็นการ
ดําเนินงานในลักษณะการผลักดันแบบเป็นระยะๆ ไม่มีความต่อเน่ืองของกิจกรรม และมีบาง
กิจกรรมที่ กสม. อาจจะมีการดําเนินการอยู่จริง แต่กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการ
ดําเนินงานด้านการประกอบธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ (เป็นผลพลอยได้จากการดําเนิน
กิจกรรมอ่ืน)  

2)  รูปแบบการดําเนินงานในปัจจุบันของ กสม. ส่วนมากเป็นการทํางานในลักษณะต้ังรับที่จะเน้นการ
ทํารายงานตรวจสอบข้อเท็จจริง การรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ และการให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือทํากฎหมายใหม่เพ่ือ
ตอบสนองการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ นอกจากน้ัน กสม. ยังมีการ
ดําเนินศึกษาวิจัยร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้องเพื่อศึกษาในประเด็นสิทธิมนุษยชน อาทิ การ
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จัดพิมพ์หนังสือว่าด้วยเรื่องสิทธิแรงงานและการเจรจา รวมไปถึงการมีเครือข่ายด้านสิทธิ
มนุษยชนร่วมกับภาคประชาสังคมที่ชัดเจน และ 

3)  รูปแบบการให้ความรู้ในประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ กสม. ที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะการ
ให้ความรู้กับบุคลากรภายในองค์กรก่อน แล้วจึงค่อยขยายขอบเขตไปสู่หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจต่างๆ ต่อไป เช่น การดําเนินการจัดประชุมให้ความรู้ผ่านโครงการ pilot project การ
อบรมให้ความรู้เรื่องหลักการ UNGP ให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม 

นอกจากน้ี คณะผู้วิจัยได้สอบถาม กสม. เก่ียวกับบทบาทท่ีควรจะเป็นของ กสม. พบว่ามีประเด็นที่ได้
จากการรับฟังความคิดเห็นดังต่อไปน้ี  

1)  ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยได้ออกความคิดเห็นถึงแนวทางการกําหนดยุทธศาสตร์ของ กสม. ว่า
ควรดําเนินการตามกรอบที่สอดคล้องกับแผนงานหรือมาตรฐานต่างๆ เช่น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่เก่ียวกับรายงานการตรวจสอบเรื่องการลงทุนที่ทวาย หลักการ 
Guiding Principles on Business and Human rights: Implementing the United 
Nations. 'Protect, Respect and Remedy' Framework และปฏิญญาเอดินเบอระ 
(Edinburgh Declaration) สร้างความตระหนักเพ่ือปรับเปล่ียนเจตคติของฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่าย
บริหาร รวมไปถึง กสม. อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเสนอ ให้คําปรึกษาและผลักดัน
ให้เกิดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (แผน NAP) ที่เก่ียวข้องกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันที่จะเป็นตัวสร้างบทบาทนําในภูมิภาคท่ีส่งเสริมให้ภาค
ธุรกิจรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจเกิดการยอมรับและคุ้มครองในประเด็นสิทธิมนุษยชน  

2)  แผนงานของ กสม. ที่ควรจะมีบทบาทเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่เสนอมาข้างต้น (การปลูกฝัง 
คุ้มครองและเยียวยา และการพัฒนาองค์กร) คือ กสม. ควรเพ่ิมบทบาทในการตรวจสอบ 
(auditor) เป็นผู้ติดตาม (monitor) ในประเด็นสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น 
การละเมิดสิทธิในกิจการเหมืองแร่ โรงไฟฟ้า โดยอาจจะทํางานร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เช่น 
ภาคประชาสังคม นอกจากน้ัน กสม. ควรส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักการสิทธิ
มนุษยชน (UNGC, UNGP) และควรกําหนดนิยาม ขอบเขตการทํางานของตนให้ชัดเจนเหมาะสม
เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การกําหนดอํานาจในการตรวจสอบในกรณีการละเมิดสิทธิ
ของนักธุรกิจไทยที่ไปทําธุรกิจที่ต่างประเทศ  

3)  แผนงานของ กสม. ในอนาคต ควรที่จะมีการศึกษารายละเอียดข้อเท็จจริงในประเด็นการ
ดําเนินงานของ กสม. ทั้งในเรื่องการศึกษาวิจัยและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมา โดย
อาจจะสร้างเป็นฐานข้อมูล (database) เรื่องข้อพิพาท ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้ง
ในเชิงนโยบายและเชิงกฎหมาย และ 
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4)  การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เช่น การสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจที่ กสม. ควร
ผลักดันให้ภาคธุรกิจมีมาตรการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ผ่านการส่งเสริมการพัฒนาประเด็นสิทธิ
มนุษยชนควบคู่กับการทํากิจกรรม CSR สนับสนุนการให้รางวัลกับภาคธุรกิจซึ่งอาจจะเร่ิมจาก
การสํารวจโดยต้ังต้นจากการพิจารณาการทํา CSR ที่แท้จริงของภาคธุรกิจ สนับสนุนการส่งเสริม
ความรู้ โดยทํางานเชิงบวกที่ทําให้ภาคธุรกิจรู้สึกว่าการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนส่งผลบวกต่อ
องค์กร พยายามส่งเสริมภาคธุรกิจที่ให้ความสําคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบ
ธุรกิจ (Human Rights and Business: HRB) ให้ชัดเจนอันจะเป็นจุดเร่ิมต้นที่สามารถทําให้เกิด
พันธมิตรกับภาคธุรกิจได้ง่ายขึ้น และ กสม. อาจจะกลับเข้าไปมีบทบาทร่วมกับภาคธุรกิจใน
เครือข่าย UN Global Compact Network Thailand (GCNT) อีกคร้ัง ส่วนการสร้างความ
ร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนๆ กสม. ควรที่จะดึงเครือข่ายภาควิชาการให้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมาก
ขึ้น เน่ืองจากเห็นว่าเป็นภาคส่วนที่เป็นกลางที่สุด แต่ยังไม่ค่อยได้รับข้อมูลข่าวสารหรือเห็นมิติใน
เรื่องเหล่าน้ีมากนัก รวมท้ัง กสม. ควรเพ่ิมบทบาทในการขยายช่องทางการให้ความรู้ การติดต่อ
และการเข้าถึงการเยียวยาทั้งในและนอกระบบเพ่ือให้สังคมสามารถเข้าถึง กสม. ได้ง่ายขึ้น ผู้
ได้รับผลกระทบสามารถได้รับการเยียวยาได้อย่างทันที ซึ่งอาจจะเริ่มจากการพัฒนาศูนย์รับเร่ือง
ร้องเรียน เยียวยาแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

 

 4.3.2  กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน18  

 การประชุมกลุ่มน้ีมีขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ซึ่งหลังจากการนําเสนอประเด็นมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ (หลักการ UNGP และหลักการ UNGC) และการนําเสนอกลยุทธ์
แผนงานบทบาทท่ีควรจะเป็นของ กสม. ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
สามารถสรุปความคิดเห็นที่เก่ียวกับประเด็นสภาพแวดล้อมสถานการณ์สําคัญด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ดังน้ี 

1)  ภาครัฐมีข้อจํากัดในความรับรู้และความเข้าใจในมุมมองการทํางานของภาคธุรกิจ  

2)  ปัญหาสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน์อย่างรุนแรงซึ่งมักจะมาจากภาค
ธุรกิจ จึงควรแก้ไขปัญหาทั้งจากต้นนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า โดยเร่ิมจากต้นนํ้า คือ การให้
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนเพ่ือไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน  

                                                            
18  โปรดดูรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม กลุ่มหน่วยงานภาครัฐในภาคผนวก 
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3)  ภาคธุรกิจให้ความสนใจและยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐในประเด็นที่เก่ียวกับธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนเฉพาะเรื่อง เช่น กรณีค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง เพราะเกรงว่าประเทศจะถูก
สถานะให้อยู่ Tier3 อีกคร้ัง แต่ในกรณีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่นแรงงานเด็ก โสเภณี ยาเสพติด 
เหล่าน้ีกลับไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับประเด็นประมง  

4)  เกษตรพันธสัญญาดําเนินมาหลายทศวรรษแล้ว และพบว่าอํานาจต่อรองทางสัญญาของคู่สัญญา
ระหว่างเกษตรกรกับคู้ค่าน้ันมีไม่เท่ากัน ซึ่งจะต้องมีกฎหมายเก่ียวกับเกษตรพันธสัญญาเพ่ือเข้า
มาดูแลคุ้มครองเกษตรกรมากข้ึน  

5)  สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ในมิติด้านเศรษฐกิจเก่ียวกับอัตราการจ้างงานจะตํ่าลงเพราะหัน
มาพ่ึงพาเครื่องจักรและคอมพิวเตอร์และอาจจะกระทบสิทธิแรงงานนั้น น่าจะกระทบใน
ภาคอุตสาหกรรม แต่ในส่วนของภาคการเกษตรน้ัน ในประเทศก็ยังคงมีแรงงานเป็นจํานวนราวๆ 
16 ล้านคน ที่ยังคงใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักรร้อยละ 50 อยู่ จึงน่าจะส่งผลกระทบต่อภาค
เกษตรไม่มากนัก  

6)  การจัดทําแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ (แผน NAP) มีการลงพ้ืนที่เพ่ือ
เก็บข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค (national baseline study) โดยข้อมูลที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนคือ การละเมิดสิทธิในสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจากการลงทุนทั้ง
ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน สิทธิในที่ดินทํากิน การแย่งชิงฐานทรัพยากรนํ้า การสร้าง
มลพิษ ผลกระทบจากสุขภาพ การปราศจากการเยียวยาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ แผน NAP 
จะได้จัดทําภายหลังการดําเนินการ NBA ซึ่งมีกําหนดที่จะยกร่างแผน NAP ในปี 2018  

7)  การจัดการปัญหาพิพาทที่เรื้อรัง ภาครัฐอยากจะให้ศาลควรจะเข้ามาระงับข้อพิพาทอย่างรวดเร็ว 
แต่ก็มีบางกลุ่มที่ขัดขวางไม่ให้เข้าถึงกระบวนการดังกล่าวเพราะมีวาระซ่อนแร้นอยู่เสมอของ
คู่กรณี  

8)  การกีดกันทางการค้าก็เป็นอีกประเด็นที่ภาครัฐควรจะต้องให้ความสําคัญ หากยังมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  

9)  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่ได้ใช้คําว่า สิทธิมนุษยชนในแผน เพราะมีความหมายที่กว้าง แต่ใน
แผนดังกล่าวก็ได้มีการเลือกประเด็นที่คาดว่าจะเป็นคานงัด ได้แก่ สิทธิชุมชน อย่างไรก็ตาม สิทธิ
อ่ืนๆ ก็ถูกสอดแทรกในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

นอกจากน้ี ผู้แทนจากภาครัฐได้ให้ความเห็นที่เก่ียวกับบทบาทที่ควรจะเป็นของ กสม. โดยคณะผู้วิจัย
พบว่ามีประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นดังต่อไปน้ี  
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1) นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านสังคม เช่น การผลักดันกลไกการไกล่เกลี่ยนอกศาลช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเวลา ซึ่งกลไกเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ แต่ก็ยังมีข้อจํากัดในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็น
จํานวนบุคลากรหรือความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจะต้องหาหนทางปรับปรุงกลไกที่มี
อยู่ให้สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ  

2) บริษัทเอกชนหลายๆ บริษัทที่ทํา CSR อยู่แล้ว สามารถที่จะผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนและ
การประกอบธุรกิจผ่านหลักการ UNGC เข้าไปในการประกอบกิจการของตนเพ่ือเสริมช่องว่างได้  

3) ประเทศสิงคโปร์ต้ัง ASEAN CSR Network ขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับประเด็นสิทธิ
มนุษยชนและการประกอบธุรกิจ โดยประเทศไทยสามารถนํารูปแบบบางประการของเครือข่าย
ดังกล่าวมาปรับใช้ในบริบทของประเทศไทย  

4) การตระหนักรู้ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจยังคงเป็นสิ่งที่จะต้องทํา โดย กสม. 
ควรจะยกตัวอย่างและกิจกรรมที่ชัดเจน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง กสม. กับภาครัฐ 
หรือภาคเอกชนเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในการคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชน  

5) ที่ผ่านมา กสม. มักจะเชิญหน่วยงานภาครัฐมาให้ข้อมูลซึ่งเป็นประเด็นพิพาท และการให้ข้อมูล
น้ันจะต้องเผชิญหน้ากับคู่กรณี นอกจากน้ี กสม. ไม่ได้สร้างบรรยากาศและภาษาที่เป็นมิตรต่อ
การให้ข้อมูลของภาครัฐ และทําให้รู้สึกเหมือนเป็นจําเลยที่จะต้องถูกซักถามในทุกๆ เรื่อง ทั้งๆ ที่
ภาครัฐก็เช่ือว่าตนเองทําหน้าที่โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้ให้อํานาจไว้ ทําให้บางหน่วยงานของ
รัฐเลี่ยงการเผชิญหน้าด้วยการส่งหนังสือช้ีแจงแทนตัวบุคคล ดังน้ัน กสม. ควรจะทําการศึกษาว่า
ประเด็นอะไรบ้างที่ชุมชนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เป็นประจํา และศึกษาว่ากฎหมายที่มีอยู่น้ัน
คุ้มครองดีพอแล้วหรือไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เพ่ือจะได้จัดทําข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายต่อไป หรือส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีมีอํานาจเข้ามาหารือถึงแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และจะให้ กสม. เข้าไปสนับสนุนได้อย่างไรบ้าง  

6) กฎหมายใหม่มักจะตราขึ้นมาโดยขาดข้อมูลมาสนับสนุน หรือบางเร่ืองที่ศึกษากันมานานมากแต่
ไม่สามารถผลักดันออกมาเป็นกฎหมายได้ อีกทั้ง ในการตรากฎหมายน้ันจะเก่ียวข้องกับการจํากัด
สิทธิมนุษยชนในตัว ดังน้ัน ก่อนที่จะมีการตรากฎหมายข้ึนมาใหม่ เพ่ือไม่ให้สิทธิมนุษยชนถูก
ลิดรอนจึงควรที่จะต้องศึกษาถึงความจําเป็นในการตรากฎหมายน้ันๆ เสียก่อน โดยพิจารณาจาก
มิติทางเศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าของการมีอยู่ของกฎหมายฉบับน้ัน การจะมีกฎหมายใหม่น้ัน 
หากไม่คุ้มค่า และยังไม่จําเป็น ก็ควรจะใช้กติกา หรือกลไกอื่นๆ ในประเทศที่มีอยู่ไปก่อน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจไปก่อน ยังมีมาตรการบังคับทางอ่ืนนอกเหนือมาตรการทางกฎหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพและใช้ได้ผลไม่แพ้กัน  
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7) กสม. ควรจะมีหน่วยงานสาขาฝังตัวอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือสัมผัสถึงปัญหาได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งหา
มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น  

8) การท่ี กสม. จะผลักดันให้แผนพัฒนาประเทศต่างๆ มีความเช่ือมโยงกับสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะคาบเกี่ยวกับหลายๆ หน่วยงานและมีหลายมิติประกอบกัน อาจจะไม่
เหมาะสมเพราะมีขอบเขตของปัญหาที่กว้างมาก และอาจจะไม่ครอบคลุมได้ อีกทั้ง บางครั้งมี
ความขัดแย้งกันระหว่างสิทธิมนุษยชนและประเด็นอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลกระทบด้วยเช่นกัน กสม. เองจึง
ไม่ควรแต่จะมองประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเพียงด้านเดียว แต่ควรท่ีจะพิจารณาให้รอบด้าน 
หลากมิติมากขึ้น และดึงภาคีต่างๆ มาช่วยกันคิดหาทางแก้ไขปัญหา  

9) การทําโครงการนําร่องกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กลต. ประกอบกับการเฝ้าระวังปัญหา
เฉพาะเร่ือง เช่น เกษตรพันธสัญญา ที่สามารถเป็นต้นแบบของการดําเนินการหลักการสิทธิ
มนุษยชนและการประกอบธุรกิจไปใช้ มีขั้นตอนและผลที่ตามอย่างไรเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ในอนาคตน่าจะส่งผลท่ีเป็นรูปธรรมในการสร้างความตระหนักรู้  

10) บทบาทหน้าที่ของ กสม. ในปัจจุบันคือการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะต่อ
รัฐบาล ซึ่งทําให้ กสม. ได้รับข้อมูลจริงจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและผู้ได้รับผลกระทบ และ
สามารถรวบรวมเร่ืองร้องเรียนและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบมาจัดกลุ่มเพ่ือทํา
ข้อเสนอแนะในภาพรวม และลําดับความสําคัญในประเด็นของปัญหาเพ่ือให้หน่วยงานรับผิดชอบ
นําไปดําเนินการต่อไป  

11) กสม. ควรจะต้องมีบทวิเคราะห์ภายหลังการตรวจสอบให้รอบด้าน พร้อมทั้งระบุเหตุผลของการ
เลือกแนวทางข้อเสนอแนะน้ันๆ ไม่ใช่บอกแต่แนวทางแต่อธิบายเหตุผลถึงความสําคัญ และความ
คุ้มค่าน้ันที่ซ่อนอยู่ 

12) แรงกดดันด้านสิทธิมนุษยชนที่ภาคเอกชนในปัจจุบันต้องเผชิญน้ันเกิดจากภาคเอกชนบางรายเอง
ที่ได้รับผลกระทบมาก่อน ในขณะที่การดําเนินการของ กสม. ผ่านการจัดทําเคร่ืองมือหรือคู่มือ
ต่างๆ เป็นการขยายผลมาจากปัญหา แต่ภาคเอกชนบางรายอาจจะยังไม่ทราบถึงปัญหาน้ันๆ 
ดังน้ัน กสม. จึงควรเผยแพร่ให้ภาคเอกชนทราบและตระหนักถึงปัญหา ตลอดจนผลกระทบของ
การประกอบธุรกิจที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนโดยอาศัยตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง 

 4.3.3 กลุ่มองค์กรที่เก่ียวกับด้านธุรกิจ เศรษฐกิจและการลงทุน19 

 การประชุมกลุ่มน้ีมีขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมจากภาคธุรกิจต่างๆ ภายหลังจากการนําเสนอประเด็นมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนและ

                                                            
19  โปรดดูรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม กลุ่มองค์กรท่ีเกี่ยวกับด้านธุรกิจ เศรษฐกิจและการลงทุนในภาคผนวก 
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การประกอบธุรกิจ (หลักการ UNGP และหลักการ UNGC) และการนําเสนอกลยุทธ์แผนงานบทบาทท่ีควรจะ
เป็นของ กสม. ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน สามารถสรุปความคิดเห็นที่
เก่ียวกับประเด็นด้านสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของผู้เข้าร่วมประชุมได้ดังน้ี 

1) กรณีฟาร์มไก่และกรณีอุตสาหกรรมกุ้งกระทบต่อบริษัทผู้ประกอบการ เพราะมีการตัด
ความสัมพันธ์ทางการค้า อาทิ การชะลอการสั่งซื้อเป็นระยะเวลากว่า 30 สัปดาห์เพ่ือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไข นอกจากน้ี ยังมีกรณีของต่างประเทศที่บริษัทได้รับผลกระทบจากประเด็นสิทธิ
มนุษยชนซึ่งผู้บริโภคชาวต่างชาติเป็นผู้ฟ้องว่าธุรกิจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทําให้บริษัทต้อง
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของบริษัท ผลกระทบ
ดังกล่าวทําให้บริษัทต้องหันมาทบทวนตัวเอง และเรียนรู้ว่าจะต้องประกอบธุรกิจอย่างไร ทั้งน้ี 
ธุรกิจได้มีการปรับตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยได้มีการสร้างระบบที่เรียกว่า Good Labor Practice 
และมีการออกหนังสือรับรองฟาร์มไก่ในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิทธิแรงงาน และทําให้ธุรกิจ
ต้นนํ้า ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้น อีกทั้งยังมี
กระบวนการจัดทําช่องทางสื่อสารกับสังคมด้วยการทํา E-newsletter ทั้งภาคภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  

2) บริษัทบางรายได้ดําเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (HRDD) แต่การดําเนินการ
ดังกล่าวก็ยังมีความเข้มข้นไม่มากนักเพราะประเด็นด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนยังเป็นเรื่องที่ใหม่
ขาดความเช่ียวชาญ จึงต้องอาศัยการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชนในทุกๆ ปี  

3) บริษัทที่สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของ UNGC ไม่ได้ผูกพันให้สมาชิกต้องเขียนรายงานประจําปีใน
ประเด็นที่กําหนดทั้ง 4 ประเด็น 10 ข้อเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการพิจารณาและรับข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกของ UNGC รายอ่ืนๆ และทํางานร่วมกับ NGOs  

4) เอกชนบางรายมีทัศนคติว่า NGOs รู้ในสิทธิของตนแต่ไม่รู้จักหน้าที่ของตน โดย NGOs มักจะ
ร้องเรียนสิทธิต่างๆ ที่ต้องการ ซึ่งการร้องเรียนส่งผลท่ีตามมาต่อความน่าเช่ือถือของบริษัท แม้ว่า
บริษัทอาจจะไม่ผิดก็ตาม ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นแล้ว การจะกู้ช่ือเสียง
กลับมาใช้เวลานาน แต่ไม่สามารถหาความรับผิดชอบจาก NGOs ได้ และ  

5) โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจะดําเนินธุรกิจตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่กําหนดกรอบให้ต้อง
ปฏิบัติตามอยู่เสมอ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน เช่น หากลูกจ้างมีปัญหาก็จะมีกลไก
ภายในรับเร่ืองร้องเรียนและจะใช้วิธีการพูดคุยและเจรจาเป็นการภายในเพ่ือลดผลร้ายที่อาจจะ
ขยายผลไปสู่ภายนอก 

นอกจากน้ี ผู้แทนจากภาคธุรกิจได้ให้ความเห็นที่เก่ียวกับบทบาทที่ควรจะเป็นของ กสม. มีประเด็น
ดังต่อไปน้ี  



รายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธรุกิจและสิทธมินุษยชนของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

4-59 

1)  การที่ภาคประชาสังคมทํางานของตนได้เป็นอย่างดี ก็เพราะภาครัฐและภาคธุรกิจยังคงอ่อนแอ 
อย่างไรก็ดี การตรวจสอบอาจจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลไม่รอบด้าน จึงควรที่จะต้องมีกลไก
บางประการมากํากับการดําเนินการของภาคประชาสังคม และยังคงเปิดกว้างการทํางานร่วมกัน
กับภาคประชาสังคมต่อไป ทั้งน้ี ภาคธุรกิจยังคงเต็มใจเปิดรับกับภาคประชาสังคมต่อไป 
นอกจากน้ี การปรึกษาหารือเพ่ือยกระดับมาตรฐานสากล การผนึกกําลัง (synergy) ของทุกภาค
ส่วนยังคงมีความจําเป็น รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ด้วย  

2)  การให้รางวัลกับภาคธุรกิจหากเป็นการพิจารณาโดยรอบคอบ 360 องศา ก็ย่อมจะเป็นผลดีต่อ
บริษัทที่ ไ ด้รับรางวัล แต่หากไม่ เ ป็นอย่างน้ัน ก็จะส่งผลร้ายให้กับบริษัทเพราะจะถูก
วิพากษ์วิจารณ์มากกว่าจะได้รับคําชมเชย ซึ่งก็อาจจะไปกระทบต่อภาพลักษณ์และความ
น่าเช่ือถือของบริษัทน้ันๆ  

3)  การจัดต้ังคณะกรรมการไกล่เกลี่ยนอกศาลมีผลดีตรงที่ใช้เวลาน้อยกว่า ส่งผลดีต่อบริษัทและคู่
ขัดแย้ง  

4)  โรงงานอุตสาหรรมขนาดใหญ่มักจะประสบปัญหาในเรื่องของการอนุมัติหรืออนุญาตซึ่งจะต้อง
ผ่านหน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่นและจังหวัด และบางคร้ังชุมชนไม่ได้ไปรับรู้ด้วยนําไปสู่การ
ร้องเรียนหรือการตรวจสอบ ซึ่ง กสม. ควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างความ
เข้าใจให้กับชุมชนให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  

5)  กสม. ไม่ได้เป็นองค์กรแรกที่ภาคธุรกิจนึกถึงเวลาท่ีมีปัญหาด้านการประกอบธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน ทั้งน้ีอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จัก หรือไม่ทราบถึงอํานาจและภารกิจของ กสม. ดังน้ัน 
กสม. จึงจําเป็นที่จะต้อง rebrand ตนเองขึ้นมาใหมใ่ห้ภาคสาธารณะและภาคธุรกิจได้รู้จัก  

6)  กสม. ไม่ควรที่จะจัดทําแค่ข้อเสนอแนะให้กับภาครัฐ แต่ควรจะมี collective action เพ่ือจะได้
แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  

7)  กสม. ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนและ
การใช้แรงงาน  

8)  กลไกการร้องเรียนและตรวจสอบควรจะให้ความสําคัญและดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การบูรณาการแก้ไขปัญหามักจะมี 2 มิติ คือ ความจริงที่ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือ และความ
จริงที่ทุกๆ ฝ่ายสบายใจ ซึ่งการประชุมร่วมกันส่วนใหญ่มักแต่จะหยิบยกเรื่องที่สบายใจมาหารือ 
ทําให้ปัญหามันยังมีอยู่ และไม่ได้รับการแก้ไข   

9)  โครงการนําร่อง UNGP ควรจะจําแนกว่าธุรกิจสาขาใดที่มีผลกระทบจริงๆ และเสนอให้ กสม. ให้
ความสําคัญ โดยส่วนตัวมองว่า กสม. ควรจะพิจารณาภาคการส่งออกเป็นหลักก่อนเพราะมี
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ผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศจากการสั่งซื้อของต่างประเทศ นอกจากน้ี กลุ่ม Start-up 
หรือ SMEs บางส่วนยังไม่รู้ว่าจะถูกกีดกันทางการค้าอย่างไรบ้างจากการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน 
กสม. จึงจําเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มธุรกิจใหม่ที่มีทรัพยากรไม่เท่ากับบริษัท
มหาชน  

10) กสม. ควรจะส่งเสริมให้มีคลังข้อมูลที่รวบรวมหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีทั้งข้อมูลเชิงนโยบาย 
กรณีศึกษาของบริษัทต่างๆ การดําเนินการตามนโยบาย การสื่อสารกับสาธารณะ การบริหาร
ความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานการผลิต การจําแนกและประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน การจัดทํา auditing system และการออกรายงานประจําปี นอกจากน้ี กสม. ควร
ที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดทํา KPI ของตนเองขึ้น  

11) กสม. ควรส่งเสริมให้บริษัทจัดต้ังกลไกในการขับเคลื่อนภายในองค์กรเพ่ือดําเนินงานตามนโยบาย
ของบริษัท เช่น การจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนมาตรฐานแรงงาน ทั้งน้ี การประกอบธุรกิจที่ได้
มาตรฐานจะสะท้อน KPI ของบริษัท และภาพลักษณ์ของประเทศ และ  

12) กสม. จะต้องบูรณาการประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจจากทุกภาคส่วน โดยจําแนก
ประเด็นหลักที่มีร่วมกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบและโครงสร้างผ่านกลไกการตรวจสอบ 
ตลอดจนการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 

4.3.4 กลุ่มภาคประชาสังคม20 

การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มภาคประชาสังคมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 
– 12.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ เครือข่าย
แรงงาน ภาควิชาการ สื่อสารมวลชน  

หลังจากการนําเสนอประเด็นกรณีศึกษาการดําเนินงานของภาคธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเรื่องสิทธิ
มนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจ (หลักการ UNGP และหลักการ UNGC)  ตลอดจนการนําเสนอแผนกลยุทธ์บทบาทที่ควรจะ
เป็นของ กสม. ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน คณะผู้วิจัยสามารถสรุปความ
คิดเห็นที่เก่ียวกับประเด็นสภาพแวดล้อมสถานการณ์สําคัญด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของผู้เข้าร่วมประชุมได้
ดังน้ี 

1)  ภาคประชาสังคม และสื่อมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าสภาพแวดล้อมปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากบริษัทขนาดใหญ่ เน่ืองจาก
บริษัทต่างๆ เหล่าน้ีมีแผนการดําเนินงานที่มีมาตรฐาน เช่น แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

                                                            
20  โปรดดูรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม กลุ่มภาคประชาสังคมในภาคผนวก 
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CSR และ Code of Conduct อันจะเป็นส่วนหน่ึงที่บ่งบอกถึงผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ ว่าธุรกิจ
จะต้องไปเกี่ยวโยงกับผู้มีส่วนเสียอย่างไรบ้างอยู่แล้ว แต่ปัญหามักจะเกิดจากภาคธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาที่มีต้นทุนในการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
ค่อนข้างมากจึงทําให้มีส่วนในการคุ้มครองผู้บริโภคค่อนข้างน้อย นอกจากน้ียังมีความเห็นว่าภาค
ธุรกิจขนาดเล็กยังไม่เท่าทันต่อยุคสมัย (เช่น การค้าขายในสังคมออนไลน์) จึงเกิดข้อร้องเรียน
เก่ียวกับการซื้อของออนไลน์ค่อนข้างมากในปัจจุบัน 

2)  การให้ความสําคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในการดําเนินงานของภาค
ธุรกิจในปัจจุบันถือว่า ภาคเอกชนทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กให้ความสําคัญผ่านการออก
กฎระเบียบ แนวทางการดําเนินงานอยู่แล้ว แต่เมื่อเกิดข้อร้องเรียนไปสู่ภาคประชาสังคมหรือผู้รับ
ร้องเรียนต่างๆ กลับพบว่าการดําเนินงานของภาคธุรกิจไม่ได้เป็นไปตามแนวทางที่ได้มีการกําหนด
เอาไว้ (เช่น ในหลักการมีการกําหนดแนวทางการเยียวยา แต่ในทางปฏิบัติกลับมีการดําเนินงานที่
ช้ามาก หรือบางกรณีไม่มีการดําเนินการเลย โดยภาคธุรกิจจะปล่อยให้ผู้ที่เดือดร้อนหรือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบได้ดําเนินการเรียกร้องค่าเสียหายเอง) 

3)  ประเด็นสิทธิของผู้พิการในการเข้าทํางานในสถานประกอบการต่างๆ มีความเห็นว่าในปัจจุบัน
จริงๆ แล้วภาคธุรกิจเอกชนได้ให้ความสําคัญในการรับผู้พิการอยู่แล้ว เห็นได้จากการพยายาม
จัดหางานให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้พิการ แต่สิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นในปัจจุบัน คือ การ
ออกกฎหมายของภาครัฐ และการที่ยังขาดการฝึกความชํานาญในงานต่างๆ ให้กับผู้พิการที่ทําให้
การรับคนพิการมาทํางานไม่มีประสิทธิภาพมากนัก 

4)  สภาพแวดล้อมของภาคสื่อสารมวลชนในการตรวจสอบ รายงานประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
จากการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน พบว่า สื่อเป็นหน่ึงในภาคส่วนที่ได้รับแรงกัดดันหรือถูกลิดรอน
สิทธิในการทํางานจากที่การรายงานประเด็นสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจน้ีย่อมจะ
เก่ียวข้องกับเร่ืองการขัดแย้งในผลประโยชน์ของภาครัฐหรือภาคธุรกิจที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การดําเนินงาน จึงทําให้การนําเสนอข่าวในประเด็นดังกล่าวทําได้ยากมาก 

ในส่วนของบทบาทที่เป็นอยู่ของ กสม. (บทบาทที่ผ่านมาของ กสม. ) พบว่ามีประเด็นที่ได้จากการรับ
ฟังความคิดเห็นดังต่อไปน้ี 

1) ความเห็นเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินงานของ กสม. ที่ภาคประชาสังคมรับรู้ในอดีต พบว่า สัดส่วน
การศึกษาวิจัยหรือการดําเนินติดตามเรื่องร้องทุกข์ของ กสม. ในอดีตจะเก่ียวข้องกับประเด็นสิทธิ
ผู้บริโภคน้อยเมื่อเทียบกับการตรวจสอบในเรื่องสิทธิชุมชน สิทธิแรงงาน 

2) ความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานภายในองค์กร บุคลากรภายใน กสม. ยังไม่ค่อยเหมาะสมทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ การเข้าไปร้องเรียนในปัญหาต่างๆ ของภาคประชาสังคมใน
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อดีตไม่ค่อยได้รับการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากนัก เน่ืองจากเห็นว่า กสม. ยังมีปัญหาในเรื่อง
ของความเช่ียวชาญของบุคลากรเฉพาะเรื่องที่ยังไม่รู้วิธีการดําเนินงานที่ถูกต้อง รวมท้ังมองว่า
สัดส่วนของเรื่องร้องเรียนกับบุคลากรยังไม่สมดุลกัน 

3) ประสบการณ์การเข้าไปร้องทุกข์ในอดีตของภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองสิทธิต่างๆ เช่น 
สิทธิแรงงาน  พบว่า การร้องทุกข์ไม่ค่อยได้รับการตอบสนองหรือแจ้งความคืบหน้าของการ
ดําเนินการตรวจสอบมากนัก บางกรณีมีระยะเวลาในการตอบกลับเรื่องราวร้องทุกข์ค่อนข้างนาน 
(เช่น ใกล้ครบวาระ 4 ปีของกรรมการ กสม. ถึงได้รายงานตอบกลับ) จนปัญหาอาจจะเลยหรือ
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปแล้ว ตลอดจนการดําเนินการตรวจสอบ การรับเรื่องร้องทุกข์ 
การลงพ้ืนที่ประสบเหตุของ กสม. จะดําเนินการติดต่อไปคนละกลุ่มกับผู้ร้อง ทําให้การดําเนินการ
ไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร 

 และในลําดับสุดท้าย เพ่ือที่จะทําให้การศึกษาวิจัยได้ทราบถึงแผนกลยุทธ์เป้าหมายที่ภาคส่วนต่างๆ 
อยากให้ กสม. ดําเนินการในอนาคต คณะผู้วิจัยจึงได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมเก่ียวกับบทบาทที่ควรจะเป็น
ของ กสม. พบว่ามีประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นดังต่อไปน้ี 

1) ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยได้แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการดําเนินกลยุทธ์ของ กสม. ว่าควร
ดําเนินกลยุทธ์ แผนงานการตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนในประเด็นสิทธิต่างๆ เพ่ิมขึ้น เช่น 
ประเด็นสิทธิผู้บริโภค โดยอาจจะใช้หลักการมาตรฐานสากลต่างๆ เป็นตัวต้ังในการตรวจสอบ 
(เช่น ยึดเอาหลักสิทธิผู้บริโภคตามรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย 5 ประการ และหลักสิทธิ
ผู้บริโภคสากล 8 ประการเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียน) 

2) ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานภายในองค์กร ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นว่า กสม. ควร
จะมีแนวทางการกําหนดมาตรฐานของบุคลากรที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการ กสม. ให้เป็น
บุคลากรที่มีความรู้ครอบคลุมถึงปัญหาต่างๆ ทุกเรื่อง เพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญในการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนและครอบคลุมการปกป้องสิทธิต่างๆ ในทุกๆ ชนช้ันอาชีพ นอกจากน้ีอยากที่จะให้ 
กสม. ปรับเปลี่ยนวิธีการร้องทุกข์ให้ชาวบ้าน หรือที่ปรึกษาในการร้องทุกข์สามารถเข้าไปร้องทุกข์ 
และมีการตรวจสอบข้อร้องทุกข์ย้อนหลังได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 

3) กสม. ควรกําหนดคําจํากัดความของสิทธิมนุษยชนที่องค์กรให้ความสําคัญในการตรวจสอบให้
ชัดเจนว่าอยู่ในขอบเขตไหนบ้าง โดยมีข้อสังเกตว่าบทบาทของ กสม. ควรจะมีความชัดเจน ไม่ใช่
ดําเนินการไปทั่วในขณะที่มีองค์กรประจําทําหน้าที่อยู่แล้ว เพราะการทํางานเหลื่อมกันไม่น่าจะ
เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย 

4) ทางออกที่ดีที่สุดของ กสม. ในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงความสําคัญของหลักสิทธิ
มนุษยชน คือ การทํางานร่วมกับภาคธุรกิจ โดย กสม. ควรกําหนดออกมาเลยว่าภาคธุรกิจกลุ่ม
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ไหนบ้างที่ กสม. ให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆ แล้วอาศัยความร่วมมือแบบสมัครใจทําการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น (focus group) กับภาคธุรกิจเหล่าน้ันเพ่ือช่วยเราเป็นหัวขบวนในการ
สร้างความตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว 

5) นอกเหนือจากการให้ความสําคัญของประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของภาคธุรกิจที่
เริ่มได้รับความสนใจน้อยลงในปัจจุบันแล้ว กสม. ควรที่จะส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้ให้กับ
ภาคธุรกิจเพ่ือให้เกิดการยกระดับไปสู่ประเด็นการสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน 
(Creating Shared Value: CSV) 

 นอกจากน้ี ในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นกับกลุ่มภาคประชาสังคม คณะผู้วิจัยยังได้รับประเด็น
ข้อสังเกตที่แสดงให้เห็นถึงความกังวลของภาคสื่อในการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจ 
พบว่า จากที่ผ่านมาจะเห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่จะมีการขับเคลื่อนประเด็นที่เก่ียวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน
ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วทั้งในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางาน สิ่งแวดล้อม แต่ประเด็นสําคัญคือปัญหาส่วน
ใหญ่ที่เกิดขึ้นมาจากบริษัทภาคส่วนขนาดเล็กที่ยังขาดความพร้อมด้านต้นทุนในการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว 
จึงอยากให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีข้อเสนอแนะ และช่วยเหลือให้เกิดการเปลี่ยนผ่านกับบริษัทขนาดเล็ก ซึ่ง
คณะผู้วิจัยมองว่าประเด็นข้อกังวลของภาคส่ือน้ีก็น่าจะเป็นอีกหน่ึงประเด็นสําคัญที่ช่วยเติมเต็มให้แผนกลยุทธ์
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ กสม. มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

 

 

4.4  บทวิเคราะห์ช่องว่างทางศักยภาพของ กสม.  
จากการสํารวจ ทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์และการจัดประชุมกลุ่มย่อย ทําให้คณะผู้วิจัย

สามารถเปรียบเทียบบทบาทที่ผ่านมาของ กสม. (บทที่ 2) และบทบาทที่ควรจะเป็นของ กสม. (บทที่ 3 และ 
4) ได้ ทั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้นําเสนอช่องว่างทางศักยภาพของ กสม. กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กสม. กับภาครัฐ 2) กสม. กับ
ภาคเอกชน 3) กสม. กับสังคม 4) กสม. กับภาคีแนวร่วมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และ 5) กสม. กับการพัฒนา
ศักยภาพภายในองค์กร โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

4.4.1 กสม. กับภาครัฐ 

เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของ กสม. กับภาครัฐ พบว่ายังมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ กสม. สามารถ
เข้าไปดําเนินการเพ่ือหนุนเสริมให้ภาครัฐคุ้มครองและเยียวยาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเน่ืองมาจาก
การประกอบธุรกิจของภาคเอกชนได้ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการเปรียบเทียบบทบาทท่ีผ่านมา และบทบาทที่
ควรจะเป็นของ กสม. ดังตารางปรากฏข้างล่างน้ี  
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บทบาทท่ีเป็นอยู่ บทบาทท่ีควรจะเป็น 

1.  การสนับสนุนในการทําแผน NAP   

2.  การให้ข้อเสนอแนะการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ให้ กับภาครั ฐ  ภายหลั งการตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนการละเมิดสิทธิ 

3.  การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือ
ดูแลและจัดการปัญหา 

 

1. การให้คําปรึกษาในการจัดทําแผน NAP  

2. การประมวลข้อสรุปจากเรื่องร้องเรียนออกมา
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

3. การตรวจสอบประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน
เฉพาะเรื่อง (เช่น โครงการขนาดใหญ่ แย่งชิง
ฐานทรัพยากร การทําลายสิ่งแวดล้อม) การ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานของภาครัฐ (เช่น 
ภาครัฐมีกลไกการคุ้มครองและเยียวยาในทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างไร) และกลไกการตรวจสอบของ
ภาครัฐ  

4. การสนับสนุนเชิงเทคนิคและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ (เช่น การให้ความรู้
ในกระบวนการเยียวยาของศาลและภาครัฐอ่ืนๆ
ที่ เ ก่ี ยวข้อง  การผลัก ดันแก้ ไข ปัญหาข้ าม
พรมแดน และการผลักดันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
เพ่ิมเติม)  

5. การสนับสนุนการเช่ือมโยงแผนต่างๆ ของ
ประเทศให้มีประเด็นสิทธิมนุษยชนให้เด่นชัด
มากขึ้น  

6.  การให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือปรับปรุง
กฎหมาย  กฎระเบียบในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจ 
(เช่น การให้มีกฎหมาย Anti SLAPP การให้มี
การคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนหรือผู้ให้
ข้อมูล (whistle blower) และการสนับสนุนให้
ทํา RIA)   
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บทบาทที่ผ่านมาประการหนึ่งคือ การสนับสนุนภาครัฐให้จัดทําแผน NAP โดยทาง กสม. ได้เข้าไปให้
คําแนะนํากับภาครัฐโดยใช้กรณีศึกษาของต่างประเทศเพ่ือชักจูงให้ภาครัฐริเริ่มที่จะจัดทําขึ้น นอกจากน้ี 
ภายหลังกลไก UPR ที่ประเทศรับข้อเสนอแนะจากผู้แทนจากประเทศสวีเดน ทําให้ในปัจจุบันภาครัฐได้ริเริ่ม
ดําเนินการจัดทําแผน NAP โดยให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือและจัดทํา 
บทบาทของ กสม. ที่สําคัญเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ คือ การให้คําปรึกษาในการจัดทําแผน NAP 
โดยการให้คําปรึกษาน้ัน กสม. สามารถที่จะให้ข้อมูลแก่รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่ กสม. ได้รับ
และตรวจสอบเพ่ือให้ภาครัฐนํามาใช้ในกระบวนการ National Baseline Assessment ก่อนที่จะทําแผน 
NAP ทั้งน้ี กสม. ไม่สมควรจะเข้าไปทําเอง เพราะ กสม. มีอํานาจในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หากเข้าไปทําแผน NAP เอง ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความขัดกันในหน้าที่ได้ 

บทบาทท่ีสําคัญของ กสม. คือ การให้ข้อเสนอแนะการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับภาครัฐ ภายหลัง
การตรวจสอบข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิ ซึ่งมักจะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเป็นเรื่องๆ ของการร้องเรียน 
ทั้งน้ี บทบาทท่ี กสม. สามารถดําเนินการเพ่ือหนุนเสริมเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในระดับที่สูงมากขึ้น ประกอบไป
ด้วย 1) การประมวลข้อสรุปจากเรื่องร้องเรียนออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง การ
ประมวลผลปัญหาและอุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ร้องเรียนที่คล้ายคลึงกัน เช่น ผลกระทบของสังคม
ผู้สูงอายุนําไปสู่การขาดแคลนแรงงาน หรือการขยายอายุงานก่อนการเกษียณ ปัญหาในทางปฏิบัติจากการ
จัดทํารายงาน EIA/EHIA และ 2) การมุ่งเน้นตรวจสอบประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเร่ืองที่สําคัญที่
เกิดขึ้นในช่วงของแผนกลยุทธ์ (เช่น โครงการขนาดใหญ่ แย่งชิงฐานทรัพยากร การทําลายสิ่งแวดล้อม) และ
การตรวจสอบผลการดําเนินงานของภาครัฐ (เช่น ภาครัฐมีกลไกการคุ้มครองและเยียวยาในทางปฏิบัติเป็น
อย่างไรกับแรงงานต่างด้าว การปฏิบัติของภาครัฐตามหลักการ UNGP มีมากน้อยเพียงใด ภาครัฐรวมถึงภาค
กระบวนการยุติธรรมมีกลไกตรวจสอบตนเองเพียงใด) นอกจากน้ี กสม. ควรที่จะพิจารณาถึงกลไกการ
ตรวจสอบของภาครัฐ เช่น กลไกการควบคุมรัฐวิสาหกิจในการคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชนน้ันเป็น
อย่างไร 

นอกจากน้ี กสม. ยังมีการดําเนินการเพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือดูแลและจัดการ
ปัญหา เช่น การสร้างกรอบเจรจากับรัฐบาลเพื่อนําไปสู่การจัดให้มีนโยบายและการปฏิบัติที่แท้จริง ซึ่งการ
สร้างความร่วมมือดังกล่าวควรที่จะพัฒนาให้เข้มข้นมากย่ิงขึ้นใน 3 รูปแบบ ดังน้ี 1) การสนับสนุนเชิงเทคนิค
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ (เช่น การให้ความรู้ในกระบวนการเยียวยาของศาลและภาครัฐ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง การผลักดันแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน ทั้งมิติทุนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศ และทุนไทยที่
ไปลงทุนยังต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีอันจะนําไปสู่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและปัญหา
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ต้องอาศัยการเจรจาระหว่างรัฐเพ่ือร่วมมือกัน
จัดการปัญหา บริการทางการแพทย์ที่อาจจะทําให้เข้าถึงและได้รับการบริการได้อย่างจํากัด การทําความตกลง
ทางการค้าระหว่างประเทศที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและให้คําปรึกษา ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
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การใช้ทรัพยากรท่ีสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรม ตลอดจนการผลักดันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพ่ิมเติม) 2) การ
สนับสนุนการเช่ือมโยงแผนต่างๆ ของประเทศให้มีประเด็นสิทธิมนุษยชนให้เด่นชัดมากขึ้น เช่น แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กรอบวาระการพัฒนาที่ย่ังยืนภายหลังปี ค.ศ. 2015 ทั้งน้ี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ไม่ได้มีการมุ่งเน้นในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม มีเพียงสิทธิชุมชนที่ได้
มีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนในแผนดังกล่าว กสม. จึงควรที่จะทําหน้าที่ผลักดันให้ภาครัฐตระหนักในประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชนมากย่ิงขึ้น  และ 3) การให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจ (เช่น การให้มีกฎหมาย Anti SLAPP การให้มีการคุ้มครองผู้
พิทักษ์สิทธิมนุษยชนหรือผู้ให้ข้อมูล (whistle blower) ที่ถูกปิดปากโดยการฟ้องร้องจากธุรกิจที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การสนับสนุนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือประกันกลไก
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ สร้างความยุติธรรมให้กับคู่กรณีอย่างเท่าเทียม การเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวกับหรือ
กระทบสิทธิชุมชน อย่าง รายงาน EIA และ EHIA และการสนับสนุนให้ทําการประเมินผลกระทบของกฎหมาย 
(Regulatory Impact Assessment : RIA)  

กล่าวโดยสรุป คณะผู้วิจัยได้ประเมินช่องว่างในส่วนของการทํางานกับภาครัฐ และพบว่า กสม. ได้มี
การดําเนินการที่เก่ียวข้องกับภาครัฐอย่างครอบคลุม แต่ยังคงมีช่องว่างในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น   

4.4.2 กสม. กับภาคเอกชน 

เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของ กสม. กับภาคเอกชน พบว่ายังมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ กสม. 
สามารถเข้าไปดําเนินการเพ่ือหนุนเสริมให้ภาคเอกชนเคารพและเยียวยาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอัน
เน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนได้ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ดําเนินเปรียบเทียบบทบาทท่ีผ่านมา และ
บทบาทท่ีควรจะเป็นของ กสม. ดังตารางปรากฏข้างล่างน้ี  

บทบาทท่ีเป็นอยู่ บทบาทท่ีควรจะเป็น 

1. การจัดทําองค์ความรู้ที่ เ ก่ียวข้อง รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ความรู้กับภาคธุรกิจ โดย กสม. ได้ริเริ่ม
ผลักดันโครงการนําร่องเ พ่ืออบรมหลักการ 
UNGP ให้กับภาคท่องเที่ยวและการโรงแรม 

2.  การตรวจสอบร้องเรียนและจัดทําฐานข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียน 

3.  การพัฒนากลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทด้าน
สิทธิมนุษยชน 

1. การสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชนกับการประกอบธุรกิจ (CSR เป็นจุดเร่ิม
ที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอ) รวมไปถึงความสําคัญของ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่เคารพ
สิทธิมนุษยชน  

2.  การผลักดันการเผยแพร่คู่มือ HRDD ใน
ภาคปฏิบัติ  

3.  การให้คําแนะนําทางเทคนิคว่าด้วยการจัดทํา
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4.  การสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจ รายงานประจําปี รวมทั้งการส่งเสริมให้บริษัท
จัดต้ังกลไกในการขับเคลื่อนภายในองค์กรเพ่ือ
ดําเนินงานตามนโยบายของบริษัท เช่น การจัดต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนมาตรฐานแรงงาน ทั้งน้ี 
การประกอบธุรกิจที่ได้มาตรฐานจะสะท้อน KPI 
ของบริษัท และภาพลักษณ์ของประเทศ  

4.  การจัดทําฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
ภาคเอกชน เ พ่ือนําไปสู่การถอดบทเรียนว่า
ประเด็นร่วม (common issue) ของธุรกิจแต่ละ
สาขา และจัดทําข้อเสนอแนะกับภาคเอกชนถึง
แนวทางการปฏิบัติที่ดี  

5.  การเฝ้าระวังปัญหาเฉพาะเร่ือง (เช่น เกษตร
พันธสัญญา การค้ามนุษย์ แย่งชิงฐานทรัพยากร 
การทําลายสิ่งแวดล้อม การลงทุนของธุรกิจไทยใน
ต่างประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน) 

6. การผลักดันกลไกการไกล่ เกลี่ ยนอกศาลใน
กระบวนการแก้ไขข้อพิพาท  

7.  การร่วมมือกับองค์กร หรือสถาบันตรวจสอบที่
ได้รับการยอมรับในสังคมเพื่อสนับสนุนกลไก
เ ก่ียวกับปัญหาการประกอบธุร กิจและสิท ธิ
มนุษยชน รวมถึงการให้แรงจูงใจที่เหมาะสม 

 

ในส่วนของการดําเนินการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันระหว่าง กสม. กับภาคเอกชนนั้น คณะผู้วิจัยพบว่า 
กสม. มีบทบาทท่ีสําคัญทั้งสิ้น 4 บทบาท ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นได้ดังน้ี 

บทบาทแรก คือ การจัดทําองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง เช่น การแปลหลักการ UNGP และเผยแพร่ให้กับ
เครือข่าย รวมทั้งการส่งเสริมให้ความรู้กับภาคธุรกิจ ซึ่งทาง กสม. ได้มีการผลักดันโครงการนําร่องเพ่ืออบรม
หลักการ UNGP ให้กับภาคท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในลําดับถัดไป กสม. ควรที่จะ
สนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจ โดยอาจจะอาศัยการพัฒนากลไก
เสริมต่อยอดจากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งทางภาคธุรกิจมี
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ความคุ้นเคยดีอยู่แล้วไปสู่การพัฒนาองค์กรที่เคารพสิทธิมนุษยชน เช่น การคํานึงถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
ในการประเมินความเสี่ยง รวมไปถึงความสําคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่เคารพสิทธิ
มนุษยชน นอกจากน้ี กสม. ควรที่จะผลักดันการเผยแพร่คู่มือ HRDD ในภาคปฏิบัติ และท้ายที่สุดแล้ว กสม. 
ควรท่ีจะมีส่วนให้คําแนะนําทางเทคนิคว่าด้วยการจัดทํารายงานประจําปีเพ่ือสร้างมาตรฐานของการดําเนิน
ธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบซึ่งครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานการผลิต รวมทั้งการส่งเสริมให้
บริษัทจัดต้ังกลไกในการขับเคลื่อนภายในองค์กรเพ่ือดําเนินงานตามนโยบายของบริษัท เช่น การจัดต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนมาตรฐานแรงงาน ทั้งน้ี การประกอบธุรกิจที่ได้มาตรฐานจะสะท้อน KPI ของบริษัท 
และภาพลักษณ์ของประเทศ 

บทบาทท่ีสอง ได้แก่ การตรวจสอบร้องเรียนและจัดทําฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน ที่ผ่านมา กสม. ได้รับ
เรื่องร้องเรียนที่เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจเป็นจํานวนมาก ทั้งกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย และต่างประเทศ ทั้งน้ี กสม. เองก็ได้ทําการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและจัดทําฐานข้อมูลและประมวลผล
ออกมาเป็นสถิติซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี ทิศทางการพัฒนาในอนาคต กสม. ควรที่จะพัฒนาต่อยอด
การจัดทําฐานข้อมูลไปสู่การถอดบทเรียนว่าประเด็นร่วม (common issue) ของธุรกิจแต่ละสาขา และจัดทํา
ข้อเสนอแนะกับภาคเอกชนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการเฝ้าระวังปัญหาเฉพาะเร่ืองที่คาดว่าจะเป็น
ประเด็นที่สําคัญในช่วงของแผนกลยุทธ์ เช่น เกษตรพันธสัญญา การค้ามนุษย์ แย่งชิงฐานทรัพยากร การ
ทําลายสิ่งแวดล้อม ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมรวมทั้งข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นระหว่างรัฐ เอกชนและ
ชุมชน 

บทบาทท่ีสาม คือ การพัฒนากลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งทาง กสม. ได้
พัฒนาระเบียบว่าด้วยการไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกร้องเพ่ือให้นําไปสู่กระบวนการเยียวยาที่เร็วและลด
ความขัดแย้งไม่ให้บานปลาย โดยได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการด้านการไกล่เกลี่ยขึ้น การพัฒนากลไกไกล่เกลี่ย
นอกศาลในกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทต่อไป กสม. ควรที่จะมีการสร้างกลไกการคัดกรองเร่ืองร้องเรียนว่าเรื่อง
ใดควรที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนอกศาล และเรื่องใดที่ไม่สมควรต้องเข้าสู่กลไกการไกล่เกลี่ยนอกศาล 
โดยกลไกดังกล่าวควรท่ีจะต้องเคารพในสิทธิของทั้งสองฝ่ายบนพ้ืนฐานของความสมัครใจเป็นสําคัญ นอกจากน้ี 
กสม. ควรที่จะพัฒนาเครื่องมือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลที่มีความเหมาะสม รวมท้ังพัฒนากลไกการ
ประเมินตรวจสอบกลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทนอกศาลอีกช้ันหน่ึง 

บทบาทสุดท้าย ได้แก่ การสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจ กสม. ได้เริ่มดําเนินการในเชิงบวกเพ่ือสร้าง
เครือข่ายภาคธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน และนําไปสู่การพัฒนากลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิ
มนุษยชนที่เข้มแข็งมากย่ิงขึ้น ในช่วงของแผนกลยุทธ์ใหม่น้ี ทาง กสม. ควรที่จะสร้างเครือข่ายหลากหลาย
รูปแบบ ดังน้ี 1) เครือข่ายเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ 2) เครือข่ายเพ่ือผลักดันแนวทางปฏิบัติที่ดี (HRDD)  
3) เครือข่ายเพ่ือพัฒนามาตรฐานการจัดทํารายงานประจําปี และ 4) การร่วมมือกับองค์กร หรือสถาบัน
ตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในสังคมเพ่ือสนับสนุนกลไกเก่ียวกับปัญหาการประกอบธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
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รวมถึงการให้แรงจูงใจที่เหมาะสม เช่น การสร้างเครือข่ายในการให้รางวัลต่างๆ เช่น รางวัลสําหรับธุรกิจที่ให้
คํามั่นว่าจะปฏิบัติตามหลักการสากล รางวัลสําหรับธุรกิจที่เปิดเผยข้อมูลดีเด่น หรือรางวัลสําหรับธุรกิจที่ให้
ความร่วมมือกับการแก้ไขปัญหาดีเด่น โดยอาจจะผูกกับองค์กรหรือสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากสังคม 
นอกจากน้ี กสม. สามารถสนับสนุนการทํางานของหน่วยงานกํากับดูแล (regulators) และเสริมหนุนการ
ทํางานของหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ี นอกจากเครือข่ายดังกล่าวจะนําไปสู่การป้องกันการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังสามารถช่วยลดทอนปัญหาการแทรกแซงปัญหาระบบอุปถัมภ์ในประเทศได้ 

กล่าวโดยสรุป คณะผู้วิจัยได้ประเมินช่องว่างในส่วนของการทํางานกับภาคธุรกิจ และพบว่า กสม. ได้
มีการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจอย่างครอบคลุม แต่ยังคงมีช่องว่างในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น   

4.4.3 กสม. กับประชาชนท่ัวไป 

เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของ กสม. กับสังคม พบว่ายังมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ กสม. สามารถเข้า
ไปดําเนินการเพ่ือหนุนเสริมให้สังคมสามารถตระหนักรู้ เข้าถึงและได้รับการเยียวยาปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอันเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนได้ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ดําเนินเปรียบเทียบบทบาทที่
ผ่านมา และบทบาทที่ควรจะเป็นของ กสม. ดังตารางปรากฏข้างล่างน้ี 

 

บทบาทท่ีเป็นอยู่ บทบาทท่ีควรจะเป็น 

1.  การตรวจสอบร้องเรียนและจัดทําฐานข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียน 

2.  การให้คําปรึกษาผู้ร้องทุกข์ 

3.  การพัฒนากลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทด้าน
สิทธิมนุษยชน  

4.  การขยายช่องทางการเข้าถึง กสม. 

1.  การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูก
ละเมิด และสาธารณชนทั่วไป  

2.  การถอดบทเรียนและจัดทํากรณีศึกษาเพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง 

3.  การสนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิ (เช่น การให้
คําปรึกษากับผู้ร้องทุกข์เพ่ือให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม กลไกการเยียวยา รวมท้ังการปรับปรุง
กลไกการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน)  

4.  การผลักดันกลไกการไกล่ เกลี่ ยนอกศาลใน
กระบวนการแก้ไขข้อพิพาท  

5.  การขยายช่องทางการติดต่อเพ่ือให้เกิดการเข้าถึง 
กสม. ได้สะดวกมากขึ้น  
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บทบาทท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันระหว่าง กสม. กับประชาชนทั่วไป สามารถสรุปได้เป็น 4 บทบาท ซึ่ง
สามารถที่จะพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นได้ดังน้ี 

บทบาทในการตรวจสอบร้องเรียนและจัดทําฐานข้อมูลเร่ืองร้องเรียนน้ัน กสม. ควรที่จะพัฒนาและ
ยกระดับการถอดบทเรียนและจัดทํากรณีศึกษาเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง  

บทบาทที่สําคัญที่ กสม. ดําเนินการได้ดีอยู่แล้ว ได้แก่ การให้คําปรึกษาผู้ร้องทุกข์ การพัฒนากลไก
การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน และการขยายช่องทางการเข้าถึง กสม. ซึ่งทาง กสม. สามารถที่
จะพัฒนาเพ่ิมเติมได้อีกในบางส่วน ประกอบไปด้วย การพัฒนากลไกการช่วยเหลือให้ครบวงจรแก่เหย่ือผู้ถูก
ละเมิดสิทธิ เช่น การสนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิ การให้คําปรึกษากับผู้ร้องทุกข์เพ่ือให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม กลไกการเยียวยา รวมทั้งการปรับปรุงกลไกการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน นอกจากน้ี ในส่วนของ
การขยายช่องทางการติดต่อเพ่ือให้เกิดการเข้าถึง กสม. ได้สะดวกมากขึ้นน้ัน กสม. ควรที่ต่อยอดการการ
เข้าถึงการพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือช่วยให้ผู้ร้องสามารถติดต่อเรื่องร้องเรียนหรือขอความ
ช่วยเหลือกับ กสม. ได้ตลอดเวลา  

อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า บทบาทท่ี กสม. ยังคงทําได้ไม่ดีนัก คือ การสร้างความตระหนักรู้
แก่กลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิด และสาธารณชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น การจําแนกสิทธิให้ชัดเจนว่ามีประเภท
ใดบ้าง การระบุถึงรูปแบบการละเมิดสิทธิที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจําจากการประกอบธุรกิจ การตอบสนอง
ต่อสิทธิใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น  

กล่าวโดยสรุป กสม. ยังมีช่องว่างของบทบาทในการดําเนินการกับประชาชนทั่วไปในประเด็นด้านการ
สร้างความตระหนักรู้ ในขณะที่บทบาทอ่ืนๆ ของ กสม. ทําได้อย่างเข้มข้นในระดับที่ดี 

 

4.4.4 กสม. กับภาคีแนวร่วมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของ กสม. กับภาคีแนวร่วมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง พบว่ายังมีประเด็นอีกหลาย
ประเด็นที่ กสม. สามารถเข้าไปดําเนินการเพ่ือหนุนเสริมให้กลุ่มดังกล่าวสามารถสร้างความตระหนักรู้ ให้
ข้อมูลและความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มอ่ืนๆ อันเก่ียวกับปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอันเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนได้ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ดําเนินเปรียบเทียบบทบาทที่
ผ่านมา และบทบาทที่ควรจะเป็นของ กสม. ดังตารางปรากฏข้างล่างน้ี 
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บทบาทท่ีเป็นอยู่ บทบาทท่ีควรจะเป็น 

1.  การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น 
ผ่านคณะอนุกรรมการท่ีมีความหลากหลายรวม
ไปถึงเครือข่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กสม. 

2.  บทบาทโดยตรงกับสื่อยังไม่ชัดเจนมากนัก 

3.  การว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดทําองค์ความรู้เพ่ือ
สนับสนุนการสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ (เช่น 
การจัดทําคู่มือ HRDD มาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ตลอดจนประสบการณ์ และบทบาทของ กสม. 
ในต่างประเทศ  

4.  การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย 

5.  การสนับสนุนภาพรวมกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันสิทธิ
มนุษยชนเดนมาร์ก German Institute for 
Human Rights ธนาคารพัฒนาเอเชีย AICHR 
และ UNDP 

1.  การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยความเป็น
กลาง มุ่งเสนอจุดยืนบนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน
อย่างเคร่งครัด (สื่อ ภาควิชาการ ผู้นําชุมชน ภาค
ประชา สั งคม  องค์ ก ร ในประ เทศ  องค์ ก ร
ต่างประเทศ ฯลฯ)  

-  (ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน) 
ปลูกฝังให้ความรู้กับผู้นําชุมชน ภาคประชา
สังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และการร่วม
เสริมสร้างศักยภาพกระบวนการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิให้กับภาคีเครือข่าย  

-  (สื่อ) พัฒนาเคร่ืองมือในการสื่อสารความรู้
และร่วมมือกับสื่อในการให้ความรู้ทางด้าน
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมท้ัง สนับสนุน
บทบาทของสื่อในการตรวจสอบเชิงลึก  

- (ภาค วิ ช าก า ร )  กา รส นับส นุน ใน ด้ าน
ฐานข้อมูลเพ่ือนําไปสู่การทําวิจัยและพัฒนา 
(เ ช่น การแปลคู่มือมาตรฐานต่างๆ การ
วิเคราะห์วิจัยเชิงลึก) 

-  (ต่างประเทศ) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ 
มาตรฐานสากล บทเรียน แนวทางการปฏิบัติ
ที่ ดี  รวมไปถึงการทํา วิจัยและพัฒนาใน
ประเด็นที่เก่ียวข้อง 

 

บทบาทที่เป็นอยู่ในปัจจุบันระหว่าง กสม. กับแนวร่วมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งคณะผู้วิจัยสามารถสรุป
บทบาทท่ีเก่ียวข้องของ กสม. ได้เป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 

ภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน พบว่า กสม. ที่ผ่านมา ได้มีการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมรับ
ฟังความคิดเห็น ผ่านคณะอนุกรรมการที่มีความหลากหลายรวมไปถึงเครือข่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กสม. อย่างไร
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ก็ดี กสม. สามารถปรับปรุงบทบาทของตนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นด้วยการปลูกฝังให้ความรู้กับผู้นําชุมชน 
ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และการร่วมเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
ให้กับภาคีเครือข่าย เช่น กรณีโรงงานอุตสาหรรมขนาดใหญ่มักจะประสบปัญหาในเรื่องของการอนุมัติหรือ
อนุญาตซึ่งจะต้องผ่านหน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่นและจังหวัด และบางคร้ังชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการด้วยจึงนําไปสู่การร้องเรียนหรือการตรวจสอบ ซึ่ง กสม. ควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างการรับรู้
และสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

การประสานความร่วมมือระหว่าง กสม. และสื่อน้ัน พบว่า กสม. ยังไม่ได้มีบทบาทโดยตรงกับสื่อมาก
เท่าใดนัก ดังน้ัน กสม. จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะพัฒนาเคร่ืองมือในการสื่อสารความรู้และร่วมมือกับสื่อในการให้
ความรู้ทางด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง สนับสนุนบทบาทของสื่อในการตรวจสอบเชิงลึกต่อไป  

ในส่วนของภาควิชาการ กสม. มีบทบาทอย่างมากในการประสานความร่วมมือทั้งการว่าจ้างที่ปรึกษา
เพ่ือจัดทําองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ (เช่น การจัดทําคู่มือ HRDD มาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจตลอดจนประสบการณ์ และบทบาทของ กสม. ใน
ต่างประเทศ) ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย การดําเนินการดังกล่าวจะทําให้ กสม. ทํางาน
ร่วมกับภาควิชาการได้ดีย่ิงขึ้น หาก กสม. ได้ดําเนินการสนับสนุนในด้านฐานข้อมูลเพ่ือนําไปสู่การทําวิจัยและ
พัฒนาให้กับภาควิชาการในระดับที่เข้มข้นมากย่ิงขึ้น เช่น การแปลคู่มือมาตรฐานต่างๆ การวิเคราะห์วิจัยเชิง
ลึกกรณีผลกระทบจากพหุสังคมและเกิดการปะทะกันระหว่างสิทธิทางวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประการสุดท้ายคือ การทํางานร่วมกันกับภาคีต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา กสม. ได้สนับสนุนภาพรวม
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก German 
Institute for Human Rights ธนาคารพัฒนาเอเชีย AICHR และ UNDP เพ่ือนําไปสู่การสร้างความตระหนักรู้
กับสังคมในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยเห็นว่า กสม. สามารถที่จะร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้ มาตรฐานสากล บทเรียนที่ประสบความสําเร็จและล้มเหลว แนวทางการปฏิบัติที่ดี เช่น 
การใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในการสนับสนุนการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิต รวมไปถึงการทําวิจัย
และพัฒนาในประเด็นที่เก่ียวข้องกับภาคีต่างประเทศเพ่ือให้การทํางานระหว่างกันมีความสอดคล้องและได้
มาตรฐานสากลมากย่ิงขึ้น  

กล่าวโดยสรุป กสม. ยังมีช่องว่างของบทบาทในการดําเนินการกับสื่อ เพราะไม่ปรากฏชัดเจนว่า กสม. 
ได้ดําเนินการอะไรร่วมกับสื่อบ้าง สําหรับภาควิชาการและเครือข่ายต่างประเทศ คณะผู้วิจัยพบว่า แม้ว่า กสม. 
จะได้ดําเนินการไปบ้าง แต่ก็ยังคงมีช่องว่างในการพัฒนาอยู่  และกรณีสุดท้าย คือ ความร่วมมือกันระหว่าง 
กสม. กับเครือข่ายอ่ืนๆ น้ัน ถือว่าประสานความร่วมมือกันได้เป็นอย่างดี  
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4.4.5 กสม. กับการพัฒนาศักยภาพภายในองค์กร 

เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของ กสม. กับการพัฒนาศักยภาพภายในองค์กร พบว่ายังมีประเด็นอีกหลาย
ประเด็นที่ กสม. สามารถเข้าไปดําเนินการเพ่ือหนุนเสริมให้ตนเองสามารถส่งเสริมและจัดการปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอันเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการเปรียบเทียบบทบาทที่ผ่านมา และบทบาทที่ควรจะเป็นของ กสม. ดังตารางปรากฏ
ข้างล่างน้ี 

บทบาทท่ีเป็นอยู่ บทบาทท่ีควรจะเป็น 

1.  การจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือสนับสนุน
การดําเ นินการด้านสิท ธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจ 

2.  การวิจัยเพ่ือศึกษาบทนิยาม และขอบเขตอํานาจ
ของ กสม. ให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

3.  การอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ  

4.  การจัดทําและเผยแพร่รายงานประจําปี 

5.  การติดตามผลการดําเนินงานในแผนพัฒนา
องค์กร 

1.  การผลักดันแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้นําไปใช้เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและ
การประกอบธุรกิจ โดย กสม. ควรที่จะปรับสมดุล
ภาพลักษณ์ขององค์กรให้ทํางานในเชิงส่งเสริม
มากย่ิงขึ้น 

2.  การทําความเข้าใจภายในองค์กรให้เข้าใจตรงกัน
เก่ียวกับนิยาม และขอบเขตอํานาจของ กสม. 
เ พ่ือ กําหนดแนวทางการปฏิบั ติ ว่า ด้วยการ
คุ้ มครอง  และการเยียวยาการละเมิดสิท ธิ
มนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ  

3.  การเพ่ิมกลุ่มงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนโดย
มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์
ในด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจซึ่งมา
จากหลากหลายสาขา เน่ืองจากประเด็นสิทธิ
มนุษยชนเกี่ยวข้องกับมิติที่หลากหลาย  

4.  การจัดทํ าคู่ มื อ ด้านสิท ธิม นุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจให้กับเจ้าหน้าที่  

5.  พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

6.  กสม. ควรจะส่งเสริมให้มีคลังข้อมูลที่รวบรวม
หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีทั้งข้อมูลเชิงนโยบาย 
กฏหมายและระ เ บียบที่ เ ก่ี ยวข้ อ ง กับสิท ธิ
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มนุษยชน  กรณีศึกษาของบริษัทต่างๆ  การ
ดําเนินการตามนโยบาย การสื่อสารกับสาธารณะ 
การบริหารความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานการ
ผลิต การจําแนกและประเมินความเสี่ยงด้าน
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน การจัดทํา auditing 
system และการออกรายงานประจําปี 
นอกจากน้ี กสม. ควรที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชน
จัดทํา KPI ของตนเองขึ้น  

7.  การพัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมีการติดตาม 
การประสานงานกับผู้ร้องเรียนถึงสถานะการ
ดําเนินการการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนอย่าง
เหมาะสม และการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์ฯ ทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือที่จะ
เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนที่เป็นรูปธรรม
ต่อไป (เช่น การจัดทํารายงานประจําปีที่มีการ
สรุปการดําเนินงานในประเด็นของธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนอย่างชัดเจน)  

กสม. ได้พัฒนาองค์กรของตนเองในช่วงที่ผ่านมา และให้ความสําคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและ
การประกอบธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับกระแสสังคมโลก ทั้งน้ี คณะผู้วิจัยสามารถ
จําแนกแนวทางการพัฒนาองค์กรออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ การกําหนดทิศทางขององค์กร การพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงาน  และกลไกการตรวจสอบ วัดผล ประเมินผลภายในองค์กร 

ในมิติของการกําหนดทิศทางขององค์กรน้ัน กสม. ได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ แต่แผนดังกล่าวยังคงต้องได้รับการผลักดัน
ให้นําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจต่อไปเพ่ือให้การขับเคลื่อน
ประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจมีพลังและเป็นไปทั้งองคาพยพ โดย กสม. ควรท่ีจะปรับสมดุล
ภาพลักษณ์ขององค์กรให้ทํางานในเชิงส่งเสริมมากย่ิงขึ้น  

นอกจากน้ี เพ่ือคลายความสับสนในขอบเขตอํานาจของ กสม. จึงได้มีการทําวิจัยเพ่ือศึกษาบทนิยาม 
และขอบเขตอํานาจของ กสม. ให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ทั้งน้ี กสม. จําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจภายในองค์กรให้
เข้าใจตรงกันเก่ียวกับนิยาม และขอบเขตอํานาจของ กสม. ให้ตรงกันด้วยเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติว่า
ด้วยการคุ้มครอง และการเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ 
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ในมิติของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานน้ัน แม้ว่า กสม. จะได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่
ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ แต่การอบรมดังกล่าวอาจจะยังคงไม่
เพียงพอต่อการสนับสนุนการดําเนินการ ดังน้ัน กสม. จึงควรจะต้องเพ่ิมกลุ่มงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจซึ่งมาจาก
หลากหลายสาขา เน่ืองจากประเด็นสิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับมิติที่หลากหลาย ทั้งน้ี การจัดทําคู่มือด้านสิทธิ
มนุษยชนและการประกอบธุรกิจจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
และส่งผลดีต่อการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันที่ กสม. จะเข้าไปสนับสนุนได้ การพัฒนาโครงสร้างการบริหาร
จัดการบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นอีกประเด็นหน่ึงที่ กสม. จําเป็นจะต้องหาแนวทางที่
เหมาะสมเพ่ือตอบสนองการทํางานตามภารกิจของ กสม. การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงมีความ
ล่าช้า และไม่สามารถเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างทันท่วงที ดังน้ี การจัดสรรบุคลากรของ กสม. ให้เพียงพอต่อ
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเด็นจะช่วยลดภาระงานที่มากเกินไปสําหรับเจ้าหน้าที่บาง
รายได้ และในประเด็นสุดท้าย คือ กสม. ควรจะส่งเสริมให้มีคลังข้อมูลที่รวบรวมหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีทั้ง
ข้อมูลเชิงนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายของประเด็นที่เก่ียวข้อง กรณีศึกษาของบริษัทต่างๆ การดําเนินการ
ตามนโยบาย การสื่อสารกับสาธารณะ การบริหารความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานการผลิต การจําแนกและ
ประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน การจัดทํา auditing system และการออกรายงานประจําปี 
นอกจากน้ี กสม. ควรที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดทํา KPI เพ่ือใช้ในการประเมินผลตนเองว่าได้มีการเคารพ 
และ/หรือ ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ 

ในมิติสุดท้าย คือ กลไกการตรวจสอบ วัดผล ประเมินผลภายในองค์กร คณะผู้วิจัยพบว่า กสม. ได้มี
การดําเนินการจัดทําและเผยแพร่รายงานประจําปี และติดตามผลการดําเนินงานในแผนพัฒนาองค์กรว่า
ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ สามารถประสานงานกับผู้ร้องเรียนถึงสถานะการดําเนินการตรวจสอบ
ได้อย่างเหมาะสม การดําเนินการดังกล่าวสามารถจัดทําให้ครอบคลุมถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังเสริมความเข้มแข็งในกลไกการตรวจสอบได้ด้วยการพัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมี
การติดตาม การประสานงานกับผู้ร้องเรียนถึงสถานะการดําเนินการการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนอย่าง
เหมาะสม และการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ฯ ทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือที่จะเป็นประโยชน์
ในการขับเคล่ือนแผนที่เป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากน้ี ในส่วนของการจัดทํารายงานประจําปี คณะผู้วิจัยเห็นว่า 
กสม. ควรที่จะสรุปการดําเนินงานในประเด็นของธุรกิจและสิทธิมนุษยชนให้มีความชัดเจนเพ่ือจะได้ขยายผลใน
การจัดทําฐานข้อมูลหรือสรุปบทเรียนที่เก่ียวข้องต่อไป  

กล่าวโดยสรุป คณะผู้วิจัยได้ประเมินช่องว่างในส่วนของการพัฒนาองค์กรภายใน กสม. และพบว่า 
กสม. ได้มีการดําเนินการที่เก่ียวข้องอย่างครอบคลุม แต่ยังคงมีช่องว่างที่จะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพให้มาก
ขึ้นได้ 
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บทที่ 5  แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนษุยชนของ  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ  พ.ศ. 2560-
2562 

เกริ่นน า 

ในบทนี้จะเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่มีตั้งแต่บทที่ 1-4 เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชนของ กสม. พ.ศ. 2560-2562 โดยในบทนี้จะได้น าเสนอข้อมูลและสาระส าคัญเพ่ือให้แผนฯ มี
ความสอดคล้องร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ของ กสม. พ.ศ. 2560-2565 และแผนพัฒนาประเทศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

5.1 ช่องว่างบทบาทของ กสม. ที่ควรจะเป็น 

จากการส ารวจทั้งจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 4 ครั้ง  และ
การวิเคราะห์ช่องว่าง พบว่าบทบาทที่ผ่านมาของ กสม. ต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนกับภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนทั่วไป ภาคภาคีแนวร่วมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาองค์กร 
กสม. คณะผู้วิจัยพบว่า ที่ผ่านมานั้น กสม. ท างานทั้งในด้านการปลูกฝัง คุ้มครองและเยียวยา และการพัฒนา
องค์กรได้ดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กสม. ยังคงมีช่องว่างที่จะยกระดับคุณภาพการท างานของ กสม. เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งขับเคลื่อนประสิทธิภาพภายในองค์กรอยู่
ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพราะ กสม. ยังขาดปัจจัยอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ภาคส่วนต่างๆ มอง 
กสม. ในแง่ลบท าให้บางครั้งไม่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ อีกท้ัง บุคลากรภายในของ กสม. ยังมีความเข้าใจ
ในหลักการสากลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอย่างจ ากัด รวมทั้งยังพบปัญหาการ
ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจน ามาซึ่งการละเมิดสิทธิฯ ในประเด็น
อ่ืนๆ ที่ตามมาได้อย่างไร ท าให้การท างานขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างล่าช้า และท าให้
ความเสียหายอันเกิดแก่ผู้ได้รับผลกระทบยังคงมีอยู่ ทั้งนี้ แนวทางที่ กสม. จะพัฒนาและแสวงหากลไกเพ่ือ
ตอบสนองกับประเด็นปัญหานี้ คณะผู้จัดท าจึงได้เสนอให้ กสม. เสริมบทบาทของตนให้มากขึ้นในแต่ละภาค
ส่วนซึ่งมีสาระส าคัญดังนี ้

5.1.1 กสม. กับภาครัฐ 

คณะผู้วิจัยได้ประเมินช่องว่างในส่วนของการท างานกับภาครัฐ พบว่า กสม. ได้มีการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับภาครัฐอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น 1) การสนับสนุนภาครัฐให้จัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
(NAP) 2) การให้ข้อเสนอแนะการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับภาครัฐ ภายหลังการตรวจสอบข้อร้องเรียนการ
ละเมิดสิทธิ และ 3) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือดูแลและจัดการปัญหา อย่างไรก็ดี กสม. 
ยังคงมีช่องว่างในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดย กสม. สามารถท่ีจะด าเนินการได้ดังนี้  
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1. การให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผน NAP  
2. การประมวลข้อสรุปจากเรื่องร้องเรียนออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
3.  การตรวจสอบประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่อง (เช่น โครงการขนาดใหญ่ แย่งชิงฐาน

ทรัพยากร การท าลายสิ่งแวดล้อม) การตรวจสอบผลการด าเนินงานของภาครัฐ (เช่น ภาครัฐมี
กลไกการคุ้มครองและเยียวยาในทางปฏิบัติเป็นอย่างไร) และกลไกการตรวจสอบของภาครัฐ  

4.  การสนับสนุนเชิงเทคนิคและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ (เช่น การให้ความรู้ใน
กระบวนการเยียวยาของศาลและภาครัฐอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การผลักดันแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
และการผลักดันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพ่ิมเติม)  

5.  การสนับสนุนการเชื่อมโยงแผนต่างๆ ของประเทศให้มีประเด็นสิทธิมนุษยชนให้เด่นชัดมากขึ้น  
6.  การให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิ

มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ (เช่น การให้มีกฎหมาย Anti SLAPP การให้มีการคุ้มครองผู้
พิทักษ์สิทธิมนุษยชนหรือผู้ให้ข้อมูล (whistle blower) และการสนับสนุนให้ท า RIA)  
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แผนภาพที่ 5.1  ช่องว่างบทบาทของ กสม. ที่ควรจะเป็นกับภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย  

 
5.1.2 กสม. กับภาคเอกชน 
คณะผู้วิจัยได้ประเมินช่องว่างในส่วนของการท างานกับภาคธุรกิจ พบว่า กสม. ได้มีการด าเนินการที่

เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น 1) การจัดท าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมให้
ความรู้กับภาคธุรกิจ โดย กสม. ได้ริเริ่มผลักดันโครงการน าร่องเพ่ืออบรมหลักการ UNGP ให้กับภาคท่องเที่ยว
และการโรงแรม 2) การตรวจสอบร้องเรียนและจัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน 3) การพัฒนากลไกการไกล่
เกลี่ยระงับข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน และ 4) การสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจ อย่างไรก็ดี กสม. ยังคงมี
ช่องว่างในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดย กสม. สามารถท่ีจะด าเนินการได้ดังนี้  

1.  การสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจ (CSR เป็นจุดเริ่ม
ที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอ) รวมไปถึงความส าคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่เคารพ
สิทธิมนุษยชน  

2.  การผลักดันการเผยแพร่คู่มือ HRDD ในภาคปฏิบัติ  
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3.  การให้ค าแนะน าทางเทคนิคว่าด้วยการจัดท ารายงานประจ าปี รวมทั้งการส่งเสริมให้บริษัทจัดตั้ง
กลไกในการขับเคลื่อนภายในองค์กรเพ่ือด าเนินงานตามนโยบายของบริษัท เช่น การจัดตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนมาตรฐานแรงงาน ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจที่ได้มาตรฐานจะสะท้อน KPI 
ของบริษัท และภาพลักษณ์ของประเทศ  

4.  การจัดท าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชน เพ่ือน าไปสู่การถอดบทเรียนว่า
ประเด็นร่วม (common issue) ของธุรกิจแต่ละสาขา และจัดท าข้อเสนอแนะกับภาคเอกชนถึง
แนวทางการปฏิบัติที่ดี  

5.  การเฝ้าระวังปัญหาเฉพาะเรื่อง (เช่น เกษตรพันธสัญญา การค้ามนุษย์ แย่งชิงฐานทรัพยากร การ
ท าลายสิ่งแวดล้อม การลงทุนของธุรกิจไทยในต่างประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน)  

6.  การผลักดันกลไกการไกล่เกลี่ยนอกศาลในกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทเพ่ือให้ผู้เสียหายได้เข้าถึง
ความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว ไม่แพง และเป็นที่พอใจ แต่มิได้ตัดสิทธิในการที่จะไปฟ้องร้องใน
กระบวนการยุติธรรม  

7.  การร่วมมือกับองค์กร หรือสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในสังคมเพ่ือสนับสนุนกลไก
เกี่ยวกับปัญหาการประกอบธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมถึงการให้แรงจูงใจที่เหมาะสม  
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แผนภาพที่ 5.2  ช่องว่างบทบาทของ กสม. ที่ควรจะเป็นกับภาคเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย  

 5.1.3 กสม. กับภาคประชาชนทั่วไป 

กสม. ยังมีช่องว่างของบทบาทในการด าเนินการกับประชาชนทั่วไปในประเด็นด้านการสร้างความ
ตระหนักรู้ ในขณะที่บทบาทอ่ืนๆ ของ กสม. ท าได้อย่างเข้มข้นในระดับที่ดี อาทิ 1) การตรวจสอบร้องเรียน
และจัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน 2) การให้ค าปรึกษาผู้ร้องทุกข์ 3) การพัฒนากลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อ
พิพาทด้านสิทธิมนุษยชน และ 4) ขยายช่องทางการเข้าถึง กสม. ทั้งนี้ กสม. ควรจะค านึงถึงการด าเนินการ
อ่ืนๆ เพ่ือท าให้บทบาทของ กสม. กับประชาชนทั่วไปสามารถส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1.  การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิด และสาธารณชนทั่วไป  
2.  การถอดบทเรียนและจัดท ากรณีศึกษาเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง  
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3.  การสนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (เช่น การให้ค าปรึกษากับผู้ร้องทุกข์เพ่ือให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม กลไกการเยียวยา รวมทั้งการปรับปรุงกลไกการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน)   

4.  การผลักดันกลไกการไกล่เกลี่ยนอกศาลในกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทเพ่ือให้ผู้เสียหายได้เข้าถึง
ความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว ไม่แพง และเป็นที่พอใจ แต่มิได้ตัดสิทธิในการที่จะไปฟ้องร้องใน
กระบวนการยุติธรรม 

5.  การขยายช่องทางการติดต่อเพ่ือให้เกิดการเข้าถึง กสม. ได้สะดวกมากขึ้น 

แผนภาพที่ 5.3  ช่องว่างบทบาทของ กสม. ที่ควรจะเป็นกับภาคประชาชนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย  

 5.1.4 กสม. กับภาคภาคีแนวร่วมอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

 กสม. ยังมีช่องว่างของบทบาทในการด าเนินการกับสื่อ เพราะไม่ปรากฏชัดเจนว่า กสม. ได้ด าเนินการ
อะไรร่วมกับสื่อบ้าง ส าหรับภาคอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยพบว่า กสม. แม้ว่าจะได้ด าเนินการไปบ้าง ไม่ว่าจะ
เป็น 1) การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น ผ่านคณะอนุกรรมการที่มีความหลากหลายรวมไปถึง
เครือข่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กสม. 2) บทบาทโดยตรงกับสื่อยังไม่ชัดเจนมากนัก 3) การว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
จัดท าองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ เช่น การจัดท าคู่มือ HRDD มาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตลอดจนประสบการณ์ และบทบาทของ กสม. ใน
ต่างประเทศ 4) การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย 5) การสนับสนุนภาพรวมกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก German Institute for Human Rights 
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ธนาคารพัฒนาเอเชีย AICHR และ UNDP แต่ กสม. ก็ยังคงมีช่องว่างในการพัฒนาอยู่ แม้ว่าจะมีความร่วมมือ
กันระหว่าง กสม. กับเครือข่ายอื่นๆ นั้น ถือว่าประสานความร่วมมือกันได้เป็นอย่างดีก็ตาม ทั้งนี้ แนวทางที่ควร
จะเป็นส าหรับ กสม. นั้น สามารถด าเนินการได้ด้วยการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นกลาง มุ่งเสนอจุดยืนบนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด 
ซึ่งแบ่งได้ดังนี้  

- กสม. ควรปลูกฝังให้ความรู้กับผู้น าชุมชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และการร่วม
เสริมสร้างศักยภาพกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิให้กับภาคีเครือข่าย 

- กสม. ควรพัฒนาเครื่องมือในการสื่อสารความรู้และร่วมมือกับสื่อในการให้ความรู้ทางด้านธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง สนับสนุนบทบาทของสื่อในการตรวจสอบเชิงลึก  

- กสม. ควรสนับสนุนในด้านฐานข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การท าวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาควิชาการ (เช่น 
การแปลคู่มือมาตรฐานต่างๆ การวิเคราะห์วิจัยเชิงลึก) 

- กสม. ควรร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ มาตรฐานสากล บทเรียน แนวทางการปฏิบัติที่ดี รวมไป
ถึงการท าวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศ 
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แผนภาพที่ 5.4  ช่องว่างบทบาทของ กสม. ที่ควรจะเป็นกับแนวร่วมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย  

 5.1.5 กสม. กับการพัฒนาองค์กร 
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คณะผู้วิจัยได้ประเมินช่องว่างในส่วนของการพัฒนาองค์กรภายใน กสม. พบว่า กสม. ได้มีการ
ด าเนินการที่เก่ียวข้องอย่างครอบคลุม อาทิ 1) การจัดท าแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ
ด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 2) การวิจัยเพ่ือศึกษาบทนิยาม และขอบเขตอ านาจของ กสม. ให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 3) การอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชนและการประกอบ
ธุรกิจ 4) การจัดท าและเผยแพร่รายงานประจ าปี และ 5) การติดตามผลการด าเนินงานในแผนพัฒนาองค์กร 
อย่างไรก็ตาม กสม. ก็ยังคงมีช่องว่างในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นได้ดังนี้ 

1.  การผลักดันแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้น าไปใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและ
การประกอบธุรกิจ โดย กสม. ควรที่จะปรับสมดุลภาพลักษณ์ขององค์กรให้ท างานในเชิงส่งเสริม
มากยิ่งขึ้น  

2.  การท าความเข้าใจภายในองค์กรให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับนิยาม และขอบเขตอ านาจของ กสม. 
เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครอง และการเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้มี
ประสิทธิภาพ  

3.  การเพ่ิมกลุ่มงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนโดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ในด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจซึ่งมาจากหลากหลายสาขา เนื่องจากประเด็นสิทธิ
มนุษยชนเกี่ยวข้องกับมิติที่หลากหลาย  

4.  การจัดท าคู่มือด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจให้กับเจ้าหน้าที่  

5.  การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

6.  กสม. ควรจะส่งเสริมให้มีคลังข้อมูลที่รวบรวมหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีทั้งข้อมูลเชิงนโยบาย 
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษาของบริษัทต่างๆ การด าเนินการ
ตามนโยบาย การสื่อสารกับสาธารณะ การบริหารความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานการผลิต 
การจ าแนกและประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน การจัดท า auditing system 
และการออกรายงานประจ าปี นอกจากนี้ กสม. ควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดท า KPI ของตนเอง
ขึ้น  

7.  การพัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมีการติดตาม การประสานงานกับผู้ร้องเรียนถึงสถานะการ
ด าเนินการการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม และการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกล
ยุทธ์ฯ ทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนที่เป็นรูปธรรม
ต่อไป (เช่น การจัดท ารายงานประจ าปีที่มีการสรุปการด าเนินงานในประเด็นของธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนอย่างชัดเจน) 
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แผนภาพที่ 5.5  ช่องว่างบทบาทของ กสม. ที่ควรจะเป็นกับการพัฒนาภายในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย  

5.2  ประเมินสภาพแวดล้อม สถานการณ์ส าคัญด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย รวมทั้งประเมินแนวโน้ม
สถานการณ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 

 5.2.1 สภาพแวดล้อมเชิงมหภาค 

 คณะผู้วิจัยได้ท าการประเมินสภาพแวดล้อมเชิงมหภาคที่ก าลังเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง 3 
ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2562) ซึ่งประกอบไปด้วยสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยเอ้ือ อุปสรรคและความท้าทายที่  
กสม. ควรที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ผลการประเมิน
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สภาพแวดล้อมบ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่ส าคัญใน 4 มิติ ประกอบไปด้วย มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านสังคม 
มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม และมิติทางด้านการเมือง/การปกครอง ดังนี้ 

มิติทางด้านเศรษฐกิจ 

1.  แม้ว่าข้อตกลงทางการค้าจะมุ่งเน้นในการเปิดเสรี ซึ่งท าให้เกิดการลดภาษีส าหรับสินค้าน าเข้า
และส่งออกมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็พบว่าต่างประเทศมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การอ้างถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ตัวอย่างเช่น ผลการจัดระดับ
สถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
(Trafficking in Persons Report- TIP Report) ที่เคยจัดระดับสถานการณ์ของไทยให้ในระดับสูงสุดที่ Tier 3 
ก่อนที่จะมีการปรับระดับขึ้นมาอยู่ที่ Tier 2 แบบเฝ้าระวัง (Tier 2 Watch List) ผลกระทบของการจัดระดับ
จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในสายตาของผู้บริโภคชาวต่างชาติ และอาจจะส่งผลกระทบต่อมาตรการ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ ตลอดจนมาตรการทางด้านการค้าได้ ด้วยเหตุนี้เอง ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
เอาใจใส่ดูแลเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ สภาพแวดล้อมให้ตอบสนองต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น 

บทบาทของ กสม. ที่ควรจะเป็นในการตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบไปด้วย การก าหนด
เป้าหมายเชิงประเด็นที่ควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โดยมุ่งเน้นในการตอบประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนแบบเฉพาะเรื่อง ร่วมกับการร่วมมือให้การสนับสนุนเชิงเทคนิค และร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล
กับหน่วยงานภาครัฐในการดูแลจัดการปัญหา 

2.  องค์ความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สั่ งสมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหม่ จะเป็นโอกาสที่ท าให้ธุรกิจสามารถที่จะบริหารจัดการห่วง
โซ่การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลท าให้การผลักดันเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
ผ่านช่องทางการสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่การผลิตก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น  ใน
ขณะเดียวกัน การเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ทางอินเทอร์เน็ตยังท าให้เกิดพลังของประชาชนในการเข้ามา
ตรวจสอบประเด็นปัญหาทางด้านสังคมต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพธุรกิจ จึงเป็น
อีกหนึ่งช่องทางที่ส าคัญในการยกระดับความตระหนักรู้ถึงปัญหา พร้อมๆ กับการสร้างพลังประชาชนเพ่ือช่วย
ตรวจสอบ ตรวจตราการเอารัดเอาเปรียบจากภาคธุรกิจ ไปจนถึงการให้การสนับสนุนธุรกิจที่เคารพสิทธิ
มนุษยชน  

ในทางตรงกันข้าม การพัฒนาของเทคโนโลยีก็น ามาซึ่งผลกระทบต่อสิทธิรูปแบบใหม่ๆ เช่น สิทธิใน
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังและพัฒนารูปแบบการดูแลจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน อาทิเช่น ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ การเข้า
มาของเทคโนโลยียังท าให้ผู้บริโภคมีการใช้สื่อออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้น โดยธุรกิจที่ซื้อขาย
ออนไลน์มีจ านวนไม่น้อยที่ไม่ได้ถูกก ากับดูแลโดยภาครัฐ ซึ่งน าไปสู่ปัญหาการหลอกลวงผู้บริโภค เช่น การ
โฆษณาเกินสรรพคุณ การขายสินค้าที่อันตราย เป็นต้น 

บทบาทของ กสม. ที่ส าคัญส าหรับสถานการณ์นี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มที่ส าคัญ คือ  

หนึ่ง กสม. ควรที่จะด าเนินการให้ความรู้ และสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
กับการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน และควรที่จะท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านข้อมูล โดยสร้างองค์ความรู้
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และจัดท าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการจัดท าข้อเสนอแนะให้กับภาคเอกชนถึงแนวทางใน
การปฏิบัติที่ด ีซึ่งอ้างอิงได้จากบทเรียนที่ประสบความส าเร็จจากท้ังในและต่างประเทศ 

สอง กสม. ควรที่จะสนับสนุนกลไกการตรวจสอบประเด็นปัญหาของภาคประชาชนทั่วไป ภาคประชา
สังคมและสื่อ โดยสร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มเสี่ยงและสาธารณชนทั่วไปให้เข้าใจถึงประเด็นและ
ความส าคัญของปัญหา ปลูกฝังความรู้และเสริมสร้างศักยภาพและกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิให้กับ
ภาคประชาสังคม และเสริมสร้างความรู้และสนับสนุนสื่อในการท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบเชิงลึก 

สาม กสม. ควรที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนเชิงเทคนิค และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานข้อมูลกับ
ภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนกลไกการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่  

3. ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน้มที่จะขยายอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ในโลก โดย
การขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจจะมาในรูปแบบของการลงทุนข้ามชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนของจีนในไทยที่ปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้น ผลกระทบที่ส าคัญก็คือ การลงทุนของ
บริษัทข้ามชาติอาจจะกระทบต่อสิทธิของชุมชนที่เคยมีอยู่ดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น การลงทุนของบริษัทข้ามชาติที่
อาจจะก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน การเข้ามาท าธุรกิจแบบครบวงจรในลักษณะผูกขาดของธุรกิจต่างชาติ  
นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลอาจจะมาในรูปของข้อตกลงทางการค้า เช่น ข้อตกลงหุ้นส่วนแปซิฟิก (Trans-
Pacific Partnership) ที่รูปแบบข้อตกลงจะไม่ใช่การเปิดเสรีทางการค้าเพียงอย่างเดียว แต่จะมีข้อตกลงอ่ืนๆ 
ที่อาจจะกระทบสิทธิของประชาชนได้ เช่น เรื่องสิทธิบัตรยา เป็นต้น 

กสม. ควรที่จะด าเนินการผลักดันประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่ตระหนักในวงกว้างมากขึ้น ทั้ง
ในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมีความ
ซับซ้อนในระดับที่สูง เนื่องจากมีผู้เล่นเป็นบรรษัทที่ลงทุนข้ามชาติ และ/หรือ ขอบเขตของการละเมิดอาจจะ
อยู่นอกเขตพรมแดนของประเทศ นอกจากนี้ กสม. ควรที่จะมีส่วนในการร่วมพิจารณา และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ถึงผลกระทบของข้อตกลงทางการค้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

4. เศรษฐกิจไทยในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มมีอัตราเจริญเติบโตเฉลี่ยที่ต่ าลง 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดทางด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการลดลงของขีด
ความสามารถทางด้านการแข่งขันส าหรับสินค้าส่งออกของไทย ในขณะเดียวกัน ระดับหนี้ครัวเรือนต่อมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่อยู่ในระดับที่สูง ท าให้ประเทศไทยมีอุปสงค์ในประเทศที่ค่อนข้างจ ากัด ร่วมกับการ
เจริญเติบโตที่ลดลงของเศรษฐกิจโลก และการค้าขายระหว่างประเทศ ผลที่ตามมาจึงท าให้ธุรกิจมี
ความสามารถในการสร้างก าไรที่ลดลง ซึ่งอาจจะน าไปสู่การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค แรงงาน ผู้ผลิตวัตถุดิบ 
ชุมชน หรือมีพฤติกรรมที่ผูกขาดเพ่ือเร่งสร้างก าไรก็เป็นได้ ตัวอย่างเช่น การลดคุณภาพของสินค้า (ละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค) การลดสวัสดิการ หรือการให้ท างานเกินเวลาโดยไม่จ่ายค่าล่วงเวลา (สิทธิแรงงาน) การเอารัดเอา
เปรียบเกษตรกรภายใต้เครือข่ายพันธสัญญา (สิทธิของผู้ผลิตวัตถุดิบ หรือ supplier) การสร้างมลพิษ การ
ปล่อยของเสียโดยไม่มีการบ าบัด (สิทธิชุมชน) การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือยกระดับราคาสินค้า ซึ่งผิด 
พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า 

เนื่องจากแนวโน้มการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจจะมีทิศทางที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับประเด็นการ
ละเมิดที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท าให้ กสม. ควรที่จะสนับสนุนกลุ่มงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนให้มี
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยผลักดันให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ
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ท างานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนทั้งในเชิงปริมาณ (จ านวนเจ้าหน้าที่) และในเชิงคุณภาพ (ความหลากหลาย
ในองค์ความรู้) 

5. ภาครัฐมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความจ าเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
อนาคต ซึ่งการลงทุนดังกล่าว อาจจะกระทบต่อสิทธิชุมชนได้ เช่น โครงการเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่อาจจะ
ต้องมีการเวนคืนที่ดินของชุมชน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ละแวกใกล้เคียง หรือ การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน อาจจะน าไปสู่การท าลายระบบนิเวศที่ส าคัญ อาทิ เช่น ป่า
ชายเลน แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล เป็นต้น 

กสม. ควรที่จะมีการก าหนดแผนงานตรวจสอบประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนแบบพุ่งเป้าเฉพาะ
เรื่อง เช่น โครงการขนาดใหญ่ โดยให้ความสนใจกับประเด็นดังกล่าวเป็นพิเศษ 

6. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและบริการใน
ระดับโลก โดยธุรกิจของไทยมีทั้งที่เป็นธุรกิจต้นน้ า กลางน้ า ไปจนถึงปลายน้ า ด้วยเหตุนี้เอง ภาครัฐจึงควรที่
จะให้ความส าคัญในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานการผลิต 

บทบาทสนับสนุนที่ส าคัญของ กสม. ส าหรับสถานการณ์นี้คือ การผลักดันการเผยแพร่คู่มือ HRDD ใน
ภาคปฏิบัติให้กับภาคเอกชน รวมทั้งการให้ค าแนะน าทางเทคนิคว่าด้วยการจัดท ารายงานประจ าปีในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 

7. เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยมโดยให้น้ าหนักกับการผลักดันการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ความมุ่งเน้นดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นพหุสังคมของไทย ท า
ให้เกิดการปะทะกันระหว่างสิทธิทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

กสม. ควรที่จะร่วมมือกับภาควิชาการในการวิเคราะห์วิจัยเชิงลึก เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิทาง
วัฒนธรรมที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการน าข้อมูลผลวิจัยไปใช้ในการตัดสินปัญหาอย่างเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ 

8. ไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะแสวงหาความร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกในการดูแลจัดการปัญหาด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

กสม. ควรที่จะมีบทบาทที่ส าคัญใน 2 ด้าน คือ การเฝ้าระวังประเด็นแบบเฉพาะเรื่องทั้งในส่วนของ
ธุรกิจอาเซียนที่เข้ามาลงทุนในไทยแล้วมีปัญหาการร้องเรียนในประเด็นละเมิดสิทธิมนุษยชน และธุรกิจไทยที่
ไปลงทุนในประเทศอาเซียนแล้วมีปัญหาการร้องเรียนในประเด็นละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ กสม. ควรที่
จะมีการประสานงานกับประเทศสมาชิกเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลวในการ
ดูแลจัดการปัญหาสิทธิมนุษยชน 

มิติทางด้านสังคม 

1.  การเข้าสู่สังคมสูงวัย หมายถึง การที่สังคมจะมีจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดขึ้น
จากพัฒนาการทางการแพทย์ที่ท าให้ผู้สูงอายุมีอายุขัยที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น ในขณะที่จ านวนเด็กเกิดใหม่จะมี
จ านวนที่ลดลง ซึ่งส่งผลท าให้องค์ประกอบของแรงงานมีอายุขัยที่เปลี่ยนแปลงไป  
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ผลกระทบของการเข้าสู่สังคมสูงวัยจะเกิดขึ้นในหลายนัยยะต่อประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยใน 
นัยยะที่หนึ่ง จะท าให้เกิดปัญหาแรงงานขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่มีก าลังวังชา (ในบางสาขา เช่น 
ภาคก่อสร้าง) และแรงงานที่มีทักษะ (ในบางสาขา เช่น สาขาการแพทย์) ซึ่งอาจจะกระทบสิทธิแรงงานที่ต้อง
ท างานมากขึ้นกว่าเดิม (ทั้งการขยายอายุเวลาเกษียณ และการท างานล่วงเวลา) นัยยะที่สอง เป็นผลที่ตามมา
จากแรงงานขาดแคลน จะท าให้เกิดการน าเข้าแรงงานต่างด้าวมากขึ้น เพ่ือทดแทนแรงงานในประเทศที่มี
จ านวนลดลง การดูแลจัดการสิทธิแรงงานส าหรับคนต่างด้าวจึงจะมีบทบาทท่ีส าคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เมื่อมีความต้องการแรงงานเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่กฎระเบียบภาครัฐยังมีพัฒนาการที่ตามไม่ทัน จนท า ให้
เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ขึ้น นัยยะที่สามจะเป็นผลกระทบของการมีจ านวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น ที่น าไปสู่ความ
ต้องการการบริการทางการแพทย์ที่มากยิ่งขึ้น ในประเด็นนี้พบว่า ภาคธุรกิจในต่างประเทศที่ได้เข้าสู่สังคมสูง
วัยก่อนหน้าประเทศไทย มักจะมีพฤติกรรมที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค อาทิ เช่น การผูกขาดยา หรือเวชภัณฑ์
ที่จ าเป็น การร่วมมือกันผูกขาดบริการทางการแพทย์ท าให้ต้นทุนการใช้บริการภาครัฐเพ่ิมสูงขึ้น การตรวจตรา
เพ่ือให้กลไกการป้องกันการผูกขาดจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญที่ควรจะค านึงถึงเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงการรักษา
ทางการแพทย์ในราคาท่ีเป็นธรรม 

บทบาทของ กสม. ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ข้างต้น สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 บทบาท คือ 
หนึ่ง การให้ค าแนะน าแก่ภาครัฐในการออกแบบนโยบายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและเคารพในสิทธิที่
ประชาชนพึงได้รับ เช่น ประเด็นอายุการท างาน หลักประกันสุขภาพ สอง กสม. ควรที่จะมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ และควรที่จะพิจารณาให้ความสนใจกับปัญหาโดยเฉพาะเรื่องแรงงานต่าง
ด้าวเป็นพิเศษ สาม กสม. ควรที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิด และควรที่จะให้การ
สนับสนุนภาครัฐในการดูแลจัดการปัญหาที่เก่ียวข้อง 

2.  การผลักดันวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป็นหนึ่งในทิศทางหลักในการพัฒนาทางด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกหลัง ค.ศ. 2015 โดยเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) จะประกอบไปด้วย 17 เป้าหมายและ 169 เป้าประสงค ์

ส าหรับประเทศไทย ภาครัฐมีความมุ่งหมายที่จะต้องด าเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว ท าให้ภาครัฐ
ต้องหันมาให้ความส าคัญกับการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลท าให้
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้รับการส่งเสริมมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้  การด าเนินการของภาครัฐยังมี
แนวโน้มที่จะต้องอาศัยการผลักดันการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นทางด้านสิทธิ
ชุมชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้านบวกต่อการดูแลจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ และโดย
ภาครัฐเอง (ท้ังภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ)  

ในขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกิจเองก็มีความตื่นตัวที่จะให้ความส าคัญกับประเด็นทางด้านสังคมมากยิ่งขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือรักษาภาพลักษณ์ให้กับผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญกับประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน   หรือ
เกิดจากความใส่ใจของภาคธุรกิจเอง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลท าให้การผลักดัน
ความร่วมมือกับภาคธุรกิจจะมีความเป็นไปได้มากยิ่งข้ึน 

บทบาทท่ีจ าเป็นของ กสม. เพ่ือตอบสนองต่อปัจจัยเอ้ือจากภายนอกนี้ ได้แก่ การสนับสนุนการบูรณา
การเชื่อมโยงแผนต่างๆ ของประเทศให้มีประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
กสม. ควรท าหน้าที่ในการให้ความร่วมมือ สนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และควรท าหน้าที่ใน
การประเมินผลการด าเนินการของภาครัฐให้มีความเหมาะสมตามทิศทางท่ีควรจะเป็นอีกด้วย นอกจากนี้ กสม. 
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ค ว ร 
ฉกฉวยโอกาสที่ธุรกิจให้การตื่นตัวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยการสนับสนุนการสร้างเสริมความ
ตระหนักรู้ และการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเป็นเกราะในการป้องกันการสร้างปัญหา 

3.  ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ มีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น 
โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มอาชญากร ที่เข้ามาอาศัยช่องว่างทางด้าน
กฎหมายในการสร้างอิทธิพล และแทรกซึมอยู่ในระบบตลาด ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อธุรกิจท้องถิ่น ใน
ขณะเดียวกัน กลุ่มอาชญากรก็ได้มีการค้ามนุษย์ โดยลักลอบน าแรงงานเข้าเมือง มีการใช้แรงงานเด็ก การค้า
ประเวณี โดยประเทศไทยถูกจัดให้เป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่านและประเทศปลายทางของขบวน
การค้ามนุษย์ และถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับขั้น Tier 2 Watch List จากกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ 
(ซึ่งหากตกอยู่ในอันดับข้ัน Tier 3 จะมีสิทธิที่จะถูกมาตรการกีดกันทางการค้าได้) 

กสม. ควรที่จะให้การสนับสนุนการด าเนินการภาครัฐในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะของ
อาชญากรรมข้ามชาติ โดยส่วนหนึ่งสามารถกระท าได้ผ่านการสนับสนุนความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความรู้  
มาตรฐานสากล รวมไปถึงการท าวิจัยร่วมกับภาคส่วนต่างประเทศ และควรที่จะสนับสนุนการเจรจาระหว่างรัฐ
ในการจัดการปัญหา 

4.  บทบาทของพลเมือง ชุมชน ภาคประชาสังคม สื่อ เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการดูแล 
ตรวจสอบ และจัดการปัญหา ท าให้กระบวนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเป็น
โอกาสที่ภาครัฐจะผลักดันการสร้างภาคีในการดูแลจัดการประเด็นปัญหาด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

บทบาทสนับสนุนที่ส าคัญของ กสม. จะประกอบไปด้วย การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 
ข้างต้น โดยการขยายช่องทางการเข้าถึง กสม. ให้เปิดกว้างและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และควรสนับสนุน
กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การให้ค าปรึกษากับผู้ร้องทุกข์ การปรับปรุงกลไกการปกป้องผู้พิทักษ์
สิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการสนับสนุนการช่วยเหลือให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม กระบวนการเยียวยาของ
ศาล และการพัฒนากลไกการไกล่เกลี่ยนอกศาลในกระบวนการแก้ไขข้อพิพาท 

5.  ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับประเด็นทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  โดยผู้บริโภค
บางส่วนเริ่มให้ความส าคัญกับธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจในลักษณะที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ท าให้ภาค
ธุรกิจต้องหันมาดูแลรักษาภาพลักษณ์ในการด าเนินธุรกิจ ให้มีความเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กระแสการให้ความส าคัญกับประเด็นทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเป็นโอกาสส าคัญที่  กสม. ควร
ที่จะเร่งปลูกฝัง ให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจให้กับ
ภาคเอกชน 

มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 

1.  ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่มเสื่อมโทรมลง ในขณะที่ความต้องการ
ใช้ทรัพยากรมีมากยิ่งข้ึน ท าให้โอกาสที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งในการเข้าถึงทรัพยากรมีมากยิ่งข้ึน 

บทบาทที่ส าคัญของ กสม. คือ การรวบรวมและประมวลผลเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง และให้ การ
สนับสนุน แลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการดูแลจัดการปัญหา  
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2.  การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติยั ง ไ ม่ เป็นธรรม  โ ดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง  การจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ (ดิน ป่าไม้ น้ า ทรัพยากรชายฝั่งทะเล และแร่) ซึ่ ง
เกิดข้ึนจากความไม่เสมอภาคในสิทธิและอ านาจการจัดการทรัพยากร จึงน าไปสู่ข้อพิพาทในระดับพ้ืนที่ระหว่าง 
ภาครัฐ เอกชนและชุมชน โดยในบางกรณีได้น าไปสู่การใช้ความรุนแรงในการจัดการปัญหา  

การดูแลจัดการในประเด็นข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยบทบาทของ กสม. ที่ส าคัญ 4 ด้าน
ได้แก่ หนึ่ง การให้ข้อมูลกับภาครัฐถึงประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนในมุมมองของผู้ร้องเรียน สอง การตรวจสอบและ
เฝ้าระวังปัญหาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการขนาดใหญ่ การแย่งชิงทรัพยากร การ
ท าลายสิ่งแวดล้อม สาม การให้ความรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี เช่น ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นเป็นประจ าในส่วน
ของการท า EIA และ EHIA เพ่ือเป็นแนวทางให้ภาคเอกชนเตรียมด าเนินการอย่างเหมาะสม และ สี่ กสม. ควร
ที่จะให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ (เช่น การให้มีกฎหมาย Anti SLAPP การให้มีการคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนหรือ
ผู้ให้ข้อมูล (whistle blower) และการสนับสนุนให้ท า RIA) 

มิติทางด้านธรรมาภิบาล 

1.  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาความอ่อนแอทางด้านธรรมาภิบาล  โดยผลการ
ประเมินดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI) ได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 38 (เต็ม 
100) และถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 76 จากอันดับทั้งหมด 168 ประเทศท่ัวโลก  

ปัญหาด้านธรรมาภิบาลส่งผลต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 3 ระดับ โดยในระดับแรกจะเป็น
ปัญหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการปัญหา ซึ่งการขาดธรรมาภิบาลสะท้อนถึงปัญหาการขาดการ 
บูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหา ในระดับที่สอง จะเป็นปัญหากลไกการ
ตรวจสอบภายในของภาครัฐ ที่อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ และถูกแทรกแซงได้โดยผู้มีอิทธิพล หรือกลุ่มธุรกิจ การ
ขาดกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานที่เข้มแข็ง ท าให้การด าเนินงานของภาครัฐในขั้นตอนแรกขาดแรง
กระตุ้นในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน ในระดับที่สาม เจ้าหน้าที่ภาครัฐบางส่วน เข้ามามีส่วนร่วมรู้
เห็นในการกระท าความผิด เรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในต้นตอของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสีย เอง ปัญหาทั้ง
สามระดับจึงท าให้การดูแลการจัดการปัญหาด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐยังมีช่องว่างในการพัฒนา
อีกมาก 

การต่อสู้กับปัญหาธรรมาภิบาล ต้องอาศัยบทบาทของ กสม. ที่ส าคัญ คือ หนึ่ง การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของภาครัฐว่าเป็นไปตามหลักการแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : การปฏิบัติตาม
กรอบการคุ้มครอง เคารพ เยียวยา (Guiding Principles on Business and Human Rights : 
Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy' Framework – UNGP) หรือไม่ 
อย่างไร สอง การตรวจสอบกลไกการตรวจสอบของภาครัฐ (Check and Balances) ว่ามีการด าเนินการที่
เข้มข้น ไม่ล าเอียงและด าเนินการในลักษณะที่ควรจะเป็นหรือไม่ และสาม กสม. ควรที่จะสนับสนุนการสร้าง
ภาคีเชิงบวก ที่หนุนเสริมพลังการต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือลดทอนปัญหาของระบบอุปภัมถ์และ
การแทรกแซงของผู้มีอิทธิพล  
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2.  รฐัวิสาหกิจยังขาดการก ากับดูแลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการด าเนินงานด้อย
คุณภาพ และปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอาจจะเป็นประเด็นที่ถูกค านึงถึงน้อยที่สุด (ยกเว้นกรณีที่มีกลุ่มบุคคลที่
ดูแลสิทธิบางประเภท เช่น กลุ่มสหภาพแรงงานที่ดูแลสิทธิแรงงาน) 

กสม. ควรที่จะเข้ามาตรวจสอบประเด็นปัญหาร้องเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจโดยตรง โดย
มุ่งเน้นให้เป็นกรณีที่ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ และควรที่จะพิจารณาไม่เพียงแต่การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง แต่
ควรที่จะพิจารณาไปถึงกลไกการประเมินตรวจสอบรัฐวิสาหกิจว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่อีกด้วย 
นอกจากนี้ กสม. ควรที่จะด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานภาครัฐ ถึงแนวทางในการปฏิบัติที่ดี 
หรือข้อควรระวังที่มักจะเกิดข้ึนที่น าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

3.  ปัญหาด้านกฎหมายและกฎระเบียบ กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากล มีปัญหาความ
ล่าช้าในการพิจารณาตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย และ/หรือ มีปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  และ/หรือ ขาดการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน และ/หรือ มุ่งที่จะควบคุมมากกว่าที่จะสนับสนุนการ
พัฒนาในระยะยาว ซึ่งทั้งหมดขั้นต้น ท าให้เกิดช่องโหว่ที่ภาคธุรกิจสามารถละเมิดสิทธิของประชาชนได้ จึงควร
ที่จะมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแล ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ภาครัฐปรับปรุงกฎ ระเบียบ และแนวทาง
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ท าความตกลงเอาไว้กับ
ต่างประเทศ 

กสม. ควรที่จะมีการจัดท าประมวลสรุปข้อร้องเรียนออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท ากฎหมายที่
ส าคัญๆ ของภาครัฐ 

4.  ปัญหาส าหรับระบบยุติธรรม ระบบยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถอ านวยความ
ยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากความโปร่งใส ปัญหาในด้านระบบยุติธรรม สามารถเกิดขึ้น
ได้ในหลายลักษณะ เช่น การมีโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งกฎระเบียบ กฎหมาย หรือ สิ่งก่อสร้าง เช่น แหล่งพักพิง
ส าหรับเหยื่อผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือ กลไกการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด เช่น ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ล่าม 
หรือ เกิดจากการแทรกแซงจากกลุ่มการเมือง กลุ่มผู้มีอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ ที่ท าให้กลไกความยุติธรรม
ขาดความโปร่งใส หรือการขาดกลไกการดูแลเป็นพิเศษ ส าหรับผู้ที่แจ้งเบาะแส ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน หรือ ผู้
ที่ถูกฟ้องเพ่ือไม่ใหม้ีโอกาสเปิดเผยข้อมูล (Strategic lawsuit against public participation: SLAPP) 

บทบาทที่ส าคัญของ กสม. ในการลดทอนปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบยุติธรรม จะประกอบไปด้วย การ
ให้การสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิกับผู้ที่ถูกละเมิด กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป (เช่น การให้ค าปรึกษากับผู้
ร้องทุกข์ การให้ข้อมูลกับกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและประชาชนทั่วไป) ในขณะเดียวกัน กสม. ก็
ควรที่จะร่วมกับภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต ารวจ อัยการและศาล เพ่ือให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

สถานการณ์ที่ส าคัญ และบทบาทของ กสม. ที่ควรจะเป็นสามารถที่จะสรุปความเชื่อมโยงได้ ดัง
แผนภาพด้านล่าง 

 



 

5-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย  



 

5-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย  

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

5-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย  

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

5-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย  

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

5-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย  

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

5-23 

5.2.2 สถานการณ์ส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนจากในและต่างประเทศ และแนวโน้มด้านสิทธิมนุษยชน
และการประกอบธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ 

ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญที ่กสม. ควรจะมีบทบาทเกี่ยวข้อง โดย
การน าเสนอจะจ าแนกออกเป็นรายกลุ่ม รวม 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาคภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มภาคธุรกิจ กลุ่ม
สังคม/ประชาชนทั่วไป กลุ่มภาคีร่วมอ่ืนๆ (ประชาสังคม สื่อและภาควิชาการ) และกลุ่มต่างประเทศ ดังนี้ 

กลุ่มภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ  

ในส่วนของกลุ่มภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจจะมีสถานการณ์ที่ส าคัญคือ  

1.  ภาครัฐก าลังด าเนินการจัดท าแผน NAP ซึ่งทาง กสม. ควรจะมีบทบาทในการให้ค าปรึกษากับภาครัฐ 

2.  รัฐบาลไทยได้เข้าร่วมภาคีสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แต่ยังพบปัญหาใน 2 มิติ ได้แก่ 
มิติความครอบคลุมที่ภาครัฐยังไม่เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาองค์การระหว่างประเทศบางฉบับ และมิติของการ
ผลักดันกฎหมายให้ครอบคลุมตามสนธิสัญญาที่ได้ท าการรับรอง ในส่วนนี้ ทาง กสม. ควรเข้ามาให้ค าแนะน าทั้งใน
แง่ของความเหมาะสม และความจ าเป็นในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาที่เหลือ และในแง่ของความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างกฎหมายที่บังคับใช้อยู่กับมาตรฐานที่ควรจะเป็น 

3.  ภาครัฐเริ่มให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจ เช่น กรณีการค้ามนุษย์ ในความเห็นของคณะผู้วิจัยมองว่า กสม. ควรมีการก าหนดกลุ่มประเด็ น
ปัญหาเฉพาะที่สอดคล้องกับภาครัฐ เพ่ืออาศัยโอกาสที่ภาครัฐให้ความสนใจเพื่อให้ข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสม 

4.  ภาครัฐยังขาดการเชื่อมโยงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเข้ากับแผนพัฒนาของประเทศอย่างชัดเจนและ
ครอบคลุม การผลักดันในเชิงนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐจะมีการพัฒนาได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับทาง กสม. ว่า
จะสามารถผลักดันการเชื่อมโยงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญเข้ากับแผนพัฒนาของประเทศได้มากน้อย
เพียงใด 

กลุ่มภาคธุรกิจ 

ในส่วนของกลุ่มภาคธุรกิจจะมีสถานการณ์ท่ีส าคัญ คือ 

1.  ภาคธุรกิจยังมีความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่ค่อนข้างจ ากัด บทบาทใน
การให้ข้อมูลและการสร้างความตระหนักรู้จึงเป็นบทบาทที่ส าคัญที่ควรจะด าเนินการ 

2.  ภาคธุรกิจให้ความร่วมมือกับ กสม. ในการให้ข้อมูลเมื่อถูกร้องถามในระดับที่ดี แต่ในความเป็นจริง
ภาคธุรกิจก็ยังคงมีความกังวลในบทบาทของ กสม. อยู่ การปรับบทบาทของ กสม. ให้ท างานในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น 
เช่น การสร้างภาคีต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจจะช่วยปรับภาพลักษณ์ขององค์กรได้ดี 

3.  ภาคธุรกิจยังขาดการบูรณาการกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนเข้ากับระบบประเมินความ
เสี่ยงของธุรกิจ ดังนั้น กสม. ควรที่จะผลักดันเผยแพร่คู่มือ HRDD ในภาคปฏิบัติ และควรให้ค าแนะน าทางเทคนิค
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ในการจัดท ารายงานประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีการตั้งกลไกภายในองค์กรเพ่ือสนับสนุนการคุ้มครอง
ด้านสิทธิมนุษยชน 

4.  ภาคธุรกิจด าเนินการตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนโดยสมัครใจและไม่ได้ถูกบังคับด้วยกฎหมาย ดังนั้น 
กลไกที่จะผลักดันในเชิงบวกที่ดี คือ การร่วมมือกับองค์กร หรือสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในสังคมเพ่ือ
สนับสนุนกลไกเกี่ยวกับปัญหาการประกอบธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมถึงการให้แรงจูงใจที่เหมาะสม เช่น สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น อีกแนวทางหนึ่ง คือ การประสานความร่วมมือกับกลุ่มนักลงทุนเชิง
สถาบัน เพ่ือให้ประเด็นด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญในการเลือกลงทุนในธุรกิจ 

5.  ประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนคาดว่าจะเกิดขึ้นกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ได้รับสัมปทานจาก
ภาครัฐ กสม. ควรที่จะมีการตั้งกลไกการเฝ้าระวังปัญหาเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

6.  ภาคธุรกิจมีความคุ้นเคยกับหลักการ CSR และบางส่วนมีความคุ้นเคยกับหลักการ Governance 
กสม. ควรที่จะอาศัยกรอบธรรมาภิบาลในการผลักดันด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เช่น การผนวกเรื่องสิทธิ
มนุษยชนให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ โดยมีการตั้งเป้าหมายให้ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนควร
ได้รับความใส่ใจเป็นหลักการพื้นฐานส าคัญ เช่นเดียวกับหลักการ Governance 

กลุ่มสังคม/ประชาชนทั่วไป 

ในส่วนของกลุ่มสังคม/ประชาชนทั่วไปจะมีสถานการณ์ท่ีส าคัญ คือ 

1.  ประชาชนทั่วไปยังมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านสิทธิมนุษยชนที่จ ากัด กสม. จึงควรที่จะท าหน้าที่ให้ความรู้
พ้ืนฐานให้กับประชาชนทั่วไป รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิด 

2.  ประชาชนทั่วไปมักจะถูกละเมิดสิทธิโดยภาคธุรกิจในประเด็นแรงงาน แรงงานข้ามชาติ ชุมชนและ
กลุ่มเปราะบาง ทั้ง 4 กลุ่มนี้ควรที่จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยทาง กสม. ควรจัดท ากรณีศึกษาร่วมที่ให้ความรู้
กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่มถึงสิทธิที่มักจะถูกละเมิด หรือสามารถถูกละเมิดโดยการด าเนินการของภาคธุรกิจ 

3.  ประชาชนบางส่วนมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการปกป้องสิทธิของตน กสม. จึงควรขยาย
โอกาสในการเข้าถึงของประชาชนกลุ่มนี้ให้มากยิ่งขึ้นและควรที่จะมีการติดต่อประสานงานกับกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
โดยบทบาทที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การสนับสนุนให้ข้อมูล ให้ความรู้ในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
แน่ใจว่าเสียงของประชาชนได้ถูกพิจารณาภายใต้กระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

กลุ่มภาคีร่วมอ่ืนๆ (ภาคประชาสังคม สื่อและภาควิชาการ) 

ในส่วนของกลุ่มภาคีร่วมอื่นๆ จะมีสถานการณ์ท่ีส าคัญคือ 

1.  ภาคประชาสังคมและสื่อ เข้ามามีบทบาทในการดูแลตรวจสอบพิทักษ์สิทธิมากยิ่งขึ้น การด าเนินการที่
ควรจะเป็นของ กสม. คือ การสร้างพลังของภาคประชาสังคมและสื่อให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนทั้งในเรื่อง
ของการให้ข้อมูล ค าปรึกษา รวมทั้งสนับสนุนกลไกการปกป้องคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนและผู้ ให้ข้อมูล 
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นอกจากนี้ กสม. ควรที่จะสนับสนุนภาคสื่อในการท าหน้าที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเชิงลึกให้มาก
ยิ่งขึ้นอีกด้วย 

2.  บทบาทของภาควิชาการในปัจจุบันยังมีบทบาทที่จ ากัด ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากข้อจ ากัดทางด้าน
ข้อมูล กสม. จึงควรที่จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นกลางตามหลักวิชาการ และควรที่จะท าหน้าที่เป็นคลังข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (เช่น 
ข้อมูลมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อสรุปจากผลงานวิจัยเชิงลึก ตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จของทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น) รวมทั้งการเผยแพร่
ความรู้ไปยังกลุ่มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

กลุ่มต่างประเทศ 

ในส่วนของกลุ่มต่างประเทศ จะมีสถานการณ์ท่ีส าคัญ คือ 

1.  ต่างประเทศมีการพัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ เป็นหลักสากลเพ่ือที่จะดูแลปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น กสม. จึงควรที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เปิดรับเอามาตรฐาน
ใหม่ๆ มาผลักดันให้เกิดการปรับใช้ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

2.  ต่างประเทศมีกลไกการเฝ้าระวังและตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจข้ามชาติ และธุรกิจที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว กสม.  จึง
ควรที่จะเข้าไปมีบทบาทในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานข้อมูลที่ส าคัญให้กับหน่วยงานภาครัฐในการ
ด าเนินการต่อไป 

3.  การเสนอรายงานทบทวนสิทธิมนุษยชนของประเทศตามกลไก UPR ช่วยผลักดันภาครัฐให้เห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการปัญหาด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จึงเป็นโอกาสที่  กสม. จะเข้ามามีส่วนสนับสนุนการ
ท างานของภาครัฐ โดยให้ข้อมูลเชิงเทคนิคและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาครัฐ 

5.2.3 สถานการณ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่สะท้อนจากมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

ในส่วนนี้จะเป็นการสังเคราะห์สถานการณ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในภาพรวมจากข้อมูล
แบบสอบถามที่ได้จากผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย โดยค าถามในภาพรวมจะแบ่งออกเป็น 6 ข้อ ประกอบไปด้วย
ค าถามหลัก 1 ค าถามที่สะท้อนถึงขนาดของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน และ 5 ค าถามที่สะท้อนถึง
ความสามารถในการจัดการปัญหาของแต่ละภาคส่วน โดยในการส ารวจจะแบ่งภาคส่วนออกเป็น 5 กลุ่มที่ส าคัญ 
ได้แก่  

1.  ความพอเพียงและความเหมาะสมของกฎหมาย/กฎระเบียบและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

2.  บทบาทของภาครัฐในปัจจุบันในการคุ้มครองและดูแลจัดการปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจ 
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3.  บทบาทของภาคธุรกิจในปัจจุบันในการคุ้มครองและดูแลจัดการปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจ 

4.  บทบาทของภาคีร่วมอ่ืนๆ (ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อ ภาควิชาการและต่างประเทศ) 
ในปัจจุบันในการคุ้มครองและดูแลจัดการปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 

5.  บทบาทของ กสม. ในปัจจุบันในการคุ้มครองและดูแลจัดการปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจ 

การประเมินจะอาศัยมาตรวัดคะแนนตั้งแต่ 1-5 โดยคะแนนที่เท่ากับ 1 หมายถึงน้อยที่สุด และคะแนนที่
เท่ากับ 5 หมายถึงมากที่สุด โดยคะแนนที่เท่ากับ 3 หมายถึงขนาดของปัญหา หรือระดับความสามารถในการ
จัดการอยู่ในระดับที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ผลการประเมินในแต่ละข้อ1 รวมทั้งผลการสังเคราะห์สถานการณ์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.  ขนาดของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการด าเนินการของภาคธุรกิจในประเทศไทย 

ในภาพรวม ตัวแทนจากทุกกลุ่มมีความเห็นที่ตรงกันว่าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ในระดับที่
ค่อนข้างสูง โดยมุมมองของ กสม. และภาคประชาสังคมจะเห็นตรงกันว่าปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจอยู่ในระดับที่ค่อนข้างมาก ในขณะที่กลุ่มภาครัฐและภาคเอกชนแม้ว่าจะมีความเห็นที่สอดคล้องกัน
ว่าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของทุกๆ กลุม่อย่างมีนัยส าคัญ  

ผลการประเมินได้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลระหว่างกลุ่ม โดยกลุ่ม  กสม. และภาค
ประชาสังคมจะมีข้อมูลที่มากกว่า มีความเข้าใจในประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ลึกซึ้งกว่า การแก้ไขปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญสุดอันดับแรกจึงอยู่ที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความรู้ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างกลุ่ม ความเข้าใจในประเด็นปัญหาและยอมรับการมีอยู่ของปัญหาจะเป็นจุดเริ่มที่ส าคัญที่น าไปสู่การสร้าง
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในอนาคต 

                                                           
1  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งสิน้ 105 คน ประกอบไปด้วย ผู้เข้าร่วมจาก กสม. 28 คน ตัวแทนจากภาครัฐจ านวน 18 คน 

ตัวแทนจากภาคเอกชน 43 คน และตัวแทนจากภาคประชาสังคม สือ่และภาควิชาการจ านวน 16 คน ท้ังนี้ มีผู้เข้าร่วมบางคน
เลือกที่จะไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม การน าเสนอผลการตอบแบบสอบถามจะใช้ค่าเฉลี่ยของผู้ตอบ
แบบสอบถามแตล่ะกลุ่ม และค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มจะมาจากการค านวณค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มอีกทอดหนึ่ง โดยให้
ค่าถ่วงน้ าหนักที่เท่ากัน 
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 2. ความพอเพียงและเหมาะสมของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานต่างๆ ที่ควบคุมและป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

ในแง่ของความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎหมาย กสม. มีมุมมองว่าสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศ
ไทยยังขาดกฎหมาย กฎระเบียบและการยอมรับมาตรฐานต่างๆ ที่เพียงพอที่จะควบคุมและป้องกันการละเมิดสิทธิ 
ซึ่งเป็นมุมมองที่สอดคล้องกันกับผลคะแนนของภาคเอกชน แต่ภาคเอกชนจะให้ระดับความเพียงพอและเหมาะสม
ในระดับท่ีสูงกว่า ส าหรับภาครัฐมองว่ากฎหมายและกฎระเบียบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่ควรที่จะเข้าไปแก้ไข
ปรับปรุงเพ่ิมเติมมากเท่าใดนัก ในขณะที่ภาคประชาสังคมให้คะแนนความเพียงพอและเหมาะสมของกฎหมายอยู่
ในระดับท่ีสูง  

ผลการประเมินให้ข้อมูลที่น่าสนใจ เนื่องจากผลการประเมินมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่าง
กลุ่ม กสม. และกลุ่มภาคประชาสังคม การให้คะแนนในระดับต่ าของ กสม. สะท้อนภาพว่า กสม. มีข้อมูลในระดับ
ที่สูงมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ และควรที่จะมีบทบาทที่ส าคัญในการชี้แนะกลุ่มภาครัฐในการปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมาย
และการยอมรับมาตรฐานสากลเพ่ือน าไปสู่การสร้างระบบกฎหมายที่เพียงพอและเหมาะสมในการจัดการด้านธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง 
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3.  บทบาทของภาครัฐในปัจจุบันในการคุ้มครองและดูแลจัดการปัญหา 

เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของภาครัฐในปัจจุบันในการคุ้มครองและดูแลจัดการปัญหา พบว่ามีเพียงมุมมอง
ของภาครัฐเองที่มองว่าตนเองท างานได้ในระดับที่ดีตามมาตรฐาน ในขณะที่กลุ่มอ่ืนๆ มองว่าภาครัฐยังมีช่องว่างใน
การคุ้มครองและดูแลปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจอยู่ แต่กระนั้น แต่ละกลุ่มก็มีมุมมองเกี่ยวกับ
ช่องว่างของบทบาทของภาครัฐที่แตกต่างกัน โดยภาคเอกชนมองว่าภาครัฐด าเนินการได้ดีพอสมควรแล้ว เพียงแต่
ยังมีข้อบกพร่องอยู่เล็กน้อย ในทางตรงกันข้าม ภาคประชาสังคมมองว่าภาครัฐด าเนินการได้ในระดับที่ไม่ดีอย่าง
มาก มุมมองของ กสม. ต่อบทบาทภาครัฐจะอยู่ในระหว่างกลางระหว่างมุมมองของภาคเอกชนกับมุมมองของภาค
ประชาสังคม บทบาทของ กสม. ที่ส าคัญ จึงอยู่ที่การประสานความเห็นของภาคเอกชนกับภาคประชาสังคมบน
พ้ืนฐานของความเป็นกลาง เพ่ือประมวลผลออกมาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทบาทภาครัฐที่เหมาะสมให้
ภาครัฐน าไปปรับปรุง พัฒนาตนเองต่อไป 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

5-29 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย  

 

4. บทบาทของภาคธุรกิจในปัจจุบันในการคุ้มครองและดูแลจัดการปัญหา 

ในส่วนของบทบาทของภาคธุรกิจ/การรวมกลุ่มธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ในการเข้ามาเป็นกลไกในการจัดการ
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน พบว่าภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มองว่าธุรกิจมีการด าเนินการคุ้มครองและ
ดูแลจัดการปัญหาได้ในระดับท่ีเกือบได้มาตรฐานแล้ว แต่กลุ่ม กสม. และภาครัฐยังมองว่าธุรกิจยังมีช่องว่างในการ
พัฒนาบทบาทอยู่พอสมควร โดยคะแนนประเมินของกลุ่ม กสม. จะให้ขนาดของช่องว่างที่สูงกว่าของภาครัฐ  

ผลการประเมินในส่วนนี้ บ่งชี้ว่า กสม. ควรที่จะท าหน้าที่สนับสนุนภาคเอกชนในการสร้างระบบคุ้มครอง
และจัดการปัญหา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลช่องว่างที่มากที่สุด ในขณะเดียวกันการที่จะผลักดันปัญหาให้เกิด
การแก้ไขอย่างยั่งยืนยังต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ เนื่องจากภาครัฐเองก็มีข้อมูลช่องว่า งของ
บทบาทของภาคเอกชนในระดับหนึ่งเช่นเดียวกัน  
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5.  บทบาทของภาคีอ่ืนๆ (ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อ ภาควิชาการและต่างประเทศ)  ใน
ปัจจุบันในการคุ้มครองและดูแลจัดการปัญหา 

ผลการประเมินบทบาทของภาคีอ่ืนๆ ในการคุ้มครองและดูแลจัดการพบว่า ทุกๆ กลุ่มมองว่าบทบาทของ
ภาคีอ่ืนๆ ได้ท าหน้าที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีได้มาตรฐานอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของภาครัฐและภาค
ประชาสังคมที่ให้คะแนนในระดับท่ีสูง 

เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันบ่งชี้ว่าทุกๆ กลุ่มน่าจะมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของภาคีเครือข่ายที่
ใกล้เคียงกัน คณะผู้วิจัยมองว่าทุกๆ กลุ่มเข้าใจถึงบทบาทที่เป็นอยู่และยอมรับข้อจ ากัดของบทบาทของภาคี
เครือข่ายภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ในระดับเดียวกัน ท าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มอาจจะไม่ใช่
ทางออกในการพัฒนาบทบาทของกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้น ทางออกในการผลักดันบทบาทของ
ภาคีอ่ืนๆ อาจจะต้องอาศัยการกระตุ้นให้เกิดสิ่งใหม่ๆ (radical change) ที่เป็นนวัตกรรมในการดูแลและจัดการ
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 
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6.  บทบาทของกสม. ในปัจจุบันในการคุ้มครองและดูแลจัดการปัญหา 

มุมมองต่อบทบาทของ กสม. ในภาพรวมพบว่าบทบาทของ กสม. ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง
จะได้มาตรฐาน โดยกลุ่มภาครัฐจะให้คะแนนบทบาทที่สูงมากเป็นพิเศษ ในขณะที่กลุ่มภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมมองว่าบทบาทของ กสม. มีช่องว่างที่จะพัฒนาให้ถึงมาตรฐานในระดับเล็กน้อย ประเด็นที่น่าสนใจคือ 
มุมมองของ กสม. เองกลับมองว่าบทบาทของ กสม. ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ ากว่ามาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญ 

คณะผู้วิจัยประเมินว่า การเก็บข้อมูลภายใน กสม. น่าจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปรับปรุงบทบาทของ 
กสม. ให้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนาบทบาทของ กสม. ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส าคัญที่จะช่วยเสริมการพัฒนาศักยภาพของตัว กสม. 
เองในการคุ้มครองและดูแลจัดการปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 
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5.3  รูปแบบการท างานเพื่อดูแลจัดการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และรูปแบบ ที่ กสม. 
ด าเนินการอยู ่

 ในปัจจุบัน ประเด็นด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนจะมีความเกี่ยวพันกับหลายภาคส่วน โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ในภาพรวมสามารถจ าแนกกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกได้เป็น 5 กลุ่ม ซึ่งมีบทบาทที่เชื่อมโยงแตกต่าง
กัน ดังนี้ 

1. ภาครัฐ 

บทบาทของภาครัฐตามหลักการ UNGP  ก าหนดให้ภาครัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองไม่ให้มีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนจากองค์กรของรัฐหรือบุคคลที่สาม ซึ่งหมายรวมถึงองค์กรภาคธุรกิจ ทั้งนี้ รัฐจะต้องดูแลจัดการสิทธิ 
ซึ่งแบ่งได้ออกเป็น 3 บทบาท ได้แก่ บทบาทในการเคารพสิทธิ บทบาทในการปกป้องสิทธิ และบทบาทในการเติม
เต็มสิทธิ โดยสามารถสร้างกลไกการผลักดันสิทธิมนุษยชนไปสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่ งต้องอาศัยการก าหนดนโยบายของ
ภาครัฐในระดับชาติ ร่วมกับการอาศัยกลไกทางกฎหมาย และมาตรฐานระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมกับ
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ประชาชนเพื่อท าการวางแผน จัดล าดับความส าคัญ และตัดสินใจเชิงนโยบาย นอกจากนี้ ภาครัฐควรที่จะต้องมีการ
ก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และกลไกการตรวจสอบ ประเมินและกลไกการสร้างความรับผิดชอบ เพ่ือสนับสนุนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย นอกเหนือจากการคุ้มครองแล้ว เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น รัฐจะต้อง
จัดให้มีการเยียวยา (remedy) ที่เหมาะสม รวมทั้งเรียกร้องให้องค์กรภาคธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
และเยียวยาเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนด้วย ไม่ว่าโดยกิจการนั้นเอง หรือการรวมกลุ่มองค์กรภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้องที่ได้รวมกันเป็นสมาคมธุรกิจ นอกจากจะเป็นมาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังเป็น
การชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันจะเกิดจากการประกอบธุรกิจ  

 ในขณะเดียวกัน บทบาทของภาครัฐอีกประการหนึ่งที่ส าคัญ คือ การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจจะมี
การด าเนินธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้เช่นเดียวกัน รูปแบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เหมาะสม
อ้างอิงจากค าแนะน าของ OECD จะเน้นการให้อ านาจบอร์ดบริหารรัฐวิสาหกิจที่ค่อนข้างอิสระในการตัดสินใจ
ด าเนินธุรกิจ (autonomy) แต่ในขณะเดียวกันภาครัฐก็จะมีกลไกการประเมินและตรวจสอบ (monitoring) เพ่ือให้
แน่ใจว่าการด าเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจนั้นมีความเหมาะสม ท้ายที่สุดภาครัฐจะมีการก าหนดคุณและโทษที่ชัดเจน
เพ่ือสร้างกลไกการรับผิดชอบ (accountability) เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้การด าเนินธุรกิจมีความเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนอย่างแท้จริง 

 บทบาทท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของภาครัฐ คือ กลไกการตรวจสอบและประเมินภายใน ( institution) ซึ่ง
หมายถึง ภาครัฐจะมีกลไกการตรวจสอบและประเมินตนเองว่าได้มีการด าเนินการตามบทบาทที่ควรจะเป็นได้มาก
น้อยเพียงใด 

2.  ภาคธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจ 

 ภาคธุรกิจ (ในที่นี้หมายรวมถึงบรรษัทข้ามชาติ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาด
หลักทรัพย์ และรัฐวิสาหกิจ) มีหน้าที่เคารพสิทธิมนุษยชน หลักการ UNGP ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อการ
เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งได้มีการเรียกร้องให้ธุรกิจหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อ
สิทธิมนุษยชนผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ของตน และแก้ไขผลกระทบดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้น และพยายามป้องกันหรือลด
ผลกระทบที่เสียหายต่อสิทธิมนุษยชนที่มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการประกอบกิจการของภาคธุรกิจ ผลิตภัณฑ์
หรือการบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน แม้ว่าธุรกิจจะไม่ได้มีส่วนสนับสนุนต่อผลกระทบดังกล่าวก็ตาม และเมื่อ
ภาคธุรกิจรู้ว่าตนเองเป็นผู้ก่อหรือมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบเสียหาย ธุรกิจก็ควรจัดให้มีหรือให้ความร่วมมือในการ
เยียวยาผ่านกระบวนการที่ชอบธรรม 

 นอกจากบทบาทที่ภาคธุรกิจจะต้องค านึงถึงในแง่ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มประชาชนทั่วไป
แล้ว ภาคธุรกิจยังมีบทบาทส าคัญใน 3 ด้าน ประกอบไปด้วย 1. บทบาทในการตรวจสอบและประเมินภายใน
องค์กร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน 2. บทบาทในการผลักดันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
เข้าไปจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบ/สินค้าขั้นกลางที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือ ค าแนะน าแก่ผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทานให้พิจารณาและเลือกที่จะด าเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิ
มนุษยชนมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนนี้ธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจที่มีอ านาจต่อรองอยู่เหนือเครือข่ายเกษตรพันธสัญญาควรที่
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จะให้ความเคารพ ไม่ละเมิดสิทธิของเกษตรกรภายใต้เครือข่ายเช่นเดียวกัน และ 3. บทบาทในการตรวจสอบคู่
แข่งขันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนการรวมภาคีเครือข่ายในอุตสาหกรรมเพ่ือร่วมกันเรียนรู้
และสร้างมาตรฐานที่ดีในการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

3.  ประชาชนทั่วไป 

 ประชาชนทั่วไปมักจะเป็นผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยรู้ตัว
หรือไม่ก็เป็นได้ การละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถเกิดขึ้นได้ในหลากหลายลักษณะ โดยผู้บริโภคอาจจะไม่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง หรือซื้อขายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามข้อมูลที่โฆษณา หรือแม้แต่การละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น  

กลุ่มแรงงานมักจะถูกละเมิดสิทธิได้ในหลายรูปแบบ เช่น สภาพการท างานที่ไม่เหมาะสม การยกเลิกการ
จ้างอย่างไม่เป็นธรรม หรือการก าหนดเงื่อนไขการท างานที่ไม่เหมาะสมตามมาตรฐานของ ILO นอกจากนี้ แรงงาน
ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะออกนอกระบบมากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มท างานอิสระ ( freelance) แรงงานนอกระบบ 
แรงงานผู้ลี้ภัย การละเมิดสิทธิแรงงานรูปแบบใหม่ๆ เป็นเรื่องที่น่าจับตาในอนาคต  

ผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิที่สามารถถูกละเมิด ได้แก่การไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน และการเลือกปฏิบัติกับผู้
ถือหุ้น อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองอย่างดีโดย ก.ล.ต. ในระดับหนึ่งอยู่เรียบรัอยแล้ว  

สิทธิชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิที่ส าคัญ ธุรกิจสามารถละเมิดสิทธิชุมชนได้หากกลไกการรับฟังความคิดเห็น 
EIA และ EHIA ไม่มีความสมบูรณ์และไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง  

นอกจากนี้ ภายใต้ระเบียบกฎหมายในปัจจุบันยังไม่เอ้ืออ านวยในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และผู้พิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน ซึ่งอาจจะท าให้ทั้งสองฝ่ายถูกกลั่นแกล้งละเมิดสิทธิได้ ท้ายที่สุด ในกลุ่มประชาชนทั่วไปยังมีกลุ่มที่
เปราะบาง ซึ่งหมายถึงกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะถูกละเมิด ซึ่งบางส่วนอาจจะมีความเปราะบางในแง่ของฐานะทาง
เศรษฐกิจ ในบางส่วนอาจจะมีความเปราะบางทางด้านพลังเสียงทางการเมือง และบางส่วนอาจจะไม่ทราบแม้แต่
น้อยว่าสิทธิที่ตนมีถูกละเมิดก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน ในกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย กลุ่มคนพิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
แรงงานต่างด้าว โดยมีตัวอย่างของสิทธิที่อาจจะถูกละเมิดโดยไม่รู้ ตัว เช่น การโฆษณาเหยียดสีผิว การสร้าง
วัฒนธรรมที่ไม่ยอมรับต่อเพศสภาพที่สาม เป็นต้น 

4.  แนวร่วมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.1  ภาคประชาสังคม / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

ภาคประชาสังคม/องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ท าหน้าที่เฝ้าระวังประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านสิทธิชุมชน บทบาทที่ส าคัญส่วนหนึ่ง คือ การผูกติดกับพลเมือง รับฟังประเด็น
ปัญหา ให้ความรู้และรณรงค์เพ่ือสนับสนุนความเข้าใจในสิทธิ และผลักดันพลังเสียงของประชาชนให้ถึงภาครัฐ  
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4.2  กลุ่มสื่อ 

กลุ่มสื่อ ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้กับกลุ่มอ่ืนๆ โดยสื่อสามารถท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นกลาง
กับประชาชน กระตุ้นเตือนให้ภาคธุรกิจทราบถึงประเด็นปัญหา รวมทั้งสามารถตั้งค าถามให้กับภาครัฐเพ่ือให้เข้าใจ
ถึงประเด็นปัญหาและทิศทางของภาครัฐที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บทบาทของสื่อในสมัยใหม่จะท าหน้าที่ เป็น
หนึ่งในผู้ตรวจสอบประเด็นปัญหา โดยอาจจะท าหน้าที่ตรวจสอบประเด็นปัญหาที่ได้รับการร้องเรียน หรือในบาง
กรณีอาจจะเป็นผู้ที่เข้าไปค้นพบประเด็นปัญหาใหม่ๆ ก็เป็นได ้

4.3  ภาควิชาการ 

ภาควิชาการท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือตรวจสอบประเมิน
ข้อขัดแย้งโดยอาศัยหลักวิชาการเป็นส าคัญ ภาควิชาการมีจุดแข็งอยู่ที่ความเป็นอิสระทางวิชาการที่ไม่ขึ้นกับกลุ่ม
ใดๆ ซึ่งจะช่วยลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ดีในระดับหนึ่ง 

4.4  หน่วยงานระหว่างประเทศ 

หน่วยงานระหว่างประเทศ มีบทบาทที่ส าคัญ คือการพัฒนามาตรฐานใหม่ๆ ที่เป็นหลักสากลเพ่ือตอบรับ
ต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากพลวัตการด าเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นอยู่เสมอ บทบาทอีกประการหนึ่งที่ส าคัญของหน่วยงานระหว่างประเทศ คือการสร้างความ
ร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล บทเรียน กรณีศึกษาทั้งที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ 
หน่วยงานต่างประเทศยังสามารถท าหน้าที่ให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  ในการ
ตอบโจทย์ปัญหาด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานฯ (กสม.) 

 ในส่วนของ กสม. บทบาทที่ส าคัญของ กสม. สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 บทบาทหลักที่ส าคัญ ได้แก่  
1. บทบาทการปลูกฝัง ซึ่งหมายถึง การสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่ม
โครงสร้างข้างต้น เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 2. บทบาทการคุ้มครองและเยียวยา 
ครอบคลุมการเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ไปจนถึงการ
สนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งการคุ้มครองผู้ที่ให้เบาะแส ไปจนถึงการช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 3. บทบาทในการพัฒนาองค์กร คือ การพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็นองค์กร
เรียนรู้ที่มีบุคลากรที่เพียงพอ มีศักยภาพ มิทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน และมีภาพลักษณ์ที่เป็นกลาง มุ่งเสนอ
จุดยืนบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

5-36 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย  
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5.4  แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในภาพรวม และความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ ฯ  

 5.4.1 แผนกลยุทธ์ในภาพรวม 

 คณะผู้วิจัยเสนอให้ กสม. ด าเนินกลยุทธ์ทั้งสิ้น 25 กลยุทธ์ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1:  การให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผน NAP  
กลยุทธ์ที่ 2:  การประมวลข้อสรุปจากเรื่องร้องเรียนออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
กลยุทธ์ที่ 3:  การตรวจสอบประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นจากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

(เช่น โครงการขนาดใหญ่ แย่งชิงฐานทรัพยากร การท าลายสิ่งแวดล้อม) การตรวจสอบผล
การด าเนินงานของภาครัฐ (เช่น ภาครัฐมีกลไกการคุ้มครองและเยียวยาในทางปฏิบัติเป็น
อย่างไร) และกลไกการตรวจสอบของภาครัฐ  

กลยุทธ์ที่ 4:  การสนับสนุนเชิงเทคนิคและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ (เช่น การให้
ความรู้ในกระบวนการเยียวยาของศาลและภาครัฐอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การผลักดันแก้ไข
ปัญหาข้ามพรมแดน และการผลักดันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพ่ิมเติม)  

กลยุทธ์ที่ 5:  การสนับสนุนการเชื่อมโยงแผนต่างๆ ของประเทศให้มีประเด็นสิทธิมนุษยชนให้เด่นชัด
มากขึ้น  

กลยุทธ์ที่ 6:  การให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจ (เช่น การให้มีกฎหมาย Anti SLAPP การ
ให้มีการคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนหรือผู้ให้ข้อมูล (whistle blower) และการ
สนับสนุนให้ท า RIA) 

กลยุทธ์ที่ 7:  การสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจ (CSR เป็น
จุดเริ่มที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอ) รวมไปถึงความส าคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการ
ผลิตที่เคารพสิทธิมนุษยชน  

กลยุทธ์ที่ 8:  การผลักดันการเผยแพร่คู่มือ HRDD ในภาคปฏิบัติ  
กลยุทธ์ที่ 9:  การให้ค าแนะน าทางเทคนิคว่าด้วยการจัดท ารายงานประจ าปี รวมทั้งการส่งเสริมให้บริษัท

จัดตั้งกลไกในการขับเคลื่อนภายในองค์กรเพื่อด าเนินงานตามนโยบายของบริษัท เช่น การ
จัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนมาตรฐานแรงงาน ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจที่ได้มาตรฐานจะ
สะท้อน KPI ของบริษัท และภาพลักษณ์ของประเทศ  

กลยุทธ์ที่ 10:  การจัดท าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชน เพ่ือน าไปสู่การถอดบทเรียน
ว่าประเด็นร่วม (common issue) ของธุรกิจแต่ละสาขา และจัดท าข้อเสนอแนะกับ
ภาคเอกชนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี  
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กลยุทธ์ที่ 11:  การเฝ้าระวังปัญหาเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นจากภาคเอกชน (เช่น เกษตรพันธสัญญา การค้า
มนุษย์ แย่งชิงฐานทรัพยากร การท าลายสิ่งแวดล้อม การลงทุนของธุรกิจไทยใน
ต่างประเทศท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน)  

กลยุทธ์ที่ 12:  การผลักดันกลไกการไกล่เกลี่ยนอกศาลในกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทเพ่ือให้ผู้เสียหายได้
เข้าถึงความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว ไม่แพง และเป็นที่พอใจ แต่มิได้ตัดสิทธิในการที่ จะไป
ฟ้องร้องในกระบวนการยุติธรรม 

กลยุทธ์ที่ 13:  การร่วมมือกับองค์กร หรือสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในสังคมเพ่ือสนับสนุน
กลไกเกี่ยวกับปัญหาการประกอบธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมถึงการให้แรงจูงใจที่
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 14:  การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มท่ีเสี่ยงต่อการถูกละเมิด และสาธารณชนทั่วไป  
กลยุทธ์ที่ 15:  การถอดบทเรียนและจัดท ากรณีศึกษาเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

ข้อเท็จจริง  
กลยุทธ์ที่ 16:  การสนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (เช่น การให้ค าปรึกษากับผู้ร้องทุกข์เพ่ือให้

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม กลไกการเยียวยา รวมทั้งการปรับปรุงกลไกการปกป้องผู้
พิทักษ์สิทธิมนุษยชน)   

กลยุทธ์ที่ 17:  การขยายช่องทางการติดต่อเพ่ือให้เกิดการเข้าถึง กสม. ได้สะดวกมากขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 18:  การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยความ

เป็นกลาง มุ่งเสนอจุดยืนบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งแบ่งได้ดังนี้  
ก. กสม. ควรปลูกฝังให้ความรู้กับผู้น าชุมชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และ

การร่วมเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิให้กับภาคีเครือข่าย 
ข.  กสม. ควรพัฒนาเครื่องมือในการสื่อสารความรู้และร่วมมือกับสื่อในการให้ความรู้

ทางด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง สนับสนุนบทบาทของสื่อในการตรวจสอบ
เชิงลึก  

ค. กสม. ควรสนับสนุนในด้านฐานข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การท าวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาค
วิชาการ (เช่น การแปลคู่มือมาตรฐานต่างๆ การวิเคราะห์วิจัยเชิงลึก) 

ง.   กสม. ควรร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ มาตรฐานสากล บทเรียน แนวทางการปฏิบัติ
ที่ดี รวมไปถึงการท าวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 19:  การผลักดันแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้น าไปใช้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการด้านสิทธิ
มนุษยชนและการประกอบธุรกิจ โดย กสม. ควรที่จะปรับสมดุลภาพลักษณ์ขององค์กรให้
ท างานในเชิงส่งเสริมมากยิ่งข้ึน  

กลยุทธ์ที่ 20:  การท าความเข้าใจภายในองค์กรให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับนิยาม และขอบเขตอ านาจของ 
กสม. เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครอง และการเยียวยาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ  
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กลยุทธ์ที่ 21:  การเพ่ิมกลุ่มงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนโดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจซึ่งมาจากหลากหลายสาขา 
เนื่องจากประเด็นสิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับมิติที่หลากหลาย  

กลยุทธ์ที่ 22:  การจัดท าคู่มือด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจให้กับเจ้าหน้าที่  
กลยุทธ์ที่ 23:  พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
กลยุทธ์ที่ 24:  กสม. ควรจะส่งเสริมให้มีคลังข้อมูลที่รวบรวมหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีทั้งข้อมูลเชิง

นโยบาย กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษาของบริษัทต่างๆ 
การด าเนินการตามนโยบาย การสื่อสารกับสาธารณะ การบริหารความสัมพันธ์ภายในห่วง
โซ่อุปทานการผลิต การจ าแนกและประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน การ
จัดท า auditing system และการออกรายงานประจ าปี นอกจากนี้ กสม. ควรที่จะส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนจัดท า KPI ของตนเองขึ้น  

กลยุทธ์ที่ 25: การพัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมีการติดตาม การประสานงานกับผู้ร้องเรียนถึง
สถานะการด าเนินการการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม และการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ฯ ทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนแผนที่เป็นรูปธรรมต่อไป (เช่น การจัดท ารายงานประจ าปีที่มีการสรุปการ
ด าเนินงานในประเด็นของธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน) 

 
 5.4.2 รูปแบบการด าเนินการของแผนกลยุทธ์ภายใต้  3 แผนหลัก 

บทบาทของ กสม. แบ่งออกเป็น 3 แผนหลัก ได้แก่ แผนปลูกฝัง แผนคุ้มครองและเยียวยา และ
แผนพัฒนาองค์กร ในส่วนนี้จะเป็นการจัดกลุ่มแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินการ 3 แผนหลัก ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้  

แผนปลูกฝัง 

แผนปลูกฝังมีวัตถุประสงค์หลักในการให้ข้อมูลองค์ความรู้ ค าปรึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาค
ส่วนต่างๆ เพ่ือ 1) สร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มที่เสี่ยงจะถูกละเมิดและประชาชนทั่วไป 2) สร้างความใส่ใจต่อ
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับภาคธุรกิจ 3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับ
ผู้น าชุมชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน 4) สนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนา และการถอดบทเรียน องค์
ความรู้ มาตรฐานสากล แนวทางการปฏิบัติที่ดี ร่วมกับภาควิชาการและหน่วยงานต่างประเทศ 5) สนับสนุนการ
ท างานของภาครัฐ ตั้งแต่การวางนโยบาย การพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิ ไปจนถึงการหนุนเสริมกระบวนกา ร
เยียวยาในระบบยุติธรรม ทั้งนี้ เพ่ือที่จะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลักดังกล่าว แผนปลูกฝังจะต้องประกอบไป
ด้วยวัตถุประสงค์ย่อยท่ีส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ หนึ่ง การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสังเคราะห์บทเรียนเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และให้บทเรียนในเรื่องแนวทางการปฏิบัติที่ดี หรือแนวทางที่ไม่ควรปฏิบัติให้กับภาค
ธุรกิจและประชาชนทั่วไป สอง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ซึ่งมีเนื้อหาที่ตอบโจทย์การพัฒนากลไกการป้องกัน เคารพ
และเยียวยาเพื่อดูแลจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ และ สาม การสนับสนุนการเชื่อมโยงกับ
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ภาคีเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการทางด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งหมายรวมถึง การขยายความร่วมมือกับ  กสม. ไปยัง
ภาคส่วนต่างๆ และการเปิดช่องทางให้ภาคส่วนต่างๆ สามารถเข้าถึง กสม. ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ผ่านการปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง 

แผนปลูกฝังจะมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 13 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1:  การให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผน NAP  
กลยุทธ์ที่ 2:  การประมวลข้อสรุปจากเรื่องร้องเรียนออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
กลยุทธ์ที่ 4:  การสนับสนุนเชิงเทคนิคและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ (เช่น การให้

ความรู้ในกระบวนการเยียวยาของศาลและภาครัฐอื่นๆที่เก่ียวข้อง การผลักดันแก้ไขปัญหา
ข้ามพรมแดน และการผลักดันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพ่ิมเติม)  

กลยุทธ์ที่ 5:  การสนับสนุนการเชื่อมโยงแผนต่างๆของประเทศให้มีประเด็นสิทธิมนุษยชนให้เด่นชัดมาก
ขึ้น  

กลยุทธ์ที่ 7:  การสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจ (CSR เป็น
จุดเริ่มที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอ) รวมไปถึงความส าคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการ
ผลิตที่เคารพสิทธิมนุษยชน  

กลยุทธ์ที่ 8:  การผลักดันการเผยแพร่คู่มือ HRDD ในภาคปฏิบัติ  
กลยุทธ์ที่ 9:  การให้ค าแนะน าทางเทคนิคว่าด้วยการจัดท ารายงานประจ าปี รวมทั้งการส่งเสริมให้บริษัท

จัดตั้งกลไกในการขับเคลื่อนภายในองค์กรเพื่อด าเนินงานตามนโยบายของบริษัท เช่น การ
จัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนมาตรฐานแรงงาน ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจที่ได้มาตรฐานจะ
สะท้อน KPI ของบริษัท และภาพลักษณ์ของประเทศ  

กลยุทธ์ที่ 10:  การจัดท าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชน เพ่ือน าไปสู่การถอดบทเรียน
ว่าประเด็นร่วม (common issue) ของธุรกิจแต่ละสาขา และจัดท าข้อเสนอแนะกับ
ภาคเอกชนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี  

กลยุทธ์ที่ 13:  การร่วมมือกับองค์กร หรือสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในสังคมเพ่ือสนับสนุน
กลไกเกี่ยวกับปัญหาการประกอบธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมถึงการให้แรงจูงใจที่
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 14:  การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มท่ีเสี่ยงต่อการถูกละเมิด และสาธารณชนทั่วไป  
กลยุทธ์ที่ 15:  การถอดบทเรียนและจัดท ากรณีศึกษาเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

ข้อเท็จจริง  
กลยุทธ์ที่ 17:  การขยายช่องทางการติดต่อเพ่ือให้เกิดการเข้าถึง กสม. ได้สะดวกมากขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 18:  การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยความ

เป็นกลาง มุ่งเสนอจุดยืนบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งแบ่งได้ดังนี้  
ก.   กสม. ควรปลูกฝังให้ความรู้กับผู้น าชุมชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และ

การร่วมเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิให้กับภาคีเครือข่าย 
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ข.   กสม. ควรพัฒนาเครื่องมือในการสื่อสารความรู้และร่วมมือกับสื่อในการให้ความรู้
ทางด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง สนับสนุนบทบาทของสื่อในการตรวจสอบ
เชิงลึก  

ค.   กสม. ควรสนับสนุนในด้านฐานข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การท าวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาค
วิชาการ (เช่น การแปลคู่มือมาตรฐานต่างๆ การวิเคราะห์วิจัยเชิงลึก) 

ง.   กสม. ควรร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ มาตรฐานสากล บทเรียน แนวทางการปฏิบัติ
ที่ดี รวมไปถึงการท าวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศ 

แผนคุ้มครองและเยียวยา  

แผนคุ้มครองและเยียวยามีวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ หนึ่ง การพัฒนาระบบคุ้มครองมิ
ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท าให้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจบรรเทาลง และ สอง การ
พัฒนาระบบเยียวยาเพ่ือช่วยเหลือให้ผู้ที่ถูกละเมิดได้รับความเป็นธรรม และเพ่ิมช่องทางและโอกาสในการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้เงื่อนไขที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นเหตุ
สุดวิสัยมากกว่าจะมาจากเจตนาเพ่ือหาผลประโยชน์ของภาคธุรกิจ การพัฒนาระบบคุ้มครองให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จะต้องอาศัยการด าเนินการที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 1. การเปิดให้ภาคส่วนต่างๆ สามารถเข้าถึง กสม. 
ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 2. การเฝ้าระวังประเด็นที่ส าคัญที่คาดว่าจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3. การถอดบทเรียนเพ่ือ
สนับสนุนให้ธุรกิจสามารถวางแผนการด าเนินธุรกิจที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนได้ดียิ่งขึ้น และ 4. การสนับสนุนกลไก
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในส่วนของการพัฒนากลไกการเยียวยา การด าเนินการที่ส าคัญจะประกอบไปด้วย การ
ขยายช่องทางเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึง กสม. ให้กับผู้ร้องทุกข์ การสนับสนุนกลไกการเยียวยาสิทธิที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน และการผลักดันกลไกการไกล่เกลี่ยนอกศาลเพ่ือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขข้อพิพาท 

แผนคุ้มครองและเยียวยาจะมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 8 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 2:  การประมวลข้อสรุปจากเรื่องร้องเรียนออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
กลยุทธ์ที่ 3:  การตรวจสอบประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่องจากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ (เช่น 

โครงการขนาดใหญ่ แย่งชิงฐานทรัพยากร การท าลายสิ่งแวดล้อม) การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของภาครัฐ (เช่น ภาครัฐมีกลไกการคุ้มครองและเยียวยาในทางปฏิบัติเป็น
อย่างไร) และกลไกการตรวจสอบของภาครัฐ  

กลยุทธ์ที่ 6:  การให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจ (เช่น การให้มีกฎหมาย Anti SLAPP การ
ให้มีการคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนหรือผู้ให้ข้อมูล (whistle blower) และการ
สนับสนุนให้ท า RIA) 

กลยุทธ์ที่ 10:  การจัดท าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชน เพ่ือน าไปสู่การถอดบทเรียน
ว่าประเด็นร่วม (common issue) ของธุรกิจแต่ละสาขา และจัดท าข้อเสนอแนะกับ
ภาคเอกชนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี  
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กลยุทธ์ที่ 11:  การเฝ้าระวังปัญหาเฉพาะเรื่องจากภาคเอกชน (เช่น เกษตรพันธสัญญา การค้ามนุษย์ แย่ง
ชิงฐานทรัพยากร การท าลายสิ่งแวดล้อม การลงทุนของธุรกิจไทยในต่างประเทศที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน)  

กลยุทธ์ที่ 12:  การผลักดันกลไกการไกล่เกลี่ยนอกศาลในกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทเพ่ือให้ผู้เสียหายได้
เข้าถึงความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว ไม่แพง และเป็นที่พอใจ แต่มิได้ตัดสิทธิในการที่จะไป
ฟ้องร้องในกระบวนการยุติธรรม  

กลยุทธ์ที่ 16:  การสนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (เช่น การให้ค าปรึกษากับผู้ร้องทุกข์เพ่ือให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม กลไกการเยียวยา รวมทั้งการปรับปรุงกลไกการปกป้องผู้
พิทักษ์สิทธิมนุษยชน)   

กลยุทธ์ที่ 17:  การขยายช่องทางการติดต่อเพ่ือให้เกิดการเข้าถึง กสม. ได้สะดวกมากขึ้น 
 

แผนพัฒนาองค์กร 

แผนพัฒนาองค์กรมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลักดันองค์กรให้มีศักยภาพในการดูแลจัดการปัญหาด้านธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการปรับแนวคิดภายในองค์กรให้มีความเข้าใจตรงกันในทิศทางการ
ด าเนินงานขององค์กรว่าด้วยการคุ้มครองและเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ พร้อมทั้งเสริมสร้าง
กลไกการปฏิบัติงานโดยเพิ่มกลุ่มงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ รวมไปถึงการเพ่ิมจ านวนบุคลากร
ให้มีความพอเพียงและมีความเชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างการบริหารจัดการบุคลากรของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     

ในการที่จะตอบสนองต่อเป้าประสงค์ดังกล่าวจะต้องอาศัยการด าเนินกลยุทธ์ที่หนุนเสริมที่ส าคัญ 4
ประการ ดังนี้ 1. การปรับสมดุลภาพลักษณ์ขององค์กรให้ท างานในเชิงส่งเสริมมากยิ่งขึ้น 2. การจัดท าคู่มือด้าน
สิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจให้กับเจ้าหน้าที่ 3. การส่งเสริมให้มีคลังข้อมูลที่รวบรวมหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
โดยมีทั้งข้อมูลเชิงนโยบาย กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษาของบริษัทต่างๆ การ
ด าเนินการตามนโยบาย การสื่อสารกับสาธารณะ การบริหารความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานการผลิต การ
จ าแนกและประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน การจัดท า auditing system และการออกรายงาน
ประจ าปี และ 4. การพัฒนากลไกตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและให้คุณให้โทษที่สร้างแรงจูงใจท าให้เกิดการ
ท างานอย่างเข้มข้น 

แผนพัฒนาองค์กรจะมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 19:  การผลักดันแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้น าไปใช้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการด้านสิทธิ
มนุษยชนและการประกอบธุรกิจ โดย กสม. ควรที่จะปรับสมดุลภาพลักษณ์ขององค์กรให้
ท างานในเชิงส่งเสริมมากยิ่งข้ึน  

กลยุทธ์ที่ 20:  การท าความเข้าใจภายในองค์กรให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับนิยาม และขอบเขตอ านาจของ 
กสม. เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครอง และการเยียวยาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ  
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กลยุทธ์ที่ 21:  การเพ่ิมกลุ่มงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนโดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจซึ่งมาจากหลากหลายสาขา 
เนื่องจากประเด็นสิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับมิติที่หลากหลาย  

กลยุทธ์ที่ 22:  การจัดท าคู่มือด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจให้กับเจ้าหน้าที่  
กลยุทธ์ที่ 23:  พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
กลยุทธ์ที่ 24:  กสม. ควรจะส่งเสริมให้มีคลังข้อมูลที่รวบรวมหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีทั้งข้อมูลเชิง

นโยบาย กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษาของบริษัทต่างๆ 
การด าเนินการตามนโยบาย การสื่อสารกับสาธารณะ การบริหารความสัมพันธ์ภายในห่วง
โซ่อุปทานการผลิต การจ าแนกและประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน การ
จัดท า auditing system และการออกรายงานประจ าปี นอกจากนี้ กสม. ควรที่จะส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนจัดท า KPI ของตนเองขึ้น  

กลยุทธ์ที่ 25: การพัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมีการติดตาม การประสานงานกับผู้ร้องเรียนถึง
สถานะการด าเนินการการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม และการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ฯ ทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนแผนที่เป็นรูปธรรมต่อไป (เช่น การจัดท ารายงานประจ าปีที่มีการสรุปการ
ด าเนินงานในประเด็นของธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูแบบการด าเนนิการของแผนกลยุทธภ์ายใต ้3 แผนหลกั ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ (กสม.) 

รปูแบบการด าเนนิการของแผนกลยทุธภ์ายใต ้3 แผนหลกั 

แผนปลกูฝงั แผนคุม้ครองและเยยีวยา แผนพฒันาองคก์ร 

กลยุทธ์ที่ 1: การให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผน NAP 
 

กลยุทธ์ที่ 2: การประมวลข้อสรุปจากเรื่องร้องเรียนออกมาเปน็ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

กลยุทธ์ที่ 4: การสนบัสนนุเชิงเทคนิคและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกบัหนว่ยงานภาครัฐ (เช่น การ
ให้ความรู้ในกระบวนการเยียวยาของศาลและภาครัฐอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง การผลักดันแก้ไขปัญหา
ข้ามพรมแดน และการผลกัดันเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาเพิม่เติม) 
 

กลยุทธ์ที่ 5: การสนบัสนนุการเชื่อมโยงแผนต่างๆ ของประเทศให้มีประเดน็สิทธิมนุษยชนให้
เด่นชัดมากขึน้ 
 

กลยุทธ์ที่ 7: การสนบัสนนุการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกบัการประกอบธุรกิจ 
(CSR เป็นจุดเริ่มที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอ) รวมไปถึงความส าคญัของการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานการผลิตที่เคารพสิทธิมนุษยชน 
 

กลยุทธ์ที่ 8: การผลักดันการเผยแพร่คูม่ือ HRDD ในภาคปฏิบัติ 
 

กลยุทธ์ที่ 9: การให้ค าแนะน าทางเทคนิคว่าด้วยการจัดท ารายงานประจ าปี รวมทั้งส่งเสริมให้
บริษัทจัดต้ังกลไกในการขบัเคลื่อนภายในองค์กรเพื่อด าเนินงานตามนโยบายของบริษัท เช่น 
การจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนนุมาตรฐานแรงงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 10: การจัดท าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชน เพื่อน าไปสู่การ
ถอดบทเรียนวา่ประเด็นร่วม (common issue) ของธุรกิจแต่ละสาขา และจัดท าขอ้เสนอแนะ
กับภาคเอกชนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
 

กลยุทธ์ที่ 13: การร่วมมือกบัองคก์ร หรือสถาบนัตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในสังคมเพื่อ
สนับสนนุกลไกเกี่ยวกับปัญหาการประกอบธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมถึงการให้แรงจูงใจที่
เหมาะสม 
 

กลยุทธ์ที่ 14: การสร้างความตระหนกัรู้แก่กลุม่ทีเ่สี่ยงต่อการถูกละเมิด และสาธารณชนทัว่ไป 
 

กลยุทธ์ที่ 15: การถอดบทเรียนและจัดท ากรณศีึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเขา้ถึง
ข้อเท็จจริง 
 

กลยุทธ์ที่ 17: การขยายช่องทางการติดต่อเพื่อให้เกิดการเขา้ถึง กสม. ได้สะดวกมากขึ้น 
 

กลยุทธ์ที่ 18: การพัฒนาความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพือ่แก้ไขปัญหา
ด้วยความเป็นกลาง มุ่งเสนอจุดยืนบนพืน้ฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซ่ึงแบ่งได้ดังนี ้
          ก. กสม. ควรปลูกฝังให้ความรู้กบัผู้น าชุมชน ภาคประชาสังคม องค์กรพฒันาเอกชน 
และการร่วมเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิให้กบัภาคีเครือข่าย 
          ข. กสม. ควรพัฒนาเคร่ืองมือในการส่ือสารความรู้และร่วมมือกบัส่ือในการให้ความรู้
ทางดา้นธุรกิจและสทิธิมนุษยชน รวมทั้ง สนับสนนุบทบาทของส่ือในการตรวจสอบเชิงลึก 
          ค. กสม. ควรสนับสนนุในด้านฐานข้อมูลร่วมกบัภาควิชาการเพื่อน าไปสู่การท าวิจัย
และพัฒนา (เช่น การแปลคู่มือมาตรฐานต่างๆ การวิเคราะห์วิจัยเชิงลึก) 
          ง. กสม. ควรร่วมแลกเปล่ียนความรู้ มาตรฐานสากล บทเรียน แนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี รวมไปถึงการท าวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2: การประมวลข้อสรุปจากเรื่องร้องเรียนออกมาเปน็ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

กลยุทธ์ที่ 3: การตรวจสอบประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่องจากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(เช่น โครงการขนาดใหญ่ การแย่งชิงฐานทรัพยากร การท าลายส่ิงแวดล้อม) การตรวจสอบผล
การด าเนนิงานของภาครัฐ (เช่น ภาครัฐมกีลไกการคุม้ครองและเยียวยาในทางปฏิบัติเปน็
อย่างไร) และตรวจสอบกลไกการตรวจสอบของภาครัฐ (เช่น หน่วยงานควบคมุรัฐวิสาหกิจว่ามี
การด าเนนิงานอย่างไร) 
 

กลยุทธ์ที่ 6: การให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนสิทธิมนุษยชนทีเ่กี่ยวข้องกบัภาคธุรกิจ (เช่น การให้มีกฎหมาย Anti SLAPP การให้มี
การคุ้มครองผู้พิทกัษ์สิทธิมนุษยชนหรือผู้ให้ข้อมูล (whistle blower) และการสนับสนุนให้ท า 
RIA) 
 

กลยุทธ์ที่ 10: การจัดท าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชน เพื่อน าไปสู่การ
ถอดบทเรียนวา่ประเด็นร่วม (common issue) ของธุรกิจแต่ละสาขา และจัดท าขอ้เสนอแนะ
กับภาคเอกชนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
 

กลยุทธ์ที่ 11: การเฝ้าระวงัปัญหาเฉพาะเร่ืองจากภาคเอกชน (เชน่ เกษตรพนัธสัญญา การค้า
มนุษย์ แย่งชิงฐานทรัพยากร การท าลายส่ิงแวดล้อม การลงทนุของธุรกิจไทยในต่างประเทศที่
ละเมิดสิทธิมนุษยชน) 
 

กลยุทธ์ที่ 12: การผลักดันกลไกการไกลเ่กลี่ยนอกศาลในกระบวนการแก้ไขข้อพพิาท เพื่อให้
ผู้เสียหายได้เข้าถงึความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว ไม่แพง และเปน็ทีพ่อใจ แต่มิได้ตัดสิทธิในการที่
จะไปฟ้องร้องในกระบวนการยุติธรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 16: การสนบัสนนุกลไกการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน (เช่น การให้ค าปรึกษากบัผู้ร้อง
ทุกข์เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม กลไกการเยียวยา รวมทั้งการปรับปรุงกลไกการ
ปกป้องผู้พทิักษ์สิทธิมนุษยชน)   
 

กลยุทธ์ที่ 17: การขยายช่องทางการติดต่อเพื่อให้เกิดการเขา้ถึง กสม. ได้สะดวกมากขึ้น 
 

กลยุทธ์ที่ 19: การผลักดันแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้น าไปใช้เพือ่สนบัสนนุการด าเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ โดย กสม. ควรที่จะปรบัสมดุลภาพลกัษณข์ององค์กรให้
ท างานในเชิงส่งเสริมมากขึน้ 
 

กลยุทธ์ที่ 20: การท าความเขา้ใจภายในองค์กรเพื่อให้เขา้ใจตรงกันเกี่ยวกับนิยาม ขอบเขต
อ านาจของ กสม. เพื่อใช้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครอง และการเยียวยาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 21: การเพิม่กลุ่มงานด้านธุรกจิและสิทธิมนุษยชนโดยมเีจ้าหน้าที่ทีม่ีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจซ่ึงมาจากหลากหลายสาขา 
เนื่องจากประเด็นสิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับมิติที่หลากหลาย 
 

กลยุทธ์ที่ 22: การจัดท าคูม่ือด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจให้กบัเจา้หน้าที่ 
 

กลยุทธ์ที่ 23: การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรขององคก์รให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

กลยุทธ์ที่ 24: การส่งเสริมให้มีคลังข้อมลูที่รวบรวมหลักปฏิบัติที่ดีในประเด็นต่างๆ เช่น 
กรณีศกึษา การบริหารความสัมพนัธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานการผลิต การจัดท า auditing 
system และรายงานประจ าปี นอกจากนีค้วรส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดท า KPI ของตนเองขึน้ 
 

กลยุทธ์ที่ 25: การพัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมีการติดตาม การประสานงานกบัผู้ร้องเรียน
ถึงสถานะการด าเนนิการการตรวจสอบเรือ่งร้องเรียนอย่างเหมาะสม และการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ฯ ทั้งจากภายในและภายนอกเพือ่ที่จะเปน็ประโยชน์ในการขบัเคลื่อน
แผนที่เป็นรูปธรรมต่อไป (เช่น การจัดท ารายงานประจ าปทีี่มกีารสรุปการด าเนนิงานในประเด็น
ของธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน) 
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5.4.3 การหนุนเสริมบทบาทของ กสม. ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ของสังคม  

การด าเนินกลยุทธ์ของ กสม. ต้องอาศัยการร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนๆ เพ่ือหนุนเสริมการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยได้วางกรอบความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนๆ โดยพิจารณาแบ่งภาคส่วนอ่ืนๆ 
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนทั่วไป และภาคีแนวร่วมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ภาคประชา
สังคม องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อ ภาควิชาการ และภาคต่างประเทศ) อย่างไรก็ดี กลยุทธ์บางส่วนต้องอาศัยการ
พัฒนาภายในองค์กร กสม. เองเป็นส าคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้
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ตารางความเชื่อมโยงระหว่างบทบาทของ กสม. กับผู้มีส่วนได้เสียผ่าน 3 แผนหลัก 

กสม. กับภาครัฐ กสม. กับภาคเอกชน 
กสม. กับภาคประชาชน

ทั่วไป 
กสม. กับแนวร่วมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาองค์กรภายใน กสม. 

กลยุทธ์ที่ 1. การให้ค าปรึกษาใน
การจัดท าแผน NAP 

กลยุทธ์ที่ 7. การสนับสนุนการสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับการประกอบ
ธุรกิจ (CSR เป็นจุดเริ่มที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอ) 
รวมไปถึงความส าคัญของการบริหารจัดการห่วง
โซ่อุปทานการผลิตที่เคารพสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่  14. การสร้าง
ความตระหนักรู้แก่กลุ่มที่
เสี่ยงต่อการถูกละเมิด และ
สาธารณชนทั่วไป 

กลยุทธ์ที่ 18. การพัฒนาความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้วยความเป็นกลาง มุ่ง
เสนอจุดยืนบนพื้นฐานของสิทธิ
มนุษยชนอย่างเคร่งครัด (สื่อ 
ภาควิชาการ ผู้น าชุมชน ภาค
ป ร ะ ช า สั ง ค ม  อ ง ค์ ก ร ใ น
ประเทศ องค์กรต่างประเทศ 
ฯลฯ)  
- (ภาคประชาสังคม องค์กร
พัฒนา เอกชน)  ปลู กฝั ง ให้
ความรู้ กับผู้ น าชุมชน ภาค
ประชาสังคม องค์กรพัฒนา
เอกชน และการร่วมเสริมสร้าง
ศั ก ย ภ า พ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
ให้กับภาคีเครือข่าย  
- (สื่อ) พัฒนาเครื่องมือในการ
สื่อสารความรู้และร่วมมือกับ
สื่อในการให้ความรู้ทางด้าน
ธุ ร กิ จ แ ล ะ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น 
รวมทั้ง สนับสนุนบทบาทของ
สื่อในการตรวจสอบเชิงลึก  
- (ภาควิชาการ) การสนับสนุน
ในด้านฐานข้อมูลเพื่อน าไปสู่
การท าวิจัยและพัฒนา (เช่น 
การแปลคู่มือมาตรฐานต่างๆ 
การวิเคราะห์วิจัยเชิงลึก)  

กลยุทธ์ที่ 19. การผลักดันแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้น าไปใช้เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบ
ธุรกิจ 

กลยุทธ์ที่ 2. การประมวลข้อสรุป
จากเรื่องร้องเรียนออกมาเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ที่ 8. การผลักดันการเผยแพร่คู่มือ 
HRDD ในภาคปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่  15.  การถอด
บ ท เ รี ย น แ ล ะ จั ด ท า
กรณีศึกษาเพื่อเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อเท็จจริง 

กลยุทธ์ที่ 20. การท าความเข้าใจภายในองค์กรให้เข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับนิยาม และขอบเขตอ านาจของ กสม. เพื่อก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครอง และการเยียวยาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่  3 .  ก ารตรวจสอบ
ประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน
เฉพาะ เรื่ อ งของภาครั ฐหรื อ
รัฐวิสาหกิจ (เช่น โครงการขนาด
ใหญ่ แย่งชิงฐานทรัพยากร การ
ท า ล า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม )  ก า ร
ตรวจสอบผลการด าเนินงานของ
ภาครัฐ (เช่น ภาครัฐมีกลไกการ
คุ้มครองและเยียวยาในทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างไร) และกลไก
การตรวจสอบของภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ 9. การให้ค าแนะน าทางเทคนิคว่าด้วย
การจัดท ารายงานประจ าปี รวมทั้งการส่งเสริม
ให้บริษัทจัดตั้งกลไกในการขับเคลื่อนภายใน
องค์กรเพื่อด าเนินงานตามนโยบายของบริษัท 
เช่ น  การจั ดตั้ งคณะกรรมการสนับสนุน
มาตรฐานแรงงาน ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจที่ได้
มาตรฐานจะสะท้อน KPI ของบริษัท และ
ภาพลักษณ์ของประเทศ 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  1 6 .  ก า ร
สนับสนุนกลไกการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน (เช่น การให้
ค าปรึกษากับผู้ ร้องทุกข์
เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม กลไกการเยียวยา 
รวมทั้งการปรับปรุงกลไก
การปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน)    

กลยุทธ์ที่ 21. การเพิ่มกลุ่มงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนโดย
มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านสิทธิ
มนุษยชนและการประกอบธุรกิจซ่ึงมาจากหลากหลายสาขา 
เนื่องจากประเด็นสิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับมิติที่หลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 4. การสนับสนุนเชิง
เทคนิคและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับหน่วยงานภาครัฐ (เช่น การให้
ความรู้ในกระบวนการเยียวยา
ขอ งศ า ลแ ละ ภ า ครั ฐ อื่ น ๆ ที่
เกี่ ย วข้อง  การผลั กดันแก้ ไข
ปัญหาข้ามพรมแดน และการ
ผลักดันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา

กลยุทธ์ที่ 10. การจัดท าฐานข้อมูลการละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชน เพื่อน าไปสู่การ
ถอดบทเรียนว่าประเด็นร่วม (common issue) 
ของธุรกิจแต่ละสาขา และจัดท าข้อเสนอแนะ
กับภาคเอกชนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี 

กลยุทธ์ที่  17. การขยาย
ช่องทางการติดต่อเพื่อให้
เกิดการเข้าถึง กสม. ได้
สะดวกมากขึ้น 

กลยุทธ์ที่  22. การจัดท า คู่มือด้านสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจให้กับเจ้าหน้าที่ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

5-47 

เพิ่มเติม) - ( ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ )  ร่ ว ม
แลกเปลี่ ยนข้ อมู ล  ความรู้ 
มาตรฐานสากล บทเรียน แนว
ทางการปฏิบัติที่ดี รวมไปถึง
กา รท า วิ จั ย และพัฒนา ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 5. การสนับสนุนการ
เชื่อมโยงแผนต่างๆของประเทศ
ให้มีประเด็นสิทธิมนุษยชนให้
เด่นชัดมากขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 11. การเฝ้าระวังปัญหาเฉพาะเรื่อง
ของภาคเอกชน (เช่น เกษตรพันธสัญญา การค้า
มนุษย์  แย่งชิ งฐานทรัพยากร การท าลาย
สิ่ งแวดล้ อม  การลงทุนของธุ รกิ จ ไทย ใน
ต่างประเทศทีล่ะเมิดสิทธิมนุษยชน) 

กลยุทธ์ที่ 23. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 6. การให้ข้อเสนอเชิง
นโยบาย หรือปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบในการคุ้มครองสิทธิ
ม นุ ษ ย ช น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ที่
เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ (เช่น การ
ให้มีกฎหมาย Anti SLAPP การ
ให้มีการคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิ
ม นุ ษ ย ช น ห รื อ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล 
(whistle blower) และการ
สนับสนุนให้ท า RIA) 

กลยุทธ์ที่ 12. การผลักดันกลไกการไกล่เกลี่ย
นอกศาลในกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทเพื่อให้
ผู้เสียหายได้เข้าถึงความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว 
ไม่แพง และเป็นที่พอใจ แต่มิได้ตัดสิทธิในการที่
จะไปฟ้องร้องในกระบวนการยุติธรรม 

กลยุทธ์ที่ 24. เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
โดยมีทั้งข้อมูลเชิงนโยบาย กรณีศึกษาของบริษัทต่างๆ การ
ด าเนินการตามนโยบาย การสื่อสารกับสาธารณะ การบริหาร
ความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานการผลิต การจ าแนกและ
ประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน การจัดท า 
auditing system และการออกรายงานประจ าปี นอกจากนี้ 
กสม. ควรที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดท า KPI ของตนเองขึ้น 

กลยุทธ์ที่  13. การร่วมมือกับองค์กร หรือ
สถาบันตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในสังคม
เพือ่สนับสนุนกลไกเกี่ยวกับปัญหาการประกอบ
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมถึงการให้แรงจูงใจ
ที่เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 25. การพัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมีการติดตาม 
การประสานงานกับผู้ร้องเรียนถึงสถานะการด าเนินการการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม และการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ฯ ทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อที่จะ
เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนที่เป็นรูปธรรมต่อไป (เช่น 
การจัดท ารายงานประจ าปีที่มีการสรุปการด าเนินงานใน
ประเด็นของธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน) 

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย  
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5.4.4 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนกับแผนยุทธศาสตร์ฯ  

แผนยุทธศาสตร์ฯ กสม. 

กสม. ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ กสม. พ.ศ. 2560-2565 ขึ้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กสม. ต้อง
ประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอันส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสถานะการด าเนินงานที่ผ่านมาในด้านต่างๆ ขององค์กร ทั้งในประเด็นเด็กและสตรี 
แรงงานข้ามชาติ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และการค้ามนุษย์ เป็นต้น ประกอบกับ กสม. 
ถูกลดสถานะหน่วยงานจากเกรด A เป็นเกรด B สถานการณ์ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย อาทิ 
ปัญหาเกี่ยวกับระบบคณะอนุกรรมการ ปัญหาความล่าช้าและคุณภาพในการจัดท ารายงาน การแสวงหาข้อเท็จจริงใน
การตรวจสอบ ขาดข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ประเด็นการละเมิด มาตรการแก้ไขและข้อเสนอแนะในรายงานไม่
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ด้วยเหตุดังกล่าว กสม. จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงประเด็นท้าทายและปัญหา
ต่างๆ อย่างครบถ้วนรอบด้าน และมีความชัดเจน ครอบคลุมถึงกรอบทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ กสม. และการวางระบบการท างานของ กสม. ที่เก่ียวกับระบบงาน บุคลากร และ
ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานของ กสม. ในภาพรวมและในแต่ละปี รวมทั้งมาตรการที่จะให้การ
ด าเนินการขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแปลงไปสู่การปฏิ บัติในการจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ กสม. ให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็น
รูปธรรม เป็นที่เชื่อมั่นขององค์กรและหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนรวมทั้งสาธารณชน ท าให้เห็นถึงความคุ้มค่า
และความจ าเป็นในการมีอยู่ขององค์กรอย่างยั่งยืนตามหลักการและเจตนารมณ์ในการจัดตั้งองค์กรต่อไป 

 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น กสม. ได้ก าหนดวิสัยทัศน์โดยวางต าแหน่งขององค์กรให้ “เป็นสถาบัน
อิสระ ในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน”2 ทั้งนี้ การที่จะบรรลุในวิสัยทัศน์ดังกล่าว กสม. จ าเป็นที่
จะต้องมีพันธกิจทีต่อบสนองต่อวิสัยทัศน์นั้น โดย กสม. ได้แบ่งพันธกิจของตนออกเป็น 4 ประการ ดังนี้ 

1. ด าเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน 

3. ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐาน และ 

4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ 

 

                                                           
2  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
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จะเห็นได้ว่า พันธกิจข้างต้นนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีแนวทางอันเป็นยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนให้ภารกิจ
บรรลุผลได้ โดย กสม. ได้ให้ความส าคัญใน 5 ยุทธศาสตร์หลักๆ ที่จะน า กสม. ไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น 
ได้แก่  

1. ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรอง ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทย
จะต้องปฏิบัติตาม  

2. เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการ
ขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน  

3. มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการ
สร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน  

4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึง  

5. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์ กสม. ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2560-2562 นั้น มีขึ้นเพ่ือสอดรับกับแผน

ยุทธศาสตร์ที่ กสม. ก าลังจะมุ่งไปในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ได้มีการจ าแนกรายละเอียดลง
ไปเป็นแผนกลยุทธ์ถึง 3 แผนกลยุทธ์ และหนึ่งในนั้นคือ การสนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 
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 ตารางแผนยุทธศาสตร์ของ กสม. พ.ศ. 2560-2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วน 
ของสังคมเกิดความตระหนักและ
เคารพสิทธิมนุษยชนตามท่ีได้รับการ
รับรองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย 
และพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยจะต้อง
ปฏิบัติตาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เน้นการด าเนินงานท่ีก่อให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง หรือ
ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน 
รวมถึงการด าเนินธุรกิจภาคเอกชน 
โดยการขับเคล่ือนและผลักดัน 
อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่าย
ภายในประเทศและพันธมิตร ใน
เวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิด
การสร้างพลัง (synergy) ในการ
ท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้าง
ความตระหนัก ในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชน ในประเทศไทย รวมท้ัง
ผลงานส าคัญ ของ กสม. ต่อ
สาธารณชน อย่างถูกต้องและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
เสริมสร้างและพัฒนา กระบวนการ
ท างาน และการบริหารจัดการองค์กร 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดัน ให้
ภาครัฐปฏิบัติตามขอ้เสนอแนะที่ส าคัญ 
ของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา 
ด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยเป็น
ภาคี 

กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการ
ให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย และ
ข้อเสนอ ในการปรับปรุงกฎหมายต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญ
เพื่อให้สอดคล้อง กับหลกัสิทธิ
มนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการด าเนินงาน 
และจัดให้มีแผนการท างานร่วมกับ 
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และชุมชน ในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริม สิทธิ
มนุษยชนและจัดให้มแีผนในการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ สิทธิ
มนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา 
กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่
หลากหลายและเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานในภารกจิหลักขององค์กร (core 
business process redesign) 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดตามและสนับสนุน ให้
หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผน สิทธิ
มนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดประเด็นปัญหา 
หรือพื้นที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบัน
วิชาการ ในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน 
เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้า
ระวังสถานการณ์สิทธิมนษุยชน และ
ชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนอง ต่อปัญหา
และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ
อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธภิาพ 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรทรัพยากรบุคคล และ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของ 
ภาคธุรกจิในการเคารพสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือ 
กับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ 
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อ
ประโยชน์ในการท างานและ พัฒนา

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้
และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 

 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กร แหง่
การเรียนรู้ (learning organization) 
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ศักยภาพขององค์กร กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการส่ือสาร
องค์กร/การประชาสัมพันธ ์

กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนา
ระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ภายใต้การก ากับดูแลของ กสม. 

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการท างาน
ขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารดิจิทัล 
(digital) 
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 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนฯ  

การที่จะให้ความส าคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยาสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้น คณะผู้วิจัยได้จัดท าแนวทางที่ กสม. ควรจะมุ่งด าเนินการ
เพ่ือให้เกิดการบรรลุผลทั้งสิ้น 25 กลยุทธ์ โดยทั้ง 25 กลยุทธ์จะสอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ฯ กสม. 
พ.ศ. 2560-2565 ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าการด าเนินการตามกลยุทธ์จะตอบสนองต่อทิศทางที่ กสม. ก าลังจะเดิน
ในภาพใหญ่ กล่าวคือ 

ในกลยุทธ์ที่ 1.1 (ติดตามและผลักดัน ให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ของคณะกรรมการ
ประจ าสนธิสัญญา ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี) นั้นจะสัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 และกล
ยุทธ์ที่ 18  

ในกลยุทธ์ที่ 1.2 (ติดตามและสนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผน สิทธิมนุษยชน) นั้นจะสัมพันธ์
กับกลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ที่5 กลยุทธ์ที่6 และกลยุทธ์ที่ 11  

ในกลยุทธ์ที่ 2.1 (เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย และข้อเสนอ ในการปรับปรุงกฎหมาย
ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญเพ่ือให้สอดคล้อง กับหลักสิทธิมนุษยชน) นั้นจะสัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์
ที ่5 และกลยุทธ์ที่ 6  

 ในกลยุทธ์ที่ 2.2 (ก าหนดประเด็นปัญหา หรือพ้ืนที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี) นั้นจะสัมพันธ์กับกล
ยุทธ์ที่ 11  

ในกลยุทธ์ที่ 2.3 (สนับสนุนบทบาทของ ภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน) นั้นจะสัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่ 
7 กลยุทธ์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 9 และกลยุทธ์ที่ 13 

ในกลยุทธ์ที่ 3.1 (พัฒนาการด าเนินงาน และจัดให้มีแผนการท างานร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน) นั้นจะสัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 7 กลยุทธ์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 10 กลยุทธ์ที่ 11 กลยุทธ์ที่ 12 กลยุทธ์ที่ 
13 กลยุทธ์ที่ 14 กลยุทธ์ที่ 15 กลยุทธ์ที่ 16 และกลยุทธ์ที่ 18  

ในกลยุทธ์ที่ 3.2 (ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการ ในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชน เพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่) นั้นจะสัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่ 18 

ในกลยุทธ์ที่ 3.3 (เสริมสร้างความร่วมมือ กับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
เพ่ือประโยชน์ในการท างาน และพัฒนาศักยภาพขององค์กร) นั้นจะสัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่ 18 

ในกลยุทธ์ที่ 4.1 (พัฒนางานส่งเสริม สิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม) นั้นจะ
สัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่ 7 กลยุทธ์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 9 กลยุทธ์ที่ 10 กลยุทธ์ที่ 13 กลยุทธ์ที่ 14 และกลยุทธ์ที่ 18  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

 

5-53 

ในกลยุทธ์ที่ 4.2 (พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนอง 
ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ) นั้นจะสัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่ 3 กล
ยุทธ์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 10 กลยุทธ์ที่11 กลยุทธ์ที่ 12 กลยุทธ์ที่ 16 และกลยุทธ์ที่ 18  

ในกลยุทธ์ที่ 4.3 (จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน) นั้นจะสัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่ 
10 กลยุทธ์ที่ 15 กลยุทธ์ที่ 18 และกลยุทธ์ที่ 24  

ในกลยุทธ์ที่ 4.4 (พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์) นั้นจะสัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่ 13 กลยุทธ์ที่ 
17 และกลยุทธ์ที่ 18  

ในกลยุทธ์ที่ 5.1 (ปรับปรุงกระบวนการท างานในภารกิจหลักขององค์กร (core business process 
redesign)) นั้นจะสัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่ 19 กลยุทธ์ที่ 20 กลยุทธ์ที่ 23 และกลยุทธ์ที่ 25 

ในกลยุทธ์ที่ 5.2 (พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ) 
นั้นจะสัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่ 21 และกลยุทธ์ที่ 23  

ในกลยุทธ์ที่ 5.3 (พัฒนาให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ (learning organization)) นั้นจะสัมพันธ์กับกล
ยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 10 กลยุทธ์ที่ 15 กลยุทธ์ที่ 18 กลยุทธ์ที่ 22 กลยุทธ์ที่ 24 และกลยุทธ์ที่ 25 

ในกลยุทธ์ที่ 5.4 (จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การก ากับดูแลของ 
กสม.) นั้นจะสัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่ 21  

ในกลยุทธ์ที่ 5.5 (พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล 
(digital)) นั้นจะสัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่ 10 กลยุทธ์ที่ 17 กลยุทธ์ที่ 18 และกลยุทธ์ที่ 23  

ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างทั้ง 2 แผนฯ นั้นสามารถสรุปได้ในตารางดังต่อไปนี้   
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ตารางความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ กสม. พ.ศ. 2560-2565 

ภาคส่วนอื่นๆ 
กลยุทธข์อง กสม. ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการ

ประกอบธุรกิจ 
กลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ฯ กสม.  

พ.ศ. 2560-2565 

ภาครัฐ 

กลยุทธ์ที ่1. การให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผน NAP  กลยุทธ ์1.2 และ 3.1 
กลยุทธ์ที ่2. การประมวลข้อสรุปจากเร่ืองร้องเรียนออกมาเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

กลยุทธ ์1.2/ 2.1/5.3 

กลยุทธ์ที ่3. การตรวจสอบประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเร่ือง
ของภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ (เช่น โครงการขนาดใหญ่ แย่งชิงฐาน
ทรัพยากร การท าลายสิ่งแวดล้อม) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ของภาครัฐ (เช่น ภาครัฐมีกลไกการคุ้มครองและเยียวยาในทาง
ปฏิบัติเป็นอยา่งไร) และกลไกการตรวจสอบของภาครัฐ  

- การตรวจสอบประเด็นปัญหาสิทธิมนษุยชน
เฉพาะเร่ือง (กลยุทธ์ 1.2) 
- การตรวจสอบผลการด าเนินงานของภาครัฐ 
(กลยุทธ ์1.1/1.2) 
- กลไกการตรวจสอบของภาครัฐ (กลยทุธ์ 
1.2/4.2) 

กลยุทธ์ที ่4. การสนับสนุนเชิงเทคนิคและการแลกเปลีย่นข้อมูลกบั
หน่วยงานภาครัฐ (เช่น การให้ความรู้ในกระบวนการเยียวยาของศาล
และภาครัฐอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง การผลักดนัแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
และการผลักดันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพิ่มเติม)  

กลยุทธ ์1.1/1.2/3.1 

กลยุทธ์ที ่5. การสนับสนุนการเชื่อมโยงแผนต่างๆ ของประเทศให้มี
ประเด็นสิทธิมนุษยชนเด่นชัดมากขึ้น  

กลยุทธ ์1.2/2.1/3.1 

กลยุทธ์ที ่6. การใหข้้อเสนอเชิงนโยบาย หรือปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนที่เกีย่วขอ้ง
กับภาคธุรกิจ (เช่น การให้มกีฎหมาย Anti SLAPP การให้มีการ
คุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนหรือผู้ใหข้้อมูล (whistle blower) 
และการสนับสนุนให้ท า RIA) 

กลยุทธ ์1.2/2.1/3.1/4.2 

ภาคเอกชน 

กลยุทธ์ที ่7. การสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชนกับการประกอบธุรกิจ (CSR เป็นจุดเร่ิมที่ดีแต่ยังไม่
เพียงพอ) รวมไปถึงความส าคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การผลิตที่เคารพสิทธิมนุษยชน  

กลยุทธ ์2.3/3.1/4.1 

กลยุทธ์ที ่8. การผลักดันการเผยแพร่คู่มือ HRDD ในภาคปฏิบัติ  กลยุทธ ์2.3/3.1/4.1 
กลยุทธ์ที ่9. การให้ค าแนะน าทางเทคนิคว่าด้วยการจัดท ารายงาน
ประจ าป ีรวมทั้งการส่งเสริมให้บริษัทจดัตั้งกลไกในการขับเคลื่อน
ภายในองค์กรเพื่อด าเนินงานตามนโยบายของบริษัท เช่น การจัดตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนมาตรฐานแรงงาน ทั้งนี้ การประกอบธุรกจิที่
ได้มาตรฐานจะสะท้อน KPI ของบริษัท และภาพลักษณ์ของประเทศ  

กลยุทธ ์2.3/3.1/4.1 

กลยุทธ์ที ่10. การจัดท าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
ภาคเอกชน เพือ่น าไปสู่การถอดบทเรียนว่าประเด็นร่วม (common 
issue) ของธุรกิจแต่ละสาขา และจัดท าข้อเสนอแนะกบัภาคเอกชน
ถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี  

กลยุทธ ์3.1/4.1/4.2/4.3/5.3/5.5 

กลยุทธ์ที ่11. การเฝ้าระวังปัญหาเฉพาะเร่ืองของภาคเอกชน (เช่น 
เกษตรพันธสัญญา การค้ามนษุย์ แย่งชิงฐานทรัพยากร การท าลาย
สิ่งแวดล้อม การลงทุนของธุรกิจไทยในต่างประเทศที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน)  

กลยุทธ ์1.2/2.2/3.1/4.2 

กลยุทธ์ที ่12. การผลักดันกลไกการไกลเ่กลี่ยนอกศาลใน
กระบวนการแก้ไขขอ้พิพาทเพื่อให้ผู้เสียหายได้เข้าถึงความเป็นธรรม
อย่างรวดเร็ว ไม่แพง และเป็นที่พอใจ แต่มิได้ตัดสิทธิในการที่จะไป
ฟ้องร้องในกระบวนการยุติธรรม 
 

กลยุทธ ์3.1/4.2 

กลยุทธ์ที ่13. การร่วมมอืกับองค์กร หรอืสถาบันตรวจสอบที่ได้รับ
การยอมรับในสังคมเพื่อสนับสนุนกลไกเกี่ยวกับปัญหาการประกอบ
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมถึงการให้แรงจูงใจที่เหมาะสม 

กลยุทธ ์2.3/3.1/4.1/4.4) 
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ประชาชนทั่วไป 

กลยุทธ์ที ่14. การสร้างความตระหนักรูแ้ก่กลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูก
ละเมิด และสาธารณชนทั่วไป  

กลยุทธ ์3.1/4.1 

กลยุทธ์ที ่15. การถอดบทเรียนและจัดท ากรณีศึกษาเพื่อเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงข้อเท็จจริง  

กลยุทธ ์3.1/4.3/5.3 

กลยุทธ์ที ่16. การสนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (เช่น 
การให้ค าปรึกษากับผู้ร้องทุกข์เพื่อให้เขา้ถึงกระบวนการยุตธิรรม 
กลไกการเยยีวยา รวมทั้งการปรับปรุงกลไกการปกปอ้งผู้พิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน)   

กลยุทธ ์3.1/4.2 

กลยุทธ์ที ่12. การผลักดันกลไกการไกลเ่กลี่ยนอกศาลใน
กระบวนการแก้ไขขอ้พิพาทเพื่อให้ผู้เสียหายได้เข้าถึงความเป็นธรรม
อย่างรวดเร็ว ไม่แพง และเป็นที่พอใจ แต่มิได้ตัดสิทธิในการที่จะไป
ฟ้องร้องในกระบวนการยุติธรรม 

กลยุทธ ์3.1/4.2 

กลยุทธ์ที ่17. การขยายช่องทางการติดต่อเพื่อให้เกิดการเข้าถึง 
กสม. ได้สะดวกมากขึ้น  

กลยุทธ ์4.4/5.5 

แนวร่วมภาคีอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

กลยุทธ์ที ่18. การพัฒนาความร่วมมอืกบัภาคีเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นกลาง มุ่งเสนอจุดยืนบน
พื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด (สื่อ ภาควิชาการ ผู้น า
ชุมชน ภาคประชาสังคม องค์กรในประเทศ องค์กรต่างประเทศ 
ฯลฯ)  
   - (ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน) ปลูกฝังให้ความรูก้ับ
ผู้น าชุมชน ภาคประชาสังคม องค์กรพฒันาเอกชน และการร่วม
เสริมสร้างศักยภาพกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิใหก้ับภาคี
เครือข่าย  
   - (สื่อ) พัฒนาเครื่องมือในการส่ือสารความรู้และร่วมมือกับสื่อใน
การให้ความรู้ทางด้านธุรกิจและสิทธิมนษุยชน รวมทั้ง สนับสนุน
บทบาทของสื่อในการตรวจสอบเชิงลึก  
   - (ภาควิชาการ) การสนับสนุนในด้านฐานข้อมูลเพื่อน าไปสู่การท า
วิจัยและพัฒนา (เช่น การแปลคู่มือมาตรฐานต่างๆ การวิเคราะห์วิจยั
เชิงลึก)  
   - (ต่างประเทศ) ร่วมแลกเปลี่ยนขอ้มลู ความรู้ มาตรฐานสากล 
บทเรียน แนวทางการปฏิบัติที่ดี รวมไปถึงการท าวจิัยและพัฒนาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  

- ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน  
 (กลยุทธ์ 3.1/3.2/4.2) 
- สื่อ (กลยุทธ์ 3.1/4.4/5.5) 
- ภาควิชาการ (กลยุทธ์ 3.1/3.2/4.1/4.3) 
- ต่างประเทศ (กลยุทธ์ 1.1/3.3/5.3) 

กสม. 

กลยุทธ์ที ่19. การผลักดันแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้น าไปใช้เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ  

กลยุทธ ์5.1 

กลยุทธ์ที ่20. การท าความเข้าใจภายในองค์กรให้เข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกบันิยาม และขอบเขตอ านาจของ กสม. เพื่อก าหนดแนว
ทางการปฏิบัตวิ่าดว้ยการคุ้มครอง และการเยียวยาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนให้มีประสิทธภิาพ 

กลยุทธ ์5.1 

กลยุทธ์ที ่21. การเพิ่มกลุ่มงานดา้นธุรกจิและสิทธิมนุษยชนโดยมี
เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านสิทธิมนุษยชน
และการประกอบธุรกิจซ่ึงมาจากหลากหลายสาขา เนื่องจากประเด็น
สิทธิมนุษยชนเกีย่วขอ้งกับมิติที่หลากหลาย  

กลยุทธ ์5.2/5.4 

กลยุทธ์ที ่22. การจัดท าคู่มือด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบ
ธุรกิจให้กบัเจ้าหนา้ที่  

กลยุทธ ์5.3 

กลยุทธ์ที ่23. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

กลยุทธ ์5.1/5.2/5.5 

กลยุทธ์ที ่24. กสม. ควรจะส่งเสริมให้มีคลังข้อมูลที่รวบรวมหลัก
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีทั้งข้อมูลเชิงนโยบาย กรณีศึกษาของบริษัท
ต่างๆ การด าเนินการตามนโยบาย การสื่อสารกับสาธารณะ การ
บริหารความสัมพันธ์ภายในหว่งโซ่อุปทานการผลิต การจ าแนกและ

กลยุทธ ์4.3/5.3 
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ประเมินความเส่ียงด้านธุรกจิและสิทธิมนุษยชน การจัดท า auditing 
system และการออกรายงานประจ าปี นอกจากนี้ กสม. ควรที่จะ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดท า KPI ของตนเองขึ้น  
กลยุทธ์ที ่25. การพัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมีการติดตาม การ
ประสานงานกับผู้ร้องเรียนถึงสถานะการด าเนินการการตรวจสอบ
เร่ืองร้องเรียนอย่างเหมาะสม และการประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ฯ ทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ใน
การขับเคลื่อนแผนที่เป็นรูปธรรมต่อไป (เช่น การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่มกีารสรุปการด าเนินงานในประเด็นของธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนอยา่งชัดเจน) 

กลยุทธ ์5.1/5.3 

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย  

 กล่าวโดยสรุป ในส่วนของการเชื่อมโยงระหว่าง 2 แผนฯ พบว่า กลยุทธ์ทั้ง 25 กลยุทธ์นี้เป็นสิ่งที่ 
กสม. ควรที่จะด าเนินการภายใต้ระยะเวลา 3 ปี โดยกลยุทธ์ทั้ง 25 ประการนี้จะเป็นการด าเนินการผ่าน 3 
แผนหลัก ได้แก่ แผนปลูกฝัง แผนคุ้มครองและเยียวยา และแผนพัฒนาองค์กร ในการด าเนินกลยุทธ์จ าเป็นที่
จะต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ ที่ส าคัญ ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ภาค
ประชาสังคม/องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อ ภาควิชาการ ภาคต่างประเทศ รวมทั้งจะต้องอาศัยความร่วมมือภายใน
องค์กรเพื่อผลักดันการพัฒนาภายในองค์กร ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์ที่น าเสนอจะมีความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ที่ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ กสม. ในภาพใหญ่ ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชือ่มโยงของแผนยทุธศาสตร ์ฯ ของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560-2565 กบั แผนกลยทุธด์า้นธรุกจิและสทิธมินษุยชน ของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ(กสม.) พ.ศ.2560-2562                                                                                      

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ส่งเสริมและติดตามให้ทกุภาคสว่นของ
สังคมเกดิความตระหนกัและเคารพสทิธิ
มนุษยชนตามที่ได้รบัการรบัรองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กฎหมายไทย และพันธกรณรีะหว่าง
ประเทศด้านสทิธมินุษยชนที่ประเทศไทย
จะต้องปฏบิัตติาม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

เน้นการด าเนนิงานทีก่อ่ให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรอืระบบการ
บรหิารราชการแผน่ดนิ รวมถึงการ
ด าเนินธุรกิจภาคเอกชนโดยการ
ขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ 
เพื่อปอ้งกนัและแกป้ัญหาด้านสทิธิ
มนุษยชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

มุ่งการท างานรว่มกบัเครอืข่าย
ภายในประเทศและพนัธมิตรในเวที
ระหว่างประเทศเพือ่ให้เกดิการสร้างพลัง 
(synergy) ในการท างานรว่มกนั 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

ส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจและสร้าง
ความตระหนกัในเรือ่งสทิธมินุษยชน 
สื่อสารเกี่ยวกบัสถานการณด์้านสทิธิ
มนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงาน
ส าคัญของ กสม. ตอ่สาธารณชนอย่าง
ถกูตอ้งและทัว่ถึง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 

เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างาน 
และการบริหารจัดการองคก์รให้เกิดผล
สัมฤทธิ ์

กลยทุธ์ที่ 1.1 ตดิตามและผลกัดันใหภ้าครัฐปฏบิัติตามขอ้เสนอแนะ
ที่ส าคญัของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาดา้นสิทธิมนษุยชนที่
ประเทศไทยเปน็ภาค ี

กลยทุธ์ที่ 1.2 ตดิตามและสนับสนุนใหห้น่วยงานภาครฐัปฏิบัติตาม
แผนสิทธิมนษุยชน 

กลยทุธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย และ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่
ส าคัญเพื่อใหส้อดคล้องกับหลกัสิทธิมนษุยชน 

กลยทุธ์ที่ 2.2 ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นทีส่ าคัญในการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี

กลยทุธ์ที่ 2.3 สนบัสนุนบทบาทของภาคธุรกจิในการเคารพสทิธิ
มนษุยชน 

กลยทุธ์ที่ 3.1 พฒันาการด าเนินงานและจดัให้มแีผนการท างาน
ร่วมกบัภาคเีครือขา่ยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และ
ชุมชน ในการสง่เสริมและคุม้ครองสิทธิมนษุยชน 

กลยทุธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมใหส้ถาบนัวชิาการในท้องถิ่นเป็นทีพ่ึ่งของ
ชุมชน เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนษุยชนและแก้ไขปัญหาการละเมดิ
สิทธิมนษุยชนในพื้นที ่

กลยทุธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความรว่มมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่าง
ประเทศในการแลกเปลีย่นความรูเ้พื่อประโยชนใ์นการท างานและ
พัฒนาศักยภาพขององคก์ร 

กลยทุธ์ที่ 4.1 พฒันางานสง่เสรมิสทิธิมนษุยชนและจดัให้มแีผนใน
การส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสทิธิมนษุยชนทีค่รอบคลมุ
เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

กลยทุธ์ที่ 4.2 พฒันากลไก ตดิตามเฝ้าระวงัสถานการณส์ิทธิ
มนษุยชน และชีแ้จง แสดงท่าทตีอบสนองต่อปัญหาและ
สถานการณส์ิทธิมนษุยชนทีส่ าคญัอย่างถูกต้องและมีประสทิธิภาพ 

กลยทุธ์ที่ 4.3 จดัใหม้ีศูนย์กลางความรู้ และแหล่งข้อมูลด้านสทิธิ
มนษุยชน 

กลยทุธ์ที่ 4.4 พฒันาการสื่อสารองค์กร / การประชาสัมพันธ์ 

กลยทุธ์ที่ 5.1 ปรับปรงุกระบวนการท างานในภารกิจหลกัของ
องค์กร (core business process redesign) 

กลยทุธ์ที่ 5.2 พฒันาการบรหิารจดัการองคก์รทรัพยากรบคุคล 
และงบประมาณอย่างมีประสทิธิภาพ 

กลยทุธ์ที่ 5.3 พฒันาให้เปน็องค์กรแห่งการเรยีนรู้ (learning 
organization) 

กลยทุธ์ที่ 5.4 จดัใหม้สีถาบันพฒันาระบบและองคค์วามรูด้้านสิทธิ
มนษุยชนภายใตก้ารก ากับดแูลของ กสม. 

กลยทุธ์ที่ 5.5 พฒันาระบบการท างานขององค์กรให้ทนักบั
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดจิิทลั (digital) 
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- กลยุทธ์ที่ 1: การให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผน NAP 
- กลยุทธ์ที่ 2: การประมวลข้อสรุปจากเรื่องร้องเรียนออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
- กลยุทธ์ที่ 4: การสนับสนุนเชิงเทคนิคและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ (เช่น การให้ความรู้ในกระบวนการเยียวยาของศาลและภาครัฐอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง การผลักดันแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
และการผลักดันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพิ่มเติม) 
- กลยุทธ์ที่ 5: การสนับสนุนการเชื่อมโยงแผนต่างๆ ของประเทศให้มีประเด็นสิทธิมนุษยชนให้เด่นชัดมากขึ้น 
- กลยุทธ์ที่ 7: การสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจ (CSR เป็นจุดเริ่มที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอ) รวมไปถึงความส าคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิต
ที่เคารพสิทธิมนุษยชน 
- กลยุทธ์ที่ 8: การผลักดันการเผยแพร่คู่มือ HRDD ในภาคปฏิบัติ 
- กลยุทธ์ที่ 9: การให้ค าแนะน าทางเทคนิคว่าด้วยการจัดท ารายงานประจ าปี รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทจัดต้ังกลไกในการขับเคลื่อนภายในองค์กรเพื่อด าเนินงานตามนโยบายของบริษัท เช่น การจัดต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนมาตรฐานแรงงาน 
- กลยุทธ์ที่ 10: การจัดท าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชน เพื่อน าไปสู่การถอดบทเรียนว่าประเด็นร่วม (common issue) ของธุรกิจแต่ละสาขา และจัดท าข้อเสนอแนะกับภาคเอกชนถึง
แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
- กลยุทธ์ที่ 13: การร่วมมือกับองค์กร หรือสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในสังคมเพื่อสนับสนุนกลไกเกี่ยวกับปัญหาการประกอบธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมถึงการให้แรงจูงใจที่เหมาะสม 
- กลยุทธ์ที่ 14: การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มที่เส่ียงต่อการถูกละเมิด และสาธารณชนทั่วไป 
- กลยุทธ์ที่ 15: การถอดบทเรียนและจัดท ากรณีศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง 
- กลยุทธ์ที่ 17: การขยายช่องทางการติดต่อเพื่อให้เกิดการเข้าถึง กสม. ได้สะดวกมากขึ้น 
- กลยุทธ์ที่ 18: การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นกลาง มุ่งเสนอจุดยืนบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 
          ก. กสม. ควรปลูกฝังให้ความรู้กับผู้น าชุมชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และการร่วมเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิให้กับภาคีเครือข่าย 
          ข. กสม. ควรพัฒนาเคร่ืองมือในการส่ือสารความรู้และร่วมมือกับส่ือในการให้ความรู้ทางด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง สนับสนุนบทบาทของส่ือในการตรวจสอบเชิงลึก 
          ค. กสม. ควรสนับสนุนในด้านฐานข้อมูลร่วมกับภาควิชาการเพื่อน าไปสู่การท าวิจัยและพัฒนา (เช่น การแปลคู่มือมาตรฐานต่างๆ การวิเคราะห์วิจัยเชิงลึก) 
          ง. กสม. ควรร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ มาตรฐานสากล บทเรียน แนวทางการปฏิบัติที่ดี รวมไปถึงการท าวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศ 

- กลยุทธ์ที่ 2: การประมวลข้อสรุปจากเรื่องร้องเรียนออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
- กลยุทธ์ที่ 3: การตรวจสอบประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่องจากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ (เช่น โครงการขนาดใหญ่ การแย่งชิงฐานทรัพยากร การท าลายส่ิงแวดล้อม) การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของภาครัฐ (เช่น ภาครัฐมีกลไกการคุ้มครองและเยียวยาในทางปฏิบัติเป็นอย่างไร) และตรวจสอบกลไกการตรวจสอบของภาครัฐ (เช่น หน่วยงานควบคุมรัฐวิสาหกิจว่ามีการด าเนินงานอย่างไร) 
- กลยุทธ์ที่ 6: การให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ (เช่น การให้มีกฎหมาย Anti SLAPP การให้มีการ
คุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนหรือผู้ให้ข้อมูล (whistle blower) และการสนับสนุนให้ท า RIA) 
 
- กลยุทธ์ที่ 10: การจัดท าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชน เพื่อน าไปสู่การถอดบทเรียนว่าประเด็นร่วม (common issue) ของธุรกิจแต่ละสาขา และจัดท าข้อเสนอแนะกับภาคเอกชนถึง
แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
- กลยุทธ์ที่ 11: การเฝ้าระวังปัญหาเฉพาะเรื่องจากภาคเอกชน (เช่น เกษตรพันธสัญญา การค้ามนุษย์ แย่งชิงฐานทรัพยากร การท าลายส่ิงแวดล้อม การลงทุนของธุรกิจไทยในต่างประเทศที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน) 
 
- กลยุทธ์ที่ 12: การผลักดันกลไกการไกล่เกลี่ยนอกศาลในกระบวนการแก้ไขข้อพิพาท เพื่อให้ผู้เสียหายได้เข้าถึงความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว ไม่แพง และเป็นที่พอใจ แต่มิได้ตัดสิทธิในการที่จะไปฟ้องร้อง
ในกระบวนการยุติธรรม 
 
- กลยุทธ์ที่ 16: การสนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (เช่น การให้ค าปรึกษากับผู้ร้องทุกข์เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม กลไกการเยียวยา รวมทั้งการปรับปรุงกลไกการปกป้องผู้พิทักษ์
สิทธิมนุษยชน)   
- กลยุทธ์ที่ 17: การขยายช่องทางการติดต่อเพื่อให้เกิดการเข้าถึง กสม. ได้สะดวกมากขึ้น 

- กลยุทธ์ที่ 19: การผลักดันแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้น าไปใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ โดย กสม. ควรที่จะปรับสมดุลภาพลักษณ์ขององค์กรให้ท างานในเชิง
ส่งเสริมมากขึ้น 
- กลยุทธ์ที่ 20: การท าความเข้าใจภายในองค์กรเพื่อให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับนิยาม ขอบเขตอ านาจของ กสม. เพื่อใช้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครอง และการเยียวยาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ 
- กลยุทธ์ที่ 21: การเพิ่มกลุ่มงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนโดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจซึ่งมาจากหลากหลายสาขา เนื่องจากประเด็น
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับมิติที่หลากหลาย 
- กลยุทธ์ที่ 22: การจัดท าคู่มือด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจให้กับเจ้าหน้าที่ 
- กลยุทธ์ที่ 23: การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- กลยุทธ์ที่ 24: การส่งเสริมให้มีคลังข้อมูลที่รวบรวมหลักปฏิบัติที่ดีในประเด็นต่างๆ เช่น กรณีศึกษา การบริหารความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานการผลิต การจัดท า auditing system และรายงาน
ประจ าปี นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดท า KPI ของตนเองขึ้น 
- กลยุทธ์ที่ 25: การพัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมีการติดตาม การประสานงานกับผู้ร้องเรียนถึงสถานะการด าเนินการการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม และการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์ฯ ทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนที่เป็นรูปธรรมต่อไป (เช่น การจัดท ารายงานประจ าปีที่มีการสรุปการด าเนินงานในประเด็นของธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอย่าง
ชัดเจน) 
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5.4.5 แนวทางกิจกรรม/ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ 

หลักการในการก าหนดตัวขี้วัด 

ตัวชี้วัดเป็นดัชนีแทนที่สะท้อนถึงความส าเร็จของเป้าหมาย การก าหนดตัวชี้วัดจึงเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้
เพ่ือประเมินสถานะของงานของแต่ละกลยุทธ์ว่ามีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด โดย
ในทางทฤษฎีแล้ว การประเมินสถานะความก้าวหน้าของกลยุทธ์สามารถก าหนดได้ใน 6 รูปแบบ ตาม
ระยะเวลาการด าเนินการของแผนกลยุทธ์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.   การประเมนิความก้าวหน้าโดยพิจารณารูปแบบการก าหนดกิจกรรม หมายถึง การวิเคราะห์ความ
เหมาะสมในการคัดเลือกกิจกรรมเพ่ือตอบโจทย์ของกลยุทธ์ กิจกรรมต่างๆ ที่ถูกเลือกอย่างเหมาะสมจะน าไปสู่
ความส าเร็จในการด าเนินการตามกลยุทธ์ ในขณะที่กิจกรรมที่ไม่มีความเหมาะสมอาจจะท าให้เกิดความสูญ
เปล่า และเสียโอกาสในการด าเนินกลยุทธ์ไป ตัวอย่างเช่น ส าหรับกลยุทธ์การถ่ายทอดให้ความรู้ จะต้องมี
กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมเสียก่อน จึงจะท าให้การถ่ายทอดความรู้ประสบความส าเร็จ การ
ประเมินความก้าวหน้าโดยพิจารณารูปแบบการก าหนดกิจกรรม สามารถพิจารณาได้ทั้ง เนื้อหาสาระในการท า
กิจกรรม (เช่น การด าเนินกิจกรรมจะน าไปสู่เป้าหมายของกลยุทธ์หรือไม่) และกลไกการคัดเลือกกิจกรรม (เช่น 
คณะกรรมการในการคัดเลือกกิจกรรมมีความหลากหลาย และเข้าใจในกลยุทธ์เพียงพอหรือไม่) 

2.   การประเมินความก้าวหน้าโดยพิจารณารูปแบบปัจจัยน าเข้า ( input) หมายถึง การวิเคราะห์
ความเหมาะสมในปัจจัยน าเข้าที่ใช้เพ่ือด าเนินการตามกลยุทธ์ ตัวอย่างของปัจจัยน าเข้า เช่น จ านวนคนที่เข้า
อบรม จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ขนาดของงบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม เป็นต้น การก าหนดปัจจัยน าเข้าท า
ให้ผู้ประเมินทราบถึงทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินกลยุทธ์ว่ามีมากน้อยเพียงใด และมีความเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหามากน้อยเพียงใด 

3.   การประเมินความก้าวหน้าโดยพิจารณากระบวนการท างาน (process) หมายถึง การวิเคราะห์ถึง
ความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรเพ่ือที่จะสร้างผลผลิตของโครงการ โดยผู้ประเมินจะวิเคราะห์ความคุ้มค่า 
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยน าเข้าเป็นส าคัญ ตัวอย่างของการพิจารณากระบวนการ
ท างาน เช่น จ านวนบุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ใน
การตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง เป็นต้น 

4.  การประเมินความก้าวหน้าโดยพิจารณาผลผลิต (output) หมายถึงการพิจารณาผลผลิตที่จับต้อง
ได้อันเนื่องมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์ เช่น จ านวนรายงานที่สรุปปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย จ านวนคู่มือ เอกสารที่รวบรวมเอาไว้ในคลังข้อมูล ทั้งนี้ การพิจารณาผลผลิตยังสามารถประเมิน
ในมิติเชิงคุณภาพ โดยก าหนดค่าคะแนนตั้งแต่ต่ าที่สุดถึงสูงที่สุด และให้ผู้ประเมินให้ความเห็น โดยผลคะแนน
จะสะท้อนถึงระดับความส าเร็จของผลผลิตในการตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ 

5.  การประเมินความก้าวหน้าโดยพิจารณาผลลัพธ์ (outcome) หมายถึง การพิจารณาผลที่มาจาก
การด าเนินกิจกรรมทั้งหมดจนเสร็จสิ้น และเป็นผลที่เกิดขึ้นกับองค์กร สังคม หรือกลุ่มเป้าหมายของการ
ด าเนินกลยุทธ์ในระยะสั้น เช่น ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 1 -5 ปี เป็นต้น ทั้งนี้ ผลลัพธ์จะมีความแตกต่าง
จากผลผลิต เนื่องจากผลผลิตจะมุ่งเน้นเพียงแต่สิ่งที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง แต่ผลลัพธ์จะ
เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการท างานของทุกกิจกรรมรวมกัน ตัวอย่างเช่น หากก าหนดให้ผู้ประเมินก าลังประเมิน  
กลยุทธ์การเป็นคลังข้อมูลให้กับภาควิชาการ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั้งฐานข้อมูล องค์ความรู้ และกลไกการ



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 

5-59 

เข้าถึงฐานข้อมูลอย่างเหมาะสมแล้ว ผลผลิตของกลยุทธ์ดังกล่าว จะแบ่งออกเป็น 3 ผลผลิต ได้แก่ ฐานข้อมูลที่
สามารถสืบค้นได้ ข้อมูลองค์ความรู้ที่รวบรวมทั้งหมด และระบบกลไกการเข้าถึงฐานข้อมูล (เช่น เว็บไซต์  
แอพลิเคชั่น)  ในขณะที่ผลลัพธ์ของการสร้างฐานข้อมูล จะเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับภาควิชาการ เช่น ภาค
วิชาการได้อ้างอิงฐานข้อมูลในการท าวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น เป็นต้น 

6.  การประเมินความก้าวหน้าโดยพิจารณาผลกระทบ ( impact) หมายถึง การพิจารณาผลที่มาจาก
การด าเนินกิจกรรมทั้งหมดจนเสร็จสิ้นในระยะยาว ซึ่งเป็นผลที่เกิดข้ึนกับองค์กร สังคม หรือกลุ่มเป้าหมายของ
การด าเนินกลยุทธ์ เช่น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 5-10 ปี เป็นต้น ตัวอย่างเช่น หากก าหนดให้ผู้ประเมิน
ก าลังประเมินกลยุทธ์การเป็นคลังข้อมูลให้กับภาควิชาการ จะพบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่ภาควิชาการ
ได้อ้างอิงฐานข้อมูลในการท าวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น จะน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ถูกปรับใช้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจที่เหมาะสมกับบริบทของไทยไม่น้อยกว่า 1 นโยบาย เป็นต้น 

 ความเหมาะสมของแต่ละรูปแบบที่จะถูกคัดเลือกมาเป็นตัวแทนในการสร้างดัชนีชี้วัด ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ที่ส าคัญในหลายๆ ด้าน ซึ่งต้องพิจารณาประกอบกัน เช่น 

-   ความยากง่ายในการด าเนินกลยุทธ์เมื่อเทียบกับระยะเวลาของแผน โดยหากการด าเนินกลยุทธ์
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการประเมินในรอบ 1 ปี ก็มักจะต้องประเมินโดยใช้
รูปแบบของการพิจารณากระบวนการท างาน หรือ ผลผลิต ในขณะที่โครงการที่ มีความซับซ้อน
อาจจะต้องพิจารณาตั้งแต่รูปแบบการก าหนดกิจกรรมและปัจจัยน าเข้า 

-   ความสมบูรณ์พร้อมของข้อมูล โดยทั่วไปแล้วการประเมินจะประสบความส าเร็จหรือไม่  จะขึ้นอยู่
กับว่าข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมีความพร้อมมากแค่ไหน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลต้นทุนการด าเนิน
โครงการอาจจะประเมินได้ยาก เนื่องจากบุคลากรไม่ได้มีการท างานในโครงการใดโครงการหนึ่ง
เพียงโครงการเดียว จึงท าให้ไม่สามารถเลือกประเมินปัจจัยน าเข้าได้ เป็นต้น 

-   ความซับซ้อนในการเก็บข้อมูล โดยความซับซ้อนในการเก็บข้อมูลจะหมายถึงความยากง่ายในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการประมวลผล ตัวอย่างเช่น การประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามแบบ
เปิด จะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหลากหลายและเข้มข้นในระดับที่ดีมาก แต่การตีความว่า
ผลส าเร็จของกลยุทธ์มีมากน้อยเพียงใดอาจจะท าได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถที่จะเทียบเคียงจุด
แข็งและจุดอ่อนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการในแต่ละด้านได้ ในขณะที่การเก็บข้อมูลที่ไม่
ซับซ้อนเช่น จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม หรือ จ านวนคู่มือที่ได้รับการแปล อาจจะไม่ให้ข้อมูลใน
เชิงลึกว่าการเข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากน้อยเพียงใด หรือคุณภาพของ
คู่มือว่าสามารถสื่อความให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ดีมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

 

ข้อเสนอกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินกิจกรรมและตัวชี้วัด 

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์โดยอ้างอิงจากกลุ่มกิจกรรมที่คณะผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าควรที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ โดยตัวชี้วัดที่น าเสนอจะมีหลากหลายรูปแบบ
เพราะแต่ละกลยุทธ์จะมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน  

ส าหรับการประเมินเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดให้ผู้ประเมินให้คะแนนในระดับ 1-5 โดยคะแนน
อันดับที่ 3 จะหมายถึงว่ากิจกรรมได้ด าเนินการตามเป้าหมายในระดับท่ียอมรับได้ (ระดับที่ต่ าที่สุดที่ถือว่าผ่าน) 
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ในขณะที่คะแนนในระดับ 4-5 จะแสดงว่ากิจกรรมได้มีการด าเนินการในระดับที่ดีและดีมาก ในขณะที่คะแนน 
1-2 จะแสดงว่ากิจกรรมได้มีการด าเนินการในระดับที่ต้องปรับปรุงมากและต้องปรับปรุง ตามล าดับ 

คณะผู้วิจัยได้น าเสนอกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินกิจกรรมและตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์ในตาราง
ต่อไปนี้
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ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย 
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5.4.6 การจัดล าดับความส าคัญของแผนกลยุทธ์ 

ในส่วนนี้จะเป็นการประเมินความส าคัญของแต่ละกลยุทธ์ โดยอาศัยการประเมินในเชิงคุณภาพของ
คณะผู้วิจัย ร่วมกับผลการรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย โดยในส่วนของการประเมินในเชิง
คุณภาพของคณะผู้วิจัย จะจ าแนกออกเป็น 3 มิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. มิติด้านความส าคัญของกลยุทธ์ จะแบ่งความส าคัญออกเป็น 5 ระดับโดยให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 
โดยมีการแจกแจกความหมายของคะแนนดังนี้ 

คะแนน ระดับความส าคัญ 

5 กลยุทธ์มีความส าคัญอย่างโดดเด่นและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

4 คณะผู้วิจัยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์เป็นพิเศษในแง่ของความส าคัญ 

3 กลยุทธ์น่าจะส่งผลกระทบในด้านบวก 

2 กลยุทธ์อาจจะให้ผลกระทบในด้านบวกหรือไม่ก็ได้ 

1 กลยุทธ์อาจจะส่งผลในด้านลบต่อการดูแลจัดการปัญหา 
 

2. มิติด้านการเป็นพื้นฐานส าหรับต่อยอดในการพัฒนากลยุทธ์อื่นๆ ซึ่งจะมีการแบ่งความส าคัญ
ออกเป็น 5 ระดับเช่นเดียวกัน จากคะแนนเท่ากับ 1 ถึง 5 โดยมีการระบุถึงเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน ระดับความส าคัญ 

5 กลยุทธ์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากลยุทธ์อื่นๆ 

4 คณะผู้วิจัยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์เป็นพิเศษในด้านความสามารถในการ
ต่อยอด 

3 กลยุทธ์มีความส าคัญในบางส่วนต่อการพัฒนากลยุทธ์อ่ืนๆ 

2 กลยุทธ์ไม่ได้มีความส าคัญโดยตรงกับกลยุทธ์อ่ืนๆ 

1 กลยุทธ์ดังกล่าวอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากลยุทธ์อื่นๆ 
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3. มิติด้านการให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วโดยสามารถด าเนินการได้ทันที จะมีการแบ่งระดับความส าคัญ
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับความส าคัญ 

5 สามารถประสบความส าเร็จเห็นผลได้ในระยะเวลา 1 ปี 

4 สามารถประสบความส าเร็จเห็นผลได้ในระยะเวลา 2 ปี 

3 สามารถประสบความส าเร็จเห็นผลได้ในระยะเวลา 3 ปี 

2 สามารถประสบความส าเร็จเห็นผลได้ในระยะเวลามากกว่า 3 ปี 

1 เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติและอาจจะไม่ประสบความส าเร็จในระยะยาว 
 

ส าหรับการประเมินความเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย ได้มีการถามความเห็นผ่านแบบสอบถาม โดย
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้คะแนนความส าคัญของกลยุทธ์โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 5 ระดับ3 โดยมีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจนว่าคะแนนเท่ากับ 3 หมายถึงผู้เข้าร่วมสนับสนุนการใช้กลยุทธ์ดังกล่าว ในขณะที่คะแนน 4-5 และ 1-2 
จะสะท้อนน้ าหนักของความเห็นด้วยกับการปรับใช้กลยุทธ์เมื่อพิจารณาถึงความส าคัญของกลยุทธ์ดังกล่าวต่อ
การจัดการในประเด็นด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ผลการประเมินทั้งสองส่วนสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

                                                           
3  เนื่องจากการจัดประชุมกลุ่มย่อย มีการด าเนินการหลายครั้ง และแต่ละครั้งจะมีการระดมสมองเพื่อน าไปสู่การสร้างกล

ยุทธ์เพิ่มเตมิ จึงท าให้กลยุทธ์บางส่วนอาจจะไมไ่ด้ถูกประเมินในที่ประชุมเนื่องจากเป็นผลทีไ่ด้มาจากการจัดประชุมครั้ง
หลังๆ 
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การจัดล าดับความส าคัญของแผนกลยุทธ์ด้านธุรกจิและสิทธิมนุษยชน ของ กสม. พ.ศ.2560-2562 
แผนกลยุทธ์ดา้นธุรกิจและสิทธิมนษุยชนของ กสม. 

พ.ศ.2560-2562 
ระดับความส าคัญของแผนจากการประเมินมิติต่างๆ (ระดับคะแนนตั้งแต่ 1-5) 

มิติความส าคัญ
ของผลกระทบ 

มิติพื้นฐานใน
การพัฒนาอื่นๆ 

มิติริเริ่มส่งผล
ส าเร็จเร็ว 

ผลจากการจัด
ประชุม 

คะแนนเฉลี่ย 

กลยุทธ์ที่ 1: การให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผน NAP 4.67 3.33 2.00 4.33 3.83 

กลยุทธ์ที่ 2: การประมวลข้อสรุปจากเรื่องร้องเรยีนออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 4.00 4.00 2.00 4.60 3.96 

กลยุทธ์ที่ 3: การตรวจสอบประเดน็ปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่องจากภาครัฐหรือรัฐวสิาหกิจ (เช่น โครงการขนาด
ใหญ่ การแย่งชิงฐานทรัพยากร การท าลายสิ่งแวดล้อม) การตรวจสอบผลการด าเนินงานของภาครัฐ (เช่น ภาครัฐมี
กลไกการคุ้มครองและเยียวยาในทางปฏิบัติเป็นอย่างไร) และตรวจสอบกลไกการตรวจสอบของภาครฐั (เช่น 
หน่วยงานควบคุมรัฐวสิาหกิจว่ามกีารด าเนินงานอย่างไร) 

4.67 4.00 3.00 4.42 4.15 

กลยุทธ์ที่ 4: การสนับสนุนเชิงเทคนิคและการแลกเปลี่ยนข้อมลูกับหน่วยงานภาครัฐ (เช่น การให้ความรู้ใน
กระบวนการเยียวยาของศาลและภาครัฐอ่ืนๆทีเ่กี่ยวข้อง การผลักดนัแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน และการผลักดันเข้า
เป็นภาคีอนุสญัญาเพิ่มเติม) 

4.33 4.00 3.33 4.39 4.14 

กลยุทธ์ที่ 5: การสนับสนุนการเชื่อมโยงแผนต่างๆ ของประเทศให้มปีระเด็นสิทธิมนุษยชนให้เด่นชัดมากข้ึน 4.33 3.33 2.67 4.39 3.91 

กลยุทธ์ที่ 6: การให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบียบในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ (เช่น การให้มีกฎหมาย Anti SLAPP การให้มีการคุม้ครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนหรือผู้ให้
ข้อมูล (whistle blower) และการสนับสนุนให้ท า RIA) 

5.00 4.67 1.33 4.44 4.05 

กลยุทธ์ที่ 7: การสนับสนุนการสรา้งความตระหนักรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจ (CSR เปน็จุดเริม่ที่ดีแต่ยัง
ไม่เพียงพอ) รวมไปถึงความส าคัญของการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่เคารพสิทธิมนุษยชน 

4.00 3.00 3.67 4.58 4.06 

กลยุทธ์ที่ 8: การผลักดันการเผยแพร่คู่มือ HRDD ในภาคปฏิบัต ิ 4.00 3.33 3.67 4.51 4.08 

กลยุทธ์ที่ 9: การให้ค าแนะน าทางเทคนิคว่าด้วยการจัดท ารายงานประจ าปี รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทจดัตั้งกลไกในการ
ขับเคลื่อนภายในองค์กรเพื่อด าเนนิงานตามนโยบายของบริษัท เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุมาตรฐาน
แรงงาน 

3.67 3.33 3.00 4.18 3.75 

กลยุทธ์ที่ 10: การจัดท าฐานข้อมลูการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชน เพื่อน าไปสู่การถอดบทเรียนว่าประเด็น
ร่วม (common issue) ของธุรกิจแต่ละสาขา และจัดท าข้อเสนอแนะกับภาคเอกชนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ด ี

3.67 4.67 3.00 4.50 4.14 
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กลยุทธ์ที่ 11: การเฝ้าระวังปัญหาเฉพาะเรื่องจากภาคเอกชน (เช่น เกษตรพันธสัญญา การคา้มนุษย์ แย่งชิงฐาน
ทรัพยากร การท าลายสิ่งแวดล้อม การลงทุนของธุรกิจไทยในต่างประเทศท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน) 

3.67 4.00 4.33 4.48 4.24 

กลยุทธ์ที่ 12: การผลักดันกลไกการไกลเ่กลีย่นอกศาลในกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทเพื่อให้ผู้เสียหายได้เข้าถึงความ
เป็นธรรมอย่างรวดเร็ว ไม่แพง และเป็นท่ีพอใจ แต่มิได้ตัดสิทธิในการที่จะไปฟ้องร้องในกระบวนการยตุิธรรม 

3.00 2.00 3.00 4.18 3.42 

กลยุทธ์ที่ 13: การร่วมมือกับองคก์ร หรือสถาบันตรวจสอบที่ไดร้ับการยอมรับในสังคมเพื่อสนบัสนุนกลไกเกีย่วกับ
ปัญหาการประกอบธุรกจิและสิทธิมนุษยชน รวมถึงการให้แรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

2.33 2.33 3.00 4.04 3.29 

กลยุทธ์ที่ 14: การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มทีเ่สี่ยงต่อการถูกละเมิด และสาธารณชนท่ัวไป 4.00 4.33 3.00 4.73 4.25 

กลยุทธ์ที่ 15: การถอดบทเรียนและจัดท ากรณีศึกษาเพื่อเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง 3.33 3.33 4.00 4.59 4.07 

กลยุทธ์ที่ 16: การสนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (เช่น การให้ค าปรึกษากับผู้ร้องทุกข์เพื่อให้เข้าถึง
กระบวนการยตุิธรรม กลไกการเยยีวยา รวมทั้งการปรับปรุงกลไกการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน)   

5.00 3.67 3.33 4.61 4.30 

กลยุทธ์ที่ 17: การขยายช่องทางการติดต่อเพื่อให้เกิดการเข้าถึง กสม. ไดส้ะดวกมากขึ้น 4.33 3.33 4.67 4.65 4.38 

กลยุทธ์ที่ 18: การพัฒนาความร่วมมือกับภาคเีครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือแก้ไขปญัหาด้วยความเป็นกลาง มุ่ง
เสนอจุดยืนบนพ้ืนฐานของสิทธิมนษุยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

ก. กสม. ควรปลูกฝังให้ความรู้กับผู้น าชุมชน ภาคประชาสังคม องคก์รพัฒนาเอกชน และการร่วมเสรมิสร้าง
ศักยภาพกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิให้กับภาคเีครือข่าย 
 ข. กสม. ควรพัฒนาเครื่องมือในการสื่อสารความรู้และร่วมมือกับสื่อในการให้ความรู้ทางด้านธรุกิจและสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้ง สนับสนุนบทบาทของสื่อในการตรวจสอบเชิงลึก 

ค. กสม. ควรสนับสนุนในด้านฐานข้อมูลร่วมกับภาควิชาการเพื่อน าไปสู่การท าวิจัยและพัฒนา (เช่น การแปล
คู่มือมาตรฐานต่างๆ การวิเคราะหว์ิจัยเชิงลึก) 

ง. กสม. ควรร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ มาตรฐานสากล บทเรียน แนวทางการปฏิบัติที่ดี รวมไปถึงการท าวิจัย
และพัฒนาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศ 

4.33 5.00 3.33 4.40 4.31 

กลยุทธ์ที่ 19: การผลักดันแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้น าไปใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านสิทธิมนษุยชนและการ
ประกอบธุรกิจ โดย กสม. ควรที่จะปรับสมดลุภาพลักษณ์ขององค์กรให้ท างานในเชิงส่งเสริมมากขึ้น 

5.00 4.33 3.00 4.45 4.28 

กลยุทธ์ที่ 20: การท าความเข้าใจภายในองค์กรเพื่อให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับนิยาม ขอบเขตอ านาจของ กสม. เพื่อใช้
ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิว่าด้วยการคุ้มครอง และการเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ 

4.00 4.67 4.33 na 4.33 
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กลยุทธ์ที่ 21: การเพิ่มกลุ่มงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนโดยมีเจา้หน้าท่ีที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้าน
สิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจซึ่งมาจากหลากหลายสาขา เนือ่งจากประเด็นสิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับมิติที่
หลากหลาย 

2.67 3.67 2.33 3.88 3.38 

กลยุทธ์ที่ 22: การจัดท าคู่มือด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจให้กับเจ้าหน้าที ่ 3.67 4.00 4.00 4.45 4.17 

กลยุทธ์ที่ 23: การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 4.33 4.33 4.00 na 4.22 

กลยุทธ์ที่ 24: การส่งเสริมให้มีคลงัข้อมูลที่รวบรวมหลักปฏิบตัิที่ดีในประเด็นต่างๆ เช่น กรณีศึกษา การบริหาร
ความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานการผลิต การจัดท า auditing system และรายงานประจ าปี นอกจากนี้ควรส่งเสรมิ
ให้ภาคเอกชนจัดท า KPI ของตนเองขึ้น 

4.67 4.67 3.33 4.39 4.31 

กลยุทธ์ที่ 25: การพัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมีการติดตาม การประสานงานกับผู้ร้องเรียนถึงสถานะการด าเนินการ
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม และการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ฯ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป (เช่น การจัดท ารายงานประจ าปีที่มีการสรุป
การด าเนินงานในประเด็นของธุรกจิและสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน) 

4.67 5.00 3.33 4.57 4.45 

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย 
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ผลการประเมินในภาพรวม ให้ข้อสรุปที่น่าสนใจดังนี้ 

1.  หากพิจารณาในมิติของความส าคัญของกลยุทธ์ จะพบว่า กลยุทธ์ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ การให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ (กลยุทธ์ที่ 6) การสนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กลยุทธ์ที่ 16) 
การผลักดันแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้น าไปใช้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ กสม. รวมทั้งการปรับปรุง
ภาพลักษณ์ขององค์กรให้ท างานด้านส่งเสริมมากขึ้น (กลยุทธ์ที่ 19) การให้ค าปรึกษาการจัดท าแผน NAP (กล
ยุทธ์ที่ 1) การส่งเสริมให้ กสม. ท าหน้าที่เป็นคลังข้อมูล (กลยุทธ์ที่ 24) และการพัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ฯ ทั้งภายในและภายนอก (กลยุทธ์ที่ 25) 

2.  ส าหรับมิติด้านการเป็นพ้ืนฐานส าหรับต่อยอดในการพัฒนากลยุทธ์ อ่ืน พบว่ากลยุทธ์ที่มี
ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ อันได้แก่ ผู้น า
ชุมชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อ ภาควิชาการและหน่วยงานต่างประเทศ (กลยุทธ์ที่ 18) การ
พัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ฯ ทั้งภายในและภายนอก 
(กลยุทธ์ที่ 25) การให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ (กลยุทธ์ที่ 6) การจัดท าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือน าไปสู่
การถอดประเด็นร่วม (common issue) ของธุรกิจแต่ละสาขาและจัดท าข้อเสนอแนะให้กับเอกชนเพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติที่ดี (กลยุทธ์ที่ 10) การท าความเข้าใจภายในองค์กรเพ่ือให้เข้าใจตรงกันในส่วนของนิยาม ขอบเขต
อ านาจของ กสม. เพ่ือใช้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ (กลยุทธ์ที่ 20) และการส่งเสริมให้ 
กสม. ท าหน้าที่เป็นคลังข้อมูล (กลยุทธ์ที่ 24) 

3.  เมื่อพิจารณาถึงมิติด้านการให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วโดยสามารถด าเนินการได้ทันที พบว่ากลยุทธ์ที่
สามารถประสบความส าเร็จได้อย่างรวดเร็วจะประกอบไปด้วย การขยายช่องทางติดต่อกับ  กสม. ให้สะดวก
มากยิ่งขึ้น (กลยุทธ์ที่ 17) การเฝ้าระวังประเด็นปัญหาเฉพาะเรื่องของภาคเอกชนเป็นพิเศษ (กลยุทธ์ที่ 11) 
การท าความเข้าใจภายในองค์กรเพ่ือให้เข้าใจตรงกันในส่วนของนิยาม ขอบเขตอ านาจของ  กสม. เพ่ือใช้
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ (กลยุทธ์ที่ 20) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านสิทธิ
มนุษยชนและการประกอบธุรกิจให้กับเจ้าหน้าที่ (กลยุทธ์ที่ 22) และการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการ
บุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (กลยุทธ์ที่ 23)  

4.  ในส่วนของความเห็นจากการเข้าร่วมประชุม จะให้ความส าคัญกับ 5 กลยุทธ์ต่อไปนี้เป็นอันดับ
แรก ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มที่เสี่ยงที่จะถูกละเมิดและประชาชนทั่วไป (กลยุทธ์ที่ 14) การ
ขยายช่องทางให้เข้าถึง กสม. ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น (กลยุทธ์ที่ 17) การสนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน (กลยุทธ์ที่ 16) การประมวลข้อสรุปจากเรื่องร้องเรียนออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (กลยุทธ์
ที่ 2) และการถอดบทเรียนและจัดท ากรณีศึกษาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อเท็จจริง (กลยุทธ์ที่ 15) 

5.  ในภาพรวม พบว่ามี 16 กลยุทธ์ที่มีจุดเด่นอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง โดยกลยุทธ์ที่ได้รับคะแนน
ประเมินที่สูงที่สุด 10 อันดับแรก มีดังนี้4 

 

                                                           
4  การประเมินจะให้น้ าหนักของผลจากจัดประชุมเท่ากับร้อยละ 50 ในขณะที่มิตเิด่นด้านอื่นๆจะให้น้ าหนักท่ีเท่ากันเท่ากับ

ร้อยละ 16.67 
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อันดับที่ กลยุทธ์ คะแนน 
1 การ พัฒนากลไกการบริ หารที่ ต้ องมี การติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ฯ ทั้งภายในและ
ภายนอก (กลยุทธ์ที่ 25) 

4.45 

2 การขยายช่องทางให้เข้าถึง กสม. ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น (กล
ยุทธ์ที่ 17) 

4.38 

3 การท าความเข้าใจภายในองค์กรเพ่ือให้เข้าใจตรงกันในส่วน
ของนิยาม ขอบเขตอ านาจของ กสม. เพ่ือใช้ก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ (กลยุทธ์ที่ 20) 

4.33 

4 การพัฒนาความร่ วมมือกับภาคี เครื อข่ ายทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ อันได้แก่ ผู้น าชุมชน ภาคประชาสังคม องค์กร
พัฒนาเอกชน สื่อ ภาควิชาการและหน่วยงานต่างประเทศ 
(กลยุทธ์ที่ 18) 

4.31 

การส่งเสริมให ้กสม. ท าหน้าที่เป็นคลังข้อมูล (กลยุทธ์ที่ 24) 4.31 
6 การสนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กลยุทธ์ที่ 16) 4.30 
7 การผลักดันแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้น าไปใช้เพ่ือสนับสนุน

การด าเนินงานของ กสม. รวมทั้งการปรับปรุงภาพลักษณ์ของ
องค์กรให้ท างานด้านส่งเสริมมากข้ึน (กลยุทธ์ที่ 19) 

4.28 

8 การสร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มที่เสี่ยงที่จะถูกละเมิดและ
ประชาชนทั่วไป (กลยุทธ์ที่ 14) 

4.25 

9 การเฝ้าระวังประเด็นปัญหาเฉพาะเรื่องของภาคเอกชนเป็น
พิเศษ (กลยุทธ์ที่ 11) 

4.24 

10 การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรขององค์กรให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กลยุทธ์ที่ 23) 

4.22 

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย 

 

5.4.7 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับใช้ 

ในส่วนนี้จะเป็นการเสนอแนะ กสม. ให้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ทั้ง 25 ข้อ โดยจะจัดล าดับ
ความส าคัญโดยอาศัยการพิจารณาจากศักยภาพองค์กร ทรัพยากรขององค์กร การด าเนินการที่เห็นผลได้เร็ว 
การท าน้อยแต่ได้ผลมาก หรือการบรรลุผลอย่างยั่งยืน เป็นต้น  ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ก าหนดช่วงของแผนออกเป็น 
3 ปี แยกพิจารณาได้ดังนี้ 
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แผนกลยุทธ์ ฯ แนวทางกิจกรรม 
การมุ่งเน้นเป้าหมายความส าคัญ 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

แผ
นป

ลูก
ฝัง

 

กลยุทธ์ที่ 1: การให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผน NAP -  มีกิจกรรมในการรวบรวมข้อมลูเพือ่สนับสนุนในการให้
ค าปรึกษา 

-  เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในการจัดท าแผน NAP 

 .  

กลยุทธ์ที่ 4: การสนับสนุนเชิงเทคนิคและการ
แลกเปลีย่นข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ (เช่น การให้
ความรู้ในกระบวนการเยียวยาของศาลและภาครัฐ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง การผลักดันแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
และการผลักดันเข้าเป็นภาคีอนุสญัญาเพิม่เตมิ)  

-  จัดท า MOU ที่ช่วยให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

-  จัดกลุ่มหน่วยงานภาครัฐเพื่อแยกรูปแบบการสนับสนุนการ
ด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

-  สนับสนุนเชิงเทคนิค และแลกเปลีย่นข้อมูลโดยวิธีต่างๆ 
เช่น การจัดประชุม (Forum), การออกเอกสารเผยแพร ่

   

กลยุทธ์ที่ 5: การสนับสนุนการเชื่อมโยงแผนต่างๆ 
ของประเทศให้มีประเด็นสิทธิมนษุยชนให้เด่นชัดมาก
ขึ้น 

-  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักในการ
ท าแผน เช่น สภาพัฒน์ กระทรวงต่างประเทศ สภาปฏิรูป
แห่งชาติ และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้ให้เห็นถึงความส าคญัของประเด็น
ดังกล่าว 

   

กลยุทธ์ที่ 7: การสนับสนุนการสรา้งความตระหนักรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจ (CSR เป็นจุด
เริ่มที่ดีแต่ยังไมเ่พียงพอ) รวมไปถงึความส าคัญของ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่เคารพสิทธิ
มนุษยชน 

-  พัฒนาองค์ความรู้ และ/หรือ จดัท ากรณีศึกษาที่เกีย่วข้อง
เพื่อสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ โดยไม่เฉพาะแค่
เพียงกับภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกจิ แต่รวมไปถึงหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลด้วย 

-  จัดประชุมเพื่อสรา้งความตระหนักรู้ 
-  เผยแพรค่วามรูเ้พื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในประเด็น

ดังกล่าวผ่านสื่อ 
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กลยุทธ์ที่ 8: การผลักดันการเผยแพร่คู่มือ HRDD ใน
ภาคปฏิบตั ิ

-  จัดท าคู่มือ HRDD โดยอาศยัการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
เลือกประเภทธุรกจิอย่างเหมาะสม 

-  เผยแพรคู่่มือ HRDD ให้กับกลุ่มเปา้หมาย 

   

กลยุทธ์ที่ 9: การให้ค าแนะน าทางเทคนิคว่าด้วยการ
จัดท ารายงานประจ าปี รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทจัดตั้ง
กลไกในการขับเคลื่อนภายในองค์กรเพื่อด าเนินงาน
ตามนโยบายของบริษัท เช่น การจดัตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนมาตรฐานแรงงาน 

-  สรุปกรณีตัวอยา่งการจัดท ารายงานประจ าปี รวมทั้งกลไก
การขับเคลื่อนภายในองค์กรธุรกิจที่เหมาะสม 

-  ผลักดันการเผยแพร่ข้อมลูกับ 2 ภาคส่วน คือ ภาคธุรกจิ
และหน่วยงานก ากับดูแล 

   

กลยุทธ์ที่ 13: การร่วมมือกับองคก์ร หรือสถาบัน
ตรวจสอบท่ีไดร้ับการยอมรับในสังคมเพื่อสนับสนุน
กลไกเกีย่วกับปัญหาการประกอบธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงการให้แรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

-  ประสานความร่วมมือกับองค์กรทีไ่ด้รับการยอมรับจาก
สังคมในด้านธรรมาภิบาล เช่น IOD เพื่อผลักดันการให้
รางวัล 

-  ประสานความร่วมมือกับสมาคมนกัลงทุนเพื่อผลักดันการ
ลงทุนที่ให้ความส าคญักับการเคารพสิทธิมนุษยชน 

   

กลยุทธ์ที ่14: การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มทีเ่สี่ยง
ต่อการถูกละเมดิ และสาธารณชนทั่วไป 

-  พัฒนาองค์ความรู้ และ/หรือ กรณศีึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ให้กับสาธารณชนท่ัวไป 

-  จัดประชุมเพื่อให้เกิดความตระหนกัรู้ 
-  เผยแพรค่วามรูเ้พื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในประเด็น

ดังกล่าวผ่านสื่อ 

   

กลยุทธ์ที่ 15: การถอดบทเรียนและจัดท ากรณีศึกษา
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง 

-  ถอดบทเรียนกรณีศึกษาที่มคีวามเหมาะสม 
- เผยแพร่ข้อมลูกรณีศึกษาดังกล่าวผ่านสื่อ 

   

กลยุทธ์ที่ 18: การพัฒนาความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาด้วย
ความเป็นกลาง มุ่งเสนอจุดยืนบนพื้นฐานของสิทธิ
มนุษยชนอย่างเคร่งครดั ซึ่งแบ่งไดด้ังนี ้

-  จัดประชุม (Forum) ให้ความรู้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
-  จัดประชุม (Forum) ให้ความรู้กับสื่อ 
-  จัดท าฐานข้อมูลที่มคีวามครอบคลมุถึงมาตรฐานต่างๆ ท่ี

น าไปสู่การท าวิจัยและพัฒนาเชิงลกึให้กับภาควิชาการ 
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     ก. กสม. ควรปลูกฝังให้ความรูก้ับผู้น าชุมชน ภาค
ประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และการร่วม
เสรมิสร้างศักยภาพกระบวนการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิให้กับภาคีเครือข่าย 
     ข. กสม. ควรพัฒนาเครื่องมือในการสื่อสารความรู้
และร่วมมือกับสื่อในการใหค้วามรูท้างด้านธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน รวมทั้ง สนับสนุนบทบาทของสื่อในการ
ตรวจสอบเชิงลึก 
     ค. กสม. ควรสนับสนุนในด้านฐานข้อมูลร่วมกับ
ภาควิชาการเพื่อน าไปสู่การท าวิจยัและพัฒนา (เช่น 
การแปลคูม่ือมาตรฐานต่างๆ การวิเคราะห์วจิัยเชิงลึก) 
     ง. กสม. ควรร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ 
มาตรฐานสากล บทเรียน แนวทางการปฏิบัติทีด่ี รวม
ไปถึงการท าวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศ 

-  สนับสนุนภาควิชาการให้เข้ามาท าวิจัยและพัฒนาใน
ประเด็นด้านธุรกจิและสิทธิมนุษยชน 

-  จัดประชุม (Forum)  ให้ความรู้กบัหน่วยงานต่างประเทศ 

แผ
นป

ลูก
ฝัง
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ยีว

ยา
 กลยุทธ์ที่ 2: การประมวลข้อสรุปจากเรื่องร้องเรยีน

ออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
-  จัดท าข้อสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายจากเรื่องร้องเรยีน 
-  เผยแพรร่ายงานสิทธิมนุษยชนที่เกีย่วข้องกับธุรกิจเป็นราย

ประเด็น 

   

กลยุทธ์ที่ 10: การจัดท าฐานข้อมลูการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนโดยภาคเอกชน เพื่อน าไปสู่การถอดบทเรียน
ว่าประเด็นร่วม (common issue) ของธุรกิจแต่ละ
สาขา และจัดท าข้อเสนอแนะกับภาคเอกชนถึงแนว
ทางการปฏิบัติที่ด ี

-  จัดท าฐานข้อมูลการละเมดิสิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชน 
-  ถอดบทเรียนประเด็นร่วม (common issue) ของธุรกิจแต่

ละสาขาที่ครอบคลุมไปถึงการจัดท าข้อเสนอแนะ 
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กลยุทธ์ที่ 17: การขยายช่องทางการติดต่อเพื่อให้เกิด
การเข้าถึง กสม. ได้สะดวกมากข้ึน 

-  ตรวจสอบปญัหาการเข้าถึง กสม. ที่เกิดขึ้น โดยช่องทางที่มี
อยู่เดิม 

-  พัฒนาช่องทางใหม่ๆ ในการเข้าถึง กสม. 

   
แผ

นค
ุ้มค

รอ
งแ

ละ
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ยา

 

กลยุทธ์ที่ 3: การตรวจสอบประเดน็ปัญหาสิทธิ
มนุษยชนเฉพาะเรื่องจากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกจิ (เช่น 
โครงการขนาดใหญ่ การแย่งชิงฐานทรัพยากร การ
ท าลายสิ่งแวดล้อม) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ของภาครัฐ (เช่น ภาครัฐมีกลไกการคุ้มครองและ
เยียวยาในทางปฏิบัตเิป็นอย่างไร) และการตรวจสอบ
กลไกการตรวจสอบของภาครัฐ (เช่น หน่วยงาน
ควบคุมรัฐวิสาหกิจว่ามีการด าเนินงานอย่างไร) 
 

-  ท าการคัดเลือกประเด็นปญัหาที่คาดว่าจะมคีวามส าคัญใน
อนาคต 

-  มีการประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐ 
-  มีการตรวจสอบกลไกการตรวจสอบของภาครัฐ 

   

กลยุทธ์ที่ 6: การให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือปรบัปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวข้องกับภาคธรุกิจ (เช่น การให้มี
กฎหมาย Anti SLAPP การให้มีการคุ้มครองผู้พิทักษ์
สิทธิมนุษยชนหรือผู้ให้ข้อมลู (whistle blower) และ
การสนับสนุนให้ท า RIA) 

-  จัดประชุมเพื่อระบุประเด็นปัญหาด้านกฎระเบียบ 
กฎหมาย 

-  ผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหากบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   

กลยุทธ์ที่ 11: การเฝ้าระวังปัญหาเฉพาะเรื่องจาก
ภาคเอกชน (เช่น เกษตรพันธสญัญา การค้ามนุษย์ 
แย่งชิงฐานทรัพยากร การท าลายสิ่งแวดล้อม การ
ลงทุนของธุรกิจไทยในต่างประเทศที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน) 
 
 
 

-  ท าการคัดเลือกประเด็นปญัหาที่คาดว่าจะมคีวามส าคัญใน
อนาคต 

-  เข้าไปมสี่วนร่วมในการตรวจสอบปัญหาเฉพาะเรื่องในเชิง
ลึก 

-  สนับสนุนมาตรฐานสากลเพื่อแก้ไขปัญหาประเด็นเฉพาะ
เรื่อง 
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กลยุทธ์ที่ 12: การผลักดันกลไกการไกลเ่กลีย่นอกศาล
ในกระบวนการแกไ้ขข้อพิพาท เพื่อให้ผู้เสียหายได้
เข้าถึงความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว ไม่แพง และเป็นท่ี
พอใจ แต่มิได้ตดัสิทธิในการที่จะไปฟ้องร้องใน
กระบวนการยตุิธรรม 

-  สื่อสารภายในองค์กร / สื่อสารกับสังคมภายนอกทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ และประชาชนท่ัวไป 

-  พัฒนากฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
-  จัดตั้งหน่วยงานภายในเพ่ือเข้ามาดูแลกลไกการไกล่เกลีย่

ดังกล่าว 
 

   

กลยุทธ์ที่ 16: การสนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน (เช่น การให้ค าปรึกษากบัผู้ร้องทุกข์เพื่อให้
เข้าถึงกระบวนการยตุิธรรม กลไกการเยียวยา รวมทั้ง
การปรับปรุงกลไกการปกป้องผู้พทิักษ์สิทธิมนุษยชน)   

-  จัดประชุมเพื่อระบุประเด็นปัญหาด้านกลไกการคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชน 

-  ผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหากบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   

 

กลยุทธ์ที่ 19: การผลักดันแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้
น าไปใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านสิทธิ
มนุษยชนและการประกอบธุรกิจ โดย กสม. ควรที่จะ
ปรับสมดุลภาพลักษณ์ขององค์กรให้ท างานในเชิง
ส่งเสริมมากข้ึน 

-  จัดตั้งกลุ่มภาคีเครือข่ายกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสรมิการ
ท างานในเชิงบวก 

-  ประสานความร่วมมือกับองค์กรทีไ่ด้รับการยอมรับจาก
สังคมในด้านธรรมาภิบาล เช่น IOD เพื่อผลักดันการให้
รางวัล 

-  ประสานความร่วมมือกับสมาคมนกัลงทุนเพื่อผลักดันการ
ลงทุนที่ให้ความส าคญักับการเคารพสิทธิมนุษยชน 

   

กลยุทธ์ที่ 20: การท าความเข้าใจภายในองค์กรเพื่อให้
เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับนิยาม ขอบเขตอ านาจของ กสม. 
เพื่อใช้ก าหนดแนวทางการปฏิบัตวิ่าด้วยการคุม้ครอง 
และการเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

-  จัดประชุมเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินการภายใต้แผนกล
ยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

-  จัดประชุมเพื่อสรุปประเด็นปญัหาการคุ้มครองและเยียวยา
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

   

กลยุทธ์ที่ 21: การเพิ่มกลุ่มงานด้านธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนโดยมเีจ้าหน้าท่ีที่มคีวามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบ
ธุรกิจซึ่งมาจากหลากหลายสาขา เนื่องจากประเด็น
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกบัมิติที่หลากหลาย 

-  ส ารวจความเช่ียวชาญและความเพียงพอของบุคลากร
ภายในองค์กร 
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กลยุทธ์ที่ 22: การจัดท าคู่มือด้านสิทธิมนุษยชนและ
การประกอบธุรกิจให้กับเจ้าหน้าท่ี 

-  จัดท าคู่มือด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ 
-  เผยแพรคู่่มือดังกล่าวให้กับกลุ่มเปา้หมาย 

   

กลยุทธ์ที่ 23: การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการ
บุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

-  ประมาณการวา่มีประเด็นปญัหาทีเ่กี่ยวข้องกี่เรื่องต่อปี 
เพื่อใช้ในการวางแผนก าลังคนภายในองค์กร 

-  จัดสรรประเด็นปัญหาใหส้อดคล้องกับทักษะความสามารถ
ของบุคลากร 

   

กลยุทธ์ที่ 24: การส่งเสริมให้มีคลงัข้อมูลที่รวบรวม
หลักปฏิบตัิที่ดีในประเด็นต่างๆ เชน่ กรณีศึกษา การ
บริหารความสมัพันธ์ภายในห่วงโซอุ่ปทานการผลติ 
การจัดท า auditing system และรายงานประจ าปี 
นอกจากน้ีควรส่งเสริมใหภ้าคเอกชนจัดท า KPI ของ
ตนเองขึ้น 

-  รวบรวมองค์ความรู้ที่ กสม. มีอยู่ทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศ 

-  สังเคราะห์บทเรยีนกรณีศึกษาที่ไดจ้ากฐานข้อมูลเดิม 
-  จัดท าฐานข้อมูลใหม่ที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น 

   

กลยุทธ์ที่ 25: การพัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมีการ
ติดตาม การประสานงานกับผู้ร้องเรียนถึงสถานะการ
ด าเนินการการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
และการประเมินผลการปฏิบัตติามแผนกลยุทธ์ฯ ทั้ง
จากภายในและภายนอกเพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนแผนทีเ่ป็นรูปธรรมต่อไป (เช่น การจัดท า
รายงานประจ าปีที่มีการสรุปการด าเนินงานในประเด็น
ของธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน) 

-  สนับสนุนภาควิชาการในการศึกษาประเมินการด าเนินงาน
ของ กสม. 

-  จัดท ารายงานประจ าปีทีม่ีการสรุปการด าเนินงานใน
ประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
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ตารางข้างต้นจะปรากฏสัญลักษณ์ 2 สัญลักษณ์ได้แก่ สัญลักษณ์     และสัญลักษณ์             
โดยที่สัญลักษณ์ท้ัง 2 มีความหมายดังนี ้

สัญลักษณ ์  หมายถึง  ในช่วงเวลาที่ก าหนด (ปี 1 ปี 2 และ/หรือ ปี 3) กสม. ควรที่จะมี
การเร่งด าเนินกิจกรรมที่สนับสนุนกลยุทธ์ดังกล่าว เพ่ือสร้างผลกระทบให้บรรลุตามเป้าหมายกลยุทธ์ที่ก าหนด
ไว้ 

สัญลักษณ ์  หมายถึง  ในช่วงเวลาที่ก าหนด (ปี 1 ปี 2 และ/หรือ ปี 3) กสม. ควรที่จะมี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงทรัพยากรที่จ ากัดทั้งในแง่ของงบประมาณ บุคลากร และเงื่อนไข
ทางด้านเวลา ทั้งนี้ กิจกรรมบางประเภทจะมีหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงด าเนินการอยู่แล้ว 
คงเหลือแต่เฉพาะบทบาทสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการคุ้มครอง เคารพและเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จะเห็นได้ว่า คณะผู้วิจัยแบ่งแผนกลยุทธ์ตามปี และสัญลักษณ์ โดยที่ปีที่ 1 นั้นจะสะท้อนว่าแผน  
กลยุทธ์ดังกล่าว กสม. สามารถด าเนินการได้เลยภายใน 6 เดือน ถึง 1 ปี และส่งผลลัพธ์ได้ทันที ทั้งนี้ 7  
กลยุทธ์แรกที่ กสม. สามารถด าเนินการได้เลยในปีนี้ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 17 (การขยายช่องทางการติดต่อเพ่ือให้
เกิดการเข้าถึง กสม. ได้สะดวกมากขึ้น) กลยุทธ์ที่ 20 (การท าความเข้าใจภายในองค์กรเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับนิยาม ขอบเขตอ านาจของ กสม. เพ่ือใช้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครอง และการ
เยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ) กลยุทธ์ที่ 11 (การเฝ้าระวังปัญหาเฉพาะเรื่องจาก
ภาคเอกชน (เช่น เกษตรพันธสัญญา การค้ามนุษย์ แย่งชิงฐานทรัพยากร การท าลายสิ่งแวดล้อม การลงทุน
ของธุรกิจไทยในต่างประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน)) กลยุทธ์ที่ 15 (การถอดบทเรียนและจัดท ากรณีศึกษาเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง) กลยุทธ์ที่ 23 (การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการ
บุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น) กลยุทธ์ที่ 22 (การจัดท าคู่มือด้านสิทธิมนุษยชนและการ
ประกอบธุรกิจให้กบัเจ้าหน้าที่) และ กลยุทธ์ที่ 7 (การสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับ
การประกอบธุรกิจ (CSR เป็นจุดเริ่มที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอ) รวมไปถึงความส าคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานการผลิตที่เคารพสิทธิมนุษยชน)  

 ในขณะที่ปีที่ 2 นั้น จะสะท้อนถึงการสร้างภาพลักษณ์ กสม. ขึ้นมาใหม่ต่อสาธารณะเพ่ือให้เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้างและสามารถพัฒนาต่อยอดกิจกรรมที่จะด าเนินต่อไปในปีที่ 3 ได้ นอกจากนี้ ในปีที่ 2 ยังเป็นปีที่ 
กสม. จะต้องรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจเพ่ือ
น ามาตอบสนองต่อภารกิจของ กสม. ตามแผนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แผนปลูกฝัง แผนคุ้มครองและเยียวยา และ
แผนพัฒนาองค์กร โดยแผนกลยุทธ์ที่จะต้องด าเนินการในปีที่ 2 มีทั้งสิ้น 7 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 18 (การ
พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นกลาง มุ่งเสนอจุดยืน
บนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ ก. กสม. ควรปลูกฝังให้ความรู้กับผู้น าชุมชน ภาค
ประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และการร่วมเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
ให้กับภาคีเครือข่าย ข. กสม. ควรพัฒนาเครื่องมือในการสื่อสารความรู้และร่วมมือกับสื่อในการให้ความรู้
ทางด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง สนับสนุนบทบาทของสื่อในการตรวจสอบเชิงลึก ค. กสม. ควร
สนับสนุนในด้านฐานข้อมูลร่วมกับภาควิชาการเพ่ือน าไปสู่การท าวิจัยและพัฒนา (เช่น การแปลคู่มือมาตรฐาน
ต่างๆ การวิเคราะห์วิจัยเชิงลึก) ง. กสม. ควรร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ มาตรฐานสากล บทเรียน แนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี รวมไปถึงการท าวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศ) กลยุทธ์ที่ 24 (การ
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ส่งเสริมให้มีคลังข้อมูลที่รวบรวมหลักปฏิบัติที่ดีในประเด็นต่างๆ เช่น กรณีศึกษา การบริหารความสัมพันธ์
ภายในห่วงโซ่อุปทานการผลิต การจัดท า auditing system และรายงานประจ าปี นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้
ภาคเอกชนจัดท า KPI ของตนเองขึ้น) กลยุทธ์ที่ 14 (การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิด 
และสาธารณชนทั่วไป) กลยุทธ์ที่ 4 (การสนับสนุนเชิงเทคนิคและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ 
(เช่น การให้ความรู้ในกระบวนการเยียวยาของศาลและภาครัฐอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การผลักดันแก้ไขปัญหาข้าม
พรมแดน และการผลักดันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพ่ิมเติม)) กลยุทธ์ที่ 8 (การผลักดันการเผยแพร่คู่มือ HRDD 
ในภาคปฏิบัติ) กลยุทธ์ที่ 2 (การประมวลข้อสรุปจากเรื่องร้องเรียนออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย) และ
กลยุทธ์ที่ 12 (การผลักดันกลไกการไกล่เกลี่ยนอกศาลในกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทเพ่ือให้ผู้เสียหายได้เข้าถึง
ความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว ไม่แพง และเป็นที่พอใจ แต่มิได้ตัดสิทธิในการที่จะไปฟ้องร้องในกระบวนการ
ยุติธรรม) 

 และส าหรับปีสุดท้ายนั้นจะเป็นปีที่ กสม. จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความตระหนักรู้เชิงนโยบายเพ่ือให้
ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจมีความรู้และเข้าใจ และสามารถน าไป
ปฏิบัติเพ่ือคุ้มครอง เคารพและเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้ว กสม. 
จะต้องสร้างเครือข่ายภายในปีที่ 3 อันเป็นผลสืบเนื่องจากปีที่ 2 ที่ได้มีการสร้างภาพลักษณ์ กสม. ขึ้นมาใหม่ 
ท าให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้น กสม. จึงเหมาะที่จะสร้างเครือข่ายในปีนี้เพ่ือประสานความร่วมมืออย่าง
ยั่งยืนและขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวอย่างมีพลังต่อไป ทั้งนี้ มีแผนกลยุทธ์ทั้งหมด 5 กลยุทธ์ที่ กสม. ควรจะ
ด าเนินการภายในปีที่ 3 ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 19 (การผลักดันแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้น าไปใช้เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ โดย กสม. ควรที่จะปรับสมดุลภาพลักษณ์ขององค์กรให้
ท างานในเชิงส่งเสริมมากขึ้น) กลยุทธ์ที่ 4 (การสนับสนุนเชิงเทคนิคและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน
ภาครัฐ (เช่น การให้ความรู้ในกระบวนการเยียวยาของศาลและภาครัฐอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การผลักดันแก้ไข
ปัญหาข้ามพรมแดน และการผลักดันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพ่ิมเติม)) กลยุทธ์ที่ 8 (การผลักดันการเผยแพร่
คู่มือ HRDD ในภาคปฏิบัติ) กลยุทธ์ที่ 9 (การให้ค าแนะน าทางเทคนิคว่าด้วยการจัดท ารายงานประจ าปี รวมทั้ง
ส่งเสริมให้บริษัทจัดตั้งกลไกในการขับเคลื่อนภายในองค์กรเพ่ือด าเนินงานตามนโยบายของบริษัท เช่น การ
จัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนมาตรฐานแรงงาน) และกลยุทธ์ที่ 13 (การร่วมมือกับองค์กร หรือสถาบัน
ตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในสังคมเพ่ือสนับสนุนกลไกเกี่ยวกับปัญหาการประกอบธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงการให้แรงจูงใจที่เหมาะสม) 

 ในการจัดอันดับด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ทั้ง 25 ข้อดังกล่าวตามช่วงของแผนออกเป็น 3 ปีนั้น ได้
แยกออกเป็นระดับ/ประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่มีพ้ืนฐานและความต้องการ (needs) ที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้แล้วคณะผู้วิจัยยังเห็นเพ่ิมเติมอีกว่า กสม. จ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรและสร้าง
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นรูปธรรม เช่น คู่มือ บทเรียน checklist ต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนให้ภาคส่วน
ต่างๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจน าไปประยุกต์ใช้ได้  ทั้งนี้ ความรู้ที่เป็นรูปธรรมที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงจะมี
ความส าคัญ และโดยที่ประเด็นสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจเป็นเรื่องใหม่ทั้งในสังคมไทยและใน
ประชาคมระหว่างประเทศ การแปลงหลักการเพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนสภาพปัญหาหรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นนั้น จ าเป็นต้อง
อาศัยข้อมูล ความรู้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าไปแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น แล้วน าไปปฏิบัติและพัฒนาต่อไป
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ (research and development to development and research: R&D to D&R) 
มากกว่าที่จะจัดกิจกรรมเป็นเรื่องๆ เพราะจะไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ในส่วนของการเป็นศูนย์กลางคลังข้อมูลนั้น นอกเหนือไปจากที่ กสม. จ าเป็นต้องมีข้อมูล องค์ความรู้
เพ่ิมเติมดังที่ได้น าเสนอไปข้างต้นแล้ว กสม. จ าเป็นที่จะต้องมีช่องทางและกลไกสนับสนุนเพ่ือเผยแพร่ สร้าง
ความตระหนักรู้และท าความเข้าใจกับสังคมต่อไปด้วยเช่นกัน โดยสามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้
ความรู้เฉพาะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นจุดประสานกลาง ( focal point) ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอที่จะให้ข้อมูล และสามารถประสานงานกับกลไกอ่ืนๆ ภายใน
องค์กรที่จะต้องให้ความร่วมมือกับ focal point เป็นต้น 

นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายในอนาคต กสม. อาจจ าเป็นต้องแยกกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน อาทิ กลุ่มที่น าหลักการไปปฏิบัติ กลุ่มองค์กรที่ใช้มาตรฐานก ากับดูแลธุรกิจ เช่น ก.ล.ต. กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มนักวิชาการ/มหาวิทยาลัยเพ่ือน าหลักการไปขยายผล เป็นต้น และควร
สนับสนุนให้เกิดระบบพ่ีเลี้ยงที่หน่วยงานหรือธุรกิจที่มีศักยภาพจะช่วยสนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มในเครือข่ายให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการน าหลักการ UNGP และมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องไปปฏิบัติได้ 
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ภาคผนวกที่ 1 
สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด (Focus Group)1 

แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 
 

1. กลุ่มคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานฯ (กสม.) 
ล าดับ ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด หน่วยงาน 

1 กรรมการ กสม. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

2 กรรมการ กสม. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

3 รองเลขาธิการ กสม. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

4 ที่ปรึกษาส านกังาน กสม. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

5 ที่ปรึกษาส านกังาน กสม. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

6 ผู้ตรวจการสิทธิมนษุยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

7 ผู้อ านวยการกลุ่มงานสิทธิมนุษยชน 1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

8 นักวิชาการปฏิบัติการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

9 นักวิชาการปฏิบัติการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

10 นักศึกษาฝึกงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

11 นักวิชาการช านาญการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

12 นักวิชาการช านาญการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

13 ผู้อ านวยการกลุ่มงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

14 ผู้อ านวยการส านกัวจิัยและวิชาการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

15 นักวิชาการปฏิบัติการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

16 นักสารสนเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

17 นักจัดการงานทัว่ไป คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

18 นักวิชาการช านาญการพิเศษ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

19 นักวิชาการช านาญการพิเศษ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

20 นักวิชาการช านาญการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

21 นักวิชาการปฏิบัติการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

22 เจ้าหน้าที ่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

23 ผู้อ านวยการส านกัสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

24 นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

25 นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

26 นักจัดการงานทัว่ไป คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

27 ผู้ช่วยปฏิบัติการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

28 นักวิชาการช านาญการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

 

                                                           
1  ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดในแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วยทีมคณะผู้วิจัย 5 คน (ผู้วิจัย 3 คน ผู้ประสานงาน 2 คน) 

และผูส้ังเกตการณ์จาก กสม. 2 คน 
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2. กลุ่มภาครัฐ 
ล าดับ ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด หน่วยงาน 

1 นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ 

2 วิศวกรเหมืองแร่ช านาญการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

3 นักวิชาการยุตธิรรมปฏิบัตกิาร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

4 พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

5 ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิชุมชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

6 นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

7 ผู้ช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

8 นักวิชาการสถิติช านาญการ ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

9 นักวิชาการสถิติช านาญการ ส านักงานประกันสังคม 

10 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

12 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

13 ผู้แทนจากหน่วยงาน กลุ่มงานกฎหมาย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

14 ผู้แทนจากหน่วยงาน ส านักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย 

15 ผู้แทนจากหน่วยงาน ส านักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย 

16 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

17 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

18 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
3. ภาคธุรกิจเอกชน / รัฐวิสาหกิจ 

ล าดับ ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด หน่วยงาน 

1 ผู้จัดการส่วนงานลดความเหลือ่มล้ า หอการค้าไทย 

2 เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล หอการค้าไทย 

3 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

4 ผู้จัดการกองแรงงานสัมพันธ ์ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

5 ผู้แทนจากหน่วยงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

6 ผู้ช านาญการ 8 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

7 เจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการผอ.ฝ่ายอัตราก าลัง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

8 Consultant - HR Compliance บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

9 Manager Sustainability Development บริษัท ไทยออยส์ จ ากัด (มหาชน) 

10 ผู้แทนฝ่ายนโยบายและแผน บริษัท เอก9เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

11 ผู้แทนฝ่ายบริหาร บริษัท เอส พ ีบี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด 

12 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เจ เอ็กซ์เพลส กรุ๊ป จ ากัด 

13 ผู้จัดการ บริษัท เอ็น ที กรุ๊ป จ ากัด 

14 ผู้แทนจากหน่วยงาน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

15 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่ส านักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

16 ผู้แทนจากหน่วยงาน สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 
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17 ผู้แทนจากหน่วยงาน สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย 

18 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 องค์การจัดการน้ าเสีย 

19 นิติกร 7 องค์การสะพานปลา 

20 นิติกร 6 องค์การสะพานปลา 

21 หัวหน้างานส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

22 นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

23 นักวิเคราะห ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

24 ผู้แทนจากหน่วยงาน บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จ ากัด 

25 ผู้แทนจากหน่วยงาน บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จ ากัด 

26 ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนงาน สมาคมประกันชีวิตไทย 

27 ผู้แทนจากหน่วยงาน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

28 ผู้จัดการสมาคม สมาคมเครื่องหนังไทย 

29 ผู้จัดการสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย 

30 เจ้าหน้าทีธุ่รการและฝา่ยทะเบียนสมาชกิ สมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย 

31 เจ้าหน้าทีว่ิจัยและพัฒนา บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จ ากัด 

32 ผู้แทนจากหน่วยงาน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

33 กรรมการบริษัท บริษัท นันทสาร ขนส่ง จ ากัด 

34 ผู้จัดการ บริษัท นันทสาร ขนส่ง จ ากัด 

35 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท บัณฑิตแนะแนว จ ากัด 

36 ผู้แทนจากหน่วยงาน บริษัท ชุมชนเจริญทรัพย์ จ ากัด 

37 ผู้แทนจากหน่วยงาน บริษัท ไทยเรดอเอเตอร์ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากัด 

38 ผู้แทนจากหน่วยงาน บริษัท ซันไชน์ ซันฟลาวเวอร ์จ ากัด 

39 ผู้แทนจากหน่วยงาน บริษัท ซันไชน์ ซันฟลาวเวอร ์จ ากัด 

40 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร หจก. อภิสิทธิ ์P&P เทรดดิ้ง 

41 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร หจก. อภิสิทธิ ์P&P เทรดดิ้ง 

42 ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท IR Beautina International จ ากัด 

43 ผู้แทนจากหน่วยงาน E-Safe Tech Ltd., Partnership 

 
4. ภาคแนวร่วมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อ ภาควิชาการ) 

ล าดับ ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด หน่วยงาน 
1 สื่อมวลชน ช่อง 13 สยามไท 

2 ผู้แทนจากหน่วยงาน โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ าโขง (TERRA) 

3 นักวิชาการศึกษา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 นักวิจยั สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

5 ผู้สื่อข่าว ไทยทีวีสีช่อง 3 

6 ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

7 หัวหน้าฝา่ยพัฒนานโยบายและสนับสนนุองค์กร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

8 ประธาน สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการท างานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 

9 เจ้าหน้าที ่ สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการท างานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 

10 อนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
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11 อนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธทิางการเมือง  

12 อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรพัยากร  

13 ที่ปรึกษา กรรมการ / อนุกรรมการองค์กรภาครัฐ  

14 ที่ปรึกษาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กสม.  

15 ที่ปรึกษาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กสม.  

16 ที่ปรึกษาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กสม.  

17 ที่ปรึกษาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กสม.  

18 นักวิชาการอิสระ  

19 นักวิชาการอิสระ  

20 นักวิชาการอิสระ  

21 นักวิชาการอิสระ  

22 อาจารย์ประจ า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

23 อาจารย์ประจ า คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

24 อาจารย์ประจ า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 2 
ตัวอย่างแบบสอบถามโครงการศึกษาวิจัย2 

แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2  คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของเอกสารประกอบการประชุมระดมความคดิเหน็ (Focus Group) 

ในทั้ง 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1. กลุม่ กสม. 2. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 3. กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชน 4. กลุ่มแนวร่วมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ภาคประชาสังคม / องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อ ภาควิชาการ)  
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ภาคผนวกที่ 3 
ตัวอย่างเอกสารน าเสนอประกอบการประชุมระดมความคิด3 
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3  ตัวอย่างเอกสารที่ใช้น าเสนอประกอบการประชุมระดมความคดิ (Focus Group) ที่อยู่ในภาคผนวกนี้ คณะผู้วิจัยได้

น าไปใช้ในการประชุมระดมความคิด (Focus Group) ครั้งสุดท้ายกบักลุ่มกลุม่แนวร่วมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ภาคประชา
สังคม / องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อ ภาควิชาการ) ที่จัดประชุมขึ้นเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวกที่ 4 
ตารางแสดงผลการจัดล าดับความส าคัญของแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560-25624

 

 

การจัดล าดับความส าคัญของแผนกลยุทธ์ด้านธุรกจิและสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ(กสม.) พ.ศ.2560-2562 

แผนกลยุทธ์ดา้นธุรกจิและสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พ.ศ.2560-2562 ระดับความส าคัญของแผนจากการตอบแบบสอบถาม (ระดับคะแนนตั้งแต่ 1-5) 
กสม. ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ค่าเฉลี่ย 

กลยุทธ์ที ่1: การให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผน NAPs 4.43 4.18 4.09 4.40 4.33 

กลยุทธ์ที ่2: การประมวลข้อสรุปจากเร่ืองร้องเรียนออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 4.81 4.24 4.36 4.60 4.60 

กลยุทธ์ที ่3: การตรวจสอบประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเร่ืองจากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกจิ (เช่น โครงการขนาดใหญ่ การแย่งชิงฐาน
ทรัพยากร การท าลายสิ่งแวดล้อม) การตรวจสอบผลการด าเนินงานของภาครัฐ (เช่น ภาครัฐมีกลไกการคุ้มครองและเยียวยาในทางปฏบิัติ
เป็นอย่างไร) และตรวจสอบกลไกการตรวจสอบของภาครัฐ (เช่น หน่วยงานควบคุมรัฐวิสาหกิจว่ามีการด าเนินงานอยา่งไร) 

4.57 4.18 4.24 4.40 4.42 

กลยุทธ์ที ่4: การสนับสนุนเชิงเทคนิคและการแลกเปลีย่นข้อมูลกบัหน่วยงานภาครัฐ (เช่น การให้ความรู้ในกระบวนการเยียวยาของศาล
และภาครัฐอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง การผลักดันแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน และการผลักดันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพิ่มเติม) 

4.43 4.41 4.30 4.33 4.39 

กลยุทธ์ที ่5: การสนับสนุนการเชื่อมโยงแผนต่างๆ ของประเทศให้มีประเด็นสิทธิมนุษยชนให้เด่นชัดมากขึ้น 4.43 4.14 4.24 4.67 4.39 

กลยุทธ์ที ่6: การให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวขอ้งกับภาค
ธุรกิจ (เช่น การให้มกีฎหมาย Anti SLAPP การให้มีการคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนหรือผู้ให้ขอ้มูล (whistle blower) และการ
สนับสนุนให้ท า RIA) 

4.52 4.24 4.46 4.40 4.44 

กลยุทธ์ที ่7: การสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจ (CSR เป็นจุดเร่ิมที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอ) รวมไป
ถึงความส าคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่เคารพสิทธิมนุษยชน 

4.71 4.41 4.49 4.47 4.58 

กลยุทธ์ที ่8: การผลักดันการเผยแพร่คู่มือ HRDD ในภาคปฏิบัต ิ 4.57 4.41 4.33 4.60 4.51 

กลยุทธ์ที ่9: การให้ค าแนะน าทางเทคนิคว่าด้วยการจัดท ารายงานประจ าปี รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทจัดตั้งกลไกในการขับเคลื่อนภายใน
องค์กรเพื่อด าเนินงานตามนโยบายของบริษัท เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนมาตรฐานแรงงาน 

4.19 4.00 4.24 4.27 4.18 

                                                           
4  ตารางแสดงผลการจัดล าดับความส าคัญของแผนกลยุทธ์ทั้ง 25 กลยุทธ์ดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ประเมินผลมาจากแบบสอบถามประกอบการประชุมระดมความคิดทั้ง 4 กลุ่ม โดยการประเมินจะให้น้ าหนักของผลจากจัด

ประชุมกับกลุ่ม กสม.เท่ากับร้อยละ 50 ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ จะให้น้ าหนกัที่เท่ากนัเท่ากับร้อยละ 16.67 
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กลยุทธ์ที ่10: การจัดท าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชน เพื่อน าไปสู่การถอดบทเรียนว่าประเด็นร่วม (Common 
Issue) ของธุรกิจแต่ละสาขา และจัดท าข้อเสนอแนะกบัภาคเอกชนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี 

4.43 4.65 4.39 4.67 4.50 

กลยุทธ์ที ่11: การเฝ้าระวังปัญหาเฉพาะเร่ืองจากภาคเอกชน (เช่น เกษตรพันธสัญญา การค้ามนุษย ์แย่งชิงฐานทรัพยากร การท าลาย
สิ่งแวดล้อม การลงทุนของธุรกิจไทยในต่างประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน) 

4.62 4.12 4.36 4.53 4.48 

กลยุทธ์ที ่12: การผลักดันกลไกการไกลเ่กลี่ยนอกศาลในกระบวนการแก้ไขขอ้พพิาท เพื่อให้ผู้เสียหายได้เข้าถึงความเปน็ธรรมอย่างรวดเร็ว 
ไม่แพง และเป็นที่พอใจ แต่มิได้ตัดสิทธิในการที่จะไปฟอ้งร้องในกระบวนการยุตธิรรม 

4.29 3.82 4.30 4.07 4.18 

กลยุทธ์ที ่13: การร่วมมอืกับองค์กร หรอืสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในสังคมเพื่อสนับสนุนกลไกเกี่ยวกับปัญหาการประกอบธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการให้แรงจูงใจที่เหมาะสม 

4.10 3.94 4.12 3.87 4.04 

กลยุทธ์ที ่14: การสร้างความตระหนักรูแ้ก่กลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิด และสาธารณชนทั่วไป 4.91 4.59 4.49 4.60 4.73 

กลยุทธ์ที ่15: การถอดบทเรียนและจัดท ากรณีศึกษาเพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง 4.67 4.53 4.42 4.60 4.59 

กลยุทธ์ที ่16: การสนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (เช่น การให้ค าปรกึษากบัผู้ร้องทุกข์เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม กลไก
การเยียวยา รวมทั้งการปรับปรุงกลไกการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน)   

4.81 4.53 4.39 4.33 4.61 

กลยุทธ์ที ่17: การขยายช่องทางการติดต่อเพื่อให้เกิดการเข้าถึง กสม. ได้สะดวกมากขึ้น 4.81 4.71 4.46 4.33 4.65 

กลยุทธ์ที ่18: การพัฒนาความร่วมมอืกบัภาคีเครือข่ายทั้งในและตา่งประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นกลาง มุ่งเสนอจุดยืนบน
พื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงแบ่งได้ดังนี้ 
ก. กสม. ควรปลกูฝังให้ความรู้กับผู้น าชมุชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และการร่วมเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิให้กับภาคีเครือข่าย 
 ข. กสม. ควรพัฒนาเครื่องมือในการส่ือสารความรู้และร่วมมอืกับสื่อในการให้ความรู้ทางด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง 
สนับสนุนบทบาทของสื่อในการตรวจสอบเชิงลึก 
ค. กสม. ควรสนับสนุนในด้านฐานข้อมูลร่วมกับภาควิชาการเพื่อน าไปสู่การท าวจิัยและพัฒนา (เช่น การแปลคู่มือมาตรฐานต่างๆ การ
วิเคราะห์วิจยัเชิงลึก) 
ง. กสม. ควรร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ มาตรฐานสากล บทเรียน แนวทางการปฏบิัติที่ดี รวมไปถึงการท าวิจยัและพัฒนาในประเด็นที่
เกี่ยวขอ้งกับหนว่ยงานต่างประเทศ 

4.41 4.47 4.35 4.35 4.40 

กลยุทธ์ที ่19: การผลักดันแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้น าไปใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ โดย 
กสม. ควรที่จะปรับสมดุลภาพลักษณ์ขององค์กรให้ท างานในเชิงส่งเสริมมากขึ้น 

4.38 4.35 4.46 4.73 4.45 

กลยุทธ์ที ่20: การท าความเข้าใจภายในองค์กรเพื่อให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับนิยาม ขอบเขตอ านาจของ กสม. เพือ่ใช้ก าหนดแนวทางการ NA 
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ปฏิบัติวา่ด้วยการคุ้มครอง และการเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้มีประสทิธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่21: การเพิ่มกลุ่มงานดา้นธุรกจิและสิทธิมนุษยชนโดยมีเจ้าหนา้ที่ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านสิทธิมนุษยชนและ
การประกอบธุรกจิซึ่งมาจากหลากหลายสาขา เนื่องจากประเด็นสิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับมิติที่หลากหลาย 

3.43 4.24 4.30 4.40 3.88 

กลยุทธ์ที ่22: การจัดท าคู่มือด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจให้กบัเจา้หน้าที่ 4.38 4.59 4.39 4.60 4.45 

กลยุทธ์ที ่23: การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น NA 

กลยุทธ์ที ่24: การส่งเสริมให้มีคลังข้อมูลที่รวบรวมหลักปฏิบัติที่ดีในประเด็นต่างๆ เช่น กรณีศึกษา การบริหารความสัมพันธ์ภายในหว่งโซ่
อุปทานการผลิต การจัดท า auditing system และรายงานประจ าปี นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดท า KPI ของตนเองขึ้น 

4.44 4.29 4.36 4.36 4.39 

กลยุทธ์ที ่25: การพัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมีการติดตาม การประสานงานกับผู้ร้องเรียนถึงสถานะการด าเนินการการตรวจสอบเร่ือง
ร้องเรียนอย่างเหมาะสม และการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ฯ ทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนแผนที่เป็นรูปธรรมต่อไป (เช่น การจัดท ารายงานประจ าปีที่มกีารสรปุการด าเนินงานในประเด็นของธุรกจิและสิทธิมนุษยชน
อย่างชัดเจน) 

4.57 4.53 4.33 4.87 4.57 
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ภาคผนวกที่ 5 
สรุปการประชุมน าเสนอร่างแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน5 

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 
 

ผลการประชุมน าเสนอร่างแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2562 คณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม (บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ประเด็นที่เกี่ยวกับภาคส่วนต่างๆ ที่จะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับองค์กร จากที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าไปสัมผัสงาน
จริงหรือมีประสบการณ์ตรงได้ให้ความคิดเห็นว่า ภาคส่วนที่น่าจะมีความส าคัญกับประเด็นธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน คือ หน่วยงานก ากับดูแล (regulators) ซึ่งน่าจะเป็น spring board ที่ท าให้ กสม. ท ากลยุทธ์แบบท า
น้อยได้มากได้ เช่น การท างานร่วมกับ ก.ล.ต. หน่วยควบคุมบางส่วนในภาครัฐ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมที่มี
หน่วยงานคอยตรวจสอบในประเด็นต่างๆ เช่น การก ากับดูแล การทิ้งขยะ/ขยะพิษ การเช่ือมโยงกับหน่วยงาน
ก ากับดูแล (regulators) ผ่านกิจกรรมต่างๆ จึงน่าจะเป็นสิ่งส าคัญในแผนกลยุทธ์ของ กสม. 

2. การประเมินการด าเนินงานของภาคธุรกิจ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมพบ คือ ภาคธุรกิจที่ท าการค้าการลงทุนกับภาค
ต่างประเทศมีความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวในระดับดีแล้ว แต่ก็ยังพบปัญหาต่างๆ อยู่ ซึ่งอาจจะไม่ได้มาจาก
หน่วยงานภาคธุรกิจนั้นๆ เพียงอย่างเดียว แต่อาจจะมาจากกลไกของภาครัฐท่ีอ่อนแอ เมื่อภาคธุรกิจด าเนินงาน
ตามกลไกท่ีอ่อนแอก็ท าให้เกิดปัญหาได ้สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นบทบาทส าคัญอีกหนึ่งประการของ กสม. ที่ควร
ปฏิบัติ คือ การใช้บทบาทของ กสม. เข้าไปมีส่วนร่วมกับบุคคลเหล่านี้เพื่อน ามาถอดบทเรียนให้กับภาคธุรกิจที่
ยังมีข้อจ ากัดในด้านต่างๆ  

3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นถึงร่างแผนกลยุทธ์ฯ ในประเด็นการให้ค าแนะน าทางเทคนิคในการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของภาคธุรกิจว่า บทบาทของ กสม. ที่ควรด าเนินการ คือ การให้ค าแนะน าทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง
ไปในประเด็นเป้าหมายเลย ขอให้คณะผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนไปเลยว่าในเล่มรายงานประจ าปีของภาค
ธุรกิจจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างท่ีจะบ่งช้ีถึงมิติสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาท่ียั่งยืนได้  

4. ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอถึงร่างแผนกลยุทธ์ที่ 22 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าคู่มือด้านสิทธิมนุษยชนให้กับ
เจ้าหน้าท่ีว่าอยากให้จัดท าคู่มือดังกล่าวเผยแพร่ให้กับสาธารณะด้วย เพื่อท่ีจะได้น าเอาคู่มือดังกล่าวไปเผยแพร่
เมื่อมีการจัดสัมมนาให้กับภาคธุรกิจต่างๆ 

5. ภายใต้ระยะเวลาที่จ ากัดของแผนกลยุทธ์ฯ (ระยะเวลา 3ปี) ทรัพยากรภายใน กสม. ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
ตลอดจนร่างแผนกลยุทธ์ฯ ที่เสนอมานั้นมีประเด็นที่หลากหลายมาก ถ้า กสม. ด าเนินการหมดทุกประเด็น
อาจจะเป็นเรื่องยาก และผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผู้เข้าร่วมประชุมจึงมีความเห็นว่า 
กสม. ควรมีการสัมมนาหรือจัดประชุมภายในองค์กรร่วมกัน เพื่อคัดเลือกประเด็น และ/หรือ ล าดับความส าคัญ
ก่อนหลังของแผนกลยุทธ์หลักท่ีควรด าเนินการ  

                                                           
5  การประชุมน าเสนอร่างแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560–

2562 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 709 ช้ัน 7 ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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6. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน กับแผนยุทธศาสตร์
ของ กสม. ว่า การเช่ือมโยงแผนกลยุทธ์ฯ ดังกล่าว ควรเช่ือมโยงไปกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 2.3 ของ กสม. เป็น
หลัก ซึ่งก็คือการสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน การ
เชื่อมโยงไปกับทุกยุทธศาสตร์ของ กสม. ในลักษณะดังกล่าวจะแสดงถึงการให้ความส าคัญกับการพัฒนาภายใน
องค์กรเป็นส่วนมาก จึงอยากให้มีแผนกลยุทธ์ฯ ท่ีไปท าร่วมงานร่วมกับกับภาคส่วนต่างๆ เป็นหลักมากกว่า 

7. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นถึงกิจกรรมและตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ฯ ว่า ถ้ามองในภาพรวมดูแล้ว 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมแผนกลยุทธ์ฯ จะมุ่งเน้นไปที่ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณเป็นหลัก จึงอยากให้เพิ่มตัวช้ีวัด
ในเชิงคุณภาพเข้าไปในแผนกลยุทธ์ฯ ด้วย 

8. ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอและความเห็นถึงการท าแผนกลยุทธ์ฯ ว่าจะท าอย่างไรให้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวดูย่อย
ง่าย ภายใต้แผนกลยุทธ์ 3 แผนหลัก คือ 1) แผนปลูกฝัง 2) แผนคุ้มครองและเยียวยา และ 3) แผนพัฒนา
องค์กร จากการพิจารณาช่องว่าง (gap analysis) ของสภาพแวดล้อมและความเข้าใจภายในองค์กร อยากให้
คณะผู้วิจัยน าเสนอประเด็นหรือแผนกลยุทธ์ฯ ที่เป็นเป้าหมายเร่งด่วน ท าส าเร็จง่ายภายใน 6 เดือนแรกก่อน 
แล้วจึงค่อยน าเสนอแผนกลยุทธ์ฯ ในปีต่อไป (โดยการพิจารณาล าดับความส าคัญของแผนกลยุทธ์ฯ อาจ
พิจารณาจากการช่ังน้ าหนัก การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้
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