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	 ผลจากรายงานการศึกษาวิจัยที่ ผ่านมาของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แก่	 

เรื่อง	 “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน”	 และ 

เรื่อง	 “มาตรฐานสากลในการดำาเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน”	 คณะผู้วิ จัยได้มีข้อเสนอแนะ 

ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (กสม.)	 ให้จัดทำาคู่มือตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	 

(Human	Rights	Due	Diligence	หรอื	HRDD)	เพือ่เปน็เครือ่งมอืสนบัสนนุใหภ้าคธรุกจิสามารถปฏิบตัติามมาตรฐานตา่งๆ	

ท่ีตนรับแล้วอย่างแท้จริงและวัดผลได้	 โดยการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านนั้น	 เป็นแนวทางสำาคัญ 

แนวทางหนึ่งที่หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	(UN	Guiding	Principles	on	Business	

and	Human	Rights	หรือ	UNGP)	ได้แนะนำาให้ภาคธุรกิจดำาเนินการ	

	 สำานักงานฯ	 ตระหนักถึงความสำาคัญในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน	 จึงร่วมกับสถาบันวิจัย 

และให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ได้ทำาการศึกษาวิจัย	 เร่ือง	 “การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน 

อย่างรอบด้าน	 (Human	 Rights	 Due	 Diligence)	 และการจัดทำาคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	 

(Human	 Rights	 Due	 Diligence	 Handbook)	 ของธุรกิจการโรงแรม	 รวมท้ังรายการตรวจสอบ	 (checklist)	 

ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิการโรงแรม”	ขึน้	โดยมอีาจารย	์สฤณ	ีอาชวานนัทกลุ	เปน็หัวหนา้โครงการ	และไดด้ำาเนนิการจดัพมิพ์

เป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะในวงกว้าง	 โดยหนังสือการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	 

(Human	 Rights	 Due	 Diligence:	 HRDD)	 เล่มนี้	 เป็นหลักการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านท่ีเหมาะกับ 

ภาคธุรกิจทุกประเภท	โดยมีเนื้อหา	4	ส่วน	ประกอบด้วย	(1)	ที่มาและหลักการ	HRDD	(2)	ผลการทบทวนวรรณกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ	HRDD	(3)	รายละเอียดของกระบวนการ	HRDD	และ	(4)	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

	 สำานักงานฯ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ภาคธุรกิจในการศึกษา	ทำาความเข้าใจ	และ

นำากระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	(HRDD)	ไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง	เพื่อให้ภาคธุรกิจตระหนัก

ถึงการดำาเนินการโดยการเคารพสิทธิมนุษยชน

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มีนาคม	2561

ค�าน�า
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	 หลักการตรวจสอบและประเมินผลกระทบด้าน 

สิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights	 Due	 Diligence:	 HRDD)	 

ได้รับการระบุไ ว้ในหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและ 

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ1	(UN	Guiding	Principles	

on	 Business	 and	 Human	 Rights)	 ซึ่งเผยแพร่ตั้งแต่	 

พ.ศ.	2554	เป็นเอกสารที่จัดทำาและเผยแพร่โดยสำานักงาน

ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	

(OHCHR)	 โดยการสนับสนุนของเลขาธิการสหประชาชาติ	 

มีศาสตราจารย์จอห์น	รักก้ี	(John	Ruggie)	จากมหาวิทยาลัย

ฮารว์ารด์	ในฐานะผูแ้ทนพเิศษของเลขาธิการสหประชาชาติ

เ ป็ นผู้ จั ดทำ า 	 หลั ง จ าก ท่ี คณะทำ า ง าน ได้ ไป เยี่ ยม 

สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่นมากกว่า	 

20	ประเทศ	และมกีารหารอือยา่งกวา้งขวางรว่มกบัรฐับาล	

องค์กรธุรกิจ	 สมาคม	 องค์กร	 ภาคประชาสังคม	 องค์กร 

ของกลุ่มแรงงาน	 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และ 

ผู้ลงทุน	(Ruggie,	2011)

	 หลักการชี้แนะนี้เป็นผลจากแรงกดดันต่างๆ	 ต่อ 

ภาคเอกชนท่ีมีการละเมดิสิทธมินษุยชนมากมาย	ซึง่เริม่ตน้

จากบรษิทัขา้มชาติตา่งๆ	ทีก่ารละเมดิสทิธมินษุยชนหลาย

ประเภทและหลายระดับ	 เช่น	 สิทธิพลเมือง	 สิทธิทาง 

การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	แรงงาน	เป็นต้น	

ขณะท่ีกลไกนานาชาติท่ีมีอยู่ล้มเหลวและไม่เพียงพอ 

ในการจัดการกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้น	 

ซึ่ ง ได้ รับการวิพากษ์ วิจารณ์จากภาคประชาสั งคม 

เป็นอย่างมาก	 รักกี้เห็นว่าปัญหาของการรายงานต่างๆ	 

ท่ีมีอยู่คือ	 การวัดเชิงปริมาณไม่ตรงกับคุณภาพ	 ปัญหาน้ี

รวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทไม่จำาเป็นต้องรับรู้ถึงสิทธิ 

ที่ตนเองส่งผลกระทบมากที่สุด	 การตีความเกี่ยวกับสิทธิ 

ยงัอาจจะกวา้งเกนิไปจนไรค้วามหมายและเปน็มาตรการที่

ไม่มีประสิทธิภาพ	(Harrison,	2013)

ทีม่า

1
ทีม่าและหลักการ HRDD  

ตามหลักการชีแ้นะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

1	คำาแปลภาษาไทยของ	UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	เผยแพร่โดยสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ	พ.ศ.	2557	ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่	http://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F08289.pdf
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1
ทีม่าและหลักการ HRDD ตามหลักการชีแ้นะว่าด้วย

ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

	 หลกัการชีแ้นะเปน็กรอบสำาหรบัรฐัในการควบคมุให้

ภาคเอกชนเคารพสทิธิมนษุยชนด้วยการจัดทำา	“พมิพเ์ขยีว”	

สำาหรับบริษัทต่างๆ	เพ่ือเป็นมาตรฐานสากลในการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน	และเป็นการนาเสนอแนวทางในการจัดการ

ความเส่ียงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีไม่พึงประสงค์	 

โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ	 และประชาสังคม 

เช่นเดียวกับจากรัฐต่างๆ	 โดยมีหลักการวางอยู่บนหลัก	 

3	ประการ	คือ

1

2

3

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 (Protect)	 คือรัฐมีหน้าท่ีในการคุ้มครอง	 ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก

องค์กรของรัฐหรือบุคคลที่สาม	ซึ่งหมายรวมถึงองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ	ด้วย

การเคารพสทิธมินษุยชน	(Respect)	องคก์รและบคุคล	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	องคก์รภาคธรุกจิมหีนา้ทีใ่นการ

เคารพสิทธิมนุษยชน

การเยียวยา	 (Remedy)	 เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น	 รัฐจะต้องจัดให้มีการเยียวยาที่เหมาะสม	

รวมทั้งยังเรียกร้องให้องค์กรภาคธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน	 และเยียวยาเมื่อมีการละเมิด

สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นด้วย	 ไม่ว่าโดยกิจการนั้นเองหรือการรวมกลุ่มองค์กรภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องซึ่งได้ 

รวมกันเป็นสมาคมธุรกิจ	(Ruggie,	2011)

	 ในหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

แห่งสหประชาชาติ	(UN	Guiding	Principles	on	Business	

and	Human	Rights)		ได้ระบุถึงกระบวนการ	HRDD	ไว้ใน

หลักการข้อที่	 17-22	 ซึ่งได้กำาหนดกรอบเพื่อให้ธุรกิจ

สามารถติดตามประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง	 

โดยมุง่หวังว่าองค์กรธุรกิจควรดำาเนนิธุรกจิอยา่งรบัผดิชอบ	

โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนในการป้องกัน	 ลดความสูญเสีย	

มีการประเมินผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ทีเ่กิดขึน้จรงิและอาจเกิดขึน้ไดแ้ละมกีารตดิตามผลกระทบ

อย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งมีการสื่อสารต่อสาธารณะ	 เพ่ือให้ 

แน่ใจได้ว่าผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการดูแลและเยียวยา

อย่างใส่ใจ

หลักการตรวจสอบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence: HRDD)
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	 หลกัการขอ้ที	่17	องคก์รธุรกจิควรดำาเนนิธุรกจิอยา่งรบัผดิชอบโดยยดึหลกัสทิธมินษุยชน	ในการปอ้งกนั	ลดความ

สูญเสีย	มีการประเมินผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนจริงและอาจเกิดข้ึนได้	และมีการติดตามผลกระทบน้ัน

อย่างใกล้ชิด	รวมท้ังมีการส่ือสารต่อสาธารณะเพ่ือให้แน่ใจได้ว่า	ผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการดูแลและเยียวยาอย่างใส่ใจ

เนือ้หาในหลักการได้ระบ ุ
แนวทางปฏิบัติส�าหรับธุรกิจ ดังนี้

(1)	ควรครอบคลุมผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่องค์กรธุรกิจอาจก่อหรือมีส่วนทำาให้เกิดขึ้น	โดยผ่านกิจกรรม

ขององคก์รธุรกจิหรอือาจเชือ่มโยงกบัการผลิตหรอืบรกิารขององคก์รธรุกิจ	โดยอาศยัความสัมพนัธท์างธรุกจิ

(2)	ย่อมมีความต่างกันในเชิงความซับซ้อนตามขนาดขององค์กร	ธุรกิจ	ความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ที่รุนแรง	และสภาพตามธรรมชาติกับบริบทการดำาเนินการขององค์กรธุรกิจ

(3)	ควรดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง	โดยยอมรับว่าการเส่ียงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจเปล่ียนไปตามสถานการณ์

และบริบทในการดำาเนินการขององค์กรธุรกิจ

	 หลักการข้อที่	 18	 เพื่อที่จะวัดการเสี่ยงภัยในด้านสิทธิมนุษยชน	 องค์กรธุรกิจควรระบุและประเมินผลกระทบ 

ทางลบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริง	 หรือที่น่าจะเกิดขึ้นได้ที่องค์กรธุรกิจอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้อง	 ไม่ว่าโดยกิจการ 

ขององค์กรธุรกิจเอง	หรือเป็นผลตามมาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจขององค์กรธุรกิจ	โดยมีกระบวนการ	ดังนี้

(1)	ประเมินความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนภายในหรือภายนอกที่เป็นอิสระ

(2)	จัดให้มีการปรึกษาหารืออย่างจริงจังกับกลุ่มท่ีอาจจะได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสียตามความ 

เหมาะสมกับขนาดขององค์กรธุรกิจ	สภาพและบริบทของการดำาเนินการ
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ทีม่าและหลักการ HRDD ตามหลักการชีแ้นะว่าด้วย 
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 1

	 หลักการข้อท่ี	19	เพ่ือป้องกันหรือลดผลกระทบท่ีมีผลในทางลบต่อสิทธิมนุษยชน	องค์กรธุรกิจควรบูรณาการส่ิงท่ี

ค้นพบจากการประเมินผลกระทบเข้ากับหน้าที่และกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องและดำาเนินการตามความเหมาะสม

(1)	การบูรณาการอย่างมีประสิทธิผลต้องมีสิ่งต่อไปนี้

	 (1.1)		องคก์รธุรกจิตอ้งมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบทีเ่หมาะสม	ทำาหนา้ทีต่ดิตามผลกระทบดา้นสทิธมินษุยชน

	 (1.2)	กระบวนการตัดสินใจภายใน	การจัดสรรงบประมาณ	และกระบวนการกำากับดูแล	จะทำาให้มีการ 

	 สนองตอบที่มีประสิทธิผลต่อผลกระทบดังกล่าว

(2)	การกระทำาที่เหมาะสมจะต่างกันออกไปด้วยเหตุผล	ดังต่อไปน้ี

	 (2.1)	องค์กรธุรกิจก่อหรือมีส่วนร่วมในการทำาให้เกิดผลกระทบในทางลบ	หรือองค์กรธุรกิจเพียงแต่เข้าไป

เกี่ยวข้อง	เพราะถูกโยงโดยตรงกับการดำาเนินการผลิต	ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ด้วย

	 (2.2)	อำานาจการต่อรองขององค์กรธุรกิจในการแก้ปัญหา	และดูแลผลกระทบทางลบ

	 หลักการข้อที่	 20	 ในการหาความจริงว่าผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนกำาลังได้รับการดูแลหรือไม่	 องค์กรธุรกิจ 

ควรติดตามตรวจสอบประสิทธิผลของการแก้ปัญหา	การติดตามตรวจสอบควรมีลักษณะ	ดังนี้

	 หลักการข้อที่	21	ในการแสดงความรับผิดของบริษัทผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น	องค์กรธุรกิจควรจะมี

ความพร้อมที่จะส่ือสารเรื่องนี้กับภายนอก	 โดยเฉพาะเมื่อความกังวลนั้นถูกนำาเสนอ	 หรือกระทำาในนามของผู้มีส่วน 

ได้เสียที่ได้รับผลกระทบ	องค์กรธุรกิจที่กิจการของตนหรือบริบทการดำาเนินธุรกิจ	ทำาให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิด

สิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง	 ควรจะรายงานอย่างเป็นทางการว่าองค์กรธุรกิจนั้นได้ดูแลผลกระทบเหล่านั้นอย่างไร	 

ในทุกกรณีการสื่อสารควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)	มีตัวชี้วัดด้านคุณภาพและด้านปริมาณที่เหมาะสม

(2)	การหาข้อมูลสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอก	รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ

(1)	มรีปูแบบและความถีท่ีส่ะทอ้นผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนขององคก์รธรุกจิ	และกลุม่เปา้หมายของการสือ่สาร

ควรจะเข้าถึงได้

(2)	จัดใหมี้ข้อมูลขา่วสารทีเ่พยีงพอทีจ่ะประเมินวา่องคก์รธรุกจิไดต้อบสนองตอ่ผลกระทบทางสิทธมินษุยชนอยา่ง

เพียงพอแล้วหรือไม่

(3)	ในทางกลบักนัการสือ่สารนัน้ๆ	จะตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัผลกระทบ	บคุลากร	หรอื

ข้อกำาหนดที่ชอบธรรมในเรื่องความลับเชิงพาณิชย์
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	 หลักการข้อที่	22	ในกรณีที่องค์กรธุรกิจถูกระบุว่าได้ก่อให้เกิดหรือมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชน	องค์กร

ธุรกิจเหล่านั้น	ควรจัดให้มีหรือร่วมมือในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยใช้กระบวนการที่ชอบธรรม

 

	 โดยสรปุ	กระบวนการการตรวจสอบดา้นสทิธมินุษยชนอย่างรอบดา้น	เปน็หนึง่ประเดน็สำาคญัของหลกัการชีแ้นะ

วา่ดว้ยธรุกจิและสทิธมินษุยชนแหง่สหประชาชาต	ิซึง่กำาหนดใหก้ารเคารพสทิธมินษุยชนเปน็ความรบัผดิชอบของบรษิทั	

บริษัทต้อง	“รู้และแสดง”	(Know	and	Show)	ด้วยแนวทางต่อไปนี้

•	 การสร้างข้อผูกมัดด้านสิทธิมนุษยชนในนโยบายของบริษัท

•	 ทำางานเชิงรุกด้วยกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

•	 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและชดเชยต่อกรณีการละเมิดสิทธิท่ีเกิดข้ึน	หรือไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้จากการดำาเนินงานของบริษัท

	 แม้จะมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบด้าน

สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านที่แตกต่างกันตามบริบท 

ของธุรกิจ	สิ่งสำาคัญซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรตระหนัก	คือ	

การสร้างการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

ที่มีความหมายไม่ใช่เพียงแค่งานท่ีทำาแล้วเสร็จส้ินใน 

ครั้งเดียว	 แต่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง	 ในการสร้างความ

รับผิดชอบของบริษัทและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

ภายในบริษัท	 กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน

อย่างรอบด้านเป็นเครื่องมือหลักในการแสดงความเคารพ

ในสิทธิมนุษยชนของบริษัท	 อันประกอบด้วยหลักการ

สำาคัญตามที่ระบุไว้ในหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ	 

5	องค์ประกอบ	ดังนี้

กระบวนการตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
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	 การประกาศนโยบายและหลักการของบริษัท	ท่ีว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน	(A	Statement	of	Policy	

Articulating	the	Company”s	Commitment	to	Respect	Human	Rights)	ซึ่งจะอธิบายต่อสาธารณะว่า

ธุรกิจจะดำาเนินการอย่างไรในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก	 

รวมถึงการระบุความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในโครงสร้างการทำางานของธุรกิจ

	 การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท	 (Assessment	

of	Actual	and	Potential	Human	Rights	Impacts	of	Company	Activities	and	Relationships)	หมายถึง

การพิจารณาว่าใครที่ได้รับ	/	มีแนวโน้มได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำาเนินงาน	ซึ่งธุรกิจ

จะต้องทำางานร่วมกันโดยตรงกับผู้ที่ได้รับหรืออาจจะได้รับผลกระทบ	เช่น	พนักงาน	ผู้จัดหาวัตถุดิบ	 

นักลงทุน	ชุมชนท้องถิ่น	เป็นต้น

	 การบรูณาการนโยบายเขา้กบัการประเมนิ	รวมถงึกลไกควบคมุภายในและภายนอก	(Incorporating	Into	

Company	Procedures	and	Addressing	Impacts)	เมื่อมีการระบุปัญหาและจัดลำาดับความสำาคัญแล้ว	

ธุรกิจต้องหาทางบรรเทาปัญหาผ่านการบูรณาการเข้าถึงการดำาเนินงานของบริษัท	วิธีการขึ้นอยู่กับ

ประเดน็	แต่สว่นใหญ่มักดำาเนนิการผา่นการให้ความรูแ้ละฝกึอบรมดว้ยเครือ่งมอืและกระบวนการตา่งๆ	

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องมีตั้งแต่	แรงงานไปจนถึงธรรมาภิบาลของบริษัท	หากมีการทำางาน 

ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยทำาให้บริษัทพัฒนานโยบายและกระบวนการต่างๆ	ได้ง่ายขึ้น

	 การติดตามและการรายงานผลการดำาเนินงาน	(Tracking	and	Reporting	Performance)	การรายงาน

ทำาให้ผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะนักลงทุนเข้าใจว่า	ทำาไมบริษัทจึงให้ความสำาคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน	

และมีประโยชน์ต่อผู้ใดบ้าง	รวมท้ังเผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	ซ่ึงแสดงถึง

ความโปร่งใสของธุรกิจได้	(International	Tourism	Partnership,	2014)

	 การแก้ไขให้ถูกต้องและเยียวยา	 (Remediation	and	Remedy)	 เมื่อบริษัทระบุได้ว่าบริษัทก่อให้เกิด 

หรอืมีสว่นกอ่ใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบดา้นสทิธมินษุยชน	บรษิทักค็วรแกไ้ขให้ถูกตอ้ง	หรอืมีสว่นรว่มกบั

การแก้ไขผ่านกระบวนการที่ชอบธรรม	โดยจัดตั้งหรือมีส่วนในการจัดตั้งกลไกรับเร่ืองร้องเรียนสำาหรับ

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีอ่าจไดร้บัผลกระทบเชงิลบจากกจิกรรมของตน	เพือ่ใหเ้รือ่งรอ้งเรยีนเหลา่นัน้ได้รบัการ

จัดการอย่างทันท่วงที	และมีการเยียวยาโดยตรง
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ผลการทบทวนวรรณกรรม 
ทีเ่กีย่วข้องกับกระบวนการตรวจสอบ 

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

2
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ผลการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกับ 
กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 2

	 นับต้ังแต่ปี	 2554	 เป็นต้นมา	 ซึ่งมีการประกาศใช้ 

หลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ	 มีหลายบริษัทและหลายภาคอุตสาหกรรม

ที่ เริ่มดำาเนินการจัดทำากระบวนการตรวจสอบด้าน 

สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	 และมีจำานวนเพิ่มมากขึ้น

เรื่อยๆ	พร้อมกับความตื่นตัวของภาครัฐที่ต้องการป้องกัน

ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจ	ดังเห็นได้จาก

การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องในช่วงไม่กี่ปีมานี้

	 ตัวอย่างส่วนหนึ่งของบริษัทที่มีจัดทำากระบวนการ

ตรวจสอบสทิธมินษุยชนรอบดา้น	เมือ่จำาแนกตามประเภท

อตุสาหกรรมมดีงันี	้อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งด่ืม	เชน่	

บรษิทัเนสทเ์ล	่ซึง่ร่วมมือกบัสถาบนัสทิธิมนษุยชนเดนมาร์ก

ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ปฏิบัติการ	 

7	 ประเทศ	 บริษัทโคคา-โคล่าได้จัดทำารายงานประเมิน 

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนห่วงโซ่อุปทานน้ำาตาลใน

ประเทศโคลมัเบยีและกวัเตมาลา	บรษิทั	Arla	Foods	ผูผ้ลติ

อาหารจากนมในประเทศเดนมารก์ประเมนิผลกระทบดา้น

สทิธิมนษุยชนในประเทศไนจเีรยีและเซเนกลั	อุตสาหกรรม

เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา	 เช่น	 Adidas	 อุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยว	เช่น	บริษัท	Kuoni	ซึ่งดำาเนินธุรกิจการท่องเที่ยว

ดำาเนินการในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ	2	แห่ง	อุตสาหกรรมเหมืองแร่	

เช่น	AngloAmercian	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	เช่น	GAP,	H&M	

อุตสาหกรรมไอที	เช่น	Microsoft	ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและ

บริโภค	เช่น	Unilever	ภาคการเงิน	เช่น	ธนาคาร	Barclays,	

BBVA,	Credit	 Suisse,	 ING	Bank,	 RBS	Group,	 UBS,	

UniCredit	 ภาคธุรกิจคมนาคม	 เช่น	 Nokia	 Siemens	 

Networks	บริษัทพลังงาน	Staoil	ซึ่งดำาเนินธุรกิจพลังงาน

ใน	30	ประเทศ	เป็นต้น

	 ท่ีผ่านมา	 มีการสำารวจความสนใจของบริษัทต่อ 

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน	 2	 ครั้งท่ีสำาคัญ	 ได้แก่	 

การสำารวจของ	 Centre	 for	 Human	 Rights	 in	 Practice	

มหาวิทยาลัย	Warwick	สหราชอาณาจักร	และ	The	British	

Institute	of	International	and	Comparative	Law	(BIICL)	

ทีด่ำาเนนิการรว่มกบับรษิทักฎหมาย	Norton	Rose	Fulbright	

	 เดือนสิงหาคม	 2558	 Centre	 for	 Human	 Rights	 

in	 Practice	 มหาวิทยาลัย	Warwick	 สหราชอาณาจักร	

ภาพรวม

2

สถานการณ์และแนวโน้มของการตรวจสอบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านในภาคธุรกิจ

ผลการทบทวนวรรณกรรม 
ทีเ่กีย่วข้องกับกระบวนการตรวจสอบ 

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
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	 เหตุผลที่ธุรกิจตัดสินดำาเนินการ	HRDD	มักเกี่ยวข้องกับเหตุผล	3	ประการ	ได้แก่	การลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

ของบริษัท	ความเสียหายทางธุรกิจจากการที่ไม่สามารถดำาเนินการได้ตามแผนที่กำาหนดไว้	และการบังคับจากรัฐ

	 การลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบริษัท	 จากการสำารวจพบว่า	 บริษัทที่เคยมีกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนมักมี 

แนวโน้มท่ีจะดำาเนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านมากกว่า	 เมื่อเปรียบเทียบในประเภทอุตสาหกรรม

และประเทศเดียวกัน	

	 ธุรกิจส่วนหนึ่งยังเห็นว่าความเสี่ยงทางสิทธิมนุษยชนส่งผลต่อความเสียหายทางธุรกิจอย่างชัดเจน	 ตัวอย่างเช่น	

อุตสาหกรรมเหมืองแร่	ในงานวิจัยของ	Harvard	Kennedy	School”s	Corporate	Responsibility	Initiative	ซึ่งเก็บข้อมูล

ธุรกิจเหมืองแร่	 น้ำามันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ	 ทั่วโลกพบว่า	 ต้นทุนจากการที่บริษัทขัดแย้งกับชุมชนท้องถ่ิน 

คิดเป็นมูลค่า	27	ล้านเหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์	ซึ่งบริษัทไม่สามารถดำาเนินการตามที่วางแผนไว้ได้	ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมานี้

เป็นผลมาจากการที่บริษัทละเลยในการจัดการความขัดแย้ง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง	 (Shift,	 Oxfam	 and	

Global	Compact	Network	Netherlands,	2016)

เหตุผลของธุรกิจ 
ในการจัดท�า HRDD

สำารวจนโยบายของบรรษัทข้ามชาติทั่วโลกจำานวน	 225	

บรษิทั	ในหลายอตุสาหกรรม	ได้แก	่เครือ่งนุง่หม่	เทคโนโลย	ี

อาหารและเครื่องดื่ม	แร่	น้ำามันและก๊าซธรรมชาติ	การเงิน	

พบว่า	มี	76	บริษัทที่ระบุว่ามีกระบวนการตรวจสอบด้าน

สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	(Center	for	Human	Rights	

in	Practice,	2015)	

	 ส่วนปี	2559	The	British	Institute	of	International	

and	Comparative	Law	(BIICL)	และบรษิทักฎหมาย	Norton	

Rose	 Fulbright	 จัดทำางานวิจัยเร่ือง	 Exploring	 Human	

Rights	 Due	 Diligence	 พบว่า	 จากการทำาแบบสอบถาม 

ผู้แทนจากบริษัทต่างๆ	ทั่วโลกจำานวน	152	แห่ง	ทั้งบริษัท

ขา้มชาต	ิบรษิทัระดับชาติทัง้ขนาดใหญ	่กลาง	เลก็	ระหวา่ง

เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม	 2558	 โดย	 2	 ใน	 3	 เป็น 

ผู้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 และสัมภาษณ์ผู้จัดการ

อาวุโสอีก	14	บริษัทจากธุรกิจ	4	ประเภท	ได้แก่	ธุรกิจที่ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต	 (รวมถึง

พลังงานและเหมืองแร่)		การเงิน	ยา	และเทคโนโลยี	ผู้ตอบ

แบบสอบถามร้อยละ	50	 ได้จัดทำากระบวนการตรวจสอบ

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	 (British	 Institute	 of	 

International	and	Comparative	Law,	2016)
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ผลการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกับ 
กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 2

	 นอกจากความกังวลต่อความเส่ียงทางช่ือเสียงแล้ว	แรงผลักดันจากภาครัฐก็มีส่วนสำาคัญต่อการจัดทำาการตรวจสอบ

ด้านสิทธิมนุษยชนรอบด้านของธุรกิจ	 ตัวอย่างเช่น	 กฎหมาย	 Burma	 Responsible	 Investment	 Requirements	 ของ

สหรัฐอเมริกาที่กำาหนดให้	บริษัทสัญชาติอเมริกันทุกบริษัทที่ลงทุนในเมียนมาร์	500,000	เหรียญสหรัฐขึ้นไป	ต้องจัดทำา

รายงานดา้นสทิธมินษุยชนเสนอตอ่กระทรวงตา่งประเทศของสหรฐัอเมรกิา	บรษิทัโคคา-โคลา	จงึไดเ้ริม่ตน้จดัทำารายงาน

ดา้นสทิธมินุษยชน	ผลจากการดำาเนนิการทำาใหบ้รษิทัได้รบัขอ้มลูเก่ียวกบัการละเมดิสทิธหิลายดา้น	เชน่	การเลอืกปฏบิตัิ

ทางเพศในการจ้างงาน	 ผู้หญิงได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชาย	 บริษัทจึงจัดอบรมให้ความรู้แก่บริษัทคู่ค้าเพ่ือแก้ไขปัญหานี้	

(Guest,	2013)	นอกจากนี้	ยังส่งผลให้	บริษัทโคคา-โคลา	เริ่มต้นประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน

น้ำาตาลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ดิน	แรงงานเด็กและแรงงานบังคับใน	28	ประเทศ	หลังจากเห็นว่าการดำาเนินงานของบริษัท

ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิแรงงาน	สิทธิเด็ก	และสิทธิที่ดินในห่วงโซ่อุปทานอย่างไร	(The	Coca-Cola	Company,	2015)

ผลจากการจัดท�า 
HRDD ต่อธุรกิจ

	 การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

ส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้ถึงกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เกิดขึ้นจากการดำาเนินการของบริษัทและนำาไปสู่การแก้

ปัญหา	 และสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนใน

องค์กรและคู่ค้าทางธุรกิจ

	 ในงานวิจัยของ	BIICL	เปิดเผยผลสำารวจว่า	บริษัท 

ที่ดำาเนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	

พบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงาน

ของบริษัท	 โดยปัญหาที่ค้นพบกว่าร้อยละ	 74	 ได้รับการ

แก้ไข	และพบอีกว่าร้อยละ	74	เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลที่	 3	 ต่างจากผู้ที่ไม่ได้ดำาเนินการตรวจสอบด้าน 

สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	 โดยมีเพียงร้อยละ	 19	

สามารถระบุผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการ

ดำาเนินงานของบริษัท	 และร้อยละ	 29	 ท่ีเห็นว่าการละเมิด

สิทธิมนุษยชนของบริษัทเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม

	 กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง 

รอบดา้น	ไมเ่พยีงเผยขอ้มลูทีบ่รษิทัอาจไมเ่คยรบัรูม้าก่อน	

แต่ยังสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน

ของบริษัทได้อีกด้วย	 ตัวอย่างเช่น	 การจัดทำารายงาน

ประเมนิสิทธมินษุยชนของยนูลีิเวอร	์ทำาให้บรษัิทรบัรูข้อ้มูล

เกี่ยวกับสภาพการทำางานของแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน 

ของบริษัทจนนำาไปสู่การแก้ปัญหา	 เช่น	 ลดชั่วโมงการ

ทำางานของพนักงานในประเทศไทย	 หลังจากพบว่า 

หนึ่งในผู้จัดหาวัตถุดิบของบริษัททำางานติดต่อกันโดยไม่มี

วันหยุด	บริษัทจึงสั่งให้บริษัทคู่ค้าจัดทำาแผนเยียวยา	ซึ่งใช้

เวลาแกไ้ขสามเดอืนบรษิทัจงึจะแนใ่จวา่พนกังานมวีนัหยดุ

ทุก	7	วนั	(Unilever,	2015)	หรอืการศกึษาแรงงานในประเทศ

เวียดนามซึ่งเป็นห่วงโซ่อุปทานของบริษัท	 พ.ศ.	 2554	 

พบว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้ยูนิลีเวอร์จะมีนโยบายด้านสิทธิ

มนุษยชน	แต่ยูนิลีเวอร์ก็ไม่ได้ตระหนักว่าการดำาเนินการของ

บริษัทคู่ค้าในทางปฏิบัติเป็นอย่างไร	 เมื่อมีการจัดทำา

กระบวนการ	HRDD	ซึง่ทำาใหย้นูลิเีวอรเ์หน็ชอ่งวา่งระหวา่ง

นโยบายกบัการปฏบัิติ	หลังจากนัน้	ผูจั้ดหาวัตถดุบิตระหนกั

ถึงความคาดหวังด้านมาตรฐานแรงงานของยูนิลีเวอร์ 
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	 การจัดทำา	HRDD	อาจไม่ใชม่าตรการเชงิสมัครใจอกีตอ่ไป	เมือ่รฐับาลหลายประเทศเริม่บงัคบัให้บรษิทัต้องจดัทำา

รายงานด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้น	เช่นเดียวกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆ	

	 แนวโน้มของการบังคับทางกฎหมายยังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ		ไม่ว่าเป็นกลุ่มสหภาพยุโรปที่ได้ออกกฎระเบียบ	EU	

Non-Financial	Reporting	Directive	of	2014	กำาหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีลูกจ้าง	500	คน 

ขึ้นไป	 จัดทำารายงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	 ในรายงานต้องเปิดเผยนโยบาย	 ผลการดำาเนินงาน	 และ 

ผลกระทบดา้นสทิธิมนษุยชน	กระบวนการตรวจสอบดา้นสทิธมินษุยชนอยา่งรอบด้าน	รวมทัง้เปดิเผยแนวทางการแกไ้ข

ปัญหา	(Business	&	Human	Rights	Resource	Centre,	2014)		มีผลบังคับใช้ในปี	2560	ความตื่นตัวจากการละเมิด 

แนวโน้มของกระบวนการ 
HRDD ในอนาคต

มากขึน้	และไดร้บัการฝกึอบรมและแนวปฏิบติัตามนโยบาย

ใหม่ของบริษัท	 ในปี	 2558	 ร้อยละ	 70	 ของบริษัทคู่ค้า 

เหล่านี้กังวลว่ายูนิลีเวอร์จะไม่รับซื้อสินค้าของตนเอง 

หากไมจั่ดการปัญหาแรงงาน	ปญัหาดา้นชัว่โมงการทำางาน

ที่มากเกินไปและการใช้แรงงานสัญญาจ้างได้รับการแก้ไข	

เพราะพวกเขาเริม่ตระหนกัถงึความคาดหวงัด้านมาตรฐาน

แรงงานของยูนิลีเวอร์มากขึ้น	 และได้รับการฝึกอบรมและ

แนวปฏิบัติตามนโยบายใหม่ของบริษัท	 (Wilshaw,	 Do,	

Fowler,	&	Pham,	2016)		

	 การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

ยังส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 

เมื่อผู้บริหารให้ความสำาคัญต่อประเด็นนี้อย่างจริงจัง	 เช่น	

ใช้เป็นหนึ่งในเหตุผลการตัดสินใจของบริษัท	 และนำาไปสู่

การเปลี่ยนทัศนคติของฝ่ายต่างๆ	 ได้	 (Harrison,	 2013)	 

การที่บริษัทพัฒนาผลการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ของตนเองและสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้าง 

การทำางานภายในบริษัทได้	 มากกว่าการดำาเนินการเม่ือมี

ความท้าทายจากภายนอกเท่านั้น	

	 จากการสำารวจของ	 German	 Global	 Compact	

Network	 และ	 econsense	 เม่ือปี	 2557	 เก่ียวกับปัจจัย 

ที่มีผลต่อการจัดทำาการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน 

อย่างรอบด้านของบริษัท	39	แห่ง	พบว่า	นอกจากปัจจัย

ภายนอก	ซึ่งได้แก่	ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสียและการท่ีบริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ

เครือข่ายด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแล้ว	 ปัจจัยภายใน 

ซึ่งหมายถึงการที่ผู้บริหารระดับสูงแสดงความตั้งใจที่จะ

สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังผ่าน 

ช่องทางต่างๆ	 เช่น	มีข้อผูกมัดทางนโยบาย	การแสดงให้

เห็นว่าสิทธิมนุษยชนจะกลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

ทางธุรกิจได้	 ก็เป็นส่ิงสำาคัญไม่แพ้กัน	 (Global	 Compact	

Network	Germany	&	econsense,	2014)	

	 นอกจากน้ี	กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน

อย่างรอบด้านถือเป็น	“A	Game-Changer”	สำาหรับบริษัท

ตา่งๆ	เนือ่งจากสามารถเปลีย่นความสมัพันธร์ะหวา่งบรษัิท

กับสิทธิมนุษยชนจากการ	“Naming	and	Shaming”	ที่มา

จากผู้เล่นภายนอก	 ซ่ึงสะท้อนความล้มเหลวของบริษัท 

ในการปกป้องสิทธิมนุษยชน	 มาเป็น	 “Knowing	 and	 

Showing”	 ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานของบริษัท	 แนวทาง 

เชน่นีก้อ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่บรษิทัมากมาย	แทนทีจ่ะรอให้

นักรณรงค์หรือสื่อสร้างผลกระทบทางลบแก่บริ ษัท	 

(Harrison,	2013)	การจดัทำารายงานการประเมนิผลกระทบ

ด้านสิทธิมนุษยชนทำาให้รัฐและองค์กรประชาสังคมซึ่งมี

บทบาทในการกำากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

บริษัท	ต้ังประเด็นคำาถามท่ีถูกต้องได้	(The	Myanmar	Centre	

for	Responsible	Business,	2015)
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สิทธิมนุษยชน	 ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมายังก่อให้เกิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับใน 

หลายประเทศ	 เช่น	 UK	Modern	 Slavery	 Act	 2015	 ที่กำาหนดให้บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน 

อย่างรอบด้านเพื่อเป็นกรอบในการป้องกัน	 บรรเทาความเสี่ยงจากการค้าทาสสมัยใหม่ในห่วงโซ่อุปทาน	 California	

Transparency	 in	 Supply	 Chain	 Act	 2010	 กำาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

	 ขณะเดียวกัน	องค์การระหว่างประเทศต่างๆ	ได้จัดทำาแนวปฏิบัติสำาหรับกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน

อยา่งรอบดา้นอยา่งต่อเนือ่งโดยจำาแนกตามรายอุตสาหกรรม	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	องคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา	 (The	 Organisation	 for	 Economic	 Co-operation	 and	 Development	 :	 OECD)	 ซึ่งได้ออก	 OECD	 

Due	Diligence	Guidance	for	Responsible	Supply	Chains	of	Minerals	from	Conflict-Affected	and	High-Risk	Areas	

คู่มอืสำาหรบัอตุสาหกรรมเหมอืงแรใ่นพืน้ทีม่คีวามขดัแยง้และมคีวามเสีย่งสงูในป	ี2554	คูม่อืสำาหรบัอตุสาหกรรมเกษตร	

OECD-FAO	Guidance	for	Responsible	Agricultural	Supply	Chain	ในปี	2559	อุตสาหกรรมน้ำามันและก๊าซธรรมชาติ	

International	 Petroleum	 Industry	 Environmental	 Conservation	 Association	 (IPIECA)	 ได้จัดทำาแนวปฏิบัติด้านการ 

ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจน้ำามันและก๊าซธรรมชาติ	ในปี	2555

หลักการและแนวปฏิบัติระหว่าง
ประเทศอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับ

กระบวนการ HRDD

	 การจัดทำากระบวนการตรวจสอบด้านสทิธิมนษุยชน

อย่างรอบด้าน	ได้นำาเอาหลักการระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง

กับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนมาบูรณาการ	 ตัวอย่างของ 

หลักปฏิบัติที่ ใช้ เป็นกรอบอ้างอิงในการดำาเนินการ 

กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	

ซึ่งส่วนหนึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว	เช่น	แนวปฏิบัติ

สำาหรับบรรษัทข้ามชาติขององค์การเพื่อความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (OECD	 Guidelines	 for	 

Multi-national	Enterprises)	มาตรฐาน	Global	Reporting	

Initiative	 (GRI)	 โดย	 Global	 Reporting	 Initiative	 (GRI)	 

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ	 (UN	 Global	 Compact)	

มาตรฐานดา้นส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีย่ังยืน	(Standards	on	

Environmental	 and	Social	 Sustainability)	 ในหลักเกณฑ์

ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ	(International	Finance	

Corporation:	IFC)	หรอืมาตรฐานแนวทางความรบัผิดชอบ

ต่อสังคม	ISO	26000	โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย

การมาตรฐาน	(International	Organization	for	Standardization:	

ISO)
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	 ความกังวลต่อการจัดทำา	 HRDD	 ของแต่ละธุรกิจ 

มีหลายประการ	ได้แก่	ธรรมชาติที่ซับซ้อนของธุรกิจ	การที่

ธรุกจิไมแ่นใ่จว่าตนเองจะตอ้งดำาเนนิการมากเพียงใดจงึจะ

ถือว่าครบถ้วน	ประสิทธิผลของมาตรฐานเชิงสมัครใจ

	 ประการแรก	 เนื่องจากธุรกิจมีลักษณะที่ซับซ้อน	 

แยกย่อย	 และมีความหลากหลาย	 เช่น	 ขนาดธุรกิจท่ี 

แตกต่างกัน	 การทำาความเข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชนท่ีมี

รายละเอียดปลีกย่อยควรจะดำาเนินการอย่างไร	มีลักษณะ

เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

	 ประการต่อมา	 ในข้ันตอนการประเมินผลกระทบ

ด้านสิทธิมนุษยชน	 มีคำาถามว่าธุรกิจต้องสืบค้นข้อมูล 

มากเพียงใดจึงจะเพียงพอต่อการระบุความเสี่ยงด้าน 

สิทธิมนุษยชน	หลายคร้ังปรากฏว่า	ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

มักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วยสาเหตุต่างๆ	 กัน	

(Global	Compact	Network	Germany	&	twentyfifty,	2014)	

เช่น	 ถูกข่มขู่จากนายจ้าง	 หรือกฎหมายในประเทศนั้นๆ	 

ไม่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น	 จากการ

สำารวจความคิดเห็นของบริษัทในงานวิจัยเรื่อง	 Exploring	

Human	Rights	Due	Diligence	ที่จัดทำาโดย	 The	British	

Institute	of	International	and	Comparative	Law	(BIICL)	

และบริษัทกฎหมาย	 Norton	 Rose	 Fulbright	 พบว่า	 

เม่ือดำาเนนิการตรวจสอบด้านสทิธิมนษุยชนอยา่งรอบดา้น

ในห่วงโซ่อุปทาน	 บริษัทจำานวนมากประสบกับปัญหา	 

“แค่ไหนจึงจะพอ	 (How	Far	 is	Far	Enough)”	ข้อมูลจาก

บุคคลที่สามหรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

อาจใช้ไม่ได้	 อีกท้ังยังมองว่าเป็นเรื่องยากในการเปล่ียน

ความสนใจของบริษทัจากความเสีย่งตอ่ธุรกจิมาเปน็ความ

เสี่ยงหรือผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	 และการจัดการ

ความรับผิดชอบที่เกิดจากบุคคลที่สาม	(British	Institute	of	

International	and	Comparative	Law,	2016)

	 ประการสุดท้าย	มขีอ้สงัเกตตอ่หลักการชีแ้นะวา่ด้วย

ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	ซ่ึงเป็นมาตรการ

เชิงสมัครใจมีประสิทธิภาพมากเพียงใดและเพียงพอต่อ 

การปฏบิตังิานจรงิหรอืไม	่เนือ่งจากท่ีผา่นมาการปฏบิติัตาม

มาตรฐานเชงิสมคัรใจ	เชน่	ขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต	ิ

หรือหลักปฏิบัติสำาหรับบรรษัทข้ามชาติของ	 OECD	 

ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในทางปฏิบัติ	 เนื่องจาก

หลายรัฐบาลไม่สามารถจัดการกับธุรกิจขนาดใหญ่  

ได้อย่างจริงจัง	 โดยเห็นว่ามีประเด็นสำาคัญที่ควรคำานึงถึง

เพื่อให้การดำาเนินการมีประสิทธิภาพ	 3	 ประการคือ	 

ความโปร่งใส	 (Transparency)	 การมีส่วนร่วมและ 

การตรวจสอบภายนอก	 (External	 Participation	 and	 

Review)	 และการติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่เป็น

อสิระ	(Independent	Monitor	and	Review)	(Harrison,	2013)

	 ในดา้นความโปรง่ใส	แมจ้ะมกีารกล่าวถงึการสือ่สาร

ภายนอกไว้ในหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	

แตไ่มไ่ด้ระบุถงึความโปร่งใสท่ีควรอยูต่ลอดท้ังกระบวนการ	

รวมทั้งไม่ได้กำาหนดมาตรฐานขั้นต่ำาท่ีควรเป็นของการ 

เผยแพรข่อ้มลูตอ่สาธารณะ	ดงันัน้	สิง่ทีค่วรระบเุพิม่เตมิไว้

ในกระบวนการการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง 

รอบด้าน	 คือ	 การเผยแพร่วิธีการประเมินและผลของ

กระบวนการประเมิน	ไม่ว่าเป็นความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน

ใดก็ตามท่ีค้นพบ	 ขณะที่ความโปร่งใสมีประโยชน์ต่อ 

ทั้งบริษัทและกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน

อย่างรอบด้าน	 การเปิดเผยวิธีการประเมินและผลกระทบ

ดา้นสทิธมินษุยชนยังเปดิโอกาสใหผู้ท้ีด่ำาเนนิการตรวจสอบ

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านได้รับฟังความเห็น 

จากผู้อื่นและสามารถนำามาปรับปรุงการทำางานได้	

ความท้าทายและข้อเสนอแนะ
ต่อกระบวนการตรวจสอบ 

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
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	 ขณะเดียวกันยังทำาให้ผู้เล่นอ่ืนๆ	เช่น	ภาคประชาสังคม	

นักวิชาการ	 ตัวแทนจากสหประชาชาติ	 เจ้าหน้าที่รัฐ	

สามารถรับรู้ผลการดำาเนินงานของบริษัทจากการเข้าถึง

ข้อมูล	 การประกาศเช่นนี้ทำาให้บริษัทได้ประโยชน์เพราะ 

ทีผ่า่นมากระบวนการประเมินด้านสทิธิมนษุยชนท่ีมอียูเ่ดมิ

มีปัญหา	 เช่น	 บริษัทอาจจะอ้างว่าได้ดำาเนินการประเมิน

ผลกระทบดา้นสทิธิมนษุยชนแลว้	แตไ่ม่มีเอกสารทีเ่ปดิเผย

ต่อสาธารณะว่ากระบวนการเป็นอย่างไร	

	 นอกจากนี้	 ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังหรือ

ติดตามการดำาเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท	

ตวัอย่างเชน่	บางบรษิทัอาจจะประกาศวา่ตวัเองไดป้ระกาศ

วา่ได้ใช้กระบวนการการตรวจสอบด้านสทิธิมนษุยชนอยา่ง

รอบด้าน	 แต่ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะว่าดำาเนินการ

อยา่งไร	จากประสบการณ์ทีผ่า่นมายงัแสดงใหเ้หน็วา่บรษิทั

มีแนวโน้มที่จะหาข้อยกเว้นไม่เปิดเผยข้อมูลเท่าที่ทำาได้	

และต้องใช้กระบวนการยุติธรรม	 เช่น	 ศาลสั่งให้เปิดเผย

ข้อมูล	 ดังนั้น	 ความโปร่งใสจึงเป็นสาระสำาคัญของ

กระบวนการประเมิน	บริษัทที่อ้างว่าได้ประเมินผลกระทบ

แล้วต้องดำาเนนิการเปน็ประจำาและเผยแพรท่ัง้กระบวนการ

และผลของกระบวนการประเมิน	 บริษัทจึงจะสามารถ

ประกาศได้ว่าตนเองปฏิบัติตามหลักการการตรวจสอบ 

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	 หากปราศจากความ

โปร่งใสแล้ว	 กระบวนการดังกล่าวก็ไม่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของรักกี้

	 นอกจากความโปร่งใสแล้ว	 มีข้อสังเกตว่าประเด็น

ท่ีรักก้ีไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก	 คือ	 การมีส่วนร่วมและ

การตรวจสอบภายนอก	(External	Participation	and	Review)	

โดยต้องการวิธีที่เป็นรูปธรรมขึ้น	แน่นอนว่าการตรวจสอบ

ตนเองเป็นแนวทางหลักของการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน

อยา่งรอบดา้น	แตห่ลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีต่อ้งอาศยัการมสีว่นรว่ม

กับผู้เล่นภายนอกด้วยเช่นกัน	 เพราะดังที่ทราบกันดีว่า

ความตื่นตัวต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ 

เริ่มต้นจากแรงกดดันภายนอก	 ดังนั้น	 การมีส่วนร่วมของ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีจงึเปน็กลไกสำาคญั	ในฐานะผูต้รวจสอบความ

น่าเชื่อถือของวิธีการประเมินและข้อค้นพบ

	 ขณะเดียวกันเ พ่ือใ ห้รายงานน่า เชื่อถือและ

กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

มีประสิทธิภาพควรต้องมีผู้ประเมินอิสระภายนอกเพื่อ

ตรวจสอบว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และ

มาตรฐานสมัครใจต่างๆ	รวมทั้งด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่	

โดยทั่วไปมักว่าจ้างหน่วยงานภายนอกประเมินความเสี่ยง

ด้านสิทธิมนุษยชน	อย่างไรก็ตาม	ควรระวังว่าผู้ตรวจสอบ

เหล่าน้ีมักจะไม่ค่อยให้ความสำาคัญกับสิทธิมนุษยชนมากพอ	

หรือไม่เข้าใจประเด็นน้ี	ตัวอย่างเช่น	รายงานบริษัทแห่งหน่ึง	

ผู้ตรวจสอบไม่ได้พูดคุยกับแรงงานในโรงงาน	ไม่ได้สัมภาษณ์

ระหว่างการทำางาน	หรอืไปท่ีโรงงาน	ขณะท่ีไมม่แีรงงานเดก็

อยู่หรือแจ้งการไปเยือนโรงงานล่วงหน้า	 (Human	 Rights	

Watch,	2016)
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รายละเอียด
กระบวนการ 

HRDD

3
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รายละเอียด
กระบวนการ HRDD 3

กระบวนการ HRDD ประกอบด้วย หลักการส�าคัญตามทีร่ะบุไว้
ในหลักการชีแ้นะของสหประชาชาติ 4 องค์ประกอบ ดังนี้

3

การประกาศนโยบายและหลักการของบริษัททีว่่าด้วยการเคารพ
สิทธิมนุษยชน 

การประเมินผลกระทบทีเ่กิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มทีอ่าจเกิดขึ้น
จากกิจกรรมของบริษัท

การติดตามและการรายงานผลการด�าเนินงาน

การบูรณาการนโยบายเข้ากับการประเมินรวมถึงกลไกควบคุม
ภายในและภายนอก

รายละเอียด
กระบวนการ 

HRDD

1

2

4

3
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	 การประกาศนโยบายและหลักการว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัทสะท้อนความรับผิดชอบของบริษัท

ตอ่การเคารพสิทธมินษุยชนตามหลกัการชีแ้นะวา่ดว้ยธรุกจิและสทิธมินษุยชนแหง่สหประชาชาต	ิและแสดงใหพ้นกังาน

ของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องและสาธารณะเห็นว่า	 บริษัทให้ความสำาคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน	 บริษัทต้องเปิดเผย 

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้กบับุคคลและใหค้วามสำาคญัตอ่ประเด็นสิทธมินษุยชน	เมื่อมีการตดัสนิใจทางธุรกิจ	(Ethical	Trading	

Initiative,	2014)

	 นอกจากนี้	 การประกาศนโยบายเป็นการกำาหนดทิศทางและเป้าหมายท้ังหมดของบริษัท	 ดังนั้นนโยบายควรจะ

ผลักดันให้เกิดการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ในบริษัทและได้รับการสนับสนุนจากท้ังองค์กร	 เพ่ือทำาให้นโยบายเป็นไปได้จริง	

ปัจจุบันมีบริษัทจำานวนมากเพิ่มประเด็นสิทธิมนุษยชนลงไปในนโยบายของบริษัทและถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง 

ธรรมาภิบาลของบริษัท

	 เนื่องจากประเด็นสิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย	การบูรณาการเข้ากับระบบประเมินความเสี่ยงของบริษัท

จึงไม่ง่ายนัก	 และยังขึ้นอยู่กับกระบวนการ	 Due	 Diligence	 ท่ีมีอยู่ของบริษัทและโครงสร้างขององค์กร	 อย่างไรก็ตาม

กระบวนการดำาเนินการพัฒนานโยบายอาจจะเป็นช่องทางท่ีทำาให้เราได้รับข้อมูลท่ีสำาคัญได้	 นอกจากนี้	 บริษัทยังต้อง

ตระหนกัว่าการประเมนิความเสีย่งทางสทิธิมนษุยชนเปน็เรือ่งเฉพาะเจาะจง	ไมว่่าจะเปน็กรอบแนวคดิ	การใชม้าตรฐาน

ด้านสิทธิมนุษยชนและผู้เช่ียวชาญ	รวมถึงการให้ความสำาคัญและทำางานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	ท่ีสำาคัญคือกระบวนการน้ี

สำาคัญต่อการจัดระเบียบภายในบริษัทและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด	 (Global	 Compact	 Network	 Germany	 &	 

twentyfifty,	2014)

	 วัตถุประสงค์ของนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน	 คือ	 เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็นการ 

ชีใ้หเ้หน็ถงึช่องว่างของนโยบายบรษิทัและแจง้เตอืนใหบ้รษิทัรบัรูถ้งึความเสีย่งดา้นสทิธมินษุยชน	และยงัอาจมปีระโยชน์

ต่อนโยบายบริษัทที่มีอยู่เดิม	 ตัวอย่างเช่น	 นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่อาจจะมุ่งเน้นเฉพาะปัญหาทางเทคนิค	 

โดยไม่ทันคิดถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิทธิของประชาชน	 มุมมองด้านสิทธิมนุษยชนช่วยทำาให้นโยบายของบริษัท 

เข้มแข็งขึ้นเนื่องจากสอดคล้องกับหลักการสากล	 นอกจากนี้	 ยังสร้างความไว้ใจกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและเริ่มทำา 

ความเข้าใจและจัดการกับปัญหาที่พวกเขากังวลด้วย	(Global	Compact	Network	Germany	&	twentyfifty,	2014)

	 การประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนยังส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน	เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนเห็นถึงความ

แตกต่างของบริษัทที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน	นอกจากนี้	 การประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน 

ยังบ่งบอกว่าบริษัทคำานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการดำาเนินธุรกิจ

	 ในบทนี้จะเป็นการอธิบายกระบวนการ	 HRDD	 ว่าหลักการแต่ละข้อมีลักษณะอย่างไร	 และมีแนวทางการ 

ดำาเนนิงานอยา่งไร	โดยเปน็การสงัเคราะหจ์ากเอกสารตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	แตล่ะหลกัการประกอบดว้ย	3	สว่นสำาคญั	ไดแ้ก่	

หลักการทั่วไป	วิธีการดำาเนินการ	และตัวอย่าง

หลักการทั่วไป

3.1 การประกาศนโยบายและหลักการของบริษัททีว่่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน 
โดยบูรณาการเข้ากับระบบประเมินความเส่ียงของบริษัท
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รายละเอียด
กระบวนการ HRDD 3

	 ส่ิงท่ีควรคำานึงถึงในข้ันตอนการพัฒนานโยบาย	คือ	การให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย	เพราะช่วยให้บริษัทเห็นถึง

ช่องว่างของนโยบายกับการปฏิบัติจริง	 และลดการวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณะที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเผยแพร่นโยบาย	 

ดังน้ัน	จึงจำาเป็นต้องจัดให้มีการปรึกษาหารือกับผู้ท่ีมีส่วนสำาคัญในการพัฒนานโยบาย	และต้องแน่ใจว่านโยบายครอบคลุม

ผู้ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบและผู้เปราะบาง	ซึ่งหมายถึงแรงงานข้ามชาติ	ผู้หญิง	เด็ก	ด้วยการปรึกษาหารือกับตัวแทน

ของพวกเขา	 นอกจากนี้	 ยังต้องจัดให้มีคณะกรรมการของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบด้าน 

สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	เพราะพวกเขาสามารถช่วยระบุตัวช้ีวัดและมาตรการท่ีสำาคัญได้	รวมถึงควรอภิปรายร่วมกัน

เกี่ยวกับการติดตามตัวชี้วัดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	(UN	Global	Compact	and	OHCHR,	2011)

	 แนวทางการพจิารณาเกีย่วกบันโยบายสทิธมินษุยชนสำาหรบัธรุกจิ	อาจจำาแนกได	้2	รปูแบบ	ซึง่แตล่ะบรษิทัสามารถ

เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตนเอง	ได้แก่	การเพิ่มเติมประเด็นสิทธิมนุษยชนเข้ากับนโยบายที่มีอยู่แล้ว	และการพัฒนา

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นมาเฉพาะ	โดยแต่ละรูปแบบมีแนวทางในการดำาเนินงาน	ดังนี้		

แนวทางการพิจารณาเกีย่วกับ
นโยบายสิทธิมนุษยชน

 การเพิม่ประเดน็สิทธิมนษุยชนลงในนโยบายทีม่อียูแ่ลว้	ในการบูรณาการหลักการด้านสิทธิมนุษยชน

เข้ากับระบบประเมินความเสี่ยงของบริษัท	มีกรอบในการพิจารณาดังนี้

	 บริษัทควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ด้วยมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights	Lens)	

เชน่	นโยบายบรษิทั	แผนการดำาเนนิงาน	แนวปฏบิตั	ิและรายงานตา่งๆ	ทีม่อียู	่โดยอาจจะใชม้าตรฐาน

ทางธุรกิจและสิทธิมนุษยชนต่างๆ	เป็นเครื่องมืออ้างอิง

	 ผสานเขา้กบัการจดัการความเสีย่งและโอกาสของบรษิทัทีม่อียูเ่ดมิ	เชน่	บรูณาการกระบวนการประเมนิ

ด้านสิทธิมนุษยชนเข้ากับระบบลงทะเบียนความเสี่ยงของบริษัทซึ่ง	 ซึ่งระบุให้มีความเสี่ยงด้าน 

สิทธิมนุษยชนลงไปในใบงานระบุความเสี่ยงของบริษัทด้วย

	 ทำางานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิมโดยขยายหัวข้อในการอภิปราย	โดยการเพ่ิมประเด็นด้าน 

สิทธิมนุษยชนเข้าไว้ด้วย	กระบวนการดำาเนินการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจะช่วยให้สร้าง 

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียใหม่	ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ทำางานในประเด็นนี้เฉพาะทั้งระดับชาติและ 

ระหว่างประเทศ	เช่น	องค์การนิรโทษกรรมสากล	(Amnesty	 International)	องค์การฮิวแมนไรท์วอตช์	

(Human	Rights	Watch)

1
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	 ไม่ว่าจะเป็นนโยบายโดดๆ	หรือบูรณาการเข้ากับนโยบายของบริษัท	อย่างน้อยที่สุดต้องประกอบด้วย	การแสดง

ให้เห็นถึงพันธะทางนโยบายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	โดยมีมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็นจุดอ้างอิง	

มีข้อกำาหนดด้านสิทธิแรงงาน	มีข้อกำาหนดด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ	นอกเหนือจากสิทธิแรงงาน	ซึ่งควรจะมีการจัดลำาดับ

ความสำาคัญและพิจารณาว่าการดำาเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทใดโดยเฉพาะ

	 การสร้างความตระหนักภายในองค์กรให้เข้มแข็ง	 ว่าแต่ละฝ่ายสามารถสร้างผลกระทบด้าน 

สิทธิมนุษยชนได้อย่างไร	ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับประเภทอุตสาหกรรม	โอกาสและ 

ความท้าทายในการบูรณาการแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนเข้ากับส่วนงานต่างๆ	เช่น	จัดสรรเวลาทำางาน

รว่มกบัแผนกตา่งๆ	ในสำานกังานเปน็ระยะเวลา	3	เดอืน	โดยทำางานรว่มกบัผูร้บัผดิชอบหลกั	สมัภาษณ์

ผู้มีส่วนได้เสียภายในบริษัท	จัดอบรมให้กับผู้จัดการระดับสูงของบริษัทเพื่อที่จะสามารถให้คำาแนะนำา

ในการลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสได้	(BSR,	2013)

 การพัฒนานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นมาเฉพาะ (Develop Specific Human Rights Policies 

Where Appropriate)	ข้อดีคือ	เป็นโอกาสในการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกถึงความต้องการ

ของพวกเขา	ส่งผลให้บริษัทสามารถกำาหนดทิศทางในการจัดทำานโยบายสิทธิมนุษยชนได้ง่าย	มีกรอบ

ในการพิจารณาดังนี้

	 พิจารณาหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและบรรทัดฐานต่างๆ	ที่เก่ียวข้องเช่น	ปฏิญญาสากล 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	อนุสัญญาด้านแรงงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ	

(ILO)	หรือไม่

	 นโยบายจะระบุภาพรวมและสรุปกระบวนการท่ีบริษัทจะดำาเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 เช่น	

การกำาหนดผู้รับผิดชอบ	กระบวนการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย

	 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่มักระบุสิทธิแรงงานประเภทต่างๆ	เช่น	แรงงานเด็ก	สิทธิในการ

รวมกลุ่มต่อรอง	ความปลอดภัย	การไม่เลือกปฏิบัติ

	 ระบุความเสี่ยงทางสิทธิมนุษยชนท่ีบริษัทอาจมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบ	โดยประเมินร่วมกับผู้มีส่วน 

ได้เสียที่เกี่ยวข้อง

	 ระบุความคาดหวังของบริษัท	ว่านโยบายนี้ใช้กับคู่ค้าและสายสัมพันธ์อื่นๆ	ของบริษัทหรือไม่

2
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รายละเอียด
กระบวนการ HRDD 3

	 การพัฒนานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัต	 ซึ่งมักจะไม่สามารถคาดการณ์ได้	 ดังนั้น 

จึงควรเริ่มต้นจากการไม่คาดหวัง	 บริษัทหลายแห่งปรับปรุงนโยบายของบริษัทขณะดำาเนินการ	 ซึ่งอาจจะมีข้ันตอน 

ทีซ่อ้นทบักนัระหว่างการจดัทำานโยบาย	การประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินษุยชนของบรษิทั	และการบูรณาการนโยบาย

ของบริษัทเข้ากับระบบการจัดการของบริษัท

	 ตัวอย่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนานโยบาย	 ได้แก่	 ฝ่ายความยั่งยืน	 /	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 

ซึ่งสามารถขยายพันธะด้านความยั่งยืนของบริษัทด้วยการเพ่ิมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน	 ฝ่ายปฏิบัติการเพ่ือยืนยันว่า

มีการบูรณาการนโยบายไปใช้ในทางปฏิบัติ	 ฝ่ายกฎหมาย	 การตรวจสอบภายใน	 และฝ่ายกำากับเพื่อดูแลทำาหน้าที่ 

ตรวจสอบทางกฎหมาย	ผูบ้รหิารระดบัสงู	ซึง่เปน็ผู้สนบัสนนุและอนมุตันิโยบาย	นกัลงทนุสมัพนัธ	์การปรกึษากบัผูม้สีว่น

ได้เสียและการสื่อสารนโยบาย	 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	 และฝ่ายสื่อสารซึ่งต้องทำาให้การส่ือท้ังในและนอกบริษัท 

มีประสิทธิภาพ	(Shift,	Oxfam	and	Global	Compact	Network	Netherlands,	2016)

ขั้นตอนในการพัฒนานโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน

1)	มอบหมายความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารระดับสูง	เพื่อเร่งกระบวนการทำางาน	

ทำางานร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการท้ังหมดของบริษัทในการพัฒนานโยบาย	การนำา

ไปใช้	 และการทบทวนนโยบาย	 เนื่องจากการจัดทำานโยบายมักเป็นการ 

ดำาเนนิการของผูบ้รหิารระดบัสงู	ซึง่มหีนา้ทีล่งนามรบัรองนโยบาย	และจดัสรร

ทรัพยากรที่จำาเป็นต่อการนำานโยบายไปใช้

2)	 พิจารณานโยบายบริษัทที่มีอยู่แล้วเพื่อวิเคราะห์ความครอบคลุมด้าน 

สทิธิมนษุยชนและชอ่งวา่งทีม่อียู	่หลายบรษิทัไดร้บัหลกัการดา้นสทิธมินษุยชน

แล้ว	 เช่น	ลงนามในหลักการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ	 (UN	Global	 

Compact)	แม้บริษัทที่ไม่ได้อ้างอิงถึงหลักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง	 

แตบ่รษิทัอาจจะมแีนวปฏิบตัดิา้นสทิธมินษุยชนอยูแ่ลว้ในนโยบายดา้นสขุภาพ

และความปลอดภัย	แรงงาน	ความรับผิดชอบต่อชุมชน	เป็นต้น	บางครั้ง 

การเริม่ตน้ด้วยการพจิารณาจากประเดน็สิทธมินษุยชนท่ีเกีย่วขอ้งกบัธรุกิจ	เชน่	

สิทธิในการเข้าถึงน้ำาสะอาด	แรงงานบังคับ	หรือการจับทำาแผนผังประเด็น 

สิทธิมนุษยชนที่สำาคัญของบริษัทจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นว่ากิจกรรม 

ของบริษัทเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างไร

 ในเบือ้งต้นสามารถด�าเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
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	 นอกจากนี้	 ยังมีบางประเด็นที่ควรพิจารณาได้แก่	 การปรับปรุงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น	 เช่น	

บริษัทข้ามชาติต้องมีนโยบายที่สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทและกฎหมายของแต่ละประเทศ	 ต้องแปลนโยบายให้

เป็นภาษาท้องถิ่น	อย่างไรก็ตาม	ไม่ควรจะขัดต่อนโยบายทั่วไปของบริษัท	ตัวอย่างเช่น	ในบางวัฒนธรรมการให้สินบน

เป็นเรื่องปกติ	แต่ผิดหลักการระหว่างประเทศ

	 อีกประเด็นหนึ่งที่สำาคัญคือ	การตรวจสอบว่ามีการนำานโยบายไปใช้จริงและการติดตามผล	ควรมอบหมายให้กับ

บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามว่านโยบายได้รับการนำาไปใช้หรือไม่	 ทรัพยากรต่างๆ	 ของบริษัทเพียงพอต่อ 

การบูรณาการนโยบาย	 มีการติดตามผลและมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำา	 แม้กระท่ังนโยบายท่ีชัดเจนท่ีสุดก็ต้อง 

มีการตีความ	 เจ้าของนโยบายควรเน้นจุดสำาคัญในการดำาเนินการกับประเด็นสิทธิมนุษยชน	 และควรมีช่องทางเข้าถึง 

ผู้เชี่ยวชาญทั้งระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ

3)	 ระบุประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญของบริษัท	วิธีหนึ่งคือ	การจัดการกับ 

ความเสีย่งด้านสทิธิมนษุยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบัิตงิานทัง้องค์กร	เชน่	บรษิทั 

ไอซีทีแห่งหนึ่งอาจจะให้ความสำาคัญกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพ

ในการแสดงออก	ขณะที่โรงงานย้อมผ้าให้ความสนใจกับผลกระทบเกี่ยวกับ 

การจ้างงานเป็นพิเศษ	รวมทั้งผลกระทบต่อสิทธิชุมชนจากการสร้างผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม	เช่น	การปล่อยน้ำาเสีย	และการใช้น้ำา

4)	ทำางานร่วมกับบุคลากรฝ่ายต่างๆ	เช่น	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	กฎหมาย	จัดซื้อ	

ความปลอดภัย	ในกระบวนการสร้างความเข้าใจ	ความรู้และทักษะ	และมี

วัตถุประสงค์ร่วมกัน	การทำางานภายในบริษัทเป็นโอกาสของการแปลภาษา 

ที่เป็นนามธรรมของแนวคิดสิทธิมนุษยชนไปสู่ภาษาของธุรกิจ	 เพ่ือทำาให้

บุคลากรภายในบริษัทเข้าใจว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

5)	ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่เกี่ยวข้อง	เพื่อระบุความคาดหวังและ

ผลตอบรบัจากพวกเขา	(UN	Global	Compact	and	OHCHR,	2011)	การทำางาน

ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกจะช่วยให้รู้ว่าใครคือผู้ได้รับผลกระทบจากการ

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทและกิจกรรมใดส่งผลต่อพวกเขา	ขณะเดียวกัน	ก็ทำาให้

บริษัทรู้ว่าประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญของตนเองคืออะไร

6)	นโยบายควรใช้ภาษาที่เฉพาะเจาะจงในประเด็นหลักที่ต้องการสื่อสาร	และ

อธิบายชัดเจนว่าบริษัทจะดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร

7)	การอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง

8)	การสื่อสารนโยบาย	ควรสื่อสารนโยบายไปยังพนักงานท่ีเกี่ยวข้องและคู่ค้า

ภายนอก	รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย	บริษัทควรจะพิจารณาว่าการเผยแพร่ด้วย 

วิธีการใดจะเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุด
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รายละเอียด
กระบวนการ HRDD 3

	 จากฐานขอ้มลูหลกัการชีแ้นะวา่ดว้ยธุรกจิและสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาต	ิซึง่เผยแพรใ่นเดอืนมนีาคม	2559	

พบว่า	บริษัทท่ีจัดทำารายงานตามกรอบของหลักการช้ีแนะฯ	ร้อยละ	75	ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน	อย่างไรก็ตาม

มเีพยีงรอ้ยละ	7	เทา่นัน้ทีอ่ธิบายชัดเจนวา่มีการจดัระบบความรบัผดิชอบอย่างไร	ตวัอยา่งเชน่	มข้ีอมลูเกีย่วกบัพนักงาน

ที่รับผิดชอบการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน	 บทบาทหน้าที่	 และระดับของการรับผิดที่สูงท่ีสุด	 ส่วนใหญ่เป็นบริษัท 

ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม	 ตัวอย่างเช่น	นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทเนสท์เล่	 จำากัด	 ได้ตั้ง	 Nestle	 

in	Society	Board	คณะกรรมการที่รับผิดชอบโดยตรง	ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ	ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกัน	

ไดแ้ก	่ฝ่ายทรพัยากรบคุคล	ฝา่ยกฎหมาย	ฝา่ยบรหิารความเสีย่ง	เปน็ตน้	คณะกรรมการนีท้ำาหนา้ทีค่วบคมุ	จดัทำากลยุทธ์

และจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น	(Shift	&	Mazars,	2016)

	 ดงัทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแนวปฏิบตัขิองบรษิทั	การเคารพหลกัสทิธมินษุยชนเปน็หนึง่ในสามอนัดบัแรกของหลกัการดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัท

	 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของ	บริษัทโคคา-โคลา	(The	Coca-Cola	Company)	อ้างอิงจากหลักปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 หลักปฏิบัติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ	 และหลักการ

ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ตัวอย่างของเนือ้หานโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน 

ให้ภาพรวมเกีย่วกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
ด้วยการเชือ่มโยงหลักสิทธิมนุษยชนกับนโยบายของบริษัท

การอ้างอิงถึงหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
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	 H&M	เคารพสทิธิมนษุยชนของลกูจา้งทกุคนในกลุม่บรษัิท	และจะปฏบิตัติามกฎหมายของแตป่ระเทศ	พนัธสญัญา 

ของบริษัทระบุไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว	 เช่น	 นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและความเท่าเทียม	 และนโยบาย 

การคุกคาม	 เพื่อให้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ	 บริษัทได้จัดตั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 

ซึ่งใช้กับทั้งองค์กร	 ลูกจ้างคนใดที่มีความกังวลต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมของบริษัทสามารถแจ้งผ่าน 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนภายในได้

	 ยูนิลีเวอร์ในพื้นที่นี้รับผิดชอบโดย	Unilever	Chief	Executive	Officer	ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง	

รวมถึงหัวหน้าฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน	 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 ฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร	 ฝ่ายกฎหมายและ 

ฝ่ายความยั่งยืน	 รวมถึงรองประธานบริษัทฝ่ายผลกระทบทางสังคม	 เพื่อให้มั่นใจว่าทุกแผนกของบริษัทมีความ 

รับผิดชอบที่ชัดเจนในการเคารพสิทธิมนุษยชน

	 การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเป็นสาระสำาคัญของการเคารพ 

สิทธิมนุษยชน	 บริษัทต้องเข้าใจการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นจากการกระทำาและปฏิสัมพันธ์ของ

บริษัท	 (Ewing,	 2011)	 การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นความพยายามท่ีจะสร้างสมดุลระหว่าง 

	 เมื่อบริษัทรู้ว่าตนเองเป็นสาเหตุของผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	 บริษัทจะจัดให้มีกระบวนการเยียวยา	 

(Shift,	Oxfam	&	Global	Compact	Network	Netherlands,	2016)

บริษัทแสดงให้เห็นว่าตนเคารพสิทธิแรงงานอย่างไร

ผู้รับผิดชอบในการบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติ
และปรับปรุงนโยบายคือใคร 

บริษัทจะด�าเนินการอย่างไร 
หากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.2 การประเมินผลกระทบทีเ่กิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มทีอ่าจเกิดขึ้น 
จากกิจกรรมของบริษัท
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ความน่าเช่ือถือ	 การมีส่วนร่วม	 และมีข้อมูลที่เพียงพอกับการไม่สร้างภาระให้กับธุรกิจมากเกินไป	 วัตถุประสงค์ของ

กระบวนการนี้คือ	เพื่อให้บริษัทเริ่มดำาเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้านจากภายในองค์กร

	 ในการปกป้องสิทธิมนุษยชน	 บริษัทต้องเข้าใจว่าการดำาเนินงานของตนก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อกลุ่มใด	 ซึ่งผลกระทบนี้อาจไม่สามารถเห็นได้ชัดเจน	 ทำาให้บริษัทจำาเป็นต้องทำางานร่วมกับตัวแทนของ 

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ	 (Global	Compact	Network	Germany	&	 econsense.	 2014)	 การประเมินความเสี่ยงด้วยการ

ปรกึษาหารอืกบัผูไ้ดร้บัผลกระทบชว่ยใหส้ามารถระบปุญัหา	หามาตรการบรรเทา	อกีทัง้ยงัเปน็การชว่ยพสิจูนข์อ้คน้พบ

และจัดลำาดับความสำาคัญในการดำาเนินการได้	 ที่สำาคัญคือ	 บริษัทต้องแน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้สามารถส่ือสาร 

โดยตรงกับบริษัท	โดยต้องจัดให้มีช่องทางการบรรเทาและเยียวยาชัดเจน

	 แม้สำาหรับบริษัทส่วนใหญ่แล้ว	การเปล่ียนจากพิจารณาความเส่ียงของตนเองมาสู่การให้ความสำาคัญกับความเส่ียง

ต่อผู้อื่นเป็นเรื่องยาก	 อย่างไรก็ตาม	 ความเปลี่ยนแปลงนี้จำาเป็นต่อการดำาเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการช้ีแนะ 

ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

	 การประเมนิผลกระทบด้านสทิธิมนษุยชนมีหลายรปูแบบขึน้อยูก่บัวัตถปุระสงคข์องบรษิทั	เนือ่งจากบรษิทัอาจจะ

ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนมากนัก	จึงสามารถนำาการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights		

Impact	 Assessment)	 ที่ศึกษาและเผยแพร่โดยองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านน้ีโดยตรง	 เช่น	 สถาบันสิทธิมนุษยชน

เดนมาร์ก	 (Danish	 Institute	 for	 Human	 Rights:	 DIHR)	 ซึ่งเผยแพร่ท้ังหลักการและเครื่องมือสำาหรับการคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ

	 การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ	ซึ่งมักประกอบด้วย	การจัดทำาข้อมูล

พ้ืนฐานการวิเคราะห์ทางการเมือง	 การพัฒนาความคิดเห็นต่อสถานการณ์ท่ีต้องการ	 การเลือกคำาถาม	 การสร้าง 

ทางเลือกทางนโยบายและกิจกรรม	การกำาหนดว่าจะดำาเนินนโยบายและกิจกรรมใดบ้าง	การเฝ้าระวัง	การประเมินและ

การเยียวยา	(Graetz	&	Franks,	2013)

	 หลายบริษัทเริ่มต้นจากวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นในระดับสากลก่อน	 เพื่อให้เห็นภาพรวม	

บางบริษัทเริ่มต้นจากการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นเฉพาะบริบทของตนเอง	 เช่น	 พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน	

สินค้า	และห่วงโซ่อุปทานของตนเอง

	 อย่างไรกดี็	ขัน้ตอนแรกสดุบริษทัควรเริม่จากการพจิารณาความเส่ียงของแตล่ะประเทศดว้ยการตรวจสอบรายงาน	

กฎหมายและบันทกึเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนลา่สดุ	เช่น	กฎหมายและแนวปฏบัิตดิา้นผูห้ญงิ	แรงงานขา้มชาต	ิผูพ้กิาร	ฯลฯ	

การตรวจสอบกฎหมายแรงงาน	รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ	

	 การระบุความเสี่ยงทางสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการดำาเนินงานของบริษัทต้องคำานึงถึงความเสี่ยงทางตรงและ 

ทางอ้อม	 โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเฉพาะเจาะจงและรอบด้าน	 โดยครอบคลุมไปถึง 

คู่ค้าหรือผู้รับจ้างเหมาช่วงด้วย	 อาทิ	 ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเฉพาะอุตสาหกรรม	 และความเส่ียงตามประเภท 

สิทธิมนุษยชน

หลักการเบือ้งต้นของการประเมินความเส่ียง
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
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การประเมินความเสี่ยงสามารถดำาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ข้อควรค�านึงในการประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน

•	 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

•	 จดัอันดับความเสีย่งตามความรนุแรงและระดบัความรบัผดิชอบตามสาเหตุ

และผลที่เกิดขึ้น	ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม	อำานาจและอิทธิพล

•	 วิเคราะห์ข้อมูล

•	 กำาหนดขั้นตอนการดำาเนินงานและกระบวนการต่อไป

•	 ทำางานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและผู้เชี่ยวชาญจากข้อมูลที่เก็บรวบรวม

•	 จัดลำาดับความสำาคัญโดยมุ่งไปที่ความเสี่ยงมากที่สุดก่อน

•	 พัฒนาแผนตามลำาดับเวลาในการจัดการปัญหาท่ีมีความเส่ียงสูง	ท้ังระยะส้ัน	

ระยะกลาง	และความเสี่ยงระยะยาวอื่นๆ	(Hamm	&	Scheper,	2012)

•	 ใช้หลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติเป็นจุดอ้างอิง

•	 ต้องมีการประเมินทั้งความเส่ียงท่ีคาดว่าจะเกิดและผลกระทบด้าน 

สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไปแล้ว

•	 การประเมินควรจะพิจารณาท้ังกิจกรรมของบริษัทเองและกิจกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับบริษัทสินค้าและบริการจากคู่ค้าด้วย

•	 ควรจัดให้มีการปรึกษาหารือกับผู้ทีได้รับผลกระทบหรือผู้ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ผลกระทบทั้งภายในและภายนอก	เช่น	พนักงานบริษัท	ชุมชนที่อาศัยอยู่

ใกลเ้คียงเพือ่เขา้ใจความกงัวลของพวกเขา	โดยใชภ้าษาท่ีส่ือสารกบัพวกเขา

ได้มีประสิทธิภาพ

•	 ให้ความสนใจพเิศษตอ่กลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงู	ผูเ้ปราะบาง	หรอืคนชายขอบ	

รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงที่แตกต่างกันของเพศชายและหญิง

•	 เนื่องจากสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนมีความเคล่ือนไหวอยู่ตลอด	 

ความเสีย่งและผลกระทบดา้นสทิธมินษุยชนควรไดร้บัการพจิารณาอยูเ่ปน็

ประจำา	ตัวอย่างเช่น	ก่อนที่จะตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงการดำาเนินงาน

•	 สำาหรับห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อน	บริษัทควรจะวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดและจัดลำาดับความสำาคัญในการประเมิน
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•	 บรษิทัพจิารณาแนวทางทีเ่หมาะสมกับตวัเองและจดัลำาดับความสำาคญัตาม

ความรุนแรงของผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

•	 วิเคราะห์กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ	รวบรวมมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน 

ที่เกี่ยวข้อง	พิจารณาว่ากิจกรรมรูปแบบใดของบริษัทท่ีคนกลุ่มนี้จะได้รับ 

ผลกระทบ

•	 กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิทธมินษุยชนสามารถบรูณาการเขา้กบั

การประเมินอื่นๆ	และการจัดการได้	ตัวอย่างเช่น	การประเมินผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	โดยพิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นกับผู้อ่ืนด้วย	

นอกจากความเสี่ยงของบริษัท

•	 เมื่อสามารถระบุผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้แล้ว	ควรมีการป้องกันหรือ

บรรเทาปัญหา	รวมทั้งเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว

	 กระบวนการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทแตกต่างกันไป	 แม้ว่าแนวทางการ

ดำาเนนิการจะขึน้อยูก่บับรบิทของบรษิทั	บรษิทัจะตอ้งรูว้า่ตนเองตอ้งการอะไร	และเหตใุดจงึเลอืกแนวทางดงักลา่ว	และ

สือ่สารเพ่ือแสดงความโปรง่ใส	พรอ้มท้ังสร้างความเข้าใจกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สีย	โดยเฉพาะภาคประชาสังคม	โดยอาจพจิารณา

จากเกณฑ์ดังนี้	(Global	Compact	Network	Germany	&	twentyfifty,	2014)	

เกณฑ์เบือ้งต้นเพ่ือพิจารณาเลือกแนวทางการประเมิน
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ขอบเขตและจุดเน้น

•	 การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	หรือผลกระทบท่ีมีแนวโน้ม 

จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว

•	 พิจารณาหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทุกด้าน	หรือเน้นไปท่ีบางด้าน	เช่น	

สิทธิเด็กและสิทธิผู้หญิง

•	 พิจารณาผลกระทบทางลบเท่านั้น	หรือผลกระทบทางบวกด้วย

•	 ระดับการครอบคลุมของกิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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	 ข้อจำากัดของแนวทางนี้คือ	 ไม่ใช่การพิจารณาเชิงลึกส่งผลให้มีโอกาสน้อยมากที่จะประเมินผลกระทบด้าน 

สิทธิมนุษยชนตามความเป็นจริง	และขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบ

วิธีการและการบูรณาการ

•	 เวลาช่วงก่อน	ระหว่าง	หรือหลังจากกิจกรรมทางธุรกิจหรือโครงการ

•	 การประเมินสทิธิมนษุยชนโดยเฉพาะ	หรอืการบรูณาการเขา้กบัการประเมิน

ความเสี่ยงหรือผลกระทบอื่นๆ	 (เช่น	การประเมินผลกระทบทางสังคม 

และสิ่งแวดล้อม)

•	 ระดับของมาตรฐานการเก็บข้อมูล	 เช่น	การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพกับ 

เชิงปริมาณ	การตรวจสอบด้วยตัวชี้วัดหรือการตรวจสอบแบบเปิด

•	 ระดับของการระบุปัญหา	การปรึกษาหารือ	และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน

ได้เสียท่ีมีศักยภาพ	กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบ	การบูรณาการและการติดตามผล

•	 การบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรของตนเองอย่างเดียว	หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญ

อิสระ

•	 ระดับและจุดเน้นของการประเมิน	เช่น	ประเมินระดับบริษัท	แผนกต่างๆ	

ของบริษัท	กิจกรรมของบริษัทในแต่ประเทศ	พื้นที่เป้าหมายหรือพื้นที่ 

ซึ่งโครงการบริษัทตั้งอยู่	ห่วงโซ่อุปทานที่เฉพาะเจาะจง	เป็นต้น

ตัวอย่างแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของบริษัท

	 การประเมินความเสี่ยงของบริษัทในภาพกว้าง	 (Initial	Company-Wide	Risk	Assessment)	 เริ่มจาก 

ภาพรวมของพืน้ทีซ่ึง่บรษิทัสามารถสรา้งผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนได	้จากนัน้วเิคราะหต์อ่วา่บรษิทั

อ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนใดบ้างในอุตสาหกรรมของตนเอง	ก่อนที่จะนิยามและจัด 

ลำาดับความสำาคัญของข้ันตอนต่อไปเพ่ือบูรณาการกับ	HRDD	ตัวอย่างเช่น	ระบุพ้ืนท่ีซึ่งต้องมีการ

ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเชิงลึก	รวมถึงการนิยามประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญต่อบริษัท
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รายละเอียด
กระบวนการ HRDD 3

	 ข้อจำากัดและความท้าทายของแนวทางนี้	 คือ	 ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย	

มาตรฐานการเก็บข้อมูล	และอาจไม่เหมาะสำาหรับการกับทุกพื้นที่ปฏิบัติการภายใต้เวลาจำากัด

	 ข้อจำากัดคือ	 การรวบรวมข้อมูลและกระบวนการติดตามใช้ทรัพยากรมาก	 และการระบุความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจริง 

ขึ้นอยู่กับระดับของการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบและคุณภาพของกลไกเยียวยาในพื้นที่

	 มขีอ้จำากดัคอื	ขอ้มลูทีไ่ดไ้มเ่พยีงพอตอ่การระบผุลกระทบดา้นสทิธมินษุยชนทีเ่กดิข้ึนจรงิ	และการมสีว่นรว่มของ

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบน้อยเกินไป

	 การประเมินผลกระทบระดับประเทศ	(Assessing	Impact	at	Country	Level)	เป็นการวิเคราะห์เชิงลึก

ว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างไร	และห่วงโซ่

คุณค่าในพื้นท่ีหรือประเทศที่สำาคัญซึ่งมีระดับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนสูง	แนวทางนี้ส่งผลให้ 

บรษิทัเขา้ใจสาเหตขุองผลกระทบดา้นสทิธมินษุยชนมากขึน้	และการพฒันาวิธแีกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะกบั

แต่ละประเทศหรอืทอ้งถ่ิน	และมมุีมมองใหมแ่ละการระบคุวามเสีย่งและผลกระทบจากการแลกเปลีย่น

โดยตรงกับผู้ได้รับผลกระทบ	นอกจากนี้	ยังเป็นบทเรียนเบื้องต้นในพื้นที่ให้กับบริษัทอื่นๆ	และ 

แผนกอื่นๆ	ของบริษัท

	 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในทุกพื้นท่ีปฏิบัติการของบริษัท	 (Regular	Assessment	of	 

Compliance	Risks	and	Impacts	at	All	Sites)	เปน็การเฝา้ระวงัอยา่งตอ่เนือ่ง	ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบาย

ด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทและคุณภาพของการบูรณาการกับท้องถิ่น	ประโยชน์ของแนวทางนี้คือ	

ทำาใหเ้ขา้ใจบรบิทด้านสทิธิมนษุยชนท่ีลกึซึง้มากขึน้	และจัดการความท้าทายจากการเผชญิกบัการจัดการ

ท้องถิ่น	 เป็นการสร้างมาตรฐานที่มาจากการพัฒนาวิธีดำาเนินการและเครื่องมือด้านความเส่ียง 

ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ	นอกจากนี้	ยังถือเป็นจุดคานงัดสำาหรับมาตรการติดตามผ่าน 

การบูรณาการเข้ากับธรรมาภิบาลของบริษัท

	 การเลือกประเมินบางพื้นที่การผลิต	 (Compliance	Assessment	at	Selected	Production	Sites)	 

เป็นวิธกีารสรา้งความตระหนกัด้านสทิธมินษุยชนภายในบรษิทั	เพือ่พจิารณาภาพรวมและเปรยีบเทยีบ

พื้นที่ต่างๆ	ว่ามีการดำาเนินการตามนโยบายของบริษัทอย่างไร	มีการระบุประเด็นสำาคัญและความ 

ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ	ใช้สำาหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในกระบวนการ	HRDD	แนวทางนี้
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	 การประเมินผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน	ซึ่งมุ่งเน้นมาตรฐานแรงงานและแรงงานเด็ก	 (Assessing	 

Impacts	Along	a	Single	Supply	Chain,	Focusing	on	Labour	Standards	and	Children”s	Rights)	

แนวทางนี้ช่วยทำาให้บริษัทมีความเข้าใจลึกซึ้งต่อบริบททางสิทธิมนุษยชนและผลกระทบอย่างเฉพาะ

เจาะจงในระดับที่แตกต่างกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน	มีการนิยามและแก้ปัญหาร่วมกับซัพพลายเออร์ 

และผูม้สีว่นไดเ้สยี	และเพิม่มมุมองใหก้บัแผนการทำางานของบรษิทัและระบบตรวจสอบ	อยา่งไรกต็าม	

ยังเป็นการเลือกประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างจำากัด	 อีกท้ังการรวบรวมข้อมูลและกระบวนการติดตาม 

ใช้ทรัพยากรมาก

	 ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนสามารถเกิดข้ึนได้	ท้ังโดยตรงจากการดำาเนินงานของบริษัท	และสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ	

สิ่งที่ควรพิจารณาคือ	ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ก่อนที่จะดำาเนินการประเมิน	บริษัทต้องจัดทำา

แผนผังห่วงโซ่อุปทานและบริการต่างๆ	รวมทั้งจัดลำาดับความสำาคัญ	ดังนี้

	 กระบวนการประเมินผลกระทบรายอุตสาหกรรม	(Sector	Wide	Impact	Assessment	:	SWIA)	กรณีอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว	ประเทศเมียนมาร์	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำางานร่วมกันระหว่าง	The	Myanmar	Centre	for	Responsible	

Business	กับสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก	(Danish	Institute	of	Human	Rights)	และ	Institute	for	Human	Rights	

and	Business	(IHRB)	ในปี	2556	เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบรายอุตสาหกรรม	มีขั้นตอนการทำางานดังนี้

ข้อควรพิจารณาเกีย่วกับห่วงโซ่อุปทาน

•	 จัดทำาแผนผังห่วงโซ่อุปทาน	ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ	จนสิ้นสุด

กระบวนการผลิต

•	 ระบุห่วงโซ่อุปทานที่สำาคัญทั้งจำานวนและคุณค่า

•	 ทำาความเข้าใจว่าใครเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน	ทั้งคู่ค้าโดยตรง	ผู้ผลิต	 

ผู้รับจ้างเหมาช่วง	ผู้จัดหาแรงงาน

ตัวอย่างการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
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รายละเอียด
กระบวนการ HRDD 3

วัตถุประสงค์

พัฒนาความรู้พื้นฐานเพื่อกำาหนดพื้นที่เป้าหมายในการวิจัยเพื่อรวบรวมและทดสอบข้อมูล

ภารกิจ

ผลลัพธ์ / เครือ่งมือ

•	 คณะผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมท่องเท่ียวกำาหนดกรอบกฎหมาย	

ประเด็นแรงงานและที่ดิน

•	 การจัดทำาแผนผังผู้มีส่วนได้เสีย

•	 การจัดให้มีการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการในและนอกประเทศ 

เพ่ือทำาความเข้าใจประเด็นท่ีสำาคัญและพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำา 

การประเมินผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

	 •	เอกสารเกี่ยวกับการกำาหนดขอบเขต

	 •	แผนการประเมินผลกระทบ

ก�าหนดขอบเขตอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในเมียนมาร ์
(Scoping the Tourism sector in Myanmar)
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การระบุปัญหาและประเมินผลกระทบ  
(Identification and Assessment of Impacts)

วัตถุประสงค์

การพิสูจน์ความรู้พื้นฐานกับแหล่งข้อมูลชั้นต้นจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ในพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศเมียนมาร์	

ภารกิจ

•	 คณะวิจัยเข้าไปยังพื้นท่ีปฏิบัติการ	3	แห่งอย่างละสองครั้ง	ซึ่งแต่ละครั้ง 

เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	อันได้แก่	ความเป็นอยู่	สิ่งแวดล้อม	ที่อยู่อาศัยและ

ที่ดิน	 ชุมชน	กลไกการเยียวยา	บริการสาธารณะและชุมชน	การอพยพ	 

สิทธิทางวัฒนธรรม	แรงงาน	ความปลอดภัยและที่พักของลูกจ้าง	

•	 รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม	รวมท้ังข้อมูลจากการเดินทาง 

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก	และสถาบันสิทธิมนุษยชนและธุรกิจ 

เพื่อสอบถามรายละเอียดกับคณะวิจัยที่กรุงย่างกุ้ง

•	 ทำาวิจัยเชิงเอกสารต่อ

•	 แบบสอบถาม

•	 ข้อมูลสรุปทีใ่ช้เปน็การภายในเก่ียวกบัประเดน็ธรุกิจและสิทธิมนษุยชนตา่งๆ	

ในประเทศเมียนมาร์

•	 นโยบายจริยธรรมในการวิจัย

•	 แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการวิจัยภาคสนาม

•	 สรุปการสัมภาษณ์

•	 รายงานว่าด้วยการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผลลัพธ์ / เครือ่งมือ



37

รายละเอียด
กระบวนการ HRDD 3

วัตถุประสงค์

กำาหนดมาตรการที่จะช่วยหลีกเลี่ยง	ลดทอน	บรรเทาผลกระทบของอุตสาหกรรม

ภารกิจ

•	 สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดใน	3	ระดับ	ได้แก่	

รายอุตสาหกรรม	ผลกระทบสะสม	และระดับโครงการ	 เพ่ือพิจารณา

แนวทางสำาหรับบริษัทและรัฐบาลในการป้องกันและลดทอนผลกระทบ 

ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้

•	 รายงานสังเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลภาคสนาม

ผลลัพธ์ / เครือ่งมือ

การลดทอนและจัดการผลกระทบ  
(Mitigation and Impact Management)
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การปรึกษาหารือและจัดท�ารายงานประเมินผลกระทบฉบับสมบูรณ ์
(Consultation and Finalizing of SWIA Report)

วัตถุประสงค์

นำาเสนอข้อค้นพบและข้อสรุป	รวมถึงข้อแนะนำาต่อตัวแทนของรัฐบาล	ธุรกิจท่องเที่ยว 

ที่วางแผนหรือดำาเนินการทางธุรกิจในประเทศเมียนมาร์	องค์กรประชาสังคม	

สหภาพแรงงาน	องค์กรระหว่างประเทศ

ภารกิจ

•	 การจัดทำาร่างรายงาน

•	 การแปลเอกสาร

•	 การปรึกษาหารือในกรุงย่างกุ้งและเนปิดอว์

•	 สมัมนาผา่นอนิเทอรเ์นต็กบัผูป้ระกอบธรุกจิทอ่งเทีย่วในทวปียโุรป	องคก์ร

ประชาสังคมและสมาคมธุรกิจ

•	 ตรวจสอบร่างรายงาน

•	 จัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์	จัดพิมพ์และเผยแพร่

•	 ร่างรายงานการประเมินผลกระทบทั้งภาษาอังกฤษและภาษาพม่า

•	 สไลด์นำาเสนอรายงานสำาหรับที่ปรึกษา

•	 รายงานที่ปรึกษา

•	 รายงานฉบับสมบูรณ์และแผนการเผยแพร่

ผลลัพธ์ / เครือ่งมือ
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	 การบรูณาการขอ้คน้พบจากกระบวนการประเมนิผลกระทบเขา้ไปในการทำางานของฝา่ยตา่งๆ	และขัน้ตอนตา่งๆ	

ภายในองค์กร	 เป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่ค้นพบจากการประเมิน	 และวางกลไกการตัดสินใจ	 กลไก 

งบประมาณ	และกลไกควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ	การดำาเนินการนี้เกี่ยวข้องกับบุคคล

ที่สาม	 ซึ่งบริษัทต้องหาจุดคานงัดเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของพวกเขา	นอกจากนี้	 เมื่อมีกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เกิดขึ้น	แม้จะมีการป้องกันแล้วก็ตาม	ก็ต้องมีกลไกการเยียวยาด้วย	

	 กระบวนการ	 “บูรณาการ”	 จะช่วยให้บริษัทนำาข้อค้นพบจากการประเมินผลกระทบ	 ดูว่าใครในบริษัทท่ีจะต้อง 

มีส่วนในการจัดการกับผลกระทบและทำางานกับพวกเขา	เพื่อตัดสินวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

	 การติดต้ังระบบควบคุมสำาหรับจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในบริษัทเป็นเครื่องมือสำาคัญในการติดตามผลการ 

บูรณาการเข้ากับการดำาเนินงานของบริษัท	 กระบวนการควบคุมสามารถดำาเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบ

คุณภาพของผู้จัดหาวัตถุดิบ	ซ่ึงมีการตรวจสอบความเส่ียงเบ้ืองต้น	การจัดทำาแนวปฏิบัติ	หรือการจัดทำารายการตรวจสอบ

และคู่มือสำาหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่อ่อนไหว	 คู่มือปฏิบัติสำาหรับผู้จัดหาวัตถุดิบและการทำาสัญญาร่วมกันระหว่าง

บริษัทกับลูกค้า	และระหว่างบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบ	ซ่ึงต้องพิสูจน์ได้ว่ามีเคร่ืองมือท่ีลดหรือกำาจัดความเส่ียง	และเพ่ิมโอกาส

การเคารพสิทธิมนุษยชน

3.3 การบูรณาการนโยบายเข้ากับการประเมิน  
รวมถึงกลไกควบคุมภายในและภายนอก

• การสร้างวิธีบูรณาการอย่างเป็นระบบ	บริษัทควรจะพิจารณาความ 

เป็นไปได้ต่างๆ	ท่ีสามารถเกิดข้ึน	ได้แก่	สาเหตุ	ผลลัพธ์	และความเช่ือมโยง	

ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน	เช่น	การลงมือปฏิบัตินั้นต้องอาศัยบุคคลอื่นๆ	

หรอืไม่	ใครควรจะได้รบัการเยียวยา	บรษิทัตอ้งเปล่ียนแนวทางในการปฏบัิต	ิ

(ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเส่ียง)	หรือไม่	อย่างไร	บริษัทควรจะ 

ดำาเนินการอย่างไรเพื่อสร้างและใช้อำานาจต่อรองต่อบุคคลที่สาม	 เช่น	 

ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

• จดัลำาดบัความสำาคญัของผลกระทบเพือ่ลงมอืปฏบิตั	ิบรษิทัจำาเปน็ตอ้ง

จัดลำาดับความสำาคัญตามผลกระทบตามความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นต่อผู้ได้รับ

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก	ซึ่งต้องหารือกับผู้มีส่วนได้เสียท่ี 

ได้รับผลกระทบหรือตัวแทนของพวกเขา	 โดยพิจารณาว่า	ขนาดของ 

ผลกระทบรุนแรงเพียงใด	เยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้หรือไม่	จากนั้น 

จดัทำาแผนทีร่ะดับความรนุแรงและความเปน็ไปไดเ้พือ่จัดลำาดบัความสำาคญั		

ขั้นตอนการด�าเนินการ
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• ระบุทางเลือกต่างๆ ในการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบ	สามารถ

จำาแนกตามเกณฑ์ต่อไปนี้

•	 ผลกระทบที่บริษัทก่อเองหรือมีส่วนร่วมในการก่อ

•	 การจัดการกับผลกระทบที่ เชื่อมโยงกับกิจการของบริษัท	 

			 แต่บริษัทไม่ได้มีส่วนกระทำาเอง	

•	 การจัดการกับผลกระทบตั้งแต่เนิ่นๆ

• สร้างและอาศัย “จุดคานงัด” ในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	“จุดคานงัด”	

(Leverage)	หมายถงึ	ความสามารถของบรษิทัในการสรา้งการเปลีย่นแปลง

ในกจิกรรมขององค์กรใดกต็าม	ทีก่อ่ความเสยีหาย	บรษิทัควรใชค้านงดัของ

ตัวเองเป็นเครื่องมือในความพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของพันธมิตร

ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้เงื่อนไขสัญญาและข้อตกลงอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการ	เช่น	บันทึกความเข้าใจ	 (Memorandum	of	Understanding:	

MoU)	เพื่อกำาหนดจุดคานงัด	ในความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	ที่ควรคำานึงถึง	

ต่อไปนี้

•	 จุดคานงัดกับรัฐ	 บริษัทสามารถนำาหลักการทำาสัญญาที่รับผิดชอบ	 

(Principles	 for	Responsible	Contracts)	ซึ่งพัฒนาโดยผู้แทนพิเศษ 

ขององค์การสหประชาชาติ	ไดว้างแนวทางวา่บรษิทัควรทำาอยา่งไรให้สัญญา

เหล่านี้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้	ถ้าหากรัฐไม่เต็มใจที่จะใส่เนื้อหาว่าด้วย

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเข้าไปในสัญญา	บริษัทต้องหาช่องทางอื่น	เช่น	

ผ่านกระบวนการปฏิบัติการของบริษัท	การทำาบันทึกความเข้าใจกับ 

หน่วยงานความมั่นคง	ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร	และเข้าไป 

หารือกับรัฐบาลในประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเน่ือง	 นอกจากนี้	 

อาจอ้างอิงมาตรฐานสากลในการทำาสัญญากับรัฐหรือบริษัทร่วมทุน	เช่น	

IFC	Performance	Standards,	Voluntary	Principles	on	Security	and	

Human	Rights	หรือมาตรฐานแรงงานในอนุสัญญาหลักขององค์การ

แรงงานระหวา่งประเทศ	มาตรฐานเหลา่นีเ้ปน็จดุอา้งองิทีช่ดัเจนและไดร้บั

การยอมรับในวงกว้าง

•	 จุดคานงัดในการร่วมทุน	 (Joint	 Venture)	 เมื่อใดที่บริษัทจะร่วมทุน 

ทำาธุรกิจกับบริษัทอื่นสามารถสร้างคานงัดในประเด็นสิทธิมนุษยชนได้	

ตัวอย่างเช่น	พยายามร่วมทุนกับบริษัทที่	 “คิดตรงกัน”	ถ้าเป็นไปได้	 

ใช้อิทธิพลกำาหนดโครงสร้างของการร่วมทุน	อาจด้วยวิธีต่อไปนี้

•	 เลอืกบคุลากรหลักท่ีเขา้ใจและมุง่ม่ันกบัการเคารพสิทธมินษุยชน

•	 บูรณาการการเคารพสิทธิมนุษยชนเข้าไปในเง่ือนไขของสัญญา 

			 ร่วมทุน	เช่น	อ้างอิงมาตรฐานที่จะทำาตาม	และมาตราที่เกี่ยวกับ 

			 การควบคุมดูแลและการรายงาน
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•	 ขอรับทุนสนับสนุน	 เช่น	 เงินกู้	จากสถาบันที่กำาหนดว่าลูกค้า 

			 จะต้องทำาตามมาตรฐานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมบางอย่าง	

•	 พยายามเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก

•	 ในกรณีที่เป็นผู้ร่วมทุนเสียงข้างน้อย	บริษัทอาจหาทางสร้าง 

			 จุดคานงัดด้วยวิธีอื่นๆ	อาทิ

	 •			ส่งคนเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทร่วมทุน

	 •		เสนอให้มีเงื่อนไขการออกเสียงพิเศษสำาหรับประเด็นที่เป็น 

			 				ความเสี่ยงสำาคัญด้านสิทธิมนุษยชน	เช่น	การได้และใช้ที่ดิน	 

			 				การรักษาความปลอดภัย	หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน

	 •		เสนอให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทร่วมทุนต้องรับผิดชอบ 

			 				ต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน

	 •		ส่งบุคลากรในบริษัทไปทำาหน้าท่ีสำาคัญๆ	เช่น	เรื่องสุขภาพ 

			 				และความปลอดภัย	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	เป็นต้น

	 •	 	 ใส่การประเมินโครงการในมิติต่างๆ	 เป็นครั้งคราวโดย 

			 					ผู้ประเมินอิสระ	เช่น	ผลประกอบการด้านสังคม	สิ่งแวดล้อม	 

			 				และสิทธิมนุษยชน	เข้าไปในสัญญาร่วมทุน

	 •	 	บูรณาการบทสนทนาเกี่ยวกับวิธีจัดการผลกระทบด้าน 

			 				สิทธิมนุษยชนเข้าไปในการประชุมทางเทคนิคครั้งสำาคัญๆ

•	 จุดคานงัดกับผู้รับเหมาหรือคู่ค้า	บริษัทสามารถดำาเนินการดังนี้

•	 คัดกรองผู้รับเหมาและคู่ค้าบนพ้ืนฐานของความทุ่มเทและ 

			 ศกัยภาพในการเคารพสทิธมินษุยชนทีไ่ดร้บัการยอมรบัในสากล

•	 ประกาศว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นเงื่อนไขในการจัดซื้อ 

			 จัดจ้างและต่ออายุสัญญา

•	 ระบุการทำาตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท	 

			 สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในสากล	หรือหลักการอื่นๆ	ที่ 

			 สอดคล้องกัน	เป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งในสัญญา

•	 รับมือกับความเสี่ยงใดๆ	ก็ตามท่ีอาจเกิดจากพฤติกรรมของ 

			 ผู้รับเหมาในพื้นที่	 รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ 

			 พวกเขาด้วยการรวมบุคลากรเหล่านี้เข้ามาในการอบรมด้าน 

			 สิทธิมนุษยชนทุกครั้งที่ทำาได้

•	 ประกาศว่าบริษัทจะเพิ่มราคารับซื้อหรือทำาธุรกิจกับผู้รับเหมา	/	 

			 คู่ค้ามากขึน้ในอนาคต	เปน็การตอบแทนผลประกอบการทีด่ด้ีาน 

			 สิทธิมนุษยชน
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•	 ร่วมมือกับคู่ค้าในการหาคำาตอบว่า	ธรรมเนียมการจัดซื้อจัดจ้าง 

			 ของบริษัทของคุณนั้นสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดง 

			 ความรับผิดชอบที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน	จัดการแก้ไขแรงจูงใจ 

			 ทางลบใดๆ	ก็ตามที่เกิดขึ้น

•	 ช่วยผู้รับเหมาในการพัฒนาความรู้และระบบ

•	 ให้คำาแนะนำา	เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแทนที่จะขึ้นบัญชีดำาบริษัทนั้นๆ 

			 ทันที

•	 ประกาศให้ชัดเจนว่าถ้าหากผู้รับเหมาหรือคู่ค้าไม่เปล่ียนแปลง 

			 พฤติกรรม	จะเกิดผลตามมาอย่างไร	เช่น	การกล่าวถึงข้อกังวล 

			 ต่อสาธารณะ	หรือแม้แต่การยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

	 นอกจากนี้	 โดยปกติแล้วการหว่านล้อมจะมีความสำาคัญอย่างยิ่งในฐานะวิธีส่งอิทธิพลในทุกระดับ	 ยกตัวอย่าง

เชน่	ระหว่างผู้จัดการด้านความปลอดภัยในพืน้ทีโ่ครงการกบัเจา้หนา้ทีฝ่า่ยความมัน่คง	และระหวา่งผูบ้รหิารระดบัสงูกับ

รัฐบาล	 บริษัทอาจหว่านล้อมผ่านช่องทางสื่อสารท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการก็ได้	 บริษัทควรมองหาโอกาสท่ีจะ

อธิบายและสาธิต	 “ประโยชน์ทางธุรกิจ”	ของการเคารพสิทธิมนุษยชนให้พันธมิตรต่างๆ	ได้รับรู้	 เช่น	อธิบายว่าผลกระ

ทบด้านสิทธิมนุษยชนจะทำาให้ความขัดแย้งกับชุมชนมีต้นทุนท่ีสูงขึ้นอย่างไร	 ในบางกรณีบริษัทอาจเสนอให้จัดต้ังคณะ

ทำางานร่วมกันระหว่างบริษัทกับภาครัฐ	เพื่อรับมือกับประเด็นเฉพาะด้าน

	 บริษัท	AkzoNobel	ซ่ึงเป็นเคมีภัณฑ์ในประเทศเนเธอร์แลนด์	จัดทำาโครงการตรวจเย่ียมบริษัทท่ีเป็นคู่ค้าและจัดทำา

แนวปฏิบัติให้กับพวกเขา	 เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดของบริษัทได้	 โครงการนี้เป็นเครื่องมือสำาคัญของ 

ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทซึ่งไม่ใช่การตรวจสอบบัญชี	 การตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติการของคู่ค้าจะมุ่งเน้นไปที่คู่ค้าที่สำาคัญ	 

ซึ่งจะมีการแจ้งล่วงหน้า	และดำาเนินการโดยฝ่ายจัดซื้อ	ฝ่ายความปลอดภัย	และฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท	ซึ่งรวมกลุ่ม

เพื่อปฏิบัติภารกิจนี้โดยเฉพะ	

	 การติดตามผลโดยคณะทำางานมเีปา้หมายเพือ่ตรวจสอบวา่	มกีารดำาเนนิการตามแผนและตดิตามความกา้วหนา้	

บรษิทั	AkzoNobel	เช่ือวา่การดำาเนนิการของตนจะสามารถพฒันาความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัคูค่า้และผูรั้บเหมาในประเดน็

สำาคัญอย่างเป็นระบบ	และคู่ค้าเห็นโอกาสทางธุรกิจจากโครงการนี้

ตัวอย่างการบูรณาการประเมิน
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	 การติดตามผลทำาให้รู้ว่ากระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านได้ผลหรือไม่	 และนำาไปสู่ 

การปรบัปรงุหลายบรษิทั	การตดิตามผลยงัรวมถงึการตดิตามการปฏบิตังิานของผูจ้ดัหาวตัถดิุบ	ลูกคา้	และคูค่า้	เนือ่งจาก

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นได้ตลอดสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง 

รอบด้านท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีวิธีการตรวจสอบท่ีดี	 บริษัทสามารถพ่ึงพาผู้ตรวจสอบภายในในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือ 

ขั้นพื้นฐานในการติดตามผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นได้	แต่ก็ควรมีวิธีการอื่นๆ	ในการตรวจสอบด้วย

	 การติดตามผลและการรายงานผลการดำาเนินการมีความสำาคัญเท่ากับการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

เพราะทำาให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง	

	 เบ้ืองต้นธุรกิจควรจะบูรณาการเคร่ืองมือท่ีใช้อยู่แล้วเข้าไปในกระบวนวิธีรายงานภายในท่ีเก่ียวข้อง	กระบวนการน้ี

ควรรวมถึงสัญญาและการทบทวนเกี่ยวกับผลประกอบการ	 ตลอดจนการสำารวจและการตรวจสอบบัญชีโดยใช้ข้อมูล 

ที่แยกตามเพศ	 กลไก	 ในการรับเรื่องร้องทุกข์ในระดับปฏิบัติการอาจมีประโยชน์ในการหาข้อมูล	 สนับสนุนท่ีสำาคัญ 

ในเรื่องประสิทธิผลของการเฝ้าระวังในเรื่องสิทธิมนุษยชน	 อย่างจริงจังโดยองค์กรธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย	

(Ruggie,	2011)

3.4 การติดตามและรายงานผลการด�าเนินงาน

•	 เลือกวิธีการติดตามผล	บริษัทมีหลายวิธีในการติดตามผลการดำาเนินงาน

ด้านสิทธิมนุษยชน	ตัวอย่างเช่น

•	 การรวบรวมข้อมูลจากเร่ืองร้องเรียน	เช่น	ฮอตไลน์รับเร่ืองร้องเรียน	กล่องรับ

ความคิดเห็น	หรือคำาร้องเรียนจากตัวแทนสหภาพแรงงาน	ซึ่งมีข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้อง	เช่น	รายงานการละเมิดแรงงาน	การทำางานล่วงเวลา

•	 การสำารวจความคิดเห็นลูกจ้าง	ซึ่งมักจะมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการละเมิด

สทิธิมนษุยชนทีส่ำาคัญ	ตวัอยา่งเชน่	ประสบการณ์การเลอืกปฏิบตั	ิทศันคติ

ของลูกจ้าง	หรือการรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายบริหารจัดการ

•	 กระบวนการสอบบัญชีภายในซึ่งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

•	 รายงานระดับประเทศ	ซึ่งจัดเตรียมโดยผู้อำานวยการระดับประเทศหรือ

ภูมิภาคของบรษิทั	ซึง่อาจจะมขีอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัสถานการณส์ทิธมินษุยชน

ของประเทศและที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

•	 พัฒนาตัวช้ีวัดของบริษัท	โดยเฉพาะบริษัทไม่จำาเป็นต้องเร่ิมต้นสร้างตัวช้ีวัด

ข้ึนมาใหม่	แต่สามารถปรับปรุงจากตัวช้ีวัดท่ีมีอยู่แล้ว	ซ่ึงจัดทำาโดยหน่วยงาน

ที่น่าเชื่อถือ	เช่น	ตัวชี้วัดของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก	 ส่ิงท่ีบริษัท 

ขั้นตอนการติดตามผล
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	 บรษิทัต้องจดัระบบทีส่ามารถตดิตามการบรรเทาและเยยีวยาได้	และตรวจสอบวา่มปีระสทิธภิาพหรอืไม	่โดยตอ้ง

จัดให้มีการตรวจสอบการบรรเทาความเสียหายและการเยียวยาท่ีเป็นอิสระ	 อีกท้ังยังต้องสร้างความไว้วางใจและ 

ความรว่มมอืระยะยาวในการปรบัปรงุการทำางานมากกวา่ยดึระบบตรวจสอบเปน็หลกั	โดยบรษัิทสามารถดำาเนนิการดงันี้

•	 จัดให้มีระบบตรวจสอบการตัดสินใจและการรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน

โดยเฉพาะในระดับบรหิาร	เชน่	การจัดตัง้กรรมการและผูบ้รหิารท่ีรบัผดิชอบ

ด้านสทิธิมนษุยชน	และกำาหนดให้การประเมินและตรวจสอบสิทธมินษุยชน

อย่างรอบด้านเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำาเร็จขององค์กร

•	 จัดตั้งระบบตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ	โดยมีผู้บริหารระบบสูง

เป็นผู้ตรวจสอบระบบนี้อีกขั้นหนึ่งอยู่เป็นประจำา	มีการประเมินความ 

น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจสอบได้	ต้องมีแหล่งข้อมูล 

ที่เป็นบุคคลที่สาม	และผู้เชี่ยวชาญด้านไตรภาคี	หากมีความจำาเป็น

•	 การวิเคราะห์หลักฐาน	ถอดบทเรียน	และจัดลำาดับความสำาคัญในการ 

ดำาเนินการและป้องกันในระยะยาว	โดยวิเคราะห์หลักฐานและเฝ้าระวัง

แนวทางติดตาม 
การบรรเทาและการเยียวยา

ควรจะพิจารณาเพื่อใช้ในการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงานด้าน

สิทธิมนุษยชนคือ	กระบวนการ	สิ่งที่เกิดขึ้น	และผลที่เกิดขึ้นตามมา

•	 การติดตามผู้จัดหาวัตถุดิบ	และคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ	หลายบริษัทเริ่มจัดทำา

ระบบเฝ้าระวังห่วงโซ่อุปทาน	 โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการผลิต	ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติของคู่ค้า	 

และการติดตามมีท้ังการประเมินตนเองและการตรวจสอบโดยบริษัทผู้ว่าจ้าง	

หากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	คู่ค้าต้องจัดทำาแผนการปรับปรุง

•	 ตรวจสอบผลการดำาเนินงาน	หลายบริษัทจัดทำาระบบตรวจสอบข้อมูลที่ 

ได้รับจากกระบวนการติดตามผล	ไม่ว่าจะเป็นการทำางานร่วมกับเครือข่าย

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	องค์การพัฒนาเอกชน	องค์การระหว่างประเทศ

•	 การปรับปรุง	การติดตามผลเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงการดำาเนินการ

ของบริษัทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหลายด้าน	ตัวอย่างเช่น	ข้อผูกมัด

ทางนโยบายและการบูรณาการ	 เช่น	การปรับปรุงนโยบายให้ทันสมัย	 

จากประเด็นการละเมิดสิทธิที่สำาคัญ
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ข้อมูล	เพื่อระบุให้ได้ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นเมื่อใดและเพราะ

เหตใุด	รวมถงึการเกบ็บันทกึกรณตีา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้เพือ่ใชใ้นการประเมนิและ

วเิคราะห	์หากเปน็ไปได	้อาจจะให้ผู้มส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ	สะทอ้นความคดิเห็น

ตอ่การดำาเนนิการของบรษิทั	ทัง้นี	้การใชห้ลกัฐานทีน่า่เชือ่ถอืจะชว่ยในการ

วางแผนการทำางานในอนาคตได้	และเป็นการป้องกันปัญหาระยะยาว	 

การทำางานอย่างมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีอาจตอ้งใชเ้วลาและทรพัยากร

มาก	แตคุ่ม้คา่ในระยะยาว	เพราะไมเ่พยีงแตจ่ะไดข้อ้มลูเทา่นัน้	ยงัเปน็การ

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความสัมพันธ์

•	 การสื่อสารภายในบริษัทและคู่ค้า	โดยสื่อสารกับลูกจ้าง	คู่ค้าและแรงงาน 

ที่อยู่ภายใต้บริษัทคู่ค้าและในห่วงโซ่อุปทานรับรู้ถึงกระบวนการตรวจสอบ

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

•	 รายงานต่อสาธารณะเกี่ยวกับขั้นตอนการดำาเนินการเพ่ือคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน	 	 ในรายงานประจำาปีบริษัทควรระบุนโยบายของบริษัท	

กลยทุธ์	และกจิกรรมของบรษิทัในการจดัการ	บรรเทาและปอ้งกนัการละเมดิ

สิทธิมนุษยชน	รวมทั้งเปิดเผยว่าบริษัทได้ดำาเนินการอย่างไร	 เมื่อมีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นจากการดำาเนินงานของบริษัท

•	 สร้างเครือข่ายในการทำางานร่วมกัน	 โดยสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วน

เกีย่วข้องตา่งๆ	ตวัอยา่งเชน่	บรษิทัอืน่ๆ	สหภาพแรงงาน	องคก์รรฐั	องคก์ร

ประชาสังคม	ผู้เชี่ยวชาญ	องค์กรระหว่างประเทศ	เป็นต้น	(Ethical	Trading	

Initiative,	2014)

การส่ือสาร

	 บริษัทควรจะจัดเตรียมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งต้องอาศัยการสื่อสารเชิงรุกกับผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับ 

ผลกระทบและผู้อื่น	 บริษัทอาจจะรายงานผลการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการ	 รวมทั้งความ

พยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

	 บริษัทต้องให้ความสำาคัญกับการสื่อสารด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในการดำาเนินงานของบริษัททั้งการส่ือสาร

ภายในองค์กรและภายนอก

 การสือ่สารภายใน	บรษิทัต้องแนใ่จวา่ผูมี้สว่นได้เสยีจากทกุแผนกรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบักลไกการบรรเทาและเยียวยา

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	รวมถึงติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลไกการเยียวยา	 เช่น	ประเภทของเรื่องร้องเรียน	
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•	 ได้จัดทำาเว็บไซต์ที่เรียกว่า	“Social	 Impact	Hub”	 ท่ีมีข้อมูลเกี่ยวกับกรณี

ตวัอยา่งและแนวปฏิบตัใินประเดน็แรงงานสญัญาจา้งและแรงงานขา้มชาติ

•	 มีไมโครบล็อกกิ้งภายในบริษัทแบบเดียวกับทวิตเตอร์ที่ช่ือ	 “Enhancing	

Livelihoods”	ทีใ่ชส้ง่ขา่วภายในและภายนอกบริษทัทีเ่กีย่วกบัสทิธมินษุยชน

และสิทธิแรงงาน	

•	 ต้ังแต่ปี	2557	เป็นต้นมา	ทุกวันสิทธิมนุษยชนสากลผู้บริหารจะส่ือสาร

ประเด็นสิทธิมนุษยชนกับพนักงาน	เพื่อให้พนักงานที่มีอยู่ทั่วโลกรับรู้ว่า

บรษิทัใหค้วามสำาคัญต่อประเดน็สิทธมินษุยชน	รวมถึงความท้าทายท่ีบรษิทั

กำาลังเผชิญ	(Unilever,	2016)

วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	ผู้ร้องเรียนพอใจกับผลลัพธ์หรือไม่	นอกจากนี้	การจัดทำาแบบสำารวจความคิดเห็นลูกจ้าง	หรือ 

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากลูกจ้าง	 ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้าใจผลกระทบที่เกี่ยวกับการจ้างงานได้	 

นอกจากนี	้ยงัควรสือ่สารความสำาเรจ็และจดุออ่นภายในบรษิทัในวงกวา้งเพ่ือสรา้งการรบัรูแ้ละขอ้ผกูมดัในการปรบัปรงุ	

(Global	Compact	Network	Germany	&	twentyfifty,	2014)

 การสื่อสารภายนอก	 บริษัทต้องประกาศนโยบายและการดำาเนินการด้านสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะ	 โดยการ 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ	ระบุผู้รับผิดชอบ	กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น

	 ในกรณีของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	 การทำางานอย่างมีส่วนร่วมกับพวกเขาช่วยให้บริษัทรู้ว่าการดำาเนินงาน 

ของบริษัทมีประสิทธิภาพหรือไม่	 และเพิ่มความชอบธรรมให้กับตัวช้ีวัดและวิธีการติดตามผล	 บริษัทควรแน่ใจว่าใช้วิธี

สือ่สารทีถ่กูตอ้ง	เชน่	ความยาว	รายละเอยีด	ภาษาทีใ่ช้	การตดิตอ่ทางวาจาหรอืลายลกัษณอั์กษร	รูว้า่ควรจะการสือ่สาร

แบบเห็นหน้าหรือสื่อสารออนไลน์

	 การสือ่สารกับผู้ถกูละเมดิสทิธิทำาใหบ้รษิทัไดต้ระหนกัถงึผลกระทบจากการดำาเนนิงานของบรษิทั	และผลจากการ

แก้ไขปัญหาโดยตรง	 ทั้งนี้	 บริษัทอาจจะทำาผ่านที่ปรึกษาท่ีเป็นมืออาชีพ	 หรือด้วยการทำาแบบสอบถามและพูดคุยกับ 

ผู้ได้รับผลกระทบ	 ในการสร้างความม่ันใจว่าบริษัทตระหนักถึงผู้ได้รับผลกระทบ	 และสามารถตอบสนองความต้องการ

ของพวกเขาได้ผ่านการสื่อสาร	บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงพวกเขาที่เหมาะสม	เช่น	มีกลไกการเยียวยาที่เข้าถึงได้	

และมีฝ่ายที่รับผิดชอบด้านชุมชนสัมพันธ์โดยตรง	(Global	Compact	Network	Germany	&	twentyfifty,	2014)

บริษัท	ยูนิลีเวอร์	จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับพนักงานทั่วโลกดังนี้

ตัวอย่าง
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รายละเอียด
กระบวนการ HRDD 3

แนวทางการจัดท�ารายงาน

	 หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนคาดหวังว่า	 บริษัทที่มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะรายงาน

ปัญหาและแจ้งว่าบริษัทได้ดำาเนินการอย่างไร	กรอบรายงานควรจะประกอบด้วย	3	ส่วนหลัก	ดังนี้	

	 1)	ธรรมาภิบาลของการเคารพสิทธิมนุษยชน	(Governance	of	Respect	for	Human	Rights)	

	 2)	กำาหนดจุดเน้นของการรายงาน	(Defining	a	Focus	of	Reporting)	

	 3)	การจัดการกับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญ	(Management	of	Salient	Human	Rights	Issues)	

	 แนวทางการจดัทำารายงานไมค่วรจำากดัอยูท่ีต่วัชีวั้ดเชงิปรมิาณ	แตก่ารให้ความสำาคญักบัขอ้มลูเชงิคณุภาพจะเปน็

ประโยชน์ต่อบริษัท

	 ตัวชี้วัดลักษณะของรายงานประเมินสิทธิมนุษยชนที่ดี	ประกอบด้วย

•	 ธรรมาภิบาล	 รายงานได้อธิบายว่าโครงสร้างธรรมาภิบาลของบริษัท

สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่

•	 กระบวนการที่เฉพาะเจาะจง	นอกจากการประกาศนโยบายของผู้บริหาร

แล้ว	 ในรายงานมีการกล่าวถึงกระบวนการนำาหลักสิทธิมนุษยชนไปใช้ 

อย่างเฉพาะเจาะจงหรือไม่

•	 ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจง	รายงานได้อ้างอิงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและ

สัมพันธ์กับการปฏิบัติการของบริษัทหรือไม่

•	 ตัวอย่างท่ีชัดเจน	 รายงานมีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องว่านโยบายและการ 

ดำาเนินงานของบริษัทมีผลต่อการปฏิบัติหรือไม่

•	 มุมมองจากผู้มีส่วนได้เสีย	รายงานอธิบายว่าบริษัทรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร

•	 ความท้าทาย	บริษัทได้อภิปรายความซับซ้อนหรือความท้าทายด้าน 

สิทธิมนุษยชนที่ประสบหรือไม่	และบริษัทจัดการอย่างไร

•	 การอ้างอิงตัวเลข	รายงานของบริษัทรวมถึงข้อมูลเฉพาะด้าน	ตัวชี้วัด 

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงบรรยายหรือไม่

•	 การดำาเนินการในอนาคต	รายงานได้ระบุแผนการของบริษัทเพื่อเคารพ 

สิทธิมนุษยชนหรือไม่

•	 การบูรณาการแนวปฏิบัติ	หากมีการอ้างอิงแนวปฏิบัติจากองค์กรต่างๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง	 ในรายงานได้แสดงให้เห็นหรือไม่ว่าแนวปฏิบัติเหล่านี้ 

มีประโยชน์กับการจัดการความเสี่ยงของบริษัท

•	 การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล	หากไม่ใช่รายงานด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก	

รายงานฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล 

หรือไม่	 เม่ือเทียบกับรายงานฉบับก่อนหน้านี้	 (Shift,	Global	Compact	

Network	Netherlands	&	Oxfam	2016)
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	 รูปแบบการสือ่สารอาจมีหลายรปูแบบ	ไม่วา่จะเปน็การพบปะของบคุคลภายใน	การสนทนาทางส่ืออเิล็กทรอนกิส	์

การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ	 และรายงานต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ	 การรายงานควร

ครอบคลุมหัวข้อและตัวชี้วัดที่กำาหนดว่าบริษัทจะระบุและจะดูแลผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไร	 การตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงโดยอิสระในการรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนอาจจะทำา	 ให้เนื้อหาของรายงาน	 มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น	 

(Ruggie,	2011)

	 ในปี	2553	บริษัทฮิวเล็ตต์-แพคการ์ด	(Hewlett-Packard:	HP)	ทำางานร่วมกับ	Business	for	Social	Responsibility:	

BSR)	 ซ่ึงเป็นองค์กรไม่แสวงหากำาไร	และสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กจัดทำาการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน	

การประเมินผลกระทบมีการระบุคำาแนะนำาต่างๆ	 ว่าบริษัทควรทำาอย่างไร	 เพื่อให้เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มแข็ง 

มากขึ้น	

	 บริษัทได้ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและบทเรียนท่ีได้รับจากการประเมินไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	 เพื่อ

ส่งเสริมความโปร่งใสและสร้างการเรียนรู้ให้กับอุตสาหกรรมน้ี	บริษัทยังจัดทำาข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงทางสิทธิมนุษยชน

ที่สำาคัญของบริษัทและพื้นที่อื่นๆ	ที่บริษัทเกี่ยวข้อง	ตัวอย่างเช่น	การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	การปฏิบัติลูกจ้าง	และการ

คุม้ครองความเปน็สว่นตวัสำาหรบัการวเิคราะหเ์ชงิลกึ	บรษิทัได้แลกเปลีย่นขอ้มลูวา่การประเมนินำาไปสูค่วามเปลีย่นแปลง

ต่อธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชนในบริษัทอย่างไร	 และบริษัททำางานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและเครือข่าย

ความร่วมมือต่างๆ	เพื่อให้เคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้นอย่างไร	(BSR,	2013)

ตัวอย่าง
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รายละเอียด
กระบวนการ HRDD 3

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

4
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	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 ประกอบกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ	 นักสิทธิมนุษยชน	

และเจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (สำานักงาน	 กสม.)	 คณะวิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ต่อ	กสม.	ดังต่อไปนี้

4
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1

	 บริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 รวมถึงผู้ประกอบกิจการโรงแรม	 ล้วนแต่ 

ต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

ผลประกอบการของบริษัทด้านความยั่งยืน	 หรือความ 

รับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม	 (Corporate	 Social	 

Responsibility:	 CSR)	 ซ่ึงการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็น 

หัวใจสำาคัญ	อีกท้ังมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เหล่าน้ีนับวันจะยิ่งทวีความเข้มข้นและเรียกร้องให้บริษัท	

“พิสูจน์”	 ว่ามีความรับผิดชอบในด้านต่างๆ	 มากขึ้น	 

ดว้ยเหตนุี	้กสม.	จงึควรสง่เสรมิ	HRDD	ในฐานะกระบวนการ

ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถแสดงความรับผิดชอบด้าน 

สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม	 และปรับปรุงผล 

ประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง	 อีกท้ังการใช้กระบวนการ 

ดังกล่าวยังนับเป็นการแสดง	“ความเป็นผู้นำา”	ด้านธุรกิจที่

ย่ังยืน	เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ี	“ก้าวหน้า”	กว่าการประกาศ

ว่าบริษัทดำาเนินธุรกิจตามมาตรฐานความยั่งยืนต่างๆ	

แนวทางส่งเสริมการประยุกต์ใช้คู่มือตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	(คู่มือ	HRDD)	สำาหรับบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์:	 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรายงานผลประกอบการด้านความย่ังยืน	

และการแสดง	“ความเป็นผู้นำา”	ด้านธุรกิจที่ยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย 4

	 ในลำาดับต่อไป	กสม.	ควรหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	และ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ในประเด็นต่อไปนี้

	 สำาหรบับรษิทัทีไ่มไ่ด้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย	์

กสม.	ควรเนน้การสือ่สารประเด็นทีว่า่	กระบวนการ	HRDD	

เป็น	“เครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยง”	ที่สำาคัญสำาหรับ

บริษัททุกขนาด	โดยเฉพาะในยุคท่ีกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน

โดยภาคธุรกิจถูกจับตามองในระดับโลก	 และรัฐบาลของ 

คู่คา้ท่ัวโลกใหค้วามสนใจมากขึน้เรือ่ยๆ	เนือ่งจากสามารถ

เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับสิทธิมนุษยชน	 

จากการ	“Naming	and	Shaming”	ที่มาจากผู้เล่นภายนอก

ซึ่ งสะท้อนความล้มเหลวของบริ ษัทในการปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน	มาเป็น	“Knowing	and	Showing”	ซึ่งเป็น

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท	ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

มากมายรวมถงึดา้นช่ือเสยีง	แทนทีจ่ะรอให้นกัรณรงค์หรอื

สื่อสร้างผลกระทบทางลบแก่บริษัทด้วยการเปิดโปงว่า

บริษัทมีส่วนในการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ในห่วงโซ่อุปทาน

หรือห่วงโซ่คุณค่าของตน

	 แนวทางการเผยแพรแ่ละจัดอบรมเกีย่วกบัคูม่อื	HRDD	

	 การบูรณาการผลการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนตามกระบวนการ	HRDD	 เข้ากับกฎ 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับซีเอสอาร์และ/หรือความยั่งยืน	สำาหรับบริษัทจดทะเบียน

	 บทบาทของ	กสม.	ในการให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน	ตาม

กระบวนการ	HRDD

	 ความเปน็ไปไดใ้นการใชผ้ลรายงานการประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธมินษุยชน	ตามกระบวนการ	HRDD	

ในการมอบรางวัลท่ีเก่ียวข้องกับซีเอสอาร์	และ/หรือความย่ังยืนของ	ตลท.	อาทิ	CSR	Award	ธรรมาภิบาล

ดีเด่น	ฯลฯ

2 แนวทางส่งเสริมการประยุกต์ใช้คู่มือตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	(คู่มือ	HRDD)	สำาหรับบริษัท

นอกตลาดหลักทรัพย์:	เน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
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	 นอกจากน้ี	กระบวนการ	HRDD	ยังเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการ	“สานสัมพันธ์”	และปรับความเข้าใจระหว่างบริษัท	

กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้งกันในอดีต	 อาทิ	 สหภาพแรงงาน	 หรือชุมชนท้องถิ่น	 เนื่องจากมีจุดตั้งต้นที่	

“สิทธิมนุษยชน”	ซึ่งมีนิยามและขอบเขตที่ชัดเจนระดับสากล

	 จุดเริ่มต้นของการประสานงานดังกล่าว	 อาจเป็นการจัดทำา	 “โครงการ	 HRDD	 นำาร่อง”	 โดยร่วมมือกับสมาคม

โรงแรมไทย	และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	โดยคัดเลือกหรือรับสมัครโรงแรมท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ	3-5	แห่งแรก	

โรงแรมเหล่าน้ีจะรับหลักการและแนวปฏิบัติ	 HRDD	 อย่างครบถ้วน	 แต่อาจแบ่งกระบวนการตรวจสอบรอบด้านหรือ	 

Due	 Diligence	 ด้านสิทธิมนุษยชนออกเป็นระยะๆ	 เพ่ือให้เวลาในการศึกษาและบูรณาการกับการดำาเนินธุรกิจ	 เช่น	 

ระยะท่ี	1	ดำาเนนิกระบวนการตรวจสอบรอบด้าน	สำาหรบัประเดน็สทิธมินษุยชนทีเ่กีย่วขอ้งกับแรงงาน	(รวมหว่งโซอ่ปุทาน	

เชน่	บรษัิทนายหนา้จดัหาแรงงาน)	ระยะที	่2	ดำาเนนิกระบวนการสำาหรบัประเดน็สทิธมินษุยชนทีเ่กี่ย่วขอ้งกบัสทิธชิมุชน

และสิง่แวดลอ้ม	(รวมหว่งโซอุ่ปทาน	เชน่	บรษิทัผูร้บัเหมากอ่สรา้งโรงแรมใหม)่	และระยะท่ี	3	ดำาเนนิกระบวนการสำาหรบั

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มาเข้าพัก	(รวมห่วงโซ่อุปทาน	เช่น	บริษัททัวร์)	เป็นต้น	

									โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ	HRDD	นำาร่องควรเป็นโรงแรมสัญชาติไทย	มิได้เป็นบริษัทในเครือหรือผู้บริหารจัดการ

แบรนด์โรงแรมจากต่างประเทศ	ทั้งนี้	เพื่อส่งเสริมกระบวนการ	HRDD	ในภาคธุรกิจไทยเป็นหลัก	

	 กสม.	 ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศด้าน 

สิทธิมนุษยชน	 และเป็น	 “ผู้เชี่ยวชาญ”	 ที่ธุรกิจคาดหวัง	 

รวมถึงเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการออกคู่มือ	 HRDD	 

ควรอบรมเจ้าหน้าที่สำานักงานและปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ขององค์กร	ให้มีความพร้อมในการตอบคำาถามจากภาคธุรกิจ

ในประเด็นต่างๆ	 ซึ่งปรากฎในคู่มือ	 HRDD	 และรายการ

ตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

	 กสม.	ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

กจิการโรงแรม	อาท	ิสมาคมโรงแรมไทย	และการท่องเทีย่ว

แห่งประเทศไทย	เพื่อเผยแพร่คู่มือ	HRDD	และติดตามผล

การนำาไปใช้	 เพื่อพัฒนาและรวบรวมกรณีศึกษาที่ประสบ

ความสำาเรจ็ในการเยยีวยาผลกระทบ	และ/หรอืการบรรเทา

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของกิจการโรงแรมไทย	 

อันเป็นกุญแจสำาคัญของการชี้ให้บริษัทอื่นๆ	 เล็งเห็น	

“ประโยชน์ทางธุรกิจ”	 ของกระบวนการ	 HRDD	 ต่อไป 

ในอนาคต

3

4

เตรียมความพร้อมของสำานักงาน	กสม.	ให้พร้อมตอบคำาถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคู่มือ	HRDD

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม	เพื่อเผยแพร่คู่มือ	HRDD	และจัดทำากรณีศึกษา

ที่ประสบความสำาเร็จ
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ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย 4

	 	กสม.	จะมบีทบาทอยา่งสงูในการตดิตามผลการทำา	

HRDD	 เน่ืองจากบริษัทส่วนใหญ่จะต้องการทราบว่า	

กระบวนการที่ตนนำาไปปฏิบััตินั้นมีความถูกต้องครบถ้วน	

และเพียงพอต่อการแสดงความเคารพในสิทธิมนุษยชน 

หรือไม่	 อย่างไร	 กลไกแก้ไขและเยียวยาสอดคล้องกับ 

หลักการชี้แนะ	 UNGP	 หรือไม่	 ฯลฯ	 บริษัทจะคาดหวัง 

ความช่วยเหลือจาก	 กสม.	 ในฐานะหน่วยงานของรัฐ 

ท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

มากที่สุด	 และ	 กสม.	 ก็ควรติดตามผลการทำา	 HRDD	 

เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการนำาคู่มือ	 HRDD	 ไปปฏิบัติ	 เพื่อปรับปรุงคู่มือ 

และกระบวนการต่างๆ	ในอนาคต	

								ในการติดตามผลการทำา	HRDD	และส่งเสริมอย่าง

ตอ่เนือ่งดงักลา่ว	กสม.	อาจพจิารณาจดัตัง้ฝา่ยหรอืทมีงาน

เฉพาะสำาหรบัการใหค้ำาปรกึษาดา้น	HRDD	ตอ่ธรุกจิ	ตัง้แต่

ขั้นแรกๆ	 ของการนำาคู่มือ	 HRDD	 ไปใช้	 โดยสามารถ 

ให้คำาปรึกษาเป็นรายๆ	ไป	หรือลงนามบันทึกความเข้าใจ

กับบริษัทที่ประสงค์จะให้	 กสม.	 มีส่วนร่วมในการลงมือ

ปฏิบัติตาม	HRDD	ดังตัวอย่างความร่วมมือระหว่่างบริษัท

เนสท์เล่	 กับสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก	 (ดูเพิ่มเติมที่	

www.humanrights.dk/projects/nestle-partnership)	

	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในธุรกิจโรงแรมมักดำาเนิน

กจิการขนาดเลก็หรอืขนาดกลาง	เม่ือเผชญิกบักระบวนการ	

HRDD	ซึ่งทั้ง	“ใหม่”	สำาหรับตนเอง	และ	“ใหญ่”	ในแง่ของ

ขอบเขตที่จะต้องดำาเนินการ	 อาจขาดแรงจูงใจท่ีจะทำา	

HRDD	 เนื่องจากมองว่าตนขาดแคลนทรัพยากรท้ังในแง่ 

เงินทุน	 เวลา	 และความรู้ความเชี่ยวชาญ	กสม.	 สามารถ 

มีบทบาทในการสร้างแรงจูงใจสำาหรับ	 SME	 ในการจัดทำา	

HRDD	ได้	โดยใช้วิธีต่่างๆ	ประกอบกัน	เช่น

5

6

การติดตามผลการทำา	HRDD

การสร้างแรงจูงใจสำาหรับกิจการขนาดย่อมหรือขนาดปานกลาง	(SME)

•	 จัดทำาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights	

Risk	Self-assessment)	สำาหรับธุรกิจ	SME	และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ	

กสม.	และภาคีเครือข่าย

•	 จัดทำาและเผยแพร่กรณีศึกษา	SME	ท่ีมีธรรมเนียมปฏิบัติเป็นเลิศ	 (Best	

Practice)	ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

•	 ทำางานเชิงรุกในการเช่ือมโยงให้	SME	รู้จักกับนักสิทธิมนุษยชน	องค์กร

พฒันาเอกชนด้านสทิธิ	และสถาบนัวชิาการท่ีเกีย่วขอ้ง	ซึง่ยนิดีให้คำาปรกึษา

แนะแนวด้านสิทธิโดยสมัครใจหรือในราคาไม่แพง
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