สรุปผลการประชุมเรื่องการส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social
Responsibility – CSR) และสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่
โรงแรม Mandarin Orchard ประเทศสิงคโปร์
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN
Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) ร่ ว ม กั บ ASEAN CSR Network โด ย
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากโครงการพั ฒ นาแห่ งสหประชาชาติ (UN Development Programme – UNDP)
รั ฐ บาลสวี เดน และสหภาพยุ โ รป ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนจากภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ สถาบั น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ และภาคประชาสั ง คมในภู มิ ภ าคอาเซี ย น รวมทั้ ง ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานของ
สหประชาชาติรวมประมาณ ๑๐๐ คน ในส่วนของประเทศไทย นอกจากคณะผู้ แทนจาก กสม. แล้ ว ยังมี
ผู้ แทนจากภาครั ฐ ได้แก่ กระทรวงยุ ติธ รรม (นาโดยอธิบ ดีกรมคุ้มครองสิ ท ธิและเสรีภ าพ) และกระทรวง
การต่ างประเทศ ผู้ แ ทนจากภาคธุร กิ จ (เครือ เจริญ โภคภั ณ ฑ์ ซึ่งเข้าร่ว มประชุ ม ในนามของ UN Global
Compact ประเทศไทย) และผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคม
การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง CSR แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมและการส่งเสริม
ให้มีการนา CSR ไปใช้ในการดาเนิน ธุรกิจและบทบาทของภาครัฐในเรื่องดังกล่ าวทั้งในระดับประเทศและ
ภูมิภ าค โดยในระดับ ภูมิภ าค จะมีการจัดทาข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดทายุทธศาสตร์เพื่ อส่ งเสริม CSR และ
สิทธิมนุษยชนในอาเซียนด้วย การประชุมมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
๑. บทบาทของ CSR ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจ
๑.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าภาคเอกชนมีส่วนสาคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศในภูมิภาค แต่การประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันจาเป็นต้องคานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเพราะเป็น
ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ธุรกิจมีความยั่งยืน ผู้ประกอบการจึงควรนาแนวคิดเรื่อง CSR ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ CSR มีความเชื่อมโยงกับ สิทธิมนุ ษยชน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒ นาอย่างยั่งยืนด้วย ในเวที
ระดับโลกมีพัฒนาการระหว่างประเทศที่สาคัญ เช่น การรับรองความตกลงปารีสเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิอ ากาศเมื่ อ เดื อนตุ ล าคม ๒๕๕๙ และการรับ รองเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ส าหรับ ปี ค.ศ. ๒๐๓๐
(Sustainable Development Goals – SDGs) ตลอดจนการที่ประเทศพัฒ นาแล้วมีนโยบายกาหนดให้การ
ทาความตกลงทางการค้ากับประเทศต่างๆ ต้องคานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ทาให้ภาคเอกชนต้องปรับเปลี่ยน
แนวทางการดาเนินธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและคานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
๑.๒ ภาครัฐควรแสดงบทบาทนาในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนนา CSR มาใช้ในการดาเนินธุรกิจ
CSR ไม่ใช่เป็นเพียงการบริจาคเงินหรือเป็นกิจกรรมการกุศล แต่เป็นแนวคิดในการดาเนินธุรกิจที่จะช่วยสร้าง
ความยั่งยืน ให้กับบริษัทเอกชน บริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่สนใจเรื่องนี้ได้ร่วมกันจัดตั้ง UN Global Compact

๒
(UNGC) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง CSR ที่ใหญ่ที่สุดโดยมีแนวทางดาเนินการตามหลักการ ๑๐
ประการในเรื่องสิทธิมนุ ษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้ อม และการต่อต้านการทุจริต ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนใน
ประเทศอาเซียนเป็นสมาชิก UNGC กว่า ๙๐๐ บริษัทและได้มีการจัดตั้งเครือข่าย UNGC ในระดับประเทศ
ด้วย อย่างไรก็ดี มีบริษัทที่รายงานการดาเนินงานตามแนวทาง CSR อย่างสม่าเสมอเพียง ๑ ใน ๓ เท่านั้น บาง
บริษัทได้ใช้ CSR หรือ UNGC เป็นวิธีในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัทซึ่งไม่ตรงกับแนวคิดหลักของ
CSR รัฐบาลอาเซียนควรส่งเสริม CSR เพื่อประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาคที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อาเซียน
ปี ค.ศ. ๒๐๒๕
๒. การดาเนินการตามแนวทาง CSR และสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
นาย Thomas Thomas ผู้อานวยการ ASEAN CSR Network ได้นาเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับ
นโยบายและการปฏิบัติในเรื่อง CSR ที่เชื่อมโยงกับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนเมื่อปี ๒๕๕๗ ซึ่งพบว่า
ภาคเอกชนในอาเซียนได้มีการดาเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วพอสมควร อาทิ การที่ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
อาเซียนเช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ได้กาหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องจัดทา
รายงานที่เปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับหลัก CSR นอกจากนี้ รัฐมนตรีแรงงานของอาเซียนยัง
ได้รับรองแนวทางอาเซียนว่าด้วย CSR ในส่วนที่เกี่ยวกับแรงงาน (ASEAN Guidelines on CSR on Labour)
ในการประชุมครั้งที่ ๒๔ เมื่อวัน ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่เวียงจันทน์ เพื่ อเป็นแนวทางส าหรับภาครัฐ
ภาคเอกชน สมาคมนายจ้างและลูกจ้างในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานที่สอดคล้องกับหลัก CSR และ
หลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ จากผลการศึกษาดังกล่าว ASEAN CSR Network ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดทา
ยุทธศาสตร์เรื่อง CSR สาหรับภูมิภาคอาเซียนเพื่ อส่งเสริมให้ภาคเอกชนและสาธารณชนในอาเซียนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ CSR และสิทธิมนุษยชนและให้การดาเนินการภายใต้ ๓ เสาหลักของอาเซียนในเรื่องดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกัน
๓. แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
นาย Dante Pesce ประธานคณะทางานเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ได้กล่าว
ว่าคณะทางานฯ มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้มีการนาหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights – UNGPs) ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติทั่วโลก และได้กล่าว
บรรยายเกี่ยวกับ UNGP ดังนี้
๓.๑ การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติ (National Action Plan – NAP) เกี่ยวข้องกับเสาหลัก
ที่ ๑ ของหลักการชี้แนะในเรื่องหน้าที่ของรัฐ NAP เปรียบเสมือนการวางยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันและคุ้มครอง
ผู้ ที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบด้ า นสิ ท ธิม นุ ษ ยชนอย่ างร้า ยแรงจากการประกอบธุ ร กิ จ ยุ ท ธศาสตร์นี้ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการจัดทา NAP มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ UNGP
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เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ และรัฐควรให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาทั้งฝ่ายที่เห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วยเพื่อให้ NAP ที่จัดทาขึ้นได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย การไม่รับฟังความเห็นต่างอาจทาให้
การจัดทา NAP เป็นไปโดยง่ายและใช้เวลาน้อยกว่า แต่เมื่อมีการนาไปใช้ อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติเพราะ
ฝ่ ายที่ เห็ น ต่างอาจไม่ย อมรั บ การน า UNGP ไปใช้ ให้ เกิ ดผลส าเร็จต้ องได้ รับ ความร่วมมื อจากทั้ งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การจัดทา NAP ไม่จาเป็นต้องจัดทาแยกต่างหากจากแผนที่มีอยู่แล้ว และไม่
มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่จะนาไปใช้กับทุกประเทศได้ วิธีการใดที่ทาให้ UNGP เกิดผล
ในทางปฏิ บั ติ นั บ ว่ าเป็ น วิธีก ารที่ ใช้ ได้ ทั้ งสิ้ น ทั้ งนี้ ปั จจุ บั น ประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย นได้ มี ข้อ ก าหนดให้
บริ ษั ท เอกชนต้ องด าเนิ น การในลั กษณะที่ ส อดคล้ อ งกั บ UNGP อยู่ บ้ างแล้ ว เช่ น ข้ อก าหนดเกี่ ยวกับ การ
รายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอาเซียนบางประเทศ การนามาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบทางสังคมมาปรับใช้ และการจัดทารายงานความยั่งยืนภายใต้ Global Reporting Initiative
(GRI) version ๔ ซึ่งมีบริษัทของไทยบางบริษัทจัดทารายงานในกรอบนี้อยู่บ้างแล้ว นอกจากนี้ ยังมีเครือข่าย
UNGC ที่ส่งเสริมการนา UNGP ไปใช้ในการประกอบธุรกิจด้วย
๓.๒ ในส่วนของเสาหลักที่ ๒ เรื่องความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการเคารพสิทธิมนุษยชน
UNGP มีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจเนื่องจากการดาเนินงานตามเสาหลักที่ ๒ มีลักษณะเป็นการบริหารความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจ หลักการของเสาหลักที่ ๒ คือการห้ องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ มนุษยชน ซึ่งการ
บริหารความเสี่ยงนี้ไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนทาอยู่แล้วในเรื่องของสุขอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม UNGP ได้ขยายแนวคิดดังกล่าวให้กว้างขวางออกไปให้ครอบคลุมประเด็นสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
ตัวอย่างการดาเนินการของภาคเอกชนที่สาคัญ คือ การที่สมาคมนายจ้างทั่วโลกได้รับรองปฏิญญาบาห์เรนที่
ยืนยันเจตนารมณ์ของนายจ้างในการส่งเสริมการบรรลุ SDGs ผ่านการจ้างงานที่มีคุณภาพ การทางานร่วมกับ
สหภาพแรงงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น และการนา UNGP มาใช้ ซึ่งสมาคมนายจ้างแห่งประเทศไทยร่วมให้การ
รับรองปฏิญญาดังกล่า วด้วย ทั้งนี้ การทางานร่วมกับสมาคมต่างๆ มีส่วนช่วยให้มีการนา UNGP ไปใช้ในวง
กว้าง ส่วนเสาหลักที่ ๓ เป็นเรื่องการเยียวยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว จึงเป็นการเน้นให้การดาเนินการใน
เรื่องการเยียวเกิดผลจริงจัง
๓.๓. ความคาดหวังของรัฐต่อภาคเอกชน คือการไม่ ทาให้เกิดความเสียหายซึ่งสามารถป้องกันได้
โดยการให้ภาคธุรกิจทาการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human rights due diligence) ผลที่ได้
จากการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวคือ บริษัทได้ทราบว่า การประกอบธุรกิจของตนจะทาให้เกิดปัญหาด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้าง และจะได้แสวงหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม โดยต้องมีการ
ประกาศเป็นนโยบายให้สาธารณชนได้รับทราบ ปัญหาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงที่พบคือ การขาดการ
สนั บสนุน จากผู้บ ริห ารระดับ สูงของบริษัทและการไม่ได้รับฟังกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงตลอด
value chain ของธุรกิจ บริษัทควรทาให้กิจกรรมประเมินความเสี่ยงมีการทาอย่างต่อเนื่องโดยอาจทาให้

๔
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท อนึ่ง อุตสาหกรรมแต่ละประเภทอาจมีประเด็นด้านสิทธิ มนุษยชนที่แตกต่างกัน
ไปตามลักษณะของการประกอบกิจการ การประเมินความเสี่ยงจึงควรคานึงถึงบริบทของประเภทอุตสาหกรรม
ที่แตกต่ างกัน และในภาพรวม UNGP มีความเกี่ ยวโยงกับ เป้าหมายการพั ฒ นาอย่างยั่งยืนส าหรับปี ค.ศ.
๒๐๓๐ โดยในข้อ ๖๗ ของเอกสารผลการประชุมเรื่องวาระการพัฒนาสาหรับปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ได้มีการกล่าวถึง
UNGP ด้วย
๓.๔ ประธานคณะทางานฯ ได้สรุปโดยกล่าวถึงปัญหาที่พบเกี่ยวกับการจัดทา NAP หรือการ
นาไป NAP ปฏิบัติ เช่น กระแสต่อต้านในระดับประเทศซึ่งพบแม้ในประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศ ปัญหา
การขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีห น้าที่เกี่ยวข้องกับ UNGP การขาดเจตนารมณ์ ทาง
การเมือง นโยบายในเรื่องต่างๆ ของรัฐขาดความเป็นเอกภาพ หรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องขาดศักยภาพในการนา UNGP ไปปฏิบัติ การขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ที่มีความเห็นต่าง การขาดความเห็นพ้องร่วมกันในระยะยาว (shared vision) ซึ่งอาจแก้ไขได้โดยการนาไป
โยงกับ SDGs เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และการที่รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจของรัฐไม่ต้องการนา
UNGP มาใช้ ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้การนา UNGP ไปปฏิบัติเกิดความถดถอย
๔. ประสบการณ์การจัดแผนปฏิบัติการระดับชาติ (NAP) จากในและนอกภูมิภาค
๔.๑ Dr. Aishah Bidin กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติของมาเลเซีย (SUHAKAM) นาเสนอ
Strategic Framework on a National Action Plan on Business and Human Rights for Malaysia
ซึ่ง SUHAKAM ได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้รัฐบาลตระหนักถึง
ความสาคัญและความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการดาเนินงานของภาคธุรกิจ
ที่ต้องมีการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะนาไปสู่การป้องกันและการเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิด
จากภาคธุรกิจ เป้าหมายสุดท้ายของการจัดทากรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือการผลักดันให้รัฐบาลจัดทา NAP
เพื่ อใช้กาหนดทิศทางการดาเนิ น งาน การประสานงานและการเชื่อมโยงนโยบายระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ การกระตุ้นให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ของมาเลเซียในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
SUHAKAM ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ และภาคประชาสังคม
มากกว่า ๑๐ ครั้ง โดยหยิบยกประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส่วนใหญ่ได้รับจากเรื่องร้องเรียน อาทิ สิทธิของแรงงาน
ย้ า ยถิ่ น ปั ญ หาความแตกต่ า งของอั ต ราค่ าจ้ างในภาคเอกชนอั น เนื่ อ งมาจากความไม่ เท่ า เที ย มทางเพศ
การล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทางาน การก่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้าโดยไม่รับฟังความ
คิดเห็ นจากประชาชนในพื้นที่ ผลการศึกษาวิจัยเรื่องการทาป่าไม้และพื้นที่เกษตรกรรมในรัฐซาราวัก และ
รายงานผลของการจัดทาการไต่สวนระดับชาติ (national inquiry) ในเรื่องสิทธิในที่ดินทากินของชนพื้นเมือง

๕
นอกจากนี้ Dr. Aishah Bidin ได้กล่าวว่าการจัดทา NAP จะต้องดาเนินการโดยรัฐบาล โดย
พิจารณาจากกฎหมายภายในประเทศที่มีอยู่แล้วและจะต้องให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
นับตั้งแต่หน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อให้กระบวนการจัดทาแผนเป็นไปอย่างโปร่งใส
และตอบสนองความต้องการของสังคม นอกจากนี้ NAP จะต้องกาหนดมาตรการการดาเนินงานที่สามารถ
ปฏิบั ติได้สาหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีตัวชี้วัดผลสาเร็จ มีการกาหนดเงื่อนเวลาและกลไกการติดตาม
ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
๔.๒ ประธาน กสม. ได้กล่าวถึงบทบาทของ กสม. ในการจัดทา NAP ซึ่งมีจุดเริ่มมาจากการที่
รัฐบาลไทยได้รับข้อเสนอของประเทศสวีเดนภายใต้กระบวนการ UPR รอบที่ ๒ ของไทยที่ขอให้ประเทศไทย
พัฒนา รับรอง และบังคับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพื่อปฏิบัติตามหลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมถึงการที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลง
ให้คามั่นโดยสมัครใจว่าประเทศไทยจะส่งเสริมหลักการสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม
๒๕๕๙ ที่น ครเจนี ว า โดยหลั งจากนั้ น กสม. ได้ประสานงานกับกรมคุ้มครองสิ ท ธิและเสรีภ าพ กระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ประสานงานหลักในเรื่องการจัดทา NAP จากการหารือในเบื้องต้น กสม.
และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เห็นชอบในหลักการที่จะมีการจัดทา national baseline study ซึ่งจะ
ครอบคลุมใน ๔ ประเด็นหลักคือ (๑) สถานการณ์ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในประเทศ (๒) การศึกษากฎหมาย
และกฎระเบียบที่มีอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของภาคธุรกิจและการบังคับใช้ (๓) ช่องว่างในการ
ปฏิบัติตามหลักการชี้แนะ (๔) การพัฒนาการจัดทาการวัดผลและตัวชี้วัดทางด้านสิทธิมนุษยชน
พร้อมนี้ ประธาน กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อการจัดทายุทธศาสตร์อาเซียนว่าด้วยเรื่องธุร กิจ
กับสิทธิมนุษยชนว่า ควรจะต้องมีการจัดทา baseline study เพื่อระบุให้เห็นถึงสภาพของปัญหา และประเด็น
ที่ เป็ น ความท้ า ทายร่ ว มกั น ของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น การจั ด ท า baseline study ดั ง กล่ า วจะต้ อ งมี
กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งรวมถึงหน่วยงานและกลไกต่างๆ ของอาเซียน
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และภาคประชาสังคม การแก้ไขปัญหาช่องว่างระหว่างกฎหมายภายในประเทศ
สมาชิกกับการน ามาปฏิบัติ รวมทั้งการให้ ความส าคัญเป็นพิเศษกับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ ประธาน กสม.ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลสาเร็จของโครงการนาร่องว่าด้วย
ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติซึ่งได้จัดขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความตระหนักให้ภ าคธุรกิจเห็นถึงประโยชน์และ
ความสาคัญของการดาเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามความ
คืบหน้าของโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการหารือกับกลุ่มผู้ประอบการโรงแรมที่มี

๖
ความพร้อมในการนา UNGPs ไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจโดย กสม. จะจัดทาคู่มือการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการด้วย
๔.๓ นาง Diana Madunic เอกอัครราชทูตสวีเดนด้าน CSR ได้กล่าวถึงบทบาทของรัฐบาล
สวีเดนในการจั ดท า NAP เมื่ อเดือนธัน วาคม ๒๕๕๘ เพื่ อใช้เป็ น เครื่องมื อในการกาหนดแนวทางส าหรับ
การดาเนินงานของภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยผู้ประกอบการ
โดยคาดหวังว่ากิจกรรมของภาคธุรกิจจะต้องไม่ก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบ หรือเข้าไป
แสวงหาผลประโยชน์ในบริเวณหรือพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง รวมทั้งต้อ งดาเนินการในลักษณะป้องกันการละเมิด
ด้วย ทั้งนี้ภาคธุรกิจจะต้องยึดแนวทางมาตรฐานสากลที่ให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไว้ใน UNGPs
UNGC แนวทางของ OECD และมาตรฐานอื่นๆ
แผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ข องสวี เดนได้ เน้ น การที่ ภ าคธุ ร กิ จ จะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การจัดทารายงานที่มีความโปร่งใส รวมทั้งสามารถสื่อสารให้เห็ นถึงความเสี่ยงและโอกาสในการทาธุรกิจที่
บริษัทต้องเผชิญ ผลกระทบต่อสังคมทั้งในด้านบวกและลบ ตลอดจนการจัดตั้งกลไกหรือกระบวนการเยียวยา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลสวีเดนได้ออกกฎหมายว่าด้วยการจัดทารายงานความยั่งยืนในภาค
ธุรกิจ ซึ่งกาหนดให้ภาคธุรกิจบรรจุประเด็นเรื่องความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดาเนินงาน และมีการ
จัดทารายงานผลอย่างตรงไปตรงมา
๔.๔ นาย Livio Sarandera ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Crisis Prevention and Rule of Law จาก
สานักงาน UNDP ประจาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่กรุงเทพฯ ได้หยิบยกตัวอย่างของการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติของประเทศโมซัมบิกที่ตนเคยให้คาแนะนาโดยมีขั้นตอนต่างๆ ที่สาคัญดังนี้
(๑) เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญ ของ UNGPs ให้ กับทุกภาคส่ว นโดยเฉพาะ
รัฐบาลและภาคธุรกิจ
(๒) กระบวนการจัดทา NAP จะต้องเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนร่วม ซึ่งต้องมีการ
กาหนดให้ ชัดเจนว่าหน่ ว ยงานหรื อองค์กรใดจะเป็น ผู้ นา ซึ่งในส่ ว นของประเทศโมซัมบิ กได้ แก่ กระทรวง
ยุติธรรม
(๓) กลุ่ ม บุ ค คลที่ จ ะต้ อ งให้ ค วามสนใจเป็ น พิ เ ศษได้ แ ก่ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะสมาชิกรัฐสภา ผู้พิพากษา และอัยการ
(๔) เปิ ดโอกาสรับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากหน่วยงานของสหประชาชาติ อาทิ
คณะท างานเรื่ อ งธุร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ UN และ UNDP รวมทั้ งการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กั บ
หน่วยงานของต่างประเทศ
(๕) จัดทา baseline study ที่ครอบคลุมในทุกประเด็นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือศึกษาสาหรับการ
จัดทา NAP ในลาดับต่อไป
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(๖) จัดลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหาสาคัญที่จะบรรจุอยู่ใน NAP ซึ่งจะต้องสะท้อน
ความเป็นจริงของสถานการณ์ในประเทศให้มากที่สุด
(๗) การจั ด ท า NAP จะต้ อ งศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร
ในระดับภูมิภาคและของประเทศอื่นๆ
๕. ยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคว่าด้วย CSR และสิทธิมนุษยชน
วิทยากรที่บรรยายในหัวข้อนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในภูมิภาค
อาเซี ย น ได้ แ ก่ Asian Institute of Management, Singapore Management University และ ASEAN
Studies Center ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้กล่าวถึงภาพรวมของประเด็นปัญหาในอาเซียนและโอกาสกับสิ่งท้า
ทายในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
(๑) ปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ในส่ ว นของผู้ ป ระกอบการในภาคธุ ร กิ จ ของอาเซี ย นที่ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการดาเนินงานในด้าน CSR จากรูปแบบเดิมที่เน้นการทาสาธารณประโยชน์หรือการ
กุศลไปสู่การทาธุรกิจที่ตอบสนองต่อสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดทากระบวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันผลกระทบทางลบที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจ และส่งเสริมแนวคิดเพื่อให้ธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
(๒) รั ฐ บาลสิ งคโปร์ ได้ อ อกกฎหมายและก าหนดโครงการต่ า งๆเพื่ อ ให้ ภ าคธุ รกิ จ มี ส่ ว น
รับผิดชอบในการรักษาสภาพแวดล้อมของประเทศ อาทิ โครงการว่าด้วยแผนการสีเขียว (Green Plan) ซึ่งมี
ขึ้น ภายหลั งการประชุม Earth Summit เมื่อ ปี ๒๕๓๕ การจั ดตั้ง Interagency Haze Task Force เมื่อ ปี
๒๕๓๗ และกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม มลพิ ษ ข้ า มพรมแดน (Transboundary Haze Pollution Act)
เป็ น ต้ น ซึ่ งโครงการและกฎหมายเหล่ านี้ จ ะมี ก ารก าหนดหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของภาคส่ ว นต่ างๆ ทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ
(๓) ยุทธศาสตร์ของอาเซียนว่าด้วย CSR กับสิทธิมนุษยชน จะต้องคานึงถึงประเด็นความ
เสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ปัญหาการยึดครองที่ดินทากิน ปัญหาการละเมิดสิทธิของแรงงาน โดยเฉพาะ
แรงงานย้ายถิ่น นอกจากนี้ ควรให้ความสาคัญกับประเด็นที่มีลักษณะข้ามชาติ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการ
ดาเนินงานที่สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ
(๔) ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะต้องมีกระบวนการจัดทาที่เปิดกว้างและโปร่งใสมีความชัดเจน
และสอดคล้องกับ กฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศที่สอดรับกับนโยบายการลงทุนจากต่างประเทศ
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกเยียวยาภายในประเทศ ตลอดจนการกาหนดกลไกการฟ้องร้องคดี
ระหว่างประเทศ
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(๕) สิ่งท้าทายสาหรับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภ าคดังกล่าว ได้แก่ การสะท้อน
ความเป็ น จริ งของแต่ล ะประเทศ เนื่ องจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ ง ๑๐ ประเทศยัง มีระดับการพั ฒ นา
ประเทศ ความต้องการตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกัน อุปสรรคที่สาคัญจึงได้แก่ การนายุทธศาสตร์
ดังกล่าวไปปฏิบัติให้บังเกิดผลในระดับชาติเนื่องจากประเทศสมาชิกยังอาจยึดโยงกับผลประโยชน์ของประเทศ
เป็นสาคัญในลาดับแรก ดังนั้น ยุทธศาสตร์จะต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถนาไปปรับใช้ได้สาหรับสมาชิกทุก
ประเทศ (not a uniform model)
(๖) โครงสร้างและกระบวนการตัดสินใจภายในของอาเซียนยังคงประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ
มากมายและแบ่งแยกเป็นส่วนๆ ขาดการบูรณาการ นอกจากนี้ ยังเป็นกระบวนการตัดสินใจจากบนลงล่าง
สิ่งที่จะต้องเร่งดาเนินการ คือ การผลักดันให้เกิดกระบวนการหารือข้ามสาขา (cross – sectoral discussion)
รวมทั้ งความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาศั ก ยภาพในระดั บ ชาติ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารด าเนิ น งานเพื่ อ รองรั บ
ยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคดังกล่าว
(๗) กล่ า วโดยสรุ ป ยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ ภู มิ ภ าคจะบั งเกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ได้ นั้ น จะต้ อ งมี
เจตนารมณ์ทางการเมืองจากทุกประเทศ มีกลไกทางด้านกฎหมายภายในประเทศรองรับ ประสิทธิภาพในการ
ทางานของศาลและกระบวนการยุติธรรมในประเทศ รวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารงานซึ่งเปิดโอกาสให้มี
การหารือและประสานงานระหว่างกลไกต่างๆ อย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาคโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๖. การเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง CSR และสิทธิมนุษยชนในภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
๖.๑ นาย Ian Hong จากบริษัทที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน ได้กล่าวบรรยายว่า CSR เป็นแนวคิด
การท าธุร กิ จ ที่ คานึ งถึงผลกระทบต่ อสั งคม แต่ ที่ ผ่ านมา บริษั ท จานวนไม่ น้ อ ยมองว่า CSR คื อ การสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร การดาเนินงานด้าน CSR จึงมีลักษณะเป็นกิจกรรมการกุศลหรือการบริจาคเงิน ทั้งนี้ การ
ดาเนิ นการตามหลัก CSR ไม่ได้จากัดเฉพาะเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้ อม การที่บริษัทต้องทารายงานเปิดเผย
ข้อมูลการดาเนินงานในเรื่องต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อความโปร่งใสและการทาให้สาธารณชนตรวจสอบได้ แต่
หลายบริษัทให้ความสนใจกับการทารายงานในเชิงกระบวนการโดยไม่เข้าใจความมุ่งหมายที่แท้จริง การทา
ความเข้าใจเรื่อง CSR และสิทธิมนุษยชนคือการทาให้ ภ าคเอกชนเห็ นว่าการทาสิ่งที่ดีและถูกต้องเป็นสิ่งที่
จ าเป็ น และมี เหตุผ ลสมควรทาในเชิงธุร กิจ ด้ วยเพราะเป็ น สิ่ งที่ ช่ วยให้ ธุรกิจมีค วามยั่งยืน หากไม่ท าธุรกิ จ
จะได้รับผลกระทบ และกระบวนการในการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจคือการทาการประเมินความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ดี ปัญหาในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คือความไม่ไว้วางใจระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชน จึ งต้องมีการปรับ ความเข้าใจเรื่อง CSR ในกลุ่ มผู้ ป ระกอบการเพื่ อให้ CSR เป็ นส่ ว นหนึ่งของ
วัฒนธรรมในการประกอบธุรกิจ
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๖.๒ นายเนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้แทนเครื อเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และ UNGC ประเทศไทย ได้
นาเสนอแนวทางการสร้างความเข้าใจเรื่อง CSR และสิทธิมนุษยชนแก่บริษัทในเครือ CP ทั้งในประเทศไทย
และในประเทศต่างๆ กว่า ๒๐ ประเทศว่า ในขั้น ตอนแรกต้องพยายามทาให้ ผู้ บริห ารระดับสู งเข้าใจและ
ยอมรับเรื่องดังกล่าวก่อน จากนั้นจะต้องทาความเข้าใจกับพนักงานของบริษัทในเครือทั้งหมดเพื่อสร้างความ
เข้าใจให้ตรงกัน ส่วนการทาความเข้าใจกับผู้ประกอบการใน supply chain นั้นเป็นความท้าทายเนื่องจาก
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็น SMEs และมีข้อจากัดในเรื่องการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้น บริษัทแม่จึงต้องสนับสนุ น
เครื่องมือ รวมทั้งต้องแปลข้อมูลต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อให้ SMEs เหล่านี้
เข้าถึงข้อมูล ได้ นอกจากนี้ บริ ษัท CP ยั งได้มีการกาหนดกิจกรรมที่ ต้องด าเนิ นการ มีการตั้ งเป้ าหมายที่
ต้องการบรรลุและมีการกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน รวมทั้งได้ โยงกิจกรรมหลักเข้ากับ UNGPs และ SDGs ด้วย
เช่น การกาหนดว่าจะทากิจกรรมการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนภายในปีหน้า และจะทาให้มีการ
ตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบการผลิตที่สาคัญได้ภายใน ๕ ปี เป็นต้น ในส่วนของการดาเนินงานในกรอบ UNGC
เครือข่าย UNGC ประเทศไทยเป็ น กลไกส าคัญ ที่จะช่ว ยให้ มีการนาหลั ก CSR และ UNGP ไปใช้ในวงกว้าง
ปัจจุบัน UNGC ประเทศไทยมีองค์กรสมาชิก ๖๘ องค์กร ในจานวนนี้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ๓๖ รายและเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs จานวน ๑๘ ราย ธุรกิจขนาดใหญ่จะมีบริษัทในเครือจานวนมาก หากธุรกิจเหล่านี้มีการ
ดาเนินการเรื่อง CSR และ UNGP อย่างจริงจัง จะทาให้การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวขยายไปสู่บริษัทรายย่อย
อื่นๆ ได้มากขึ้น ปัจจัยที่ทาให้ภาคเอกชนไทยหันมาให้ความสนใจเรื่องนี้มากขึ้น ได้แก่ การที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยกาหนดให้ บ ริษัทจดทะเบี ยนต้องจัดทารายงานความยั่งยืน โดยตลาดหลั กทรัพย์ได้มีการ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการก่อนจะให้มีผลบังคับใช้ในปี ๒๕๕๗ ส่วนปัจจัยอื่น ได้แก่ แรงกดดัน
จากภาคประชาสังคมและแรงกดดันที่เกิดจากการแข่งขันภายในภาคธุรกิจด้วยกันเอง
๗. ผลการประชุม
ผู้จัดการประชุมได้ประมวลความเห็นจากการอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการประชุมมา
จัดทาเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ควรคานึงถึงในการจัดทายุทธศาสตร์การส่งเสริม CSR และ
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเสนอต่อ AICHR พิจารณา โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๗.๑ วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ควรเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนตามที่ปรากฏในกฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน วิสัยทัศน์อาเซียนใน
ปี ค.ศ. ๒๐๒๕ และกรอบการดาเนินงานของกลไกอาเซียนที่เกี่ยวข้อง
๗.๒ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ CSR ว่ามิใช่เป็นเพียงการทากิจกรรมการกุศล แต่เป็นวิธีการ
ดาเนินธุรกิจบนหลักของการเคารพกฎหมาย ความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย ทั้งนี้ CSR มีความเกี่ยวโยงกับสิทธิมนุษยชนและครอบคลุมประเด็นต่างๆ อาทิ การใช้หลักธรรมาภิบาล

๑๐
การคุ้มครองสิทธิแรงงาน สิ ทธิผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม การให้ชุมชนมีส่วนร่วม และการ
พัฒนา
๗.๓ กรอบในการจัดทายุทธศาสตร์ ควรอ้างอิงตราสารระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค เช่น
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน UNGP UNGC ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการ
พื้นฐานและสิทธิในการทางาน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของอาเซียน แนวทางอาเซียนว่าด้วย CSR
ในส่วนที่เกี่ยวกับแรงงาน และมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับ CSR และสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล
๗.๔ การนายุทธศาสตร์ไปใช้ กับทั้งภาคธุรกิจและองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งองค์กรที่แสวงหา
กาไรและไม่แสวงหากาไรที่มีนโยบายหรือการดาเนินการที่ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ไม่ว่าองค์กรนั้นจะมีขนาดใด โดยคานึงถึงสถานการณ์ในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ การนายุทธศาสตร์ไปใช้ให้เกิดผล
จาเป็นต้องมีการทางานร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ รัฐบาล นักวิชาการ สหภาพแรงงาน และภาคประชาสังคม
๗.๕ บทบาทภาครั ฐ รั ฐ ควรสร้า งสภาพแวดล้ อ มที่ ส่ งเสริ ม การด าเนิ น ธุร กิ จ ตามหลั ก CSR
โดยคานึงถึงบริบทของแต่ละประเทศ เช่น การมีกฎหมายส่งเสริมการดาเนินการตามแนวทาง CSR และการ
ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การมีนโยบาย การปฏิบัติ และ
ระบบการบริหารงานภาครัฐที่ส่งเสริม CSR การให้รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามหลัก CSR และสิทธิมนุษยชนเพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชน การประกันว่าผู้ได้รับผลกระทบจะสามารถเข้าถึงและได้รับการเยียวยาอย่าง
มีประสิทธิผล การทางานร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการจัดทา NAP
๗.๖ บทบาทภาคเอกชน ภาคเอกชนควรยึดถือการดาเนินการตามหลัก CSR และสิทธิมนุษยชน
นาแนวทางที่จัดทาขึ้นในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศมาปรับใช้ในการดาเนินธุรกิจ มีส่วน
ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมาย SDGs ลดความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจที่จะทาให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ และ
ดาเนินการเพื่อประกันว่าผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาอย่างจริงจัง
๗.๗ บทบาทของสหภาพแรงงานและภาคประชาสังคม การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและการ
สร้างความตระหนักเรื่อง CSR และสิทธิมนุ ษยชนในภาคธุรกิจเอกชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ส่งเสริมการ
หารือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง CSR และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ และการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบ
การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ทาให้ กสม. ได้รับข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
กสม. เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนา UNGPs มาปรับใช้ภายในประเทศ รวมทั้งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ภาครัฐมีการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม
ดังกล่าว นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิ

๑๑
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้ทาบทามเชิญประธานคณะทางานว่าด้วยธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ ม าร่ ว มในการสั ม มนาที่ ค ณะอนุ ก รรมการฯ จะจั ด ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การน า UNGPs มาใช้
ภายในประเทศ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป
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