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ค�ำน�ำ
ผลจากรายงานการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาของสำ � นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ แ ก่
เรื่อง “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน” และ
เรื่ อ ง “มาตรฐานสากลในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” คณะผู้ วิ จั ย ได้ มี ข้ อ เสนอแนะ
ต่ อ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) ให้ จั ด ทำ � คู่ มื อ ตรวจสอบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งรอบด้ า น
(Human Rights Due Diligence หรือ HRDD) เพือ่ เป็นเครือ่ งมือสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานต่างๆ
ที่ตนรับแล้วอย่างแท้จริงและวัดผลได้ โดยการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านนั้น เป็นแนวทางสำ�คัญ
แนวทางหนึ่งที่หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business
and Human Rights หรือ UNGP) ได้แนะนำ�ให้ภาคธุรกิจดำ�เนินการ
สำ�นักงานฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน จึงร่วมกับสถาบันวิจัย
และให้ คำ � ปรึ ก ษาแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ ทำ � การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การตรวจสอบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และการจัดทำ�คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุ ร กิ จ การโรงแรม รวมทั้ ง รายการตรวจสอบ (checklist)
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการโรงแรม” ขึน้ โดยมีอาจารย์ สฤณี อาชวานันทกุล เป็นหัวหน้าโครงการ และได้ด�ำ เนินการจัดพิมพ์
เป็ น หนั ง สื อ เพื่ อ เผยแพร่ สู่ ส าธารณะในวงกว้ า ง โดยหนั ง สื อ การตรวจสอบสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งรอบด้ า น
(Human Rights Due Diligence: HRDD) เล่มนี้ เป็นหลักการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านที่เหมาะกับ
ภาคธุรกิจทุกประเภท โดยมีเนื้อหา 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) ที่มาและหลักการ HRDD (2) ผลการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ HRDD (3) รายละเอียดของกระบวนการ HRDD และ (4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สำ�นักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ภาคธุรกิจในการศึกษา ทำ�ความเข้าใจ และ
นำ�กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) ไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ภาคธุรกิจตระหนัก
ถึงการดำ�เนินการโดยการเคารพสิทธิมนุษยชน
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ทีม
่ า
หลั ก การตรวจสอบและประเมิ น ผลกระทบด้ า น
สิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence: HRDD)
ได้ รั บ การระบุ ไ ว้ ใ นหลั ก การชี้ แ นะว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ และ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ1 (UN Guiding Principles
on Business and Human Rights) ซึ่งเผยแพร่ตั้งแต่
พ.ศ. 2554 เป็นเอกสารที่จัดทำ�และเผยแพร่โดยสำ�นักงาน
ข้ า หลวงใหญ่ เ พื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ
(OHCHR) โดยการสนับสนุนของเลขาธิการสหประชาชาติ
มีศาสตราจารย์จอห์น รักกี้ (John Ruggie) จากมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ในฐานะผูแ้ ทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ
เ ป็ น ผู้ จั ด ทำ �  ห ลั ง จ า ก ที่ ค ณ ะ ทำ � ง า น ไ ด้ ไ ป เ ยี่ ย ม
สถานประกอบการและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในท้ อ งถิ่ น มากกว่ า
20 ประเทศ และมีการหารืออย่างกว้างขวางร่วมกับรัฐบาล
องค์กรธุรกิจ สมาคม องค์กร ภาคประชาสังคม องค์กร
ของกลุ่มแรงงาน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ

ผู้ลงทุน (Ruggie, 2011)
หลักการชี้แนะนี้เป็นผลจากแรงกดดันต่างๆ ต่อ
ภาคเอกชนทีม่ กี ารละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมาย ซึง่ เริม่ ต้น
จากบริษทั ข้ามชาติตา่ งๆ ทีก่ ารละเมิดสิทธิมนุษยชนหลาย
ประเภทและหลายระดับ เช่น สิทธิพลเมือง สิทธิทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แรงงาน เป็นต้น
ขณะที่ ก ลไกนานาชาติ ที่ มี อ ยู่ ล้ ม เหลวและไม่ เ พี ย งพอ
ในการจั ด การกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กิ ด ขึ้ น
ซึ่ ง ได้ รั บ การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ ากภาคประชาสั ง คม
เป็นอย่างมาก รักกี้เห็นว่าปัญหาของการรายงานต่างๆ
ที่มีอยู่คือ การวัดเชิงปริมาณไม่ตรงกับคุณภาพ ปัญหานี้
รวมถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ว่ า บริ ษั ท ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งรั บ รู้ ถึ ง สิ ท ธิ
ที่ตนเองส่งผลกระทบมากที่สุด การตีความเกี่ยวกับสิทธิ
ยังอาจจะกว้างเกินไปจนไร้ความหมายและเป็นมาตรการที่
ไม่มีประสิทธิภาพ (Harrison, 2013)

คำ�แปลภาษาไทยของ UN Guiding Principles on Business and Human เผยแพร่โดยสำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ http://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F08289.pdf
1
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หลักการชีแ้ นะเป็นกรอบสำ�หรับรัฐในการควบคุมให้
ภาคเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยการจัดทำ� “พิมพ์เขียว”
สำ�หรับบริษทั ต่างๆ เพือ่ เป็นมาตรฐานสากลในการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน และเป็นการนาเสนอแนวทางในการจัดการ

1

ความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไม่พึงประสงค์
โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ และประชาสังคม
เช่นเดียวกับจากรัฐต่างๆ โดยมีหลักการวางอยู่บนหลัก
3 ประการ คือ

1

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protect) คือรัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครอง ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก
องค์กรของรัฐหรือบุคคลที่สาม ซึ่งหมายรวมถึงองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ ด้วย

2

การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) องค์กรและบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรภาคธุรกิจมีหน้าทีใ่ นการ
เคารพสิทธิมนุษยชน

3

การเยียวยา (Remedy) เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น รัฐจะต้องจัดให้มีการเยียวยาที่เหมาะสม
รวมทั้งยังเรียกร้องให้องค์กรภาคธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน และเยียวยาเมื่อมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นด้วย ไม่ว่าโดยกิจการนั้นเองหรือการรวมกลุ่มองค์กรภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งได้
รวมกันเป็นสมาคมธุรกิจ (Ruggie, 2011)

หลักการตรวจสอบ
ด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence: HRDD)

ในหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business
and Human Rights)  ได้ระบุถึงกระบวนการ HRDD ไว้ใน
หลั ก การข้ อ ที่ 17-22 ซึ่ ง ได้ กำ � หนดกรอบเพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ
สามารถติ ด ตามประเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งจริ ง จั ง
โดยมุง่ หวังว่าองค์กรธุรกิจควรดำ�เนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนในการป้องกัน ลดความสูญเสีย
มี ก ารประเมิ น ผลกระทบต่ อ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ทีเ่ กิดขึน้ จริงและอาจเกิดขึน้ ได้และมีการติดตามผลกระทบ
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการสื่อสารต่อสาธารณะ เพื่อให้
แน่ใจได้ว่าผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการดูแลและเยียวยา
อย่างใส่ใจ

7

เนือ
้ หาในหลักการได้ระบุ
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับธุรกิจ ดังนี้
หลักการข้อที่ 17 องค์กรธุรกิจควรดำ�เนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน ในการป้องกัน ลดความ
สูญเสีย มีการประเมินผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ จริงและอาจเกิดขึน้ ได้ และมีการติดตามผลกระทบนัน้
อย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ มีการสือ่ สารต่อสาธารณะเพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจะได้รบั การดูแลและเยียวยาอย่างใส่ใจ

(1) ควรครอบคลุมผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่องค์กรธุรกิจอาจก่อหรือมีส่วนทำ�ให้เกิดขึ้น โดยผ่านกิจกรรม
ขององค์กรธุรกิจหรืออาจเชือ่ มโยงกับการผลิตหรือบริการขององค์กรธุรกิจ โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(2) ย่อมมีความต่างกันในเชิงความซับซ้อนตามขนาดขององค์กร ธุรกิจ ความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่รุนแรง และสภาพตามธรรมชาติกับบริบทการดำ�เนินการขององค์กรธุรกิจ
(3) ควรดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยยอมรับว่าการเสีย่ งต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจเปลีย่ นไปตามสถานการณ์
และบริบทในการดำ�เนินการขององค์กรธุรกิจ

หลักการข้อที่ 18 เพื่อที่จะวัดการเสี่ยงภัยในด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรธุรกิจควรระบุและประเมินผลกระทบ
ทางลบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริง หรือที่น่าจะเกิดขึ้นได้ที่องค์กรธุรกิจอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยกิจการ
ขององค์กรธุรกิจเอง หรือเป็นผลตามมาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจขององค์กรธุรกิจ โดยมีกระบวนการ ดังนี้
(1) ประเมินความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนภายในหรือภายนอกที่เป็นอิสระ
(2) จั ด ให้ มีการปรึกษาหารือ อย่างจริง จัง กับ กลุ่มที่อาจจะได้รับ ผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสียตามความ
เหมาะสมกับขนาดขององค์กรธุรกิจ สภาพและบริบทของการดำ�เนินการ
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ทีม
่ าและหลักการ HRDD ตามหลักการชีแ
้ นะว่าด้วย
ธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

1

หลักการข้อที่ 19 เพือ่ ป้องกันหรือลดผลกระทบทีม่ ผี ลในทางลบต่อสิทธิมนุษยชน องค์กรธุรกิจควรบูรณาการสิง่ ที่
ค้นพบจากการประเมินผลกระทบเข้ากับหน้าที่และกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องและดำ�เนินการตามความเหมาะสม
(1) การบูรณาการอย่างมีประสิทธิผลต้องมีสิ่งต่อไปนี้
(1.1)  องค์กรธุรกิจต้องมอบหมายให้มผี รู้ บั ผิดชอบทีเ่ หมาะสม ทำ�หน้าทีต่ ดิ ตามผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
(1.2) กระบวนการตัดสินใจภายใน การจัดสรรงบประมาณ และกระบวนการกำ�กับดูแล จะทำ�ให้มีการ
สนองตอบที่มีประสิทธิผลต่อผลกระทบดังกล่าว
(2) การกระทำ�ที่เหมาะสมจะต่างกันออกไปด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้
(2.1) องค์กรธุรกิจก่อหรือมีส่วนร่วมในการทำ�ให้เกิดผลกระทบในทางลบ หรือองค์กรธุรกิจเพียงแต่เข้าไป
เกี่ยวข้อง เพราะถูกโยงโดยตรงกับการดำ�เนินการผลิต ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ด้วย
(2.2) อำ�นาจการต่อรองขององค์กรธุรกิจในการแก้ปัญหา และดูแลผลกระทบทางลบ
หลักการข้อที่ 20 ในการหาความจริงว่าผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนกำ�ลังได้รับการดูแลหรือไม่ องค์กรธุรกิจ
ควรติดตามตรวจสอบประสิทธิผลของการแก้ปัญหา การติดตามตรวจสอบควรมีลักษณะ ดังนี้
(1) มีตัวชี้วัดด้านคุณภาพและด้านปริมาณที่เหมาะสม
(2) การหาข้อมูลสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ
หลักการข้อที่ 21 ในการแสดงความรับผิดของบริษัทผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น องค์กรธุรกิจควรจะมี
ความพร้อมที่จะสื่อสารเรื่องนี้กับภายนอก โดยเฉพาะเมื่อความกังวลนั้นถูกนำ�เสนอ หรือกระทำ�ในนามของผู้มีส่วน
ได้เสียที่ได้รับผลกระทบ องค์กรธุรกิจที่กิจการของตนหรือบริบทการดำ�เนินธุรกิจ ทำ�ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ควรจะรายงานอย่างเป็นทางการว่าองค์กรธุรกิจนั้นได้ดูแลผลกระทบเหล่านั้นอย่างไร
ในทุกกรณีการสื่อสารควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีรปู แบบและความถีท่ สี่ ะท้อนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรธุรกิจ และกลุม่ เป้าหมายของการสือ่ สาร
ควรจะเข้าถึงได้
(2) จัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารทีเ่ พียงพอทีจ่ ะประเมินว่าองค์กรธุรกิจได้ตอบสนองต่อผลกระทบทางสิทธิมนุษยชนอย่าง
เพียงพอแล้วหรือไม่
(3) ในทางกลับกันการสือ่ สารนัน้ ๆ จะต้องไม่กอ่ ให้เกิดความเสีย่ งต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ผลกระทบ บุคลากร หรือ
ข้อกำ�หนดที่ชอบธรรมในเรื่องความลับเชิงพาณิชย์
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หลักการข้อที่ 22 ในกรณีที่องค์กรธุรกิจถูกระบุว่าได้ก่อให้เกิดหรือมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชน องค์กร
ธุรกิจเหล่านั้น ควรจัดให้มีหรือร่วมมือในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยใช้กระบวนการที่ชอบธรรม
โดยสรุป กระบวนการการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เป็นหนึง่ ประเด็นสำ�คัญของหลักการชีแ้ นะ
ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึง่ กำ�หนดให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นความรับผิดชอบของบริษทั
บริษัทต้อง “รู้และแสดง” (Know and Show) ด้วยแนวทางต่อไปนี้

• การสร้างข้อผูกมัดด้านสิทธิมนุษยชนในนโยบายของบริษัท
• ทำ�งานเชิงรุกด้วยกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
• แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและชดเชยต่อกรณีการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น หรือไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้จากการดำ�เนินงานของบริษัท

กระบวนการตรวจสอบ
ด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
แม้จะมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบด้าน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งรอบด้ า นที่ แ ตกต่ า งกั น ตามบริ บ ท
ของธุรกิจ สิ่งสำ�คัญซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรตระหนัก คือ
การสร้างการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ที่ มี ค วามหมายไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ง านที่ ทำ � แล้ ว เสร็ จ สิ้ น ใน
ครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ในการสร้างความ
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รั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท และการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ฝ่ า ย
ภายในบริษัท กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้านเป็นเครื่องมือหลักในการแสดงความเคารพ
ในสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของบริ ษั ท อั น ประกอบด้ ว ยหลั ก การ
สำ�คัญตามที่ระบุไว้ในหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
5 องค์ประกอบ ดังนี้

การประกาศนโยบายและหลักการของบริษทั ทีว่ า่ ด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน (A Statement of Policy
Articulating the Company”s Commitment to Respect Human Rights) ซึ่งจะอธิบายต่อสาธารณะว่า
ธุ ร กิ จ จะดำ � เนิ น การอย่ า งไรในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ภายในและภายนอก
รวมถึงการระบุความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในโครงสร้างการทำ�งานของธุรกิจ
การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท (Assessment
of Actual and Potential Human Rights Impacts of Company Activities and Relationships) หมายถึง
การพิจารณาว่าใครที่ได้รับ / มีแนวโน้มได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำ�เนินงาน ซึ่งธุรกิจ
จะต้องทำ�งานร่วมกันโดยตรงกับผู้ที่ได้รับหรืออาจจะได้รับผลกระทบ เช่น พนักงาน ผู้จัดหาวัตถุดิบ
นักลงทุน ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
การบูรณาการนโยบายเข้ากับการประเมิน รวมถึงกลไกควบคุมภายในและภายนอก (Incorporating Into
Company Procedures and Addressing Impacts) เมื่อมีการระบุปัญหาและจัดลำ�ดับความสำ�คัญแล้ว
ธุรกิจต้องหาทางบรรเทาปัญหาผ่านการบูรณาการเข้าถึงการดำ�เนินงานของบริษัท วิธีการขึ้นอยู่กับ
ประเด็น แต่สว่ นใหญ่มกั ดำ�เนินการผ่านการให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมด้วยเครือ่ งมือและกระบวนการต่างๆ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องมีตั้งแต่ แรงงานไปจนถึงธรรมาภิบาลของบริษัท หากมีการทำ�งาน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยทำ�ให้บริษัทพัฒนานโยบายและกระบวนการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
การติดตามและการรายงานผลการดำ�เนินงาน (Tracking and Reporting Performance) การรายงาน
ทำ�ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียโดยเฉพาะนักลงทุนเข้าใจว่า ทำ�ไมบริษทั จึงให้ความสำ�คัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน
และมีประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ดบ้าง รวมทัง้ เผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึง่ แสดงถึง
ความโปร่งใสของธุรกิจได้ (International Tourism Partnership, 2014)
การแก้ไขให้ถูกต้องและเยียวยา (Remediation and Remedy) เมื่อบริษัทระบุได้ว่าบริษัทก่อให้เกิด
หรือมีสว่ นก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน บริษทั ก็ควรแก้ไขให้ถกู ต้อง หรือมีสว่ นร่วมกับ
การแก้ไขผ่านกระบวนการที่ชอบธรรม โดยจัดตั้งหรือมีส่วนในการจัดตั้งกลไกรับเรื่องร้องเรียนสำ�หรับ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมของตน เพือ่ ให้เรือ่ งร้องเรียนเหล่านัน้ ได้รบั การ
จัดการอย่างทันท่วงที และมีการเยียวยาโดยตรง
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2

ผลการทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับกระบวนการตรวจสอบ
ด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
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ผลการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
กระบวนการตรวจสอบด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

2

2
ผลการทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับกระบวนการตรวจสอบ
ด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

ภาพรวม
สถานการณ์และแนวโน้มของการตรวจสอบ
ด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านในภาคธุรกิจ

นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งมีการประกาศใช้
หลั ก การชี้ แ นะว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง
สหประชาชาติ มีหลายบริษัทและหลายภาคอุตสาหกรรม
ที่ เ ริ่ ม ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � กระบวนการตรวจสอบด้ า น
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ พร้อมกับความตื่นตัวของภาครัฐที่ต้องการป้องกัน
ไม่ให้มกี ารละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจ ดังเห็นได้จาก
การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องในช่วงไม่กี่ปีมานี้
ตัวอย่างส่วนหนึ่งของบริษัทที่มีจัดทำ�กระบวนการ
ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้าน เมือ่ จำ�แนกตามประเภท
อุตสาหกรรมมีดงั นี้ อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ เช่น
บริษทั เนสท์เล่ ซึง่ ร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก
ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ปฏิบัติการ
7 ประเทศ บริษัทโคคา-โคล่าได้จัดทำ�รายงานประเมิน
ผลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนห่ ว งโซ่ อุ ป ทานน้ำ � ตาลใน
ประเทศโคลัมเบียและกัวเตมาลา บริษทั Arla Foods ผูผ้ ลิต
อาหารจากนมในประเทศเดนมาร์กประเมินผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนในประเทศไนจีเรียและเซเนกัล อุตสาหกรรม

เสื้ อ ผ้ า และอุ ป กรณ์ กี ฬ า เช่ น Adidas อุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยว เช่น บริษัท Kuoni ซึ่งดำ�เนินธุรกิจการท่องเที่ยว
ดำ�เนินการในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร 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 ซึ่งดำ�เนินธุรกิจพลังงาน
ใน 30 ประเทศ เป็นต้น
ที่ผ่านมา มีการสำ�รวจความสนใจของบริษัทต่อ
การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน 2 ครั้งที่สำ�คัญ ได้แก่
การสำ�รวจของ Centre for Human Rights in Practice
มหาวิทยาลัย Warwick สหราชอาณาจักร และ The British
Institute of International and Comparative Law (BIICL)
ทีด่ �ำ เนินการร่วมกับบริษทั กฎหมาย Norton Rose Fulbright
เดือนสิงหาคม 2558 Centre for Human Rights
in Practice มหาวิทยาลัย Warwick สหราชอาณาจักร
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สำ�รวจนโยบายของบรรษัทข้ามชาติทั่วโลกจำ�นวน 225
บริษทั ในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ เครือ่ งนุง่ ห่ม เทคโนโลยี
อาหารและเครื่องดื่ม แร่ น้ำ�มันและก๊าซธรรมชาติ การเงิน
พบว่า มี 76 บริษัทที่ระบุว่ามีกระบวนการตรวจสอบด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Center for Human Rights
in Practice, 2015)
ส่วนปี 2559 The British Institute of International
and Comparative Law (BIICL) และบริษทั กฎหมาย Norton
Rose Fulbright จัดทำ�งานวิจัยเรื่อง Exploring Human
Rights Due Diligence พบว่า จากการทำ�แบบสอบถาม

ผู้แทนจากบริษัทต่างๆ ทั่วโลกจำ�นวน 152 แห่ง ทั้งบริษัท
ข้ามชาติ บริษทั ระดับชาติทงั้ ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ระหว่าง
เดื อ นมิ ถุ น ายน-กรกฎาคม 2558 โดย 2 ใน 3 เป็ น
ผู้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และสัมภาษณ์ผู้จัดการ
อาวุโสอีก 14 บริษัทจากธุรกิจ 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจที่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต (รวมถึง
พลังงานและเหมืองแร่)  การเงิน ยา และเทคโนโลยี ผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 50 ได้จัดทำ�กระบวนการตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (British Institute of
International and Comparative Law, 2016)

เหตุผลของธุรกิจ
ในการจัดท�ำ HRDD

เหตุผลที่ธุรกิจตัดสินดำ�เนินการ HRDD มักเกี่ยวข้องกับเหตุผล 3 ประการ ได้แก่ การลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ของบริษัท ความเสียหายทางธุรกิจจากการที่ไม่สามารถดำ�เนินการได้ตามแผนที่กำ�หนดไว้ และการบังคับจากรัฐ
การลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบริษัท จากการสำ�รวจพบว่า บริษัทที่เคยมีกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนมักมี
แนวโน้มที่จะดำ�เนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบในประเภทอุตสาหกรรม
และประเทศเดียวกัน
ธุรกิจส่วนหนึ่งยังเห็นว่าความเสี่ยงทางสิทธิมนุษยชนส่งผลต่อความเสียหายทางธุรกิจอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ในงานวิจัยของ Harvard Kennedy School”s Corporate Responsibility Initiative ซึ่งเก็บข้อมูล
ธุรกิจเหมืองแร่ น้ำ�มันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกพบว่า ต้นทุนจากการที่บริษัทขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น
คิดเป็นมูลค่า 27 ล้านเหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์ ซึ่งบริษัทไม่สามารถดำ�เนินการตามที่วางแผนไว้ได้ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมานี้
เป็นผลมาจากการที่บริษัทละเลยในการจัดการความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง (Shift, Oxfam and
Global Compact Network Netherlands, 2016)
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ผลการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
กระบวนการตรวจสอบด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

2

นอกจากความกังวลต่อความเสีย่ งทางชือ่ เสียงแล้ว แรงผลักดันจากภาครัฐก็มสี ว่ นสำ�คัญต่อการจัดทำ�การตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนรอบด้านของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น กฎหมาย Burma Responsible Investment Requirements ของ
สหรัฐอเมริกาที่กำ�หนดให้ บริษัทสัญชาติอเมริกันทุกบริษัทที่ลงทุนในเมียนมาร์ 500,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป ต้องจัดทำ�
รายงานด้านสิทธิมนุษยชนเสนอต่อกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา บริษทั โคคา-โคลา จึงได้เริม่ ต้นจัดทำ�รายงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน ผลจากการดำ�เนินการทำ�ให้บริษทั ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิหลายด้าน เช่น การเลือกปฏิบตั ิ
ทางเพศในการจ้างงาน ผู้หญิงได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชาย บริษัทจึงจัดอบรมให้ความรู้แก่บริษัทคู่ค้าเพื่อแก้ไขปัญหานี้
(Guest, 2013) นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ บริษัทโคคา-โคลา เริ่มต้นประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
น้ำ�ตาลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ดิน แรงงานเด็กและแรงงานบังคับใน 28 ประเทศ หลังจากเห็นว่าการดำ�เนินงานของบริษัท
ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิแรงงาน สิทธิเด็ก และสิทธิที่ดินในห่วงโซ่อุปทานอย่างไร (The Coca-Cola Company, 2015)

ผลจากการจัดท�ำ
HRDD ต่อธุรกิจ

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้ถึงกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน
เกิดขึ้นจากการดำ�เนินการของบริษัทและนำ�ไปสู่การแก้
ปัญหา และสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนใน
องค์กรและคู่ค้าทางธุรกิจ
ในงานวิจัยของ BIICL เปิดเผยผลสำ�รวจว่า บริษัท
ที่ดำ�เนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
พบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินงาน
ของบริษัท โดยปัญหาที่ค้นพบกว่าร้อยละ 74 ได้รับการ
แก้ไข และพบอีกว่าร้อยละ 74 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลที่ 3 ต่างจากผู้ที่ไม่ได้ดำ�เนินการตรวจสอบด้าน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งรอบด้ า น โดยมี เ พี ย งร้ อ ยละ 19
สามารถระบุผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการ
ดำ�เนินงานของบริษทั และร้อยละ 29 ทีเ่ ห็นว่าการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของบริษัทเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม
กระบวนการตรวจสอบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า ง
รอบด้าน ไม่เพียงเผยข้อมูลทีบ่ ริษทั อาจไม่เคยรับรูม้ าก่อน

แต่ยังสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน
ของบริ ษั ท ได้ อี ก ด้ ว ย ตั ว อย่ า งเช่ น การจั ด ทำ � รายงาน
ประเมินสิทธิมนุษยชนของยูนลิ เี วอร์ ทำ�ให้บริษทั รับรูข้ อ้ มูล
เกี่ยวกับสภาพการทำ�งานของแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษัทจนนำ�ไปสู่การแก้ปัญหา เช่น ลดชั่วโมงการ
ทำ � งานของพนั ก งานในประเทศไทย หลั ง จากพบว่ า
หนึ่งในผู้จัดหาวัตถุดิบของบริษัททำ�งานติดต่อกันโดยไม่มี
วันหยุด บริษัทจึงสั่งให้บริษัทคู่ค้าจัดทำ�แผนเยียวยา ซึ่งใช้
เวลาแก้ไขสามเดือนบริษทั จึงจะแน่ใจว่าพนักงานมีวนั หยุด
ทุก 7 วัน (Unilever, 2015) หรือการศึกษาแรงงานในประเทศ
เวียดนามซึ่งเป็นห่วงโซ่อุปทานของบริษัท พ.ศ. 2554
พบว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้ยูนิลีเวอร์จะมีนโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชน แต่ยนู ลิ เี วอร์กไ็ ม่ได้ตระหนักว่าการดำ�เนินการของ
บริ ษั ท คู่ ค้ า ในทางปฏิ บั ติ เ ป็ น อย่ า งไร เมื่ อ มี ก ารจั ด ทำ �
กระบวนการ HRDD ซึง่ ทำ�ให้ยนู ลิ เี วอร์เห็นช่องว่างระหว่าง
นโยบายกับการปฏิบตั ิ หลังจากนัน้ ผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ ตระหนัก
ถึ ง ความคาดหวั ง ด้ า นมาตรฐานแรงงานของยู นิ ลี เ วอร์
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มากขึน้ และได้รบั การฝึกอบรมและแนวปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ใหม่ของบริษัท ในปี 2558 ร้อยละ 70 ของบริษัทคู่ค้า
เหล่ า นี้ กั ง วลว่ า ยู นิ ลี เ วอร์ จ ะไม่ รั บ ซื้ อ สิ น ค้ า ของตนเอง
หากไม่จดั การปัญหาแรงงาน ปัญหาด้านชัว่ โมงการทำ�งาน
ที่มากเกินไปและการใช้แรงงานสัญญาจ้างได้รับการแก้ไข
เพราะพวกเขาเริม่ ตระหนักถึงความคาดหวังด้านมาตรฐาน
แรงงานของยูนิลีเวอร์มากขึ้น และได้รับการฝึกอบรมและ
แนวปฏิบัติตามนโยบายใหม่ของบริษัท (Wilshaw, Do,
Fowler, & Pham, 2016)  
การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ยั ง ส่ ง ผลต่ อ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
เมื่อผู้บริหารให้ความสำ�คัญต่อประเด็นนี้อย่างจริงจัง เช่น
ใช้เป็นหนึ่งในเหตุผลการตัดสินใจของบริษัท และนำ�ไปสู่
การเปลี่ยนทัศนคติของฝ่ายต่างๆ ได้ (Harrison, 2013)
การที่บริษัทพัฒนาผลการดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ของตนเองและสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงต่ อ โครงสร้ า ง
การทำ�งานภายในบริษัทได้ มากกว่าการดำ�เนินการเมื่อมี
ความท้าทายจากภายนอกเท่านั้น
จากการสำ�รวจของ German Global Compact
Network และ econsense เมื่อปี 2557 เกี่ยวกับปัจจัย
ที่ มี ผ ลต่ อ การจั ด ทำ � การตรวจสอบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
อย่างรอบด้านของบริษัท 39 แห่ง พบว่า นอกจากปัจจัย
ภายนอก ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสียและการที่บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
เครือข่ายด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแล้ว ปัจจัยภายใน
ซึ่งหมายถึงการที่ผู้บริหารระดับสูงแสดงความตั้งใจที่จะ
สนั บ สนุ น การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งจริ ง จั ง ผ่ า น
ช่องทางต่างๆ เช่น มีข้อผูกมัดทางนโยบาย การแสดงให้
เห็นว่าสิทธิมนุษยชนจะกลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ทางธุรกิจได้ ก็เป็นสิ่งสำ�คัญไม่แพ้กัน (Global Compact
Network Germany & econsense, 2014)
นอกจากนี้ กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้านถือเป็น “A Game-Changer” สำ�หรับบริษัท
ต่างๆ เนือ่ งจากสามารถเปลีย่ นความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั
กับสิทธิมนุษยชนจากการ “Naming and Shaming” ที่มา
จากผู้เล่นภายนอก ซึ่งสะท้อนความล้มเหลวของบริษัท
ในการปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน มาเป็ น “Knowing and
Showing” ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานของบริษัท แนวทาง
เช่นนีก้ อ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ บริษทั มากมาย แทนทีจ่ ะรอให้
นั ก รณรงค์ ห รื อ สื่ อ สร้ า งผลกระทบทางลบแก่ บ ริ ษั ท
(Harrison, 2013) การจัดทำ�รายงานการประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนทำ�ให้รัฐและองค์กรประชาสังคมซึ่งมี
บทบาทในการกำ�กับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บริษทั ตัง้ ประเด็นคำ�ถามทีถ่ กู ต้องได้ (The Myanmar Centre
for Responsible Business, 2015)

แนวโน้มของกระบวนการ
HRDD ในอนาคต
การจัดทำ� HRDD อาจไม่ใช่มาตรการเชิงสมัครใจอีกต่อไป เมือ่ รัฐบาลหลายประเทศเริม่ บังคับให้บริษทั ต้องจัดทำ�
รายงานด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้น เช่นเดียวกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆ
แนวโน้มของการบังคับทางกฎหมายยังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ไม่ว่าเป็นกลุ่มสหภาพยุโรปที่ได้ออกกฎระเบียบ EU
Non-Financial Reporting Directive of 2014 กำ�หนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีลูกจ้าง 500 คน
ขึ้นไป จัดทำ�รายงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ในรายงานต้องเปิดเผยนโยบาย ผลการดำ�เนินงาน และ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน รวมทัง้ เปิดเผยแนวทางการแก้ไข
ปัญหา (Business & Human Rights Resource Centre, 2014)  มีผลบังคับใช้ในปี 2560 ความตื่นตัวจากการละเมิด
16

ผลการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
กระบวนการตรวจสอบด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

2

สิทธิมนุษยชน ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายังก่อให้เกิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับใน
หลายประเทศ เช่น UK Modern Slavery Act 2015 ที่กำ�หนดให้บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้านเพื่อเป็นกรอบในการป้องกัน บรรเทาความเสี่ยงจากการค้าทาสสมัยใหม่ในห่วงโซ่อุปทาน California
Transparency in Supply Chain Act 2010 กำ�หนดให้ผู้ประกอบธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ขณะเดียวกัน องค์การระหว่างประเทศต่างๆ ได้จดั ทำ�แนวปฏิบตั สิ �ำ หรับกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้านอย่างต่อเนือ่ งโดยจำ�แนกตามรายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
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
คูม่ อื สำ�หรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในพืน้ ทีม่ คี วามขัดแย้งและมีความเสีย่ งสูงในปี 2554 คูม่ อื สำ�หรับอุตสาหกรรมเกษตร
OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chain ในปี 2559 อุตสาหกรรมน้ำ�มันและก๊าซธรรมชาติ
International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) ได้จัดทำ�แนวปฏิบัติด้านการ
ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจน้ำ�มันและก๊าซธรรมชาติ ในปี 2555

หลักการและแนวปฏิบัติระหว่าง
ประเทศอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
กระบวนการ HRDD

การจัดทำ�กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน ได้น�ำ เอาหลักการระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนมาบูรณาการ ตัวอย่างของ
หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ ป็ น กรอบอ้ า งอิ ง ในการดำ � เนิ น การ
กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ซึ่งส่วนหนึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว เช่น แนวปฏิบัติ
สำ � หรั บ บรรษั ท ข้ า มชาติ ข ององค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Guidelines for
Multi-national Enterprises) มาตรฐาน Global Reporting

Initiative (GRI) โดย Global Reporting Initiative (GRI)
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมทีย่ ง่ั ยืน (Standards on
Environmental and Social Sustainability) ในหลักเกณฑ์
ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance
Corporation: IFC) หรือมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ISO 26000 โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
การมาตรฐาน (International Organization for Standardization:
ISO)
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ความกังวลต่อการจัดทำ�  HRDD ของแต่ละธุรกิจ
มีหลายประการ ได้แก่ ธรรมชาติที่ซับซ้อนของธุรกิจ การที่
ธุรกิจไม่แน่ใจว่าตนเองจะต้องดำ�เนินการมากเพียงใดจึงจะ
ถือว่าครบถ้วน ประสิทธิผลของมาตรฐานเชิงสมัครใจ
ประการแรก เนื่องจากธุรกิจมีลักษณะที่ซับซ้อน
แยกย่ อ ย และมี ค วามหลากหลาย เช่ น ขนาดธุ ร กิ จ ที่
แตกต่างกัน การทำ�ความเข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชนที่มี
รายละเอียดปลีกย่อยควรจะดำ�เนินการอย่างไร มีลักษณะ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ประการต่อมา ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน มี คำ � ถามว่ า ธุ ร กิ จ ต้ อ งสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
มากเพี ย งใดจึ ง จะเพี ย งพอต่ อ การระบุ ค วามเสี่ ย งด้ า น
สิทธิมนุษยชน หลายครัง้ ปรากฏว่า ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง
มักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วยสาเหตุต่างๆ กัน
(Global Compact Network Germany & twentyfifty, 2014)
เช่น ถูกข่มขู่จากนายจ้าง หรือกฎหมายในประเทศนั้นๆ
ไม่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น จากการ
สำ�รวจความคิดเห็นของบริษัทในงานวิจัยเรื่อง Exploring
Human Rights Due Diligence ที่จัดทำ�โดย The British
Institute of International and Comparative Law (BIICL)
และบริ ษั ท กฎหมาย Norton Rose Fulbright พบว่ า
เมือ่ ดำ�เนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน บริ ษั ท จำ � นวนมากประสบกั บ ปั ญ หา
“แค่ไหนจึงจะพอ (How Far is Far Enough)” ข้อมูลจาก
บุคคลที่สามหรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
อาจใช้ไม่ได้ อีกทั้งยังมองว่าเป็นเรื่องยากในการเปลี่ยน
ความสนใจของบริษทั จากความเสีย่ งต่อธุรกิจมาเป็นความ
เสี่ยงหรือผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และการจัดการ
ความรับผิดชอบที่เกิดจากบุคคลที่สาม (British Institute of
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International and Comparative Law, 2016)
ประการสุดท้าย มีขอ้ สังเกตต่อหลักการชีแ้ นะว่าด้วย
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึง่ เป็นมาตรการ
เชิงสมัครใจมีประสิทธิภาพมากเพียงใดและเพียงพอต่อ
การปฏิบตั งิ านจริงหรือไม่ เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานเชิงสมัครใจ เช่น ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
หรื อ หลั ก ปฏิ บั ติ สำ � หรั บ บรรษั ท ข้ า มชาติ ข อง OECD
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจาก
หลายรั ฐ บาลไม่ ส ามารถจั ด การกั บ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่
ได้อย่างจริงจัง โดยเห็นว่ามีประเด็นสำ�คัญที่ควรคำ�นึงถึง
เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 3 ประการคื อ
ความโปร่ ง ใส (Transparency) การมี ส่ ว นร่ ว มและ
การตรวจสอบภายนอก (External Participation and
Review) และการติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่เป็น
อิสระ (Independent Monitor and Review) (Harrison, 2013)
ในด้านความโปร่งใส แม้จะมีการกล่าวถึงการสือ่ สาร
ภายนอกไว้ในหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
แต่ไม่ได้ระบุถงึ ความโปร่งใสทีค่ วรอยูต่ ลอดทัง้ กระบวนการ
รวมทั้งไม่ได้กำ�หนดมาตรฐานขั้นต่ำ�ที่ควรเป็นของการ
เผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะ ดังนัน้ สิง่ ทีค่ วรระบุเพิม่ เติมไว้
ในกระบวนการการตรวจสอบด้า นสิทธิมนุษ ยชนอย่ าง
รอบด้ า น คื อ การเผยแพร่ วิ ธี ก ารประเมิ น และผลของ
กระบวนการประเมิน ไม่วา่ เป็นความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน
ใดก็ ต ามที่ ค้ น พบ ขณะที่ ค วามโปร่ ง ใสมี ป ระโยชน์ ต่ อ
ทั้งบริษัทและกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน การเปิดเผยวิธีการประเมินและผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนยังเปิดโอกาสให้ผทู้ ดี่ �ำ เนินการตรวจสอบ
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งรอบด้ า นได้ รั บ ฟั ง ความเห็ น
จากผู้อื่นและสามารถนำ�มาปรับปรุงการทำ�งานได้
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ขณะเดียวกันยังทำ�ให้ผเู้ ล่นอืน่ ๆ เช่น ภาคประชาสังคม
นั ก วิ ช าการ ตั ว แทนจากสหประชาชาติ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
สามารถรับรู้ผลการดำ�เนินงานของบริษัทจากการเข้าถึง
ข้อมูล การประกาศเช่นนี้ทำ�ให้บริษัทได้ประโยชน์เพราะ
ทีผ่ า่ นมากระบวนการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนทีม่ อี ยูเ่ ดิม
มีปัญหา เช่น บริษัทอาจจะอ้างว่าได้ดำ�เนินการประเมิน
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว แต่ไม่มเี อกสารทีเ่ ปิดเผย
ต่อสาธารณะว่ากระบวนการเป็นอย่างไร
นอกจากนี้ ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังหรือ
ติ ด ตามการดำ � เนิ น การด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของบริ ษั ท
ตัวอย่างเช่น บางบริษทั อาจจะประกาศว่าตัวเองได้ประกาศ
ว่าได้ใช้กระบวนการการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
รอบด้าน แต่ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะว่าดำ�เนินการ
อย่างไร จากประสบการณ์ทผี่ า่ นมายังแสดงให้เห็นว่าบริษทั
มีแนวโน้มที่จะหาข้อยกเว้นไม่เปิดเผยข้อมูลเท่าที่ทำ�ได้
และต้องใช้กระบวนการยุติธรรม เช่น ศาลสั่งให้เปิดเผย
ข้ อ มู ล ดั ง นั้ น ความโปร่ ง ใสจึ ง เป็ น สาระสำ � คั ญ ของ
กระบวนการประเมิน บริษัทที่อ้างว่าได้ประเมินผลกระทบ
แล้วต้องดำ�เนินการเป็นประจำ�และเผยแพร่ทงั้ กระบวนการ
และผลของกระบวนการประเมิน บริษัทจึงจะสามารถ
ประกาศได้ว่าตนเองปฏิบัติตามหลักการการตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน หากปราศจากความ
โปร่ ง ใสแล้ ว กระบวนการดั ง กล่ า วก็ ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของรักกี้

2

นอกจากความโปร่งใสแล้ว มีข้อสังเกตว่าประเด็น
ที่รักกี้ไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก คือ การมีส่วนร่วมและ
การตรวจสอบภายนอก (External Participation and Review)
โดยต้องการวิธีที่เป็นรูปธรรมขึ้น แน่นอนว่าการตรวจสอบ
ตนเองเป็นแนวทางหลักของการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน แต่หลีกเลีย่ งไม่ได้ทตี่ อ้ งอาศัยการมีสว่ นร่วม
กับผู้เล่นภายนอกด้วยเช่นกัน เพราะดังที่ทราบกันดีว่า
ความตื่ น ตั ว ต่ อ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภาคธุ ร กิ จ
เริ่มต้นจากแรงกดดันภายนอก ดังนั้น การมีส่วนร่วมของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียจึงเป็นกลไกสำ�คัญ ในฐานะผูต้ รวจสอบความ
น่าเชื่อถือของวิธีการประเมินและข้อค้นพบ
ขณะเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ร ายงานน่ า เชื่ อ ถื อ และ
กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
มีประสิทธิภาพควรต้องมีผู้ประเมินอิสระภายนอกเพื่อ
ตรวจสอบว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
มาตรฐานสมัครใจต่างๆ รวมทั้งด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่
โดยทั่วไปมักว่าจ้างหน่วยงานภายนอกประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม ควรระวังว่าผู้ตรวจสอบ
เหล่านีม้ กั จะไม่คอ่ ยให้ความสำ�คัญกับสิทธิมนุษยชนมากพอ
หรือไม่เข้าใจประเด็นนี้ ตัวอย่างเช่น รายงานบริษทั แห่งหนึง่
ผูต้ รวจสอบไม่ได้พดู คุยกับแรงงานในโรงงาน ไม่ได้สมั ภาษณ์
ระหว่างการทำ�งาน หรือไปทีโ่ รงงาน ขณะทีไ่ ม่มแี รงงานเด็ก
อยู่หรือแจ้งการไปเยือนโรงงานล่วงหน้า (Human Rights
Watch, 2016)
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กระบวนการ HRDD ประกอบด้วย หลักการส� ำคัญตามทีร่ ะบุไว้
ในหลักการชีแ
้ นะของสหประชาชาติ 4 องค์ประกอบ ดังนี้

1

การประกาศนโยบายและหลักการของบริษัททีว่ ่าด้วยการเคารพ
สิ ทธิมนุษยชน

2

การประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มทีอ
่ าจเกิดขึ้น
จากกิจกรรมของบริษัท

3

การบูรณาการนโยบายเข้ากับการประเมินรวมถึงกลไกควบคุม
ภายในและภายนอก

4

การติดตามและการรายงานผลการด�ำเนินงาน

21

ในบทนี้จะเป็นการอธิบายกระบวนการ HRDD ว่าหลักการแต่ละข้อมีลักษณะอย่างไร และมีแนวทางการ
ดำ�เนินงานอย่างไร โดยเป็นการสังเคราะห์จากเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ละหลักการประกอบด้วย 3 ส่วนสำ�คัญ ได้แก่
หลักการทั่วไป วิธีการดำ�เนินการ และตัวอย่าง

3.1 การประกาศนโยบายและหลักการของบริษัททีว่ ่าด้วยการเคารพสิ ทธิมนุษยชน
โดยบูรณาการเข้ากับระบบประเมินความเสี่ ยงของบริษัท

หลักการทั่วไป
การประกาศนโยบายและหลักการว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัทสะท้อนความรับผิดชอบของบริษัท
ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และแสดงให้พนักงาน
ของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องและสาธารณะเห็นว่า บริษัทให้ความสำ�คัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน บริษัทต้องเปิดเผย
ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลและให้ความสำ�คัญต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน เมื่อมีการตัดสินใจทางธุรกิจ (Ethical Trading
Initiative, 2014)
นอกจากนี้ การประกาศนโยบายเป็นการกำ�หนดทิศทางและเป้าหมายทั้งหมดของบริษัท ดังนั้นนโยบายควรจะ
ผลักดันให้เกิดการจัดกิจกรรมต่างๆ ในบริษัทและได้รับการสนับสนุนจากทั้งองค์กร เพื่อทำ�ให้นโยบายเป็นไปได้จริง
ปัจจุบันมีบริษัทจำ�นวนมากเพิ่มประเด็นสิทธิมนุษยชนลงไปในนโยบายของบริษัทและถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
ธรรมาภิบาลของบริษัท
เนื่องจากประเด็นสิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย การบูรณาการเข้ากับระบบประเมินความเสี่ยงของบริษัท
จึงไม่ง่ายนัก และยังขึ้นอยู่กับกระบวนการ Due Diligence ที่มีอยู่ของบริษัทและโครงสร้างขององค์กร อย่างไรก็ตาม
กระบวนการดำ�เนินการพัฒนานโยบายอาจจะเป็นช่องทางที่ทำ�ให้เราได้รับข้อมูลที่สำ�คัญได้ นอกจากนี้ บริษัทยังต้อง
ตระหนักว่าการประเมินความเสีย่ งทางสิทธิมนุษยชนเป็นเรือ่ งเฉพาะเจาะจง ไม่วา่ จะเป็นกรอบแนวคิด การใช้มาตรฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนและผูเ้ ชีย่ วชาญ รวมถึงการให้ความสำ�คัญและทำ�งานร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทีส่ �ำ คัญคือกระบวนการนี้
สำ�คัญต่อการจัดระเบียบภายในบริษัทและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด (Global Compact Network Germany &
twentyfifty, 2014)
วัตถุประสงค์ของนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน คือ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็นการ
ชีใ้ ห้เห็นถึงช่องว่างของนโยบายบริษทั และแจ้งเตือนให้บริษทั รับรูถ้ งึ ความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน และยังอาจมีประโยชน์
ต่อนโยบายบริษัทที่มีอยู่เดิม ตัวอย่างเช่น นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อาจจะมุ่งเน้นเฉพาะปัญหาทางเทคนิค
โดยไม่ทันคิดถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิทธิของประชาชน มุมมองด้านสิทธิมนุษยชนช่วยทำ�ให้นโยบายของบริษัท
เข้มแข็งขึ้นเนื่องจากสอดคล้องกับหลักการสากล นอกจากนี้ ยังสร้างความไว้ใจกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและเริ่มทำ�
ความเข้าใจและจัดการกับปัญหาที่พวกเขากังวลด้วย (Global Compact Network Germany & twentyfifty, 2014)
การประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนยังส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนเห็นถึงความ
แตกต่างของบริษัทที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ การประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน
ยังบ่งบอกว่าบริษัทคำ�นึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการดำ�เนินธุรกิจ
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สิง่ ทีค่ วรคำ�นึงถึงในขัน้ ตอนการพัฒนานโยบาย คือ การให้ความสำ�คัญกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพราะช่วยให้บริษทั เห็นถึง
ช่องว่างของนโยบายกับการปฏิบัติจริง และลดการวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณะที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเผยแพร่นโยบาย
ดังนัน้ จึงจำ�เป็นต้องจัดให้มกี ารปรึกษาหารือกับผูท้ ม่ี สี ว่ นสำ�คัญในการพัฒนานโยบาย และต้องแน่ใจว่านโยบายครอบคลุม
ผู้ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบและผู้เปราะบาง ซึ่งหมายถึงแรงงานข้ามชาติ ผู้หญิง เด็ก ด้วยการปรึกษาหารือกับตัวแทน
ของพวกเขา นอกจากนี้ ยังต้องจัดให้มีคณะกรรมการของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพราะพวกเขาสามารถช่วยระบุตวั ชีว้ ดั และมาตรการทีส่ �ำ คัญได้ รวมถึงควรอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับการติดตามตัวชี้วัดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (UN Global Compact and OHCHR, 2011)

แนวทางการพิ จารณาเกีย
่ วกับ
นโยบายสิ ทธิมนุษยชน
แนวทางการพิจารณาเกีย่ วกับนโยบายสิทธิมนุษยชนสำ�หรับธุรกิจ อาจจำ�แนกได้ 2 รูปแบบ ซึง่ แต่ละบริษทั สามารถ
เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตนเอง ได้แก่ การเพิ่มเติมประเด็นสิทธิมนุษยชนเข้ากับนโยบายที่มีอยู่แล้ว และการพัฒนา
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นมาเฉพาะ โดยแต่ละรูปแบบมีแนวทางในการดำ�เนินงาน ดังนี้  

1

การเพิม่ ประเด็นสิทธิมนุษยชนลงในนโยบายทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ในการบูรณาการหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
เข้ากับระบบประเมินความเสี่ยงของบริษัท มีกรอบในการพิจารณาดังนี้
บริษัทควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ด้วยมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Lens)
เช่น นโยบายบริษทั แผนการดำ�เนินงาน แนวปฏิบตั ิ และรายงานต่างๆ ทีม่ อี ยู่ โดยอาจจะใช้มาตรฐาน
ทางธุรกิจและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เป็นเครื่องมืออ้างอิง
ผสานเข้ากับการจัดการความเสีย่ งและโอกาสของบริษทั ทีม่ อี ยูเ่ ดิม เช่น บูรณาการกระบวนการประเมิน
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเข้ า กั บ ระบบลงทะเบี ย นความเสี่ ย งของบริ ษั ท ซึ่ ง ซึ่ ง ระบุ ใ ห้ มี ค วามเสี่ ย งด้ า น
สิทธิมนุษยชนลงไปในใบงานระบุความเสี่ยงของบริษัทด้วย
ทำ�งานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิมโดยขยายหัวข้อในการอภิปราย โดยการเพิ่มประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชนเข้าไว้ด้วย กระบวนการดำ�เนินการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจะช่วยให้สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียใหม่ ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ทำ�งานในประเด็นนี้เฉพาะทั้งระดับชาติและ
ระหว่างประเทศ เช่น องค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) องค์การฮิวแมนไรท์วอตช์
(Human Rights Watch)
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การสร้ า งความตระหนั ก ภายในองค์ ก รให้ เข้ ม แข็ ง ว่ า แต่ ล ะฝ่ า ยสามารถสร้ า งผลกระทบด้ า น
สิทธิมนุษยชนได้อย่างไร ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับประเภทอุตสาหกรรม โอกาสและ
ความท้าทายในการบูรณาการแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนเข้ากับส่วนงานต่างๆ เช่น จัดสรรเวลาทำ�งาน
ร่วมกับแผนกต่างๆ ในสำ�นักงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยทำ�งานร่วมกับผูร้ บั ผิดชอบหลัก สัมภาษณ์
ผู้มีส่วนได้เสียภายในบริษัท จัดอบรมให้กับผู้จัดการระดับสูงของบริษัทเพื่อที่จะสามารถให้คำ�แนะนำ�
ในการลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสได้ (BSR, 2013)
การพัฒนานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นมาเฉพาะ (Develop Specific Human Rights Policies
Where Appropriate) ข้อดีคือ เป็นโอกาสในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกถึงความต้องการ
ของพวกเขา ส่งผลให้บริษัทสามารถกำ�หนดทิศทางในการจัดทำ�นโยบายสิทธิมนุษยชนได้ง่าย มีกรอบ
ในการพิจารณาดังนี้

2

พิจารณาหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและบรรทัดฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ อนุสัญญาด้านแรงงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) หรือไม่
นโยบายจะระบุภาพรวมและสรุปกระบวนการที่บริษัทจะดำ�เนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น
การกำ�หนดผู้รับผิดชอบ กระบวนการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย
ระบุความเสี่ยงทางสิทธิมนุษยชนที่บริษัทอาจมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบ โดยประเมินร่วมกับผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่มักระบุสิทธิแรงงานประเภทต่างๆ เช่น แรงงานเด็ก สิทธิในการ
รวมกลุ่มต่อรอง ความปลอดภัย การไม่เลือกปฏิบัติ

ระบุความคาดหวังของบริษัท ว่านโยบายนี้ใช้กับคู่ค้าและสายสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทหรือไม่

ไม่ว่าจะเป็นนโยบายโดดๆ หรือบูรณาการเข้ากับนโยบายของบริษัท อย่างน้อยที่สุดต้องประกอบด้วย การแสดง
ให้เห็นถึงพันธะทางนโยบายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมีมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็นจุดอ้างอิง
มีข้อกำ�หนดด้านสิทธิแรงงาน มีข้อกำ�หนดด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิแรงงาน ซึ่งควรจะมีการจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญและพิจารณาว่าการดำ�เนินงานของบริษัทก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทใดโดยเฉพาะ
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ขั้นตอนในการพั ฒนานโยบาย
ด้านสิ ทธิมนุษยชน
การพัฒนานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัต ซึ่งมักจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังนั้น
จึงควรเริ่มต้นจากการไม่คาดหวัง บริษัทหลายแห่งปรับปรุงนโยบายของบริษัทขณะดำ�เนินการ ซึ่งอาจจะมีขั้นตอน
ทีซ่ อ้ นทับกันระหว่างการจัดทำ�นโยบาย การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของบริษทั และการบูรณาการนโยบาย
ของบริษัทเข้ากับระบบการจัดการของบริษัท
ตัวอย่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนานโยบาย ได้แก่ ฝ่ายความยั่งยืน / ความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งสามารถขยายพันธะด้านความยั่งยืนของบริษัทด้วยการเพิ่มประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่า
มีการบูรณาการนโยบายไปใช้ในทางปฏิบัติ ฝ่ายกฎหมาย การตรวจสอบภายใน และฝ่ายกำ�กับเพื่อดูแลทำ�หน้าที่
ตรวจสอบทางกฎหมาย ผูบ้ ริหารระดับสูง ซึง่ เป็นผูส้ นับสนุนและอนุมตั นิ โยบาย นักลงทุนสัมพันธ์ การปรึกษากับผูม้ สี ว่ น
ได้ เ สี ยและการสื่ อ สารนโยบาย ฝ่ายทรัพ ยากรมนุษ ย์ และฝ่ายสื่อสารซึ่งต้องทำ�ให้ก ารสื่อทั้งในและนอกบริ ษัท
มีประสิทธิภาพ (Shift, Oxfam and Global Compact Network Netherlands, 2016)
ในเบือ
้ งต้นสามารถด�ำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) มอบหมายความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารระดับสูง เพื่อเร่งกระบวนการทำ�งาน
ทำ�งานร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการทั้งหมดของบริษัทในการพัฒนานโยบาย การนำ�
ไปใช้ และการทบทวนนโยบาย เนื่ อ งจากการจั ด ทำ � นโยบายมั ก เป็ น การ
ดำ�เนินการของผูบ้ ริหารระดับสูง ซึง่ มีหน้าทีล่ งนามรับรองนโยบาย และจัดสรร
ทรัพยากรที่จำ�เป็นต่อการนำ�นโยบายไปใช้
2) พิ จ ารณานโยบายบริ ษั ท ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามครอบคลุ ม ด้ า น
สิทธิมนุษยชนและช่องว่างทีม่ อี ยู่ หลายบริษทั ได้รบั หลักการด้านสิทธิมนุษยชน
แล้ว เช่น ลงนามในหลักการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global
Compact) แม้บริษัทที่ไม่ได้อ้างอิงถึงหลักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง
แต่บริษทั อาจจะมีแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนอยูแ่ ล้วในนโยบายด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย แรงงาน ความรับผิดชอบต่อชุมชน เป็นต้น บางครั้ง
การเริม่ ต้นด้วยการพิจารณาจากประเด็นสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ เช่น
สิทธิในการเข้าถึงน้ำ�สะอาด แรงงานบังคับ หรือการจับทำ�แผนผังประเด็น
สิทธิมนุษยชนที่สำ�คัญของบริษัทจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นว่ากิจกรรม
ของบริษัทเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างไร
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3) ระบุ ป ระเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ สำ � คั ญ ของบริ ษั ท วิ ธี ห นึ่ ง คื อ การจั ด การกั บ
ความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านทัง้ องค์กร เช่น บริษทั
ไอซีทีแห่งหนึ่งอาจจะให้ความสำ�คัญกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพ
ในการแสดงออก ขณะที่โรงงานย้อมผ้าให้ความสนใจกับผลกระทบเกี่ยวกับ
การจ้างงานเป็นพิเศษ รวมทั้งผลกระทบต่อสิทธิชุมชนจากการสร้างผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยน้ำ�เสีย และการใช้น้ำ�
4) ทำ�งานร่วมกับบุคลากรฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กฎหมาย จัดซื้อ
ความปลอดภัย ในกระบวนการสร้างความเข้าใจ ความรู้และทักษะ และมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน การทำ�งานภายในบริษัทเป็นโอกาสของการแปลภาษา
ที่เป็นนามธรรมของแนวคิดสิทธิมนุษ ยชนไปสู่ภ าษาของธุรกิจ เพื่อทำ�ให้
บุคลากรภายในบริษัทเข้าใจว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
5) ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุความคาดหวังและ
ผลตอบรับจากพวกเขา (UN Global Compact and OHCHR, 2011) การทำ�งาน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกจะช่วยให้รู้ว่าใครคือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทและกิจกรรมใดส่งผลต่อพวกเขา ขณะเดียวกัน ก็ทำ�ให้
บริษัทรู้ว่าประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำ�คัญของตนเองคืออะไร
6) นโยบายควรใช้ภาษาที่เฉพาะเจาะจงในประเด็นหลักที่ต้องการสื่อสาร และ
อธิบายชัดเจนว่าบริษัทจะดำ�เนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร
7) การอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
8) การสื่อสารนโยบาย ควรสื่อสารนโยบายไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องและคู่ค้า
ภายนอก รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทควรจะพิจารณาว่าการเผยแพร่ด้วย
วิธีการใดจะเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีบางประเด็นที่ควรพิจารณาได้แก่ การปรับปรุงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เช่น
บริษัทข้ามชาติต้องมีนโยบายที่สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทและกฎหมายของแต่ละประเทศ ต้องแปลนโยบายให้
เป็นภาษาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ไม่ควรจะขัดต่อนโยบายทั่วไปของบริษัท ตัวอย่างเช่น ในบางวัฒนธรรมการให้สินบน
เป็นเรื่องปกติ แต่ผิดหลักการระหว่างประเทศ
อีกประเด็นหนึ่งที่สำ�คัญคือ การตรวจสอบว่ามีการนำ�นโยบายไปใช้จริงและการติดตามผล ควรมอบหมายให้กับ
บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามว่านโยบายได้รับการนำ�ไปใช้หรือไม่ ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทเพียงพอต่อ
การบูรณาการนโยบาย มีการติดตามผลและมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำ�  แม้กระทั่งนโยบายที่ชัดเจนที่สุดก็ต้อง
มีการตีความ เจ้าของนโยบายควรเน้นจุดสำ�คัญในการดำ�เนินการกับประเด็นสิทธิมนุษยชน และควรมีช่องทางเข้าถึง
ผู้เชี่ยวชาญทั้งระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
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จากฐานข้อมูลหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึง่ เผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2559
พบว่า บริษทั ทีจ่ ดั ทำ�รายงานตามกรอบของหลักการชีแ้ นะฯ ร้อยละ 75 ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม
มีเพียงร้อยละ 7 เท่านัน้ ทีอ่ ธิบายชัดเจนว่ามีการจัดระบบความรับผิดชอบอย่างไร ตัวอย่างเช่น มีขอ้ มูลเกีย่ วกับพนักงาน
ที่รับผิดชอบการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน บทบาทหน้าที่ และระดับของการรับผิดที่สูงที่สุด ส่วนใหญ่เป็นบริษัท
ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ตัวอย่างเช่น นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทเนสท์เล่ จำ�กัด ได้ตั้ง Nestle
in Society Board คณะกรรมการที่รับผิดชอบโดยตรง ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกัน
ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง เป็นต้น คณะกรรมการนีท้ �ำ หน้าทีค่ วบคุม จัดทำ�กลยุทธ์
และจัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น (Shift & Mazars, 2016)

ตัวอย่างของเนือ
้ หานโยบาย
ด้านสิ ทธิมนุษยชน
ให้ภาพรวมเกีย
่ วกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ด้วยการเชือ
่ มโยงหลักสิ ทธิมนุษยชนกับนโยบายของบริษัท
ดังทีไ่ ด้ระบุไว้ในแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหนึง่ ในสามอันดับแรกของหลักการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัท

การอ้างอิงถึงหลักสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของ บริษัทโคคา-โคลา (The Coca-Cola Company) อ้างอิงจากหลักปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หลักปฏิบัติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และหลักการ
ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
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บริษัทแสดงให้เห็นว่าตนเคารพสิ ทธิแรงงานอย่างไร

H&M เคารพสิทธิมนุษยชนของลูกจ้างทุกคนในกลุม่ บริษทั และจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายของแต่ประเทศ พันธสัญญา
ของบริษัทระบุไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว เช่น นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและความเท่าเทียม และนโยบาย
การคุกคาม เพื่อให้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดตั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
ซึ่งใช้กับทั้งองค์กร ลูกจ้างคนใดที่มีความกังวลต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมของบริษัทสามารถแจ้งผ่าน
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนภายในได้
ผู้รับผิดชอบในการบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติ
และปรับปรุงนโยบายคือใคร
ยูนิลีเวอร์ในพื้นที่นี้รับผิดชอบโดย Unilever Chief Executive Officer ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
รวมถึงหัวหน้าฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร ฝ่ายกฎหมายและ
ฝ่ายความยั่งยืน รวมถึงรองประธานบริษัทฝ่ายผลกระทบทางสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกแผนกของบริษัทมีความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนในการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทจะด�ำเนินการอย่างไร
หากมีการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
เมื่ อ บริ ษั ท รู้ ว่ า ตนเองเป็ น สาเหตุ ข องผลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ก ระบวนการเยี ย วยา
(Shift, Oxfam & Global Compact Network Netherlands, 2016)

3.2 การประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มทีอ
่ าจเกิดขึ้น
จากกิจกรรมของบริษัท
การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเป็นสาระสำ�คัญของการเคารพ
สิทธิมนุษยชน บริษัทต้องเข้าใจการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการกระทำ�และปฏิสัมพันธ์ของ
บริ ษั ท (Ewing, 2011) การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น ความพยายามที่ จ ะสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า ง
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ความน่าเชื่อถือ การมีส่วนร่วม และมีข้อมูลที่เพียงพอกับการไม่สร้างภาระให้กับธุรกิจมากเกินไป วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการนี้คือ เพื่อให้บริษัทเริ่มดำ�เนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้านจากภายในองค์กร
ในการปกป้องสิทธิมนุษยชน บริษัทต้องเข้าใจว่าการดำ�เนินงานของตนก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกลุ่มใด ซึ่งผลกระทบนี้อาจไม่สามารถเห็นได้ชัดเจน ทำ�ให้บริษัทจำ�เป็นต้องทำ�งานร่วมกับตัวแทนของ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ (Global Compact Network Germany & econsense. 2014) การประเมินความเสี่ยงด้วยการ
ปรึกษาหารือกับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบช่วยให้สามารถระบุปญ
ั หา หามาตรการบรรเทา อีกทัง้ ยังเป็นการช่วยพิสจู น์ขอ้ ค้นพบ
และจัดลำ�ดับความสำ�คัญในการดำ�เนินการได้ ที่สำ�คัญคือ บริษัทต้องแน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้สามารถสื่อสาร
โดยตรงกับบริษัท โดยต้องจัดให้มีช่องทางการบรรเทาและเยียวยาชัดเจน
แม้ส�ำ หรับบริษทั ส่วนใหญ่แล้ว การเปลีย่ นจากพิจารณาความเสีย่ งของตนเองมาสูก่ ารให้ความสำ�คัญกับความเสีย่ ง
ต่อผู้อื่นเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงนี้จำ�เป็นต่อการดำ�เนินการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการชี้แนะ
ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

หลักการเบือ
้ งต้นของการประเมินความเสี่ ยง
ผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชน

การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนมีหลายรูปแบบขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของบริษทั เนือ่ งจากบริษทั อาจจะ
ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนมากนัก จึงสามารถนำ�การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights  
Impact Assessment) ที่ศึกษาและเผยแพร่โดยองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง เช่น สถาบันสิทธิมนุษยชน
เดนมาร์ก (Danish Institute for Human Rights: DIHR) ซึ่งเผยแพร่ทั้งหลักการและเครื่องมือสำ�หรับการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ
การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ ซึ่งมักประกอบด้วย การจัดทำ�ข้อมูล
พื้นฐานการวิเคราะห์ทางการเมือง การพัฒนาความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่ต้องการ การเลือกคำ�ถาม การสร้าง
ทางเลือกทางนโยบายและกิจกรรม การกำ�หนดว่าจะดำ�เนินนโยบายและกิจกรรมใดบ้าง การเฝ้าระวัง การประเมินและ
การเยียวยา (Graetz & Franks, 2013)
หลายบริษัทเริ่มต้นจากวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในระดับสากลก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวม
บางบริษัทเริ่มต้นจากการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นเฉพาะบริบทของตนเอง เช่น พื้นที่ปฏิบัติงาน
สินค้า และห่วงโซ่อุปทานของตนเอง
อย่างไรก็ดี ขัน้ ตอนแรกสุดบริษทั ควรเริม่ จากการพิจารณาความเสีย่ งของแต่ละประเทศด้วยการตรวจสอบรายงาน
กฎหมายและบันทึกเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนล่าสุด เช่น กฎหมายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นผูห้ ญิง แรงงานข้ามชาติ ผูพ้ กิ าร ฯลฯ
การตรวจสอบกฎหมายแรงงาน รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ
การระบุความเสี่ยงทางสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการดำ�เนินงานของบริษัทต้องคำ�นึงถึงความเสี่ยงทางตรงและ
ทางอ้อม โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเฉพาะเจาะจงและรอบด้าน โดยครอบคลุมไปถึง
คู่ค้าหรือผู้รับจ้างเหมาช่วงด้วย อาทิ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะอุตสาหกรรม และความเสี่ยงตามประเภท
สิทธิมนุษยชน
29

การประเมินความเสี่ยงสามารถดำ�เนินการตามขั้นตอนดังนี้
• รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
• จัดอันดับความเสีย่ งตามความรุนแรงและระดับความรับผิดชอบตามสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้น ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม อำ�นาจและอิทธิพล
• วิเคราะห์ข้อมูล
• กำ�หนดขั้นตอนการดำ�เนินงานและกระบวนการต่อไป
• ทำ�งานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและผู้เชี่ยวชาญจากข้อมูลที่เก็บรวบรวม
• จัดลำ�ดับความสำ�คัญโดยมุ่งไปที่ความเสี่ยงมากที่สุดก่อน
• พัฒนาแผนตามลำ�ดับเวลาในการจัดการปัญหาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ทัง้ ระยะสัน้
ระยะกลาง และความเสี่ยงระยะยาวอื่นๆ (Hamm & Scheper, 2012)

ข้อควรค�ำนึงในการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ ทธิมนุษยชน

• ใช้หลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติเป็นจุดอ้างอิง
• ต้ อ งมี ก ารประเมิ น ทั้ ง ความเสี่ ย งที่ ค าดว่ า จะเกิ ด และผลกระทบด้ า น
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไปแล้ว
• การประเมิ น ควรจะพิ จ ารณาทั้ ง กิ จ กรรมของบริ ษั ท เองและกิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทสินค้าและบริการจากคู่ค้าด้วย
• ควรจัดให้มีการปรึกษาหารือกับผู้ทีได้รับผลกระทบหรือผู้ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบทั้งภายในและภายนอก เช่น พนักงานบริษัท ชุมชนที่อาศัยอยู่
ใกล้เคียงเพือ่ เข้าใจความกังวลของพวกเขา โดยใช้ภาษาทีส่ อื่ สารกับพวกเขา
ได้มีประสิทธิภาพ
• ให้ความสนใจพิเศษต่อกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ผูเ้ ปราะบาง หรือคนชายขอบ
รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงที่แตกต่างกันของเพศชายและหญิง
• เนื่ อ งจากสถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมี ค วามเคลื่ อ นไหวอยู่ ต ลอด
ความเสีย่ งและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนควรได้รบั การพิจารณาอยูเ่ ป็น
ประจำ� ตัวอย่างเช่น ก่อนที่จะตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงการดำ�เนินงาน
• สำ�หรับห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อน บริษัทควรจะวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดและจัดลำ�ดับความสำ�คัญในการประเมิน
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• บริษทั พิจารณาแนวทางทีเ่ หมาะสมกับตัวเองและจัดลำ�ดับความสำ�คัญตาม
ความรุนแรงของผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
• วิเคราะห์กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ รวบรวมมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาว่ากิจกรรมรูปแบบใดของบริษัทที่คนกลุ่มนี้จะได้รับ
ผลกระทบ
• กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนสามารถบูรณาการเข้ากับ
การประเมินอื่นๆ และการจัดการได้ ตัวอย่างเช่น การประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นด้วย
นอกจากความเสี่ยงของบริษัท
• เมื่อสามารถระบุผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้ว ควรมีการป้องกันหรือ
บรรเทาปัญหา รวมทั้งเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว

เกณฑ์เบือ
้ งต้นเพื่ อพิ จารณาเลือกแนวทางการประเมิน
ผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชน
กระบวนการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทแตกต่างกันไป แม้ว่าแนวทางการ
ดำ�เนินการจะขึน้ อยูก่ บั บริบทของบริษทั บริษทั จะต้องรูว้ า่ ตนเองต้องการอะไร และเหตุใดจึงเลือกแนวทางดังกล่าว และ
สือ่ สารเพือ่ แสดงความโปร่งใส พร้อมทัง้ สร้างความเข้าใจกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยเฉพาะภาคประชาสังคม โดยอาจพิจารณา
จากเกณฑ์ดังนี้ (Global Compact Network Germany & twentyfifty, 2014)
ขอบเขตและจุดเน้น
• การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน หรือผลกระทบที่มีแนวโน้ม
จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว
• พิจารณาหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทุกด้าน หรือเน้นไปที่บางด้าน เช่น
สิทธิเด็กและสิทธิผู้หญิง
• พิจารณาผลกระทบทางลบเท่านั้น หรือผลกระทบทางบวกด้วย
• ระดับการครอบคลุมของกิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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• ระดับและจุดเน้นของการประเมิน เช่น ประเมินระดับบริษัท แผนกต่างๆ
ของบริษัท กิจกรรมของบริษัทในแต่ประเทศ พื้นที่เป้าหมายหรือพื้นที่
ซึ่งโครงการบริษัทตั้งอยู่ ห่วงโซ่อุปทานที่เฉพาะเจาะจง เป็นต้น
วิธีการและการบูรณาการ

• เวลาช่วงก่อน ระหว่าง หรือหลังจากกิจกรรมทางธุรกิจหรือโครงการ
• การประเมินสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ หรือการบูรณาการเข้ากับการประเมิน
ความเสี่ยงหรือผลกระทบอื่นๆ (เช่น การประเมินผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม)
• ระดับของมาตรฐานการเก็บข้อมูล เช่น การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพกับ
เชิงปริมาณ การตรวจสอบด้วยตัวชี้วัดหรือการตรวจสอบแบบเปิด
• ระดับของการระบุปัญหา การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้เสียทีม่ ศี กั ยภาพ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ การบูรณาการและการติดตามผล
• การบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรของตนเองอย่างเดียว หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญ
อิสระ

ตัวอย่างแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชน
ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของบริษัท

การประเมินความเสี่ยงของบริษัทในภาพกว้าง (Initial Company-Wide Risk Assessment) เริ่มจาก
ภาพรวมของพืน้ ทีซ่ งึ่ บริษทั สามารถสร้างผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนได้ จากนัน้ วิเคราะห์ตอ่ ว่าบริษทั
อ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนใดบ้างในอุตสาหกรรมของตนเอง ก่อนที่จะนิยามและจัด
ลำ�ดับความสำ�คัญของขั้นตอนต่อไปเพื่อบูรณาการกับ HRDD ตัวอย่างเช่น ระบุพื้นที่ซึ่งต้องมีการ
ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเชิงลึก รวมถึงการนิยามประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำ�คัญต่อบริษัท
ข้อจำ�กัดของแนวทางนี้คือ ไม่ใช่การพิจารณาเชิงลึกส่งผลให้มีโอกาสน้อยมากที่จะประเมินผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนตามความเป็นจริง และขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบ
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การประเมินผลกระทบระดับประเทศ (Assessing Impact at Country Level) เป็นการวิเคราะห์เชิงลึก
ว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างไร และห่วงโซ่
คุณค่าในพื้นที่หรือประเทศที่สำ�คัญซึ่งมีระดับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนสูง แนวทางนี้ส่งผลให้
บริษทั เข้าใจสาเหตุของผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนมากขึน้ และการพัฒนาวิธแี ก้ไขปัญหาทีเ่ หมาะกับ
แต่ละประเทศหรือท้องถิน่ และมีมมุ มองใหม่และการระบุความเสีย่ งและผลกระทบจากการแลกเปลีย่ น
โดยตรงกับผู้ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ยังเป็นบทเรียนเบื้องต้นในพื้นที่ให้กับบริษัทอื่นๆ และ
แผนกอื่นๆ ของบริษัท
ข้อจำ�กัดและความท้าทายของแนวทางนี้ คือ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรฐานการเก็บข้อมูล และอาจไม่เหมาะสำ�หรับการกับทุกพื้นที่ปฏิบัติการภายใต้เวลาจำ�กัด

การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในทุกพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัท (Regular Assessment of
Compliance Risks and Impacts at All Sites) เป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทและคุณภาพของการบูรณาการกับท้องถิ่น ประโยชน์ของแนวทางนี้คือ
ทำ�ให้เข้าใจบริบทด้านสิทธิมนุษยชนทีล่ กึ ซึง้ มากขึน้ และจัดการความท้าทายจากการเผชิญกับการจัดการ
ท้องถิ่น เป็นการสร้างมาตรฐานที่มาจากการพัฒนาวิธีดำ�เนินการและเครื่องมือด้านความเสี่ยง
ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ยังถือเป็นจุดคานงัดสำ�หรับมาตรการติดตามผ่าน
การบูรณาการเข้ากับธรรมาภิบาลของบริษัท
ข้อจำ�กัดคือ การรวบรวมข้อมูลและกระบวนการติดตามใช้ทรัพยากรมาก และการระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง
ขึ้นอยู่กับระดับของการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบและคุณภาพของกลไกเยียวยาในพื้นที่

การเลือกประเมินบางพื้นที่การผลิต (Compliance Assessment at Selected Production Sites)
เป็นวิธกี ารสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษทั เพือ่ พิจารณาภาพรวมและเปรียบเทียบ
พื้นที่ต่างๆ ว่ามีการดำ�เนินการตามนโยบายของบริษัทอย่างไร มีการระบุประเด็นสำ�คัญและความ
ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ใช้สำ�หรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในกระบวนการ HRDD แนวทางนี้
มีขอ้ จำ�กัดคือ ข้อมูลทีไ่ ด้ไม่เพียงพอต่อการระบุผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ จริง และการมีสว่ นร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบน้อยเกินไป
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การประเมินผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมุ่งเน้นมาตรฐานแรงงานและแรงงานเด็ก (Assessing
Impacts Along a Single Supply Chain, Focusing on Labour Standards and Children”s Rights)
แนวทางนี้ช่วยทำ�ให้บริษัทมีความเข้าใจลึกซึ้งต่อบริบททางสิทธิมนุษยชนและผลกระทบอย่างเฉพาะ
เจาะจงในระดับที่แตกต่างกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีการนิยามและแก้ปัญหาร่วมกับซัพพลายเออร์
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย และเพิม่ มุมมองให้กบั แผนการทำ�งานของบริษทั และระบบตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม
ยังเป็นการเลือกประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างจำ�กัด อีกทั้งการรวบรวมข้อมูลและกระบวนการติดตาม
ใช้ทรัพยากรมาก

ข้อควรพิ จารณาเกีย
่ วกับห่วงโซ่อุปทาน

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนสามารถเกิดขึน้ ได้ ทัง้ โดยตรงจากการดำ�เนินงานของบริษทั และสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ
สิ่งที่ควรพิจารณาคือ ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ก่อนที่จะดำ�เนินการประเมิน บริษัทต้องจัดทำ�
แผนผังห่วงโซ่อุปทานและบริการต่างๆ รวมทั้งจัดลำ�ดับความสำ�คัญ ดังนี้

• จัดทำ�แผนผังห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ จนสิ้นสุด
กระบวนการผลิต
• ระบุห่วงโซ่อุปทานที่สำ�คัญทั้งจำ�นวนและคุณค่า
• ทำ�ความเข้าใจว่าใครเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งคู่ค้าโดยตรง ผู้ผลิต
ผู้รับจ้างเหมาช่วง ผู้จัดหาแรงงาน

ตัวอย่างการประเมินผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชน
กระบวนการประเมินผลกระทบรายอุตสาหกรรม (Sector Wide Impact Assessment : SWIA) กรณีอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำ�งานร่วมกันระหว่าง The Myanmar Centre for Responsible
Business กับสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก (Danish Institute of Human Rights) และ Institute for Human Rights
and Business (IHRB) ในปี 2556 เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบรายอุตสาหกรรม มีขั้นตอนการทำ�งานดังนี้
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ก�ำหนดขอบเขตอุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ วในเมียนมาร์
(Scoping the Tourism sector in Myanmar)

วัตถุประสงค์
พัฒนาความรู้พื้นฐานเพื่อกำ�หนดพื้นที่เป้าหมายในการวิจัยเพื่อรวบรวมและทดสอบข้อมูล

ภารกิจ

• คณะผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำ�หนดกรอบกฎหมาย
ประเด็นแรงงานและที่ดิน
• การจัดทำ�แผนผังผู้มีส่วนได้เสีย
• การจัดให้มีการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการในและนอกประเทศ
เพื่อ ทำ�ความเข้าใจประเด็นที่สำ�คัญและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำ�
การประเมินผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผลลัพธ์ / เครือ
่ งมือ

• เอกสารเกี่ยวกับการกำ�หนดขอบเขต
• แผนการประเมินผลกระทบ
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การระบุปัญหาและประเมินผลกระทบ
(Identification and Assessment of Impacts)
วัตถุประสงค์
การพิสูจน์ความรู้พื้นฐานกับแหล่งข้อมูลชั้นต้นจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ในพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศเมียนมาร์

ภารกิจ
• คณะวิจัยเข้าไปยังพื้นที่ปฏิบัติการ 3 แห่งอย่างละสองครั้ง ซึ่งแต่ละครั้ง
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ อันได้แก่ ความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยและ
ที่ดิน ชุมชน กลไกการเยียวยา บริการสาธารณะและชุมชน การอพยพ
สิทธิทางวัฒนธรรม แรงงาน ความปลอดภัยและที่พักของลูกจ้าง
• รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งข้อมูลจากการเดินทาง
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก และสถาบันสิทธิมนุษยชนและธุรกิจ
เพื่อสอบถามรายละเอียดกับคณะวิจัยที่กรุงย่างกุ้ง
• ทำ�วิจัยเชิงเอกสารต่อ

ผลลัพธ์ / เครือ
่ งมือ
• แบบสอบถาม
• ข้อมูลสรุปทีใ่ ช้เป็นการภายในเกีย่ วกับประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนต่างๆ
ในประเทศเมียนมาร์
• นโยบายจริยธรรมในการวิจัย
• แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการวิจัยภาคสนาม
• สรุปการสัมภาษณ์
• รายงานว่าด้วยการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย
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การลดทอนและจัดการผลกระทบ
(Mitigation and Impact Management)

วัตถุประสงค์
กำ�หนดมาตรการที่จะช่วยหลีกเลี่ยง ลดทอน บรรเทาผลกระทบของอุตสาหกรรม

ภารกิจ
• สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดใน 3 ระดับ ได้แก่
รายอุตสาหกรรม ผลกระทบสะสม และระดับโครงการ เพื่อพิจารณา
แนวทางสำ�หรับบริษัทและรัฐบาลในการป้องกันและลดทอนผลกระทบ
ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้

ผลลัพธ์ / เครือ
่ งมือ
• รายงานสังเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลภาคสนาม
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การปรึกษาหารือและจัดท�ำรายงานประเมินผลกระทบฉบับสมบูรณ์
(Consultation and Finalizing of SWIA Report)

วัตถุประสงค์
นำ�เสนอข้อค้นพบและข้อสรุป รวมถึงข้อแนะนำ�ต่อตัวแทนของรัฐบาล ธุรกิจท่องเที่ยว
ที่วางแผนหรือดำ�เนินการทางธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ องค์กรประชาสังคม
สหภาพแรงงาน องค์กรระหว่างประเทศ

ภารกิจ
•
•
•
•

การจัดทำ�ร่างรายงาน
การแปลเอกสาร
การปรึกษาหารือในกรุงย่างกุ้งและเนปิดอว์
สัมมนาผ่านอินเทอร์เน็ตกับผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเทีย่ วในทวีปยุโรป องค์กร
ประชาสังคมและสมาคมธุรกิจ
• ตรวจสอบร่างรายงาน
• จัดทำ�รายงานฉบับสมบูรณ์ จัดพิมพ์และเผยแพร่

ผลลัพธ์ / เครือ
่ งมือ
•
•
•
•
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ร่างรายงานการประเมินผลกระทบทั้งภาษาอังกฤษและภาษาพม่า
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3.3 การบูรณาการนโยบายเข้ากับการประเมิน
รวมถึงกลไกควบคุมภายในและภายนอก
การบูรณาการข้อค้นพบจากกระบวนการประเมินผลกระทบเข้าไปในการทำ�งานของฝ่ายต่างๆ และขัน้ ตอนต่างๆ
ภายในองค์กร เป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่ค้นพบจากการประเมิน และวางกลไกการตัดสินใจ กลไก
งบประมาณ และกลไกควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ การดำ�เนินการนี้เกี่ยวข้องกับบุคคล
ที่สาม ซึ่งบริษัทต้องหาจุดคานงัดเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเขา นอกจากนี้ เมื่อมีกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน
เกิดขึ้น แม้จะมีการป้องกันแล้วก็ตาม ก็ต้องมีกลไกการเยียวยาด้วย
กระบวนการ “บูรณาการ” จะช่วยให้บริษัทนำ�ข้อค้นพบจากการประเมินผลกระทบ ดูว่าใครในบริษัทที่จะต้อง
มีส่วนในการจัดการกับผลกระทบและทำ�งานกับพวกเขา เพื่อตัดสินวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
การติดตั้งระบบควบคุมสำ�หรับจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในบริษัทเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการติดตามผลการ
บูรณาการเข้ากับการดำ�เนินงานของบริษัท กระบวนการควบคุมสามารถดำ�เนินการได้ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพของผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ ซึง่ มีการตรวจสอบความเสีย่ งเบือ้ งต้น การจัดทำ�แนวปฏิบตั ิ หรือการจัดทำ�รายการตรวจสอบ
และคู่มือสำ�หรับการปฏิบัติงานในพื้นที่อ่อนไหว คู่มือปฏิบัติสำ�หรับผู้จัดหาวัตถุดิบและการทำ�สัญญาร่วมกันระหว่าง
บริษทั กับลูกค้า และระหว่างบริษทั ผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ ซึง่ ต้องพิสจู น์ได้วา่ มีเครือ่ งมือทีล่ ดหรือกำ�จัดความเสีย่ ง และเพิม่ โอกาส
การเคารพสิทธิมนุษยชน

ขั้นตอนการด�ำเนินการ

• การสร้างวิธีบูรณาการอย่างเป็นระบบ บริษัทควรจะพิจารณาความ
เป็นไปได้ตา่ งๆ ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้แก่ สาเหตุ ผลลัพธ์ และความเชือ่ มโยง
ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น การลงมือปฏิบัตินั้นต้องอาศัยบุคคลอื่นๆ
หรือไม่ ใครควรจะได้รบั การเยียวยา บริษทั ต้องเปลีย่ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
(ซึ่ ง อาจเป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี่ ย ง) หรื อ ไม่ อย่ า งไร บริ ษั ท ควรจะ
ดำ�เนินการอย่างไรเพื่อสร้างและใช้อำ�นาจต่อรองต่อบุคคลที่สาม เช่น
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
• จัดลำ�ดับความสำ�คัญของผลกระทบเพือ่ ลงมือปฏิบตั ิ บริษทั จำ�เป็นต้อง
จัดลำ�ดับความสำ�คัญตามผลกระทบตามความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้ได้รับ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก ซึ่งต้องหารือกับผู้มีส่วนได้เสียที่
ได้ รั บ ผลกระทบหรื อ ตั ว แทนของพวกเขา โดยพิ จ ารณาว่ า ขนาดของ
ผลกระทบรุนแรงเพียงใด เยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้หรือไม่ จากนั้น
จัดทำ�แผนทีร่ ะดับความรุนแรงและความเป็นไปได้เพือ่ จัดลำ�ดับความสำ�คัญ  
39

• ระบุทางเลือกต่างๆ ในการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบ สามารถ
จำ�แนกตามเกณฑ์ต่อไปนี้
• ผลกระทบที่บริษัทก่อเองหรือมีส่วนร่วมในการก่อ
• การจั ด การกั บ ผลกระทบที่ เชื่ อ มโยงกั บ กิ จ การของบริ ษั ท
แต่บริษัทไม่ได้มีส่วนกระทำ�เอง
• การจัดการกับผลกระทบตั้งแต่เนิ่นๆ
• สร้างและอาศัย “จุดคานงัด” ในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ “จุดคานงัด”
(Leverage) หมายถึง ความสามารถของบริษทั ในการสร้างการเปลีย่ นแปลง
ในกิจกรรมขององค์กรใดก็ตาม ทีก่ อ่ ความเสียหาย บริษทั ควรใช้คานงัดของ
ตัวเองเป็นเครื่องมือในความพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของพันธมิตร
ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เงื่อนไขสัญญาและข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ เช่น บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding:
MoU) เพื่อกำ�หนดจุดคานงัด ในความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ที่ควรคำ�นึงถึง
ต่อไปนี้
• จุ ด คานงั ด กั บ รั ฐ บริ ษั ท สามารถนำ � หลั ก การทำ � สั ญ ญาที่ รั บ ผิ ด ชอบ
(Principles for Responsible Contracts) ซึ่ ง พั ฒ นาโดยผู้ แ ทนพิ เ ศษ
ขององค์การสหประชาชาติ ได้วางแนวทางว่าบริษทั ควรทำ�อย่างไรให้สญ
ั ญา
เหล่านี้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ ถ้าหากรัฐไม่เต็มใจที่จะใส่เนื้อหาว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเข้าไปในสัญญา บริษัทต้องหาช่องทางอื่น เช่น
ผ่ า นกระบวนการปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท การทำ � บั น ทึ ก ความเข้ า ใจกั บ
หน่วยงานความมั่นคง ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร และเข้าไป
หารื อ กั บ รั ฐ บาลในประเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้
อาจอ้างอิงมาตรฐานสากลในการทำ�สัญญากับรัฐหรือบริษัทร่วมทุน เช่น
IFC Performance Standards, Voluntary Principles on Security and
Human Rights หรือมาตรฐานแรงงานในอนุสัญญาหลักขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ มาตรฐานเหล่านีเ้ ป็นจุดอ้างอิงทีช่ ดั เจนและได้รบั
การยอมรับในวงกว้าง
• จุ ด คานงั ด ในการร่ ว มทุ น (Joint Venture) เมื่ อ ใดที่ บ ริ ษั ท จะร่ ว มทุ น
ทำ�ธุรกิจกับบริษัทอื่นสามารถสร้างคานงัดในประเด็นสิทธิมนุษยชนได้
ตั ว อย่ า งเช่ น พยายามร่ ว มทุ น กั บ บริ ษั ท ที่ “คิ ด ตรงกั น ” ถ้ า เป็ น ไปได้
ใช้อิทธิพลกำ�หนดโครงสร้างของการร่วมทุน อาจด้วยวิธีต่อไปนี้
• เลือกบุคลากรหลักทีเ่ ข้าใจและมุง่ มัน่ กับการเคารพสิทธิมนุษยชน
• บูรณาการการเคารพสิทธิมนุษยชนเข้าไปในเงื่อนไขของสัญญา
ร่วมทุน เช่น อ้างอิงมาตรฐานที่จะทำ�ตาม และมาตราที่เกี่ยวกับ
การควบคุมดูแลและการรายงาน
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• ขอรับทุนสนับสนุน เช่น เงินกู้ จากสถาบันที่กำ�หนดว่าลูกค้า
จะต้องทำ�ตามมาตรฐานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมบางอย่าง
• พยายามเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก
• ในกรณีที่เป็นผู้ร่วมทุนเสียงข้างน้อย บริษัทอาจหาทางสร้าง
จุดคานงัดด้วยวิธีอื่นๆ อาทิ
•   ส่งคนเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทร่วมทุน
•  เสนอให้มีเงื่อนไขการออกเสียงพิเศษสำ�หรับประเด็นที่เป็น
    ความเสี่ยงสำ�คัญด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การได้และใช้ที่ดิน
    การรักษาความปลอดภัย หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
•  เสนอให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทร่วมทุนต้องรับผิดชอบ
    ต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน
•  ส่งบุคลากรในบริษัทไปทำ�หน้าที่สำ�คัญๆ เช่น เรื่องสุขภาพ
    และความปลอดภัย ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นต้น
•  ใส่ ก ารประเมิ น โครงการในมิ ติ ต่ า งๆ เป็ น ครั้ ง คราวโดย
     ผู้ประเมินอิสระ เช่น ผลประกอบการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
    และสิทธิมนุษยชน เข้าไปในสัญญาร่วมทุน
•  บู ร ณาการบทสนทนาเกี่ ย วกั บ วิ ธี จั ด การผลกระทบด้ า น
    สิทธิมนุษยชนเข้าไปในการประชุมทางเทคนิคครั้งสำ�คัญๆ
• จุดคานงัดกับผู้รับเหมาหรือคู่ค้า บริษัทสามารถดำ�เนินการดังนี้
• คั ด กรองผู้ รั บ เหมาและคู่ ค้ า บนพื้ น ฐานของความทุ่ ม เทและ
ศักยภาพในการเคารพสิทธิมนุษยชนทีไ่ ด้รบั การยอมรับในสากล
• ประกาศว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นเงื่อนไขในการจัดซื้อ
จัดจ้างและต่ออายุสัญญา
• ระบุ ก ารทำ � ตามนโยบายด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของบริ ษั ท
สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในสากล หรือหลักการอื่นๆ ที่
สอดคล้องกัน เป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งในสัญญา
• รับมือกับความเสี่ยงใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดจากพฤติกรรมของ
ผู้รับเหมาในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
พวกเขาด้วยการรวมบุคลากรเหล่านี้เข้ามาในการอบรมด้าน
สิทธิมนุษยชนทุกครั้งที่ทำ�ได้
• ประกาศว่าบริษัทจะเพิ่มราคารับซื้อหรือทำ�ธุรกิจกับผู้รับเหมา /
คูค่ า้ มากขึน้ ในอนาคต เป็นการตอบแทนผลประกอบการทีด่ ดี า้ น
สิทธิมนุษยชน
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• ร่วมมือกับคู่ค้าในการหาคำ�ตอบว่า ธรรมเนียมการจัดซื้อจัดจ้าง
ของบริษัทของคุณนั้นสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดง
ความรับผิดชอบที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน จัดการแก้ไขแรงจูงใจ
ทางลบใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น
• ช่วยผู้รับเหมาในการพัฒนาความรู้และระบบ
• ให้คำ�แนะนำ� เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแทนที่จะขึ้นบัญชีดำ�บริษัทนั้นๆ
ทันที
• ประกาศให้ชัดเจนว่าถ้าหากผู้รับเหมาหรือคู่ค้าไม่เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม จะเกิดผลตามมาอย่างไร เช่น การกล่าวถึงข้อกังวล
ต่อสาธารณะ หรือแม้แต่การยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

นอกจากนี้ โดยปกติแล้วการหว่านล้อมจะมีความสำ�คัญอย่างยิ่งในฐานะวิธีส่งอิทธิพลในทุกระดับ ยกตัวอย่าง
เช่น ระหว่างผูจ้ ดั การด้านความปลอดภัยในพืน้ ทีโ่ ครงการกับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมัน่ คง และระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงกับ
รัฐบาล บริษัทอาจหว่านล้อมผ่านช่องทางสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการก็ได้ บริษัทควรมองหาโอกาสที่จะ
อธิบายและสาธิต “ประโยชน์ทางธุรกิจ” ของการเคารพสิทธิมนุษยชนให้พนั ธมิตรต่างๆ ได้รบั รู้ เช่น อธิบายว่าผลกระ
ทบด้านสิทธิมนุษยชนจะทำ�ให้ความขัดแย้งกับชุมชนมีต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างไร ในบางกรณีบริษัทอาจเสนอให้จัดตั้งคณะ
ทำ�งานร่วมกันระหว่างบริษัทกับภาครัฐ เพื่อรับมือกับประเด็นเฉพาะด้าน

ตัวอย่างการบูรณาการประเมิน
บริษทั AkzoNobel ซึง่ เป็นเคมีภณ
ั ฑ์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดทำ�โครงการตรวจเยีย่ มบริษทั ทีเ่ ป็นคูค่ า้ และจัดทำ�
แนวปฏิบัติให้กับพวกเขา เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของบริษัทได้ โครงการนี้เป็นเครื่องมือสำ�คัญของ
ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทซึ่งไม่ใช่การตรวจสอบบัญชี การตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติการของคู่ค้าจะมุ่งเน้นไปที่คู่ค้าที่สำ�คัญ
ซึ่งจะมีการแจ้งล่วงหน้า และดำ�เนินการโดยฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายความปลอดภัย และฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ซึ่งรวมกลุ่ม
เพื่อปฏิบัติภารกิจนี้โดยเฉพะ
การติดตามผลโดยคณะทำ�งานมีเป้าหมายเพือ่ ตรวจสอบว่า มีการดำ�เนินการตามแผนและติดตามความก้าวหน้า
บริษทั AkzoNobel เชือ่ ว่าการดำ�เนินการของตนจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับคูค่ า้ และผูร้ บั เหมาในประเด็น
สำ�คัญอย่างเป็นระบบ และคู่ค้าเห็นโอกาสทางธุรกิจจากโครงการนี้

42

รายละเอียด
กระบวนการ HRDD

3

3.4 การติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงาน
การติดตามผลทำ�ให้รู้ว่ากระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านได้ผลหรือไม่ และนำ�ไปสู่
การปรับปรุงหลายบริษทั การติดตามผลยังรวมถึงการติดตามการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ ลูกค้า และคูค่ า้ เนือ่ งจาก
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นได้ตลอดสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
รอบด้านที่มีประสิทธิภาพต้องมีวิธีการตรวจสอบที่ดี บริษัทสามารถพึ่งพาผู้ตรวจสอบภายในในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
ขั้นพื้นฐานในการติดตามผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นได้ แต่ก็ควรมีวิธีการอื่นๆ ในการตรวจสอบด้วย
การติดตามผลและการรายงานผลการดำ�เนินการมีความสำ�คัญเท่ากับการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
เพราะทำ�ให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง
เบือ้ งต้นธุรกิจควรจะบูรณาการเครือ่ งมือทีใ่ ช้อยูแ่ ล้วเข้าไปในกระบวนวิธรี ายงานภายในทีเ่ กีย่ วข้อง กระบวนการนี้
ควรรวมถึงสัญญาและการทบทวนเกี่ยวกับผลประกอบการ ตลอดจนการสำ�รวจและการตรวจสอบบัญชีโดยใช้ข้อมูล
ที่แยกตามเพศ กลไก ในการรับเรื่องร้องทุกข์ในระดับปฏิบัติการอาจมีประโยชน์ในการหาข้อมูล สนับสนุนที่สำ�คัญ
ในเรื่องประสิทธิผลของการเฝ้าระวังในเรื่องสิทธิมนุษยชน อย่างจริงจังโดยองค์กรธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย
(Ruggie, 2011)

ขั้นตอนการติดตามผล

• เลือกวิธีการติดตามผล บริษัทมีหลายวิธีในการติดตามผลการดำ�เนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน ตัวอย่างเช่น
• การรวบรวมข้อมูลจากเรือ่ งร้องเรียน เช่น ฮอตไลน์รบั เรือ่ งร้องเรียน กล่องรับ
ความคิดเห็น หรือคำ�ร้องเรียนจากตัวแทนสหภาพแรงงาน ซึ่งมีข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการละเมิดแรงงาน การทำ�งานล่วงเวลา
• การสำ�รวจความคิดเห็นลูกจ้าง ซึ่งมักจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนทีส่ �ำ คัญ ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์การเลือกปฏิบตั ิ ทัศนคติ
ของลูกจ้าง หรือการรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายบริหารจัดการ
• กระบวนการสอบบัญชีภายในซึ่งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
• รายงานระดับประเทศ ซึ่งจัดเตรียมโดยผู้อำ�นวยการระดับประเทศหรือ
ภูมภิ าคของบริษทั ซึง่ อาจจะมีขอ้ มูลเกีย่ วข้องกับสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
ของประเทศและที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• พัฒนาตัวชีว้ ดั ของบริษทั โดยเฉพาะบริษทั ไม่จ�ำ เป็นต้องเริม่ ต้นสร้างตัวชีว้ ดั
ขึน้ มาใหม่ แต่สามารถปรับปรุงจากตัวชีว้ ดั ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ซึง่ จัดทำ�โดยหน่วยงาน
ที่น่าเชื่อถือ เช่น ตัวชี้วัดของสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก สิ่งที่บริษัท

43

ควรจะพิจารณาเพื่อใช้ในการติดตามและรายงานผลการดำ�เนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชนคือ กระบวนการ สิ่งที่เกิดขึ้น และผลที่เกิดขึ้นตามมา
• การติดตามผู้จัดหาวัตถุดิบ และคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ หลายบริษัทเริ่มจัดทำ�
ระบบเฝ้าระวังห่วงโซ่อุปทาน โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการผลิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติของคู่ค้า
และการติดตามมีทง้ั การประเมินตนเองและการตรวจสอบโดยบริษทั ผูว้ า่ จ้าง
หากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน คู่ค้าต้องจัดทำ�แผนการปรับปรุง
• ตรวจสอบผลการดำ�เนินงาน หลายบริษัทจัดทำ�ระบบตรวจสอบข้อมูลที่
ได้รับจากกระบวนการติดตามผล ไม่ว่าจะเป็นการทำ�งานร่วมกับเครือข่าย
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน องค์การพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ
• การปรับปรุง การติดตามผลเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงการดำ�เนินการ
ของบริษัทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหลายด้าน ตัวอย่างเช่น ข้อผูกมัด
ทางนโยบายและการบูรณาการ เช่น การปรับปรุงนโยบายให้ทันสมัย
จากประเด็นการละเมิดสิทธิที่สำ�คัญ

แนวทางติดตาม
การบรรเทาและการเยียวยา

บริษทั ต้องจัดระบบทีส่ ามารถติดตามการบรรเทาและเยียวยาได้ และตรวจสอบว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยต้อง
จัดให้มีการตรวจสอบการบรรเทาความเสียหายและการเยียวยาที่เป็นอิสระ อีกทั้งยังต้องสร้างความไว้วางใจและ
ความร่วมมือระยะยาวในการปรับปรุงการทำ�งานมากกว่ายึดระบบตรวจสอบเป็นหลัก โดยบริษทั สามารถดำ�เนินการดังนี้
• จัดให้มีระบบตรวจสอบการตัดสินใจและการรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะในระดับบริหาร เช่น การจัดตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ
ด้านสิทธิมนุษยชน และกำ�หนดให้การประเมินและตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้านเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำ�เร็จขององค์กร
• จัดตั้งระบบตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ โดยมีผู้บริหารระบบสูง
เป็นผู้ตรวจสอบระบบนี้อีกขั้นหนึ่งอยู่เป็นประจำ�  มีการประเมินความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ต้องมีแหล่งข้อมูล
ที่เป็นบุคคลที่สาม และผู้เชี่ยวชาญด้านไตรภาคี หากมีความจำ�เป็น
• การวิเคราะห์หลักฐาน ถอดบทเรียน และจัดลำ�ดับความสำ�คัญในการ
ดำ�เนินการและป้องกันในระยะยาว โดยวิเคราะห์หลักฐานและเฝ้าระวัง
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ข้อมูล เพื่อระบุให้ได้ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นเมื่อใดและเพราะ
เหตุใด รวมถึงการเก็บบันทึกกรณีตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ใช้ในการประเมินและ
วิเคราะห์ หากเป็นไปได้ อาจจะให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ สะท้อนความคิดเห็น
ต่อการดำ�เนินการของบริษทั ทัง้ นี้ การใช้หลักฐานทีน่ า่ เชือ่ ถือจะช่วยในการ
วางแผนการทำ�งานในอนาคตได้ และเป็นการป้องกันปัญหาระยะยาว
การทำ�งานอย่างมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียอาจต้องใช้เวลาและทรัพยากร
มาก แต่คมุ้ ค่าในระยะยาว เพราะไม่เพียงแต่จะได้ขอ้ มูลเท่านัน้ ยังเป็นการ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความสัมพันธ์
• การสื่อสารภายในบริษัทและคู่ค้า โดยสื่อสารกับลูกจ้าง คู่ค้าและแรงงาน
ที่อยู่ภายใต้บริษัทคู่ค้าและในห่วงโซ่อุปทานรับรู้ถึงกระบวนการตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
• รายงานต่ อ สาธารณะเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการดำ � เนิ น การเพื่ อ คุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน  ในรายงานประจำ�ปีบริษัทควรระบุนโยบายของบริษัท
กลยุทธ์ และกิจกรรมของบริษทั ในการจัดการ บรรเทาและป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งเปิดเผยว่าบริษัทได้ดำ�เนินการอย่างไร เมื่อมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานของบริษัท
• สร้างเครือข่ายในการทำ�งานร่วมกัน โดยสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องต่างๆ ตัวอย่างเช่น บริษทั อืน่ ๆ สหภาพแรงงาน องค์กรรัฐ องค์กร
ประชาสังคม ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น (Ethical Trading
Initiative, 2014)

การสื่ อสาร
บริษัทควรจะจัดเตรียมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยการสื่อสารเชิงรุกกับผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับ
ผลกระทบและผู้อื่น บริษัทอาจจะรายงานผลการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการ รวมทั้งความ
พยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
บริษัทต้องให้ความสำ�คัญกับการสื่อสารด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในการดำ�เนินงานของบริษัททั้งการสื่อสาร
ภายในองค์กรและภายนอก
การสือ่ สารภายใน บริษทั ต้องแน่ใจว่าผูม้ สี ว่ นได้เสียจากทุกแผนกรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับกลไกการบรรเทาและเยียวยา
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลไกการเยียวยา เช่น ประเภทของเรื่องร้องเรียน
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วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ร้องเรียนพอใจกับผลลัพธ์หรือไม่ นอกจากนี้ การจัดทำ�แบบสำ�รวจความคิดเห็นลูกจ้าง หรือ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากลูกจ้าง ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้าใจผลกระทบที่เกี่ยวกับการจ้างงานได้
นอกจากนี้ ยังควรสือ่ สารความสำ�เร็จและจุดอ่อนภายในบริษทั ในวงกว้างเพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละข้อผูกมัดในการปรับปรุง
(Global Compact Network Germany & twentyfifty, 2014)
การสื่อสารภายนอก บริษัทต้องประกาศนโยบายและการดำ�เนินการด้านสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะ โดยการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ระบุผู้รับผิดชอบ กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
ในกรณีของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก การทำ�งานอย่างมีส่วนร่วมกับพวกเขาช่วยให้บริษัทรู้ว่าการดำ�เนินงาน
ของบริษัทมีประสิทธิภาพหรือไม่ และเพิ่มความชอบธรรมให้กับตัวชี้วัดและวิธีการติดตามผล บริษัทควรแน่ใจว่าใช้วิธี
สือ่ สารทีถ่ กู ต้อง เช่น ความยาว รายละเอียด ภาษาทีใ่ ช้ การติดต่อทางวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร รูว้ า่ ควรจะการสือ่ สาร
แบบเห็นหน้าหรือสื่อสารออนไลน์
การสือ่ สารกับผูถ้ กู ละเมิดสิทธิท�ำ ให้บริษทั ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการดำ�เนินงานของบริษทั และผลจากการ
แก้ไขปัญหาโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทอาจจะทำ�ผ่านที่ปรึกษาที่เป็นมืออาชีพ หรือด้วยการทำ�แบบสอบถามและพูดคุยกับ
ผู้ได้รับผลกระทบ ในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทตระหนักถึงผู้ได้รับผลกระทบ และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของพวกเขาได้ผ่านการสื่อสาร บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงพวกเขาที่เหมาะสม เช่น มีกลไกการเยียวยาที่เข้าถึงได้
และมีฝ่ายที่รับผิดชอบด้านชุมชนสัมพันธ์โดยตรง (Global Compact Network Germany & twentyfifty, 2014)

ตัวอย่าง
บริษัท ยูนิลีเวอร์ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับพนักงานทั่วโลกดังนี้

• ได้จัดทำ�เว็บไซต์ที่เรียกว่า “Social Impact Hub” ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกรณี
ตัวอย่างและแนวปฏิบตั ใิ นประเด็นแรงงานสัญญาจ้างและแรงงานข้ามชาติ
• มีไมโครบล็อกกิ้งภายในบริษัทแบบเดียวกับทวิตเตอร์ที่ชื่อ “Enhancing
Livelihoods” ทีใ่ ช้สง่ ข่าวภายในและภายนอกบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
และสิทธิแรงงาน
• ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ทุกวันสิทธิมนุษยชนสากลผู้บริหารจะสื่อสาร
ประเด็นสิทธิมนุษยชนกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานที่มีอยู่ทั่วโลกรับรู้ว่า
บริษทั ให้ความสำ�คัญต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงความท้าทายทีบ่ ริษทั
กำ�ลังเผชิญ (Unilever, 2016)
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3

แนวทางการจัดท�ำรายงาน
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนคาดหวังว่า บริษัทที่มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะรายงาน
ปัญหาและแจ้งว่าบริษัทได้ดำ�เนินการอย่างไร กรอบรายงานควรจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้
1) ธรรมาภิบาลของการเคารพสิทธิมนุษยชน (Governance of Respect for Human Rights)
2) กำ�หนดจุดเน้นของการรายงาน (Defining a Focus of Reporting)
3) การจัดการกับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำ�คัญ (Management of Salient Human Rights Issues)
แนวทางการจัดทำ�รายงานไม่ควรจำ�กัดอยูท่ ตี่ วั ชีว้ ดั เชิงปริมาณ แต่การให้ความสำ�คัญกับข้อมูลเชิงคุณภาพจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท
ตัวชี้วัดลักษณะของรายงานประเมินสิทธิมนุษยชนที่ดี ประกอบด้วย
• ธรรมาภิ บ าล รายงานได้ อ ธิ บ ายว่ า โครงสร้ า งธรรมาภิ บ าลของบริ ษั ท
สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่
• กระบวนการที่เฉพาะเจาะจง นอกจากการประกาศนโยบายของผู้บริหาร
แล้ว ในรายงานมีการกล่าวถึงกระบวนการนำ�หลักสิทธิมนุษยชนไปใช้
อย่างเฉพาะเจาะจงหรือไม่
• ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจง รายงานได้อ้างอิงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและ
สัมพันธ์กับการปฏิบัติการของบริษัทหรือไม่
• ตั ว อย่ า งที่ ชั ด เจน รายงานมี ตั ว อย่ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งว่ า นโยบายและการ
ดำ�เนินงานของบริษัทมีผลต่อการปฏิบัติหรือไม่
• มุมมองจากผู้มีส่วนได้เสีย รายงานอธิบายว่าบริษัทรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร
• ความท้ า ทาย บริ ษั ท ได้ อ ภิ ป รายความซั บ ซ้ อ นหรื อ ความท้ า ทายด้ า น
สิทธิมนุษยชนที่ประสบหรือไม่ และบริษัทจัดการอย่างไร
• การอ้างอิงตัวเลข รายงานของบริษัทรวมถึงข้อมูลเฉพาะด้าน ตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงบรรยายหรือไม่
• การดำ�เนินการในอนาคต รายงานได้ระบุแผนการของบริษัทเพื่อเคารพ
สิทธิมนุษยชนหรือไม่
• การบูรณาการแนวปฏิบัติ หากมีการอ้างอิงแนวปฏิบัติจากองค์กรต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในรายงานได้ แ สดงให้ เ ห็ น หรื อ ไม่ ว่ า แนวปฏิ บั ติ เ หล่ า นี้
มีประโยชน์กับการจัดการความเสี่ยงของบริษัท
• การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล หากไม่ใช่รายงานด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก
รายงานฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล
หรือไม่ เมื่อเทียบกับรายงานฉบับก่อนหน้านี้ (Shift, Global Compact
Network Netherlands & Oxfam 2016)
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รูปแบบการสือ่ สารอาจมีหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นการพบปะของบุคคลภายใน การสนทนาทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ และรายงานต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ การรายงานควร
ครอบคลุมหัวข้อและตัวชี้วัดที่กำ�หนดว่าบริษัทจะระบุและจะดูแลผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไร การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยอิสระในการรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนอาจจะทำ�  ให้เนื้อหาของรายงาน มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
(Ruggie, 2011)

ตัวอย่าง

ในปี 2553 บริษทั ฮิวเล็ตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard: HP) ทำ�งานร่วมกับ Business for Social Responsibility:
BSR) ซึง่ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำ�ไร และสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กจัดทำ�การประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน
การประเมินผลกระทบมีการระบุคำ�แนะนำ�ต่างๆ ว่าบริษัทควรทำ�อย่างไร เพื่อให้เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มแข็ง
มากขึ้น
บริษัทได้ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและบทเรียนที่ได้รับจากการประเมินไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั อุตสาหกรรมนี้ บริษทั ยังจัดทำ�ข้อมูลเกีย่ วกับความเสีย่ งทางสิทธิมนุษยชน
ที่สำ�คัญของบริษัทและพื้นที่อื่นๆ ที่บริษัทเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การปฏิบัติลูกจ้าง และการ
คุม้ ครองความเป็นส่วนตัวสำ�หรับการวิเคราะห์เชิงลึก บริษทั ได้แลกเปลีย่ นข้อมูลว่าการประเมินนำ�ไปสูค่ วามเปลีย่ นแปลง
ต่อธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชนในบริษัทอย่างไร และบริษัททำ�งานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและเครือข่าย
ความร่วมมือต่างๆ เพื่อให้เคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้นอย่างไร (BSR, 2013)
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4
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ นักสิทธิมนุษยชน
และเจ้าหน้าที่สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำ�นักงาน กสม.) คณะวิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่อ กสม. ดังต่อไปนี้

1

แนวทางส่งเสริมการประยุกต์ใช้คู่มือตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (คู่มือ HRDD) สำ�หรับบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรายงานผลประกอบการด้านความยั่งยืน
และการแสดง “ความเป็นผู้นำ�” ด้านธุรกิจที่ยั่งยืน

บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบกิจการโรงแรม ล้วนแต่
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ผลประกอบการของบริษัทด้านความยั่งยืน หรือความ
รั บ ผิ ด ชอบของธุ ร กิ จ ต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility: CSR) ซึ่งการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็น
หัวใจสำ�คัญ อีกทัง้ มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เหล่านี้นับวันจะยิ่งทวีความเข้มข้นและเรียกร้องให้บริษัท
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“พิ สู จ น์ ” ว่ า มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในด้ า นต่ า งๆ มากขึ้ น
ด้วยเหตุนี้ กสม. จึงควรส่งเสริม HRDD ในฐานะกระบวนการ
ที่ จ ะช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท สามารถแสดงความรั บ ผิ ด ชอบด้ า น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และปรั บ ปรุ ง ผล
ประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการใช้กระบวนการ
ดังกล่าวยังนับเป็นการแสดง “ความเป็นผู้นำ�” ด้านธุรกิจที่
ยัง่ ยืน เนือ่ งจากเป็นเครือ่ งมือที่ “ก้าวหน้า” กว่าการประกาศ
ว่าบริษัทดำ�เนินธุรกิจตามมาตรฐานความยั่งยืนต่างๆ

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

4

ในลำ�ดับต่อไป กสม. ควรหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในประเด็นต่อไปนี้

แนวทางการเผยแพร่และจัดอบรมเกีย่ วกับคูม่ อื HRDD

การบูรณาการผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตามกระบวนการ HRDD เข้ากับกฎ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับซีเอสอาร์และ/หรือความยั่งยืน สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน

บทบาทของ กสม. ในการให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ตาม
กระบวนการ HRDD

ความเป็นไปได้ในการใช้ผลรายงานการประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน ตามกระบวนการ HRDD
ในการมอบรางวัลทีเ่ กีย่ วข้องกับซีเอสอาร์ และ/หรือความยัง่ ยืนของ ตลท. อาทิ CSR Award ธรรมาภิบาล
ดีเด่น ฯลฯ

2

แนวทางส่งเสริมการประยุกต์ใช้คู่มือตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (คู่มือ HRDD) สำ�หรับบริษัท
นอกตลาดหลักทรัพย์: เน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

สำ�หรับบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กสม. ควรเน้นการสือ่ สารประเด็นทีว่ า่ กระบวนการ HRDD
เป็น “เครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยง” ที่สำ�คัญสำ�หรับ
บริษทั ทุกขนาด โดยเฉพาะในยุคทีก่ รณีละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยภาคธุรกิจถูกจับตามองในระดับโลก และรัฐบาลของ
คูค่ า้ ทัว่ โลกให้ความสนใจมากขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ่ งจากสามารถ
เปลี่ ย นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบริ ษั ท กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
จากการ “Naming and Shaming” ที่มาจากผู้เล่นภายนอก

ซึ่ ง สะท้ อ นความล้ ม เหลวของบริ ษั ท ในการปกป้ อ ง
สิทธิมนุษยชน มาเป็น “Knowing and Showing” ซึ่งเป็น
ผลการปฏิบัติงานของบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
มากมายรวมถึงด้านชือ่ เสียง แทนทีจ่ ะรอให้นกั รณรงค์หรือ
สื่อสร้างผลกระทบทางลบแก่บริษัทด้วยการเปิดโปงว่า
บริษัทมีส่วนในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในห่วงโซ่อุปทาน
หรือห่วงโซ่คุณค่าของตน
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นอกจากนี้ กระบวนการ HRDD ยังเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยในการ “สานสัมพันธ์” และปรับความเข้าใจระหว่างบริษทั
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้งกันในอดีต อาทิ สหภาพแรงงาน หรือชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากมีจุดตั้งต้นที่
“สิทธิมนุษยชน” ซึ่งมีนิยามและขอบเขตที่ชัดเจนระดับสากล

3

เตรียมความพร้อมของสำ�นักงาน กสม. ให้พร้อมตอบคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคู่มือ HRDD

กสม. ในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ของประเทศด้ า น ขององค์กร ให้มคี วามพร้อมในการตอบคำ�ถามจากภาคธุรกิจ
สิทธิมนุษยชน และเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ที่ธุรกิจคาดหวัง ในประเด็นต่างๆ ซึ่งปรากฎในคู่มือ HRDD และรายการ
รวมถึ ง เป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพในการออกคู่ มื อ HRDD ตรวจสอบทีเ่ กี่ยวข้อง
ควรอบรมเจ้าหน้าที่สำ�นักงานและปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

4

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม เพื่อเผยแพร่คู่มือ HRDD และจัดทำ�กรณีศึกษา
ที่ประสบความสำ�เร็จ

กสม. ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการโรงแรม อาทิ สมาคมโรงแรมไทย และการท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่คู่มือ HRDD และติดตามผล
การนำ�ไปใช้ เพื่อพัฒนาและรวบรวมกรณีศึกษาที่ประสบ
ความสำ�เร็จในการเยียวยาผลกระทบ และ/หรือการบรรเทา

ความเสี่ ย งด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของกิ จ การโรงแรมไทย
อั น เป็ น กุ ญ แจสำ � คั ญ ของการชี้ ใ ห้ บ ริ ษั ท อื่ น ๆ เล็ ง เห็ น
“ประโยชน์ทางธุรกิจ” ของกระบวนการ HRDD ต่อไป
ในอนาคต

จุดเริ่มต้นของการประสานงานดังกล่าว อาจเป็นการจัดทำ�  “โครงการ HRDD นำ�ร่อง” โดยร่วมมือกับสมาคม
โรงแรมไทย และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย โดยคัดเลือกหรือรับสมัครโรงแรมทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 3-5 แห่งแรก
โรงแรมเหล่านี้จะรับหลักการและแนวปฏิบัติ HRDD อย่างครบถ้วน แต่อาจแบ่งกระบวนการตรวจสอบรอบด้านหรือ
Due Diligence ด้านสิทธิมนุษยชนออกเป็นระยะๆ เพื่อให้เวลาในการศึกษาและบูรณาการกับการดำ�เนินธุรกิจ เช่น
ระยะที่ 1 ดำ�เนินกระบวนการตรวจสอบรอบด้าน สำ�หรับประเด็นสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงาน (รวมห่วงโซ่อปุ ทาน
เช่น บริษทั นายหน้าจัดหาแรงงาน) ระยะที่ 2 ดำ�เนินกระบวนการสำ�หรับประเด็นสิทธิมนุษยชนทีเ่ ก่ยี่ วข้องกับสิทธิชมุ ชน
และสิง่ แวดล้อม (รวมห่วงโซ่อปุ ทาน เช่น บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างโรงแรมใหม่) และระยะที่ 3 ดำ�เนินกระบวนการสำ�หรับ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มาเข้าพัก (รวมห่วงโซ่อุปทาน เช่น บริษัททัวร์) เป็นต้น
         โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ HRDD นำ�ร่องควรเป็นโรงแรมสัญชาติไทย มิได้เป็นบริษัทในเครือหรือผู้บริหารจัดการ
แบรนด์โรงแรมจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ HRDD ในภาคธุรกิจไทยเป็นหลัก
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ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

5

การติดตามผลการทำ� HRDD

กสม. จะมีบทบาทอย่างสูงในการติดตามผลการทำ� 
HRDD เนื่ อ งจากบริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ จ ะต้ อ งการทราบว่ า
กระบวนการที่ตนนำ�ไปปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอต่อการแสดงความเคารพในสิทธิมนุษยชน
หรือไม่ อย่างไร กลไกแก้ไขและเยียวยาสอดคล้องกับ
หลักการชี้แนะ UNGP หรือไม่ ฯลฯ บริษัทจะคาดหวัง
ความช่ ว ยเหลื อ จาก กสม. ในฐานะหน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
มากที่ สุ ด และ กสม. ก็ ค วรติ ด ตามผลการทำ �  HRDD
เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการนำ � คู่ มื อ HRDD ไปปฏิ บั ติ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ

6

4

และกระบวนการต่างๆ ในอนาคต
        ในการติดตามผลการทำ� HRDD และส่งเสริมอย่าง
ต่อเนือ่ งดังกล่าว กสม. อาจพิจารณาจัดตัง้ ฝ่ายหรือทีมงาน
เฉพาะสำ�หรับการให้ค�ำ ปรึกษาด้าน HRDD ต่อธุรกิจ ตัง้ แต่
ขั้นแรกๆ ของการนำ�คู่มือ HRDD ไปใช้ โดยสามารถ
ให้คำ�ปรึกษาเป็นรายๆ ไป หรือลงนามบันทึกความเข้าใจ
กับบริษัทที่ประสงค์จะให้ กสม. มีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบัติตาม HRDD ดังตัวอย่างความร่วมมือระหว่่างบริษัท
เนสท์เล่ กับสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก (ดูเพิ่มเติมที่
www.humanrights.dk/projects/nestle-partnership)

การสร้างแรงจูงใจสำ�หรับกิจการขนาดย่อมหรือขนาดปานกลาง (SME)

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในธุรกิจโรงแรมมักดำ�เนิน
กิจการขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เมือ่ เผชิญกับกระบวนการ
HRDD ซึ่งทั้ง “ใหม่” สำ�หรับตนเอง และ “ใหญ่” ในแง่ของ
ขอบเขตที่จะต้องดำ�เนินการ อาจขาดแรงจูงใจที่จะทำ� 

HRDD เนื่องจากมองว่าตนขาดแคลนทรัพยากรทั้งในแง่
เงินทุน เวลา และความรู้ความเชี่ยวชาญ กสม. สามารถ
มีบทบาทในการสร้างแรงจูงใจสำ�หรับ SME ในการจัดทำ� 
HRDD ได้ โดยใช้วิธีต่างๆ ประกอบกัน เช่น

• จัดทำ�เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights
Risk Self-assessment) สำ�หรับธุรกิจ SME และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
กสม. และภาคีเครือข่าย
• จัดทำ�และเผยแพร่กรณีศึกษา SME ที่มีธรรมเนียมปฏิบัติเป็นเลิศ (Best
Practice) ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
• ทำ�งานเชิงรุกในการเชื่อมโยงให้ SME รู้จักกับนักสิทธิมนุษยชน องค์กร
พัฒนาเอกชนด้านสิทธิ และสถาบันวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ยินดีให้ค�ำ ปรึกษา
แนะแนวด้านสิทธิโดยสมัครใจหรือในราคาไม่แพง
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