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เกริน
่ น�า
คู่มือเล่มนี้เหมาะสำาหรับผู้ประกอบการที่เข้าใจพื้นฐานของ “สิทธิมนุษยชน” บ้างแล้ว และสนใจที่จะแสดง
ความรับผิดชอบของบริษทั ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนทีช่ ดั เจนและเป็นระบบยิง่ ขึน้ ตามหลักสากล โดยเขียนจากมุมมอง
ของภาคธุรกิจบนพื้นฐานของเอกสารระหว่างประเทศ และคำานึงถึงบริบทของการประกอบการในประเทศไทย

6

6

เกริน
่ น�ำ

1

“สิ ทธิมนุษยชน” คืออะไร?
“สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” คื อ ชุ ด หลั ก การและมาตรฐานพื้ น ฐานซึ่ ง มี เ ป้ า หมายที่ จ ะรั บ ประกั น ศั ก ดิ์ ศ รี เสรี ภ าพ
และความเท่ า เที ย มให้ กั บ มนุ ษ ย์ ทุ ก คน ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในปี 1948 ระบุ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
พื้ น ฐาน 30 ประการ ประกอบกั บ กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
(International Covenant on Economic, Socia l and Cultural Rights ย่อว่า ICESCR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights ย่อว่า ICCPR)
และพิ ธี ส ารเลื อ กรั บ (Optional Protocol) อี ก สองฉบั บ รวมกั น เป็ น “ตราสารสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศ”
(International Bill of Human Rights)
หลั ก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกำ า หนดว่ า (1) ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ เ ป็ น สิ ท ธิ ต ามธรรมชาติ ติ ด ตั ว มาแต่ กำ า เนิ ด
(2) สิทธิมนุษยชนเป็นสากลไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ (3) สิทธิมนุษยชนไม่สามารถแยกส่วนได้ว่าสิทธิใดมีความสำาคัญ
กว่ า อี ก สิ ท ธิ ห นึ่ ง (4) ต้ อ งเคารพความเสมอภาค และการเลื อ กปฏิ บั ติ ถื อ เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(5) ประชาชนและประชาสังคมย่อมมีส่วนร่วมในการเข้าถึง และเลือกรับประโยชน์จากสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง
สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม และรั ฐ ต้ อ งมี ม าตรการในการปกครองประเทศโดยใช้ ห ลั ก นิ ติ ธ รรม
และตรวจสอบได้ (อมรา พงศาพิชญ์, 2557)
ในแง่กฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ
ยชนโดยเฉพาะ
ในหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
าพของชนชาวไทย และหมวดที
และหมวดที่ ่ 55 แนวนโยบายพื
แนวนโยบายพื้น้ นฐานแห่
ฐานแห่งงรัรัฐฐ ส่ส่วนรัฐธรรมนู
ธรรมนูญญ
แห่งราชอาณาจั
ทธศั
กราช 2560 บัพุญทญั
ว้ในหมวดที
27 ่ บั2ญญั
“บุคคลย่
ราชอาณาจักกรไทย
รไทย พุฉบั
บลงประชามติ
ธศัตกิไราช
2559 ่ บั3ญเช่ญันติไมาตรา
ว้ในหมวดที
เช่ตนิว่ามาตรา
27อมเสมอกั
บัญญัติวน่า
ในกฎหมาย
มีสิทธินแในกฎหมาย
ละเสรีภาพและได้
ความคุภ้มาพและได้
ครองตามกฎหมายเท่
าเทียมกัน ชายและหญิ
มีสนิทธิชายและหญิ
เท่าเทียมกันง
“บุคคลย่อมเสมอกั
มีสิทธิรแับละเสรี
รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่
าเทียงมกั
การเลื
ิโดยไม่
เป็นธรรมต่
ไม่วเ ป็่าด้นวธรรมต่
ยเหตุคอวามแตกต่
างในเรื
งถิ่นก�คำวามแตกต่
เนิด เชื้อชาติ
ภาษา
มี สิ ท ธิอเ ท่กปฏิ
า เทีบยัตมกั
น การเลื
อ กปฏิอบุบคั ตคล
ิ โ ดยไม่
บุ ค คล ไม่
ว่ า ด้ ว่อยเหตุ
า งในเรื
่ อ งถิเพศ
่ น กำ าอายุ
เนิ ด
ความพิ
สภาพทางกายหรื
อสุขภาพ
คคลอฐานะทางเศรษฐกิ
จหรืคอคล
สังคมฐานะทางเศรษฐกิ
ความเชื่อทางศาสนา
เชื้อชาติการภาษา
เพศ อายุ ความพิ
การ สถานะของบุ
สภาพทางกายหรื
สุขภาพ สถานะของบุ
จหรือสังการ
คม
ศึความเชื
กษาอบรม
หรือความคิ
ดเห็กนษาอบรม
ทางการเมืหรื
องออัความคิ
นไม่ขัดดต่เห็อนบทบั
ญญัติแห่องรัฐอัธรรมนู
อเหตุญอญัื่นตใดิแห่จะกระท�
ำมิไญ
ด้
่อทางศาสนา
การศึ
ทางการเมื
นไม่ขัดญต่หรื
อบทบั
งรัฐธรรมนู
มาตรการที
่รัฐก�จะกระทำ
ำหนดขึา้นมิไเพืด้ ่อมาตรการที
ขจัดอุปสรรคหรื
อส่งน้ เสริ
สิทมธิให้
หรืบอคุ เสรี
ภาพได้เช่สนทิ เดีธิยหวกั
บุคภคล
หรือเหตุอนื่ ใด
ร่ ฐั กำาหนดขึ
เพืมอ่ ให้
ขจัดบอุุคปคลสามารถใช้
สรรคหรือส่งเสริ
คลสามารถใช้
รือบเสรี
าพ
อืได้่นเช่หรื
ก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุแก่คนพิ
การ ผูผู้ส้ดูง้ออายุ
ยโอกาส
อมไม่
นการ
นเดีอยเพืวกั่อคุบ้มบุครองหรื
คคลอื่น อหรือ�ำอนวยความสะดวกให้
เพื่อคุ้มครองหรืออำาแนวยความสะดวกให้
เด็ก สตรี
คนพิกย่าร
หรือถผูือ้ดว่้อาเป็
ยโอกาส
เลื
กปฏิถบือัตว่ิโาดยไม่
เป็นธรรมตามวรรคสาม...”
ย่ออมไม่
เป็นการเลื
อกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม...”
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ภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิ ทธิมนุษยชน
ได้แก่

ปัจจุบนั ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลัก 7 ฉบับ จากทัง้ หมด 9 ฉบับ

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women: CEDAW)

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC)

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights: ICCPR)

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR)

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination
of All Forms of Racial Discrimination: ICERD)
อนุสัญญาว่าด้ด้ววยการต่
ยการต่ออต้ต้าานการทรมานและการประติ
นการทรมานและการปฏิบบัตัติหิหรืรืออการลงโทษอื
การลงโทษอื่น่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment: CAT)

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD)

8

เกริน
่ น�ำ

1

พิ ธีสารทีไ่ ทยเข้าเป็นภาคีแล้วมี 5 ฉบับ ได้แก่

พิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (Optional Protocol
to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women : CEDAW-OP)

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ว่าด้วยการขายเด็ก โสเภณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับ
เด็ก (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children,
Child Prostitution and Child Pornography: OP-CRC-SC)

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน (Optional Protocol
to the Convention of the Rights of the Child on a Communication Procedure : CRC-OP-IC)

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ว่าด้วยสภาวะความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ (Optional
Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed
Conflict: OP-CRC-AC)

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Optional Protocol to the
International Convention on the Rights of Persons with Disabilities: OP-CRPD)

9

รัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในเบื้องแรกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นภายในเขตอำานาจรัฐ รัฐมี
พันธกรณีตามสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศใน 3 ระดับ ดังนี้
หน้าที่ในการเคารพ (Obligation to Respect) หมายถึง การที่รัฐต้องไม่เข้าไปแทรกแซงการใช้สิทธิ
ของประชาชน และไม่ทาำ การใดๆ (กระทำาหรือละเว้นการกระทำา) ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเอง

หน้าที่ในการคุ้มครอง (Obligation to Protect) หมายถึง รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล มิให้ถูกละเมิดสิทธิจากบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นใด โดยรัฐต้องมีมาตรการดูแลไม่ให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิ แต่หากเกิดการละเมิดรัฐต้องเข้ามาดูแลให้การคุ้มครอง

หน้าทีใ่ นการทำาให้สทิ ธิเกิดผลในทางปฏิบตั ใิ นการจัดทำา และอำานวยการให้เกิดขึน้ จริง (Obligation
to Fulfill) หมายถึง การที่รัฐต้องดำาเนินการเชิงรุก (Positive Steps) ในการรับรองหรือประกันสิทธิ
ของประชาชน เช่น การสร้างกรอบ ทางกฎหมายและนโยบาย รวมถึงการมีมาตรการต่างๆ ทีจ่ ะช่วยให้
ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิดังกล่าว การช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้ใช้สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับ
การรับรองในกฎหมายภายใน และตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

ผูป้ ระกอบการจำานวนมากยังไม่คดิ ว่าการดำาเนินธุรกิจเกีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชน แต่ในความเป็นจริง สิทธิมนุษยชน
เกีย่ วข้องกับทุกกระบวนการของการทำาธุรกิจ ตัง้ แต่วธิ ปี ฏิบตั ติ อ่ พนักงาน สภาพการทำางาน วิธปี ฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า วิธปี ฏิบตั ิ
ต่ อ แรงงานหรื อ ผู้ จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต่ อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ป ระกอบการ และอื่ น ๆ
อีกมากมาย หลายประเด็นเกี่ยวพันหลายมิติ เช่น “น้ำา” ที่บริษัทใช้ไม่เพียงแต่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (คุณภาพน้ำา)
เท่านั้น หากแต่ยังเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชน (สิทธิของชุมชนในการเข้าถึงแหล่งน้ำา) ไปพร้อมกันด้วย
ผูป้ ระกอบการบางรายเข้าใจผิดว่า บริษทั ไม่มคี วามรับผิดชอบใดๆ ในขอบเขตทีพ่ น้ ไปจากตัวบริษทั เอง ยกตัวอย่าง
เช่น ในประเด็นความรับผิดชอบต่อแรงงาน บางคนคิดว่าบริษัทมีหน้าที่ดูแลเฉพาะพนักงานและแรงงานที่ทำางานให้กับ
บริษทั โดยตรง ไม่จาำ เป็นต้องรับผิดชอบต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรงไม่ได้มสี ญ
ั ญาจ้างโดยตรงกับบริษทั แต่ในความเป็นจริง
มาตรา 11/1 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า
“ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาทำางานอันมิใช่การประกอบธุรกิจ
จัดหางาน โดยการทำางานนัน้ เป็นส่วนหนึง่ ส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบกิจการ
และโดยบุคคลนัน้ จะเป็นผูค้ วบคุมดูแลการทำางานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนทีม่ าทำางานนัน้ หรือไม่กต็ าม
ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำางานดังกล่าว
ให้ผู้ประกอบกิจการดำาเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำางานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
โดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ”
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ไม่ง่ายนักที่จะมองเห็นว่าธุรกิจมีหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้าง หลายคนมองว่าในเมื่อภาครัฐมีหน้าที่
ในเรือ่ งนีต้ ามพันธสัญญาต่อสากล รัฐก็เพียงแต่ตอ้ งออกกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมา ให้ภาคธุรกิจทำาตาม และหากบริษทั
ทำาตามกฎหมายทุกกระเบียดนิ้วเท่านั้นก็เพียงพอแล้วต่อการพิสูจน์ว่า บริษัทกำาลัง “รับผิดชอบ” ด้านสิทธิมนุษยชน
แต่ในความเป็นจริง ที่ผ่านมากฎหมายไทยมีข้อบกพร่องหลายประการในแง่ของการอนุวัตรตามพันธสัญญา
ระหว่างประเทศ ยังไม่นับปัญหาในการบังคับใช้อีกมากมาย ฉะนั้นมุมมองของผู้ประกอบการที่ว่า ลำาพังการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ในไทยก็เพียงพอแล้วต่อการแสดงความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน
จึงไม่ถูกต้องนัก แล้วบริษัทควรทำาอย่างไร?

การ “แสดงความเคารพ” (Respect)
ด้านสิ ทธิมนุษยชนของธุรกิจ
ในระดับสากล ความคาดหวังต่อการแสดงความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนของผูป้ ระกอบการนัน้ ปรากฎอย่
ปรากฏอย่าางง
ชัดเจนเป็นครั้งแรกใน “หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” (UN Guiding Principles on
Business and Human Rights – ในคูม่ อื ฉบับนีจ้ ะย่อว่า “หลักการชีแ้ นะ UNGP”) ซึง่ เผยแพร่ตง้ั แต่ พ.ศ. 2554 เป็นเอกสาร
ที่จัดทำาและเผยแพร่โดย สำานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) โดยการสนับสนุนของ
เลขาธิการสหประชาชาติ มีศาสตราจารย์จอห์น รักกี้ (John Ruggie) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในฐานะผู้แทนพิเศษ
ของเลขาธิการสหประชาชาติเป็นผู้จัดทำา หลังจากที่คณะทำางานได้ไปเยี่ยมสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
มากกว่า 20 ประเทศ และมีการหารืออย่างกว้างขวางร่วมกับรัฐบาล องค์กรธุรกิจ สมาคม องค์กร ภาคประชาสังคม
องค์กรของกลุ่มแรงงาน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ลงทุน
หลักการชีแ้ นะ UNGP เป็นผลจากแรงกดดันต่างๆ ต่อภาคเอกชนทีม่ กี ารละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมาย ซึง่ เริม่ ต้น
จากบริษทั ข้ามชาติตา่ งๆ ทีก่ ารละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายประเภทและหลายระดับ เช่น สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แรงงาน เป็นต้น ขณะที่กลไกนานาชาติที่มีอยู่ล้มเหลวและไม่เพียงพอในการจัดการ
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาสังคมเป็นอย่างมาก รักกี้เห็นว่าปัญหา
ของการรายงานต่างๆ ที่มีอยู่คือ การวัดเชิงปริมาณไม่ตรงกับคุณภาพ ปัญหานี้รวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทไม่จำาเป็น
ต้องรับรูถ้ งึ สิทธิทตี่ นเองส่งผลกระทบมากทีส่ ดุ การตีความเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนยังอาจจะกว้างเกินไปจนไร้ความหมาย
และเป็นมาตรการที่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพ
หลักการชี้แนะ UNGP เป็นกรอบสำาหรับรัฐในการควบคุมให้ภาคเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยการจัดทำา
“พิ ม พ์ เ ขี ยว” สำ า หรับบริษัท ต่างๆ เพื่อ เป็นมาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิมนุษ ยชน และเป็นการนำาเสนอ
แนวทางในการจัดการความเสีย่ งในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไม่พงึ ประสงค์ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ และ
ประชาสังคมเช่นเดียวกับจากรัฐต่างๆ โดยวางอยู่บนหลัก 3 ประการ ได้แก่

11

• การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protect) คือ รัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครอง
ไม่ ใ ห้ มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจากองค์ ก รของรั ฐ หรื อ บุ ค คลที่ ส าม
ซึ่งหมายรวมถึงองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ ด้วย หน้าที่ในการคุ้มครองของรัฐ
มี 4 ประการ ได้แก่ 1) การบังคับใช้กฎหมาย 2) การประกันว่ากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจะต้องไม่เป็นอุปสรรคและต้องส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน 3) การจัดให้มแี นวปฏิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ และ 4) การสนับสนุน
ให้องค์กรธุรกิจกำาหนดวิธีการรับมือกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
• การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) องค์กรและบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่
องค์กรภาคธุรกิจ มีหน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการหลีกเลี่ยง
ที่จะละเมิด และดูแลผลกระทบกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนที่องค์กรเข้าไป
เกีย่ วข้อง ทัง้ นีจ้ ะต้องมีการผูกพันตัง้ แต่ระดับนโยบาย (Policy Commitment)
ขององค์กร และการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights
Due Diligence) รวมถึงมีการประเมินผลกระทบ (Human Rights Impact
Assessment) ในทุกขั้นตอนของการดำาเนินงาน รวมถึงมีการประเมิน
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน มีการจัดทำาตัวชี้วัด (Indicators) และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ การจัดทำารายงาน การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส
และการสื่อสารต่อสาธารณะ
• การเยียวยา (Remedy) เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น รัฐจะต้อง
จัดให้มีการเยียวยาที่เหมาะสม รวมทั้งยังเรียกร้องให้องค์กรภาคธุรกิจควร
จัดให้มชี อ่ งทางในการร้องเรียน และเยียวยาเมือ่ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เกิดขึ้นด้วยไม่ว่าโดยกิจการนั้นเอง หรือการรวมกลุ่มองค์กรภาคธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รวมกันเป็นสมาคมธุรกิจ

หลักการชี้แนะ UNGP คาดหวังว่า ทุกกิจการจะต้องพยายามทำาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า การประกอบธุรกิจ
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่กิจการมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นส่งผลกระทบ หรือมีความเสี่ยง
ทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะชุมชนท้องถิน่ และกลุม่ เปราะบาง อย่างเช่น
สตรี ชนพื้นเมือง และแรงงานข้ามชาติ และหลังจากที่เห็นภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอย่างชัดเจนแล้ว
กิจการนั้นๆ ก็จะต้องลงมือจัดการกับผลกระทบและความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง
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Human Rights Due Diligence
(HRDD) คืออะไร?
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Human Rights Due Diligence
(HRDD) คืออะไร?
ในเมื่อธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain) ของธุรกิจก็อาจยาวเหยียดและซับซ้อน คำาถาม
ต่ อ ไปก็ คื อ กิ จ การของคุ ณ จะรู้ ไ ด้ อ ย่ า งไรว่ า เคารพ
สิทธิมนุษยชนอย่างเพียงพอแล้ว?
“กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
รอบด้าน” (Human Rights Due Diligence ย่อว่า HRDD)
คือคำาตอบ
หลักการชี้แนะ UNGP ระบุถึงกระบวนการ HRDD

ไว้ ใ นหลั ก การข้ อ ที่ 17-22 ซึ่ ง ได้ กำ า หนดกรอบเพื่ อ ให้
ธุรกิจสามารถติดตามประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง
โดยมุ่งหวังว่าองค์กรธุรกิจจะดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ยึ ด หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการป้ อ งกั น ลดความสู ญ เสี ย
มี ก ารประเมิ น ผลกระทบต่ อ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง และอาจเกิ ด ขึ้ น ได้ และมี ก ารติ ด ตาม
ผลกระทบนัน้ อย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ มีการสือ่ สารต่อสาธารณะ
เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จได้ ว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจะได้ รั บ การดู แ ล
และเยียวยาอย่างใส่ใจ

เนือ
้ หาในหลักการได้ระบุแนวทางปฏิบัติส�าหรับธุรกิจไว้ดังต่อไปนี้

ดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนในการป้องกันและลดความสูญเสีย (หลักการข้อ 17)
– ธุรกิจควรประเมินผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และอาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงต้องมีการติดตาม
ผลกระทบนัน้ อย่างใกล้ชดิ และสือ่ สารต่อสาธารณะให้มน่ั ใจได้วา่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจะได้รบั การเยียวยา ความรับผิดชอบ
ข้อนี้ครอบคลุมผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนทั้งที่ธุรกิจก่อเองหรือมีส่วนก่อผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (กับคู่ค้า
ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ฯลฯ)
ระบุและประเมินผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชนที่ธุรกิจอาจเข้าไปเกี่ยวข้อง ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือ
น่าจะเกิดขึ้น (หลักการข้อ 18) – โดยใช้กระบวนการประเมินความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนภายใน
หรือภายนอกองค์กรที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการปรึกษาหารืออย่างจริงจังกับกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบและผู้มีส่วน
ได้เสีย ตามความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและสภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจ
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ควรบูรณาการสิง่ ทีค่ น้ พบจากการประเมินผลกระทบเข้ากับการดำาเนินธุรกิจ (หลักการข้อ 19) – เพือ่ ป้องกัน
หรือลดผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชน การบูรณาการที่มีประสิทธิผลควรเริ่มจากการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ที่เหมาะสม และบูรณาการข้อค้นพบเข้ากับกระบวนการตัดสินใจ งบประมาณ และกลไกกำากับดูแลภายใน แต่มาตรการ
ที่เหมาะสมจะแตกต่างออกไปตามแต่ละบริษัท ขึ้นอยู่กับระดับของการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการสร้างผลกระทบ (เช่น
เกิดจากกิจกรรมทางตรงของบริษทั เอง หรือเกิดในระดับผูจ้ ำาหน่ายวัตถุดบิ ให้กบั คูค่ า้ ) และอำานาจต่อรองของธุรกิจในการ
แก้ปัญหา
ติดตามตรวจสอบประสิทธิผลของการแก้ปัญหา โดยใช้ตัวชี้วัดและข้อมูลสนับสนุนที่เหมาะสม (หลักการ
ข้อ 20) – เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนกำาลังถูกขจัดหรือบรรเทาอย่างแท้จริง
มีความพร้อมที่จะสื่อสารเรื่องนี้ต่อสาธารณะ (หลักการข้อ 21) – เพื่อแสดงความรับผิดชอบและเพิ่มความ
โปร่งใส การสื่อสารนั้นควรสะท้อนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงได้ ให้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ
ต่อการประเมินว่าธุรกิจได้ตอบสนองในประเด็นนั้นๆ อย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ และต้องไม่ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสีย
บุคลากร หรือความลับทางธุรกิจต้องตกอยู่ในอันตราย
จัดให้มีหรือร่วมมือในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น (หลักการข้อ 22) – ทุกกรณีที่ธุรกิจก่อให้เกิดหรือ
มีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กล่าวโดยสรุป กระบวนการ HRDD เป็นองค์ประกอบทีข่ าดไม่ได้ของการพิสจู น์วา่ บริษทั กำาลังเคารพสิทธิมนุษยชน
ซึ่งหลักการชี้แนะ UNGP ก็กำาหนดให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็น “ความรับผิดชอบ” ของบริษัท โดยบริษัทต้อง “รู้และ
แสดง” (Know and Show) ด้วยแนวทางต่อไปนี้
การสร้างข้อผูกมัดด้านสิทธิมนุษยชนในนโยบายของบริษทั

ทำางานเชิงรุกด้วยกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและชดเชยต่อกรณีการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น หรือไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการ
ดำาเนินงานของบริษัท
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Human Rights Due Diligence
(HRDD) คืออะไร?

2

ถึงแม้ว่าหน้าตาของกระบวนการ HRDD อาจแตกต่างกันตามบริบทของธุรกิจ สิ่งสำาคัญซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ควรตระหนักคือ การสร้างการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านที่ “มีความหมาย” คือมีประสิทธิผลนั้น
ไม่ใช่งานที่ทำาแล้วเสร็จสิ้นในครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องในการสร้างความรับผิดชอบของบริษัทและการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในบริษทั การเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชีแ้ นะ UNGP มีหลักการสำาคัญ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
การประกาศนโยบายและหลักการของบริษทั ทีว่ า่ ด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน (A Statement of Policy
Articulating the Company”s Commitment to Respect Human Rights) ซึ่งจะอธิบายต่อสาธารณะ
ว่าธุรกิจจะดำาเนินการอย่างไร ในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายในและภายนอก
รวมถึงการระบุความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในโครงสร้างการทำางานของธุรกิจ
การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท (Assessment
of Actual and Potential Human Rights Impacts of Company Activities and Relationships)
หมายถึง การพิจารณาว่าใครที่ได้รับ/มีแนวโน้มได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำาเนินงาน
ซึง่ ธุรกิจจะต้องทำางานร่วมกันโดยตรงกับผูท้ ไี่ ด้รบั /อาจจะได้รบั ผลกระทบ เช่น พนักงาน ผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ
นักลงทุน ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น

การบูรณาการนโยบายเข้ากับการประเมิน รวมถึงกลไกควบคุมภายในและภายนอก (Incorporating into
Company Procedures and Addressing Impacts) เมื่อมีการระบุปัญหาและจัดลำาดับความสำาคัญแล้ว
ธุรกิจต้องหาทางบรรเทาปัญหาผ่านการบูรณาการเข้าถึงการดำาเนินงานของบริษัท วิธีการขึ้นอยู่กับ
ประเด็น แต่สว่ นใหญ่มกั ดำาเนินการผ่านการให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมด้วยเครือ่ งมือและกระบวนการต่างๆ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องมีตั้งแต่ แรงงานไปจนถึงธรรมาภิบาลของบริษัท หากมีการทำางาน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยทำาให้บริษัทพัฒนานโยบายและกระบวนการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

การติดตามและการรายงานผลการดำาเนินงาน (Tracking and Reporting Performance) การรายงาน
ทำ าให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะนัก ลงทุนเข้าใจว่าทำา ไมบริษัทจึงให้ความสำา คัญกับ ประเด็น
สิ ท ธิิ ม นุ ษยชน และมีประโยชน์ต่อ ผู้ใดบ้ าง รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชน ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสของธุรกิจได้
การแก้ไขให้ถูกต้องและเยียวยา (Remediation and Remedy) เมื่อบริษัทระบุได้ว่าบริษัทก่อให้เกิดหรือ
มีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทก็ควรแก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีส่วนร่วมกับ
การแก้ไขผ่านกระบวนการที่ชอบธรรม โดยจัดตั้งหรือมีส่วนในการจัดตั้งกลไกรับเรื่องร้องเรียนสำาหรับ
ผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมของตน เพื่อให้เรื่องร้องเรียนเหล่านั้นได้รับ
การจัดการอย่างทันท่วงที และมีการเยียวยาโดยตรง
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3
ธิมทนุธิษมยชน
่ ยงด้่ ยานสิ
ตัวอย่ความเสี
างความเสี
งด้าทนสิ
นุษยชน
รกิจ
ในธุรกิในธุ
จการโรงแรม
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UN
World Tourism Organisation: UNWTO) ประมาณการว่า
ในปี 2012 ประชากรโลก 1 พันล้านคนเดินทางไปทั่วโลก
และก่อให้เกิดรายได้หลายพันล้านบาท มีแรงงานในโลก
ร้ อ ยละ 6-7 ที่ ทำ า งานเกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึง่ เป็นผลจากการพัฒนาด้านการ
ท่องเทีย่ วในหลายด้าน อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วประกอบด้วย

ธุรกิจย่อยหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ที่พัก การเดินทาง
บริษัททัวร์ ไกด์ อาหารและเครื่องดื่ม (The Myanmar
Centre for Responsible Business, 2015) การประเมิน
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมของธุรกิจจึงมี
ความสำาคัญอย่างยิง่ แม้อาจเกิดกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในจุดเล็กๆ ของบริษทั แต่กส็ ง่ ผลกระทบทีร่ นุ แรงได้ บริษทั
จึงต้องหาทางรับรู้ปัญหาและป้องกัน

ในภาพรวม การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรมที่สำาคัญ ได้แก่ สิทธิแรงงาน เช่น สภาพการ
ทำางานที่ย่ำาแย่ สิทธิในที่อยู่อาศัยและทำากิน เช่น การยึดที่ดินและบังคับให้ย้ายถิ่น สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เช่น สิทธิในการเข้าถึงน้าำ สะอาดและทรัพยากรทีจ่ าำ เป็นในการดำารงชีพ สิทธิของผูใ้ ช้บริการ เช่น การเลือกปฏิบตั ิ
โดยสามารถยกตัวอย่างกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากธุรกิจการโรงแรมที่เกิดขึ้นได้บางส่วน ดังนี้
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ตัวอย่างความเสี
ความเสี่ ยงด้านสิ ทธิมนุษยชน
ในธุรกิจ
ในธุรกิจการโรงแรม
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3

สิ ทธิแรงงาน

ารละเมิดดสิสิททธิธิแแรงงานที
รงงานที่เ่เกิกิดดขึขึ้น้นในสถานประกอบการ
ในธุรกิจการโรงแรม ได้ได้แแก่ก่ การไม่
กรณีการละเมิ
การไม่มมีสีสัญัญญาจ้
ญาจ้าางงานเป็
งงานเป็นลายลักษณ์อักษร
การจ้าางงานเหมาช่
งงานเหมาช่ววงไม่
งไม่เป็เ ป็นนไปตามมาตรฐานกฎหมายแรงงาน
ไปตามมาตรฐานกฎหมายแรงงานการขั
การขั
ด ขวางไม่
มี กดารจั
ตั้ ง สหภาพแรงงาน
ดขวางไม่
ให้มใีกห้ารจั
ตั้งดสหภาพแรงงาน
การ
การเลื
ห้ ญิรับงได้
าผูช้ ผูาย
งต้องลงนามว่
แต่งงานหรื
อตัง้ ครรภ์
ด้านความปลอดภั
เลื
อกปฏิอกปฏิ
บัติ ผูบ้หัตญิิ ผูงได้
ค่ารจ้บั าค่งต�าจ้ำ่ ากว่งต่าาำ ผูกว่
้ชาย
้หญิผูงต้ห้ อญิงลงนามว่
าจะไม่าจะไม่
แต่งงานหรื
อตั้งครรภ์
ด้านความปลอดภั
ย เช่นย
เช่นมีรไม่ะบบป้
มรี ะบบป้
งกันการถู
คุกคามทางเพศ
นอกจากนี
มีกทรณีี่คนน�
ทคี่ นนำ
ย่ วและคนขั
บรถส่
วนใหญ่
ตอ้ ำงทำ
างานติ
ไม่
องกันอการถู
กคุกกคามทางเพศ
นอกจากนี
้ ยังมี้ ยักงรณี
ำเทีา่ยเทีวและคนขั
บรถส่
วนใหญ่
ต้องท�
งานติ
ดต่อดต่กัอน
กันนเป็ระยะเวลานานเกิ
นระยะเวลานานเกิ
เป็
นไปนไป
หลายโรงแรมที
่เป็นโรงแรมเครื
ด้วยวิ
อสิทธิแรงงาน
ไม่วน่าการซื
จะเป็้อนขาย
การ
หลายบริ
ษัทขนาดใหญ่
หลายแห่องขนาดใหญ่
ลดต้นทุนลด้ดต้
วยวินธทุีกนารต่
างธีกๆารต่
ที่สา่งงๆ
ผลต่ทีอ่สสิ่งผลต่
ทธิแรงงาน
ไม่ว่าจะเป็
ซือ้ ขายแลกเปลี
กิจเพื่ยอ่นชืเปลี
ย่ นชือ่ และความเป็
นเจ้พนั
าของโรงแรมพนั
กงานที
เ่ ดิมต้องออกจากงานเพื
แลกเปลี
่ยนทางธุย่ รนทางธุ
กิจเพื่อรเปลี
่อและความเป็
นเจ้าของ
กงานที่ท�ำงานอยู
่เดิมท่ ต้าำ งานอยู
องออกจากงานเพื
่อลดค่าใช้จ่าอ่ย
ลดค่าใช้จ่าย การออกนโยบายการทำ
าความสะอาดให้
รวดเร็ว (Speed-up)
ทำาให้ำพความสะอาดโรงแรมต้
นักงานทำาความสะอาดโรงแรม
การออกนโยบายการท�
ำความสะอาดให้
รวดเร็ว (Speed-up)
เพื่อท�ำให้พนัเพืก่องานท�
องท�ำงาน
ต้องทำ
ขึ้น จนอัตราการบาดเจ็
บของพนักงานโรงแรมสู
างานบริ
ารอื่นๆ นอกจากนี
้ ยัดงมีขวางจากนายจ้
การขัดขวางจาก
หนั
กขึา้นงานหนั
จนอัตกราการบาดเจ็
บของพนักงานโรงแรมสู
งกว่างานบริงกว่
การอื
่น ๆกนอกจากนี
้ ยังมีการขั
าง
นายจ้
งไม่ให้่มรต่วมกลุ
น พนักงานในเครื
่งต้องการจัดตั้งสหภาพแรงงานใหม่
ฝ่าและข่
ยบริหมารขู่
ไม่
ให้ราวมกลุ
อรอง่มเช่ต่อนรอง
พนักเช่งานในบริ
ษัทแห่งหนึอ่งโรงแรมแห่
ต้องการจัดงตัหนึ
้งสหภาพแรงงานใหม่
แต่ฝ่ายบริหารปฏิแต่เสธ
การโรงแรมปฏิ
เสธางและกดดั
และข่มขูว่ นา่ ให้
จะไม่
สัญญาจ้
างและกดดั
พนักงานเข้าร่วมเป็
กสหภาพแรงงานที
โ่ รงแรม
ว่จัาดจะไม่
ต่อสัญญาจ้
พนัตกอ่ งานเข้
าร่วมเป็
นสมาชินกให้
สหภาพแรงงานที
่บริษนัทสมาชิ
สนับสนุ
น
สนับสนุ(การเลื
น อกปฏิบัติต่อลูกจ้างจากอคติทางเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ปรากฏในหลายพื้นที่ เช่น นายจ้างคุกคาม
การเลื
ลูกจ้างจากอคติ
ทางเชืน้อทาส
ชาติ เลื
เพศ
ศาสนา
่ เช่น นายจ้หรืางคุ
พนักงานที
่เป็อนกปฏิ
คนผิบวสีัตดิต้ว่อยการตอกย�
้ำความเป็
อกปฏิ
บัติต่ออายุ
ลูกจ้าปรากฏในหลายพื
งบนฐานของรสนิ้นยทีมทางเพศ
อลูกกคาม
จ้าง
่เป็นำคนผิ
ดำาด้วยการตอกย้
ำาความเป็นทาส เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างบนฐานของรสนิยมทางเพศ หรือลูกจ้าง
ทีพนั
่ไม่กไงานที
ด้เลื่อนต�
แหน่วงจากอคติ
ทางเชื้อชาติ
ที่ไม่ได้การท�
เลื่อนตำำงานของแรงงานข้
าแหน่งจากอคติทางเชื
้อชาติ
ามชาติ
ที่เป็นพนักงานท�ำความสะอาด บริกร ผู้ดูแลสวน และพนักงานซักรีด มักไม่
การทำ้มาครองตามกฎหมายแรงงาน
งานของแรงงานข้ามชาติของโรงแรมต่
ซึ่งส่อวยกว่
นใหญ่
นพนั้นกต�งานทำ
บริกรตัวผูอย่
้ดูแาลสวน
ได้รับการคุ
เช่น ได้รับาค่งๆ
าแรงน้
าค่าเป็แรงขั
่ำแต่ตา้อความสะอาด
งท�ำงานเกินเวลา
งเช่น
และพนั
กงานซั
กรีด มักไม่างชาติ
ได้รับถการคุ
ครองตามกฎหมายแรงงาน
เช่นนได้ละรับ22ค่าชัแรงน้
าค่หายุแรงขั
พนั
กงานที
่เป็นแรงงานต่
ูกยึด้มหนั
งสือเดินทางและต้องท�ำงานวั
่วโมงอยกว่
โดยไม่
ดพัก้นต่ำาแต่ต้องทำางาน
เกินเวลา ตัวอย่างเช่น พนักงานที่เป็นแรงงานต่างชาติถูกยึดหนังสือเดินทางและต้องทำางานวันละ 22 ชั่วโมง
โดยไม่หยุดพัก

2

สิ ทธิในทีอ
และการประกอบอาชี
พ
่ ยู่อาศัยและท�
ากิน

ี่ดิน่ดและที
่ทำากิ่ทน�ำกิมันกเกี่ยวข้องกับการที
กิจการโรงแรมที
ล้ำาที่ดมินชนท้
ของชุอมงถิชนท้
กรณีการละเมิดสิทธิทในที
ินและที
การที่ธ่ภุราคธุ
รกิจไปรุกล�้ำ่ไทีปรุ
่ดินกของชุ
่นที่องถิ
าศั่นย
ทีอยูอ่ ่าศั
อยูก่ วอ่ เป็นแล้
วเป็นระยะเวลานาน
งคัพบวกเขาต้
ให้พวกเขาต้
น่ โดยไม่
ครใจเช่เช่
าศัยยของกลุ
ของกลุ่ ม่ ชาติพนั ธุ์
ก่อยนแล้
นระยะเวลานาน
และบัและบั
งคับให้
องย้อางย้
ยถิา่นยถิ
โดยไม่
สมัคสมัรใจ
น นทีที่ออ่ ยูยู่ออ่ าศั
ซึง่ อาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีม่ านานกว่า 200 ปี ถูกไล่รอื้ ให้ออกจากพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นชายหาดสาธารณะ ใช้เป็นจอดเรือ ทำท�าำการประมง
เป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรม และเป็นสุสาน
นอกจากนี้ ยังมีความขัดแย้งระหว่างโรงแรมกับชุมชนที่อาศัยอยู่เดิมในประเด็นทางวัฒนธรรม ดังเช่นกรณีที่
โรงแรมเห็
นว่าเสีย้ ยังละหมาดจากลำ
โพงวิทางสถานประกอบการกั
ยุท้องถิ่นส่งเสียงดังรบกวนการพั
กผ่ยออยู
นของลู
กค้าในโรงแรม
นอกจากนี
งมีความขัดแย้างระหว่
บชุมชนทีอ่ าศั
เ่ ดิมในประเด็
นทางวัฒนธรรม ดังเช่น
กรณีที่สถานประกอบการเห็นว่าเสียงละหมาดจากล�ำโพงวิทยุท้องถิ่นส่งเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของลูกค้า
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3

สิ ทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ผลกระทบจากธุรกิจท่ทีอ่สำ�งเที
คัญย่ อีวทีกสประการหนึ
่ง คือ การด�
นธุรกิาจเนิทีน่มธุาจากการใช้
ทรัพยากรร่
บชุมวชนท้
่น
่ าำ คัญอีกประการหนึ
ง่ คืำอเนิการดำ
รกิจทีม่ าจากการใช้
ทรัพวมกั
ยากรร่
มกับอชุมงถิชน
ซึท้่งอส่งถิ
งผลต่
ิตความเป็
อยู่เดิมนและละเมิ
สิทธิชุมชนและการเข้
าถึงทรัพยากร
ำ�้ สะอาดของบริ
ษัท่งการใช้
ส่งผล
่นซึ่งอส่ชีงวผลต่
อชีวิตนความเป็
อยู่เดิม ดและละเมิ
ดสิทธิชุมชนและการเข้
าถึงเช่
ทรันพการใช้
ยากร นโดยเฉพาะอย่
างยิ
กระทบต่
อสิทธิในการใช้
ของชุ
มชนทีอ่ ยูใ่ อกล้สิเทคีธิยใงกั
บสถานประกอบการ
โรงแรมใช้
ำ�้ มากเกิ่ทน่อไปและใช้
เครืนอ่ โรงแรม
งสูบน�ำ้
น้ำาสะอาดของนั
กท่องเทีน่ยำ�้ วส่
งผลกระทบต่
นการใช้
น้ำาของชุมชนทีเช่
่อยูน่ใกล้
เคียงกับนสถานที
งเที่ยว เช่
ก�ใช้ำนลัง้ำาสูมากเกิ
งจนท�นำไปและใช้
ให้ชุมชนขาดแคลนน�
เป็นต้าให้
น ชุมชนขาดแคลนน้ำาสะอาด เป็นต้น
เครื่องสูบน้ำาำ้ กำสะอาด
าลังสูงจนทำ
การจัดการของเสียทีเหมาะสมของโรงแรม
่ไม่เหมาะสม เช่น ขยะและน�
้ำเสียยังท�ำาเสี
ำให้ยยัชงุมทำชนได้
ความเดื
อดร้อนและเจ็
บป่วย ดับงป่เช่วนย
เช่น ขยะและน้
าให้ชรุมับชนได้
รับความเดื
อดร้อนและเจ็
กรณี
ษัทปิทดี่โทางไหลของน�
้ำจนก่อให้เำากิจนก่
ดน�้ำอท่ให้
วมเกิน�ด้ำน้บาดาลที
ชนใช้อุป่ชโภคบริ
้อนน�
้ำขยะที้อ่ผิวนน้
ดินำาจนมี
ดังเช่ทนี่บริกรณี
รงแรมปิดทางไหลของน้
ำาท่วม น้่ชำาุมบาดาลที
ุมชนใช้โภคปนเปื
อุปโภคบริ
โภคปนเปื
ขยะทีผู้ ่
ป่ผิวยโรคผิ
หรือในกรณี
อยน�ทำ้ ี่มเสีีกยารปล่
ลงสูแ่ อหล่
ำ้ สาธารณะโดยไม่
ผา่ นการบ�ำบัดน�ผำ้ เสี
ยของโรงงานเนื
ดินจนมีวหนั
ผู้ปง่วยโรคผิ
วหนังทมี่ หรืกี ารปล่
อในกรณี
ยน้งน�ำาเสี
ยลงสู่แหล่งน้ำาสาธารณะโดยไม่
่านการบำ
าบัดน้ำาเสีอ่ ยงจาก
ของ
ไม่
ต้องการสิ
้นเปลืองค่
ไฟฟ้าจนส่
สิ่งแวดล้
โรงแรมเนื
่องจากไม่
ต้อางการสิ
้นเปลืงผลต่
องค่าอไฟฟ้
าจนส่องมผลต่อสิ่งแวดล้อม

4

สิ ทธิของผู้ใช้บริการ

การละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการมักเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากอคติทางเพศ เชื้อชาติ และศาสนา
เช่น เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อลูกค้าผิวดำสีา ปฏิ
ปฏิเเสธไม่
สธไม่รรับับลูลูกกค้ค้าาบางเชื
บางเชื้อ้อชาติ
ชาติ รวมถึงการปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและเอดส์ นอกจากนี
นอกจากนี้ ้ ผูผู้ใ้ใช้ช้บบริริกการโรงแรมยั
ารยังเสี่ยงต่งอเสีการถู
ละเมิดกละเมิ
สิทธิดด้าสินอื
ดสิทดธิสิคทวามเป็
น
่ยงต่อกการถู
ทธิ่นด้าๆนอือี่นกๆ เช่อีนก เช่การละเมิ
น การละเมิ
ธิความ
ส่วนนตัส่วนตั
ของลู
กค้ากเช่ค้นา ข้เช่อนมูลการแอบติ
ส่วนตัวรั่วดไหลเนื
อข่ายอินเทอร์อเงพั
น็ตกของบริ
ษัทถูกโจมตี
ต้นวรั่วไหลเนื่องจาก
เป็
วของลู
ตั้งกล้่อองจากเครื
งบันทึกภาพภายในห้
ของโรงแรม
ข้อมูลเป็
ส่วนนตั
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงแรมถูกโจมตี เป็นต้น
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ประโยชน์ทางธุรกิจของ HRDD

4
ประโยชน์ทางธุรกิจของ HRDD
กระบวนการ HRDD จะช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท สามารถ
ออกแบบและปรับปรุงกลยุทธ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของบริษทั
ในลักษณะ “เชิงรุก” โดยตั้งอยู่บนความเสี่ยงและโอกาส
อันเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการแทนทีจ่ ะคอยตัง้ รับจัดการ

กับแรงกดดันจากภายนอกและเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพียง
อย่างเดียว โดยเฉพาะในยุคที่โซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆ
สามารถเผยแพร่ความกังวลและข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างส่วนหนึ่งของบริษัทที่มีจัดทำากระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้าน1 เมื่อจำาแนกตามประเภท
อุตสาหกรรมมีดังนี้ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น บริษัท Nestle (เนสท์เล่) ซึ่งร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชน
เดนมาร์ก ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ปฏิบัติการ 7 ประเทศ บริษัทโคคา-โคลา จัดทำารายงานประเมิน
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนห่วงโซ่อปุ ทานน�
ทานน้ำ้ าำ ตาลในประเทศโคลอมเบี
ตาลในประเทศโคลัมเบียยและกั
และกัววเตมาลา
เตมาลา2 2 บริษทั Arla Foods ผูผ้ ลิตอาหาร
จากนมในประเทศเดนมาร์ก ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไนจีเรียและเซเนกัล อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
และอุปกรณ์กฬี า เช่น Adidas อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว เช่น บริษทั Kuoni ซึง่ ดำาเนินธุรกิจการท่องเทีย่ วดำาเนินการในพื้นที่
ปฏิบัติการ 2 แห่ง อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น AngloAmerican อุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น GAP, H&M อุตสาหกรรมไอที
เช่น Microsoft ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น Unilever ภาคการเงิน เช่น ธนาคาร Barclays, BBVA, Credit Suisse,
ING Bank, RBS Group, UBS, UniCredit ภาคธุรกิจคมนาคม เช่น Nokia Siemens Networks บริษัทพลังงาน Statoil
ซึ่งดำาเนินธุรกิจพลังงานใน 30 ประเทศ
ค้นคว้าข้อมูลและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัทที่ดำาเนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน รวมทั้งฐานข้อมูลเปรียบเทียบ
การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทต่างๆ ได้ที่ https://business-humanrights.org/company-action-platform
2
งโคคา-โคลาาเพิ่มเติมได้ที่ https://business-humanrights.org/en/coca-cola-publishes-human-rights-due-diligenceอ่านรายละเอียดกรณีของโคคาโคล่
reports-on-sugar-supply-chain-in-colombia-guatemala
1
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ในเดือนสิงหาคม 2558 มีการสำารวจนโยบายบรรษัทข้ามชาติทั่วโลกของ Centre for Human Rights in Practice
มหาวิทยาลัย Warwick สหราชอาณาจักร จำานวน 225 บริษัทในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม เทคโนโลยี
อาหารและเครือ่ งดืม่ แร่ น้าำ มันและก๊าซธรรมชาติ การเงิน พบว่า มี 76 บริษทั ทีร่ ะบุวา่ มีกระบวนการตรวจสอบด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Centre for Human Rights in Practice, 2015) ส่วนงานวิจยั เรือ่ ง “Exploring Human Rights
Due Diligence” ที่จัดทำาโดย The British Institute of International and Comparative Law (BIICL) และบริษัทกฎหมาย
Norton Rose Fulbright เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2559 เปิดเผยว่า ได้จัดทำาแบบสอบถามผู้แทนจากบริษัทต่างๆ ทั่วโลก
จำานวน 152 แห่ง ทั้งบริษัทข้ามชาติ บริษัทระดับชาติทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558
โดย 2 ใน 3 เป็นผู้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และสัมภาษณ์ผู้จัดการอาวุโสอีก 14 บริษัท จากธุรกิจ 4 ประเภท
ได้แก่ ธุรกิจทีใ่ ช้ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิต (รวมถึงพลังงานและเหมืองแร่) การเงิน ยา และเทคโนโลยี
งานวิจัยนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 50 ได้จัดทำากระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
เหตุผลสำาคัญประการหนึง่ ของบริษทั ทีด่ าำ เนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน คือ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ด้านชือ่ เสียงของบริษทั จากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึง่ สามารถนำาไปสูผ่ ลกระทบทางธุรกิจของบริษทั ได้ เมือ่ เปรียบเทียบ
ในประเภทอุตสาหกรรมและประเทศเดียวกัน บริษัทที่เคยมีกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนมักมีแนวโน้มที่จะดำาเนินการ
ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านมากกว่า
การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้ถึงกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น
จากการดำาเนินการของบริษัทและนำาไปสู่การแก้ปัญหาได้ บริษัทที่ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยของ BIICL ระบุว่า
ร้อยละ 77 ของบริษทั ทีด่ าำ เนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน พบการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ จาก
การดำาเนินงานของบริษัท ปัญหาที่ค้นพบกว่าร้อยละ 74 ได้รับการแก้ไข และร้อยละ 74 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลที่ 3 ขณะทีผ่ ทู้ ไ่ี ม่ได้ดาำ เนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเพียงร้อยละ 19 สามารถระบุผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการดำาเนินงานของบริษัท และร้อยละ 29 ที่เห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบริษัท
เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม
กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ไม่เพียงเผยข้อมูลที่บริษัทอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน แต่ยัง
สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อบริษัทและห่วงโซ่อุปทานของบริษัทได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การจัดทำารายงานประเมิน
สิทธิมนุษยชนของบริษัทยูนิลีเวอร์ ทำาให้บริษัทรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการทำางานของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานของ
บริษทั จนนำาไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หา เช่น ลดชัว่ โมงการทำางานของพนักงานในประเทศไทยหลังจากพบว่าหนึง่ ในผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ
ของบริษัททำางานติดต่อกันโดยไม่มีวันหยุด บริษัทจึงสั่งให้บริษัทคู่ค้าจัดทำาแผนเยียวยา ซึ่งใช้เวลาแก้ไข 3 เดือน บริษัท
จึงจะแน่ใจว่าพนักงานมีวนั หยุดทุก 7 วัน (Unilever, 2015) หรือการศึกษาแรงงานในประเทศเวียดนามซึง่ เป็นห่วงโซ่อปุ ทาน
ของบริ ษั ท พ.ศ. 2554 พบว่ า แม้ ว่ า ยู นิ ลี เ วอร์ จ ะมี น โยบายด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กระบวนการตรวจสอบด้ า น
สิทธิมนุษยชนรอบด้าน และมีกลไกการเยียวยา แต่ยูนิลีเวอร์ก็ไม่ได้ตรวจสอบในทางปฏิบัติ หลังจากการตรวจสอบ
ส่งผลให้ผู้จัดหาวัตถุดิบตระหนักถึงความคาดหวังด้านมาตรฐานแรงงานของยูนิลีเวอร์มากขึ้น และได้รับการฝึกอบรม
และแนวปฏิบัติตามนโยบายใหม่ของบริษัท ในปี 2558 มีการสำารวจว่าร้อยละ 70 ของบริษัทเหล่านี้กังวลว่ายูนิลีเวอร์
จะไม่รับซื้อสินค้าของตนเองหากไม่จัดการปัญหาแรงงาน ปัญหาด้านชั่วโมงการทำางานที่มากเกินไปและการใช้แรงงาน
สัญญาจ้างได้รับการแก้ไข เพราะผู้จัดหาวัตถุดิบตระหนักถึงความคาดหวังด้านมาตรฐานแรงงานของยูนิลีเวอร์มากขึ้น
และได้รับการฝึกอบรมและแนวปฏิบัติตามนโยบายใหม่ของบริษัท
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การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านยังส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริหาร
ให้ความสำาคัญต่อประเด็นนีอ้ ย่างจริงจัง เช่น ใช้เป็นหนึง่ ในเหตุผลการตัดสินใจของบริษทั จนนำาไปสูก่ ารเปลีย่ นทัศนคติ
ของฝ่ายต่างๆ ได้ (Harrison, 2013) การที่บริษัทพัฒนาผลการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของตนเองและสร้างความ
เปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างการทำางานภายในบริษัทได้มากกว่าการดำาเนินการเมื่อมีความท้าทายจากภายนอกเท่านั้น
จากการสำารวจของ German Global Compact Network และ eConsense เมื่อปี 2557 เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดทำาการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของบริษทั 39 แห่ง พบว่า นอกจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความเสีย่ ง
ด้านชื่อเสียง ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการที่บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายด้านธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชนแล้ว ปัจจัยภายใน ซึ่งหมายถึงการที่ผู้บริหารระดับสูงแสดงความตั้งใจที่จะสนับสนุนการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังผ่านช่องทางต่างๆ เช่น มีขอ้ ผูกมัดทางนโยบาย การแสดงให้เห็นว่าสิทธิมนุษยชนจะกลายเป็น
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้ ก็เป็นสิ่งสำาคัญไม่แพ้กัน
กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านถือเป็น “A Game-Changer” สำาหรับบริษทั ต่างๆ เนือ่ งจาก
สามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับสิทธิมนุษยชนจากการ “Naming and Shaming” ที่มาจากผู้เล่นภายนอก
ซึง่ สะท้อนความล้มเหลวของบริษทั ในการปกป้องสิทธิมนุษยชน มาเป็น “Knowing and Showing” ซึง่ เป็นผลการปฏิบตั ิ
งานของบริษัท แนวทางเช่นนี้ก่อให้เกิดประโยชนมากมาย
แทนที่จะรอให้นักรณรงค์หรือสื่อสร้างผลกระทบทางลบแก่
์
บริษัท
นอกจากความกังวลต่อความเสี่ยงด้านชื่อเสียง แรงผลักดันจากภาครัฐก็มีส่วนสำาคัญต่อการจัดทำาการตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนรอบด้านของธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น กฎหมาย Burma Responsible Investment Requirements
ของสหรัฐอเมริกาที่กำาหนดให้บริษัทสัญชาติอเมริกันทุกบริษัทที่ลงทุนในเมี
เมียนมาร์
นมา จำานวน 500,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป
ต้องจัดทำารายงานด้านสิทธิมนุษยชนเสนอต่อกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา บริษัทโคคา-โคลา ได้เริ่มต้น
จัดทำารายงานด้านสิทธิมนุษยชนจากกฎหมายนี้ ผลจากการดำาเนินการทำาให้บริษัทได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
หลายด้าน เช่น การเลือกปฏิบัติทางเพศในการจ้างงาน ผู้หญิงได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชาย บริษัทจึงจัดอบรมให้ความรู้
แก่บริษทั คูค่ า้ เพือ่ แก้ไขปัญหานี้ นอกจากนี้ บริษทั ยังเริม่ ต้นประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อปุ ทานน้าำ ตาล
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ดิน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับใน 28 ประเทศ หลังจากเห็นว่าการดำาเนินงานของบริษัท
ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิแรงงาน สิทธิเด็ก และสิทธิที่ดินในห่วงโซ่อุปทานอย่างไร
แนวโน้มของการบังคับทางกฎหมายยังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 3 ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสหภาพยุโรปที่ได้ออกกฎระเบียบ
EU Non-Financial Reporting Directive of 2014 กำาหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีลูกจ้าง 500
คนขึ้นไป จัดทำารายงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ในรายงานต้องเปิดเผยนโยบาย ผลการดำาเนินงาน
และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน รวมทั้งเปิดเผยแนวทางการ
แก้ไขปัญหา (Business & Human Rights Resource Centre, 2014) มีผลบังคับใช้ในปี 2560 ความตื่นตัวจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยังก่อให้เกิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับในหลาย
ประเทศ เช่น UK Modern Slavery Act 2015 ทีก่ าำ หนดให้บริษทั มีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
เพื่อเป็
่ยงจากการค้
าทาสสมั
ยใหม่ยใใหม่
นห่วใงโซ่
ุปทาน
California
Transparency
เป็นนกรอบในการป้
กรอบในการป้อองกังกันนบรรเทาความเสี
บรรเทาความเสี
่ยงจากการค้
าทาสสมั
นห่อวงโซ่
อุปทาน
ส่วนในสหรั
ฐอเมริกinา
Supply
Chain
Act 2010 กำาinหนดให้
ผู้ประกอบธุ
กิจในรั
ฐแคลิ
อร์เนียผเปิู้ปดระกอบธุ
เผยข้อมูรลกิเกีจในรั
่ยวกัฐบแคลิ
สิทธิฟมอร์
นุษเนียชนตลอดห่
California
Transparency
Supply
Chain รAct
2010
ก�ำฟหนดให้
ยเปิดเผยข้วองโซ่
มูล
อุเกีป่ยทาน
วกับสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3 ดูตัวอย่างกฎหมายในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเพิ่มเติมได้ที่

https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/article/human-rights-due-diligence-in-law-and-practice-good-practices-and-challenges-for-business-enterprises/0306945323DD6F6C9392C5DBDE167001gence-in-law-and-practice-good-practices-and-challenges-for-business-enterprises/0306945323DD6F6C9392C5DBDE167001
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การจัดทำากระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านได้นำาเอาหลักการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนมาบูรณาการ ตัวอย่างของหลักปฏิบตั ทิ ใ่ี ช้เป็นกรอบอ้างอิงในการดำาเนินกระบวนการตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ซึ่งส่วนหนึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว เช่น แนวปฏิบัติสำาหรับบรรษัทข้ามชาติของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) มาตรฐาน
Global Reporting Initiative โดย Global Reporting Initiative (GRI) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน (Standards on Environmental and Social Sustainability) ในหลักเกณฑ์
ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation-IFC) หรือมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ISO 26000 โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization:
ISO)
ในเมื่อการดำาเนินธุรกิจตามหลักการชี้แนะ UNGP กำาลังจะกลายเป็น “ธรรมเนียม” หรือ “จรรยาบรรณ” ในการ
ทำาธุรกิจตามหลักสากล บริษทั ของคุณก็จะถูกผูม้ สี ว่ นได้เสียฝ่ายต่างๆ คาดหวังมากขึน้ ว่าจะเคารพสิทธิมนุษยชนเช่นกัน
กล่าวโดยสรุป “เหตุผลทางธุรกิจ” (Business Case) ของกระบวนการ HRDD นอกเหนือจากการช่วยสะท้อนว่า
บริษัทกำาลังทำาตามมาตรฐานสากล สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ระบุและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ ได้ดีขึ้น

จัดการกับความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง ปฏิบตั กิ าร กฎหมาย และการเงินได้ดขี นึ้

ดึงดูดคนที่มีความสามารถให้อยากมาทำางานกับบริษัท และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานและแรงงาน
ในบริษัทได้ดีกว่าเดิม
เป็นเครื่องสาธิตภาวะผู้นำา และมาตรฐานการจัดการขององค์กร

เป็นเครือ่ งดึงดูดลูกค้าให้อยากอุดหนุนสินค้าหรือบริการของบริษทั มากขึน้
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5
หลักการของ
HRDD
ถ้าบริษัทของคุณจะทำากระบวนการ HRDD
เพื่อแสดงความรับผิดชอบว่าบริษัทเคารพสิทธิมนุษยชน
จะเริ่มต้นอย่างไรดี?
สิทธิมนุษยชนฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ แต่คุณสามารถรับมือกับความเสี่ยงและก้าวเดินสู่การเคารพสิทธิมนุษยชนได้
ด้วยการทำางานอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทีละก้าว ทีละขั้น และสามารถประเมินผลกระทบเชิงบวกจากการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ไปพร้อมกับการประเมินผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นแล้ว หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิด
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จุดเริม
้ นะ UNGP
่ ต้น: หลักการชีแ
จุดเริ่มต้นที่ดีในการจัดการกับประเด็นสิทธิมนุษยชนของบริษัท คือ หลักการชี้แนะ UNGP ดังที่สรุปในบทที่ 2
ของคู่มือฉบับนี้
ทวนอีกครั้งว่า “ความรับผิดชอบ” ของธุรกิจในหลักการชี้แนะ UNGP เรียกร้องให้บริษัท “รู้จักและแสดง”
(Know and Show) ว่าตนเองกำาลังรับผิดชอบตามองค์ประกอบข้างต้น โดยจะต้องมีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้
ระบุและประกาศความทุ่มเทของบริษัทต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนในนโยบายบริษัท
ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
ใช้กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence - HRDD)
เชิงรุก เพื่อคาดการณ์ผลกระทบเชิงลบและลงมือบรรเทา

ปรับปรุงการดำาเนินงาน และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำาเนินธุรกิจ

หลักการส� าคัญส� าหรับ HRDD
บริษทั ทีต่ งั้ ใจจะลงมือทำาตามหลักการชีแ้ นะ UNGP และวางกลไกการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
หรือ HRDD ควรครุ่นคิดพิจารณาถึง “ขอบเขต” ที่บริษัทยินดีและสามารถใช้หลักการต่อไปนี้ได้
มีภาวะผู้นำาในองค์กร หมายถึง ความทุ่มเทที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุด ซึ่งรวมถึง
การวางกลไกติดตามตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิผล การลงมืออย่างรวดเร็วและรอบคอบทันทีที่เกิด
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนจากการเปลี่ยนแปลงในปฏิบัติการหรือกิจกรรมของบริษัท (เช่น การเปลี่ยนเจ้าของบริษัท
การเปิดตลาดใหม่ การจัดซื้อวัตถุดิบใหม่ หรือการจับมือกับพันธมิตรรายใหม่ เป็นต้น)
กำาหนดหรือทบทวนนโยบาย วิถีปฏิบัติ กลยุทธ์ และระบบการตัดสินใจต่างๆ ที่เหมาะสม ในการบรรเทา
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการกระทำาต่อไปนี้
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• ทบทวนว่าระบบการตัดสินใจขององค์กรเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างเหมาะสม
หรือไม่ สามารถป้องกันความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้จริง
หรือไม่
• ทบทวนสิง่ ทีบ่ ริษทั ทำาเพือ่ บรรเทาความเสีย่ ง ทันทีทค่ี วามเสีย่ งนัน้ ๆ ถูกระบุ
• ประเมินศักยภาพ นโยบาย และระบบของคู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้รับจ้าง
รายอื่นๆ ว่าได้มาตรฐานหรือไม่
• บูรณาการระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น นโยบายด้านบุคลากร และทรัพยากร
ทางการเงิน เพื่อประเมิน จัดลำาดับความสำาคัญ ป้องกัน และจัดการกับ
ความเสี่ยงหรือเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว
และมีแนวโน้มว่าจะเกิด

เพิ่มขีดความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่การจัดหา
จากวัตถุดิบไปถึงการขาย การส่งมอบสินค้าและบริการ ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน
ยอมรับและตระหนักในสิทธิสากลของลูกจ้างทุกคน ในการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมหรือสหภาพ และสิทธิ
ในการเจรจาต่อรอง

• ยอมรับว่าความสามารถของลูกจ้างในการใช้สิทธิดังกล่าวบางครั้งถูกจำากัด
(เช่น ด้วยจุดอ่อนของตัวบทกฎหมาย หรือความย่อหย่อนของการบังคับใช้
กฎหมาย)
• บริษทั ยินดีทจ่ี ะช่วยขจัดข้อจำากัดหรืออุปสรรคต่างๆ ในการใช้สทิ ธิของลูกจ้าง
• ยอมรับว่าลูกจ้างที่สามารถเป็นตัวแทนของลูกจ้างด้วยกันนั้นคือ ผู้พิทักษ์
สิทธิมนุษยชนของตนเองที่ชอบธรรมและเชื่อถือได้มากที่สุด
• ยอมรั บ ว่ า ลู ก จ้ า งคื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล จริ ง และข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ สภาพ
การทำางาน และมีบทบาทสำาคัญในการแจ้งให้องค์กรรับรูเ้ กีย่ วกับความเสีย่ ง
สิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มว่าจะเกิด
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ยอมรับและตระหนักในสิทธิสากลของชุมชน ในการได้ใช้ชวี ติ ในสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัย

• ยอมรับว่าความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการใช้สิทธิดังกล่าวบางครั้ง
ถูกจำากัด (เช่น ด้วยจุดอ่อนของตัวบทกฎหมาย หรือความย่อหย่อนของ
การบังคับใช้กฎหมาย)
• บริษัทยินดีที่จะช่วยขจัดข้อจำากัดหรืออุปสรรคต่างๆ ในการใช้สิทธิของ
ชุมชน
• ยอมรับว่าสมาชิกชุมชนที่สามารถเป็นตัวแทนของคนในชุมชนด้วยกันนั้น
คือ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนของตนเองที่ชอบธรรมและเชื่อถือได้มากที่สุด
• ยอมรับว่าคนในชุมชนท้องถิน่ คือ แหล่งข้อมูลจริงและข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับ
ผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจต่อชุมชน และมีบทบาทสำาคัญในการแจ้งให้
องค์กรรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงสิทธิมนุษยชนด้านชุมชน ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว
และมีแนวโน้มว่าจะเกิด

มีความทุ่มเทที่จะเยียวยาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่เกิดผลกระทบเชิงลบจากการละเมิดสิทธิมนุษชน
ตระหนักในความสำาคัญของการร่วมมือเชิงนโยบายกับหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ เพื่อ
ผลักดันให้รัฐคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียและสร้างพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเคารพในสิทธิมนุษยชน เช่น
บริษทั อืน่ คูค่ า้ ผูร้ บั เหมา นายหน้า สหภาพแรงงาน สมาคมทางธุรกิจ หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
ผู้เชี่ยวชาญ และแนวร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ กลไกติดตาม ประเมิน และถอดบทเรียน รวมถึง
การทบทวนความน่าเชื่อถือและคุณภาพของข้อมูล (ระดับที่เหนือกว่าการตรวจสอบแบบผู้สอบบัญชี)
ใช้ช่องทางการสื่อสารที่เปิดเผยและซื่อสัตย์ ทั้งภายในองค์กร และกับคู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณะ
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การก�าหนดและประกาศนโยบาย
ด้านสิ ทธิมนุษยชน
หลักการชีแ้ นะ UNGP เสนอว่า ขัน้ ตอนแรกทีค่ วรทำาในการแสดงความทุม่ เทของบริษทั ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
คือ การกำาหนดและประกาศนโยบายด้านนี้ของบริษัท

หลักการชีแ
้ นะ UNGP คาดหวังอะไรจากบริษัท?

“นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน” (Human Rights Policy) จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากระดับผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร และ
สะท้อนว่าองค์กรมีความทุม่ เททีจ่ ะเคารพในสิทธิมนุษยชน และสือ่ สารความทุม่ เทดังกล่าวทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
นโยบายดังกล่าวจะต้องสะท้อนอยู่ในนโยบาย กระบวนการ และวิถีปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท เพื่อบูรณาการความเคารพ
ในสิทธิมนุษยชนไปทั่วทุกองคาพยพของการดำาเนินธุรกิจ
เรือ
่ งนีส
้ � าคัญอย่างไร?

• การประกาศนโยบายบริษทั เปรียบเสมือนการกำาหนด “น้าำ เสียงจากผูบ้ ริหาร
สูงสุด” ซึง่ จำาเป็นต่อการขับเคลือ่ นความเคารพในสิทธิมนุษยชนไปบูรณาการ
ไว้ในคุณค่าหลัก (Core Values) และวัฒนธรรมขององค์กร
• เป็นเครือ่ งสะท้อนว่า คณะผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ได้ยอมรับและพิจารณา
แล้วเห็นว่า ความเคารพในสิทธิมนุษยชนคือ “มาตรฐานขั้นต่ำา” ในการ
ดำาเนินธุรกิจ อันจะนำามาซึ่งการยอมรับในการประกอบธุรกิจ (License to
Operate) ทั้งจากชุมชนรอบสถานประกอบการและสังคมในวงกว้าง
• เป็นการสรุปความว่า คณะผูบ้ ริหารสูงสุดคาดหวังให้พนักงานและพันธมิตร
ทางธุรกิจขององค์กรปฏิบัติตนอย่างไร รวมถึงกำาหนดว่าผู้มีส่วนได้เสีย
ฝ่ายต่างๆ จะคาดหวังอะไรจากบริษัทได้บ้างในประเด็นสิทธิมนุษยชน
• นโยบายบริษัทควร “จุดชนวน” การกระทำาอื่นๆ ภายในบริษัท ซึ่งจำาเป็น
ต่อการทำาให้ความทุ่มเทของบริษัทสัมฤทธิ์ผล
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ขั้นตอนทีจ
่ �าเป็น

1

นิยามเนือ
้ หานโยบาย

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท (Corporate Human Rights Policy) ควรประกาศความทุ่มเทเป็นการทั่วไป
ที่จะเคารพใน “สิทธิมนุษยชนตามหลักสากล” ตลอดทุกขั้นตอนในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทควรอธิบายอย่างชัดเจนว่า
ความทุ่มเทดังกล่าวครอบคลุมบุคลากร (ทั้งพนักงานประจำา ลูกจ้าง และลูกจ้างของผู้รับเหมาช่วง) ตลอดจนความ
คาดหวังทีบ่ ริษทั มีตอ่ พันธมิตรทางธุรกิจ ทัง้ ทีใ่ กล้ชดิ และอยูไ่ กลออกไปในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) หรือห่วงโซ่อปุ ทาน
(Supply Chain) บริษัทควรทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงในสาระสำาคัญที่อาจเกิดขึ้น
ในแง่ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท เช่น เนื่องจากบริษัทมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติมและมี
รูปแบบใหม่ๆ หลังจากที่ไปเปิดโครงการหรือกิจการใหม่ หรือไปว่าจ้างคู่ค้าหรือผู้รับเหมาหลักรายใหม่ เป็นต้น
ก�าหนดนโยบายต่างหาก หรือบูรณาการเข้ากับนโยบายเดิม?

บริษัทอาจบูรณาการความเคารพในสิทธิมนุษยชนเข้าไปในนโยบายระดับสูงที่มีอยู่แล้ว เช่น จรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจ (Code of Conduct) หรือหลักการบริหารธุรกิจ (Business Principles) ถ้าหากคุณเป็นบริษทั ขนาดเล็ก คุณก็
อาจเพิ่มเติมสิทธิมนุษยชนเข้าไปในนโยบายที่มีอยู่แล้วในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม หรือไม่คุณอาจ
ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนแยกออกมาต่างหาก ทั้งสองวิธีนี้มีประสิทธิภาพพอๆ กัน กุญแจสำาคัญอยู่ที่การเลือกวิธี
ที่จะสามารถ “ส่งสัญญาณ” ได้อย่างชัดเจนว่า บริษัทให้ความสำาคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน และช่วยบูรณาการ
ความเคารพดังกล่าวเข้าไปในวัฒนธรรมขององค์กร นอกจากนี้ การตัดสินใจนโยบายดังกล่าวมี “ที่ทาง” ในบริษัทแล้ว
หรือยัง ควรตัง้ อยูบ่ นการทบทวนว่าใครหรือฝ่ายใดในองค์กรควรเป็น “เจ้าของ” นโยบายนี้ และช่วยผลักดันกระบวนการ
บูรณาการ
เนือ
่ � าคัญของนโยบายควรประกอบด้วยอะไรบ้าง?
้ หาทีส

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษทั อย่างน้อยทีส่ ดุ ควรสะท้อนความทุม่ เทว่า บริษทั จะรับผิดชอบต่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชนทุกข้อซึง่ เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล และระบุอย่างชัดเจนว่าบริษทั คาดหวังอย่างไรจากพนักงาน พันธมิตร
ทางธุรกิจ และองค์กรอืน่ ๆ ในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของตน ในแง่ของการเคารพสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ นโยบายควรครอบคลุม
ข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น
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• ความทุม่ เทของบริษทั ในการดำาเนินกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่ า งรอบด้ า น (HRDD) อย่ า งสม่ำ า เสมอ โดยอาจระบุ ว่ า บริ ษั ท จะใช้
กระบวนการนี้ในขั้นตอนใดของการดำาเนินธุรกิจ (เช่น ก่อนการก่อสร้าง
โครงการใหม่)
• รูปแบบกลไกการรับเรื่องร้องเรียนในระดับปฏิบัติการ
• ความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนข้อหลักๆ ทีบ่ ริษทั ค้นพบ และแนวทางในการ
รับมือ
• วิธใี ห้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบเข้ามามีสว่ นร่วม และกระบวนการ
ปรึกษาหารือ
• วิธีสื่อสารเรื่องนี้ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และสังคมในวงกว้าง
นอกจากนี้ นโยบายอาจอ้างอิงชุดหลักการสากลหรือแนวร่วมสากล ซึ่งสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล และบริษัทพร้อมที่จะปฏิบัติตาม การอ้างอิง “หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ” หรือ UNGP ในนโยบายถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
สำาหรับบริษทั ทัว่ ไปในประเทศไทยทีม่ หี ว่ งโซ่อปุ ทาน และมีสถานประกอบการอย่างน้อยหนึง่ แห่ง ความเสีย่ งด้าน
สิทธิมนุษยชนประการสำาคัญๆ มักเป็นเรื่องต่อไปนี้
• สิทธิมนุษยชนของแรงงาน รวมถึงสิทธิในการรวมกลุ่มและจัดตั้งสหภาพ
การขจัดแรงงานบังคับทุกรูปแบบ รวมถึงในห่วงโซ่อุปทาน
• การไม่เลือกปฏิบัติต่อแรงงานและสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น
• สิทธิที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของชุมชนท้องถิ่น (รวมถึงสิทธิในสุขภาพ
อาหารและน้
ำา) ้ำ)
การศึกษา ความเป็นอยู่ที่ดี การใช้ที่ดิน และการเข้าถึงแหล่
งอาหารและน�

2

พั ฒนานโยบาย

บริษัทควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทตั้งอยู่บนข้อมูลที่รอบด้าน
และครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อาจเป็นปัจเจกบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือถ้าหากบริษัทมีเวลาจำากัด ก็ควรอ้างอิงงานวิจัยหรือเอกสารที่น่าเชื่อถือ
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ให้ฝ่ายต่างๆ ในบริษัทมีส่วนร่วม

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากการดำาเนินงานของหลายฝ่ายภายในบริษัท ยกตัวอย่างเช่น
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่จะดูความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ลูกจ้าง และลูกจ้างรับเหมาค่าแรง (Sub-contract)
เป็นหลัก ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างอาจดูเรื่องสิทธิของแรงงานหรือผู้จำาหน่ายวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทาน ส่วนฝ่ายพัฒนาโครงการ
ก็มักจะเน้นเรื่องผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งบริษัทที่มีขนาดเล็กอาจมีผู้จัดการไม่กี่คนแบ่งกันดูความเสี่ยงเหล่านี้
นอกจากนี้ สหภาพแรงงานหรือตัวแทนลูกจ้างภายในองค์กรก็อาจเป็นผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
มาตรฐานทางเทคนิค หรือสภาพแวดล้อมในตลาดแรงงานที่อาจส่งผลต่อสิทธิของแรงงานได้
มองหาความเชีย
่ วชาญจากภายนอก

ถ้าบริษทั ของคุณไม่มผี เู้ ชีย่ วชาญด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร ก็สามารถมองหาจากภายนอกบริษทั ได้ในการ
พัฒนานโยบาย ถ้าบริษัทของคุณมีขนาดเล็ก การศึกษาแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ของสมาคมทางธุรกิจ แนวร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย หรือองค์กรต่างๆ ที่ทำางานด้านสิทธิมนุษยชน ก็เป็นจุดตั้งต้นที่ดีได้
การเปรียบเทียบนโยบายบริษัทของคุณกับนโยบายของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันอาจเป็นประโยชน์
โดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น “ผู้นำา” ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
ให้ผู้มีส่วนได้เสี ยมีส่วนร่วม

คุณควร “ทดสอบ” ร่างนโยบายของบริษัทกับตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก เพื่อช่วยให้บริษัททำาความเข้าใจว่า
นโยบายนั้นเมื่อประกาศออกไปแล้วจะถูกมองจากผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นอย่างไร ตัวอย่างวิธีที่ใช้ได้ อาทิ

• สอบถามความเห็นจากตัวแทนสหภาพแรงงาน
• สอบถามความเห็นจากตัวแทนชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรพัฒนาเอกชน
(NGO) ในพื้นที่ปฏิบัติการหลัก
• สอบถามความเห็นจากนักลงทุน โดยเฉพาะกองทุนทีใ่ ช้หลักการลงทุนอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Investment: SRI) ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในด้านนี้
• จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการเพื่อขอความเห็น คณะ
กรรมการดังกล่าว อาจประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) สหภาพแรงงาน กองทุน
ที่ลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะ
กรรมการนีอ้ าจมีบทบาทในระยะยาวด้วย เช่น ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อความพยายามของบริษัทที่จะลงมือปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร
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3

สื่ อสารนโยบาย

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทควรประกาศและเปิดเผยต่อสาธารณะ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั และสือ่ สารภายในไปยังบุคลากรทุกฝ่าย เพือ่ ส่งสัญญาณว่าเรือ่ งนีส้ าำ คัญและช่วยบูรณาการ
นโยบายนี้เข้าไปในการดำาเนินธุรกิจตลอดสาย นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวจะต้องได้รับการสื่อสารภายนอกไปยังคู่ค้า
พันธมิตรทางธุรกิจ และองค์กรอื่นๆ ในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร รวมถึงคนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจ
แสดงความทุ่มเทของคณะผู้บริหารสู งสุ ดต่อนโยบาย

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) และผูบ้ ริหารระดับสูงคนอืน่ ๆ ควรส่งสารอย่างชัดเจนและสม่าำ เสมอเพือ่ กำาหนด
“น้ำาเสียง” ขององค์กร (Tone at the Top) และช่วยเรียกร้องความสนใจไปยังตัวนโยบายและการ “ปลูกฝัง” เข้าไปใน
วัฒนธรรมองค์กร บริษัทหลายแห่งมีประสบการณ์ที่คล้ายกันมาแล้วก่อนหน้านี้ในประเด็นสุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงาน วิธีที่ใช้ได้สำาหรับสิทธิมนุษยชน อาทิ
• อ้างอิงประเด็นสิทธิมนุษยชนและกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบด้าน
อย่างสม่ำาเสมอ ในสุนทรพจน์ของผู้บริหาร ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
• ผูบ้ ริหารระดับสูงสอบถามถึงความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน หรือผลประกอบการ
ด้านสิท ธิมนุษยชน เวลาที่ป ระชุมกันในประเด็นสำา คัญทางธุรกิจ เช่น
การอนุมัติโครงการใหม่
• เผยแพร่ตัวอย่างการแสดงความรับผิดต่อสิทธิมนุษยชน ให้บุคลากรรับรู้
เป็นการภายในตลอดทั้งบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรณีให้รางวัลหรือระงับการ
ดำาเนินธุรกิจ (เช่น กับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิ) โดยตัวอย่างต่างๆ อาจปิดบังชื่อ
บริษัท หรือชื่อ-นามสกุลจริง ถ้าจำาเป็น
• ยกประเด็นสิทธิมนุษยชนขึ้นเป็นประเด็นแรกๆ ของผู้บริหารระดับสูง
เวลาหารือกับองค์กรทีส่ นใจจะจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือหน่วยงาน
ราชการต่างๆ

เลือก “วิธี” และ “ภาษา” ทีเ่ หมาะสม

คุณจะต้องพิจารณาว่าผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อาทิ พนักงาน ชุมชนท้องถิ่น ฯลฯ ปกติแล้วเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร
เช่น จะใช้การสื่อสารในลักษณะข้อเขียน คำาพูด หรือภาพ จะใช้ภาษาใด (ภาษาพื้นถิ่นอาจสำาคัญ) และจะใช้เทคโนโลยี
หรือไม่อย่างไร เพือ่ ตัดสินใจว่าบริษทั จะสือ่ สารความทุม่ เทต่อนโยบายนีภ้ ายในและภายนอกได้อย่างไรให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด
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ภาษาอาจเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน ถ้าหากคนในองค์กรมองว่า “สิทธิมนุษยชน” ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน
ธุรกิจหลัก คุณก็อาจเผชิญกับแรงต้านจากภายใน ส่วนความท้าทายจากภายนอกก็มีเหมือนกัน เช่น การใช้ภาษาของ
สิทธิมนุษยชนอาจต้องคำานึงถึงประเด็นทางวัฒนธรรม รวมถึงมุมมองของชุมชนท้องถิ่นและรัฐบาล ในบางกรณี อาจมี
เหตุผลที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาสิทธิมนุษยชนทางตรงในระยะสั้น เมื่อเวลาผ่านไป การเสริมเติมภาษาสิทธิมนุษยชน
เข้าไปทางตรงก็อาจเริ่มเป็นไปได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจว่าสิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างไร

4

ปรับวิถีปฏิบัติภายในให้ตรงกับนโยบาย

ถ้าหากนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนจะมีประสิทธิผลในทางปฏิบตั ิ นโยบายและกระบวนการอืน่ ๆ ทัว่ ทัง้ บริษทั ก็จะ
ต้องสอดคล้องกับนโยบายนี้ การนำานโยบายไปปฏิบัติจึงต้องอาศัยการสนับสนุนและทรัพยากรที่เพียงพอ ตั้งแต่ภาวะ
ผูน้ าำ การกำาหนดความรับผิด แรงจูงใจ และการฝึกอบรม ประเด็นเหล่านี้ อาจส่งผลต่อสมมุตฐิ านและทัศนคติของบุคลากร
ของบริษัทโดยตรง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายดังกล่าวกับงานของพวกเขา และช่วยบูรณาการให้มันเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของชุดคุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กร
ปรับให้เข้ากับโครงสร้างเดิม

บริษัทของคุณอาจมีนโยบายและกระบวนการภายในต่างๆ นานาอยู่แล้ว ที่ครอบคลุมบางมิติของสิทธิมนุษยชน
ต่อให้ไม่ได้เขียนในภาษาของสิทธิมนุษยชน นโยบายเหล่านี้มีประโยชน์ในแง่ที่ชี้ให้เห็นว่า สิทธิมนุษยชนเอาเข้าจริงแล้ว
ก็มิใช่ “เรื่องใหม่” สำาหรับบริษัทแต่อย่างใด แต่คุณก็ต้องตรวจสอบให้ม่ันใจว่า นโยบายและกระบวนการต่างๆ ที่มี
อยู่เดิมนั้นสอดคล้องกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่กำาหนดขึ้นมาใหม่ นั่นคือ สอดรับและสนับสนุนนโยบายใหม่
ไม่ใช่คัดง้างหรือขัดขวาง ตัวอย่างนโยบายและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในด้านต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ความยั่งยืน / ผลประกอบการด้านสังคม
สุขภาพและความปลอดภัย
ความมั่นคง
บุคลากร
ชุมชนสัมพันธ์ รวมถึงการชดเชยการโยกย้ายถิ่นฐาน
สิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติตามกฎหมาย
การจัดซื้อจัดจ้าง / การจ้างเหมาช่วง
ประชาสัมพันธ์ / สื่อสารองค์กร
การจัดการความเสี่ยงและการอนุมัติโครงการ
นคอร์ปรัปชัชัน่ นมักมัจะเกี
กจะเกีย่ วข้
่ยวข้องเช่
องเช่นกันนกันเนืเนื
่องจากเมื
่อใดที
่คอร์
นโยบายต่อต้านคอรั
อ่ งจากเมื
อ่ ใดที
ค่ อรั
ปชัรน่ ัปชัน
และการติดสินบนเกิดขึ้น เมื่อนั้นการเคารพสิทธิมนุษยชนก็มักจะเป็นไป
ได้ยาก

5

หลักการของ HRDD

การฝึกอบรมและเสริมสร้างความตระหนักรู้

บุคลากรในฝัง่ ด้านเทคนิ
นเทคนิคคของธุ
ของธุรรกิกิจจ(เช่(เช่
ายพั
ฒนาธุ
ทธ์อมังค์กจะค�
กร ฯลฯ)
งถึง
น นฝ่าฝ่ยพั
ฒนาธุ
รกิจรกิฝ่จาโรงแรม
ยกลยุทธ์ฝ่อางค์ยกลยุ
กร ฯลฯ)
ำนึงถึงมัสิกทจะคำ
ธิมนุาษนึยชน
สิในงานของพวกเขา
ทธิมนุษยชนในงานของพวกเขา
ใจว่าสินทเรืธิม่อนุงของอะไร
ษยชนเป็นเกี
เรื่ยอวกั
งของอะไร
วกับส�บริ
างไร
หากพวกเขาเข้าหากพวกเขาเข้
ใจว่าสิทธิมนุษายชนเป็
บบริษัทอย่เกีา่ยงไร
ำคัษญัทต่อย่
อความ
สำรับาคัผิญ
ต่อความรับผิดชอบของพวกเขาอย่
างไร และพวกเขาควรลงมื
ทำาอะไรบ้วายลดความระแวงและท�
ง คุณสามารถช่วยลดความระแวง
ดชอบของพวกเขาอย่
างไร และพวกเขาควรลงมื
อท�ำอะไรบ้าง คุณอสามารถช่
ำให้บุคลากร
และทำ
บุคทลากรเข้
าใจเรื่องสิ้นทด้ธิวมยการท�
นุษยชนมากขึ
ด้ว้ยการทำาสิ่งต่อไปนี้
เข้าใจเรืาให้
่องสิ
ธิมนุษยชนมากขึ
ำสิ่งต่อ้นไปนี
• จั ด การฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ กั บ พนั ก งานในฝ่ า ยสำ า คั ญ เช่ น ฝ่ า ยจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เช่น วิศวกร
• จัดตั้งจุดติดต่อเพื่อสนับสนุนพนักงาน ณ พื้นที่ปฏิบัติการ ช่วยตอบคำาถามและคลี่คลายปัญหา
• เผือ่ เวลาให้กบั “ช่วงสิทธิมนุษยชน” ก่อนเริม่ การประชุมในองค์กร แบบเดียวกับทีห่ ลายบริษทั ทำาสำาหรับ
ประเด็นความปลอดภัย โดยอาจเป็นข้อความย้ำาเตือนสั้นๆ ว่า ประเด็นที่กำาลังจะถกกันนั้นอาจมีนัย
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนซึ่งจะต้องพิจารณาด้วย
• หารือกับสหภาพแรงงานหรือตัวแทนพนักงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก
ต่อนโยบายของบริษัท
• จัดการเสวนาแบบมีส่วนร่วมในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เฉพาะเจาะจง
• จัดทำารายงานสรุปเป็นการภายในเกีย่ วกับประเด็นสิทธิมนุษยชนทีก่ าำ ลังเป็นประเด็นใหญ่ เช่น การเข้าถึง
แหล่ ง น้ำ า การคุ้ ม ครองแรงงานข้ า มชาติ เป็ น ต้ น โดยบริ ษั ท ควรเน้ น การจั ด กิ จ กรรมเหล่ า นี้
ในบริบทที่มีความเสี่ยงสูงสุดด้านผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
สร้างกลไกความรับผิด (Accountability)

กลไกความรับผิดภายในสำาหรับการนำานโยบายนี้ไปปฏิบัติมีความสำาคัญอย่างยิ่ง บริษัทของคุณสามารถต่อยอด
ประสบการณ์จากเมื่อครั้งที่บูรณาการมาตรฐานด้านความปลอดภัย ซึ่งวันนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ “งานที่ทุกคน
ต้องทำา” ในมุมมองของพนักงานบริษทั จำานวนมากไปแล้ว วิธที จี่ ะบูรณาการความรับผิดสำาหรับการเคารพสิทธิมนุษยชน
มีตัวอย่างดังนี้
• มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง คณะทำางานภายใต้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารระดับสูง
เช่น คณะกรรมการความยัง่ ยืน หรือ คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแล
ประเด็นสิทธิมนุษยชน
• จัดตัง้ กลไกความรับผิด ทัง้ ในระดับองค์กรและระดับพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร เช่น มอบหมายให้ CEO เป็นผูร้ บั
ผิดชอบสูงสุดในประเด็นสิทธิมนุษยชน กำาหนดให้ผู้จัดการระดับภาคหรือภูมิภาคต้องลงนาม เวลาที่
รายงานประเด็นสิทธิมนุษยชน
• ผูกดัชนีชวี้ ดั ผลงาน (Key Performance Indicators: KPI) และระบบการให้รางวัลบุคลากรเข้ากับการนำา
นโยบายไปปฏิบตั ิ และทำาเช่นนีต้ ลอดทัง้ องค์กร ไม่ใช่เฉพาะกับคนทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็น “เจ้าภาพ”
เรื่องสิทธิมนุษยชนเท่านั้น
33

5

ขยายความทุ่มเทไปสู่ สายสั มพั นธ์ทางธุรกิจ

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทจะต้องถูกบูรณาการเข้าไปในสายสัมพันธ์ต่างๆ ที่องค์กรมีกับองค์กรอื่น
รวมถึงในเงื่อนไขสัญญาต่างๆ ด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าบริษัทคาดหวังว่าทุกองค์กรที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน และนี่ไม่ใช่ “ประเด็นเสริมที่ต่อรองกันได้” การบูรณาการนโยบายบริษัทเข้าไป
ในเงือ่ นไขสัญญาและข้อตกลงต่างๆ จะช่วยเพิม่ “แรงงัด” (Leverage) ของบริษทั นัน่ คือ ความสามารถในการส่งอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย และเงื่อนไขเหล่านี้อาจเป็นรากฐานสำาหรับการติดต่อพูดคุยเรื่องนี้
อย่างสม่ำาเสมอ หรือสำาหรับทบทวนการจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท
ท�าให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนหลายข้อของบริษัท รวมถึงศักยภาพของบริษัทในการบรรเทาความเสี่ยงเหล่านั้น
ถูกกำาหนดในเงื่อนไขสัญญาที่ทำากับพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้รับเหมา ตลอดจนข้อตกลงกับรัฐบาล บันทึกความเข้าใจ
ต่างๆ บุคลากรของบริษทั ทีม่ หี น้าทีเ่ จรจาต่อรองสัญญาและข้อตกลงเหล่านีจ้ ะต้องได้รบั แนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนจากองค์กร
บริษัทของคุณควรคำานึงถึงประเด็นต่อไปนี้ ก่อนและหลังการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
• มองหาหลักฐานว่า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า หรือผู้รับเหมามีศักยภาพและ
ความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำาหนดในสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
• อธิบายให้ชดั เจนว่า บริษทั คาดหวังให้พนั ธมิตร คูค่ า้ หรือผูร้ บั เหมา “ส่งต่อ”
ความคาดหวังว่าจะเคารพสิทธิมนุษยชน ไปยังองค์กรอืน่ ๆ ในห่วงโซ่อปุ ทาน
ของพวกเขาด้วย และมองหาหลักฐานที่ว่าพวกเขาได้ส่งต่อความคาดหวัง
ดังกล่าวในทุกโอกาสที่ทำาได้

ถ้าหากบริษัทของคุณมีรัฐเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายสำาคัญที่มีอำานาจควบคุม คุณจะต้องคำานึงว่า
คุณมีบทบาทในการให้รัฐบาลปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนด้วย อาทิ
• การสร้างหลักประกันว่านโยบายต่างๆ ของรัฐจะสอดคล้องกับมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชน และเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทุกกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ติดต่อกับบริษัทของคุณ
• หยิบยกประเด็นสิทธิมนุษยชนขึ้นมาในการหารือระหว่างรัฐบาลกับบริษัท
• พัฒนาแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน สำาหรับรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่นๆ
ที่รัฐมีอำานาจควบคุม
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ประเด็นด้านสิ ทธิ
ทีโ่ รงแรมควรใส่ ใจ

6

6
ประเด็ประเด็
นด้านสิ
ทส
ี่ ทถานประกอบการควรใส่
ใจ
นด้ทาธินสิ
ธิทโี่ รงแรมควรใส่ ใจ
จากการประมวลข้ออมูมูลลต่ต่างๆ
าง จากเอกสารและการรั
ๆ จากเอกสารและการรั
ฟังความเห็
อร่ม่ าอื งคู
่มือประเมิ
มนุษยชน
จากการประมวลข้
บฟังบความเห็
นต่อนร่าต่งคู
ประเมิ
นผลด้นาผลด้
นสิทาธินสิ
มนุทษธิยชนอย่
าง
อย่
า
งรอบด้
า
น
(Human
Rights
Due
Diligence)
ของธุ
ร
กิ
จ
และร่
า
งรายการตรวจสอบ
(Checklist)
ที
่
เ
กี
่
ย
วข้
อ
งกั
รอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ของธุรกิจการโรงแรมและร่างรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับบ
สามารถสรุสามารถสรุ
ปประเด็นด้ปาประเด็
นสิทธินบด้างประเด็
ที่ธุรกิจควรให้
ำคัญ โดยสัคงวามสำ
เขปได้าคัดญ
ังต่อโดยสั
ไปนี้งเขปได้
(ดูรายละเอี
ดใน้
ธุธุรรกิกิจจการโรงแรม
านสิทธิบนางประเด็
นที่ธุรคกิวามส�
จโรงแรมควรให้
ดังต่อยไปนี
แนบคู่มือฉบับนี้) แนบคู่มือฉบับนี้)
(ดู“รายการตรวจสอบ”
รายละเอียดใน “รายการตรวจสอบ”

1

การมีสส่ ว่ วนร่
อสร้
างโรงแรมใหม่
หรือขยายโรงแรมเดิ
ม
นร่ววมของชุ
มของชุมมชน
ชนในการก่
ในการก่
อสร้
างสถานประกอบการ
หรือขยายสถานประกอบการ

•
•
•
•
•

2

การจัดการที่ดิน เช่น ผู้ที่อาศัยอยู่บนที่ดินผืนนั้นมีความจำาเป็นจะต้องย้ายออกในการก่อสร้างโรงแรมหรือไม่
คุณภาพ ความพอเพียง และการเข้าถึงแหล่งน้ำา
ผลกระทบด้านวัฒนธรรม
การจัดการความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง
สภาพแวดล้อม

การใช้แรงงานข้ามชาติ

เช่นน โรงแรมห้
บริ ษั ท ห้ าามการจ้
• การจั ด หาแรงงาน เช่
มการจ้าางงานหรื
งงานหรืออการขนส่
การขนส่ง แรงงานที
แรงงานที่ ใ่ ใช้ช้ก ารข่
ารข่ม ขู ่ คุ ก คาม ใช้ ก�ำำาลั ง
การหลอกลวง หรือการลักพาตัวหรื
หรืออไม่
ไม่??
• หนังสือเดินทาง / เอกสารแสดงตน
• เงือ่ นไขการจ้างงาน เช่น แรงงานข้ามชาติได้รบั ค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่าตามกฎหมายค่าแรงขัน้ ต่าำ และได้รบั สวัสดิการ
ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนดหรือไม่

3

การใช้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง

บริษัทใช้เฉพาะลู
• การจ้างงาน เช่น โรงแรมใช้
เฉพาะลูกกจ้จ้าางประจ�
งประจำำาในหน้
ในหน้าาทีที่ส่ส�ำำาคัคัญญๆ หรือไม่ ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเข้าใจข้อตกลง
มาท�าำงานหรือไม่
การเข้ามาทำ
• สภาพแวดล้อมในที่ทำา�ำงาน
• การจัดการลูกจ้างรั
การใช้
แรงงานของผู
ร้ บั เหมาหรื
งรับบเหมาค่
เหมาค่าาแรง
แรงเช่เช่นนโรงแรมมี
บริษัทมีกกระบวนการตรวจสอบ
ระบวนการตรวจสอบ(Audit)
(Audit)
การใช้
แรงงานของผู
้รับเหมาอ
คู่คอ้าอย่
งไม่าเงไม่
ป็นทางการเป็
นครั้งนคราวหรื
อไม่ อไม่
หรื
คู่ค้าอย่
เป็นทางการเป็
ครั้งคราวหรื

4

ลูกค้า

• มาตรการรักษาความปลอดภัย
• การไม่เลือกปฏิบัติ
• การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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ตัตัววอย่
ษยชนของโรงแรม
ยชนของธุรกิจ
อย่าางนโยบายด้
งนโยบายด้านสิ ทธิมนุนุษ

ตัวอย่าง: นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของโรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล (InterContinental Hotel Groups)
กฎเกณฑ์ของประเทศและดินแดนทุกแห่งที่เราดำาเนินธุรกิจ ในฐานะ
เราทุ่มเทให้กับการทำาตามกฎหมายและกฏเกณฑ์
ส่ ว นสำ า คั ญ ของวั ฒ นธรรมการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ และนโยบายด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของเราก็ เ ผยแพร่
ในภาษาต่างๆ มากกว่า 40 ภาษาทั่วโลก
เราสาธิตความทุ่มเทต่อสิทธิมนุษยชนด้วยวิธีการ ดังนี้
• สนับสนุนการพิทกั ษ์สทิ ธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิของเพือ่ นร่วมงานของเรา
บุคคลที่เราทำาธุรกิจด้วย และชุมชนที่เราปฏิบัติการ
• เคารพในสิทธิของเพื่อนร่วมงานของเราในการรวมกลุ่มโดยสมัครใจภายใต้
กฎหมาย
• สร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัยและให้คนมีสุขภาพดี
• ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก
• สนับสนุนการขจัดเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงาน และส่งเสริมความหลากหลาย
ในที่ทำางาน
• ส่งมอบค่าตอบแทนและเครือ่ งมือให้เพือ่ นร่วมงานของเราก้าวหน้าในอาชีพ
และคำานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของพวกเขา
• ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น
• ดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรง ทำาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• พัฒนาและลงมือใช้ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างหลักประกัน
ว่าเราได้ทำาตามนโยบายนี้
ในปี ค.ศ. 2014 เราได้พฒ
ั นามาตรฐานซึง่ กำาหนดว่า โรงแรมทุกแห่งทีใ่ ช้แบรนด์ IHG® จะต้องประยุกต์ใช้นโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนและแสดงนโยบายดังกล่าวอย่างชัดเจน ณ สถานประกอบการ มาตรฐานนี้สาธิตความทุ่มเทอย่าง
ต่อเนื่องของเราที่จะประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ในปี ค.ศ. 2015 เราพัฒนาและลงมือใช้หลักสูตรการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน หลักสูตรนี้ใช้ได้กับโรงแรมทุกแห่งและเพื่อนร่วมงานทุกคนในเครือ ถูกออกแบบมาเพิ่มความตระหนัก
ในวิถีของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนให้โรงแรมต่างๆ ทำาตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนให้ได้ นอกจากนี้
เรายังจัดอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้กับโรงแรมชั้นนำาในเครืออีกหลายแห่ง
เรากำาลังทำางานยกระดับการรับรู้เกี่ยวกับวิถีด้านสิทธิมนุษยชนของเราในโรงแรมต่างๆ ผ่านการบูรณาการ
มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนของเรา และจะพัฒนาเนือ้ หาทีใ่ ช้สาำ หรับการอบรมต่อไป เราลงนามใน UN Global Compact
ปรับการดำาเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของเราให้สอดคล้องกับหลักการสากล 10 ประการ ซึง่ รวมถึงสิทธิมนุษยชนและมาตรฐาน
แรงงาน เราเป็นสมาชิกคณะทำางาน Business in the Community (BiTC) และ Business for Social Responsibility
(BSR) ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจากหลากหลายธุรกิจ และเป็นสมาชิกคณะทำางานด้านการค้ามนุษย์
ของ International Tourism Partnership (Human Trafficking Working Group) นอกจากนี้ เรายังทำางานอย่างใกล้ชิดกับ
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อบูรณาการวิถีด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไปในสัญญาและข้อตกลงต่างๆ
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ประเด็นด้านสิ ทธิ
ทีส
่ ถานประกอบการควรใส่
ทีโ่ รงแรมควรใส่ใจ

6

ตัวอย่าง: นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของโรงแรมเครือแมริออท
เกริน
่ น�า

Marriott International, Inc. ตระหนักและเคารพในหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนของแมริออทสะท้อนความทุ่มเทของบริษัทที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับหลักการเหล่านี้ และ
เคารพสิทธิมนุษยชนภายในปริมณฑลทีบ่ ริษทั มีอทิ ธิพล (Sphere of Influence) แมริออทแสดงภาวะผูน้ ำาระดับโลกในด้าน
ธรรมเนียมปฏิบัติในที่ทำางานที่รับผิดชอบ และพยายามดำาเนินธุรกิจในทางที่ปลอดจากการมีส่วนร่วมกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน คุณค่าหลักและวัฒนธรรมของบริษทั ต่างฝังความทุม่ เทต่อธรรมเนียมทางธุรกิจทีม่ จี ริยธรรม และการเป็น
พลเมืองดีของสังคม
การด�าเนินธุรกิจทีเ่ ปี่ ยมจริยธรรม

นโยบายของแมริออทกำาหนดว่า บริษทั จะดำาเนินธุรกิจอย่างซือ่ สัตย์และซือ่ ตรง ทำาตามกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
นโยบายของบริษัทระบุมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางจริยธรรมที่ชัดเจน สำาหรับการดำาเนินธุรกิจและกำาหนดขอบเขต
ความรับผิด เพือ่ นร่วมงานและทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั จะต้องทำาตามกฎหมายและทำาตามมาตรฐานทีเ่ ฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับพันธะทางกฎหมาย จริยธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ บริษัทมีกลไกความรับผิดที่ชัดเจนสำาหรับ
การติดตามตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้
การพิ ทักษ์ สิทธิเด็ก

แมริออทประณามการฉวยโอกาสใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ บริษัทไม่ใช้แรงงานเด็กและสนับสนุนการขจัดการใช้
แรงงานเด็ก สนับสนุนกฎหมายทีจ่ ะป้องกันและลงโทษอาชญากรรมของการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชน แมริออททำางาน
เพือ่ ยกระดับความตระหนักรูใ้ นเรือ่ งนี้ ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐเพือ่ รับมือกรณีลว่ งละเมิดใดๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้การรับรูข้ องบริษทั แมริออทมีประวัตยิ าวนานของการสนับสนุนโครงการและแนวร่วมต่างๆ ทีช่ ว่ ยเหลือ
ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและครอบครัวของพวกเขาเตรียมพร้อมและได้งานที่มีความหมาย แมริออทจะสนับสนุนโครงการ
ที่ช่วยให้เยาวชนหลุดพ้นจากบ่วงความจนต่อไป วัฏจักรซึ่งทำาให้พวกเขาและครอบครัวตกอยู่ในภาวะเปราะบาง
การพิ ทักษ์ สิทธิของบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง

แมริออทสนับสนุนและส่งเสริมการขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการประกอบ
อาชีพ ส่งเสริมและโอบอุ้มความหลากหลายในทุกมิติของการดำาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ แมริออทยังสนับสนุนการขจัด
แรงงานบังคับทุกรูปแบบ และสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มต่อรองและเลือกผู้แทนในการเจรจา แมริออทจะสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัยและให้คนมีสุขภาพดีสำาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน
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7
กรอบการท�า
HRDD
เมือ่ บริษทั กำาหนดและประกาศใช้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว การดำาเนินกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ก็เป็นขัน้ ตอนต่อไปเพือ่ บูรณาการนโยบายเข้าไปในทุกองคาพยพ
ของการดำาเนินธุรกิจ และแสดงให้สังคมประจักษ์ว่ากำาลังเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง

กระบวนการ HRDD ประกอบด้วย 3 กระบวนการย่อย ได้แก่

1

ประเมินผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึ้นแล้ว
และมีแนวโน้มว่าจะเกิด

2

บูรณาการข้อค้นพบและลงมือปฏิบัติเพื่ อป้ องกัน
หรือบรรเทาผลกระทบ

3

ติดตามตรวจสอบว่าบริษัทจัดการกับผลกระทบต่างๆ
อย่างมีประสิ ทธิผลเพี ยงใด
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7

กรอบการท�า HRDD

หลังจากที่บริษัทดำาเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ก็จำาเป็นจะต้องทำาอีก 2 เรื่อง คือ สื่อสารขั้นตอนและผลการ
จัดการกับผลกระทบ และวางกระบวนการเยียวยาหรือชดเชยสำาหรับผลกระทบทีบ่ ริษทั ก่อหรือมีสว่ นก่อ เพือ่ ให้ครบถ้วน
ตามความคาดหวังของหลักการชี้แนะ UNGP

ขั้นตอนต่าง ๆ นั้นสรุปเป็นแผนผังได้ดังนี้
ความสั มพั นธ์ระหว่างการก�าหนดนโยบาย กระบวนการ HRDD และกลไกเยียวยา
พั นธะทางนโยบาย

บูรณาการความเคารพ

การสื่ อสาร
ผลการด�าเนินงาน
พั นธะทางนโยบาย

พั นธะทางนโยบาย

บูรณาการความเคารพ
พั นธะทางนโยบาย

บูรณาการความเคารพ
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ก่อนทีจ
่ ะลงมือด�าเนินกระบวนการ HRDD
ลองมาท�าความเข้าใจกับประเด็นส� าคัญ ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับแนวคิดนีก
้ ันก่อน

HRDD สำาคัญเพราะอะไร? กระบวนการ HRDD ช่วยให้บริษัทเข้าใจว่าความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ของบริษัทนั้นเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร เมื่อเวลาผ่าน และบริษัทควรรับมืออย่างไร กระบวนการ
HRDD ครอบคลุมกระบวนการประเมินปัจจัยต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสีย่ ง
ด้านสิทธิมนุษยชน และบ่งชีท้ รัพยากรภายในและภายนอกทีอ่ าจช่วยให้รบั มือกับความเสีย่ งเหล่านีไ้ ด้

บริษัทควรใช้ HRDD เมื่อใด? กระบวนการ HRDD ควรทำาตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น ก่อนลงนามในสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการใหม่ และดำาเนินเรื่อยไปหลังจากที่เริ่มปฏิบัติการแล้ว รวมถึงควรดำาเนิน
กระบวนการอีกครั้งหลังจากที่ปิดโครงการหรือปลดระวาง (เช่น ในกระบวนการปิดเหมือง ปิดโรงงาน
ฯลฯ) ไปแล้ว HRDD เป็นเรื่องของกระบวนการที่ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง มิใช่ทาำ “ครั้งเดียวจบ” อย่าง
เช่นการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการจัดทำารายงานประจำาปี

HRDD สัมพันธ์กบั ระบบตรวจสอบรอบด้าน (Due Diligence Systems) อืน่ ๆ ของบริษทั อย่างไร?
บริษัทหลายแห่งมีระบบตรวจสอบรอบด้านอยู่แล้ว ถ้าบริษัทของคุณมีระบบทำานองนี้ที่ใช้กับเรื่องอื่น
คุณก็สามารถต่อยอดหรือนำาระบบดังกล่าวมาปรับใช้สำาหรับ HRDD ได้ ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการ
ตรวจสอบรอบด้านเวลาที่จัดทำารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) กระบวนการตรวจสอบรอบด้านทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย หรือกระบวนการทบทวน
ความเสีย่ งทีต่ อ้ งทำาเป็นประจำาทุกปี บริษทั ของคุณต้องตัดสินใจว่าจะออกแบบกระบวนการตรวจสอบ
รอบด้านแยกออกมาต่างหากสำาหรับประเด็นสิทธิมนุษยชน หรือว่าจะบูรณาการสิทธิมนุษยชนเข้าไป
ในกระบวนการที่มีอยู่เดิม แต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหน ปกติแล้ววิธีที่ดีที่สุด คือ เลือกหรือประยุกต์ใช้วิธี
ที่คนในองค์กรคุ้นเคยดีอยู่แล้ว เนื่องจากจะช่วยให้พวกเขาทำางานง่าย และคำานึงถึงแง่มุมต่างๆ ของ
สิทธิมนุษยชนที่ไม่เหมือนกับประเด็นอื่น
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ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ HRDD มีดังต่อไปนี้

7.1

การประเมินความเสี่ ยงทีเ่ กิดขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเกิด

บริษัทต้องระบุและประเมินผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนที่องค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องนี้ครอบคลุม
• ผลประทบที่เกิดขึ้นจริง (ปัจจุบันหรืออดีต) และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิด (มีแนวโน้มในอนาคต)
• ผลกระทบจากกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ โดยตรงของบริ ษั ท และที่ เ กิ ด จากความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ
เช่น ในห่วงโซ่อุปทาน ห่างจากองค์กรไปอีกหนึ่งขั้นหรือมากกว่า บริษัทจะต้องมองความเสี่ยง
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กิ ด กั บ “คน” ว่ า แตกต่ า งจากความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ เ กิ ด กั บ “บริ ษั ท ”
แม้ว่าสองประเด็นนี้จะเข้ามาเกี่ยวพันกันมากขึ้นเรื่อยๆ
เรือ
่ งนีส
้ � าคัญอย่างไร?

• การประเมิ น ความเสี่ ย ง คื อ กระบวนการที่ บ ริ ษั ท ลงมื อ รวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ จำ า เป็ น
ต่อการทำาความเข้าใจว่า ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทมีอะไรบ้าง ก่อนที่จะลงมือกำาจัด
หรือบรรเทาได้
• เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการทำ า ความเข้ า ใจว่ า จะแปลงนโยบายด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของบริ ษั ท
มาเป็นภาคปฏิบัติได้อย่างไร
• การให้ฝ่ายต่างๆ ในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในการรับมือ
กับผลกระทบที่ถูกระบุ

ขั้นตอนทีจ
่ �าเป็น

1

ก�าหนดกรอบการประเมินอย่างเป็นระบบ

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนจะต้องเป็น กระบวนการต่อเนื่อง (On-going Process) ซึ่งทำาซ้ำาทุกครั้ง
ที่ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอาจเปลี่ยนแปลงในสาระสำาคัญ มิใช่กระบวนการ “ครั้งเดียวจบ” ที่ทำาเฉพาะก่อนเริ่ม
โครงการ หรือทำาเฉพาะเท่าที่กฎหมายกำาหนด รายงานการประเมินที่ต้องทำาตามกฎหมายนั้นมีบทบาทสำาคัญก็จริง
แต่อาจมีแหล่งข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับผลกระทบ เช่น ข่าว รายงานของผูเ้ ชีย่ วชาญ ประเด็นทีอ่ งค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
หรือสหภาพแรงงานระบุ รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่บริษัทได้รับผ่านช่องทางต่างๆ
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ประเมินอย่างต่อเนือ
่ ง

ในเมื่ อ การประเมิ น ความเสี่ ย งจำ า เป็ น จะต้ อ งทำ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บริ ษั ท ของคุ ณ จึ ง ต้ อ งประเมิ น ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำาคัญๆ ระหว่างและภายในวัฏจักรโครงการ (Project Cycle) เช่นเวลาต่อไปนี้

•
•
•
•

การดำำาเนินกิจกรรมใหม่ เช่น สร้างสถานประกอบการ
งโรงแรม ขยายโรงแรมขยายโรงงาน
จุดเริ่มต้นการด�
จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่ๆ เช่น คู่ค้าหลักรายใหม่
การตัดสินใจทางธุรกิจหรือการเปลีย่ นแปลงครัง้ สำาคัญในการปฏิบตั กิ าร เช่น เปลีย่ นพืน้ ทีก่ อ่ สร้างโครงการ
การเปลี่ ย นแปลงในสภาพแวดล้ อ มของการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ เช่ น ความขั ด แย้ ง ทางสั ง คมเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ความไม่ไว้วางใจของชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ความล้มเหลวของภาครัฐ ฯลฯ

มองไปข้างหน้า (Forward-looking)

จุดเน้นของกระบวนการประเมินความเสี่ยงจะต้องมองไปข้างหน้า นั่นคือ ระบุผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่มี
แนวโน้มว่าจะเกิด ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและปัจจุบันเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงในอนาคตได้ดี (และบริษัทต้อง
เยียวยา) แต่กม็ ใิ ช่ตวั ชีว้ ดั เพียงแหล่งเดียวทีค่ ณ
ุ ใช้ได้ กระบวนการประเมินความเสีย่ งจะต้องทบทวนตัวชีว้ ดั อืน่ ๆ อีกมาก
ตลอด “ไม้บรรทัด” ที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชน ตัวอย่างตัวชี้วัด ได้แก่

• ประสบการณ์ของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
• ภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมือง หรือความขัดแย้งในสังคม
• ประเด็นทีอ่ งค์กรภาคประชาสังคม หรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) หยิบยก
ว่าเป็นประเด็นน่ากังวล
• ธรรมเนียมและทัศนคติในสังคม
• พฤติกรรมและทัศนคติของพนักงานองค์กร
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แยกเป็นกระบวนการต่างหาก หรือบูรณาการกับกระบวนการอืน
่ ?

บริษัทอาจออกแบบกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนแยกออกมาต่างหาก หรือจะบูรณาการ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนเข้าไปในกระบวนการประเมินที่มีอยู่เดิมก็ได้ บริษัทของคุณอาจมีกระบวนการประเมินที่เป็น
ทางการอยู่แล้ว ในการประเมินผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพ (SIA / EIA / EHIA) ซึ่งกระบวนการเหล่านี้
อาจเป็นจุดที่เหมาะสมในการบูรณาการประเด็นสิทธิมนุษยชน
• ในแง่หนึง่ ความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนหลายข้อมีรากอยูใ่ นผลกระทบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และสุขภาพ
ทำาให้ยากที่จะแยกแยะอย่างชัดเจน
• แต่ในอีกแง่หนึ่ง บริษัทควรตัดสินได้เมื่อใดที่ประเด็นสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเริ่มมีนัยต่อสิทธิมนุษยชน
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผลกระทบต่อแหล่งน้ำ าสะสมไปเรื่อยๆ จนเริ่มส่งผลกีดกันสิทธิในการเข้าถึง
น้ำาดื่มที่สะอาด เป็นต้น
• กระบวนการ SIA / EIA / EHIA ตามกฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มของไทยนั้ น เป็ น กระบวนการแบบ
“ครั้งเดียวจบ” ซึ่งบริษัทต้องทำาเป็นส่วนหนึ่งของการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือการพัฒนา
โครงการใหม่ ในขณะที่ ก ระบวนการประเมิ น ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจะต้ อ งดำ า เนิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดชั่วอายุขัยของโครงการ
• ในบริษัทควรมีใครสักคนที่สามารถมองเห็น “ภาพรวม” ของความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท
ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่มองเห็นผ่านกระบวนการประเมินปัจจุบัน หรือไม่ใช่ก็ตาม
ใช้ข้อมูลจากกระบวนการอืน
่

บริษทั ของคุณอาจเคยประเมินความเสีย่ งรูปแบบต่างๆ มาอย่างยาวนานในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการอืน่ ๆ
ในวัฏจักรธุรกิจ กระบวนการเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนได้ ยกตัวอย่างเช่น

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ขั้นตอนชุมชนสัมพันธ์
ขั้นตอนการจัดการด้านสุขภาพ
การประเมินความเสี่ยงทางการเมือง ความมั่นคง และความขัดแย้ง
กระบวนการสานเสวนา (กับภาคประชาสังคม)
กระบวนการตรวจสอบรอบด้านในแง่ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Due Diligence)
รายงานการสำารวจความคิดเห็นของพนักงาน
รายงานการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก และข้อมูลจากกลไกการรับเรื่องร้องเรียน
กลไกตรวจสอบภายใน
รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) สำาหรับการพัฒนาโครงการใหม่
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ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีประเมินผลกระทบอย่างไร ปัจจัยต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสร้างความมั่นใจได้ว่าวิธีนั้นจะสะท้อน
“หัวใจ” ของสิทธิมนุษยชน
• ใคร? กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่น่าจะได้รับผลกระทบ หัวใจของการประเมินอยู่ที่สิทธิและมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อทำาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงผลกระทบจากบริษัท ยกตัวอย่างเช่น หากมีเกษตรกร
สู ญ เสี ย ที่ ดิ น ทำ า กิ น หนึ่ ง แปลงจากการประกอบการของบริ ษั ท บริ ษั ท ก็ ส ามารถจ่ า ยค่ า ชดเชยได้ โ ดยตรง
แต่ในกรณีอื่น เกษตรกรอาจสูญเสียหนทางในการดำารงชีพในระยะยาว รวมถึงสถานะทางสังคมไปด้วย เมื่อเขา
าหากบริษษทั ัทไม่ไม่ได้ไขด้อ้ ขมู้อลมูจากปากคำ
ลจากปากค�
ำเกษตรกรรายนั
้นเองก็ยากที
ก็ยากที
าเขาประสบผล
สูญเสียทีด่ นิ ทำท�าำกิกินน ถ้ถ้าหากบริ
าเกษตรกรรายนั
น้ เอง
จ่ ะเข้่จะเข้
าใจว่าใจว่
าเขาประสบผลกระ
กระทบอะไรบ้
างจากการประกอบการของบริ
ทบอะไรบ้
างจากการประกอบการของบริ
ษัท ษัท
• อะไร? สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทุกข้อ กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
จะต้องใช้สิทธิมนุษยชนสากลเป็นกรอบตั้งต้น รวมถึงมาตรฐานที่ใช้กับปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจ
เปราะบางหรืออ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้พิการ เป็นต้น ข้อนี้แปลว่ากระบวนการประเมินควรมี
ลักษณะต่อไปนี้
• มีขอบเขตทีก่ ว้าง แทนทีจ่ ะจำากัดอยูเ่ พียงวาระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในบริษัท
• พิจารณาผลกระทบต่อตัวบุคคล ไม่ใช่เฉพาะระดับครัวเรือนหรือชุมชนเท่านั้น
• ระบุกรณีที่กฎหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนบางกลุ่ม (เช่น แรงงานข้ามชาติ) น้อยกว่าสิทธิ
ของคนกลุ่มอื่น
• ระบุความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่เดิมในสังคม (เช่น ทัศนคติเหยียดหยามและเลือกปฏิบัติ
ต่อแรงงานข้ามชาติ)
• มองให้พ้นไปจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ชัดเจนที่สุด ว่าจะได้รับผลกระทบ รวมไปถึงกลุ่มอื่นๆ ทั้งที่อยู่
ภายในและภายนอกขอบเขตการปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท และครอบคลุ ม กลุ่ ม ที่ เ ปราะบาง
หรืออยู่ชายขอบ
• อย่ า งไร? ด้ ว ยการใช้ วิ ธี “ปรึ ก ษาหารื อ อย่ า งมี ค วามหมาย” (Meaningful Consultation) ถ้ า หากบริ ษั ท
ไม่ปรึกษาตัวผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง กระบวนการประเมินก็ไม่อาจนำามุมมองของพวกเขาเข้ามาประกอบได้
นั่นหมายความว่าบริษทั ของคุณต้องไม่ใช้วธิ คี ดิ แบบ “ทำาให้จบๆ ไป” เท่านัน้ – ดูสว่ นถัดไปสำาหรับรายละเอียด
ของกระบวนการ “ปรึกษาหารืออย่างมีความหมาย”
• ที่ไหน? ตลอดสายสัมพันธ์ทางธุรกิจและกิจกรรมทางตรงของบริษัท กระบวนการ HRDD เรียกร้องให้บริษัท
พิจารณาว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่างๆ ของตนอาจก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง กระบวนการประเมินผล
กระทบทั่ ว ๆ ไปอาจมองว่ า ผลกระทบตกทอด (Legacy Impacts) ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ รั บ มาจากการควบรวม
หรื อ ซื้ อ กิ จ การของบริ ษั ท อื่ น นั้ น อยู่ “นอกเหนื อ ขอบเขต” ความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท แต่ แ ท้ ที่ จ ริ ง
ผลกระทบเหล่ า นี้ อ ยู่ ใ นขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท อย่ า งแน่ น อน เมื่ อ มองจากมุ ม การประเมิ น
ด้านสิทธิมนุษยชน – ดูส่วนถัดไปสำาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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ระดับพื้ นทีป
่ ฏิบัติการ หรือระดับองค์กร?

ปรากฏ บุคลากรประจำาพื้นที่อาจเป็นผู้นำาการ
การประเมินผลกระทบย่อมต้องจัดทำาในระดับพื้นที่ซึ่งผลกระทบปรากฎ
ประเมิน และมีบุคลากรจากสำานักงานใหญ่มาร่วมทีม หรือใช้วิธีว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก ถ้าหากบริษัทของคุณมีพื้นที่
ปฏิบตั กิ ารหลายแห่ง การทบทวนความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ ซ้าำ ๆ ในหลายพืน้ ที่ หรือความเสีย่ งทีม่ นี ยั สำาคัญ
จะช่วยให้บุคลากรในสำานักงานใหญ่ระบุประเด็นสำาคัญๆ ด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างตรงจุด

2

ท�าความเข้าใจกับบริบทการด�าเนินธุรกิจ

รัฐบาลต่างๆ มีพนั ธกรณีในการคุม้ ครอง เคารพ และเติมเต็มสิทธิมนุษยชนภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ เมือ่ ใดก็ตามทีร่ ฐั ล้มเหลวในการทำาหน้าทีเ่ หล่านี้ มันก็นาำ ความท้าทายเพิม่ เติมมาสูบ่ ริษทั ทีพ่ ยายามแสดงความ
รับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทต่างๆ จำาเป็นจะต้องเข้าใจความเสี่ยงเชิงบริบทเหล่านี้ จะได้สามารถ
วางขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ เมื่อใดก็ตามที่กฎหมายระดับชาติในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนไม่มีอยู่ มีอยู่แต่อ่อนแอหรือไม่ถูกบังคับใช้ บริษัทก็ควรเคารพสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล เมื่อใดที่กฎหมายระดับชาติขัดแย้งกับสิทธิมนุษยชน บริษัทก็ควรเคารพในหลักการของสิทธิมนุษยชนอย่างดีที่สุด
เท่าที่สามารถทำาได้ และสามารถสาธิตให้เห็นว่าได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้ว
การประเมินความเสี่ ยงเชิงบริบท (Contextual Risks)

มีปจั จัยมากมายทีส่ ง่ ผลต่อความเสีย่ งของการประกอบธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึง่ เช่น
• ปัจจัยด้านเศรษฐสังคม เช่น ระดับความยากจน และการถูกกีดกันให้อยูช่ ายขอบของคนบางกลุม่ ในสังคม
• ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประชาธิปไตย นิติรัฐ และ/หรือสันติภาพ
และความมั่นคงในประเทศ
• คอร์รัปชัน่ ในภาคส่วนต่างงๆๆ
• การไร้ซึ่งกลไกเยียวยาผ่านระบบยุติธรรมที่มีประสิทธิผล
• การที่รัฐไม่แยแสต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ หรือไม่แยแสต่อสิทธิมนุษยชนของสมาชิกบางกลุ่ม
• ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่รอวันปะทุ ตั้งแต่การทะเลาะวิวาท จนถึงความรุนแรงติดอาวุธ
นัยของกฎหมายระดับชาติต่อสิทธิมนุษยชน บริษัทของคุณจะต้องแยกแยะระหว่าง
• กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่ำากว่าหลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
• กฎหมายที่สะท้อนหลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล แต่ไม่ถูกบังคับใช้เนื่องจาก
ความอ่อนแอของขั้นตอนทางกฎหมายหรือระบบราชการ
• กฎหมายที่ขัดแย้งกับหลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างชัดเจน
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หลักการชี้แนะระบุอย่างชัดเจนว่า บริษัทควรเคารพในมาตรฐานของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
เมื่อประกอบธุรกิจในพื้นที่ซึ่งมีความขัดแย้งติดอาวุธ
สำาหรับการประกอบธุรกิจในบริบทที่มีความเสี่ยงสูงมาก ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางการเมือง
กฎหมายไม่ใส่ใจเรือ่ งสิทธิมนุษยชน หรือเกิดการทุจริตคอรั
คอร์ปรัปชัชัน่ นอย่
อย่าางกว้
งกว้าางขวาง
งขวาง ความรับผิดชอบของบริษทั ในการเคารพ
สิทธิมนุษยชนไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อประกอบการในพื้นที่แบบนี้ และองค์ประกอบต่างๆ ของกระบวนการ HRDD ก็ยัง
คงเดิมเช่นกัน อย่างไรก็ดี การเคารพสิทธิมนุษยชนในบริบทเช่นนี้มักจะต้องอาศัยความใส่ใจ ความพยายาม และ
ทรัพยากรมากกว่าปกติมาก

3

ทบทวนความสั มพั นธ์ทางธุรกิจ

ความรับผิดชอบของบริษัทในการเคารพสิทธิมนุษยชนนั้นขยายไปครอบคลุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่างๆ ด้วย
โดยเฉพาะการทีบ่ ริษทั ต้องประเมินความเสีย่ งจาก การมีสว่ นสร้างผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ไม่วา่ จะด้วยการส่งเสริม
สนับสนุน หรือสร้างแรงจูงใจ และการที่บริษัทเชื่อมโยงกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ
นัน่ คือ การกระทำาของพันธมิตรทางธุรกิจ คูค่ า้ ผูร้ บั เหมา ฯลฯ ก่อให้เกิดผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบการ สินค้า
หรือบริการของบริษัท
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ในแง่นี้ไม่จำากัดอยู่เพียงความสัมพันธ์ที่บริษัทมีสัญญาหรือข้อตกลงโดยตรงเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างออกไปหนึ่งขั้นหรือมากกว่านั้นด้วย รวมถึงขั้นที่ลึกลงไปในห่วงโซ่อุปทาน เช่น
เกษตรกรที่ปลูกวัตถุดิบ ซึ่งขายต่อไปให้กับพ่อค้าคนกลาง ขายต่อไปให้กับโรงงานที่แปรรูปวัตถุดิบนั้นๆ มาเป็นวัตถุดิบ
ขั้นกลางที่ขายต่อไปให้กับบริษัทอีกทอดหนึ่ง
บริษทั โดยทัว่ ไปจะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีห่ ลากหลายตลอดระยะต่างๆ ของวัฏจักรโครงการหรือวัฏจักรสินค้า
ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจากต้นน้ำา ไปจนถึงกระบวนการปิดโรงงานหรือทิ้งของเสียที่ปลายน้ำา ความสัมพันธ์ที่ว่านี้
รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่ส่งมอบบริการและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการหลักของบริษัท รวมถึงสินค้าและ
บริการเสริม (เช่น บริษัทจัดหาลูกจ้างชั่วคราว บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือบริษัทจัดการขนส่ง)
นอกจากนี้ บริษัทของคุณยังน่าจะมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลในระดับต่างๆ ซึ่งความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ล้วนแต่สำาคัญ
ต่อการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น ประเด็นต่อไปนี้สาธิตความเสี่ยงบางประการที่อาจเกิดขึ้นในบริบท
ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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ความสั มพั นธ์กับรัฐ

ในการประเมินความเสี่ยงของผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดจากความสัมพันธ์กับภาครัฐ บริษัทของคุณจะต้อง
ตระหนักในประเด็นทีไ่ ด้รบั มาเป็น “ผลกระทบตกทอด” ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากบริษทั ได้สทิ ธิในการใช้ทดี่ นิ มาจากรัฐบาล
แต่รฐั บาลได้ทดี่ นิ นัน้ มาด้วยการขับไล่ประชาชนโดยไม่เคารพในหลักนิตริ ฐั หรือไม่จา่ ยค่าชดเชยให้ ในบางกรณี ประเด็น
สิทธิมนุษยชนอาจเกิดจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงซึ่งไม่ได้ผ่านการอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชน หรือมี
ประวัติการละเมิดสิทธิ หลักการความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนโดยสมัครใจ (Voluntary Principles on Security and
Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ เสนอขั้นตอนสำาหรับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาของ
ฝ่ายความมั่นคง เช่น
• ปรึกษาองค์กรภาคประชาสังคม ตัวแทนภาครัฐ และแหล่งอื่นๆ เพื่อระบุความเสี่ยงจากแนวโน้ม
ที่จะเกิดความรุนแรง
• สำารวจแบบแผนความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา
การคาดการณ์ และการป้องกันเหตุร้ายในอนาคต
• ศึกษาวิเคราะห์ประวัตดิ า้ นสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานความมัน่ คง กองทัพ ตำารวจ รวมถึงทหารพราน
และกองกำาลังกึ่งรัฐอื่นๆ
• ศึกษาวิเคราะห์ศกั ยภาพของหน่วยงานภาครัฐและสถาบันตุลาการในการนำาตัวผูท้ ล่ี ะเมิดสิทธิมนุษยชน
มาลงโทษ ในทางที่เคารพสิทธิของผู้ที่ถูกละเมิด

กิจการทีถ
่ ูกซือ
้ หรือควบรวมมา

ถ้าหากบริษัทของคุณซื้อกิจการหรือสินทรัพย์ที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ปกติแล้ว
บริษัทจะรับมอบความรับผิดชอบในการเยียวยาผลกระทบเหล่านั้นมาจากผู้ขายด้วย รวมถึงความรับผิดชอบในการ
ป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยงว่าผลกระทบจะกลับมาใหม่ ด้วยเหตุนี้ การเข้าซื้อโครงการ สิทธิประโยชน์ หรือกิจการ
ทัง้ กิจการ จึงควรใช้กระบวนการประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนเป็นขัน้ ตอนหนึง่ ด้วย คุณอาจใช้วธิ กี าำ หนดให้การ
ตัดสินใจลงทุนทุกชนิดที่ให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนประกอบการ
เสนอคณะกรรมการ
พั นธมิตรร่วมทุน (Joint Venture Partner)

ถ้าหากบริษทั ของคุณกำาลังพิจารณาเลือกพันธมิตรมาร่วมทุน บริษทั ก็ควรประเมินพันธมิตรดังกล่าวด้วยว่ามีความ
ทุ่มเทและศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนมากน้อยเพียงใด ปัจจัยที่สำาคัญในแง่นี้ต่อการพิจารณา
ว่าจะร่วมทุนหรือไม่ มีดังต่อไปนี้
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• ความทุ่มเทของพันธมิตรในแง่สิทธิมนุษยชน ทั้งความทุ่มเทภายในองค์กรและโครงการภายนอก
ที่เข้าร่วม และระดับที่ความทุ่มเทเหล่านั้นสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนสากล
• ระดับความรับผิดของพันธมิตรต่อผลประกอบการด้านสิทธิมนุษยชน ยกตัวอย่างเช่น รับผิดชอบต่อ
ผู้ถือหุ้น หรือผ่านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
• ความพร้อมของพันธมิตรที่จะใส่เงื่อนไขว่าด้วยการประกอบการด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไปในสัญญา
ร่วมทุน เช่น การอ้างอิงมาตรฐาน และ/หรือ การกำาหนดกลไกติดตามตรวจสอบร่วมกัน
• สถาบั น ทางการเงิ น ที่ อ อกทุ น ให้ กั บ พั น ธมิ ต ร รวมถึ ง มาตรฐานและความรั บ ผิ ด ที่ ส ถาบั น นั้ น ๆ
กำาหนดเกี่ยวกับผลประกอบการด้านสิทธิมนุษยชน ยกตัวอย่างเช่น IFC Performance Standards,
Equator Principles หรือข้อกำาหนดที่คล้ายกันจากธนาคารเพื่อการพัฒนา

ผู้รับเหมา ทีป
่ รึกษา และคู่ค้า

ผู้เล่นเหล่านี้มีบทบาทที่หลากหลายในธุรกิจของคุณ ตั้งแต่การศึกษาวิจัยข้อมูลฐาน (Baseline Research)
การประเมินผลกระทบ การสำารวจ การก่อสร้าง ขายเชื้อเพลิง ส่งวัตถุดิบ รักษาความปลอดภัย ส่งอาหารให้กับพนักงาน
ฯลฯ บริษัทของคุณจะต้องถามตัวเองว่า
• บริษัทพึ่งพาสินค้าหรือบริการใดบ้างจากผู้รับเหมา คู่ค้า และผู้ที่มีความสัมพันธ์อื่นๆ ทางธุรกิจ
• สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารชนิ ด ใดมี ค วามเสี่ ย งด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนซึ่ ง เป็ น ที่ รู้ จั ก ดี อ ยู่ แ ล้ ว ยกตั ว อย่ า งเช่ น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานข้ามชาติหรือลูกจ้างชั่วคราว (ดูรายละเอียดในส่วนถัดไป) หรือ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้รับเหมาก่อสร้างตัดเส้นทางเข้าถึงแหล่งน้ำาของชุมชนท้องถิ่น
• มี ค วามเสี่ ย งด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอื่ น ๆ อี ก หรื อ ไม่ ใ นการดำ า เนิ น กิ จ การของคู่ ค้ า ผู้ รั บ เหมา ฯลฯ
และความเสี่ยงเหล่านั้นรุนแรงเพียงใด
มีวิธีมากมายที่บริษัทของคุณสามารถใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากความสัมพันธ์กับ
คู่ค้าหรือผู้รับเหมา รวมถึงวิธีต่อไปนี้
•
•
•
•
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การคัดกรองคุณสมบัติก่อนตกลงทำาธุรกรรม (Pre-qualification Screening)
การประเมินตนเองของคู่ค้า / ผู้รับเหมา
การช่วยเหลือคู่ค้า/ผู้รับเหมารายใหญ่ในการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของพวกเขา
การประเมิน ณ พื้นที่โครงการ และการตรวจสอบภายนอก (Audits)

7

กรอบการท�า HRDD

บริษัทจำานวนมาก โดยเฉพาะบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่มีบทเรียนแล้วว่า ถ้าหากวิธีประเมินและตรวจสอบคู่ค้า
เน้นแต่การเรียกร้องให้องค์กรเหล่านั้นทำาตามจรรยาบรรณหรือแนวทางอะไรสักอย่าง คู่ค้าก็อาจทำาทีว่าทำาตามแล้ว
แต่ไม่ได้ใส่ใจอย่างจริงจัง อาจไม่เข้าใจความสำาคัญของประเด็นนี้หรือไม่สามารถลงมือปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม
ด้วยเหตุนี้ วิธีที่ประสบความสำาเร็จจึงควรจะรวมถึงการทบทวนความสามารถของคู่ค้าในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้าน
สิทธิมนุษยชน และประเมินว่าบริษัทของคุณจะช่วยยกระดับศักยภาพของพวกเขาได้หรือไม่ และอย่างไร
จัดล�าดับความส� าคัญส� าหรับการประเมิน

ยิง่ บริษทั มีขนาดใหญ่ ยิง่ มักมีเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีส่ ลับซับซ้อน ห่วงโซ่อปุ ทานมีหลายขัน้ ด้วยเหตุน้ี
บริษัทจึงอาจไม่สามารถประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระดับของคู่ค้า / ผู้รับเหมาขั้นแรก (First Tier หมายถึง
องค์กรที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับบริษัท) ได้ครบทุกองค์กร ยังไม่ต้องพูดถึงองค์กรในทุกขั้นของห่วงโซ่อุปทาน ในกรณี
เช่นนี้ คุณจะต้องจัดลำาดับความสำาคัญก่อนว่าจะประเมินองค์กรใดบ้าง ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทมักจะมองว่าผู้รับเหมา
หรือคู่ค้าที่ตนทำาธุรกรรมด้วยมากที่สุด (เช่น คู่ค้าที่ส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดในบรรดาคู่ค้าทั้งหมด)
คือองค์กรที่ควรประเมิน เพราะสำาคัญกับธุรกิจที่สุด อย่างไรก็ดี หลักการชี้แนะ UNGP ระบุว่า บริษัทควรจัดลำาดับความ
สำาคัญ ตามจุดที่ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนมีแนวโน้มและมีความรุนแรงสูงสุด ฉะนั้น การจัดลำาดับดังกล่าวอาจดูจาก
ปัจจัยต่อไปนี้

• คู่ค้า / ผู้รับเหมาในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเป็นที่ประจักษ์แล้ว เช่น มีอุปสรรคขัดขวาง
การรวมกลุ่มกันเจรจาต่อรอง หรือกฎหมายแรงงานถูกบังคับใช้อย่างย่อหย่อน
• คู่ค้า / ผู้รับเหมาที่มีประวัติละเมิดสิทธิมนุษยชน
• คูค่ า้ / ผูร้ บั เหมาทีม่ อบสินค้าหรือบริการซึง่ เป็นความเสีย่ งต่อสิทธิมนุษยชนในตัวเอง (เช่น เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย)
• คู่ค้า / ผู้รับเหมาท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กหรือเป็นรายใหม่ อาจยังไม่ตระหนักในประเด็นสิทธิมนุษยชน
หรือไร้ซึ่งศักยภาพที่จะรับมือกับประเด็นดังกล่าว

บริษัทจัดหางาน นายหน้าแรงงานข้ามชาติ

ปกติองค์กรเหล่านี้ มีหน้าที่จัดหาแรงงานภายใต้โจทย์ของบริษัท โดยที่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับแรงงาน
แบบนี้ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ อาจมีความสำาคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้บริษัทสามารถรับมือกับความผันผวนของ
อุปสงค์สินค้าหรือบริการของตน และหลายประเทศก็มีระบบกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองแรงงานประเภทนี้ อย่างไรก็ตาม
ในบางกรณีแรงงานอาจมีความเปราะบางต่อผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน ความเปราะบางดังกล่าวอาจเกิดขึน้ ได้
ในกรณีต่อไปนี้
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• กฎหมายคุ้ ม ครองแรงงานต่ า งด้ า วและลู ก จ้ า งที่ ไ ด้ ง านผ่ า นบริ ษั ท จั ด หางานน้ อ ยกว่ า พนั ก งาน
หรือลูกจ้างประจำา
• แรงงานไม่ตระหนักในสิทธิของตนเอง
• แรงงานไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของบริษัทได้ และไม่มีองค์กรใดๆ ที่จะสามารถเป็น
ตั ว แทนของพวกเขา และไม่ มี ศั ก ยภาพที่ จ ะรวมกลุ่ ม กั น ต่ อ รองกั บ บริ ษั ท จั ด หางานหรื อ นายหน้ า
นอกจากนี้ ถ้ า หากค่ า แรงถู ก ตกลงกั น ล่ ว งหน้ า กั บ บริ ษั ท ในฐานะผู้ ว่ า จ้ า ง การเจรจาต่ อ รอง
ผ่านสหภาพที่เชื่อมโยงกับบริษัทจัดหางานหรือนายหน้าก็อาจมีขีดจำากัดหลายประการ
• แรงงานโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกบังคับให้ทำ างาน (เช่น เพื่อใช้หนี้)
ถูกทำาร้าย หรือผลกระทบขั้นรุนแรงอื่นๆ เมื่อใดที่พวกเขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแลกกับการหางาน
หรือเมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกริบเอาไป ความเสี่ยงเหล่านี้แหลมคมเป็นพิเศษในพื้นที่ซ่ึงกฎหมาย
ระดับชาติอ่อนแอ ไม่ถูกบังคับใช้ หรือขัดแย้งกับสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
บริษทั ควรพิจารณาว่าธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการจัดซือ้ จัดจ้างของคุณอาจมีสว่ นสร้างผลกระทบอย่างไร ทบทวนว่า
ข้อกำาหนดสำาหรับคู่ค้าและผู้รับเหมาที่บริษัทออกเองนั้นมีส่วนสร้างหรือซ้ำาเติมผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่
อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากฝ่ายจัดซื้อกำาหนดว่าคู่ค้าต้องส่งของตรงเวลา โดยไม่คำานึงถึงเกณฑ์อื่นๆ คู่ค้าก็อาจรู้สึก
ว่าไม่สามารถจ่ายค่าจ้างแรงงานอย่างเพียงพอ อาจว่าจ้างบริษทั จัดหางานภายใต้เงือ่ นไขทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
ของแรงงาน หรือไม่ก็อาจลดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อสิทธิในการมีสุขภาพที่ดีได้

4

อาศัยความเชีย
่ วชาญ

บริษัทจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้บริษัทมั่นใจว่ากระบวนการประเมินนั้นจะได้ข้อมูล
ทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ทสี่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำาได้ แหล่งความเชีย่ วชาญอาจมีทงั้ ภายในและภายนอกบริษทั และอาจรวมถึงเอกสาร
หรือแนวทาง หรือปัจเจกบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
อาศัยความเชีย
่ วชาญจากภายในบริษัท

กระบวนการประเมินผลกระทบ คือ โอกาสที่จะได้พูดคุยกับบุคลากรจากหลากหลายภาคส่วนและหลายฝ่าย
ในบริษัทมาสนทนากันเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นจึงช่วยสร้างความเข้าใจที่ตรงกันว่า การกระทำาและการ
ตัดสินใจบางอย่างอาจนำาไปสู่ผลกระทบเชิงลบได้อย่างไร การสนทนาที่ว่านี้จะช่วยทำาให้คนยอมรับและสนับสนุน
มาตรการป้องกันผลกระทบ นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนความร่วมมือกันซึ่งจำาเป็นจะต้องเกิดเมื่อใดที่เกิดผลกระทบขึ้น
มีหลายวิธีที่คุณจะสร้างกระบวนการปรึกษาหารือภายในนี้ได้
สหภาพแรงงานหรือตัวแทนแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจเป็นแหล่งความรู้ความเชี่ยวชาญภายในบริษัท
เกีย่ วกับแนวโน้มผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนได้ พวกเขาไม่เพียงแต่อาจมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ในผลกระทบต่อพนักงาน
(รวมถึงแรงงานทีถ่ กู จ้างโดยผูร้ บั เหมาและคูค่ า้ ท้องถิน่ ) เท่านัน้ แต่อาจยังเข้าใจเรือ่ งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิน่ เนือ่ งจาก
พวกเขาเองหลายคนอาจเป็นสมาชิกในชุมชนนั้นๆ ด้วย
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อาศัยผู้เชีย
่ วชาญภายนอก

บริษัทของคุณอาจพึ่งพาแหล่งความเชี่ยวชาญภายนอกในการประเมินแนวโน้มผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
แหล่งที่เป็นไปได้มีอาทิ
• คำาแนะนำาจากรัฐบาล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำารวจ
• เอกสารหรือข้อเขียนที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งรายงานจาก NGO รัฐบาล สมาคมธุรกิจ
หรือ แนวร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เอกสารเหล่านี้อาจทำาให้คุณเข้าใจประเด็นสิทธิมนุษยชนร่วมสมัย
หรือประเด็นที่กำาลังอุบัติขึ้นในบริบทของการประกอบธุรกิจ และทำาให้ได้เห็นตัวอย่างผลกระทบ
• ภาคประชาสังคมในท้องถิ่น เช่น นักสิทธิมนุษยชน สหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
และคนอื่นๆ ที่สามารถช่วยให้มองเห็นผลกระทบได้ นอกจากนี้ การขอความช่วยเหลือจากบุคคล
หรือองค์กรเหล่านี้ยังเป็น การเพิ่มความโปร่งใสของบริษัทของคุณ และอาจช่วยปัดเป่าความกังวล
ที่พวกเขามีต่อบริษัท
• รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือรายงานผลกระทบ
ทางสังคม (EIA / EHIA / SIA) ที่เปิดเผยต่อสาธารณะอาจบ่งชี้ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนได้

5

ปรึกษาผู้มีส่วนได้เสี ยทีไ่ ด้รับผลกระทบ

“ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ” (Affected Stakeholders) ในหลักการชี้แนะ UNGP หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่
สิทธิมนุษยชนอาจได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ สินค้า หรือบริการของบริษัท เขาหรือเธอถือเป็น “ผู้ทรงสิทธิ”
(Rights Holder) ซึ่งรวมถึงมนุษย์ทุกคน และแตกต่างจากผู้มีส่วนได้เสียในภาคประชาสังคม ธุรกิจ หรือภาครัฐ ซึ่งอาจ
มีผลประโยชน์เกี่ยวพันหรือส่งผลกระทบต่อกิจการได้ แต่ไม่ใช่ว่าได้รับผลกระทบโดยตรงจากบริษัท การปรึกษาหารือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจะช่วยให้บริษัทเข้าใจมุมมองของพวกเขาว่า ผลกระทบต่างๆ นั้นส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของพวกเขาอย่างไรจริงๆ การสาธิตให้เห็นว่าบริษัทเอาจริงกับการนำาข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับ
ผลกระทบมาปรับปรุงกิจการ จะช่วยให้ให้บริษัทสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ ทำาให้เป็นไปได้ที่บริษัทจะทำางานร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียในการระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และหาทางรับมือกับมันอย่างยั่งยืน
ท�าแผนทีผ
่ ู้มีส่วนได้เสี ย (Stakeholder Map)

การปรึกษาหารือกับผูม้ สี ว่ นได้เสียนัน้ ก่อนอืน่ จะต้องอาศัยการระบุวา่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียของแต่ละโครงการมีใครบ้าง
รวมถึงกลุ่มย่อยภายในแต่ละกลุ่ม เช่น สตรี เยาวชน แรงงานผู้พิการ ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ฯลฯ คู่มือ Good Practice
Handbook on Stakeholder Engagement ของ International Finance Corporation (IFC) องค์กรลูกของธนาคารโลก
หยิบยกข้อพิจารณาบางประเด็นที่อาจสำาคัญต่อการทำาแผนที่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น
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• คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ ไม่เฉพาะแต่ในระดับพื้นที่ แต่ยังรวมถึงมิติอื่นๆ ของการ
ประกอบกิ จ การ เช่ น สถานปลู ก สร้ า ง เส้ น ทางขนส่ ง พื้ น ที่ ซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบสะสม หรื อ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจไม่ได้ตั้งใจแต่คาดการณ์ได้ล่วงหน้า
• ระบุชนิดและลักษณะของ “ผลกระทบสะสม” ต่อกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ เป็นผลกระทบทีอ่ าจไม่ชดั เจน
ตั้งแต่แรก ด้วยการทำาแผนที่สิ่งปลูกสร้างในระยะสั้น และในระยะยาวของบริษัท และคำานึงถึง
ผลกระทบจากโครงการก่อนหน้านั้นของบริษัทด้วย
• หลี ก เลี่ ย งการนิ ย าม “ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ” อย่ า งแคบเกิ น ไป เนื่ อ งจากชุ ม ชน
ที่อยู่ด้านนอกพื้นที่ซึ่งถูกระบุว่า “พื้นที่ผลกระทบจากโครงการ” อาจ “รู้สึก” ว่าพวกเขาได้รับ
ผลกระทบ หรือรู้สึกว่าถูกกีดกันออกจากประโยชน์ของโครงการตามอำาเภอใจของบริษัท
• ประเมิ น ความสำ า คั ญ ของโครงการต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย แต่ ล ะกลุ่ ม จากมุ ม มองของพวกเขาเอง
บางกลุ่มอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
• พิจารณาตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดหรือบุคคลใดมีความเปราะบางหรืออยู่ชายขอบ
มากที่สุดในบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด และคำานึงว่าบริษัทจะต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษหรือ
ไม่ในการให้พวกเขามีส่วนร่วม
• เวลาระบุ ตั ว แทนของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย บริ ษั ท ของคุ ณ ควรให้ ค วามสำ า คั ญ เป็ น พิ เ ศษว่ า
ตัวแทนเหล่านั้นเป็น “ตัวแทน” มุมมองของผู้มีส่วนได้เสียจริงๆ หรือไม่ บริษัทสามารถไว้วางใจ
ให้สื่อสารผลการเข้ามามีส่วนร่วมกับบริษัท กลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่พวกเขาเป็นตัวแทนได้หรือไม่

การสร้างกระบวนการปรึกษาหารือทีเ่ หมาะสม

การปรึกษาหารือกับผูม้ สี ว่ นได้เสียนัน้ จะต้องปรับให้เข้ากับบริบทของท้องถิน่ และความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่คุณต้องไปปรึกษา แนวปฏิบัติโดย IFC ชี้ว่า กระบวนการปรึกษาหารือที่ดีนั้นควรมีลักษณะดังนี้
• พุ่งเป้าไปยังบุคคลที่น่าจะได้รับผลกระทบสูงสุดจากโครงการ
• จั ด ขึ้ น ตั้ ง แต่ เ นิ่ น ๆ เพื่ อ ทำ า ความเข้ า ใจกั บ ประเด็ น หลั ก และจะได้ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ
การดำาเนินโครงการนั้นๆ ได้
• ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน โดยได้รับข้อมูลซึ่งถูกกระจายก่อนหน้ากระบวนการ
• มีความหมายต่อผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเนื้อหาถูกนำาเสนอในรูปแบบที่ง่ายต่อการทำาความเข้าใจ และใช้
เทคนิคซึ่งเหมาะสมทางวัฒนธรรม
• เป็นการสื่อสารสองทาง ให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อมูล รับฟังซึ่งกันและกัน และ
ได้หยิบยกประเด็นที่ตนสนใจหรือกังวล
• มีความเท่าเทียมทางเพศ ตระหนักว่าผู้ชายและผู้หญิงมักจะมีมุมมองและความต้องการที่แตกต่างกัน
• จัดในบริบทท้องถิ่น ใช้เวลาและภาษาถิ่นที่เหมาะสม
• มีการบันทึก เพื่อติดตามว่าบริษัทเคยปรึกษาหารือกับใครบ้าง และมีการหยิบยกประเด็นใดบ้าง
• รายงานผลกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียอย่างทันท่วงที พร้อมคำาอธิบายว่า ขั้นตอนต่อไปของบริษัทคืออะไร
• จัดขึ้นอย่างสม่ำาเสมอตามความต้องการ ตลอดอายุขัยของโครงการ
52
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บทบาทของภาครัฐ

ภาครัฐมีความรับผิดชอบโดยตรงอยูแ่ ล้วต่อโครงการใดๆ ก็ตามของบริษทั ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชุมชนท้องถิน่ รวมถึง
หน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสมาชิกในชุมชน กฎหมายบางประเทศระบุว่ารัฐบาลจะต้องจัดประชาพิจารณ์
จากชุมชนก่อนที่จะออกใบอนุญาตหรือให้ความเห็นชอบ (กฎหมายไทยระบุให้บริษัทผู้ดำาเนินโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ
ดำาเนินการ) บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้นเมื่อใดที่รัฐไม่จัดประชาพิจารณ์ หรือจัดแต่ไม่เพียงพอ
แนวปฏิบัติของ IFC แนะนำาว่าบริษัทควรติดตามประชาพิจารณ์ที่จัดโดยรัฐกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการของ
บริษัท เมื่อใดที่กระบวนการทำาประชาพิจารณ์ถูกตั้งคำาถามหรือมีประเด็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้รับการตอบสนอง
เมือ่ นัน้ บริษทั ก็ควรจะพยายามค้นหาประเด็นเหล่านัน้ และรับมือเองเท่าทีจ่ ะทำาได้ บริษทั อาจหาอำานาจควบคุมด้วยการ
พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมหรืออย่างน้อยก็ส่งผู้สังเกตการณ์ในกระบวนการประชาพิจารณ์ใดๆ ก็ตามที่จัดโดยรัฐ บริษัท
จะได้มั่นใจว่ากระบวนการนั้นๆ ดีพอ หรือพยายามหาทางปรับปรุงถ้าจำาเป็น
กระบวนการประชาพิ จารณ์ที่ “มีความหมาย” ในทางปฏิบัติ

กล่าวโดยทัว่ ไป ประสบการณ์ของบริษทั ต่างๆ ทีผ่ า่ นมาบอกว่าปัจจัยต่อไปนี้ อาจเป็นตัวตัดสินระหว่างกระบวนการ
ประชาพิจารณ์ที่ดูดีบนกระดาษ กับประชาพิจารณ์ที่มีความหมายในทางปฏิบัติ
• มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม ประเด็ น นี้ อ าจสำ า คั ญ เป็ น พิ เ ศษเมื่ อ ฝ่ า ยต่ า งๆ ในบริ ษั ท
นิยาม “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย” แตกต่างกัน การสื่อสารของฝ่ายการสื่อสารองค์กร
การจั ด เวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และการพู ด คุ ย อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการที่ บ ริ ษั ท อาจคิ ด เอาเองว่ า
จะส่งผลรวมแบบ “บวกกัน” เป็นผลดีนั้นอาจไม่ตรงกับความคาดหวังของชุมชนก็ได้
• สะท้อนระดับการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม บริษัทไม่จำาเป็นจะต้องปรึกษาผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
เวลาทีต่ ดั สินใจทุกเรือ่ ง และระดับการมีสว่ นร่วมทีเ่ หมาะสมของแต่ละกลุม่ ก็แตกต่างกัน ถ้าหากบริษทั
ไม่จัดการกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (ว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจอะไรบ้าง)
พวกเขาก็อาจไม่พอใจและผิดหวัง
• เข้ า ใจคุ ณ ค่ า ของการปรึ ก ษาหารื อ กั บ ชุ ม ชนว่ า เป็ น “เครื่ อ งมื อ สร้ า งความไว้ ว างใจ” ได้
นั ก ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ที่ มี ทั ก ษะสู ง สามารถท้ า ทายมุ ม มองเดิ ม ๆ ที่ ว่ า บริ ษั ท สามารถจั ด การกั บ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียด้วยการไม่ต้องให้มีส่วนร่วมก็ได้ โดยเฉพาะในขั้นการสำารวจ
ความเป็นไปได้ของโครงการ แต่ประสบการณ์ธุรกิจทั่วโลกชี้ว่าข้อเท็จจริงอยู่ตรงข้าม กล่าวคือ
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยปัดเป่าข่าวลือเกี่ยวกับโครงการ ทำาให้ทุกฝ่ายเข้าใจมุมมอง
ของกลุม่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมากขึน้ รวมถึงมุมมองของบริษทั และช่วยลดช่องว่างความแตกต่างระหว่าง
ความคาดหมายของแต่ละคน
• บริษทั ต้องมองว่าการมีสว่ นร่วมนัน้ เป็น กระบวนการต่อเนือ่ ง (On-going Process) ถ้าหากบริษทั
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเฉพาะแต่ในเวลาที่ “จำาเป็น” (ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดอุบัติภัยจากโรงงาน)
ผู้มีส่วนได้เสียก็จะมีแรงจูงใจที่จะสร้างข้อร้องเรียนเทียมขึ้นมา เพื่อเรียกร้องความสนใจจากบริษัท
นอกจากนั้นยังพลาดโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์อันตั้งอยู่บนความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
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• ให้ คุ ณ ค่ า กั บ ทั ก ษะชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ สู ง นั ก ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ที่ มี ป ระสบการณ์ ม ากจะเน้ น
การแสดงออกว่าพวกเขาสามารถรับฟัง ไม่ใช่ด้ือดึงจะปกป้องบริษัท “ทุกกรณี” และไม่พยายาม
หว่านล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อว่าพวกเขาผิ ด ถ้ า หากไม่ ทำ า แบบนี้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษั ท
อาจสั่นคลอนได้
• การติ ด ตามและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และคำ า มั่ น สั ญ ญาของบริ ษั ท บริ ษั ท จะต้ อ งมี ร ะบบบั น ทึ ก
การมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมถึงสัญญาต่างๆ ที่ให้ไว้ โดยเฉพาะหากอัตราการลาออกของพนักงาน
อยู่ในระดับที่สูงมาก การทำาแบบนี้ช่วยสร้างความจำาภายในองค์กรและการเรียนรู้เชิงสถาบัน
หลีกเลี่ยงความไม่พอใจของผู้มีส่วนได้เสียเมื่อบริษัทไม่ทำาตามสัญญา
• ให้ปัจเจกบุคคลที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือชายขอบเข้าร่วมด้วย ความเปราะบางนั้นอาจมาจาก
สถานะหรือลักษณะของปัจเจก เช่น สีผิว เชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา ความพิการ อายุ หรือ
สถานะอืน่ ๆ หรือมาจากสภาพแวดล้อม เช่น ครอบครัวยากจน ด้อยโอกาส พึง่ พาทรัพยากรธรรมชาติ
ในการเลี้ยงชีพ ไม่รู้หนังสือ สุขภาพไม่ดี ฯลฯ ความเปราะบางเหล่านี้อาจถูกซ้ำาเติมให้รุนแรงมากขึ้น
โดยธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องสังคมหรืออุปสรรคทางกฎหมาย บุคคลทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ เปราะบางหรือชายขอบ
มักจะประสบผลกระทบเชิงลบมากกว่ากลุ่มอื่นๆ กลุ่มเหล่านี้อาจต้องการมาตรการการมีส่วนร่วม
และบรรเทาผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงและแยกออกมาต่างหาก เพื่อให้มั่นใจว่าผลกระทบเชิงลบ
จะไม่ ต กอยู่ กั บ พวกเขามากกว่ า กลุ่ ม อื่ น และบริ ษั ท จะได้ ห ลี ก เลี่ ย ง บรรเทา หรื อ ชดเชย
ผลกระทบดั ง กล่ า ว กลุ่ ม เปราะบางหรื อ ชายขอบควรได้ ป ระโยชน์ จ ากโอกาสของโครงการ
อย่างเท่าเทียมกับคนอื่น และประเด็นนี้อาจต้องใช้วิธีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่แตกต่างจากเดิม
เช่นกัน การแยกข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินและรับมือกับผลกระทบออกมาจะช่วยให้บริษัทติดตาม
ได้ว่าการจัดการในทางปฏิบัติได้ผลดีมากน้อยเพียงใด

การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสี ยคือทักษะ

การปรึกษาหารือกับชุมชนนั้นต้องอาศัยทักษะเฉพาะหลายอย่าง อีกทั้งยังต้องเข้าใจอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เช่น
ด้านภาษา เพศ หรือวัฒนธรรม รวมถึงความไม่สมดุลเชิงอำานาจระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย และระหว่างผู้มีส่วน
ได้เสียด้วยกันเอง บริษัทของคุณควรมั่นใจได้ว่าพนักงานที่จัดการปรึกษาหารือกับชุมชนนั้นมีทักษะและประสบการณ์
ที่จำาเป็น คนที่อยู่ฝ่ายธุรกิจ เช่น ฝ่ายสำารวจพื้นที่ อาจเป็นคนแรกๆ จากบริษัทที่ได้ติดต่อชุมชนท้องถิ่น แต่พวกเขา
มักจะไม่เคยได้รับการอบรมด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน และอาจมีแรงจูงใจที่จะให้สัญญาอะไรสักอย่าง (เช่น สัญญา
ว่าจะสร้างงาน หรือทำาโครงการพัฒนาชุมชน) ซึ่งตัวเองไม่ได้รับผิดชอบในการทำาตาม และอาจไม่ได้ส่งต่อไปยังฝ่าย
พัฒนาโครงการ การจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณให้กับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอจะ
ช่วยประหยัดเงิน เวลา และชื่อเสียงของบริษัทในภายหลัง เมื่อพยายามจะกอบกู้ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ล่มสลาย
ไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ บริษัทของคุณจึงต้องให้คุณค่ากับกระบวนการปรึกษาหารือที่มีประสิทธิผลจริงๆ
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7

กรอบการท�า HRDD

7.2

การบรรเทาความเสี่ ยงและวางกลไกป้ องกัน

หลักการชีแ
้ นะ UNGP คาดหวังอะไรจากบริษัท?

• การรับมือกับผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนหมายความว่า บริษทั ควร
บูรณาการข้อค้นพบจากกระบวนการประเมินผลกระทบเข้าไปในการทำางาน
ของฝ่ายต่างๆ และขั้นตอนต่างๆ ภายในองค์กร ลงมือปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และบรรเทาผลกระทบทีค่ น้ พบจากการประเมิน และวางกลไกการตัดสินใจ
กลไกงบประมาณ และกลไกควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถใช้วิธี
แก้ปัญหาที่เปี่ยมประสิทธิผล
เรือ
่ งนีส
้ � าคัญอย่างไร?

• กระบวนการ “บูรณาการ” จะช่วยให้บริษัทนำาข้อค้นพบจากการประเมิน
ผลกระทบ ดูว่าใครในบริษัทที่จะต้องมีส่วนในการจัดการกับผลกระทบ
และทำางานกับพวกเขาเพื่อตัดสินวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
• การกระทำาต่างๆ ของบริษัทในการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบ คือสิ่งที่
บริษัทจะช่วยลดผลกระทบต่อผู้คนได้จริงๆ และดังนั้นจึงเป็นหัวใจของ
การบรรลุเป้าหมาย “เคารพสิทธิมนุษยชน”
ขั้นตอนทีจ
่ �าเป็น

1

สร้างวิธีบูรณาการและวิธีลงมือปฏิบัติทเี่ ป็นระบบ

ถ้าหากบริษัทของคุณมีระบบที่เข้มแข็งในการรับมือกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นแล้วหรือมีแนวโน้ม
ว่าจะเกิด บริษัทของคุณก็มีโอกาสที่จะจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ผู้คน ถ้าหากกระบวนการเหล่านั้นอ่อนแอ การลงมือปฏิบัติของบริษัทก็จะมีแนวโน้มที่จะทำาแบบขอไปที ตำาน้ำาพริก
ละลายแม่น้ำา และไม่อาจพัฒนาปรับปรุงอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต
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การลงมือปฏิบัติระดับพื้ นที่ และระดับองค์กร

การลงมือปฏิบัติเพื่อรับมือกับผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนนั้นมักจะดีที่สุดถ้าทำาระดับพื้นที่ เพื่อให้มั่นใจ
ว่ามันสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ ในบางกรณีอาจจำาเป็นต้องให้บุคลากร
จากสำานักงานใหญ่หรือระดับภูมิภาคมาตัดสินใจ โดยเฉพาะถ้าหากเกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและ
ต้องมีการตอบสนองอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ สำานักงานใหญ่อาจมีบทบาทที่สำาคัญได้ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างพื้นที่ต่างๆ เกี่ยวกับวิธีรับมือ ทำาให้สิ่งที่โรงงาน สถานประกอบการ หรือพื้นที่โครงการใดโครงการหนึ่งทำาแล้ว
ประสบความสำาเร็จสามารถเป็นต้นแบบให้ที่อื่นทำาตามได้ นอกจากนี้ บริษัทของคุณก็ควรจะนำาบุคลากรที่รับมือกับ
ประเด็นเดียวกันแต่ต่างพื้นที่กันมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันตรงๆ เพื่อรวบรวมและกระจาย “วิธีปฏิบัติอันเป็นเลิศ
(Best Practices)” นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ยังอาจทำาให้เห็นความท้าทายร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นประเด็น
ที่ต้องการแนวปฏิบัติใหม่จากสำานักงานใหญ่หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติเดิม
บูรณาการเจ้าหน้าทีห
่ ลักในการตัดสิ นใจว่าจะรับมือกับผลกระทบอย่างไร

ปัจเจกบุคคลที่ต้องรับผิดชอบต่อการรับมือกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะในระดับพื้นที่หรือองค์กร
มักจะต้องติดต่อบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบกิจกรรมทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์ซงึ่ อาจสร้างผลกระทบ แต่คนทีใ่ กล้ชดิ ทีส่ ดุ กับ
ผลกระทบจำาเป็นจะต้องมีส่วนร่วมในการระบุและลงมือแก้ปัญหา ไม่อย่างนั้นการแก้ปัญหาอาจไม่ยั่งยืน ถ้าหากบริษัท
ของคุณมีขนาดเล็ก การสื่อสารกันระหว่างวันอาจเป็นวิธี “บูรณาการ” ที่เพียงพอแล้ว แต่ถ้าบริษัทของคุณใหญ่กว่านั้น
คุณก็อาจต้องใช้วิธีที่เป็นระบบกว่านั้น ยกตัวอย่างเช่น

• จัดตั้งคณะทำางานภายในที่มีอำานาจตัดสินใจ สมาชิกมาจากหลายฝ่าย
• ให้บุคลากรจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกเรื่องความ
ท้าทายที่เฉพาะเจาะจง
• กำาหนดเกณฑ์การรายงานภายในที่ชัดเจน เกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติตาม
สิ่งที่ตัดสินใจไปแล้ว
• ในบริบทที่มีความเสี่ยงสูงหรือผลกระทบที่รุนแรง อาจให้บุคลากรจาก
ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับ
วิธีจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและติดตามควบคุม
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จัดล�าดับความส� าคัญของผลกระทบเพื่ อการลงมือปฏิบัติ

ในบางสถานการณ์ ขีดจำากัดด้านทรัพยากรแปลว่าบริษัทจะต้องจัดลำาดับความสำาคัญของผลกระทบ เพื่อเลือก
ผลกระทบที่บริษัทจะรับมือก่อน การจัดอันดับที่ว่านี้ควรขึ้นอยู่กับ ระดับความรุนแรง ของผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
เหนือสิ่งอื่นใด และการประเมินระดับความรุนแรงควรพิจารณาจากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบ
ประกอบด้วย

เน้นความเสี่ ยงต่อสิ ทธิมนุษยชนเป็นหลัก

การจัดลำาดับความสำาคัญของความเสีย่ ง หรือทำา “แผนทีค่ วามเสีย่ ง” ปกติจะจัดอันดับความรุนแรง (หรือ “ผลลัพธ์”)
ของผลกระทบในแง่ของความเสี่ยงต่อบริษัท แต่สำาหรับกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านแล้ว
ความรุนแรงเป็นเรื่องของความเสี่ยงต่อสิทธิมนุษยชน ในบางกรณีบริษัทของคุณจะเห็นได้ชัดเจนว่าผลกระทบใดบ้างน่าจะ
รุนแรง บนพื้นฐานของปัจจัยต่อไปนี้

• ขนาด ผลกระทบรุนแรงเพียงใด เช่น เป็นผลกระทบต่อสิทธิในการดำารงชีวติ
หรือสิทธิในสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน
• เยียวยาให้กลับสูส่ ภาพเดิมได้หรือไม่ได้ เยียวยาให้คนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
กลับคืนสู่สถานการณ์ดั้งเดิมของพวกเขาก่อนที่จะเกิดผลกระทบได้หรือไม่
หรือว่ายากเพียงใด ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่สถานที่สำาคัญทางศาสนาหรือ
วัฒนธรรมของชนพื้นเมืองถูกทำาลาย

ในกรณีทั่วไป บริษัทควรหารือกับผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบหรือตัวแทนของพวกเขา เพื่อทำาความเข้าใจว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงเพียงใดในทางปฏิบัติ
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จัดท�าแผนทีร่ ะดับความรุนแรงและความเป็นไปได้

ปัจจัยที่สำาคัญในการจัดลำาดับความสำาคัญของการรับมือ คือ ความเป็นไปได้ของการเกิดผลกระทบนั้นๆ
ความเป็นไปได้ทว่ี า่ นีอ้ าจเพิม่ สูงขึน้ ด้วยบริบทของท้องถิน่ บริเวณทีอ่ าจเกิดผลกระทบ รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่างๆ
ของบริษัท

ความรุนแรง

ความเป็นไปได้

ในการจัดลำาดับความสำาคัญของความเสี่ยงทั่วๆ ไป ความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงต่ำาแต่มีความเป็นไปได้สูง
จะมีลำาดับความสำาคัญใกล้เคียงกับความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงแต่ความเป็นไปได้ต่ำา อย่างไรก็ดี ในประเด็น
สิทธิมนุษยชน ผลกระทบที่ “ความรุนแรงสูง-ความเป็นไปได้ตาำ่ ” ต้องมีความสำาคัญมากกว่า ยิง่ ไปกว่านัน้ ถึงแม้อาจดูเป็น
เรือ่ งง่ายทีส่ ดุ ทีบ่ ริษทั จะจัดลำาดับความสำาคัญของการรับมือตามผลกระทบทีบ่ ริษทั มีอาำ นาจควบคุมสูงทีส่ ดุ การจัดลำาดับ
ทีค่ วรทำาในบริบทของสิทธิมนุษยชนควรทำาตาม ระดับความรุนแรง ของผลกระทบเป็นหลัก ถึงแม้จะเป็นประเด็นทีบ่ ริษทั
อาจมีอำานาจควบคุมน้อยมาก อำานาจควบคุมจะเป็นประเด็นก็ต่อเมื่อบริษัทมาถึงขั้นตอนที่พิจารณาว่าจะทำาอะไรบ้าง
(ดูรายละเอียดในส่วนถัดไป)
การจัดลำาดับความสำาคัญเป็นแนวคิดเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งหมายความว่า เมื่อบริษัทของคุณป้องกันหรือบรรเทา
ผลกระทบทีม่ แี นวโน้มว่าจะรุนแรงทีส่ ดุ ไปแล้ว บริษทั ก็จะต้องรับมือกับผลกระทบทีร่ นุ แรงเป็นอันดับรองลงมาต่อไป และ
ทำาแบบนีไ้ ปเรือ่ ยๆ จนครบผลกระทบทุกข้อทีร่ ะบุ บุคลากรหรือฝ่ายต่างๆ ภายในบริษทั อาจสามารถรับมือกับความเสีย่ ง
หลายประการไปพร้อมๆ กัน
58
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ระบุทางเลือกต่างๆ ในการป้ องกันหรือบรรเทาผลกระทบ

ก่อนทีจ่ ะเลือกวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการจัดการกับผลกระทบทีน่ า่ จะเกิด บริษทั จำาเป็นจะต้องทำาความเข้าใจกับธรรมชาติ
ของบทบาทของบริษัท – เมื่อใดที่บริษัทสุ่มเสี่ยงว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบ บริษัทก็ควรลงมือวางมาตรการป้องกันไม่ให้
เกิด เมื่อใดที่บริษัทสุ่มเสี่ยงว่าจะมีส่วนร่วมกับผลกระทบ บริษัทก็ควรวางมาตรการหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วม เมื่อใดที่
บริษทั ไม่อาจควบคุมฝ่ายทีม่ สี ว่ นสร้างผลกระทบได้ บริษทั ก็ควรใช้อาำ นาจต่อรองเท่าทีม่ ใี นการบรรเทาความเสีย่ งทีเ่ หลือ
เมื่อใดที่ผลกระทบเชิงลบอาจเชื่อมโยงกับกิจกรรม สินค้า หรือบริการของบริษัทได้โดยตรง ผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ต่อให้บริษทั มิได้มสี ว่ นเอง บริษทั ก็ควรใช้อาำ นาจต่อรองของตนเท่าทีม่ ใี นการบรรเทาความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดผลกระทบนัน้ ๆ
การจัดการกับผลกระทบทีบ
่ ริษัทอาจก่อเอง หรือมีส่วนร่วมในการก่อ

กระบวนการประเมินที่เป็นระบบ อย่างเช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ
การประเมินผลกระทบด้านสังคม (EIA / EHIA / SIA) มักจะให้ผลลัพธ์ในรูปวิถีปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทควรทำา เพื่อรับมือ
กับผลกระทบซึ่งถูกระบุในรายงาน วิธีปฏิบัติเหล่านี้มักจะสะท้อนในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งระบุขั้นตอนและ
กำาหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจง มอบหมายความรับผิดและกำาหนดงบประมาณ บริษัทของคุณควรรับมือกับผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนในลักษณะเดียวกัน เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ วิถปี ฏิบตั เิ หล่านีจ้ ะถูกบูรณาการเข้าไปในกระบวนการต่างๆ ของ
บริษัท เพื่อจะได้ถูกนำาไปปฏิบัติและมีความรับผิดที่แท้จริง
อย่างไรก็ดี บริษทั ของคุณอาจพบว่าต้องตัดสินใจยากๆ ว่าจะรับมือกับความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนบางข้ออย่างไร
ยกตัวอย่างเช่น การกระทำาเพื่อลดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่ม อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับ
กลุม่ อืน่ เช่น การโยกย้ายชุมชนท้องถิน่ ไปยังพืน้ ทีซ่ งึ่ อยูใ่ กล้กบั แหล่งประกอบอาชีพทีใ่ กล้เคียงกับอาชีพเดิมของพวกเขา
แต่อยู่ไกลแหล่งน้ำา อาจช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านสิทธิในชีวิตความเป็นอยู่และการมีงานทำา แต่เพิ่มผลกระทบเชิงลบ
ต่อสมาชิกชุมชนทีจ่ ะต้องเดินทางไกลไปหาแหล่งน้าำ วิธแี ก้ปญ
ั หาวิธหี นึง่ อาจเป็นการสร้างแหล่งน้าำ ทีย่ งั่ ยืน ณ พืน้ ทีใ่ หม่
การจัดการกับความเสี่ยงดังตัวอย่างข้างต้นนั้น จำาเป็นจะต้องอาศัยความเข้าใจที่ถ่องแท้ในประเด็นต่างๆ และ
ความสามารถในการรับมือกับความซับซ้อน บริษทั ของคุณจะต้องไม่คดิ ไปเองว่า การเพิม่ ความเคารพในสิทธิขอ้ ใดข้อหนึง่
จะเท่ากับการ “ลบล้าง” การไม่เคารพในสิทธิข้ออื่นหรือเคารพน้อยลง บริษัทจะต้องหาทางรับมือกับผลกระทบทุกข้อ
ในขณะเดียวกัน ก็ตระหนักว่าวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบอาจไม่มีอยู่จริง
ในบางกรณี ธุรกิจทีบ่ ริษทั ของคุณอยูอ่ าจมีตวั อย่างจากบริษทั อืน่ ๆ กรณีทจ่ี ดั การกับความตึงเครียดดังกล่าวมาแล้ว
เช่นตัวอย่างข้างต้นได้สำาเร็จ แต่ถ้าหากไม่มีตัวอย่าง หรือตัวอย่างนั้นไม่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น บริษัทของคุณก็ควร
ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญท้องถิน่ ว่าควรรับมืออย่างไร ในบางกรณีคณ
ุ อาจให้ตวั แทนผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ อย่างเช่น
แรงงานหรือชุมชนท้องถิ่น เข้ามาร่วมกันคิดวิธีแก้ปัญหาแบบร่วมมือกัน วิธีที่สะท้อนความคิดและความต้องการของ
พวกเขาด้วย
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การจัดการกับผลกระทบทีเ่ ชือ
่ มโยงกับกิจการของบริษัท แต่บริษัทไม่ได้มีส่วนกระท�าเอง

ผลกระทบเชิงลบอาจเชือ่ มโยงกับกิจกรรมหรือธุรกรรมของบริษทั ต่อให้บริษทั ไม่ได้กอ่ หรือมีสว่ นก่อผลกระทบนัน้ ๆ
ธุรกิจอื่นหรือรัฐบาลอาจสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนเมื่อกำาลังส่งมอบสินค้า บริหาร หรือผลประโยชน์อื่นๆ ให้กับ
บริษัทของคุณ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทที่บริษัทของคุณว่าจ้างให้มารักษาความ
ปลอดภัยให้ลงมือคุกคามสตรีหรือลวนลามทางเพศ หรือถ้าหากผูร้ บั เหมาริบหนังสือเดินทางของแรงงานข้ามชาติไว้กบั ตัว
และแรงงานเหล่านั้นตกอยู่ในสภาพแรงงานบังคับ เมื่อนั้นบริษัทของคุณก็เท่ากับว่า “เชื่อมโยงโดยตรง” กับผลกระทบ
เหล่านี้ ในสถานการณ์แบบนี้ หลักการชีแ้ นะ UNGP ระบุอย่างชัดเจนว่า บริษทั ควรวางมาตรการเท่าทีท่ าำ ได้ในการป้องกัน
หรือบรรเทาความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบซ้ำาซ้อน วิธีที่จะทำาแบบนั้นได้ขึ้นอยู่กับอำานาจต่อรองของบริษัทที่มีต่อบริษัท
ผู้ก่อผลกระทบ
การจัดการกับผลกระทบตั้งแต่เนิน
่ ๆ

ที่ผ่านมา บริษัทมักจะให้ความสนใจกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในช่วงแรกๆ ของการพัฒนาโครงการ เช่น
การสำารวจพื้นที่ หรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมากกว่าขั้นตอนในช่วงหลังๆ อย่างเช่น การก่อสร้างหรือ
การผลิต เหตุผลคือบริษัทอาจกังวลว่าจะไปเพิ่มความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการ หรืออยู่ภายใต้
แรงกดดันที่จะลดค่าใช้จ่ายในช่วงการเตรียมการ อย่างไรก็ดี ความคิดเช่นนี้อาจไม่ถูกต้องนัก การไม่ทำากระบวนการ
ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านตั้งแต่เนิ่นๆ อาจนำาไปสู่ผลกระทบเชิงลบ ซึ่งทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
บริ ษั ท กั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น แย่ ล งติ ด ต่ อ กั น หลายปี จากนั้ น บริ ษั ท ก็ จ ะต้ อ งหาทางจั ด การกั บ ผลกระทบในช่ ว งหลั ง ๆ
ซึ่งก็ย่อมจะยากกว่าในช่วงแรกมาก วิธีป้องกันและบรรเทาผลกระทบตั้งแต่เนิ่นๆ มีอาทิวิธีต่อไปนี้

• กำาหนดงบประมาณและเวลาสำาหรับการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบ
ให้รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดในช่วงแรกด้วย
• ร่วมมือกับบริษัทอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงกันในการให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
มีสว่ นร่วม ซึง่ อาจมีตงั้ แต่การร่วมมือกันอธิบายผลกระทบต่อชุมชน ไปจนถึง
การลงมือวางกลไกรับเรื่องร้องเรียนและเยียวยาร่วมกันตั้งแต่เนิ่นๆ
• รับมือกับความต้องการการชดเชยและการเยียวยาอย่างรอบคอบและ
ทันท่วงที
• ประกาศให้บริษัทอื่นที่อาจขายกิจการให้กับบริษัทได้เข้าใจว่า ประสิทธิผล
ของการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจะส่งผลต่อมูลค่า
ของกิจการ ณ วันที่บริษัทเข้าซื้อกิจการ
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สร้างและอาศัย “จุดคานงัด” ในความสั มพั นธ์ทางธุรกิจ

หลักการชี้แนะ UNGP นิยาม “จุดคานงัด (Leverage)” ว่าหมายถึง ความสามารถของบริษัท “ในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในกิจกรรมขององค์กรใดก็ตามที่ก่อความเสียหาย” หรือพูดง่ายๆ คือ ความสามารถในการส่งอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้อื่น จุดคานงัดมิได้เป็นตัวกำาหนดว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ หรือไม่ เนื่องจากความ
รับผิดชอบเกิดจากการมีสว่ นร่วมของบริษทั ผ่านการกระทำาของตัวเอง การมีสว่ นร่วมหรือ “ความเชือ่ มโยง” (ดูรายละเอียด
ในบทก่อนๆ) จุดคานงัดสำาคัญสำาหรับการระบุวิธีจัดการกับผลกระทบ บริษัทควรใช้คานงัดของตัวเองเป็นเครื่องมือ
ในความพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากบริษัทไม่มีคานงัด ก็อาจมีวิธีเพิ่ม
จุดคานงัดที่ว่านี้ได้
ถ้าหากเวลาผ่านไปแล้วบริษัทพบว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านจุดคานงัดของตนเอง บริษัท
ก็ควรจะพิจารณายกเลิกความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยคำานึงถึงประเด็นต่อไปนี้

• การประเมินทีน่ า่ เชือ่ ถือเรือ่ งผลกระทบเชิงลบจากการยกเลิกความสัมพันธ์
• ข้อเท็จจริงที่ว่ายิ่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด ธุรกิจยิ่งจำาเป็นจะต้องมองเห็น
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะยกเลิกความ
สัมพันธ์นนั้ ๆ หรือไม่ ถ้าหากบริษทั รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ าพร้อม
กับความเสี่ยงผลกระทบขั้นรุนแรง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่บริษัทพบว่า
ไม่มีทางเลือกอื่น บริษัทก็จำาเป็นจะต้องแสดงให้เห็นว่ากำาลังพยายาม
บรรเทาความเสี่ยงนั้นอย่างไร และพร้อมรับผลพวงใดๆ ก็ตามที่มาจาก
การรักษาความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย ชื่อเสียง หรือการเงิน

เงื่อนไขสัญญาและข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อย่างเช่น บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of
Understanding: MoU) มีบทบาทสำาคัญยิ่งในการกำาหนดว่าบริษัทมีจุดคานงัดใดบ้างในความสัมพันธ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความสัมพันธ์กับรัฐ บริษัทร่วมทุน คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือองค์กรอื่นๆ
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จุดคานงัดกับรัฐ

บริษัทของคุณอาจต้องเจรจาต่อรองสัญญากับภาครัฐ หรือมีข้อตกลงกับหน่วยงานราชการ “หลักการทำาสัญญา
ที่รับผิดชอบ” (Principles for Responsible Contracts) ซึ่งพัฒนาโดยผู้แทนพิเศษขององค์การสหประชาชาติ ได้วาง
แนวทางว่า บริษทั ควรทำาอย่างไรให้สญ
ั ญาเหล่านีค้ มุ้ ครองสิทธิมนุษยชน ขัน้ ตอนต่างๆ ในหลักการดังกล่าวสามารถนำามา
ประยุกต์ใช้กับข้อตกลงอื่นๆ ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การเจรจาบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง หรือ
กำาหนดเงือ่ นไขการรับมอบทีด่ นิ และการโยกย้ายถิน่ ฐานของชุมชน ถ้าหากรัฐไม่เต็มใจทีจ่ ะใส่เนือ้ หาว่าด้วยการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนเข้าไปในสัญญา บริษัทของคุณก็จะต้องมองหาช่องทางอื่นที่จะใส่ประเด็นนี้ เช่น ผ่านกระบวนการ
ปฏิบัติการของบริษัท การทำาบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานความมั่นคง ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร และ
เข้ า ไปหารื อ กั บ รั ฐ บาลในประเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ถ้ า หากบริ ษั ท ของคุ ณ อยู่ ใ นธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณก็อาจสามารถรวมกลุ่มกับบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน ไปหารือกับรัฐเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชนจากการตักตวงทรัพยากรธรรมชาติ ถ้าหากบริษัทของคุณเป็นบริษัทระดับชาติ บริษัทก็อาจมีคานงัด
หรืออำานาจต่อรองกับรัฐอยู่แล้ว สามารถใช้อิทธิพลนี้ในการลดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนได้
จุดคานงัดในการร่วมทุน (Joint Venture: JV)

เมื่อใดที่บริษัทของคุณจะร่วมทุนทำาธุรกิจกับบริษัทอื่น ก็มีหลายวิธีที่จะสร้างคานงัดในประเด็นสิทธิมนุษยชน
ยกตัวอย่างเช่น
• พยายามร่วมทุนกับบริษัทที่ “คิดตรงกัน” ถ้าเป็นไปได้
• ใช้อิทธิพลกำาหนดโครงสร้างของการร่วมทุน เช่นวิธีต่อไปนี้
• เลือกบุคลากรหลักที่เข้าใจและมุ่งมั่นกับการเคารพสิทธิ
• บูรณาการการเคารพสิทธิเข้าไปในเงือ่ นไขของสัญญาร่วมทุน เช่น
อ้างอิงมาตรฐานที่จะทำาตาม และมาตราที่เกี่ยวกับการควบคุม
ดูแลและการรายงาน
• ขอรับทุนสนับสนุน เช่น เงินกู้ จากสถาบันที่กำาหนดว่าลูกค้า
จะต้องทำาตามมาตรฐานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมบางอย่าง
ซึ่งแปลว่าจะต้องบูรณาการเรื่องนี้เข้าไปในการจัดการโครงการ
• พยายามเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก
• ในกรณีที่บริษัทของคุณเป็นผู้ร่วมทุนเสียงข้างน้อย คุณก็อาจหาทางสร้าง
จุดคานงัดด้วยวิธีอื่นๆ อาทิ
• ส่งคนเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทร่วมทุน
• เสนอให้ มี เ งื่ อ นไขการออกเสี ย งพิ เ ศษสำ า หรั บ ประเด็ น ที่ เ ป็ น
ความเสี่ยงสำาคัญด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การได้และใช้ที่ดิน
การรักษาความปลอดภัย หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
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• เสนอให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทร่วมทุนต้องรับผิดชอบต่อ
ประเด็นสิทธิมนุษยชน
• ส่งบุคลากรในบริษัทไปทำาหน้าที่สำาคัญๆ เช่น เรื่องสุขภาพและ
ความปลอดภัย ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นต้น
• ใส่การประเมินโครงการในมิติต่างๆ เป็นครั้งคราวโดยผู้ประเมิน
อิ ส ระ เช่ น ผลประกอบการด้ า นสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
สิทธิมนุษยชน เข้าไปในสัญญาร่วมทุน
• บู ร ณาการบทสนทนาเกี่ ย วกั บ วิ ธี จั ด การผลกระทบด้ า น
สิทธิมนุษยชนเข้าไปในการประชุมทางเทคนิคครั้งสำาคัญๆ

จุดคานงัดกับผู้รับเหมาหรือคู่ค้า

คู่ค้าและผู้รับเหมาของบริษัทของคุณมีความรับผิดชอบของตัวเองเช่นกัน ในการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอด
การปฏิบัติการของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ถ้าหากพวกเขาไม่สามารถหรือไม่ยินยอมที่จะรับผิดชอบ ผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นก็อาจเชื่อมโยงกับการประกอบการของบริษัทของคุณ วิธีที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์
แบบนี้ รวมถึงวิธีต่อไปนี้

• คัดกรองผูร้ บั เหมาและคูค่ า้ บนพืน้ ฐานของความทุม่ เทและศักยภาพในการ
เคารพสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในสากล
• ประกาศว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างและ
ต่ออายุสัญญา
• ใส่การทำาตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท สิทธิมนุษยชนที่ได้รับ
การยอมรับในสากล หรือหลักการอืน่ ๆ ทีส่ อดคล้องกัน เป็นเงือ่ นไขข้อหนึง่
ในสัญญา
• รับมือกับความเสี่ยงใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดจากพฤติกรรมของผู้รับเหมา
ในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพวกเขา ด้วยการรวม
บุคลากรเหล่านี้เข้ามาในการอบรมด้านสิทธิมนุษยชนทุกครั้งที่ทำาได้
• ประกาศว่าบริษทั จะเพิม่ ราคารับซือ้ หรือทำาธุรกิจกับผูร้ บั เหมา / คูค่ า้ มากขึน้
ในอนาคต เป็นการตอบแทนผลประกอบการที่ดีด้านสิทธิมนุษยชน
• ร่วมมือกับคู่ค้าในการหาคำาตอบว่า ธรรมเนียมการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
ของคุณนั้นสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดงความรับผิดชอบที่จะ
เคารพสิทธิมนุษยชน จัดการแก้ไขแรงจูงใจทางลบใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น
• ช่วยผู้รับเหมาในการพัฒนาความรู้และระบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะ
สามารถเคารพสิทธิมนุษยชนได้
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• ให้คาำ แนะนำาและช่วยเป็น “พีเ่ ลีย้ ง” เมือ่ เกิดปัญหาขึน้ แทนทีจ่ ะ “แบล็กลิสต์”
บริษัทนั้นๆ ทันที
• ประกาศให้ชัดเจนว่าถ้าหากผู้รับเหมาหรือคู่ค้าไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
จะเกิดผลพวงอะไรบ้าง เช่น การกล่าวถึงข้อกังวลต่อสาธารณะ หรือแม้แต่
การยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

บริษัทของคุณอาจจัดซื้อจัดจ้างหรือใช้บริการของผู้รับเหมา / คู่ค้าในพื้นที่ดำาเนินโครงการ ซึ่งในแง่ดีอาจช่วย
สร้างงานในท้องถิน่ และช่วยพัฒนาชุมชน แต่ในขณะเดียวกันก็อาจนำามาซึง่ ความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนทีส่ งู ขึน้ ถ้าหาก
บริษัทท้องถิ่นไม่ตระหนักในสิทธิมนุษยชนหรือไม่มีศักยภาพที่จะเคารพสิทธิ ฉะนั้นคุณอาจต้องปรับปรุงกลยุทธ์และ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ทำางานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้า ผู้รับเหมา และชุมชนในพื้นที่
จุดคานงัดผ่านการหว่านล้อม

ปกติแล้วการหว่านล้อมจะมีความสำาคัญอย่างยิ่งในฐานะวิธีส่งอิทธิพลในทุกระดับ ยกตัวอย่างเช่น ระหว่าง
ผูจ้ ดั การด้านความปลอดภัยในพืน้ ทีโ่ ครงการกับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมัน่ คง และระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงกับรัฐบาล บริษทั
อาจหว่านล้อมผ่านช่องทางสือ่ สารทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการก็ได้ บริษทั ควรมองหาโอกาสทีจ่ ะอธิบายและสาธิต
“ประโยชน์ทางธุรกิจ” ของการเคารพสิทธิมนุษยชนให้พนั ธมิตรต่างๆ ได้รบั รู้ เช่น อธิบายว่าผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
จะทำาให้ความขัดแย้งกับชุมชนมีต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างไร ในบางกรณีบริษัทอาจเสนอให้จัดตั้งคณะทำางานร่วมกันระหว่าง
บริษัทกับภาครัฐ เพื่อรับมือกับประเด็นเฉพาะด้าน
กล่าวโดยสรุป การกระทำาที่บริษัทควรลงมือนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังสรุปในตารางต่อไปนี้
แนวทางการปฎิบัติทีเ่ หมาะสมในการจัดการผลกระทบทีต
่ รวจพบ
ประเภทของผลกระทบ

สิ่ งทีต
่ ้องท�า

ผลกระทบทีม
่ ีสาเหตุจากธุรกิจ

ด�าเนินตามขั้นตอนทีจ
่ �าเป็น
เพื่ อยุติ และป้ องกัน
ผลกระทบ
จัดให้มีการเยียวยาผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึ้น

ทีม
่ า: UN Guiding Principle
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ผลกระทบทีธ
่ ุรกิจมีส่วนก่อให้เกิด

ผลกระทบที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการ
ปฎิบัติงานของธุรกิจสิ นค้าและบริการ
ผ่านความสั มพั นธ์ทางธุรกิจ (ทั้งทีม
่ ี
สั ญญาและไม่มีสัญญา)

ด�าเนินตามขั้นตอนทีจ
่ �าเป็น
เพื่ อยุติหรือป้ องกันผลกระทบ
ทีเ่ กิด รวมทั้งด�าเนินการผ่าน
จุดคานงัด และเพิ่ มจุดคานงัด
หากจ�าเป็น

ใช้จด
ุ คานงัดทีม
ี ยูเ่ พื่ อป้องกัน
่ อ
หรือบรรเทาผลกระทบ

จัดให้มีการเยียวยาผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึ้น

ธุรกิจไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะ
ต้องท�าหน้าทีเ่ ยียวยา แม้ว่า
อาจจะมีบทบาททีค
่ วรจะท�า

เพิ่ มจุดคานงัด หากทีม
่ ีอยู่
ไม่เพี ยงพอ

7

กรอบการท�า HRDD

คุณอาจใช้ “ต้นไม้ตดั สินใจ” (Decision Tree) ดังตัวอย่างในแผนภาพด้านล่าง เป็นเครือ่ งมือประกอบการตัดสินใจ
ว่าบริษัทควรทำาอย่างไรกับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดกับบุคคลที่สามซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

เรามีอิทธิพลต่อบุคคลทีส
่ าม
หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

เราสามารถเพิ่ มอิทธิพล
ด้วยตัวเองหรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

เราสามารถเพิ่ มอิทธิพล
ผ่านวีธีการอืน
่ หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

เราสามารถเพิ่ มอิทธิพล
ผ่านการร่วมมือหรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

เราสามรถเปลีย
่ นบุคคลทีส
่ าม
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อสิ ทธิมนุษยชนได้หรือไม่

ไม่ใช่

เราสามารใช้อิทธิพลนีบ
้ รรเทา
ความเสี่ ยงได้หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

เราสามารใช้อิทธิพลนีบ
้ รรเทา
ความเสี่ ยงได้หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

เราสามารใช้อิทธิพลนีบ
้ รรเทา
ความเสี่ ยงได้หรือไม่

เพี ยงพอหรือไม่

เพี ยงพอหรือไม่
ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

เพี ยงพอหรือไม่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

เราสามารใช้อิทธิพลนีบ
้ รรเทา
ความเสี่ ยงได้หรือไม่

ใช่

ใช่

เพี ยงพอหรือไม่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ใช่

สามารถเสนอทางเลือกอืน
่ ๆ
ในการท�างานร่วมกับ
บุคคลทีส
่ ามรายต่อไปได้
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5

การลงมือปฏิบัติในบริบทความเสี่ ยงสู ง

บริษัทไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนมากขึ้นในบริบทความเสี่ยงสูง แต่บริบทความเสี่ยงสูงทำาให้บริษัท
เผชิญกับความท้าทายมากขึ้น รัฐบาลควรมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนบริษัทในแง่นี้ รวมทั้งการสนับสนุนความ
พยายามของบริษัทที่จะประเมินและรับมือกับความเสี่ยง ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนสูงมาก บริษัท
ควรให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับความเสี่ยงของการละเมิดหรือมีส่วนในการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง ซึ่งอาจมี
นัยทางกฎหมายสำาหรับบริษัทด้วย
การประกอบธุรกิจในพื้ นทีซ
่ ่ งึ รัฐบาลล้มเหลวในการปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ

หลักการชี้แนะ UNGP คาดหวังให้บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในสากล และทำาตามกฎหมาย
ของประเทศนั้นๆ ไปพร้อมกัน ในกรณีที่กฎหมายขัดแย้งกับสิทธิมนุษยชนสากล บริษัทก็ควรเคารพสิทธิมนุษยชนสากล
เท่าทีจ่ ะทำาได้ และควรอธิบายได้วา่ กำาลังพยายามอย่างไร เมือ่ ใดทีก่ ฎหมายดูขดั แย้งกับสิทธิมนุษยชนสากล กระบวนการ
ประเมินของบริษัทก็ควรระบุความเสี่ยงข้อนี้ได้อย่างถูกต้อง จากนั้นบริษัทก็ควรสำารวจขอบเขตความขัดแย้งที่ว่านี้
ยกตัวอย่างเช่น
• ขอคำาชี้แจงจากรัฐบาล
• ท้าทายมาตราที่เกี่ยวข้องของรัฐในกรณีที่ทำาได้
• เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
ในการพิจารณาว่าบริษัทจะทำาตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างไร อาจเป็นประโยชน์ที่จะหารือกับผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ หรือตัวแทนของพวกเขา เพื่อรับฟังมุมมองของพวกเขาถึงวิธีที่บริษัทจะ
พิจารณาใช้
การเตรียมความพร้อมเพื่ อรับมือกับปั ญหา

ยิง่ บริษทั เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรับมือกับปัญหา ผ่านการอบรม ฉากทัศน์ (Scenarios) แลกเปลีย่ น
บทเรียน และวิธอี นื่ ๆ มากเพียงใด บริษทั ก็จะพร้อมมากเพียงนัน้ ในการรับมือกับสถานการณ์ทที่ า้ ทาย ด้วยวิธอี ย่างเช่น
• ออกแนวทางที่ เ ฉพาะเจาะจงสำ า หรั บ สถานการณ์ ค วามเสี่ ย งสู ง อาทิ
กระบวนการโยกย้ายถิน่ ฐาน กลไกชดเชย หรือการมีสว่ นร่วมกับชนพืน้ เมือง
• ขอความช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านในกรณีทเี่ กิดปัญหาใหญ่ เช่น
ส่งผู้เชี่ยวชาญไปประกบเจ้าหน้าที่ภาคสนามในการดำาเนินกระบวนการ
• มอบหมายบุคลากรต่างฝ่ายให้มีความรับผิดชอบต่อการระบุสถานการณ์
ความเสี่ยงสูง และให้ร่วมกันพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสม
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กรอบการท�า HRDD

การประกอบกิจการในพื้ นทีข่ ัดแย้ง

หลักการชีแ้ นะ UNGP ชีช้ ดั ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั นัน้ เกิดขึน้ ในบริบทของ
ความขัดแย้ง ไม่วา่ จะเป็นความขัดแย้งทีฝ่ งั รากลึกหรือในรัฐทีเ่ ปราะบาง รัฐบาลมักจะไม่มกี าำ ลังหรือไม่ยนิ ยอมทีจ่ ะปฏิบตั ิ
หน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกรณีแบบนี้ และอาจมีส่วนละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเอง บริบทเช่นนี้อาจต้องใช้กลยุทธ์
การจัดการความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง ยกตัวอย่างเช่น
• ให้ความสนใจมากขึน้ กับการทำาแผนทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียทีน่ า่ จะได้รบั ผลกระทบ
และให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางกว่าปกติ
• ทำาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงประวัติศาสตร์และพลวัตของความขัดแย้ง
• ประเมินว่าการตัดสินใจหรือการกระทำาใดๆ ของบริษัทช่วยซ้ำาเติมความ
ขัดแย้งหรือไม่
• อาศัยบุคคลทีส่ ามทีน่ า่ เชือ่ ถือมาช่วยประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน
และติดตามผลประกอบการด้านนี้ของบริษัท
• ปรับปรุงระบบของบริษัทให้มั่นใจว่า มันจะสามารถระบุและตอบสนอง
ต่อระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ไม่ได้
• ให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการจัดการความเสี่ยง
• เพิ่มความโปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับความพยายามของบริษัทที่จะรับมือกับ
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ตราบใดที่ทำาได้โดยไม่ทำาให้สถานการณ์
เลวร้ายกว่าเดิม

7.3

กระบวนการติดตาม ทบทวน รายงานและปรับปรุง

หลักการชีแ
้ นะ UNGP คาดหวังอะไรจากบริษัท?

• บริ ษั ท จะต้ อ งติ ด ตามตรวจสอบปฏิ กิ ริ ย าของตนต่ อ ผลกระทบด้ า น
สิทธิมนุษยชนทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มว่าจะเกิด เพื่อประเมินว่า
บริษทั จัดการกับผลกระทบเหล่านัน้ ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ การติดตาม
ที่ว่านี้ควรอาศัยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม และสอบถาม
ความคิดเห็นจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งจากผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ได้รับผลกระทบด้วย
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เรือ
่ งนีส
้ � าคัญอย่างไร?

• การติดตามดูว่าบริษัทจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนได้ดีเพียงใด
คื อ วิ ธี เ ดี ย วเท่ า นั้ น ที่ บ ริ ษั ท จะรั บ รู้ ไ ด้ ว่ า กำ า ลั ง “เคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน”
ในทางปฏิบัติจริงๆ หรือไม่
• กระบวนการติ ด ตามผล คื อ มิ ติ ที่ ข าดไม่ ไ ด้ ข องการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
อย่างต่อเนื่อง มันช่วยให้บริษัทมองเห็นแนวโน้มและแบบแผน บ่งชี้ปัญหา
ซ้าำ ซ้อนซึง่ อาจต้องแก้ไขด้วยการเปลีย่ นนโยบายหรือกระบวนการของบริษทั
อย่างเป็นระบบ อีกทัง้ กระบวนการนีย้ งั อาจชีใ้ ห้เห็น “วิถปี ฏิบตั อิ นั เป็นเลิศ”
ที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั่วทั้งบริษัท
• กระบวนการติดตามผลจำาเป็นต่อการให้บริษทั สามารถสือ่ สารอย่างเทีย่ งตรง
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายว่า บริษทั กำาลังทำาอะไรบ้างเพือ่ แสดงความรับผิดชอบ
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน
ขั้นตอนทีจ
่ �าเป็น

1

การออกแบบกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบ

บริษัทของคุณสามารถออกแบบกระบวนการติดตามผลเฉพาะสำาหรับสิทธิมนุษยชน หรือบูรณาการเข้ากับ
กระบวนการและระบบติดตามผลประเด็นอื่นๆ ที่บริษัทมีอยู่เดิม กระบวนการที่ว่านี้ควรอาศัยแหล่งข้อมูลจากภายใน
และภายนอกองค์กรเพื่อให้เห็นภาพที่เที่ยงตรงที่สุด และใช้ตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ใช้ประโยชน์จากระบบการติดตามผลอืน
่ ๆ ของบริษัท

บริษทั ของคุณอาจพบว่า สามารถต่อยอดหรือนำาบทเรียนจากระบบติดตามผลดัง้ เดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ระบบซึง่ ติดตาม
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ยกตัวอย่างเช่นประเด็นต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
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ระบบหรือกระบวนการข้างต้น บางระบบอาจติดตามประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
บางประการอยูแ่ ล้ว ในทำานองเดียวกัน บริษทั ของคุณอาจติดตามประเด็นสิทธิมนุษยชนในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของรัฐ เช่น ตามข้อกำาหนดของแหล่งทุน หรือมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่บริษัท
เลือกปฏิบตั ติ าม ในกรณีนนั้ บริษทั อาจทำาแผนทีป่ ระเด็นต่างๆ ทีก่ าำ ลังติดตามผลอยูแ่ ล้ว เปรียบเทียบกับความเสีย่ งด้าน
สิทธิมนุษยชนข้อสำาคัญๆ เพือ่ ดูวา่ มีชอ่ งว่างอะไรบ้างทีจ่ ะต้องเติมเต็ม โดยบริษทั จะต้องรำาลึกอยูเ่ สมอว่าสิทธิมนุษยชน
มีลักษณะเฉพาะตัว ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการติดตามผลควรคำานึงถึงมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียต่อผลประกอบการ
ด้านสิทธิมนุษยชนของบริษทั ไม่ใช่ดแู ต่ “ข้อเท็จจริง” ทีบ่ ริษทั กำาหนดเอง นัน่ หมายความว่า บริษทั จะต้องให้ความสำาคัญ
เป็นพิเศษกับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ

การติดตามผลระดับพื้ นที่ และระดับองค์กร

ข้อมูลที่จำาเป็นต่อการติดตามผลจะอยู่ในระดับพื้นที่ (โรงงาน สถานประกอบการ พื้นที่โครงการ ฯลฯ) ถ้าหาก
บริษัทของคุณมีขนาดใหญ่ ข้อมูลบางส่วนก็อาจมาจากการที่สำานักงานใหญ่ได้หารือกับองค์กรภาคประชาสังคม
ระดับโลกหรือระดับชาติ สหภาพแรงงาน หรือนักลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทควรนำาข้อมูลเหล่านี้มารวบรวม
และวิเคราะห์ สำานักงานใหญ่จะต้องสามารถติดตามความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบ ณ พื้นที่โครงการ
ทีแ่ ตกต่างกัน ประสบการณ์ของบริษทั ในการติดตามอุบตั ภิ ยั หรือเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยอืน่ ๆ อาจให้บทเรียนทีม่ คี า่ เช่น
วิธีให้คะแนน (Scorecard) และระบบแจ้งเตือนเหตุร้ายอาจได้เข้าถึงการรับรู้ของผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการ
บริษัท
วิเคราะห์ “รากสาเหตุ” ของปั ญหา

เมือ่ ใดทีเ่ กิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนขัน้ รุนแรง หรือผลกระทบขัน้ รุนแรงน้อยกว่าแต่เกิดอย่างซ้าำ ซ้อน บริษทั
ของคุณก็ควรวิเคราะห์เชิงลึกว่ามีปัจจัยรากฐานหรือ “รากสาเหตุ” อะไร การประเมินอย่างผิวเผินอาจบ่งชี้ว่าการกระทำา
หรือการตัดสินใจของบริษัทไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผลกระทบ แต่ในบางกรณีการวิเคราะห์เชิงลึกอาจเผยให้เห็นว่า
การกระทำาหรือการตัดสินใจของบริษัทมีส่วนสร้างผลกระทบ และชี้แนวทางที่บริษัทอาจใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์
นัน้ เกิดขึน้ อีก บริษทั หลายแห่งมีประสบการณ์มาแล้วกับการวิเคราะห์รากสาเหตุของอุบตั ภิ ยั หรือหายนะด้านสิง่ แวดล้อม
ฉะนั้นจึงอาจประยุกต์ระเบียบวิธีเหล่านั้นเข้ากับประเด็นสิทธิมนุษยชนเช่นกัน
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ออกแบบระบบการติดตามผลเพื่ อเชือ
้ เชิญให้คนทั้งบริษัทเข้าร่วม

ระบบการติดตามผลอาจเป็นเครื่องมือช่วยให้ฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทสามารถรับมือกับผลกระทบ แบบเชิงรุก
ยกตัวอย่างเช่น
• ระบบการติดตามผลอาจส่งมอบข้อมูลทีช่ ใี้ ห้เห็นความเป็น “เหตุ” และ “ผล”
ระหว่างอุปสงค์ทเี่ พิม่ ขึน้ ของฝ่ายจัดซือ้ จัดจ้าง กับการละเมิดกฎเกณฑ์หรือ
มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนโดยคูค่ า้ หรือระหว่างกิจกรรมของฝ่ายก่อสร้าง
กับข้อร้องเรียนของชุมชน หลักฐานแบบนี้จะช่วยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดการ
กับปัญหาและระงับไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก
• ระบบการติดตามผลอาจกำาหนดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือหน่วยธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่งมีความรับผิดชอบในการสืบสวนผลกระทบ กำาหนดเส้นตายของ
การตอบสนองหรือรายงานความคืบหน้า และยกระดับประเด็นเข้าสู่การ
รับรูข้ องผูบ้ ริหารระดับสูงถ้าหากพลาดเส้นตายไปแล้ว การทำาเช่นนีอ้ าจช่วย
สร้างแรงจูงใจให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทำางานเชิงรุกได้
• การติ ด ตามผลที่ เ ป็ น ระบบในแง่ นี้ ส ามารถเน้ น ให้ เ ห็ น ว่ า ประเด็ น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนนั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ทั้ ง บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรคิ ด
เชิงป้องกัน ไม่ใช่เพียงแต่หาทางรับมือเมื่อเกิดประเด็นขึ้น
การเชือ
่ มโยงผลประกอบการด้านสิ ทธิมนุษยชนเข้ากับการประเมินผลงานของพนักงาน

ข้อมูลผลประกอบการด้านสิทธิมนุษยชนทีด่ จี ะสามารถผลักดันการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งภายในบริษทั และอาจ
มีประสิทธิผลสูงสุดเมือ่ ข้อมูลนัน้ ถูกใส่เข้าไปในการประเมินผลงานของฝ่ายหรือหน่วยธุรกิจ ตลอดจนบุคลากรรายบุคคล
ในทุกส่วนของธุรกิจที่ส่งอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ยกตัวอย่างเช่น

• บริษัทอาจกำาหนดให้ผู้จัดการต้องอนุมัติกระบวนการประเมินผลประจำาปี
ซึ่งรวมถึงผลประกอบการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่โครงการด้วย
• ถ้าหากการสอบสวนชี้ว่าบุคลากรคนใดคนหนึ่งมีส่วนร่วมกับผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง บุคลากรคนนั้นก็อาจถูกลงโทษ ในแง่ตัวเงิน
(เช่น หักเงินเดือน) หรือไม่ใช่ตัวเงิน
• เมื่อใดที่การกระทำาของบุคลากรช่วยป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ขัน้ รุนแรง บุคลากรคนนัน้ ก็อาจได้รบั รางวัล ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตวั เงิน
เพื่อสื่อสารให้ชัดว่าบริษัทให้คุณค่ากับการใส่ใจในสิทธิมนุษยชน
70

7

กรอบการท�า HRDD

2

การพั ฒนาตัวชีว้ ัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณมีความเที่ยงตรงและอาจเข้ากันได้ง่ายกว่ากับระบบติดตามผลประกอบการที่บริษัทมีอยู่เดิม
อย่างไรก็ตาม ในเมื่อความเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของผลกระทบต่อผู้คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพจึงมีความสำาคัญ
ไม่แพ้กัน โดยเฉพาะเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ
แหล่งข้อมูลส� าหรับการเลือกตัวชีว้ ัด

ตัวชี้วัดจะต้องมีความหมายในบริบทท้องถิ่นที่บริษัทประกอบกิจการ แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อาทิ
• แนวโน้มหรือแบบแผนที่ระบุได้ เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
เป็นบทเรียนสำาหรับพื้นที่นั้นๆ หรือเกิดในหลายพื้นที่ เป็นบทเรียนสำาหรับบริษัททั้งองค์กร
• เสียงสะท้อนจากพนักงานในพื้นที่ ซึ่ง “ติดดิน” หรืออาศัยอยู่ในชุมชนท้องถิ่น อาจพบเห็นและได้ยิน
สิ่งที่ฝ่ายจัดการไม่รับรู้
• ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมอาจช่วยพยากรณ์ผลกระทบในอนาคตได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากบุคลากร
ของบริษัทแสดงกิริยาดูถูกเหยียดหยามชุมชนท้องถิ่น กิริยานี้ก็มักเป็นตัวชี้วัดที่บ่งชี้ได้ว่าความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนอาจไม่ถูกระบุหรือจัดการ
• เสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางหรืออยู่ชายขอบ ช่วยให้บริษัท
ทำาความเข้าใจได้ว่าพวกเขามองบริษัทอย่างไร
• การระบุผลกระทบที่แตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย หรือระหว่างกลุ่มคนที่มาจากชนกลุ่มน้อย
ศาสนา หรือชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน

การสร้างสมดุลระหว่างตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณกับตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ

ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณทีด่ นี น้ั เป็นประโยชน์ในการสือ่ สารอย่างชัดเจนว่า บริษทั จัดการกับความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน
ได้ดเี พียงใด โดยเฉพาะถ้าหากบริษทั ของคุณมีบคุ ลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางเทคนิคค่อนข้างมาก
พวกเขาเหล่านีอ้ าจคุน้ เคยกับข้อมูลทีเ่ ป็นตัวเลข บริษทั ของคุณเคยรายงานเหตุรา้ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคลากรและผูร้ บั เหมา
เคยติดตามจำานวนวันที่เกิดเหตุครั้งสุดท้ายอย่างไร บริษัทก็อาจรายงานในทำานองเดียวกันสำาหรับเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ดี ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพก็มักจะจำาเป็นเช่นเดียวกันในการช่วยให้บริษัทตีความข้อมูล
เชิงปริมาณเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ยกตัวอย่างเช่น จำานวนเรื่องร้องเรียนผ่านกลไกของบริษัทที่ค่อนข้างต่ำาอาจสะท้อนว่าเกิดเหตุน้อยลง หรืออาจ
สะท้อนว่าสมาชิกในชุมชนไม่เชื่อมั่นในกลไกดังกล่าวก็เป็นได้ การสอบถามคนที่เข้าข่ายจะใช้กลไกดังกล่าวจึงจำาเป็น
ในการทำาความเข้าใจว่า การตีความแบบใดที่ถูกต้อง
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การสร้างสมดุลระหว่างตัวชีว้ ัดทีเ่ น้นผลลัพธ์ และตัวชีว้ ัดทีเ่ น้นกระบวนการ

ตัวชีว้ ดั จำานวนมากจะมองเหตุการณ์หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ซึง่ แน่นอนว่าจำาเป็นต่อการติดตามผล อย่างไรก็ดี
ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการก็สำาคัญเช่นเดียวกันสำาหรับการตีความข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น คุณจะเข้าใจตัวชี้วัดที่บ่งชี้ว่า
ชุมชนตกลงรับแผนการโยกย้ายถิน่ ฐานได้ดขี นึ้ ถ้าหากคุณทบทวนเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั เรือ่ งกระบวนการปรึกษาหารือ
กับผู้มีส่วนได้เสีย “ความตกลง” ของชุมชนอาจเข้าใจได้แตกต่างกัน – ในกรณีหนึ่ง ถ้าหากกระบวนการทำาให้พนักงาน
สามารถทำาข้อตกลงกับคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้นำาชุมชน อ้างว่าเป็นตัวแทนของชุมชนจริงๆ เทียบกับอีกกรณีหนึ่ง
ที่กระบวนการกำาหนดว่าจะต้องปรึกษาหารืออย่างเปิดเผย ให้ข้อมูลครบถ้วนและพูดคุยกับสมาชิกในชุมชนจริงๆ
ร่วมกับผู้นำาของพวกเขา
ตัวชีว้ ัดเพื่ อการอบรม

บริษัทหลายแห่งเน้นการฝึกอบรมบุคลากรเรื่องการทำาตามพันธะด้านสิทธิมนุษยชน ฉะนั้นจึงอาจเป็นประโยชน์
ที่จะออกแบบตัวชี้วัดเพื่อทดสอบประสิทธิผลของการอบรม นอกเหนือไปจากการนับว่ามีบุคลากรผ่านการอบรมกี่คน
ตัวชีว้ ดั ทำานองนีอ้ าจเน้นการประเมินว่าผูเ้ ข้าร่วมเข้าใจสิง่ ทีเ่ รียนรูเ้ พียงใด และนำาบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำางานจริง
มากเพียงใด การประเมินนี้อาจใช้วิธีสำารวจก่อนและหลังการอบรม และติดตามผลหลังจากที่ผ่านไปหลายเดือน
ตัวอย่างชนิดและตัวอย่างของข้อมูลที่ติดตามผลและนำามารายงานได้ แสดงดังตารางด้านล่าง
ค�าอธิบาย

1. กระบวนการ
สิสิ่ ง่งทีทีป
่ ่ปฎิฏิบบัตัติ ิ

กระบวนการทีบ
่ ริษัทได้ท�า
เพื่ อด�าเนินการตรวจสอบด้าน
สิ ทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

ตัวอย่าง
รายละเอียดเกีย
่ วกับการ
ประเมิน / ตรวจสอบ
ผู้รับเหมา
รายละเอียดเกีย
่ วกับกลไก
เยียวยา

รายงานได้หรือไ่ม่
โดยทั่วไปบริษัทสะดวกใจกับการเน้นไป
ทีก
่ ระบวนการ อย่างไรก็ตาม
รายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ
มักจะไม่ให้รายละเอียดว่ามี
ประสิ ทธิภาพหรือไม่

รายละเอียดเกีย
่ วกับการ
ฝึกอบรมด้านสิ ทธิมนุษยชน
แก่ลูกจ้าง

2. สิ่ งทีเ่ กิดขึ้น

ผลของการติดตามผลกระทบ
ทางลบทีเ่ กิดขึ้น

รายการกรณีทม
ี่ ีการเลือก
ปฏิบัติ
การคุกคามความปลอดภัย

3. ผลลัพธ์
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ผลกระทบจากกิจกรรม
ของบริษัทเป็นระบบและ
กว้างขวางมากขึ้น

ระดับเงินเดือน
สุ ขภาพของชุมชนโดยรอบ

บริษัทรายงานกรณีทเี่ กีย
่ วกับสิทธิ
แรงงานมากขึ้น อย่างน้อยปีละครั้ง
ในรายงานประจ�าปี

บ่อยครั้งการรายงานมักเกีย
่ วข้องกับ
ผลจากการประเมินผลกระทบและ
ตัวชีว้ ัดระยะยาว การรายงาน
ยังขึ้นอยู่กับข้อมูลทีห
่ าได้ และความ
ละเอียดอ่อนของจ้อมูล
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การค�านึงถึงมุมมองของผู้มีส่วนได้เสี ย

มุมมองของคนนอกต่อผลประกอบการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษทั อาจช่วยยืนยันการประเมินของตัวบริษทั เอง
และอาจช่วยชีแ้ นะตัวชีว้ ดั ทีอ่ าจมองข้ามไป มุมมองของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบนัน้ สำาคัญเป็นพิเศษสำาหรับ
การทำาความเข้าใจว่า บริษัทกำาลังจัดการกับความเสี่ยงที่จะก่อผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของพวกเขาได้ดีเพียงใด
ให้ผู้มีส่วนได้เสี ยมีส่วนร่วม

การประเมินว่าบริษัทกำาลังทำาตามความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชนได้ดีเพียงใดนั้น ย่อมมีมิติที่เป็น
อัตวิสยั (Subjective) เสมอ การให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียเข้ามามีสว่ นร่วมโดยตรงในกระบวนการติดตามผลนัน้ สามารถใช้ทดสอบ
สมมติฐานต่างๆ ของบริษัทเองว่าบริษัทกำาลังทำางานได้ดีเพียงใด และช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อสรุปของ
บริษัท วิธีที่บริษัทของคุณอาจใช้ได้ อาทิ
• ทำางานร่วมกับสหภาพแรงงานในระดับท้องถิน่ หรือระดับชาติ และองค์กรพัฒนาเอกชนในการติดตาม
ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนของแรงงาน และประเมินประสิทธิผลของกลไกตรวจสอบภายในของบริษัท
• จัดทำาโครงการค้นหาข้อเท็จจริงหรือโครงการติดตามตรวจสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอิสระ ตัวแทนจาก
ภาคประชาสังคม หรือคณะทำางานจากชุมชนท้องถิน่ (โดยให้การอบรมและการสนับสนุนเมือ่ จำาเป็น)
• สำ า หรั บ โครงการที่ มี ข นาดใหญ่ ห รื อ ซั บ ซ้ อ นมาก บริ ษั ท อาจจั ด ตั้ ง คณะที่ ป รึ ก ษาระดั บ ชาติ
หรื อ ใหญ่ ก ว่ า นั้ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ เชี่ ย วชาญ สหภาพแรงงาน และตั ว แทนภาคประชาสั ง คม
เพื่อทบทวนผลประกอบการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทอย่างเป็นทางการเป็นระยะๆ
• ถ้าหากบริษัทมีประวัติความไม่ไว้วางใจระหว่างบริษัทกับชุมชน หรือระหว่างฝ่ายจัดการกับแรงงาน
หรือพนักงาน บริษัทก็ควรหาบุคคลหรือองค์กรที่ทุกฝ่ายไว้วางใจว่าจะประเมินความพยายาม
ของบริษัทอย่างถูกต้องและเป็นอิสระ

บทบาทของกลไกรับเรือ
่ งร้องเรียนระดับปฏิบัติการ

กลไกรับเรื่องร้องเรียนระดับท้องถิ่นนั้นเป็นช่องทางสำาคัญสำาหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ให้มาแสดงออกว่า
พวกเขากังวลเรื่องผลกระทบอะไร และสะท้อนว่าผลกระทบนั้นกำาลังถูกจัดการหรือไม่อย่างไร กลไกรับเรื่องร้องเรียน
จากพนักงานหรือแรงงานก็ทาำ แบบนีไ้ ด้เช่นกัน พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารอาจเป็นแหล่งข้อมูลทีส่ าำ คัญเกีย่ วกับผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชนของพวกเขาเอง และผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของชุมชน กระบวนการและระบบติดตามผลของบริษทั
จะได้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลนี้ ขณะเดียวกันก็เคารพความเป็นส่วนตัวและพยายามป้องกันการแก้แค้นด้วย
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การติดตามผลผ่านความสั มพั นธ์ทางธุรกิจ

เมื่อพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทมองเห็นว่า บริษัทกำาลังติดตามผลประกอบการด้านสิทธิมนุษยชนของพวกเขา
พวกเขาก็จะรับรูว้ า่ เงือ่ นไขตามสัญญาหรือข้อตกลงหรือจรรยาบรรณนัน้ ไม่ได้ดดู แี ต่บนกระดาษเท่านัน้ แต่เป็นส่วนสำาคัญ
ของวิธีที่บริษัทตั้งใจจะดำาเนินธุรกิจ
บทบาทของสั ญญา

การติดตามเงือ่ นไขต่างๆ ในสัญญาเป็นวิธที นี่ า่ จะมีประสิทธิผลในการติดตามดูวา่ พันธมิตรทางธุรกิจกำาลังจัดการ
ความเสี่ยงของผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนได้ดีหรือไม่เพียงใด สัญญาร่วมทุนอาจใส่เงื่อนไขว่าจะมีการติดตามและ
รายงานผลประกอบการหลายด้านต่อผูร้ ว่ มทุนทัง้ สองฝ่าย รวมทัง้ ด้านสิทธิมนุษยชนด้วย สัญญาทีท่ าำ กับคูค่ า้ และผูร้ บั เหมา
รวมถึงบริษัทจัดการรักษาความปลอดภัย อาจกำาหนดให้มีการตรวจสอบหรือประเมินผลการทำางานว่าสอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชนสากลหรือไม่ เมื่อใดที่บริษัทมีข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบ บริษัทก็สามารถหาทางปรับปรุงการ
ทำางานของพันธมิตรทางธุรกิจได้
การได้มาซึ่งข้อมูลการตรวจสอบทีม
่ ีความหมายเกีย
่ วกับคู่ค้าและผู้รับเหมา

ระบบการติดตามตรวจสอบคูค่ า้ นัน้ เป็นเรือ่ งธรรมดาในธุรกิจทีห่ ลากหลาย ระบบแบบนีอ้ าจให้ขอ้ มูลชนิด “ภาพรวม”
เกี่ยวกับผลประกอบการของคู่ค้าได้ แต่ก็มีข้อจำากัดหลายประการ เช่น

• มักพลาดประเด็นสำาคัญเนื่องจากเป็นการติดตามที่สั้นมาก
• อาจมองไม่เห็นภาพใหญ่หรือรากสาเหตุของผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดบ่อย
• คู่ค้าที่อยากบิดเบือนสถิติหรือประวัติตัวเองมักจะทำาได้สำาเร็จ
• แรงงานอาจเซ็นเซอร์ตัวเองในการให้สัมภาษณ์กับผู้ตรวจสอบ เนื่องจาก
ถูกข่มขู่คุกคามหรือหวาดกลัว
• กระบวนการเหล่านีม้ สี ถิตคิ อ่ นข้างแย่ในแง่ของการปรับปรุงการดำาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน
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ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค จึงค่อยๆ ย้ายเข้าสู่วิธีแบบ “ตั้งอยู่บน
ความเป็นพันธมิตร” และกลไกสร้างความร่วมมือกันกับคู่ค้ามากขึ้น กลไกเหล่านี้เป็นส่วนเสริมหรือในบางกรณีก็ถูกใช้
แทนที่กลไกตรวจสอบแบบดั้งเดิม และมักจะมีองค์ประกอบต่อไปนี้

• สนับสนุนหรือวิเคราะห์รากสาเหตุของผลกระทบสำาคัญๆ เพื่อทดสอบข้อสรุปจากการตรวจสอบ
และมองหาปัญหาที่ซ่อนอยู่ลึกกว่า
• ไม่เพียงแต่ประเมินว่าคู่ค้าทำาตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลในแง่ “ผลลัพธ์” อย่างไร แต่ยังประเมิน
คุณภาพของระบบการจัดการแบบมองไปข้างหน้าของพวกเขา ในการระบุและจัดการกับความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนของตัวเอง
• แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบริษัทเองในการจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งบทเรียน
เรื่องตัวชี้วัดและระบบติดตามผลที่มีประสิทธิผล
• แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะช่วยให้คู่ค้ามองเห็นประโยชน์ทางธุรกิจของการรับมือกับความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชนในกิจการของพวกเขา

บริษทั อาจได้ประโยชน์จากประสบการณ์เหล่านี้ ระหว่างทีพ่ ฒ
ั นาหรือปรับปรุงวิธตี รวจสอบห่วงโซ่อปุ ทาน ในเมือ่
บริษทั ของคุณอาจมีคคู่ า้ จำานวนมาก คุณก็อาจเน้นเฉพาะคูค่ า้ ทีม่ คี วามเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนสูงสุดในทางปฏิบตั ิ ไม่วา่
ความเสี่ยงนั้นจะเกิดจากธรรมชาติของสินค้า บริการ หรือบริบทการประกอบการ บริษัทบางแห่งใช้วิธีที่คล้ายคลึงกันนี้
ในการติดตามตรวจสอบบริษัทรักษาความปลอดภัย ซึ่งอาจประยุกต์ใช้ได้ในความสัมพันธ์กับหน่วยงานความมั่นคงของ
ภาครัฐ

7.4

กลไกรับเรือ
่ งร้องเรียนและเยียวยาระดับปฏิบัติการ

หลักการชีแ
้ นะ UNGP คาดหวังอะไรจากบริษัท?

• เมื่อบริษัทระบุได้ว่าบริษัทก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
ด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทก็ควรแก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีส่วนร่วมกับการแก้ไข
ผ่านกระบวนการที่ชอบธรรม
• บริษัทควรจัดตั้งหรือมีส่วนในการจัดตั้งกลไกรับเรื่องร้องเรียนสำาหรับผู้มี
ส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมของตน เพื่อให้เรื่อง
ร้องเรียนเหล่านัน้ ได้รบั การจัดการอย่างทันท่วงที และมีการเยียวยาโดยตรง
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เรือ
่ งนีส
้ � าคัญอย่างไร?

• บริษัทไม่อาจแสดงความรับผิดชอบว่าเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ได้ จนกว่าจะมีส่วนร่วม
เชิงรุกในการแก้ไขผลกระทบที่บริษัทก่อหรือมีส่วนก่อ
• ผลกระทบเชิ ง ลบอาจเกิ ด ขึ้ น อยู่ ดี ต่ อ ให้ บ ริ ษั ท ได้ ใช้ ค วามพยายามอย่ า งเต็ ม ที่ แ ล้ ว ก็ ต าม
ในเมื่อปฏิบัติการและความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง
• บริษทั ต้องเตรียมพร้อมทีจ่ ะรับมือกับสถานการณ์ทตี่ อ้ งลงมือแก้ไข จะได้ตอบสนองอย่างทันท่วงที
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล กระบวนการแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งที่ เ ข้ ม แข็ ง สามารถป้ อ งกั น ผลกระทบ
ไม่ให้รุนแรงกว่าเดิม หรือป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้น

ขั้นตอนทีจ
่ �าเป็น

1

การออกแบบกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบ

การมี ร ะบบที่เอื้อ อำานวยต่อ การเยียวยาจะชี้ให้เห็นว่า บริษัทสามารถฟื้นฟูความเคารพในสิทธิมนุษยชน
อย่ า งรวดเร็ วและมีประสิท ธิผลถ้าหากเกิดผลกระทบขึ้น วิธีที่เป็นระบบวิธีหนึ่งที่บ ริษัทจะแก้ไขผลกระทบได้ คื อ
การจัดทำากลไกรับเรื่องร้องเรียนระดับปฏิบัติการ
การนิยาม “การแก้ไขทีถ
่ ูกต้อง” และ “การเยียวยา”

การแก้ไขให้ถกู ต้อง (Remediation) หมายถึง กระบวนการทีจ่ ะเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ มีได้หลายรูปแบบ
รวมถึงการขอโทษ การฟื้นฟู การชดเชยทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน และมาตรการลงโทษ (เช่น โทษทางอาญา
หรือโทษทางบริหาร เช่น ค่าปรับ) รวมถึงการป้องกันความเสียหายผ่านคำาสั่งห้ามของศาล หรือหลักประกันว่าจะไม่เกิด
ซ้ำาอีก การเยียวยาบางรูปแบบอาจเป็นกระบวนการทางกฎหมาย หลายรูปแบบอาจทำาผ่านกระบวนการอื่นด้วย
บริษัทควรพยายามทำาความเข้าใจว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบมองทางเลือกต่างๆ ในการเยียวยาอย่างไร พวกเขา
คิดว่าทางเลือกใดที่มีประสิทธิผลสูงสุดในสถานการณ์ของพวกเขา บริษัทควรหาทางอภิปรายประเด็นนี้กับผู้ร้องเรียน
โดยตรง สำารวจทางเลือกต่างๆ ทุกวิถีทางที่ทำาได้ นอกจากนี้ บริษัทอาจสร้างหลักประกันว่าผู้ร้องเรียนมีแหล่งให้
คำาปรึกษาของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ร้องเรียนจะมีข้อมูลที่ครบถ้วนในการมองหนทางเยียวยาผลกระทบ
ในกรณีทบี่ ริษทั ตกลงกับผูร้ อ้ งเรียนเรือ่ งวิธเี ยียวยาไม่ได้ ปกติการตัดสินใจขัน้ สุดท้ายจะต้องอาศัยกลไกทีเ่ ป็นอิสระ
และชอบธรรม ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการศาล กระบวนการทางบริหาร หรือกระบวนการอื่นๆ ที่ตกลงกันล่วงหน้า
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ขอบเขตและขีดจ�ากัดของความรับผิดชอบ
ในการแก้ไขปั ญหาของบริษัท

เมือ่ ใดทีบ่ ริษทั สร้างผลกระทบหรือมีสว่ นสร้างผลกระทบ บริษทั ก็มคี วามรับผิดชอบทีจ่ ะหยุดการมีสว่ นร่วม แก้ไข
ปัญหาหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไข ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการศาลหรือกระบวนการอื่นๆ นอกเหนือจากกระบวนการ
ทางกฎหมายที่ได้รับการยอมรับว่า “ชอบธรรม” ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการที่เป็นธรรมและเป็นอิสระ มีความรับผิด
และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ กลไกเยียวยาอาจทำาผ่าน “กลไกรับเรื่องร้องเรียนระดับ
ปฏิบัติการ” ของบริษัทเอง (ดูรายละเอียดได้ในหัวถัดไป)
บริษัทไม่จำาเป็นจะต้องแก้ไขกรณีต่อไปนี้
• ผลกระทบที่ บ ริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ก่ อ และไม่ มี ส่ ว นก่ อ กรณี นี้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ของผู้ ที่ ก่ อ หรื อ มี ส่ ว น
ก่ อ ผลกระทบ อย่ า งไรก็ ดี ในกรณี ที่ ผ ลกระทบเชื่ อ มโยงกั บ การประกอบกิ จ การของบริ ษั ท
บริษัทก็มีความรับผิดชอบที่จะใช้อำานาจต่อรองในการป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยงที่ผลกระทบ
จะดำาเนินต่อไปหรือเกิดขึ้นอีกในอนาคต
• ผลกระทบที่ บ ริ ษั ท ถู ก กล่ า วหาว่ า ก่ อ หรื อ มี ส่ ว นก่ อ และบริ ษั ท ปฏิ เ สธข้ อ กล่ า วหา อย่ า งไรก็ ดี
บริษัทอาจต้องสืบสวนให้ชัดเจน และหลีกเลี่ยงการกีดกันกระบวนการอันชอบธรรมที่จะสืบสวน
และตัดสินประเด็น ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการศาลหรือกระบวนการทางบริหารก็ตาม

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องให้ความสำาคัญกับประเด็นที่ว่า บริษัทมีส่วนในการสร้างผลกระทบขององค์กรอื่นๆ
ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัทหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นกรณีต่อไปนี้
• การจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่ดีพอ กระบวนการซึ่งจะเผยว่า
บริษัทนี้มีแนวโน้มที่จะใช้กำาลังอย่างไม่เหมาะสม
• การกดดันคู่ค้าให้นำาส่งผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่นำ าไปสู่การใช้แรงงานเกินขนาด หรือทำางาน
ล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
• การว่าจ้างผูร้ บั เหมาทีไ่ ม่มกี ลไกคุม้ ครองด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสมเพียงพอ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ
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เหตุผลในการวางระบบเพื่ อวิธีแก้ไขทีถ
่ ูกต้อง

ความพยายามด้านสิทธิมนุษยชนของบริษทั ควรเน้นเรือ่ งการป้องกันผลกระทบเชิงลบไม่ให้เกิดตัง้ แต่ตน้ แต่ตอ่ ให้
บริษัทมีนโยบายและกระบวนการที่ดีที่สุดแล้วก็ตาม ผลกระทบเชิงลบก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ ยกตัวอย่างเช่น

• ปัจเจกบุคคลกระทำาการผิดพลาด
• เกิดประเด็นไม่คาดฝันซึ่งบริษัทไม่มีความพร้อมที่จะรับมือ
• พันธมิตรทางธุรกิจ คูค่ า้ ผูร้ บั เหมา หรือหน่วยงานภาครัฐละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในทางที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในบางมิติ
• ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเปลี่ยนแปลงไป วิธีปฏิบัติซึ่งเคยตกลงกัน
ก่อนหน้านี้ถูกท้าทาย
บริษัทอาจได้รับรู้เกี่ยวกับผลกระทบในอดีตหรือในปัจจุบันผ่านกระบวนการประเมิน อย่างเช่น กระบวนการ
ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (ดังอธิบายในส่วนอื่นๆ ของคู่มือฉบับนี้) หรือผ่านช่องทางอื่น เช่น

• กระบวนการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
• การสังเกตของบุคลากรในพื้นที่
• ข้อมูลจากองค์กรหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่ทำางานกับผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับ
ผลกระทบ (อาทิ NGO สหภาพแรงงาน เป็นต้น)
• นักวิจัย
• รายงานข่าว

ในกรณีเหล่านี้ บริษัทจะต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนว่าจะตอบสนองอย่างไรต่อสถานการณ์ที่เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือถูกกล่าวหาว่าเกิดการละเมิดสิทธิ มิฉะนั้นบริษัทอาจลงเอยด้วยการตอบสนองอย่างปัจจุบันทันด่วน
ต่อกรณีทม่ี คี วามอ่อนไหวสูง ส่งผลให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบั ผลกระทบไม่ได้รบั การเยียวยาอย่างเพียงพอ เกิดผลกระทบขึน้
หรือทวีความรุนแรง หรือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบเสียหายเกินเยียวยา
บริษัทสามารถเยียวยาผ่านกระบวนการต่างๆ รวมถึงผ่านขั้นตอนที่ตกลงกันล่วงหน้าเกี่ยวกับการชดเชยค่าที่ดิน
และการโยกย้ายถิ่นฐานของชุมชน ผ่านการเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงานหรือตัวแทนพนักงานรูปแบบอื่น หรือผ่าน
แผนปฏิบัติการที่เขียนขึ้นใหม่เพื่อรับมือกับปัญหาที่ค้นพบผ่านการตรวจสอบหรือกระบวนการทบทวนการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ บริษัทก็สามารถเยียวยาผ่านกลไกรับเรื่องร้องเรียนระดับปฏิบัติการได้
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บทบาทของกลไกรับเรือ
่ งร้องเรียนระดับปฏิบัติการ

กลไกรับเรือ่ งร้องเรียนระดับปฏิบตั กิ าร คือ วิถที างการทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจะสามารถใช้ในการบอก
บริษัทเกี่ยวกับผลกระทบที่พวกเขาเชื่อว่าบริษัทสร้าง เพื่อขอรับการเยียวยา กลไกนี้ควรช่วยระบุปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ
ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม และส่งมอบทางออกซึ่งรวมถึงการเยียวยาให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบ
ในกรณีของบุคลากรและแรงงานที่มีตัวแทนสหภาพแรงงานแล้ว กระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ฝ่ายจัดการ
มีส่วนร่วม รวมถึงการทำางานของสหภาพแรงงานเอง ก็นับเป็นรูปแบบหนึ่งของกลไกรับเรื่องร้องเรียนระดับปฏิบัติการ
กลไกรับเรือ่ งร้องเรียนระดับปฏิบตั กิ ารทีเ่ ปีย่ มประสิทธิผลจะช่วยสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้านของบริษัท และช่วยปลูกฝังความเคารพในสิทธิมนุษยชนในองค์กร โดยเฉพาะด้วยวิธีต่อไปนี้

• สนับสนุนการสนทนาภายในเกี่ยวกับผลกระทบและวิธีรับมือ
• กระบวนการออกแบบกลไกดังกล่าวอาจมีส่วนสร้างบทสนทนาที่ว่านี้แล้ว
• ช่วยระบุ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ จากมุมมองของผู้มี
ส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจุดนี้ช่วยให้ข้อมูลต่อกระบวนการประเมิน
ผลกระทบได้
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของการตอบสนองของบริษัทต่อผลกระทบ
ช่วยให้บริษัทติดตามผลการดำาเนินงานในส่วนนี้ได้
• เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบริษัทให้ความสำา คัญอย่างแท้จริงกับข้อกังวลของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นจึงช่วยในการสร้างความไว้วางใจ
และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
• กำาหนดความรับผิดต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ในแง่นี้จึงขาดไม่ได้
ในการปลูกฝังความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในองค์กร
• ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ เรื่องร้องเรียน และความ
สัมพันธ์กบั ชุมชนให้กบั ฝ่ายจัดการ ช่วยสนับสนุนให้ฝา่ ยจัดการส่งเสริมกลไก
ดังกล่าว
• สาธิตให้เห็นจุดอ่อนในนโยบาย ขั้นตอน หรือวิถีปฏิบัติของบริษัท ช่วยให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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บทบาทระดับพื้ นที่ และระดับองค์กร

สำาหรับธุรกิจอย่างโรงแรมซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการที่ชัดเจน บริษัทควรให้ความสำาคัญเบื้องแรกกับการพัฒนากลไก
ระดับปฏิบัติการที่จะสนองตอบต่อผลกระทบในท้องถิ่นได้ อย่างไรก็ตาม สำาหรับบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการ
หลายแห่ง เช่น โรงแรมหลายแห่ง บุคลากรในสำานักงานใหญ่อาจมีบทบาทเบื้องแรกในการเขียนนโยบาย แนวปฏิบัติ
หรือหลักเกณฑ์เป็นการทั่วไป เพื่อช่วยให้ระดับปฏิบัติการสามารถออกแบบกลไกที่ได้ประสิทธิผล ซึ่งก็ควรเผื่อพื้นที่
ให้ระดับปฏิบตั กิ ารสามารถออกแบบกลไกทีเ่ หมาะสมกับบริบทในพืน้ ที่ แต่ไม่วา่ จะมีรปู แบบอะไรก็ตาม ระดับปฏิบตั กิ าร
ควรส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและผลลัพธ์กลับไปยังสำานักงานใหญ่ เพื่อติดตามผลและสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้ระดับองค์กร โดยบริษัทควรเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน วางมาตรการที่จะ
ป้องกันไม่ให้ผู้ร้องเรียนถูก “แก้แค้น” หรือได้รับผลกระทบเชิงลบใดๆ จากการร้องเรียน

2

การท�างานร่วมกับกระบวนการเยียวยาภายนอก

กระบวนการแก้ไขภายนอกของรัฐหรือองค์กรอื่น อาทิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาจเป็นทางเลือก
ของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบที่จะไปร้องเรียน ผู้ร้องเรียนควรมีเสรีภาพในการเลือกช่องทางร้องเรียนด้วยตัวเอง
กระบวนการภายนอกที่มีอยู่เดิมสามารถช่วยในการออกแบบกลไกรับเรื่องร้องเรียนระดับปฏิบัติการได้ เช่น
ช่วยสาธิตว่าชุมชนท้องถิ่นนิยมวิธีใดในการร้องเรียนและกำาหนดลักษณะการเยียวยา และเป็นช่องทาง “ทางการ” ถ้า
หากกลไกรับเรื่องร้องเรียนระดับปฏิบัติการของบริษัทไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ตกลงร่วมกันได้
การจัดท�าแผนทีก
่ ลไกรับเรือ
่ งร้องเรียน

กลไกรับเรื่องร้องเรียนระดับปฏิบัติการเป็นช่องทางหนึ่งเท่านั้นในการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่ว่าบริษัท
ก่อให้เกิดหรือมีสว่ นก่อให้เกิดผลกระทบ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถเข้าถึงกลไกอืน่ ๆ เชิงปกครอง เชิงบริหาร หรือเชิงตุลาการ
อาทิ
• โครงการก่อสร้างอาจได้สินเชื่อจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งมี
ระบบรับเรื่องร้องเรียนของตนเอง
• ช่ อ งทางรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของสำ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งชาติ
• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขององค์กรพัฒนาเอกชน เช่น ด้านแรงงาน สิทธิ
ชนพื้นเมือง หรือสิ่งแวดล้อม
• ช่องทางการฟ้องร้อง
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7

กรอบการท�า HRDD

บริษทั ควรศึกษาทำาความเข้าใจกับกลไกรับเรือ่ งร้องเรียนนอกองค์กร ดังเช่นตัวอย่างข้างต้น เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
ว่าผู้มีส่วนได้เสียมอง “การเยียวยา” ในบริบทท้องถิ่นอย่างไร กลไกเหล่านี้ถูกมองว่ามีประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากผูม้ สี ว่ นได้เสียมองว่ากลไกเหล่านีไ้ กลตัวหรือเข้าไม่ถงึ ประเด็นนีก้ อ็ าจส่งผลให้พวกเขามีทางเลือก
น้อยลงในการรับมือกับข้อกังวลต่างๆ
การจัดทำา “แผนที”่ กลไกรับเรือ่ งร้องเรียนอืน่ ๆ และเข้าใจมุมมองทางวัฒนธรรมเกีย่ วกับ “การเยียวยา” จะช่วยให้
บริษัทเข้าใจได้มากขึ้นว่า จะจัดวางตำาแหน่งหรือจุดยืนของกลไกรับเรื่องร้องเรียนระดับปฏิบัติการอย่างไร ในทางที่
เพิ่มมูลค่าและไม่ตัดตอนหรือบั่นทอนกระบวนการของทางการที่มีอยู่เดิม
ปฏิสัมพั นธ์กับกลไกรับเรือ
่ งร้องเรียนอืน
่

ผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกทีจ่ ะแสวงหาการเยียวยาจากผลกระทบทีม่ องว่าเกิดขึน้ ผ่านระบบศาลหรือกระบวนการ
ทางปกครอง แทนทีจ่ ะมาร้องเรียนกับบริษทั โดยตรง บริษทั ย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะโต้แย้งข้อกล่าวหาใดๆ ทีบ่ ริษทั เชือ่ ว่าไม่มมี ลู
ความจริงหรือไม่ถูกต้อง แต่ในบางสถานการณ์ บริษัทอาจพบว่าเป็นประโยชน์ที่จะสร้าง “สะพาน” เชื่อมไปยังกลไกของ
รัฐ จากกระบวนการของบริษทั เอง ยกตัวอย่างเช่น บริษทั อาจตกลงกับชุมชนท้องถิน่ ว่า ถ้าหากตกลงกันเรือ่ งการเยียวยา
ไม่ได้ ทั้งสองฝ่ายจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ช่วยตัดสิน

3

การออกแบบกลไกเยียวยาระดับปฏิบัติการทีไ่ ด้ประสิ ทธิผล

หลักการชี้แนะ UNGP ระบุว่า กลไกรับเรื่องร้องเรียนระดับปฏิบัติการควรจะมีลักษณะคือ มีความชอบธรรม
เข้าถึงง่าย คาดหวังได้ เท่าเทียม โปร่งใส สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ตั้งอยู่บนการสนทนาสองทางและการมี
ส่วนร่วม และสามารถสรุปบทเรียนอย่างต่อเนื่องได้
กลไกรับเรื่องร้องเรียนระดับปฏิบัติการไม่ควรกีดกันการเข้าถึงกระบวนการทางศาลหรือกระบวนการอื่น หรือ
บั่นทอนบทบาทของสหภาพแรงงานหรือองค์กรอื่น และวางมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนจากการถูก “แก้แค้น” เท่าที่
ทำาได้
การระบุขอบเขตของกลไก

บริษัทอาจวางกลไกที่แตกต่างกันสำาหรับผู้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เช่น กลไกหนึ่งสำาหรับบุคลากรหรือแรงงาน
อีกกลไกสำาหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก (เช่น ชุมชน) หรืออาจรวมศูนย์การรับเรือ่ งร้องเรียนไว้ทจี่ ดุ จุดเดียว แล้วกระจาย
เรื่องร้องเรียนไปยังกระบวนการภายในต่างๆ
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บริษทั ไม่ควรจำากัดกลไกรับเรือ่ งร้องเรียนระดับปฏิบตั กิ ารไว้เฉพาะเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ ห็นชัดว่าเป็นประเด็นการละเมิด
สิทธิ หรือการละเมิดกฎหมายหรือมาตรฐาน เนื่องจากประเด็นร้องเรียนบ่อยครั้งอาจเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่การละเมิด
สิทธิในทันที แต่หากปล่อยทิ้งไว้ก็อาจสะสมหรือลุกลามเป็นผลกระทบที่รุนแรงกว่าได้ ที่ผ่านมามีตัวอย่างมากมายของ
ชุมชนที่พบว่า บริษัทละเลยข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเสียงรบกวน ฝุ่นละออง หรือโอกาสการทำางาน และสุดท้ายชุมชนก็
รู้สึกว่าต้องออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องความสนใจจากบริษัท ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งหรือหน่วยงานรักษา
ความปลอดภัยไม่ได้รบั การอบรมมาดีพอ กรณีเช่นนีอ้ าจนำาไปสูเ่ หตุรนุ แรงหรืออันตรายต่อสุขภาพหรือชีวติ ได้ ด้วยเหตุน้ี
กลไกรับเรื่องร้องเรียนจึงควรสามารถรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่หลากหลายมากพอตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรับมือกับเหตุปัจจัย
และหลีกเลี่ยงการยกระดับความรุนแรงของผลกระทบ
กลไกรับเรือ่ งร้องเรียนระดับปฏิบตั กิ ารควรสามารถปฏิเสธข้อร้องเรียนทีช่ ดั เจนว่าทำาไปเพือ่ กลัน่ แกล้งหรือก่อกวน
การดำาเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทควรหลีกเลี่ยงการด่วนสรุปว่าข้อร้องเรียนใดๆ เข้าข่ายนี้ คือไม่ให้ความ
สำาคัญหรือให้เวลาในการสืบสวนเพียงพอ ในบางกรณี ข้อร้องเรียนซึ่งอาจดูเป็นการก่อกวนหรือกลั่นแกล้งอาจสะท้อน
ประเด็นที่ชอบธรรมจริงๆ เพียงแต่ผู้ร้องเรียนรู้สึกหวาดกลัวหรือไม่สามารถที่จะหยิบยกประเด็นนั้นขึ้นมาตรงๆ ได้
โดยเฉพาะถ้าผู้ร้องเรียนมาจากกลุ่มเปราะบาง
การยกระดับเรือ
่ งร้องเรียน

กลไกรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิผลจะต้องมี “ต้นเรื่อง” ซึ่งนำาไปสู่การยกระดับเรื่องร้องเรียนภายในบริษัท
ยกตัวอย่างเช่น

• เมื่อเลยกำาหนดเวลา (ซึ่งบริษัทกำาหนดเอง) ของการตอบสนองต่อเรื่อง
ร้องเรียน
• ข้อร้องเรียนระบุผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่ดูน่าจะรุนแรง
• ข้อร้องเรียนส่อเค้าว่าเกิดการละเมิดกฎหมายอาญา
• ข้อร้องเรียนพาดพิงบริษัทอื่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในสองกรณีหลัง บริษทั ควรประสานงานกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเร่งด่วน โดยคำานึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้ร้องเรียนด้วย
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แนะน�าเอกสาร
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and
Human Rights ในเอกสารนีจ้ ะย่อว่า หลักการชีแ้ นะ UNGP)
คาดหวังว่าธุรกิจทุกรูปแบบจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบ
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งรอบด้ า น (Human Rights
Due Diligence ย่อว่า HRDD) เพือ่ ระบุ ป้องกัน และบรรเทา
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนใดๆ ก็ตามที่เกิดหรืออาจ
เกิดจากการประกอบธุรกิจ
รายการตรวจสอบ (Checklist) กระบวนการ HRDD
สาหรับธุรกิจโรงแรมฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เป็นเครื่องมือ

สำาหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ช่วยในการสร้างความ
ตระหนักรู้ (Awareness) เรื่องกระบวนการนี้ต่อภายใน
องค์กร และการระบุประเด็นที่น่าจะเป็นความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชนสำาหรับธุรกิจโรงแรม การดำาเนินกระบวนการ
HRDD โดยใช้รายการตรวจสอบชิ้นนี้ประกอบตั้งแต่เนิ่นๆ
จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถระบุและหาวิธีบรรเทา
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนได้ตั้งแต่แรก ทันทีที่ประเด็น
ความเสีย่ งถูกระบุ หลักการ UNGP ก็คาดหวังให้กระบวนการ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
เป็นหัวใจของกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ

รายการตรวจสอบฉบับนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของ “คู่มือกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน”
หรือ Human Rights Due Diligence Handbook และเรียบเรียงตามประเด็นต่างๆ ที่น่าจะเป็นความเสี่ยงสำาคัญ
ด้านสิทธิมนุษยชนสำาหรับกิจการโรงแรม ดังต่อไปนี้
การก่อสร้างโรงแรมใหม่ หรือการขยายโรงแรมเดิม
การใช้แรงงานข้ามชาติ
การใช้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง (Contract Labor)
องค์กรอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ลูกจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกค้า
ผู้พิการ
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รายการตรวจสอบ (Checklist)
ของธุรกิจการโรงแรม

ใครควรใช้รายการตรวจสอบนีบ
้ ้าง?
ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการ HRDD ใน
แต่ละสถานการณ์ภายในบริษัทควรใช้รายการนี้เพื่อระบุ
ความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนทีอ่ าจจะเกิด นอกจากนี้ คูค่ า้
และพันธมิตรทางธุรกิจหลักของบริษัทก็ควรใช้รายการนี้
เช่นกัน เพื่อสร้างความตระหนักในสิทธิมนุษยชน และระบุ
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อาจไม่ มี ค วามจำ า เป็ น ที่ จ ะใช้

รายการตรวจสอบชุดนีท้ ง้ั หมดในทุกสถานการณ์ ยกตัวอย่าง
เช่ น ถ้ า หากโรงแรมของคุ ณ มิ ไ ด้ จ้ า งลู ก จ้ า งรั บ เหมา
ค่าแรงเลย และคุณมั่นใจว่าคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และ
องค์กรอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก็ไม่ได้ใช้ ก็อาจไม่มี
ความจำาเป็นที่จะต้องใช้รายการตรวจสอบสำาหรับลูกจ้าง
รับเหมาค่าแรง

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างที่ 1
โรงแรมแห่งหนึ่งจ้างงานแรงงานข้ามชาติหลายคนมาทำางานในโรงแรม
ควรใช้รายการตรวจสอบในประเด็นแรงงานข้า มชาติเพื่อประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน และพิจารณาว่าควรลงมือปฏิบตั อิ ย่างไรเพือ่ บรรเทาผลกระทบ
เนื่องจากแรงงานข้ามชาติทุกวันนี้เป็นส่วนสำาคัญในการจ้างงาน และถ้าหาก
ไม่จัดการอย่างเหมาะสมก็อาจตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานบังคับและการข่มขู่
คุกคาม รวมถึงอาจเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์โดยที่โรงแรมไม่รับรู้ รายการ
ตรวจสอบชี้ให้เห็นประเด็นหลักๆ ที่เกิดขึ้น ช่วยระบุความเสี่ยง และอธิบาย
ขั้นตอนรูปธรรมที่โรงแรมทำาได้เพื่อรับมือกับความเสี่ยงนั้นๆ
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ตัวอย่างที่ 2
โรงแรมแห่งหนึ่งจ้างบริษัทจัดหางานให้หาคนมาทำางานในด้านการรักษา
ความสะอาด ทำาสวน และรักษาความปลอดภัยภายในโรงแรม บริษัทจัดหางาน
รายนั้นจ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรง (Contract Workers) ซึ่งอาจเผชิญกับความเสี่ยง
เรือ่ งการถูกโกงค่าจ้าง หรือได้รบั สวัสดิการน้อยกว่าลูกจ้างประจำา ถึงแม้จะทำางาน
เดียวกันกับลูกจ้างประจำาของโรงแรม รายการตรวจสอบในประเด็นนี้จะช่วยให้
โรงแรมที่คนทำางานบางส่วนเป็นลูกจ้างรับเหมาค่าแรงมั่นใจได้ว่า การละเมิดสิทธิ
แรงงานดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น

ตัวอย่างที่ 3
ที ม งานพั ฒ นาโครงการที่ กำ า ลั ง ศึ ก ษาพื้ น ที่ สำ า หรั บ การก่ อ สร้ า งโรงแรม
แห่งใหม่ ควรใช้รายการตรวจสอบในประเด็นการก่อสร้างโรงแรมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการตรวจสอบรอบด้าน (Due Diligence) ในการพัฒนาโครงการ
เนื่องจากอาจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ที่ดิน การเข้าถึงและคุณภาพของแหล่งน้ำา ตลอดจนความสำาคัญเชิงวัฒนธรรม
ของพื้นที่นั้นๆ ต่อชุมชนท้องถิ่น รายการตรวจสอบจะช่วยระบุประเด็นที่น่ากังวล
และเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
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รายการตรวจสอบ (Checklist)
ของธุรกิจการโรงแรม

จะใช้รายการตรวจสอบนีอ
้ ย่างไร?
เป้าหมายของรายการตรวจสอบนี้ คือ การช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้มองเห็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน อันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโรงแรมใหม่ หรือการขยายโรงแรมเดิม
รายการคำาถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุปัจจัยต่อไปนี้

กิจกรรมความเสี่ยงต่ำา
กิจกรรมความเสี่ยงสูง

กิจกรรมความเสีย่ งต่าำ หมายถึง กิจกรรมนัน้ ๆ มีความเสีย่ ง
ด้านสิทธิมนุษยชนต่ำา และบริษัทอาจไม่จำาเป็นจะต้องทำาอะไร
เพิ่มเติม หรือต้องอาศัยเพียงการจัดการในวงจำากัด หรือในเชิง
ปฏิกิริยา (Response Action) ก็เพียงพอแล้วต่อการบรรเทาหรือ
กำาจัดความเสีย่ งนัน้ ๆ แต่ในทางตรงกันข้าม กิจกรรมความเสีย่ งสูง
หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ บ ริ ษั ท น่ า จะต้ อ งศึ ก ษาหรื อ ลงมื อ ปฏิ บั ติ
เพิม่ เติมเพือ่ บรรเทาความเสีย่ ง ในกรณีเป็นกิจกรรมความเสีย่ งสูง

บริษัทอาจพิ จารณาลงมือด�าเนินการตามวิธีต่อไปนี้ หนึ่งวิธีหรือมากกว่า
ปฏิบัติตามเนื้อหาที่เสนอในคำาถามรายการตรวจสอบข้อนั้นๆ (หรือหยุดการปฏิบัติดังกล่าวแล้ว
แต่กรณี) ยกตัวอย่างเช่น ในประเด็นลูกจ้างรับเหมาค่าแรง คำาถามข้อหนึง่ ถามว่า “ลูกจ้างรับเหมา
ค่าแรงได้รบั การฝึกอบรมทีจ่ ำาเป็น รวมถึงในเรือ่ งความปลอดภัย และได้รบั อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนตัว
หรือไม่?” ถ้าหากคำาถามคือ “ไม่” ผูจ้ ดั การก็ควรรับมือกับความเสีย่ งข้อนีด้ ว้ ยการกำาหนดว่าลูกจ้าง
รับเหมาค่าแรงจะต้องได้รับการอบรมดังกล่าว นอกเหนือจากการทำาตามข้อแนะนำาอื่นๆ
หาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ ก่อนที่จะกำาหนดว่าควรทำาอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ในประเด็น
การก่อสร้างโรงแรมใหม่หรือขยายโรงแรมเดิม คำาถามข้อหนึ่งถามว่า “มีใครที่ใช้ชีวิตแบบเร่ร่อน
ภายในบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างหรือไม่?” ถ้าคำาตอบคือ “มี” ทีมงานก็จะต้องศึกษาหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขา และศึกษาว่าการเผื่อพื้นที่ให้เป็นเส้นทางสัญจรอาจส่งผล
กระทบต่อโรงแรมอย่างไร ก่อนที่จะเดินหน้าโครงการต่อ
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือภายในองค์กรเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสำาหรับสถานการณ์
นัน้ ๆ ยกตัวอย่างเช่น ในประเด็นการใช้แรงงานเด็ก คำาถามข้อหนึง่ ถามว่า “โรงแรมมีขนั้ ตอนปฏิบตั ิ
ในการเลิกใช้แรงงานเด็กหรือไม่ ในกรณีที่พบว่าในโรงแรมมีการใช้แรงงานเด็กที่อายุต่ำากว่า
กฎหมายกำาหนด?” ถ้าหากคำาตอบคือ “ไม่” ผูจ้ ดั การอาจต้องปรึกษาหารือกับผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านนี้
เพื่อพัฒนานโยบายบริษัทที่เหมาะสม จัดการกับประเด็นการเข้าถึงการศึกษาและชดเชยรายได้
ที่สูญเสียไปให้กับครอบครัวของเด็ก
ปรึกษาหารือกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอก เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำา ยกตัวอย่างเช่น
ในประเด็นแรงงานข้ามชาติ คำาถามข้อหนึ่งถามว่า “โรงแรมห้ามใช้ตัวแทนช่วง (Subagent)
หรือไม่?” ถ้าคำาตอบคือ “ไม่ห้าม” ผู้จัดการก็ควรเข้าไปหารือกับบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า มี ก ลไกป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ แ รงงานข้ า มชาติ จ ะตกเป็ น แรงงานบั ง คั บ
โดยโรงแรมอาจจ้างบริษัทภายนอกมายืนยันว่ากลไกเหล่านั้นใช้การได้จริง
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การก่อสร้างโรงแรมใหม่
หรือการขยายโรงแรมเดิม
เหตุใดจึงต้องด�าเนินกระบวนการ HRDD?
ความสำาเร็จของกิจการโรงแรมในระยะยาว จำาเป็น
จะต้องอาศัย “การยอมรับให้ดำาเนินธุรกิจ” (License to
Operate) จากชุมชนท้องถิ่น นอกเหนือไปจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ สมาชิก
ในชุมชนรอบโรงแรมควรมองว่า บริษัทเป็น “สมาชิก” ใน
ชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ค่า ไม่เบียดเบียนชุมชน และมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา นอกจากนี้ กลุ่ม “นักท่องเที่ยวเปี่ยมจริยธรรม”
(Ethical Tourists) ที่เรียกร้อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
จากโรงแรมที่ ต นเข้ า พั ก ยั ง เป็ น กระแสที่ เ ติ บ โตขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสียงเรียกร้องให้โรงแรม “พิสูจน์”
ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
มากขึ้น สังคมเองก็มองเห็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานมากขึ้ น จากการนำ า เสนอข่ า วของสื่ อ
นั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน ส่ ง ผลให้
เสียงเรียกร้องเรื่องนี้ดังขึ้นเป็นเงาตามตัว
แม้ ว่ า โรงแรมแต่ ล ะแห่ ง จะมี ค วามเสี่ ย งและ
ความท้าทายที่แตกต่างกัน การประเมินความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมกับชุมชนก็จะต้องเป็น
หั ว ใจของการออกแบบกลยุ ท ธ์ ก ารบรรเทาผลกระทบ
บริษทั จำานวนมากต้องพบกับกระแสต่อต้านจากสาธารณะ
หลังจากทีล่ ม้ เหลวในการให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม (ดูกรณีศกึ ษา
ด้านล่าง) การประเมินความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้
ผู้ ป ระกอบการระบุ แ ละบรรเทาความเสี่ ย งต่ า งๆ ด้ า น
สิทธิมนุษยชนได้

กรณีศึกษา
การก่อสร้างโรงแรมแห่งหนึ่งรุกล้ำาที่ดินของชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ก่อนแล้วเป็นระยะเวลานาน และบังคับ
ให้พวกเขาต้องย้ายถิ่นโดยไม่สมัครใจ เช่น ที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่มานานกว่า200 ปีถูกไล่รื้อ
ให้ออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นชายหาดสาธารณะ ซึ่งใช้เป็นจอดเรือ ทำาการประมง เป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรม และเป็นสุสาน
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รายการตรวจสอบ (Checklist)
ของธุรกิจการโรงแรม

จะใช้รายการตรวจสอบนีอ
้ ย่างไร?
เป้าหมายของรายการตรวจสอบนี้ คือ การช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้มองเห็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน อันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโรงแรมใหม่ หรือการขยายโรงแรมเดิม
รายการคำาถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุปัจจัยต่อไปนี้

กิจกรรมความเสี่ยงต่ำา
กิจกรรมความเสี่ยงสูง

กิจกรรมความเสีย่ งต่าำ หมายถึง กิจกรรมนัน้ ๆ มีความเสีย่ ง
ด้านสิทธิมนุษยชนต่าำ และบริษทั อาจไม่จาำ เป็นต้องทำาอะไรเพิม่ เติม
หรือต้องอาศัยเพียงการจัดการในวงจำากัด หรือในเชิงปฏิกิริยา
(Response Action) ก็เพียงพอแล้วต่อการบรรเทาหรือกำาจัดความ
เสี่ยงนั้นๆ แต่ในทางตรงกันข้าม กิจกรรมความเสี่ยงสูง หมายถึง
กิ จ กรรมที่ บ ริ ษั ท น่ า จะต้ อ งศึ ก ษาหรื อ ลงมื อ ปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม
เพือ่ บรรเทาความเสีย่ ง ในกรณีทเี่ ป็นกิจกรรมความเสีย่ งสูง บริษทั
อาจพิจารณาลงมือดำาเนินการต่อไปนี้

ปฏิบัติตามเนื้อหาที่เสนอในคำาถามรายการตรวจสอบข้อนั้นๆ

หาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรทำาอย่างไร
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือภายในองค์กรเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
สำาหรับสถานการณ์นั้นๆ
ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำา (ดูรายละเอียดในหน้าถัดไป)
พยายามขอความยินยอมที่ “สมัครใจ ล่วงหน้า และได้รับข้อมูลพอเพียง” จากผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ก่อนที่จะดำาเนินกิจกรรมนั้นๆ (ดูรายละเอียดในหน้าถัดไป)
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รายการตรวจสอบ (Checklist)
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับธุรกิจการโรงแรม

การมีส่วนร่วมของชุมชน
Community Engagement

การมีส่วนร่วมของชุมชน
การให้ชุมชนมีส่วนร่วม คือ หัวใจของกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน บริษัทจะต้อง
เชื่อมั่นว่า ประเด็นต่างๆ ในระดับท้องถิ่นนั้นจัดการได้ดีที่สุดในระดับท้องถิ่น อุทิศเวลาและทรัพยากรให้กับการเข้าไป
มีส่วนร่วมกับชุมชน ไปรับฟัง เรียนรู้ และนำามุมมองของพวกเขามาประกอบการพิจารณาในการดำาเนินธุรกิจ

การปรึกษาหารือทีม
่ ีความหมาย
การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนอย่างมีความหมาย (Meaningful Consultation) ควรมีลักษณะดังนี้
• จัดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อทำาความเข้าใจกับประเด็นหลัก และจะได้ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำาเนินโครงการนั้นๆ ได้
• ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนก่อนหน้ากระบวนการ
• เนื้ อ หาถู ก นำ า เสนอในรู ป แบบที่ ง่ า ยต่ อ การทำ า ความเข้ า ใจ และใช้ เ ทคนิ ค
ซึ่งเหมาะสมทางวัฒนธรรม เช่น ในภาษาถิ่นของชุมชน
• เป็นการสือ่ สารสองทาง ให้ทงั้ สองฝ่ายได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นมุมมองและข้อมูล
รับฟังซึ่งกันและกัน และได้หยิบยกประเด็นที่ตนสนใจหรือกังวล
• ให้คุณค่ากับทักษะชุมชนสัมพันธ์ระดับสูง – เน้นการแสดงออกว่ารับฟัง ไม่ใช่
ดื้อดึงจะปกป้องบริษัท “ทุกกรณี”
• มีระบบบันทึกการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมถึงสัญญาต่างๆ ที่ให้ไว้ โดยเฉพาะ
ถ้าหากอัตราการลาออกของพนักงานอยู่ในระดับสูง
• จัดขึ้นอย่างสม่ำาเสมอตามความต้องการ ตลอดอายุขัยของโครงการ
• ให้ปัจเจกบุคคลที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือชายขอบเข้าร่วมด้วย

การมีส่วนละเมิดสิ ทธิ (Complicity)
บริษัทจะต้องระวังไม่ให้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับการละเมิดสิทธิ ซึ่งมักเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทรู้ดี หรือควรจะ
รู้ดีว่าบริษัทมีส่วนละเมิดสิทธิ
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สั ญลักษณ์
สั ญลักษณ์
สั ญลักษณ์

ความเสี่ยงต่ำา

ปฏิบัติตามนี้

ความเสี่ยงต่ำา
งสูำาง
ความเสี่ยงต่

ปฏิบัติตามนี้
ปฏิ
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มีแอนวโน้
ที่มจะส่
การเข้
หรื
ปริมมาณแหล่
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พยายามขอความ
ยินยอมที่ “สมัครใจ
พยายามขอความ
ล่ ว งหน้า และได้รับ
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
ยิ
่ “สมั
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ให้ชุมชนมีส่วนร่าวนวั
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ผลกระทบด้
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ท้ผลกระทบด้
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มีความสำ
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ทีประวั
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าสตร์
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ไม่มี า นาจหน้
รวมถึ
งการใช้
อไม่
สภาพแวดล้
ม
มี ?
ไม่มกี ำาลังหรือ
8
8
9
8
8
9
9
9
9

10
10
10
10

การใช้ทไม่
รัพมยากรธรรมชาติ
สภาพแวดล้
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โรงแรมนัน้ มีแนวโน้มอทีม
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สภาพแวดล้
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อดำาเนินกิจการ
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เหตุใดจึงต้องด�าเนินกระบวนการ HRDD?
ความสำาเร็จของกิจการโรงแรมในระยะยาว จำาเป็น
จะต้องอาศัย “การยอมรับให้ดำาเนินธุรกิจ” (License to
Operate) จากชุมชนท้องถิ่น นอกเหนือไปจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ สมาชิก
ในชุมชนรอบโรงแรมควรมองว่า บริษัทเป็น “สมาชิก”
ในชุมชนที่มีคุณค่า ไม่เบียดเบียนชุมชน และมีส่วนร่วม
ในการพั ฒ นา นอกจากนี้ กลุ่ ม “นั ก ท่ อ งเที่ ย วเปี่ ย ม
จริยธรรม” (Ethical Tourists) ที่เรียกร้อง “ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม” จากโรงแรมทีต่ นเข้าพัก ยังเป็นกระแสทีเ่ ติบโตขึน้
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสียงเรียกร้องให้โรงแรม “พิสูจน์”
ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม

มากขึ้น สังคมเองก็มองเห็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานมากขึ้ น จากการนำ า เสนอข่ า วของสื่ อ
นักสิทธิมนุษย-ชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ส่งผลให้
เสียงเรียกร้องเรื่องนี้ดังขึ้นเป็นเงาตามตัว
แต่ละเปลาะในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของโรงแรมมีความเสีย่ ง
และความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างกัน การ
ประเมินความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ระบุและบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนได้
และการมีส่วนร่วมกับชุมชนก็จะต้องเป็นหัวใจของการ
ออกแบบกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ

กรณีศึกษา
หลายโรงแรมในพื้นที่ท่องเที่ยวสำาคัญ มีพนักงานที่เป็นแรงงานต่างชาติถูกยึดหนังสือเดินทาง ต้องทำางานวันละ
14-17 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด และโรงแรมจ่ายค่าล่วงเวลาไม่เป็นธรรม หากเลิกจ้างจะไม่จ่ายค่าชดเชย ส่วนใหญ่เป็น
งานพนักงานทำาความสะอาด บริกร ผู้ดูแลสวน และพนักงานซักรีด แม้จะเป็นแรงงานที่มีใบอนุญาตถูกกฎหมายแต่ส่วน
ใหญ่มักจะไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานประจำา เพราะฝ่ายบุคคลของโรงแรมมักจะให้เหตุผลว่าไม่ผ่านทดลองงาน 3 เดือน
แล้วก็มีการจ้างเข้ามาลองงานใหม่แบบนี้เรื่อย ๆ
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รายการตรวจสอบ (Checklist)
ของธุรกิจการโรงแรม

จะใช้รายการตรวจสอบนีอ
้ ย่างไร?
เป้าหมายของรายการตรวจสอบนี้ คือ การช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้มองเห็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน อันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโรงแรมใหม่ หรือการขยายโรงแรมเดิม
รายการคำาถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุปัจจัยต่อไปนี้

กิจกรรมความเสี่ยงต่ำา
กิจกรรมความเสี่ยงสูง

กิจกรรมความเสีย่ งต่าำ หมายถึง กิจกรรมนัน้ ๆ มีความเสีย่ ง
ด้านสิทธิมนุษยชนต่าำ และบริษทั อาจไม่จาำ เป็นจะต้องทำาอะไรเพิม่
เติม หรือต้องอาศัยเพียงการจัดการในวงจำากัด หรือในเชิงปฏิกริ ยิ า
(Response Action) ก็เพียงพอแล้วต่อการบรรเทาหรือกำาจัด
ความเสี่ยงนั้นๆ แต่ในทางตรงกันข้าม กิจกรรมความเสี่ยงสูง
หมายถึง กิจกรรมทีบ่ ริษทั น่าจะต้องศึกษาหรือลงมือปฏิบตั เิ พิม่ เติม
เพือ่ บรรเทาความเสีย่ ง ในกรณีทเี่ ป็นกิจกรรมความเสีย่ งสูง บริษทั
อาจพิจารณาลงมือดำาเนินการต่อไปนี้

ปฏิบัติ (หรือหยุดปฏิบัติ) ตามที่เสนอในคำาถามรายการตรวจสอบข้อนั้นๆ

หาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรทำาอย่างไร

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือภายในองค์กรเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสำาหรับสถานการณ์นั้นๆ

จ้างบริษัทภายนอก
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รายการตรวจสอบ (Checklist)
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับธุรกิจการโรงแรม

การใช้แรงงานข้ามชาติ

แรงงานข้ามชาติทุกวันนี้เป็นผู้ทำางานกลุ่มสำาคัญในหลายประเทศรวมทั้งไทยด้วย การจ้างงานพวกเขานั้นเป็น
ผลดีต่อตัวแรงงานเองและครอบครัวหลายประการด้วยกัน แต่ถ้าหากจัดการไม่ดี ก็อาจนำาไปสู่การละเมิดสิทธิและ
การฉวยโอกาสกดขี่ แรงงานข้ามชาติอาจถูกจ้างจากประเทศบ้านเกิดผ่านเครือข่ายของนายจ้างจัดหางานและระบอบ
อุปถัมภ์ที่สลับซับซ้อน อาจถูกหลอกลวงมาโดยไม่สมัครใจผ่านขบวนการค้ามนุษย์ บริษัทหรือนายหน้าจัดหางานให้
บริการที่มีประโยชน์ แต่บริษัทที่ชื่อเสียงไม่ดีบางแห่งอาจทำาให้คนงานตกอยู่ในสภาพเป็นแรงงานบังคับ เมื่อพวกเขา
ตกกับดักของวงจรหนี้สิน ซึ่งต้องกู้มาจ่ายนายหน้า หรือถูกจำากัดด้วยกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทำางาน
ซึ่งทำาให้ต้องติดอยู่กับสถานทำางานที่ใดที่หนึ่ง รวมถึงอาจประสบปัญหาจากการที่การบังคับใช้กฎหมายยังหละหลวม
และเข้าไม่ถึงกลไกยุติธรรม (ดูรายการตรวจสอบเรื่องลูกจ้างรับเหมาค่าแรงประกอบ)
รายการตรวจสอบเรื่องนี้ระบุประเด็นสำาคัญๆ ที่โรงแรมในฐานะนายจ้างขั้นสุดท้ายจะต้องติดตามตรวจสอบ
เวลาทีม่ กี ารใช้แรงงานข้ามชาติทาำ งานในโรงแรม เจตจำานงอยูท่ กี่ ารเคารพสิทธิของแรงงานข้ามชาติ หลีกเลีย่ งสถานการณ์
การใช้แรงงานบังคับ รวมถึงขบวนการค้ามนุษย์ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน
ก่อนการจ้างงาน มีสภาพการทำางานที่ปลอดภัยและไม่กระทบต่อสุขภาพ และไม่ถูกจำากัดสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง

การมีส่วนละเมิดสิ ทธิ (complicity)
บริษัทจะต้องระวังไม่ให้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับการละเมิดสิทธิ ซึ่งมักเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทรู้ดี หรือควร
จะรู้ดีว่าพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน เท่ากับว่าบริษัทมีส่วนทางอ้อมในการละเมิดสิทธิ แนวคิดนี้
ใช้กับบริษัทหรือนายหน้าจัดหางานเช่นเดียวกัน
สั ญลักษณ์
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ความเสี่ยงต่ำา

ปฏิบัติตามนี้

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ความเสี่ยงสูง

หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

ปรึกษาหารือกับชุมชน

การจัดหาแรงงาน

7

โรงแรมควรทำาสัญญาเป็นลายลักษณ์อกั ษรและเป็นทางการ
กับบริษัทนายหน้าจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
โรงแรมมีนโยบายกำาหนดเรื่องค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน
และระบุว่าใครต้องรับผิดชอบหรือไม่? (เช่น ค่านายหน้า
ค่าใบอนุญาตทำางาน ฯลฯ)

1

มี
2

ห้าม

ห้าม

8

9

ไม่ห้าม

ใช่

ไม่ใช่

5

11

ไม่ได้

12

13

โรงแรมกำาหนดว่าเงือ่ นไขการจ้างงานจะต้องถูกสือ่ สารอย่าง
ชัดเจนและในภาษาถิ่นของแรงงานข้ามชาติหรือไม่?
มี

ไม่มี

15

ไม่ใช่

แรงงานข้ามชาติเข้าถึงกลไกร้องเรียนหรือไม่?
ใช่

6

ไม่ใช่

มีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงาน
จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่?
ใช่

14

ไม่ใช่

แรงงานข้ามชาติได้รับประกันหรือไม่ว่าจะสามารถเดินทาง
กลับบ้านเกิดเมืองนอนได้อย่างปลอดภัย และในเวลาที่
เหมาะสม โดยได้รับรองค่าจ้างและสวัสดิการทั้งหมด?
ใช่

เงือ
่ นไขการจ้างงาน

คนงานควรได้รบั ทราบเงือ่ นไขการจ้างงานล่วงหน้า ก่อนเริม่ ทำางาน
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการหลอกลวงหรื อ เข้ า ใจผิ ด อั น อาจนำ า ไปสู่ ก าร
ใช้แรงงานบังคับ

เวลาในการทำางานเป็นไปตามกฎหมายเรื่องชั่วโมงทำางาน
หรือไม่?
ใช่

แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงหนังสือเดินทางของตัวเอง
หรือเอกสารทำานองเดียวกันได้หรือไม่?
ได้

ไม่ได้

สภาพแวดล้อมในทีท
่ �างาน

หนังสื อเดินทาง / เอกสารแสดงตน
ก่อนที่จะตอบคำาถามต่อไปนี้ บริษัทควรตรวจสอบประวัติ
ของบริษัทรักษาความปลอดภัยที่กำาลังพิจารณาจ้างมาดูแลพื้นที่
ก่อสร้างโรงแรม

ไม่มี

แรงงานข้ามชาติได้รับประกันหรือไม่ว่าจะสามารถเดินทาง
กลับบ้านเกิดเมืองนอนได้อย่างปลอดภัย และในเวลาที่
เหมาะสม โดยได้รับรองค่าจ้างและสวัสดิการทั้งหมด?
ได้

โรงแรมในฐานะผู้ จ้ า งจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มทั้ ง หมดในการ
จัดหางาน (เช่น ค่าวีซ่า ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ) หรือไม่?

4

ไม่ได้

มีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานจะ
ไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่?
มี

10

ไม่ห้าม

แรงงานข้ า มชาติ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ตามกฎหมาย
ค่าแรงขั้นต่ำา และได้รับสวัสดิการไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
กำาหนดหรือไม่?
ได้

ไม่ห้าม

โรงแรมห้ามการจ้างงานหรือการขนส่งแรงงานที่ใช้การข่มขู่
คุกคาม ใช้กำาลัง การหลอกลวง หรือการลักพาตัวหรือไม่?

3

ห้าม

ไม่มี

โรงแรมห้ามใช้ตัวแทนช่วง (Subagent) หรือไม่?

โรงแรมห้ามกำาหนดเงื่อนการจ้างงานเพิ่มเติม หลังจากที่
ลงนามในสัญญาจ้างงานแล้วหรือไม่?

ไม่ใช่

สิทธิในการรวมกลุ่มต่อรองของแรงงานข้ามชาติได้รับการ
เคารพหรือไม่?
ใช่

ไม่ใช่
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การใช้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง
Contract Labor
เหตุใดจึงต้องด�าเนินกระบวนการ HRDD?
ความสำาเร็จของกิจการโรงแรมในระยะยาว จำาเป็น
จะต้องอาศัย “การยอมรับให้ดำาเนินธุรกิจ” (license to
operate) จากชุมชนท้องถิ่น นอกเหนือไปจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ สมาชิก
ในชุมชนรอบโรงแรมควรมองว่า บริษัทเป็น “สมาชิก”
ในชุมชนที่มีคุณค่า ไม่เบียดเบียนชุมชน และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา นอกจากนี้ กลุม่ “นักท่องเทีย่ วเปีย่ มจริยธรรม”
(Ethical Tourists) ที่เรียกร้อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
จากโรงแรมที่ตนเข้าพัก ยังเป็นกระแสที่เติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมกับเสียงเรียกร้องให้โรงแรม “พิสูจน์” ความ
รับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

สั ง คมเองก็ ม องเห็ น ผลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานมากขึ้ น จากการนำ า เสนอข่ า วของสื่ อ
นั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน ส่ ง ผลให้
เสียงเรียกร้องเรื่องนี้ดังขึ้นเป็นเงาตามตัว
แต่ละเปลาะในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของโรงแรมมีความเสีย่ ง
และความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างกัน การ
ประเมินความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ระบุและบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนได้
และการมีส่วนร่วมกับชุมชนก็จะต้องเป็นหัวใจของการ
ออกแบบกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ

กรณีศึกษา
โรงแรมแห่งหนึ่งใช้จ้างแรงงานจากภายนอก แทนการใช้พนักงานประจำาเนื่องจากต้องการลดต้นทุนและไม่ต้อง
รับผิดชอบโดยตรง ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงมักทำางานครัว ทำาความสะอาด และได้ค่าจ้างต่ำากว่าลูกจ้างประจำาสองเท่า
ไม่มปี ระกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ ทีค่ วรจะได้รบั ส่งผลให้มลี กู จ้างรวมกลุม่ กันประท้วงและรณรงค์ตอ่ สาธารณะ
เพื่อต่อต้านการใช้บริการโรงแรม
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รายการตรวจสอบ (Checklist)
ของธุรกิจการโรงแรม

จะใช้รายการตรวจสอบนีอ
้ ย่างไร?
เป้าหมายของรายการตรวจสอบนี้ คือ การช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้มองเห็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน อันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโรงแรมใหม่ หรือการขยายโรงแรมเดิม
รายการคำาถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุปัจจัยต่อไปนี้

กิจกรรมความเสี่ยงต่ำา
กิจกรรมความเสี่ยงสูง

กิจกรรมความเสีย่ งต่าำ หมายถึง กิจกรรมนัน้ ๆ มีความเสีย่ ง
ด้านสิทธิมนุษยชนต่ำา และบริษัทอาจไม่จำาเป็นจะต้องทำาอะไร
เพิ่มเติม หรือต้องอาศัยเพียงการจัดการในวงจำากัด หรือในเชิง
ปฏิกิริยา (Response Action) ก็เพียงพอแล้วต่อการบรรเทา
หรื อ กำ า จั ด ความเสี่ ย งนั้ น ๆ แต่ ใ นทางตรงกั น ข้ า ม กิ จ กรรม
ความเสีย่ งสูง หมายถึง กิจกรรมทีบ่ ริษทั น่าจะต้องศึกษาหรือลงมือ
ปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง ในกรณีที่เป็นกิจกรรม
ความเสี่ยงสูง บริษัทอาจพิจารณาลงมือดำาเนินการต่อไปนี้

ปฏิบัติ (หรือหยุดปฏิบัติ) ตามที่เสนอในคำาถามรายการตรวจสอบข้อนั้นๆ

หาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรทำาอย่างไร

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือภายในองค์กรเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสำาหรับสถานการณ์นั้นๆ

จ้างบริษัทภายนอก
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รายการตรวจสอบ (Checklist)
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับธุรกิจการโรงแรม

การใช้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง
Contract Labor

การใช้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงทุกวันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก
ธรรมชาติความสัมพันธ์ของแรงงานลักษณะนีท้ าำ ให้ลกู จ้างรับเหมาค่าแรงตกอยูใ่ นความเสีย่ งทีจ่ ะถูกละเมิดสิทธิแรงงาน
และสิทธิในสถานที่ทำางาน ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงอาจไม่มีงานที่มั่นคง ต้องทำางานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย
และมักจะได้รับค่าแรงและสวัสดิการน้อยกว่าลูกจ้างประจำา ถึงแม้จะทำางานเดียวกันก็ตาม คนงานเหล่านี้มักเข้าไม่ถึง
กลไกรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทด้วย
รายการตรวจสอบเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้โรงแรมที่ใช้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงในสาระสำาคัญ ได้มีความ
เชื่อมั่นว่าสิทธิแรงงานและสิทธิในสถานที่ทำางานของพวกเขาได้รับการเคารพ โรงแรมควรจัดการบริษัทหรือนายหน้า
จัดหางานเชิงรุก สร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัยให้กับลูกจ้างรับเหมาค่าแรง และหลีกเลี่ยงวิธีให้
คนออกจากงานและจ้างใหม่ เพื่อหลบเลี่ยงพันธะทางกฎหมายที่มาพร้อมกับการจ้างงานประจำา

การมีส่วนละเมิดสิ ทธิ (Complicity)
บริษทั จะต้องระวังไม่ให้ถกู กล่าวหาว่ามีสว่ นร่วมกับการละเมิดสิทธิ ซึง่ มักเกิดขึน้ ในกรณีทบ่ี ริษทั รูด้ ี หรือควรจะรูด้ ี
ว่าพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน เท่ากับว่าบริษัทมีส่วนทางอ้อมในการละเมิดสิทธิ แนวคิดนี้ใช้กับ
บริษัทหรือนายหน้าจัดหางานเช่นเดียวกัน
สั ญลักษณ์
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ความเสี่ยงต่ำา

ปฏิบัติตามนี้

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ความเสี่ยงสูง

หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

ปรึกษาหารือกับชุมชน

การจ้างงาน
1

โรงแรมใช้เฉพาะลูกจ้างประจำาในหน้าที่สำาคัญๆ หรือไม่?
ใช่

2

ไม่ใช่

ไม่ใช่

โรงแรมมีกลไกที่จะใช้เฉพาะบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน
ที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นหรือไม่? (ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจที่ถูกต้อง การทำาตามกฎหมาย ฯลฯ)
ใช่

4

10

11

ใช่

12

ไม่ใช่

บริษัทหรือนายหน้าจัดหางานมีนโยบายและเอกสารเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่
การยืนยันอายุขั้นต่ำาของคนงาน
การจ่ายค่าแรงและค่าล่วงเวลาอย่างน้อยขั้นต่ำาตามกฎหมาย
การลาหยุดและชั่วโมงทำางาน
เสรีภาพในการรวมกลุ่มต่อรอง
การไม่เลือกปฏิบัติ
การห้ามข่มขู่คุกคามแรงงาน
เสรีภาพในการเดินทาง (ไม่มีแรงงานบังคับ)
ใช่

13

ไม่ใช่

โรงแรมมีกระบวนการตรวจสอบ (Audit) การใช้แรงงาน
ของผู้รับเหมาหรือคู่ค้าอย่างไม่เป็นทางการเป็นครั้งคราว
หรือไม่?

•
•
•
•
•
•
•

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

บริ ษั ท หรื อ นายหน้ า จั ด หาลู ก จ้ า งรั บ เหมาค่ า แรงจ่ า ย
ค่าประกันสังคม กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และสิทธิประโยชน์
อืน่ ๆ ตามกฎหมาย เพือ่ ประโยชน์ของลูกจ้างรับเหมาค่าแรง
หรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่

ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงสามารถใช้ห้องน้ำ า ห้องพยาบาล
และโรงอาหารได้โดยไม่มีข้อจำากัดหรือไม่?

มีลูกจ้างรับเหมาค่าแรงรายใดหรือไม่ที่ทำางานมานานกว่า
1 ปี (เป็นลูกจ้าง “รับเหมาค่าแรง” แบบถาวร)?

ใช่

ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงผ่านการอบรมที่จำาเป็น รวมทั้งด้าน
ความปลอดภัย และได้รับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
ส่วนตัวหรือไม่?
ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำางานหลักในโรงแรมได้รับค่าจ้าง
และสวัสดิการที่เทียบเคียงได้กับลูกจ้างประจำาหรือไม่?
ใช่

7

9

ไม่ใช่

สภาพแวดล้อมในทีท
่ �างาน

6

โรงแรมใช้นโยบายการให้ออกและจ้างใหม่ (Termination
and Re-hire) เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งพั น ธะทางกฎหมายหรื อ
ข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างงานประจำาหรือไม่?
ไม่ใช่

ไม่ใช่

ลู ก จ้ า งรั บ เหมาค่ า แรงเข้ า ใจข้ อ ตกลงการเข้ า มาทำ า งาน
(Placement Agreement) และเงื่อนไขการจ้างงานหรือไม่?
ใช่

5

8

ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงทั้งหมดคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30
ของแรงงานทั้งหมดที่ทำางานในโรงแรมหรือไม่?
ใช่

3

การจัดการลูกจ้างรับเหมาค่าแรง

ไม่ใช่

บริษทั หรือนายหน้าจัดหางานเปิดให้โรงแรมได้เข้าถึงผลการ
ประเมินด้านแรงงานและการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน
เพื่อยืนยันว่าทำาตามหรือไม่?
ใช่

ไม่ใช่
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องค์กรอืน
่ ทีม
่ ี
ความสั มพั นธ์ทางธุรกิจ

เหตุใดจึงต้องด�าเนินกระบวนการ HRDD?
ความสำาเร็จของกิจการโรงแรมในระยะยาว จำาเป็น
จะต้องอาศัย “การยอมรับให้ดำาเนินธุรกิจ” (License to
Operate) จากชุมชนท้องถิ่น นอกเหนือไปจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ สมาชิก
ในชุมชนรอบโรงแรมควรมองว่า บริษัทเป็น “สมาชิก” ใน
ชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ค่า ไม่เบียดเบียนชุมชน และมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา นอกจากนี้ กลุ่ม “นักท่องเที่ยวเปี่ยมจริยธรรม”
(Ethical Tourists) ที่เรียกร้อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
จากโรงแรมที่ตนเข้าพัก ยังเป็นกระแสที่เติบโตขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มกั บ เสี ย งเรี ย กร้ อ งให้ โ รงแรม “พิ สู จ น์ ”
ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
มากขึ้น ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของโรงแรม
ซึ่งหมายความว่าโรงแรมเองจะต้องทำาความเข้าใจมากขึ้น
เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสินค้ามาใช้
ภายในโรงแรม
สังคมเองก็มองเห็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
มากขึ้นจากการนำาเสนอข่าวของสื่อ นักสิทธิมนุษยชน
และองค์กรพัฒนาเอกชน ส่งผลให้เสียงเรียกร้องเรื่องนี้
ดังขึ้นเป็นเงาตามตัว
แต่ละเปลาะในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของโรงแรมมีความเสีย่ ง
และความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างกัน การ
ประเมินความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ระบุและบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนได้
และการมีส่วนร่วมกับชุมชนก็จะต้องเป็นหัวใจของการ
ออกแบบกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ

รายการตรวจสอบ (Checklist)
ของธุรกิจการโรงแรม

จะใช้รายการตรวจสอบนีอ
้ ย่างไร?
เป้าหมายของรายการตรวจสอบนี้ คือ การช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้มองเห็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน อันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโรงแรมใหม่ หรือการขยายโรงแรมเดิม
รายการคำาถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุปัจจัยต่อไปนี้

กิจกรรมความเสี่ยงต่ำา
กิจกรรมความเสี่ยงสูง

กิจกรรมความเสีย่ งต่าำ หมายถึง กิจกรรมนัน้ ๆ มีความเสีย่ ง
ด้านสิทธิมนุษยชนต่ำา และบริษัทอาจไม่จำาเป็นจะต้องทำาอะไร
เพิ่มเติม หรือต้องอาศัยเพียงการจัดการในวงจำากัด หรือในเชิง
ปฏิกิริยา (Response Action) ก็เพียงพอแล้วต่อการบรรเทา
หรื อ กำ า จั ด ความเสี่ ย งนั้ น ๆ แต่ ใ นทางตรงกั น ข้ า ม กิ จ กรรม
ความเสีย่ งสูง หมายถึง กิจกรรมทีบ่ ริษทั น่าจะต้องศึกษาหรือลงมือ
ปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง ในกรณีที่เป็นกิจกรรม
ความเสี่ยงสูง บริษัทอาจพิจารณาลงมือดำาเนินการต่อไปนี้

ปฏิบัติ (หรือหยุดปฏิบัติ) ตามที่เสนอในคำาถามรายการตรวจสอบข้อนั้นๆ

หาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรทำาอย่างไร

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือภายในองค์กรเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสำาหรับสถานการณ์นั้นๆ

ปรึกษาหารือกับผูม้ สี ว่ นได้เสียในชุมชนเกีย่ วกับกิจกรรมทีเ่ สนอ (ดูรายละเอียดในหน้าถัดไป)
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รายการตรวจสอบ (Checklist)
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับธุรกิจการโรงแรม

องค์กรอืน
่ ทีม
่ ีความสั มพั นธ์ทางธุรกิจ
Partner Engagement
การปรึกษาหารือกับพันธมิตรทางธุรกิจและองค์กรอื่นๆ ที่โรงแรมมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้น นับเป็นหัวใจที่
ขาดไม่ได้ของกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) การเลือกพันธมิตร
ที่โรงแรมรู้ดีว่าเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ในการเคารพสิทธิ
องค์กรไม่แสวงกำาไร หรือองค์กรพัฒนาเอกชน
ถ้าหากโรงแรมของคุณเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรไม่แสวงกำาไรในชุมชนเพื่อเชื่อมต่อไปยังแรงงาน ขั้นตอน
ที่ควรทำา 3 ขั้นคือ
• ให้ดูรายการตรวจสอบเรื่องนี้เพื่ออธิบายประเด็นโดยคร่าว
• ขอให้องค์กรส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาให้เพื่อจะได้ดำาเนินตามกระบวนการ
HRDD
• ทบทวนและประเมินความกังวลขององค์กร เพือ่ ให้โรงแรมกลับมาออกแบบ
ขั้นตอนปฏิบัติต่อไป
องค์กรแสวงกำาไร
ถ้าหากโรงแรมของคุณมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น กับคู่ค้า โดยเฉพาะผู้ผลิตสินค้าที่ใช้แบรนด์ของโรงแรม
ควรทำาขั้นตอนต่อไปนี้
• สร้างความมั่นใจว่าองค์กรนั้นๆ ทำาตามข้อกำาหนดของบริษัท รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ให้ดูรายการตรวจสอบเรื่องนี้เพื่ออธิบายประเด็นโดยคร่าว และกำาหนดให้
ลงมือประเมินเบื้องต้นตามรายการตรวจสอบนี้
• ทบทวนและประเมินความกังวลขององค์กร เพือ่ ให้โรงแรมกลับมาออกแบบ
ขั้นตอนปฏิบัติต่อไป

การมีส่วนละเมิดสิ ทธิ (Complicity)
บริษทั จะต้องระวังไม่ให้ถกู กล่าวหาว่ามีสว่ นร่วมกับการละเมิดสิทธิ ซึง่ มักเกิดขึน้ ในกรณีทบ่ี ริษทั รูด้ ี หรือควรจะรูด้ ี
ว่าพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน เท่ากับว่าบริษัทมีส่วนทางอ้อมในการละเมิดสิทธิ แนวคิดนี้ใช้กับ
บริษัทหรือนายหน้าจัดหางานเช่นเดียวกัน
สั ญลักษณ์
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ความเสี่ยงต่ำา

ปฏิบัติตามนี้

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ความเสี่ยงสูง

หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

ปรึกษาหารือกับชุมชน

กระบวนการผลิต

7

สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมขององค์กรพันธมิตร เป็น
ปัจจัยสำาคัญในการมองหาประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ที่อาจเกิดขึ้น
1

สินค้านั้นๆ ผลิตในโรงแรมขององค์กรเองหรือไม่?
ใช่

2

สินค้านั้นๆ หรือกระบวนการผลิตสินค้านั้นๆ ใช้วัตถุดิบ
อันตราย หรือปัจจัยการผลิตใดๆ ที่มีการโต้เถียง (เช่น
มาจากพื้ น ที่ ที่ มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ รุ น แรง) หรื อ ถู ก มองว่ า
ไม่ยั่งยืนหรือไม่?
ใช่

การดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก รพั น ธมิ ต ร มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะ
ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพหรือการเข้าถึงแหล่งน้ำา
หรือทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่นหรือไม่?

8

สถานประกอบการขององค์กรพันธมิตร มั่นใจได้หรือไม่ว่า
ลูกจ้าง ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง และแรงงานข้ามชาติ ได้รับ
ค่าตอบแทนสำาหรับชั่วโมงทั้งหมดที่ทำางาน รวมถึงได้รับ
ค่าล่วงเวลาและสวัสดิการเทียบเท่าลูกจ้างประจำาที่ทำางาน
เดียวกัน?
ใช่

ไม่ใช่

ใช่

การรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มในการทำ า งานที่ ป ลอดภั ย และ
ให้การอบรมที่เหมาะสมจะช่วยหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บหรือ
อุบัติภัยในกระบวนการผลิต และสำาคัญอย่างยิ่งต่อการบรรเทา
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
9

คนงานในสถานประกอบการขององค์กรพันธมิตรได้รับการ
อบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย และได้รับอุปกรณ์
รั ก ษาความปลอดภั ย ส่ ว นตั ว ที่ เ หมาะสมและใช้ ง านได้
หรือไม่?
ใช่

10

ถ้าหากงานทำาในโรงงานผลิต หรือศูนย์ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
ขั้ น ต่ำ า ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ข ภาพและความปลอดภั ย
หรือไม่?
ใช่

11

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ถ้ า หากโรงแรมทำ า งานกั บ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน (NGO)
ภาครัฐ หรือกลุ่มชุมชนในการเข้าถึงคนงาน โรงแรมได้ใช้
กระบวนการ HRDD เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขากำาลังพิทักษ์
สิทธิของคนงานจริงๆ หรือไม่?

คนงานนำาเด็กมายังที่ทำางานหรือไม่?
ไม่ใช่

ใช่

ใช่
13

6

ไม่ใช่

สุ ขภาพและความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมในทีท
่ �างาน
5

ไม่ใช่

งานทั้งหมดทำาโดยสมัครใจหรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่
4

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่
3

ถ้ า หากสิ น ค้ า ขององค์ ก รพั น ธมิ ต รผลิ ต ในบ้ า น (เช่ น
โดยลูกจ้างรับเหมาเป็นชิ้น) มีกลไกอะไรที่จะมั่นใจได้ว่า
เด็กจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือไม่?

ถ้า “ใช่” ในคำาตอบข้างต้น สถานประกอบการมีสถานทีด่ แู ล
เด็กในบริเวณสถานประกอบการหรือไม่?
ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ในกรณีที่สินค้านั้นๆ นำามาติดแบรนด์ของโรงแรม โรงแรม
ได้มีการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ผลิตได้ผ่านกระบวนการ
คั ด กรองคู่ ค้ า และข้ อ กำ า หนดทางกฎหมายทั้ ง หมดแล้ ว
หรือไม่?
ใช่

ไม่ใช่
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ลูกจ้าง

เหตุใดจึงต้องด�าเนินกระบวนการ HRDD?
ความสำาเร็จของกิจการโรงแรมในระยะยาว จำาเป็น
จะต้องอาศัย “การยอมรับให้ดำาเนินธุรกิจ” (License to
Operate) จากชุมชนท้องถิ่น นอกเหนือไปจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ สมาชิก
ในชุมชนรอบโรงแรมควรมองว่า บริษัทเป็น “สมาชิก” ใน
ชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ค่า ไม่เบียดเบียนชุมชน และมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา นอกจากนี้ กลุ่ม “นักท่องเที่ยวเปี่ยมจริยธรรม”
(Ethical Tourists) ที่เรียกร้อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
จากโรงแรมที่ ต นเข้ า พั ก ยั ง เป็ น กระแสที่ เ ติ บ โตขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสียงเรียกร้องให้โรงแรม “พิสูจน์”
ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม

มากขึ้น สังคมเองก็มองเห็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานมากขึ้ น จากการนำ า เสนอข่ า วของสื่ อ
นั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน ส่ ง ผลให้
เสียงเรียกร้องเรื่องนี้ดังขึ้นเป็นเงาตามตัว
แต่ละเปลาะในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของโรงแรมมีความเสีย่ ง
และความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างกัน การ
ประเมินความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ระบุและบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนได้
และการมีส่วนร่วมกับชุมชนก็จะต้องเป็นหัวใจของการ
ออกแบบกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ

กรณีศึกษา
ในปี 2552 เครือโรงแรมแห่งหนึ่งไล่แม่บ้านในโรงแรมสามแห่งในเมืองบอสตันที่ไม่มีสหภาพแรงงานออก
แล้วจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากบริษัทจัดหางานภายนอกมาทำางานแทนพนักงานที่เคยทำางานมาแล้วหลายปี นอกจากนี้
ยังมีนโยบายการทำาความสะอาดให้รวดเร็ว (Speed-up) เพื่อทำาให้พนักงานทำาความสะอาดโรงแรมต้องทำางานหนักขึ้น
และยังส่งผลต่ออัตราการบาดเจ็บของพนักงานโรงแรมที่เพิ่มขึ้นด้วย
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รายการตรวจสอบ (Checklist)
ของธุรกิจการโรงแรม

จะใช้รายการตรวจสอบนีอ
้ ย่างไร?
เป้าหมายของรายการตรวจสอบนี้ คือ การช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้มองเห็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน อันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโรงแรมใหม่ หรือการขยายโรงแรมเดิม
รายการคำาถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุปัจจัยต่อไปนี้

กิจกรรมความเสี่ยงต่ำา
กิจกรรมความเสี่ยงสูง

กิจกรรมความเสีย่ งต่าำ หมายถึง กิจกรรมนัน้ ๆ มีความเสีย่ ง
ด้านสิทธิมนุษยชนต่ำา และบริษัทอาจไม่จำาเป็นจะต้องทำาอะไร
เพิ่มเติม หรือต้องอาศัยเพียงการจัดการในวงจำากัด หรือในเชิง
ปฏิกิริยา (Response Action) ก็เพียงพอแล้วต่อการบรรเทา
หรื อ กำ า จั ด ความเสี่ ย งนั้ น ๆ แต่ ใ นทางตรงกั น ข้ า ม กิ จ กรรม
ความเสีย่ งสูง หมายถึง กิจกรรมทีบ่ ริษทั น่าจะต้องศึกษาหรือลงมือ
ปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง ในกรณีที่เป็นกิจกรรม
ความเสี่ยงสูง บริษัทอาจพิจารณาลงมือดำาเนินการต่อไปนี้

ปฏิบัติ (หรือหยุดปฏิบัติ) ตามที่เสนอในคำาถามรายการตรวจสอบข้อนั้นๆ

หาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรทำาอย่างไร

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือภายในองค์กรเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสำาหรับสถานการณ์นั้นๆ

จ้างบริษัทภายนอก
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รายการตรวจสอบ (Checklist)
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับธุรกิจการโรงแรม

ลูกจ้าง
Employee
โดยทั่วไปแล้ว ลูกจ้างประจำาของโรงแรมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน อย่างไรก็ตามลูกจ้างประจำา
ของธุรกิจการโรงแรมมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในความเสี่ยงจากการทำางานหลายด้าน อันเนื่องมาจากธรรมชาติของธุรกิจ
ท่องเที่ยวที่เป็นธุรกิจบริการและสร้างความรู้สึกดี ความเสี่ยงของลูกจ้างมักเกี่ยวข้องกับค่าจ้างและสวัสดิการ ความ
ปลอดภัยในการทำางาน การเลือกปฏิบัติ นายจ้างมักมีแนวโน้มไม่สนับสนุนการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างการต่อรอง
รายการตรวจสอบเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ลูกจ้างของโรงแรม มีความเชื่อมั่นว่าสิทธิแรงงานและสิทธิ
ในสถานที่ทำางานของพวกเขาได้รับการเคารพ โรงแรมควรสร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัยให้กับลูกจ้าง

การมีส่วนละเมิดสิ ทธิ (Complicity)
บริษทั จะต้องระวังไม่ให้ถกู กล่าวหาว่ามีสว่ นร่วมกับการละเมิดสิทธิ ซึง่ มักเกิดขึน้ ในกรณีทบ่ี ริษทั รูด้ ี หรือควรจะรูด้ ี
ว่าพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน เท่ากับว่าบริษัทมีส่วนทางอ้อมในการละเมิดสิทธิ แนวคิดนี้ใช้กับ
บริษัทหรือนายหน้าจัดหางานเช่นเดียวกัน

สั ญลักษณ์
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ความเสี่ยงต่ำา

ปฏิบัติตามนี้

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ความเสี่ยงสูง

หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

ปรึกษาหารือกับชุมชน

เสรีภาพในการสมาคมและการ
ร่วมเจรจาต่อรอง

การจ้างงาน
1

ลูกจ้างเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนในการ
ทำางานที่ได้รับทั้งหมดในแต่ละงวดหรือไม่?
ใช่

2

ไม่ใช่

มี สั ญ ญาจ้ า งงานเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และ
ลูก จ้า งรับรู้ก ฎระเบี ย บและเงื่ อ นไขในสั ญ ญา
หรือไม่?
ใช่

8

โรงแรมได้สง่ เสริมหรืออนุญาตให้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ ของลูกจ้าง
ในรูปแบบต่างๆ เช่น สหภาพแรงงาน หรือกลุ่มไม่เป็น
ทางการ เพื่ อ ให้ ลู ก จ้ า งได้ ร วมตั ว กั น อย่ า งอิ ส ระและ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาในการทำ า งาน
หรือไม่?
ใช่

9

ไม่ใช่

โรงแรมมีมาตรการป้องกันการคุกคามสมาชิกสหภาพแรงงาน
และตัวแทนของสหภาพหรือไม่?
ใช่

3

โรงแรมจ่ายค่าจ้าง และค่าตอบแทนการทำางานนอกหรือ
เกินเวลาทำางานปกติให้แก่ลูกจ้าง ในอัตราที่ไม่น้อยกว่า
กฎหมายกำาหนดหรือไม่?

4

ไม่ใช่

โรงแรมจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัย
เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายและลดปั จ จั ย เสี่ ย งอาจเกิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการทำางานหรือไม่?
ใช่

11

ไม่ใช่

ลูกจ้างผ่านการอบรมที่จำาเป็น รวมทั้งด้านความปลอดภัย
และได้รับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยส่วนตัวหรือไม่?
ใช่

6

12

ไม่ใช่

ไม่ใช่

โรงแรมมีนโยบายทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรว่าจะไม่มกี ารเลือก
ปฏิบตั ใิ นการจ้างงานทุกด้าน จากเหตุความแตกต่างในเรือ่ ง
เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ สถานภาพสมรส ความพิการ การนับถือ
ศาสนา การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลหรือไม่?
ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

โรงแรมมี ก ลไกรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ป ลอดภั ย และชั ด เจน
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาจากการถู ก คุ ก คามและการเลื อ กปฏิ บั ติ
ระหว่างการทำางานหรือไม่
ใช่

ไม่ใช่

ความเป็นส่ วนตัวของลูกจ้าง
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การเลือกปฏิบัติ
7

ไม่ใช่

โรงแรมมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรง
การคุกคามทางเพศ หรือการเลือกปฏิบัติแบบต่างๆ ใน
สถานที่ทำางานเพื่อมิให้ลูกจ้างถูกคุกคามหรือได้รับความ
เดือดร้อนรำาคาญทางเพศ โดยการแสดงออกด้วยคำาพูด
ท่าทาง สัมผัส หรือด้วยวิธีการอื่นใดหรือไม่?
ใช่

ลูกจ้างสามารถใช้ห้องน้ำา ห้องพยาบาล และโรงอาหาร
ที่ถูกสุขอนามัยได้โดยไม่มีข้อจำากัดหรือไม่?
ใช่

โรงแรมไม่กระทำาหรือสนับสนุนให้ใช้วิธีลงโทษทางจิตใจและ
ร่างกาย หรือการใช้กำาลังบังคับหรือทำาร้ายลูกจ้าง ใช่หรือไม่?
ใช่

สภาพแวดล้อมในทีท
่ �างาน
5

ไม่ใช่

วินัยและการลงโทษ
10

ใช่

ไม่ใช่

ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของลู ก จ้ า งที่ เ กี่ ย วกั บ งานซึ่ ง นายจ้ า ง
รวบรวมไว้จะถูกใช้เพื่อเหตุผลทางธุรกิจที่จำาเป็นเท่านั้น
ใช่หรือไม่?
ใช่

14

ไม่ใช่

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้าง รวมทั้งข้อมูลด้านสุขภาพ
จะไม่ถูกใช้เพื่อการเลือกปฏิบัติในการทำางานใช่หรือไม่?
ใช่

ไม่ใช่
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ลูกจ้างชั่วคราว

เหตุใดจึงต้องด�าเนินกระบวนการ HRDD?
ความสำาเร็จของกิจการโรงแรมในระยะยาว จำาเป็น
จะต้องอาศัย “การยอมรับให้ดำาเนินธุรกิจ” (License to
Operate) จากชุมชนท้องถิ่น นอกเหนือไปจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ สมาชิก
ในชุมชนรอบโรงแรมควรมองว่า บริษัทเป็น “สมาชิก” ใน
ชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ค่า ไม่เบียดเบียนชุมชน และมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา นอกจากนี้ กลุ่ม “นักท่องเที่ยวเปี่ยมจริยธรรม”
(Ethical Tourists) ที่เรียกร้อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
จากโรงแรมที่ ต นเข้ า พั ก ยั ง เป็ น กระแสที่ เ ติ บ โตขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสียงเรียกร้องให้โรงแรม “พิสูจน์”
ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
มากขึ้น สังคมเองก็มองเห็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานมากขึ้ น จากการนำ า เสนอข่ า วของสื่ อ
นั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน ส่ ง ผลให้
เสียงเรียกร้องเรื่องนี้ดังขึ้นเป็นเงาตามตัว
แม้ ว่ า โรงแรมแต่ ล ะแห่ ง จะมี ค วามเสี่ ย งและ
ความท้าทายที่แตกต่างกัน การประเมินความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมกับชุมชนก็จะต้องเป็น
หั ว ใจของการออกแบบกลยุ ท ธ์ ก ารบรรเทาผลกระทบ
บริษทั จำานวนมากต้องพบกับกระแสต่อต้านจากสาธารณะ
หลังจากทีล่ ม้ เหลวในการให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม (ดูกรณีศกึ ษา
ด้านล่าง) การประเมินความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้
ผู้ ป ระกอบการระบุ แ ละบรรเทาความเสี่ ย งต่ า งๆ
ด้านสิทธิมนุษยชนได้

กรณีศึกษา
โรงแรมหลายแห่งใช้ลูกจ้างชั่วคราวแทนลูกจ้างประจำาเพื่อลดต้นทุนต่างๆ ทำาให้ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีวันหยุด
วันลา ค่าจ้างล่วงเวลา และมีประกันสุขภาพเช่นเดียวกับลูกจ้างประจำา ทั้งที่ต้องทำางานหนักและทำางานต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานาน บางประเทศเกิดการรวมตัวเพื่อต่อรองกับนายจ้าง มีกรณีที่นายจ้างไล่ลูกจ้างชั่วคราวเหล่านี้ออกทันที
เมื่อลูกจ้างโต้แย้ง และมีกรณีที่ลูกจ้างฟ้องร้องดำาเนินคดีกับนายจ้างจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
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รายการตรวจสอบ (Checklist)
ของธุรกิจการโรงแรม

จะใช้รายการตรวจสอบนีอ
้ ย่างไร?
เป้าหมายของรายการตรวจสอบนี้ คือ การช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้มองเห็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน อันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโรงแรมใหม่ หรือการขยายโรงแรมเดิม
รายการคำาถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุปัจจัยต่อไปนี้

กิจกรรมความเสี่ยงต่ำา
กิจกรรมความเสี่ยงสูง

กิจกรรมความเสีย่ งต่าำ หมายถึง กิจกรรมนัน้ ๆ มีความเสีย่ ง
ด้านสิทธิมนุษยชนต่ำา และบริษัทอาจไม่จำาเป็นจะต้องทำาอะไร
เพิ่มเติม หรือต้องอาศัยเพียงการจัดการในวงจำากัด หรือในเชิง
ปฏิกิริยา (Response Action) ก็เพียงพอแล้วต่อการบรรเทา
หรื อ กำ า จั ด ความเสี่ ย งนั้ น ๆ แต่ ใ นทางตรงกั น ข้ า ม กิ จ กรรม
ความเสีย่ งสูง หมายถึง กิจกรรมทีบ่ ริษทั น่าจะต้องศึกษาหรือลงมือ
ปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง ในกรณีที่เป็นกิจกรรม
ความเสี่ยงสูง บริษัทอาจพิจารณาลงมือดำาเนินการต่อไปนี้

ปฏิบัติ (หรือหยุดปฏิบัติ) ตามที่เสนอในคำาถามรายการตรวจสอบข้อนั้นๆ

หาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรทำาอย่างไร

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือภายในองค์กรเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสำาหรับสถานการณ์นั้นๆ

จ้างบริษัทภายนอก
พยายามขอความยินยอมที่ “สมัครใจ ล่วงหน้า และได้รับข้อมูลพอเพียง” จากผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ก่อนที่จะดำาเนินกิจกรรมนั้นๆ (ดูรายละเอียดในหน้าถัดไป)
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รายการตรวจสอบ (Checklist)
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับธุรกิจการโรงแรม

ลูกจ้างชั่วคราว

ปัจจุบันธุรกิจการโรงแรมมีการจ้างงานชั่วคราวและชั่วคราวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฤดูท่องเที่ยว
ซึ่งมีลูกค้าในปริมาณที่มากกว่าปกติเท่าตัว และเลิกจ้างเมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
โดยทั่วไปแล้ว ลูกจ้างชั่วคราวของโรงแรมได้รับความคุ้มครองแบบเดียวกับลูกจ้างประจำา อย่างไรก็ตามลูกจ้าง
ชั่วคราวของโรงแรมมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในความเสี่ยงจากการทำางานหลายด้าน มักเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการทำางาน ชั่วโมงการทำางาน การจัดสรรค่าทิป นายจ้างบางรายมีแนวโน้มที่จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวแทน
การจ้างงานประจำา เพื่อลดภาระทางกฎหมาย
รายการตรวจสอบเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ลูกจ้างของโรงแรม มีความเชื่อมั่นว่าสิทธิแรงงานและสิทธิ
ในสถานที่ทำางานของพวกเขาได้รับการเคารพ โรงแรมควรสร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัยให้กับลูกจ้าง

การมีส่วนละเมิดสิ ทธิ (Complicity)
โรงแรมจะต้องระวังไม่ให้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับการละเมิดสิทธิ ซึ่งมักเกิดขึ้นในกรณีที่โรงแรมรู้ดี หรือควร
จะรู้ดีว่าพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน เท่ากับว่าโรงแรมมีส่วนทางอ้อมในการละเมิดสิทธิ

สั ญลักษณ์
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ความเสี่ยงต่ำา

ปฏิบัติตามนี้

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ความเสี่ยงสูง

หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

ให้ชุมชนมีส่วนร่วม

พยายามขอความ
ยินยอมที่ “สมัครใจ
ล่ ว งหน้ า และได้ รั บ
ข้อมูลพอเพียง”

การจ้างงาน
1

ลู ก จ้ า งรั บ ทราบข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว นเกี่ ย วกั บ ค่ า จ้ า งและ
ค่าตอบแทน ระยะเวลาในการจ้างงาน และเงื่อนไขในการ
ทำางาน ก่อนเริ่มทำางานกับโรงแรมใช่หรือไม่?
ใช่

2

สภาพแวดล้อมในทีท
่ �างาน
ลูกจ้าง/ชั่วคราวได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ทำางานเช่นเดียวกับลูกจ้างประจำาหรือไม่?
ใช่

ไม่ใช่

โรงแรมจ้างงาน “ชั่วคราว” ในกรณีที่มีความ
จำ า เป็ น ทางธุ ร กิ จ เช่ น ในช่ ว งไฮซี ซั่ น เท่ า นั้ น
ใช่หรือไม่?
ใช่

7

8

ลูกจ้างสามารถใช้ห้องน้ำา ห้องพยาบาล และโรงอาหาร
ที่ถูกสุขอนามัยได้โดยไม่มีข้อจำากัดหรือไม่?

การเลือกปฏิบัติ

ไม่ใช่

ใช่
3

การทำางานของลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปโดยสมัครใจหรือไม่
ลูกจ้างที่อายุต่ำากว่า 18 ปี ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
หรือไม่?
ใช่

4

ใช่
5

6

11

ไม่ใช่

ไม่ใช่

โรงแรมมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรง
การคุกคามทางเพศ หรือการเลือกปฏิบัติแบบต่างๆ ใน
สถานที่ทำางานเพื่อมิให้ลูกจ้างถูกคุกคามหรือได้รับความ
เดือดร้อนรำาคาญทางเพศ ใช่หรือไม่?
ใช่

12

ไม่ใช่

โรงแรมมีนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่มีการเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงานทุกด้าน จากเหตุความแตกต่างในเรื่อง
เชื้อชาติ ภาษา เพศ สถานภาพสมรส ความพิการ การนับถือ
ศาสนา การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลใช่หรือไม่?
ใช่

ไม่ใช่

โรงแรมได้ระบุขอบเขตของระยะเวลาในการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวติดต่อกัน หากการลูกจ้างทำางานติดต่อกันเกินกว่า
ระยะเวลานั้นๆ จะเปลี่ยนเป็นการจ้างงานแบบประจำา
ใช่หรือไม่?
ใช่

10

ไม่ใช่

ลูกจ้างได้รบั สิทธิประโยชน์และสวัสดิการเช่นเดียวกับลูกจ้าง
ประจำาที่ทำางานเดียวกันหรือไม่ เช่น ส่วนแบ่งจากทิป?
ใช่

ไม่ใช่

ลูกจ้างชั่วคราวทำางานไม่เกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่เกิน
8 ชัว่ โมงต่อวัน และมีขอ้ กำาหนดชัดเจนเกีย่ วกับค่าล่วงเวลา
ค่าทำางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด รวมถึง
ข้อกำาหนดอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานหรือไม่?
ใช่

9

ไม่ใช่

ลูกจ้างชั่วคราว/ชั่วคราวต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในกรณีที่มี
ลูกจ้างอายุต่ำากว่า 18 ปี จัดให้มีการพัก 1 ชั่วโมง ทุกการ
ทำางานติดต่อกัน 4 ชั่วโมงหรือไม่?

ไม่ใช่

ไม่ใช่

โรงแรมมีกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัยสำาหรับลูกจ้าง
ชั่วคราวใช่หรือไม่?
ใช่

ไม่ใช่
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ลูกค้า

เหตุใดจึงต้องด�าเนินกระบวนการ HRDD?
ความสำาเร็จของกิจการโรงแรมในระยะยาว จำาเป็น
จะต้องอาศัย “การยอมรับให้ดำาเนินธุรกิจ” (License to
Operate) จากชุมชนท้องถิ่น นอกเหนือไปจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ สมาชิก
ในชุมชนรอบโรงแรมควรมองว่า บริษัทเป็น “สมาชิก” ใน
ชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ค่า ไม่เบียดเบียนชุมชน และมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา นอกจากนี้ กลุ่ม “นักท่องเที่ยวเปี่ยมจริยธรรม”
(Ethical Tourists) ที่เรียกร้อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
จากโรงแรมที่ ต นเข้ า พั ก ยั ง เป็ น กระแสที่ เ ติ บ โตขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสียงเรียกร้องให้โรงแรม “พิสูจน์”
ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม

มากขึ้น สังคมเองก็มองเห็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานมากขึ้ น จากการนำ า เสนอข่ า วของสื่ อ
นั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน ส่ ง ผลให้
เสียงเรียกร้องเรื่องนี้ดังขึ้นเป็นเงาตามตัว
แต่ละเปลาะในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของโรงแรมมีความเสีย่ ง
และความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างกัน การ
ประเมินความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ระบุและบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนได้
และการมีส่วนร่วมกับชุมชนก็จะต้องเป็นหัวใจของการ
ออกแบบกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ

กรณีศึกษา
ในปี 2558 ข้อมูลของผู้เข้าพักเครือโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีสาชาทั่วโลกรั่วไหลจากการโจมตีของแฮกเกอร์ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ได้แก่ ชื่อผู้ถือบัตรเครดิต เลขบัตรเครดิต รหัสความปลอดภัย และ
วันหมดอายุของบัตร แต่แฮกเกอร์ยังไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่ หรือรหัสลับประจำาตัว (PIN) ของลูกค้าได้ หลังจากเกิดเหตุ
โรงแรมได้เร่งตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและบริษัทเจ้าของ
บัตรเครดิต
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รายการตรวจสอบ (Checklist)
ของธุรกิจการโรงแรม

จะใช้รายการตรวจสอบนีอ
้ ย่างไร?
เป้าหมายของรายการตรวจสอบนี้ คือ การช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้มองเห็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน อันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโรงแรมใหม่ หรือการขยายโรงแรมเดิม
รายการคำาถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุปัจจัยต่อไปนี้

กิจกรรมความเสี่ยงต่ำา
กิจกรรมความเสี่ยงสูง

กิจกรรมความเสีย่ งต่าำ หมายถึง กิจกรรมนัน้ ๆ มีความเสีย่ ง
ด้านสิทธิมนุษยชนต่ำา และบริษัทอาจไม่จำาเป็นจะต้องทำาอะไร
เพิ่มเติม หรือต้องอาศัยเพียงการจัดการในวงจำากัด หรือในเชิง
ปฏิกิริยา (Response Action) ก็เพียงพอแล้วต่อการบรรเทา
หรื อ กำ า จั ด ความเสี่ ย งนั้ น ๆ แต่ ใ นทางตรงกั น ข้ า ม กิ จ กรรม
ความเสี่ยงสูง หมายถึง กิจกรรมที่บริษัทน่าจะต้องศึกษาหรือ
ลงมือปฏิบตั เิ พิม่ เติมเพือ่ บรรเทาความเสีย่ ง ในกรณีทเี่ ป็นกิจกรรม
ความเสี่ยงสูง บริษัทอาจพิจารณาลงมือดำาเนินการต่อไปนี้

ปฏิบัติ (หรือหยุดปฏิบัติ) ตามที่เสนอในคำาถามรายการตรวจสอบข้อนั้นๆ

หาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรทำาอย่างไร

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือภายในองค์กรเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสำาหรับสถานการณ์นั้นๆ

จ้างบริษัทภายนอก
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รายการตรวจสอบ (Checklist)
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับธุรกิจการโรงแรม

ลูกค้า
Customer

โดยทั่วไป ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่โรงแรมให้ความสำาคัญอยู่แล้ว ธุรกิจการโรงแรมซึ่งเป็นบริการจัดหา
ที่พักต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าสามารถคุ้มครองลูกค้าได้ ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของลูกค้าเกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยทั้งทางกายภาพ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้โรงแรมยังมีความเสี่ยง
ทางชื่อเสียงจากการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไม่เท่าเทียมกันด้วย
รายการตรวจสอบเรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์ทจี่ ะช่วยให้โรงแรมสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อลูกค้าได้วา่ พวกเขาจะได้รบั บริการ
ที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ

การมีส่วนละเมิดสิ ทธิ (Complicity)
บริษัทจะต้องระวังไม่ให้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับการละเมิดสิทธิ ซึ่งมักเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทรู้ดี หรือควร
จะรู้ดีว่าพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน เท่ากับว่าบริษัทมีส่วนทางอ้อมในการละเมิดสิทธิ แนวคิดนี้
ใช้กับบริษัทหรือนายหน้าจัดหางานเช่นเดียวกัน
สั ญลักษณ์
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ความเสี่ยงต่ำา

ปฏิบัติตามนี้

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ความเสี่ยงสูง

หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

ติดต่อบุคคลภายนอก

การเข้าพักหรือไม่

การชำาระเงินการยกเลิกการจองแก่ลูกค้าตามที่กฎหมาย
กำาหนดหรือไม่?

ใช่

ใช่

ไม่ใช่
การส� ารองห้องพั
ก
1
2

ความปลอดภั
โรงแรมได้แจ้งรายละเอีย
ยดเกีย่ วกับห้องพัก โรงแรม เงือ่ นไข

3

• ระบบกุ
ใช่ ญแจ ประตู
ไม่แใละหน้
ช่ าต่าง
• การติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สาธารณะ
• มีพนักงานรักษาความปลอดภัยทำางานตลอด 24 ชั่วโมง
งกัยนในโรงแรม
และแก้ไขปัญหาความรุนแรง
•โรงแรมมี
การติดมตัาตรการป้
้งระบบเตืออนภั
กคามทางเพศ
เหตุร้ายแรงอื
ให้ลูกค้า
•การคุระบบป้
องกันอัคคีหรื
ภัยอและเหตุ
การณ์ฉ่นุกๆเฉินเพืเป็่อนมิไป
ถูกคุตามกฎหมายกำ
กคามหรือได้ราับหนด
อันตรายหรือไม่?

4

ไม่ใใช่ช่
ไม่

โรงแรมมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง

การเลื
อกปฏิบหรืัตอเหตุ
ิ ร้ายแรงอื่นๆ เพื่อมิให้ลูกค้า
การคุกคามทางเพศ
ถูกคุกคามหรือได้รับอันตรายหรือไม่?
โรงแรมปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
จากจากเหตุความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ
ใช่ ก าร การนั บไม่
ความพิ
ถื อใช่ศาสนา การแสดงความคิ ด เห็ น
ส่วนบุคคลหรือไม่?

7
8

5

โรงแรมปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
การคุ้มครองข้
ลส่่อวงเชืนบุ
คคล
จากจากเหตุ
ความแตกต่อามู
งในเรื
้อชาติ
ภาษา เพศ
ความพิก าร การนั บ ถื อ ศาสนา การแสดงความคิ ด เห็ น
ส่โรงแรมได้
วนบุคคลหรื
ไม่?
แจ้องแนวทางปฏิ
บัติต่อข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
เกี่ยวกับการเก็บ การเข้าถึง และการนำาไปใช้หรือไม่?
ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

การคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล
5

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ลูการจั
กจ้างรับดเหมาค่
าแรงสามารถใช้
้องน้ำ า ห้อางพยาบาล
การลู
กจ้างรับหเหมาค่
แรง
และโรงอาหารได้โดยไม่มีข้อจำากัดหรือไม่?
โรงแรมใช้นโยบายการให้ออกและจ้างใหม่ (termination and
re-hire) เพือ่ หลีกเลีย่ งพันธะทางกฎหมายหรือข้อตกลงอืน่ ๆ
ใช่
ไม่ใช่
ที่เกี่ยวกับการจ้างงานประจำ
าหรือไม่?
ใช่

ไม่ใช่

การจัดการลูกจ้างรับเหมาค่าแรง
9
8

10
9

10
11

การเลื
บใัต
ใช่ อกปฏิไม่
ช่ ิ
4

ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงสามารถใช้ห้องน้ำ า ห้องพยาบาล
โรงแรมมี
การลบทิโดยไม่
้งข้อมูมลีขส่้อวจำนตั
กค้?าหลังจากสิ้นสุด
และโรงอาหารได้
ากัวดของลู
หรือไม่
การเข้าพักหรือไม่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่

• ระบบกุญแจ ประตูและหน้าต่าง
• การติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สาธารณะ
•ความปลอดภั
มีพนักงานรักษาความปลอดภั
ยทำางานตลอด 24 ชั่วโมง
ย
• การติดตั้งระบบเตือนภัยในโรงแรม
•โรงแรมมี
ระบบป้มาตรการรั
องกันอัคคีกภษาความปลอดภั
ัยและเหตุการณ์ยฉทีุก่เเฉิพีนยเป็
นไป
งพอ
แก่ลตามกฎหมายกำ
ูกค้า ในเรื่องต่าอหนด
ไปนี้หรือไม่

ใช่
ใช่
3

6

การชำาระเงินการยกเลิกการจองแก่ลูกค้าตามที่กฎหมาย
กำโรงแรมมี
าหนดหรืมอาตรการรั
ไม่? กษาความปลอดภัยที่เพียงพอ
แก่ลูกค้า ในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่
ใช่

2

7

ไม่ใช่

มีลูกจ้างรับเหมาค่าแรงรายใดหรือไม่ที่ทำางานมานานกว่า
โรงแรมใช้นโยบายการให้ออกและจ้างใหม่ (termination and
1 ปี (เป็นลูกจ้าง “รับเหมาค่าแรง” แบบถาวร)?
re-hire) เพือ่ หลีกเลีย่ งพันธะทางกฎหมายหรือข้อตกลงอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวกับการจ้างงานประจำาหรือไม่?
ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

บริ ษั ท หรื อ นายหน้ า จั ด หาลู ก จ้ า งรั บ เหมาค่ า แรงจ่ า ย
ค่มีาลประกั
งคม กองทุ
นสำารองเลี้ยองชี
ทธิประโยชน์า
ูกจ้างรันบสัเหมาค่
าแรงรายใดหรื
ไม่พที่ทและสิ
ำางานมานานกว่
อื1 น่ ปีๆ(เป็
ตามกฎหมาย
อ่ ประโยชน์
กจ้างรับเหมาค่าแรง
นลูกจ้าง “รับเพืเหมาค่
าแรง”ของลู
แบบถาวร)?
หรือไม่?

บริ ษั ท หรืกอระบวนการตรวจสอบ
นายหน้ า จั ด หาลู ก จ้(audit)
า งรั บการใช้
เหมาค่แรงงานของ
า แรงจ่ า ย
โรงแรมมี
นสังคม
ารองเลี
งชีพ และสิทนธิครั
ประโยชน์
ผูค่้ารัประกั
บ เหมาหรื
อ คูกองทุ
่ ค้ า อย่นาสำงไม่
เ ป็ น้ยทางการเป็
้ ง คราว
อืหรืน่ อๆไม่ตามกฎหมาย
เพื
อ
่
ประโยชน์
ข
องลู
ก
จ้
า
งรั
บ
เหมาค่
าแรง
?
หรือไม่?
ใช่
ใช่

11

ไม่ใช่
ไม่ใช่

โรงแรมมีกระบวนการตรวจสอบ (audit) การใช้แรงงานของ
ผู้ รั บ เหมาหรื อ คู่ ค้ า อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการเป็ น ครั้ ง คราว
หรือไม่?
ใช่

ไม่ใช่

โรงแรมได้แจ้งแนวทางปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
เกี่ยวกับการเก็บ การเข้าถึง และการนำาไปใช้หรือไม่?
ใช่

ไม่ใช่
117

