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1. In the discussion briefs, Southeast Asia is defined as the 10 member states of the Association of Southeast Asian Nations and 
does not include Timor-Leste.

2. Ituarte-Lima, C; Bernard, V; Paul, D; San, S; Aung, MM; Dany, C; Chavisschindha, T; Paramita, D; Aung, TM and Saenphit, 
N (2020) Prosperous and Green in the Anthropocene: The human right to a healthy environment in Southeast Asia, Raoul 
Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law

เอกสิารสิรปุการอภิปิรายของสิถาบันัสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะกฎหมีายดา้นมีนุษยธิรรมี Raoul Wallenberg (RWI) หัวขอ้ “สิทิธิิ
ในการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดใีนเอเชียีตะวนัออกเฉีียงใต”้ มีวีตัถปุระสิงคเ์พื่่�อเป็นเคร่�องมีอ่ที�จะจดุประกายการเสิวนาหารอ่เชีงิ
สิรา้งสิรรคเ์กี�ยวกบััวธิิดีำาเนนิการเพื่่�อใหเ้กดิสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดใีนภิมูีภิิาค1 นอกจากนี� ยงัมีวีตัถปุระสิงคเ์พื่่�ออำานวย
โอกาสิในการสิรา้งสิรรคก์ล้ยทุธิร์ว่มีกนัระหวา่งกลุ้ม่ีตา่ง ๆ โดยอาศยัความีเขา้ใจรว่มีกนัในเร่�องของการเก่�อหนุนซึ่่�งกนัแล้ะ
กนัระหวา่งสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มีที�ด ีเอกสิารสิรปุการอภิปิรายนี�นำาเสินอประเด็นผล้การศก่ษาแล้ะการถอดบัทเรยีน
สิำาคญัที�ไดรั้บัจากการศก่ษาเฉีพื่าะเร่�องของ RWI: ความีความีรุง่เรอ่งแล้ะเขยีวขจใีนยคุแอนโทรโพื่ซึ่นี: สิทิธิมิีนุษยชีนใน
การมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดใีนเอเชียีตะวนัออกเฉีียงใต2้



เกี�ยวกบััสิรปุการอภิปิรายนี�
สิรปุการอภิปิรายครั �งที� 4 หวัขอ้: ‘สิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดใีนเอเชียีตะวนัออกเฉีียงใต:้ ภิาคธิรุกจิ’ จัดทำาข่�นสิำาหรับั RWI Asia 
แล้ะ Pacific Office โดยคณุ Anisha Rajapakse ซึ่่�งเป็นผูเ้ชีี�ยวชีาญดา้นธิรุกจิแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีนในระดบััสิากล้ ภิาพื่รวมีของการ
กำาหนดกรอบัความีคดิ เง่�อนไขโครงการ ขอ้เสินอแนะ แล้ะการเรยีบัเรยีงเน่�อหาไดรั้บัการจัดทำาโดย Claudia Ituarte-Lima นักวจัิย
อาวโุสิ (RWI) แล้ะ Victor Bernard เจา้หนา้ที�โครงการสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มี (RWI) คณะกรรมีการที�ปรก่ษาที�ไดใ้หข้อ้คดิ
เห็นเชีงิสิาระในเอกสิารสิรปุการอภิปิรายนี�ดว้ย สิำาหรับัผูส้ินับัสินุนภิายนอกในการสิรปุการอภิปิรายเร่�องนี�โดยเฉีพื่าะ ไดแ้ก ่Aloysius 
Wiratmo จาก Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Indah Budiani (IBCSD), Anurag 
Priyadarshi (Tata Consumer Products Ltd), Malin Oud (RWI) แล้ะ Radu Mares (RWI)

สิรปุการอภิปิรายนี�เป็นการรวบัรวมีบัทวเิคราะหจ์ากรายงานเฉีพื่าะเร่�องดงัที�กล้า่วถง่ขา้งตน้ แล้ะมีกีารนำาเสินอเน่�อหาเพื่ิ�มีเตมิีใน
ประเด็นสิำาคญั โดยเฉีพื่าะเร่�องที�เกี�ยวขอ้งกบััภิาคธิรุกจิ ภิาคธิรุกจินั�น เป็นผูป้ฏิบิัตัหินา้ที�ภิายใตพั้ื่นธิกรณีที�จะตอ้งเคารพื่สิทิธิมิีนุษย
ชีนในบัรบิัทดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีดว้ยเชีน่กนั สิรปุการอภิปิรายนี�มีวีตัถปุระสิงคเ์พื่่�อเป็นเคร่�องมีอ่ที�จะจดุประกายการเสิวนาหารอ่เชีงิสิรา้ง 
สิรรคเ์กี�ยวกบััวธิิกีารที�จะสิง่เสิรมิีการตระหนักรูถ้ง่สิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดใีนสิงัคมีโดยรวมี นอกจากนี� ยงัมีวีตัถปุระสิงคเ์พื่่�อ
อำานวยโอกาสิในการสิรา้งสิรรคก์ล้ยทุธิร์ว่มีกนัระหวา่งกลุ้ม่ีตา่ง ๆ โดยอาศยัความีเขา้ใจรว่มีกนัในเร่�องของการเก่�อหนุนซึ่่�งกนัแล้ะกนั
ระหวา่งสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มีที�ด ีดว้ยเหตนุี� สิรปุการอภิปิรายนี�จง่จะนำาเสินอที�มีาของหล้กัการรวมีทั �งเหตผุล้ทางธิรุกจิเพื่่�อ
ใหภ้ิาคธิรุกจิใชีใ้นการพื่จิารณาจัดล้ำาดบััความีสิำาคญัของสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดใีนฐานะสิว่นหน่�งของนโยบัายแล้ะกล้ยทุธิข์อง
องคก์ร 

เอกสิารสิรปุการอภิปิรายนี�ไดรั้บัเงนิทนุสินับัสินุนจากสิำานักงานความีรว่มีมีอ่เพื่่�อการพัื่ฒนาระหวา่งประเทศแหง่สิวเีดน (Sida)  
ภิายใตรั้ฐบัาล้สิวเีดน มีมุีมีองที�นำาเสินอในสิรปุการอภิปิรายนี�ไมีไ่ดเ้ป็นการสิะทอ้นถง่นโยบัายทางการของรัฐบัาล้สิวเีดนแตอ่ยา่งใด 
ขอขอบัคณุ Sida เป็นอยา่งยิ�งสิำาหรับัการใหค้วามีสินับัสินุนทางการเงนิ 
สิถาบันัสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะกฎหมีายดา้นมีนุษยธิรรมี Raoul Wallenberg (RWI) เป็นสิถาบันัวจัิยแล้ะวชิีาการที�มีุง่เนน้ดา้นการศก่ษา
แล้ะพัื่ฒนาดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนทั�วโล้ก จากขอ้มีลู้การวจัิยกวา่ 30 ปีแล้ะประสิบัการณก์ารมีสีิว่นรว่มีโดยตรง กล้ยทุธิอ์งคก์รในปัจจบุันั
ของเราจง่มีุง่เนน้ไปยงัประเด็นที�มีคีวามีสิมัีพัื่นธิซ์ึ่ ่�งกนัแล้ะกนัทั �งหมีดสิี�ประเด็นคอ่: ประชีาชีนผูอ้พื่ยพื่ยา้ยถิ�นฐาน,สิงัคมีแหง่การมีี
สิว่นรว่มี, ความียตุธิิรรมีที�เทา่เทยีมีแล้ะมีปีระสิทิธิภิิาพื่ รวมีทั �งโล้กาภิวิตันด์า้นเศรษฐกจิแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีน RWI มีสีิำานักงานใหญ ่
ตั �งอยูท่ี�เมีอ่งล้นุด ์ประเทศสิวเีดน โดยปฏิบิัตังิานผา่นเครอ่ขา่ยสิำานักงานในตา่งประเทศหกแหง่ แล้ะที�สิตอกโฮล้ม์ี

ภิาพื่มีมุีสิงูของฟารม์ีกงัหนัล้มีในเวยีดนามี Hien Phung Thus/Shutterstock 
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1. บัทนำา 

สิทิธุใินกิารมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดคีอือะไร

การเปล้ี�ยนแปล้งของสิภิาพื่ภิมูีอิากาศ การสิญูเสิยีความีหล้ากหล้ายทางชีวีภิาพื่ รวมีทั �งการทำาล้ายแล้ะความี
เสิ่�อมีโทรมีของระบับันเิวศล้ว้นมีผีล้กระทบัตอ่ชีวีติของประชีาชีนเป็นอยา่งมีาก ซึ่่�งสิง่ผล้ตอ่ความีสิามีารถในการ
ทำางาน การทำากจิกรรมียามีวา่ง ตล้อดจนการมีสีิขุภิาพื่ที�ดขีองเรา สิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะการคุม้ีครองสิิ�งแวดล้อ้มี
จง่มีคีวามีเกี�ยวพัื่นกนัอยา่งใกล้ช้ีดิ สิิ�งแวดล้อ้มีที�ดทีำาใหป้ระชีาชีนเขา้ถง่สิทิธิมิีนุษยชีนอยา่งเต็มีที� ซึ่่�งรวมีไป
ถง่สิทิธิทิางสิงัคมีแล้ะวฒันธิรรมีดว้ย ในขณะเดยีวกนั การใชีส้ิทิธิมิีนุษยชีนก็ยงัชีว่ยสิง่เสิรมิีการคุม้ีครองสิิ�ง
แวดล้อ้มี3

ในหล้ายประเทศซึ่่�งมีากกวา่รอ้ยล้ะ 80 ของรัฐสิมีาชีกิสิหประชีาชีาต ิรับัรองสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดไีวใ้น
รัฐธิรรมีนูญ กฎหมีาย แล้ะนโยบัายของตน4 องคก์รตา่ง ๆ ในระดบััภิมูีภิิาค ซึ่่�งรวมีถง่สิมีาคมีประชีาชีาตแิหง่
เอเชียีตะวนัออกเฉีียงใต ้(ASEAN) ตา่งกไ็ดรั้บัรองสิทิธินิี�ในแนวทางที�หล้ากหล้าย5 ปฏิญิญาสิทิธิมิีนุษยชีน
อาเซึ่ยีน (AHRD) รับัรองวา่ทกุคนมีสีิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ปล้อดภิยั สิะอาด แล้ะยั�งยน่ (ขอ้ 28f) 

ปัจจัยเชีงิเน่�อหาของสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ด ีไดแ้ก ่นำ�าด่�มีที�ปล้อดภิยัแล้ะสิขุาภิบิัาล้ที�เพื่ยีงพื่อ อากาศ
ที�สิะอาด อาหารที�อดุมีคณุคา่ทางโภิชีนาการแล้ะผา่นการผล้ติอยา่งยั�งยน่ สิิ�งแวดล้อ้มีที�ปล้อดมีล้พื่ษิในการ
ทำางาน เรยีนหรอ่เล้น่ แล้ะความีหล้ากหล้ายทางชีวีภิาพื่ตล้อดจนระบับันเิวศที�ด6ี สิว่นปัจจัยเชีงิกระบัวนการของ
สิทิธินิี� รวมีไปถง่ การเขา้ถง่ขอ้มีลู้ การมีสีิว่นรว่มีภิาคประชีาชีนในการตดัสินิใจในดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี แล้ะการเขา้
ถง่ความียตุธิิรรมีแล้ะการเยยีวยาที�มีปีระสิทิธิผิล้7

ในชีว่งระยะเวล้า 20 ปีที�ผา่นมีา ประชีาคมีนานาชีาตไิดใ้หก้ารยอมีรับัพัื่นธิกรณีดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนในสิว่นที�
เกี�ยวขอ้งกบััการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดมีีากข่�น ดงันั�น รัฐจง่มีพัีื่นธิกรณีดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนทั �งในบัรบิัทของการปฏิบิัตั ิ
ตามีความีตกล้งดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแล้ะความีตกล้งอ่�น ๆ ตล้อดจนกฎหมีายแล้ะนโยบัายของตนเอง 

3. Knox, John H. and Pejan, Ramin (2018) ‘Introduction to The Human Right to a Healthy Environment’, The Human Right to a 
Healthy Environment, Cambridge University Press

4. Boyd, David (2019) Right to a healthy environment: good practices: Report of the Special Rapporteur on the issue of human 
rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, Human Rights Council, 30 
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5. Knox and Pejan, 2018
6. Boyd, 2019
7. Boyd, D (2018) Report of the UN Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a 
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สิทิธิมิีนุษยชีนถอ่เป็นดชัีนชีีี�วดัผล้งานในหล้ายองคก์ร  
ในชีว่งไมีก่ี�ปีมีานี� ความีเชี่�อมีโยงระหวา่งสิทิธิมิีนุษยชีน
แล้ะสิิ�งแวดล้อ้มีไดรั้บัการยอมีรับัเพื่ิ�มีมีากข่�น ควบัคูไ่ปกบัั
ความีคาดหวงัที�เพื่ิ�มีข่�นจากทั�วโล้กวา่ ภิาคธิรุกจิจำาเป็นตอ้ง
ดำาเนนิการอยา่งมีคีวามีรับัผดิชีอบัเพื่่�อล้ดผล้กระทบัตอ่การ
เปล้ี�ยนแปล้งสิภิาพื่ภิมูีอิากาศใหเ้หล้อ่นอ้ยที�สิดุ ประชีาชีน
ตา่งกำาล้งัเคล้่�อนไหวเพื่่�อคุม้ีครองสิิ�งแวดล้อ้มีจากวกิฤตทาง
นเิวศวทิยาที�กำาล้งัทวคีวามีรนุแรงมีากยิ�งข่�น ไล้ต่ั �งแตเ่ร่�อง
มีล้พื่ษิแล้ะการเปล้ี�ยนแปล้งของสิภิาพื่ภิมูีอิากาศ ไปจนถง่ 
การตดัไมีท้ำาล้ายป่า การสิญูเสิยีความีหล้ากหล้ายทาง
ชีวีภิาพื่ ความีเสิ่�อมีโทรมีของที�ดนิ แล้ะการขาดแคล้นนำ�าจด่  
ในอาเซึ่ยีน การมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดนัีบัเป็นสิทิธิมิีนุษยชีน
ประเภิทหน่�งดว้ย

ภิาคธิรุกจิอาจมีกีารล้ะเมีดิสิทิธิมิีนุษยชีนไดห้ากมีกีารปฏิบิัตั ิ
ตอ่คนงานอยา่งไมีถ่กูตอ้ง กอ่มีล้พื่ษิตอ่สิิ�งแวดล้อ้มี ตล้อด
จนมีสีิว่นรว่มีในการดำาเนนิธิรุกจิที�เป็นอนัตรายหรอ่ทจุรติ 
หรอ่กจิกรรมีที�อาจทำาใหช้ีมุีชีนตอ้งเกดิการยา้ยถิ�นที�อยูห่รอ่
ถกูจำากดับัทบัาทความีสิำาคญั อยา่งไรกต็ามีการดำาเนนิธิรุกจิ
ภิายใตส้ิ ิ�งแวดล้อ้มีแล้ะเศรษฐกจิที�ดนัี�นมีคีวามีจำาเป็นตอ่
ผล้ประโยชีนข์องธิรุกจิอยา่งแทจ้รงิ ธิรรมีชีาตกิำาล้งัอยูใ่น
จดุเปล้ี�ยน ทรัพื่ยากรธิรรมีชีาตแิล้ะระบับันเิวศที�ขบััเคล้่�อน
ภิาคธิรุกจิกำาล้งัตกอยูภ่ิายใตส้ิถานการณต์ง่เครยีดอยา่งมีนัีย
สิำาคญั แล้ะภิาคธิรุกจิเริ�มีตระหนักมีากข่�นวา่ ความีมีั�งคั�งใน
อนาคตของพื่วกเขานั�น ตอ้งพื่่�งพื่าการคุม้ีครองแล้ะฟ่�นฟสูิ ิ�ง
แวดล้อ้มี
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บัรษัิทตา่ง ๆ อาจตอ้งเผชีญิกบััการเสิ่�อมีเสิยีชี่�อเสิยีงหรอ่
ความีรับัผดิทางกฎหมีาย หากไมีส่ิามีารถจัดการแล้ะบัรรเทา
ปัญหาตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งเหมีาะสิมี แมีว้า่รัฐบัาล้จะเป็นผูม้ีี
พัื่นธิกรณีหล้กัในการคุม้ีครองสิทิธิมิีนุษยชีน แตภ่ิาคธิรุกจิ 
ก็ยงัตอ้งมีคีวามีรับัผดิชีอบัแล้ะมีบีัทบัาทที�สิำาคญัเชีน่กนั  

สิรปุการอภิปิรายนี�มีวีตัถปุระสิงคเ์พื่่�อเป็นแหล้ง่ขอ้มีลู้สิำาหรับั
ผูม้ีสีิว่นไดส้ิว่นเสิยีหล้กัอ่�น ๆ เชีน่ เจา้หนา้ที�รัฐ นักวชิีาการ 
แล้ะองคก์รภิาคประชีาสิงัคมีตา่ง ๆ ที�ปฏิบิัตังิานเพื่่�อขบัั
เคล้่�อนความีเชี่�อมีโยงระหวา่งธิรุกจิแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีนใน
ทางปฏิบิัตั ิ
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ภิมูีภิิาคอาเซึ่ยีนมีคีวามีสิอดคล้อ้งใกล้ช้ีดิกบััความีหล้าก
หล้ายแล้ะพื่ล้วตัรทางดา้นเศรษฐกจิมีาชีา้นานแล้ว้ ในชีว่ง
หล้ายทศวรรษที�ผา่นมีา มีลู้คา่การล้งทนุแล้ะกระแสิการคา้
มีกีารขยายตวัเพื่ิ�มีมีากข่�น อยา่งไรกต็ามี ในหล้ายประเทศ 
การเตบิัโตทางเศรษฐกจิมีคีวามีเกี�ยวพัื่นกบัักรณีแหล้ง่นำ�าที�
เกดิการปนเป่�อน การตดัไมีท้ำาล้ายป่าที�เพื่ิ�มีข่�นอยา่งรวดเร็ว 
แล้ะมีล้พื่ษิทางอากาศที�เพื่ิ�มีข่�น ในบัางกรณี โครงการดา้น
โครงสิรา้งพื่่�นฐานขนาดใหญไ่ดน้ำาไปสิูค่วามีเสิ่�อมีโทรมี
ของสิิ�งแวดล้อ้มีแล้ะการบังัคบััยา้ยถิ�นที�อยู ่การผล้ติที�ตอ้ง
ใชีแ้รงงานจำานวนมีากกม็ีสีิว่นทำาใหเ้กดิสิภิาพื่แวดล้อ้มี
ที�เป็นอนัตรายในการทำางาน การแสิวงหาประโยชีนท์ี�ไมี่
ชีอบั ตล้อดจนการล้ะเมีดิสิทิธิใินดา้นอ่�น ๆ ซึ่่�งมีผีล้กระ
ทบัในระยะยาวตอ่ความีมีั�นคงแล้ะความีมีั�งคั�งของทั �งบัคุคล้ 
ครอบัครัว แล้ะชีมุีชีน 

ความีทา้ทายเหล้า่นี�สิว่นใหญถ่กูทำาใหแ้ยล่้งไปอกีจากการ
ล้ะเล้ยไมีป่ฏิบิัตัติามีพัื่นธิกรณีอยา่งเป็นรปูธิรรมีของทั �ง
รัฐบัาล้แล้ะภิาคธิรุกจิบัางสิว่นที�ดำาเนนิการในระดบััประเทศ
แล้ะระดบััโล้ก ภิายใตม้ีาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ การ
คุม้ีครองสิิ�งแวดล้อ้มี แล้ะสิทิธิมิีนุษยชีน รวมีถง่สิทิธิขิองเด็ก  
แรงงานขา้มีชีาต ิผูห้ญงิ แล้ะชีนพื่่�นเมีอ่ง Sime Darby กลุ้ม่ี
บัรษัิทจากมีาเล้เซึ่ยี ซึ่่�งถกูกล้า่วหาวา่ไดม้ีกีารล้ะเมีดิสิทิธิิ
มีนุษยชีนตั �งแตก่ารเขา้ยด่ที�ดนิในไล้บัเีรยี ไปจนถง่การ
ล้ะเมีดิสิทิธิขิองชีาวนาในอนิโดนเีซึ่ยี ไดด้ำาเนนิการเพื่่�อรับั
ผดิชีอบัตอ่การกระทำาของตนเอง โดยทำางานรว่มีกบััองคก์ร
ที�ดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนไมีแ่สิวงหาผล้กำาไรเพื่่�อสิรา้งความี
มีั�นใจวา่นโยบัายแล้ะแนวปฏิบิัตัขิองตนมีคีวามีสิอดคล้อ้ง
กบััหล้กัการชีี�แนะวา่ดว้ยธิรุกจิแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีนแหง่
สิหประชีาชีาต ิ(UNGP)8 นอกจากนี� ตามีที�สิ่�อไดม้ีกีารเปิด
เผยกรณีการล้ะเมีดิสิทิธิขิองแรงงานตา่งดา้วที�ทำางานในภิาค
อาหารแล้ะการประมีงของไทยในปี ค.ศ. 2015 ประเทศไทย
จง่ไดด้ำาเนนิการแกไ้ขปัญหาสิำาคญั เชีน่ สิทิธิใินที�ดนิ การ
ล้ะเมีดิสิทิธิแิรงงานตา่งดา้ว แล้ะการปฏิบิัตัติอ่ผูพ้ื่ทิกัษ์สิทิธิิ
มีนุษยชีน เป็นตน้

ตั �งแตปี่ ค.ศ. 2015 ผูพ้ื่ทิกัษ์สิทิธิมิีนุษยชีนกวา่ 400 คนได ้
ถกูขม่ีขู ่คกุคามี โจมีต ีแล้ะฆาตกรรมี9 บัคุคล้ดงักล้า่วสิว่น
ใหญป่ฏิบิัตังิานเพื่่�อปกป้องสิทิธิใินที�ดนิ ซึ่่�งทั�วโล้กตา่งมีี
ความีกงัวล้เพื่ิ�มีมีากข่�นในเร่�องนี� รวมีถง่มีกีารยกยอ่งบัทบัาท
ที�สิำาคญัของพื่วกเขาในการสิง่เสิรมิีการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดี

เป็นอยา่งมีาก ตามีที�มีกีารยอมีรับัจากคณะมีนตรสีิทิธิมิีนุษย
ชีนแหง่สิหประชีาชีาต1ิ0 ทั �งนี� ผูพ้ื่ทิกัษ์สิทิธิมิีนุษยชีนไมีไ่ด ้
ตอ่ตา้นภิาคธิรุกจิ ตามีที�ถกูกล้า่วอา้งอยูบ่ัอ่ยครั �ง พื่วกเขา
ใหก้ารสินับัสินุนภิาคธิรุกจิที�มีคีวามีรับัผดิชีอบั แล้ะบัอ่ยครั �ง
ยงัชีว่ยเป็นตวักล้างในการประสิานระหวา่งบัรษัิทแล้ะชีมุีชีน
อกีดว้ย

เมี่�อ UNGP ไดรั้บัการรับัรองในปี ค.ศ. 2011 ภิมูีภิิาคเอเชียี
ตะวนัออกเฉีียงใตเ้ป็นผูท้ี�ล้า้หล้งักวา่ภิมูีภิิาคอ่�น ๆ ในแงข่อง
การสิรา้งการตระหนักรูว้า่ธิรุกจิมีผีล้กระทบัตอ่สิทิธิมิีนุษยชีน
อยา่งไรบัา้ง อยา่งไรกต็ามี จากแผนพัื่ฒนาล้า่สิดุเมี่�อไมีน่าน
มีานี�แสิดงใหเ้ห็นถง่ความีกา้วหนา้อยา่งเป็นรปูธิรรมี รัฐบัาล้
ไทยไดม้ีกีารพัื่ฒนาแผนระดบััชีาตวิา่ดว้ยธิรุกจิกบััสิทิธิิ
มีนุษยชีน มีาเล้เซึ่ยีแล้ะอนิโดนเีซึ่ยีตา่งมีุง่มีั�นที�จะพัื่ฒนา
ยทุธิศาสิตรช์ีาตใินการนำา UNGP ไปปฏิบิัตั ิประเทศสิมีาชีกิ
อาเซึ่ยีนตา่งมีกีารแขง่ขนัอยา่งจรงิจังเพื่่�อกา้วไปสิูอ่นัดบััตน้ 
ๆ ของประเทศที�มีกีารขบััเคล้่�อนวาระแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีน

จากมีมุีมีองเร่�องงานหรอ่แรงงาน ความียั�งยน่ดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี 
เป็นสิิ�งสิำาคญัสิำาหรับัภิาคธิรุกจิ ในชีว่งหล้ายปีที�ผา่นมีา 
ความีถี�แล้ะความีรนุแรงของภิยัพื่บิัตัทิี�เพื่ิ�มีข่�นซึ่่�งมีคีวามีเกี�ยว
พัื่นกบัักจิกรรมีของมีนุษยส์ิง่ผล้ใหค้วามีอดุมีสิมีบัรูณล์้ดนอ้ย
ล้ง จากขอ้มีลู้ของ ILO11 ระบัวุา่ทกุ ๆ ปี ในระหวา่งปี ค.ศ. 
2000 ถง่ 2015 ภิยัพื่บิัตัทิี�เกดิข่�นหรอ่ที�รนุแรงข่�นจากฝีีมีอ่
มีนุษยซ์ึ่่�งมีผีล้กระทบัตอ่สิิ�งแวดล้อ้มีสิง่ผล้ใหเ้กดิการสิญูเสิยี
อายงุานทั�วโล้ก คดิเป็นรอ้ยล้ะ 0.8 ตอ่ปีทำางาน องคก์าร
สิหประชีาชีาตยิงัระบัดุว้ยวา่งาน 1.2 พัื่นล้า้นตำาแหน่งมีกีาร
พื่่�งพื่าอาศยัโดยตรงกบััการสิรา้งความียั�งยน่แล้ะการบัรหิาร
จัดการสิิ�งแวดล้อ้มีที�ดอียา่งมีปีระสิทิธิผิล้ โดยเฉีพื่าะงานใน
ภิาคเกษตรกรรมี การประมีง แล้ะการทำาป่าไมี ้งานในภิาค
สิว่นเหล้า่นี�ล้ว้นตอ้งมีกีารพื่่�งพื่ากระบัวนการทางธิรรมีชีาต ิ
เชีน่ การทำาใหอ้ากาศแล้ะนำ�าบัรสิิทุธิิ� การฟ่�นฟแูล้ะดแูล้
ดนิใหส้ิมีบัรูณ ์การผสิมีเกสิร การควบัคมุีศตัรพูื่ช่ี การปรับั
อณุหภิมูีใิหเ้หมีาะสิมี ตล้อดจนการป้องกนัพื่าย ุนำ�าทว่มี แล้ะ
แรงล้มี12

การล้ะเมีดิสิทิธิมิีนุษยชีนในโรงงาน ภิาคอาหารแล้ะการ
ประมีง รวมีถง่พื่่�นที�เพื่าะปล้กู กอ่ใหเ้กดิการถกเถยีงโตแ้ยง้
กนัในประเด็นของคณุคา่ทางสิงัคมีแล้ะบัทบัาททางการคา้
แล้ะการล้งทนุในการที�จะสินับัสินุนหรอ่ทำาล้ายคณุคา่เหล้า่นี�  

2. ความีทา้ทายแล้ะโอกาสิที�ภิาคธิรุกจิตอ้งเผชีญิ  

8. Zafirah Zein, ‘Why are companies in Southeast Asia Lagging on Human Rights’, 15 May 2019: available at https://www.eco-
business.com/news/why-are-companies-in-southeast-asia-lagging-on-human-rights/ 

9. Global Witness, ‘Defending Tomorrow’, July 2020, available at: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-
activists/defending-tomorrow/

10. ibid
11. International Labour Organization, World Employment and Social Outlook 2018 — Greening with Jobs
12. ibid
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13. Melissa Chong, ’The rising ride of regulations on Business and Human Rights: Could Asia be next?’, 13 Feb 2019, Eco-
Business, available at: https://www.eco-business.com/opinion/the-rising-tide-of-regulations-on-business-and-human-rights-
could-asia-be-next/

14. Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements, Feb 2018, available at: https://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2018/february/tradoc_156618.pdf 

15. ibid
16. Suzanne Spears, ‘Mandatory Human Rights Due Diligence Laws: Germany takes another step towards global value chain 

regulation’, 20 October 2020, available at: Mandatory Human Rights Due Diligence Laws: Germany takes another step 
towards global value chain regulation - Allen & Overy (allenovery.com). 

ประชีาชีนมีากกวา่ 40 ล้า้นคนยงัคงตกเป็นเหย่�อของแรงงาน
ทาสิยคุใหมี ่ซึ่่�ง 2 ใน 3 ของพื่วกเขาอาศยัอยูใ่นภิมูีภิิาค
เอเชียี โดยสิว่นใหญท่ำางานในอตุสิาหกรรมีที�ฝัีงล้ก่อยูใ่น
หว่งโซึ่อ่ปุทานโล้ก13

บัรษัิทตา่งชีาตหิล้ายแหง่ที�มีกีารจัดหาผล้ติภิณัฑ์แ์ล้ะ
วตัถดุบิัจากภิมูีภิิาคนี�ตา่งตอ้งเผชีญิกบััการขดุคุย้เพื่่�อตรวจ
สิอบัของสิ่�อในเชีงิล้บั โดยบัรษัิทที�ตั �งอยูใ่นสิหภิาพื่ยโุรป 
(EU) ที�ดำาเนนิการหรอ่จัดหาผล้ติภิณัฑ์จ์ากภิมูีภิิาคเอเชียี
ตะวนัออกเฉีียงใตไ้ดเ้ขา้ไปมีสีิว่นเกี�ยวขอ้งในเร่�องดงักล้า่ว
ในบัางกรณี ซึ่่�งสิง่ผล้ใหเ้กดิการเสิ่�อมีเสิยีชี่�อเสิยีงแล้ะการ
หยดุชีะงักของธิรุกจิหยดุ14 

หมีวดเอกสิารที�ไดม้ีกีารกำาหนดเน่�อหาที�เครง่ครัด ครอบัคล้มุี 
แล้ะกอ่ผล้ผกูพัื่นในดา้นการคา้แล้ะการพัื่ฒนาที�ยั�งยน่ ซึ่่�ง
ครอบัคล้มุีถง่ประเด็นดา้นแรงงานแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มีที�เกี�ยวขอ้ง
กบััความีสิมัีพัื่นธิท์างการคา้ กล้ายมีาเป็นพื่่�นฐานของความี
ตกล้งการคา้เสิรฉีีบับััใหมี ่ซึ่่�งมีทีั �งที�ไดบ้ัรรล้กุารตกล้งไป
แล้ว้หรอ่อยูร่ะหวา่งการเจรจา นอกจากนี� ยงัมีกีารเคล้่�อนไหว
ของภิาคประชีาสิงัคมีที�เพื่ิ�มีข่�นอยา่งรวดเร็วทั�วทั �งภิมูีภิิาค  
ซึ่่�งเสิยีงของพื่วกเขาที�เรยีกรอ้งใหบ้ัรษัิทออกมีาแสิดงความี
รับัผดิชีอบักไ็ดรั้บัการรับัฟังมีากข่�น นาย Ismail Wolff ผูร้ว่มี
กอ่ตั �งแล้ะกรรมีการบัรหิารของกลุ้ม่ีสิมีาชีกิรัฐสิภิาอาเซึ่ยีน
เพื่่�อสิทิธิมิีนุษยชีน (APHR) กล้า่ววา่ "แรงผล้กัดนัจากภิาค
ประชีาสิงัคมีที�เพื่ิ�มีข่�นทั �งในดา้นธิรุกจิแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีนนั�น
เป็นสิิ�งที�ไมีส่ิามีารถเพื่กิเฉียไดอ้ยา่งแน่แท”้ โดย APHR ได ้
กำาหนดประเด็นพื่จิารณาสิำาคญัในการบัรหิารจัดการธิรุกจิแล้ะ
ผล้ดำาเนนิงานดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนของพื่วกเขา15 

ปัจจบุันัทั�วโล้กมีแีนวโนม้ีในเร่�องการตรวจสิอบัสิทิธิมิีนุษยชีน 
อยา่งรอบัดา้นภิาคบังัคบัั โดยคณะกรรมีาธิกิารดา้นยตุธิิรรมี
แหง่ยโุรปไดใ้หค้ำามีั�นที�จะใหม้ีกีารตรากฎหมีายวา่ดว้ย
การตรวจสิอบัอยา่งรอบัดา้นในรัฐสิภิายโุรปเร็ว ๆ นี� แล้ะมีี
ขอ้บัง่ชีี�ชีดัเจนวา่กฎหมีายที�เสินอดงักล้า่วจะมีขีอบัเขตที�
ครอบัคล้มุี โดยมีคีวามีเป็นไปไดท้ี�จะบังัคบััใชีก้บัับัรษัิทที�ไมี่
ไดต้ั �งอยูใ่นสิหภิาพื่ยโุรป รวมีทั �งมีมีีาตรการล้งโทษสิำาหรับั 
ผูท้ี�ไมีป่ฏิบิัตัติามีดว้ย

กฎหมีายที�คล้า้ยกนันี�กำาล้งัไดรั้บัการพื่จิารณาอยูใ่นหล้าย
ประเทศในยโุรป เชีน่ กฎหมีายวา่ดว้ยการตรวจสิอบัอยา่ง
รอบัดา้นแหง่ชีาตขิองเยอรมีน ีซึ่่�งจะล้งโทษปรับับัรษัิทที�
จัดหาชีิ�นสิว่นหรอ่วสัิดใุนตา่งประเทศจากผูจั้ดหาสินิคา้แล้ะ

วตัถดุบิัที�ไมีป่ฏิบิัตัติามีมีาตรฐานขั �นพื่่�นฐานในดา้นสิทิธิิ
มีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มี เป็นตน้16

ในสิว่นของการตรวจสิอบัสิภิาพื่ภิมูีอิากาศอยา่งรอบัดา้น
อาจนำามีาซึ่่�งการใชีม้ีาตรการกดดนัเหนอ่กลุ้ม่ีธิรุกจิในเครอ่
ของบัรษัิทได ้โดยในกรณีที�รา้ยแรงมีาก คอ่การถอนตวัจาก
โครงการแล้ะการล้งทนุที�ไมีอ่าจมีกีารบัรรเทาผล้กระทบัที�
เกี�ยวขอ้งกบััสิภิาพื่ภิมูีอิากาศที�เกดิข่�นจากโครงการหรอ่การ
ล้งทนุนั�นได ้บัรษัิทสิามีารถเตรยีมีตวัรับัมีอ่ไดอ้ยา่งดทีี�สิดุ
สิำาหรับัการพัื่ฒนาทางกฎหมีายแล้ะกระบัวนการยตุธิิรรมีที�
กำาล้งัจะเกดิข่�น โดยการใหค้วามีสิำาคญัในเร่�องการบัรหิาร
ความีเสิี�ยงแล้ะการบัรูณาการโดยใชีแ้นวทางแล้ะขอ้เสินอ
แนะตา่ง ๆ ที�มีอียูอ่ยา่งเต็มีที�

แผนพัื่ฒนาเหล้า่นี�มีแีนวโนม้ีที�จะสิง่ผล้กระทบัตอ่ภิาคธิรุกจิ
ในภิมูีภิิาคอาเซึ่ยีน โดยเฉีพื่าะภิาคธิรุกจิที�มีสีิว่นรว่มีกบัั
บัรษัิทในฝัี�งตะวนัตก แล้ะธิรุกจิที�เป็นสิว่นหน่�งของหว่งโซึ่่
มีลู้คา่โล้ก บัรษัิทที�กำาล้งัดำาเนนิธิรุกจิใหเ้ป็นไปตามีความี
คาดหวงัที�กำาหนดไวใ้น UNGP อยูแ่ล้ว้ จะอยูใ่นตำาแหน่ง
ที�ดทีั �งในการปฏิบิัตัเิป็นไปตามีกฎหมีายทั �งในปัจจบุันัแล้ะ
ที�กำาล้งัจะมีขี่�น ตล้อดจนความีคาดหวงัของคูค่า้ทางธิรุกจิ 
บัรษัิทที�ใหค้วามีสิำาคญักบััสิทิธิมิีนุษยชีนในหว่งโซึ่ค่ณุคา่
ของตนยอ่มีมีคีวามีไดเ้ปรยีบัเหนอ่บัรษัิทอ่�น ๆ เมี่�อจะมีองหา
ผูซ้ึ่ ่�อแล้ะนักล้งทนุจากตา่งประเทศ ทั �งนี� โดยกรอบัแผนงาน
แบับัมีสีิภิาพื่บังัคบััแล้ะไมีม่ีสีิภิาพื่บังัคบััประกอบัดว้ย UNGP, 
แนวทางสิำาหรับัวสิิาหกจิขา้มีชีาตขิององคก์ารเพื่่�อความีรว่มี
มีอ่ทางเศรษฐกจิแล้ะการพัื่ฒนา (OECD), ขอ้ตกล้งโล้ก
แหง่สิหประชีาชีาต,ิ วาระการพัื่ฒนาที�ยั�งยน่ ค.ศ. 2030 แล้ะ
เป้าหมีายการพัื่ฒนาที�ยั�งยน่ที�เกี�ยวขอ้ง (SDG), คำาสิั�งการ
รายงานที�ไมีเ่กี�ยวขอ้งกบััการเงนิแหง่สิหภิาพื่ยโุรป แล้ะพื่ระ
ราชีบัญัญัตวิา่ดว้ยแรงงานทาสิยคุใหมีแ่หง่สิหราชีอาณาจักร 
(UK) 

แมีจ้ะมีคีวามีทา้ทาย แตว่าระในเร่�องธิรุกจิแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีน 
ยงัคงเตบิัโตในภิมูีภิิาคเอเชียีตะวนัออกเฉีียงใตอ้ยู ่บัรษัิท
ตา่ง ๆ มีหีนา้ที�รับัผดิชีอบัมีากข่�นในการที�จะรับัมีอ่กบััความี
ทา้ทายดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนอยา่งมีปีระสิทิธิผิล้ แล้ะเห็นถง่
ประโยชีนท์างธิรุกจิที�เกดิจากการทำาเชีน่นั�น สิทิธิใินการมีี
สิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดไีดน้ำามีาซึ่่�งมีติใินดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีของสิทิธิิ
พื่ล้เมีอ่ง วฒันธิรรมี เศรษฐกจิ การเมีอ่ง แล้ะสิงัคมี แล้ะ
ปกป้องปัจจัยหล้กัของสิิ�งแวดล้อ้มีทางธิรรมีชีาตทิี�นำามีาซึ่่�ง
ชีวีติที�มีศีกัดิ�ศร ี
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แมีจ้ะมีรีายงานเชีงิล้บัเกี�ยวกบััการปฏิบิัตัทิี�ไมีก่อ่ใหเ้กดิความี
ยั�งยน่ของภิาคธิรุกจิจำานวนมีากในอาเซึ่ยีน แตก่็ยงัมีกีารรเิริ�มี
การพัื่ฒนาแบับัยั�งยน่ที�สิามีารถเป็นตวัอยา่งที�ดไีด ้ซึ่่�งภิาค
เอกชีนเป็นผูเ้ขา้มีามีบีัทบัาทในเร่�องดงักล้า่ว ฟิล้ปิปินสิใ์น
ฐานะประเทศที�เป็นเกาะที�มีภีิยัพื่บิัตัเิกดิข่�นบัอ่ยครั �ง มีชีีมุีชีน
ที�สิามีารถปรับัตวัเขา้กบััสิถานการณไ์ดเ้ป็นอยา่งด1ี7 สิงิคโปร์
ไดส้ิรา้งแล้ะรักษาภิาคเศรษฐกจิการบัรกิารที�มีกีารล้ดปรมิีา
รณการใชีท้รัพื่ยากรล้งอยา่งมีาก เมียีนมีารน์ำากล้ยทุธิส์ิง่
เสิรมิีสิงัคมีคารบ์ัอนตำ�าระดบััชีาตมิีาใชีก้อ่นความีตกล้งปารสีิ
วา่ดว้ยสิภิาพื่ภิมูีอิากาศ18 'เศรษฐกจิพื่อเพื่ยีง' ของไทย19 
นโยบัายเทคโนโล้ยสีิเีขยีวของมีาเล้เซึ่ยี20 แล้ะโครงการ

3. ตวัอยา่งที�ดจีากในภิมูีภิิาคแล้ะที�อ่�น ๆ  

คนขดุแรแ่บักแรก่ำามีะถนัจากเมีอ่งคาวาอเีจี�ยน อนิโดนเีซึ่ยี 
M+M Photographers/Flickr (สิงวนล้ขิสิทิธิิ�)

การใชีช้ีวีติแบับัยด่หยุน่ของเวยีดนามี21 ทั �งหมีดนี�ล้ว้นแล้ว้
แตต่อบัสินองตอ่ความีตอ้งการของโล้กในการล้ดผล้กระ
ทบัของความีกา้วหนา้ทางเศรษฐกจิแล้ะสิงัคมีที�มีตีอ่ความี
เสิ่�อมีโทรมีของสิิ�งแวดล้อ้มี ประเทศเหล้า่นี�ล้ว้นสิง่เสิรมิีการ
สิรา้งสิรรคเ์ศรษฐกจิแนวใหมีแ่ล้ะยั�งยน่ บัทเรยีนที�ไดรั้บัจาก
ประเทศเหล้า่นี�เกี�ยวกบััประสิทิธิภิิาพื่ของการใชีท้รัพื่ยากร 
การพื่่�งพื่าตนเอง แล้ะนวตักรรมีทอ้งถิ�นสิามีารถเป็นแนวทาง
ใหภ้ิาคธิรุกจิอ่�น ๆ ในการพัื่ฒนาความียั�งยน่รวมีไปถง่การ
ผนวกรวมีเร่�องความีเป็นอยูท่ี�ดขีองประชีาชีน เขา้กบััสิทิธิใิน
การมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดี

17. Carla Selina Baybay, Richard Hindmarsh, ‘Resilience in the Philippines through effective community engagement’, Australian 
Journal of Emergency Management, Jan 2019, available at: Community and resilience in the Philippines | AJEM Research 
(aidr.org.au)

18. Myanmar Climate Change Strategy and Action Plan 2017-2030Building_Climate_Resilience_in_Southeast_Asia.pdf
19. Oxford Business Group, ‘Principles of sufficiency economy at work in Thailand’s agriculture sector’, available at:  https://

oxfordbusinessgroup.com/analysis/thinking-local-sufficiency-economy-principles-are-clearly-visible-agriculture
20. Kamarudin Abu Bakar, Mohd Fazli Mohd Sam, Md Nor Hayati Tahir, Ismi Rajani, Norhana Muslan, ‘Green Technology 

Compliance in Malaysia for Sustainable Business Development’, Journal of Global Management 2(1), Jul 2011: available at: 
http://eprints.utem.edu.my/id/eprint/9608/1/2011_Journal_kamarudin.pdf

21.  Eileen Gallagher, Building Climate Resilience in Southeast Asia - A Framework for Private Sector Action, Sep 2018, BSR, 
available at:  https://www.bsr.org/reports/BSR_Building_Climate_Resilience_in_Southeast_Asia.pdf
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ผู้้ผู้้ล้ตินำ �ามีนัปาล้ม์ีชั้ ั�นนำาต ั�งเป้าสินบัสินนุงบประมีาณ 1 พันัล้า้นดอล้ล้ารส์ิหรฐั
เพัื�อกิารอนรุกัิษ์ป่์าไมีใ้นเอเชั้ยีตะวนัออกิเฉียีงใต ้

ในเดอ่นเมีษายน ค.ศ. 2021 เนสิทเ์ล้ป่ระกาศใหก้ารสินับัสินุนการคุม้ีครองแล้ะฟ่�นฟพูื่่�นที�ป่าเขตรอ้นกวา่ 
500,000 เฮกตารใ์นภิมูีภิิาคเอเชียีตะวนัออกเฉีียงใต ้ผา่นการเปิดตวัโครงการ Rimba Collective ซึ่่�งเป็น
โครงการรเิริ�มีดา้นการอนุรักษ์ป่าของภิาคเอกชีนที�ใหญท่ี�สิดุเทา่ที�เคยมีมีีาในภิมูีภิิาคเอเชียีตะวนัออกเฉีียงใต ้
การเคล้่�อนไหวนี�มีวีตัถปุระสิงคเ์พื่่�อสินับัสินุนเงนิ 1 พัื่นล้า้นดอล้ล้ารส์ิหรัฐใหก้บััการคุม้ีครองแล้ะฟ่�นฟปู่าไมีใ้น
เอเชียีตะวนัออกเฉีียงใตต้ล้อดระยะเวล้า 25 ปี โครงการนี�ไดรั้บัการพัื่ฒนาโดย Lestari Capital โดยรว่มีมีอ่กบัั
พัื่นธิมีติรผูร้ว่มีกอ่ตั �ง อ่�น ๆ เชีน่ Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble แล้ะ Wilmar 

โครงการ Rimba Collective ใหค้วามีสินับัสินุนความีพื่ยายามีของอตุสิาหกรรมีนำ�ามีนัปาล้ม์ีที�จะยตุกิารตดัไมี ้
ทำาล้ายป่าดว้ยการใหเ้งนิทนุสินับัสินุนโครงการอนุรักษ์แล้ะฟ่�นฟหูว่งโซึ่อ่ปุทาน ความีคดิรเิริ�มีนี�มีเีป้าหมีาย
เพื่่�อการล้งทนุในดา้นการอนุรักษ์ป่าไมีซ้ึ่ ่�งจะสินับัสินุนการคุม้ีครองป่าไมีไ้ปพื่รอ้มีกนั ตล้อดจนเพื่่�อการพัื่ฒนา
เศรษฐกจิแล้ะการสิรา้งงานใหก้บััชีมุีชีนทอ้งถิ�น  ความีคดิรเิริ�มีนี�จะมีุง่เนน้ไปที�โครงการตา่ง ๆ ในอนิโดนเีซึ่ยี
กอ่นจะขยายไปสิูโ่ครงการอ่�น ๆ ทั�วทั �งภิมูีภิิาคเอเชียีตะวนัออกเฉีียงใต ้โฆษกของเนสิทเ์ล้ก่ล้า่ววา่ การมีสีิว่น
รว่มีในโครงการ Rimba Collective จะชีว่ยใหบ้ัรษัิทสิามีารถเรง่ขดีความีพื่ยายามีเชีงิรกุในการคุม้ีครองป่าไมี ้
แล้ะพื่่�นที�ป่าพื่ร ุรวมีไปถง่สิทิธิมิีนุษยชีนได ้

Crystal International Group Limited 

ผูผ้ล้ติเสิ่�อผา้จากฮอ่งกงรายนี�มีโีรงงานผล้ติประมีาณ 20 แหง่ ครอบัคล้มุีใน 5 ประเทศ ไดแ้ก ่เวยีดนามี จนี 
กมัีพื่ชูีา บังักล้าเทศ แล้ะศรลี้งักา กลุ้ม่ีบัรษัิทนี�ใหค้วามีสิำาคญักบััความียั�งยน่แล้ะไดรั้บัการจัดอยูใ่นอนัดบััที� 17 
จากทั �งหมีด 50 บัรษัิทในล้สิิตร์ายชี่�อบัรษัิท 'Change the World' ของนติยสิารธิรุกจิ Fortune ในปี 2016 ซึ่่�ง
ล้สิิตร์ายชี่�อนี�ประกอบัดว้ยบัรษัิทตา่ง ๆ ทั�วโล้กที�ไดอ้ทุศิตนตอ่สิงัคมีแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มีอยา่งมีนัียสิำาคญั Crystal 
International ยงัไดรั้บัเล้อ่กโดยองคก์ร The World Benchmarking Alliance ใหเ้ป็นหน่�งใน 2,000 บัรษัิท
ที�ทรงอทิธิพิื่ล้ที�สิดุที�ทำางานเพื่่�ออนาคตที�ยั�งยน่ โดย Alliance จะพื่จิารณาผล้งานของบัรษัิทตามีเป้าหมีาย
การพัื่ฒนาที�ยั�งยน่ (SDG) แล้ะใหก้ารยกยอ่งบัรษัิทที�ทรงอทิธิพิื่ล้แล้ะศกัยภิาพื่มีากที�สิดุที�จะสิามีารถกา้วไปสิู่
อนาคตที�ยั�งยน่ยิ�งข่�น    รางวลั้เหล้า่นี�เป็นการยกยอ่งในความีพื่ยายามีอยา่งตอ่เน่�องของ Crystal International 
Group ในดา้นนวตักรรมีแล้ะความียั�งยน่ตล้อด 50 ปีของกลุ้ม่ีบัรษัิทในอตุสิาหกรรมีเสิ่�อผา้ 
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Rainforest Alliance สินบัสินนุพันัธุกิรณีทางธุรุกิจิที�มีคีวามีรบัผู้ดิชั้อบของ
บรษิ์ทัตา่ง ๆ 

Rainforest Alliance เป็นองคก์รระดบััสิากล้ที�ไมีแ่สิวงหาผล้กำาไรที�ใหค้วามีคุม้ีครองป่าไมีแ้ล้ะความีหล้าก
หล้ายทางชีวีภิาพื่ผา่นรปูแบับัของการรับัรอง การบัรหิารจัดการภิมูีทิศัน ์การสินับัสินุนสิมัีพัื่นธิ ์แล้ะบัรกิารดา้น
หว่งโซึ่อ่ปุทาน ในปี ค.ศ. 2018 Alliance ไดค้วบัรวมีกบัั UTZ ซึ่่�งเป็นผูน้ำาดา้นการรับัรองความียั�งยน่อกีราย
หน่�งเพื่่�อใหเ้ป็นองคก์รเดยีวที�ใหญข่่�น มีาตรฐานใหมีน่ี�เปิดตวัในปี ค.ศ. 2020 แล้ะจะมีผีล้ในเดอ่นกรกฎาคมี 
ค.ศ. 2021 ในฟารม์ีที�ไดรั้บัการรับัรองจาก Rainforest Alliance ทั�วโล้ก  

การใหก้ารรับัรองถอ่เป็นเคร่�องมีอ่ที�มีปีระสิทิธิภิิาพื่สิำาหรับัภิาคธิรุกจิเพื่่�อจัดการกบััภิยัคกุคามีเรง่ดว่นตอ่ประชีาชีน 
แล้ะธิรรมีชีาต ิแตร่ะบับัของการใหก้ารรับัรองดงักล้า่วเพื่ยีงอยา่งเดยีวนั�นไมีส่ิามีารถจัดการปัญหาเชีงิระบับัใน
การผล้กัดนัเร่�องการคุม้ีครองแรงงานยากไรแ้ล้ะการล้ะเมีดิสิทิธิมิีนุษยชีนในหว่งโซึ่อ่ปุทานได ้การใหก้ารรับัรอง
ไมีใ่ชีว่ธิิกีารที�จะแกไ้ขปัญหาทั �งหมีดได ้หากมีกีารจำาแนกปัญหาเชีงิระบับัแล้ว้พื่บัวา่มีกีารปฏิบิัตัทิี�ไมีเ่ป็นไป
ตามีขอ้กำาหนดมีาตรฐานแล้ะไมีส่ิามีารถแกไ้ขได ้หรอ่มีกีารล้ะเมีดิสิทิธิมิีนุษยชีน อาจสิง่ผล้ใหฟ้ารม์ีถกูถอนการ
รับัรอง สิำาหรับัเร่�องของการใชีแ้รงงานเด็กในหว่งโซึ่อ่ปุทานจะไมีไ่ดส้ิง่ผล้ทำาใหม้ีกีารถอนการรับัรองในทนัท ี
เน่�องจาก Rainforest Alliance ตอ้งการมีุง่เนน้ไปที�การแกไ้ขกอ่น หากเป็นไปได ้

Alliance ยน่ยนัวา่แบัรนดท์ี�ใหก้ารสินับัสินุนที�ใหค้วามีสิำาคญักบััหล้กัจรยิธิรรมีโดยเล้อ่กที�จะย่�นขอการรับัรอง
ตั �งแตแ่รกนั�นเป็นการสิง่ขอ้ความีที�สิำาคญัออกไปทั�วโล้ก ซึ่่�งคอ่การเนน้ยำ�าถง่ความีตั �งใจจรงิที�จะ 'ทำาสิิ�งที�ถกู
ตอ้ง’ พัื่นธิกรณีที�มีคีวามีหมีายในเร่�องแนวปฏิบิัตัใินการจัดซึ่่�ออยา่งมีคีวามีรับัผดิชีอบัจะตอ้งถกูยกเป็นประเด็น
หล้กัในหวัขอ้การสินทนาใด ๆ เกี�ยวกบััธิรุกจิแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีน ในภิมูีภิิาคเอเชียี Rainforest Alliance ทำางาน
รว่มีกบััชีมุีชีนฟารม์ีแล้ะป่าไมีท้ั�วอนิโดนเีซึ่ยี อนิเดยี ศรลี้งักา เวยีดนามี เมียีนมีาร ์แล้ะจนี
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4. ภิาพื่รวมีทั�วโล้ก 

เอเชียีตะวนัออกเฉีียงใตเ้ป็นภิมูีภิิาคที�ตอ้งเผชีญิกบััความี
ทา้ทายทางสิงัคมีแล้ะระบับันเิวศอยา่งไมีเ่คยปรากฏิมีา
กอ่น ซึ่่�งมีผีล้กระทบัตอ่สิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มี  
นอกจากนี� วกิฤตดา้นสิขุภิาพื่ สิงัคมี แล้ะเศรษฐกจิที�เกดิจาก 
COVID-19 นั�น “กล้ายเป็นวกิฤตดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนอยา่ง
รวดเร็ว”22 ดงันั�น การดำาเนนิธิรุกจิอยา่งมีคีวามีรับัผดิชีอบัจง่
มีคีวามีสิำาคญัมีากข่�น ในแงข่องความีเสิี�ยงในดา้นชี่�อเสิยีง
แล้ะการดำาเนนิการทางกฎหมีายที�มีนัียสิำาคญัที�เพื่ิ�มีมีากข่�น 
การเริ�มีฟ่�นตวัทางเศรษฐกจิอกีครั �งจะทำาใหผู้น้ำาในภิาคธิรุกจิ
ตอ้งทั �งสิรา้งสิรรคน์วตักรรมีใหมี ่แล้ะพื่ล้กิฟ่�นกล้บััคน่ใหด้ี
กวา่เดมิี โดยเฉีพื่าะอยา่งยิ�งในเร่�อง ‘การเทา่ทนัตอ่สิภิาพื่ภิมูีิ
อากาศ’ (smart climate) ภิาคธิรุกจิที�มีวีสิิยัทศันซ์ึ่ ่�งจัดการ
กบััความีเสิี�ยงแล้ะโอกาสิดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีอยา่งจรงิจังยอ่มีจะ
สิามีารถเตรยีมีความีพื่รอ้มีสิำาหรับัอนาคตที�ยั�งยน่แล้ะกล้าย
เป็นสิว่นหน่�งของการแกปั้ญหาได ้ในหล้ายองคก์รไดน้ำา

แนวคดิเร่�อง 'การเปล้ี�ยนผา่นที�เป็นธิรรมี (just transition)’23 
มีาปรับัใชีใ้นสิว่นที�เกี�ยวกบััความียตุธิิรรมีในดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี
แล้ะสิภิาพื่ภิมูีอิากาศ โดยการมีุง่เนน้ใหค้วามีกระจา่งในเร่�อง
ผล้กระทบัที�มีตีอ่สิงัคมีของการเปล้ี�ยนแปล้งสิภิาพื่ภิมูีอิากาศ 
ในปี ค.ศ. 2019 รัฐมีนตรแีรงงานอาเซึ่ยีนยน่ยนัพัื่นธิกรณี
ของอาเซึ่ยีนที�จะ 'บัรรล้คุวามีเขา้ใจที�ดขี ่�นเกี�ยวกบััผล้กระทบั 
ของอาชีพีื่แล้ะทกัษะงานสิเีขยีวตอ่สิิ�งแวดล้อ้มีแล้ะตล้าด
แรงงานระหวา่งประเทศสิมีาชีกิอาเซึ่ยีน รวมีทั �งเพื่่�อสิง่เสิรมิี
ความีสิำาคญัของเศรษฐกจิที�ยั�งยน่ในดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแล้ะ
สิงัคมีโดยมีวีตัถปุระสิงคข์องการสิรา้งงาน’24

การผนวก UNGP เขา้กบััการดำาเนนิการตามีเป้าหมีายการ
พัื่ฒนาที�ยั�งยน่ (SDG) แล้ะกระบัวนการในการรับัผดิชีอบัของ
พื่วกเขาจะสิามีารถชีว่ยในการวดัประสิทิธิผิล้แล้ะความีรับัผดิ
ชีอบัของภิาคเอกชีนได ้

22. António Guterres, ‘We are all in this Together: Human Rights and COVID-19 Response and Recovery, 23 Apr 2020, available 
at: <https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response-
and

23. Edouard Morena, Dimitris Stevis, Rebecca Shelton, Dunja Krause, Hadrian Mertins-Kirkwood, Vivian Price, Diego Azzi, and 
Nicole Heimerich, ‘Mapping Just Transition (s) to a Low-Carbon World’, Dec 2018, available at: Mapping Just Transition(s) to a 
Low-Carbon World | Events | UNRISD

24. ASEAN Declaration on Promoting Green Jobs for Equity and Inclusive Growth of ASEAN Community 2018; ASEAN Labour 
Ministers’ Joint Statement on Green Initiative to the 108th International Labour Conference 2018, available here: Final-
Adopted-ASEAN-Labour-Ministers-Joint-Statement-on-Green-Initiative....pdf’
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25. https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy
26. https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter, 2021
27. ibid

ทางดา้นสิากล้นั�น นักล้งทนุตา่งแสิดงความีพื่ง่พื่อใจตอ่
บัรษัิทที�มีคีวามีมีุง่มีั�นมีากกวา่ในดา้นความียั�งยน่ เพื่ราะเหตุ
จากความีกงัวล้เกี�ยวกบััการเปล้ี�ยนแปล้งสิภิาพื่ภิมูีอิากาศ
แล้ะความีจำาเป็นในการเปล้ี�ยนผา่นไปสิูเ่ศรษฐกจิสิเีขยีว
เป็นตวัผล้กัดนั25 ในขณะเดยีวกนั รัฐบัาล้ตา่ง ๆ ก็กำาล้งั
พื่จิารณาในเร่�องภิาษีนำาเขา้จากประเทศที�กอ่ใหเ้กดิกา๊ซึ่
คารบ์ัอนไดออกไซึ่ดใ์นปรมิีาณที�สิงู ตวัอยา่งเชีน่ นาย Larry 
Fink ซึ่อีโีอของ BlackRock ผูจั้ดการกองทนุที�ใหญท่ี�สิดุ
ในโล้ก กำาหนดใหค้วามีเสิี�ยงจากสิภิาพื่ภิมูีอิากาศเป็นความี
เสิี�ยงดา้นการล้งทนุ26 แมีใ้นชีว่งการระบัาดของ COVID-19 

ในปี ค.ศ. 2020 บัรษัิทที�มีคีวามีมีุง่มีั�นซึ่่�งไดม้ีสีิว่นรว่มี
บัรรเทาการปล้อ่ยมีล้พื่ษิของตน สินับัสินุนงานดา้นการปรับั
เปล้ี�ยนสิภิาพื่ภิมูีอิากาศรวมีทั �งล้งทนุในเทคโนโล้ยคีารบ์ัอน
ตำ�า กไ็ดแ้สิดงใหเ้ห็นถง่ผล้งานดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี สิงัคมี แล้ะ
ธิรรมีาภิบิัาล้ (ESG) ที�ดขี ่�นของตน ทั �งยงัมีปีระสิทิธิภิิาพื่การ
ดำาเนนิงานเหนอ่กวา่คูแ่ขง่อกีดว้ย27 ในสิว่นของ 'การแขง่ขนั
สิูจ่ดุสิงูสิดุ' นี� ภิมูีภิิาคเอเชียีตะวนัออกเฉีียงใตย้งัไมีไ่ดแ้สิดง
ใหเ้ห็นถง่ความีเขม้ีขน้แล้ะความีรว่มีมีอ่ในการดำาเนนิการแต่
อยา่งใด
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28. The Duty of Vigilance Act 2017, available at: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00003429062
6&categorieLien=id

29. The Child Labour Due Diligence Law 2016-2017, available at https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170207/gewijzigd_
voorstel_van_wet

30. The Business & Human Rights Resources Centre tracks emerging legislation and civic movements: https://www.business-
humanrights.org/en/national-movements-for-mandatory-human-rights-due-diligence-in-european-countries

UNGP ซึ่่�งเสิรมิีดว้ยคำาแนะนำาของ OECD แล้ะ ILO ระบัุ
ชีดัเจนวา่ภิาคธิรุกจิตอ้งมีคีวามีรับัผดิชีอบัในการเคารพื่สิทิธิิ
มีนุษยชีน บัรษัิทตา่ง ๆ อาจมีกีารล้ะเมีดิสิทิธิมิีนุษยชีนได ้
หล้ายวธิิ ีไมีว่า่จะโดยการดำาเนนิงานของตนเองหรอ่โดยผา่น
ความีสิมัีพัื่นธิท์างธิรุกจิกบััซึ่พัื่พื่ล้ายเออร ์พัื่นธิมีติรผูร้ว่มีทนุ 
บัรษัิทในเครอ่ หรอ่ล้กูคา้ สิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดแีล้ะ
ยั�งยน่นั�นไดรั้บัการยอมีรับัแล้ว้ แตย่งัคงมีสีิ ิ�งจำาเป็นที�จะตอ้ง
ดำาเนนิการอกีมีากเพื่่�อใหส้ิทิธินิี�ไดรั้บัการเคารพื่แล้ะปฏิบิัตั ิ
ตามีในทกุประเทศแล้ะทกุอตุสิาหกรรมี

เจตจำานงทางการเมีอ่งที�เกดิจาก UNGP ไดท้ำาใหน้ติทิศัน์
เกี�ยวกบััสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะการตรวจสิอบัสิิ�งแวดล้อ้มีอยา่ง
รอบัดา้นเปล้ี�ยนแปล้งไปอยา่งมีนัียสิำาคญัในชีว่งไมีก่ี�ปีที�
ผา่นมีา ตวัอยา่งเชีน่ UNGP ถกูสิะทอ้นใหเ้ห็นในการตรา
กฎหมีายวา่ดว้ยการตรวจสิอบัสิทิธิมิีนุษยชีนอยา่งรอบัดา้น
ภิาคบังัคบััในฝีรั�งเศสิ28 แล้ะเนเธิอรแ์ล้นด2์9 นอกจากนี� ยงั 
มีกีารเคล้่�อนไหวระดบััชีาตใินการตรากฎหมีายวา่ดว้ยการ
ตรวจสิอบัอยา่งรอบัดา้นภิาคบังัคบััในอกีหล้ายประเทศ เชีน่  
เยอรมีน ีฟินแล้นด ์ออสิเตรยี เดนมีารก์ แล้ะสิวติเซึ่อรแ์ล้นด3์0  

5. ธิรุกจิแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีน – เป้าประสิงคส์ิำาคญั 
    ทางธิรุกจิ 

อาสิาสิมีคัรพื่ล้กิฟ่�นป่าชีายเล้นในประเทศไทย Piyawat Nandeenopparit/Shutterstock 
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UNGP ยงัสิะทอ้นใหเ้ห็นในความีตอ้งการในทางกฎหมีาย
เพื่่�อบังัคบััใหม้ีกีารเปิดเผยความีเสิี�ยงดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนเป็น 
การเฉีพื่าะ-การเป็นทาสิยคุใหมีใ่นหว่งโซึ่อ่ปุทานของบัรษัิท-
ในสิหราชีอาณาจักร31 ออสิเตรเล้ยี32 แล้ะแคล้ฟิอรเ์นยี33 
แล้ะยงัมีกีารเสินอกฎหมีายในล้กัษณะเดยีวกนัในฮอ่งกง34 
แล้ะแคนาดา35 ดว้ย 

ภิาคธิรุกจิควรมีนีโยบัายแล้ะกระบัวนการที�เหมีาะสิมีตามี
ขนาดแล้ะสิถานะของตน ซึ่่�งรวมีถง่กระบัวนการตรวจสิอบั

31. The Modern Slavery Act 2015, available at: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted
32. Modern Slavery Act 2018, available at: https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153
33. The California Transparency in Supply Chains Act 2015, available at: https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/sb657/

resource-guide.pdf
34. Business & Human Rights Resource Centre, ‘Hong Kong: lawmakers push for anti-slavery law’, 9 Jan 2019: available at: 

https://www.business-humanrights.org/en/hong-kong-lawmakers-push-for-anti-slavery-law
35. Bill S-211 An Act to enact the Modern Slavery Act and to amend the Customs Tariff, 2020 (Proposed), available at: https://

www.parl.ca/DocumentViewer/en/43-1/bill/S-211/first-reading

สิทิธิมิีนุษยชีนอยา่งรอบัดา้นเพื่่�อที�จะใชีจ้ะจำาแนก ป้องกนั 
บัรรเทา แล้ะพื่จิารณาถง่วธิิกีารที�จะจัดการกบััผล้กระทบั
เชีงิล้บัในดา้นสิทิธิมิีนุษยชีน ปัจจัยตา่ง ๆ เชีน่ แรงกดดนั
จาก NGO ความีใสิใ่จของผูบ้ัรโิภิค การตรวจสิอบัของสิ่�อ 
การแทรกแซึ่งดา้นกฎระเบัยีบั แล้ะเทคโนโล้ยใีหมี ่ๆ เป็นตน้ 
กทำาใหบ้ัรษัิทตา่ง ๆ ปกปิดขอ้มีลู้ไดย้ากข่�น หากไมีม่ีี
กระบัวนการใด ๆ ที�มีปีระสิทิธิผิล้ กจ็ะมีคีวามีเป็นไปไดส้ิงูที�
ปัญหาในหว่งโซึ่อ่ปุทานจะถกูตรวจสิอบัขดุคุย้อยา่งล้ะเอยีด 
ไมีว่า่จะอยูท่ี�ใดในโล้กกต็ามี
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6. กระแสิความีเปล้ี�ยนแปล้งที�เพื่ิ�มีข่�นของกฎ 
    ระเบัยีบัวา่ดว้ยธิรุกจิแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีนใน 
    เอเชียีตะวนัออกเฉีียงใต ้

หน่�งในการเปล้ี�ยนแปล้งที�สิำาคญัที�สิดุของศตวรรษที� 21 คอ่
การยอมีรับัถง่ความีเชี่�อมีโยงระหวา่งธิรุกจิกบััสิทิธิมิีนุษยชีน
ที�เพื่ิ�มีมีากข่�น ในทางการตอบัรับั รัฐบัาล้หล้ายประเทศใน
ภิมูีภิิาคเอเชียีแปซึ่ฟิิกไดพั้ื่ฒนา หรอ่อยูร่ะหวา่งการพัื่ฒนา – 
แผู้นปฏิบิตักิิารระดบัชั้าต ิ(NAP) วา่ดว้ยธุรุกิจิแล้ะสิทิธุิ
มีนษุ์ยชั้น ในเดอ่นสิงิหาคมี ค.ศ. 2018 เกาหล้ใีตป้ระกาศ
แผนปฏิบิัตักิารแหง่ชีาตวิา่ดว้ยการสิง่เสิรมิีแล้ะคุม้ีครองสิทิธิิ
มีนุษยชีน ซึ่่�งประกอบัดว้ยหมีวดเร่�องที�วา่ดว้ยธิรุกจิกบััสิทิธิิ
มีนุษยชีน ในเดอ่นตลุ้าคมี ค.ศ. 2019 ไทยเป็นประเทศแรก
ในเอเชียีแปซึ่ฟิิกที�ไดป้ระกาศแผนปฏิบิัตักิารแหง่ชีาตวิา่ดว้ย
ธิรุกจิกบััสิทิธิมิีนุษยชีนโดยเฉีพื่าะ ตามีมีาดว้ยญี�ปุ่ น ซึ่่�งได ้
ประกาศแผนปฏิบิัตักิารระดบััชีาตใินเดอ่นตลุ้าคมี ค.ศ. 2020 
มีรีายงานวา่อนิเดยี อนิโดนเีซึ่ยี ญี�ปุ่ น มีาเล้เซึ่ยี มีองโกเล้ยี 
แล้ะปากสีิถานกำาล้งัอยูใ่นขั �นตอนของการพัื่ฒนาแผนปฏิบิัตั ิ
การระดบััชีาต3ิ6 นอกจากนี� ยงัมีกีารรเิริ�มีที�ไมีใ่ชีส่ิว่นของ
ภิาครัฐในการที�จะสิง่เสิรมิีดา้นธิรุกจิแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีนผา่น
กจิกรรมี ตา่ง ๆ เชีน่ การจัดอบัรมีใหก้บัับัรษัิท เป็นตน้ 

บัรษัิทที�มีวีสิิยัทศันไ์ดเ้ริ�มีผนวกเอาความีใสิใ่จในเร่�องสิทิธิิ
มีนุษยชีนเขา้กบััการดำาเนนิธิรุกจิปกตแิล้ว้37 โดยเกดิข่�น
พื่รอ้มีกบััการยอมีรับัถง่ความีจำาเป็นในการแกไ้ขปัญหาสิิ�ง
แวดล้อ้มีในฐานะที�เป็นเป้าประสิงคส์ิำาคญัทางธิรุกจิ โดยจะ
เห็นไดจ้าก:

• การเพื่ิ�มีข่�นเป็นจำานวนมีากของจรรยาบัรรณขององคก์ร
แล้ะความีคดิรเิริ�มีดา้นการกำากบััดแูล้เพื่่�อการคุม้ีครอง
สิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิทิธิดิา้นแรงงานของล้กูจา้งที�วา่จา้ง
โดยบัรษัิทแล้ะหุน้สิว่นทางธิรุกจิของบัรษัิท

• การผนวกรวมีสิทิธิมิีนุษยชีนตามีนยิามีที�กำาหนดไวใ้น
ปฏิญิญาสิากล้วา่ดว้ยสิทิธิมิีนุษยชีนเขา้กบััหล้กัการ
บัรหิารธิรุกจิแล้ะกล้ยทุธิอ์งคก์รในระดบััสิากล้ของบัรษัิท

• การขยายขอบัเขตเป้าหมีายของผล้กระทบัของภิาค
ธิรุกจิที�มีตีอ่สิทิธิมิีนุษยชีน โดยองคก์รดา้นสิทิธิ ิ 
ผูบ้ัรโิภิค แล้ะสิ่�อ

• การเพื่ิ�มีข่�นของการเสิวนาหารอ่ระหวา่งบัรษัิทแล้ะกลุ้ม่ี
ผูม้ีสีิว่นไดส้ิว่นเสิยีที�เกี�ยวขอ้งกบััสิทิธิมิีนุษยชีน

• การอภิปิรายเกี�ยวกบััการกำาหนดมีาตรการควำ�าบัาตร
ทางการคา้ตอ่ประเทศตา่ง ๆ ที�เพื่กิเฉียตอ่มีาตรฐาน
ดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนระหวา่งประเทศ

• รัฐบัาล้ตา่ง ๆ ไดม้ีกีารพัื่ฒนาแผนปฏิบิัตักิารระดบััชีาติ
แล้ะกรอบันโยบัายอ่�น ๆ เพื่ิ�มีมีากข่�น เพื่่�อจัดการกบัั
ความีทา้ทายทางธิรุกจิแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีน ซึ่่�งรวมีถง่การ
เปล้ี�ยนแปล้งในสิภิาพื่แวดล้อ้มีทางกฎหมีาย โดยมีกีาร
รายงานเร่�องสิทิธิมิีนุษยชีนภิาคบังัคบััแล้ะขอ้กำาหนดที�
จำาเป็นในการตรวจสิอบัอยา่งรอบัดา้นที�เพื่ิ�มีมีากข่�น

มีสีิี�ประเทศในอาเซึ่ยีนที�ใหก้ารรับัรองอยา่งชีดัเจนถง่สิทิธิ ิ
ในการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดใีนรัฐธิรรมีนูญของตน38 อกีประเทศ
หน่�งรับัรองสิทิธินิี�โดยปรยิาย39 อกีหา้ประเทศรับัรองในมีติิ
เชีงิเน่�อหาแล้ะกระบัวนการของสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดี
ผา่นทางกฎหมีายภิายในแล้ะการตดัสินิของศาล้40 นอกจากนี�  
การรเิริ�มีของอาเซึ่ยีนในเร่�องความียั�งยน่แล้ะความียด่หยุน่ก็
ยงัชีว่ยเสิรมิีพัื่นธิกรณีของประเทศตา่ง ๆ ที�มีตีอ่ความีตกล้ง
แล้ะมีาตรฐานระดบััสิากล้ เชีน่ SDGs กรอบัการดำาเนนิงาน
เซึ่นไดเพื่่�อล้ดความีเสิี�ยงจากภิยัพื่บิัตั4ิ1 แล้ะความีตกล้ง
ปารสีิ ซึ่่�งกำาหนดใหป้ระเทศตา่ง ๆ ตอ้งมีกีารจัดทำาโครงรา่ง
แล้ะสิ่�อสิารขอ้เสินอการมีสีิว่นรว่มีระดบััประเทศเพื่่�อบัรรเทา
การเปล้ี�ยนแปล้งสิภิาพื่ภิมูีอิากาศ

36. GBI, ‘Engaging with business in the Asia Pacific Region, available at: https://gbihr.org/business-practice-portal/asia-pacific
37. Camille Le Pors, ‘Corporate Human Rights Benchmark’, 2020, available at: https://assets.worldbenchmarkingalliance.org/app/

uploads/2020/11/WBA-2020-CHRB-Key-Findings-Report.pdf
38. Indonesia, the Philippines, Thailand, and Viet Nam
39. Malaysia
40. Brunei, Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Singapore
41. Venkatachalam Anbumozhi, ‘Ensuring ASEAN’s Sustainable and Resilient Future’, ASEAN@50 Volume 4 | Building ASEAN 

Community: Political–Security and Socio-cultural Reflections, 2017: available at: Ensuring ASEAN’s Sustainable and Resilient 
Future,2017
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ผูม้ีบีัทบัาทสิำาคญัในองคก์รจะไดรั้บัประโยชีนอ์ยา่งมีากจาก
การเขา้ถง่แนวปฏิบิัตัทิี�เป็นประโยชีนแ์ล้ะองคค์วามีรูเ้กี�ยวกบัั
พื่ล้งัขบััเคล้่�อนทั �งในระดบััชีาตแิล้ะระดบััภิมูีภิิาคตอ่กฎหมีาย
ที�มีกีารปรับัปรงุใหมีใ่นสิว่นเน่�อหาที�เกี�ยวขอ้งกบััสิทิธิใินการ
มีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ด ีขอ้มีลู้ดงักล้า่วจะชีว่ยใหอ้งคก์รสิามีารถ
ปฏิบิัตัติามีสิาระสิำาคญัที�มีปีระสิทิธิผิล้ วเิคราะหค์วามีเสิี�ยง 
ตล้อดจนตรวจสิอบัการดำาเนนิธิรุกจิอยา่งรอบัดา้น รวมีไปถง่
หว่งโซึ่อ่ปุทาน ผล้ติภิณัฑ์แ์ล้ะบัรกิารขององคก์ร ตล้อดจน
ดำาเนนิการเพื่่�อการแกไ้ขแล้ะป้องกนัได ้

หน่วยงานอาเซึ่ยีนหล้ายแหง่ เชีน่ คณะทำางานอาเซึ่ยีนดา้น
การเปล้ี�ยนแปล้งสิภิาพื่ภิมูีอิากาศ42 คณะทำางานอาเซึ่ยีนดา้น
การบัรหิารจัดการทรัพื่ยากรนำ�า43 คณะทำางานอาเซึ่ยีนดา้น
สิิ�งแวดล้อ้มีเมีอ่งที�ยั�งยน่44 แล้ะ ASEAN Responsible and 
Inclusive Business Alliance (ARAIBA) ล้ว้นเป็นแหล้ง่
ขอ้มีลู้ที�มีศีกัยภิาพื่ทั �งในเร่�องของแนวทางแล้ะการสินับัสินุน
สิำาหรับัองคก์รในภิมูีภิิาค รัฐบัาล้ทอ้งถิ�นแล้ะชีมุีชีนทอ้งถิ�น
เป็นแหล้ง่ขอ้มีลู้ที�มีคีณุคา่เชีน่กนัเมี่�อบัรษัิทเล้อ่กที�จะมีสีิว่น
รว่มีกบััพื่วกเขาผา่นกระบัวนการมีสีิว่นรว่มีสิาธิารณะกอ่น 
การเริ�มีดำาเนนิกจิกรรมีใด ๆ ที�อาจสิง่ผล้กระทบัเชีงิล้บัตอ่ 
สิิ�งแวดล้อ้มี 

7. แหล้ง่ขอ้มีลู้ระดบััภิมูีภิิาคที�สิำาคญัสิำาหรับัภิาค 
    ธิรุกจิ

42.  ASEAN Cooperation on Climate Change, available at: ASEAN Cooperation on Climate Change – ASEAN Cooperation on 
Environment

43.  ibid
44.  ASEAN Cooperation on Environmentally Sustainable City, available at: https://environment.asean.org/awgesc/

อาสิาสิมีคัรพื่ล้กิฟ่�นป่าชีายเล้นในประเทศไทย Piyawat Nandeenopparit/Shutterstock
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ความีคาดหวงัสิำาหรับัธิรุกจิที�มีคีวามีรับัผดิชีอบัไดท้วคีวามี
เขม้ีขน้ข่�นในชีว่ง 10 ปีที�ผา่นมีา โดยเห็นไดอ้ยา่งชีดัเจนใน
แงข่องแผนการพัื่ฒนาระหวา่งประเทศล้า่สิดุในเร่�องนี� ซึ่ ่�ง
รวมีถง่กฎหมีายแล้ะนโยบัายดงัตอ่ไปนี�

• พัระราชั้บญัญตัวิา่ดว้ยความีโปรง่ใสิในหว่งโซ่่
อปุทานของรฐัแคล้ฟิอรเ์นยี แล้ะคำาสิั�งประธิานาธิบิัดี
สิหรัฐฯ 202 ฉีบับััที� 13627 (2010) กำาหนดใหภ้ิาค
ธิรุกจิในสิหรัฐฯ ที�มีมีีลู้คา่การซึ่่�อขายมีากกวา่ 100,000 
ดอล้ล้ารส์ิหรัฐ ตอ้งรายงานวา่พื่วกเขากำาล้งัตอ่สิูก้บัั
ปัญหาแรงงานทาสิยคุใหมีอ่ยา่งไร

• พัระราชั้บญัญตัวิา่ดว้ยแรงงานทาสิยคุใหมีแ่หง่สิห
ราชั้อาณาจกัิร (2015) เป็นกา้วสิำาคญัในการสิง่เสิรมิี
การเปิดเผยขอ้มีลู้ของบัรษัิทเกี�ยวกบััความีพื่ยายามีใน
การป้องกนัการล้ะเมีดิที�รา้ยแรงที�สิดุที�มีอียูใ่นหว่งโซึ่่
อปุทานทั�วโล้ก อนัเป็นผล้มีาจากการใชีแ้รงงานทาสิ 
แรงงานที�ถกูเกณฑ์ห์รอ่บังัคบััโดยไมีส่ิมีคัรใจ แล้ะการ
คา้มีนุษย์

• กิฎหมีายวา่ดว้ยกิารตรวจสิอบกิารใชั้แ้รงงานเด็กิ
อยา่งรอบดา้นของเนเธุอรแ์ล้นด ์(2019) กำาหนด
ใหบ้ัรษัิทตา่ง ๆ สิอบัทานวา่มีกีารใชีแ้รงงานเด็กในหว่ง
โซึ่อ่ปุทานหรอ่ไมี ่แล้ะหากมี ีจะตอ้งจัดทำาแผนปฏิบิัตั ิ
การวา่จะจัดการเร่�องดงักล้า่วอยา่งไร กฎหมีายนี�บังัคบัั
ใชีไ้มีเ่ฉีพื่าะกบัับัรษัิทที�จดทะเบัยีนในเนเธิอรแ์ล้นด์
เทา่นั�น แตย่งัมีผีล้กบัับัรษัิทที�คา้ขายใหก้บััล้กูคา้ใน
เนเธิอรแ์ล้นดด์ว้ย 

• กิฎหมีายวา่ดว้ยกิารเฝ้้าระวงัของฝ้ร ั�งเศสิ (2018) 
นั�นไดรั้บัการกล้า่ววา่ไดรั้บัอทิธิพิื่ล้จาก UNGP มีากที�สิดุ 
อยา่งไรกต็ามี ขอบัเขตแล้ะผล้กระทบัของกฎหมีาย
นี�อาจมีขีอ้จำากดัอยูบ่ัา้ง เน่�องจากบังัคบััใชีเ้ฉีพื่าะ
กบัับัรษัิทฝีรั�งเศสิที�มีพีื่นักงานมีากกวา่ 5,000 คนใน
ฝีรั�งเศสิ แล้ะ/หรอ่ที�มีพีื่นักงานมีากกวา่ 10,000 คนทั�ว
โล้ก รวมีถง่พื่นักงานของบัรษัิทยอ่ยแล้ะบัรษัิทในเครอ่

ที�อยูใ่นอำานาจการควบัคมุี ทา่มีกล้างขอ้กำาหนดอ่�น ๆ 
บัรษัิทมีหีนา้ที�ตอ้งจัดเตรยีมี เผยแพื่ร ่แล้ะดำาเนนิการ
ตามีแผนเฝ้ีาระวงัเพื่่�อจำาแนกความีเสิี�ยงแล้ะป้องกนั
การล้ะเมีดิสิทิธิมิีนุษยชีนอยา่งรา้ยแรงทั �งในการดำาเนนิ
ธิรุกจิของตนเองแล้ะในความีสิมัีพัื่นธิท์างธิรุกจิที�ตนกอ่
ข่�นดว้ย

• พัระราชั้บญัญตัวิา่ดว้ยแรงงานทาสิยคุใหมีแ่หง่
ออสิเตรเล้ยี (2019) มีลี้กัษณะเชีน่เดยีวกบััพื่ระราชี
บัญัญัตขิองสิหราชีอาณาจักร โดยออสิเตรเล้ยีกำาหนด
ใหภ้ิาคธิรุกจิแล้ะองคก์รอ่�น ๆ ที�มีรีายไดร้วมีตั �งแต ่100 
ล้า้นดอล้ล้ารอ์อสิเตรเล้ยีข่�นไปตอ้งรายงานเป็นรายปี
เกี�ยวกบััความีเสิี�ยงในเร่�องทาสิยคุใหมีใ่นการดำาเนนิ
ธิรุกจิแล้ะหว่งโซึ่อ่ปุทาน การดำาเนนิการเพื่่�อประเมีนิ
แล้ะบัรหิารจัดการกบััความีเสิี�ยงดงักล้า่ว ตล้อดจน
ประสิทิธิผิล้การตอบัสินอง สิว่นธิรุกจิขนาดเล็้กจะใชีว้ธิิี
การสินับัสินุนใหร้ายงานดว้ยความีสิมีคัรใจ

• กิารตรากิฎหมีายสิหภาพัยโุรปวา่ดว้ยสิทิธุมิีนษุ์ย
ชั้นแล้ะกิารตรวจสิอบสิิ�งแวดล้อ้มีอยา่งรอบดา้น
ภาคบงัคบั ซ่่�งรวมีถึง่กิารเปล้ี�ยนแปล้งสิภาพัภม้ี ิ
อากิาศ (2020) ไดม้ีกีารพื่จิารณาถง่เร่�องสิทิธิมิีนุษย
ชีนแล้ะผล้กระทบัดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีตอ่หว่งโซึ่ค่ณุคา่ของ
บัรษัิทดว้ย45 ในวนัที� 29 เมีษายน ค.ศ. 2020 คณะ
กรรมีาธิกิารยโุรปไดป้ระกาศวา่จะมีกีารตรากฎหมีายที�
กำาหนดใหบ้ัรษัิทตา่ง ๆ ตอ้งมีกีารดำาเนนิการดา้นสิทิธิิ
มีนุษยชีนแล้ะการตรวจสิอบัสิิ�งแวดล้อ้มีอยา่งรอบัดา้น
ดว้ย46 ทั �งนี� ปัจจัยของการตรวจสิอบัสิิ�งแวดล้อ้มีอยา่ง
รอบัดา้นถกูกำาหนดไวใ้นนโยบัายบัางเร่�องที�มีอียูแ่ล้ว้
ของสิหภิาพื่ยโุรป ซึ่่�งไดม้ีกีารระบัถุง่ความีเชี่�อมีโยง
ระหวา่งกจิกรรมีทางธิรุกจิแล้ะการเปล้ี�ยนแปล้งสิภิาพื่
ภิมูีอิากาศ สิหภิาพื่ยโุรปมีุง่มีั�นที�จะสินับัสินุน ‘ความี
สิอดคล้อ้งของการล้งทนุภิาคเอกชีนกบััสิภิาพื่ภิมูีอิากาศ 
ประสิทิธิภิิาพื่ตอ่ทรัพื่ยากร แล้ะวตัถปุระสิงคด์า้นสิิ�ง
แวดล้อ้มีอ่�น ๆ’47

8. กฎหมีายระดบััชีาตแิล้ะสิหภิาพื่ยโุรปปัจจบุันั 
    ที�มีผีล้กระทบัระดบัันานาชีาตชิีาตแิล้ะ 
    กระบัวนการความีรับัผดิชีอบัที�เกี�ยวขอ้ง

45.  Lise Smit, Claire Bright, Robert McCorquodale, Matthias Bauer, Hanna Deringer, Daniela Baeza-Breinbauer, Francisca Torres-
Cortes, Frank Alleweldt, Senda Kara, Camille Salinier, and Hector Tejero Tobed, Study on due diligence requirements through 
the supply chain, Jan 2020, (European Commission) pp. 45-46, available at: DS0120017ENN.en.pdf. The top sectors 
represented in the survey include manufacturing, automotive, information technology and technology, financial services, 
consumer goods, agriculture and agribusiness. 13 percent of the business survey respondents were based outside the EU, 
capturing Switzerland, USA, Japan, and Australia.   

46.  The commitment was made during a webinar hosted by the Responsible Business Conduct Working Group of the European 
Union, 29 April 2020, available at: https://vimeo.com/413525229

47.  European Parliament (EP), ‘Report on Sustainable Finance’, http://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-8-2018-0164_EN.html
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การเสิวนาหารอ่เกี�ยวกบััความีทา้ทาย โอกาสิ แล้ะแนวทาง
ในการสิง่เสิรมิีแล้ะคุม้ีครองสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดนัี�น
สิามีารถอำานวยใหเ้กดิข่�นไดจ้ากบัรรดาคำาถามีชีี�นำาสิำาหรับั
ภิาคธิรุกจิที�มีเีป็นจำานวนมีาก คำาถามีดา้นล้า่งนี�มีวีตัถปุระสิงค์
เพื่่�อสินับัสินุนบัรษัิทตา่ง ๆ ในการเสิรมิีสิรา้งความีเขา้ใจรว่มี
กนัเกี�ยวกบััความีเชี่�อมีโยงระหวา่งกฎหมีายสิทิธิมิีนุษยชีน
กบััสิิ�งแวดล้อ้มี ทั �งยงัมีเีป้าหมีายที�จะชีว่ยในการเริ�มีตน้การ
เสิวนาหารอ่ระหวา่งบัรษัิทกบััผูม้ีสีิว่นไดส้ิว่นเสิยีเกี�ยวกบัั
วธิิทีี�ภิาคธิรุกจิจะสิามีารถสินับัสินุนใหเ้กดิสิทิธิใินการมีสีิ ิ�ง
แวดล้อ้มีที�ดแีล้ะกำาหนดแนวปฏิบิัตัทิางธิรุกจิอยา่งมีคีวามีรับั
ผดิชีอบัไดด้ยี ิ�งข่�น 

1. ภาคธุรุกิจิจะสิรา้งความีมี ั�นใจในความีโปรง่ใสิใน
หว่งโซ่อ่ปุทานแล้ะจำาแนกิกิารล้ะเมีดิสิทิธุมิีนษุ์ยชั้น
ไดอ้ยา่งไร

• กระบัวนการที�องคก์รสิามีารถใชีจ้ำาแนก ป้องกนั บัรรเทา 
แล้ะอธิบิัายวธิิจัีดการกบััผล้กระทบัเชีงิล้บัที�เกดิข่�นจรงิ 
แล้ะที�อาจเกดิข่�นจากกจิกรรมีของตนไดนั้�นเรยีกวา่การ 
ตรวจสิอบัสิทิธิมิีนุษยชีนอยา่งรอบัดา้น การตรวจสิอบั 
สิิ�งแวดล้อ้มีแล้ะสิงัคมีอยา่งรอบัดา้นนั�น เป็นสิว่นสิำาคญั 
ของโครงการล้งทนุหรอ่ธิรุกจิตา่ง ๆ โดยเกี�ยวขอ้งกบัั 
การวดัผล้หรอ่ประเมีนิที�ตั �งโครงการ การออกแบับั 
เทคโนโล้ย ีแล้ะดา้นอ่�น ๆ ของกจิกรรมีเพื่่�อทำาความี
เขา้ใจความีเสิี�ยงหรอ่ความีทา้ทายที�อาจเกดิข่�น 
แล้ะทำาการตดัสินิใจไดภ้ิายใตข้อ้มีลู้ที�ครบัถว้นแล้ะ
สิอดคล้อ้งกบััมีาตรฐานดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนระหวา่ง
ประเทศ

2. กิฎหมีายใดในภม้ีภิาคเอเชั้ยีตะวนัออกิเฉียีงใตท้ ี�
ภาคธุรุกิจิควรตระหนกัิถึง่ในกิารประกินัซ่่�งสิทิธุใิน
กิารมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ด ี

• กระบัวนการทางกฎหมีายจะแตกตา่งกนัไปในแตล่้ะ
ประเทศ ดงัที�ไดก้ล้า่วไวก้อ่นหนา้นี� ในระดบััของ
รัฐธิรรมีนูญ ประเทศในเอเชียีตะวนัออกเฉีียงใตส้ิี�
ประเทศรับัรองโดยชีดัแจง้ถง่สิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มี
ที�ด4ี8 แล้ะอกีประเทศหน่�งรับัรองสิทิธินิี�โดยปรยิาย49 
อยา่งไรกต็ามี อกีหา้ประเทศในตะวนัออกเฉีียงใต ้
รับัรองมีติเิชีงิเน่�อหาแล้ะกระบัวนการของสิทิธิผิา่นทาง
กฎหมีายภิายในแล้ะการตดัสินิของศาล้50

3. ภาคธุรุกิจิสิามีารถึคน้พับความีเสิี�ยงที�เกิ ี�ยวขอ้งท ั�ง
ทางตรงแล้ะทางออ้มีกิบักิารดำาเนนิธุรุกิจิของตน
ไดอ้ยา่งไร

• ประเมีนิผล้กระทบัผา่นระบับัตา่ง ๆ เชีน่ การบัรหิาร
ความีเสิี�ยง สิขุภิาพื่แล้ะความีปล้อดภิยั การประเมีนิ
ผล้กระทบัตอ่สิิ�งแวดล้อ้มี แล้ะการรับัรองมีาตรฐาน ISO 
เป็นตน้ นอกจากนี� บัรษัิทตา่ง ๆ ยงัสิามีารถไดรั้บั
ขอ้มีลู้ที�มีคีณุคา่เกี�ยวกบััผล้กระทบัของการดำาเนนิธิรุกจิ
โดยการวเิคราะหข์อ้รอ้งเรยีนที�ไดรั้บัจากผูม้ีสีิว่นไดส้ิว่น
เสิยีตา่ง ๆ (รวมีถง่ขอ้รอ้งเรยีนที�สิง่ผา่นกล้ไกการรอ้ง
เรยีนที�เป็นทางการ หากมี)ี การมีสีิว่นรว่มีกบััผูม้ีสีิว่นได ้
สิว่นเสิยีหล้กั (โดยเฉีพื่าะกลุ้ม่ีทมีีคีวามีเสิี�ยงสิงู) เพื่่�อ
รับัฟังมีมุีมีองเกี�ยวกบััธิรรมีาภิบิัาล้ ประเด็นทางสิงัคมี
แล้ะสิิ�งแวดล้อ้มี การวเิคราะหข์อ้มีลู้จากผูเ้ชีี�ยวชีาญแล้ะ
ผูน้ำาความีคดิเห็น แล้ะการเปรยีบัเทยีบักบัับัรษัิทอ่�นใน
อตุสิาหกรรมี

4. บรษิ์ทัสิามีารถึดำาเนนิกิารเพัื�อจดักิารกิบัผู้ล้กิระทบ
แล้ะความีเสิี�ยงที�จำาแนกิไดอ้ยา่งไร

• กำาหนดความีรับัผดิชีอบัภิายในบัรษัิทเพื่่�อจัดการกบัั
ความีเสิี�ยงรวมีถง่เร่�องสิทิธิมิีนุษยชีนไวใ้นการประเมีนิ
ผล้การปฏิบิัตังิานแล้ะการใหผ้ล้ประโยชีนจ์งูใจ รวมีถง่
หล้กัเกณฑ์ด์า้นสิทิธิมิีนุษยชีนในเง่�อนไขการขาย การ
จัดซึ่่�อจัดจา้งแล้ะการทำาสิญัญา แล้ะขอ้กำาหนดในขอ้
ตกล้ง ตล้อดจนแบัง่ปันประสิบัการณแ์ล้ะแนวปฏิบิัตั ิ
ที�ดกีบััคูค่า้ทางธิรุกจิสิำาหรับักรณีที�ผล้กระทบัจากการ
ดำาเนนิธิรุกจิเกดิข่�นทางออ้มี

5. บรษิ์ทัจะสิามีารถึสิื�อสิารแล้ะรายงานวธิุกีิารที�บรษิ์ทั
ไดล้้ดขนาดแล้ะบรหิารจดักิารผู้ล้กิระทบเชั้งิล้บล้ง
อยา่งเพัยีงพัอไดอ้ยา่งไร

• สิ่�อสิารสิิ�งที�ไดด้ำาเนนิการไปยงับัคุคล้หรอ่กลุ้ม่ีที�ได ้
รับัผล้กระทบัหรอ่อาจไดรั้บัผล้กระทบั (โดยปกตกิาร
ประชีมุีแบับัตวัตอ่ตวัจะเหมีาะสิมีกวา่) ใชีช้ีอ่งทางการ
สิ่�อสิารที�มีอียูเ่พื่่�อรายงานการจัดบัรหิารการผล้กระทบั 
เชีน่ การประชีมุีรว่มีกบััตวัแทนสิหภิาพื่แรงงาน การ
ประชีมุีเจา้หนา้ที� แล้ะการประชีมุีผูผ้ล้ติแล้ะจัดหา
วตัถดุบิั แล้ะรายงานการดำาเนนิการบันเว็บัไซึ่ตข์อง
บัรษัิท รายงานประจำาปี หรอ่รายงานความียั�งยน่

9. การเสิรมิีสิรา้งศกัยภิาพื่ทางธิรุกจิโดยเคารพื่ 
    สิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดี

48.  Indonesia, the Philippines, Thailand, and Viet Nam
49.  Malaysia
50.  Brunei, Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Singapore
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6. บรษิ์ทัจะเยยีวยากิารล้ะเมีดิสิทิธุมิีนษุ์ยชั้นแล้ะกิาร
ล้ะเมีดิในหว่งโซ่อ่ปุทานไดอ้ยา่งไร

• ใหก้ารเยยีวยาแกผู่ท้ี�ถกูล้ะเมีดิสิทิธิมิีนุษยชีนอนัเป็นผล้
จากการดำาเนนิธิรุกจิของบัรษัิท การเยยีวยาอาจเป็นการ

ขอโทษแล้ะเสินอการชีดเชียที�เป็นเงนิหรอ่ที�ไมีใ่ชีเ่งนิ
ตามีที�ตกล้งกนัโดยฝ่ีายที�เกี�ยวขอ้ง สิิ�งสิำาคญัคอ่ตอ้ง
เขา้ใจสิิ�งที�ผูไ้ดรั้บัผล้กระทบัมีองวา่เป็นแนวทางแกไ้ขที�
มีปีระสิทิธิผิล้ นอกเหนอ่จากมีมุีมีองของตนเอง
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10. ความีสิำาคญัของการมีสีิว่นรว่มีของผูม้ีสีิว่น 
      ไดส้ิว่นเสิยีที�มีคีวามีหมีาย
การสิรา้งความีไวว้างใจกบััผูม้ีสีิว่นไดส้ิว่นเสิยีแล้ะดำาเนนิการ
อยา่งมีเีป้าหมีายแล้ะความีตั �งใจจรงิจะทำาใหบ้ัรษัิทสิามีารถ
เขา้ใจแล้ะตอบัสินองอยา่งมีคีวามีหมีายตอ่ภิมูีทิศันโ์ล้กที�
พัื่ฒนาการอยา่งรวดเร็ว แล้ะใหผ้ล้กำาไรระยะยาวแกผู่ถ้อ่
หุน้ ผูท้ี�เพื่กิเฉียหรอ่ปราศจากสิว่นรว่มีกบััผูม้ีสีิว่นไดส้ิว่นเสิยี
มีคีวามีเสิี�ยงที�จะไมีไ่ดรั้บัความีไวว้างใจจากล้กูคา้แล้ะไมี่
สิามีารถดง่ดดูพื่นักงานที�มีคีวามีสิามีารถอกีดว้ย 

เป็นสิิ�งสิำาคญัที�ผูก้ำาหนดนโยบัายแล้ะผูน้ำาธิรุกจิตอ้งกล้บััมีา 
ประเมีนิล้ำาดบััความีสิำาคญั แนวปฏิบิัตั ิแล้ะหล้กัการบัรหิาร
ใหมีอ่กีครั �ง แล้ะปรับัเปล้ี�ยนภิมูีทิศันท์างธิรุกจิอยา่งมีคีวามี 
รับัผดิชีอบั ความีล้ม้ีเหล้วในการจัดการความีเสิี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง 
กบััสิทิธิมิีนุษยชีนสิามีารถสิะทอ้นไปทั�วทั �งหว่งโซึ่ค่ณุคา่ของ
บัรษัิท ซึ่่�งอาจสิง่ผล้กระทบัตอ่ความีสิมัีพัื่นธิก์บััผูม้ีสีิว่นได ้
สิว่นเสิยีหล้กัแล้ะสิง่ผล้กระทบัตอ่มีลู้คา่ของผูถ้อ่หุน้

แนวทางการมีสีิว่นรว่มีเป็นสิิ�งสิำาคญัในการบัรหิารจัดการผล้ 
กระทบัทางธิรุกจิตอ่สิทิธิมิีนุษยชีนอยา่งมีคีวามีหมีาย เป็น
จดุเริ�มีตน้ในการนำาผูป้ฏิบิัตัหินา้ที�หล้กัทั �งหมีดมีารว่มีกนัเพื่่�อ

พัื่ฒนามีาตรฐานสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะตวัชีี�วดัประสิทิธิภิิาพื่ทาง
ดา้นอตุสิาหกรรมีโดยเฉีพื่าะ ตล้อดจนระบับัการประเมีนิที�
น่าเชี่�อถอ่เป็นระยะ ภิาคธิรุกจิยงัตอ้งมีคีวามีรับัผดิชีอบัใน
การจัดใหม้ีกีระบัวนการที�เหมีาะสิมีเพื่่�อรวบัรวมีขอ้กงัวล้ดา้น
สิงัคมี สิิ�งแวดล้อ้มี จรยิธิรรมี สิทิธิมิีนุษยชีน แล้ะผูบ้ัรโิภิค 
เขา้กบััการดำาเนนิธิรุกจิแล้ะกล้ยทุธิห์ล้กัขององคก์รภิายใต ้
ความีรว่มีมีอ่อยา่งใกล้ช้ีดิกบััผูม้ีสีิว่นไดส้ิว่นเสิยี ผูด้ำาเนนิการ
อ่�น ๆ เชีน่ องคก์รพัื่ฒนาเอกชีน กม็ีบีัทบัาทสิำาคญัในการมีี
สิว่นรว่มีกบััผูด้ำาเนนิการขา้งตน้เพื่่�อใหข้อ้เสินอแนะเกี�ยวกบัั
สิิ�งที�ดทีี�สิดุ เพื่่�อนำาความีเชีี�ยวชีาญเฉีพื่าะดา้นมีาชีว่ยในการ
หาแนวทางแกไ้ขเชีงิงนวตักรรมีใหมี ่บัรษัิทที�มีวีสิิยัทศันท์ี�
คำานง่ถง่สิงัคมีแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มีจะดำาเนนิการเพื่่�อป้องกนัความี
เสิี�ยงโดยผนวกขอ้กงัวล้ดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแล้ะหล้กัเกณฑ์ด์า้น
สิทิธิมิีนุษยชีนเขา้กบััการวางแผนเชีงิกล้ยทุธิข์ององคก์ร 
นอกจากนี� บัรษัิทดงักล้า่วยงัสิามีารถเจาะล้ก่ในประเด็นดา้น
สิทิธิมิีนุษยชีนไดเ้กนิกวา่ขอ้มีลู้ชีั �นแรกของหว่งโซึ่อ่ปุทาน
ของตน โดยรว่มีกบััผูม้ีสีิว่นไดส้ิว่นเสิยีอ่�น ๆ ผา่นการเป็น
พัื่นธิมีติรแล้ะความีรว่มีมีอ่ 
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1. ทำาความีเขา้ใจกบััภิยัคกุคามีดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีที�สิำาคญั

2. กำาหนดวา่กจิกรรมีของบัรษัิทมีสีิว่นชีว่ยเหล้อ่ในเร่�อง 
ดงักล้า่วอยา่งไร

3. ใชีโ้ครงการเยยีวยาในทกุกรณีที�เป็นไปไดเ้พื่่�อการ
ป้องกนัมีล้พื่ษิ

4. รเิริ�มีความีพื่ยายามีในการพัื่ฒนากระบัวนการแล้ะ
ผล้ติภิณัฑ์ท์ี�เป็นมีติรตอ่สิิ�งแวดล้อ้มีมีากข่�น

5. ออกแบับัการล้งทนุใหมีท่ั �งหมีดโดยคำานง่ถง่สิทิธิ ิ
มีนุษยชีนแล้ะผล้กระทบัตอ่สิิ�งแวดล้อ้มี

6. ทำางานรว่มีกบััรัฐบัาล้แล้ะผูม้ีสีิว่นไดส้ิว่นเสิยีที�เกี�ยวขอ้ง 
(ทั �งในประเทศแล้ะตา่งประเทศ) เพื่่�อกำาหนดนโยบัาย
สิาธิารณะแล้ะล้ำาดบััความีสิำาคญัที�จัดการกบััภิยัคกุคามี
ดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีที�สิำาคญัตามีล้ำาดบัั โดยแสิวงหาความี
สิมัีพัื่นธิท์ี�เหมีาะสิมีกบััตน้ทนุแล้ะผล้ประโยชีน์

7. รัฐบัาล้ควรสิง่เสิรมิีกล้ไกตา่ง ๆ โดยเฉีพื่าะอยา่งยิ�ง
สิญัญาณทางเศรษฐกจิ เชีน่ เงนิอดุหนุน คา่ธิรรมีเนยีมี
ผูใ้ชี ้แล้ะภิาษี ซึ่่�งภิาคธิรุกจิสิามีารถตอบัสินองไดอ้ยา่ง
มีปีระสิทิธิภิิาพื่ 

8. บัรษัิทควรพื่จิารณาการพัื่ฒนานโยบัายความีรับัผดิชีอบั
ตอ่สิิ�งแวดล้อ้มีแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีนเป็นกา้วแรกที�ดสีิูก่าร
พัื่ฒนาที�ยั�งยน่ แบัรนดห์ล้กัสิว่นใหญม่ีพัีื่นธิกรณีดา้น
สิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มีเป็นสิว่นหน่�งของกล้ยทุธิ์
องคก์ร

รายงานล้า่สิดุโดยสิถาบันั Raoul Wallenberg (RWI)  
เร่�อง 'ความีรุง่เรอ่งแล้ะเขยีวขจใีนยคุแอนโทรโพื่ซึ่นี:  
สิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดใีนเอเชียีตะวนัออกเฉีียงใต ้
(RWI 2020) สิามีารถเป็นแหล้ง่อา้งองิที�เป็นประโยชีน์

สิำาหรับัภิาคธิรุกจิ โดยเฉีพื่าะอยา่งยิ�งผูท้ี�พื่ยายามีดำาเนนิ
กล้ยทุธิใ์นการป้องกนัเพื่่�อป้องกนัการล้ะเมีดิสิทิธิมิีนุษยชีน
ในบัรบิัทดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี 

โดยเฉีพื่าะอยา่งยิ�ง ในรายงานมีขีอ้เสินอแนะวา่:

• การจัดการแล้ะการป้องกนัการล้ะเมีดิสิทิธิมิีนุษยชีนหรอ่
สิิ�งแวดล้อ้มีจะตอ้งไดรั้บัความีรว่มีมีอ่เชีงิรกุจากภิาค
ธิรุกจิ ในกรณีที�เกดิความีเสิยีหาย บัรษัิทตา่ง ๆ จำาเป็น
ตอ้งดำาเนนิการอยา่งรวดเร็วเพื่่�อใหส้ิามีารถเขา้ถง่การ
เยยีวยาที�มีปีระสิทิธิภิิาพื่สิำาหรับัการล้ะเมีดิสิทิธิมิีนุษยชีน 
ในบัรบิัทของการดำาเนนิธิรุกจิของตน

• องคก์รธิรุกจิแล้ะบัรรษัทขา้มีชีาตไิดรั้บัการสินับัสินุนให ้
มีสีิว่นรว่มีกบััหน่วยงานของอาเซึ่ยีน เชีน่ คณะทำางาน
อาเซึ่ยีนดา้นการเปล้ี�ยนแปล้งสิภิาพื่ภิมูีอิากาศ คณะ
ทำางานอาเซึ่ยีนดา้นการจัดการทรัพื่ยากรนำ�า แล้ะคณะ
ทำางานอาเซึ่ยีนดา้นเมีอ่งที�ยั�งยน่ตอ่สิิ�งแวดล้อ้มี เพื่่�อ
พัื่ฒนาเคร่�องมีอ่เชีงิปฏิบิัตัแิล้ะเชีงิประจักษ์เพื่่�อเรง่เสิรมิี
สิรา้งความีกา้วหนา้ดา้นสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดแีล้ะ
การปฏิบิัตัใิหเ้ป็นไปตามี UNGP

แรงผล้กัดนัในปัจจบุันักำาล้งักอ่ตวัข่�นเพื่่�อฟ่�นฟสูิขุภิาพื่โล้ก
ของเรา การขบััเคล้่�อนผล้ล้พัื่ธิท์างธิรุกจิไมีจ่ำาเป็นตอ้งกอ่
ความีสิญูเสิยีทางดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนหรอ่สิิ�งแวดล้อ้มี การ
ไมีพ่ื่จิารณาผล้กระทบัดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีกบััสิทิธิมิีนุษยชีนที�
เชี่�อมีโยงกนัอาจนำาไปสิูก่ารดำาเนนิการที�ไรซ้ึ่ ่�งประสิทิธิภิิาพื่
หรอ่ไมีต่รงตามีวตัถปุระสิงค ์แล้ะทา้ยที�สิดุ ตน้ทนุที�สิงูข่�น
สิำาหรับัภิาคธิรุกจิ การเป็นพัื่นธิมีติรแล้ะความีรว่มีมีอ่โดยการ
แบัง่ปันแนวปฏิบิัตัทิี�เป็นเล้ศิแล้ะกระตุน้ใหเ้กดิความีไวว้างใจ
แล้ะการสินับัสินุนของผูม้ีสีิว่นไดส้ิว่นเสิยีหล้ายฝ่ีาย ทำาให ้
ประเทศในเอเชียีตะวนัออกเฉีียงใตร้วมีทั �งภิาคธิรุกจิตา่ง ๆ 
อยูใ่นสิถานะที�ดใีนการรับัมีอ่กบััความีทา้ทายแล้ะการไดรั้บั
โอกาสิตา่ง ๆ

11. ประเด็นสิำาคญัยิ�งสิำาหรับัการพื่จิารณาแล้ะ 
      การตอบัสินองของบัรษัิท
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