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เมื่อวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา ผมไดมีโอกาสกลาวปาฐกถาพิเศษในหัวขอ
“หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกับการสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม”
ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนครั้งแรกที่ประชาคมโลกมีความพยายามในการสนับสนุน
ใหมีการกําหนดความรับผิดชอบของธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน เปนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ควบคูไปกับการสรางความเปนธรรมทางสังคม โดยมีเสาหลัก ๓ ประการ คือ ดานการคุมครอง ดานการเคารพ
และดานการเยียวยา
เสาหลักแรก ดานการคุมครอง ถือเปนบทบาทหนาที่ของภาครัฐโดยตรง ในการดูแลไมใหบุคคล
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของภาคธุรกิจตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และสนธิสัญญา
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูหลายฉบับ โดยรัฐบาลไดมีการออกกฎ ระเบียบ
นโยบาย มาตรการตางๆ เพื่อควบคุม กํากับดูแล และสงเสริมใหผูประกอบการเคารพสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด
ซึ่งตอจากนี้ไปรัฐบาลจะจัดทําแนวทาง และใหคําแนะนําภาคธุรกิจ เพื่อไมใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในการดําเนินกิจการของตน อีกทั้งดูแลใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับหลักการนี้
และเปนไปในทิศทางเดียวกันดวย ตัวอยางที่ดีในดานการคุมครองนี้ ไดแก นโยบายของรัฐบาลในการดําเนินงาน
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมความไปถึงการทําประมงที่ผิดกฎหมายดวย ซึ่งรัฐบาลนี้ถือวาเปน
วาระแหงชาติ ตั้งแตป ๒๕๕๗ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ เชน ๑) การคุมครองบุคคลจากการตกเปนเหยื่อ
ของการคามนุษยและการถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยถูกบังคับใหทํางานในสภาพที่เลวราย โดยใหมีความเขมงวด
ในการตรวจเรือประมงและแรงงานบนเรือ ๒) การปรับ ปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินคดีตอผูกระทําผิด
สามารถยึด ทรั พยสิ นในคดี คา มนุษยมากที่ สุดในรอบ ๑๐ ป เปนเงินเกือบ ๘๐๐ ลานบาท และดําเนินคดี
กับเจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการคามนุษย รวม ๕๒ ราย และ ๓) การจัดตั้งแผนกคดีคามนุษย
ในศาลขึ้นเปนพิเศษ เพื่อใหการดําเนินคดีเปนไปไดอยางรวดเร็ว
ส ว นเสาหลั กที่ ๒ ด า นการเคารพ เปน เรื่องที่เกี่ย วของกับ ภาคธุร กิจ โดยตรง โดยเฉพาะ
สิทธิ ของแรงงานที่ เป น คนกลุ มแรกที่ภ าคธุ ร กิจ พึ่งพิงในการดําเนิ น ธุร กิจ ใหป ระสบความสําเร็จและยั่งยืน
ปจจุบัน เรามีกฎหมายคุมครองแรงงาน คุมครองสิทธิแรงงานในเรื่องของคาจาง วันหยุด และการดูแลความปลอดภัย
ในการทํางาน ซึ่งครอบคลุมทั้งแรงงานไทยและแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานที่เราจําเปนตองดูแลดวย
เพื่อใหเปนไปตามหลักการสากลขององคการแรงงานระหวางประเทศ นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจใหมีความยั่งยืน
ผมเห็นวา ภาคธุรกิจตองใหความสําคัญกับชุมชน โดยพึงระมัดระวังไมใหการดําเนินธุรกิจสงผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยู และสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน การปลอยสารพิษ ของเสียที่เปนพิษ โดยตองมีกระบวนการขจัดสารพิษ
ที่ถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ วันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกป เปนวันสิ่งแวดลอมโลก ผมขอความรวมมือทั้งจาก

๒

ภาคเอกชน ธุรกิจ และภาคประชาสังคม ในการดําเนินการตามแผน เพื่อลดกาซเรือนกระจกที่จะตั้งเปาหมาย
วาจะลดใหไดรอยละ ๒๐ ภายในป ๒๕๗๓ โดยจะดําเนินการใน ๓ สาขาหลัก ไดแก สาขาพลังงานและขนสง
สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และสาขาการจัดการของเสีย สําหรับประชาชนทุก
คน ก็มีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดลอมของโลกไดอยางงายๆ โดยการงดใชถุงพลาสติก
คัดแยกขยะ ณ ตนทาง การปดเครื่องใชไปฟาที่ไมจําเปน ไมทิ้งขยะลงในแมน้ําลําคลอง ซึ่งนอกจากเปนการทําลาย
สิ่งแวดลอมแลว ยังเปนสาเหตุหนึ่งของน้ําทวมกรุงเทพฯ ในทุกวันนี้ดวย
สํ า หรั บ สุ ด ท า ย ด า นการเยี ย วยาผู ที่ไ ด รั บ ผลกระทบจากการละเมิ ด สิ ท ธิม นุ ษ ยชน ซึ่ ง มี
หนว ยงานภาครั ฐ เป น กลไกหลั กในการดํ าเนิน การ ผานระบบศาลในกระบวนการยุติธ รรม และประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่รองรับสิทธิของบุคคล ในการเรียกรองใหมีการชดเชยความเสียหายที่เกิดจาก
การกระทําผิดในกรณีตางๆ แมในปจจุบันจะมีอยูบางแลว แตการแกไขปญหาโดยกระบวนการยุติธรรมนั้น
ตองใชเวลานาน ดังนั้น ผมเห็นวาเราตองสรางกลไกอื่นเขามาเสริมดวย ในรัฐบาลนี้ เปดชองทางการรับเรื่อง
รองเรียนและไกลเกลี่ยของหนวยงานตางๆ ของรัฐ เชน ศูนยดํารงธรรม ในทุกหมูบาน ทุกตําบล และจังหวัด
ที่ทํางานในรูปแบบ One Stop Service รับเรื่องราวรองทุกข และแกไขปญหาสําหรับประชาชนในเรื่องตางๆ
เบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ก็เปนอีกองคกรหนึ่งที่จะรับเรื่อง
รองเรียนและใหความชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบได นอกจากนี้ ผมเห็นวาบริษัทหรือผูประกอบการเอง
ก็ ค วรจั ด ให มี ช อ งทางรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นในสถานประกอบการของตน จั ด และแก ไ ขป ญ หา หรื อ บรรเทา
ผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในเบื้องตนกอนที่จะบานปลาย ทั้งนี้ ผมเชื่อวาการทําธุรกิจที่เคารพ
สิทธิมนุษยชน จะเปนผลดีตอธุรกิจในระยะยาวโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบัน การซื้อสินคาหรือบริการของ
ผูบริโ ภคนั้ น โดยเฉพาะผูบริโ ภคในประเทศตะวัน ตก ไมไดคํานึงถึงแตเพีย งคุณภาพของสินคาหรือบริการ
เทานั้น แตยังดูดว ยวากระบวนการผลิตสินคาหรือบริการมีการเอารัดเอาเปรีย บแรงงาน หรือทําใหชุมชน
ในพื้ น ที่ได รั บความเดื อดร อนหรื อไม หากปรากฏวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการผลิตสิน คา
เหลานั้น ก็อาจจะถูกปฏิเสธแมวาจะมีคุณภาพที่ดีก็ตาม จะเห็นไดวา การทําธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนนั้น
มีส วนสํา คัญโดยตรงกับ มาตรการทางการคา และความตองการของตลาดที่จะชว ยใหการพัฒ นาประเทศ
มีความยั่งยืน สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน SDG 2030 อีกดวยนะครับ
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