รายงานผลการประชุมเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวัน ที่ ๒๒ – ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พร้อมด้วยนางหรรษา บุญรัตน์ ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วม
การประชุม ของเครือข่ายเสรีภ าพทางเศรษฐกิจในภูมิภ าคเอเชีย (Economic Freedom Network – EFN
Asia) ประจาปี ๒๕๕๙ ในหัวข้อเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ที่ โรงแรมดุสิตธานี
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิฟรีดิกช์ เนามันน์เพื่อเสรีภาพ (Friedrich
Naumann Foundation for Freedom - FNF) ผู้ก่อตั้ง EFN Asia ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจา
ฟิลิ ป ปิ นส์ สมาคมเศรษฐกิจฟิลิ ป ปิน ส์ ศูน ย์สิ ทธิมนุษยชน Ateneo และสถานีโทรทัศ น์บลูมเบิร์กประเทศ
ฟิลิปปินส์ การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิ ดจากการนาเรื่องสิทธิมนุษยชน
มาเชื่อมโยงกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการเชื่อมโยงดังกล่าวจะนาไปสู่การกาหนดนโยบาย การจัดทา
ข้อกาหนดและแนวปฏิบัติต่างๆ และการรวมกลุ่มพันธมิตรทั้งในทางการเมืองและทางธุรกิจ ตลอดจนแสวงหา
แนวทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิชาการจากสถาบันศึกษาวิจัยทั้งในและนอก
ภูมิภาคเอเชียเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ มีผู้แทนภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ รวมประมาณ ๒๐๐ คน
ในการประชุม ได้มีการนาเสนอมุมมองที่หลากหลายในประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง
เสรีภาพทางเศรษฐกิจกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เกิดจากการ
พัฒ นา บทบาทของภาคธุรกิจในการส่งเสริมการพัฒนาและการเคารพสิทธิมนุษยชน และประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนที่จะนามาใช้กับภาคธุรกิจ ตลอดจนการ
นามาตรฐานไปปฏิบัติในประเทศต่างๆ ซึ่งมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน และผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีสาระสาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่อง
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนพอสรุปได้ดังนี้
๑. ความเชื่อมโยงระหว่างระบบเศรษฐกิจเสรีกับการพัฒนา และความรับผิดชอบของ
ธุรกิจตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
นาย Markus Loening อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเยอรมนี และนาย Chito
Gascon ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนี้ การ
นาเสนอของนาย Loening มีสาระสาคัญสรุปได้ว่า ถึงแม้ที่ผ่านมาการค้าเสรีระหว่างประเทศต่างๆ ได้ช่วย
สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทาให้คนมีงานทามากขึ้น ลดความยากจน และทาให้
คนมีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและอื่นๆ แต่ความเจริญนั้นยังไม่กระจายอย่าง
ทั่วถึง มีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้รับประโยชน์และได้รับผลกระทบเชิงลบ ทาให้เกิดการต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์
แม้แต่ในโลกตะวัน ตกดังเห็ นได้จากการที่ประชาชนในอังกฤษเลือกที่จะออกจากสหภาพยุโรปและผลการ
เลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ประกาศนโยบายที่สวนทางกับแนวคิ ดเสรีนิยม
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และถือเป็นความท้าทายที่สาคัญในโลกปัจจุบัน ดังนั้น โจทย์ที่สาคัญคือจะทาอย่างไรให้เกิดความเจริญทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคล ในการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้าที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ไม่ใช่การจากัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆ ยังควร
ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน และแรงงานโดยเสรี แต่ต้องพยายามหาทางแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบเชิง
ลบของโลกาภิวัตน์มากกว่า
นาย Loening ได้กล่าวถึงหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติว่า
ตามหลั ก การดังกล่ าว รั ฐ มี ห น้ าที่ ในการตราและบั งคั บ ใช้ก ฎหมายเพื่ อ คุ้ มครองสิ ท ธิม นุ ษ ยชน ในขณะที่
ภาคเอกชนต้องมีความรับ ผิ ดชอบในการเคารพสิ ทธิมนุษ ยชนในการดาเนินธุรกิจ และทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนต้องรับผิดชอบในการดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงและได้รับการเยียวยา ในภาคธุรกิจมีบางคนมองว่า
ความรั บ ผิ ด ชอบตามหลั ก การชี้ แ นะฯ เป็ น เรื่ อ งเดี ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบทางสั งคม (corporate social
responsibility – CSR) คือเมื่อบริษัทมีผลประกอบการดี บริษัทก็อาจบริจารเงินหรือทากิจกรรมการกุศล แต่
ความรับผิดชอบตามหลักการชี้แนะฯ ต่างจาก CSR เพราะเป็นความรับผิดชอบที่บริษัทต้องมีอยู่ตลอดเวลา
ไม่ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการเช่นใด แต่ประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงคือ บริษัทจะต้องมีความรับผิดชอบมาก
น้อยเพียงใดและบริษัทจะต้องดาเนิน การอย่างไรเพื่อให้ สอดคล้องกับความรับผิดชอบนั้น จากการสารวจ
บริษัทใหญ่ๆ ในเยอรมนีประมาณ ๓๐ บริษัทพบว่าแรงกดดันให้บริษัทต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้มา
จากรัฐแต่มาจากองค์กรภาคประชาสังคมและความเห็นของประชาชนทั่วไป คนรุ่นใหม่มักต้องการทางานกับ
บริษัทที่มีชื่อเสียงที่ดีในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านสิทธิมนุษยชน ส่วนปัจจัยอื่นที่ทาให้บริษัทต้อง
คานึงถึงความรับผิดชอบในเรื่องนี้มากขึ้นคือความต้องการจากผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองที่ต้องการซื้อสินค้าที่
ผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น อย่างไรก็ดี เรื่องนี้ มี
ประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าบริษัทผู้ซื้อมีอิทธิพลหรืออานาจต่อรองกับบริษัทผู้ขายเพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้า
ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากน้อยเพียงใด เช่น กรณีบริษัทเยอรมันสั่งซื้อลูกบอลที่ผลิตในปากีสถานโดยมีการใช้
แรงงานเด็ ก หากบริ ษั ท เยอรมั น ซื้ อ ลู ก บอลเพี ย งจ านวนน้ อ ยก็ อ าจไม่ มี อิ ท ธิ พ ลมากพอที่ จ ะท าให้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตลูกบอลโดยไม่ใช้แรงงานเด็กในปากีสถานได้ แต่การตัดสินว่าบริษัทได้ใช้อิทธิพล
หรืออานาจต่อรองที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าโดยผู้ประกอบการอื่นในห่วงโซ่การผลิตมาก
น้อยเพียงใดนั้นในบางกรณีเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินหรือกาหนดเป็นมาตรฐานให้ชัดเจนลงไปได้
นาย Chito Gascon ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ ได้กล่าวว่า
รัฐบาลของฟิลิปปินส์มีนโยบายจะปฏิรูปประเทศเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่การดาเนินการของ
รัฐบาลได้สร้างผลกระทบด้านลบต่อสิทธิมนุษยชน ตนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันให้มาก
ขึ้นและเห็นว่าการส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนา
มนุ ษ ย์ (human development) จึ งเป็ น แนวคิ ด ที่ ไม่ ได้ ขัด แย้งกั น และสามารถด าเนิ น การควบคู่กั น ไปได้
ในฟิลิปปินส์ ได้เริ่มมีการหารือกันเกี่ยวกับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอยู่บ้างแต่ยังไม่มากนัก
ในส่วนเสาหลักที่หนึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐในการตรากฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส่วนในเสา
หลักที่สองเป็นความรับผิดชอบของธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนซึง่ เป็นเรื่องที่บริษัทเอกชนจะต้องพิจารณา
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ว่าจะนาหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไร เรื่องนี้อาจเทียบเคียงได้กับการที่ เมื่อ ๕-๑๐ ปีที่แล้วมีขบวนการ
อนุ รักษ์สิ่ งแวดล้ อมที่เรียกร้องให้ บ ริษัทเอกชนต้องรับผิ ดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากการ
ดาเนินการของบริษัท อาจกล่าวได้ว่าเสาหลักที่สองของหลักการชี้แนะฯ เป็นการขยายความรับผิดชอบของ
บริษัทจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมถึ งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนด้วย ส่วนเสาหลักที่สาม
เป็นเรื่องของการเยียวยา ในส่วนนี้ฟิลิปปินส์ยังมีปัญหาค่อนข้างมากเกี่ยวกับการปกครองด้วยหลักนิติธรรม
(rule of law) จึงจาเป็นต้องพยายามปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เช่น ในฟิลิปปินส์มีกรณีเพลิงไหม้ในโรงงานที่ทาให้มีผู้เสียชีวิตจานวนหนึ่ง แต่จนถึงปัจจุบัน
ยังไม่สามารถหาผู้กระทาผิดในกรณี ดังกล่ าวตามกฎหมายได้และผู้ ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับการเยียวยา
ปัญหาที่สาคัญประการหนึ่งคือการที่ภาคธุรกิจมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาล ทาให้ภาคธุรกิจมีอิทธิพลและ
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ได้รับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในฟิลิปปินส์ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวโยงถึงการ
ปล่อยสารคาร์บอนของประเทศอื่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ได้มีหนังสือขอข้อมูลไป
ยังหน่วยงานในต่างประเทศแต่ได้รับความร่วมมือน้อยมาก อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ จะจัดให้มีการไต่ สวน
สาธารณะในเรื่องดังกล่าวก่อนจะพิจารณาว่าจะดาเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร
ในช่วงการอภิปราย ได้มีการยกกรณีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตที่ทาให้
บริษัทในประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศที่ทาการติดสินบนในประเทศกาลังพัฒนาที่กฎหมายปราบปรามการ
ทุจริตไม่เข้มแข็งต้องถูกดาเนิ นคดีในประเทศของตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการปิดช่องโหว่ ของกฎหมาย
ระหว่างประเทศต่างๆ นอกจากนี้ ได้มีผู้สอบถามว่าในการทาให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน
นั้น ระหว่างการประณามต่อสาธารณะกับการแสดงความชื่นชมเมื่อบริษัททาในสิ่งที่ควรทา วิธีใดจะได้ผ ล
มากกว่ากัน ซึ่งนาย Loening ให้ความเห็นว่าต้องใช้ทั้งสองวิธี เมื่อบริษัททาดีก็ควรให้คาชม แต่เมื่อบริษัททา
ไม่ถูก ต้องก็ต้อ งพู ดไปตามความจริ ง หน่ วยงานหรือองค์กรที่ ติดตามหรือเฝ้ าระวังการท าธุรกิจของบริษั ท
จาเป็นต้องนาเสนอภาพที่เป็นจริงจึงจะทาให้เกิดความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ บริษัทควรมีการสื่อสารกับสังคม
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งควรทาความรู้จักผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตและ
ควรทาธุรกิจของตนให้ดี ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้
๒. แนวปฏิบัติของภาคเอกชนในการทาธุรกิจทีร่ ับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิมนุษยชน
วิทยากรที่ร่วมอภิปรายในหัวข้อนี้ประกอบด้วยนาย Wan Saiful Wan Jan ผู้อานวยการ
สถาบั น เพื่ อ ประชาธิ ป ไตยและกิ จ การเศรษฐกิ จ (Institute for Democracy and Economic Affairs –
IDEAS) ของมาเลเซีย นาย Peter Kompalla ผู้แทนหอการค้าฟิลิ ปปิ นส์ -เยอรมัน นาย Rishi Sher Singh
ที่ป รึ ก ษาด้ านการประกอบธุร กิจ อย่ างยั่ งยื น และ Dr. Manzoor Ahmad อดี ต เอกอัค รราชทู ต ปากีส ถาน
ประจาองค์การการค้าโลก
ผู้อานวยการ IDEAS ให้ความเห็นว่า สาระสาคัญตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติคือภาคธุรกิจต้องมีส่วนช่วยสังคม แต่ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือบริษัทเอกชน
จะประกอบธุรกิจ โดยรับ ผิ ดชอบต่อสั งคมและในขณะเดียวกันก็ยังสามารถทากาไรเพื่อให้ ธุรกิจอยู่รอดได้
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อย่างไร ที่ผ่านมามีแนวคิดว่าแนวปฏิบัติในการเคารพสิทธิมนุษยชนสาหรับบริษัทใหญ่กับผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) อาจต้องมีความแตกต่างกัน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการให้ความสนใจกับ ปัญหาที่
SMEs อาจประสบเท่าที่ควร เช่น ประเด็น เรื่องการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งอาจเป็นปัญ หามากในประเทศกาลั ง
พัฒนาที่เด็กจานวนไม่น้อยต้องทางานเพราะความยากจน หากเด็กไม่ทางานอาจทาให้ครอบครัวลาบาก จึงเป็น
ประเด็นทีค่ วรมีการพิจารณาว่ากรณีเช่นนี้จะถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่
ผู้แทนหอการค้าฟิลิป ปิ น ส์ -เยอรมัน ให้ ข้อมูลว่าในองค์กรของตนมีหลั กการและค่านิยมบาง
ประการที่สมาชิกจะต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกันรวมถึงการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในสังคม หลั กการและ
ค่านิ ย มดังกล่ า วถือเป็ น กรอบในการประกอบธุรกิจของสมาชิกแต่ ไม่ได้เป็ นข้อก าหนดที่ มีผ ลบั งคับ ใช้เช่ น
กฎหมาย สมาชิกที่เป็น SMEs ก็มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องแต่อาจมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ
มากกว่าบริษัทใหญ่ ตนเห็นว่าการกาหนดกรอบที่เคร่งครัดเช่นกฎหมายอาจส่งผลกระทบต่อ การดาเนินธุรกิจ
ได้ แนวทางที่หอการค้าใช้อยู่ในขณะนี้คือการที่สมาชิกกากับดูแลกันเอง (self-governing organization) ซึ่ง
เป็นเรื่องสาคัญหากสมาชิกไม่ต้องการให้รัฐเข้ามาควบคุม ในประเทศเยอรมนี สมาชิกหอการค้าต้องมีความ
รับผิดชอบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้ งต้องทาการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของ
การดาเนินกิจการของบริษัทต่อสังคม สาหรับแนวทางการนาหลักการชี้แนะฯ ไปปฏิบัตินั้นเห็นว่าบริษัทแต่ละ
แห่งควรเริ่มจากการทาให้บุคลากรของบริษัทมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดังกล่าวเป็นลาดับแรก
ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจอย่า งยั่งยืนกล่าวว่า การกาหนดกฎเกณฑ์ใดๆ ในเรื่องนี้ต้อง
คานึงถึงหลักสาคัญที่ว่าผู้ประกอบธุรกิจรวมทั้ง SMEs สามารถนาไปปฏิบัติได้ ตนเห็นว่าปัจจุบัน บริษัทต่างๆ
มีความเข้าใจดีว่าบริษัทเอกชนต้องดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นความตระหนักที่เกิดจาก
แรงกดดันจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้บริโภคซึ่งมีอิทธิพลต่อการดาเนินธุรกิจมากขึ้น หรือเป็น
ความตระหนักที่เกิดจากจิตสานึกของผู้ประกอบการเอง แต่ประเด็น ที่ต้องพิจารณาอยู่ที่ว่าบริษัทจะต้องมี
ความรับผิดชอบถึงระดับใดหรือความรับผิดชอบของบริษัทมีขอบเขตเพียงใด และบริษัทจะต้องมีการปฏิบัติใน
เรื่องนี้อย่างไรบ้าง จากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ ตนเห็นว่าในการกาหนดแนวปฏิบัติ
ใดๆ ควรคานึงว่าบริษัทใหญ่กับ SMEs มีศักยภาพที่แตกต่างกัน ในส่วนของหลักการชี้แนะฯ นั้น บริษัทควรเริ่ม
จากการท าความรู้ จั ด ผู้ ป ระกอบการรายย่ อยในห่ ว งโซ่ก ารผลิ ต ของตน นอกจากนั้ น บริษั ท ควรพิ จารณา
โครงสร้างภายในของตนเพื่อดูว่าจะสามารถนาหลักการชี้แนะฯ เข้าไปเป็นส่ วนหนึ่งในการดาเนินงานของ
บริษัทได้อย่างไร ตามหลักการชี้แนะฯ บริษัทจะต้องสารวจดูว่าผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่จะเกิดจากการ
ดาเนินงานของบริษัทในภาพรวม ทั้งในส่วนของบริษัทเองและผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่การผลิตของ
บริษัท อย่างไรก็ดี หลั กการชี้แนะฯ ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าบริษัทและ SMEs ต้องทาอย่างไรบ้างในการนา
หลักการชี้แนะฯ ไปปฏิบัติ โดยทั่วไปแล้ว แต่ละบริษัทจะต้องพิจารณาเองว่าวิธีการใดเป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลกับ
บริษัทของตน
อดีตเอกอัครราชทูตปากีสถานประจาองค์การการค้าโลกกล่าวว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า
บริษัทเอกชนจะแสวงหากาไรแต่เพียงอย่างเดี ยวไม่ได้แต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ขณะนี้ได้มีการ
จัดทามาตรฐานในเรื่องนี้เป็นจานวนมาก เช่น หลักการชี้แนะฯ และกฎระเบียบต่างๆ ขององค์การความร่วมมือ
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ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD)
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกาหนดให้บริษัทต้องจัดทารายงานต่างๆ อย่างไรก็ดี การออกข้อกาหนดควรคานึงถึงการ
นาไปใช้ในทางปฏิบัติด้วยโดยข้อกาหนดดังกล่าวไม่ควรส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากจนเกินไป ตนเห็นว่าการดูแล
ให้ ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชนอาจใช้แนวทางผสมผสานระหว่างการควบคุมโดยรัฐกับการให้ภาคธุร กิจ
กากับ ดูแลกัน เอง ทั้งนี้ ความคิดเห็น ของประชาชนและผู้ บริโภคจะมีส่วนสาคัญที่ทาให้ ผู้ประกอบการต้อง
ดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ในช่วงการอภิปราย มีผู้เข้าร่วมการประชุมตั้งข้อสังเกตว่าการให้บริษัทกากับดูแลกันเองโดย
กาหนดกรอบการดาเนินการร่วมกันนั้น บริษัทย่ อมคานึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าของสังคมโดยรวม
และเห็ น ว่าการกากับ ดูแลภาคธุรกิจอาจต้องมีการควบคุมโดยรัฐ เช่น ในสหรัฐอเมริกามีการตั้งหน่วยงาน
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ในการดูแลการประกอบธุรกิจที่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วย อย่างไรก็ดี
ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนเห็นว่า รัฐควรระมัดระวังในการเข้าไปแทรกแซงเรื่องต่างๆ รัฐควรมีหน้าที่เพียงการ
ดูแลให้ ป ระชาชนได้ใช้เสรีภ าพที่มีอยู่ โดยธรรมชาติเท่านั้น แต่นาย Loening อดีตกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติของเยอรมนีเห็นว่าในบางกรณี รัฐจาเป็นต้องมีการจากัดเสรีภาพของบุคคลบ้างเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม เช่น ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพียงแต่การจากัดเสรีภาพนั้นต้องหาจุดที่สมดุลโดยควร
พยายามจากัดเสรีภาพให้น้อยที่สุดและให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพได้มากที่สุด
ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนกล่าวว่าในประเทศอินเดีย มีก ารตรากฎหมายว่า
ด้วยความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจโดยส่ งเสริมให้บริษัทต่างๆ นาเงินจากผลกาไรที่ได้ร้อยละ ๒ ไปใช้ใน
กิจกรรม CSR ในส่วนนี้กฎหมายใช้แนวทางให้ภาคธุรกิจดาเนินการโดยสมัครใจ แต่กฎหมายมีข้อกาหนดให้
บริษัทต้องจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว แนวทางที่ใช้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างการดาเนินการโดยสมัครใจ
กับการควบคุมโดยรัฐ ในส่วนของรัฐบาลมีข้อกาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความเข้มงวดมากขึ้นและคาด
ว่าจะมีกฎหมายเพื่อใช้บังคับในเรื่องนี้มากขึ้น ส่วนบทบาทของหอการค้านั้น ตนเห็นว่าควรส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบของภาคธุรกิจตามหลักการชี้แนะฯ ให้แก่บริษัทที่เป็นสมาชิก
ในประเด็นเรื่องการกาหนดมาตรฐาน มีผู้ให้ความเห็นว่าการปรับกฎระเบียบของประเทศต่างๆ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวอาจเป็นผลดีกับธุรกิจขนาดใหญ่ในแง่ของการลดภาระการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของ
แต่ละประเทศที่มีรายละเอี ยดแตกต่างกันได้ แต่การนามาตรฐานกลางมาใช้ เช่นมาตรฐานของกลุ่มสหภาพ
ยุโรปอาจทาให้ SMEs ในประเทศกาลังพัฒนาไม่สามารถเข้าถึงตลาดสหภาพยุโรปได้เพราะเมื่อเปรียบเทียบกัน
แล้ว SMEs มักมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ทาให้เกิดความไม่เท่า
เทียมในแง่ของสัดส่วนค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทขนาดใหญ่กับ SMEs การกาหนดมาตรฐานต่างๆ จึงควรคานึงถึง
ประเด็นนี้ด้วย นอกจากนี้ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ามาตรฐานต่างๆ ที่จัดทาขึ้นในกรอบสหประชาชาติมีลักษณะเป็น
การกาหนดมาตรฐานเดียวขึ้นใช้กับทุกคน (one-size-fits-all) ผู้ที่กาหนดมาตรฐานอาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาอย่างแท้จริง ซึ่งในประเด็นนี้ อดีตเอกอัครราชทูตปากีสถานฯ กล่าวถึงการกาหนดมาตรฐานใน
กรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization – ILO) ว่าเป็นกระบวนการที่
ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ๓ ฝ่ายมีส่วนร่วม คือ ภาครัฐ ผู้แทนนายจ้าง และผู้แทนลูกจ้าง จึงมีการคานึงถึงประโยชน์

๖
ของผู้มีส่วนได้เสียพอสมควร อย่างไรก็ดี นาย Loening เห็นว่าในเรื่องของมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนยังอาจ
มีความเข้าใจไม่ตรงกันอยู่บ้าง เช่น เรื่องแรงงานเด็ก ตนเห็นว่าแรงงานเด็กที่เป็นข้อห้ามนั้นไม่ ได้หมายถึงการ
ใช้แรงงานเด็กทั่วไป แต่หมายถึงการบังคับให้เด็กทางานโดยไม่สมัครใจหรือการให้เด็กทางานในสภาพคล้าย
ทาส ส่วนมาตรฐานแรงงานอื่นๆ ที่ต้องมีการปฏิบัติตาม เช่น การให้ค่าจ้างที่เท่าเทียมสาหรับงานที่มีคุณค่า
เท่ากัน และการให้สิทธิลูกจ้างในการเจรจาต่อรอง เป็นต้น แต่ก็มีมาตรฐานบางประการที่อาจเป็นปัญหา เช่น
การกาหนดว่าการทางานต้องไม่เกิน ๖๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในประเทศกาลังพัฒนาบางประเทศ อาจมีลูกจ้างที่
ต้องการทางานมากกว่า ๖๐ ชั่วโมงเพราะต้องการรายได้เพิ่มขึ้น กรณีเช่นนี้อาจมีปัญหาว่านายจ้างจะอนุญาต
ให้ลูกจ้างทางานมากกว่า ๖๐ ชั่วโมงตามความต้องการของลูกจ้างได้หรือไม่
๓. ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในความตกลงด้านการค้า
วิทยากรที่ร่วมอภิปรายในหัวข้อนี้ประกอบด้วยนาย Franz Jessen เอกอัครราชทูตสหภาพ
ยุโรป (European Union – EU) ประจาฟิลิปปินส์ Dr. Lee Taekyu จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเกาหลี (Korea
Economic Research Institute) และนาย Arpee Santiago จากศูนย์สิทธิมนุษยชน Ateneo ของฟิลิปปินส์
เอกอัครราชทูต EU ประจาฟิลิปปินส์กล่าวว่า EU ไม่ได้มองการค้าเสรีเป็นเป้าหมายในตัวเอง
แต่เป็นเครื่องมือที่จะนาไปสู่การพัฒนา ในปี ๒๕๕๘ EU ได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุน
ที่ผนวกเรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การพัฒนา และการต่อต้านการทุจริตไว้ในยุทธศาสตร์ด้วย EU เห็นว่า
การสร้างความเจริญ ทางเศรษฐกิจ สามารถดาเนินควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒ นาและสิ ทธิมนุษยชนได้ ส่ วน
Dr. Lee เห็นว่าการเปิดเสรีทางการค้า มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่การนาเอาประเด็น
เรื่องสิทธิมนุ ษยชนมาผนวกไว้ในความตกลงด้านการค้า อาจเป็นมาตรการกีดกันที่มิใช่การค้า (non-trade
barrier) ที่สร้างอุปสรรคต่อการเข้าถึงตลาดของประเทศกาลังพัฒ นาและเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของ
ประเทศพัฒนาแล้ว Dr. Lee เห็นว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างมากในการ
ดาเนินการซึ่งประเทศกาลังพัฒนาส่วนใหญ่มีทรัพยากรไม่เพียงพอ และเห็นว่าประเทศที่จะสามารถคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นต้องมีการพัฒนาถึงระดับหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น การใช้แรงงานเด็ก
ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากความยากจน จึงเห็นว่าไม่ควรนาเรื่องสิทธิมนุษยชนมาผนวกไว้ในความตกลงทางการค้า
แต่การกล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าตนไม่ให้ความสาคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน แต่ตนมองว่าหากประเทศ
พัฒนาแล้วมีความจริงใจในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนก็ควรช่วยพัฒนาศักยภาพของประเทศกาลังพัฒนาในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีกว่า
ในประเด็นนี้ เอกอัครราชทูต EU ประจาฟิลิปปินส์กล่าวว่าขณะนี้ EU อยู่ระหว่างการเจรจา
ความตกลงทางการค้ากับฟิลิปปินส์ซึ่ง EU จะพิจารณาให้สิทธิพิเศษแก่ฟิลิปปินส์หากฟิลิปปินส์ปฏิบัติตาม
พันธกรณีในอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆ ที่ฟิลิปปินส์เป็นภาคี แต่ Dr. Lee เห็นว่าในการเจรจา
ทางการค้ า ประเทศก าลั งพั ฒ นามี อานาจต่ อรองน้ อ ยกว่าประเทศพั ฒ นาแล้ ว มาก อย่ างไรก็ดี ปั จจุบั น มี
แนวโน้ มที่จะเรื่องสิทธิมนุษยชนผนวกไว้ในความตกลงทางการค้ามากขึ้น ในกรณีดังกล่าวควรมีการจากัด
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่จะนามาใช้ในการเจรจาความตกลงทางการค้าเฉพาะเรื่องที่สาคัญจริงๆ เช่น การบังคับ
ใช้แรงงานในลักษณะเยี่ยงทาส เป็นต้น
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นาย Santiago จากศูนย์สิ ทธิมนุษยชน Ateneo กล่ าวว่าในระบบการค้าเสรี ประเทศกาลั ง
พัฒนามักไม่สามารถแข่งขันกับประเทศพัฒนาแล้วได้ และดูเหมือนว่ าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบางเรื่อง
ขึ้ น อยู่ กั บ ระดั บ การพั ฒ นาของประเทศ ในกติ ก าระหว่ างประเทศว่ าด้ ว ยสิ ท ธิท างเศรษฐกิ จ สั งคม และ
วัฒนธรรมก็ได้ระบุว่า สิทธิในกติกาฯ เช่น สิทธิด้านการศึกษาและการได้รับบริการด้านสาธารณสุขเป็นสิทธิ
ที่สามารถดาเนินการให้มีความก้าวหน้าไปโดยลาดับตามศักยภาพและทรัพยากรของประเทศได้ (progressive
rights) แต่ตนเห็นว่าในการเจรจาความตกลงด้านการค้าควรคานึงถึงมิติด้านสิทธิมนุษยชนด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการคานึงถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากความตกลงดังกล่าวซึ่งควรมีมตรการป้องกัน
และมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม
๔. การให้สัมภาษณ์แก่ผู้จัดการประชุม
ผู้จัดการประชุมได้ขอสัมภาษณ์นางประกายรัตน์ฯ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงบ่าย
ของวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยได้สอบถามถึงการดาเนินการของ กสม. เกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการนา
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไปใช้ในประเทศไทย ความท้าทายที่สาคัญใน
การดาเนินการดังกล่าวคืออะไร และ กสม. จะมีวิธีการดูแลผู้ที่อยู่ใน informal sector ที่อาจมีความเสี่ยงต่อ
การถูกละเมิดสิทธิอย่างไร
ในส่วนคาถามแรก นางประกายรัตน์ฯ ได้ตอบว่าในการส่งเสริมการนาหลักการชี้แนะฯ ไปใช้
กสม. ได้ดาเนินการใน ๓ ส่วน คือ ๑) การผลักดันให้รัฐบาลจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนโดยได้ประสานกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก ๒) การแปลหลักการชี้แนะฯ เป็นภาษาไทย
เพื่อเผยแพร่ในวงกว้างเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชนทั่วไปมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กการดังกล่าว และ ๓) กสม. จะดาเนินโครงการนาร่องเพื่อให้ ผู้ประกอบการได้นา
หลักการชี้แนะฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยเริ่มจากผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่สนใจและมีความพร้อม
ในการดาเนินการ
สาหรับคาถามที่สองเกี่ยวกับความท้าทายที่สาคัญนั้น นางประกายรัตน์ฯ เห็นว่าสิ่งสาคัญคือ
การทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการชี้แนะฯ เพื่อให้มีการนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ทั้งในส่ ว นของหน่ ว ยงานภาครัฐ ก็ ต้องเข้าใจว่าตามเสาหลั กที่ ห นึ่งของหลั ก การชี้แนะฯ รัฐ มี ห น้ าที่ในการ
คุ้มครองสิทธิ รวมทั้งต้องพิจารณาว่ าในการคุ้มครองสิทธิ รัฐควรดาเนินการอย่างไรบ้าง ในส่วนของบริษัท
เอกชนก็ต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตาม
เสาหลักที่สอง ส่วนในเสาหลักที่สาม ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีบทบาทในการดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบได้
เข้าถึงความเป็นธรรมและได้รับ การเยียวยาอย่างเหมาะสม ทั้งโดยกระบวนการทางศาลและกระบวนการที่
มิใช่ศาล ซึ่ง กสม. ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงการเยียวยาได้
ในประเด็ น เรื่ องการดูแลผู้ ที่ อยู่ใน informal sector นั้ น นางประกายรัต น์ฯ ได้ กล่ าวว่า ใน
ประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กจานวนมากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในห่ วงโซ่การผลิตของบริษัทขนาดใหญ่
ในเรื่องนี้ กสม. จะทาความเข้าใจกับบริษัทขนาดใหญ่เพื่อให้ช่วยดูแลผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่การผลิต
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ของตนเพราะผลที่จะได้รับจะทาให้สามารถทาธุรกิจได้อย่ างยั่งยืนและเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนทั้งบริษัท
ใหญ่และผู้ประกอบการรายย่อย
การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของเครือข่ายเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมการประชุมหลายคน
จึ งมีแนวคิด สนั บ สนุ น การรั กษาเสรี ภ าพในทางเศรษฐกิจและการค้าและการจ ากัด บทบาทภาครัฐในการ
ประกอบธุรกิจของเอกชน อย่างไรก็ดี ผู้จัดการประชุมได้เชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมที่มีความเห็นต่าง ทาให้
ได้รับทราบมุมมองที่หลากหลายพอสมควร ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
ต้องมีความรับ ผิดชอบต่อสั งคมและสิ ทธิมนุษยชน แต่ประเด็นที่เป็นปัญ หาคือความรับผิ ดชอบของบริษั ท
เอกชนควรมีขอบเขตเพีย งใด โดยเฉพาะความรับผิ ดชอบในห่ วงโซ่ การผลิตซึ่งอาจมีการเหมาช่วงต่อไปยัง
ผู้ประกอบการรายย่อยหลายชั้นทาให้หลายบริษัทไม่รู้ว่าผู้ผลิตสินค้าให้บริษัทที่แท้จริงคือใคร นอกจากนี้ ยังมี
ประเด็นเกี่ยวกับการนาหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไปใช้ในทางปฏิบัติว่า
ควรมีการดาเนิ น การหรื อขั้น ตอนอย่ างไร และการกากับภาคธุรกิจ ในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนควรใช้
แนวทางความสมั ค รใจหรื อ การควบคุ ม โดยรัฐ รวมทั้ งยั งอาจมี ปั ญ หาเรื่อ งความเข้า ใจที่ ต รงกั น เกี่ย วกั บ
มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่จะนามาใช้กับบริษัท ซึ่งในที่ประชุมไม่มีข้อสรุปและคงเป็นประเด็นที่คงต้องมี
การหารือในเวทีระหว่างประเทศกันต่อไป
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