
นางประกายรตัน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ประธานคณะท างานขบัเคล่ือนธรุกิจกบัสิทธิมนุษยชนและการพฒันาท่ียัง่ยืน

การสมัมนาวิชาการระดบัชาติ 
“สทิธิมนุษยชน: ปัจจยัขบัเคลือ่นความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัจดทะเบยีนไทยสูค่วามย ัง่ยนื”

ตามหลกัการชี้แนะ เรือ่งธุรกจิกบัสทิธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ”

(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)

“เรือ่ง : แนวโนม้และทิศทางการขบัเคลือ่นประเดน็ธุรกจิกบัสทิธิ 

มนุษยชนในภาคตลาดทุนไทย”



สู่ความวางใจ ธุรกจิไทยเคารพสทิธิมนุษยชน

“ในยุคโลกาภิวตัน์ การประกอบธุรกิจอย่างมี

ความรบัผิดชอบ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่

แสวงหาประโยชน์เพื่อ มุ่งผลก าไรอย่างเดียว 

กลายเป็นมาตรฐานท่ีประเทศคู่คา้หรือร่วมลงทุน

กบัไทยคาดหวงั” 

ภาค ธุ ร กิ จ จึ ง ค ว ร  รู ้จ ัก  เ ข ้า ใ จ  แล ะ น า            

“หลกัการชี้ แนะเ ร่ืองธุรกิจก ับสิทธิมนุษยชน”      

ไปปฏบิตัิ เพือ่ความย ัง่ยนืขององคก์รและสงัคม



“ท าไมธุรกจิจงึตอ้งให ้

ความส าคญักบัสทิธิ

มนุษยชน”

• สิ ท ธิม นุษยชนกลาย เ ป็น เ รื่ อ ง ส าคัญทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

• หากธุรกิจไม่เคารพสิทธิมนุษยชน ย่อมท าให้
ขาดการยอมรบัจากทอ้งถิน่หรือชุมชนที่เขา้ไป
ประกอบการ (license to operate)

• อาจส่งผลกระทบต่อการคา้และการลงทุนกบัคู่
คา้ต่างประเทศที่ให้ความส าคญัในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนดว้ย 



สิทธิมนุษยชนเกีย่วขอ้งกบัภาคธุรกิจอย่างไร

Business

Positive

• Innovative

• Services

Profound 
Impact

Negative

• Wage

• Pollution

• Communities

Human 
Rights

• เป็นที่ยอมรบักนัมายาวนานว่าการท าธุรกิจนั้นมี
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน



• สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิธรรมชาติ (Natural Rights)ติดตวั
มนุษยม์าแต่เกิด มนุษยทุ์กคนมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์                         
( Human Dignity)

• สิทธิมนุษยชนเป็นสากล และไม่สามารถถ่ายโอนกนัได้
(Universality &Inalienability)

• สิทธิมนุษยชนไม่สามารถแบ่งแยกเป็นส่วนได ้ไม่มีสิทธิใด
มีความส าคญักว่าอีกสิทธิหนึง่ ( Indivisibility )

• ความเสมอภาค และหา้มการเลือกปฏิบติั 
(Equality and Non-Discrimination)

สิทธิมนุษยชน
Human Right

คืออะไร



“สิทธิมนุษยชน” หลกัการส าคญัที่เป็นหนึง่                              
ในแกนหลกัของการพฒันาอย่างยัง่ยืน
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สิทธิชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม
(การจดัสรรทรพัยากรพลงังาน, เหมืองแร,่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการพฒันาขนาด
ใหญข่องรฐั และการลงทุนของบรษิทัไทยใน

ตา่งประเทศ) จ  านวน 1,321 ค ารอ้ง

สิทธิแรงงาน
(สภาพการท างานที่ดี, การเลือกปฏิบตัใินที่ท  างาน, การ
ไม่ปฏิบตัติามกฎหมายแรงงาน, สิทธิในการรวมตวั

ตอ่รอง, แรงงานขา้มชาต ิและการคกุคามทางเพศในที่
ท  างาน, จ  านวน 878 ค ารอ้ง

รูปแบบธุรกิจทีอ่าจส่งผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน



ความเป็นมาของธุรกจิกบัสทิธิมนุษยช์น

ความพยายามของ UN ท่ีจะแกไ้ข



• องคก์รธุรกิจ โดยบรรษทัขา้มชาติ เป็นเป้าหมายของกลุ่มสิทธิมนุษยชนมา
อย่างยาวนาน 

• ยงัไม่มีความชดัเจนว่าองคก์รธุรกิจจะมีความรบัผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชน
อย่างไรในทางกฎหมายระหว่างประเทศ

• นบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 เป็นตน้มา ไดม้ีความพยายามที่จะผลกัดนัใหบ้ริษทั
ขา้มชาติมีความรบัผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชน 

• ในปี 2004 นายโคฟี อนันนั เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติในขณะนั้น 
ประกาศ ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global 
Compact)

ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
United Nations Global Compact

ในประเทศไทย มีการจัดตั้ง UN Global Compact Local Network Thailand ในเดือน
กุมภาพนัธ ์2559 โดยมีคณะกรรมการอ านวยการ 10 บริษทั ประกอบดว้ย กลุ่ม
ธุรกิจ เครือเจริญโภคภณัฑ ์ (CPF,CPALL,TRUE) ปตท. และ TUF
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การจดัตัง้สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

“บนั คี มูน” อดีตเลขาธิการสหประชาติร่วมเปิดตวั “สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย” รวมพลงัภาคเอกชนสรา้งประวติัศาสตรห์นา้
ใหม่ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยชู “Partnerships” 

เป็นหวัใจสรา้งความร่วมมือภาคเอกชนไทยขบัเคลือ่นพนัธกิจใหญ่
4 ดา้น “สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิง่แวดลอ้ม  และการต่อตา้นการทุจริต”  เพือ่การพฒันาท่ียัง่ยืน

วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 เวลา 13.30 นายวสั ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรตัน ์ตน้ธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เขา้ร่วมพธีิเปิดตวัเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

(Global Compact Local Network Thailand – GCNT) อย่างเป็นทางการ 



หล ักก ารชี้ แน ะ เ รื่ อ ง สิท ธิม นุษยชนส าหร ับ ธุ รกิ จ

UN GUID ING  PR INC IPLES  ON  BUS INESS  AND HUMAN R IGHTS





สู่ความวางใจ ธุรกิจไทยเคารพสิทธิมนุษยชน

องค์การสหประชาชาติซ่ึงประกอบดว้ย
สมาชิก 193 ประเทศได้รับรองหลักการ 
UNGP ที่ ก า ห น ด ใ ห้ ภ า ค ธุ ร กิ จ มี ค ว า ม
รบัผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน พรอ้ม
ช้ีแนะแนวทางที่ควรด าเนินการ โดยเฉพาะ
“การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบดา้น 
(Human Rights Due Diligence: HRDD)” ซ่ึง
จะช่วยให้ธุรกิจมัน่ใจว่าได้ด าเนินการโดย
ค านึงถงึผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน



ประเทศไทยรบัรองมติของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนในเรื่องหลกัการ UNGPs และ
การจัดตั้งคณะท างานธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ (Resolution 17/4 in 
June 2011) และใหค้ ามัน่โดยสมคัรใจใน
กระบวนการ UPR รวมทั้งการตอบรบั
ขอ้เสนอตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) ได้มีข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายไปยงัรฐับาล

The State reacted to the UN “Protect, Respect and Remedy” Framework (“Framework”) : 

Former U.N. special representative John Ruggie



Guiding Principles on Business and Human Rights 
for implementing the UN “Protect, Respect and 

Remedy” Framework



หลกัการทัว่ไปของ (UNGP) Guiding Principles on Business and Human Rights for implementing the 
UN “Protect, Respect and Remedy” Framework

เสาที ่๑ 
หนา้ที่ของรฐัในการปกป้องคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชน (The State duty to 
protect human rights) ขอ้ ๑ – ๑๐
หมายถงึ รฐัมีหนา้ที่ในการคุม้ครอง มิ
ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่า
จากองค์กรของรัฐเอง หรือองค์กร
ภาคธุรกิจ

เสาที ่๒ 
ความรบัผิดชอบของภาคธุรกิจใน
การเคารพ หลักสิทธิมนุษยชน
(The corporate responsibility   
ขอ้ ๑๑ – ๒๔ หมายถึง บุคคล
และองคก์รที่ประกอบธุรกิจ ไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจประเภทใดหรือขนาด
ใดก็ตาม ย่อมมีความรบัผิดชอบที่
จะเคารพสิทธิมนุษยชน

เสาที ่๓
การเขา้ถึงการเยียวยา (Access to 
remedy) ข้อ ๒๕ - ๓๑ หมายถึง 
การแกไ้ข ฟ้ืนฟู ชดเชย เมือ่เกิดผล
กระทบห รือมี ก า รละ เมิ ด สิท ธิ
ม นุ ษ ย ช น ที่ เ นื่ อ ง ม า จ า ก ก า ร
ประกอบ ธุร กิจ  ไ ม่ ว่ า ได้มี ก า ร
ป้องกนัแลว้หรือไม่ก็ตาม ภาครัฐ
และภาคธุรกิจต้องมีกลไกในการ
เยียวยาที่มีประสิทธิผล 



เสาท่ี 2 ความรบัผดิชอบของภาคธุรกจิ
ในการเคารพหลกัสทิธิมนุษยชน 

(The corporate responsibility to respect human rights)



เสาที ่๒ 
ความรบัผิดชอบของภาคธุรกิจใน
การเคารพ หลักสิทธิมนุษยชน
(The corporate responsibility   
ขอ้ ๑๑ – ๒๔ หมายถึง บุคคล
และองคก์รที่ประกอบธุรกิจ ไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจประเภทใดหรือขนาด
ใดก็ตาม ย่อมมีความรบัผิดชอบที่
จะเคารพสิทธิมนุษยชน



หลักการ UNGP เป็นหลักการที่สหประชาชาติ
รับรองขึ้นเพ่ือป้องกนัผลกระทบด้านสทิธมินุษยชนจากธุรกจิ 
โดยก าหนดหน้าที่ของภาครัฐในการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนจากการถูกละเมิดโดยธุรกิจ ก าหนดความ
รับผิดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพสทิธิมนุษยชนว่าควร
ต้องด าเนินการอย่างไร ตลอดจนก าหนดให้มีการเยียวยา
เมื่อเกดิความเสยีหายจากการประกอบธุรกจิขึ้น

หลกัการช้ีแนะเรือ่งสิทธิมนุษยชนส าหรบัธุรกิจ (UNGP)
คืออะไร ส าคญัอย่างไร



• ภาคธุรกิจต้องด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง หลีกเล่ียงการด าเนินการ
ใดๆ ที่จะสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการ
โดยตรง (cause) หรือเข้าไปเกี่ยวข้อง (contribute) ของธุรกจิ 

• หลักการ UNGP จึงเสนอให้ภาคธุรกจิ 'รู้และแสดง' (know and show) 
ว่าองค์กรได้ด าเนินการต่างๆ ที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีมาตรการ
เพียงพอในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ พร้อมทั้งเยียวยาเมื่ อ
ก่อให้เกดิความเสยีหาย

ภาคธุรกิจมี 'ความรบัผิดชอบ' ทีจ่ะตอ้งเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างไร 
ครอบคลุมกวา้งขวางเพยีงไร



หลกัการ UNGP ใหค้ าแนะน าแนวปฏิบติัส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1) ผู้บริหารสงูสดุขององค์กรด้านธุรกจิต้องประกาศต่อบุคลากรภายในและสาธารณะ

2) ให้ด าเนินการ 'ตรวจสอบสทิธมินุษยชนอย่างรอบด้าน' (Human Rights Due Diligence: HRDD) 

3) มีกระบวนการและกลไกเยียวยาผลกระทบหรือความเสยีหาย หากเกดิการละเมิดสทิธิ
มนุษยชน

ภาคธุรกิจจะแสดงต่อสงัคมว่าได ้'เคารพสิทธิมนุษยชน' แลว้อย่างไร และมีเครื่องมืออะไร
ทีจ่ะช่วยใหม้ัน่ใจไดว่้า ธุรกิจจะไม่สรา้งผลกระทบหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน



บริษทั โคคา-โคลา เห็นชอบกบัหลกัการ UNGP อยา่งเตม็ท่ีเพราะเห็นวา่จะเป็นกรอบพ้ืนฐานและมีความ
ยดืหยุน่เพียงพอส าหรับบริษทัต่างๆ ท่ีจะน าไปด าเนินการ

บริษทั เจเนอรัล อิเลค็ทริค (จีอี) เห็นวา่หลกัการ UNGP ช่วยท าใหเ้กิดความชดัเจนถึงบทบาทและความ
รับผดิชอบท่ีแตกต่างแต่มีความเช่ือมโยงระหวา่งภาครัฐกบัภาคธุรกิจ 

บริษทั เนสทเ์ล่ ไดแ้สดงความมุ่งมัน่ท่ีจะเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการจดัท าการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อยา่งรอบดา้น (HRDD) ผนวกไวใ้นการด าเนินธุรกิจใน 150 ประเทศซ่ึงมีห่วงโซ่อุปทานโดยตรง 165,000 
ราย มีการจดัตั้งกลไกร้องเรียน ‘Tell Us’

มีองคก์รดา้นธุรกิจทีน่ าหลกัการ UNGP ไปใช ้แลว้เกิดประโยชนอ์ย่างไร
และมีขอ้พงึระวงัในการน าไปใชห้รือไม่
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การประกอบธุรกิจที่ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนได้รับความส าคัญมากขึ้ นจากประเทศสมาชิกขององค์การ
สหประชาชาติ รัฐบาลของประเทศต่างๆ น าหลักการ UNGP ไปใช้ให้เกดิผลโดยสอดคล้องกบับริบทในแต่ละประเทศ 
ในขณะที่บริษัทธุรกิจ ตลอดจนองค์กรวิชาชีพและองค์กรที่ก ากับการดูแลในภาคธุรกิจต่างมีความตื่นตัว เพราะทั้ง
รัฐบาล คู่ค้า และผู้บริโภคต่างคาดหวังว่า ผลผลิต สินค้าหรือบริการของธุรกิจจะไม่มาจากการประกอบการที่มีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ี การแข่งขันทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่มีสูงมากขึ้ น จึงมีการก าหนด
มาตรฐานของคู่ค้าหรือธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ให้สูงขึ้ นด้วยเช่นกัน การเคารพสิทธิมนุษยชนได้กลายเป็นมาตรฐานที่
ส าคัญประการหน่ึงที่รัฐบาลหลายประเทศ ตลอดจนคู่ค้าธุรกจิในประเทศต่างๆ ได้ก าหนดให้ต้องด าเนินการ 

หลายกรณี “สิทธิมนุษยชน” อาจถูกมองว่าเป็นเคร่ืองมือในการกีดกันทางการค้าซึ่งรัฐบาลและธุรกิจไทยไม่
อาจปฏิเสธได้ และเกิดกรณีที่ธุรกิจการส่งออกไปต่างประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ท าให้ภาพลักษณ์ความ
น่าเช่ือถือของประเทศกล็ดต ่าลงด้วยเช่นกัน การเคารพสิทธิมนุษยชนของธุรกิจจึงมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นกติกาของ
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศในอนาคต
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แม้ว่าปัจจุบันหลักการ UNGP จะเป็นแนวทางส าหรับภาครัฐและภาคธุรกิจในการ
ด าเนินการเพ่ือให้ธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน โดยไม่สร้างพันธกรณีทางกฎหมาย และยั งมิได้
กล่าวถึงการที่ธุรกิจต้องเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนกต็าม แต่เป็นที่เข้าใจได้ว่า รัฐต้องแสดง
ความคาดหวังให้ธุรกิจต้องเคารพสทิธิมนุษยชน ไม่ว่าจะด าเนินการในประเทศหรือนอกประเทศก็
ตาม และสหประชาชาติก าลังพิจารณายกร่างสนธสิญัญาที่จะสร้างพันธกรณีทางกฎหมายส าหรับการ
ประกอบการหรือการลงทุนของธุรกิจในต่างประเทศ ดังน้ัน หากธุรกิจได้เตรียมการตั้งแต่บัดน้ี 
ย่อมจะท าให้มีความได้เปรียบและมั่นใจต่อการด าเนินธุรกจิขององค์กรในอนาคต



กระบวนการขบัเคลือ่น

หลกัการชี้แนะว่าดว้ยธุรกจิกบัสทิธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติในประเทศไทย



การจดัสมัมนาวิชาการ เรือ่ง การเผยแพร่และการขบัเคลือ่นหลกัการช้ีแนะว่าดว้ยธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ  ในประเทศไทย” 

เมือ่วนัพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ  ศูนยป์ระชมุสหประชาชาติ ถนนราชด าเนนินอก



• เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกนั ระหว่างรัฐบาล ภาคธุรกจิ และคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ
• ขับเคล่ือนหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย
• (The UN Guiding Principles  on  Business  and Human Rights - UNGP) 

“ความร่วมมือครั้งส าคญัระดบัชาติ”



ปฏิญญาความร่วมมือเพือ่ขบัเคลือ่นหลกัการช้ีแนะของสหประชาชาติในประเทศไทย 



การสมัมนาวิชาการ “Leading by example:  รฐัวิสาหกิจไทยสู่ตน้แบบการท าธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน
วนัพฤหสับดีท่ี 5 เมษายน  2561   ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา  ศููนยร์าชการและคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ



การสมัมนาวิชาการระดบัชาติ เรื่อง “การขบัเคลือ่นหลกัการช้ีแนะของสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน” 
โดยมี พลเอก อนนัตพร กาญจนรตัน ์รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นผูแ้ทนนายกรฐัมนตรี เปิดการสมัมนา 

ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  1   มิถุนายน  2561



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกบัโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ก าหนดจดัการสมัมนาวิชาการระดบัชาติ 
เรือ่ง “การเขา้ถงึกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตามหลกัการช้ีแนะของสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน” 

ในวนัพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอนนัตรา ริเวอรไ์ซด ์อาคารอวานี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร



คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกบักระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม ส านักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติเพ่ือสทิธิ
มนุษยชนประจ าภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ High Commissioner for Human Rights Regional Office for Southeast Asia: OHCHR) และ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Development Programme: UNDP) 
จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง “บทบาทของภาคประชาสงัคมต่อการจัดท าแผนปฏบิัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกจิกบัสทิธมนุษยชน” 

วันที่ ๒๓ สงิหาคม ๒๕๖๑   ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรงุเทพฯ 



โครงการน ารอ่ง Pilot Project
ธุรกิจกบัการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลกัการ UNGPs กรณีศึกษาธุรกิจทอ่งเที่ยวและการโรงแรมในกลุม่ทะเลอนัดามนั

รายการตรวจสอบ (Checklist)
ส าหรบัธุรกิจการโรงแรม

วิจยัเร่ือง Human Rights Due 
Dilligence

เผยแพร่หลกัการ UNGPs
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กระบวนการขบัเคลือ่น

หลกัการชี้แนะว่าดว้ยธุรกจิกบัสทิธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย

เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ จัดสัมมนาเรื่อง 
“ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกบัการเคารพสิทธิ
มนุษยชนตามหลกัการช้ีแนะของสหประชาชาติ” ณ จังหวดั
ภูเก็ต โดยมีความมุ่งหวงัที่จะใชเ้ป็นโครงการน าร่อง (Pilot 
Project) ในการเผยแพร่หลกัการช้ีแนะ ขององคก์าร
สหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรบัธุรกิจ (UNGP) 
เพือ่สรา้งความตระหนกัใหภ้าคธุรกิจค านึงถงึประโยชนแ์ละ
ความส าคญัของการด าเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน 
และเพือ่ส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเท่ียวและ
การโรงแรมอย่างมัน่คง (Stable) และยัง่ยืน (Sustainable) 



เมื่อวนัที่ ๒๗ กนัยายน ๒๕๖๑ จัดสมัมนาเรื่อง“ธุรกิจ
การโรงแรมและท่องเที่ยวในจังหวดัภูเก็ตสู่ตน้แบบการท าธุรกิจที่
เคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลกัการช้ีแนะของสหประชาชาติว่าดว้ย
ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน” ณ หอ้งภูเก็ต แกรนด์ บอลรูม โรงแรม
รอยลั ภูเก็ต ซิต้ี อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อประกาศ
โรงแรมตน้แบบจ านวน ๕ โรงแรม ไดแ้ก่ โรงแรมอนัดารา รีสอรท์
เรสซิเดน้ซ์ โรงแรมในเครือดีวาน่ากรุ๊ป โรงแรมไนยาง ปารค์ รี
สอร์ท โรงแรมไชโย รีสอร์ท ที่ ได้น าหลักการ ช้ีแนะของ
สหประชาชาติว่าดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน (UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights: UNGPs) แก่ผูม้ีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยวใหส้ามารถน าแนวทาง
ดงักล่าวไปปรบัใชก้บัธุรกิจของตนได้

กระบวนการขบัเคลือ่น

หลกัการชี้แนะว่าดว้ยธุรกจิกบัสทิธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย





การน าเสนอกระบวนการขบัเคลือ่น

หลกัการชี้แนะว่าดว้ยธุรกจิกบัสทิธิมนุษยชนของสหประชาชาตใินประเทศไทย
โดย คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ(NHRCT)



การประสานความร่วมมือภาครฐั

การเขา้พบหารือ
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

การเขา้พบหารือ
รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

การเขา้พบหารือ
เลขาธิการส านกังานศาลยุติธรรม 



การประสานความร่วมมือภาคธุรกิจ

ประชุมหารือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน  3  สถาบัน (กกร.)   เพื่อการเตรียมจัดงานสัมมนาวิชาการ
การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย

และการลงนามในปฏิญญา



การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 2016 Asia Regional Forum on Business 

and Human Rights ณ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์  ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2559

การประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ



การประชุมระดับโลกว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
UN Forum on Business and Human Rights Geneva

การประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ



การประสานความร่วมมือกับคณะท างานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กร
ธุรกิจอื่น ๆ ของสหประชาชาติ

ประชุมกับ Mr. Dante Pesce และ Mr. Surya 
Deva รองประธานและสมาชิกคณะท างานด้าน
สิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจ
อื่ น  ๆ ของสหประชาชาติ  (UnitedNations
Working Group on the Issues of Human 
Rights and Transnational Corporations 
and other Business Enterprises) พร้อมด้วย
ผู้แทนส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (Office of the United 
Nations High Commissioner for Human 
Rights – OHCHR) ในการมาเย่ือนประเทศไทย
ตามค าเชิญของรัฐบาลไทย



เอกสารงานวิจยั/สือ่ประชาสมัพนัธ์ท่ีเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ธุรกจิกบั 

สทิธิมนุษยชน 



แผนยทุธศาสตรค์ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 เน้นการด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครฐัและภาคเอกชน โดยการขบัเคล่ือนและผลกัดนัอย่างเป็นระบบ เพ่ือ

ป้องกนัและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

กลยทุธท่ี์ 2.3 สนับสนุนบทบาทของภาคธรุกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

แผนกลยทุธก์ารด าเนินการด้านธรุกิจกบัสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2562

About our Strategies on Business and Human Rights



ด าเนินการแปล
เอกสาร

Guiding Principles on Business and Human 

Rights for Implementing  the UN “Protect, 

Respect, Remedy” Framework

เผยแพร่

หลกัการช้ีแนะเร่ืองสิทธิมนุษยชนส าหรบั
ธรุกิจ ตามกรอบงานขององคก์าร
สหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และ
เยียวยา

ด าเนนิการเรือ่งการจดัท าเอกสาร/สือ่ประชาสมัพนัธ์ท่ีเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ธุรกจิกบั สทิธิมนุษยชน 



ด าเนนิการเรือ่งการจดัท าเอกสาร/สือ่ประชาสมัพนัธ์ท่ีเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ธุรกจิกบั สทิธิมนุษยชน 



TRANSPARENCY ความโปร่งใส

RESPONSIBILITY ความรบัผิดชอบ

UNIVERSALITY ความเป็นสากล

SUSTAINABILITY ความยัง่ยนื

THAILAND ในสงัคมไทย
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ด าเนนิการเรือ่งการจดัท าเอกสาร/สือ่ประชาสมัพนัธ์ท่ีเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ธุรกจิกบั สทิธิมนุษยชน 



ด าเนนิการเรือ่งการจดัท าเอกสาร/สือ่ประชาสมัพนัธ์ท่ีเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ธุรกจิกบั สทิธิมนุษยชน 



การเผยแพร่หลกัการชี้แนะเรือ่งสทิธิมนุษยชนส าหรบัธุรกจิ

โดยจดัท าการจดัท าวีดทีศัน ์และบอรด์นทิรรศการ

ด าเนนิการเรือ่งการจดัท าเอกสาร/สือ่ประชาสมัพนัธ์ท่ีเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ธุรกจิกบั สทิธิมนุษยชน 



The Role of National Human Rights Commission 
of Thailand in Business and Human Rights

ด าเนนิการเรือ่งการจดัท าเอกสาร/สือ่ประชาสมัพนัธ์ท่ีเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ธุรกจิกบั สทิธิมนุษยชน 



การด าเนนิการเรือ่งการจดัท าหลกัสตูรเกีย่วขอ้งกบั

ประเดน็ธุรกจิกบัสทิธิมนุษยชน 



การด าเนนิการเรือ่งการจดัท าหลกัสูตรเกีย่วขอ้งกบั
ประเด็นธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน 

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการหลกัสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส าหรับ
รัฐวิสาหกิจ” จัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) ร่วมกบัสถาบนัระหว่างประเทศเพื่อ
การคา้และการพฒันา (องค์การมหาชน) (ITD)และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผู ้แทน
รฐัวิสาหกิจในประเทศไทยมีจ านวนรวมทั้งสิ้ น 56 แห่ง
เขา้อบรม  ณ หอ้งจามจุรี บอลรูม เอ บี โรงแรมปทุมวนั 
ปร๊ินเซส กรุงเทพมหานคร



• การประกอบธุรกิจที่ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนไดร้ับความส าคัญมากข้ึนจาก
ประเทศสมาชิกขององคก์ารสหประชาชาติ 

• การเคารพสิทธิมนุษยชนไดก้ลายเป็นมาตรฐานที่ส าคญัประการหนึง่ที่ร ัฐบาลหลาย
ประเทศ ตลอดจนคู่คา้ธุรกิจในประเทศต่างๆ ไดก้ าหนดใหต้อ้งด าเนนิการ 

• การเคารพสิทธิมนุษยชนของธุรกิจจึงมีแนวโนม้ที่จะกลายเป็นกติกาของการคา้
การลงทุนระหว่างประเทศในอนาคต

• สหประชาชาติก าลงัพิจารณายกร่างสนธิสญัญาที่จะสรา้งพนัธกรณีทางกฎหมาย
ส าหรบัการประกอบการหรือการลงทุนของธุรกิจในต่างประเทศ

แนวโนม้ของธุรกจิกบัสทิธิมนุษยชนในอนาคตจะเป็นอย่างไร



THANK YOU

FOLLOW US ON FACEBOOK

WRITE TO US @www.nhrc.or.th

ตดิต่อเรือ่งรอ้งเรยีน help@nhrc.or.th

FOLLOW US ON Youtube

Library NHRCT

. https://www.youtube.com/user/LibraryNhrct

mailto:help@nhrc.or.th
https://www.youtube.com/user/LibraryNhrct

