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เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม จึงเลือกผลิตวารสารเล่มนี้ผ่าน ‘นวัตกรรม
การพมิพ์สเีขยีว’ ทีม่ส่ีวนช่วยลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
จากกระบวนการผลิต เทียบเท่าการปิดหลอดไฟ  
1 ชั่วโมง ในการรณรงค์ลดโลกร้อน จ�านวน 2,712 ดวง 
ต่อวารสาร 3,000 เล่ม และในส่วนที่ไม่สามารถ 
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้จัดหาคาร์บอนเครดิต 
มาชดเชยเท่ากับศูนย์ จากปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกทัง้หมด 0.56 ตนั เพือ่ให้ได้หนงัสอืคณุภาพดี 
และเป็นส่วนหนึ่งในการท�าให้โลกยั่งยืน
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‘สิทธิมนุษยชน’ แกนกลางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ทั่วโลกตระหนักและให้ความส�าคัญอย่างมาก 
โดยเฉพาะประเทศไทย การขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างความสมดุลและ
ความยั่งยืนบนโลกใบนี้ ภาคธุรกิจมีบทบาทอย่างมาก ทั้งน้ีเพราะการด�าเนินธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับ ‘มนุษย์’ หรือ ‘คน’ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ 
พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ชุมชนรอบถิ่นที่ตั้งของธุรกิจ
หรือชุมชนไกล ฯลฯ
 สิทธิมนุษยชนจึงเป็นเรื่องค่อนข้างอ่อนไหวและสามารถเชื่อมโยงกับประเด็น 
อื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อเนื่องมายังการท�าธุรกิจได้อย่างคาดไม่ถึง จึงนับเป็น 
ความเสี่ยงส�าคัญที่อยู่กับการด�าเนินธุรกิจตลอดเวลา นอกจากน้ียังมีความต้องการ 
การเรียกร้อง และแรงผลักดันจากสังคมที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อีกทางด้วย
 การเคารพสิทธิมนุษยชน คือ รากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคธุรกิจจึง 
ควรตระหนกัและก�าหนดแนวทางการด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกับหลักการคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุมตามกฎหมายของประเทศและหลักการสากล 
 วารสาร ‘บัวบาน’ ฉบับนี้จึงน�าเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนกับการด�าเนินธุรกิจ
ตามเป้าหมายความยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อ
ให้เห็นถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชนอย่างลึกซึ้ง เร่ิมจาก SD Story พาไปท�า 
ความเข้าใจในเหตผุลทีว่่าท�าไมการท�าธรุกิจจงึต้องใส่ใจประเดน็ ‘สิทธมินษุยชน’ และมี
กรณีศึกษาเรื่องนี้จากเครือเจริญโภคภัณฑ์มาแบ่งปันให้เป็นข้อมูลและองค์ความรู้
 เครือซีพีได้ประกาศเป้าหมายด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์เพื่อ 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื และยงัเป็นบรษัิทเอกชนไทยรายแรกๆ ทีบ่กุเบิกการจดัท�ารายงาน
สิทธิมนุษยชน หรือ Human Rights Report 
 ส่วน SD Talk ชวนตวัแทนคนรุน่ใหม่ทีมี่บทบาทขับเคลือ่นประเดน็ความหลากหลาย
และเท่าเทียม ทั้งคุณปอย-ตรีชฎา และคุณเอื้อง-ธีตา มาแลกเปลี่ยนมุมมองใน 
การสร้างโอกาสให้ทุกกลุ่มได้อย่างเท่าเทียม ขณะที่ Creating a Better Life พาไป
ถอดรหัสปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจคู่สิทธิมนุษยชนของบริษัทชั้นน�า
ระดับโลก นอกจากนี้ใน SD Life ยังได้น�าเสนอสื่อที่สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันด้วย
การยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย
 เรือ่งราวทัง้หมดเป็นเพยีงบางส่วนในเล่มทีต่อกย�า้ให้เหน็ว่า ‘สิทธมินษุยชน’ เป็น
ประเดน็ทีท่ัว่โลกจบัตามองและถอืเป็นหัวใจส�าคญัของการท�าธรุกจิให้บรรลตุามเป้าหมาย 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื SDGs Goal 2030  ทีเ่ชือ่มโยงกันในหลายมติ ิทัง้เศรษฐกิจ สงัคม
และสิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจจึงต้องเร่งจับมือกับทุกภาคส่วนด้วยการปลูกฝังคุณค่านี้
ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ในการน�าหลักสิทธิมนุษยชนไป
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานภายในองค์กร คู่ค้า ตลอดจนท้ังห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ดร.ยุทธ  
บรรณาธิการบริหาร
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 เมื่อองค์กรธุรกิจก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ยุค 
ที่ทั้งโลกเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีและ 
เครอืข่ายดจิทิลั น�าไปสูพ่ฤตกิรรมรปูแบบใหม่
ที่ผู้คนเข้าถึงทุกข้อมูลข่าวสารและสามารถ 
เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างง่ายดาย ประเด็น  
“สิทธิมนุษยชน” จึงไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องค�านึงถึง 
แต่เป็นหนึ่งในพื้นฐานส�าคัญที่ทุกองค์กรพึงมี
และน�ามาใช้ ทั้งยังสามารถส่ือสารออกไปสู่
สาธารณะอย่างชัดเจน เพ่ือแสดงความมุ่งมั่น
เป็นแบบอย่างควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิธรุกจิ ซึง่
ม ี2 ประเดน็หลกัทีผู่ค้นในยคุ Tech-Disruption 
ต่างจับตามอง ได้แก่ Hate Speech และ 
Cybersecurity 
 เริม่ต้นกนัด้วย “ค�าพดูแสดงความแตกแยก
และความเกลียดชัง หรือ Hate Speech” ที่
หากถามว ่า เป ็นสิทธิมนุษยชนอย ่างไร  
rightsforpeace.com ได้กล่าวว่า Hate 
Speech จะกลายเป็นการละเมดิสิทธมินุษยชน
ทันทีก็ต่อเมื่อเป็นการยุยงให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติ เกลียดชัง หรือความรุนแรงต่อบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่ก�าหนดโดยเชื้อชาติ ศาสนา 
ชาติพันธุ์ หรือปัจจัยอื่นๆ เหล่านี้เองคือสิ่ง 
ที่องค์กรไม่ควรละเลย
 ยกตัวอย่างกรณีที่องค์กรยักษ์ใหญ่อย่าง 
Unilever ได้ลุกขึ้นมาแสดงตัวตนไม่เห็นด้วย
กับการกล่าวการแสดงความเกลียดชังจ�านวน
มหาศาลก ่อนการเลือกตั้ งครั้ งใหญ่ของ
สหรัฐอเมริกา ถึงขนาดประกาศในเวลานั้นว่า
จะหยุดลงโฆษณาบน Facebook และ 
Twitter ในสหรัฐอเมริกา หากเจ ้าของ
แพลตฟอร์มยังคงนิ่งเฉย โดยได้กล่าวกับ The 
Wall Street Journal ว่าอยากให้โซเชียลมเีดีย

ทั้ง Facebook และ Twitter ทบทวนและ 
ลดค�าพดูแสดงความเกลยีดชงับนแพลตฟอร์ม
ที่มีผู้ใช้จ�านวนมากทั้งในอเมริกาและทั่วโลก 
เพื่อด�ารงคุณค่าที่ดีให้แก่ประชาชนและสังคม  
 ตามมาด้วย “ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
หรื อ  Cybersecur i ty”  ที่ ส� านั กงาน 
ราชบัณฑิตยสภาได้ให้นิยามไว้ว่าคือ ภาวะ 
ทีเ่ครอืข่าย ระบบคอมพวิเตอร์ โปรแกรม และ
ข้อมูล พ้นจากภัยคุกคาม มีลักษณะส�าคัญ  
3 ประการ คือ คงความลับ คงความถูกต้อง
ครบถ้วน และคงความพร้อมใช้งาน ภาวะดงักล่าว
จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุคลากร กระบวนการ
ท�างาน และเครื่องมือที่เหมาะสม 
 ในบริบทธุรกิจคู่หลักการสิทธิมนุษยชน 
สามารถหมายถึงการดูแลข้อมูลส่วนตัวของ 
ผู ้ใช้บริการไม่ให้ถูกโจรกรรม หรือหลุดร่ัว  
ซึ่งสามารถเกิดเป็นรูปธรรมได้โดยนโยบาย
ความรับผิดชอบว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและ
การคุ้มครองข้อมูล หรือ Privacy and Data 
P ro tec t ion  ค� า ม่ันสัญญาที่ จะสร ้ า ง 
ความน่าเช่ือถือให้แก่ทุกธุรกิจ ท่ีจะต้องแจ้ง 
ให้ผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจน 
 ยกตวัอย่างเช่น การแจ้งนโยบายความเป็น
ส่วนตัวของบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน LINE ส�าหรับส่ง
ข้อความอนัเป็นธรุกจิพืน้ฐานทีส่�าคญั และธรุกจิ
ที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาและการให้บริการ 
อีกหลากหลายที่ค�านึงถึงการใช ้งานบน 
สมาร์ตโฟนหรือการแจ้งนโยบายการคุ้มครอง
ข ้ อ มูลส ่ วนบุ คคลของบ ริษัท  อิคา โน ่ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ อิเกีย ผู้ให้บริการ
จ�าหน ่ายของใช ้ ในบ ้านขนาดใหญ ่และ 

เครื่องเรือน ทั้ง 2 ธุรกิจนี้ต่างเป็นธุรกิจท่ีมี
ข้อมูลของผู้ใช้บริการทั่วโลก
 ในเวลาเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้เรายังต่าง
ต่ืนตัวกับ PDPA พระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 กฎหมายป้องกนั
การละเมดิข้อมลูส่วนบคุคล คุม้ครองการจัดเกบ็
และน�าข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ  
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
ที่มีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา
 อีกหนึ่งความรับผิดชอบต่อผู ้ใช้บริการ 
ทีธ่รุกจิยงัสามารถท�าได้เพิม่เติม คอื การกระตุน้
ในการป้องกนัความเสีย่งเพิม่ ได้แก่ การเตอืน 
ให้หมัน่อพัเดตข้อมลูใหม่ๆ เกีย่วกบัภัยไซเบอร์ 
เช่น วิธีระวังภัยจากฟิสชิง (Phishing) และ
มัลแวร์ (Malware) เป็นต้น หรือการเตือน 
ให้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างคิวอาร์โค้ด 
รวมถึงบาร์โค้ดที่อยู่บนเอกสารส่วนตัว เช่น 
เลี่ยงการโพสต์ภาพตั๋วเครื่องบินและหนังสือ 
เดินทาง 
 ทัง้หมดนีเ้นือ่งจากในยคุ 5G มอีนิเทอร์เนต็
ความเร็วสูงที่อาจสามารถเปิดโอกาสให  ้
แฮ็กเกอร์หาช่องทางใหม่ๆ ในการเข้าถึง 
ข้อมูลได้มากข้ึนหลากหลายช่องทางซึ่งนับว่า
เปน็ดาบสองคม ทัง้ในดา้นความสะดวกสบาย
และความเสีย่งการละเมดิสทิธมินษุยชนทีต้่อง
พงึระวงั เหล่านีย้งัจะน�าไปสูก่ารท�าประกนัภยั
ไซเบอร์ แนวโน้มของธรุกจิประกนัในวนันีแ้ละ
อนาคต โดยมีหนึ่งตัวอย่าง ได้แก่ กรุงเทพ
ประกนัภยั ท่ีออกกรมธรรม์มาคุม้ครองการถกู
โจรกรรมเงนิหรอืการซือ้สนิค้าบนโลกออนไลน์
 กล ่าวได ้ว ่าทั้ง Hate Speech และ  
Cybersecurity ในยคุ Tech-Disruption เป็น 
ส่วนหนึ่งของแนวโน้มประเด็นสิทธิมนุษยชน 
ที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องหันมาตระหนัก ตั้งรับ
และท�าความเข้าใจ เพ่ือน�าธุรกิจก้าวให้ทนัยคุสมยั
โดยไม่ทิ้งหนึ่งในหลักบรรษัทภิบาล 

THINK FORWARD   เรื่อง : ชนานันทน์

จับกระแสสิทธิมนุษยชน กับการปรับตัวทางธุรกิจในยุค Tech-Disruption

ที่มา : https://www.rightsforpeace.org/hate-speech 
https://www.brandage.com/article/19575/Hate Speech) 
https://www.facebook.com/RatchabanditThai 
photos/a. 2527569647301115/2527571023967644/ 
https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/
id/33/iid/105742) https://www.bangkokbiznews.com/
blogs/columnist/124705 https://line.me/th/terms/
policy/ https://www.ikea.com/th/th/customer-service/
privacy-policy/personal-data-protection-policy-pub-
f038ad0b https://www.scb.co.th/th/personal-banking/
stories/tips-for-you/pdpa-about-us.html https://pdpa.
pro/blogs/in-summary-what-is-pdpa
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SD STORY    
  เรื่อง : ศศิธร

‘สิทธิมนุษยชน’ แกนกลางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ธุรกิจถือเป็นภาคส่วนส�คัญของการขับเคลื่อนโลกและเศรษฐกิจ ซึ่งแน่นอนว่าในการด�เนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
หรอืบรกิารแก่ผู้บรโิภคของการท�ธรุกจิย่อมเกีย่วข้องกบั ‘คน’ เป็นส�คญั ไม่ว่าจะเป็นลกูค้า คูผู้่ส่งมอบ พนกังาน ครอบครัว
ของพนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ชุมชน และสังคม ฯลฯ
 เมื่อมีคนเป็นฟันเฟืองหลักก็ย่อมต้องเกี่ยวพันกับสิทธิและหน้าที่ รวมถึงความเป็นมนุษย์อย่างแยกไม่ออก สิทธิมนุษยชน
จึงมีความส�คัญกับการด�เนินธุรกิจ และเป็นหัวใจในการน�ไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ด้วยว่ากว่า 
90% ของ SDGs Goal นัน้สอดคล้องกบัพันธกรณด้ีานสทิธมินษุยชน เช่น SDG 3 สขุภาพดแีละสวสัดภิาพทีด่ ีSDG 5 
ความเท่าเทียมทางเพศ SDG 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน SDG 10 ลดความไม่เสมอภาค และ 
SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 วารสาร ‘บัวบาน’ ฉบับนี้ จึงน�เสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนกับการด�เนินธุรกิจตามเป้าหมายความยั่งยืน เพื่อสะท้อน 
ความจ�เป็นและการตระหนักรู้ถึงการเคารพซึ่งกันและกันตามหลักสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นเหมือน 
แรงขับเคลื่อนส�คัญในการพาองค์กรไปสู่เป้าหมายปลายทางแห่งความยั่งยืน  

 ส�าหรบัสถานการณ์ด้านการให้ความส�าคญั
กบัการเคารพสทิธมินษุยชนของภาคธรุกจิ ใน
ประเทศไทยเองต้องนับว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยไทยเป็นประเทศแรกใน
เอเชียท่ีประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National 

ท�ไมภาคธุรกิจจึงต้องใส่ใจสิทธิมนุษยชน
รื่นวดำี สุวรรณมงคล
เลขาธิการ ส�นักงานคณะกรรมการก�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

Action Plan: NAP) ระยะที ่ 1 (พ.ศ. 2562 - 
2565) จากมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะหน่วยงาน
ของรัฐที่ท�าหน้าที่ก�ากับและพัฒนาตลาดทุน 

ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักใน 
การขับเคลื่อนตามกรอบ NAP ที่จะส่งเสริม
และผลักดันให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) และ 
ผูป้ระกอบธรุกจิในตลาดทนุน�าหลกัการชีแ้นะ
ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 
(UN Guideline Principles on Business 
and Human Rights: UNGPs) มาปรับใช้
อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมมิติด้านแรงงาน 
การลงทุนต่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ 
รวมทัง้สามารถน�ากระบวนการในการตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human 
Rights Due Diligence: HRDD) ไปใช้ 
ในการบรหิารความเสีย่งขององค์กรได้ เพือ่ลด
ผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจ 
ที่มีประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน   
 รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) กล่าวถงึบทบาทของ ก.ล.ต. ในการสนบัสนนุ
ธุรกิจในภาคตลาดทุนไทยด�า เนินธุรกิจ 
เพื่อความยั่งยืนโดยค�านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  
รบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม ในพิธลีงนาม 
MOU ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพ่ือประกาศ
เจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุน 
องค์ความรูใ้ห้บรษิทัจดทะเบยีนและผูป้ระกอบ
ธรุกจิท่ีอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของ ก.ล.ต. ให้
ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิ
มนุษยชน โดยน�าหลักการ UNGPs มาปรับใช้
ตามความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ เมื่อวันท่ี  
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
  “การลงนามใน MOU กบั กสม. และการจดั
สัมมนาในครั้งนี้ถือเป ็นครั้งแรก ซึ่งเป ็น 
สิง่สะท้อนถึงความมุง่มัน่ของ ก.ล.ต. ทีจ่ะส่งเสรมิ
ให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนน�าหลักการชี้แนะ

ภา
พจ

าก
 : 

ก.
ล.

ต.
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เร่ืองสิทธิมนุษยชนไปบรรจุเป็นส่วนหน่ึงของ
นโยบายขององค์กร และปฏิบัติให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม โดยมีการติดตามความคืบหน้า 
นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะส่งเสริมการหารือและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเร่ืองดังกล่าวใน
เวทรีะหว่างประเทศ และเผยแพร่การด�าเนินงาน
ของประเทศไทยให้ต่างประเทศได้ทราบ  
รวมถึงการมีส่วนร่วมของ ก.ล.ต. ในเร่ืองน้ี 
และความคืบหน้าต่างๆ ต่อไป”    
 นี่จึงเป็นท่ีมาของการที่ทาง ก.ล.ต. มุ่งให้
ความส�าคัญกับการผลักดันและส่งเสริมให ้
ภาคธุรกิจน�า HRDD มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ  
พร้อมปักหมดุขบัเคล่ือนตามแผน NAP โดยผนวก
เป็นส่วนหนึง่ของแผนขบัเคลือ่นตลาดทนุไทย
ผ่านการบูรณาการและร่วมด�าเนินการกับ
พันธมติรในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 
ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ(กสม.) ส�านกังานโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) สมาคมเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) 
ผ่านกลไกต่างๆ ตัง้แต่การสร้างความตระหนกั
และการให้ความรู ้ควบคู่กบัมาตรการผลกัดัน
ด้านการเปิดเผยข้อมลู เพ่ือให้บริษัทจดทะเบยีน
ที่ปัจจุบันมีกว่า 700 แห่ง ด�าเนินธุรกิจอย่าง
ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน สามารถเชื่อมโยง
ระหว่างบริษัทกับห่วงโซ่การผลิต และดูแล
ผลกระทบจากการด�าเนินโครงการหรอืการลงทนุ
ในต่างประเทศ เพื่อลดความเส่ียงและสร้าง
ความโปร่งใสในการจัดการธุรกิจที่ยั่งยืน
 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่
บริษัทจดทะเบียนด�าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิ
มนุษยชน ส�านักงาน ก.ล.ต. ได้แต่งต้ังคณะ
ท�างานจัดท�าหลักสูตรอบรม ‘ธุรกิจกับสิทธิ
มนษุยชน ส�าหรบัธุรกจิในตลาดทนุไทย’ (คณะ
ท�างาน) ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครฐั ภาคธรุกจิ 
องค์การระหว่างประเทศ และนกัวชิาการ ร่วม
จัดท�าหลักสูตรอบรมที่มีมาตรฐานให้แก่ 
ภาคธรุกจิและสามารถจดัท�ารายงานตามแบบ 
56-1 One Report ตามความเหมาะสมของ
กระบวนการด�าเนินธุรกิจได้ ซ่ึงก�าหนดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของหลักเกณฑ์
ใหม่ ตั้งแต่ปีปฏิทิน 2565 เป็นต้นไป และ
พัฒนาไปสู ่การด�าเนินการและรายงาน 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในอนาคต  
 ท้ังนี ้ข้อดขีองการปรบัหลกัเกณฑ์การเปิดเผย
ข้อมูลส�าหรับบริษัทจดทะเบียนเป็นแบบ   
‘56-1 One Report’ ตามที่ ก.ล.ต. ก�าหนด 
นอกจากจะมข้ีอมลูพืน้ฐานของบรษิทัครบถ้วน
แล ้ว ยังถือเป ็นการยกระดับมาตรฐาน 
การรายงานข้อมลูด้าน ESG (Environmental, 
Social and Governance) ที่หมายถึง 

ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ส่ิงแวดล้อม ซึง่สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ  
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู ้ลงทุนคาดหวังจากบริษัท 
ทีล่งทนุมากขึน้ด้วย ในทางกลบักนั ‘56-1 One 
Report’ ยงัสามารถเสรมิประสทิธิภาพการขบัเคลือ่น
ธุ รกิจ เพื่ อความยั่งยืนได้ด้วย เพราะเป็น 
เครื่องมือสะท้อนถึงการให้ความส�าคัญและ 
การพฒันาอย่างต่อเนือ่งในการบรหิารความยัง่ยนืของ
ธรุกจิได้ดยีิง่ขึน้ สามารถก�าหนดหัวข้อประเด็น
ทางสิง่แวดล้อมและสงัคมทีส่อดคล้องกบัธรุกจิได้
ชัดเจนข้ึน มีการปรบัตวัเพือ่ตอบโจทย์ความคาดหวัง
กับเรื่องที่ประชาคมโลกให้ความส�าคัญได้   
 พ.ศ. 2565 ก.ล.ต. ร่วมกับคณะนติิศาสตร์ จฬุาฯ  
จดัท�าโครงการธุรกิจกับสทิธิมนษุยชน ส�าหรับภาค
ธรุกิจในตลาดทนุไทย ระยะที ่2 เพ่ือมุ่งเน้นการศึกษา
วจิยัและจดัท�าคู่มือแนวทาง รวมถงึจดัอบรมสมัมนา
เกีย่วกบั HRDD และเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
ได้มกีารจดัสมัมนากลุม่ย่อย เพือ่สร้างความเข้าใจ 
ในหลกัการและระดมความคิดเหน็เก่ียวกับ HRDD 
ทีเ่หมาะสมกบัแนวทางปฏบิติัของภาคธุรกจิ เพือ่น�า
ไปสูก่ารจดัท�าคูม่อืแนวทางและหลกัสตูรอบรม 
ในการจดัท�า HRDD ส�าหรับภาคธุรกิจในตลาดทนุ 
จากนัน้จะจดัเวทแีลกเปลีย่นความคดิเหน็ (CEO 
Dialogue) และการจัดอบรมการท�า HRDD 
แก่ภาคธุรกิจในตลาดทุนต่อไป เพื่อขบัเคลือ่น
ให้เกิดการด�าเนนิธรุกจิด้วยความเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนสอดคล้องกบัแผน NAP และหลกัการ 
UNGPs อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม ซึ่ง
เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้เปิดเผยในช่วงเร่ิมต้นงาน
ดังกล่าวว่า  
 “ด้วยส�านักงาน ก.ล.ต. เป็นหนึ่งในองค์กร
ภาครัฐทีไ่ด้รบัมอบหมายพนัธกิจตามแผน NAP 
ต่อเนื่องตั้งแต่แผน NAP ระยะที่ 1 ตลอดจน
แผน NAP ระยะที ่2 ทีอ่ยูร่ะหว่างกระบวนการ
ยกร่าง ก.ล.ต. จงึร่วมกบัคณะนติศิาสตร์ จฬุาฯ 
จดัท�าโครงการธรุกจิกบัสทิธิมนษุยชน ส�าหรบั
ภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย โดยในปีนี้เป็น
โครงการเป็นระยะที่ 2 ซึ่งเป็นไปตามกรอบ 
ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบคณะท�างานจดัท�าหลกัสตูร
อบรม ‘ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ส�าหรับภาค
ธุรกิจในตลาดทุน’ เพื่อมุ ่งเน้นการสร้าง 
ความตระหนกัรูเ้รือ่ง HRDD ให้แก่ภาคธุรกจิใน
ตลาดทุน และน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรม รวมถึงน�ามาเปิดเผยในแบบ 56-1 One 
report ได้”     
 พร้อมกันนี้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ยงัมุง่เดนิหน้า
สานต่อภารกิจส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิ
มนษุยชนกบัภาคธุรกจิยิง่ขึน้  โดยร่วมเป็นหนึง่

ทีม่า : เรยีบเรยีงจากบทความและเนือ้หาบางส่วน
ในงานสมัมนาของ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) https://
www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.as-
px?SECID=7479&NewsNo=64&NewsY-
ear=2562&Lang=TH https://www.face-
book.com/sec.or.th https://www.sec.or.th/
TH/Pages/Activities.aspx?SECID=8450& 
fbc l i d= IwAR161zU6 r k783 I I k E zob -
3vGWSaRqBBxZeLl5nVPo94EZMfL -
29jNAW_G_DYw https://www.sec.or.th/TH/
Pages/News_Detail.aspx?SECID=9539&News-
No=9539 &NewsYear=9539&Lang=9539 
https://globalcompact-th.com/news/de-
tail/1046 https://www.infoquest.co.
th/2022/175687 

ในพนัธมติรหลกัของสมาคมเครอืข่ายโกลบอล
คอมแพก็แห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมอื 
(MOU) จดัตัง้ ‘สถาบนัธรุกจิกบัสทิธิมนุษยชน 
(BHR Academy: Business and Human 
Rights Academy)’ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนส�าหรับ
องค์กรธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพในการน�า
หลักการและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 
ทีดี่ไปใช้ให้เกิดผลได้จริง หวังผลักดันเป็นศนูย์กลาง
การอบรมส�าหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 “ที่ผ่านมาส�านักงาน ก.ล.ต. ได้ส่งเสริมให้
ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียน 
ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถประเมินความเสี่ยง
และลดผลกระทบ รวมท้ังสามารถจัดท�า
รายงานเรื่องการด�าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิ
มนษุยชนอย่างรอบด้านทีส่อดคล้องกบัหลกัการ 
UNGPs เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในการลงทุน  
ทัง้จากภายในและระหว่างประเทศ โดย ก.ล.ต. 
ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล  
56-1 One Report เพื่อยกระดับการเปิดเผย
ข้อมูลด้าน ESG ครอบคลุมถึงการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 
เป็นปีแรก นอกจากนี้ยังส่งเสริมการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมี ESG โดยขยายผลไปยังประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง คือการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
ทางเพศและการลดความเหลื่อมล�้าด้วย”  
ตัวแทนจากส�านักงาน ก.ล.ต. กล่าวย�้าถึง
ภารกจิส�าคญัทีไ่ด้ด�าเนนิการมาตลอด ก่อนย�า้
ถงึผลลพัธ์ทีค่าดหวงัส�าหรบัการลงนามบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว       
 “ถือเป็นพลังความร่วมมือในการส่งเสริม 
สนบัสนนุ และเผยแพร่องค์ความรูด้้านธุรกจิกบั
สทิธมินษุยชนให้สามารถขยายผลในวงกว้างได้
มากยิ่งขึ้น และจะช่วยตอบโจทย์การบรรลุ
แผน NAP และเป้าหมาย UN SDGs ได้”   
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ธันยพร กริชติทายาวุธ 
ผู้อ�านวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
 “หลายคนมองว่าการด�าเนินงานเรื่องสิทธิมนุษยชนตามท่ีหลักการชี้แนะฯ เป็นเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
เพียงอย่างเดียว แต่ในทางกลับกัน การเคารพสิทธิมนุษยชนนับเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่องค์กรที่คุ้มค่า
แก่การลงทุน และสามารถท�าได้หลายแนวทาง เช่น การมีแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อและจัดหาสินค้าและบริการ 
การเปลี่ยนแนวคิดการลงทุนที่พิจารณาธุรกิจที่ค�านึงด้านสิทธิมนุษยชน การปรับปรุงการบริหารจัดการเนื้อหา

พรประไพ กาญจนรินทร ์
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ (กสม.)
 “สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องส�าคัญที่ท�าให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ลดความเหลื่อมล�้า และสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม กสม. ได้ประกาศนโยบายที่เน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนที่บุคคล
พงึปฏบิตัต่ิอกนั ด้วยการให้เกยีรตแิละเคารพศกัดิศ์รใีนความเป็นมนษุย์ ไม่ว่าบคุคลนัน้จะมเีชือ้ชาต ิศาสนา เพศ 
ภาษา ความคิดเห็น ความเชื่อ หรือสถานะทางสังคมเช่นไร โดยมุ่งสร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือ

ภากร ปีตธวัชชัย 
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
 “ปัจจุบันประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามอง ภาคธุรกิจไทยจึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ
และลงมือแก้ไขปัญหาน้ีอย่างจริงจัง โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจไทยในเวทีโลก” 
ที่มา : https://www.setsustainability.com/libraries/975/item/-gender-equality?category=24&type=&search=
ภาพ : https://portal.set.or.th/th/about/overview/board/Pakorn.html

นณริฏ พิศลยบุตร
นักวิชาการอาวุโส สถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 “น่ายินดีที่ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ประกาศใช้แผน NAP สะท้อนความพยายามในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา อย่างไรก็ดี แนวทางของแผน NAP ยังเป็นแค่การปฏิบัติในระยะเริ่มแรก ยังมีปัญหาสิทธิมนุษยชน
จากการประกอบธรุกจิทีเ่กดิขึน้แล้ว หรือก�าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคตอกีมาก จงึจ�าเป็นต้องมกีารปรบัปรงุแก้ไขแผน  
NAP ในระยะต่อไปให้มีความครอบคลุมและเท่าทันต่อปัญหา รวมถึงควรมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในมุมมองของผู้เกี่ยวข้อง

กบัทกุภาคส่วน รวมถงึองค์กรเครอืข่ายทัง้ในและต่างประเทศ ในการขบัเคลือ่นงานด้านสทิธมินษุยชน และ กสม. ในชดุปัจจบุนัมคีวามมุง่มัน่ 
ท่ีจะส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะฯ ต่อเนื่องจาก กสม. ชุดที่ผ่านมา ให้กว้างขวางและครอบคลุม 
ยิ่งขึ้น เพราะเชื่อว่าการค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนจะช่วยให้ธุรกิจมีความยั่งยืนในระยะยาว”
ที่มา : https://bit.ly/3w92ukx https://bangkok-today.com
ภาพ : https://www.facebook.com/nhrct

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างกลไกเข้ามาร่วมกันให้ข้อมูล แก้ไข ติดตาม และประสานงาน 
การปฏิบัติตามแผนร่วมด้วย”
ที่มา : https://tdri.or.th/2020/02/human-rights-business/ เผยแพร่ครั้งแรกใน กรุงเทพธุรกิจ เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพ : https://tdri.or.th/staff/nonarit-bisonyabut/

บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า การปกป้องแรงงานและการแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ 
รวมถึงการให้ความส�าคัญกับความหลากหลายทางเพศและเชื้อชาติของพนักงาน และการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 
ผลการศกึษาจ�านวนมากพบว่า บริษทัทีม่ทีมีผู้บริหารและพนกังานทีม่คีวามหลากหลายและแตกต่างจะเป็นบรษิทัทีแ่ขง็แกร่งและมผีลประกอบการ
ดีกว่าในระยะยาว นอกจากนี้องค์กรธุรกิจที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนไม่เพียงบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่สิทธิมนุษยชน 
ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจ (Business Case) ที่สามารถสร้างคุณค่าร่วมกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย”
ที่มาและภาพจาก : https://www.wearecp.com/cg-voice-magazine-05/
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 “สิทธิมนุษยชน ถือเป็นหลักของการที่มนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เคารพสิทธิและค�านึงถึงผู้อื่นเสมือนตัวเราเอง หรือเราอาจจะ
เรียกว่ามี Compassion ร่วมสร้างความเจริญ สร้างมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้น หลักสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้กล่าวถึงการเคารพซึ่งกัน
และกัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�าคัญพื้นฐาน โดยบริษัทจดทะเบียนและทุกๆ บริษัทควรต้องดูแล เร่ิมต้นจากระบบเศรษฐกิจเล็กๆ หรือ  
Microeconomics รอบธุรกจิของเราเอง คุม้ครอง เคารพ และเยยีวยา พร้อมรกัษาเสรมิสร้างสทิธมินษุยชนให้แก่พนกังาน ครอบครวัพนกังาน 
คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน” 
 ถ้อยค�าจากศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของผู้น�าเครือซีพี ที่ตลอดระยะเวลา 
การด�าเนนิธรุกจิ เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ได้ยดึมัน่ในการท�าธุรกิจทีเ่คารพสทิธมินษุยชนทัง้ในธรุกจิของเครอืฯ และตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยวาง
เป้าหมายด้านสทิธมินษุยชนเป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืปี พ.ศ. 2573 ของเครอืฯ และเพือ่ก้าวสูก่ารเป็นผูน้�าในการด�าเนนิ
ธุรกิจที่มีมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระดับโลก 

ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร
“ต้องเป็นผู้น�ขับเคลื่อนการด�เนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน”  

ผู้ช่วยบริหาร ประธานคณะผู้บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
ส�นักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและการสื่อสาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�กัด 

 วารสารบัวบานฉบับนี้ได้มีโอกาสพูดคุย 
กับ ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหาร 
ประธานคณะผู ้บริหาร และรองกรรมการ 
ผู้จัดการอาวุโส ส�านักความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านความยัง่ยนืและการสือ่สารองค์กร 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ จ�ากดั พร้อมด้วย 
ทมี ปรมินทร วงศ์ไตรรัตน์ และนธิิพัศ นนัทวโรภาส 
ผู้จัดการแผนก ส�านักความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
ที่มาร ่วมกันแบ ่งป ันมุมมองเพื่อตอกย�้ า 
ความมุ่งม่ันในการเป็นองค์กรที่ท�าธุรกิจโดย
ค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน อันมีหลักฐาน
ปรากฏเป็นรายงานสทิธมินษุยชน (Human 
Rights Report) ฉบับแรกในประเทศไทย 

ความมุ่งมั่นของเครือซีพีกับการด�าเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน  
 ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งใน 15 
หัวข้อของยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
พ.ศ. 2573 ของเครือฯ ซึ่งสะท้อนความตั้งใจ
ของประธานคณะผู้บริหาร ศุภชัย เจียรวนนท์ 
ที่มุ ่งด�าเนินธุรกิจตามกรอบกติการะหว่าง
ประเทศและกรอบกฎหมายในแต่ละประเทศ
ที่เครือฯ ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักการ
ชี้แนะสหประชาชาติว ่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน (UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights: UNGPs) 
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 “ เครื อมุ ่ งมั่ น ท่ี จะก ้ าวขึ้ น เป ็นผู ้ น� า 
ในการเปล่ียนแปลงด้านความยัง่ยนื ขับเคลือ่น
การด�าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่าง
จริงจัง จึงพยายามปลูกฝ ังและส ่งเสริม 
ความรู ้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนแก่
บุคลากรทุกระดับภายในองค์กรทั่วโลกกว่า  
450,000 คน สร้างความตระหนักรู้ มกีารส่ือสาร 
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
 “มีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน เช่น  
นโยบายด้านแรงงาน ความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน การจ้าง
แรงงานข้ามชาต ิความหลากหลายและการอยู่
ร่วมกัน รวมถึงการก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ 
 “ขณะเดียวกันเพื่อสร้างระบบนิเวศเร่ือง
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเครือฯ ได้มี 
การประกาศความมุง่มัน่จากผูน้�าอย่างคณุศภุชยั 
ในการด�าเนินธุรกิจควบคู ่การเคารพสิทธ ิ
มนษุยชน จากน้ันจงึก�าหนดตวัชีว้ดัเป้าหมาย 
ความยัง่ยนื การก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิติั 
การประเมินและตรวจสอบความเสี่ยงด้าน
สิท ธิมนุษยชน การ จัดการผลกระทบ  
การจัดกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและ 
การคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแส พร้อมทัง้กลไกเยยีวยา
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทั้งหมดได้รวบรวม
และรายงานอย่างโปร่งใสผ่านรายงานสิทธิ
มนุษยชนของเครือฯ โดยช่วงปี พ.ศ. 2560-
2563 เครือฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด  
235 เรือ่ง ซึง่ 215 เรือ่ง มาจากประเทศไทย และ 
89% เป็นการร้องเรียนผ่านออนไลน์ 74% 
ของเรือ่งร้องเรยีนทีไ่ด้รบัมาได้รับการตรวจสอบ
แก้ไขภายใน 30 วัน ส่วนอีก 26% ใช้เวลาเกิน 
30 วนั แต่ทกุเรือ่งร้องเรียนได้รับการตรวจสอบ
แก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว
 “ดงันัน้ความมุง่มัน่ของเครอืฯ สะท้อนออกมา
ตั้งแต่ความตั้งใจของผู ้น�าอย่างคุณศุภชัย   
ต้ังเป้าหมายสิทธิมนุษยชนให้เป็นยุทธศาสตร์ 

ปลูกฝัง เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่
พนักงานทุกระดับ ก�าหนดนโยบายและ 
แนวปฏิบัติ ท้ายท่ีสุดจัดต้ังกระบวนการรับ
เรื่องร้องเรียน สร้างกลไกการเยียวยา  เหล่านี้
เป็นองค์ประกอบส�าคญัท�าให้การส่งเสรมิสทิธิ
มนุษยชนด�าเนนิไปอย่างเป็นระบบ และครบถ้วน
ในทุกมิติ” ดร.เนติธรย�้าถึงความจริงจังใน 
การด�าเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชน
ของเครือฯ
 
รายงานสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Report) ฉบับแรกในประเทศไทย 
 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะนับเป็นอีก
หนึ่งในแนวทางส�าคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่
ความยั่งยืนอย่างแท้จริง และนั่นคือที่มาของ
การจัดท�ารายงานสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights Report) เพิ่มเติมขึ้นมาจากรายงาน
ความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้ทุกภาคส่วน
สามารถติดตามการด�าเนนิงานด้านสทิธมินษุยชน
ของเครือฯ  
 ทัง้น้ีรายงานสทิธมินษุยชน พ.ศ. 2563 นบั 
เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
และฉบบัแรกของประเทศไทยทีเ่ปิดเผยข้อมลู
การด�าเนนิธรุกจิควบคูก่บัการเคารพหลกัสทิธิ
มนุษยชนตามมาตรฐานของ UN Guiding 
Principles Reporting Framework (UNGPRF) 
อย่างครอบคลุม โดยเปิดตัวสู่สาธารณะเม่ือ 
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นวันสิทธิ
มนษุยชนสากล และมแีผนทีจ่ะออกฉบบัต่อไป
เป็นประจ�าทุกปีในวันเดียวกัน
 “มบีรษิทัระดับโลกทีมี่ช่ือเสยีงด้านความยัง่ยนื
จ�านวนแค ่หลักสิบเท ่านั้นที่ท� ารายงาน 
เฉพาะในประเด็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งการที่เรา
ให้ความส�าคัญในประเด็นนี้จนท�าออกมาเป็น
รายงานจึงถือเป็นการยกระดับมาตรฐานของ
เครือฯ ข้ึนมา” คณุปรมนิทร หนึง่ในหวัเรอืหลัก
ของการจัดท�ารายงานเล่มดังกล่าวเปิดเผย 
พร้อมเล่าถึงสาระส�าคัญในเล่มว่าเนื้อหา
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลกั ส่วนแรกเป็นการระบุ
ความมุ ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชนของเครือฯ  
รวมถึงการปลูกฝังสิทธิมนุษยชนในองค์กร 
ส ่วนที่  2 เป ็นการประเมินและติดตาม 
ความเส่ียงด้านมนษุยชนผ่านกระบวนการต ิประเมิน
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
และส่วนที่ 3 เป็นการจัดการผลกระทบด้าน
สทิธิมนุษยชนและกระบวนการรบัเรือ่งร้องเรยีน
และการเยียวยา 
 “นอกจากผลจากการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน ยังมีปัจจัยอื่นที่เกิดขึ้นใน
สังคม อย่างเช่นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามี 
โรคระบาดโควดิ-19 เกดิขึน้ซึง่มผีลกระทบต่อ

ทกุ  ๆ คนบนโลก ประเดน็นีจ้งึเป็นหนึง่ในความท้าทาย
ที่ ถูกระบุไว ้ ในรายงานว ่าเครือฯ ได ้รับ 
ผลกระทบอย่างไร มผีลกระทบต่อคนและสทิธิ
มนุษยชนอย่างไร และเครือฯ ได้จัดการแก้ไข
หรือลดความเสี่ยงจากผลกระทบเหล่าน้ี
อย่างไรบ้าง  
 “โปรเจกต์หนึ่งที่เราพยายามท�ากับบริษัท
ในเครือฯ อย่าง CPF และ CPRAM คือ 
การส่งเสริมการจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างมี
จรยิธรรม เริม่มาตัง้แต่ พ.ศ. 2562 การท่ีแรงงาน
ข ้ ามชา ติย ้ ายถิ่ นฐานเข ้ ามาท� า งานใน
ประเทศไทยก็จะมีเร่ืองของค่าใช้จ่ายต่างๆ  
เราไปน�าแนวปฏิบัติสากลอย่าง IOM (The 
International Organization for Migration)  
และ ILO (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
International Labour Organization) หรือ
หลักการ Employer Pay Principle มาใช้  
ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับ 
การสรรหาจ้างแรงงาน บริษัทผู้จ้างจะเป็น 
ผู้รับผิดชอบทั้งหมด ถือเป็นสิทธิอย่างหน่ึง  
ที่เรามอบให้แรงงานข้ามชาติ นอกจากเรื่อง 
ค่าใช้จ่ายแล้ว ยงัมีนโยบายทีด่แูลเรือ่งความปลอดภยั 
การจัดหาที่พักต่างๆ ซ่ึงเป็นสิทธิที่เขาควร 
จะได้รับตามมาตรฐานสากล แล้วเรายังให ้
การอบรมแก่บริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติใน
ภาษาท้องถิน่ รวมทัง้อบรมและเสรมิศกัยภาพ
บริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติเป็นระยะว่า
แนวทางการสรรหาเป็นไปตามมาตรฐานสากล
และนโยบายของเครอืฯ ทกุอย่าง เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าทัง้กระบวนการจะไม่มกีารบงัคับใช้แรงงาน
และการเลือกปฏิบัติต่างๆ เกิดขึ้น    
 “ส่วนประเด็นอื่นๆ ในรายงานเล่มนี้ก็จะมี
เรือ่งของความหลากหลายทีเ่ราพยายามผลกัดนั 
ไม ่ ว ่ าจะเป ็น เรื่ องของความเท ่ า เทียม 
ระหว่างเพศ เช่น สัดส่วนผู้หญิงกับผู ้ชาย 
ในบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถแสดง
ศักยภาพในต�าแหน่งที่เท่าเทียมกับผู ้ชาย  
มีการจัดฝึกอบรมต่างๆ โดยเมื่อ พ.ศ. 2563  
มีการจ้างพนักงานใหม่ 91,014 คน ซึ่งเป็น 
กลุ ่มสตรีถึง 50.40% และมีกลุ ่มสตรีใน 
ต�าแหน่งผู้บริหารถึง 49.46% 
 “ในประเด็นความหลากหลาย เครือฯ 
ได้ก�าหนดและก�าลังทบทวนนโยบายด้าน 
ความหลากหลายและการอยูร่่วมกนั บรษิทัใน
เครือฯ อย่าง Lotus’s เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
สามารถเข้ามาท�างานได้ในต�าแหน่งและ 
รูปแบบงานที่เหมาะสม อีกทั้งการให้โอกาส 
ผู้พิการได้ท�างานที่เหมาะกับความสามารถ
และทักษะที่ตนเองมี โดยในปี พ.ศ. 2563 
เครือฯ ได้จดัจ้างผูพิ้การถงึ 2,000 คน นอกจากน้ัน
ยังมีการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ 
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อย่างกลุ ่ม LGBTQ+ ซึ่งการจัดสถานที ่
ในท่ีท�างานเป็นส่ิงท่ีเครือฯ ให้ความส�าคัญ 
และพยายามจัดสถานท่ีหรอืสิง่อ�านวยความสะดวก
ให้เหมาะสมแก่พนักงานทุกกลุ่ม เช่น จัดท�า
ห้องน�้าเสมอภาค น�าร่องที่ตึก ทรู ทาวเวอร์ 
ส�านักงานใหญ่ เป็นห้องน�้าที่ทุกเพศสามารถ
ใช้ได้อย่างเท่าเทียมและปลอดภยั พร้อมจดัห้อง
ประกอบศาสนกิจ เช ่น ห ้องละหมาด  
บางบริษัทมีมุมให้นมบุตรส�าหรับกลุ ่มสตร ี
ที่มีบุตร ซึ่งเป็นการจัดสรรสถานที่ท�างาน  
ให้เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย
ของพนักงานทุกกลุ่ม”

ผลที่คาดหวัง สร้างแรงกระเพื่อมต่อองค์กร
และธุรกิจในประเทศ     
 เนือ่งจากสทิธมินษุยชนเป็นประเด็นค่อนข้าง
กว้าง ความท้าทายของทีมท�างานจึงอยู ่ที่ 
การก�าหนดขอบเขตชัดเจนให้ทุกคนสามารถ
เข ้ า ใจว ่ าสิท ธิมนุษยชนกับภาคธุร กิจม ี
ความสอดคล้องกนัอย่างไร รายงานเล่มน้ีถอืเป็น
ช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กระตุ้น
ภาคธุรกิจให้รายอื่นๆ เห็นถึงความส�าคัญใน
การหันมาเคารพสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับ
การประกอบธุรกิจ  
 “รายงานเล่มนี้จะเป็นอีกหน่ึงประตูใน 
การแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น และเป็นการรับ 
ข้อเสนอแนะจากผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้หมด ใช้เป็น
แพลตฟอร์มส�าหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ให้ทัง้ภาคธุรกจิ ภาครฐั ภาคประชาสงัคม และ
ประชาชนทัว่ไป ได้ร่วมกนัผลกัดนัและส่งเสรมิ
สิทธิมนุษยชนไปด้วยกัน  ซึ่งตั้งแต่ที่ได้เปิดตัว
รายงานสทิธมินษุยชนของเครอืฯ ไปเมือ่เดอืน
ธนัวาคมปีทีแ่ล้ว  กจ็ะเหน็ได้ว่ามหีลายองค์กร
ให้ความสนใจและเลง็เหน็แนวทางการด�าเนนิ
ธุรกิจควบคู ่กับการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งเครือฯ ที่รับการติดต่อจากองค์กรระหว่าง
ประเทศอย่าง UNDP เพื่อร่วมมือกันท�างาน
เร่ืองความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)  
ซึ่งได้จัดการอบรมให้บริษัทภายในของเรา  
อีกทั้งองค์กรระดับประเทศอย่าง กรมกิจการ
สตรแีละสถาบนัครอบครัว (กระทรวง พม.) ได้
เชิญเครอืฯ เข้าร่วมงาน Gender Fair ในฐานะ
องค์กรต้นแบบด้านการส่งเสรมิความเท่าเทียม
ทางเพศ จงึเหน็ได้ชดัว่ารายงานสทิธมินษุยชน
ของเครือฯ ได้รับการตอบรับอย่างดี เป็น 
ช่องทางหนึง่ให้เกดิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูม้ส่ีวน 
ได้เสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก  
อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ว่าการท�า
ธรุกจิ อาจเกดิความเสีย่งทางด้านสิทธมินุษยชน
ได้ การด�าเนนิธุรกจิจึงควรควบคูไ่ปกับการเคารพ
สิทธิมนุษยชน เพราะเป ็นประเด็นใหญ่ 

ที่เก่ียวเนื่องกับคน การยกระดับการด�าเนิน
ธุรกิจของเครือฯ พร้อมกับการเคารพสิทธิ
มนษุยชนจงึเป็นความมุง่มัน่อย่างแรงกล้าของ
เครือฯ”

เป้าหมายงานด้านสทิธมินษุยชนของเครอืซพีี
 การเป็นผูน้�าในการสร้างความเข้าใจเกีย่วกบั
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ท้าทายและอ่อนไหว
ในภาคธุรกิจถือเป็นเป้าหมายส�าคัญของ
เครือฯ ดร.เนติธรย�้าว่านอกจากการปลูกฝัง
หลักการสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรและเป็นยทุธศาสตร์ในการด�าเนนิธรุกจิ
อย่างยัง่ยนืของเครอืฯ แล้ว เครอืฯ ยงัพยายาม
ขยายความมุ่งม่ันนีต่้อไปในกลุ่มธุรกิจอืน่  ๆท่ัวโลก 
 “ภารกิจหลักคือการจัดการระบบภายใน
ให้เป็นระเบยีบและสอดคล้องกบัหลกัการสิทธิ
มนษุยชน รวมถงึการประเมนิวดัผลเป็นประจ�า 
การตดิตามผลตามตวัชีว้ดัยทุธศาสตร์ความยัง่ยนื
ของเครือฯ สร้างความตระหนักรู้ ป้องกัน 
ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการท�า
ธุรกิจ ขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ผ่านกลไกต่างๆ โดยทางเครือฯ เป็นหนึ่งใน 
ผูข้บัเคลือ่นหลกัของสมาคมเครอืข่ายโกลบอล
คอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact 
Network Thailand) และเป็นผูน้�าในการจดัตัง้
สถาบันอบรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขึ้น  
โดยเพ่ิงเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือน
สิงหาคมนี้ เครือฯ พยายามจะเป็นหัวเรือใหญ่ 
เป็นพีเ่ลีย้งให้แก่บรษิทัต่างๆ เป็นพันธมติรทีด่ี
ในการปลกูฝังประเดน็สทิธมินษุยชนลงรากลกึ
อย่างแท้จริงในประเทศไทย ซึ่งรายงานนี ้
ก็เป็นตัวสะท้อนส�าคัญอันหนึ่ง เพราะเป็น 
การวัดผลการด�าเนินธุรกิจอย ่างเคารพ 

สิทธิมนุษยชนแบบป ีต ่อป ี  เพื่อติดตาม 
ความคืบหน้า
 “สทิธมินษุยชนเป็นประเดน็ทีม่บีรบิทใหญ่ 
และยังมีช่องว่างในการด�าเนินงานที่จะท�าต่อ
โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน
ห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะต้องมีการประเมินและ
ตรวจสอบความเสีย่งด้านสทิธมินษุยชนทีอ่าจ
เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงคู่ค้า ลูกค้า 
และผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีส่วน 
ผลักดันให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นได้
อย่างแท้จริง ลองนึกภาพว่าเดินเข้าไปใน 
ซูเปอร์มาร์เก็ต แล้วมีผลิตภัณฑ์ เช่น ไข่ไก ่
ทีเ่ลีย้งโดยชมุชนพเิศษทีก่ระบวนการทกุอย่าง
ถกูต้องตามหลกัสทิธมินษุยชนทกุประการ แต่
ราคาแพงกว่าไข่ปกตแิพก็ละ 10 บาท ผูบ้รโิภค
จะเลือกจ่ายแพงข้ึนไหม ความรับผิดชอบ 
ส่วนหนึ่งก็อยู ่ในตัวของลูกค้าและผู้บริโภค 
ส่วนหนึ่งด้วย 
  “อกีหนึง่ความท้าทาย คอืในกรณทีีเ่ครอืฯ 
เข้าไปด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งในบาง
ประเทศมีมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนหรือ
กฎหมายท้องถ่ินท่ีอาจไม่เทียบเท่ากับทาง
เครอืฯ แต่เครอืฯ จ�าต้องพยายามคงมาตรฐาน
นั้นไว้ แม้จะส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น และราคา
อาจเสียเปรียบคู่แข่ง  อีกอย่างหนึ่งผมมองว่า
สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใกล้ตัวก็จริง แต่มัน 
จบัต้องยาก หรือบางคร้ังคนท�าธุรกิจเกิดค�าถามว่า 
ท�าไปแล้วเขาได้อะไร จะวดัผลอย่างไรว่าเรือ่ง
สทิธิมนษุยชนทีท่�าไปมนัได้ผลตอบแทนขึน้มา
อย่างจรงิจัง อนันีก้เ็ป็นความท้าทายอกีอย่างหนึง่
ในเรื่องของการวัดผล การก�าหนดตัวชี้วัด 
เป้าหมายต่างๆ” ดร.เนติธรย�้าถึงภารกิจ 
แม้ท้าทายแต่ก็ต้องมุ่งมั่นให้ส�าเร็จ 

ภาพจาก : รายงานสิทธิมนุษยชน 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์
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 เครือซีพีประกาศ 7 นโยบายด้านสิทธิ
มนษุยชนเพือ่ก้าวสูก่ารเป็นองค์กรทีม่มีาตรฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในระดับโลก สะท้อน 
จรรยาบรรณธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์  
โดยได้ก�าหนดแนวทางส�าหรบัพนกังานทกุคน 
ในทุกธุรกิจทั่วโลกของเครือฯ เพ่ือด�าเนิน 
ธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ และเคารพสทิธิ
ของผูม้ส่ีวนได้เสยี และด�าเนินการตามค่านยิม
หลกัของความซือ่สตัย์และความสุจริต จรรยาบรรณ
ธุรกิจเป็นมาตรฐานแนวคิดและแนวปฏิบัติ 
ที่ดีเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ทุกระดับ พร้อมป้องกันแนวปฏิบัติเชิงลบ 
ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
ของเครือฯ
1. นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานสทิธิมนษุยชน
และการปฏิบัติด้านแรงงาน 
 เครอืเจรญิโภคภณัฑ์มุง่มัน่ทีจ่ะเคารพและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในขณะที่มุ่งมั่นที่จะ
ขยายขอบเขตการด�าเนนิงาน พร้อมทัง้ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าเครือฯ เคารพสิทธิของกรรมการ  
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า หน่วยงาน และ 
ทกุฝ่ายท่ีเกีย่วข้องในห่วงโซ่อปุทาน ตามปฏญิญา
สากลว่าด้วยสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ 
(UDHR) หลักการท้ัง 10 ข้อสัญญาโลกแห่ง
สหประชาชาต ิว่าด้วยการท�าธรุกิจอย่างยัง่ยนื 
(UN Global Compact) หลักการชี้แนะ
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(UNGPs) ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิ
ข้ันพ้ืนฐาน ในการท�างานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) และกฎหมายแรงงาน
ของแต่ละประเทศท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ์
ด�าเนินการนโยบายน้ี ก�าหนดแนวปฏิบัติ 
ทีช่ดัเจนในการป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชน
ทุกรูปแบบ การปกป้องพนักงานทุกคนจาก
การเลอืกปฏบิตั ิและการล่วงละเมดิทกุประเภท 
ส่งเสรมิโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัส�าหรบัพนกังาน
ทุกคนในการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ 
จดัท�ากลไกการรบัเรือ่งร้องเรียน และการเยยีวยา
ที่เหมาะสม

2. นโยบายและแนวปฏบิตักิารบรหิารจดัการ
ห่วงโซ่อุปทาน  
 ให้ความส�าคัญกับกระบวนการผลิตตั้งแต ่
ต้นน�้าจนถึงปลายน�้าควบคู่ไปกับการส่งเสริม
แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการด�าเนนิธรุกจิภายใต้กรอบ
การด�าเนินงานด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ โดยก�าหนดแนวทางและ
ก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของพนักงานและ
คู่ค้าธุรกิจ เพื่อให้ม่ันใจว่าการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานมีความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน
3. นโยบายและแนวปฏบิติัเกีย่วกบัการแจ้งเบาะแส 
 ด้วยเครือซีพีเล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
การจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรสามารถแสดง 
ข้อกังวล ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรยีนเกีย่วกบั
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น
เนือ่งจากกจิกรรมทางธรุกจิของเครอืฯ รวมถงึ
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดกฎหมาย
ท้องถิ่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้ง
พฤติกรรมที่อาจถือเป็นกิจกรรมฉ้อฉลโดย
พนักงาน นโยบายนี้ยังเป ็นเครื่องมือใน 
การตรวจสอบการด�าเนนิธุรกจิ และเป็นแหล่ง
ข้อมูลที่จะใช้ในการปรับปรุงความปลอดภัย
และประสิทธิผลของการด�าเนินธุรกิจ
4. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ 
 บรหิารจดัการและควบคมุข้อมลูอย่างเป็น
ระบบและเพิม่การปกป้องข้อมลูทัง้หมดอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือลดความเสี่ยงและการสูญหาย
ของข้อมูลที่เป็นความลับ นโยบายนี้ก�าหนด
บทบาทและความรับผิดชอบของพนักงาน 
ทุกคนในการป้องกันการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด
5. นโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
 มุง่มัน่ทีจ่ะคุม้ครองสวสัดภิาพของพนกังาน
ในทุกระดับ เครือฯ ต้ังเป้าหมายที่จะเป็น 
‘องค์กรปลอดอุบัติเหตุ (Zero Accident)’ 
ในสถานท่ีท� างานโดยการส ่ ง เสริมและ

สนับสนุนหลักปฏิบัติ ในสถานที่ท� างาน 
ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงปกป้อง
และป้องกันพนักงานผู้มีส่วนได้เสีย และคู่ค้า
ทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานจากความเสี่ยง 
ที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้น ขั้นตอนด้าน
ความปลอดภัยของเครือฯ สอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น ตลอดจน
มาตรฐานสากล
6. นโยบายและแนวปฏบิตัใินการจ้างแรงงาน
ต่างด้าว
 ห้ามการแสวงประโยชน์ การละเมิดสิทธิ 
และการบงัคับใช้แรงงานทกุรูปแบบ ซ่ึงครอบคลมุ
ถึงแรงงานข้ามชาติ ลูกจ้างชั่วคราว และ
ลูกจ้างสัญญาระยะสั้น นโยบายนี้ท�าให้แน่ใจ
ว่าการสรรหาและจ้างงานแรงงานข้ามชาติ
ทั้งหมดของบริษัทในเครือฯ สอดคล้องกับ
กฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศ และ
มาตรฐานสากล โดยเน้นถึงหลกัการจ้างงาน
อย่างมีจรยิธรรม ซึง่ก�าหนดว่าบรษิทัภายในเครอืฯ 
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม การสรรหา
แรงงานข้ามชาติอันเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
กับบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางและ 
ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศที่มีการว ่าจ ้าง อีกทั้งยังก�าหนด 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ป็นธรรมและเท่าเทยีม 
และเปิดช่องทางการร้องทุกข์ และเยียวยา 
ที่แรงงานข้ามชาติทุกคนสามารถเข้าถึงได้
7. นโยบายและแนวปฏบิตัทิีด่ด้ีานความหลากหลาย
และการอยู่ร่วมกัน
 เครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็นคุณค่าและ
ยอมรบัในความหลากหลายของพนกังาน และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิหลังที่แตกต่าง 
ให้เป็นจุดแข็งเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานทุกคน
ได้รบัการปฏบัิติอย่างเท่าเทยีมกนัในการก้าวหน้า
และเติบโตในอาชีพการงาน พร้อมสร้าง 
ความพึงพอใจในการท�างานให้แก่พนักงาน 
ทุกคน 

7 นโยบายสิทธิมนุษยชนของเครือซีพี

ที่มา : https://www.cpgroupglobal.com/th/heart/SD_Hu-
man-Rights-and-Labor-Practice

UNGPs - NAP: 2 ค�าส�าคัญต้องรู้ เรื่องคู่กันของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
  1. ‘UNGPs’ คุ้มครอง - เคารพ - เยียวยา : หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน UNGPs หรือ United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights ด�าเนินการตามกรอบ 3 หลัก (เสาหลัก) ส�าคัญ ได้แก่ คุ้มครอง (Protect) เคารพ (Respect) และเยียวยา 
(Remedy) เพือ่เป็นเครือ่งมอืป้องกนัผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนจากธรุกจิ และเยยีวยาความเสียหายต่อสทิธปิระชาชน เป็นแนวทางเพ่ือปฏิบตัร่ิวมกนั เพือ่
น�าไปสู่ความเชื่อมั่นในสังคม
 2. ‘NAP’ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : NAP (National Action Plan on Business and Human Rights) หมายถึง 
เครื่องมือที่จะน�าหลัก UNGPs มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ของแต่ละประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย
ที่มา : https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf https://globalnaps.org https://jsccib.org/en/knowledge/view/99 
https://etowatch.com/our-report/ 
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SD LIFE   เรื่อง : Mr.Tea
   

PAGE/WEBSITE

‘ส่องสื่อเชื่อมความเข้าใจคุณค่าของกันและกัน’

Movie: The Breadwinner  
ปาร์วานา กล้าหาญ
 น่ีคือแอนิเมชันที่ แองเจลีนา 

โจลี ผู ้แทนพิเศษของส�านักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ
ร่วมเป็นโปรดิวเซอร์และเป็นอีก
หนึ่งกระบอกเสียงให้ทุกคนร่วมชม
ไปด้วยกัน แอนิเมชันจากสตูดิโอ
สัญชาติไอร์แลนด์ที่พาคนดูตื่นเต้น 

 ‘สิทธิมนุษยชน’ เป็นเรื่องส�คัญที่เราควรจะท�ความเข้าใจคุณค่าของการอยู่ร่วมกันผ่านการให้ความเคารพ 
ซึง่กนัและกนั ยอมรบัความแตกต่างหลากหลายระหว่างเพศ ศาสนา เชือ้ชาต ิ และสีผิว รวมไปถึงการไม่เลือกปฏบิติั 
หากเราท�ความเข้าใจกันและกันก็อาจไม่มีเส้นบางๆ มาคั่น และน�ไปสู่ความเท่าเทียมเป็นหนึ่งเดียวกัน

MOVIE POSTER

Page/Website: ThisAble.me
 ThisAble.me คือเพจและเว็บไซต์ที่สื่อสารประเด็นของผู้พิการ

ผ่านสายตาความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม ไม่ใช่ความน่าสงสาร แต่ 
โลกของพวกเขายงัมหีลากประเดน็ตัง้แต่ สงัคม การเมอืง ศลิปะและ
วฒันธรรม และการใช้ชวีติ แถมยงัอพัเดต และตัง้ค�าถามเรือ่งรอบตวั 
ได้อย่างรอบด้าน จะท�าอย่างไรให้คนพิการเข้าถึงระบบสาธารณสุข  
คลิปแชร์ประสบการณ์วิถีคนตาบอดในต่างประเทศ หรือคุยกับ 
สาวน้อยออทิสซึมที่เข้าเวทีประกวดนางสาวไทยและคว้ารางวัล
นางงามแห่งแรงบันดาลใจจากเวทีนางสาวไทยปี 2565
 Thisable อ่านพ้องเสียงกับค�าว่า Disable ที่แปลว่า คนพิการ 
แต่ความตัง้ใจของคนท�างานกลุม่นีค้อืสือ่สารเรือ่งราวของความพกิาร
ในมุมมองทีส่ะท้อนว่า ‘thisable’ พวกเราก็มีความสามารถเช่นเดียวกนั   
Page: www.facebook.com/thisAble.me Website: https://thisable.me/  

โปสเตอร์ ABC Human Rights 
 โปสเตอร์สื่อการสอน ABC ที่

ท�าให้เด็กๆ เข้าใจเร่ืองสิทธิท้ัง
ของตัวเองและผู้อื่นผ่านค�าศัพท์ 
A-Z ทีมี่จดุเร่ิมต้นจากคุณพ่อคุณแม่
หัวก้าวหน้า บอม-วศิน ปฐมหยก 
และตุก๊ตา-เพลงมนตรา บปุผามาศ 
มองหาสือ่การเรยีนรูท้ีช่วนลกูสาว
ตัวน้อยมาเข้าใจความแตกต่าง 
ที่หลากหลาย เกิดความเห็นอก

เห็นใจกันและกัน การสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมผ่าน
ตัวหนังสือ โดยเธอได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานที่อ่าน น�าไปสู่ 
การสร้างโปสเตอร์ค�าศพัท์ทีแ่ตกต่างและชวนให้สงัคมหนัมามอง เช่น  
A is for ASSEMBLY, E is for EQUALITY, K is for KINDNESS, L is 
for LGBTQIA+ เพือ่สร้างความรบัรูแ้ละเข้าใจเกีย่วกบัสทิธมินษุยชน
ด้วยกัน  
https://shop.amnesty.or.th/products/poster-abc-human-rights 

ติดตาม ลุ้นระทึก และเป็นก�าลังใจให้ปาร์วานา เด็กหญิงวัย  
11 ปี ทีอ่าศยัอยูใ่นกรงุคาบลู ประเทศอฟักานสิถาน กบัครอบครวั 
ฉากหลังเล่าถึงเหตุการณ์การยึดครองเมืองโดยกลุ ่มตาลีบัน  
พ่อของเธอถกูกลุ่มตาลีบนัจบักุมอย่างไม่เป็นธรรม น่ันเป็นจดุเริม่ต้น
ให้เธอ แม่ พี่สาว น้องชายทารก ต้องเอาตัวรอด ค�าว ่า  
Breadwinner คือสแลงที่แปลว่า คนที่หาเลี้ยงครอบครัว ตลอด
ทั้งเรื่องเราถูกกดดันบีบคั้นจากสถานการณ์การเอาตัวรอดของ 
ปาร์วานา ความเด็ดเดี่ยวของชีวิตน�าพาให้เธอแหกกฎของสังคม
ที่ห้ามผู้หญิงออกจากบ้านหากปราศจากญาติผู้ชาย เธอจึงสลัด 
ผ้าคลุม ตัดผม ปลอมตัวเป็นเด็กผู้ชายเพ่ือหาทางให้ครอบครัว
รอดพ้นจากความอดอยาก และออกตามหาพ่อที่เธอรักและคือ
แสงสว่างในชีวิต 
 แอนิเมชันเชิงสิทธิมนุษยชนที่เผยแพร่และสะท้อนชีวิตของ 
ผูห้ญงิและเดก็ในค่ายผู้ล้ีภัย มีเน้ือหาดัดแปลงมาจากนวนยิายขายดี
ของ เดบาราห์ เอลลิส นักเขียนและนักเคลื่อนไหวชาวแคนาดา 
ซึ่งเธอได้แรงบันดาลใจมาจากการสัมภาษณ์ผู้หญิงและเด็กสาว 
ในค่ายผู้ลี้ภัยที่ประเทศปากีสถานช่วงปลายยุค 90 แอนิเมชันน�า
บทกวมีาบอกเล่าได้อย่างงดงาม “It’s Rain that Grows Flowers, 
Not Thunder” ดอกไม้จะเบ่งบานเพราะหยาดฝน ไม่ใช่สายฟ้า 
สะท้อนถึงการพัฒนาที่ใช้ความเป็นธรรม หาใช่ความรุนแรง  
https://www.netflix.com/th-en/title/80217121
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SD TALK   เรื่อง : ศศิธร ภาพ : Facebook/IG poydtreechada

โอกาสในทุกความหลากหลายและเท่าเทียม  
 บัวบานฉบับนี้ชวนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนมาแลกเปลี่ยนมุมมองด้าน
ความหลากหลายและเท่าเทียมที่พึงมี ทั้งในองค์กรและการใช้ชีวิตต่อเพื่อนร่วมโลก  

ตรีชฎา มาลยาภรณ์ 
กรรมการบริษัทในเครือ BIOMT 
 นอกเหนอืจากมชีือ่เสยีงในวงการบนัเทงิ ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในกระบอกเสยีง

เคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม�่าเสมอแล้ว ล่าสุด ปอย-ตรีชฎา 
มุ่งเป้าสู่การเป็นสตาร์ทอัพด้านไบโอเทค เปิดบริษัท BIOMT (บจก.  
ไบโอฟาร์มาเทคและไบโอฟาร์มา แปซฟิิก) เป็น OEM รับจ้างวจิยัยาและ
รับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกรูปแบบ พร้อมหลักการบริหารที่เน้น
การเปิดโอกาส ไม่เลือกปฏิบัติ ยอมรับความหลากหลายและเท่าเทียม
ในที่ท�างาน 
 
ท�าไมองค์กรยุคใหม่จึงต้องใส่ใจเรื่องสิทธิมนุษยชน
 ส�าหรับเหตุผลท่ีองค์กรยุคใหม่ต้องให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชน  
ผูบ้รหิารคนเก่งของ BIOMT แจกแจงว่าเพราะการดงึศกัยภาพทรพัยากร
บุคคลในองค์กรปัจจุบันน้ีแยกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ Ability เป็น 
การแสดงความสามารถของแต่ละบคุคลทีทุ่ม่เทให้องค์กร และส่วนทีส่องคอื 
Mentality พื้นฐานสุขภาพจิตที่ดีจะดึงศักยภาพของคนคนน้ันออกมา 
“ซ่ึงสทิธมินษุยชนถอืเป็นส่วนหน่ึงของ Mentality จงึต้องเสริมสุขภาพจติ
ของคนท�างานให้เขารู้สึกปลอดภัย ถูกปกป้อง สบายใจ อย่างน้อยใน 
เรื่องของพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ซึ่งในวันน้ีด้วยความหลากหลาย
ภูมิหลังชีวิตแต่ละคนท�าให้ทุกคนมีความแตกต่าง ท�าให้ปัจจุบันเวลา 
เราจะออกกฎระเบียบอะไรขึ้นมาในองค์กร ต้องอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ
มนุษยชน และเป็นความพึงพอใจของทุกฝ่าย ไม่ใช่พูดว่าเสียงส่วนมาก
จะชนะ เพราะแม้แต่เสียงส่วนน้อยที่สุด เพียงคนเดียว เราก็ต้องเคารพ
เหมือนกัน”  

เปิดโอกาส ยอมรับความหลากหลาย ไม่เลือกปฏิบัติ
 “ด้วยความทีเ่ป็นองค์กรทีมุ่ง่เน้นด้านการท�าวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
ทางการแพทย์ ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ของบุคลากรจึงเป็น
ที่ต้องการเป็นหลัก โดยไม่เกี่ยงสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร เพราะเรา

ให้ความส�าคญัเรือ่งทศันคตมิากกว่าภมิูหลงัอย่างสถาบัน เพศ หรืออายุ 
หลายครั้งเราได้น้องๆ จากสถาบันที่ถูกลืม และวันนี้เขาเป็นพนักงาน 
ดีเด่นขององค์กร หรือที่คนเคยอคติว่าคนอายุเยอะอาจจะมีปัญหาใน
เรือ่งอโีก้ แต่ปอยรูส้กึว่าคนอายมุากนีพ่ดูรูเ้รือ่งถ้าเราเข้าใจเขา ในองค์กร
ปอยมีคนที่อายุน้อยสุดประมาณ 20 ปี ยังเรียนอยู่ปี 4 ไปจนมากที่สุด
คอือาย ุ65 ปี รองศาสตราจารย์อลัเบร์ิต ท่านเกษยีณอายแุล้ว ด้วยความรู้
ความสามารถปอยจึงไปเชิญท่านมาร่วมงาน” ส่วนปัญหาช่องว่าง
ระหว่างวยัในองค์กรทีม่คีวามต่างของอายคุ่อนข้างกว้างเป็นสิง่ทีย่อมรับ
ว่าต้องพบเจอบ้าง แต่ส่ิงส�าคญัอยูตั่ง้แต่ขัน้ตอนการเลอืก “และท้ายทีส่ดุ
คอืผูบ้รหิารจะต้องพยายามระดมความคดิ มกิซ์กจิกรรม โดยเปิดโอกาสให้ 
ทุกคนมีอาวุธในการตัดสินใจได้ เปิดกว้างให้ท�างานได้ในสเกลที่เราคิด 
ว่าพลาดแล้วไม่กระทบกระเทือนความมั่นคงของบริษัท”

องค์กรในฝันที่คนท�างานอยากเห็น
 “ถ้าพดูในภาพรวม ปอยอยากเห็นองค์กรในฝันทีม่คีวามหลากหลาย
ทกุด้านจรงิๆ ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึง่ ทัง้ทีม่า อาย ุเพศ วัย ศาสนา เชือ้ชาติ 
เพราะปอยรู้สึกว่ายิ่งในองค์กรเรามีความหลากหลายมากเท่าไร เราย่ิง
เพิ่มทั้งศักยภาพ ความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมาย ตลาด และสเกลการท�า
ธรุกิจ แน่นอนการท�าธรุกจิ สายป่านในเร่ืองของไฟแนนซ์ส�าคญั แต่การสร้าง
บรรยากาศให้คนรู้สึกเป็นอิสระในการคิดนี่เป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้ค่ะ”

เหตุผลที่คนควรตระหนักรู้เรื่องความหลากหลายและเท่าเทียม
 แม้จะเป็นหนึ่งในผู ้มีบทบาทขับเคลื่อนและมักได้รับเชิญไปให้ 
ความเห็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศบนเวทีสาธารณะต่างๆ หากแต่
ปอย ตรีชฎา ก็ยอมรับว่านั่นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนความเท่าเทียมอย่าง
แท้จริง “เพราะโดยทางอ้อมก็เหมือนปอยถูกคลาสสิฟายด์ว่าเป็นเพศ 
ทีไ่ม่เหมอืนคนอืน่ คณุได้รบัผลกระทบใช่มัย้ จึงต้องให้ความส�าคญัเรือ่งนี้ 
กลายเป็นคนกลุม่เหล่านีก้จ็ะถกูตอกย�า้ให้ต่างจากคนทัว่ไปอยูเ่สมอ ดงันัน้ 
เวลาพูดถึงเรื่องความหลากหลายและความเท่าเทียม ปอยจะพยายาม
ไม่พูดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอย่างเดียว ถ้าคุณบอกว่ายอมรับ 
ความเท่าเทยีมทางเพศแล้ว แต่คณุยงัไม่ยอมรับความเท่าเทยีมทางด้าน
ศาสนา ความเชือ่ เรือ่งภมูหิลงัของคนนัน้ กเ็ท่ากบัว่าคณุไม่ได้เป็นองค์กร
ที่เปิดรับและก็เข้าใจเรื่องความเท่าเทียมที่แท้จริง” 
 สถานการณ์ของสทิธมินษุยชนในบ้านเรามคีวามเข้าใจผดิค่อนข้างมาก 
ว่าความเท่าเทียมก็คือการท�าการตลาด ซึ่งค่อนข้างสวนทางกับ 
ความเข้าใจที่แท้จริง “ความเท่าเทียมคือสิ่งที่คนพึงกระท�าเพื่ออนาคต
ของสิทธิมนุษยชน สิ่งเหล่าน้ีถ้าเราไม่ปลูกฝังตั้งแต่รุ่นเรา ในอนาคต 
รุน่ลกูรุ่นหลานเราจะล�าบาก ต่อไปเรือ่งของความหลากหลายมมีากกว่านี้
แน่นอน ในอนาคตคนต้องมองว่าหากคุณจะท�าอะไรก็ควรไม่ส่งผล 
กระทบต่อภาพรวมของสังคม และส่ิงท่ีไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องของเรา  
มนัจะเป็นเรือ่งของเราแน่นอน เพราะฉะนัน้ปอยอยากสะท้อนปัญหาว่า
เราต้องมองความเท่าเทียมเป็นภาพกว้าง อย่ามองเป็นแฟชั่น เป็น 
การตลาด”     
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 ทั้งบทบาทของการเป็นเชฟผู้รักการท�าขนม ผสานกับบทบาทของ 
การเป็นแม่ที่เข้าใจธรรมชาติของลูก เอื้อง-ธีตา โหตระกิตย์ เจ้าของร้าน 
Theera จบัมอืกบั แมก็ซ์ ซมิป์สนั ครสูอนเยาวชนกลุม่ Neurodivergent 
Community หรือผู้ที่ีมีความหลากหลายทางระบบประสาท เช่น ผู้ที่มี
ภาวะออทิสซึม ดาวน์ซินโดรม หรือภาวะสมาธิสั้น ร่วมกันก่อตั้ง Steps 
คาเฟ่เพือ่สขุภาพ โดยมีหน่ึงในทมีงานเป็นเยาวชนผู้มภีาวะออทิสซมึ และ
มากกว่าสถานที่ท�างาน ที่นี่คือโลกใบใหม่ของกลุ่มเยาวชนเหล่านี้
 
จุดเริ่มต้นจาก ‘ความเข้าใจ” 
 ย้อนไปเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ร้าน Theera ของคุณเอื้องเปิดสาขาที่สุขุมวิท 
42 ซึ่งเน้นเบเกอรี่ที่มีจุดเด่นคือเป็นมังสวิรัติและปลอดกลูเต็นเนื่องจาก
ลกูชายมภีาวะออทสิซมึและจากการศกึษาพบว่ากลูเตน็อาจส่งผลต่อระบบ
การเรียนรู้ กระทั่งได้พบ แม็กซ์ ซิมป์สัน (ผู้ร่วมก่อต้ัง) ครูโรงเรียน
นานาชาตทิีพ่านกัเรยีนท่ีมภีาวะออทสิซึมมาฝึกงานในร้าน ซ่ึงท�าให้มองเห็น
พฒันาการของนกัเรยีนกลุม่นี ้ ทัง้คูจ่งึร่วมมอืสร้างศนูย์การเรียนรู้ในนาม 
Steps และมีคาเฟ่ Steps เป็นสนามจริงให้เยาวชนกลุ่มนี้ฝึกงานจนถึง
วนันี ้“ผูฝึ้ก (Trainee) จะเรยีนที ่Steps ซึง่เป็นศนูย์การเรยีนรูก่้อน และ
มาฝึกงานที่คาเฟ่นี้สาขาแรก โดยเฉพาะผู้ฝึกที่สนใจในงานบริการ  
พวกเขาจะได้รบัออร์เดอร์ ดแูลลกูค้า ท�าขนม เป็นบาริสตา บางคนฝึกฝน
งานจัดท�าเอกสาร เม่ือจบงานตรงน้ี พวกเขาจะมีทักษะหลากหลาย 
ที่สามารถท�าอาชีพอื่นๆ ต่อไปได้ในอนาคต” 

ความแตกต่างเป็นเรื่องปกติ
 จากประสบการณ์ของการเป็นแม่ที่มีลูกเป็นภาวะออทิสซึม ท�าให้
เข้าใจว่าในสังคมไทยหรือแม้แต่โรงเรียน พื้นที่รองรับและเตรียมพร้อม
ส�าหรบัเยาวชนกลุม่ทีมี่ความแตกต่างด้านการเรียนรู้ยงัมีน้อย จงึเกดิช่องว่าง
ท�าให้เด็กที่โรงเรียนอาจไม่รู ้ว่าเพื่อนที่มีความแตกต่างจากเขาเป็น
อย่างไร “เมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นไปท�างาน ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ
กไ็ม่รูว่้าจะจ้างงานหรอืท�างานกับคนกลุ่มท่ีมคีวามแตกต่างด้านการเรยีนรูน้ี้

ธีตา โหตระกิตย์ 
ผู้ร่วมก่อตั้ง Steps และเจ้าของร้าน Theera  
Healthy Bake Room

  เรื่อง : วีรภา ภาพ : เนาวรัตน์ บุญวิภาส / Steps

สแกน QR Code
เพื่อชมวิดีโอ

อย่างไร เพราะไม่เคยถูกสอนตั้งแต่เด็กๆ ว่าความแตกต่างเหล่านี้เป็น
เรือ่งปกต”ิ นีจ่งึเป็นจดุเริม่ต้นส�าคญัของการสร้างพืน้ทีป่ลอดภัยส�าหรับ
เยาวชนกลุม่นี ้ ด้วยเป้าหมายอยากให้ลกูมีทักษะในการด�ารงชีวิต ดูแลตวัเองได้  
มงีานทีช่อบ แล้วก็มรีายได้เพือ่ดแูลตวัเอง เธอย�า้ว่า “ความแตกต่างเป็น
เร่ืองปกติ และควรจะเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับได้ ถ้าในเมื่อในสังคม 
ไม่มีใครที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมา ดังนั้นเราท�าเองก็ได้”   
  จึงก่อก�าเนิดเป็นธุรกิจและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเมื่อ  
2 ปีที่แล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างโอกาสในการท�างานที่เท่าเทียม
ให้แก่กลุ่ม Neurodivergent Community หรือกลุ่มคนทีมี่ลักษณะการท�างาน
ของสมองที่แตกต่างไปจากคนทั่วไป เช่น กลุ่มคนที่มีภาวะออทิสซึม  
ดาวน์ซินโดรม หรือกลุ่มคนที่มีรูปแบบความสามารถในการเรียนรู ้

ทีแ่ตกต่างจากผูอ้ืน่ “อายุในการเข้ามาเป็นผูฝึ้กคอืตัง้แต่ 12 ปี ขึน้ไป หลกัสตูร
ตั้งแต่ 1 ปีครึ่ง ถึง 2 ปี และใช้หลักสูตรที่ปรับตามความสนใจของผู้ฝึก
แต่ละคน (Base on Individual Interests)  โดยจะได้ฝึกทกัษะทีห่ลากหลาย 
รวมถึงทักษะส�าคัญ Transferable Skills เช่น การสื่อสาร การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้กับการท�างานในทุกๆ อาชีพ” 
พร้อมอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นว่า การสอนของที่นี่คือเน้นการเรียนรู้
จากการลงมือท�า (Hands-on Experience) เรียนรู้ด้วยการฟังมากกว่า
การอ่าน เน้นเรื่องการสร้างสนามพื้นที่ฝึกงานจริง และรูปแบบของร้าน
กาแฟ คาเฟ่กน็บัเป็นโมเดลทีด่ทีีส่ร้างความตระหนกัรูด้้านความแตกต่าง
ระหว่างลูกค้าทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการกับการสื่อสารของผู ้ฝึกด้วย  
“Steps ในสายตาของเยาวชนเหล่านี้ ที่นี่คือบ้าน คือสังคมที่ยอมรับ 
พวกเขา เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ เพราะเขารู้ว่าในพ้ืนท่ีตรงนี้ 
ทุกคนเข้าใจและยอมรับเขา” 

เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างงานอย่างมีคุณค่า
 คุณเอื้องทิ้งท้ายถึงเป้าหมายส�าคัญว่า “แม้เราจะเป็นวิสาหกิจเพื่อ
สังคมเล็กๆ แต่เราก็อยากให้องค์กรของเราเป็นโมเดลให้แก่องค์กร 
ขนาดใหญ่ทีม่คีวามสามารถในการจ้างคน ให้เหน็ว่าบรษิทัเลก็ๆ ของเรา
ยังท�าได้เลย เราอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคน 
ในสังคม และเป้าหมายสูงสุดของเราคือ 
การสร้างงานอย่างมีคุณค่า สร้างโอกาส 
และสร ้ างความยั่ งยืนให ้แก ่คนที่ มี 
ความแตกต่างในสังคม สุดท้ายเยาวชนกลุ่มนี้
จะได้รับทักษะที่ติดตัวเขาไปไม่ว่าจะ 
อยู่ที่ไหนก็ตาม”   

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม Steps: https://stepscommunity.
com/thailand/ Theera: www.theerahealthybake-
room.com 
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CREATING A BETTER LIFE   เรื่อง : ชนานันทน์

“มีค�ามั่นสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อน�าไปเป็นกรอบปฏิบัติ” 
  ไม่ว่าจะเป็นธรุกิจด้านใด องค์กรจ�าเป็นต้องมคี�ามัน่สญัญาว่าด้วยสทิธิ

มนุษยชนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ชัดเจน เช่นเดียวกับ Microsoft ที่ใน
การประชุม Microsoft Ignite 2018 พวกเขาได้ประกาศด�าเนินการ
โปรแกรม AI for Humanitarian Action โครงการริเริ่มมูลค่า 40 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั ทีจ่ะใช้ศักยภาพของ AI ช่วยฟ้ืนฟูปัญหาต่างๆ ภายใน 5 ปี 
 โดยได้สนบัสนนุโครงการ AI for Humanitarian Action 61 โครงการ
ใน 20 ประเทศ พัฒนาวิธีแก้ปัญหาเพ่ือรับมือกับความท้าทาย 
ในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ ผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น ความต้องการของผู้หญิง
และเด็ก และสิทธิมนุษยชน ผ่านเงินช่วยเหลือ การบริจาคเทคโนโลยี 
และการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
 หนึ่งในการท�าตามค�ามั่นสัญญาอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การใช้ AI 
สนทนาเพื่อปกป้องเหย่ือความรุนแรงทางเพศในประเทศเปอร์โตริโก  
ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ทีเ่มอืงถกูลอ็กดาวน์ ผูค้นต้องอยูแ่ต่ในบ้าน 
น�าไปสูค่วามเสีย่งต่อการถกูท�าร้ายร่างกายในครอบครวัสูง โดย Seguro 
Project ร่วมกับ Paz para las Mujeres และ Microsoft ได้ด�าเนินการ
ร่วมสร้างโซลชูนัแชตบอตบริการส�าหรับผู้หญงิทีต้่องเผชิญกับความรนุแรง 
 รวมถึงการที่ Microsoft ได้ร่วมมือกันกับ Amazon, AT&T, BT, 
Nokia, Salesforce.org และ Vodafone ร่วมกันจัดตั้ง Tech Against 
Trafficking เพื่อรวบรวมความเชี่ยวชาญ ศักยภาพด้านนวัตกรรม 

ถอดรหัสปัจจัยสู่ความส�เร็จ ด�เนินธุรกิจคู่สิทธิมนุษยชน

 ปี 2011 (พ.ศ. 2554) ปีที่เริ่มประกาศหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) นับจากนั้นหลักการนี้ได้สร้าง 
แรงกระเพื่อมไปสู่บริษัทชั้นน�ระดับโลกและทุกขนาดธุรกิจที่ต้องการปูพื้นฐานธุรกิจให้ยั่งยืนในวันข้างหน้า 
 มากกว่านั้น ต่อมาในปี 2019 (พ.ศ. 2562) ผู้บริหารจากบริษัทชั้นน�กว่า 40 บริษัททั่วโลก ยังได้ร่วมลงนาม 
สนับสนุนค�ประกาศเจตนารมณ์ของสภานักธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (World Business Council for 
Sustainable Development: WBCSD) เรียกร้องให้ผู้น�องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความส�คัญและส่งเสริมประเด็นด้าน
สทิธิมนุษยชนร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นอตุสาหกรรมหรอืธรุกจิขนาดใด ขณะเดยีวกนักว่า 40 ธรุกจิ ทีส่นบัสนนุและมอีงค์ความรู ้
ด้านสิทธิมนุษยชนที่กล่าวมานี้ยังเป็นเหมือนต้นแบบในการศึกษาให้เห็นถึงปัจจัยที่ท�ได้จริงและเป็นไปได้ในการด�เนินธุรกิจ 
คู่กับสิทธิมนุษยชน โดยมีตัวอย่างหลัก 3 ปัจจัย ดังต่อไปนี้

ที่มา : https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/11919/178954/1 https://www.
microsoft.com/en-us/ai/ai-for-humanitarian-action https://mspoweruser.com/th/micro-
soft-announces-40-million-ai-for-humanitarian-action-program/ https://www.bbc.com/
thai/international-53456475

ความสามารถในการเข้าถึงผู ้บริโภคทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการใช้ 
แอปพลเิคชนัช่วยป้องกนัและเปิดโปงการค้ามนษุย์ซึง่เป็นอาชญากรรม
ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่า 40 ล้านคนทั่วโลก โดยท�าให้สามารถระบุ
และเสาะหาโอกาสในการพฒันาและขยายการใช้เทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพ 
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง  

 “Microsoft ท�างานรับมือกับผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดจากเทคโนโลยี 
และการด�าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิของเราทุกวนั 
ทัว่โลก แต่ความมุง่มัน่ของเราไม่หยดุแค่นัน้ เรา

มุ่งขับเคลื่อนพลังของเทคโนโลยีของเรา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทุกคน พร้อมส่งเสริมการก�ากับดูแลที่ดี สนับสนุนการเคารพ
หลกักฎหมาย และสร้างการมส่ีวนร่วมกบัชมุชน และภาครัฐในทกุ
พื้นที่ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
อย่างยัง่ยนื” แบรด สมธิ (Brad Smith) ประธานบรษิทัของ Microsoft

ภาพ : m
icrosoft.com
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“ให้ความเข้มงวดต่อสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการส�าคัญ” 
 หากจะยกตัวอย่างความเข้มงวดบนหลักการ Unilever หนึ่งในผู้น�า

ธรุกจิสนิค้าอปุโภคบรโิภคทีใ่หญ่ทีส่ดุและหลากหลายทางภูมศิาสตร์มาก
ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก คือองค์กรที่ใส่ใจเร่ืองน้ีอย่างมาก โดยเน้นว่า 
การเคารพสิทธิมนุษยชนในธุรกิจต้องเกิดขึ้นทุกพื้นที่โดยไม่มีพรมแดน 
ทุกวัน และทุกเวลา ต้ังแต่ประเด็นการไม่ถูกกดขี่ การได้รับค่าจ้าง 
ที่เป็นธรรม เสรีภาพในการเข้าร่วมสหภาพแรงงาน การไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อความหลากหลายทางเพศและชาตพินัธุ ์การไม่ท�าร้ายหรอืล่วงละเมดิ 
การดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพให้ปลอดภัย 
 ไม่เพียงแค่คู่ค้า ผู้ที่อยู่ในสายงานการผลิต แต่ยังรวมถึงผู้บริโภค  
ผ่านแคมเปญหลากหลาย รวมถึงในประเทศไทย เช่น แบรนด์ Sunsilk 
ทีจ่ดัโครงการศกัยภาพทีเ่ป็นไปได้ ให้ผูห้ญงิค้นพบศกัยภาพทีแ่ท้จรงิของ
ตนเอง สนับสนุนเงินทุนในการท�าตามความฝัน และการสร้าง
แพลตฟอร์มและช้ันเรียนออนไลน์ แบรนด์ Vaseline ที่จัดโครงการ  
“วาสลนี ฮลีลิง่ โปรเจค็” เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในหลากหลายด้าน 
รวมถึงบริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์และสบู่ช�าระล้างเพ่ือสุขอนามัย  
ไปจนถึงแคมเปญร้านติดดาว หนึ่งในเป้าหมายแผนการด�ารงชีวิต 
อย่างยั่งยืน เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่คนจ�านวนหลายล้านคน  
ซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงร้านโชห่วยที่กระจายอยู่ตามชุมชนท่ัวประเทศกว่า 
470,000 ร้าน โดยน�าความรู้ในการบริหารจัดการร้านที่ Unilever  
มีความเชี่ยวชาญไปถ่ายทอดอย่างยั่งยืน  

“มองสิทธิมนุษยชนในความหมายหลากหลายมิติ”
 หากเป็นแนวความคิดตามธรรมเนียม สิทธิมนุษยชนจะมุ่งเน้นไปที่

สทิธส่ิวนบุคคลเป็นหลกัใหญ่ แต่ปัจจบัุนนยิามค�าว่าสทิธมินษุยชนถกูขยาย
ให้กว้างขึน้ หลากความหมาย รวมถงึแง่มมุการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ
ที่เป็นปัญหาระดับโลกและส่งผลกระทบกับคนทั่วโลกมานาน 
 และหากถามว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชนอย่างไร ถึงแม้จะสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนแต่ก็สามารถอธิบาย
ได้ว่า มลพิษทางอากาศสามารถปนเปื้อนอากาศที่เราหายใจน�าไปสู่ 
ปัญหาสขุภาพ ความแห้งแล้งอาจส่งผลให้เกิดความหวิโหยและความอดอยาก 
น�้าท่วมอาจส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงน�้าดื่มสะอาด  
การมีสิทธิที่จะมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ ทั้งหมดนี้คือสิทธิมนุษยชน 
 ยกตวัอย่างธรุกจิ P&G ทีม่ปีระวตัศิาสตร์กว่า 180 ปี และเป็นอกีหนึง่
บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของโลก พวกเขามองว่า 
สิทธิมนุษยชนยังหมายถึงการแก้ปัญหามลพิษทางน�้า จึงเกิดการคิดค้น
นวตักรรม Purifier of Water ผงเปลีย่นน�า้ให้สะอาด ท�าให้น�า้ทีป่นเป้ือน
อยู่ในระดับที่ดื่มได้ มาพร้อมในราคาต้นทุนที่ราคาถูกมาก เพียงซองละ 
3 บาท และเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้บริจาคเงินเพื่อน�าไปช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมาย ในโปรแกรม P&G™ Children’s Safe Drinking Water 
ที่สามารถช่วยเหลือเด็กๆ และครอบครัว กลุ่มผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขต 
ทีน่�า้ถกูปนเป้ือน ไปจนถงึกลุม่ผูอ้พยพลีภ้ยั ทีปั่จจบุนัได้รบัการแจกจ่าย
ไปกว่า 90 ประเทศ  

ทีม่า : https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/blogs/2021/06/business-and-hu-
man-rights-the-environmental-dimension--climate-change https://www.krungsri.com/th/
plearn-plearn/environment-esg-business https://readthecloud.co/pg-purifier-of-water/ 
https://www.pginvestor.com/financial-reporting/press-releases/news-details/2022/PG-
Unveils-New-Strategy-to-Help-Address-Global-Water-Crisis/default.aspx

ทีม่า : https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/11919/178954/1 https://www.wearecp.
com/wp-content/uploads/2020/10/WBCSD-CEO-Guide-to-Human-Rights_ed.1_TH-30sep.pdf
https://assets.unilever.com/files/92ui5egz/production/0ead3d5a36007724459bb1acb-
f437a190cfc2e42.pdf/unilever-human-rights-report-2020.pdf https://www.unilever.co.th/news/
press-releases/2022/unilever-launches-every-u-does-good-campaign-year-2-to-celebrate-89th-
anniversary-in-thailand/

 “ขณะที่ธุรกิจเราปรับเปลี่ยนเร็วข้ึน  
จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องยดึม่ันกบัการด�าเนนิ
ธรุกจิในทศิทางทีถู่กต้อง ซึง่มหีวัใจส�าคญั
อยู่ที่การเคารพและเสริมสิทธิมนุษยชน 
และเป็นเรื่องที่ Unilever ยึดถือมาอย่าง

 “ เ ร า ร ่ วมกั บพั นธมิ ต รก� า ลั ง ขยาย 
ความพยายามในการปรับปรุง จัดการ และ
ปกป้องแหล่งน�า้ในพืน้ทีท่ีต่งึเครยีดก่อนวิกฤติ 
ซึง่จะช่วยรกัษาผูค้นและธรรมชาตใิห้คงอยู่กบั
คนรุน่ต่อๆ ไป”จอน โมลเลอร์ (Jon Moeller) 

หนักแน่น โดยผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ 
ทั้งผู้ที่ท�างานที่ Unilever และท�างานร่วมกับเรา ทั้งนี้เพื่อให้เรา
แน่ใจได้ว่า นอกจากจะรักษามาตรฐานไว้แล้ว เรายังสามารถ 
ยกระดับการด�าเนินงานของเราได้อย่างต่อเนื่อง” อลัน โจป  
(Alan Jope) ซีอีโอของ Unilever

ภาพ : www.unilever.com ภาพ : www.pginvestor.com

 เหล่านี้นับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัจจัยในการน�าพาแนวคิดสิทธิ
มนุษยชนเดินหน้าควบคู่ธุรกิจ เป็นแนวทางที่แต่ละองค์กร บริษัท หรือ
แบรนด์ น�าไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเองในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ P&G

ภาพ : unilever.com

ภาพ : new
s.pg.com
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3 ผลงานสุดปังด้านสิทธิมนุษยชน 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

 ท่ามกลางความตื่นตัวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล เราจะพบว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก 
ต่างมีประสบการณ์ด�เนินการตามหลักสทิธิมนุษยชนควบคู่การท�ธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เพราะความคาดหวัง
จากผู้บริโภค แต่เป็นเพราะเข้าใจถึงความส�คัญของความย่ังยืนในการท�ธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
ผูค้น ผลงานด้านสิทธมินษุยชนทีโ่ดดเด่นขององค์การธรุกิจขนาดใหญ่มอีะไรบ้าง บวับานฉบบันีคั้ดมาเล่าสูกั่นฟัง

Nestlé: เด็กๆ ไม่ไปไร่ แต่ได้ไปโรงเรียน
สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Income Accelerator โครงการทีล่ดการใช้

แรงงานเด็กผลิตโกโก้ในแอฟริกาตะวันตก  
เป็นโครงการของ Nestlé บริษัทดังระดับโลก
ท่ีตอกย�า้กบักลุม่ผูบ้รโิภคว่าเมล็ดโกโก้ทีน่�ามาใช้
มาจากแหล่งปลูกท่ีถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นใช้แรงงานเด็ก 
ที่ไม่อยากให้เด็กๆ ต้องใช้แรงงานในไร่ แต่ได้
มีโอกาสกลับเข้าไปในโรงเรียน วิธีการมีตั้งแต่
จดัหาเมลด็โกโก้ยัง่ยนืเพือ่ครอบครวัเกษตรกร

ที่มา : https://thestandard.co/nestle-stop-coco-child-
labor-campaign/  https://www.nestle.com/sustainability/
human-rights/living-income/cocoa)

https://w
w

w
.nestle.com

/sustainability/hum
an-rights/living-incom

e/cocoa

โกโก้ สนับสนุนเงินเพ่ือการศึกษาและกลุ่ม 
ผู้หญงิทีท่�าหน้าทีเ่ลีย้งดเูดก็ๆ ส่งเสรมิการเตบิโต
ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  
 โดยเริม่ต้นโครงการน�าร่องทีป่ระเทศโกตดวิวัร์ 
หรือ ไอวอรีโคสต์ ในปี พ.ศ. 2563 ตั้งเป้า 
เริม่ด�าเนนิงานให้ครอบคลมุ 10,000 ครัวเรือน ในปี 
พ.ศ. 2565 ก่อนเตรยีมแผนมุง่หน้าไปยงัประเทศกานา
เพ่ือคณุภาพชวีติทีดี่ของเดก็ๆ เป็นประเทศถดัไป 
รวมถงึเริม่ขยายสูห่่วงโซ่อปุทานทีเ่กีย่วข้องกบั
การผลติสนิค้าทัว่โลกภายในปี พ.ศ. 2567 และ
ไปถงึ 160,000 ครวัเรือนทัว่โลก ในปี พ.ศ. 2573

 ซึง่สอดคล้องกบัค�ากล่าวของ มาร์ก ชไนเดอร์ 
(Mark Schneider) ซีอีโอของ Nestlé  
“ความพยายามของ Nestlé ตลอดหลายปี 
ที่ผ่านมาได้ทยอยช่วยสนับสนุนผูค้น แตย่งัมี
ความต้องการความช่วยเหลืออีกมากในเวลานี้ 
เราก�าลงัเปิดตวัแนวทางแบบองค์รวม ผลกัดนั
ให้เด็กได้เข้าโรงเรียน ช่วยเหลือครอบครัว  
เร่งสร้างรายได้ให้เกษตรกร”    
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Coca-Cola : ลดเตมิน�า้ตาลเพิม่วถิชีวีติทีม่สีขุภาพดี
สิทธิในการมีทางเลือกสุขภาพ
 จากหลกัการสทิธมินษุยชนในการท�าธุรกิจ

ของ Coca-Cola ท�าให้เรารูว่้าการเคารพสทิธิ
มนุษยชนเป็นค ่านิยมพื้นฐานของบริษัท 
Coca-Cola เป็นเวลากว่า 130 ปี และจาก 

Apple: LGBTQ+ ไม่ว่าเม่ือไรเรายังคงเท่าเทียม 
สิทธิในความเป็นบุคคล
 มากกว่าแค่เปิดตัว Apple Watch Pride 

Edition Sport Loop ในปี พ.ศ. 2565 น้ี 
Apple บริษัทไอทีที่มีมูลค่าสูงสุดระดับโลก  
ยังเป็นแบรนด์ท่ียังสนับสนุนความเท่าเทียม
ของคนกลุ่ม LGBTQ+ และอีกหลากหลาย

ความแตกต่างอย ่างต ่อเนื่อง เริ่มตั้งแต ่ 
การประกาศเป็นบริษัทที่เปิดกว้างให้แก่คน 
ทุกกลุ ่ม สอดคล้องกับนโยบายทรัพยากร
บุคคลที่ว่า “Apple คือบริษัทที่ว่าจ้างโดยยึด
หลักแห่งความเสมอภาค ซึ่งมุ ่งส ่งเสริม 
การยอมรบัความแตกต่างและความหลากหลาย” 
รวมท้ังปฏบัิตต่ิอผูส้มคัรทกุคนอย่างเป็นธรรม 

 ย้อนกลับไปปี พ.ศ. 2557 ทิม คุก ซีอีโอของ 
Apple เองก็ได้ประกาศว่าเขาภูมิใจท่ีเป็น 
LGBTQ+ พร้อมแบ่งปันความเข้าใจการเป็น 
คนกลุ่มน้อยที่มีความแตกต่าง รวมถึงในช่วง
ต้นปี เขาได้แสดงความกงัวลเกีย่วกับกฎหมาย
ความหลากหลายทางเพศฉบับใหม ่ของ 
รัฐฟลอริดาที่มีแนวโน้มละเมิดสิทธิของบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศในกลุ ่มเด็ก 
และเยาวชน เช่นเดียวกับมุมมองซีอีโอของ 
Walt Disney 
 นอกจากนี้ Apple เองยังสนับสนุนองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมอื่นๆ ได้แก่  
ILGA World เครือข่ายสิทธิมนุษยชนด้าน
ความหลากหลายทางเพศ รวมกว่า 1,700 
องค์กร และ Encircle องค์กรไม่แสวงหา 
ผลก�าไรในรฐัยทูาห์ เพือ่ช่วยเหลอืกลุม่เยาวชน 
LGBTQ+ และครอบครัว เพื่อตอกย�้าว่าไม่ว่า
คุณจะเป็นใคร เราเท่าเทียมกัน  

ที่มา : https://www.apple.com/careers/th/teams/corpo-
rate-functions.html https://www.voathai.com/a/apple-
s-tim-cook-raises-concern-over-lgbtq-laws-in-the-
u-s-/6481445.html https://www.krungsri.com/th/
plearn-plearn/5-brands-business-support-lgbtq)

การประเมนิด้านสทิธมินษุยชนทีส่�าคญั 12 ข้อ
ที่ เ ก่ียวข ้องกับกิจกรรมของบริ ษัทและ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
หนึง่ในหวัข้อส�าคญัคอื “วิถชีวีติทีม่สีขุภาพด”ี  
ที่บริษัทยังคงพัฒนาต่อเนื่อง โดยหนึ่งใน 
ผลงานส�าคัญคือการน�าเสนอเพิ่มทางเลือก 

ให้แก่ผูบ้รโิภค ด้วยการลดการเตมิน�า้ตาล พร้อม
ระบุข้อความบนผลิตภัณฑ์
 หากย้อนกลับไป Coca-Cola พัฒนาสูตร
เครื่องดื่มไม่มีน�้าตาลมาแล้ว ได้แก่ ไดเอ็ตโค้ก 
ในปี พ.ศ. 2525 โค้ก ซีโร่ ในปี พ.ศ. 2549  
โคคา-โคลา ซีโร่ ชูการ์ ในปี พ.ศ. 2560 และ
โค้ก ไม่มีน�้าตาล สูตรใหม่ ในปี พ.ศ. 2564 โดย
โค้กรสชาติออริจินัลยังคงสูตรเดิมและเลือก
จ่ายภาษีความหวานที่เพิ่มขึ้นแทน คู่ไปกับ 
การระบแุจ้งบนผลติภณัฑ์ เพือ่ช่วยลดความเสีย่ง
ในการบริโภคน�้าตาลเกินขนาด กล่าวได้ว่า 
ภาคอุตสาหกรรมเองมีความส�าคัญอย่างมาก 
ในการลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจในแง่
วิถีชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19  
เช่น การสนับสนุนฉีดวัคซีนในแอฟริกา และ
การร่วมสร้างความตระหนักต่อภัยโรคระบาด
ผ่านช่องทางสื่อสารและโฆษณาต่างๆ ของ 
Coca-Cola  

ที่มา : https://www.coca-colacompany.com/content/
dam/journey/us/en/reports/coca-cola-business-environ-
mental-social-governance-report-2020.pdf https://
mgronline.com/columnist/detail/9600000071525 https://
marketeeronline.co/archives/222331 https://www.bbc.
com/thai/thailand-49115597

https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/reports/coca-cola-business-environmental-social-governance-re-
port-2020.pdf
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เครือซีพีและกลุ่มทรู ผนึกก�าลัง กทม. เปิดห้องเรียนวิชา ‘เทคโนโลยีหุ่นยนต์’ ในกิจกรรม ‘CP บางกอกวิทยา’  

 กรงุเทพมหานคร (กทม.) จดัเทศกาลวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยบีางกอกวทิยา ซึง่เป็นกจิกรรมประจ�าเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2565 จาก 12 เทศกาล

ตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ กลุ่มทรู พร้อมเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั (KMITL), RICOH, Beartai และ Techsauce ได้ร่วมสนบัสนนุเทศกาลดงักล่าว ภายใต้แนวคดิ ‘CP บางกอกวทิยา’ 

ด้วยการเปิดบ้าน ทรู ดิจิทัล พาร์ค เปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผ่านการลงมือท�าจริงที่สนุกและเข้าใจง่าย เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน  

โดยในงานได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดงาน ณ ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ  

เครือซีพีเดินหน้าเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050 พร้อม

ประกาศแคมเปญ ‘ตอบแทนโลก 2 เมตร’ 

 นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู ้บริหาร เครือ 

เจริญโภคภณัฑ์ หรือเครือซีพี เปิดเผยว่าภาวะโลกร้อนหรือการเพิม่ขึน้

ของอณุหภมูขิองโลกถอืเป็นประเดน็ส�าคัญเร่งด่วนทีท่กุภาคส่วน

ต้องร่วมมือกันบริหารจัดการ โดยเครือซีพีและกลุ ่มธุรกิจ 

ในเครือฯ ได้ด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในหลายด้าน เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรตามแนวทาง

เศรษฐกิจหมนุเวยีน (Circular Economy) การใช้พลงังานสะอาด 

การดแูลทรพัยากรน�า้ การปกป้องระบบนเิวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ตลอดจนการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการลดขยะเป็นศูนย์ และความเป็นกลางทางคาร์บอน  

(Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2030 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2050 สิ่งส�าคัญคือการสร้างความตระหนักรู้ให้แก ่

ทุกคน โดยล่าสุดได้ประกาศแคมเปญ ‘ตอบแทนโลก 2 เมตร’ รณรงค์ให้พนักงานเครือซีพีและบริษัทในเครือฯ และคนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่  

ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาโลกร้อน ผ่านแนวคิดการตอบแทนโลก เชื่อมต่อกันได้ โดยมี ‘เทนนิส-พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ’ ขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศ  

ร่วมเป็นหนึ่งพลังส�าคัญในการตอบแทนโลกครั้งนี้  



การท�าธุรกิจให้ยั่งยืน
ต้องตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประเทศชาติ

นายบัน คี มูน 
อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ




