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ภาคหนึ่ง
บทน�า
1.1 แนะน�าคู่มือฉบับนี้

เด็กเป็นเรื่องของทุกคน – คู่มือฉบับ 2.1 เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อชี้แนะให้บริษัทต่าง ๆ สามารถน�า “สิทธิเด็กและ
หลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles - CRBP)” มาด�าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม หลักการ
ดังกล่าวเกิดจากการพัฒนาร่วมกันหลายฝ่าย ซ่ึงน�าโดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูนิเซฟ) Save the 
Children และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) โดยอาศัยเครื่องมือนี้ แต่ละบริษัทสามารถ
เข้าสู่กระบวนการน�าองค์ความรู้ด้านสิทธิเด็กมาผนวกรวมไว้ในนโยบายและการบริหารงานธุรกิจของตน

คูม่อืฉบบันีว้างกรอบการปฏบิติัเพือ่ให้บรษิทัต่าง ๆ  สามารถด�าเนนิธรุกจิโดยให้การเคารพและส่งเสรมิสทิธเิดก็มากขึน้ ทัง้ในสถาน
ประกอบการ ตลาด และชุมชน โดยบริษัทที่อยู่ระหว่างด�าเนินงานตามหลักปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP) ก็จะได้ประโยชน์จากคู่มือนี้ 
ซึ่งประกอบด้วยข้อแนะน�ามากมายส�าหรับบริษัทต่าง ๆ ในการผนวกประเด็นสิทธิเด็กเข้ากับนโยบายและกระบวนการธุรกิจของ
ตน โดยรวบรวมข้อแนะน�าที่ให้ไว้ในชุดเครื่องมือเพื่อการด�าเนินงานด้านสิทธิเด็กขององค์การยูนิเซฟ อันได้แก่ คู่มือสิทธิเด็กกับ
การก�าหนดนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Children’s Rights in Policies and Codes of Conduct)1 คู่มือสิทธิเด็กกับ
การประเมินผลกระทบจากการท�าธุรกิจ (Children’s Rights in Impact Assessments)2 และคู่มือสิทธิเด็กกับการรายงานผล
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Children’s rights in Sustainability Reporting)3 

ส�าหรับหลักการแต่ละข้อของ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (CRBP)” คู่มือฉบับนี้ให้ข้อสรุปแก่บริษัทต่าง ๆ ในการ
• เรียนรู้และมีความเข้าใจมากขึ้นถึงประเด็นสิทธิเด็กที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการแต่ละข้อ
• พิจารณาว่าภายใต้บริบทใดบ้างที่มีปัจจัยความเสี่ยงหรือปัจจัยเกื้อหนุนต่อสิทธิเด็กมากเป็นพิเศษ
• ประเมนิว่านโยบายและกระบวนการใดบ้าง ทีม่คีวามส�าคญัยิง่ต่อการรบัมอืผลกระทบด้านสทิธเิดก็ และก�าหนดมาตรการ

ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
• น�าส่ิงท่ีได้รับจากการประเมินผลกระทบ มาประกอบการด�าเนินงานเพ่ือผนวกประเด็นสิทธิเด็กเข้ากับนโยบายและ

กระบวนการธุรกิจของบริษัท
• รายงานผลการด�าเนินงานด้านสิทธิเด็ก 

1 ‘Children’s Rights in Policies and Codes of Conduct’, UNICEF and Save the Children, December 2013, ดูรายละเอียดได้ที่ www.unicef.org/csr/160.htm
2 ‘Children’s Rights in Impact Assessments’, UNICEF and The Danish Institute for Human Rights, December 2013, ดูรายละเอียดได้ที่ www.unicef.org/
csr/156.htm
3 ‘Children’s rights in Sustainability Reporting’, UNICEF, December 2013, ดูรายละเอียดได้ที่ www.unicef.org/csr/148.htm
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คู่มือฉบับนี้อิงอยู่บนประสบการณ์ตรงขององค์การยูนิเซฟ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อน�าเสนอวิธีการอันหลากหลาย
ในด้านการเคารพและส่งเสริมสทิธเิด็ก ซึง่บริษทัต่าง ๆ  สามารถน�าไปปฏบิติัได้ พร้อมทัง้ให้ทีอ่ยูข่องเวบ็ไซต์ซึง่บริษทัต่าง ๆ  สามารถ
ค้นข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ค�าแนะน�า เครื่องมือ และข้อมูลความเป็นมาของหลักการแต่ละข้อ ที่เจาะจงส�าหรับธุรกิจแต่ละกลุ่ม

1.2 นี่คือเวลาส�าหรับเด็ก ๆ

กลุ่มประชากรเด็กสะท้อนความหลากหลายทางสังคมในด้านภาษา วัฒนธรรม ศาสนา และสถานะทางเศรษฐกิจจากคนรวยถึง
คนยากจนที่สุด อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและสนธิสัญญาอื่น ๆ นิยามว่า “เด็ก” หมายถึงบุคคลอายุต�่ากว่า 18 ปี ประชากรเด็ก
จึงรวมถึง ทารก เด็กเล็ก และเด็กวัยหนุ่มสาว การที่ธุรกิจเคารพและให้ความส�าคัญต่อเด็กในทุกช่วงวัย ย่อมเท่ากับได้สร้างเสริม
ความเข้มแข็งให้กับประชากรรุ่นหลัง แม้กระนั้น บรรดาบริษัทและองค์กรอื่น ๆ ที่ทรงพลังในสังคม มักไม่ได้พิจารณาประเด็น
ด้านเด็กอย่างจริงจัง

บริษัททั้งหลายมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กตลอดเวลา แม้อาจไม่ใช่โดยตรงหรือโดยเจตนาก็ตาม เพราะในทุกส่วนของสังคม
ล้วนมเีดก็อยูม่ากมาย เด็ก ๆ  เป็นคนงานในโรงงานหรอืไร่นา เป็นสมาชิกครอบครวัของพนกังาน เป็นสมาชกิของชมุชนทีบ่รษิทัตัง้อยู่ 
อีกทั้งในหลายประเทศเริ่มรับรู้มากขึ้นว่าเด็ก ๆ คือกลุ่มผู้บริโภคที่มีก�าลังซื้อและมีอิทธิพลโน้มน้าวการตัดสินใจซื้อของครอบครัว

เด็ก ๆ  คือพลังด้านการตลาดที่ธุรกิจต้องให้ความส�าคัญ แม้กระนั้น เด็กก็ต้องได้รับการปกป้องจากสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย
หรือส่งผลเสียต่อสุขภาพ รวมถึงจากการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม

ธุรกิจมีพลังมหาศาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก โดยผ่านทางวิธีท่ีบริษัทด�าเนินงานในสถานประกอบการ พัฒนาและ
จัดจ�าหน่ายสินค้า ให้บริการ และผลักดันนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจก็มีพลังในการ
มองข้ามหรืออาจถึงขั้นคุกคามผลประโยชน์ของเด็ก ในขณะที่เด็กจ�านวนมากไม่อยู่ในสถานะที่จะต่อกรต่อภัยคุมคามดังกล่าว 
อีกทั้งนโยบายหรือการปฏิบัติของบางบริษัทยังอาจส่งผลโดยไม่เจตนา ซึ่งสร้างบาดแผลถาวรตลอดชีวิต ปิดกั้นพัฒนาการ หรือ
ถึงขึ้นส่งผลต่อความอยู่รอดของเด็ก 

ในระดับโลกยังไม่มีการแยกแยะอย่างชัดเจนถึงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก และผลกระทบด้านลบ
ต่อความอยู่รอดและพัฒนาการของเด็กที่เกิดจากยุทธศาสตร์และการด�าเนินงานทางธุรกิจ ดังนั้น ในขณะที่มีบริษัทจ�านวนมาก
ประกาศจุดยนืด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง การยกประเดน็ด้านเดก็ขึน้เป็นหวัข้อหลกัส�าหรบัการแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นและประสบการณ์ จึงย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (CRBP) และคู่มือฉบับนี้เปิดโอกาสให้ทุกบริษัทปฏิบัติพันธกิจ
ด้านสิทธิเด็กได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

1.3 เรื่องของเด็ก ๆ เป็นเรื่องส�าคัญของทุกคน 

บริษัทจ�านวนมากให้ความส�าคัญกับเด็ก ๆ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มส�าคัญ ในขณะที่เด็ก ๆ ก็มักเป็นกลุ่มประชากรที่
เปราะบางทีส่ดุ ซ่ึงต้องได้รบัการเอาใจใส่เป็นพเิศษเพือ่เป็นหลกัประกนัให้สทิธมินษุยชนของพวกเขาและเธอได้รบัการเคารพ ทัง้นี้ 
หลักปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (Guiding Principles on Business and Human Rights: 
Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework (“UNGP”) ได้ก�าหนดกรอบเพื่อให้
ทกุ ๆ  บรษัิทด�าเนนิธรุกจิด้วยความเคารพต่อสทิธมินษุยชน โดยให้ความส�าคัญเป็นพเิศษกับกลุม่ประชากรทีถู่กมองข้ามหรือเปราะบาง
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กิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ใหญ่นั้น อาจคุกคามสิทธิเด็กก็เป็นได้ ยิ่งกว่านั้น บริษัทต่าง ๆ ควรพิจารณาถึง
ผลกระทบเชิงบวกและลบต่อสิทธิเด็ก ทั้งโดยตรงจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเอง หรือโดยอ้อมผ่านผู้จัดหาวัตถุดิบ คู่ค้าอื่น ๆ 
ลูกจ้าง และลูกค้าของบริษัท

แม้ว่าถกูจดัให้เป็นกลุม่ทีเ่ปราะบาง แต่เดก็ ๆ  กส็ามารถเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกลุม่ส�าคญั เพราะบรษิทัต่าง ๆ  มกีจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง
กับเด็กตลอดเวลาในฐานะคนงาน ผู้บริโภค และสมาชิกของชุมชน แม้กระนั้น ประเด็นด้านเด็กกลับไม่ได้รับการพิจารณาเท่าที่
ควรจากภาคธุรกิจ

บรรดาบริษัทที่เห็นความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน ควรพิจารณาอย่างจริงจังถึงประเด็นด้านสิทธิเด็กด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

• วัยเด็กเป็นช่วงที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เปิดรับปัจจัยกระตุ้นต่าง ๆ ที่ส่งผลเชิงบวกหรือเชิงลบอย่างถาวร
ต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ปัจจัยด้านโภชนาการ น�้าสะอาด การเลี้ยงดู และความรักที่ได้รับในช่วง
วัยน้ี เป็นรากฐานความเจริญเติบโตของเด็ก ๆ เอื้ออ�านวยให้พวกเขาใช้โอกาสทางการศึกษาให้เป็นประโยชน ์
จนเติบใหญ่เป็นพลเมืองที่ผูกพันกับสังคมของตน และมีพลังสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

• เหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติส่งผลต่อเด็กต่างจากผู้ใหญ่ และรุนแรงกว่า ภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ความเจ็บป่วยทางร่างกายซึง่ผูใ้หญ่รบัมือได้นัน้ อาจส่งผลร้ายแรงถึงข้ันชีช้ะตาชวีติของเดก็ ตวัอย่างเช่น เมือ่ได้รบัสารพษิ 
ร่างกายของเด็กจะดูดซึมพิษมากกว่าและขับมันออกไปได้ยากกว่าผู้ใหญ่ อีกทั้งหากเหตุดังกล่าวท�าให้ต้องพักการเรียน
หนึ่งปี เด็กคนนั้นอาจไม่กลับไปเรียนต่อ ส่งผลให้การศึกษาของเขาหรือเธอสะดุดหยุดลงอย่างถาวร

• เด็กท่ีได้รับการจ้างงานหรอืได้รบัผลกระทบจากธุรกจิมกัเป็นกลุ่มทีถ่กูมองข้าม และไม่มใีครนับว่ามจี�านวนกีค่น เดก็กลุม่ที่ 
“ไร้ตัวตน” เหล่านีไ้ด้แก่ แรงงานเดก็ผดิกฎหมายในห่วงโซ่อปุาทาน เดก็รบัใช้ตามบ้าน เดก็ทีถ่กูคุมขงัโดยผูร้กัษากฎหมาย 
เด็กนอกระบบโรงเรียน ลูกหลานของแรงงานย้ายถิ่นที่ถูกทิ้งไว้กับบ้าน และเด็กที่ถูกเลือกปฏิบัติ เช่น ลูกหลานของ
ชนกลุ่มน้อย เด็กหญิง และเด็กพิการ ซึ่งมักถูกมองข้าม

• เด็กขาดช่องทางแสดงความต้องการของตนสู่สาธารณะ เนื่องจากไม่มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังหรือจัดต้ังสหภาพแรงงาน
ของพวกตน ไม่ได้ถือครองหุ้นหรือเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใด ๆ และได้รับโอกาสมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของชุมชนน้อยมาก แม้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรง เช่น ประเด็นเกี่ยวกับโรงเรียนและสนามเด็กเล่น

• ไม่มีใครถามความเห็นจากเด็ก ในกระบวนการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่า
แผนธุรกิจไม่ส่งผลเชิงลบต่อเด็กนั้น บริษัทควรให้ความส�าคัญต่อการเคารพสิทธิเด็ก และหากเป็นประโยชน์ ก็สอบถาม
กับเด็ก ๆ ได้โดยตรง

• สิทธิเด็กในสถานประกอบการไม่ได้จ�ากัดเฉพาะในด้านแรงงาน คู่มือฉบับนี้มุ่งช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ประเมินผลกระทบ
ต่อเด็กด้านอื่น ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงผลกระทบจากภาพรวมการด�าเนินธุรกิจของบริษัท สินค้าและบริการ 
กลยุทธ์การตลาด ความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล และการลงทุนของบริษัทในชุมชนใกล้เคียง

1.4 สิ่งที่ดีส�าหรับเด็กก็ส่งผลดีต่อธุรกิจด้วย 

การด�าเนนิธรุกจิโดยเคารพและส่งเสรมิสทิธเิดก็นัน้ มหีลายแง่มุมทีส่ร้างผลก�าไรทางธรุกิจควบคู่ไปด้วย ประโยชน์ส�าคญั ๆ  ทีบ่รษิทั
จะได้รับจากการด�าเนินนโยบายและการปฏิบัติเช่นนี้ ได้แก่

• บริหารความเสี่ยงได้ดีข้ึน จากการขยายนิยามของความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึง
ด้านสิทธิมนุษยชน ด้วยความรับผิดชอบด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเด็ก ๆ  
โดยค�านึงถึงความเปราะบางของพวกเขา
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• สร้างภาพพจน์ที่ดี และความยอมรับทางสังคม บริษัทสามารถสนองตอบความต้องการของพ่อแม่และเด็ก ๆ ได้ 
โดยผ่านทางการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมถึงประโยชน์ทางสังคมจากการใช้สินค้าของบริษัท กลยุทธ์การตลาด
ที่มีความรับผิดชอบ และสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน

• การสรรหาและรักษาบุคลากรที่ตั้งใจท�างาน ด้วยการก�าหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและจัดสภาพการท�างานท่ีดี 
เอื้ออ�านวยให้ลูกจ้างท่ีเป็นผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็กสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลครอบครัวควบคู่กับงานบริษัทได้อย่าง
มีประสิทธิผล น�ามาซึ่งผลิตภาพที่สูงขึ้นและลดปัญหาลูกจ้างขาดงาน

• พัฒนาลูกจ้างขีดความสามารถสูงรุ่นใหม่ ด้วยหลักสูตรฝึกทักษะลูกจ้างฝึกงาน และสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อให้
เยาวชนมีทักษะที่ส�าคัญต่อการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะด้านการตัดสินใจ และความเป็นผู้น�า

• เสริมสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีม่ันคงและย่ังยืน โดยด�าเนินงานเพื่อให้เด็ก ๆ มีความเป็นอยู่ท่ีดี ชุมชน
มีความเข้มแข็ง สมาชิกของชุมชนมีระดับการศึกษาสูง ภาคธุรกิจมั่นคง และเศรษฐกิจแข็งแกร่ง

สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (CRBP)

หลักการนี้เรียกร้องให้บริษัทต่าง ๆ ปฏิบัติดังนี้

1. ให้ความรับผิดชอบต่อการเคารพสิทธิเด็กและค�ามั่นที่จะสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของเด็ก
2. สนับสนุนและส่งเสริมการขจัดปัญหาแรงงานเด็ก ทั้งในกิจกรรมทางธุรกิจและในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3. จัดหางานที่มีคุณค่าส�าหรับคนงานที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์*พ่อแม่ และผู้ดูแลเด็ก
4. ท�าให้แน่ใจว่าแหล่งด�าเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจค�านึงถึงการคุ้มครองและความปลอดภัยของเด็ก
5. ท�าให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีความปลอดภัยรวมถึงสร้างเสริมความตระหนักถึงสิทธิเด็กผ่านผลิตภัณฑ์และ

บริการเหล่านั้น
6. ใช้สื่อโฆษณาและการตลาดในทางที่เคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก
7. เคารพและส่งเสริมสิทธิเด็ก ในการด�าเนินการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การถือครองและการใช้ประโยชน์จาก

ที่ดิน
8. เคารพและส่งเสริมสิทธิเด็ก ในการวางระบบรักษาความปลอดภัยส�าหรับธุรกิจ
9. ช่วยคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติต่าง ๆ
10. เสริมหนุนบทบาทรัฐและชุมชนในการคุ้มครองสิทธิเด็กและท�าให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

*ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541
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1.5 กรอบมาตรฐานสากลด้านสิทธิเด็ก

สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (CRBP)

สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (CRBP) เน้นความรับผิดชอบของทุกบริษัทในการเคารพสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล 
ตามที่ก�าหนดไว้โดยหลักปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UNGP) ทั้งนี้ หลักการแต่ละข้อให้นิยาม
ถึงการด�าเนินงานที่ทุกบริษัทสามารถปฏิบัติได้ เพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนในการเคารพสิทธิเด็ก รวมถึงการ
ด�าเนินงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กในสถานประกอบการ ตลาด และชุมชน

สทิธเิดก็และหลกัปฏิบตัทิางธุรกจิ (CRBP) ก่อก�าเนดิขึน้จากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธเิดก็ ซึง่ก�าหนดมาตรฐานสิทธเิดก็ทุกด้านส�าหรบั
ทั่วโลก หลักการนี้มุ่งให้ความกระจ่างถึงบทบาทของธุรกิจในการเคารพและส่งเสริมสิทธิเด็ก โดยเจาะจงที่บริบทส�าคัญ ๆ ซ่ึง
บริษัทต่าง ๆ สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกหรือลบต่อเด็ก ๆ

หลักการนี้ยังยึดโยงกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันที
เพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงานเด็ก และอนุสัญญาฉบับท่ี 138 ว่าด้วยอายุขั้นต�่าที่ให้จ้างงานได้ โดยอธิบาย
อย่างถ่ีถ้วนถงึมาตรฐานปัจจบุนัด้านสทิธเิดก็ส�าหรบัภาคธรุกจิ เช่น หลกัสากล 10 ประการของข้อตกลงแห่งสหประชาชาต ิ(United 
Nations Global Compact’s ‘Ten Principles’) และหลกัปฏบิตัด้ิานธุรกจิและสทิธมินุษยชนขององค์การสหประชาชาต ิ(UNGP)
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และความหมายของอนุสัญญานี้ส�าหรับภาคธุรกิจ 

ที่มาของสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (CRBP) คืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child 
– CRC) เป็นสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับที่ประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นภาคีอย่างรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์4 อีกทั้งเป็น
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกมัดทางนิตินัยฉบับแรกที่ครอบคลุมสิทธิมนุษยชนของเด็กในทุกพื้นที่โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
อย่างรอบด้าน ทั้งสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม บทบัญญัติของอนุสัญญานี้ระบุ
อย่างชัดเจนว่าเด็กทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตรอด มีพัฒนาการให้เต็มศักยภาพ ได้รับการคุ้มครองจากการถูกละเมิด แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ และจากสิ่งจูงใจที่เป็นอันตราย รวมถึงการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในชีวิตครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กประกอบด้วยบทบัญญัติ 54 ข้อ ซึ่งก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าที่มีผลผูกมัดทางนิตินัยเพื่อคุ้มครองเด็กทุก
คนอย่างเสมอภาค ทั้งเด็กที่มีอภิสิทธิ์สูงสุด เด็กยากจนที่สุด เด็กที่ถูกสังคมทอดทิ้ง เด็กไร้รัฐ เด็กที่ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเกิด 
และการได้รบัสถานะเป็นพลเมอืง สมชัชาใหญ่สหประชาชาติลงมติรบัอนุสญัญานีเ้ม่ือ พ.ศ. 2532 และจนถึงปัจจุบัน มี 193 ประเทศ 
ที่ได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคี ส่งผลให้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีผลผูกพันในเกือบทุกประเทศทั่วโลก

เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองจากการถูกละเมิดและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอย่างรอบด้านยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2543 อนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กได้มีการเพิ่มพิธีสาร 2 ฉบับคือ 1) พิธีสารเลือกรับเรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก 
และ 2) พธิสีารเลอืกรบัเรือ่งความเกีย่วพนัของเดก็ในความขดัแย้งกนัด้วยอาวุธ5 ซ่ึงมบีทบญัญัติทีเ่จาะจงมากกว่าในอนสัุญญาเดมิ 
แม้ว่าพิธีสารเลือกรับดังกล่าวไม่มีผลผูกพันโดยทันทีต่อรัฐภาคีของอนุสัญญาฯ แต่ก็ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับให้เป็น
มาตรฐานสากล และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส�าหรับเด็ก

ตามบทบัญญัติข้อ 4 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รัฐบาลของประเทศท่ีเข้าเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาฯ มีพันธะในการ 
“ด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร และด้านอื่น ๆ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิที่อนุสัญญานี้ได้
ให้การยอมรับ” ซึ่งครอบคลุมทั้งการบัญญัติกฎหมาย ก�าหนดนโยบายสาธารณะ และจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ

ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการคุ้มครองและประกันให้เด็กได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนนั้น ไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะรัฐบาล แต่รวมถึงพ่อแม่ 
ครู สถาบันต่าง ๆ  และภาคธุรกิจ ซึ่งล้วนมีบทบาทเกี่ยวข้องในชีวิตของเด็ก และต้องร่วมรับผิดชอบในการคุ้มครองสิทธิเด็กเช่นกัน 
ในขณะที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับคือหลักประกันให้สิทธิของเด็กได้รับการคุ้มครองโดยรัฐบาล กรอบการ
ด�าเนินธุรกิจที่เคารพและส่งเสริมสิทธิเด็กก็ถูกก�าหนดไว้ด้วยสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (CRBP)

หลักปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ 

ในปี พ.ศ. 2554 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนได้ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ต่อหลักปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Guiding 
Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ 
Framework (“UNGP”)6 เพื่อปฏิบัติให้เป็นผลตามกรอบ “การคุ้มครอง การเคารพ และการเยียวยา (PRR Framework) ทั้งนี้ 
หลักปฏิบัติ UNGP ระบุว่า “ความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นมาตรฐานระดับโลก เป็นพฤติการณ์ที่คาดหวังว่า
หน่วยงานธรุกจิทกุแห่งจะปฏิบัตไิม่ว่าจะด�าเนนิงานในทีใ่ด เป็นมาตรฐานทีด่�ารงอยูโ่ดยไม่ค�านงึว่ารฐัแห่งนัน้จะสามารถและ/หรือ
มีเจตจ�านงที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของตนเองหรือไม่ก็ตาม และไม่เป็นการบั่นทอนพันธกรณีเหล่านั้น”

4 อ่านอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับภาษาอาหรับ อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปนได้ที่ www.unicef.org/crc
5 อ่านได้ที่: Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography, www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
OPSCCRC.aspx; และ Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict, www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.
aspx.
6 ดูข้อมูลเพิ่มเติมและอ่านหลักปฏิบัติ UNGP ได้ที่ www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/Home.
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ภายใต้หลักปฏิบัติ UNGP ทุกบริษัทต้องก�าหนดนโยบายและกระบวนการด�าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมกับขนาดของกิจการและ
เง่ือนไขแวดล้อมของตนด้วยความรบัผิดชอบ โดยประกอบด้วย การระบใุนนโยบายถงึการเคารพสทิธมินษุยชน การมกีระบวนการ
ตรวจสอบสถานะเพื่อบ่งชี้ถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อม การมีกลไกป้องกัน บรรเทา รับผิด
ชอบ และเยียวยาต่อผลกระทบเหล่านั้น

หากมนีโยบายหรือวิธีปฏบิตัใิดของบริษทัทีส่่งผลกระทบเชงิลบไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม บรษิทัควรยกเลกินโยบายหรอืวธิปีฏบิตัิ
นั้น หรือหลีกเลี่ยงการก่อปัญหาขึ้นอีก และด�าเนินทุกวิถีทางเพื่อบรรเทาผลกระทบที่คงเหลืออยู่ ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบริษัท
ต่อการเคารพสทิธมินษุยชนยงัครอบคลมุถงึผลกระทบทางอ้อมทีเ่กดิจากสนิค้าหรอืบรกิารของบรษิทัเอง รวมทัง้จากสนิค้า บรกิาร 
หรอืการด�าเนนิธรุกจิของคูค้่า ซึง่ทัง้หมดนีม้คีวามซบัซ้อนกว่าผลกระทบโดยตรงมาก ส่งผลให้บรษิทัต้องพิจารณาปัจจัยท่ีเกีย่วข้อง
จ�านวนมากเพื่อก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสม (หลักปฏิบัติ UNGP ข้อ 19)

หลักปฏิบัติ UNGP ระบุว่าอาจมีความเสี่ยงสูงส�าหรับสิทธิมนุษยชนบางประการ และหากถูกละเมิด ก็จะเกิดผลกระทบร้ายแรง 
ทั้งในแง่ของระดับความรุนแรง ขอบเขต และความเสียหายอย่างถาวรจากผลกระทบนั้น UNGP ยังเรียกร้องให้บริษัทต่าง ๆ 
ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อกลุ่มประชากรที่ที่ถูกมองข้ามหรือเปราะบาง แต่ไม่ว่าจะมองในแง่ใด เด็ก ๆ  ก็เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส�าคัญส�าหรับธุรกิจ แต่มักถูกมองข้ามหรือเปราะบางมากที่สุดด้วย อีกทั้งผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิก็มักสร้างความ
เสียหายอย่างถาวร เนื่องจากวัยเด็กเป็นช่วงอายุส�าคัญของพัฒนาการมนุษย์

สทิธิเดก็และหลกัปฏิบตัทิางธรุกิจ (CRBP) ยดึโยงกับหลกัปฏบัิติ UNGP โดยใช้กรอบการด�าเนินงานเดียวกนัเพือ่น�าทางบริษทัต่าง ๆ  
ในการผนวกประเด็นสิทธิเด็กเข้าในกระบวนการบริหารธุรกิจของตน นอกจากนี้ สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (CRBP) 
ยงัเรยีกร้องให้ทกุบริษทัรบัผดิชอบอย่างเตม็ทีต่่อการเคารพสทิธิเดก็ รวมถงึแสดงความมุง่ม่ันในการสนบัสนนุสทิธิเด็กอย่างเป็นรปูธรรม

ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิพื้นฐานในการท�างาน

สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (CRBP) ไม่ได้สร้างข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นใหม่แต่อย่างใด หาแต่ถูกก�าหนด
ขึ้นเพื่อเสริมประสิทธิผลของมาตรฐานสากลด้านแรงงาน และให้นิยามถึงความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจในการเคารพสิทธิเด็ก 
ตามข้อก�าหนดในอนสุญัญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และปฏญิญาว่าด้วยหลกัการและสทิธพ้ืินฐานในการท�างาน7 ทัง้นี้ 
อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่เกี่ยวข้องกับ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (CRBP)” ได้แก่

ฉบับที่ 138 – อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต�่าที่ให้จ้างงานได้ 
ฉบับที่ 182 – อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก 
ฉบับที่ 156 – อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานซึ่งมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ฉบับที่ 183 – อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดา
ฉบับที่ 77 – อนสุญัญาว่าด้วยการตรวจทางการแพทย์เพือ่ยนืยนัว่าเดก็และเยาวชนมสีขุภาพแขง็แรงพอส�าหรบัการจ้างงาน 

ในอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างานที่ได้รับการอนุมัติเมื่อ 
พ.ศ. 2541 ก�าหนดให้ประเทศสมาชกิต้องเคารพและส่งเสริมสิทธข้ัินพืน้ฐานของความเป็นมนษุย์ ด้วยการปฏิบัตติามพนัธะ 4 ด้าน 
ไม่ว่าประเทศเหล่านัน้จะได้รับรองอนสุญัญาต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องแล้วหรอืไม่กต็าม พนัธะดงักล่าวคอื 1) ปกป้องเสรภีาพในการสมาคม 
และสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง 2) ขจัดแรงงานบังคับ 3) ขจัดการใช้แรงงานเด็ก และ 4) ขจัดการเลือกปฏิบัติในที่ท�างาน 
โดยปฏิญญาน้ีให้นิยามอย่างชัดเจนว่าสิทธิเหล่านี้เป็นคุณค่าพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคนในทุกประเทศ รวมถึงเน้นย�้าถึงกลุ่มที่มี
ความต้องการเป็นพิเศษ เช่น แรงงานย้ายถิ่น และคนว่างงาน

7 ดูข้อมูลเพิ่มเติมและอ่านข้อความทั้งหมดของ “ปฏิญญา” ได้ที่ www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm. และดูอนุสัญญาทุกฉบับขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศได้ที่ www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:0::NO:::.
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ภาคสอง
การผนวกประเด็นสิทธิเด็กเข้าในกิจกรรมหลักทางธุรกิจ

การให้ค�ามั่นว่าจะเคารพและส่งเสริมสิทธิเด็ก คือก้าวแรกของการสร้างหลักประกันว่าบริษัทจะด�าเนินธุรกิจในทุกพื้นที่โดย
ปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพสิทธิเด็ก ขั้นต่อไปคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับเด็ก
ผ่านทางนโยบาย กระบวนการท�างาน สินค้า บริการ และความริเริ่มต่าง ๆ 

การด�าเนินงานด้านสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (CRBP) มีรายละเอียดดังนี้

ความรับผิดชอบในการเคารพและความมุ่งมั่นในการสนับสนุน

ความรบัผดิชอบของบรษิทัในการเคารพ – หลกีเลีย่งการละเมดิสทิธิมนษุยชนและสทิธเิดก็ รวมถงึแก้ไขผลกระทบด้านสทิธมินุษยชน 
ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม จากการด�าเนินธุรกิจ สินค้า บริการ ลูกจ้าง ผู้จัดหาวัตถุดิบ ลูกค้า และคู่ค้าอื่น ๆ ของบริษัท 
ความรับผิดชอบของบริษัทในการสนับสนุน – นอกเหนือจากการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทควรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิเด็กโดยสมัครใจ ผ่านทางกระบวนการหลักทางธุรกิจของบริษัท สินค้า บริการ การลงทุนทางสังคม โครงการด้านมนุษยธรรม 
งานผลักดันนโยบายรัฐบาล การร่วมงานในลักษณะภาคีของเครือข่ายเพื่อสังคม

เนื้อหาในภาค 2 ประกอบด้วยตารางสรุปส�าหรับหลักการแต่ละข้อ เกณฑ์ประเมินหลัก ข้อแนะน�าเพื่อการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ และ
ตวัอย่างข้อมูลซ่ึงบริษทัสามารถใช้เพือ่รายงานผลการด�าเนนิงานด้านสทิธเิดก็และหลกัปฏบิตัทิางธรุกจิ (CRBP) โดยเน้นวธิส่ีงเสรมิ
สิทธิเด็กผ่านทางกิจกรรมหลักทางธุรกิจของบริษัท การลงทุนทางสังคม โครงการด้านมนุษยธรรม งานผลักดันนโยบายรัฐบาล 
การร่วมงานในลักษณะภาคีของเครือข่ายเพื่อสังคม

หลักการข้อที่ 1 บูรณาการสิทธิเด็กในการด�าเนินธุรกิจ

สทิธเิดก็และหลกัปฏบิตัทิางธุรกิจ (CRBP) ข้อที ่1 เน้นถงึบรบิทของสทิธเิดก็ในหลกัปฏบิตัด้ิานธรุกจิและสทิธมินษุยชนขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP) บริษัทจ�านวนมาก
เริม่กระบวนการนีโ้ดยไม่ได้ใช้มาตรการเชงิรกุ แต่จ�ากดัอยูเ่พยีงปฏบิตัติามกฎหมายด้านแรงงานเดก็หรอืความปลอดภยัของสนิค้า 
ทั้งที่หลักปฏิบัติ UNGP ข้อ 17 ก�าหนดให้ภาคธุรกิจตรวจสอบทบทวนประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างถี่ถ้วนและสม�่าเสมอ เพื่อให้
ทราบถึงข้อมูลและประสบการณ์ใหม่ ๆเนื่องจากประเด็นดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัตรตลอดเวลาภายใต้บริบท
ของภาคธุรกิจ ดังนั้น บริษัทต่าง ๆ  จึงควรด�าเนินงานอย่างจริงจังเพื่อก�าหนดนโยบายและการปฏิบัติ ซึ่งบ่งชี้ ป้องกัน และบรรเทา
ผลกระทบต่อสิทธิเด็กในทุกแง่มุม อันเกิดจากกิจกรรมธุรกิจของบริษัท 
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นอกเหนือจากการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทสามารถหาวิธีส่งเสริมสิทธิเด็ก โดยผ่านทางกิจกรรมหลักทางธุรกิจ สินค้า โครงการ
ลงทนุทางสงัคม และงานผลกัดนันโยบายรฐับาล ส�าหรบัวิธีผนวกประเด็นสทิธิเด็กเข้าในกระบวนการหลกัทางธุรกจินัน้ ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอนดังนี้

1. ค�ามั่นเชิงนโยบาย

หลักการด�าเนินธุรกิจ ประมวลจรรยาบรรณ พันธกิจ และนโยบายของบริษัทสามารถระบุถึงความรับผิดชอบในการเคารพและ
สนับสนุนสิทธิเด็ก ด้วยการเพิ่มข้อความหมวดนี้เข้าไปในนโยบายเดิม หรือก�าหนดเป็นนโยบายข้อใหม่ที่เจาะจงเรื่องการคุ้มครอง
สิทธิเด็ก

เนื้อหาของพันธกิจด้านสิทธิเด็กควรระบุเป้าหมายส�าหรับผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการด�าเนินธุรกิจ สินค้า และบริการ 
ซึ่งได้แก่บุคลากรของบริษัท ผู้จัดหาวัตถุดิบ ลูกค้า คู่ค้า ฯลฯ บริษัทควรเผยแพร่พันธกิจข้อนี้สู่สาธารณะ ให้เป็นที่รับทราบกัน
ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั ก�าหนดให้ผูบ้รหิารสงูสดุลงนามรบัทราบ และเพิม่ข้อความพนัธกจินีใ้นนโยบายทกุด้านและระเบยีบ
ปฏิบัติทั้งหมด เช่นในมาตรฐานต่าง ๆ ส�าหรับห่วงโซ่อุปาทาน ข้อก�าหนดด้านจริยธรรม นโยบายและจรรยาบรรณส�าหรับลูกจ้าง

ทกุบรษิทัควรพจิารณาถงึการผนวกองค์ประกอบส�าคญัเหล่านี ้เข้าในนโยบายและจรรยาบรรณของตนทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธมินษุยชน 
โดยอย่างน้อย เนื้อหาที่ควรเพิ่มได้แก่
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• ข้อความแสดงความมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนทุกข้อ รวมถึงสิทธิเด็ก 
• ให้นิยามสิทธิเด็กตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ/หรือยึดสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (CRBP) 

เป็นกรอบการปฏิบัติเพื่อให้บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในการเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก
• ก�าหนดให้ประเดน็ด้านแรงงานและด้านอืน่ ๆ  ของสทิธเิดก็เป็นสาระส�าคญัในแง่ผลกระทบทีเ่ดก็ได้รบัในฐานะเจ้าของสทิธิ 

และผนวกเข้าในนโยบายของบริษัทเพื่อให้ลูกจ้าง ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้รับเหมา ลูกค้า และคู่ค้าอื่น ๆ เห็นถึงทิศทาง
ความมุ่งมั่นของบริษัท

• เพ่ิมข้อความทีร่ะบวุ่าประเดน็ด้านแรงงานและด้านอืน่ ๆ  ของสทิธิเดก็เป็นสาระส�าคญัในแง่ผลกระทบทีเ่ดก็ได้รับในฐานะ
เจ้าของสทิธ ิไว้ในกฎระเบยีบส�าหรบัลกูจ้างและผู้จดัหาวตัถุดิบ รวมถึงในประมวลจรรยาบรรณ โดยค�านงึถึงความเหมาะ
สมกับประเภทของธุรกิจ พื้นที่ประกอบการ และลักษณะของผลกระทบต่อเด็ก 

บริษัทยงัควรพจิารณาเพิม่ข้อความท่ีระบวุ่ามพีนัธกจิในการสนบัสนนุสทิธิเดก็ โดยใช้ความเชีย่วชาญหลกัและ/หรอือ�านาจต่อรอง
เพื่อให้คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญต่อสิทธิเด็ก

โปรดดรูายละเอยีดส�าหรบัการจดัท�านโยบายด้านสทิธเิดก็ขององค์กรธรุกิจได้ใน เอกสารแนะน�า “สิทธเิดก็กับการก�าหนดนโยบาย
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Children’s Rights in Policies and Codes of Conduct)” ขององค์การยูนิเซฟ (www.unicef.
org/csr/160.htm) ซึ่งเสนอแนะวิธีด�าเนินงานที่เคารพและส่งเสริมสิทธิเด็กตามหลักการแต่ละข้อของ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติ
ทางธุรกิจ (CRBP)” 

เกณฑ์ประเมินหลัก การด�าเนินงาน

เก
ณ

ฑ์ป
ระ

เม
ินห

ลัก 1
ในหลักการด�าเนนิธรุกจิ ประมวล
จรรยาบรรณ พันธกิจ และ
นโยบายของบริษัท มีข้อความ
ก�าหนดความรับผิดชอบด้าน
สิทธิเด็กหรือไม่

การผนวกประเด็นสิทธิเด็กไว้ในกรอบนโยบายของบริษัทนั้นไม่มีสูตรส�าเร็จ แต่ข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้สามารถช่วยในการเริ่มต้นได้

• เน้นการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั ในกระบวนการผนวก
ความรับผิดชอบด้านเด็กเข้าสู่หลักปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัท

• ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับประเด็นส�าคัญ ๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยเกื้อหนุนสูงสุด
ต่อสิทธิเด็ก และร่วมกับผู้จัดหาวัตถุดิบ ลูกค้า และคู่ค้า ในการบ่งชี้จุดท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงด้านสิทธิเด็กจากการด�าเนินธุรกิจของพวกเขา ซึ่งอาจต่างกับความเสี่ยงจากธุรกิจ
ของบริษัทเอง

• จัดเรียงนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทเป็นแผนภาพ เพื่อให้สามารถล�าดับความส�าคัญ
ก่อนหลังของประเด็นต่าง ๆ ด้านสิทธิเด็ก และบ่งชี้ได้ว่ามีช่องโหว่ที่จุดใด (ตัวอย่างเช่น 
นโยบายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็น
ส่วนตัว การตลาด ผู้จัดหาวัตถุดิบ การจัดซื้อจัดจ้าง และจริยธรรม) 

• มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับผู้บริหารระดับสูงและแผนกงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
สิทธิเด็ก รวมถึงจัดสรรงบประมาณให้อย่างเหมาะสม

ก�าหนดนโยบายด้านสิทธิเด็กไว้ในระเบียบปฏิบัติของบริษัทและวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ม่ันใจ
ถึงประสิทธิผล พร้อมทั้งจัดฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจด้านภาวะผู้น�า ก�าหนดโครงสร้างสายงานที่
ระบตุวัผูม้หีน้าทีร่บัผิดชอบอย่างชดัเจน ก�าหนดเป็นเงือ่นไขในสัญญาจดัซือ้จดัจ้าง และบ่งชีช่้องโหว่ 
(เช่นในนโยบายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สุขภาพ ความปลอดภัย 
ความเป็นส่วนตัว การตลาด ผู้จัดหาวัตถุดิบ การจัดซื้อจัดจ้าง และจริยธรรม)
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2. การประเมินผลกระทบต่อสิทธิเด็ก

สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (CRBP) เรียกร้องให้บริษัทต่าง ๆ ท�าการบ่งชี้ และประเมินความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบ
ต่อสิทธเิด็กทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมของตนโดยตรง และโดยอ้อมจากคูค้่า มาตรการนีเ้ป็นองค์ประกอบส�าคญัของการเคารพสทิธเิดก็ 
ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถเห็นช่องทางส�าคัญ ๆ ในการส่งเสริมสิทธิเด็ก อันเป็นการก้าวข้ามไปสู่ปฏิบัติการเชิงรุกของการส่งเสริม
รัฐบาล ชุมชนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และเยาวชนให้ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อเติมเต็มสิทธิเด็ก

บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ วิธีการ ความเชี่ยวชาญภายนอกและภายในบริษัท และแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
เพื่อท�าความเข้าใจกับผลกระทบด้านสิทธิเด็กจากธุรกิจของตน ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ บริษัทสามารถบูรณาการสิทธิเด็ก
ในกระบวนการประเมนิผลกระทบด้านสทิธมินษุยชน ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินงานตามหลักปฏบิตัด้ิานธุรกจิและสิทธิมนษุยชน 
ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP) โดยบางบริษัท
อาจแยกการประเมินด้านสิทธิเด็กออกจากกระบวนการส�าหรับสิทธิมนุษยชน

เนือ่งจากสถานการณ์เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ บรษิทัจงึควรมีการประเมินด้านสทิธิมนษุยชนอย่างสม�า่เสมอ รวมถึงท�าการประเมนิ
ก่อนเร่ิมกิจกรรมหรือท�าการตัดสินใจที่ส�าคัญ ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมธุรกิจกับคู่ค้า และ
การใช้มาตรการรับมือความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหมายว่าจะเกิดขึ้น กล่าวโดยสรุปคือ 
การประเมินด้านสิทธิมนษุยชนมลีักษณะเปน็กระบวนการต่อเนือ่งและเปน็ระบบ ซึ่งต้องอาศัยแหลง่ข้อมลูที่หลากหลายเพื่อสรา้ง
ภาพรวมทุกแง่มุมของผลกระทบ

ผู้ประเมินควรตระหนักถึงข้อแตกต่างของความเสี่ยงที่เด็กชายและเด็กหญิงประสบ รวมถึงตระหนักว่าเด็กบางกลุ่มอาจถูกละเลย
และเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิมากกว่าเด็กอื่น ๆ เด็กในกลุ่มนี้ได้แก่ ลูกหลานของกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กพิการ 
เด็กในชนบท/ในเมือง ลูกหลานของผู้อพยพ และเด็กที่พลัดจากบ้าน นอกจากนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ก็ส่งผลให้เด็ก ๆ เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมากขึ้น

การหารือกับเด็ก ๆ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การสอบถามกับเด็ก ๆ  โดยตรง สามารถช่วยให้บริษัทเข้าใจข้อวิตกของพวกเขาหรือพวกเธอได้มาก ทั้งนี้ ให้พิจารณาความเหมาะ
สมด้านขนาดของกิจการและลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทที่มีการหารือเป็นประจ�ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน ก็ควร
ก�าหนดให้เดก็ ๆ  เป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอกีกลุม่หนึง่ทีต้่องได้รบัการปฏบิตัโิดยเท่าเทยีมกับกลุม่อืน่ ทัง้นี ้การร่วมมอืกบัผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านสิทธิเด็กและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้น�าชุมชน หน่วยราชการ องค์กรของเยาวชน องค์กรของเด็ก และ
องค์กรพัฒนาเอกชน ก็สามารถช่วยให้บริษัทเข้าใจได้ถูกต้องขึ้นถึงผลกระทบที่เด็ก ๆ ได้รับจากธุรกิจของบริษัท

ในกรณีท่ีเหมาะสม บริษัทอาจเลือกจัดประชุมเพ่ือถามความเห็นจากเด็ก ๆ โดยประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการมีส่วนร่วม
ของเด็ก เพื่อให้การประชุมด�าเนินไปตามมาตรฐานจริยธรรม มีประสิทธิผลและมีความหมายส�าหรับเด็ก ๆ รวมถึงเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท โดยพิจารณาคู่มือขององค์การยูนิเซฟชื่อ Engaging Stakeholders on Children’s Rights https://www.unicef.
org/thailand/reports/engaging-stakeholders-childrens-rights-first-edition

การสอบถามความเห็นจากเด็ก ๆ โดยตรงนั้น สิ่งที่ส�าคัญมากคือต้องเตรียมการและพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่า
มีการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม เคารพต่อสทิธเิดก็ และไม่เป็นเหตใุห้เดก็ทีเ่ข้าร่วมให้ข้อคดิเหน็ตกอยูใ่นความเสีย่ง เพราะส�าหรบับางชุมชน 
การสอบถามเด็กโดยตรงเป็นเรื่องอ่อนไหวและท้าทายโครงสร้างอ�านาจในชุมชนเหล่านั้น

โปรดดูรายละเอียดส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติ ตามความรับผิดชอบของบริษัทในการเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กได ้
ในเครื่องมือ “สิทธิเด็กกับการประเมินผลกระทบจากการท�าธุรกิจ (Children’s Rights in Impact Assessments)” ขององค์การ
ยูนิเซฟ (www.unicef.org/csr/156.htm).
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เกณฑ์ประเมินหลัก การด�าเนินงาน
เก
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เม
ินห

ลัก

2
บริษัทให้ความส�าคัญกับสิทธิ
เดก็หรอืไม่ ในการประเมนิความ
เสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชน และด้านอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทที่อยู่ระหว่างการด�าเนินงานตามหลักปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาต ิ(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP) 
ให้ผนวกประเด็นด้านสิทธิเด็กเข้าในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนด้วย

ในกระบวนการบ่งชีถ้งึปัจจยัเสีย่งและปัจจยัเก้ือหนนุด้านสทิธมินษุยชน ให้จดัเรียงขัน้ตอนธรุกจิ
ด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นแผนภาพ เพื่อบ่งชี้ถึงจุดที่ต้องท�าการประเมินเชิงลึก เพื่อให้เข้าใจ
ถงึปัจจัยเสีย่งและปัจจยัเกือ้หนนุต่อสทิธเิดก็ในสายงานธรุกจิ พ้ืนทีป่ฏบัิตงิาน สถานประกอบการ 
สินค้า และบริการของบริษัท

3
ในการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ชุมชน บริษัทรับรู้สถานะของ
เดก็ ๆ  ว่าเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ด้วยหรือไม่

สอบถามความคดิเหน็จากตวัแทนของเดก็ หรอืถามเดก็ ๆ  โดยตรงในกรณทีีเ่หมาะสม เพราะเดก็ ๆ  
มีความคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อมูลที่ช่วยให้บริษัทเข้าใจได้ดีขึ้น ถึงลักษณะของแนวโน้ม
หรือผลกระทบจริงจากธุรกิจของบริษัทที่เกิดต่อสิทธิเด็ก

การสอบถามความเห็นจากเด็ก ๆ โดยตรงนั้น ต้องกระท�าตามมาตรฐานจริยธรรมและเตรียม
การอย่างรอบคอบ โดยบริษัทอาจเร่ิมด้วยการสอบถามความเห็นจากตัวแทนของเด็ก จากนั้น
หากพิจารณาได้ว่าการสอบถามโดยตรงมีความเหมาะสมและมีความหมายส�าหรับเด็ก ๆ  จึงเริ่ม
ด�าเนินการ

3. การบูรณาการและปฏิบัติการ

การบูรณาการสิทธิเด็กหมายถึงการน�าผลการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนมาปฏิบัติ เพื่อแก้ไขผลกระทบและความเสี่ยงด้านสิทธิ
เด็ก บริษัทยังสามารถพิจารณาจัดท�าแผนปฏิบัติและสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็ก

ระเบยีบปฏบิตัแิละระบบภายในของบรษิทัจ�าเป็นตอ้งได้รบัการตรวจสอบสถานะ ซึง่รวมถึงการมอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบให้กบั
ฝ่ายและแผนกงานทีเ่หมาะสม โดยจดัก�าลงัคนและงบประมาณให้อย่างเพยีงพอ พร้อมทัง้ก�าหนดเป้าหมายทีว่ดัผลได้อย่างชดัเจน 
และมีระบบก�ากับควบคุมประสิทธิภาพการท�างาน

สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเน้นการเคารพสิทธิเดก็ โดยก�าหนดไว้ในนโยบายและระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั ตวัอย่างของการบรูณาการ 
ผลจากการประเมิน ได้แก่

• ปรับเปลี่ยนการก�าหนดหน้าที่ส�าหรับต�าแหน่งงานต่าง ๆ ให้รวมความรับผิดชอบต่อสิทธิเด็ก
• จัดการฝึกอบรม มอบหมายอ�านาจ และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสร้างผลงานด้านสิทธิเด็กได้ตามเป้าหมาย
• จัดตั้งกลุ่มปฏิบัติงานด้านสิทธิเด็กที่ประกอบด้วยพนักงานจากหลายแผนก
• มอบหมายให้พนักงานคนหนึ่งรับบทบาทส่งเสริมการเคารพสิทธิเด็กทั่วทั้งบริษัท
• สร้างหลักประกันให้กลไกรับร้องทุกข์ด้านสิทธิเด็กตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล
• แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดต่อเด็ก

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผนวกเงื่อนไขการเคารพสิทธิเด็กเข้าในแบบแผนการท�าสัญญากับผู้จัดหาวัตถุดิบ คู่ค้า และผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัททั้งหมด นอกจากนั้น การจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ บริษัท ก็ช่วยให้บริษัท
ใช้อ�านาจต่อรองของตนในการลดความเสี่ยงให้กับเด็ก ๆ ได้
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โปรดดรูายละเอยีดส�าหรบัการน�าผลจากการประเมนิไปด�าเนนิงานต่อได้ในเครือ่งมอื “สทิธเิดก็กบัการประเมนิผลกระทบจากการ
ท�าธุรกิจ (Children’s Rights in Impact Assessments)” ขององค์การยูนิเซฟ (www.unicef.org/csr/156.htm).
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4
บริษัทได้น�าผลประเมินความ
เสีย่งและผลกระทบ มาก�าหนด
แผนปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อปรับ
กระบวนการภายในท่ีเกีย่วข้อง
ทุกส่วน ให้เน้นความผิดชอบ
ในการเคารพสิทธิเด็กหรือไม่

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการเคารพสิทธิเด็ก โดยก�าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
ของบริษัท

ให้น�าผลจากการประเมินมาปฏิบัติดังนี้
• ปรบัเปลีย่นการก�าหนดหน้าทีส่�าหรบัต�าแหน่งงานต่าง ๆ  ให้รวมความรบัผดิชอบต่อสทิธเิดก็

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับต�าแหน่งนั้น ๆ 
• จัดการฝึกอบรม มอบหมายอ�านาจ และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสร้างผลงานด้านสิทธิเด็ก

ได้ตามเป้าหมาย
• จัดตั้งกลุ่มปฏิบัติงานด้านสิทธิเด็กที่ประกอบด้วยพนักงานจากต่างแผนก
• มอบหมายให้พนักงานคนหนึ่งรับบทบาทส่งเสริมการเคารพสิทธิเด็กทั่วทั้งบริษัท
• สร้างหลกัประกนัให้กลไกรับร้องทกุข์ด้านสทิธเิดก็ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างมปีระสิทธผิล

5
บริษัทให้ความส�าคัญกับสิทธิ
เด็กหรือไม่ ในระเบียบปฏิบัติ
เพือ่คัดกรอง ประเมนิ วเิคราะห์ 
และจัดล�าดับความน่าเชื่อถือ
ของผู้จัดหาวัตถุดิบหรือคู่ค้า
ประเภทอื่น

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผนวกประเด็นสิทธิเด็กเข้าในแบบแผนการท�าสัญญา การก�าหนด
เง่ือนไข การเจรจา การประเมินตนเอง การตรวจสอบบัญชี การฝึกอบรม และกิจกรรมเพิ่ม
ขีดความสามารถของผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า และคู่ค้าประเภทอื่น หากเป็นไปได้ 
ให้สร้างสัมพันธภาพระยะยาวกับผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง โดยให้ใช้อ�านาจ
ต่อรองของบริษัทยกระดับการเคารพสิทธิเด็กในคู่ค้าเหล่านี้

4. ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงาน

บริษัทต่าง ๆ ควรพิจารณาจัดท�ารายงานปีละครั้งหรือถี่กว่านั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทราบถึงผลงาน ปัญหาและ
ข้อท้าทายที่ยังแก้ไขไม่ส�าเร็จ รวมถึงแผนงาน เป้าหมาย และพันธกิจส�าหรับอนาคต โดยสามารถผนวกรายงานนี้เข้าในรายงาน
ความยั่งยืนหรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

บรษิทัทีมุ่ง่มัน่ในพนัธกจิด้านสทิธเิด็กย่อมให้ความส�าคญักับการตดิตามและรายงานผลการด�าเนินงานด้านน้ี เพราะเป็นหลักประกนั
ส�าคัญในการตรวจสอบว่านโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และมาตรการที่ใช้ มีประสิทธิผลในแก้ไขผลกระทบด้านสิทธิเด็กหรือไม่ ทั้งนี้ 
งานติดตามผลควรกระท�าอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานเดิมของบริษัทได้ ตราบใดที่ระบบเหล่านั้นสามารถ
รองรับตัวชี้วัดเชิงประมาณและคุณภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กได้

ในการติดตามผลอย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทต้องเก็บข้อมูลเหตุการณ์และข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับเด็ก ทั้งในกรณีที่บริษัท
ต้องรับผิดชอบหรือไม่ก็ตาม โดยปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็กอย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างหลักประกันไม่ให้ 
การด�าเนินงานอย่างโปร่งใสของบริษัท เป็นเหตุให้เด็กได้รับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

โปรดดรูายละเอยีดส�าหรับการสือ่สารผลงานของบริษทัได้ในเอกสาร “สิทธิเดก็กับการรายงานผลการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Children’s 
Rights in Sustainability Reporting)” (www.unicef.org/csr/148.htm)
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6
บริษัทมีระบบติดตามความ
คบืหน้าและผลการด�าเนินงาน
ด้านสิทธิเด็กหรือไม่

ให้ใช้ระบบติดตามผลเพื่อเก็บข้อมูลเหตุการณ์และข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ทั้งใน
กรณีที่บริษัทต้องรับผิดชอบหรือไม่ก็ตาม และให้ก�าหนดเป้าหมายผลด�าเนินงานด้านสิทธิเด็ก 
รวมถึงเผยแพร่ผลงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

ควรรายงานเหตุการณ์หรือข้อกล่าวหาด้านสิทธิเด็กอย่างโปร่งใส โดยต้องระมัดระวังด้าน
การคุ้มครองความปลอดภัย และปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กอย่างเต็มที่ ในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการรายงานและสืบค้นข้อเท็จจริง

5. การแก้ไขเยียวยา

หากบริษัทพบว่าตนเองอาจได้สร้างหรือมีส่วนในการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิเด็ก บริษัทควรให้การเยียวยาหรือร่วม
ให้การเยียวยาโดยผ่านกระบวนการท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกลไกรับร้องทุกข์ในระดับปฏิบัติการ (หลักปฏิบัติ UNGP 
ข้อ 22) ซึ่งควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักปฏิบัติ UNGP ข้อ 31 คือ เป็นกลไกที่ถูกต้องตามกฎหมาย เปิดกว้าง คงเส้นคงวา 
เสมอภาค โปร่งใส และสอดคล้องกับสิทธิเด็ก ในกรณีที่บริษัทบริหารการเยียวยาด้วยตนเอง กลไกรับร้องทุกข์ก็ควรเป็น
แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลไกรับร้องทุกข์ในระดับปฏิบัติการของบริษัทจะต้องเปิดกว้างส�าหรับเด็ก ๆ โดยบริษัทอาจต้องการเรียกองค์กรพัฒนาเอกชน
หรือสโมสรเยาวชนในท้องถ่ินซ่ึงท�างานด้านสิทธิเด็ก ให้มาอธิบายแก่เด็ก ๆ ถึงขั้นตอนของกลไกรับร้องทุกข์ นอกจากนี้ 
กลไกดังกล่าวไม่ควรให้ความส�าคัญกับข้อร้องเรียนของพ่อแม่มากกว่าข้อร้องเรียนของลูก

ส�าหรับกระบวนการแจ้งเหตุละเมิดสิทธิ บริษัทควรสร้างหลักประกันให้เด็กและเยาวชนได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่
ผ่านการฝึกอบรมวิธีการส่ือสารและการใช้ภาษาท่ีเด็กและเยาวชนสามารถเข้าใจได้ โดยต้องคุ้มครองความปลอดภัยและ
รักษาความลับของเด็กตลอดกระบวนการ เพื่อมิให้เด็กถูกแก้แค้นโดยผู้ต้องหาหรือคนอื่น ๆ 

ให้ความส�าคญัเป็นพเิศษกบัการสร้างหลกัประกนัให้เดก็และครอบครวัสามารถแจ้งเหตุละเมดิทางเพศต่อเด็ก ไม่ว่าเป็นการละเมดิ
โดยลกูจ้างในสถานประกอบการหรอืโดยเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั รวมถึงเหตุทีเ่กิดในกจิกรรมกีฬา การศกึษา ฯลฯ ของชมุชน 
โดยกลไกรับแจ้งเหตุละเมิดทางเพศต่อเด็กต้องมีมาตรการปกปิดความลับและการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ เนื่องจาก
เป็นสถานการณ์ที่ล่อแหลมมาก 
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7
บริษัทมีกลไกรับร้องทุกข์ที่
เปิดกว้างและมีประสิทธิผล 
ในการสนองตอบต่อเหตุต้อง
สงสัยว่ามีการละเมิดสิทธิเด็ก
หรือไม่

จัดตั้งกลไกรับข้อร้องทุกข์ด้านสิทธิเด็กที่เด็กและครอบครัวเข้าถึงได้สะดวก รวมถึงใช้ประโยชน์
จากการเชื่อมโยงกลไกรับร้องทุกข์ชนิดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ก�าหนดตัวพนักงานจ�านวนหน่ึง ให้รับหน้าท่ีเป็นศูนย์รวมการด�าเนินงานด้านกลไกรับร้องทุกข์
ภายในบริษัท และก�าหนดมาตรการทดสอบประสิทธิผลและความเปิดกว้างของกลไกเหล่านั้น
ในบริบทของงานคุ้มครองสิทธิ เช่น การรักษาความลับ และการคุ้มครองพนักงานผู้แจ้งเหตุ

8
บริษัทมีความร่วมมือกับ
กระบวนการทางกฎหมายและ
กลไกต่าง ๆ ของศาล ที่ให ้
การช่วยเหลือเยียวยาต่อผล
เชงิลบทีผู่เ้สยีหายได้รบัหรอืไม่

เมื่อถูกแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าได้ก่อหรือมีส่วนในการก่อเหตุละเมิดข้ึน ให้บริษัท
สนองตอบอย่างเหมาะสม จริงใจ และไม่ถ่วงเวลา หากผู้ที่อาจเป็นเหยื่อเรียกร้องค่าเสียหาย 
บริษัทต้องไม่ใช้กลยุทธ์ทางกฎหมายเพื่อปิดก้ันพวกเขาไม่ให้ได้รับความยุติธรรม เช่นด้วยการ
หาช่องทางย้ายสถานท่ีพจิารณาคดไีปสูท้่องท่ีห่างไกล สร้างภาระให้คูก่รณีด้วยการร้องขอข้อมลู
มากมาย หรือจงใจถ่วงเวลาให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรม หากมีการสืบสวน
โดยหน่วยราชการ ให้บริษัทร่วมมือและส่งมอบข้อมูลทีเ่ท่ียงตรงอย่างครบถ้วนเก่ียวกับเหตกุารณ์
ที่ถูกสืบสวน 

ข้อแนะน�าในการรายงาน GRI ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
ข้อมูล

ที่เกี่ยวกับเด็ก

นโ
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าย
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O
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Y)

GRI 102: การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลประวัติองค์กร - หลักการหรือวิธีการใน เชิงป้องกัน:
102-11
ก. องค์กรใช้วิธีการหรือหลักการในเชิงป้องกันหรือไม่ และอย่างไร 

ข้อมูลประวัติองค์กร - การด�าเนินการภายนอกองค์กร: 
102-12
ก. ระบุกฎบัตรทางด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคมภายนอกองค์กร รวมถึง

หลักการหรือการด�าเนินการต่าง ๆ ที่องค์กรเข้าร่วมหรือรับรอง 

คุณธรรมและจริยธรรม - ค่านิยม หลักการ มาตรฐาน และ บรรทัดฐานพฤติกรรม:
102-16 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ และสร้างหลกัประกันว่าจะมีการเข้าถงึความยตุธิรรมอย่างเท่าเทยีมแก่ทกุคน)
ก. อธิบายค่านิยม หลักการ มาตรฐาน และ บรรทัดฐานพฤติกรรมขององค์กร 

อธบิายการปฏบิติัตามหลกั
การที่ก�าหนดไว้เป็นเชิง
ป้องกัน โดยมีการกล่าวถึง
การหลกีเลีย่งการก่อให้เกิด
อันตรายต่อเด็ก 

ระบุหลักการที่ใช้อ้างอิง
เป็นกรอบการด�าเนินงาน 

ระบุว่าได้น�าประเด็นเร่ือง
สทิธเิดก็ไปบรรจไุว้ในพนัธะ 
นโยบาย หรือประมวลจรรยา
บรรณ และ/ หรือการอ้างองิ
ถึงหลักการ 



เด็กเป็นเรื่องของทุกคน: คู่มือฉบับ 2.1 17

หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
ข้อมูล

ที่เกี่ยวกับเด็ก
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GRI 102: การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป

กลยุทธ์ - ความเสี่ยงและโอกาสที่ส�าคัญ: 
102-15 
ก. ระบุผลกระทบความเสี่ยงและโอกาสที่ส�าคัญ 

การเข้ามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

รายชื่อผู้มีส่วนได้เสีย: 
102-40
ก. รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรก�าหนดให้เข้ามีส่วนร่วม 

การระบุตัวและคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสีย:
102-42
ก. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุตัวและคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสียที่จะให้เข้ามีส่วนร่วม 

แนววิธีที่องค์กรใช้ในการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามีส่วนร่วม:
102-43
ก. แนววิธีที่องค์กรใช้ในการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามีส่วนร่วม รวมถึงความถี่ในการ

เข้ามีส่วนร่วมโดยแยกเป็นประเภทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและให้ระบุว่าการเข้า
มีส่วนร่วมครั้งใดเป็นการเข้ามีส่วนร่วมเป็นการเฉพาะโดยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเตรียมการรายงานผล 

รายงานหัวข้อและข้อกังวลที่ส�าคัญ:
102-44
ก. รายงานหัวข้อและข้อกังวลที่ส�าคัญซึ่งได้น�ามาพิจารณาจากการให้ผู้มีส่วนได้เสีย

เข้ามีส่วนร่วม รวมถึง:
1. วิธีการที่องค์กรใช้ในการตอบปัญหาและข้อกังวลดังกล่าว รวมถึงการรายงานผล 
2. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หยิบยกประเด็นปัญหาและข้อกังวลดังกล่าว 

ตัวชี้วัด (Indicators):
GRI 414: การประเมินด้านสังคมของผู้จัดหาวัตถุดิบ

ผลกระทบเชิงลบทางสังคมในห่วงโซ่ออุปทานและการด�าเนินการที่เกิดขึ้น
414-2 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เดก็หญิงท้ังในท่ีสาธารณะและท่ีรโหฐาน รวมถงึการค้ามนษุย์ การกระท�าทางเพศ และ 
การแสวงประโยชน์ในรปูแบบอืน่ SDG ข้อที8่.8 ปกป้องสทิธแิรงงานและส่งเสรมิสภาพ
แวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและมั่นคงส�าหรับผู้ท�างานทุกคน รวมถึงผู้ท�างาน
ต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ท�างานเสี่ยงอันตราย และ SDG ข้อที่16.1 
ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญ)

ระบรุายละเอยีดผลกระทบ
ความเสี่ยงและโอกาสที่
ส�าคัญท่ีเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
และการด�าเนินการต่าง ๆ 
ต่อปัญหาเหล่านี้ 

ระบุให้เดก็เป็นกลุม่ผูม้ส่ีวน
ได้เสียโดยให้เข้ามส่ีวนร่วม 
และร่วมหารอื ระบวุ่าบรษิทั
ได้หารือหรือให้ผู้มีส่วนได้ 
เสียหรือผู้เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ 
เข้ามีส่วนร่วมในเรื่องสิทธิ
เดก็ หรอืไม่ เช่น หน่วยงาน
ราชการในระดับประเทศ 
ภาค ประชาสังคม หรือ 
องค์กรพิทักษ์สิทธิต่าง ๆ 
เป็นต้น 

ระบุผลกระทบทางสังคม
ต่อ สิทธิของเด็กและ การ
ด�าเนินการที่ เกิดขึ้น
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หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
ข้อมูล

ที่เกี่ยวกับเด็ก
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ก. จ�านวนผู้จัดหาวัตถุดิบที่ได้รับการประเมินผลกระทบทางสังคม 
ข. จ�านวนผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีผลกระทบด้านลบทางสังคมอย่างมีนัยส�าคัญทั้งที่เป็น

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น
ค. ผลกระทบด้านลบทางสังคมอย่างมีนัยส�าคัญทั้งที่เป็นผลกระทบที่เป็นผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
ง. อตัราส่วนร้อยละของผู้จดัหาวตัถดุบิทีม่ผีลกระทบด้านลบทางสงัคมอย่างมนียัส�าคญั 

ทั้งที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นซึงได้รับการเห็นพ้องให้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงอันเป็นผลมาจากการประเมิน 

จ. อัตราส่วนร้อยละของผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีผลกระทบด้านลบทางสังคมอย่างมี
นยัส�าคญัทัง้ทีเ่ป็นผลกระทบทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืทีอ่าจเกดิขึน้ซงึได้สิน้สดุความสมัพนัธ์
อันเป็นผลมาจากการประเมิน และระบุสาเหตุว่าท�าไม

GRI 412: การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

การด�าเนินการที่มีการทบทวนตรวจสอบ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน และ/หรือ
การประเมิน ผลกระทบ: 
412-1 
ก. จ�านวนรวมและอัตราส่วนร้อยละของการด�าเนินการที่มีการทบทวนตรวจสอบใน

เรื่องสิทธิมนุษยชน และ/หรือการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน แบ่งตาม
ประเทศ

แยกกลุ่มด้วยจ�านวนและ
อัตราส่วนร้อยละของการ
ทบทวน ตรวจสอบในเรือ่ง
สิทธิมนุษยชนและ/ หรือ
การประเมินผลที่ได้บรรจุ
เรื่องสิทธิเด็กไว้
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ตัวชี้วัด (Indicators):
GRI 414: การประเมินด้านสังคมของผู้จัดหาวัตถุดิบ

ผู้จัดหาวัตถุดิบรายใหม่ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยใช้หลักเกณฑ์ด้านสังคม: 
414-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เดก็หญิงท้ังในท่ีสาธารณะและท่ีรโหฐาน รวมถงึการค้ามนษุย์ การกระท�าทางเพศ และ 
การแสวงประโยชน์ในรปูแบบอ่ืน SDG ข้อที8่.8 ปกป้องสทิธแิรงงานและส่งเสรมิสภาพ
แวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและมั่นคงส�าหรับผู้ท�างานทุกคน รวมถึงผู้ท�างาน
ต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ท�างานเสี่ยงอันตราย และ SDG ข้อที่16.1 
ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญ)
ก. อัตราส่วนร้อยละของผู้จัดหาวัตถุดิบรายใหม่ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยใช้

หลักเกณฑ์ทางสังคม

ระบุว่าได้น�าเร่ืองสิทธิเด็ก
เข้าบรรจใุนหลกัเกณฑ์ทาง
สังคมอย่างไร 

ระบุว่าได้ก�าหนดสิทธิเด็ก
ไว้ในหลักเกณฑ์ต่าง ๆ / 
หัวข้อ สัญญาไว้อย่างไร 
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หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน
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ข้อมูล
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GRI 412: การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

สัญญาด้านการลงทุนที่ส�าคัญท่ีมีหัวข้อสัญญาเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน หรือท่ีได้
ผ่านการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว: 
412-3
ก. จ�านวนรวมทั้งหมดของสัญญาด้านการลงทุนท่ีส�าคัญท่ีมีหัวข้อสัญญาเก่ียวกับ

สิทธิมนุษยชน หรือที่ได้ผ่านการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว 
ข. นิยามของ “สัญญาด้านการลงทุนที่ส�าคัญ”

การฝึกอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและ กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน:
412-2
ก. จ�านวนช่ัวโมงทั้งหมดที่มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและ

กระบวนการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน 
ข. อัตราส่วนร้อยละของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องเก่ียวกับนโยบายและ

กระบวนการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน 

แยกกลุม่ตามการฝึกอบรม
ที่มีหัวข้อเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
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GRI 102: การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป

วิธีปฏิบัติในการรายงาน

ก�าหนดเนื้อหารายงานและขอบเขตขอบเขตหัวข้อ:
102-46
ก. อธิบายขั้นตอนการก�าหนดเนื้อหารายงานและขอบเขตหัวข้อ
ข. อธบิายวธิกีารทีอ่งค์กรน�าหลักการเกีย่วกบัการรายงานผลไปใช้ในการก�าหนดเนือ้หา

รายงาน 

รายการหัวข้อที่มีความส�าคัญ:
102-47
ก. ระบุหัวข้อต่าง ๆ ที่มีความส�าคัญที่พบในขั้นตอนการก�าหนดเนื้อหารายงาน 

GRI 103: แนวทางการบริหารจัดการ

ค�าอธิบายหัวข้อและขอบเขตของหัวข้อที่มีความส�าคัญ:
103-1
ส�าหรับเนื้อหาที่มีความส�าคัญแต่ละหัวข้อให้ระบุขอบเขตเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
ก. อธิบายว่าเหตุใดหัวข้อนั้นจึงมีความส�าคัญ 
ข. ขอบเขตส�าหรับหัวข้อที่มีความส�าคัญ รวมถึงค�าอธิบายว่า:

- ผลกระทบเกิดจากที่ไหน 
- องค์กรมีส่วนร่วมในผลกระทบ เช่น องค์กรเป็นสาเหตุหรือส่งเสริมให้เกิด

ผลกระทบ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการสร้างผลกระทบอันเกิดจากความ
เกี่ยวพันทางธุรกิจหรือไม่

ค. ข้อจ�ากัดเฉพาะที่มีต่อขอบเขตของหัวข้อ

(ระบรุายละเอยีดของแง่มุม
ท่ีมคีวามส�าคญัและขอบเขต
ที่มีความเก่ียวข้องกับหรือ
ครอบคลุมเนื้อหาด้าน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับ สิทธิเด็ก)
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GRI 102: การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป

คุณธรรมและจริยธรรม - กลไกในการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมตามหลัก
ศีลธรรม: 
102-17 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ และสร้างหลกัประกันว่าจะมีการเข้าถงึความยตุธิรรมอย่างเท่าเทยีมแก่ทกุคน)
ก. ค�าอธิบายกลไกภายในและภายนอกในการ:

- ขอค�าปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมตามหลักศีลธรรมและกฎหมายเรื่องที่เกี่ยวกับ
จริยธรรมองค์กร 

- รายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยศีลธรรมหรือกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยว
กับจริยธรรมองค์กร 

ตัวชี้วัด (Indicators):
GRI 406: การไม่เลือกปฏิบัติ

เหตุการณ์การเลือกปฏิบัติและการด�าเนินการแก้ไข 
406-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงในทุกที และ SDG ข้อที่8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ในการท�างานทีป่ลอดภยัและมัน่คงส�าหรับผูท้�างานทุกคน รวมถึงผูท้�างานต่างด้าว โดย
เฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ท�างานเสี่ยงอันตราย)
ก. จ�านวนรวมทั้งสิ้นของเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติในช่วงที่จัดท�ารายงาน
ข. สถานะของกรณีและการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้

- กรณีที่มีการทบทวนตรวจสอบโดยองค์กร
- แผนการแก้ไขเยียวยาที่ใช้ด�าเนินการ โดยมีการตรวจสอบผลที่ได้รับผ่านทาง

กระบวนการตรวจสอบการจัดการภายในเป็นประจ�า
- กรณีที่ได้ได้ขึ้นอยู่กับการด�าเนินการ

รายงานจ�านวนค�าขอค�า
ปรึกษาในเรื่องพฤติกรรม
ตามหลักศีลธรรมและ
กฎหมายและจ�านวนเรื่อง
พฤติกรรมท่ีไม่ชอบด้วยศีล
ธรรมหรือกฎหมายตามท่ี
ได้รับแจ้งและมีความ
เก่ียวข้องกับสิทธิเด็กและ
วิธีการที่ใช้ในการด�าเนิน
การต่อเรื่องเหล่านี้ 

ระบเุหตกุารณ์เลอืกปฏิบตัิ
ที่เกี่ยวกับสิทธิเด็กและ
การด�าเนนิการเพือ่พจิารณา
เหตุการณ์เหล่านี้

กา
รจ

ัดก
าร
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EM
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T)

GRI 103: แนวทางการบริหารจัดการ

แนวทางบริหารจัดการและองค์ประกอบ:
103-2 
ส�าหรับเนื้อหาที่มีความส�าคัญแต่ละหัวข้อให้ระบุขอบเขตเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
ก. อธิบายว่าองค์การจัดหัวข้ออย่างไร 
ข. บทความที่อธิบายจุดมุ่งหมายของแนวทางการบริหารจัดการ
ค. ระบุองค์ประกอบต่อไปนี้หากมีในแนวทางการบริหารจัดการ

- นโยบาย
- พันธะ
- จุดมุ่งหมายและเป้าหมาย
- ความรับผิดชอบ
- การใช้ทรัพยากร
- กลไกรับร้องทุกข์
- การด�าเนินการโดยเฉพาะเจาะจง เช่น กระบวนการ โครงการ รายการ และ 

ความริเริ่มต่าง ๆ

ระบุว่าได้น�าประเด็นเร่ือง
สิทธิเด็กไปบรรจุไว้ใน
นโยบาย พนัธะ จดุมุง่หมาย
และเป้าหมาย ความรบัผดิ
ชอบ การใช้ทรพัยากร กลไก
รับร้องทุกข์ และ การด�าเนนิ
การโดยเฉพาะเจาะจง
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หลักการข้อท่ี 2 สนับสนุนและส่งเสริมการขจัดปัญหาแรงงานเด็กทัง้ในกิจกรรม
ทางธุรกิจและในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

เนื้อหาของหลักการข้อนี้ต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษส�าหรับบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจคาบเกี่ยวกับปัจจัยดังต่อไปนี้

• เกณฑ์อายุของเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ ต่างกับอายุขั้นต�่าที่ให้จ้างงานได้
• พื้นที่ ประเทศ หรือภูมิภาคนั้น มีความเสี่ยงหรือมีการใช้แรงงานเด็กมาก
• มีการอพยพไปหางานในระดับสูง
• มีโรงเรียนน้อย โรงเรียนมีคุณภาพต�่า เด็ก ๆ เข้าโรงเรียนน้อย และจบการศึกษาน้อย
• ความยากจน
• มีภาคเศรษฐกิจนอกระบบในสัดส่วนที่สูงมาก
• ระบบ นโยบาย และสถาบันทางกฎหมายอ่อนแอ
• ต้นทุนด้านค่าแรง
• มีอัตราส่วนทุนต่อแรงงานต�่า

ท่านสามารถหาแหล่งข้อมูลส�าหรับแต่ละประเทศได้ในภาคผนวก

ภายใต้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับท่ี 138 รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ต้องก�าหนดอายุข้ันต�่าของเด็กท่ีให้
จ้างงานได้ เพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้การท�างานเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาภาคบังคับของเด็ก ๆ อนุสัญญาดังกล่าวยังได้
วางแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับลักษณะของงานที่สามารถให้เด็กปฏิบัติได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

มกีารเหน็พ้องกนัอย่างกว้างขวางว่างานบางประเภทมอีนัตรายมากจนต้องไม่ให้เดก็ปฏบิตั ิโดยหากพบว่ามเีดก็ปฏบิตังิานประเภท
เหล่านั้นอยู่ ก็ต้องเปลี่ยนให้รับหน้าที่ใหม่โดยทันที โดยอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182 ได้ระบุถึงรูปแบบ
ที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งรวมถึง ก) การใช้แรงงานทาสในทุกรูปแบบ การค้าเด็ก แรงงานขัดหนี้ ทาสขัดหนี้ 
การเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ และการเกณฑ์เด็กเพื่อใช้ประโยชน์ในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ ข) การใช้ จัดหา หรือ
เสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณี หรือเพื่อการผลิตสื่อลามก ค) การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ
ในการผลิตหรือการค้ายาเสพติด และ ค) การใช้เด็กท�างานที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก 
ซึ่งข้อสุดท้ายนี้ยังถูกนิยามว่า “งานอันตราย” อันได้แก่ การมีชั่วโมงท�างานยาวนาน งานกลางคืน งานที่เสียงต่อการพลัดตกจาก
ที่สูง งานที่ต้องใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เป็นอันตราย งานขนของหนัก งานที่ต้องเผชิญกับสารพิษหรือกระบวนการ
ที่อันตราย และงานที่ต้องถูกกักกันไม่ให้ออกจากที่พักโดยไม่สมเหตุผล 

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต�่าที่อนุญาตให้จ้างงานได้ มีหลักการส�าคัญ ๆ  ที่สรุปได้ดังนี้
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ประเภทของงาน
อายุขัน้ต�่า
ส�าหรับการ

เริ่มท�างานของเด็ก

ข้อยกเว้นที่อาจเป็น
ที่ยอมรับส�าหรับ

ประเทศก�าลังพัฒนา

งานอันตราย บุคคลอายุต�่ากว่า 18 ปี ไม่ควรปฏิบัติงานใด ๆ  ที่อาจ
ก่ออันตรายต่อร่างกาย จิตใจ ศีลธรรม หรือความปลอดภัยของเด็ก

18* 18*

เกณฑ์อายุขัน้ต�า่ อายข้ัุนต�า่ส�าหรบัการท�างาน ไม่ควรน้อยกว่าอายุ
ที่เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งโดยทั่วไปคือ 15 ปี

15 14**

งานเบา เด็กวัย 13-15 ปี อาจท�างานเบาได้ ตราบใดที่งานนั้น
ไม่คุกคามสุขภาพและความปลอดภัย และไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การฝึกอาชีพ หรือการฝึกอบรมของเด็ก

13-15 12-14**

* อาจยอมรับเกณฑ์อายุ 16 ปี ภายใต้เงื่อนไขเข้มงวดที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 3.3 ของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 138 และข้อความในย่อหน้า 4 ของข้อเสนอแนะองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 190
** ส�าหรับประเทศที่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138 โดยตั้งข้อสงวนไม่ใช้ข้อบังคับน้ี
ชั่วคราว ก็สามารถก�าหนดอายุขั้นต�่าที่ 14 ปีส�าหรับการจ้างแรงงาน ส่วนการจ้างเด็กให้ท�างานเบานั้น สามารถก�าหนดไว้ระหว่าง 
12 ถึง 14 ปี

แหล่งข้อมลู: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization), ‘ILO Conventions and Recommendations 
on child labour’, www.ilo.org/ ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm

ปัญหาแรงงานเด็กเป็นทั้งต้นเหตุและผลของความยากจน ซ่ึงผลักดันเด็ก ๆ เข้าสู่การจ้างแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อย ท�าให้เด็ก
จ�านวนมากเลื่อนเวลาเริ่มเข้าโรงเรียนออกไป ไม่เข้าโรงเรียนเลย หรือไม่จบการศึกษาภาคบังคับ โดยเด็กที่ขาดการศึกษา
ย่อมมีโอกาสน้อยมากที่จะหลุดพ้นจากวงจรความยากจน 

เด็ก ๆ ที่อยู่ในสถานประกอบการ มีความเสี่ยงมากต่อการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ความรุนแรง และการถูกละเมิด 
ซึ่งรวมถึงการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เด็กเหล่าน้ีมักถูกตบตี เตะ ตะคอกใส่ พูดดูถูก ข่มขู่คุกคาม และตกเป็นเหยื่อของ
การรังควาญลูบไล้ด้วยจุดประสงค์ทางเพศ และการข่มขืน โดยมีค�าอธิบายประสบการณ์เหล่านี้ว่าเป็น “ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ในสถานประกอบการ ที่ใช้การตบตีอย่างโหดร้าย การขู่ตะคอก วาจาหยาบคาย และความรุนแรงตามใจชอบอย่างเป็นระบบ”8 

เดก็ท่ีอพยพไปหางาน ต้องเสีย่งกบัการเผชญิรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีส่ดุของการใช้แรงงานเดก็มากทีส่ดุ โดยเฉพาะเดก็ทีไ่ม่มพ่ีอแม่หรือ
ญาติเดินทางไปด้วย เมื่อต้องไปจากครอบครัวและชุมชม เด็กเหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ การขู่บังคับ 
การหลอกลวง ความรุนแรง9 และการตกเป็นเหยื่อของการค้าเด็ก หากต้องอพยพข้ามพรมแดน เด็กเหล่านี้อาจไร้สถานะและ
ขาดการคุ้มครองทางกฎหมายในประเทศนั้น นายจ้างจึงมักควบคุมค่าแรง สภาพการท�างาน และสภาพที่พักได้ตามใจชอบ 
แรงงานอพยพยังอาจถูกนายจ้างยึดหนังสือเดินทางหรือค่าแรง ซึ่งเข้าข่ายความผิดว่าด้วยการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานขัดหนี้

8  Pinheiro, Paulo Sérgio, ‘ความรุนแรงต่อเด็กในสถานประกอบการ (Violence against Children in Places of Work)’, บทที่ 6 ใน World Report on Violence 
against Children, United Nations, Geneva, 2006, p. 242; เปิดแฟ้ม PDF ของบทนี้ได้ที่ www.unicef.org/violencestudy/reports.html.
9  Glind, Hans van de, ‘การอพยพและแรงงานเดก็ (Migration and Child Labour): บทวเิคราะห์ความเสีย่งของแรงงานอพยพทีเ่ป็นเดก็ และเดก็ ๆ  ทีถ่กูทอดทิง้ไว้เบือ้งหลงั 
(Exploring child-migrant vulnerabilities and those of children left-behind)’, International Labour Organization, Geneva, September 2010, p. 9.
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เกณฑ์ประเมินหลัก การด�าเนินงาน
เก
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ลัก

9
บริษัทมีนโยบายก�าหนดอายุ
ขั้นต�่าส�าหรับการจ้างงาน ซึ่ง
สอดคล้องเกณฑ์อายุที่สูงกว่า 
ระหว่างกฎหมายของประเทศ
และมาตรฐานสากลหรือไม่

ก�าหนดนโยบายโดยอ้างอิงถึงอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138 ว่าด้วย
อายุขั้นต�่าที่ให้จ้างงานได้ และฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันทีเพื่อ
ขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก

ก�าหนดนโยบายชดัเจนถงึอายขุึน้ต�า่ส�าหรบัการจ้างงาน ซึง่สอดคล้องเกณฑ์อายทุีสู่งกว่า ระหว่าง
กฎหมายของประเทศและมาตรฐานสากล รวมถึงก�าหนดนิยามของ “แรงงานเด็ก” เช่นก�าหนด
ว่าลูกจ้างต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า 15 ปี หรือสูงกว่านั้นตามเกณฑ์อายุที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว 
ยกเว้นเฉพาะกรณีท่ีบริษัทได้บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาล องค์กรลูกจ้าง และองค์กรแรงงาน 
ว่าให้ใช้เกณฑ์อายุ 14 ปีได้ 

10
มกีระบวนการบ่งชีแ้ละประเมนิ
ความเสีย่งและผลกระทบทีเ่กดิ
ขึน้ในการด�าเนนิธรุกจิและห่วง
โซ่คุณค่าของบริษัท อันเกี่ยว
เนื่องกับนโยบายก�าหนดอายุ
ขั้นต�่าส�าหรับการจ้างงานของ
บริษัทหรือไม่

ท�าความเข้าใจกับสถานการณ์จ�าเพาะของพื้นที่ ประเทศ หรือภูมิภาคที่บริษัทด�าเนินธุรกิจ และ
เฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดถึงสัญญาณอันตราย ซึ่งได้แก่
• เกณฑ์อายุของเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ ต่างกับอายุขั้นต�่าที่ให้จ้างงานได้
• พื้นที่ ประเทศ หรือภูมิภาคนั้น มีความเสี่ยงหรือมีการใช้แรงงานเด็กมาก
• มีการอพยพไปหางานในระดับสูง
• มีโรงเรียนน้อย โรงเรียนมีคุณภาพต�่า เด็ก ๆ เข้าโรงเรียนน้อย และจบการศึกษาน้อย
• ความยากจน และมีภาคเศรษฐกิจนอกระบบในสัดส่วนที่สูงมาก
• ระบบ นโยบาย และสถาบันทางกฎหมายอ่อนแอ

อาจใช้การตรวจสอบในห่วงโซ่อุปาทาน เป็นก้าวแรกส�าหรับบ่งชี้และประเมินโอกาสของ
ความเสี่ยงด้านแรงงานเด็ก
• ผูจั้ดหาวตัถุดบิท่ีด�าเนนิธรุกจิในประเทศซึง่มคีวามเสีย่งสงู มกัไม่ให้รายละเอยีดอย่างเพยีงพอ 

ถึงกระบวนการรับสมัครลูกจ้างของตน
• ระดับของผลส�าเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐาน

• การเปลี่ยนฝ่ายจัดการโรงงานหรือสถานประกอบการ

ใช้กระบวนการตรวจสอบสถานะ รวมถึง
• สื่อสารมาตรฐานการใช้แรงงานเด็กของบริษัท ไปยังผู้ที่บริษัทมีความเกี่ยวพันทางธุรกิจ
• ผนวกมาตรฐานแรงงานเด็กในเงื่อนไขด้านสิทธิมนุษยชนของสัญญาทุกฉบับ
• คัดกรองคู่ค้า เช่น ใช้แบบสอบถามเบื้องต้นเพื่อประเมินผลงานด้านสิทธิเด็ก
• ติดตามผลและตรวจสอบคู่ค้า ถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานเด็กและเข้าท�าการ

ตรวจสอบในสถานประกอบการของคู่ค้า

• จัดการฝึกอบรม กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถ และกิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ  ให้แก่พนักงาน
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เกณฑ์ประเมินหลัก การด�าเนินงาน
เก
ณ

ฑ์ป
ระ

เม
ินห

ลัก

11
หากพบว่ามีการจ้างงานเด็กที่
มีอายุต�่ากว่าเกณฑ์ บริษัท
มีกระบวนการติดตามผล รายงาน 
และจัดการกับกรณีเหล่านี้
หรือไม่

ให้ติดตามผลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ถึงกรณีฝ่าฝืนเกณฑ์อายุขั้นต�่าของเด็กที่ให้
จ้างงานได้ โดยบริษัทอาจด�าเนินการตามล�าพัง หรือร่วมกับผู้อื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้
จะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ แนวโน้ม และผลกระทบจากปฏิบัติการขจัดปัญหานี้ของบริษัท

มุ่งน�าตัวเด็กให้พ้นจากการถูกใช้แรงงาน หากเด็กตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย ให้น�าเด็ก
ออกมาโดยทนัท ีจากนัน้ให้หางานทดแทนแก่เดก็เพือ่ป้องกันไม่ให้ต้องเลอืกวถิดี�ารงชีพทีอ่นัตราย
กว่าเดิม เช่น ตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือการค้ามนุษย์ ดังนั้น 
ก่อนปลดคนงานที่อายุต�่ากว่าเกณฑ์ ต้องมั่นใจว่ามีแผนรองรับเสียก่อน อันได้แก่ 

• แผนงานช่วยเหลือที่รวมถึงการศึกษา การอบรมเพื่อปรับสภาพจิตใจ หรือการฝึกอาชีพ
• รับสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่เข้าท�างานแทนเด็ก เพื่อให้ครอบครัวไม่ขาดรายได้

ให้ค�านงึอยูเ่สมอว่าแต่ละเหตกุารณ์ต้องได้รับการแก้ไขด้วยวธีิการเฉพาะ ซ่ึงขึน้อยูก่บัวยัของเดก็ 
สภาพการท�างาน สภาพทางบ้าน ระดับการศึกษา และโอกาสการเข้าเรียนของเด็ก โดยบริษัท
สามารถร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู โรงเรียน องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่น องค์กรด้านสิทธิเด็ก 
และหน่วยราชการ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดส�าหรับเด็ก

12
บริษัทมีระเบียบปฏิบัติชัดเจน
หรอืไม่ ส�าหรบับ่งชีแ้ละจดัการ
กับรูปแบบเลวร้ายที่สุดของ
การใช้แรงงานเด็ก ซึ่งได้แก่ 
การท�างานอนัตราย การค้าเดก็ 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
แรงงานขัดหนี้ และแรงงาน
บังคับ 

ก�าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติในการป้องกัน บ่งชี้ และสอบสวนเหตุต้องสงสัยว่าเป็นการละเมิด 
ข่มขู ่รงัควาญ แสวงหาประโยชน์ทางเพศ แสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบ และการค้าเดก็ 
หากพบกรณีละเมิดสิทธิเด็ก ให้บริษัทช่วยเหลือเด็กทันที และสง่ต่อเด็กไปยังหน่วยงานคุ้มครอง
เด็กที่ใกล้เคียง หากไม่มีหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้องในท้องที่นั้น ให้ส่งต่อเด็กไปยังองค์กร
พัฒนาเอกชนด้านสิทธิเด็ก

13
บริษัทได้ท�าความเข้าใจกับ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ�าเป็น
ต่อการด�ารงชีพในประเทศที่
บริษัทด�าเนินธุรกิจหรือไม่

ให้พจิาณาชัน้ตอนทีส่ามารถปฏบิตัเิพือ่จ่ายค่าจ้างให้เพยีงพอส�าหรบัการด�ารงชพีในแต่ละประเทศ
ที่บริษัทด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้ครอบครัวของลูกจ้างไม่ต้องอาศัยรายได้จากแรงงานเด็กเพื่อความ
อยู่รอด บริษัทพึงตระหนักด้วยว่าค่าแรงขั้นต�่าตามกฎหมายของหลายประเทศนั้น ไม่เพียงพอ
ส�าหรับการด�ารงชีพ

14
งานสนับสนุนส่งเสริม

บริษัทมีปฏิบัติการสนับสนุน
การด�าเนินงานในระดับชุมชน 
กลุม่อตุสาหกรรม ประเทศ และ
นานาชาติ เพื่อขจัดการใช้
แรงงานเด็กหรือไม่

ส่วนหน่ึงของปฏิบัติการต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก คือการรับบทบาทขจัดปัญหาความยากจน
อย่างจริงจัง ในชุมชนที่บริษัทด�าเนินธุรกิจ โดยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเช่นนี้ มักขาดประสิทธิผล
หากขาดการร่วมมือในลักษณะพหุภาคี

นอกจากการก�าหนดให้คู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ต้องจ่ายค่าจ้างให้เพียงพอต่อค่าด�ารงชีพ
ของลูกจ้างแล้ว บริษัทควรให้การสนับสนุนต่อแผนงานต่าง ๆ ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
ของลูกจ้างเหล่านั้น
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เกณฑ์ประเมินหลัก การด�าเนินงาน
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มกีลไกรบัร้องทกุข์ทีเ่ป็นทางการ
เพื่อรับข้อร้องเรียน สอบสวน
หาข้อเท็จจริง และสนองตอบ
ต่อการแจ้งเหตุฝ่าฝืนข้อบงัคับ
เรื่องเกณฑ์อายุขั้นต�่าส�าหรับ
การจ้างงานเด็กหรือไม่

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทมีกลไกรับร้องทุกข์ที่เปิดกว้างส�าหรับเด็กและผู้ที่สามารถแจ้งเหตุ
แทนเด็ก ในกรณีฝ่าฝืนข้อบังคับเรื่องเกณฑ์อายุขั้นต�่าส�าหรับการจ้างงานเด็ก โดยเผยแพร่
ช่องทางแจ้งเหตุผ่านกลไกน้ี และวิธีแยกแยะว่ากรณีใดก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านแรงงานเด็ก 
ให้ลูกจ้าง ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รับทราบ

เผยแพร่ขัน้ตอนร้องทุกข์ของบรษัิทให้สมาชิกของชุมชน พนกังานจัดซือ้ท่ีออกตรวจเยีย่มผูจั้ดหา
วัตถุดิบ ผู้ตรวจสอบบัญชี สหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยราชการรับทราบ การมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหรือช่องทางอินเตอร์เนตส�าหรับ
การแจ้งเหตุฝ่าฝืนด้านแรงงานเด็กจะเป็นประโยชน์มาก

ข้อแนะน�าในการรายงาน GRI ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
ข้อมูล

ที่เกี่ยวกับเด็ก

กา
รต

รว
จส
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สถ
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GRI 202: การน�าเสนอทางการตลาด

อัตราส่วนมาตรฐานค่าแรงเริ่มต้นแบ่งตามเพศเปรียบเทียบกับค่าจ้างขั้นต�่า:
202-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่1.2 ภายในปี 2573 ลดสัดส่วนชาย หญิง และเด็ก
ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศให้ลดลง
อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง SDG ข้อที่5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็ก
หญิงในทุกที และ SDG ข้อที่8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี
งานที่สมควรส�าหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และ
ให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส�าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573)
ก. เม่ือมีสัดส่วนท่ีส�าคัญของพนกังานได้รบัเงนิชดเชยตามค่าจ้างทีไ่ด้รบัตามกฎค่าจ้าง

ขั้นต�่าของแรงงาน ให้ระบุอัตราส่วนท่ีเกี่ยวข้องของค่าแรงเริ่มต้นแบ่งตามเพศ 
เปรียบเทียบกับค่าจ้างขั้นต�่าของแรงงานในท้องถิ่นในสถานประกอบการที่ส�าคัญ 

ข. เมือ่มสีดัส่วนทีส่�าคัญของคนงานอืน่ ๆ  ด�าเนนิกจิกรรมขององค์กร (ไม่รวมพนกังาน) 
ได้รับเงินชดเชยตามค่าจ้างที่ได้รับตามกฎค่าจ้างขั้นต�่าของแรงงาน ให้อธิบายการ
ด�าเนินการที่เกิดขึ้นเพื่อก�าหนดว่าคนงานเหล่านี้จะได้รับเงินสูงกว่าค่าจ้างขั้นต�่า
หรือไม่

ค. ระบุว่าไม่มีเกณฑ์ค่าจ้างขั้นต�่าของแรงงานในท้องถิ่นหรือมีการแปรผันในสถาน
ประกอบการที่ส�าคัญหรือไม่ ในกรณีที่สามารถใช้เกณฑ์ค่าจ้างขั้นต�่าที่ต่างออกไป
ในการอ้างอิง ให้ระบุว่าใช้เกณฑ์ค่าจ้างขั้นต�่าใด 

ง. นิยามของ “สถานประกอบการที่ส�าคัญ”

การจ่ายค่าจ้างสงูกว่าค่าแรง
ขั้นต�่าจะช่วยให้คนท�างาน
วัยผู้ใหญ่สามารถเล้ียงดู
ครอบครัวและลดอตัราการ 
ใช้แรงงานเด็กได้ 

ระบุว่าได้น�าเร่ืองสิทธิเด็ก
เข้าบรรจใุนหลกัเกณฑ์ทาง
สังคมอย่างไร
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หัวข้อในการ
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รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน
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GRI 414: 

ผู้จัดหาวัตถุดิบรายใหม่ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยใช้หลักเกณฑ์ด้านสังคม:
414-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เดก็หญิงท้ังในท่ีสาธารณะและท่ีรโหฐาน รวมถงึการค้ามนษุย์ การกระท�าทางเพศ และ 
การแสวงประโยชน์ในรปูแบบอ่ืน SDG ข้อที8่.8 ปกป้องสทิธแิรงงานและส่งเสรมิสภาพ
แวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและมั่นคงส�าหรับผู้ท�างานทุกคน รวมถึงผู้ท�างาน
ต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ท�างานเสี่ยงอันตราย และ SDG ข้อที่16.1 
ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัย
สาคัญ)
ก. อัตราส่วนร้อยละของผู้จัดหาวัตถุดิบ รายใหม่ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยใช้

หลักเกณฑ์ทางสังคม

ผลกระทบเชิงลบทางสังคมในห่วงโซ่ออุปทานและการด�าเนินการที่เกิดขึ้น:
414-2 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เดก็หญิงท้ังในท่ีสาธารณะและท่ีรโหฐาน รวมถงึการค้ามนษุย์ การกระท�าทางเพศ และ 
การแสวงประโยชน์ในรปูแบบอืน่ SDG ข้อที8่.8 ปกป้องสทิธแิรงงานและส่งเสรมิสภาพ
แวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและมั่นคงส�าหรับผู้ท�างานทุกคน รวมถึงผู้ท�างาน
ต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ท�างานเสี่ยงอันตราย และ SDG ข้อที่16.1 
ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญ)
ก. จ�านวนผู้จัดหาวัตถุดิบที่ได้รับการประเมินผลกระทบทางสังคม 
ข. จ�านวนผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีผลกระทบด้านลบทางสังคมอย่างมีนัยส�าคัญทั้งที่เป็น

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น
ค. ผลกระทบด้านลบทางสังคมอย่างมีนัยส�าคัญทั้งที่เป็นผลกระทบที่เป็นผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
ง. อัตราส่วนร้อยละของผู้จัดหาวัตถุดิบท่ีมีผลกระทบด้านลบทางสังคมอย่างมีนัย

ส�าคัญท้ังที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดข้ึนซึงได้รับการเห็นพ้องให้มี
การพัฒนาและปรับปรุงอันเป็นผลมาจากการประเมิน 

จ. อัตราส่วนร้อยละของผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีผลกระทบด้านลบทางสังคมอย่าง
มีนัยส�าคัญท้ังท่ีเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นซึงได้สิ้นสุด
ความสัมพันธ์อันเป็นผลมาจากการประเมิน และระบุสาเหตุว่าท�าไม

GRI 408: แรงงานเด็ก

ผูป้ระกอบการและผู้จดัหาวตัถดุบิมคีวามเสีย่งอย่างมนียัส�าคญัท่ีจะใช้แรงงานเดก็:
408-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่8.7 ด�าเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพ
เพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและ
ก�าจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีส่ดุ ซึง่รวมถงึการเกณฑ์และการใช้ทหาร
เด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี 2568 และ SDG ข้อที่16.2 ยุติการ
ข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและ
การทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก)

ระบุผลกระทบทางสังคม
ต่อ สิทธิของเด็กและ การ
ด�าเนินการที่ เกิดขึ้น 

ระบุความเส่ียงและการ 
ด�าเนินการที่เกิดขึ้น 
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หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
ข้อมูล

ที่เกี่ยวกับเด็ก
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ก. มคีวามเสีย่งอย่างมนียัส�าคญัทีผู่ป้ระกอบการและผูจ้ดัหาวัตถดุบิจะก่อให้เกดิปัญหา
- การใช้แรงงานเด็ก 
- คนงานที่เป็นเยาวชนอาจต้องท�างานที่อันตราย

ข. มคีวามเสีย่งอย่างมนียัส�าคญัทีผู่ป้ระกอบการและผูจ้ดัหาวัตถดุบิจะก่อให้เกดิปัญหา
การใช้แรงงานเด็กในด้าน
- ลักษณะของผู้ประกอบการ (เช่น โรงงานผลิต) และผู้จัดหา
- ประเทศหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีความเสี่ยงต่อผู้ประกอบการและผู้จัดหา

ค. มาตรการท่ีใช้ในการขจัดการใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนแก้ไข
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กที่ต้นเหตุ 

GRI 408: การบังคับใช้แรงงาน

ผูป้ระกอบการและผูจ้ดัหาวัตถุดิบมคีวามเสีย่งอย่างมนียัส�าคัญท่ีจะบังคบัใช้แรงงาน

408-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่8.7 ด�าเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพ
เพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและ
ก�าจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีส่ดุ ซึง่รวมถงึการเกณฑ์และการใช้ทหาร
เด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี 2568 และ SDG ข้อที่16.2 ยุติการ
ข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการ
ทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก)  
ก. มีความเสี่ยงอยา่งมีนยัส�าคญัที่ผู้ประกอบการและผูจ้ัดหาวัตถดุิบจะมีการบังคับใช้

แรงงานในด้าน
- ลักษณะของผู้ประกอบการ (เช่น โรงงานผลิต) และผู้จัดหา
- ประเทศหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีความเสี่ยงต่อผู้ประกอบการและผู้จัดหา

ข. มาตรการที่ใช้ในการขจัดการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ 

ระบุความเสี่ยงที่ส�าคัญที่
จะเกดิการบงัคบัใช้แรงงาน
เด็กและคนงานท่ีเป็นเยาวชน 
รวมถึงการด�าเนินการที่
เกิดขึ้น
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ตัวชี้วัด (Indicators):
ดูหัวข้อ การบริหารจัดการ ที่อยู่ในหลักการข้อที่ 1
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หลักการข้อที่ 3 จดัหางานที่มคีณุคา่ส�าหรับคนงานที่มอีายุไมเ่กนิ 18 ปีบรบูิรณ*์พอ่แม่ 
และผู้ดูแลเด็ก

*ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

เนื้อหาของหลักการข้อนี้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนงานเยาวชนและครอบครัว ต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษส�าหรับ
บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจคาบเกี่ยวกับปัจจัยดังต่อไปนี้

• มีคนงานจ�านวนมากเป็นเยาวชน
• มีการอพยพของแรงงานในอัตราสูง
• ความยากจน
• มีการใช้มาตรการบังคับให้นักเรียนจ�านวนมากเข้ารับการฝึกงาน โดยอาจเป็นมาตรการท่ีมุ่งบรรเทาปัญหาขาดแคลน

แรงงาน
• ไม่มีการเคารพต่อเสรีภาพในการสมาคมและรวมตัวกันเพื่อเจรจาต่อรอง
• มีภาคเศรษฐกิจนอกระบบในสัดส่วนที่สูงมาก

 
ท่านสามารถหาแหล่งข้อมูลส�าหรับแต่ละประเทศได้ในภาคผนวก

เคารพต่อสิทธิของคนงานเยาวชน

ความหมายของ “คนงานเยาวชน” ตามคู่มือฉบับนี้ คือบุคคลอายุไม่ถึง 18 ปี แต่มีวัยถึงเกณฑ์ขั้นต�่าของที่ให้จ้างงานได้ บริษัทที่
มีลูกจ้างเป็นคนงานเยาวชนจึงไม่เข้าข่ายความผิดว่าด้วยการใช้แรงงานเด็ก

ภาคธุรกิจมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมให้คนงานเยาวชนได้รับการจ้างงานที่ดี รวมถึงเคารพและส่งเสริมสิทธิของเยาวชนเหล่า
นี้ในสถานประกอบการ เนื่องจากยังมีอายุต�่ากว่า 18 ปี ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมถึงได้รับความ
คุ้มครองจากกฎหมายแรงงานของประเทศและหลักกฎหมายสากล ตัวอย่างเช่น คนงานเยาวชนย่อมได้รับสิทธิในการเข้าโรงเรียน 
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างชัดเจนต่อความก้าวหน้าทางอาชีพ รายได้ สังคม และบุคลิกของพวกเขาและเธอ

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138 ก�าหนดลักษณะของงานที่สามารถให้คนงานเยาวชนปฏิบัติได้โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย โดยตัง้ต้นจากก�าหนดให้เดก็วยั 13 ปีท�างานเบาควบคู่ไปกบัการเรยีนได้ หรอืวยั 12 ปีส�าหรบักรณทีีก่ฎหมายของประเทศ
อนุญาต (ดูรายละเอียดในตารางประเภทของงาน หน้า 22 และสามารถดูรายละเอียดที่เกี่ยวกับประเทศไทยได้ที่ http://www.
mol.go.th/employee/childwork) และก้าวสู่การเป็นลูกจ้างฝึกงานหรือรับการฝึกทักษะต่าง ๆ จนท�างานเต็มตัวหลังจบการ
ศกึษา แต่หากบริษทัใดปล่อยให้คนงานเยาวชนปฏิบตังิานอนัตราย หรอืฝ่าฝืนข้อห้ามอืน่ ๆ  ของอนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก บริษัทนั้น ๆ  ก็เข้าข่ายกระท�าผิดกฎหมายฐานใช้แรงงาน
เด็ก

คนงานเยาวชนเสีย่งกับความรุนแรง การถูกละเมดิ การแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การเอาเปรยีบ
ค่าแรงและตัง้เงือ่นไขการจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรม เพราะยงัมอีายนุ้อย ขาดประสบการณ์ และขาดอ�านาจต่อรอง คนงานเยาวชน
มีร่างกายเล็กและอยู่ระหว่างการเจริญเติบโต จึงเสี่ยงกับการได้รับผลกระทบทางร่างกายและจิตใจจากการท�างานมากกว่าผู้ใหญ่ 
โดยอนัตรายหลกั ๆ  มาจากการยกของหนกั การใช้เครือ่งจกัรซบัซ้อนทีอ่อกแบบมาส�าหรบัผูใ้หญ่ การอยูภ่ายใต้สถานการณ์บบีคัน้ 
การปฏิบัติงานที่ต้องเผชิญความเครียดสูง รวมถึง การสัมผัสโดยตรงและโดยอ้อมกับสิ่งท่ีเป็นอันตราย เช่น การสัมผัสสารเคมี
ที่เป็นพิษ และการถูกล้อมรอบด้วยสารพิษ
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คนงานเยาวชนยังไม่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว จึงขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตน และขาดความสามารถในการร้องเรียนหากถูกละเมิด
โดยหัวหน้างานหรือคนงานผู้ใหญ่ ในหลายประเทศ มีมาตรการเสริมทักษะนอกห้องเรียนให้กับนักเรียนอาชีวะด้วยการส่งให้ไป
ท�างานในบริษัทต่าง ๆ โดยก�าหนดให้จบการศึกษาได้ก็ต่อเมื่อได้พิสูจน์ถึงประสบการณ์ท�างาน ทั้งที่นักเรียนเหล่านี้ต้องท�างานใน
สายการผลิตปกติซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนเลย มาตรการเช่นนี้จึงอาจสร้างภาวะจ�ายอมให้เยาวชนกลุ่มนี้ต้องท�างาน
ล่วงเวลาและได้รับค่าจ้างต�่า ปัญหานี้เกิดขึ้นมากในประเทศที่มีมาตรการบังคับให้นักเรียนจ�านวนมากเข้ารับการฝึกงาน โดยอาจ
เป็นมาตรการที่มุ่งบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงาน

คนงานเยาวชนเสี่ยงกับการตกอยู่ในสภาพการท�างานที่เป็นอันตรายและการค้ามนุษย์ เนื่องจากไม่ได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม
ของครอบครัวและชุมชนที่ให้การคุ้มครอง ส่วนคนงานเยาวชนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดก็ยิ่งต้องเผชิญกับความเสี่ยง
มากขึ้น 

เกณฑ์ประเมินหลัก การด�าเนินงาน
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16
บริษัทมีมาตรการชัดเจนหรือ
ไม่ ส�าหรับการจัดสภาพการ
ท�างานที่ดีให้กับคนงานที่เป็น
เยาวชนหรือนักเรียน

ก�าหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อคุ้มครองคนงานที่เป็นเยาวชนหรือนักเรียน โดยบ่งชี้ถึงความเสี่ยง
ส�าหรับคนงานกลุ่มนี้ ซึ่งได้แก่

• การยกของหนัก และการใช้เครื่องจักรซับซ้อนที่ออกแบบมาส�าหรับผู้ใหญ่
• การอยู่ภายใต้สถานการณ์บีบคั้น และการปฏิบัติงานที่ต้องเผชิญความเครียดสูง
• การสัมผัสโดยตรงและโดยอ้อมกับสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น การสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษ และ

การถูกล้อมรอบด้วยสารพิษ

เมื่อเทียบกับคนงานผู้ใหญ่ คนงานเยาวชนเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือป่วยไข้เนื่องจากการท�างาน
มากกว่า จึงต้องท�าการประเมินสภาพการท�างานและสภาพแวดล้อม เพื่อก�าหนดว่าหน้าที่และ
พื้นที่ปฏิบัติการใดบ้าง ที่เหมาะส�าหรับพวกเขา

17
งานสนับสนุนส่งเสริม

บริษัทให้โอกาสการจ้างงาน
แก่เยาวชนหรือไม่

ให้พิจารณาจ้างงานเด็กอายุเกินกว่าเกณฑ์ข้ันต�่า โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีซ่ึงมีระดับการว่างงานของ
เยาวชนสูง นโยบายลักษณะนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดโอกาสในกลุ่มเยาวชนที่ว่างงานได้ 

18
บริษัทมีระเบียบปฏิบัติชัดเจน
หรอืไม่ ส�าหรบัการป้องกนั บ่งชี้ 
และสนองตอบต่อเหตตุ้องสงสยั
ว่ามกีารฝ่าฝืนสทิธขิองแรงงาน
เยาวชน

บนัทกึรายชือ่ลกูจ้างทกุคนทีอ่ายตุ�า่กว่า 18 ปี และให้การดแูลควบคมุต่อเนือ่ง ตรวจสอบทบทวน
และรายงานผลเป็นระยะ ๆ ว่าคนงานเยาวชนถูกห้ามท�าหน้าที่อันตรายจริงหรือไม่ ได้รับ
การคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยั โดยเฉพาะจากภาวะบบีคัน้และความเครยีดหรอืไม่ และ
มีการปรับภาระงานให้เหมาะสมหรือไม่ 
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19
งานสนับสนุนส่งเสริม

บริษัทสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะเยาวชน ผ่านการให้เป็น
ลูกจ้างฝึกงานและการฝึกอบรม
หรือไม่

ให้พิจารณาสนับสนุนสิทธิเด็กด้วยการจัด หรือสนับสนุนการจัดแผนงานฝึกอาชีพและฝึกอบรม 
บรษิทัสามารถเพิม่โอกาสให้เยาวชนในท้องถ่ินโดยรับเข้าเป็นลกูจ้างฝึกงาน หรือให้การฝึกอาชีพ 
แทนการจ้างงานเยาวชนจากพื้นที่อื่น

บริษัทควรจัดแผนฝึกงานและฝึกอบรมที่มีคุณภาพ ตามแนวปฏิบัติที่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศแนะน�า อันจะช่วยให้เยาวชนมีงานท่ีดีท�าในอนาคต เช่น หลักสูตรลูกจ้างฝึกงานท่ีจัด
โดยไตรภาคี (ประกอบด้วยฝ่ายราชการ องค์กรนายจ้าง และสหภาพแรงงาน) ซึ่งก�าหนดความ
ต้องการของผูร้บัการฝึก เนือ้หาหลกัสตูร มาตรฐานการฝึก และกลไกประเมนิผลจากการฝึกงาน

20
บรษิทัมกีลไกรบัร้องทกุข์ทีเ่ป็น
ทางการ เพื่อรับข้อร้องเรียน 
สอบสวนหาข้อเท็จจริง และ
สนองตอบต่อการแจ้งเหตลุะเมดิ
สิทธิคนงานที่เป็นเยาวชน 
นักเรียน และนักเรียนอาชีวะ
หรือไม่

จัดตั้งกลไกรับการร้องเรียนจากคนงานเยาวชนถึงเหตุถูกละเมิดสิทธิ โดยผู้ร้องเรียนไม่ถูก
เปิดเผยตัวและสามารถแจ้งข้อร้องเรียนด้วยวิธีใดก็ได้ เพราะความสามารถในการอธิบายและ
แก้ต่างให้ตนเองน้ัน ยังพฒันาไม่เต็มท่ี หากมีคนงานเยาวชนร้องเรียนหวัหน้างานหรือคนงานอืน่
ที่อาจตอบโต้ผู้ร้องเรียนได้ ให้ย้ายคู่กรณีฝ่ายหนึ่งไปรับหน้าที่อื่นโดยปราศจากอคติ จนกว่า
จะแก้ปัญหาได้

จัดตั้งสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าเด็ก ๆ จ�าเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูและคุ้มครองจากพ่อแม่และผู้ปกครองเพื่อให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ 
ส่วนความส�าคัญของครอบครัวก็ถูกระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กว่า เป็นหน่วยพ้ืนฐานของสังคม และเป็นสิ่งแวดล้อมใน
อุดมคติส�าหรับการเจริญเติบโตและความกินดีอยู่ดีของเด็ก ๆ 

บริษัทต่าง ๆ สามารถสนับสนุนครอบครัวด้วยการจ่ายค่าจ้างให้เพียงพอต่อการด�ารงชีพ ใช้เงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม และ
จดัสภาพการท�างานทีดี่ นอกเหนอืจากการปฏบิตัติามกฎหมายแล้ว บรษิทัยงัสามารถส่งเสรมิและสนบัสนนุสทิธเิดก็ได้มากขึน้ด้วย
การจัดต้ังสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อครอบครัว เพื่อช่วยให้ลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานของบริษัทควบคู่ไปกับปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบต่อครอบครัว

ในการจัดท�านโยบายสนับสนุนครอบครัวนั้น บริษัทควรเลี่ยงไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่มีสาเหตุจากองค์ประกอบของครอบครัว 
โดยทุกครอบครัวควรได้รับการสนับสนุนอย่างเสมอภาคเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูลูก ๆ ไม่ว่าครอบครัวนั้นจะประกอบด้วยพ่อแม่
ที่จดทะเบียนแต่งงานกันหรือไม่ พ่อแม่ที่มีรสนิยมทางเพศเช่นใด ลูก ๆ ที่เกิดจากสายโลหิตหรือลูกบุญธรรม พ่อแม่ครบทั้งสอง
คนหรือผู้ปกครองเพียงคนเดียว หรือผู้เลี้ยงดูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อเด็ก บริษัทสามารถใช้นโยบายยืดหยุ่นด้านเวลา
เริ่มและเลิกงาน อนุญาตให้ลูกจ้างลาเพื่อเลี้ยงดูลูกและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อช่วยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูให้สามารถอยู่
ใกล้ชิดและสัมผัสลูกในระยะแรกเกิด ซึ่งส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก ทั้งนี้ การให้ความคุ้มครอง
แก่ผู้เป็นแม่ ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิลาไปเลี้ยงดูลูกและลาไปพบแพทย์ เป็นองค์ประกอบส�าคัญอันหนึ่งของการคุ้มครองสุขภาพและ
ความกินดีอยู่ดีของเด็ก 
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21
บริษัทมีนโยบายที่เป็นมิตรต่อ
ครอบครัวซึ่งเอื้ออ�านวยให้
พนักงานที่ต้องรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว มีมาตรฐานการ
ด�าเนินชีวิตที่ดี และปลอดจาก
การถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่

พฒันานโยบายทีเ่คารพต่อสทิธกิารมสีภาพการท�างานทีด่ขีองลกูจ้าง ซึง่ได้แก่ กฎระเบียบว่าด้วย
ค่าตอบแทนส�าหรับกรณีเจ็บป่วย ค่าแรงส�าหรับการท�างานล่วงเวลา เงินอุดหนุนทางสังคม 
ค่าครองชีพ การลาเพือ่เล้ียงดลููก ความยดืหยุน่ด้านเวลาเร่ิมและเลิกงาน นโยบายสขุภาพส�าหรบั
ครอบครวัลกูจ้าง สทิธพิเิศษส�าหรบัแรงงานย้ายถ่ิน การอ�านวยความสะดวกด้านการเลีย้งดเูดก็ ฯลฯ

22
บรษิทัจัดเงือ่นไขการจ้างงานที่
เอื้ออ�านวยให้พนักงานซ่ึงต้อง
รับผิดชอบต่อครอบครัว มี
มาตรฐานการด�าเนินชีวิตที่ดี 
และปลอดจากการถูกเลือก
ปฏิบัติหรือไม่

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของบริษัท เป็นไปโดยเคารพต่อ
มาตรฐานหลักด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

ข้อแนะน�าในการรายงาน GRI ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
ข้อมูล

ที่เกี่ยวกับเด็ก
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GRI 102: การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป

ประวัติองค์กร – ข้อมูลพนักงานและคนงาน:
102-08 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และ
การมงีานทีส่มควรส�าหรบัหญงิและชายทกุคน รวมถงึเยาวชนและผูม้ภีาวะทพุพลภาพ 
และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส�าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573)
ก. จ�านวนรวมทั้งสิ้นของพนักงานแบ่งตามสัญญาจ้าง (ถาวร และ ชั่วคราว) และเพศ 
ข. จ�านวนรวมทั้งสิ้นของพนักงานประจ�าแบ่งตามสัญญาจ้าง (ถาวร และ ช่ัวคราว) 

และภูมิภาค 
ค. จ�านวนรวมทั้งสิ้นของพนักงานแบ่งตามประเภทการจ้าง (เต็มเวลา และ เป็นกะ) 

และเพศ
ง. งานส่วนใหญ่ขององค์กรนั้นมีผู้ท�างานเป็นบุคคลที่ไม่ถือเป็นลูกจ้าง หากมี ให้ระบุ

ลักษณะงานและขนาดของงานด้วย
จ. มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนแรงงานที่รายงานในหัวข้อที่เปิดเผย 102-8-a 102-8-b 

102-8-c (เช่น เปลี่ยนแปลงจ�านวนการจ้างงาน ตามฤดูกาลในภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว หรือ ภาคเกษตรกรรม) หรือไม่

แยกกลุ ่มคนงานที่เป็น
เยาวชน 
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หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
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ตัวชี้วัด (Indicators):
GRI 401: การจ้างงาน

พนักงานใหม่และการหมุนเวียนเข้าออกของพนักงาน
401-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงในทุกที และ SDG ข้อที่8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และ
การมงีานทีส่มควรส�าหรบัหญงิและชายทกุคน รวมถงึเยาวชนและผูม้ภีาวะทพุพลภาพ 
และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส�าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573)
ก. จ�านวนรวมท้ังสิ้นและอัตราการว่าจ้างพนักงานใหม่ตลอดจนจ�านวนพนักงาน

หมุนเวียนเข้าออกแบ่งตามกลุ่มอายุ เพศและภูมิภาค 
ข. จ�านวนรวมทัง้สิน้และอตัราการหมุนเวยีนเข้าออกแบ่งตามกลุม่อายุ เพศและภูมิภาค

ผลประโยชน์ทีใ่ห้แก่พนกังานประจ�าทีท่�างาน เตม็เวลาแต่มไิด้ให้แก่พนกังานชัว่คราว 
หรือพนักงานที่ ท�างานเป็นกะ 
401-2 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และ
การมงีานทีส่มควรส�าหรบัหญงิและชายทกุคน รวมถงึเยาวชนและผูม้ภีาวะทพุพลภาพ 
และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส�าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573)
ก. ผลประโยชน์มาตรฐานทีใ่ห้แก่พนกังานประจ�าทีท่�างานเตม็เวลาแต่มไิด้ให้แก่พนักงาน

ชั่วคราว หรือพนักงานท่ี ท�างานเป็นกะ แบ่งตามพื้นท่ีปฏิบัติการท่ีส�าคัญ ซึ่ง
อย่างน้อยจะรวมถึง
- ประกันชีวิต
- ประกันสุชภาพ 
- ประกันทุพพลภาพ และ ไม่สมประกอบ 
- การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร 
- ข้อก�าหนดเรื่องการเกษียณ
- ความเป็นหุ้นส่วน 
- อื่น ๆ 

ข. นิยามของ “พื้นที่ปฏิบัติการที่ส�าคัญ”

GRI 402: ความสัมพันธ์ด้านแรงงานและการบริหาร

จ�านวนสัปดาห์ขั้นต�่าในการบอกกล่าว เมื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติการ:
402-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ในการท�างานท่ีปลอดภัยและม่ันคงส�าหรับผู้ท�างานทุกคน รวมถึงผู้ท�างานต่างด้าว 
โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ท�างานเสี่ยงอันตราย)
ก. จ�านวนสปัดาห์ข้ันต�า่ในการบอกกล่าวแก่พนกังานและตวัแทน เมือ่การเปลีย่นแปลง

ในเชงิปฏบิตักิารย่างมนียัส�าคญัมผีลบงัคบัใช้ ซึง่อาจก่อให้เกดิผลกระทบอย่างมาก
ต่อพนักงานและตัวแทน 

พิจารณาว่าคนงานที่เป็น
เยาวชนเป็นกลุม่อายอุย่าง
หนึ่ง

เปิดเผยข้อมลูผลประโยชน์
ทีใ่ห้แก่คนงานทีเ่ป็นเยาวชน

เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัระยะ
เวลาขัน้ต�า่ในการบอกกล่าว
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงใน
เชิงปฏิบัติการ ซ่ึงอาจส่ง
ผลกระทบต่อสทิธเิดก็และ/
หรือคนงานที่เป็นเยาวชน

แยกตามกลุ่มอายุโดยรวม
ถึงผู้ใช้แรงงานเยาวชน
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หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
ข้อมูล

ที่เกี่ยวกับเด็ก

GRI 403: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและระบบการจัดการความปลอดภัย:
403-1
รายงานข้อมูลของพนักงาน และคนงานที่ไม่ใช่พนักงานขององค์กรแต่ท�างานหรือ
อยู่ในสถานที่ท�างานขององค์กรนั้น ดังต่อไปนี้
ก. ระบวุ่าอาชวีอนามยัและระบบการจัดการความปลอดภยัมผีลบงัคับใช้หรอืไม่ รวมถงึ

- มีการบังคับใช้ระบบเนื่องจากข้อก�าหนดของกฎหมาย โดยให้ระบุข้อก�าหนด
ดังกล่าวไว้ด้วย

- มีการบังคับใช้ระบบตามการจัดการความเส่ียงหรือมาตรฐาน หรือ แนวทาง
การจัดการระบบ โดยให้ระบุมาตรฐานและแนวทางดังกล่าวไว้ด้วย

ข. ระบุกรอบของคนงาน กิจกรรม และ สถานที่ท�างานที่สามรถเข้าถึงอาชีวอนามัย
และระบบการจัดการความปลอดภัย และให้อธิบายเหตุผลหากคนงาน กิจกรรม 
หรือ สถานที่ท�างานใด ๆ ไม่สามรถเข้าถึงระบบ

การบ่งชี้อันตราย การประเมินความเสี่ยงและการสอบสวนอุบัติการณ์:
403-2
ก. กระบวนการทีใ่ช้ระบอุนัตรายทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานและการประเมนิความเสีย่ง

ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ�าหรือเป็นครั้งคราว และใช้ล�าดับชั้นของการควบคุมเพื่อ
ขจัดอันตรายและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมถึง
- องค์กรจะควบคุมคุณภาพของกระบวนการและสมรรถนะของบคุลากรทีด่�าเนนิ

กระบวนการเหล่านี้ได้อย่างไร 
- มกีารใช้ผลทีไ่ด้จากกระบวนการเหล่านีเ้พือ่การประเมินผลและปรบัปรงุพฒันา

อาชีวอนามัยและระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องอย่างไร 
ข. ระบุกระบวนการส�าหรบัคนงานทีใ่ช้รายงานอนัตรายทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานและ

สถานการณ์อันตราย และอธิบายว่ามีมาตรการป้องกันคนงานจากการตอบโต้
เมื่อถูกละเมิดทางกฎหมายอย่างไร

ค. ระบุนโยบายและกระบวนการที่ให้คนงานน�าตัวเองออกจากสถานการณ์ท่ีคิดว่า
อาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บหรอืเสยีสขุภาพและอธบิายว่ามมีาตรการป้องกนัคนงาน
จากการตอบโต้เมื่อถูกละเมิดทางกฎหมายอย่างไร

ง. ระบุกระบวนการท่ีใช้ในการสอบสวนอบุติัการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างาน กระบวนการ
ระบุอันตรายท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานและการประเมินความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับ
อบุติัการณ์ ก�าหนดการด�าเนนิการเพือ่แก้ไขข้อบกพร่องโดยใช้ใช้ล�าดบัชัน้ของการ
ควบคมุอันตราย และก�าหนดการปรบัปรงุพฒันาอาชวีอนามยัและระบบการจดัการ
ความปลอดภัย

บริการด้านอาชีวอนามัย:
403-3
ก. ระบุบทบาทการบริการชีวอนามัยที่ใช้บ่งชี้และขจัดอันตรายและลดความเสี่ยง 

พร้อมอธิบายว่าองค์กรจะควบคุมคณุภาพของบรกิารและส่งเสรมิการเข้าถงึบรกิาร
ของคนงานได้อย่างไร
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แยกตามกลุ่มอายุโดยรวม
ถึงผู้ใช้แรงงานเยาวชน

แยกตามกลุ่มอายุโดยรวม
ถึงผู้ใช้แรงงานเยาวชน

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเด็น ด้านสุขอนามัย
และความ ปลอดภัยทีเ่กีย่ว
กับคนงานที่ เป็นเยาวชน
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การมส่ีวนร่วมของคนงาน การให้ค�าปรกึษา และ การติดต่อสือ่สารด้านอาชวีอนามยั
และความปลอดภัย:
403-4
ก. ระบกุระบวนการมส่ีวนร่วมของคนงานและการให้ค�าปรกึษาในด้านการพัฒนาการ 

การมีผลบังคับใช้ การประเมินผลของอาชีวอนามัยและระบบการจัดการความ
ปลอดภัยแก่คนงาน

ข. กรณทีีม่คีณะกรรมการด้านสขุอนามยัและความปลอดภยัร่วมกนัระหว่างฝ่ายบรหิาร
และผู้ใช้แรงงาน ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความถี่ในการ
ประชุม อ�านาจในการตัดสินใจ และหากมีกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้มาจากผู้ใช้
แรงงานก็ให้ระบุสาเหตุว่าท�าไม

GRI 404: การจัดอบรมและการศึกษา

จ�านวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่มีการ จัดการอบรมในแต่ละปีต่อพนักงานรายคน
404-1 (ตอบสนองกบั SDG ข้อที4่.3 ให้ชายและหญิงทกุคนเข้าถึงการศกึษาวิชาเทคนคิ 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ 
ภายในปี 2573 SDG ข้อที5่.1 ยตุกิารเลอืกปฏบัิตทิกุรปูแบบทีม่ต่ีอผูห้ญงิและเดก็หญงิ
ในทุกท ีและข้อที8่.2 บรรลุการมผีลติภาพทางเศรษฐกจิในระดบัทีส่งูข้ึนผ่านการท�าให้
หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วน
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น)
ก. จ�านวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่มีการจัดการอบรมที่พนักงานได้เข้าร่วม แบ่งแยกตาม

- เพศ 
- ประเภทของพนักงาน 

อัตราส่วนร้อยละของพนักงานที่ได้รับการประเมินผลการท�างานและการพัฒนา
อาชีพ:
404-3 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงในทุกที และ SDG ข้อที่8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการ
มงีานทีส่มควรส�าหรบัหญงิและชายทกุคน รวมถงึเยาวชนและผูม้ภีาวะทพุพลภาพ และ
ให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส�าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573)
ก. อัตราส่วนร้อยละของพนักงานที่ได้รับการประเมินผลการท�างานและการพัฒนา

อาชีพเป็นประจ�าโดยแบ่งตามเพศ และประเภทพนักงาน

GRI 405: ความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกัน

ความหลากหลายของของหน่วยงานที่ดูแลด่านธรรมาภิบาลและพนักงาน:
405-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงในทุกที และ SDG ข้อที่8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และ
การมงีานทีส่มควรส�าหรบัหญงิและชายทกุคน รวมถงึเยาวชนและผูม้ภีาวะทพุพลภาพ 
และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส�าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573)
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แยกตามกลุ่มอายุโดยรวม
ถึงผู้ใช้แรงงานเยาวชน

แยกตามกลุ่มอายุโดยรวม
ถึงผู้ใช้แรงงานเยาวชน

พิจารณาว่าคนงานที่เป็น
เยาวชนเป็นกลุม่อายอุย่าง
หนึ่ง

แยกกลุ ่มคนงานที่เป็น
เยาวชน

เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัความ
เสีย่งท่ี ส�าคญัส�าหรบัเสรีภาพ
ในการรวม กลุ่ม และการ
ร่วมเจรจาต่อรองใน เรื่อง
เกีย่วกับคนงานทีเ่ป็นเยาวชน 
และการด�าเนินการที่เกิด
ขึ้น
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ก. อัตรส่วนร้อยละของปัจเจกบุคคลในหน่วยงานที่ดูแลด้านธรรมาภิบาลแบ่งตาม
ประเภทความหลากหลายดังนี้
- เพศ
- กลุ่มอายุ ต�่ากว่า 30 ปี 30-35 ปี และ เกิน 50 ปี
- ตัวชี้วัดด้านความหลากหลายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ชนกลุ่มน้อย หรือกลุ่ม

ที่เสี่ยง)

อัตราส่วนของเงินเดือนพื้นฐานและ ค่าตอบแทนส�าหรับผู้หญิงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ชาย:
405-2 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงในทุกที SDG ข้อที่8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงาน
ที่สมควรส�าหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และ
ให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส�าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573 และ SDG 
ข้อที1่0.3 สร้างหลกัประกนัว่าจะมีโอกาสท่ีเท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลพัธ์ 
รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริม
การออกกฎหมาย นโยบาย และการกระทา ที่เหมาะสมในเรื่องนี้)
ก. อตัราส่วนของเงนิเดอืนพืน้ฐานและ ค่าตอบแทนส�าหรบัผู้หญงิเมือ่เปรยีบเทยีบกับ

ผู้ชาย แบ่งตามประเภทพนักงานและสถานที่ประกอบการที่ส�าคัญ 
ข. นิยามของ “สถานที่ประกอบการที่ส�าคัญ”

GRI 407: เสรีภาพในการรวมกลุ่มหรือการร่วมเจรจาต่อรอง

ผู้ประกอบการและผู้จัดหาวัตถุดิบที่ส�าคัญซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพในการรวมกลุ่มหรือการร่วมเจรจาต่อรอง:
407-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ในการท�างานท่ีปลอดภัยและม่ันคงส�าหรับผู้ท�างานทุกคน รวมถึงผู้ท�างานต่างด้าว 
โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ท�างานเสี่ยงอันตราย)
ก. ผู้ประกอบการและผู้จัดหาวัตถุดิบที่ส�าคัญซึ่งอาจมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการ

รวมกลุ่มหรือการร่วมเจรจาต่อรองหรือมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญในแง่ต่อไปนี้
- ลักษณะของผู้ประกอบการ (เช่น โรงงานผลิต) และผู้จัดหา
- ประเทศหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีความเสี่ยงต่อผู้ประกอบการและผู้จัดหา

ข. มาตรการ ด�าเนินการที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มและ
การร่วมเจรจาต่อรอง

GRI 408: แรงงานเด็ก

ผูป้ระกอบการและผู้จดัหาวตัถดุบิมคีวามเสีย่งอย่างมนียัส�าคญัท่ีจะใช้แรงงานเดก็:
408-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่8.7 ด�าเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพ
เพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและ
ก�าจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้
ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี 2568 และ SDG ข้อที่16.2 
ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและ
การทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก)

ระบุความเสี่ยงและ การ
ด�าเนินการที่ เกิดขึ้น

อ้างอิงตาม CRBP 
หลักการที่ 2
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หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
ข้อมูล

ที่เกี่ยวกับเด็ก
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E) ก. มคีวามเสีย่งอย่างมนียัส�าคญัทีผู่ป้ระกอบการและผูจ้ดัหาวัตถดุบิจะก่อให้เกดิปัญหา
- การใช้แรงงานเด็ก 
- คนงานที่เป็นเยาวชนอาจต้องท�างานที่อันตราย

ข. มคีวามเสีย่งอย่างมนียัส�าคญัทีผู่ป้ระกอบการและผูจ้ดัหาวัตถดุบิจะก่อให้เกดิปัญหา
การใช้แรงงานเด็กในด้าน
- ลักษณะของผู้ประกอบการ (เช่น โรงงานผลิต) และผู้จัดหา
- ประเทศหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีความเสี่ยงต่อผู้ประกอบการและผู้จัดหา

ค. มาตรการท่ีใช้ในการขจัดการใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนแก้ไข
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กที่ต้นเหตุ 
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GRI 202: การน�าเสนอทางการตลาด

อัตราส่วนมาตรฐานค่าแรงเริ่มต้นแบ่งตามเพศเปรียบเทียบกับค่าจ้างขั้นต�่า:
202-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่1.2 ภายในปี 2573 ลดสัดส่วนชาย หญิง และ
เด็กในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศให้
ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง SDG ข้อที่5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิง
และเด็กหญิงในทุกที และ SDG ข้อที่8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และ
การมงีานทีส่มควรส�าหรบัหญงิและชายทกุคน รวมถงึเยาวชนและผูม้ภีาวะทพุพลภาพ 
และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส�าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573)
ก. เม่ือมีสัดส่วนท่ีส�าคัญของพนกังานได้รบัเงนิชดเชยตามค่าจ้างทีไ่ด้รบัตามกฎค่าจ้าง

ขั้นต�่าของแรงงาน ให้ระบุอัตราส่วนท่ีเกี่ยวข้องของค่าแรงเริ่มต้นแบ่งตามเพศ 
เปรียบเทียบกับค่าจ้างขั้นต�่าของแรงงานในท้องถิ่นในสถานประกอบการที่ส�าคัญ 

ข. เมือ่มสีดัส่วนทีส่�าคัญของคนงานอืน่ ๆ  ด�าเนนิกจิกรรมขององค์กร (ไม่รวมพนกังาน) 
ได้รับเงินชดเชยตามค่าจ้างที่ได้รับตามกฎค่าจ้างขั้นต�่าของแรงงาน ให้อธิบายการ
ด�าเนินการที่เกิดขึ้นเพื่อก�าหนดว่าคนงานเหล่านี้จะได้รับเงินสูงกว่าค่าจ้างขั้นต�่า
หรือไม่

ค. ระบุว่าไม่ได้ใช้หลักค่าจ้างขั้นต�่าของแรงงานหรือมีการแปลผันในท้องถิ่นในสถาน
ประกอบการที่ส�าคัญ กรณีที่สามารถใช้ค่าจ้างขั้นต�่าของแรงงานที่ต่างออกไปได้ 
ให้ระบุว่าใช้ค่าจ้างขั้นต�่าเท่าไหร่

ง. นิยามของ “สถานประกอบการที่ส�าคัญ”

GRI 401: การจ้างงาน

ผลประโยชน์ทีใ่ห้แก่พนกังานประจ�าทีท่�างาน เตม็เวลาแต่มไิด้ให้แก่พนกังานชัว่คราว 
หรือพนักงานที่ ท�างานเป็นกะ 
401-2 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และ
การมงีานทีส่มควรส�าหรบัหญงิและชายทกุคน รวมถงึเยาวชนและผูม้ภีาวะทพุพลภาพ 
และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส�าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573)
ก. ผลประโยชน์มาตรฐานทีใ่ห้แก่พนกังานประจ�าทีท่�างานเตม็เวลาแต่มไิด้ให้แก่พนักงาน

ชั่วคราว หรือพนักงานท่ี ท�างานเป็นกะ แบ่งตามพื้นท่ีปฏิบัติการท่ีส�าคัญ ซึ่ง
อย่างน้อยจะรวมถึง

การจ่ายค่าจ้างสงูกว่าค่าแรง
ขั้นต�่าจะช่วยให้คนท�างาน
วัยผู้ใหญ่สามารถเล้ียงดู
ครอบครัวและลดอตัราการ 
ใช้แรงงานเด็กได้

เปิดเผยข้อมลูผลประโยชน์
ทีใ่ห้แก่คนงานทีเ่ป็นเยาวชน

เปิดเผยข้อมลูผลประโยชน์
ที่สนับสนุนสิทธิเด็ก
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หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
ข้อมูล

ที่เกี่ยวกับเด็ก
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- ประกันชีวิต
- ประกันสุชภาพ 
- ประกันทุพพลภาพ และ ไม่สมประกอบ 
- การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร 
- ข้อก�าหนดเรื่องการเกษียณ
- ความเป็นหุ้นส่วน 
- อื่น ๆ 

ข. นิยามของ “พื้นที่ปฏิบัติการที่ส�าคัญ”

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร:
401-3 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงในทุกที และ SDG ข้อที่8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และ
การมงีานทีส่มควรส�าหรบัหญงิและชายทกุคน รวมถงึเยาวชนและผูม้ภีาวะทพุพลภาพ 
และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส�าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573)
ก. จ�านวนรวมของพนักงานที่ได้มีสิทธิ์ในการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร แบ่งตามเพศ
ข. จ�านวนรวมของพนักงานที่ใช้สิทธิ์การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร แบ่งตามเพศ
ค. จ�านวนรวมของพนักงานที่ภายหลังจากการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร แบ่งตามเพศ 
ง. จ�านวนรวมของพนกังานที่กลับเข้าท�างานภายหลังจากการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และ

ยังได้รับการจ้างงานต่อเป็นเวลา 12 เดือนหลังจากกลับเข้าท�างาน แบ่งตามเพศ 
จ. การกลับเข้าท�างานและอัตราการรักษาพนักงานให้ท�างานต่อภายหลังจากการ

ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร แบ่งตามเพศ 
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ดูหัวข้อ การบริหารจัดการ ที่อยู่ในหลักการข้อที่ 1

GRI 406: การไม่เลือกปฏิบัติ

เหตุการณ์การเลือกปฏิบัติและการด�าเนินการแก้ไข: 
406-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงในทุกที และ SDG ข้อที่8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ในการท�างานท่ีปลอดภัยและม่ันคงส�าหรับผู้ท�างานทุกคน รวมถึงผู้ท�างานต่างด้าว 
โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ท�างานเสี่ยงอันตราย)

ก. จ�านวนรวมทั้งสิ้นของเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติในช่วงที่จัดท�ารายงาน
ข. สถานะของกรณีและการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้

- กรณีที่มีการทบทวนตรวจสอบโดยองค์กร
- แผนการแก้ไขเยียวยาที่ใช้ด�าเนินการ โดยมีการตรวจสอบผลที่ได้รับผ่านทาง

กระบวนการตรวจสอบการจัดการภายในเป็นประจ�า
- กรณีที่ได้ได้ขึ้นอยู่กับการด�าเนินการ

ระบเุหตกุารณ์เลอืกปฏิบตัิ
ทีเ่กีย่วกบัสทิธเิด็กและการ
ด�าเนินการเพื่อพิจารณา
เหตุการณ์เหล่านี้
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หลักการข้อท่ี 4 ท�าให้แน่ใจว่าแหล่งด�าเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจค�านึงถึง
การคุ้มครองและความปลอดภัยของเด็ก

บริษัทต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงต่าง ๆ จากกิจกรรมทางธุรกิจ สถานประกอบการ พนักงาน ทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
เครือข่ายสื่อสารของบริษัท ที่อาจส่งผลให้เด็ก ๆ ไม่ได้รับความปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงควรไม่ยอมให้เกิดความรุนแรง 
การละเมิด และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กโดยสิ้นเชิง

ทรัพยากรหรือสถานประกอบการของบริษัทอาจถูกใช้อย่างผิด ๆ  เพื่อเปิดช่องให้เกิดการละเมิดและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จากเด็ก ๆ ได้หลายวิธี โดยบริษัทมักไม่ได้ล่วงรู้ อีกทั้งขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์กร ภาพพจน์ และกฎระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ 
ลูกจ้างอาจใช้ทรัพย์สินของบริษัท เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ เพื่อเก็บภาพการละเมิดทางเพศจากอินเตอร์เนต หรือ
เบียดบังเงินของบริษัทระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ และน�าเงินน้ันไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก หรือ
เพื่อซื้อภาพการละเมิดเด็ก 

ความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งมาจากพฤติกรรมของลูกจ้างที่พักอาศัยในบ้านพักของบริษัท ซึ่งมักมีเด็กที่ถูกจ้างให้ท�าความสะอาดบ้าน 
หรือมีเด็กที่เป็นลูกหลานของพนักงานท�าความสะอาดอาศัยอยู่ด้วย ส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานที่อยู่ห่างไกลซึ่งมีจ�านวนคนงานเข้าใหม่
และลาออกมาก ก็มักมีสภาพที่เปิดช่องให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก เช่นการค้าประเวณีหรือการชักน�าเด็ก
ให้ท�าผดิกฎหมาย โดยท่านสามารถศกึษาเพิม่เตมิจากหนงัสอืคูม่อืการปกป้องดแูลเด็ก ส�าหรบัภาคธรุกจิ (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที)่ 
https://www.unicef.org/thailand/reports/child-safeguarding-toolkit-business
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23
บรษิทัมโีนบายทีป่ฏเิสธกรณใีช้
ความรุนแรง แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ ละเมิด แสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเดก็ ฯลฯ 
โดยสิ้นเชิงหรือไม่

ให้พิจารณาก�าหนดนโยบายหรือจรรยาบรรณด้านการคุ้มครองเด็ก ซึ่งเน้นการไม่ยอมให้มีการ
ใช้ความรุนแรง แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรอืละเมิดต่อเดก็โดยสิน้เชงิ โดยให้ผนวกข้อความ
นี้ในนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เรื่องนี้ส�าคัญเป็นพิเศษส�าหรับบริษัทที่ให้บริการแก่เด็ก มีการติดต่อโดยตรงกับเด็ก หรือมีสถาน
ประกอบการต้ังอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งเด็ก ๆ มีความเส่ียงสูงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ

24
มีกระบวนการบ่งชี้ ประเมิน 
และติดตามผลความเสี่ยงและ
ผลกระทบ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ไม่ปฏบิติัตามนโยบาย “ปฏเิสธ
กรณีใช้ความรุนแรง แสวงหา
ประโยชน์โดยมชิอบ และละเมดิ
ต่อเด็กโดยสิ้นเชิง” หรือไม่

ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีระเบียบปฏิบัติเพื่อรับมือเม่ือมีการแจ้งเหตุละเมิดสิทธิเด็ก โดยขั้นตอน
ส�าคัญคือการตดิต่อหน่วยราชการท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ให้เข้าท�าการสบืสวนและดแูลเหยือ่ผูถ้กูละเมดิ
อย่างเหมาะสม บริษัทควรสนับสนุนงานสืบสวนของหน่วยราชการต่อเหตุต้องสงสัยว่ามีการ
ละเมดิหรอืแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากเดก็ ซึง่เกีย่วข้องกบัลกูจ้าง สถานประกอบการ หรอื
ทรัพยากรของบริษัท มาตรการเช่นนี้พิสูจน์ให้ลูกจ้างและลูกค้าเห็นถึงความจริงจังของบริษัท
ต่อนโยบาย “ปฏิเสธกรณีใช้ความรุนแรง แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และละเมิดต่อเด็กโดย
สิ้นเชิง”

25
บรษัิทจดัการฝึกอบรมผูจ้ดัการ
และลูกจ้างทุกคน ให้เข้าใจถึง
นโยบาย“ปฏิเสธกรณีใช้ความ
รุนแรง แสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ และละเมิดต่อเด็กโดย
สิ้นเชิง” หรือไม่ 

ฝึกอบรมพนกังาน และตรวจสอบให้มัน่ใจได้ว่าพวกเขาตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในการปฏบัิติ
เพื่อคุ้มครองเด็ก ที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย
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26
บรษิทัมกีลไกรบัร้องทกุข์ทีเ่ป็น
ทางการ เพื่อรับข้อร้องเรียน 
สอบสวนหาข้อเท็จจริง และ
สนองตอบต่อข้อร้องเรยีนเรือ่ง
การใช้ความรุนแรง แสวง
ประโยชน์โดยมชิอบ และละเมดิ
ต่อเด็ก ภายใต้บริบทของกิจกรรม
ธุรกิจหรือไม่

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทมีกลไกรับร้องทุกข์ที่เปิดกว้างส�าหรับเด็กและผู้ที่สามารถแจ้งเหตุ
แทนเด็ก ในกรณีละเมิดสิทธิเด็ก เช่น สมาชิกของชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการ

หากมเีดก็แจ้งเหตตุ่อพนกังานบรษิทั พนกังานผูน้ัน้ควรแสดงให้เดก็เหน็ถงึความเอาใจใส่อย่างจรงิจงั 
การด�าเนินงานต่อข้อร้องเรียน ควรเป็นไปอย่างทันต่อเหตุการณ์ โดยเน้นความปลอดภัยและ
ไม่เปิดเผยตัวเด็กที่แจ้งเหตุ การสัมภาษณ์เด็กควรกระท�าโดยพนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรม
อย่างเป็นการเฉพาะ ส่วนการสืบสวนควรกระท�าโดยหน่วยราชการที่มีหน้าที่ด้านนี้

เผยแพร่ช่องทางร้องทุกข์ของบริษัทให้ลูกจ้าง ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ให้บริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีอืน่ ๆ  รบัทราบ การมหีมายเลขโทรศพัท์สายด่วนหรอืช่องทางอนิเตอร์เนตส�าหรับ
การแจ้งเหตุละเมิดเด็กจะเป็นประโยชน์มาก

ให้การคุ้มครองเด็กในทุก ๆ กิจกรรมธุรกิจ รวมถึงใช้สินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมสิทธิเด็ก

งานคุ้มครองเด็กประสบความท้าทายมากเป็นพิเศษในบางภาคอุตสาหกรรม บริษัทต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาจถูก
นักท่องเที่ยวใช้เป็นช่องทางกระท�าละเมิดทางเพศและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยที่บริษัทเหล่าน้ันไม่ได้รู้เห็น ผู้ให้บริการ
สื่อสาร อินเตอร์เนต และธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ ก็อาจถูกอาชญากรใช้เป็นช่องทางที่สะดวกและไม่เสี่ยงกับการถูก
จบักมุ เพือ่เสาะหาเหยือ่ทีเ่ป็นเดก็ ขายบรกิารทีล่ะเมดิต่อเด็ก หรือใช้เด็กเพ่ือการผลติสือ่ลามก ด้วยเหตุนี ้ความตระหนกัถึงปัญหา 
นวัตกรรม และมาตรการรับมือของบรรดาบริษัทผู้น�าในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  สามารถเป็นก้าวส�าคัญของการขจัดความรุนแรง 
การละเมิด และการแสวงหาประโยชน์จากเด็กให้หมดสิ้นไป

ข้อแนะน�าในการรายงาน GRI ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
ข้อมูล

ที่เกี่ยวกับเด็ก

กา
รต

รว
จส

อบ
สถ

าน
ะ

(D
UE

 D
ILI

GE
NC

E)

GRI 102: การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป

คุณธรรมและจริยธรรม - ค่านิยม หลักการ มาตรฐาน และ บรรทัดฐานพฤติกรรม:
102-16 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ และสร้างหลกัประกันว่าจะมีการเข้าถงึความยตุธิรรมอย่างเท่าเทยีมแก่ทกุคน)
ก. อธิบายค่านิยม หลักการ มาตรฐาน และ บรรทัดฐานพฤติกรรมขององค์กร 

ระบุว่าได้น�าประเด็นเร่ือง
สทิธ ิเดก็ไปบรรจไุว้ใน พันธะ 
นโยบาย หรือประมวล 
จรรยาบรรณ และ/ หรือ
การอ้างอิงถึงหลักการ 
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หลักการข้อที่ 5 ท�าให้แน่ใจวา่ผลติภัณฑแ์ละบรกิารมคีวามปลอดภยัรวมถงึสรา้งเสรมิ
ความตระหนักถึงสิทธิเด็กผ่านผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านัน้

ทุก ๆ บริษัทล้วนต้องรับผิดชอบให้สินค้าและบริการของตนมีความปลอดภัยและเคารพต่อสิทธิเด็ก ไม่ว่าเป็นสินค้าหรือบริการ
ที่เจาะจงส�าหรับเด็กหรือไม่ เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ร่างเล็ก หากแต่มีสภาพร่างกายจิตใจที่เปราะบางกว่า และเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
จากสิ่งแวดล้อมมากกว่าผู้ใหญ่ บริษัทจึงต้องให้ความส�าคัญกับข้อเท็จจริงนี้ในการพัฒนาและทดสอบความปลอดภัยของสินค้า 
รวมถึงใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อสร้างหลักประกันไม่ให้สินค้าและบริการของตนส่งผลเชิงลบต่อเด็ก ๆ

ความปลอดภัยของสินค้า การวิจัยและทดสอบ

การสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าของตนมีความปลอดภัยเป็นเรื่องส�าคัญยิ่งส�าหรับบริษัทต่าง ๆ ทั้งกลุ่มสินค้าที่เจาะจงส�าหรับเด็ก 
เช่นของเด็กเล่น และสินค้าอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก หรืออาจถูกเด็กน�าไปใช้ผิดวิธีจนเกิดอันตราย โดยสาเหตุส�าคัญที่สุด
ที่ท�าให้เด็กวัยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปเสียชีวิต ก็มาจากความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ10 มีสินค้าหลายชนิดที่ไม่มีกฎระเบียบควบคุม 
และการก�าหนดมาตรฐานสนิค้ากมี็กระบวนการยุง่ยากและล้าช้า อกีทัง้มาตรฐานทีม่อียูก่อ็าจไม่เจาะจงถงึความปลอดภยัส�าหรบัเด็ก 

การน�าเด็กเข้าเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ท�าให้หลายฝ่ายวิตกถึงปัญหาทางจริยธรรม สิ่งส�าคัญที่ต้องตระหนักถึง
คือ พ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กอาจขาดความเข้าใจว่าต้องท�าการวิจัยทดสอบอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักจริยธรรมและความ
ปลอดภัย พ่อแม่ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอาจส่งลูกเข้าร่วมการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยของเด็ก 
โดยมีหลายกรณีที่เด็ก ๆ  ถูกใช้เพื่อการทดสอบด้านเภสัชกรรม และได้รับผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง อีกทั้งมีกรณีที่พ่อแม่
เด็กไม่ได้ให้ความยินยอม ไม่ได้รับรู้ หรือไม่ได้รับแจ้งถึงผลข้างเคียงของยาที่เด็กอาจได้รับจากการทดสอบ

การน�าสินค้าและบริการไปใช้อย่างผิด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากเด็กโดยมิชอบ

นอกจากข้อวิตกเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ก็ยังมีความห่วงใยเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการน�าสินค้าและบริการไปใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์จากเด็กโดยมิชอบ ทุก ๆ บริษัทจึงต้องระมัดระวังไม่ให้สินค้า บริการ หรือทรัพยากรของตนถูกลูกจ้างและ
ลูกค้าน�าไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางเพศและละเมิดต่อเด็ก ๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจบางด้าน

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในภาคธุรกิจท่องเที่ยวเป็นปัญหาระดับโลก ผู้ก่ออาชญากรรมนี้มีหลายกลุ่ม แต่ส่วนใหญ่
เป็นนกัทอ่งเที่ยวภายในประเทศและนกัท่องเทีย่วจากต่างประเทศ จึงต้องใช้บรกิารของโรงแรม สายการบนิ บรษิัทท่องเทีย่ว และ
ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว คนเหล่านี้กระท�าละเมิดต่อเด็ก ๆ  ซึ่งถูกบังคับค้าประเวณีในร้านเหล้า โรงแรม และสถานบริการประเภท
อื่น ๆ ส�าหรับนักท่องเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศท่ีระบบกฎหมายอ่อนแอ จึงไม่สามารถจับกุมคนพวกนี้
มาลงโทษได้ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเดก็มีการท�าเป็นกระบวนการในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยอาศยัเครอืข่ายอาชญากรรม
ที่น�าเด็ก ๆ จากพื้นที่ชนบทหรือเมือง มาเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

บริษัทที่ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวและขนส่ง มีบทบาทส�าคัญในการป้องกันมิให้บริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกของตนถูกใช้
เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ บริษัทที่ให้บริการด้านการเงินก็สามารถขัดขวางมิให้ผู้กระท�าผิดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพื่อการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และการใช้เด็กเพื่อการผลิตสื่อลามก

10 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization), ‘Child Injury Prevention: Report by the Secretariat’, A/64/23, Geneva, 17 March 2011; เปิดแฟ้ม PDF 
ได้ที่ http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_23-en.pdf.
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เทคโนโลยีสารสนเทศก็ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการแสวงหาประโยชน์จากเด็กโดยมิชอบ ระบบอินเตอร์เนตช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้
และเชือ่มโยงถงึกนัและกนั แต่กเ็ปดิช่องให้กบัการใช้วิธกีารใหม ่ๆ  ซึ่งน�าไปสู่การแสวงหาประโยชนท์างเพศ การขม่ขูร่ังควาญ การ
คุกคาม และการละเมิดสิทธิเด็กในรูปแบบต่าง ๆ  อีกทั้งในอินเตอร์เนตยังมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเป็นภัยต่อเด็ก เช่น อาจสร้าง
ความครอบง�าทางจิตใจที่ชักน�าเด็กเข้าสู่สังคมที่นิยมความรุนแรง นิยมการท�าร้ายตนเอง หรือท�าร้ายผู้อื่น

เกณฑ์ประเมินหลัก การด�าเนินงาน
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27
บริษัทมีนโยบายสร้างหลัก
ประกันความปลอดภัยแก่เด็ก 
ในการใช้หรือสัมผัสกับสินค้า
และบริการของบริษัทหรือไม่ 
เช่น สร้างหลกัประกนัด้วยการ
วิจยัและทดสอบสนิค้าก่อนวาง
จ�าหน่าย ฯลฯ

พัฒนานโยบายและมาตรฐานด้านนี้ โดยอ้างอิงกฎหมายของประเทศและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
หลายประเทศก�าหนดมาตรฐานพิเศษซึ่งภาคธุรกิจต้องถือปฏิบัติ เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง 
ๆ ส�าหรับเด็ก ได้แก่ของเด็กเล่น เครื่องเรือนส�าหรับห้องเด็กอ่อน เสื้อผ้าเด็ก อุปกรณ์สนามเด็ก
เล่น หมวกนิรภัย อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ โดยมาตรฐานเหล่านี้ค�านึงถึงระดับอันตราย
ของส่วนผสมที่เป็นพิษ และความปลอดภัยของเด็ก

บริษัทที่ประกอบธุรกิจซ่ึงมีการน�าเด็กเข้าเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและทดสอบต่าง ๆ ควรก�าหนด
นโยบายว่าต้องปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ตามหลกัเกณฑ์ด้านวทิยาศาสตร์ และหลกัจริยธรรมทัง้ของ
ประเทศและในระดับสากล

28
บริษัทสร้างหลักประกันให้ทุก
ขัน้ตอนของงานวจัิย ด�าเนนิไป
ด้วยความรับผิดชอบต่อสิทธิ
เดก็หรือไม่ โดยรวมถึงงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรง

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงนั้น ท�าได้เฉพาะในกรณีจ�าเป็นและใช้ผู้ใหญ่
แทนเดก็ไม่ได้เท่านัน้ เช่นงานวจิยัด้านสขุภาพเดก็ โดยตลอดกระบวนการวจิยั บรษิทัต้องปรกึษา
กับผู้เช่ียวชาญ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมด้าน
สุขภาพเด็กมาแล้ว

การเลือกวิธีทดสอบใด ๆ  ที่ต้องน�าเด็กเข้าร่วมนั้น ต้องมีเหตุผลรองรับทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน 
ผลทีค่าดหวังจากการทดสอบความส�าคัญมาก ความเสีย่งทีอ่าจเกดิกบัเดก็มรีะดบัต�า่ รวมทัง้ต้อง
เปิดเผยให้ตัวเด็กเอง และพ่อแม่หรือผู้ปกครองทราบถึงประโยชน์และความเสี่ยงอย่างครบถ้วน
ก่อนขอค�ายินยอมให้เด็กเข้าร่วมการทดสอบ ทั้งจากตัวเด็กและผู้ปกครองตามกฎหมาย ไม่ว่า
เดก็คนน้ันจะมวัียและการเจริญเติบโตถงึเกณฑ์ท่ีสามารถให้การยินยอมด้วยตนเองได้ตามกฎหมาย
หรือไม่ก็ตาม

29
บริษัทมีระเบียบปฏิบัติเพ่ือ
ประเมินและติดตามผลการใช้
สนิค้าและบรกิาร ท่ีเน้นการบ่ง
ช้ีอนัตรายต่อสขุภาพกาย สขุภาพ
จิต และศีลธรรมของเด็กหรือ
ไม่

บ่งช้ีและลดความเสีย่งของอนัตรายต่อสขุภาพเดก็เนือ่งจากการใช้สนิค้าและบรกิาร ไม่ว่าลกัษณะ
การใช้นั้นจะตรงกับความมุ่งหมายของบริษัทหรือไม่ สินค้าท่ีออกแบบมาส�าหรับเด็ก ควรมี
มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยสูงเป็นพิเศษ บริษัทยังต้องเน้นความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการที่แม้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเด็ก แต่ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้

บรษิทัสามารถใช้มาตรการตดิตามผลการใช้สนิค้าของผูบ้รโิภค เพือ่ให้ทราบว่ามเีดก็ได้รบัอนัตราย
จากสินค้าและบริการของบริษัทหรือไม่ โดยวิธีลดความเสี่ยงที่ได้ผล ได้แก่การให้บรรจุภัณฑ์ที่
ปลอดภัยต่อเด็ก การติดฉลากเตือนว่ามีสารเป็นพิษต่อเด็กบนสินค้าประเภทยา ฯลฯ อีกทั้งหาก
พบว่ามีสินค้าใดที่เด็กนิยมใช้ บริษัทก็ควรพิจารณาปรับการออกแบบสินค้านั้นให้มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูงขึ้น



เด็กเป็นเรื่องของทุกคน: คู่มือฉบับ 2.1 42

เกณฑ์ประเมินหลัก การด�าเนินงาน
เก
ณ

ฑ์ป
ระ

เม
ินห

ลัก

30
บรษัิทมีระบบทีก่�าหนดให้ฉลาก
สนิค้าและคูม่อืใช้งาน ต้องเน้น
ความปลอดภัยส�าหรบัเดก็หรอื
ไม่

ตรวจสอบให้ม่ันใจว่าฉลากสินค้าและคู่มือใช้งาน แสดงเคร่ืองหมายและข้อความถูกต้องตาม
มาตรฐานประเทศและมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย สุขภาพเด็ก และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
รวมถึง
• ให้ค�าแนะน�าอย่างชัดเจนถึงวิธีใช้งาน เก็บรักษา และก�าจัดสินค้านั้นในภาษาที่ประเทศนั้น 

ๆ ก�าหนดให้เป็นภาษาราชการ
• มขีอ้ความทีพ่มิพ์ด้วยอกัษรตวัใหญ่ เตอืนถึงอนัตรายต่อสขุภาพหรอือนัตรายด้านอื่น ที่อาจ

เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธี หรืออันตรายที่พบจากการใช้สินค้านั้นให้ท�างาน 2 อย่างพร้อม 
ๆ กัน

• ระบคุ�าเตอืนบนฉลากหรอืคูม่อืใช้งาน ทีเ่จาะจงถงึอนัตรายจากการปล่อยให้เดก็ใช้งานสนิค้า
นั้นอย่างผิดวิธี

31
บริษัทมีระเบียบปฏิบัติในการ
ประเมินและติดตามผลการใช้
สินค้าและบริการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้สนิค้าและบรกิารเหล่านัน้ 
ถกูน�าไปใช้กระท�าละเมิด แสวงหา
ประโยชน์โดยมชิอบ หรอืท�าร้าย
เด็กหรือไม่

บ่งชี้ความเสี่ยงทุกแง่ ที่สินค้าและบริการของบริษัทอาจถูกน�าไปใช้เพื่อกระท�าละเมิดต่อเด็ก ให้
ประเมินถึงความเป็นไปได้ที่สินค้า บริการ ทรัพยากร และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่บริษัทจัดให้
แก่ลูกค้า อาจมีส่วนช่วยในการละเมิดหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก ทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อม 

ให้น�าผลการประเมินมาก�าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จากเด็ก ซึ่งรวมถึง
• การพัฒนาหรือปรับปรุงสินค้าเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
• การฝึกอบรมพนกังาน และสร้างความตระหนกัในหมูพ่นกังานและลกูค้า ถงึผลต่อเนือ่งทาง

กฎหมาย ศีลธรรม และกายภาพ จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก รวมถึงวิธี
และช่องทางแจ้งเหตุดังกล่าว

• ร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอืหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ด�าเนนิงานป้องกนัและแก้ปัญหา
การน�าสินค้าของบริษัทไปใช้เพื่อละเมิดหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก

32
งานสนับสนุนส่งเสริม

บริษัทด�าเนินงานส่งเสริมสิทธิ
เด็ก ผ่านทางนวัตกรรม การ
วิจัย พัฒนา และการกระจาย
สินค้าและบริการหรือไม่

บริษัทสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อพัฒนาการและความเป็นอยู่ท่ีดีของ
เด็ก ควบคู่ไปกบัการสร้างความสามารถในการแข่งขนัผ่านทางสนิค้า บรกิาร และช่องทางจ�าหน่าย
สินค้า ตัวอย่างเช่น
• พัฒนาสินค้าและบริการที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพและพัฒนาการของเด็ก
• สนับสนุนให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน
• ส่งเสริมให้เด็ก ๆ เลือกรูปแบบด�าเนินชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพ

33
มกีลไกรบัร้องทกุข์ทีเ่ป็นทางการ 
เพื่อรับข้อร้องเรียน สอบสวน
หาข้อเท็จจริง และสนองตอบ
ต่อข้อทักท้วงเรื่องอันตรายต่อ
เดก็ทีเ่กิดจากสนิค้าหรือบริการ
ของบริษัท ทั้งที่เป็นการร้อง
เรียนจากลูกค้า เด็ก ๆ หรือ
ประชาชนทั่วไปหรือไม่

เผยแพร่ให้ลูกจ้าง ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้จัดหาบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทราบถึง
ช่องทางแจ้งเหตุอันตรายหรือความเสี่ยงต่อเด็ก ที่เกี่ยวเนื่องจากสินค้าและบริการของบริษัท

ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากลไกรับร้องทุกข์นี้เปิดกว้างส�าหรับเด็กและผู้ที่สามารถแจ้งเหตุแทนเด็ก 
เช่น สมาชิกของชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถ่ิน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการ 
การมหีมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหรอืช่องทางอนิเตอร์เนตส�าหรบัการแจ้งเหตุฝ่าฝืนด้านแรงงาน
เด็กจะเป็นประโยชน์มาก
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ข้อแนะน�าในการรายงาน GRI ที่เกี่ยวข้อง
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GRI 416: สุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค

การประเมินผลกระทบด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของประเภทผลิตภัณฑ์
และการบริการ:
416-1
ก. อตัราส่วนร้อยละของประเภทผลติภณัฑ์และการบรกิารทีม่กีาร ประเมนิผลกระทบ 

ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 

GRI 417: การตลาดและการติดฉลาก

ข้อก�าหนดเกีย่วกบัข้อมลูผลติภัณฑ์และการบรกิาร ตลอดจนการตดิฉลากผลติภณัฑ์
และการบริการ:
417-1 (ตอบสนองกบั SDG ข้อที1่2.8 สร้างหลกัประกนัว่าประชาชนในทกุแห่งมข้ีอมลู
ทีเ่กีย่วข้องและความตระหนกัถงึการพัฒนาทีย่ัง่ยนืและวถิชีีวติทีส่อดคล้องกบัธรรมชาติ 
ภายในปี 2573)
ก. ระบุว่าในกระบวนการเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนการ

ตดิฉลากผลติภณัฑ์และการบริการของบรษิทันัน้จ�าเป็นต้องใช้ข้อมลูดงัต่อไปนีห้รอืไม่ 
- แหล่งก�าเนิดขององค์ประกอของสินค้าและบริการ
- เนือ้หา โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่ีอาจก่อให้เกดิผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมหรอืสังคม
- การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยหรือการให้บริการ
- การก�าจัดสินค้า และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือสังคม 
- อื่น ๆ (อธิบาย)

ข. อัตราส่วนร้อยละของประเภทผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีครอบคลุมและได้รับ
การประเมินตามกระบวนการดังกล่าว

GRI 102: การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป

กิจกรรม ตราสินค้า สินค้าและบริการ:
102-2
ก. ระบุกิจกรรมขององค์กร
ข. ระบตุราสนิค้าหลกั สนิค้าและบรกิาร รวมถงึอธบิายว่ามสีนิค้าหรอืบรกิารต้องห้าม

ในตลาดบางกลุ่ม หรือไม่

ระบปุระเภทผลติภณัฑ์และ 
การบริการที่มีผลกระทบ 
ต่อสิทธิเด็ก

เปิดเผยว่าในกระบวนการ
เก่ียวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
และการบริการ ตลอดจน
การตดิฉลากผลติภัณฑ์และ
การบริการของบริษัทน้ัน
จ�าเป็นต้องใช้ข้อมลูทีเ่กีย่ว
กบัสทิธเิดก็หรอืไม่ เช่น การ
ใช้ผลติภณัฑ์อย่างปลอดภยั
หรอืการให้บรกิารของเดก็ 

เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
ต้องห้ามหรอืผลติภณัฑ์ท่ีมี
ข้อพิพาทซึ่งมีผู้ใช้กลุ่มเป้า
หมายเป็นเด็กหรอืครอบครัว
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หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
ข้อมูล

ที่เกี่ยวกับเด็ก
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รแ

ก้ไ
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ยีย
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ตัวชี้วัด (Indicators):
GRI 416: สุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค

กรณีการไม่ปฏิบัติตามเก่ียวกับผลกระทบด้านสุขอนามัยและความ ปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการ: 
416-2 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่ 16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ และสร้างหลกัประกันว่าจะมีการเข้าถงึความยตุธิรรมอย่างเท่าเทยีมแก่ทกุคน)
ก. จ�านวนรวมของกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ/หรือหลักปฏิบัติต่าง ๆ 

ที่ก�าหนดขึ้นโดยสมัครใจที่เกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์และการบริการในด้านต่อไปนี้ 
- กรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและส่งผลให้เกิดการปรับหรือลงโทษ 
- กรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและส่งผลให้เกิดการตักเตือน
- กรณีการไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก�าหนดขึ้นโดยสมัครใจ 

ข. หากองค์กรไม่ได้ระบกุรณีการไม่ปฏบัิตติามกฎระเบียบและ/หรือหลกัปฏบัิตต่ิาง ๆ  
ที่ก�าหนดขึ้นโดยสมัครใจก็ให้อธิบายสั้น ๆ ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว

GRI 417: การตลาดและการติดฉลาก

การไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนการติดฉลาก
ผลิตภัณฑ์และการบริการ:
417-2 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่ 16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ และสร้างหลกัประกันว่าจะมีการเข้าถงึความยตุธิรรมอย่างเท่าเทยีมแก่ทกุคน)
ก. จ�านวนรวมของกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ/หรือหลักปฏิบัติต่าง ๆ 

ที่ก�าหนดขึ้นโดยสมัครใจที่เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจน
การติดฉลากผลิตภัณฑ์และการบริการในด้านต่อไปนี้ 
- กรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและส่งผลให้เกิดการปรับหรือลงโทษ 
- กรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและส่งผลให้เกิดการตักเตือน
- กรณีการไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก�าหนดขึ้นโดยสมัครใจ 

ข. หากองค์กรไม่ได้ระบกุรณีการไม่ปฏบัิตติามกฎระเบียบและ/หรือหลกัปฏบัิตต่ิาง ๆ  
ที่ก�าหนดขึ้นโดยสมัครใจก็ให้อธิบายสั้น ๆ ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว

เปิดเผยข้อมลูการไม่ปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ทีเ่กีย่วกบัสทิธเิดก็

เปิดเผยข้อมลูการไม่ปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ทีเ่กีย่วกบัสทิธเิดก็
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หลักการข้อที่ 6 ใช้สื่อโฆษณาและการตลาดในทางที่เคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก

ธุรกิจการท�าตลาดกับเด็ก ๆ มีการขยายตัวสูงในส่วนต่าง ๆ ของโลก และถูกจับตามองโดยบรรดาผู้ปกครอง หน่วยงานก�ากับ
ควบคุม ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม สินค้าบางชนิดมีพ่อแม่เด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น อาหารทารก และยารักษาโรคเด็ก 
โดยมีสินค้าหลายชนิดที่มุ่งท�าตลาดโดยตรงกับเด็ก ๆ ซึ่งเริ่มตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้เองตั้งแต่อายุยังน้อย นอกจากนั้น บริษัท
ที่ขายสินค้ากลุ่มอาหาร อุปกรณ์เพื่อความบันเทิง ยานยนต์ ฯลฯ ยังใช้วิธีสื่อสารการตลาดกับเด็ก เพราะรู้ว่าลูก ๆ สามารถ
โน้มน้าวให้พ่อแม่เลอืกตราสนิค้าท่ีตนชอบ11 ทัง้นี ้ความเชือ่มโยงทีเ่พิม่ขึน้กับตลาดโลก ซึง่เดก็ ๆ  อาจเป็นกลุม่ลกูค้าซึง่กระตอืรอืร้นท่ีสดุ 
ได้เปิดช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ ส�าหรับนักการตลาด ในการสื่อสารตรงสู่เด็กโดยพ่อแม่ไม่ได้รับรู้ 

กลุ่มอุตสาหกรรมมากมายได้จัดท�าประมวลจรรยาบรรณในระดับสากลขึ้น เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มใช้ควบคุมตนเองโดยสมัครใจ
ในการท�าตลาดกับเด็ก ๆ พัฒนาการน้ีก�าลังเปลี่ยนแปลงพลวัตรการตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคในบางแง่มุม12 เมื่อผนวก
เข้ากับกฎระเบียบในบางประเทศ ที่ก�าหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนผสมของไขมัน เกลือ และน�้าตาลในอาหารจานด่วนแก่ลูกค้า 
โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นเด็ก

การท�าตลาดและโฆษณาโดยมุ่งเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเด็กนั้น ได้สร้างความวิตกในหลากหลายด้าน ทั้งที่การโฆษณาเหล่าน้ัน
ไม่ใช่ปัญหาหากกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใหญ่ สาเหตุก็คือ เด็กเล็กยังขาดการคิดเชิงวิเคราะห์ จึงมักเชื่อว่าข้อความโฆษณาเป็นเรื่องจริง
ทั้งหมด ส่งผลให้มองโลกผิดเพี้ยนไป โดยอาจถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก ส่วนเด็กโตและเด็กวัยรุ่น
เป็นกลุ่มที่ชอบประพฤติตัวให้กลมกลืนกับกลุ่มเพื่อน กลุ่มเชื้อชาติ หรือกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กเหล่านี้อาจถูกชักจูงให้ใช้สินค้าประเภท
ครีมเปลี่ยนสีผิวให้ขาวขึ้น บุหรี่ และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมกับเพื่อน ๆ แต่กลับเป็นภัยต่อสุขภาพ 
อีกทั้งอาจชักน�าให้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย

การโฆษณาที่ไม่เหมาะสมสามารถมีอิทธิพลเชิงลบอย่างทรงพลงัต่อพฤติกรรมและความเคารพตนเองของเดก็ การใช้วิธีที่ขาดการ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพ่ือสื่อสารการตลาดกับเด็กนั้น สามารถเปลี่ยนทัศนคติเด็กให้ยอมรับว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ 
สนใจเรื่องเพศก่อนวัยอันควร และชื่นชอบความงามทางร่างกายที่เกินจริง ซึ่งเป็นทัศนคติที่อาจบั่นทอนพัฒนาการทางจิตใจและ
สังคมของเด็ก อีกทั้งเด็กที่ถูกครอบง�าด้วยวิถีบริโภคนิยม ยังอาจเพาะนิสัยใช้จ่ายเกินตัวต้ังแต่เยาว์วัย จนเปลี่ยนนิสัยได้ยาก
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

เด็ก ๆ ทั่วโลกเข้าถึงส่ือหลากหลายรูปแบบได้โดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแล สื่อเหล่านี้ยังติดตามตรวจสอบได้ยากกว่าสื่อวิทยุหรือ
โทรทัศน์มาก การท�าตลาดกับเด็กได้ขยายไปสู่ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ  มากมาย รวมถึงการส่งข้อความ ณ จุดขาย สโมสรส�าหรับเด็ก 
การจดังานฉลองหรอืงานบนัเทงิ อนิเตอร์เนต เครอืข่ายสังคมออนไลน์ และโรงเรยีน อกีทัง้มาตรการปัจจบุนัซ่ึงจดัประเภทรายการ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และเกมวีดีโอ ตามช่วงอายุผู้ชมนั้น ก็ใช้ก�ากับควบคุมสื่อดิจิตอลไม่ได้

นักการตลาดและโฆษณานิยมจ้างเด็ก ๆ  เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ตราสินค้า (brand ambassador) มากขึ้นโดยจ่ายค่าจ้างเป็น
เงินสด คูปองแลกสินค้า สินค้าตัวอย่าง ตั๋วชมการแสดงดนตรี ฯลฯ เพื่อให้เด็กโฆษณาสินค้าขนมขบเคี้ยว เสื้อผ้า เพลง และสินค้า
อืน่ ๆ  ทางช่องทางต่าง ๆ  รวมถงึเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ห้องสนทนาออนไลน์ และเวบ็บลอ็ก วธีิการเช่นนี ้ผนวกกบัการใช้โรงเรยีน
เป็นสถานที่ขายสินค้า การใช้วัสดุทางการศึกษาเพื่อสร้างความนิยมต่อตราสินค้า และการท�าให้เด็กนักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อม
ของการซือ้ขายวนัละหลายช่ัวโมง กล้็วนส่งเสรมิแรงกดดนัให้เดก็ ๆ  ต้องเลยีนแบบเพือ่น และใช้มติรภาพเพือ่ประโยชน์ทางการค้า 

11 Psychology for a Sustainable Future, ‘The Commercialization of Childhood’, Center for Earth Leadership, 20 May 2008; เปิดแฟ้ม PDF ได้ที่ http://
earthleaders.org/projects/psf/Commercialization%20of%20Childhood%20PowerPoint%20Presentation.pdf.
12 ตัวอย่างเช่น: White House Task Force, Solving the Problem of Childhood Obesity within a Generation: Report to the President, Executive Office of 
the President of the United States, Washington D.C., May 2010; ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและดูแฟ้ม PDF รายงานทั้งฉบับได้ที่
www.letsmove.gov/white-house-task-force-childhood-obesity-report-president.
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มีข้อห่วงใยเพิ่มขึ้นมากเกี่ยวกับผลของการตลาดต่อสุขภาพกายและใจของเด็ก ๆ  เนื่องจากมีเด็กเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ท้ังในประเทศทีพ่ฒันาแล้วและก�าลงัพฒันา โรคนีถ้กูพบว่าเชือ่มโยงกบัยอดขายของสนิค้าประเภทอาหารและเครือ่งดืม่ทีป่ระกอบ
ด้วยไขมัน น�้าตาล และเกลือเป็นสัดส่วนสูง แต่ขาดธาตุอาหารส�าคัญ ๆ  โดยเด็ก ๆ  คือกลุ่มเป้าหมายการท�าตลาดของสินค้าเหล่านี้
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34
บรษิทัมนีโยบายการตลาดและ
โฆษณาส�าหรับทั่วโลก ที่เน้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
ห้ามใช้การโฆษณาที่ผิดหลัก
จริยธรรมและเป็นภัยต่อเด็ก
หรือไม่

ก�าหนดนโยบายการตลาดและโฆษณาที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม และขยายนิยามของสิ่งที่
เป็นภัยต่อเด็กให้กว้างข้ึน โดยจ�าเป็นต้องเลิกท�าการตลาดแบบขายตรง ซึ่งมักเป็นอันตรายต่อ
สภาพจิตใจ ร่างกาย หรือศีลธรรมของเด็ก

สร้างหลกัประกนัให้การก�าหนดนโยบายต้องค�านึงถึงผลกระทบจากการเสนอเน้ือหาความรนุแรง 
และการส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตราย

หากด�าเนนิธรุกจิในพืน้ทีซ่ึง่กฎหมายมคีวามอ่อนแอ คลมุเครอื หรอืขาดกฎหมายด้านนี ้ให้บรษิทั
ปฏิบัติการเชิงรุก และด�าเนินนโยบายการตลาดโดยใช้การโฆษณากับเด็ก ๆ  ด้วยรูปแบบที่ได้รับ
การยอมรับว่าถกูหลกัจริยธรรม รวมถงึให้สนบัสนนุงานของภาครฐั ในการพฒันามาตรฐานต่าง ๆ  
ที่เคารพต่อสิทธิเด็ก

35
บริษัทก�าหนดมาตรฐานอย่าง
ชัดเจน ที่เน้นการเคารพความ
เป็นส่วนตัวของเด็ก ในการเก็บ
ข้อมูลของเด็ก และการเก็บ
ข้อมูลจากเด็กหรือไม่

ในงานเกบ็ข้อมลูส่วนตวัของกลุม่เป้าหมายด้านการตลาด ให้ก�าหนดขัน้ตอนทีต้่องใช้กลไกยนืยนั
อายุจริงของผู้ให้ข้อมูล โดยก่อนเริ่มให้ข้อมูล ต้องกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเยาวชนขอค�า
อนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และใช้ความพยายามอย่างสมควรแก่เหตุ เพ่ือให้เยาวชนได้
รับอนุญาต

36
มีกระบวนการบ่งชี้ ประเมิน 
และติดตามผลความเสี่ยงและ
ผลกระทบด้านสทิธิเดก็ ทีเ่กีย่ว
เน่ืองกับเนื้อหาและภาพใน
โฆษณาของบริษัทหรือไม่

ท�าการประเมินอย่างสม�่าเสมอ ถึงผลกระทบต่อเด็กจากการสื่อสารการตลาดของบริษัท 
โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อกลุ่มเด็กอายุต่าง ๆ บริษัทสามารถท�าการประเมินนี้ด้วยวิธีส�ารวจ
ทัศนคติ หรือการสนทนากลุ่มกับบรรดาพ่อแม่หรือเด็ก ๆ

37
บรษิทัได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การ
ใช้เดก็เพือ่โฆษณาและการตลาด
หรือไม่

บริษัทควรก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้เด็กเพื่อโฆษณาและการตลาดดังต่อไปนี้ 
• ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองเด็ก 
• ต้องตรวจสอบว่าเด็กได้รับการคุ้มครอง
• เด็กต้องอยู่ในวัยที่เหมาะสม
• เนือ้หาของโฆษณา สถานทีแ่ละชดุแต่งกายทีใ่ช้ในการผลติสือ่โฆษณา รวมถงึช่วงเวลามคีวาม

เหมาะสม
• ภาพของเด็กที่ถูกบันทึกในพื้นที่สาธารณะ ต้องถูกท�าให้พร่ามัวจนไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นคือใคร 

ไม่จ้างเด็กให้รับหน้าที่ตัวแทนประชาสัมพันธ์ตราสินค้า (brand ambassador) หรือให้ท�าการ
ตลาดแบบเพื่อนบอกเพื่อน (peer-to-peer marketing) ทั้งในโรงเรียนและในเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์เพราะเด็กควรได้การคุม้ครองจากการแสวงหาประโยชน์ด้วยการถูกใช้เป็น “เครื่องมือ
ทางการตลาด” เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าในโรงเรียนหรือสถานที่อื่นใดทั้งสิ้น
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38
งานสนับสนุนส่งเสริม

บริษัทน�ารูปแบบที่ได้รับการ
ยอมรับว่าถูกหลักจริยธรรม 
มาปรบัใช้ในงานการตลาดและ
โฆษณาของบริษัท รวมถึงร่วม
เป็นภาคใีนการด�าเนนิงานของ
องค์กรต่าง ๆ เพื่อก�าหนด
มาตรฐานและจรรยาบรรณด้าน
การตลาดหรือไม่

น�ารูปแบบที่ได้รับการยอมรับว่าถูกหลักจริยธรรม มาปรับใช้ในงานการตลาดและโฆษณาของ
บริษัท รวมถึงเข้าร่วมเป็นภาคีในการด�าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ เพื่อก�าหนดมาตรฐานและ
จรรยาบรรณด้านการตลาด 

39
งานสนับสนุนส่งเสริม

บรษิทัใช้การตลาด โฆษณา และ
ช่องทางส่ือสารท่ีมีอยู่ เพ่ือ
สนบัสนนุและส่งเสริมให้เดก็ ๆ  
มีพฤติกรรมเชิงบวกที่สร้าง
เสริมสุขภาพหรือไม่

พัฒนาข่าวสารหรือสื่อที่ส่งเสริมพฤติกรรมและสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อเผยแพร่หรือโฆษณา
ให้เด็ก ๆ และพ่อแม่ได้รับรู้ ข่าวสารหรือสื่อเหล่านี้ควรสร้างแรงจูงใจด้วยข้อมูลที่เที่ยงตรงและ
ไร้ข้อโต้แย้ง ของผลดีต่อสุขภาพอันเกิดจากพฤติกรรมที่ถูกต้อง

ร่วมเป็นภาคีในการด�าเนินงานของรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมและสินค้าท่ีดีต่อสุขภาพ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้แผนกการตลาดในทุกพ้ืนที่ 
น�าวิธีปฏิบัติที่เกิดผลดีต่อการส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพมาปรับใช้

40
มกีลไกรบัร้องทกุข์ทีเ่ป็นทางการ 
เพื่อรับข้อร้องเรียน สอบสวน
หาข้อเท็จจริง และสนองตอบ
ต่อข้อทักท้วงด้านเนื้อหาและ
ภาพที่ปรากฏในโฆษณาของ
บริษัท ทั้งที่เป็นการร้องเรียน
จากลกูค้า เด็ก ๆ  หรือประชาชน
ทั่วไปหรือไม่

เผยแพร่กลไกและช่องทางร้องทุกข์ของบริษัทให้ลูกจ้าง ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ให้บริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รับทราบ

ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากลไกรับร้องทุกข์ของบริษัทเปิดกว้างส�าหรับเด็กและผู้ที่สามารถแจ้งเหตุ
แทนเดก็ เช่น สมาชกิของชมุชน องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิน่ และเจ้าหน้าทีข่องหน่วยราชการ 
การมหีมายเลขโทรศพัท์สายด่วนหรอืช่องทางอนิเตอร์เนตส�าหรบัการแจ้งเหตลุะเมิดเดก็จะเป็น
ประโยชน์มาก

หลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก (The International Code of Marketing of Breast-Milk 
Substitutes)

การท�าตลาดด้วยความรับผิดชอบน้ัน จ�าเป็นต้องมีการประเมินทบทวนวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ซ่ึงไม่เอื้ออ�านวยต่อการส่งเสริมสุขภาพ
ของเด็ก ๆ ให้มีมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้ อันเป็นสิทธิเด็กข้ันพื้นฐาน โดยประเด็นหลักอันหนึ่งก็คือ การท�าตลาดด้วยวิธีที่
ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างกว้างขวาง

องค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโดยต่อเนื่องต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กได้รับการเล้ียงดูด้วยนมแม่
เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก รวมทั้งได้รับนมแม่อย่างต่อเนื่องพร้อมอาหารตามวัยที่เหมาะสมและปลอดภัย เป็นระยะเวลา 
2 ปี หรือนานกว่านั้น ทั้งนี้ หลังจากได้ปรึกษากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบรรดาบริษัทผู้ผลิตสินค้า องค์การอนามัยโลกจึงได้
รับรองหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก ในปี พ.ศ. 2524
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หลักเกณฑ์นี้ห้ามการส่งเสริมสาธารณชนให้ใช้นมผง ขวดและจุกนมส�าหรับทารก โดยห้ามทั้งสถานพยาบาลและบุคลากร
ด้านสุขภาพไม่ให้มีส่วนร่วมใด ๆ ในการส่งเสริมการใช้นมผง นอกจากนี้ การหยิบยื่นตัวอย่างสินค้าเหล่านี้ให้แก่สตรีตั้งครรภ์ 
แม่ที่เพิ่งคลอดลูกท้องแรก หรือครอบครัว ก็เป็นเรื่องต้องห้าม

ในการจัดท�าหลักเกณฑ์นี้ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทารกร่วมมีบทบาทด้วย และได้เห็นชอบว่าจะปฏิบัติตามกฎข้อ 11.3 อย่าง
เคร่งครดัโดยไม่น�าไปรวมกบัมาตรการระดบัชาตขิองรฐับาล กฎข้อนีก้�าหนดเงือ่นไขการท�าตลาดสนิค้าอาหารทารกและมีการเรยีก
ร้องให้องค์กรภาคประชาสงัคมร่วมตดิตามผลการปฏบิติัของภาคธรุกจิ อกีทัง้เครอืข่ายนานาชาติด้านอาหารทารก (International 
Baby Food Action Network – www.ibfan.org) ก็ได้ติดตามผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ของบริษัทและประเทศต่าง ๆ 
อย่างจริงจัง ส�าหรับประเทศไทยนั้น ได้ประกาศ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560 หรือ พ.ร.บ.นมผง ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

แหล่งข้อมลู: องค์การอนามยัโลก, ‘หลกัเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเดก็เลก็ (International Code of Marketing 
of Breast-Milk Substitutes)’. WHO, Geneva, 1981; ค้นหาข้อมลูเพ่ิมเตมิและเปิดแฟ้ม PDF ได้ที ่www.unicef.org/nutrition/
index_24805.html. 

ให้เด็กคงเป็นเด็กอยู่เช่นเดิม

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้มอบหมายให้มีการท�ารายงานเกี่ยวกับการใช้เด็กเพื่อการค้าและ
เพื่อการสื่อสารที่แฝงนัยทางเพศ (commercialization and sexualization of children) โดยแต่งตั้ง Reg Bailey ประธาน
ฝ่ายบรหิารของ Mothers’ Union ให้ท�าการศกึษาทบทวนอย่างอสิระเกีย่วกบัปัญหานี ้โดยให้ความส�าคญักบัข้อคดิเหน็ของพ่อแม่ 
ภาคธุรกิจ และสาธารณชน

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 รายงาน “ให้เด็กคงเป็นเด็กอยู่เช่นเดิม” (Letting Children Be Children) ของ Bailey ให้ข้อเสนอ
แนะเพื่อต้านการใช้เด็กเพื่อการค้าและเพื่อการสื่อสารที่แฝงนัยทางเพศทางสื่ออินเตอร์เนต โทรทัศน์ โฆษณา และการขายเสื้อผ้า 
รายงานนี้เรียกร้องให้บรรดาบริษัทและผู้เผยแพร่ข่าวสาร ช่วยปกป้องเด็ก ๆ จากสภาพแวดล้อมซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่
แฝงนัยทางเพศ โดยมีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ ๆ คือ

• ลดปริมาณป้ายโฆษณาซึ่งประกอบด้วยภาพแฝงนัยทางเพศ ในสถานที่ซึ่งเด็กพบเห็นได้ง่าย
• สร้างหลักประกันให้เนื้อหาในรายการโทรทัศน์ สอดคล้องกับความคาดหวังของพ่อแม่เด็ก และก�าหนดประเภทวีดีโอ

เพลงตามช่วงอายุของผู้ชม
• ในกฎระเบียบทั้งหมดส�าหรับการโฆษณา ให้นิยามว่าเด็กคือบุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 16 ปี และด�าเนินมาตรการเพื่อช่วยให้

พ่อแม่ปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะกับเด็กได้ง่ายขึ้น
• พฒันาหลกัปฏบิตัทิีด่สี�าหรบัการค้าปลกีให้กบัเดก็ และสร้างหลกัประกนัว่ากฎระเบียบส�าหรบัการโฆษณามคีวามสอดคล้อง

กับทัศนะของพ่อแม่และเด็ก ๆ มากขึ้น
• ช่วยให้พ่อแม่รู้เท่าทันเทคนิคการโฆษณามากขึ้น และห้ามจ้างเด็กให้รับหน้าที่ตัวแทนประชาสัมพันธ์ตราสินค้า (brand 

ambassador) หรือท�าการตลาดแบบเพื่อนบอกเพื่อน (peer-to-peer marketing) โดยเด็ดขาด
• สร้างหลักประกันให้กรอบงานก�ากับควบคุมมีความโปร่งใสมากขึ้น ด้วยการสร้างเว็บไซต์ที่รวมหน่วยงานก�ากับควบคุม

ทั้งหมดไว้ด้วยกัน

แหล่งข้อมลู: Bailey, Reg, Letting Children Be Children: Report of an independent review of the commercialisation 
and sexualisation of childhood, Department for Education, United Kingdom, June 2011; เปิดแฟ้ม PDF ได้ที่ 
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175418/Bailey_Review.pdf.
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ข้อแนะน�าในการรายงาน GRI ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน
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ตัวชี้วัด (Indicators):
GRI 417: การตลาดและการติดฉลาก

การไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด:
417-3
ก. จ�านวนรวมของกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ/หรือหลักปฏิบัติต่าง ๆ 

ที่ก�าหนดขึ้นโดยสมัครใจที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดในด้านต่อไปนี้ 
- กรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและส่งผลให้เกิดการปรับหรือลงโทษ 
- กรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและส่งผลให้เกิดการตักเตือน
- กรณีการไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก�าหนดขึ้นโดยสมัครใจ 

ข. หากองค์กรไม่ได้ระบุกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ/หรือหลักปฏิบัติต่าง 
ๆ ที่ก�าหนดขึ้นโดยสมัครใจก็ให้อธิบายสั้น ๆ ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว 

GRI 418: สิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภค

ข้อร้องเรียนที่มีมูลความจริงว่ามีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภคและข้อมูล
ผู้บริโภคสูญหาย: 
418-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่ 16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ และสร้างหลกัประกันว่าจะมีการเข้าถงึความยตุธิรรมอย่างเท่าเทยีมแก่ทกุคน)
ก. จ�านวนรวมของข้อร้องเรียนที่มีมูลความจริงว่ามีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ

ผู้บริโภค แบ่งตามประเภทต่อไปนี้
- ข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกและได้รับการพิสูจน์จากองค์กร
- ข้อร้องเรียนจากองค์กรที่ก�ากับดูแล

ข. จ�านวนรวมของการเปิดเผยข้อมูลผู้บริโภค การโจกรรมข้อมูล หรือข้อมูลผู้บริโภค
สูญหาย

ค. หากองค์กรไม่ได้ระบุข้อร้องเรียนที่มีมูลความจริงก็ให้อธิบายสั้น ๆ ถึงข้อเท็จจริง
ดังกล่าว 

เปิดเผยข้อมูลกรณีที่เกี่ยว
กับการท�าการตลาดและ
การโฆษณากับเด็ก

รายงานจ�านวนข้อร้องเรยีน
ที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก
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หัวข้อในการ
เปิดเผย
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รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน
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GRI 419: การปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางสังคมและเศรษฐกิจ

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ในทางสังคมและเศรษฐกิจ:
419-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่ 16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ และสร้างหลกัประกันว่าจะมีการเข้าถงึความยตุธิรรมอย่างเท่าเทยีมแก่ทกุคน)
ก. มลูค่าทีเ่ป็นตวัเงนิของค่าปรบัในจ�านวนท่ีมนัียส�าคญัและบทลงโทษท่ีไม่เป็นตวัเงิน

กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  ในทางสังคมและเศรษฐกิจใน
แง่ของ
- มูลค่ารวมที่เป็นตัวเงินของค่าปรับในจ�านวนที่มีนัยส�าคัญ
- จ�านวนรวมของบทลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงิน
- กรณีที่เกิดขึ้นจากกลไกการระงับข้อพิพาท

ข. หากองค์กรไม่ได้ระบุบทลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงินกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ก็ให้อธิบายสั้น ๆ ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว 

ค. บริบทที่ขัดแย้งกับมูลค่าที่เป็นตัวเงินของค่าปรับในจ�านวนที่มีนัยส�าคัญและบท
ลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงิน

รายงานจ�านวนค่าปรับที่
เกีย่วกบัการละเมดิสทิธเิดก็
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หลักการข้อที่ 7 เคารพและส่งเสริมสิทธิเด็ก ในการด�าเนินการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม การถือครองและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

ให้ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมที่เด็ก ๆ ใช้ชีวิตและเติบโต

เมือ่เทยีบกบัผูใ้หญ่ เดก็เผชญิกบัความเสีย่งจากมลพษิสิง่แวดล้อมมากกว่า เนือ่งจากมีร่างกายเลก็กว่า มีอัตราการเผาผลาญอาหาร
สูง มีการเจริญเติบโตของร่างกาย มีนิสัยความอยากรู้อยากเห็น และขาดความรู้เกี่ยวกับภัยจากสิ่งแวดล้อม ข้อมูลจากองค์การ
อนามัยโลกระบุว่า การเกิดโรค 24% ทั่วโลกมีสาเหตุจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และหากค�านวณเฉพาะโรคที่เกิดกับเด็ก ๆ  ตัวเลข
นี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 33% ซึ่งชี้ถึงผลกระทบรุนแรงจากสิ่งแวดล้อมต่อความเป็นอยู่ อนาคต สิทธิในการมีชีวิตของเด็ก และมีสุขภาพดี
ตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้ ทั้งนี้ เด็กอายุต�่ากว่า 5 ปีต้องเสียชีวิตประมาณ 3 ล้านคนต่อปีจากสาเหตุเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งป้องกันได้ ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุล�าดับต้น ๆ ที่ท�าให้เด็ก ๆ เสียชีวิต13 

ขนาดร่างกายของเด็ก ระบบและอวัยวะภายในท่ีก�าลังเจริญเติบโต และนิสัยอยากรู้อยากเห็นซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของเด็ก ๆ 
ท�าให้เสีย่งต่ออันตรายจากมลพษิและสารพษิมากกว่าผูใ้หญ่14 เดก็ ๆ  ทีน่ัง่เล่นบนพืน้ดินมโีอกาสได้รบัมลพษิจากดนิและฝุน่มากขึน้ 
เมื่อเปรียบเทียบตามสัดส่วนน�้าหนักตัว เด็กดื่มน�้าและอาหารมากกว่าผู้ใหญ่ จึงย่อมได้รับพิษสูงกว่าจากน�้าหรืออาหารที่ปนเปื้อน
ยาปราบศัตรูพืชหรือสารเคมีอื่น ๆ  ตัวอย่างเช่น เมื่อดื่มน�้าปริมาณเท่ากับผู้ใหญ่ เด็กทารกจะได้รับพิษเกินกว่า 2 เท่า15 การหายใจ
กเ็ช่นกนั ปรมิาณอากาศทีห่ายใจเข้าแต่ละครัง้ของเดก็มสีดัส่วนมากกว่าผูใ้หญ่เมือ่เทยีบกบัน�า้หนกัตวั ท�าให้เดก็ได้รบัเชือ้โรคหรอื
มลพิษมากกว่า 

ความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อม และภาวะปนเปื้อนจากการท�าลายป่า การขยายตัวของพื้นที่ทะเลทราย 
การชะท�าลายหน้าดิน การปล่อยสัตว์กินหญ้าเกินขีดจ�ากัดของพ้ืนท่ี การใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชเกินขนาด การจัดการพื้นที่
ลุ่มน�้าอย่างไร้คุณภาพ และการทิ้งขยะ ล้วนบั่นทอนความม่ันคงทางอาหารและสุขภาพของครัวเรือนและเด็ก ๆ ปัญหาการ
ขาดแหล่งน�้าสะอาดเป็นภัยคุกคามเด็กเล็กในชุมชนอย่างร้ายแรง เพราะโรคที่เกิดจากน�้า เช่น โรคท้องร่วง คือสาเหตุที่ท�าให้เด็ก 
ๆ อายุต�่ากว่า 5 ปีเสียชีวิตในล�าดับต้น ๆ 

13 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme) และองค์การอนามัยโลก, Healthy Environments for Healthy Children: 
Key messages for action, UNEP and WHO, Geneva, 2010, pp. 59, 64; เปิดแฟ้ม PDF ได้ที่ www.who.int/ceh/publications/hehc_booklet/en.
14  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก และองค์การยูนิเซฟ, Children in the New Millennium: Environmental impact on health, UNEP, 
UNICEF and WHO, 2002, p. 32.
15  องค์การอนามัยโลก, ‘Children’s Environmental Health: Environmental risks’, WHO, 2013, www.who.int/ceh/risks/en, accessed 23 August 2013.
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นโยบายและเป้าหมายด้าน
สิง่แวดล้อมและการใช้ทรพัยากร
ของบริษัท ให้ความส�าคัญกับ
ผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิด
ต่อเด็กหรือไม่

ก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้ความส�าคัญกับสิทธิเด็ก

ก�าหนดมาตรฐานและติดตามผลการปล่อยมลพิษ โดยให้ความส�าคัญกับความอ่อนไหวของเด็ก 
ต่อผลกระทบจากภาวะขาดแคลนทรพัยากร มลภาวะ และระดบัความเป็นพษิในสภาพแวดล้อม 
รวมถึงท�าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของเด็ก
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เกณฑ์ประเมินหลัก การด�าเนินงาน
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42
มีกระบวนการบ่งชี้ ประเมิน 
และติดตามผลความเสี่ยงและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ท่ีมต่ีอเดก็และสตรทีีอ่ยูร่ะหว่าง
ตั้งครรภ์หรือไม่

ใช้วธิกีารท่ีเป็นมติรต่อเดก็ ในการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและการออกแบบพืน้ทีป่ฏบิตัิ
งาน หากพื้นที่ซึ่งก�าหนดไว้ อยู่ใกล้โรงเรียน สนามเด็กเล่น บริเวณรวมกลุ่มของเด็ก ๆ เส้นทาง
ไปและกลบัจากโรงเรยีน สนามกฬีา หรือบรเิวณทีเ่ด็ก ๆ  ท�ากจิกรรมด้านวัฒนธรรม ให้พจิารณา
เลือกพื้นที่อื่นที่อยู่ห่างออกไป

43
มกีลไกรบัร้องทกุข์ทีเ่ป็นทางการ
เพื่อรับข้อร้องเรียน สอบสวน
หาข้อเท็จจริง และสนองตอบ
ต่อการร้องเรยีนเกีย่วกับความ
เสี่ยงและผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อม ทีม่ต่ีอเดก็และสตรี
ที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่

เผยแพร่กลไกและช่องทางรับร้องทุกข์ของบริษัทให้ลูกจ้าง สมาชิกของชุมชน ผู้จัดหาวัตถุดิบ 
ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รับทราบ เพื่อแจ้งเหตุความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่มีต่อเด็กและสตรีที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์

ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากลไกรับร้องทุกข์ของบริษัท เปิดกว้างส�าหรับเด็กและผู้ที่สามารถแจ้งเหตุ
แทนเดก็ เช่น สมาชกิของชมุชน องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิน่ และเจ้าหน้าทีข่องหน่วยราชการ 
การมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน และช่องทางอินเตอร์เนตส�าหรับการแจ้งเหตุ รวมถึงการจัด
พืน้ท่ีรบัแจ้งเหตผุ่านองค์กรพฒันาเอกชนจะเป็นประโยชน์มาก อกีทัง้ให้ค�านงึถงึระดบัการศกึษา
และภาษาท้องถิ่นด้วย

การจัดหาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและที่ดิน

การครอบครองหรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ที่ดิน ป่า น�้าจืด และทรัพยากรทางทะเลของบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อเด็ก ๆ 
และชุมชน ตัวอย่างเช่น ครอบครัวในชนบทที่มีบ้านส�าหรับคุ้มแดดคุ้มฝน มีที่ดินส�าหรับปลูกผัก และสามารถหาของป่ามาเป็น
เครื่องยังชีพ ย่อมไม่ตกอยู่ในวงจรแห่งความอดอยากยากจน อีกท้ังหากบริษัทเข้าครอบครองท่ีดินซึ่งเดิมเป็นท่ีตั้งของโรงเรียน 
สถานีอนามัย หรือสนามเด็กเล่น ผลกระทบต่อเด็ก ๆ ในชุมชนก็ยิ่งเห็นได้ชัดขึ้น

การใช้น�้าจืดอย่างไม่รับผิดชอบของบริษัทจากแหล่งต้นน�้า สามารถสร้างภาวะขาดแคลนน�้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และน�้า
เพื่อการเกษตรให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่ปลายน�้าได้ ส่วนการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างเกินขนาด ก็สามารถท�าลายวิถีชีวิตของชุมชน
ตามชายฝั่งทะเลได้

รากฐานส�าคัญของชีวิตครอบครัวและพัฒนาการของเด็กคือการมีบ้านท่ีมั่นคง และส�าหรับพื้นที่ชนบทก็รวมถึงการมีท่ีดินท�ากิน
ด้วย โดยเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการก้าวพ้นจากวงจรความยากจนของครอบครัว และเป็นเสาหลักของสิทธิในการมีมาตรฐานชีวิตที่
ดีของเด็ก โดยเฉพาะกับเด็ก ๆ ในภาคเกษตรหรือภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่ต้องพึ่งพาที่ดิน

ในการจัดหาและใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคาร ด�าเนินโครงการ ท�าเหมืองแร่ขนาดใหญ่ หรือก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทต่าง ๆ  
ต้องเผชิญกับการจัดการที่ซับซ้อนมาก โดยแม้ว่าบริษัทเหล่านี้ได้ตระหนักถึงข้อท้าทายต่าง ๆ  ทางสังคมมากขึ้น แต่ก็อาจมองข้าม
ผลกระทบต่อเด็ก ๆ  ซึ่งอธิบายความต้องการของตนภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นได้ยาก และหาที่พึ่งในการเรียกร้องสิทธิได้ยากหรือ
ไมไ่ด้เลย เนื่องจากตวัแทนส่วนใหญ่ของชมุชนทีเ่ข้าเจรจากบับริษทัมกัเป็นผูช้าย ส่วนสตร ีเยาวชน และเด็กมกัถูกมองข้าม ปัญหา
นี้ยิ่งรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นส�าหรับเด็ก ๆ ที่เป็นลูกหลานของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง

ส�าหรับหลายประเทศซึ่งกฎหมายด้านการจดทะเบียนหรือประเพณีรับรองสิทธิถือครองที่ดินขาดความสมบูรณ์ หรือไม่มีกฎหมาย
ด้านนี้เลย สตรีและเด็ก โดยเฉพาะเด็กหญิงย่อมตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบ เพราะมักถูกปฏิเสธสิทธิในมรดก ส่งผลให้กรรมสิทธิ์
ที่ดินในประเทศเหล่านั้น ตกอยู่ในมือของผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติทางเพศ
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ในการด�าเนินมาตรการเหล่านั้น บริษัทสามารถป้องกันหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ถูกย้ายจากบ้านเดิม ด้วยการสร้าง
ความตระหนักถึงผลกระทบต่อเด็ก รวมถึงก�าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของบรรษัทการเงินระหว่าง
ประเทศ 16

16  บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation), ‘IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability’, 
Washington, D.C., 1 January 2012.

ค่าเวนคืนหรือเงินที่ได้รับจากการขายที่ดิน มักมีจ�านวนไม่พอให้ครอบครัวอาศัยอยู่ใกล้บ้านเดิม จึงต้องย้ายไปตั้งรกรากในพื้นที่
ชายขอบซึ่งอาจไม่มีโรงเรียน สถานบริการด้านสุขภาพ แหล่งท�ากิน ฯลฯ ครอบครัวที่ขาดกรรมสิทธิ์ระยะยาวในบ้านหรือที่ดินที่
ย้ายไปตั้งรกรากใหม่ ย่อมเสี่ยงกับการถูกขับไล่ซ�้า ท�าให้คุณภาพชีวิตต�่าลงและอาจสร้างบาดแผลในใจของเด็ก ๆ 

การถกูบงัคบัให้ย้ายออกจากทีอ่ยูอ่าศยัเดมิ เป็นการลดิรอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิท่ีครอบครวัมอียูไ่ม่ว่ามากหรอืน้อย อกีทัง้เป็นการ
ลิดรอนสิทธิการรับมรดกของเด็ก ๆ ซึ่งส่งอาจส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพทางอารมณ์ของเด็กเหล่านี้ มีรายงานมากมายที่ยืนยันว่า
เด็กหญิงและสตรีได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไล่ที่มากกว่ากลุ่มอื่น เพราะต้องเสี่ยงกับความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรง
ทางเพศ และการเลือกปฏิบัติทางเพศ ซึ่งข้อสุดท้ายนี้ท�าให้พวกเธอถูกปิดกั้นโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม

การถูกลิดรอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นปัญหาใหญ่ส�าหรับเด็กที่ถูกทิ้งไว้กับบ้านโดยพ่อแม่ที่ต้องอพยพไปหางาน เด็กที่เป็น
ลูกหลานของกลุ่มชาติพันธ์พื้นเมือง และเด็กที่เป็นหัวหน้าครอบครัว โดยเด็กในกลุ่มสุดท้ายนี้อาจถูกญาติหรือสมาชิกในชุมชน
ยดึทรพัย์สนิ ด้วยข้ออ้างว่าเพือ่น�าไปช่วยจัดการให้ในฐานะผูคุ้ม้ครอง แต่กลบัขายหรอืให้เช่าทรพัย์สนินัน้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
ทัง้นี ้การไม่มบ้ีานเป็นปัจจยัส�าคญัทีผ่ลกัไสเดก็ให้ต้องท�างานและใช้ชวีติแบบเร่ร่อน จนเสีย่งกบัการสญูสิน้สทิธด้ิานความปลอดภยั 
การศึกษา สุขภาพ และอาจถึงขั้นเสียสิทธิในการมีชีวิตรอด
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44
บริษทัมนีโยบายด้านการจดัหา
และใช้ประโยชน์จากท่ีดนิ ทีใ่ห้
ความส�าคัญกับความอ่อนไหว
ของเด็กจากผลกระทบหรือไม่ 
ซึ่งรวมถึงการย้ายผู้อาศัยเดิม 
การจัดพื้นที่รองรับ และการ
จ่ายค่าชดเชย

บริษัทควรมุ่งให้เด็ก ๆ มีความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว โดยน�ามาตรฐานสากลและวิธีการที่ได้รับ
การยอมรับ มาปรับใช้ในมาตรการย้ายและจัดพื้นที่รองรับประชากร จัดสรรบ้านใหม่และ
ให้บริการพื้นฐาน รวมถึงในการขอทะเบียนบ้านใหม่และเอกสารส�าคัญ ๆ 

ในการด�าเนินมาตรการเหล่านั้น บริษัทสามารถป้องกันหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่
ถูกย้ายจากบ้านเดิม ด้วยการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อเด็ก รวมถึงก�าหนดตัวชี้วัด
ที่สะท้อนถึงมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ 16

45
มีกระบวนการบ่งชี้ ประเมิน 
และติดตามผลความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อเด็ก อันเกิดจาก
การจดัหาทีด่นิ การใช้ประโยชน์
จากท่ีดินและทรพัยากรธรรมชาติ 
การย้ายและจัดพ้ืนที่รองรับ
ประชากรหรือไม่ 

ตรวจสอบให้ม่ันใจว่าสิทธขิองเดก็และสตรไีด้รบัการคุม้ครองจากมาตรการจัดหาทรพัยากรธรรมชาติ
และทีด่นิของบรษิทั โดยต้องท�าความเข้าใจอย่างถีถ้่วนถึงข้อกฎหมายทีซ่บัซ้อนเกีย่วกบัเอกสาร
สิทธิ์ ประเภทของการครอบครอง ประเพณีปฏิบัติ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ของเด็กและสตรี

ให้ยึดข้อปฏิบัติด้านการรับมรดกทรัพย์สินและที่ดินตามมาตรฐานสากล เพื่อปกป้องเด็ก 
โดยเฉพาะเด็กหญิง ไม่ให้สูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินจากมรดก

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเด็กและครอบครัวที่ถูกย้ายจากบ้านเดิม ได้รับบ้านใหม่ที่เหมาะสม พร้อม
ด้วยทะเบียนบ้าน เอกสารส�าคัญ และการเข้าถึงบริการพื้นฐานอย่างไม่ขาดช่วง เช่น โรงเรียน 
สถานีอนามัย น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค สุขาภิบาล และบริการขนส่ง ทั้งนี้ บ้าน ที่ดิน และ
ประเภทเอกสารสิทธิที่ดินของพืน้ทีใ่หม่ ไม่ควรมีคุณภาพต�่ากว่าพื้นทีอ่าศัยเดิมของพวกเขา โดย
ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าเด็ก ๆ ได้รับเอกสารส�าคัญส�าหรับการสมัครเข้าโรงเรียนในพื้นที่ใหม่ 
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46
มกีลไกรบัร้องทกุข์ทีเ่ป็นทางการ
เพื่อรับข้อร้องเรียน สอบสวน
หาข้อเท็จจริง และสนองตอบ
ต่อการร้องเรยีนเกีย่วกับความ
เสี่ยงหรือผลกระทบต่อเด็ก 
อันเกิดจากการจัดหาที่ดิน 
การใช้ประโยชน์จากที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การย้าย
และจัดพื้นท่ีรองรับประชากร
หรือไม่

เผยแพร่กลไกและช่องทางรับร้องทุกข์ของบริษัทให้ให้ลูกจ้าง ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ให้บริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  รับทราบ เพื่อแจ้งเหตุเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อเด็ก อันเกิด
จากการจัดหาที่ดิน การใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ การย้ายและจัดพื้นที่
รองรับประชากร

ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากลไกรับร้องทุกข์ของบริษัท เปิดกว้างส�าหรับเด็กและผู้ที่สามารถแจ้งเหตุ
แทนเดก็ เช่น สมาชกิของชมุชน องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิน่ และเจ้าหน้าทีข่องหน่วยราชการ 
การมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน และช่องทางอินเตอร์เนตส�าหรับการแจ้งเหตุ รวมถึงการ
จัดพื้นที่รับแจ้งเหตุผ่านองค์กรพัฒนาเอกชนจะเป็นประโยชน์มาก อีกทั้งให้ค�านึงถึงระดับ
การศึกษาและภาษาท้องถิ่นด้วย

ให้พิจารณามาตรการสร้างแรงจูงใจ ด้วยการก�าหนดรางวัลส�าหรับลูกจ้างที่น�าข้อร้องเรียน
ในพื้นที่มาแจ้งให้ทราบ เพ่ืออ�านวยให้ข้อร้องเรียนเหล่านั้นได้รับการพิจารณาตามกฎหมาย 
โดยความโปร่งใสเช่นนี ้เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการด�าเนนิธรุกจิด้วยความรับผดิชอบต่อสงัคม

ข้อแนะน�าในการรายงาน GRI ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
ข้อมูล

ที่เกี่ยวกับเด็ก
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ตัวชี้วัด (Indicators):
GRI 413: ชุมชนท้องถิ่น

การประกอบธุรกิจที่ได้ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม มีการประเมินผลกระทบและ
โครงการพัฒนา:
413-1
อตัราส่วนร้อยละของการประกอบธรุกจิทีไ่ด้ให้ชมุชนท้องถิน่มส่ีวนร่วม มกีารประเมนิ
ผลกระทบและโครงการพัฒนา รวมถึงการได้ประโยชน์จาก
- การประเมินผลกระทบทางสังคมรวมถึงการประเมินผลกระทบด้านความสัมพันธ์

ชาย-หญิงที่ซึ้นอยู่กับกระบวนการมีส่วนร่วม
- การประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและการตดิตามผลใน ระหว่างการปฏิบตังิาน
- การเปิดเผยผลการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อสาธารณชน
- โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
- แผนการเข้ามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามที่ปรากฏในแผนภูมิความสัมพันธ์

ของผู้มีส่วนได้เสีย 
- คณะกรรมชุมชนท้องถิ่นและกระบวนการที่หลากหลายรวมถึงกลุ่มเปราะบาง
- สภาแรงงาน คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกลุ่มตัวแทน

คนงานเพื่อรับมือกับผลกระทบด้านต่าง ๆ
- กระบวนการร้องทุกข์อย่างเป็นทางการของชุมชนท้องถิ่น

แยกกลุ่มตามการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่น การ
ประเมินผลกระทบ และ
โครงการพัฒนาที่มีการ
พิจารณาสิทธิเด็กและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนการ
ได้มาและการใช้ที่ดิน
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การประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบด้านลบต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างมีนัยะส�าคัญทั้งที่
เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น:
413-2 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและ
หญิงทุกคน โดยเฉพาะท่ียากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดิน
และอสังหาในรูปแบบอื่น มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และ
บริการทางการเงินซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก และ SDG ข้อที่2.3 เพิ่มผลิต
ภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาการรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพื้นเมือง 
เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวม
ถงึการเข้าถงึทีด่นิและทรพัยากรและปัจจยัน าเข้าในการผลติ ความรู ้บรกิารทางการเงนิ 
ตลาด และโอกาสส�าหรบัการเพ่ิมมลูค่าและการจ้างงานนอกฟาร์ม อย่างปลอดภยัและ
เท่าเทียม ภายในปี 2573)
ก. การประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบด้านลบต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างมีนัยะส�าคัญทั้งที่

เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
- สถานประกอบการ
- ผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยส�าคัญท้ังท่ีเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจริงหรือ

ที่อาจเกิดขึ้น

GRI 308: การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของผู้จัดหาวัตถุดิบ

ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานและการด�าเนินการที่เกิดขึ้น: 
308-2 
ก. จ�านวนผู้จัดหาวัตถุดิบที่ได้รับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ข. จ�านวนผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส�าคัญท้ังท่ี

เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น
ค. ผลกระทบด้านลบทางสิง่แวดล้อมอย่างมนียัส�าคญัทัง้ทีเ่ป็นผลกระทบทีเ่กดิขึน้จรงิ

หรือที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
ง. อัตราส่วนร้อยละของผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อมอย่าง

มีนัยส�าคัญทั้งที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นซึงได้รับการเห็นพ้อง
ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอันเป็นผลมาจากการประเมิน

จ. อัตราส่วนร้อยละของผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีนัยส�าคัญทั้งที่เป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจริงหรือท่ีอาจเกิดขึ้นซึ่งได้สิ้นสุดความ
สัมพันธ์อันเป็นผลมาจากการประเมิน และระบุสาเหตุว่าท�าไม

เปิดเผยข้อมลูผลกระทบส่ิง
แวดล้อมเฉพาะทีม่ต่ีอสทิธิ
เด็ก 

ระบุข ้อมูลผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจมี
ผลกระทบต่อสิทธเิดก็และ
การด�าเนินการที่เกิดข้ึน 
เช่น การใช้ที่ดินและ
การจัดหาที่พักใหม่ให้
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GRI 307: การไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม:
307-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ และสร้างหลกัประกันว่าจะมีการเข้าถงึความยตุธิรรมอย่างเท่าเทยีมแก่ทกุคน)
ก. ค่าปรบัในจ�านวนทีม่นียัส�าคญัและการใช้บทลงโทษทีม่ไิด้เป็นตวัเงนิกรณทีีไ่ม่ปฏบิตัิ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในแง่ของ 
- มูลค่ารวมที่เป็นตัวเงินของค่าปรับในจ�านวนที่มีนัยส�าคัญ
- จ�านวนรวมของบทลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงิน
- กรณีที่เกิดขึ้นจากกลไกการระงับข้อพิพาท

ข. หากองค์กรไม่ได้ระบุบทลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงินกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็ให้อธิบายสั้น ๆ ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว 

ดูหัวข้อ การบริหารจัดการ ที่อยู่ในหลักการข้อที่ 1

แยกกลุม่ค่าปรบัทีเ่กีย่วข้อง
กับผลกระทบต่อสิทธิเด็ก

หลักการข้อท่ี 8 เคารพและส่งเสริมสิทธิเด็ก ในการวางระบบรักษาความปลอดภัย
ส�าหรับธุรกิจ

เนื้อหาของหลักการข้อนี้ต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษส�าหรับบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจคาบเกี่ยวกับปัจจัยดังต่อไปนี้

• พื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง และบริเวนที่เสี่ยงต่อเหตุปะทะ
• พื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล
• พื้นที่ซึ่งมีสถิติอาชญากรรมสูง
• พื้นที่ซึ่งรัฐบาลจ�าเป็นต้องใช้กองก�าลังรักษาความปลอดภัย
• ประเทศซึ่งไม่มีกระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน

ท่านสามารถหาแหล่งข้อมูลส�าหรับแต่ละประเทศได้ในภาคผนวก

บริษทัทีจ่ดัระบบรักษาความปลอดภัยให้กับการด�าเนินธุรกิจ บุคลากร และทรัพยส์ินของตน ต้องสรา้งหลักประกันดา้นการเคารพ
ต่อสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยการสร้างหลักประกันนี้เป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับบริษัทต่าง ๆ  ที่ด�าเนินธุรกิจ
ในพื้นท่ีความขัดแย้งหรือไม่ม่ันคงอันเนื่องจากห้าปัจจัยท่ีระบุไว้ข้างต้น ซ่ึงได้แก่บริษัทในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ภาคธุรกิจ
เดินเรือและขนส่ง และกลุ่มธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัย
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การรับรองหลักการปฏิบัติตามความสมัครใจว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชน (Voluntary Principles on 
Security and Human Rights) เมื่อปี พ.ศ. 2543 และการร่วมลงนามของบรรดาบริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยใน
จรรยาบรรณสากลส�าหรับภาคเอกชนผูใ้ห้บรกิารรกัษาความปลอดภยั (International Code of Conduct for Private Security 
Service Providers)17 เมื่อปี พ.ศ. 2553 สะท้อนถึงความก้าวหน้าในแง่คิดของบริษัทต่าง ๆ เก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการของตน

การวางระบบรักษาความปลอดภัยมีองค์ประกอบหลักสองข้อที่ต้องให้ความส�าคัญ คือ

1. บริษัทต้องสร้างหลักประกันไม่ให้มีการรับสมัครหรือใช้เด็กปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท้ังโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
ผูใ้ห้บรกิารรกัษาความปลอดภยั นัน่คือ เดก็ ๆ  ต้องไม่ถกูใช้เพือ่ความมุง่หมายทางทหาร และไม่ควรถูกผูใ้ห้บรกิารรกัษาความ
ปลอดภัยใช้ท�างานใด ๆ เช่น งานด้านอาหาร งานจัดส่งสิ่งของ งานบริหาร งานจารกรรม ฯลฯ 

2. ในกรณทีีเ่จ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัพบปะกบัเดก็ บรษัิทต้องห้ามใช้การลงโทษทางร่างกายหรอืละเมดิต่อเดก็โดยเด็ดขาด
ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีการพบปะกับเยาวชนและเด็กในขณะที่มีบาทบาทต่าง ๆ เช่น 
เป็นสมาชิกครอบครัวของลูกจ้าง เป็นสมาชิกของชุมชน เป็นพยานหรือเหยื่อของอาชญากรรม รวมถึงเป็นผู้ต้องหาของ
การกระท�าความผิดในเขตพื้นที่ของบริษัท เด็กเสี่ยงต่อการถูกละเมิด ข่มขู่ และรังควาญ เนื่องจากมีอายุน้อยและอ่อนแอ 
ดังนั้น บริษัทจึงต้องให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการเคารพสิทธิเด็กในการวางระบบรักษาความปลอดภัย

17  The International Code of Conduct for Private Security Service Providers เป็นความร่วมมือหลายฝ่ายซึ่งถูกเรียกประชุมโดยรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ และ
ดูแหล่งข้อมูล รวมถึงจรรยาบรรณฉบับสมบูรณ์ในภาษาต่าง ๆ ได้ที่ www.icoc-psp.org.

เกณฑ์ประเมินหลัก การด�าเนินงาน

เก
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47
บรษิทัมนีโยบายด้านงานรกัษา
ความปลอดภยัทีใ่ห้ความส�าคญั
กับสิทธิเด็กหรือไม่

บริษทัควรผนวกมิตด้ิานสทิธเิดก็เข้าในนโยบายด้านงานรกัษาความปลอดภยัและด้านสทิธมินษุยชน 
โดยให้ความส�าคัญกับ
• การห้ามรับสมัครหรือใช้เด็กปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน

ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ เด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี ต้องไม่ถูกใช้เพื่อความมุ่งหมาย
ทางทหาร และไม่ควรถกูผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยใช้ท�างานใด ๆ  เช่น งานด้านอาหาร 
งานจัดส่งสิ่งของ งานบริหาร งานจารกรรม ฯลฯ 

• การก�าหนดจรรยาบรรณห้ามใช้การลงโทษทางร่างกายหรือละเมิดต่อเด็กอย่างเด็ดขาด 
โดยก�าหนดบทลงโทษส�าหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ 

48
มีกระบวนการบ่งชี้ ประเมิน 
และติดตามผลความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อเด็ก อันเกิดจาก
ระบบงานรกัษาความปลอดภยั
ของบริษัทหรือไม่

ท�าการประเมินความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิเด็ก ซึ่งรวมถึง
• การบ่งชีถ้งึความไม่ปลอดภยัจากปัจจยัทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม หรอืภาวะไม่ปลอดภยั

ที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะในบางชุมชนหรือในสถานที่บางแห่ง
• การประเมนิความเสีย่งจากความรนุแรง โดยปรกึษากบัภาคประชาสงัคม รฐับาลของประเทศ

ทีต้ั่งส�านกังานใหญ่บรษิทั และรฐับาลของประเทศทีบ่รษิทัด�าเนนิธรุกิจ เพือ่ให้เข้าใจมากขึน้
ถึงความเสี่ยงจากความรุนแรง

• การศึกษาข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย 
หน่วยงานกึ่งทหาร หน่วยงานต�ารวจในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ รวมถึงหาข้อมูล
ด้านความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ ไม่ควรเชื่อข้อมูลทางการ
เพียงด้านเดียว แต่ให้สอบถามชุมชนในวงกว้างมาประกอบด้วย

• การบังคับใช้กฎหมาย โดยพิจารณาขีดความสามารถของหน่วยงานต�ารวจ อัยการ และ
ศาล ในการน�าตัวผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนมาด�าเนินคดีและรับโทษ
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หลักการปฏิบัติตามความสมัครใจว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชน

หลักการนี้มุ่งให้แนวทางแก่บริษัทต่าง ๆ ในการปกป้องการด�าเนินธุรกิจและสถานประกอบการของตน ควบคู่ไปกับการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐาน ภายใต้ความริเริ่มของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และนอร์เวย์ 
ในปี พ.ศ. 2543 หลกัการดงักล่าวถกูจดัท�าขึน้เพือ่สนองตอบข้อกล่าวหาด้านการละเมิดสทิธมินษุยชน ท่ีกระท�าโดยบรษิทัให้บรกิาร
รกัษาความปลอดภยัในอตุสาหกรรมเหมอืงแร่ และนบัแต่นัน้มา หลักการนีไ้ด้ก่อให้เกดิเวทีร่วมหารือแบบพหภุาค ีซ่ึงใช้กระบวนการ
ตรวจสอบสถานะและโปร่งใส เพือ่ก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของหน่วยรกัษาความปลอดภยัภาครฐั บรษิทัให้บริการรักษา
ความปลอดภัย และเอกชนผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย

เกณฑ์ประเมินหลัก การด�าเนินงาน
เก
ณ

ฑ์ป
ระ

เม
ินห

ลัก

49
เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
ได้รบัการฝึกอบรมด้านสทิธเิดก็ 
งานคุ้มครองเด็ก รวมถึงวิธีที่
ถูกต้องในการสื่อสาร ปฏิบัติ 
และใช้ก�าลงั ภายใต้สถานการณ์
ทีเ่ดก็ตกเป็นเหยือ่หรอืประจกัษ์
พยานของการท�าผิดกฎหมาย 
หรอืตกเป็นผู้ต้องหาว่าได้ท�าความ
ผิดในเขตพ้ืนท่ีของบริษัทหรือ
ไม่

อธิบายผลทางกฎหมายจากการกระท�าผิดต่อเด็ก ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัท 
และของผูใ้ห้บรกิารรกัษาความปลอดภยัรบัทราบ รวมถงึฝึกอบรมให้พวกเขาคุ้นเคยกบัสถานการณ์
จ�าลอง และระเบียบปฏิบัติที่ต้องยึดถือเพื่อหลีกเลี่ยงการกระท�าที่เข้าข่ายความผิดดังกล่าว

การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั ควรเน้นการเคารพสทิธเิดก็และการบงัคบัใช้มาตรการ
คุม้ครองเดก็ รวมถงึให้ความรูเ้กีย่วกบัปฏกิริยิาของเด็กภายใต้ภาวะกดดนั วธิสีือ่สารกบัเดก็ และ
วิธีเข้าใกล้เด็กที่เป็นผู้กระท�าผิด เหยื่อ หรือประจักษ์พยานของการกระท�าผิด 
 
การฝึกอบรมท่ีมีความส�าคัญมาก คือการฝึกฝนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในกรณีเผชิญหน้ากับเด็ก
ที่กระท�าผิด เพราะห้ามใช้ก�าลังเข้าจับกุม เว้นแต่เมื่อใช้มาตรการอื่น ๆ แล้วไม่ได้ผล โดยให้ใช้
ก�าลงัควบคมุตวัเด็กได้เป็นเวลาสัน้ทีส่ดุเท่านัน้ และห้ามเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยับงัคับเดก็ 
ให้รับใช้เป็นการส่วนตัวโดยไม่จ่ายค่าตอบแทน

50
มกีลไกรบัร้องทกุข์ทีเ่ป็นทางการ
เพื่อรับข้อร้องเรียน สอบสวน
หาข้อเท็จจริง และสนองตอบ
ต่อการร้องเรยีนเกีย่วกับความ
เสี่ยงหรือผลกระทบต่อเด็ก 
อันเกิดจากงานรักษาความ
ปลอดภัยของบริษัทหรือไม่

เผยแพร่กลไกและช่องทางรับร้องทุกข์ของบริษัทให้ลูกจ้าง สมาชิกของชุมชน ผู้จัดหาวัตถุดิบ 
ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รับทราบ เพื่อแจ้งเหตุผลกระทบต่อเด็กอันเกิดจาก
งานรักษาความปลอดภัยของบริษัท

ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากลไกรับร้องทุกข์ของบริษัท เปิดกว้างส�าหรับเด็กและผู้ที่สามารถแจ้งเหตุ
แทนเดก็ เช่น สมาชกิของชมุชน องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิน่ และเจ้าหน้าทีข่องหน่วยราชการ 
การมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน และช่องทางอินเตอร์เนตส�าหรับการแจ้งเหตุ รวมถึงการ
จัดพื้นที่รับแจ้งเหตุผ่านองค์กรพัฒนาเอกชนจะเป็นประโยชน์มาก อีกทั้งให้ค�านึงถึงระดับ
การศึกษาและภาษาท้องถิ่นด้วย

หากเกิดอาชญากรรมต่อเดก็ในเขตพืน้ท่ีของบรษิทั โดยผูก่้อเหตเุป็นเจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั
หรอืบคุลากรอืน่ของบรษิทั ให้แจ้งเหตตุ่อหน่วยราชการทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ สนบัสนนุงานสบืสวน
ด้วยการให้ข้อมลู และมอบหมายให้บคุลากรทีผ่่านการฝึกอบรมวธิพีดูคยุหรอืท�างานร่วมกบัเดก็ 
รับหน้าที่ช่วยเหลือเด็กผู้เป็นเหยื่ออาชญากรรมนั้น
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หลักการปฏิบัติตามความสมัครใจว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชน ครอบคลุม 3 ประเด็นคือ

1.  การประเมนิความเสีย่ง – เป็นขัน้ตอนส�าคญัยิง่ต่อความปลอดภยัของพนกังานบรษิทั ชมุชนท้องถิน่ และทรพัย์สนิ ในขัน้ตอน
นี ้บริษทัจงึต้องศึกษาข้อมลูสถติด้ิานสทิธมินุษยชน ศกึษาปัญหาเกีย่วกบังานขนย้ายวสัดอุุปกรณ์ วเิคราะห์ปัญหาความรนุแรง
และความขัดแย้ง รวมถึงขีดความสามารถของต�ารวจ อัยการ และศาลอย่างถี่ถ้วน

2.  ความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม – ภายใต้กรอบงานรักษาความปลอดภัยให้กับสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นความรับผิดชอบหลัก
ของรัฐบาล บทบาทของบรษิทัต่าง ๆ  คือการส่งเสรมิ คุม้ครอง และลดปัญหาการละเมดิสทิธิมนษุยชน โดยพจิารณาผลกระทบ 
ต่อชุมชนจากประเภท ก�าลังคนที่ใช้ และงานรักษาความปลอดภัยของตน ทั้งนี้ บริษัทควรร่วมหารือกับหน่วยรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ จดบันทึก และท�ารายงานเหตุละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างสม�่าเสมอ

3.  ความปลอดภัยของเอกชน – ในกรณีที่การรักษาความปลอดภัยจากภาครัฐให้การคุ้มครองไม่เพียงพอ บริษัทอาจต้องจ้าง
ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีการร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย 
โดยตัง้เงือ่นไขในสัญญาจ้างให้ผูใ้ห้บรกิารต้องใช้ความเชี่ยวชาญและเทคนคิระดับสงูในการท�างาน จดบนัทกึและรายงานเหตุ
ละเมดิทีเ่กดิจากเจ้าหน้าทีข่องตน ปฏิบัตติามนโยบายบรษิทั กฎหมายและมาตรฐานวชิาชีพของประเทศ และหลกัการปฏบิตัิ
ตามความสมัครใจว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด โดยบริษัทสามารถเลิกสัญญาจ้าง 
หากผู้ให้บริการกระท�าผิดเงื่อนไขเหล่านี้ 

แหล่งข้อมูล: Voluntary Principles on Security and Human Rights, (www.voluntaryprinciples.org/resources, 2013)

ข้อแนะน�าในการรายงาน GRI ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน
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GRI 410: วิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัย

บุคลากรด้านความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในเรื่องนโยบาย
หรือขั้นตอนต่าง ๆ
410-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตาย
ที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ)
ก. อัตราส่วนร้อยละของบุคลากรด้านความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมอย่าง

เป็นทางการในเรื่องนโยบายหรือขั้นตอนต่าง ๆ  ขององค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
หรือขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงและการน�าไปใช้ในด้านความปลอดภัย 

ข. ข้อก�าหนดการฝึกอบรมมีผลบังคับใช้กับองค์กรภายนอกที่จัดหาบุคลากรด้าน
ความปลอดภัยหรือไม่

แยกกลุ่มการฝึกอบรมที่
พิจารณาเรื่องสิทธิเด็ก 
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หลักการข้อท่ี 9 ช่วยคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัย
พิบัติต่าง ๆ

เนื้อหาของหลักการข้อนี้ต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษส�าหรับบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจคาบเกี่ยวกับปัจจัยดังต่อไปนี้

• ชนิดของภัยพิบัติที่ประสบ (ภัยน�้าท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว และพายุ) 
• ภาวะไร้เสถียรภาพหรือการปราบปรามทางการเมือง
• การอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้ง โดยเด็ก ๆ  เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากความรุนแรงที่ขยายวงกว้าง หรือจากสาเหตุอื่น ๆ
• การอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีอัตราการขาดอาหารและขาดโภชนาการในระดับสูง
• การอยู่ในกลุ่มอุตสาหรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นอันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติจากการกระท�าของมนุษย์

ท่านสามารถหาแหล่งข้อมูลส�าหรับแต่ละประเทศได้ในภาคผนวก

สถานการณ์ฉุกเฉินส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็กอย่างรุนแรง ท�าให้เด็ก ๆ เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ขาดอาหาร ประสบความรุนแรง และ
ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบมากขึ้น โดยกลุ่มท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ เด็กพิการ เด็กที่พลัดจากบ้าน เด็กอพยพ 
เด็กที่ถูกแยกจากครอบครัว เด็กที่ขาดผู้ดูแล และเด็กที่เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อย โดยเด็กชาย
และเด็กหญิงอาจได้รับผลกระทบต่างกัน ยิ่งกว่านั้น ภัยพิบัติและความขัดแย้งสามารถท�าเด็กทั้งหมดในรุ่นนั้นไม่ได้รับการศึกษา 
และเติบโตขึ้นเป็นกลุ่มชนที่ไม่เหมาะส�าหรับการจ้างงาน

พื้นที่ซึ่งเกิดความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ พื้นที่ซึ่งเกิดความวุ่นวายทางการเมืองได้ง่าย และพื้นที่อื่น ๆ ที่ประสบสถานการณ์ฉุกเฉิน
นั้น อาจเอื้ออ�านวยให้กับการด�าเนินธุรกิจหรือเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับบางบริษัท บริษัทเหล่านี้จึงต้องตระหนักว่าสถานการณ์
เช่นนั้นเพิ่มความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจ�าเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบสถานะเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก

บริษทัจ�านวนมากให้การสนบัสนนุงานบรรเทาทกุข์ผูป้ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเช่น น�า้ท่วม แผ่นดนิไหว และพาย ุทัง้ในชุมชน
ใกล้สถานประกอบการหรือในพื้นที่อื่น ในการนี ้บรษิัทควรสรา้งหลกัประกันวา่ปฏิบตัิการชว่ยเหลือเดก็ ๆ  เปน็การด�าเนินงานรว่ม
กับรัฐบาลและองค์กรนานาชาติด้านมนุษยธรรม

อบุตัเิหตจุากการด�าเนนิธรุกจิสามารถสร้างความเสยีหายร้ายแรงต่อส่ิงแวดล้อม ภายใต้สถานการณ์ฉกุเฉนิเช่นนัน้ บรษัิทควรสร้าง
หลักประกันว่าสิทธิของเด็ก ครอบครัว และชุมชน จะได้รับการเคารพในการวางแผนส�ารองส�าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและ
การเยียวยา

ความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ

เมื่อเทียบกับคนกลุ่มอ่ืน เด็กและสตรีได้รับความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งกันด้วยอาวุธมากเป็นพิเศษ บริษัทที่ด�าเนิน
ธุรกิจภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว จึงควรตระหนักในข้อนี้ เมื่อเกิดความขัดแย้งกันด้วยอาวุธขึ้น ประชาชนต้องเสี่ยงกับการ
ถกูละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างร้ายแรงโดยรฐับาล กองทัพ หรอืกองก�าลงัตดิอาวธุ และความเสีย่งดงักล่าวจะยิง่สงูขึน้หากภาคธรุกจิ
ร่วมสมคบด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ท�าธุรกรรมทางการเงิน จ�าหน่ายเพชร หรือจ�าหน่ายสินแร่ อาจช่วยเพิ่มความเข้มแข็งของ
กลุ่มติดอาวุธโดยไม่ได้เจตนา ส่วนบริษัทที่ให้ความส�าคัญกับชุมชนใดเป็นพิเศษ ก็อาจซ�้าเติมปัญหาการเลือกปฏิบัติ หรือเพิ่ม
ความตึงเครียดระหว่างชุมชน 
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(Special Representative of Secretary General on Children and Armed Conflict)18 
ท�าความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติส�าหรับการด�าเนินธุรกิจในพื้นที่ซึ่งมีความขัดแย้ง19 

18 Office of the UN Special Representative to the Secretary General on Children and Armed Conflict, Children Affected by Conflict, www.un.org/
children/conflict/english/index.html
19 ดูข้อความอ้างอิงที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้า 76
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บรษิทัมกีระบวนการตรวจสอบ
สถานะ เพือ่รับมอืกบัความเส่ียง
ด้านการละเมิดสิทธิเด็กที่เพิ่ม
ข้ึนภายใต้สถานการณ์ความ
ขัดแย้งกันด้วยอาวุธหรือไม่

ในกระบวนการตรวจสอบสถานะภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง ให้ประเมินหรือประเมินซ�้าถึง
ผลกระทบของบริษัทต่อสิทธิเด็ก โดยอาศัยข้อมูลจากกลไกด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือในระดับเดียวกัน ซึ่งรวมถึงรายงานของผู้แทน
พิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยเด็กและสถานการณ์ข้อพิพาททางอาวุธ (Special 
Representative of Secretary General on Children and Armed Conflict)18 

เพ่ิมขีดความสามารถของระบบติดตามผล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสิทธิเด็กและมาตรฐานด้าน
แรงงานจะได้รบัการปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั รวมถงึเตรยีมพร้อมรบัมอืความเสีย่งทีเ่พ่ิมขึน้ของการ
ค้าเด็ก และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กที่ถูกแยกจากครอบครัว

ท�าความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติส�าหรับการด�าเนินธุรกิจในพื้นที่ซึ่งมีความขัดแย้ง19 

รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งให้ความส�าคัญกับ

• การคุม้ครองเด็กจากการถกูเกณฑ์เข้าร่วมกลุม่ติดอาวธุ โดยผูใ้ห้บรกิารรักษาความปลอดภยั
หรือกองทัพแห่งชาติ

• การคุม้ครองเดก็ทีถ่กูแยกจากครอบครวัหรอืญาต ิไม่ให้ตกเป็นเหยือ่ของการค้าเดก็หรอืการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

• การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานเด็กและหลักการอื่น ๆ ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปาทาน
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บริษัทให้ความส�าคัญกับสิทธิ
เด็กหรือไม่ ในการวางแผน
ส�ารองส�าหรบัสถานการณ์ฉกุเฉนิ
ทีเ่กดิจากการด�าเนนิธรุกจิของ
บริษัท 

ประเมินหรือประเมินซ�้าถึงผลกระทบของธุรกิจที่เกิดต่อเด็ก และพิจารณาก�าหนดบทบาทของ
บริษัทภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ในการด�าเนินงานวิเคราะห์จุดอ่อนและวางแผนส�ารอง
ส�าหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การก�าหนดระเบียบปฏิบัติส�าหรับการเตือนภัยและอพยพเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉินขึ้น รวมถึงการฝึกอพยพภายใต้สถานการณ์จ�าลองนั้น บริษัทต้องให้ความส�าคัญ
กับสิทธิและความต้องการของเด็กและสตรีมีครรภ์ที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง

ระบุแหล่งทรัพยากรและความช่วยเหลือที่จ�าเป็นต้องใช้ เพื่อคุ้มครองเด็กภายใต้สถานการณ์ภัย
พิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของบริษัท

สร้างหลกัประกันว่าบริษัทมกีารสือ่สารและสมัพนัธภาพทีดี่กบัหน่วยงานให้ความช่วยเหลอืยามฉกุเฉนิ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ 

เด็ก ๆ ได้รับผลกระทบรุนแรงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งท�าให้เด็ก ๆ พลัดหลงกับครอบครัวได้ง่าย และตกเป็นเหยื่อของการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ แม้กระนั้น งานบรรเทาทุกข์ของภาคเอกชนก็มักไม่ได้ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อความต้องการ
คุ้มครองเด็ก นอกจากนั้น เด็ก ๆ ที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็เสี่ยงต่อความรุนแรง ภาวะขาดโภชนาการ และการล้มป่วย 
โดยโรคหัด โรคท้องร่วง โรคระบบทางเดินหายใจขั้นรุนแรง โรคมาลาเรีย และโรคขาดอาหาร คือสาเหตุหลักที่คร่าชีวิตของเด็กใน
สถานการณ์วิกฤต
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หากเข้าร่วมในงานบรรเทาทกุข์
ระหว่างเกิดภัยพิบัติ บริษัทได้
ยดึแนวปฏิบัตซ่ึิงเป็นท่ียอมรบั
กันหรือไม่ ในการร่วมงานกับ
หน่วยราชการและองค์กรบรรเทา
ทุกข์เพื่อช่วยเหลือเด็ก

ให้สร้างสมัพนัธภาพทีม่ัน่คงกบัองค์กรให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม แม้ว่าบริษัทอาจต้องการ
เลือกวิธีบริจาคสิ่งของหรือส่งพนักงานไปท�าหน้าที่อาสาสมัคร แต่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้น 
การก�าหนดทศิทางปฏบัิตงิานเป็นเร่ืองยากทีส่ดุ ทางเลอืกทีม่กัส่งผลดีกว่ามากจงึเป็นการบรจิาค
เงินให้แก่องค์กรบรรเทาทุกข์ที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์

บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจบางด้าน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์ สื่อสารโทรคมนาคม และ
ขนส่ง สามารถให้บรกิารช่วยเหลืองานบรรเทาทุกข์ได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างย่ิง หากมโีครงสร้าง
ที่ประสานกับงานบรรเทาทุกข์ระดับนานาชาติได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่ควรบริจาคสิ่งของในลักษณะที่
ต้องใช้ค่าขนส่งสงู หรอืผกูพนัให้องค์กรบรรเทาทกุข์ต้องแบกรบัภาระทีไ่ม่จ�าเป็น และส่งผลต้อง
ละมือจากงานที่ส�าคัญกว่า

ข้อแนะน�าในการรายงาน GRI ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
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GRI 102: การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป

การเข้ามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

รายชื่อผู้มีส่วนได้เสีย: 
102-40
ก. รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรก�าหนดให้เข้ามีส่วนร่วม 

การระบุตัวและ คัดเลือกผู้มีส่วนได้เสีย:
102-42
ก. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุตัวและ คัดเลือกผู้มีส่วนได้เสียที่จะให้เข้ามีส่วนร่วม 

แนววิธีที่องค์กรใช้ในการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามีส่วนร่วม:
102-43
ก. แนววธิทีีอ่งค์กรใช้ในการให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีได้เข้ามส่ีวนร่วม รวมถงึความถีใ่นการเข้า

มีส่วนร่วมโดยแยกเป็นประเภทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและให้ระบุว่าการเข้ามี 
ส่วนร่วมครัง้ใดเป็นการเข้ามส่ีวนร่วมเป็นการเฉพาะโดยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เตรียมการรายงานผล 

รายงานหัวข้อและข้อกังวลที่ส�าคัญ:
102-44
ก. รายงานหัวข้อและข้อกังวลที่ส�าคัญซึ่งได้น�ามาพิจารณาจากการให้ผู้มีส่วนได้เสีย

เข้ามีส่วนร่วม รวมถึง:
1. วธิกีารทีอ่งค์กรใช้ในการ ตอบปัญหาและข้อกังวลดังกล่าว รวมถึงการ รายงานผล 
2. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หยิบ ยกประเด็นปัญหาและข้อกังวลดังกล่าว 

ระบใุห้เดก็เป็นกลุม่ ผู้มส่ีวน
ได้เสีย โดย ให้เข้ามีส่วน
ร่วม และร่วมหารือ ระบุ 
ว่าบรษิทัได้หารอื หรอืให้ผู้
มส่ีวนได้ เสยี หรือผูเ้ช่ียวชาญ 
อื่น ๆ เข้ามีส่วน ร่วมใน
เรื่องสิทธิเด็ก หรือไม่ เช่น 
หน่วย งานราชการใน ระดบั
ประเทศ ภาค ประชาสงัคม 
หรอื องค์กรพิทกัษ์สทิธ ิต่าง 
ๆ เป็นต้น
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หลักการข้อท่ี 10 เสริมหนุนบทบาทรัฐและชุมชนในการคุ้มครองสิทธิเด็กและท�าให้เกิด
ผลในทางปฏิบัติ

เนื้อหาของหลักการข้อนี้ต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษส�าหรับบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจคาบเกี่ยวกับปัจจัยดังต่อไปนี้

• การติดสินบน และการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างแพร่หลาย
• การหนภีาษ ี(ใช้วิธกีารผดิกฎหมายเพือ่ไม่ให้ต้องช�าระเงนิภาษ)ี และการหลบเลีย่งภาษ ี(ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพือ่ลดภาระภาษ)ี
• การมีภาคธุรกิจนอกระบบขนาดใหญ่
• ความยากจน ซึ่งน�าไปสู่แนวโน้มของภาวะประชากรขาดการศึกษา และขาดบริการด้านสุขภาพ

ท่านสามารถหาแหล่งข้อมูลส�าหรับแต่ละประเทศได้ในภาคผนวก

สนับสนุนงานจัดเก็บภาษีและงานป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล

รัฐบาลมีหน้าที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก โดยต้องอาศัยงบประมาณจากภาษีอากร ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นและกฎระเบียบที่
หย่อนยาน เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการลงทุน เพราะงบลงทุนส�าหรับโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา และ
สาธารณสุข ถูกเบียดบังไป20 ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เด็กจ�านวนมากถูกลดทอนโอกาสในการมีอนาคตที่ดี ในขณะที่บริษัทต่าง ๆ  
สามารถคุม้ครองเดก็ ๆ  ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตได้ด้วยอ�านาจต่อรองทางการเมอืง สงัคม และเศรษฐกจิอนัทรงพลงัของภาคธรุกจิ

การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

การทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลกัดกร่อนงานด้านสิทธิเด็กของภาครัฐ เพราะไปเพิ่มต้นทุนและลดคุณภาพของบริการสาธารณะด้าน
การศึกษา น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค สุขาภิบาล สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ ส่งผลให้บริการเหล่านี้เข้าถึงชุมชนที่อ่อนแอ
และถูกละเลยมากที่สุดได้อย่างจ�ากัด การทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถขัดขวางการพัฒนา การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการลงทุน
ของประเทศได้ อีกทั้งเพิ่มความรุนแรงของปัญหาการละเลยและเลือกปฏิบัติต่อผู้คนที่ขาดอ�านาจต่อรอง ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของการทุจริตคอร์รัปชั่น

ปัญหานี้ส่งผลรุนแรงต่อผู้คนและเด็ก ๆ ที่ยากจน เพราะพวกเขาขาดอ�านาจต่อรอง เด็ก ๆ หลีกพ้นจากความยากจนได้ยากขึ้น
เมือ่บรกิารสาธารณะขาดคณุภาพ เดก็ทีเ่สียโอกาสทางการศกึษามกัไม่ได้กลบัไปเรยีนต่อ เดก็ทีไ่ม่สามารถเข้าถงึบรกิารด้านสขุภาพ 
อาจอ่อนแอต่อโรคภัย ส่วนเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนส�าคัญ ๆ ก็อาจถึงขั้นต้องเสียชีวิต

การติดสินบนอาจส่งผลร้ายต่อเด็กยิ่งกว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะท�าให้รายได้รั่วไหลและส่งผลกระทบรุนแรงมาก
ต่อครอบครัวที่มีรายได้ต�่า เด็กและเยาวชนที่ยากจนเสี่ยงกับการถูกกรรโชกทรัพย์ ติดสินบน และข่มขู่มากกว่าเด็กอื่น ๆ อีกทั้ง
ต้องเดือดร้อนกว่า หากไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ เยาวชนอาจเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการติดสินบนมากเป็นพิเศษ 
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลปี พ.ศ. 2553 จากองค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency International’s 2010 ‘Global Corruption 
Barometer’) ระบุว่าผู้คนอายุต�่ากว่า 30 ปี ต้องจ่ายเงินสินบนบ่อยกว่าทุกกลุ่มอายุที่ร่วมให้ข้อมูลในการงานวิจัย21

20 ตัวอย่างเช่น: Avery, Christopher, ‘Tax Avoidance & Tax Evasion’, การน�าเสนอในงานสัมมนาคู่ขนานซึ่งจัดขึ้นร่วมกันโดย ศูนย์การให้ความคุ้มครองและให้บริการ
สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิในทางการท�าธุรกิจ (Business & Human Rights Resource Centre) และ Global Witness, Business & Human Rights Resource 
Centre, Geneva, 2009, เปิดเอกสารในแฟ้ม Word ได้ที ่www.reports-and-materials.org/Tax-avoidance-and-evasion-Avery-6-Oct-2009.doc; Business & Human 
Rights Resource Centre and Global Witness, ‘Follow the Money: How companies are impacting human rights’, 6 October 2009, www.business-
humanrights.org/Documents/Fol lowthemoney, accessed 23 August 2012; และส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN 
Office on Drugs and Crime - UNODC), อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption), United Nations, 
Vienna, September 2004, เนื้อหาในหลายภาษาดูได้ที่ www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC.
21 Transparency International, ‘Global Corruption Barometer 2010’, TI, Berlin, 2010, p. 13; เปิดแฟ้ม PDF ได้ที่ www.transparency.de/fileadmin/pdfs/ 
Wissen/Korruptionsindices/GCB_2010.pdf.
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การช�าระเงินภาษี

การหนีภาษีและหลบเลี่ยงภาษีของภาคเอกชนสามารถลดขีดความสามารถของรัฐบาล ในการจัดบริการและโครงสร้างที่จ�าเป็น
ส�าหรับงานด้านสิทธิเด็ก การหนีภาษีเป็นเรื่องผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณธุรกิจอย่างชัดเจน แต่การหลบเลี่ยงภาษีมีความ
ซับซ้อน เพราะระบุเส้นแบ่งระหว่างพฤติกรรมลดภาระภาษีโดยชอบธรรมกับพฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษีได้ยาก ท้ังนี้โดยเฉพาะ
ส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนา แม้แต่พฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายเพ่ือลดภาระภาษี ค่าภาคหลวง ค่าอากร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
ก็สร้างข้อกังวลให้กับหลายฝ่าย 

การมีพฤติกรรมหนีภาษีหรือหลบเลี่ยงภาษี เท่ากับเป็นการท่ีบริษัทนั้นเบียดบังรายได้ที่รัฐบาลต้องน�าไปใช้จ่าย เพื่อด�าเนินงาน
ทางสงัคมและจดับรกิารพืน้ฐาน ปัญหาอกีข้อหนึง่ทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกนักค็อืการไม่เปิดเผยรายการภาษแีละค่าภาคหลวงทีบ่ริษทั
ช�าระในแต่ละประเทศ โดยส�าหรับหลายกรณี บริษัทต่าง ๆ มักฉวยโอกาสจากจุดอ่อนด้านการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงาน
จัดเก็บภาษี

สิ่งส�าคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ บริษัทต้องรู้ว่าเจ้าหน้าที่คนใดมุ่งหาประโยชน์ส่วนตัวจากจุดอ่อนในระบบราชการ และไม่ให้ความร่วม
มือกับเจ้าหน้าที่คดโกงเหล่านั้น บริษัทที่อาจตกเป็นเป้าหมายของเจ้าหน้าท่ีประเภทนี้มักเป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจซึ่งต้องอาศัย
ใบอนุญาต การอนุมัติ หรือการมอบอ�านาจจากรัฐบาล บริษัทที่มีรายได้สูงมาก บริษัทขนาดใหญ่ที่มีภาระภาษีสูงและมีโครงสร้าง
ภาษีซับซ้อน และบริษัทขนาดกลางหรือเล็กที่ไม่มีเงินจ้างนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญเพื่อปกป้องบริษัทจากการถูกรีดไถ

หน้าที่พลเมืองดีของบริษัทไม่ใช่การช�าระเงินภาษีอย่างครบถ้วนเท่านั้น แต่รวมถึงการร่วมมือในวงกว้าง เพื่อลดช่องทางของ
เจ้าหน้าที่คดโกงในการหาประโยชน์จากการติดสินบน ตัวอย่างหนึ่งของการปฏิบัติเช่นนี้คือ “เผยแพร่รายจ่ายของคุณ” 
(Publish What You Pay – www.publishwhatyoupay.org) ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคประชาสังคมทั่วโลก ประกอบด้วย
สมาชิก 300 กลุ่มท�างานร่วมกันเพื่อให้อุตสาหกรรมน�้ามัน ก๊าซ และเหมืองแร่มีความโปร่งใสมากขึ้น

เกณฑ์ประเมินหลัก การด�าเนินงาน
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54
บริษทัมนีโยบาย มาตรฐาน หรอื
เอกสารอ่ืนใดทีก่�าหนดวธิปีฏบัิติ
ต่อกรณีทุจริตคอร์รัปชั่น การ
เสียภาษี และกรณีติดสินบน
หรือไม่ 

ระบุวิธีด�าเนินงานด้านการช�าระเงินภาษี ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศและหลักสากล 
โดยควรรวมถึงการแสดงความมุ่งมั่นว่าจะช�าระเงินภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าภาคหลวงอย่าง
ครบถ้วน ให้กับรัฐบาลของประเทศที่บริษัทด�าเนินธุรกิจ

ก�าหนดนโยบายไม่ยอมรับโดยส้ินเชิง ต่อการติดสินบน ทุจริตคอร์รัปชั่น กรรโชกทรัพย์ และ
ยักยอกทุกรูปแบบ รวมถึงบทลงโทษ

55
งานสนับสนุนส่งเสริม

บรษิทัได้กระท�าการโดยเจาะจง 
ในความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อกระตุ้นและผลัก
ดันให้รัฐบาลด�าเนินงานด้วย
ความโปร่งใสมากขึ้นหรือไม่

ร่วมมือกับบริษัทอื่น ๆ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคประชาสังคม เพื่อผลักดันปฏิบัติการเชิงรุก
เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน หากยังไม่มีระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระท�าอัน
เป็นการทุจริตในต่างประเทศ หรือกฎหมายลักษณะเดียวกัน ให้บริษัทก�าหนดนโยบายและแผน
งานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นแม่บทส�าคัญส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ จากนั้นให้รายงานผล
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงร่วมมือกับบริษัท
เหล่านี้เพื่อผลักดันให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลมีความโปร่งใสมากขึ้น และกดดันข้าราชการ
ฉ้อฉลให้คาดหวังหรือเรียกร้องสินบนจากบริษัทต่าง ๆ ได้ยากขึ้น 
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เกณฑ์ประเมินหลัก การด�าเนินงาน
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มกีลไกรบัร้องทกุข์ทีเ่ป็นทางการ
เพื่อรับข้อร้องเรียน สอบสวน
หาข้อเท็จจริง และสนองตอบ
ต่อการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณี
ทจุรติคอร์รัปช่ัน เลีย่งภาษ ีและ
ติดสินบนหรือไม่

เผยแพร่กลไกและช่องทางรับร้องทุกข์ของบริษัทให้ลูกจ้าง สมาชิกของชุมชน ผู้จัดหาวัตถุดิบ 
ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รับทราบ เพื่อแจ้งเหตุทุจริตคอร์รัปชั่นและติดสินบน

การลงทุนในโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อประโยชน์ส�าหรับเด็ก ๆ

บริษัทต่าง ๆ  สามารถให้การสนับสนุนที่เป็นประโยชน์มากมายต่อการบรรลุเป้าหมายด้านสิทธิเด็ก ด้วยการเสริมความเข้มแข็งให้
กับชุมชน ซึ่งเป็นสถานที่อาศัยและเติบโตของเด็ก ๆ การด�าเนินธุรกิจของบริษัทก็ช่วยส่งเสริมสิทธิเด็กได้เช่นกัน การลงทุนทาง
สังคมของบริษัทต่าง ๆ  ในปัจจุบัน นิยมให้ความส�าคัญกับประเด็นสิทธิเด็ก ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมเพื่อมนุษยธรรมและการบริจาค
ที่หลากหลายมาก แต่สิ่งส�าคัญที่พึงตระหนักถึงคือ การลงทุนส�าหรับเด็ก ๆ เป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทที่ต้องการสนับสนุน
งานพัฒนาชุมชนจึงควรวางแผนด้านนี้เพื่อผลระยะยาวเช่นกัน โดยหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมาย ก็คือการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของรัฐบาลและชุมชน ในการให้และควบคุมบริการต่าง ๆ ที่ก่อประโยชน์ถาวรต่อเด็ก

การลงทุนทางสังคมที่ก่อประโยชน์สูงสุดในระยะยาวส�าหรับทั้งเด็ก ๆ  และธุรกิจของบริษัทเอง ควรเป็นโครงการที่เน้นความยั่งยืน
และสิทธิเด็ก ซึ่งหมายถึง

• ก�าหนดให้ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการ
• ให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในขั้นวางแผน ด�าเนินงาน และติดตามผลโครงการ 
• ก�าหนดให้เด็ก ๆ ที่เปราะบางและถูกละเลยมากที่สุดเป็นกลุ่มเป้าหมาย
• ให้ความส�าคัญกับเด็กในฐานะเจ้าของสิทธิ พลเมืองที่ตื่นตัว และผู้มีอ�านาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง
• ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลและองค์กรอื่น ๆ  เพื่อสร้างหลักประกันว่าการลงทุนของบริษัท ส่งผลดีต่อการด�าเนินงาน

ด้านสิทธิเด็กของรัฐบาลและองค์กรเหล่านั้น

ความอยุติธรรม ความเหลื่อมล�้า และการขาดโอกาสที่เด็กจ�านวนมากประสบนั้น ปรากฏชัดที่สุดในระดับชุมชน เด็กอาจต้องพึ่ง
บริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาลที่ทรุดโทรม ขาดยารักษาโรค และประสบปัญหาขาดบุคลากรขั้นร้ายแรง หรืออาจถึงขั้นไม่มี
ทางเข้าถงึบรกิารด้านสุขภาพเลย เด็กเหล่านีข้าดโอกาสเข้าถงึการศกึษาทีม่คีณุภาพ ซึง่เป็นหนึง่ในองค์ประกอบส�าคญัทีส่ดุส�าหรับ
พัฒนาการของเด็ก หรือเข้าเรียนในโรงเรียนที่ไม่มีหน้าต่าง หนังสือ ดินสอ โต๊ะเรียน หรือเก้าอี้ รวมถึงขาดครูที่มีความสามารถใน
การสอน ซึ่งส่งผลร้ายยิ่งกว่าขาดวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ
 
การลงทุนในโครงการเรียบง่าย ที่มีความคุ้มค่าและส่งผลระยะยาวต่อพัฒนาการของเด็กนั้น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิง
บวกให้กับเด็กตลอดชีวิต รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตในกิจวัตรประจ�าวัน ด้วยเหตุนี้ โครงการพัฒนาชุมชนระยะยาวที่มีการ
วางแผนและด�าเนินงานอย่างดี รวมถึงมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยราชการท้องถิ่น อาจมีส่วนสร้างโอกาสและ
ประโยชน์ส�าหรับเด็ก ๆ ทั้งในรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต
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เกณฑ์ประเมินหลัก การด�าเนินงาน
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57
งานสนับสนุนส่งเสริม

บรษัิทมรีะเบยีบปฏบิตัด้ิานการ
ลงทุนทางสังคม ที่ก�าหนดให้
โครงการเพื่อสังคมของบริษัท
สอดรบักับแผนและการจดัล�าดบั
ความส�าคญัของรฐับาลหรอืไม่

ให้น�าบทเรียนจากการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน หรือการประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบด้านอืน่ มาก�าหนดกจิกรรมทีส่่งผลกระทบเชงิบวกสงูสดุต่อเดก็ในชมุชน โดยกจิกรรม
เหล่านีส้อดคล้องกับกลยทุธ์และธรุกิจของบริษัท ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมด้านการตลาด การใช้ทรัพยากร 
และความร่วมมือกับคู่ค้า

พจิารณาหาวธิปีรบัโครงการลงทนุเพือ่ชมุชน ให้เป็นสนิทรพัย์ชมุชนทีก่่อประโยชน์อย่างต่อเนือ่ง
ในระยะยาว บรษิทัควรวางแผนลงทนุในโครงการทีย่ั่งยนื ซึง่มีความคุ้มค่าเม่ือพจิารณาถึงประโยชน์
ระยะยาว และยังคงด�าเนินอยู่หลังจากบริษัทย้ายไปพื้นที่อื่นแล้ว ทั้งนี้ การวางแผนอย่างรัดกุม
สามารถช่วยบริษัทให้อ�านวยประโยชน์ที่ยั่งยืนในหลายด้าน ทั้งส�าหรับบริษัทเองและเด็ก ๆ

ให้เฝ้าสังเกตผลข้างเคียงท่ีเด็ก ๆ ได้รับจากโครงการพัฒนาชุมชนซ่ึงเกิดจากความตั้งใจดี 
แต่ไม่สอดคล้องกับประโยชน์สูงสุดของเด็ก

58
มกีลไกรบัร้องทกุข์ทีเ่ป็นทางการ
เพื่อรับข้อร้องเรียน สอบสวน
หาข้อเท็จจริง และสนองตอบ
ต่อการแจ้งเหตคุวามเสีย่งและ
ผลกระทบด้านสทิธเิดก็ อันเกดิ
จากโครงการลงทุนเพื่อชุมชน
ของบริษัทหรือไม่

เผยแพร่ข้ันตอนร้องทุกข์ของบริษัทให้ลูกจ้าง สมาชิกของชุมชน ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีอืน่ ๆ  รบัทราบ เพือ่แจ้งเหตคุวามเสีย่งหรอืผลกระทบด้านสทิธเิดก็ อนัเกดิจากโครงการ
ลงทุนเพื่อชุมชนของบริษัท

ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากลไกรับร้องทุกข์ของบริษัท เปิดกว้างส�าหรับเด็กและผู้ที่สามารถแจ้งเหตุ
แทนเดก็ เช่น สมาชกิของชมุชน องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิน่ และเจ้าหน้าทีข่องหน่วยราชการ
รับทราบ การมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหรือช่องทางอินเตอร์เนตส�าหรับการแจ้งเหตุฝ่าฝืน
ด้านแรงงานเด็กจะเป็นประโยชน์มาก อีกทั้งให้ค�านึงถึงระดับการศึกษาและภาษาท้องถิ่นด้วย

ข้อแนะน�าในการรายงาน GRI ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
ข้อมูล

ที่เกี่ยวกับเด็ก
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GRI 203: ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยอ้อม

ผลกระทบของ โครงสร้างพื้นฐานและการบริการสนับสนุน: 
203-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่5.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการท�างาน
บ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ
โครงสร้างพ้ืนฐานและนโยบายการคุม้ครองทางสังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบ
ร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ SDG 
ข้อท่ี9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ย่ังยืนและมีความทนทาน 
ซ่ึงรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ทางเศรษฐกจิและความเป็นอยูท่ีด่ขีองมนุษย์ โดยมุ่งเป้าท่ีการเข้าถงึได้ในราคาท่ีสามารถ
จ่ายได้และเท่าเทยีมส�าหรบัทกุคน และ SDG ข้อที1่1.2 จดัให้มกีารเข้าถงึระบบคมนาคม
ขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ปลอดภัยในราคาที่สามารถจ่ายได้ สาหรับทุกคน พัฒนาความ
ปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคานึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคน
ที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และ
ผู้สูงอายุ ภายในปี 2573)

ระบุผลกระทบต่อ เด็กซึ่ง
เกดิจากการ พฒันาโครงสร้าง 
พื้นฐานและการ บริการ
สนับสนุน 

 ระบผุลกระทบทาง เศรษฐกิจ
โดยอ้อม ต่อสิทธิเด็ก
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หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
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ก. ขอบเขตของการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานอย่างมนียัส�าคญัและการบรกิารสนบัสนนุ
ข. ผลกระทบต่อชุมชนเศรษฐกิจท้องถิ่นท่ีก�าลังเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดข้ึน รวมถึง

ผลกระทบด้านบวกและลบที่เกี่ยวข้อง
ค. โครงสร้างพืน้ฐานและการบรกิารเหล่าน้ีเป็นเชิงพาณชิย์ การตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงิน 

หรือเป็นการบริการสังคม 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยอ้อมอย่างมีนัยส�าคัญ:
203-2 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่1.2 ภายในปี 2573 ลดสัดส่วนชาย หญิง และ
เด็กในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศให้
ลดลงอย่างน้อยคร่ึงหนึ่ง SDG ข้อที่3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจ�าเป็นที่มี
คุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจ�าเป็นท่ีปลอดภัย มีประสิทธิผล มีคุณภาพ และ
มีราคาที่สามารถซื้อหาได้ และ SDG ข้อที่8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจใน
ระดับที่สูงขึ้นผ่านการท�าให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง
การมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น)
ก. ตัวอย่างของผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยอ้อมอย่างมีนัยส�าคัญขององค์กร รวมถึง

ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ
ข. ความมีนัยส�าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยอ้อมในบริบทของเกณฑ์เปรียบ

เทียบสมรรถนะภายนอกและล�าดับความส�าคญของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น มาตรฐาน
แห่งชาติหรือมาตรฐานสากล พิธีสาร และวาระนโยบาย

GRI 413: ชุมชนท้องถิ่น

การประกอบธุรกิจที่ได้ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม มีการประเมินผลกระทบและ
โครงการพัฒนา:
413-1
อตัราส่วนร้อยละของการประกอบธรุกจิทีไ่ด้ให้ชมุชนท้องถิน่มส่ีวนร่วม มกีารประเมนิ
ผลกระทบและโครงการพัฒนา รวมถึงการได้ประโยชน์จาก
- การประเมินผลกระทบทางสังคมรวมถึงการประเมินผลกระทบด้านความสัมพันธ์

ชาย-หญิงที่ซึ้นอยู่กับกระบวนการมีส่วนร่วม
- การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการติดตามผลใน ระหว่างการปฏิบัติ

งาน
-  การเปิดเผยผลการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อสาธารณชน
-  โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
-  แผนการเข้ามีส่วนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีตามทีป่รากฏในแผนภมูคิวามสมัพนัธ์ของ

ผู้มีส่วนได้เสีย 
-  คณะกรรมชุมชนท้องถิ่นและกระบวนการที่หลากหลายรวมถึงกลุ่มเปราะบาง
-  สภาแรงงาน คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกลุ่มตัวแทน

คนงานเพื่อรับมือกับผลกระทบด้านต่าง ๆ
-  กระบวนการร้องทุกข์อย่างเป็นทางการของชุมชนท้องถิ่น

แยกกลุ่มตามการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่น การ
ประเมินผลกระทบและ
โครงการพัฒนาที่มีการ
พิจารณาสิทธิเด็กและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนการ
ได้มาและการใช้ที่ดิน

ระบุว่าได้น�าเร่ืองสิทธิเด็ก
เข้าบรรจใุนหลกัเกณฑ์ทาง
สังคมอย่างไร

ระบุผลกระทบทางสังคม
ต่อ สิทธิของเด็กและ การ
ด�าเนินการที่ เกิดขึ้น 
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หัวข้อในการ
เปิดเผย
ข้อมูล

มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้รายงาน

วิธีการรายงาน
ข้อมูล

ที่เกี่ยวกับเด็ก
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GRI 414: การประเมินด้านสังคมของผู้จัดหาวัตถุดิบ

ผู้จัดหาวัตถุดิบรายใหม่ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยใช้หลักเกณฑ์ด้านสังคม: 
414-1 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เดก็หญิงท้ังในท่ีสาธารณะและท่ีรโหฐาน รวมถงึการค้ามนษุย์ การกระท�าทางเพศ และ 
การแสวงประโยชน์ในรปูแบบอ่ืน SDG ข้อที8่.8 ปกป้องสทิธแิรงงานและส่งเสรมิสภาพ
แวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและมั่นคงส�าหรับผู้ท�างานทุกคน รวมถึงผู้ท�างาน
ต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ท�างานเสี่ยงอันตราย และ SDG ข้อที่16.1 
ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญ)
ก.  อัตราส่วนร้อยละของผู้จัดหาวัตถุดิบ รายใหม่ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยใช้

หลักเกณฑ์ทางสังคม

ผลกระทบเชิงลบทางสังคมในห่วงโซ่ออุปทานและการด�าเนินการที่เกิดขึ้น
414-2 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เดก็หญิงท้ังในท่ีสาธารณะและท่ีรโหฐาน รวมถงึการค้ามนษุย์ การกระท�าทางเพศ และ 
การแสวงประโยชน์ในรปูแบบอ่ืน SDG ข้อที8่.8 ปกป้องสทิธแิรงงานและส่งเสรมิสภาพ
แวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและมั่นคงส�าหรับผู้ท�างานทุกคน รวมถึงผู้ท�างาน
ต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ท�างานเสี่ยงอันตราย และ SDG ข้อที่16.1 
ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญ)
ก.  จ�านวนผู้จัดหาวัตถุดิบที่ได้รับการประเมินผลกระทบทางสังคม 
ข.  จ�านวนผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีผลกระทบด้านลบทางสังคมอย่างมีนัยส�าคัญทั้งที่เป็น

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น
ค.  ผลกระทบด้านลบทางสังคมอย่างมีนัยส�าคัญทั้งท่ีเป็นผลกระทบที่เป็นผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
ง.  อัตราส่วนร้อยละของผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีผลกระทบด้านลบทางสังคมอย่าง

มีนัยส�าคัญทั้งที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นซึงได้รับการเห็นพ้อง
ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอันเป็นผลมาจากการประเมิน 

จ.  อัตราส่วนร้อยละของผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีผลกระทบด้านลบทางสังคมอย่างมี
นยัส�าคญัทัง้ทีเ่ป็นผลกระทบทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืทีอ่าจเกดิขึน้ซงึได้สิน้สดุความสมัพนัธ์
อันเป็นผลมาจากการประเมิน และระบุสาเหตุว่าท�าไม
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GRI 205: การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เหตุการณ์ที่ได้รับการยืนยันว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นและการด�าเนินการต่อ
การทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว:
205-3 (ตอบสนองกับ SDG ข้อที่16.5 ลดการทุจริตในตาแหน่งหน้าที่และการรับ
สินบนทุกรูปแบบ)
ก.  จ�านวนรวมทั้งสิ้นและลักษณะของเหตุการณ์ท่ีได้รับการยืนยันว่ามีการทุจริต

คอร์รัปชันเกิดขึ้น
ข.  จ�านวนรวมทั้งสิ้นของเหตุการณ์ที่ได้รับการยืนยันซึ่งพนักงานถูกไล่ออกหรือถูก

ลงโทษจากการทุจริตคอร์รัปชัน

เปิดเผยข้อมูลมาตรการ
เฉพาะที่ใช้ในการทุจริตซึ่ง
อาจมผีลกระทบต่อสทิธเิดก็
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N) ค. จ�านวนรวมทั้งสิ้นของเหตุการณ์ที่ได้รับการยืนยันเมื่อมีการบอกเลิกสัญญากับหุ้น

ส่วนธุรกิจหรือไม่ต่อสัญญาเนื่องจากมีการละเมิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น
ง.  การด�าเนินคดีความสาธาณะเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นกับองค์กรหรือพนักงาน

ในองค์กรระหว่างที่มีการท�ารายงานและระบุผลลัพธ์ของคดีดังกล่าว

ดูหัวข้อ การบริหารจัดการ ที่อยู่ในหลักการข้อที่ 1

ปฏิญญาปารีสด้านประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือ (Paris Declaration on Aid Effectiveness) – บทเรียนส�าหรับ
งานพัฒนาชุมชน จากประสบการณ์ของภาครัฐ

เมือ่ภาคธรุกจิรบับทบาทเป็นฝ่ายริเร่ิมและสนบัสนนุโครงการพัฒนาชมุชน ซ่ึงแต่เดิมเป็นงานของภาครฐัน้ัน การรูวิ้ธีเพ่ิมประสทิธผิล
ของโครงการ และรู้ว่าควรด�าเนินงานอย่างไรจึงจะสอดรับกับแผนงานในภาพรวมของภาครัฐย่อมเป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่าง ๆ 
โดยแหล่งความรู้ส�าคัญของประเด็นเหล่านี้ก็คือ “ปฏิญญาปารีสด้านประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือ” ซ่ึงมีการรับรองโดย
ประเทศและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก บริษัทต่าง ๆ สามารถน�าหลักการ 5 ข้อของปฏิญญานี้ไปปรับใช้เพื่อการลงทุนในงานพัฒนา
ชุมชน โดยทั้งห้าหลักการมีความยึดโยงและสนับสนุนกันและกันดังนี้
1.  ความเป็นเจ้าของ – ให้ชุมชนร่วมจัดท�าโครงการที่สนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น ในกรณีที่เหมาะสม ให้รับฟังความ

เห็นขององค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานปกครอง หรือรัฐบาลด้วย
2.  ความสอดคล้อง – เลอืกด�าเนินแผนงานและโครงการทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงคข์องประเทศนั้น ๆ  ซึง่อาจศึกษาไดจ้ากแผน

พัฒนาประเทศหรือแผนยุทธศาสตร์เพื่อลดความยากจนในประเทศ นอกจากนี้ ให้ค�านึงถึงเป้าหมายของส่วนอื่น ๆ ในสังคม
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลจากโครงการ 

3.  ความกลมกลืน – ตรวจสอบว่าฝ่ายอื่น ๆ ก�าลังท�าอะไรบ้าง รวมถึงร่วมปรึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
พัฒนาเอกชนในพื้นที่นั้น เพื่อไม่ให้ท�างานซ�้าซ้อนหรือขัดแย้งกัน บริษัทต่าง ๆ ไม่ควรก�าหนดเงื่อนไขให้องค์กรส่วนท้องถิ่น
และหน่วยบรกิารสาธารณะรบัหน้าทีห่าทนุส�าหรบัโครงการ ซึง่เป็นเง่ือนไขทีไ่ม่สมเหตผุลหรือไม่มทีางท�าได้จริง วธิทีีเ่หมาะสมคือ 
บริษัทควรใช้ความเชี่ยวชาญที่ตนมี เพื่อช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารกองทุน

4.  ผลงาน – ด�าเนินโครงการพัฒนาชุมชนด้วยความมุ่งมั่นต่อผลงานในระดับเดียวกับที่บริษัทด�าเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น 
การวัดผลงานของโรงเรียนที่บริษัทให้การสนับสนุน ควรใช้อัตราส่วนเด็กที่เรียนต่อจนจบ แทนจ�านวนเด็กที่เข้าเรียน 

5.  การตรวจสอบหาจดุบกพร่องของกันและกัน – เพราะการตรวจสอบหาจุดบกพร่องควรมลีกัษณะเป็นการสือ่สารแบบสองทาง 
ระหว่างทั้งผู้ให้และหุ้นส่วนของงานพัฒนา โดยบริษัทควรเปิดกว้างต่อการตรวจสอบโดยชุมชน และรับฟังข้อติติงเก่ียวกับ
ค�ามั่นที่ได้ให้ไว้

แหล่งข้อมูล: องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and 
Development), ‘Paris Declaration and Accra Agenda for Action’, www.oecd.org/dac/effectiveness/
parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm.
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ภาคผนวก

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติและสิทธิเด็ก

เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ( UN Sustainable Development Goals) และสิทธิเด็ก

เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ( UN Sustainable Development Goals, in short SDGs) คือ กรอบทิศทางการพัฒนาของ
โลกภายหลังปีพศ.2558 ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ก�าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตั้งแต่ปี 
พศ.2558 - 2573 โดย ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมายและเป้าประสงค์ 169 ข้อ ตามหัวข้อด้านล่าง
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องค์การยูนิเซฟเป็นผู้ดูแลตัวชี้วัด หรือ ผู้ร่วมดูแลตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวม 17 เป้าหมาย

องค์การยูนิเซฟรับผิดชอบดูแลเรื่องตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 7 เป้าหมาย และร่วมดูแล อีก 10 เป้าหมาย ยูนิเซฟ
ท�าหน้าที่สนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการสร้าง วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลของตัวช้ีวัดให้แก่ประชาชนในประเทศเหล่านั้น รวมถึง 
เป็นผู้น�าด้านวิธีการท�างาน พัฒนามาตรฐานสากล และสร้างกลไกเพื่อรวบรวมและพิสูจน์ข้อมูลแห่งชาติ และการเก็บรักษาฐาน
ข้อมูลในระดับสากล

ผู้ดูแลตัวชี้วัด
1. การเสียชีวิตในเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี
2. การเสียชีวิตในเด็กแรกเกิด
3. การพัฒนาในเด็กปฐมวัย
4. สุหนัดหญิง / การขลิบอวัยวะเพศหญิง (Female Genital Mutilation)
5. การสร้างวินัยในเด็ก
6. ความรุนแรงทางเพศในเด็ก

ผู้ร่วมดูแลตัวชี้วัด
1. ผู้ที่มีบทบาทในการท�าคลอด
2. เด็กที่ได้รับวัคซีนครบ
3. ความรุนแรงทางเพศในผู้หญิงและเด็ก โดยเกิดจากคู่ครอง
4. ความรุนแรงทางเพศในผู้หญิงและเด็ก โดยเกิดจากบุคคลอื่นนอกเหนือจากคู่ครอง
5. การจัดการน�้าสะอาด
6. การจัดการด้านสุขอนามัยและการท�าความสะอาดมือ
7. การใช้แรงงานเด็ก
8. การแจ้งเกิด
9. ภาวะเตี้ยและแคระแกร็น
10. ภาวะผอม / น�้าหนักเกิน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นนโยบายสากล และ หลักการพัฒนาโดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลังท�าให้กลุ่มผู้เปราะบางและกลุ่มคน
ชายขอบ (marginalized people) รวมถึงเด็ก ๆ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในแผนปฏิบัติการ แต่ภายในสองปีตั้งแต่ผู้น�าโลกได้ให้
ค�ามั่นจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น เราได้ด�าเนินไปตามการบรรลุเป้าหมายเพื่อเด็ก ๆ  หรือไม่ เรามีข้อมูลเพียงพอที่จะ
เรียนรู้หรือไม่

ข้อเท็จจริงที่ส�าคัญ 
• วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาสากลทั้ง 17 เป้าหมาย กล่าวถึงมิติของการพัฒนา

ที่ยังยืนด้านสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม
• เป้าหมายการพัฒนาประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม 169 เป้าหมาย วัดจากตัวชี้วัดเฉพาะ 232 ข้อ ซึ่งในที่นี้

มีตัวชี้วัด 35 ข้อที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรง
• ประเทศส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินว่าประเทศของตนก�าลังด�าเนินการตามเป้าเพื่อบรรลุเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนส�าหรับเด็ก
• ข้อมูลที่มีอยู่แสดงถึงจ�านวนประเทศที่มากจนน่าตกใจที่ต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อไปถึงเป้าหมายสากล
• ในแต่ละประเทศ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีเป็นเด็กก�าลังเผชิญความเสี่ยงอย่างมากท่ีจะถูกทิ้งไว้ด้านหลัง ได้แก่เด็กจาก

ครอบครัวที่มีฐานะยากจน เด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในชนบท หรือ บ่อยครั้งเป็นกลุ่มเยาวชนสตรี
• ในฐานะทีย่นูเิซฟเป็นผูน้�าในระดบัสากลด้านข้อมูลเกีย่วกบัเดก็ ยนูเิซฟเป็นผูด้แูลตวัชีว้ดัของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

7 เป้าหมาย และร่วมดูแล อีก 10 เป้าหมาย
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บันทึกการบรรยายสรุปของยูนิเซฟเรื่องตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวกับเด็ก

อนุกรมบันทึกการบรรยายสรุปส�าหรับส�านักงานองค์การยูนิเซฟส่วนภูมิภาคและส�านักงานประจ�าประเทศต่าง ๆ  มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก บันทึกแรกสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาและการด�าเนินงานของกรอบ
ตัวชี้วัดสากลของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและบทบาทของยูนิเซฟในการสนับสนุนประเทศสมาชิกในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ 
และ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเกี่ยวกับเด็กในระดับประเทศและระดับสากล อนุกรมบันทึก
การบรรยายสรุปที่ 2 – 15 เผยแพร่ข้อมูลโดยละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนเกี่ยวกับเด็กของยูนิเซฟ
ในฐานะผู้ดูแลตัวบ่งชี้ และผู้ร่วมดูแลตัวบ่งชี้ หรือ องค์กรสนับสนุนเพื่อจุดมุ่งหมายของการรายงานสากล บันทึกการบรรยายสรุป
เพิม่เติมอาจได้รับการพฒันาในอนาคตเพือ่ครอบคลมุเนือ่หาตวัช้ีวดัระดบัสากลอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วกบัเด็กเช่นเดยีวกบัประเด็นทีค่าบเกีย่วกบั
การติดตามตรวจสอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

แหล่งข้อมูลส�าหรับงานวิเคราะห์บริบทของการท�าธุรกิจที่สอดคล้องกับสิทธิเด็ก 

การใหค้�ามั่นวา่จะเคารพและส่งเสริมสทิธเิดก็ คอืก้าวแรกของการสร้างหลกัประกันว่าบรษิัทจะด�าเนินธุรกิจในทกุพืน้ทีโ่ดยปฏบิัติ
ตามกฎหมายและเคารพสิทธิเด็ก ขั้นต่อไปคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับเด็กผ่านทาง
นโยบาย กระบวนการท�างาน สินค้า บริการ และความริเริ่มต่าง ๆ 

สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (CRBP) มีกรอบการด�าเนินงานดังนี้

หลักการข้อที่ 2 
การใช้แรงงานเด็ก -

ปัจจัยหลักส�าหรับธุรกิจและสิทธิ
เด็ก

แหล่งที่มาของข้อมูล

เกณฑ์อายุของเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 
ต่างกับอายุขั้นต�่าที่ให้จ้างงานได้

UNESCO, ‘Information by country’,
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.
aspx?ReportId=198&IF_Language=eng; select country then
‘education’ 
ILO, ‘Ratifications of C138 – Minimum Age Convention,
1973’ – shows minimum age for admission to employment
or work, www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::N
O:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312283

พื้นที่ ประเทศ หรือภูมิภาคน้ัน มีความเสี่ยงหรือ
มีการใช้แรงงานเด็กมาก

UNICEF, ChildInfo, ‘Percentage of children aged 5–14
engaged in child labour’, www.childinfo.org/labour_country-
data.php
United States Department of Labor, ‘Youth & Labor’,
www.dol.gov/dol/topic/youthlabor/childlaborstatistics.htm

มีการอพยพไปหางานในระดับสูง

World Bank, ‘Net migration rates’,
http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.NETM
ILO, Labour Migration Branch,
www.ilo.org/migrant/lang--en/index.htm
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หลักการข้อที่ 2 
การใช้แรงงานเด็ก -

ปัจจัยหลักส�าหรับธุรกิจและสิทธิเด็ก
แหล่งที่มาของข้อมูล

มโีรงเรยีนน้อย โรงเรยีนมคีณุภาพต�า่ เดก็ ๆ  เข้าโรงเรยีนน้อย 
และจบการศึกษาน้อย

United Nations Statistics Division, ‘Social Indicators –Work’,
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/
default.htm
UNICEF, ‘Statistics and Monitoring’,
www.unicef.org/statistics/index_countrystats.html – select
country, then scroll down to ‘Education’

ความยากจน
World Bank, ‘Data: Indicators’, http://data.worldbank.org/
indicator – scroll down to ‘Poverty’ then click on an indicator for a 
list of statistics by country

มีภาคเศรษฐกิจนอกระบบในสัดส่วนที่สูงมาก
ILO, LABORSTA Internet, ‘Women and men in the informal
economy’, http://laborsta.ilo.org/informal_economy_E.html

ระบบ นโยบาย และสถาบันทางกฎหมายอ่อนแอ

World Bank Group, ‘Worldwide Governance Indicators’,
http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp,
interactive table to compare economies across six
governance indicators

ต้นทุนด้านค่าแรง

ILO, LABORSTA Internet, ‘Statistics by topic’,
www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/
data_by_subject?_adf.ctrl-state=9r5810jbj_222&_
afrLoop=2339454976311655, select ‘Labour cost’

มีอัตราส่วนทุนต่อแรงงานต�่า

หลักการข้อที่ 3 
งานที่มีคุณค่า –

ปัจจัยหลักส�าหรับธุรกิจและสิทธิเด็ก
แหล่งที่มาของข้อมูล

มีคนงานจ�านวนมากเป็นเยาวชน

ILOSTAT Database, www.ilo.org/ilostat – select ‘Browse by subject’, 
then ‘Youth’
United States Department of Labor, ‘Youth & Labor: Child Labor 
Statistics’, www.dol.gov/dol/topic/youthlabor/childlaborstatistics.htm

มีการอพยพของแรงงานในอัตราสูง

World Bank, ‘Net migration rates’, http://data.worldbank.org/ indicator/
SM.POP.NETM
ILO, Labour Migration Branch, www.ilo.org/migrant/lang--
en/index.htm

ความยากจน
World Bank, ‘Data: Indicators’, http://data.worldbank.org/
indicator – scroll down to ‘Poverty’ then click on an indicator
for a list of statistics by country

มีการใช้มาตรการบังคับให้นักเรียนจ�านวนมากเข้ารับ 
การฝึกงาน โดยอาจเป็นมาตรการทีมุ่ง่บรรเทาปัญหาขาดแคลน
แรงงาน
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หลักการข้อที่ 3 
งานที่มีคุณค่า –

ปัจจัยหลักส�าหรับธุรกิจและสิทธิเด็ก
แหล่งที่มาของข้อมูล

ไม่มีการเคารพต่อเสรีภาพในการสมาคมและรวมตัวกัน
เพื่อเจรจาต่อรอง

ILO, Dialogue Data, www.ilo.org/ifpdial/information-resourc-
es/dialogue-data/lang--en/index.htm - scroll down to ‘trade
union density and collective bargaining coverage’

มีภาคเศรษฐกิจนอกระบบในสัดส่วนที่สูงมาก
ILO, LABORSTA Internet, ‘Women and men in the informal
economy’, http://laborsta.ilo.org/informal_economy_E.html –
select cross-country database

หลักการข้อที่ 8 
เด็ก ๆ ที่ได้รับผลการทบ

จากระบบรักษาความปลอดภัย – 
ปัจจัยหลักส�าหรับธุรกิจและสิทธิเด็ก

แหล่งที่มาของข้อมูล

พื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง และบริเวนที่
เสี่ยงต่อเหตุปะทะ

International Institute for Strategic Studies, https://acd.iiss.org/en - select 
‘browse all conflicts’

พื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล
World Bank, ‘Data – Rural population, http://data.worldbank.org/
indicator/SP.RUR.TOTL

พื้นที่ซึ่งมีสถิติอาชญากรรมสูง
United Nations Office on Drugs and Crime, ‘Data’,
www.unodc.org/unodc/en/data-and analysis/statistics/data.html

พื้นที่ซึ่งรัฐบาลจ�าเป็นต้องใช้กองก�าลังรักษาความปลอดภัย

ประเทศซึ่งไม่มีกระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน

หลักการข้อที่ 9 
เด็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ฉุกเฉิน – 

ปัจจัยหลักส�าหรับธุรกิจและสิทธิเด็ก

แหล่งที่มาของข้อมูล

ชนิดของภัยพิบัติที่ประสบ (ภัยน�้าท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว 
และพายุ)

Alliance Development Works, ‘World Risk Report 2012:
Focus – Environmental degradation and disasters’ –
เปิดแฟ้ม PDF ได้ที่ at www.ehs.unu.edu/file/get/10487.pdf
Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction
2013, http://risk.preventionweb.net:8080/capraviewer/main.
jsp?tab=1

ภาวะไร้เสถียรภาพหรือการปราบปรามทางการเมือง

World Bank Group, ‘Worldwide Governance Indicators’,
http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp,
interactive table to compare economies across six
governance indicators
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หลักการข้อที่ 9 
เด็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ฉุกเฉิน – 

ปัจจัยหลักส�าหรับธุรกิจและสิทธิเด็ก

แหล่งที่มาของข้อมูล

การอยู ่ในพื้นที่ความขัดแย้ง โดยเด็ก ๆ เสี่ยงต่อการ 
ได้รบัอนัตรายจากความรนุแรงทีข่ยายวงกว้าง หรอืจากสาเหตุ
อื่น ๆ

International Institute for Strategic Studies, https://acd.iiss.org/en - select 
‘browse all conflicts’

การอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีอัตราการขาดอาหารและขาดโภชนาการ
ในระดับสูง

Food and Agriculture Organization of the United Nations,
‘Food Security Statistics’, www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/
en/

การอยูใ่นกลุม่อตุสาหรรมซ่ึงเก่ียวข้องกับกิจกรรมทีเ่ป็นอนัตราย
และเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติจากการกระท�าของมนุษย์

หลักการข้อที่ 10 
ชุมชนและรัฐบาล – 

ปัจจัยหลักส�าหรับธุรกิจและสิทธิเด็ก
แหล่งที่มาของข้อมูล

การติดสินบน และการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างแพร่หลาย

World Bank Group, ‘Worldwide Governance Indicators’,
http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp,
interactive table to compare economies across six
governance indicators

การหนภีาษ ี(ใช้วธิกีารผดิกฎหมายเพือ่ไม่ให้ต้องช�าระเงนิภาษ)ี 
และการหลบเล่ียงภาษี (ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อลด
ภาระภาษี)

การมีภาคธุรกิจนอกระบบขนาดใหญ่
ILO, LABORSTA Internet, ‘Women and men in the informal economy’, 
http://laborsta.ilo.org/informal_economy_E.html –
select cross-country database

ความยากจน ซึ่งน�าไปสู่แนวโน้มของภาวะประชากรขาด
การศึกษา และขาดบริการด้านสุขภาพ

World Bank, ‘Data: Indicators’, http://data.worldbank.org/
indicator – scroll down to ‘Poverty’ then click on an indicator for a 
list of statistics by country

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แห่งสหประชาชาติและ GRI แหล่งที่มาของข้อมูล

การจับคู่ CRBP กับ GRI Standards และ เป้าหมาย SDG
BUSINESS REPORTING ON THE SDGS 
https://www.globalreporting.org/information/sdgs/pages/reporting-on-
the-sdgs.aspx
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