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ค ำน ำ

แนวปฏิบัติ OECD-FAO ส ำหรับห่วงโซ่อุปทำนกำรเกษตรท่ียั่งยืน (แนวปฏิบัติ) ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือช่วยให้กิจกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนท่ีมีอยู่ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบตำมห่วงโซ่อุปทำนกำรเกษตรมำตรฐำนเหล่ำนีร้วมถึงแนวทำง OECD  
ส ำหรับบรรษัทข้ำมชำติ หลักกำรในกำรลงทุนอย่ำงมีควำมรับผิดชอบในระบบกำรเกษตรและอำหำร และแนวทำงโดยสมัครใจ
เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลอย่ำงยั่งยืนในกำรครอบครองท่ีดิน กำรประมง และป่ำไม้ในบริบทของควำมมั่นคงทำงอำหำรแห่งชำติ 
กำรสังเกตมำตรฐำนเหล่ำนีช่้วยให้กิจกำรสำมำรถบรรเทำผลกระทบเชิงลบและมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำท่ียัง่ยืนได้ 

แนวปฏิบัติจะก ำหนดเป้ำหมำยกิจกำรท้ังหมดตำมแนวห่วงโซ่อุปทำนกำรเกษตร รวมถึงกิจกำรท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
ภำคเอกชนและภำครัฐ ขนำดเลก็ กลำง และใหญ่ ครอบคลมุภำคต้นน ำ้และปลำยน ำ้ทำงกำรเกษตรจำกอุปทำนปัจจัยกำรผลิตสู่กำรผลิต 
กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียว กำรแปรรูป กำรขนส่ง กำรตลำด กำรจ ำหน่ำย และกำรค้ำปลีก ควำมเส่ียงหลำยประเภทท่ีเกิดขึน้ตำมห่วง
โซ่อุปทำนกำรเกษตรและได้รับกำรกล่ำวถึงได้แก่ สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงำน สุขภำพและควำมปลอดภัย ควำมมั่นคงทำงอำหำรและ
โภชนำกำร กำรครอบครองสิทธ์ิและกำรเข้ำถึงทรัพยำกรธรรมชำติ สวัสดิภำพสัตว์ กำรปกป้องส่ิงแวดล้อม และกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน กำรก ำกับดูแล รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดยแนวปฏิบัติแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี:้ 

• นโยบำยกิจกำรต้นแบบร่ำงภำพมำตรฐำนท่ีกิจกำรควรปฏิบัติตำมเพ่ือสร้ำงห่วงโซ่อุปทำนกำรเกษตรท่ียัง่ยืน

• โครงร่ำงส ำหรับกำรสอบทำนธุรกิจตำมควำมเส่ียงอธิบำย 5 ขั้นตอนท่ีกิจกำรควรปฏิบัติตำมเพ่ือระบ ุประเมิน บรรเทำ 
และพิจำรณำวิธีรับมือกับผลกระทบเชิงลบจำกกิจกรรมของตน

• ค ำอธิบำยเร่ืองควำมเส่ียงส ำคัญท่ีบรรดำกิจกำรต้องเผชิญ และมำตรกำรเพ่ือลดควำมเส่ียงเหล่ำนี ้

• แนวปฏิบัติส ำหรับกำรมีส่วนร่วมกับชนเผ่ำพืน้เมือง 

แนวปฏิบัตินี ้พัฒนำโดย  OECD ผ่านกระบวนการท่ีมีผู ้เ ก่ียวข้องหลายฝ่ายในระยะเวลา 2 ปี ได้รับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการการลงทุน OECD คณะกรรมาธิการการเกษตร OECD และคณะรัฐมนตรีของอธิบดี FAO ค าแนะน าเก่ียวกบัแนว
ปฏิบติัถูกน ามาใชโ้ดยคณะมนตรี OECD เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในขณะท่ีไม่มีผลผูกพนัตามกฎหมาย ค  าแนะน าน้ี
สะทอ้นให้เห็นถึงต าแหน่งทัว่ไปและความมุ่งมัน่ทางการเมืองของบรรดาสมาชิก OECD และแนวร่วมท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก 

นอกจากน้ี OECD ยงัได้พฒันาแนวปฏิบติัท่ีออกแบบเพ่ือช่วยให้กิจการสร้างห่วงโซ่อุปทานท่ีย ัง่ยืนในภาคอ่ืนๆ ได้ 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเชิงสกดั และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งแร่ธาตุจากภาคท่ีไดรั้บผลกระทบจากความขดัแยง้และมีความเส่ียง
สูงอยา่ง เคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ และการเงิน
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ตัวย่อและค าย่อต่างๆ 
 

 

 

CAO 
คณะกรรมการป้องกนัและการบริหารของเจา้หน้าท่ีทัว่ไปของรัฐท่ีเก่ียวกบั IFC และ 
MIGA 

CBD อนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 

CEDAW อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

CFS คณะกรรมการความมัน่คงทางอาหารโลก 

CFS-RAI หลกัการส าหรับการลงทุนดา้นการเกษตรอยา่งมีความรับผิดชอบ 

CSR องคก์ารเพ่ือความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

EIA การประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ESHRIA การประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และสิทธิมนุษยชน 

EU สหภาพยโุรป 

FAO องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

FPIC ฉนัทานุมติัท่ีไดรั้บการรับรู้ บอกแจง้ล่วงหนา้ และเป็นอิสระ 

ICESCR กติการะหวา่งประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 

IFAD กองทุนระหวา่งประเทศเพ่ือการพฒันาเกษตรกรรม 

IFC บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ 

IFPRI สถาบนัวิจยันโยบายอาหารนานาชาติ 

ILO องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
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ITPGR 
สนธิสญัญาระหวา่งประเทศว่าดว้ยทรัพยากรพนัธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและ 
การเกษตร 

MIGA สถาบนัประกนัการลงทุนพหุภาคี 

MNE 
บรรษทัขา้มชาติ 
 

NCP ศูนยติ์ดต่อประสานงานแห่งชาติ 

NGO องคก์ารนอกภาครัฐ 

OECD องคก์ารเพ่ือความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

OIE องคก์ารโรคระบาดสตัวร์ะหว่างประเทศ 

PRAI 

หลกัการส าหรับการลงทุนทางการเกษตรอยา่งมีความรับผิดชอบท่ีเคารพสิทธิ 
การด ารงชีพ และทรัพยากรท่ีพฒันาโดย FAO กองทุนระหวา่งประเทศเพ่ือการพฒันา
เกษตรกรรม (IFAD) การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการคา้และการพฒันา (องัคถ์ดั) 
และธนาคารโลก 

RBC การด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

VGGT 
แนวทางโดยสมคัรใจเก่ียวกบัการก ากบัดูแลอยา่งย ัง่ยนืในการครอบครองท่ีดิน 
การประมง และป่าไมใ้นบริบทของความมัน่คงทางอาหารแห่งชาติ 

UN องคก์ารสหประชาชาติ 

UNCTAD การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการคา้และการพฒันา 

US สหรัฐ 

USD ดอลลาร์สหรัฐ 

WB ธนาคารโลก 

WHO องคก์ารอนามยัโลก 
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ค ำน ำ 

แนวปฏิบติั OECD-FAO ส าหรับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยนืตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีส าคญัส าหรับแนวปฏิบติั
เชิงปฏิบติัเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจในภาคเกษตรกรรม การลงทุนด้าน
การเกษตรเติบโตข้ึนในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาและคาดว่าจะเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากมีการขยายตวัของภาคเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึน เม่ือการลงทุนในภาคเติบโตข้ึน ก็มีความตระหนกัเช่นกนัวา่ตอ้งมีความรับผิดชอบตามมา มาตรฐานการ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตามห่วงโซ่อุปทานการเกษตรเป็นส่ิงส าคญัเพ่ือให้แน่ใจว่าผลประโยชน์จะแผ่กระจาย
ออกไปและการเกษตรยงัคงปฏิบติัหน้าท่ีตอบสนองกิจกรรมท่ีหลากหลาย รวมถึงความมัน่คงทางอาหาร การบรรเทาความ
ยากจน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แนวปฏิบติั OECD-FAO ไดรั้บการพฒันาในช่วงตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงกนัยายน พ.ศ. 2558 ภายใตแ้นวปฏิบติัของกลุ่มท่ี
ปรึกษาผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย รวมถึงตวัแทนจาก OECD และท่ีไม่ใช่สมาชิก OECD ภาคส่วนเอกชน และภาคประชาสงัคม กลุ่ม
ท่ีปรึกษามี David Hegwood หัวหน้าฝ่ายขอ้ตกลงและกลยทุธ์ระดบัโลก ส านกัความมัน่คงทางอาหารของหน่วยงานเพ่ือการ
พฒันาระหว่างประเทศสหรัฐ (USAID) เป็นประธาน รองประธาน 3 คนเป็นตวัแทนของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ไดแ้ก่ 
Mella Frewen อธิบดีแห่งสมาคมการคา้ (Food Drink Europe) Bernd Schanzenbaecher ผูก่้อตั้งและหุ้นส่วนผูจ้ดัการของ EBG 
Capital และ Kris Genovese นกัวิจยัอาวโุสของศูนยวิ์จยัองคก์รขา้มชาติ (SOMO) และผูป้ระสานงานของ OECD Watch 

ในระหว่างการท างาน กลุ่มท่ีปรึกษาไดจ้ดัการประชุมแบบเจอหน้ากนั 3 คร้ังและการปรึกษาหารือผ่านการประชุมทาง
โทรศพัท ์3 คร้ัง มีการประชุมคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และการประชุมคร้ังต่อมาในวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
และ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 นอกจากน้ียงัไดมี้การประชุมร่วมกบักลุ่มท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการท าขอ้ตกลงของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ี
มีความหมายในภาคอุตสาหกรรมเชิงสกดัเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพ่ือหารือเก่ียวกบัฉันทานุมติัท่ีไดรั้บการรับรู้ บอก
แจง้ล่วงหน้า และเป็นอิสระ การประชุมทางโทรศพัทจ์ดัข้ึนในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
และวนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2558 การปรึกษาหารือสาธารณะทางออนไลน์จดัข้ึนในเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อ
รับความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในวงกวา้งเก่ียวกบัการร่างแนวปฏิบติั 

แนวปฏิบติั OECD-FAO ยงัได้รับประโยชน์จากขอ้สรุปของการประชุมระดบัโลกเร่ืองการด าเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบท่ีจดัข้ึนในปีพ.ศ. 2557 และ 2558 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 การประชุมพิเศษเก่ียวกับห่วงโซ่อุปทาน
การเกษตรท่ีย ัง่ยนืไดร้ะบุถึงความเส่ียงส าคญัท่ีกิจการต่างๆ ตอ้งเผชิญเม่ือลงทุนในห่วงโซ่อุปทานการเกษตรและหารือเก่ียวกบั
มาตรการท่ีรัฐบาลและกิจการต่างๆ สามารถด าเนินการเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าวและให้แน่ใจว่าการลงทุนทางการเกษตรจะ
เป็นประโยชน์ต่อบา้นเกิดและประเทศเจา้บา้นเช่นเดียวกบับรรดานกัลงทุน เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 การอภิปรายได้
ส ารวจบทบาทและความรับผิดชอบของกิจการประเภทต่างๆ ท่ีด าเนินงานตามห่วงโซ่อุปทานการเกษตรและวิธีท่ีสามารถ
ร่วมมือกนัเพ่ือด าเนินการสอบทานธุรกิจ 

ความหลากหลายของมุมมองท่ีน าเสนอภายในกลุ่มท่ีปรึกษามีส่วนช่วยในการพฒันาเอกสารแนวปฏิบติัท่ีเน้นการเคารพ
สิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดท่ีไดรั้บผลกระทบในเชิงลบจากการด าเนินงานตามห่วงโซ่อุปทานการเกษตร 
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ท่ีก  าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของกิจการท่ีด าเนินงานตามห่วงโซ่อุปทานเหล่าน้ี และเสนอแนวทางปฏิบติัเพื่อลดความ
เส่ียงท่ีบรรดากิจการตอ้งเผชิญ เรามัน่ใจวา่แนวปฏิบติั OECD-FAO น้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ในการช้ีน ากิจการต่างๆ ใน
การด าเนินการสอบทานธุรกิจ เราเช่ือวา่น่ีจะเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีมีอยูซ่ึ่งไดรั้บการพิจารณาในการพฒันาเช่นกนั 

 

 

David Hegwood  

ประธานกลุ่มท่ีปรึกษาผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย 
และหวัหนา้ฝ่ายขอ้ตกลงและกลยุทธ์ระดบัโลกส านกัความมัน่คงทางอาหารแห่ง USAID
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ค าแนะน าของคณะมนตรีเร่ืองแนวปฏิบัต ิOECD-FAO 
ส าหรับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรที่ยัง่ยืน 

 

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

คณะมนตรี 

 

เกีย่วกบั ตามมาตรา 5 ข) แห่งอนุสญัญาวา่ดว้ยองคก์ารเพ่ือความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2503 

เกีย่วกบั ปฏิญญาวา่ดว้ยการลงทุนระหวา่งประเทศและบรรษทัขา้มชาติ [C(76)99/FINAL] การตดัสินใจของคณะมนตรีว่า
ดว้ยแนวทาง OECD ส าหรับบรรษทัขา้มชาติ [C(2000)96/FINAL ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย C/MIN(2011)11/FINAL] (ต่อไปน้ีเรียก 
“การตดัสินใจเก่ียวกบัแนวทาง”) อนุสญัญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการติดสินบนของเจา้หน้าท่ีรัฐต่างประเทศในการท าธุรกรรมทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ ค  าแนะน าของคณะมนตรีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัการสอบทานธุรกิจส าหรับห่วงโซ่อุปทานท่ีย ัง่ยืนเก่ียวกบั
แร่ธาตุจากพ้ืนท่ีซ่ึงได้รับผลกระทบจากความขดัแยง้และมีความเส่ียงสูง [C/MIN(2011)12/FINAL ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
C(2012)93] และค าแนะน าของคณะมนตรีเก่ียวกบัโครงร่างนโยบายส าหรับการลงทุน [C(2015)56/REV1] 

โดยระลึก ว่าจุดมุ่งหมายร่วมของรัฐบาลท่ีแนะน าการปฏิบติัตามแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการขา้มชาติ (ต่อไปน้ีเรียก 
“แนวทาง”) คือการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

และระลกึต่อไป วา่การตดัสินใจเก่ียวกบัแนวทางก าหนดว่าคณะกรรมการการลงทุนจะร่วมมือกบัศูนยติ์ดต่อประสานงาน
แห่งชาติเพ่ือติดตามวาระการประชุมเชิงรุกในความร่วมมือกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมการปฏิบัติตามท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยกิจการตามหลกัการและมาตรฐานท่ีมีอยู่ในแนวทาง โดยค านึงถึงผลิตภณัฑ์ ภูมิภาค ภาคหน่วย หรือ
ภาคอุตสาหกรรมเฉพาะ 

โดยพิจารณา ความพยายามของประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคณะกรรมการความมัน่คงทางอาหารโลก 
และองคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพ่ือส่งเสริมการลงทุนอยา่งมีความรับผิดชอบในระบบการเกษตรและ
อาหาร และการก ากบัดูแลการครอบครองท่ีดิน การประมง และป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 

โดยยอมรับ วา่การสร้างห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยนืมีความส าคญัต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

โดยยอมรับ ว่ารัฐบาล กิจการ องคก์รภาคประชาสังคม และองคก์รระหวา่งประเทศสามารถใชค้วามสามารถและบทบาท
เฉพาะเพ่ือสร้างห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยนืท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

โดยรับทราบ ว่าการสอบทานธุรกิจเป็นกระบวนการท่ีก าลงัด าเนินอยูท่ ั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ซ่ึงกิจการต่างๆ สามารถ
มัน่ใจไดว้า่พวกเขาปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลส าหรับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยืนซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงานสุขภาพและ ความปลอดภยั ความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการ สิทธิในการครอบครอง 
สวสัดิภาพสตัว ์การปกป้องส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากรธรรมชาติ การก ากบัดูแล และเทคโนโลยแีละนวตักรรม                                                                                                                                                                                                                   



ค าแนะน าของคณะมนตรี 
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เกี่ยวกับ แนวปฏิบติั OECD-FAO ส าหรับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยืน [C(2016)83/ADD1] (ต่อไปน้ีเรียก "แนว
ปฏิบติั") ซ่ึงอาจไดรั้บการแกไ้ขตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการการลงทุนและคณะกรรมการเพ่ือการเกษตรในความ
ร่วมมือกบั FAO 

รับทราบ ว่าแนวปฏิบติัน้ีเสนอนโยบายกิจการต้นแบบโดยสรุปเน้ือหาของมาตรฐานท่ีมีอยู่ส าหรับห่วงโซ่อุปทาน
การเกษตรท่ีย ัง่ยืนและโครงร่างห้าขั้นตอนส าหรับการสอบทานธุรกิจท่ีอธิบายถึงขั้นตอนท่ีกิจการควรปฏิบติัตามเพ่ือระบุ 
ประเมิน บรรเทา และพิจารณาวา่พวกเขารับมือกบัผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหรือ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจไดอ้ยา่งไร 

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการการลงทุนและคณะกรรมการเพ่ือการเกษตร: 

๑) โดยแนะน า ว่าสมาชิกและผูท่ี้ไม่ใช่สมาชิกปฏิบติัตามค าแนะน าน้ี (ต่อไปน้ีเรียก “แนวร่วม”) และศูนยติ์ดต่อประสานงาน
ระดบัชาติไปยงัแนวทาง (ต่อไปน้ีเรียก "NCP") ของตนตามแนวทางท่ีเก่ียวขอ้ง ให้สนบัสนุนอยา่งแขง็ขนัเร่ืองการใชแ้นวปฏิบติั
โดยกิจการด าเนินงานในหรือจากเขตแดนของตนด้วยจุดประสงค์ท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่าไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานท่ีตกลงใน
ระดบัสากลของการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบไปพร้อมกบัห่วงโซ่อุปทานการเกษตร เพ่ือป้องกนัผลกระทบเชิงลบจาก
กิจกรรมของตน และช่วยน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยเฉพาะการบรรเทาความยากจน ความมัน่คงทางอาหาร และความเท่า
เทียมทางเพศ 

๒) โดยแนะน า โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ให้แนวร่วมใชม้าตรการเพ่ือสนบัสนุนการน านโยบายกิจการตน้แบบโดยกิจการท่ีด าเนินงานใน
หรือจากพ้ืนท่ีของตนมาใช้อย่างจริงจงั และสนับสนุนการรวมเขา้กนัของระบบการจดัการองค์กรของโครงร่างห้าขั้นตอน
ส าหรับการสอบทานธุรกิจตามความเส่ียงไปกบัห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีก าหนดไวใ้นแนวปฏิบติั 

๓) โดยแนะน า ว่าแนวร่วมและ NCP ของตนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการสนบัสนุนของส านกัเลขาธิการ OECD รวมถึงผ่านกิจกรรมต่างๆ 
กบัองคก์ารสหประชาชาติ และองคก์รพฒันาระหว่างประเทศ ตอ้งแน่ใจว่ามีการเผยแพร่แนวปฏิบติัท่ีกวา้งท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป
ได ้และมีการใชง้านอยา่งจริงจงัโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ซ่ึงรวมถึง กิจการในภาคเกษตร กิจการปลายน ้าและตน้น ้า ชุมชนท่ี
ไดรั้บผลกระทบและองคก์รภาคประชาสังคม และรายงานต่อคณะกรรมการการลงทุนและคณะกรรมการเพ่ือการเกษตรอย่าง
สม ่าเสมอเก่ียวกบักิจกรรมการเผยแพร่และการด าเนินการใดๆ 

๔) โดยเชิญชวน  แนวร่วมและเลขาธิการเพ่ือเผยแพร่ค  าแนะน าน้ี 

๕) โดยเชิญชวน ผูท่ี้ไม่ใช่แนวร่วมเพ่ือพิจารณาและปฏิบติัตามค าแนะน าปัจจุบนั 

๖) โดยช้ีแนะ คณะกรรมการการลงทุนและคณะกรรมการเพ่ือการเกษตรให้ติดตามการด าเนินการตามค าแนะน าและรายงานต่อ
คณะมนตรีภายในไม่เกิน 5 ปีหลงัจากมีการปรับใชค้  าแนะน าและตามความเหมาะสมหลงัจากนั้น
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1. บทน า 

ความเป็นมา 

ภาคเกษตรกรรม1ซ่ึงมีฟาร์มมากกว่า 570 ลา้นแห่งในโลกควรดึงดูดการลงทุนให้มากข้ึน น่ีเป็นกรณีท่ีเห็นไดช้ดัส าหรับ
เอเชียใตแ้ละแอฟริกาใตซ้าฮาราท่ีหุ้นทุนทางการเกษตรต่อคนงานค่อนขา้งต ่าอยูท่ี่ 1,700 ดอลลาร์สหรัฐ และ 2,200 ดอลลาร์
สหรัฐตามล าดบั เทียบกบั 16,500 ดอลลาร์สหรัฐในละตินอเมริกาและแคริบเบีย นและ 19,000 ดอลลาร์สหรัฐในยโุรปและ
เอเชียกลาง (FAO, 2012 และ 2014) ในทศวรรษหนา้ ราคาสินคา้เกษตรคาดว่าจะยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสูงกว่าหลายปีก่อนท่ีราคา
พุ่งสูงข้ึนในปี 2550-2551 เน่ืองจากความตอ้งการอาหารเพ่ิมข้ึนจากจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน รายไดท่ี้สูงข้ึน และอาหารการ
กินท่ีเปล่ียนไป ความตอ้งการสินคา้เกษตรท่ีไม่ใช่อาหารก็เพ่ิมข้ึนเช่นกนั (OECD / FAO, 2015) 

กิจการท่ีด าเนินงานตามห่วงโซ่อุปทานการเกษตรสามารถมีส่วนส าคญัในการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยการสร้างการจา้งงาน และ
น าความเช่ียวชาญ เทคโนโลยี และความสามารถในการจดัหาเงินทุน มาใช้เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอยา่งย ัง่ยืนและยกระดบั
ห่วงโซ่อุปทาน น่ีสามารถเพ่ิมความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการ และช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาต่างๆ ของประเทศ
เจา้บา้นได ้หลกัการท่ีตกลงกนัในระดบัสากลของการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ (RBC)2 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้แน่ใจว่า
กิจการต่างๆ จะมีส่วนร่วมในการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงหลกัการเหล่าน้ีมีการใชง้านโดยกิจการจ านวนมากแลว้ ความเส่ียงจากการ
ไม่ปฏิบติัตามหลกัการเหล่าน้ีอาจก่อให้เกิดผูด้  าเนินการใหม่ๆ เช่น นักลงทุนสถาบนัท่ีมีส่วนร่วมมากข้ึนในห่วงโซ่อุปทาน
การเกษตรและมีนกัลงทุนจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ ตั้งเป้าไปท่ีตลาดใหม่ รวมทั้งในประเทศท่ีมีโครงร่างการก ากบัดูแลท่ีอ่อนแอ 

การให้แนวปฏิบติัแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่อุปทานการเกษตรเร่ืองวิธีปฏิบติัตามมาตรฐาน RBC ท่ีมีอยู่3 เป็นส่ิง
ส าคญัในการป้องกนัผลกระทบเชิงลบและเพ่ือให้แน่ใจวา่การลงทุนทางการเกษตรเป็นประโยชน์ต่อกิจการ4 รัฐบาล และชุมชน 
และมีส่วนร่วมในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการบรรเทาความยากจน ความมัน่คงทางอาหาร และความเท่าเทียม
ทางเพศ กลุ่มกิจการท่ีก าหนดเป้าหมายตามแนวปฏิบติัส าหรับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยนืน้ี (ต่อไปน้ีเรียก “แนวปฏิบติั”) 
รวมถึงกิจการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตทางการเกษตร เช่น ผูผ้ลิตรายย่อย ตลอดจนผูด้  าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งผ่าน
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ5 เช่น กองทุนเพื่อการลงทุน กองทุนความมัง่คัง่แห่งชาติ หรือธนาคาร6 

วตัถุประสงค์ 

แนวปฏิบติัตั้ งใจท่ีจะช่วยให้กิจการปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีมีอยู่ส าหรับ RBC ตามห่วงโซ่อุปทานการเกษตร7รวมทั้ง
แนวทาง OECD ส าหรับบรรษทัขา้มชาติ (แนวปฏิบติั OECD) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัความเส่ียงของผลกระทบเชิงลบ
ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และสิทธิมนุษยชน โดยการจัดหาส่วนเสริมท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการท างานของศูนย์ติดต่อ
ประสานงานแห่งชาติ (NCPs) ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ต่อยอดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพของแนวทาง OECD (ดูกรอบ 1.1) น่ี
สามารถช่วยรัฐบาล และโดยเฉพาะ NCP ส่งเสริมแนวทาง OECD และช้ีแจงมาตรฐานท่ีมีอยูใ่นภาคเกษตร 
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ขอบเขต 

แนวปฏิบติัอา้งถึงมาตรฐานท่ีมีอยูเ่พ่ือช่วยให้กิจการปฏิบติัตามและด าเนินการสอบทานธุรกิจตามความเส่ียง โดยอา้งถึง
เฉพาะส่วนของแนวทาง OECD และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่อุปทานการเกษตรมากท่ีสุดและไม่ไดมุ้่งหมายท่ีจะ
แทนท่ีมาตรฐานเหล่านั้น ดงันั้นกิจการควรอา้งถึงมาตรฐานเหล่าน้ีโดยตรงก่อนท่ีจะท าการเรียกร้องใดๆ เก่ียวกบัการปฏิบติั
ตามของตน ไม่ใช่แนวร่วมทุกรายต่อปฏิญญาว่าดว้ยการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษทัขา้มชาติมีซ่ึงแนวทางของ OECD 
เป็นส่วนส าคญั หรือสมาชิกของ FAO รับรองมาตรฐานท่ีไดพิ้จารณาในแนวปฏิบติัน้ี

แนวปฏิบติัจะพิจารณามาตรฐานท่ีมีอยูซ่ึ่งเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตามห่วงโซ่อุปทานการเกษตร
อนัไดแ้ก่: 

• แนวทาง OECD ส าหรับบรรษทัขา้มชาติ (แนวทาง OECD) 
• หลกัการลงทุนอยา่งมีความรับผิดชอบในระบบเกษตรและอาหารของคณะกรรมการความมัน่คงทางอาหารโลก (หลกัการ 

CFS-RAI) 
• แนวทางโดยสมคัรใจเก่ียวกบัการก ากบัดูแลอย่างย ัง่ยืนในการถือครองท่ีดิน การประมง และป่าไม ้ในบริบทของความ

มัน่คงทางอาหารแห่งชาติของคณะกรรมการความมัน่คงทางอาหารโลก (VGGT) 
• หลกัการลงทุนทางการเกษตรอยา่งมีความรับผิดชอบท่ีเคารพสิทธิ การด ารงชีพ และทรัพยากรท่ีพฒันาโดย FAO กองทุน

ระหวา่งประเทศเพ่ือการพฒันาเกษตรกรรม (IFAD) การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการคา้และการพฒันา (องัคถ์ดั) และ
ธนาคารโลก  (PRAI) 

• หลักการช้ีน าเก่ียวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน [การด าเนินการตามโครงร่าง 'ปกป้อง เคารพ และเยียวยา' ของ
สหประชาชาติ] (หลกัการช้ีน าของสหประชาชาติ) 

• ปฏิญญาไตรภาคีเร่ืองหลกัการว่าดว้ยสถานประกอบการขา้มชาติและนโยบายสงัคมขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 
(ปฏิญญา ILO MNE) 

• อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) รวมถึง Akwé: แนวทางโดยสมคัรใจ Kon (Kon Voluntary 
Guidelines) 

• อนุสัญญาว่าดว้ยการเขา้ถึงขอ้มูล การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ และการเขา้ถึงความยติุธรรมในประเด็น
ส่ิงแวดลอ้มของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติในยโุรป (อนุสญัญาออร์ฮูส - Aarhus Convention) 

มาตรฐานข้างต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 3 ประการท่ีก าหนดโดยกลุ่มท่ีปรึกษา8 ซ่ึงได้รับการเจรจาและ/หรือรับรองผ่าน
กระบวนการระหว่างรัฐบาล กลุ่มท่ีปรึกษาน้ีเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่อุปทานการเกษตร และก าหนดเป้าหมายโดยเฉพาะในชุมชน
ธุรกิจ/นกัลงทุน มาตรฐานส าคญั 4 ประการท่ีพิจารณาในแนวปฏิบติัน้ีมีอธิบายเพ่ิมเติมในกรอบ 1.1 นอกจากน้ีแนวปฏิบติัยงั
พิจารณาถึงมาตรฐานท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑเ์หล่าน้ีแต่มีการใชก้นัอยา่งแพร่หลายในขอบเขตท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีระบุไว้
ขา้งตน้ ดงัต่อไปน้ี: 
• มาตรฐานการปฏิบติังานของบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ 
• หลกัการของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 

นอกจากน้ียงัมีการอา้งถึงเคร่ืองมือเพ่ิมเติม เช่น สนธิสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เม่ือเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานขา้งตน้ นอกจากน้ี กิจการต่างๆ อาจพบวา่การอา้งถึงมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดรั้บการพิจารณาในแนวปฏิบติั
น้ี รวมถึงเคร่ืองมือและแนวปฏิบติัท่ีเฉพาะเจาะจงยิง่ข้ึนเป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์ ทั้งน้ีรายการเหล่าน้ีมีอยูบ่นช่องทางออนไลน์9
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กรอบ 1.1. ค าอธิบายมาตรฐานส าคญัทีพ่จิารณาในแนวปฏิบัต ิ

แนวทาง OECD ส าหรับบรรษัทข้ามชาติ(แนวทำง OECD): แนวทางของ OECD เป็นหน่ึงในส่ีส่วนของปฏิญญา 
OECD ปี 1976 วา่ดว้ยการลงทุนระหวา่งประเทศและบรรษทัขา้มชาติ โดยแนวร่วมให้ค  ามัน่ท่ีจะจดัให้มีสภาพแวดลอ้มการ
ลงทุนระหว่างประเทศท่ีเปิดกวา้งและโปร่งใส และเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเชิงบวกของบรรษทัขา้มชาติ (MNE) ต่อ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบนัมีแนวร่วมปฏิบติัตามปฏิญญา 46 ประเทศ ซ่ึงเป็นสมาชิก OECD 34 
ประเทศ และประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิก OECD อีก 12 ประเทศ1 มีการแกไ้ขแนวทางของ OECD หลายคร้ัง คร้ังล่าสุดคือในปี
พ.ศ. 2554 แนวทางน้ีเป็นค าแนะน าท่ีครอบคลุมท่ีสุดท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความ
รับผิดชอบ เน้ือหาเหล่าน้ีครอบคลุม 9 ประเด็นหลกัของ RBC ได้แก่ การเปิดเผยขอ้มูล สิทธิมนุษยชน การจา้งงานและ
ความสัมพนัธ์ทางอุตสาหกรรม ส่ิงแวดล้อม การติดสินบนและการทุจริต ผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การแข่งขนั และภาษีอากร ประเด็นเหล่าน้ีได้รับการกล่าวถึงโดยรัฐบาลแก่ MNE ท่ีด าเนินการในและจาก
บรรดาแนวร่วม แนวร่วมแต่ละคนจะตอ้งจดัตั้ง NCP เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของแนวทางโดยการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม การ
รับมือกบัขอ้ซักถาม และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการปฏิบติัตามแนวทางในบางกรณี ทั้งน้ี
แนวทางดงักล่าวเป็นตราสารระหว่างประเทศช้ินแรกท่ีรวมความรับผิดชอบขององคก์รในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัการช้ีน าของสหประชาชาติ และรวมการสอบทานธุรกิจตามความเส่ียงเขา้กับประเด็นหลกัๆ ของ
จริยธรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบเชิงลบ2 

หลักการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบในระบบเกษตรและอาหาร(หลักกำร CFS-RAI): หลกัการดงักล่าวไดรั้บการ
พฒันาผ่านการเจรจาระหว่างรัฐบาลท่ีน าโดยคณะกรรมการความมัน่คงทางอาหารโลก (CFS) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ถึง 2557 
และเก่ียวขอ้งกบัองคก์รภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน นกัวิชาการ นกัวิจยั และองคก์รระหวา่งประเทศ โดยไดรั้บการรับรอง
โดย CFS เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในการประชุมสมยัท่ี 41  หลกัการเหล่าน้ีเป็นไปตามความสมคัรใจและไม่ผกูมดั 
และกล่าวถึงการลงทุนทุกประเภทในระบบการเกษตรและอาหาร อนัประกอบดว้ยหลกัการหลกัๆ 10 ประการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั ความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการ, การพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืนและครอบคลุมและการขจดัความยากจน, ความ
เสมอภาคทางเพศและการเสริมอ านาจสตรี, เยาวชน, การครอบครองท่ีดิน การประมง และป่าไม ้และการเขา้ถึงแหล่งน ้า, 
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื, มรดกทางวฒันธรรม ความรู้ดั้งเดิม ความหลากหลาย และนวตักรรม, การเกษตร
ท่ีปลอดภยัและสมบูรณ์, โครงสร้างการก ากับดูแล กระบวนการ และกลไกการร้องเรียนท่ีครอบคลุมและโปร่งใส, 
ผลกระทบและความรับผิดชอบ ส่วนเพ่ิมเติมอธิบายถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

แนวทางโดยสมัครใจเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลอย่างยั่งยืนในการถือครองที่ดนิ การประมง และป่าไม้ ในบริบทของความ
มั่นคงทางอาหารแห่งชาติ (VGGT): VGGT เป็นแนวทางระดบัโลกฉบบัแรกเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลการครอบครอง 
แนวปฎิบติัดงักล่าวไดรั้บการพฒันาผ่านการเจรจาระหว่างรัฐบาลท่ีน าโดย CFS และเก่ียวขอ้งกบัองคก์รภาคประชาสงัคม 
ภาคเอกชน นกัวิชาการ นกัวิจยั และองคก์รระหวา่งประเทศ แนวปฎิบติัยงัไดรั้บการรับรองโดย CFS ในการประชุม (พิเศษ) 
สมยัท่ี 38 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 VGGT ไดรั้บการรับรู้จากทัว่โลกและการน าแนวปฎิบติัน้ีไปใช้ก็ไดรั้บการ
สนบัสนุนจาก G20 และในปฏิญญา Rio+20 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคมพ.ศ. 2555 สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีความยนิดี
กบัผลของการประชุม (พิเศษ) สมยัท่ี 38 ของ CFS ซ่ึงรับรอง VGGT โดยสนบัสนุนให้ประเทศต่างๆ พิจารณาถึงการน าไป
แนวปฏิบติัไปใช้งาน และร้องขอหน่วยงานของสหประชาชาติท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการแจกจ่ายและการส่งเสริม
อยา่งรวดเร็ว3 แนวทางเหล่าน้ีเป็นโครงร่างอา้งอิงเพ่ือปรับปรุงการก ากบัดูแลการครอบครองท่ีดิน การประมง และป่าไมท่ี้
สนบัสนุนความมัน่คงทางอาหารและมีส่วนช่วยในความพยายามระดบัโลกและระดบัประเทศในการขจดัความหิวโหยและ
ความยากจน เพราะรับรู้ถึงบทบาทหลกัของท่ีดินในการพฒันา แนวปฎิบติัดงักล่าวช่วยส่งเสริมสิทธิในการครอบครองท่ี
ปลอดภยัและการเขา้ถึงท่ีดิน การประมง และป่าไมอ้ย่างเท่าเทียมกนั ช่วยก าหนดหลกัการและแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากลซ่ึงอาจเป็นแนวทางในการเตรียมตวัและด าเนินการตามนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก ากบัดูแลการครอบครอง แนวทางเหล่าน้ีสร้างและสนับสนุน แนวทำงโดยสมัครใจเพ่ือสนับสนุนกำรตระหนักอย่ำง
ก้ำวหน้ำถึงสิทธิทำงอำหำรท่ีเพียงพอในบริบทของควำมมั่นคงทำงอำหำรแห่งชำติ ซ่ึงรับรองโดยคณะมนตรี FAO ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 



1.ค  าน า 

18 แนวปฏิบติั OECD-FAO ส าหรับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยนื© OECD, FAO 
2016 

 

 

 

 

กรอบ 1.1. ค าอธิบายมาตรฐานส าคญัทีพ่จิารณาในแนวปฏิบัติ (ต่อ) 

หลักการลงทุนทางการเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบที่เคารพสิทธิ การด ารงชีพ และทรัพยากร (PRAI): คณะท างาน
ระหวา่งหน่วยงาน (IAWG) ประกอบดว้ย IFAD, FAO, UNCTAD และธนาคารโลกจดัโตะ๊กลมระหวา่งการประชุมสมชัชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2552 เร่ือง 'การส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศด้านการเกษตรอย่างมี
ความรับผิดชอบ' เพ่ือน าเสนอหลกัการ 7 ประการและเผยแพร่ฉบบัสรุปในเวลาต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 
หลกัการ 7 ประการมุ่งเน้นไปท่ี สิทธิในท่ีดินและทรัพยากร, ความมัน่คงทางอาหาร, ความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และ
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวย, การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม, การลงทุนในกิจการทางการเกษตรอย่างมีความ
รับผิดชอบ, ความย ัง่ยืนทางสังคม และความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม4 ในการประชุมสุดยอดท่ีกรุงโซลในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 กลุ่ม G20 สนบัสนุนให้ 'ทุกประเทศและบริษทัต่างๆ ยึดถือหลกัการเพ่ือการลงทุนดา้นการเกษตรอยา่งมีความ
รับผิดชอบ' ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบติัการหลายปีในการพฒันา IAWG ได้ยื่นเสนอรายงานเก่ียวกบั PRAI และ
แผนปฏิบติัการเก่ียวกบัทางเลือกในการส่งเสริมการลงทุนดา้นการเกษตรอยา่งมีความรับผิดชอบไปยงั G20 ในปีพ.ศ. 2554 
และ G8 ในปีพ.ศ. 25555 กลุ่ม G20 เห็นดว้ยกบัแนวทางคู่ในฐานะแนวทางในการด าเนินการทั้งขบัเคล่ือน PRAI และใช้
บทเรียนท่ีไดรั้บเพ่ือช้ีแจงกระบวนการให้ค  าปรึกษาต่างๆ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 IAWG ไดส่้งรายงานความคืบหน้า
เก่ียวกบัแผนปฏิบติัการพร้อมขอ้มูลอา้งอิงเฉพาะถึงการทดสอบภาคสนามของ PRAI กบับรรดาประเทศเจา้ภาพและกิจการ
ต่างๆ6 เม่ือเร็วๆ น้ีรายงานความรับผิดชอบเซนตปี์เตอร์สเบิร์กปี 2013 เก่ียวกบัความมุ่งมัน่ในการพฒันา G20 'แสดงยนิดีกบั
ความคืบหนา้ของโครงการน าร่องในการทดสอบภาคสนาม PRAI ในบางประเทศในแอฟริกาและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต’้ 

1. ตามขอ้มูลเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ประเทศเหล่าน้ีไดแ้ก่ อาร์เจนตินา บราซิล โคลอมเบีย คอสตาริกา 
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กระบวนการ 
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สมาชิก OECD นกัลงทุนสถาบนั บริษทัเกษตรและอาหาร องคก์รเกษตรกร องคก์รภาคประชาสังคม และองคก์รระหว่างประเทศ
โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

• ให้ขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาแนวปฏิบติั 
• ให้ความช่วยเหลือในกระบวนการให้ค  าปรึกษาอยา่งกวา้งขวางร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการให้

ขอ้มูลและการมีส่วนร่วมในกระบวนการท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประชุมของคณะท างานแบบเปิด 
CFS-RAI 

• ให้ขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัมาตรการติดตามเพ่ือส่งเสริมและด าเนินการตามแนวปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล 

ส านกังานเลขาธิการ FAO และ OECD ไดป้ระสานกระบวนการปรึกษาหารือในการร่วมมือกบักลุ่มท่ีปรึกษาและภายใต้
การน าของประธานและรองประธาน ทั้งน้ีคณะท างาน OECD ดา้นการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ยอ่ยของคณะกรรมการการลงทุน และคณะท างานดา้นนโยบายและตลาดการเกษตรซ่ึงเป็นหน่วยงานยอ่ยของคณะกรรมการ 
OECD เพ่ือการเกษตรไดรั้บค าปรึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 

แนวคดิหลกั 

ห่วงโซ่อุปทานการเกษตร 

ห่วงโซ่อุปทานการเกษตร หมายถึง ระบบท่ีครอบคลุมทุกกิจกรรม องคก์ร ผูด้  าเนินการ เทคโนโลยี ขอ้มูลทรัพยากร และ
บริการ ท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตผลิตภณัฑ์เกษตรและอาหารส าหรับตลาดผูบ้ริโภค โดยครอบคลุมภาคตน้น ้ าและปลายน ้ าทาง
การเกษตรจากอุปทานของปัจจยัการผลิตทางการเกษตร (เช่น เมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ ย อาหาร ยา หรืออุปกรณ์) เพื่อการผลิต กระบวนการ
จดัการหลงัการเก็บเก่ียว การประมวลผล การขนส่ง การตลาด การจ าหน่าย และการคา้ปลีก และยงัรวมถึงบริการสนบัสนุน เช่น 
การขยายบริการ การวิจยัและพฒันา และข้อมูลการตลาด ด้วยเหตุน้ี ห่วงโซ่น้ีจึงประกอบด้วยกิจการหลายประเภท ตั้งแต่
ผูป้ระกอบการรายยอ่ย องคก์รเกษตรกร สหกรณ์ และบริษทัสตาร์ทอพั ไปจนถึง MNE ผ่านบริษทัแม่หรือบริษทัทอ้งถ่ินในเครือ 
รัฐวิสาหกิจและกองทุน ผูด้  าเนินการทางการเงินภาคเอกชนและมูลนิธิเอกชน ทั้งน้ีผูด้  าเนินการบางคนเพ่ิงเขา้มาอยู่ในภาค
การเกษตรในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา 

โครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัในเร่ืองของผลิตภณัฑ์และ
ภูมิศาสตร์12 ดงันั้นควรวางแผนกิจการท่ีด าเนินงานตามห่วงโซ่อุปทานการเกษตรเป็นกรณีๆ ไปเพื่อท าความเขา้ใจความสัมพนัธ์ 
ขอ้มูล และกระแสการเงินระหว่างองคก์รเหล่าน้ีไดดี้ยิ่งข้ึน และเพ่ือออกแบบการตรวจสอบให้ดียิ่งข้ึน ส าหรับวตัถุประสงค์ของ
แนวปฏิบติัน้ี โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานท่ีเรียบง่ายจะถูกน าเสนอในรูปประกอบท่ี 1.1. 

กิจการมีความสัมพนัธ์กันผ่านความสัมพนัธ์และการเตรียมการท่ีหลากหลาย กิจการปลายน ้ าสามารถมีส่วนร่วมใน
ความสัมพนัธ์ประเภทต่างๆ กบักิจการในภาคเกษตรเพ่ือความปลอดภยัในการเขา้ถึงผลิตภณัฑท์างการเกษตร กิจการเหล่าน้ี
สามารถก าหนดมาตรฐานและขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูผ้ลิตโดยมีส่วนเก่ียวขอ้งเพียงเล็กน้อยนอกเหนือจากสัญญาซ้ือ นอกจากน้ียงั
สามารถมีส่วนร่วมอยา่งแข็งขนัมากข้ึน โดยเฉพาะการท าเกษตรพนัธสัญญาเพ่ือประสานการผลิตและรับประกนัคุณภาพและ
ความปลอดภยั13 กิจการทางการเงินอาจมีส่วนร่วมในทางออ้มมากข้ึนโดยการจดัหาทุนแก่กิจการในภาคเกษตรและกิจการปลาย
น ้ าผ่านการลงทุนในโครงการใหม่ (greenfield) หรือโครงการต่อยอด (brownfield) การร่วมทุน หรือการควบรวม และการเขา้
ซ้ือกิจการ ทั้งน้ีหมวดหมู่เหล่าน้ีมกัจะอธิบายไดย้ากในแนวทางปฏิบติั ตวัอยา่งเช่น สหกรณ์มกัเป็นเจา้ของหรือจดัการอุปกรณ์
การเกษตรตลอดจนทรัพยสิ์นปลายน ้ า (เช่น โรงงานน ้ าตาล) ดงันั้นจึงถือไดว้่าน่ีไม่เพียงแต่เป็นกิจการในภาคเกษตรเท่านั้น แต่
ยงัรวมถึงกิจการปลายน ้าดว้ย 
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รูปประกอบ 1.1. ขั้นตอนต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานการเกษตรและกจิการทีเ่กีย่วข้อง 

หมำยเหต:ุ แผนภาพน้ีใชเ้พื่อการอา้งอิงเท่านั้นและไม่ไดมี้เน้ือหาครอบคลุมทั้งหมด 

รูปประกอบ 1.2 ความเส่ียงในขั้นตอนต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานการเกษตร 

ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน กิจการอาจมุ่งเน้นไปท่ีความเส่ียงเฉพาะ (รูปประกอบท่ี 1.2) ตวัอย่างเช่น 
กิจการในภาคเกษตรตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีสูงข้ึนเก่ียวกบัสิทธิในการครอบครอง ดงันั้นกิจการเหล่าน้ีควรมุ่งเน้นโดยเฉพาะ
ไปท่ีการด าเนินการให้ค  าปรึกษาดว้ยเจตนาดี มีประสิทธิผล และมีความหมายต่อผูถื้อสิทธ์ิการครอบครอง 
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การสอบทานธุรกจิ 

การสอบทานธุรกิจเป็นท่ีเขา้ใจกนัว่าเป็นกระบวนการท่ีกิจการสามารถระบุ ประเมิน บรรเทาป้องกนั และพิจารณาถึงวิธีรับมือ
กบัผลกระทบตามจริงและท่ีเป็นเชิงลบจากกิจกรรมของตนซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของระบบการตดัสินใจทางธุรกิจและการบริหารความ
เส่ียง14 การสอบทานธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดหรือมีส่วนร่วมโดยกิจการต่างๆ ตลอดจนผลกระทบเชิงลบท่ีเช่ือมโยง
โดยตรงกบัการด าเนินงาน ผลิตภณัฑ ์หรือบริการ ผา่นความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในกรอบ 1.2) 

 

 

กรอบ 1.2. การแก้ไขผลกระทบเชิงลบ 

ภายใตแ้นวทาง OECD กิจการต่างๆ ควร 'หลีกเล่ียงการก่อให้เกิดหรือการมีส่วนท าให้เกิดผลกระทบเชิงลบในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใตแ้นวทางผ่านกิจกรรมของตนเอง และจดัการกบัผลกระทบดงักล่าวเม่ือเกิดข้ึน' นอกจากน้ียงัควร 'พยายาม
ป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบเชิงลบท่ีกิจการไม่ไดมี้ส่วนร่วมก่อ เม่ือผลกระทบนั้นเช่ือมโยงโดยตรงกบัการด าเนินงาน 
ผลิตภณัฑ ์หรือบริการของกิจการจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ขอ้ความน้ีไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายท่ีจะผลกัความรับผิดชอบจาก
หน่วยงานท่ีก่อผลกระทบเชิงลบไปสู่กิจการท่ีหน่วยงานมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจด้วย' ตวัอยา่งเช่น สถาบนัการเงินอาจมี
ส่วนในการก่อผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดจากบริษทัผูล้งทุนของตนท่ีมีการถือหุ้นส่วนใหญ่หรือมีอ านาจควบคุม  

กิจการ 'ก่อ' ผลกระทบเชิงลบหากมีความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผลระหว่างการด าเนินงาน ผลิตภณัฑ ์หรือบริการ
ของกิจการ และผลกระทบเชิงลบ สาเหตุสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการกระท าและการละเวน้ กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ความลม้เหลว
ในการกระท า 'มีส่วนก่อให้เกิด' ผลกระทบเชิงลบควรตีความว่าเป็นการมีส่วนร่วมท่ีส าคญั ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความสะดวกหรือแรงจูงใจให้หน่วยงานอ่ืนก่อผลกระทบเชิงลบ นอกจากน้ีกิจการยงัมีส่วนในการก่อผลกระทบเชิงลบได้ 
หากการรวมกนัของกิจกรรมของตนและของอีกหน่วยงานหน่ึงส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงลบ 'เช่ือมโยงโดยตรง' เป็นแนวคิด
กวา้งๆ และครอบคลุมถึงผลกระทบเชิงลบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ค  าว่าความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหมายรวมถึง 
ความสมัพนัธ์ของกิจการกบัพนัมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานในห่วงโซ่อุปทาน และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ของรัฐหรือของรัฐ ท่ี
เช่ือมโยงโดยตรงกบัการด าเนินธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์หรือบริการของกิจการนั้นๆ  หน่วยงานต่างๆ ท่ีกิจการมีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจดว้ยจะเรียกวา่ 'พันธมิตรทำงธุรกิจ' ตลอดแนวปฏิบติั 

แนวทางของ OECD เน้นย  ้าว่า 'กิจการควร 'ส่งเสริมพนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผูจ้  าหน่าย และผูรั้บเหมาช่วงให้ใช้
หลกัการ RBC ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทาง OECD หากปฏิบติัได'้ แนวทางยงัระบุเพ่ิมเติมว่า 'กิจการท่ีด าเนินการตามล าพงัหรือ
ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมควรใช้อ  านาจต่อรอง1 เพ่ือชกัจูงหน่วยงานท่ีก่อผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิ
มนุษยชนให้ป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบนั้นๆ' ปัจจยัท่ีก าหนดการด าเนินการท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ 'อ  านาจต่อรองของกิจการ
ท่ีมีเหนือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ระดบัความส าคญัของความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกิจการ ความรุนแรงของผลกระทบ และการยุติ
ความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานนั้นๆ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนเชิงทางลบหรือไม่' 

ดังนั้นจึงคาดว่ากิจการต่างๆ จะใช้อ  านาจต่อรองท่ีมีเหนือหน่วยงานต่างๆ เช่ือมโยงโดยตรงกับการด าเนินงาน 
ผลิตภณัฑ์ หรือบริการของตน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแนวปฏิบติัน้ี ตวัอย่างเช่น หากพนัธมิตรทางธุรกิจของ
กิจการ อาจจดัหาหรือเช่ือมโยงกบัพนัธมิตรทางธุรกิจใดๆ ท่ีละเมิดสิทธิการครอบครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย กิจการควร
ร่วมมือกบัพนัธมิตรในการด าเนินการแกไ้ข และยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจเท่าท่ีจะเป็นไปไดห้ากไม่มีการด าเนินการแกไ้ข 

1. อ านาจต่อรองถือเป็นส่ิงท่ีมีอยู่จริงในท่ีซ่ึงกิจการมีความสามารถในการเปล่ียนแปลงแนวทางปฏิบติัท่ีไม่
ถูกตอ้งของหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดอนัตราย 

แหล่งท่ีมำ: แนวทาง OECD ๒.ก.11-13; ๒.ก, ยอ่หนา้ 14; และ ๔.43; OECD (2014) 
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กิจการต่างๆ ประเมินความเส่ียงโดยการระบุรูปการณ์ตามจริงของกิจกรรมและความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของตน และ
ประเมินขอ้เท็จจริงเหล่านั้นกบัสิทธิและหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ฎหมายและมาตรฐานของประเทศและระหว่างประเทศ 
ค  าแนะน าของ RBC เก่ียวกบัองคก์รระหว่างประเทศ เคร่ืองมือท่ีได้รับการสนบัสนุนจากรัฐบาล โครงการโดยสมคัรใจของ
เอกชน และนโยบายและระบบต่างๆ ภายในของตน การสอบทานธุรกิจสามารถช่วยให้กิจการและพนัธมิตรทางธุรกิจมัน่ใจได้
วา่พวกเขาปฏิบติัตามกฎหมายระหวา่งประเทศและในประเทศ และปฏิบติัตามมาตรฐาน RBC 

ลกัษณะและขอบเขตของการสอบทานธุรกิจจะไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ เช่น ขนาดของกิจการ บริบทและท่ีตั้งของ
การด าเนินงาน ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ และความรุนแรงของผลกระทบเชิงลบตามจริงและท่ีอาจเกิดข้ึน15 ในขณะท่ี
กิจการขนาดย่อมและขนาดกลาง โดยเฉพาะผูถื้อหุ้นรายย่อย อาจไม่มีความสามารถในการด าเนินการสอบทานธุรกิจตามท่ี
แนะน าในแนวปฏิบติัน้ี กิจการเหล่าน้ีจะไดรั้บการสนบัสนุนให้มีส่วนร่วมในความพยายามในการสอบทานธุรกิจของลูกคา้เพ่ือ
ปรับปรุงขีดความสามารถและสามารถด าเนินการสอบทานธุรกิจท่ีเหมาะสมไดใ้นอนาคต 

แนวทาง OECD แนะน าให้ด าเนินการสอบทานธุรกิจตามความเส่ียง ซ่ึงหมายความว่าลกัษณะและขอบเขตของการสอบ
ทานธุรกิจควรสอดคลอ้งกบัประเภทและระดบัความเส่ียงของผลกระทบเชิงลบ16 ความรุนแรงของผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึน
จริงและท่ีอาจเกิดข้ึนควรก าหนดขนาดและความซบัซ้อนของการสอบทานธุรกิจท่ีจ  าเป็น พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงควรข้ึนอยูก่บั
การสอบทานธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึน เม่ือกิจการมีผูผ้ลิตจ านวนมาก กิจการจะไดรั้บการสนบัสนุนให้ระบุพ้ืนท่ีทัว่ไปท่ีความเส่ียงของ
ผลกระทบเชิงลบมีความเด่นชดัมากท่ีสุด และจากการประเมินความเส่ียงน้ี กิจการจะจดัล าดบัความส าคญัของผูจ้  าหน่ายในการ
สอบทานธุรกิจ17 แนวทางท่ีอิงกบัความเส่ียงไม่ควรห้ามไม่ให้กิจการมีส่วนร่วมในบางบริบทหรือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจบาง
ราย แต่ควรช่วยเหลือกิจการในการจดัการความเส่ียงจากผลกระทบเชิงลบในบริบทท่ีมีความเส่ียงสูงอยา่งมีประสิทธิผล 

ตามรายละเอียดในส่วนท่ี 3 ส่วนประกอบต่าง  ๆของการสอบทานธุรกิจสามารถรวมอยูใ่นโครงร่างห้าขั้นตอนต่อไปน้ี (กรอบ 1.3) 
 

 

กรอบ 1.3. โครงร่างห้าขั้นตอนส าหรับการสอบทานธุรกจิ 

• ขั้นตอนท่ี  1: สร้างระบบการจดัการกิจการท่ีแขง็แกร่งส าหรับห่วงโซ่อุปทานท่ีย ัง่ยนื 

• ขั้นตอนท่ี 2: ระบุ ประเมิน และจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน 

• ขั้นตอนท่ี 3: ออกแบบและใชก้ลยทุธ์เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีระบุในห่วงโซ่อุปทาน 

• ขั้นตอนท่ี 4: ตรวจสอบการสอบทานธุรกิจห่วงโซ่อุปทาน 

• ขั้นตอนท่ี 5: รายงานการสอบทานธุรกิจห่วงโซ่อุปทาน 

แหล่งท่ีมำ: OECD (2013), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-
Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
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เน่ืองจากกิจการเดียวกันอาจครอบคลุมขั้นตอนหลายๆ ขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน การสร้างความมั่นใจในการ
ประสานงานท่ีดีระหว่างแผนกต่างๆ ของกิจการสามารถช่วยด าเนินการสอบทานธุรกิจได ้เน่ืองจากปัญหาดา้นการแข่งขนัและ
ความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล กิจการต่างๆ สามารถด าเนินการสอบทานธุรกิจโดยร่วมมือกนัภายในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้
แน่ใจวา่กระบวนการสอบทานไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั และลดตน้ทุนผา่น 

• ความร่วมมือทัว่ทั้งภาคอุตสาหกรรม เช่น ผ่านโครงการสร้างและจดัการโดยองคก์รอุตสาหกรรมเพ่ือสนบัสนุนและยึดมัน่
อยา่งกา้วหนา้ในมาตรฐานสากล18 

• การแบ่งปันค่าใชจ่้ายภายในอุตสาหกรรมส าหรับงานการสอบทานธุรกิจท่ีเฉพาะเจาะจง 

• การประสานงานระหวา่งสมาชิกภาคอุตสาหกรรมท่ีมีผูจ้  าหน่ายรายเดียวกนั 

• ความร่วมมือระหวา่งภาคส่วนต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทาน เช่น กิจการตน้น ้าและปลายน ้า 

นอกจากน้ีการเป็นหุ้นส่วนกบัองคก์รระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมยงัสามารถสนบัสนุนการสอบทานธุรกิจได้
ดว้ย แผนการท่ีขบัเคล่ือนโดยอุตสาหกรรมมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดเม่ือโครงการไม่เพียงเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ แต่ยงัเก่ียวขอ้งกบั
องค์กรภาคประชาสังคม สหภาพแรงงาน และผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งและอนุญาตให้สร้างฉันทามติในหมู่หน่วยงานเหล่าน้ี 
อยา่งไรก็ตาม กิจการยงัคงตอ้งรักษาความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อการสอบทานธุรกิจของตน 

โครงสร้าง 

โครงสร้างของแนวปฏิบติัมาจากแนวปฏิบติัในการสอบทานธุรกิจของ OECD ส าหรับห่วงโซ่อุปทานท่ีย ัง่ยืนเก่ียวกบัแร่
ธาตุจากพ้ืนท่ีซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากความขดัแยง้และมีความเส่ียงสูง19 ซ่ึงช้ีแจงถึงวิธีการน าแนวทาง OECD ไปใชก้บัภาคส่วน
ใดโดยเฉพาะโดยการเสนอขั้นตอนการสอบทานธุรกิจและมาตรการลดความเส่ียง ตามท่ีกล่าวไปขา้งตน้ แนวปฏิบติัฉบบั
ปัจจุบนัประกอบดว้ย 

• หวัขอ้ท่ี 1 นโยบายกิจการตน้แบบซ่ึงให้โครงร่างเน้ือหาของมาตรฐานท่ีมีอยูส่ าหรับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยนื 

• หวัขอ้ท่ี 2 โครงร่างส าหรับการสอบทานธุรกิจตามความเส่ียงตามห่วงโซ่อุปทานการเกษตร 

• ภาคผนวก ก. ค  าอธิบายเก่ียวกับความเส่ียงและมาตรการลดความเส่ียงตามห่วงโซ่อุปทานการเกษตร โดยน ามาจาก
มาตรฐานท่ีมีอยู ่

• ภาคผนวก ข. แนวปฏิบติัส าหรับการท าขอ้ตกลง/มีส่วนร่วมกบัชนเผา่พ้ืนเมือง 
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2. นโยบายกจิการต้นแบบส าหรับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรที่ยัง่ยืน 

การตระหนกัถึงความเส่ียงของผลกระทบเชิงลบอยา่งมีนยัส าคญัเกิดข้ึนตามห่วงโซ่อุปทานการเกษตร และการตระหนกั
ถึงความรับผิดชอบของเราในการเคารพสิทธิมนุษยชนและความสามารถของเราในการมีส่วนร่วมในการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการบรรเทาความยากจน ความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการ และความเท่าเทียมทางเพศ เรามุ่งมัน่ท่ีจะ
ด าเนินการเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและรวมสัญญาและขอ้ตกลงนโยบายต่อไปน้ีส าหรับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยืนกบั
พนัธมิตรทางธุรกิจ เราจะสนบัสนุนให้พนัธมิตรทางธุรกิจของเราใชน้โยบายน้ีในกรณีท่ีเป็นไปได ้และหากพนัธมิตรเหล่าน้ี
ก่อให้เกิดหรือมีส่วนท าให้เกิดผลกระทบเชิงลบ เราจะใชอ้  านาจต่อรองของเราเพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบเหล่าน้ี 

1. มาตรฐาน RBC แบบเช่ือมโยง 

การประเมินผลกระทบ 

เราจะประเมินและรับมืออย่างต่อเน่ืองในการตัดสินใจถึงผลกระทบตามจริงและท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 
กระบวนการ สินคา้และบริการ ผ่านวงจรเต็มรูปแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหลีกเล่ียง หรือเม่ือหลีกเล่ียงไม่ได้ก็จะบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบเหล่านั้น การประเมินผลกระทบควรเก่ียวขอ้งกบัจ านวนตวัแทนของกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง
ทั้งหมด21 

การเปิดเผยข้อมูล 

เราจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัเส่ียงท่ีคาดการณ์ล่วงหน้าและการตอบสนองต่อผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม 
และสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนท่ีอาจไดรั้บผลกระทบอยา่งทนัท่วงทีและถูกตอ้งในทุกขั้นตอนของวงจร
การลงทุน22 นอกจากน้ีเราจะให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ตรวจสอบได ้และชดัเจน ซ่ึงเพียงพอท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจได้
อยา่งชาญฉลาด23 

นโยบายกิจการตน้แบบน้ีให้มาตรฐานส าคญัท่ีกิจการควรปฏิบติัตามเพ่ือสร้างห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยืน โดยการร่าง
ส่วนของเน้ือหาของมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยนื20 มาตรฐานบางอยา่งเหล่าน้ี 
เช่น มาตรฐานส าหรับสิทธิมนุษยชน และแรงงาน และความปลอดภยัดา้นอาหาร ถูกรวบรวมไวใ้นกฎหมายของหลายประเทศแลว้ 

นโยบายกิจการตน้แบบน้ีสามารถน าไปใช้โดยกิจการตามท่ีเป็นอยู่ หรือส่วนท่ีเก่ียวขอ้งสามารถรวมและปรับให้เหมาะกบั
นโยบายท่ีมีอยูใ่นเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม ความย ัง่ยืน การจดัการความเส่ียง หรือทางเลือกอ่ืนท่ีเทียบเท่า การใช้ค  าว่า 
"เรา" บ่งบอกถึงการผูกมดัตนเองของกิจการ เม่ือออกแบบนโยบายกิจการต่างๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบติัตาม
กฎหมายของประเทศท่ีบงัคบัใช้ทั้งหมดและพิจารณามาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้นโยบายส าหรับห่วงโซ่อุปทาน
การเกษตรท่ีย ัง่ยืนเป็นขั้นตอนแรกของโครงร่างการสอบทานธุรกิจตามความเส่ียงท่ีร่างไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3 ซ่ึงอธิบายถึงวิธีการน า
นโยบายดงักล่าวไปปฏิบติั 
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การปรึกษาหารือ 

เราจะให้ค  าปรึกษาด้วยเจตนาดี มีประสิทธิผล และมีความหมายแก่ชุมชน ผ่านสถาบนัตวัแทนของชุมชนก่อนท่ีจะเร่ิม
ด าเนินการใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน และเราจะยงัคงให้ค  าปรึกษากบัชุมชนในระหว่างและเม่ือส้ินสุดการด าเนินงาน 
เราจะค านึงถึงความเส่ียงต่างๆ ท่ีบรรดาผูห้ญิงและผูช้ายอาจตอ้งเผชิญ24 

เราจะจดัให้มีการปรึกษาหารือท่ีมีประสิทธิภาพและมีความหมายแก่ชนเผ่าพ้ืนเมืองผ่านสถาบนัตวัแทนของเหล่าชนเผ่า
พ้ืนเมือง เพ่ือได้รับฉันทานุมติัท่ีได้รับการรับรู้ บอกแจง้ล่วงหน้าและเป็นอิสระของพวกเขา25 ซ่ึงสอดคล้องกบัการบรรลุ
จุดส้ินสุดของปฏิญญาของสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมืองและโดยค านึงถึงความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่งและความ
เขา้ใจของแต่ละรัฐ26

 

การแบ่งปันผลประโยชน์ 

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจวา่การด าเนินงานของเรามีส่วนช่วยในการพฒันาชนบทท่ีย ัง่ยืนและครอบคลุม27รวมถึงตามความ
เหมาะสม ผา่นการส่งเสริมความยติุธรรมและการแบ่งปันผลประโชน์ท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินอยา่งเท่าเทียมกนักบัชุมชนท่ี
ไดรั้บผลกระทบตามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั ให้สอดคลอ้งกบัสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีใชก้บัภาคีของสนธิสัญญาดงักล่าว 
เช่น เม่ือใชท้รัพยากรพนัธุกรรมเพื่ออาหารและการเกษตร28 

กลไกการร้องเรียน 

เราจะจดัเตรียมกลไกการร้องเรียนระดบัปฏิบติัการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย เขา้ถึงได ้คาดการณ์ได้ เป็นธรรม และโปร่งใส 
โดยปรึกษาหารือกบัผูใ้ช้ท่ีมีศกัยภาพ นอกจากน้ีเราจะร่วมมือในกลไกการร้องเรียนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่กระบวนการยติุธรรม กลไก
การร้องเรียนดังกล่าวสามารถช่วยฟ้ืนฟูได้เม่ือการด าเนินงานของเราก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอนั
เน่ืองมาจากการไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน RBC29 

เพศ 

เราจะช่วยขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี เพ่ิมการมีส่วนร่วมท่ีมีความหมายในบทบาทการตดัสินใจและบทบาทการเป็นผูน้ า 
รับรองการพฒันาและความกา้วหน้าในวิชาชีพ และอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงและควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจยั
เบ้ืองตน้ เคร่ืองมือการผลิต ท่ีปรึกษาและบริการทางการเงิน การฝึกอบรม ตลาด และขอ้มูล30 

2. สิทธิมนุษยชน 

ภายใตโ้ครงร่างของสิทธิมนุษยชนท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล31 พนัธกรณีดา้นสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศของ
ประเทศต่างๆ ท่ีเราด าเนินงาน ตลอดจนกฎหมายและขอ้บงัคบัภายในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เราจะ 

• เคารพสิทธิมนุษยชน32 ซ่ึงหมายถึงการหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูอ่ื้นและรับมือกบัผลกระทบเชิงลบด้าน
สิทธิมนุษยชนท่ีเรามีส่วนเก่ียวขอ้ง 

• ภายในบริบทของกิจกรรมของเราเอง หลีกเล่ียงการก่อหรือมีส่วนร่วมก่อผลกระทบเชิงลบดา้นสิทธิมนุษยชน และรับมือ
กบัผลกระทบดงักล่าวเม่ือเกิดข้ึน33 

• แสวงหาวิธีป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบเชิงลบดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเช่ือมโยงโดยตรงกบัการด าเนินงาน ผลิตภณัฑ ์หรือ
บริการของเราโดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ แมว้า่เราจะไม่ไดมี้ส่วนร่วมก่อผลกระทบเหล่านั้นก็ตาม34 
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• ด าเนินการสอบทานธุรกิจดา้นสิทธิมนุษยชนตามความเหมาะสมกบัขนาด ลกัษณะ และบริบทของการด าเนินงานของเรา 
และตามความรุนแรงของความเส่ียงของผลกระทบเชิงลบดา้นสิทธิมนุษยชน35 

• จดัให้มีหรือร่วมมือผ่านกระบวนการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายในการฟ้ืนฟูกระทบเชิงลบเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนเม่ือเราระบุวา่
เราไดก่้อหรือมีส่วนร่วมก่อผลกระทบเหล่าน้ี36 

• ตรวจสอบให้แน่ใจภายในบริบทกิจกรรมของเราเองว่าสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคนได้รับการเคารพโดยไม่มีความ
แตกต่างใดๆ เช่น เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออ่ืนๆ แหล่งก าเนิดของชาติหรือสังคม 
ทรัพยสิ์น การเกิด หรือสถานะอ่ืนๆ3

 

3. สิทธิแรงงาน 

เราจะเคารพมาตรฐานแรงงานหลกัสากลในการด าเนินงานของเรา กล่าวคือ เสรีภาพในการรวมตวัและสิทธิในการต่อรอง
ร่วมกนั รวมถึงดา้นแรงงานขา้มชาติ การขจดัการใชแ้รงงานบงัคบัทุกรูปแบบ การยกเลิกการใชแ้รงงานเด็กอยา่งมีประสิทธิผล 
และการขจดัการเลือกปฏิบติัในแง่การจา้งงานและอาชีพ38 

ในการด าเนินงานของเรา เราจะ 

• รับรองอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

• รับรองค่าจา้ง สวสัดิการ และสภาพการท างานท่ีเหมาะสมท่ีอย่างน้อยเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน
ของคนงานและครอบครัวของพวกเขา และมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงสภาพการท างานต่างๆ39 

• ส่งเสริมความมัน่คงในการจา้งงานและร่วมมือในแผนการของรัฐบาลเพ่ือให้ความคุม้ครองรายไดบ้างรูปแบบแก่คนงานท่ีถูก
เลิกจา้ง40 

• พยายามป้องกนัการทารุณกรรมแรงงานขา้มชาติ41 

• ใชแ้นวทาง มาตรการ และกระบวนการเพ่ือยกระดบัการมีส่วนร่วมท่ีมีความหมายของสตรีในการตดัสินใจและบทบาทความ
เป็นผูน้ า42 

เราจะมีส่วนช่วยให้เกิดการตระหนกัเร่ืองสิทธิในการท างาน43 โดย 

• การมุ่งมัน่ท่ีจะเพ่ิมโอกาสในการจา้งงานทั้งทางตรงและทางออ้ม44 

• การรับรองให้มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับลูกจา้งทุกระดบั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกิจการและนโยบายการ
พฒันาของประเทศเจา้ภาพ รวมถึงการเพ่ิมก าลงัผลิตของเยาวชนและ/หรือการเขา้ถึงโอกาสในการจา้งงานและการเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีเหมาะสม45 

• การรับรองการคุม้ครองความเป็นมารดาในท่ีท างาน46
 

4. สุขภาพและความปลอดภัย 

เราจะส่งเสริมสาธารณะสุข47 โดย 

• การน าแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมมาใชเ้พ่ือป้องกนัภยัคุกคามต่อชีวิต สุขภาพ และสวสัดิการของมนุษยใ์นการด าเนินงาน
ของเราตลอดจนภยัคุกคามท่ีเกิดจากการบริโภค การใช้ หรือการก าจดัสินคา้และบริการของเรา รวมถึงการปฏิบติัตาม
แนวทางปฏิบติัท่ีดีเร่ืองความปลอดภยัดา้นอาหาร48 

• การมีส่วนร่วมในการคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัของชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบในวงจรชีวิตจากการด าเนินงานของเรา49 
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5. ความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการ 

เราจะมุ่งมัน่เพ่ือให้แน่ใจว่าการด าเนินงานของเรามีส่วนช่วยสร้างความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการ เราจะให้ความ
สนใจแก่การเพ่ิมความพร้อม การเขา้ถึง ความมัน่คง และการใชป้ระโยชน์จากอาหารท่ีปลอดภยั มีคุณค่าทางโภชนาการ และมี
ความหลากหลาย50 

6. สิทธิในการครอบครองและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาต ิ

เราจะเคารพผูถื้อสิทธ์ิการครอบครองท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย51 และสิทธ์ิของพวกเขาท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสิทธ์ิ
ของรัฐ เอกชน ชุมชน ส่วนรวม ชนเผ่าพ้ืนเมือง และตามจารีตประเพณี ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของเรา โดย
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ท่ีดิน การประมง ป่าไม ้และน ้า 

เราจะยึดมัน่ในความโปร่งใสและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนบนท่ีดินของเรา รวมถึงความโปร่งใสของเง่ือนไข
สญัญาเช่า/สมัปทาน โดยค านึงถึงขอ้จ ากดั ดา้นความเป็นส่วนตวั52ในขอบเขตสูงสุดท่ีเป็นไปได ้

เราจะให้ความส าคญักบัการออกแบบโครงการทางเลือกท่ีเป็นไปไดเ้พ่ือหลีกเล่ียง หรือเม่ือไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้ห้ลด
การเคล่ือนยา้ยทางกายภาพและ/หรือทางเศรษฐกิจของผูถื้อสิทธิการครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายในขณะท่ีสร้างสมดุลของ
ตน้ทุนและผลประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และการเงินโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกบัผลกระทบเชิงลบต่อผูย้ากไร้และผู ้
ท่ีเปราะบาง 

เราตระหนกัดีว่า ภายใตก้ฎหมายและกฎหมายในประเทศของตน และตามบริบทของประเทศ รัฐต่างๆ ควรเวนคืนเฉพาะใน
กรณีท่ีสิทธิท่ีเป็นประเด็นนั้นจ าเป็นส าหรับวตัถุประสงคส์าธารณะ และควรให้การชดเชยท่ีรวดเร็ว เพียงพอ และมีประสิทธิผล53 

เม่ือผูถื้อสิทธิการครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายไดรั้บผลกระทบในทางลบ เราจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวก
เขาไดรั้บการชดเชยอยา่งรวดเร็ว เพียงพอ และมีประสิทธิผลจากสิทธิในการครอบครองของพวกเขาซ่ึงไดรั้บผลกระทบในทาง
ลบจากการด าเนินงานของเรา54 

7. สวสัดภิาพสัตว์ 

เราจะสนบัสนุนสวสัดิภาพสตัวใ์นการด าเนินงานของเรา55 โดย 

• การมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้แน่ใจว่ามีการน า 'หลกัอิสรภาพ 5 ประการ' ของสวสัดิภาพสตัวม์าใช ้นัน่คือการเป็นอิสระจากความหิว 
กระหาย และการขาดสารอาหาร ความไม่สะดวกสบายกาย ความเจ็บปวด บาดเจ็บและโรคภยั ความกลวัและความทุกข์
ทรมาน และอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ56 

• การรับรองมาตรฐานระดบัสูงของการจดัการและความช านาญด้านปศุสัตวส์ าหรับขยายพนัธุ์สัตวท่ี์เหมาะสมกบัขนาด
ของการด าเนินงานของเรา ตามหรือเกินกวา่หลกัการของ OIE57

 

8. การปกป้องส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยืน 

เราจะจดัตั้งและบ ารุงรักษาโดยประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบและบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม 
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและขนาดของการด าเนินงานของเราและสอดคล้องกบัระดบั
ความเส่ียงและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคมท่ีอาจเกิดข้ึน58 

เราจะปรับปรุงการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของเราอยา่งต่อเน่ืองโดย 

• การป้องกนั ลด และแกไ้ขมลพิษและผลกระทบทางลบต่ออากาศ ท่ีดิน ดิน น ้ า ป่าไม ้และความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 



2. นโยบายกิจการตน้แบบส าหรับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยนื 
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• การหลีกเล่ียงหรือลดการผลิตของเสียอนัตรายและไม่เป็นอนัตราย การทดแทนหรือลดการใช้สารพิษ59 และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชง้านหรือการรับรองการก าจดัขยะอยา่งปลอดภยั 

• การรับรองการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรและพลงังาน60 

• การลดการสูญเสียอาหารและลดปริมาณขยะ พร้อมส่งเสริมการรีไซเคิล 

• การส่งเสริมแนวทางปฏิบติัดา้นการเกษตรท่ีดี รวมถึงการรักษาหรือปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและหลีกเล่ียงการสึก
กร่อนของดิน 

• การสนบัสนุนและอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรทางพนัธุกรรม และบริการระบบนิเวศ โดยการเคารพพ้ืนท่ี
คุ้มครอง61 พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง และสัตว์ใกล้สูญพนัธ์ุ และโดยการควบคุมและลดการแพร่กระจายของ
ส่ิงมีชีวิตต่างถ่ินท่ีรุกราน 

• การเพ่ิมความยืดหยุน่ของระบบเกษตรและอาหาร การสนบัสนุนแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและการด ารงชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศผา่นมาตรการปรับตวัต่างๆ62

 

9. การก ากบัดูแล 

เราจะป้องกนัและละเวน้จากการทุจริตและการฉ้อโกงรูปแบบใดๆ63 

 เราจะปฏิบติัตามทั้งตวัอกัษรและเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีและระเบียบขอ้บงัคบัของประเทศต่างๆ ท่ีเราด าเนินธุรกิจ64 

เราจะละเวน้จากการเขา้สู่หรือด าเนินการขอ้ตกลงต่อตา้นการแข่งขนัระหว่างคู่แข่ง และจะร่วมมือกบัการตรวจสอบผูค้วบคุม
การแข่งขนั65 

ในขอบเขตท่ีน าไปใช้กบักิจการ เราจะปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีมีอยูใ่นขอ้เสนอแนะ OECD ของคณะมนตรีว่า
ดว้ยหลกัการก ากบัดูแลกิจการ66 

10. เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

เราจะมีส่วนร่วมในการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยีท่ี
ก่อใหเ้กิดการจา้งงานทั้งทางตรงและทางออ้ม67 
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3. โครงร่างห้าขั้นตอนส าหรับการสอบทานธุรกจิตามความเส่ียง 
ตามห่วงโซ่อุปทานการเกษตร 

 

ขั้นตอนที ่1. สร้างระบบการจดัการกจิการทีแ่ขง็แกร่งส าหรับห่วงโซ่อุปทานทีย่ัง่ยืน 

1.1 น านโยบายกิจการส าหรับ RBC มาใช้หรือรวมเข้ากับกระบวนการที่มีอยู่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
(ต่อไปนี้เรียก 'นโยบายกจิการส าหรับ RBC') 

นโยบายน้ีควรรวมเอามาตรฐานท่ีจะต้องด าเนินการสอบทานธุรกิจโดยใช้มาตรฐานสากลและนโยบายกิจการตน้แบบ
ขา้งตน้ ซ่ึงอาจประกอบดว้ยนโยบายเดียวหรือนโยบายเด่ียวหลายนโยบาย (เช่น นโยบายกิจการดา้นสิทธิมนุษยชน) และอาจ
รวมถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะยดึมัน่ในมาตรฐานเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีอยู ่ เช่นแผนการรับรอง68 หากมีการก าหนดนโยบายท่ียาวนาน 
การวิเคราะห์ช่องว่างสามารถก าหนดช่องว่างต่างๆ ไดโ้ดยเทียบกบันโยบายกิจการตน้แบบในหัวขอ้ท่ี 2 และนโยบายต่างๆ ท่ีมี
อยูจ่ะสามารถปรับปรุงไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง 

นโยบายกิจการส าหรับ RBC ควร 

• ไดรั้บการอนุมติัในระดบัอาวโุสท่ีสุดของกิจการ มอบหมายความรับผิดชอบระดบัอาวโุสส าหรับการด าเนินการ 

• ได้รับแจง้โดยความเช่ียวชาญภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง และการปรึกษาหารือของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียตามความ
เหมาะสม 

• ก าหนดความคาดหวงัของกิจการในแง่ของ RBC ของลูกจา้ง พนัธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงโดยตรงกบัการ
ด าเนินงาน ผลิตภณัฑ ์หรือบริการของกิจการ 

• เปิดเผยต่อสาธารณะและส่ือสารกบัลูกจา้ง พนัธมิตรทางธุรกิจ และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

กิจการควรด าเนินการตามโครงร่างห้าขั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือด าเนินการสอบทานธุรกิจตามความเส่ียงตามห่วงโซ่อุปทาน
ทางการเกษตร (๑) สร้างระบบการจดัการกิจการท่ีเขม้แข็งส าหรับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยืน (๒) ระบุ ประเมิน 
และจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน (๓) ออกแบบและด าเนินกลยทุธ์เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงท่ี
ระบุ 

(๔) ตรวจสอบการสอบทานธุรกิจของห่วงโซ่อุปทาน และ (๕) รายงานเก่ียวกบัการสอบทานธุรกิจห่วงโซ่อุปทาน 
ขั้นตอนแรกไดแ้ก่ การน านโยบายกิจการมาใชส้ าหรับ RBC ท่ีสามารถน ามาจากนโยบายกิจการตน้แบบในหวัขอ้ท่ี 2 ของ
แนวปฏิบติั ในขณะท่ีกิจการทุกแห่งควรด าเนินการสอบทานธุรกิจ แต่การด าเนินการตามโครงร่างห้าขั้นตอนน้ีควร
ออกแบบให้เข้ากบัต าแหน่งและประเภทของการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน บริบท และท่ีตั้ งของการด าเนินงาน 
ตลอดจนขนาดและความสามารถ ในขอบเขตท่ีเป็นไปได้ หัวขอ้น้ีจะแบ่งความรับผิดชอบของกิจการประเภทต่างๆ 
(กิจการในภาคเกษตร กิจการปลายน ้า และกิจการดา้นการเงิน) ในแต่ละขั้นตอน 
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• สะทอ้นให้เห็นถึงนโยบายการปฏิบติังานและขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการน านโยบายมาใชก้บัตลอดทั้งกิจการ69 

• ได้รับการทบทวนและปรับเปล่ียนเป็นประจ าตามความรู้ท่ีเ พ่ิมข้ึนเก่ียวกับความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทานและ
มาตรฐานสากล 

ในขณะท่ีความเส่ียงบางประการของผลกระทบเชิงลบจะเกิดข้ึนในขั้นตอนเฉพาะของห่วงโซ่อุปทาน เช่น ขั้นตอนการ
ผลิตและการประมวลผลส าหรับการครอบครองท่ีดินและสวสัดิภาพสัตว์ นโยบายของกิจการส าหรับ RBC ควรครอบคลุม
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด 

1.2. สร้างการจดัการภายในเพือ่สนบัสนุนการสอบทานธุรกจิห่วงโซ่อุปทาน 

การจดัการรระดบัสูงควรมีส่วนร่วมอยา่งเห็นไดช้ดัและแข็งขนัในการน าไปใชแ้ละรับรองการปฏิบติัตามนโยบายกิจการ
ส าหรับ RBC ลูกจา้งและพนัธมิตรทางธุรกิจควรไดรั้บการฝึกอบรมและจดัหาส่ิงจูงใจให้ปฏิบติัตาม บุคคลท่ีมีทกัษะทางเทคนิค
และวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งควรได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการสอบทานธุรกิจร่วมกับทีมสนับสนุนท่ีจ าเป็น ควรมี
ทรัพยากรทางการเงินท่ีเพียงพอ ควรมีการก าหนดโครงสร้างการรายงานภายใน พร้อมทั้งดูแลและส่ือสารภายในกิจการ ณ จุด
เช่ือมต่อท่ีส าคญั แนวทางปฏิบติัของ RBC ควรคงเส้นคงวาตลอดการด าเนินงานของกิจการ มาตรการเหล่าน้ีควรออกแบบให้
เขา้กบัวตัถุประสงค ์กิจกรรม ผลิตภณัฑ ์และขนาดของกิจการ โดยค านึงถึงความสามารถทางการเงิน 

1.3. สร้างระบบการควบคมุและความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

การเฝ้าสังเกตการด าเนินการตามนโยบายกิจการส าหรับ RBC มีความส าคญัต่อความน่าเช่ือถือและประสิทธิผลของ
นโยบาย และต่อความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรวมถึงรัฐบาล โดยเก่ียวขอ้งกบั 

• การสร้างขั้นตอนการตรวจสอบภายในเพ่ือด าเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเป็นอิสระและโปร่งใสอย่าง
สม ่าเสมอ ขั้นตอนดงักล่าวสามารถประกอบดว้ยระบบการสืบทวนแหล่งท่ีมา70 ซ่ึงมีนยัคือ การสร้างเอกสารภายในของ
กระบวนการสอบทานธุรกิจ การคน้พบและผลลพัธ์ในการตดัสินใจ การบ ารุงรักษาสินคา้คงคลงัภายในและเอกสารการ
ท าธุรกรรมท่ีสามารถใช้ยอ้นหลงัเพ่ือระบุผูด้  าเนินการในห่วงโซ่อุปทาน การช าระเงินและรับการช าระเงินผ่านธนาคาร
อยา่งเป็นทางการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการซ้ือดว้ยเงินสดท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดท้ั้งหมดไดรั้บการสนบัสนุนโดยเอกสารท่ี
ตรวจสอบได ้และการดูแลรักษาขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมเป็นระยะเวลาหลายปี กิจการตน้น ้าควรสร้างการสืบทวนแหล่งท่ีมา
สมดุลมวลสารหรือการแบ่งแยกทางกายภาพ71 เช่น ผา่นห่วงโซ่การคุม้ครองพยานหลกัฐาน ในขณะท่ีกิจการปลายน ้ าควร
ระบุตวัผูจ้  าหน่ายตน้น ้ าและประเทศผูจ้ดัหาของผูจ้  าหน่ายรายยอ่ยตน้น ้ าของตน ขอ้มูลการสอบทานธุรกิจท่ีส่งผ่านจาก
กิจการตน้น ้าไปยงัปลายน ้าสามารถเพ่ิมความโปร่งใสและอ านวยความสะดวกในการสืบทวนแหล่งท่ีมาได ้

• การสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอยา่งถาวรเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดส าหรับกระแสขอ้มูลท่ีต่อเน่ือง ช่องทางการส่ือสารกบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียต่างๆ สามารถเตือนถึงความเบ่ียงเบนท่ีเป็นไปไดจ้ากนโยบายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง การด าเนินการและติดตาม
การตรวจสอบเป็นระยะ และการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และสิทธิมนุษยชน (ESHRIA)72 ยงัสามารถช่วย
ประเมินการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดได ้แต่ไม่ควรใชแ้ทนกระแสขอ้มูลดงักล่าว 

1.4. เสริมสร้างการท าข้อตกลงกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 

นโยบายส าหรับ RBC ซ่ึงน ามาจากนโยบายกิจการส าหรับ RBC ควรรวมอยูใ่นสัญญาและขอ้ตกลงกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ควรออกแบบ 
ให้เหมาะกบัขีดความสามารถของพวกเขา ความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัคู่คา้ทางธุรกิจสามารถเพ่ิมอ านาจต่อรองเพ่ือส่งเสริมการน านโยบาย 



3. โครงร่างห้าขั้นตอนส าหรับการสอบทานธุรกิจตามความเส่ียงตามห่วงโซ่อุปทานการเกษตร 
 

33 แนวปฏิบติั OECD-FAO ส าหรับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยนื© OECD, FAO 
2016 
 

 

 

ดงักล่าวมาใชแ้ละปรับปรุงความโปร่งใส แผนการด าเนินงานท่ีพฒันาข้ึนโดยประสานงานกบัพนัธมิตรทางธุรกิจและเก่ียวขอ้ง
กบัรัฐบาลทอ้งถ่ินและส่วนกลาง องคก์รระหวา่งประเทศ และภาคประชาสงัคม ยงัสามารถปรับปรุงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโดยการเสนอการฝึกอบรมท่ีเสริมสร้างขีดความสามารถ ตวัอยา่งเช่น กิจการสามารถสร้างขีดความสามารถ
ของเกษตรกรรายยอ่ยท่ีอาจมีปัญหาในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเขม้งวดซ่ึงอาจมีค่าใชจ่้ายสูง 

1.5. สร้างกลไกการรับเร่ืองร้องเรียนระดบัปฏบิัติการโดยปรึกษาหารือและร่วมมือกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทีเ่กีย่วข้อง 

กลไกการร้องเรียน73 สามารถช่วยแจง้เตือนกิจการต่างๆ เก่ียวกบัการเบ่ียงเบนจากมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งและช่วยระบุความ
เส่ียงรวมถึงการอนุญาตให้มีการส่ือสารท่ีดีข้ึนกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง กลไกดงักล่าวสามารถจดัตั้งได้ในระดับ
โครงการ กิจการ หรืออุตสาหกรรม โดยควรใช้เป็นระบบการเตือนความเส่ียงล่วงหน้าและเป็นกลไกในการป้องกนัความ
ขดัแยง้และเสนอหนทางแกไ้ข ตวัอยา่งเช่น กลไกการร้องเรียนท่ีก าหนดข้ึนโดยระบบความสัมพนัธ์ทางอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่
และขอ้ตกลงการเจรจาต่อรองร่วมกนัสามารถก่อให้เกิดกลไกท่ีมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือในการเคารพสิทธิแรงงาน 

กลไกการร้องเรียนควรเขา้ถึงไดง่้ายโดยคนงานและผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบตามจริงหรืออาจไดรั้บผลกระทบเชิงลบจากความ
ลม้เหลวของกิจการในการส่งเสริมมาตรฐาน RBC กิจการควรเผยแพร่การมีอยูแ่ละรูปแบบการเขา้ถึงของตน ส่งเสริมการใช้
งานอยา่งกระตือรือร้น รับประกนัวา่ผูใ้ชจ้ะไมเ่ปิดเผยตวัตนและปราศจากการตอบโต ้และตรวจสอบประสิทธิภาพของตนอยา่ง
สม ่าเสมอ ทั้งน้ีกิจการควรเก็บบนัทึกสาธารณะของขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ และบทเรียนท่ีไดเ้รียนรู้ผ่านกลไกการร้องเรียนควร
รวมอยูใ่นนโยบายกิจการส าหรับ RBC ความสมัพนัธ์กบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และระบบการติดตาม 

กลไกการร้องเรียนควรเสริมกลไกการพิจารณาคดีและกลไกอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่กระบวนการยติุธรรม เช่น NCP ซ่ึงกิจการต่างๆ 
ควรมีส่วนร่วมดว้ย 

ขั้นตอนที ่2. ระบุ ประเมนิ และจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน 

2.1. จดัท าแผนทีห่่วงโซ่อุปทาน 

การจดัท าแผนท่ีตอ้งระบุตวัผูด้  าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงช่ือของผูจ้  าหน่ายและพนัธมิตรทางธุรกิจและสถานท่ี
ปฏิบติังานทนัทีในกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งเช่น สามารถขอรายละเอียดต่อไปน้ีไดจ้ากผูป้ระกอบการในภาคเกษตร ช่ือหน่วย
ผูผ้ลิต การระบุท่ีอยูแ่ละสถานท่ี, รายละเอียดการติดต่อของผูจ้ดัการสถานท่ี, ประเภท ปริมาณ วนัท่ี และวิธีการผลิต, จ  านวน
คนงานตามเพศ, รายการแนวทางปฏิบติัในการจดัการความเส่ียง, เส้นทางคมนาคม, และการประเมินความเส่ียงท่ีไดด้ าเนินการ 

กิจการต่างๆ โดยเฉพาะกิจการดา้นการเงินและกิจการท่ีตอ้งเผชิญกบัผูบ้ริโภคซ่ึงถูกปลดออกจากการผลิตทางการเกษตร
หลายระดบั อาจไม่สามารถท าแผนท่ีผูจ้  าหน่ายและพนัธมิตรทางธุรกิจทั้งหมดไดใ้นตอนแรก อยา่งไรก็ตามกิจการควรท างาน
อยา่งเป็นระบบเพ่ือให้ไดภ้าพท่ีสมบูรณ์ของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของตน ขอบเขตของขอ้มูลท่ีรวบรวมเก่ียวกบัพนัธมิตรทาง
ธุรกิจข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของความเส่ียงและความเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัความเส่ียงท่ีระบุ 
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2.2. ประเมินความเ ส่ียงของผลกระทบเชิงลบด้านส่ิงแวดล้อม  สังคม และสิทธิมนุษยชน 74 
ของการด าเนินงาน กระบวนการ สินค้าและบริการ ของกจิการและพนัธมิตรทางธุรกจิตลอดวงจรชีวติ 

การประเมินดงักล่าวควรระบุขอบเขตทั้งหมดของผลกระทบเชิงลบตามจริงและท่ีอาจเกิดข้ึนในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งท่ีเกิด
หรือมีส่วนร่วมโดยกิจการหรือเช่ือมโยงโดยตรงกบัการด าเนินงาน ผลิตภณัฑ ์หรือบริการ โดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ทั้งน้ีการ
ประเมินควรครอบคลุมผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และสิทธิมนุษยชน การประเมินอาจจ าเป็นและถูกควบคุมโดย
กฎหมายในประเทศ ขอบเขตและความถ่ีของการประเมินควรสะทอ้นถึงความรุนแรงของความเส่ียงและประสิทธิภาพของ
พนัธมิตรทางธุรกิจในการจดัการกบัความเส่ียง ทั้งน้ีการประเมินสามารถใชเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการเปิดเผยขอ้มูล และยงัใชใ้น
วิธีปฏิบติัและคาดการณ์ล่วงหน้าเพ่ือรับมือกบัความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง เสริมสร้างการเจรจาของผูจ้  าหน่าย และปรับปรุง
ประสิทธิภาพของผูจ้  าหน่าย 

จากมาตรฐานท่ีมีอยู ่ภาคผนวก ก. (หัวขอ้ท่ี 1.3) จะให้รายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนและผลกระทบท่ีการประเมินเหล่าน้ี
ควรมี นอกจากน้ีการประเมินเหล่าน้ีควรระบุ75 

• ผูถื้อสิทธ์ิและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะผูห้ญิงซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากเกณฑก์ารด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ือง76 

• พนัธมิตรทางธุรกิจใดๆ ท่ีเส่ียงท่ีจะไม่ด าเนินการสอบทานธุรกิจท่ีเหมาะสม 

• สัญญาณ 'ธงแดง' ใดๆ ตามท่ีอธิบายไวใ้นกรอบ 3.1 ในสถานการณ์เช่นน้ี อาจจ าเป็นตอ้งมีการสอบทานธุรกิจให้มากข้ึน 
ซ่ึงอาจรวมถึงการตรวจสอบรูปการณ์เชิงคุณภาพส าหรับสถานท่ี ผลิตภณัฑ ์หรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีธงแดง 

• ความไม่สอดคลอ้งกนัอยา่งสมเหตุสมผลระหวา่งรูปการณ์ตามจริงของการด าเนินงานและนโยบายกิจการส าหรับ RBC 

การประเมินหลายประเภทสามารถช่วยระบุสัญญาณธงแดงได ้การประเมินความเส่ียงตามบริบทจดัหมวดหมู่ออกเป็น
ภูมิภาคและประเทศ โดยแบ่งเป็นความเส่ียงระดบัต ่า ปานกลาง หรือสูง ส าหรับพ้ืนท่ีเส่ียงเฉพาะ โดยการประเมินโครงร่างการ
ควบคุมบงัคบั บริบททางการเมือง สิทธิเสรีภาพ และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม การประเมินความเส่ียงระดบัพ้ืนท่ี
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าความเขา้ใจรูปการณ์ตามจริงของการด าเนินงานของพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือประเมินขอบเขต ความรุนแรง 
และความเป็นไปไดข้องความเส่ียงในระดบัพ้ืนท่ี พวกเขาควรก่อตั้งหลกัเกณฑข์องกระบวนการตรวจสอบคุณสมบติัเบ้ืองตน้
ของพนัธมิตรทางธุรกิจใหม่ ควรใชก้ารประเมินความเส่ียงตามมาตรฐานกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีด าเนินงานในบริบทท่ีมีความ
เส่ียงต ่า ควรใช้การประเมินความเส่ียงท่ีมากข้ึนกบัพนัธมิตรทางธุรกิจทั้งหมดท่ีด าเนินงานในบริบทท่ีมีความเส่ียงปานกลาง
และสูง การประเมินอาจรวมถึงการให้ค  าปรึกษาผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย การเฝ้าสังเกตโดยบุคคลท่ีสาม เช่น บรรดาองค์กรภาค
ประชาสงัคม และการจดัการเยีย่มฟาร์มและ/หรือโรงงานแปรรูป 

การประเมินความเส่ียงควรเป็น กระบวนการต่อเน่ือง เพ่ือรักษาภาพท่ีแทจ้ริงของความเส่ียงเม่ือเวลาผ่านไปโดยค านึงถึง
รูปการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป สถานการณ์ต่อไปน้ีควรท าให้เกิดการประเมินความเส่ียงใหม่ ไดแ้ก่ การจดัหาจากตลาดใหม่ การ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานของพนัธมิตรทางธุรกิจ (เช่น การเปล่ียนรัฐบาล) ผูจ้  าหน่ายเร่ิมจดัหาจากพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเส่ียงปานกลางหรือสูง การเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจใหม่ การเปล่ียนแปลงความเป็นเจา้ของหุ้นส่วนทางธุรกิจ การ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ หรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจ 
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กรอบ 3.1. ตวัอย่างสถานการณ์ทีรั่บรองการสอบทานธุรกจิทีไ่ด้รับการยกระดบั: สัญญาณธงแดง 

• สถานที่ตั้งธงแดง - มีการวางแผนการด าเนินงานในพืน้ที่หรือสินค้าเกษตรมาจากพืน้ที่ซ่ึง: 

− ไดรั้บผลกระทบจากความขดัแยง้หรือถือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง1 

− ถือวา่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการก ากบัดูแลอ่อนแอ2 

− รัฐบาลระดบัชาติหรือระดบัท้องถ่ินไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน RBC ท่ีตกลงกนัในระดบัสากล หรือไม่ให้การ
สนบัสนุนกิจการเพ่ือรับรองการปฏิบติัตามมาตรฐานเหล่าน้ี เช่น การเสนอท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมท่ีชุมชนทอ้งถ่ิน
มีสิทธิในการครอบครองท่ีถูกตอ้งและยงัไม่ไดรั้บการปรึกษาหารือ หรือท่ีดินท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีคุม้ครอง 

− มีการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิแรงงาน 

− สิทธิครอบครองไดรั้บการก าหนดหรือโตแ้ยง้อยา่งไม่จริงจงั 

− ชุมชนประสบปัญหาความไม่มัน่คงทางอาหารหรือขาดแคลนน ้า 

− ไดรั้บผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มหรือถูกก าหนดเป็นพ้ืนท่ีคุม้ครอง 

• ผลติภณัฑ์ธงแดง 

− การผลิตสินคา้โภคภณัฑท์างการเกษตรท่ีเป็นท่ีรู้กนัวา่มีผลกระทบเชิงลบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม หรือสิทธิมนุษยชนใน

บางบริบท 

− ผลิตภณัฑเ์กษตรและอาหารท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานดา้นสุขภาพและความปลอดภยัดา้นอาหาร  

• พนัธมิตรทางธุรกจิธงแดง 

− พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเป็นท่ีรู้กนัวา่ไม่ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานท่ีมีอยูใ่นแนวปฏิบติัน้ี 

− ท่ีเป็นท่ีรู้กนัวา่พนัธมิตรกลุ่มน้ีมีแหล่งท่ีมาสินคา้การเกษตรจากสถานท่ีธงสีแดงในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา 

− พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ในกิจการท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีมีอยูใ่นแนวปฏิบติัน้ี 
หรือท่ีจดัหาสินคา้การเกษตรจากหรือด าเนินงานในสถานท่ีธงสีแดง 

1. พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบและมีความเส่ียงสูงจะถูกระบุโดยการปรากฏตวัของความขดัแยง้ทางอาวุธ ความรุนแรงอย่าง
กวา้งขวาง หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อผูค้น ความขดัแยง้ทางอาวุธอาจใช้ความหลากหลายของรูปแบบ เช่น 
ความขดัแยง้ทางลกัษณะระหว่างประเทศหรือท่ีไม่ใช่ระหว่างประเทศ ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งระหว่างรัฐสองรัฐหรือมากกว่านั้น 
หรืออาจประกอบดว้ยสงครามเพ่ือการปลดปล่อย การประกนัภยั หรือสงครามกลางเมือง ฯลฯ พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงอาจ
รวมถึงพ้ืนท่ีซ่ึงมีความไม่มัน่คงหรือการปราบปรามทางการเมือง ความอ่อนแอของสถาบนั ความไม่ปลอดภยั การล่ม
สลายของโครงสร้างพ้ืนฐานพลเรือน และความรุนแรงท่ีแพร่หลาย พ้ืนท่ีดงักล่าวมกัจะมีลกัษณะการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อยา่งแพร่หลายและการละเมิดกฎหมายแห่งชาติหรือระหวา่งประเทศ (OECD, 2013) 

2. ซ่ึงอาจรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีแสดงประสิทธิภาพต ่าตามตวัช้ีวดัการก ากบัดูแลทัว่โลกของธนาคารโลกหรือดชันีการรับรู้การทุจริต
ท่ีโปร่งใสระหว่างประเทศ นอกจากน้ียงัอาจรวมถึงประเทศท่ียงัไม่มุ่งมัน่หรือเร่ิมท่ีจะใช้บทบญัญติัของอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริต 
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การประเมินความเส่ียงข้ึนอยูก่บัประเภทของกจิการ โดย 

• กิจการในภาคเกษตรอาจสร้างทีมประเมินภาคพ้ืนดินส าหรับการสร้างและแบ่งปันขอ้มูลท่ีตรวจสอบได ้เช่ือถือได ้และเป็น
ปัจจุบนั เก่ียวกบัรูปการณ์ท่ีมีคุณภาพของการผลิตทางการเกษตร กิจการเหล่าน้ีจะตอ้งมัน่ใจว่าตนเองเคารพผูถื้อสิทธิ
ครอบครองท่ีดินถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมทั้งให้ค  าปรึกษาดว้ยเจตนาดี มีประสิทธิภาพ และมีความหมายต่อชุมชนทอ้งถ่ิน 
หากมีส่วนร่วมในการผลิตปศุสตัว ์กิจการควรสนบัสนุนสวสัดิภาพสัตวใ์นการด าเนินงานของตน ทั้งน้ีกิจการควรมอบผลการ
ประเมินความเส่ียงของตนให้แก่กิจการปลายน ้ า 

• กิจการปลายน ้ าไม่ควรระบุเฉพาะความเส่ียงในการด าเนินงานของตนเท่านั้น แต่ยงัตอ้งประเมินความเส่ียงท่ีผูจ้  าหน่ายตอ้ง
เผชิญอยา่งสุดความสามารถดว้ย กิจการสามารถประเมินส่ิงหลงัไดโ้ดยการประเมินการสอบทานธุรกิจท่ีด าเนินการโดยผู ้
จ  าหน่ายของตน หรือโดยการประเมินการปฏิบติังานของผูจ้  าหน่ายของตนโดยตรง เช่น การตรวจเยี่ยมฟาร์ม การมีส่วนร่วม
ในแผนงานทัว่ทั้งอุตสาหกรรมท่ีประเมินการปฏิบติัตามของพนัธมิตรทางธุรกิจตามมาตรฐาน RBC และการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีสามารถสนบัสนุนการประเมินเหล่าน้ีได ้

• กิจการดา้นการเงินอาจมีลูกคา้หลายร้อยหลายพนัราย จึงอาจไม่สามารถประเมินความเส่ียงส าหรับลูกคา้แต่ละรายไดเ้สมอไป 
ภายใตแ้นวทาง OECD กิจการทั้งหมดควรจะระบุพ้ืนท่ีทัว่ไปท่ีความเส่ียงของผลกระทบเชิงลบมีนัยส าคญัมากท่ีสุดและ
จดัล าดบัความส าคญัของการสอบทานธุรกิจตามล าดบั ขอบเขตท่ีเหมาะสมของความรับผิดชอบต่อการสอบทานธุรกิจของ
สถาบนัการเงินข้ึนอยูก่บัลกัษณะการด าเนินงาน ผลิตภณัฑ ์และบริการ77 

ขั้นตอนที ่3.  ออกแบบและใช้กลยุทธ์เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงทีร่ะบุไว้ 

3.1. รายงานผลการประเมนิความเส่ียงต่อผู้บริหารระดบัสูงทีไ่ด้รับมอบหมาย 

3.2. น าแผนบริหารความเส่ียงมาใช้ 

แผนน้ีอาจรวมถึงมาตรการลดและป้องกนัความเส่ียงท่ีแนะน าไวใ้นภาคผนวก ก.  โดยสามารถเสนอสถานการณ์ต่างๆ                                         

ไดโ้ดยข้ึนอยูก่บัวา่กิจการมีความเช่ือมโยงกบัผลกระทบเชิงลบอยา่งใกลชิ้ดเพียงใด (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในกรอบ 1.2) 

• หากกิจการก าลังก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ ควรจดัเตรียมการเยียวยา78 ส าหรับผลกระทบเชิงลบตามจริงและป้องกัน
ผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึน ส่ิงน้ีอาจน าไปสู่การระงบัการด าเนินการชัว่คราวในขณะท่ีด าเนินความพยายามท่ีวดัผลไดเ้พ่ือ
ป้องกนัผลกระทบเชิงลบใดๆ ในอนาคต  หรือระงบัการด าเนินการอยา่งถาวรหากไม่สามารถบรรเทาผลกระทบเหล่าน้ีได ้

• หากกิจการมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ ควรยุติการมีส่วนสนับสนุนผลกระทบเชิงลบและใช้อ  านาจต่อรองในการ
บรรเทาผลกระทบเชิงลบใดๆ ท่ีเหลืออยู่ โดยส่ิงน้ีอาจน าไปสู่การระงบัการด าเนินการชั่วคราว กิจการจึงควรใช้มาตรการ
ป้องกนัเพ่ือให้แน่ใจวา่ผลกระทบเชิงลบเหล่าน้ีจะไม่เกิดข้ึนอีก 

• หากกิจการไม่ได้มีส่วนร่วมก่อผลกระทบเชิงลบ แต่เม่ือผลกระทบเหล่านั้นยงัคงเช่ือมโยงโดยตรงกบัการด าเนินงาน 
ผลิตภณัฑ์ หรือบริการของกิจการจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ กิจการควรใช้อ  านาจต่อรองเพ่ือบรรเทาหรือป้องกนั
ผลกระทบเชิงลบ โดยส่ิงน้ีอาจน าไปสู่การเลิกขอ้ตกลงกบัพนัธมิตรทางธุรกิจหลงัจากท่ีลม้เหลวในการพยายามลดความ
เส่ียงหรือเม่ือการลดความเส่ียงถือว่าเป็นไปไม่ได้หรือไม่สามารถยอมรับได้ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในการก าหนดการ
ตอบสนองท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ ความรุนแรงและความน่าจะเป็นของผลกระทบเชิงลบ ความสามารถของกิจการในการมี
อิทธิพล และ/หรือสร้างอ านาจต่อรองเหนือพนัธมิตรทางธุรกิจหรือผูด้  าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น รัฐบาล) และ
ความส าคญัของพนัธมิตรทางธุรกิจต่อกิจการ 
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กิจการทุกประเภทอาจจะก่อให้เกิดโดยตรง มีส่วนร่วม หรือเช่ือมโยงโดยตรงกบัผลกระทบเชิงลบ  ตวัอยา่งต่อไปน้ีแสดง
ให้เห็นถึงส่ิงท่ีสามารถน าไปสู่แนวทางปฏิบติัได ้

• กำรก่อให้เกิด: กิจการทั้งสามประเภท ไดแ้ก่ กิจการในภาคเกษตร กิจการปลายน ้า และกิจการดา้นการเงินสามารถก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบโดยตรงได ้อยา่งไรก็ตามผลกระทบเชิงลบบางประการอาจเกิดโดยตรงจากในภาคเกษตรเท่านั้น และเกิดกบั
กิจการปลายน ้ าท่ีมีขอบเขตท่ีเล็กกว่า เช่น ผลกระทบต่อสิทธิการครอบครองท่ีดินและสวสัดิภาพสัตว ์หากในการประเมิน
ความเส่ียงพบว่ากิจการในภาคเกษตรละเมิดสิทธิในท่ีดินของผูถื้อสิทธ์ิท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ควรให้การเยียวยาส าหรับ
ผลกระทบดงักล่าว เช่น คืนท่ีดินให้กบัผูถื้อสิทธ์ิท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับค่าตอบแทนท่ี
ยติุธรรมและทนัท่วงที 

• กำรมีส่วนร่วม: หากผูค้า้ปลีกอาหารรายใหญ่ตอ้งการตารางการจดัส่งสินคา้เกษตรตามฤดูกาลและสินคา้ท่ีสดใหม่ท่ีเขม้งวด 
เช่น สตรอเบอร์ร่ี อาจท าให้ผูจ้  าหน่ายตอ้งเพ่ิมก าลงัคนในทนัทีเพ่ือให้เพียงพอกบัความตอ้งการ และท าให้เกิดการละเมิด
แรงงานอพยพชัว่คราว ดงันั้นผูค้า้ปลีกอาหารควรยติุการมีส่วนร่วมในผลกระทบเชิงลบน้ี ตวัอยา่งเช่น การลดแรงกดดนัต่อผู ้
จ  าหน่าย หรือการเพ่ิมราคาจดัซ้ือเพ่ือพิจารณาถึงขอ้จ ากดัดา้นกระแสเงินสดของผูจ้  าหน่ายของตน 

• กำรเช่ือมโยงโดยตรง: กองทุนบ าเหน็จบ านาญสามารถลงทุนในกองทุนท่ีลงทุนในภาคเกษตรท่ีตอ้งอาศยัแรงงานเด็ก
ส าหรับงานท่ีตอ้งใช้แรงงานมากท่ีสุด เช่น การเก็บเก่ียววานิลลา ดงันั้นกองทุนบ าเหน็จบ านาญจึงเช่ือมโยงโดยตรงกบั
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเชิงลบ กองทุนควรใช้อ  านาจต่อรองเพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบเชิงลบ เช่น การ
แสดงเจตนาท่ีจะถอนตวัจากกองทุนหากไม่มีการจดัการกบัแรงงานเด็กในระดบัภาคเกษตร 

3.3. ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง เฝ้าสังเกต และติดตามประสิทธิภาพของความพยายามลดความ
เส่ียงและรายงานกลบัไปยงัผู้บริหารระดบัสูงทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัการปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไดรั้บผลกระทบ รวมถึงคนงานและตวัแทนของคนงาน และคู่
คา้ทางธุรกิจ เพ่ือช้ีแจงขอ้กงัวลและขอ้ตกลงเก่ียวกบักลยทุธ์ในการบรรเทาความเส่ียง 

ขั้นตอนที ่4.  ตรวจสอบการสอบทานธุรกจิห่วงโซ่อุปทาน 

กิจการควรด าเนินการเพ่ือตรวจสอบว่าแนวทางปฏิบติัการการสอบทานธุรกิจมีประสิทธิผล กล่าวคือ ความเส่ียงไดรั้บการ
ระบุและบรรเทาหรือป้องกนัอยา่งเพียงพอ จากสองสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี 

1. หากความเส่ียงไดรั้บการบรรเทาหรือป้องกนัแลว้ กิจการควรด าเนินการสอบทานธุรกิจอย่างต่อเน่ืองตามสัดส่วน
ของความเส่ียง 

2. หากความเส่ียงไม่ไดรั้บการบรรเทาหรือป้องกนั กระบวนการตรวจสอบควรระบุว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เช่น การ
ขาดกลยทุธ์การบรรเทาความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ หรือระยะเวลา ทรัพยากรท่ีไม่เพียงพอ หรือการขาดความตั้งใจ
ในการลดความเส่ียง ควรมีการประเมินความเส่ียงใหม่ 

ทั้งน้ีกระบวนการตรวจสอบควร 

• รับรองวา่ไดแ้สดงเสียงของผูห้ญิงอยา่งเพียงพอ 
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• เป็นไปตามสดัส่วนของความเส่ียง 

• สร้างค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงแนวทางปฏิบติัการสอบทานธุรกิจ 

• ค านึงถึงขีดความสามารถของกิจการต่างๆ เน่ืองจากกระบวนการดงักล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายสูง การสอบทานธุรกิจอาจได้รับ
การประเมินผ่านกลไกท่ีมีค่าใช้จ่ายไม่สูงส าหรับกิจการขนาดเล็ก เช่น การริเร่ิมการปฏิบติัตามกฎระเบียบทางสังคมท่ี
ขบัเคล่ือนโดยทอ้งถ่ิน79 

กระบวนการตรวจสอบอาจรวมถึง การตรวจสอบ การสอบสวนในสถานท่ี และการปรึกษาหารือกบัหน่วยงานของรัฐภาค 
ประชาสังคม สมาชิกของชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ และองค์กรของคนงานในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 
ความเป็นอิสระและคุณภาพของการตรวจสอบมีความส าคญัต่อประสิทธิผล80 ผูต้รวจสอบควรมีความเป็นอิสระ มีความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบ กิจการต่างๆ อาจพิจารณารวมการตรวจสอบไวใ้นกลไกท่ีเป็นสถาบนัอิสระซ่ึงรับผิดชอบในการรับรอง
ผูต้รวจสอบ การยืนยนัความถูกต้องของการตรวจสอบ การเผยแพร่รายงานการตรวจสอบการใช้เกณฑ์วดัเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถของผูจ้  าหน่ายในการด าเนินการสอบทานธุรกิจ และการช่วยติดตามขอ้ร้องเรียนของผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์ 

กระบวนการตรวจสอบเสริมและเสริมก าลงัซ่ึงกนัและกนัตามมาตรฐานทัว่ไปซ่ึงด าเนินการในจุดท่ีเหมาะสมในห่วงโซ่
อุปทานสามารถช่วยหลีกเล่ียงความเหน่ือยลา้ในการประเมินและเพ่ิมประสิทธิภาพ81 ตวัอยา่งเช่น ผูต้รวจสอบอาจรับรู้ขอ้สรุป
ของการตรวจสอบท่ีด าเนินการโดยบุคคลภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเป็นอิสระ กิจการต่างๆ อาจตอ้งการให้ความส าคญักบั 'จุดคอขวด' 
(choke point) นั่นคือ จุดท่ีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มน้อยก าลงัด าเนินการในห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงต่างจากทุกกิจการในห่วงโซ่
อุปทานท่ีไดรั้บการประเมิน พวกเขาสามารถระบุจุดคอขวดไดโ้ดยค านึงถึง 

๑) ประเด็นส าคญัของการเปล่ียนแปลงวสัดุในห่วงโซ่อุปทาน เช่น การแปรรูป หรือบรรจุภณัฑ ์

๒) จ านวนผูด้  าเนินการ ณ จุดท่ีก าหนดในห่วงโซ่อุปทาน โดยการตรวจสอบสามารถมุ่งเนน้ไปท่ีจุดต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน
ท่ีมีผูด้  าเนินการค่อนขา้งนอ้ยด าเนินงานอยู ่หรือในกรณีท่ีมีการรวบรวมผลิตภณัฑเ์กษตรและอาหารส่วนใหญ่ 

๓) จุดสูงสุดของอ านาจต่อรองของกิจการปลายน ้า 

๔) จุดท่ีโครงร่างและแผนการตรวจสอบต่างๆ มีอยูแ่ลว้เพ่ือใชอ้  านาจต่อรองจากระบบเหล่าน้ีและหลีกเล่ียงการท าซ ้า 

ตวัอยา่งเช่น จุดคอขวดท่ีเป็นไปไดส้ าหรับห่วงโซ่อุปทานกาแฟในเอธิโอเปียอาจเป็นตลาดแลกเปล่ียนสินคา้โภคภณัฑ์
ของเอธิโอเปียซ่ึงมีผูค้า้จ  านวนจ ากดัขายกาแฟท่ีผลิตโดยผูผ้ลิตรายยอ่ยจ านวนมาก (กรณีท่ี ๒ ดา้นบน) ในห่วงโซ่อุปทานกาแฟ
ท่ีกระจดักระจายมากข้ึน จุดคอขวดอาจเป็นโรงงานแปรรูป ผูค้า้ส่ง หรือผูส่้งออก การให้ความส าคญักบัจุดคอขวดเหล่าน้ีไม่
ควรทดแทนการสอบทานธุรกิจอยา่งถ่ีถว้นท่ีด าเนินการตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ขั้นตอนที ่5. รายงานการสอบทานธุรกจิห่วงโซ่อปุทาน 

กิจการควรรายงานต่อสาธารณะเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัด้านการสอบทานธุรกิจห่วงโซ่อุปทานของตนโดย
ค านึงถึงการรักษาความลบัทางธุรกิจและขอ้กงัวลดา้นการแข่งขนัอ่ืนๆ ควรให้ขอ้มูลแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไดรั้บผลกระทบ
และพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีชัดเจน ถูกตอ้ง และทนัท่วงที เก่ียวกบัผลกระทบเชิงลบตามจริงและท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงระบุผ่านการ
ประเมินผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนขั้นตอนและมาตรการท่ีด าเนินการเพ่ือบรรเทาหรือป้องกนั นอกจากน้ีรายงานอาจ
รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการจดัการกิจการและรายงานการตรวจสอบของแนวทางปฏิบติัดา้นการสอบทานธุรกิจ เม่ือไดรั้บ
การเผยแพร่แลว้ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดควรสามารถเขา้ถึงรายงานเหล่าน้ีได ้
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นอกเหนือจากการรายงานสาธารณะและเป็นทางการแลว้ การส่ือสารยงัสามารถท าไดห้ลายรูปแบบรวมถึงการประชุม
ด้วยตนเอง การหารือออนไลน์ และการปรึกษาหารือกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้รับผลกระทบ การส่ือสารจ าเป็นต้อง
เหมาะสมกบัผลกระทบและผูช้มในแง่ของรูปแบบ ความถ่ี ความสามารถในการเขา้ถึง และความเพียงพอของขอ้มูลท่ีให้มา 



หมายเหตุ: 
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หมายเหตุ 

1. ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญขององคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รวมไปถึงการประมงและการป่า
ไมใ้นค าจ  ากดัความของการเกษตร แนวปฏิบติัในปัจจุบนัมุ่งเนน้ไปท่ีพืชผลและปศุสตัวเ์ป็นส่วนใหญ่ 

2. การด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ (RBC) หมายถึงธุรกิจควร ก) มีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อความกา้วหนา้ทาง
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม เพ่ือบรรลุการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และ ข) หลีกเล่ียงและจดัการกบัผลกระทบเชิงลบจาก
กิจกรรมของตนเองและป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบเชิงลบท่ีเช่ือมโยงโดยตรงกบัการด าเนินงาน ผลิตภณัฑ ์ หรือ
บริการโดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

3. ตลอดแนวปฏิบติัน้ี มาตรฐานอา้งถึงค  าแนะน าท่ีมีอยูใ่นตราสารประเภทต่างๆ รวมถึงอนุสญัญา ปฏิญญา หลกัการ 
และแนวทาง 

4. ดงัท่ีไดขี้ดเส้นใตไ้วใ้นรายงาน World Economic Forum 2015 เร่ือง 'Beyond supply chain - Empowering value chain
' การปฏิบติัตามมาตรฐาน RBC จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการต่างๆ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอของตลาดท าให้
ความส าคญัของความพยายามดา้นความย ัง่ยนืเพ่ิมข้ึน ลูกคา้มีความอ่อนไหวต่อความย ัง่ยนืมากข้ึน โดยเฉพาะ
ผูบ้ริโภคอายนุอ้ยตอ้งการผลิตภณัฑแ์ละแนวทางปฏิบติัท่ีย ัง่ยนืและจะยอมจ่ายเงินมากข้ึนเพ่ือให้ไดส่ิ้งเหล่าน้ีมา 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหายากมากข้ึนและราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์สูงข้ึนท าให้ประสิทธิภาพของทรัพยากรและการลด
ปริมาณของเสียเป็นตวัแปรส าคญัส าหรับกิจการยงัคงท าก าไรได ้สภาพแวดลอ้มดา้นการก ากบัดูแลและองคก์ารนอก
ภาครัฐก าลงัผลกัดนัให้เกิดความโปร่งใสมากข้ึน โดยผลกัดนัตน้ทุนท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และสามารถสร้าง
ปฏิกิริยาฉบัพลนัจากตลาดได ้

5. ดูค  าจ  ากดัความของการสอบทานธุรกิจเพ่ิมเติมดา้นล่างส าหรับค าจ  ากดัความของ 'ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ' 

6. ดูหวัขอ้ ’ผูใ้ช’้ ส าหรับค าอธิบายโดยละเอียดเพ่ิมเติม 

7. ดูแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี : http://mneguidelines.oecd.org/rbc -agriculture-   supply-chains.htm และ
www.fao.org/economic/est/issues/investment/en 

8. ดู 'กระบวนการ' ในหวัขอ้ยอ่ยส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัองคป์ระกอบและบทบาทของกลุ่มท่ีปรึกษาในการ
พฒันาแนวปฏิบติัน้ี 

9. ดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้:   http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-     supply-chains.htm 

10. แมว้า่แนวทางของ OECD จะไม่ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความท่ีชดัเจนเก่ียวกบับรรษทัขา้มชาติ (MNE) แต่ก็ระบุวา่โดยปกติ
แลว้ MNE จะประกอบดว้ย บริษทั หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนมากกว่าในหน่ึงประเทศ (แนวทาง OECD, ๑.4) 
หลกัการ CFS-RAI ก าหนดเป้าหมายเป็น 'กิจการธุรกิจรวมถึงเกษตรกร' (ยอ่หนา้ท่ี 50-52) 

11. ขอบเขตงานของกลุ่มท่ีปรึกษาผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายซ่ึงก าหนดวตัถุประสงค ์ ตวังาน และโครงสร้างองคก์รไดรั้บการ
รับรองโดยคณะท างานผูรั้บผิดชอบดา้นการด าเนินธุกิจ OECD ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 และโดยคณะท างาน 
OECD ดา้นนโยบายและตลาดดา้นการเกษตรในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 

http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-
http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/en
http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-
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12. ส าหรับตวัอยา่งเฉพาะ ดู Botswana agrifood value chain project: Beef value chain study by the FAO in 2013; A 
farm gate-to-consumer value chain analysis of Kenya’s maize marketing system by Michigan State University in 
2011;Value chain analysis of the cashew sector in Ghana by GIZ  in 2010 หรือ Rwanda’s essential oils value 
chains: A diagnostic by UNIDO in 2012 

13. เกษตรพนัธสัญญาเก่ียวขอ้งกบัการผลิตท่ีด าเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้ตกลงระหว่างผูซ้ื้อและผูผ้ลิต โดยครอบคลุม
สัญญาท่ีหลากหลายและแตกต่างกันไปตามประเภทของผูรั้บเหมา ประเภทของผลิตภัณฑ์ ความเข้มข้นของการ
ประสานงานระหว่างเกษตรกรและนักลงทุนและจ านวนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม ดู  
www.fao.org/ag/ags/contract-farming/faq/en/#c100440 

14. ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม ดู OECD Due Diligence for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas, 2011 

15. ร่างจากแนวทาง OECD, ๒.15 

16. แนวทาง OECD ๒.ก.10 

17. แนวทาง OECD ๒.16 

18. แผนการดงักล่าวรวมถึงแผนการอ่ืนๆ อยา่ง หลกัการและหลกัเกณฑใ์นการผลิตน ้ ามนัปาล์มอยา่งย ัง่ยืนซ่ึงรับรองผูผ้ลิต 
ผูแ้ปรรูปหรือผูค้า้น ้ ามนัปาล์ม ตลอดจนผูผ้ลิต ผูค้า้ปลีก ธนาคาร และนกัลงทุน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่อุปทานน ้ามนั
ปาล์ม มาตรฐานของการประชุมโต๊ะกลมเร่ืองเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีย ัง่ยืนซ่ึงรับรองผูด้  าเนินการเช้ือเพลิงชีวภาพ 
หลกัการและหลกัเกณฑใ์นการผลิตถัว่เหลืองอยา่งมีความรับผิดชอบท่ีรับรองผูป้ลูกถัว่เหลืองและกลุ่มผูป้ลูกถัว่เหลือง 
มาตรฐานโครงการการผลิตออ้ยท่ีดีข้ึน (Bonsucro) ส าหรับผูผ้ลิตออ้ย และหลกัการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบใน
พ้ืนท่ีเพาะปลูกส าหรับเจา้ของและผูจ้ดัการสินทรัพยข์องสถาบนั แพลตฟอร์มการเฝ้าสังเกต เช่น Sedex ยงัช่วย
ตรวจสอบประสิทธิภาพของผูจ้  าหน่ายไดอี้กดว้ย 

19. ค าแนะน าของ OECD เก่ียวกบั Due Diligence for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected 
and High-Risk Areas  ไดถู้กน ามาใชโ้ดยสภาในระดบัรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และแกไ้ขเพ่ิมเติม
ในวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เพ่ือรวมการอา้งอิงถึงส่วนเสริมเก่ียวกบัทองค า 

20. นโยบายกิจการตน้แบบไม่ไดมุ้่งหวงัท่ีจะทดแทนมาตรฐานต่างๆ ท่ีมีอยู ่ดงันั้นกิจการควรอา้งถึงมาตรฐานเหล่าน้ี
โดยตรงก่อนท่ีจะท าการเรียกร้องใดๆ เก่ียวกบัการปฏิบติัตามของตน ขอ้มูลอา้งอิงถึงมาตรฐานท่ีอา้งถึงตลอดทั้ง
เอกสารจะระบุไวห้ลงัองค์ประกอบสุดทา้ยท่ีกล่าวถึงแต่ไม่ได้อยู่หลงัแต่ละองค์ประกอบท่ีอา้งถึง ขอ้มูลเหล่าน้ี
มุ่งหวงัท่ีจะช่วยให้กิจการอา้งถึงขอ้ความเร่ิมตน้ของมาตรฐานท่ีพิจารณาในแนวปฏิบติัน้ีส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัเน้ือหาของมาตรฐานดงักล่าว 

21. แนวทาง OECD ๒.10 และ ๖.3; CFS-RAI หลกัการ CFS-RAI10; VGGT 12.10; หลกัการช้ีน าของสหประชาชาติ, ยอ่
หนา้ 17; CBD มาตรา 14; Akwé: แนวทาง Kon ; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 1, ยอ่หนา้ 5 และ 8-10 

22. แนวทาง OECD, ๓.1-3, ๖.2.ก และ ๘.2; หลกัการ CFS-RAI 9.๒ และ 10; หลกัการช้ีน าของสหประชาชาติ, ยอ่หนา้ 
21; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 1, ยอ่หนา้ 29; อนุสญัญาออร์ฮูส, มาตรา 5. ดูภาคผนวก ก., 1.1 และ 1.3 ดา้นล่าง 
แนวปฏิบติัเฉพาะเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีจะแบ่งปันกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไดรั้บผลกระทบ สามารถพบ
ไดใ้น OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector 

23. แนวทาง OECD, ๘.2. 



หมายเหตุ: 
 

42 แนวปฏิบติั OECD-FAO ส าหรับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยนื© OECD, FAO 
2016 

 

 

 

 

24. แนวทาง OECD, ๒.14 และ ๖.2.ข; หลักการ CFS-RAI 9.๓-๔; VGGT, 9.9 และ 12.11; หลักการช้ีน าของ
สหประชาชาติ, ย่อหน้า 18; หลกัการ PRAI 1 และ 4; Akwé: แนวทาง Kon, 11, 13-17 และ 57; มาตรฐานการ
ด าเนินงาน IFC 1, ยอ่หน้า 26-27 และ 30-33 ดูอนุสัญญา ILO ฉบบัท่ี 169 ว่าดว้ยชนเผ่าพ้ืนเมืองและชนเผ่า ปี 1989 
ดูภาคผนวก ก, 1.2 ด้านล่าง แนวปฏิบติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการท าขอ้ตกลงกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียสามารถพบไดใ้น 
OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector 

25. ดูภาคผนวก ข. ส าหรับแนวปฏิบติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการท าขอ้ตกลงกบัชนเผ่าพ้ืนเมืองและฉันทานุมติัท่ีไดรั้บการรับรู้ 
บอกแจง้ล่วงหนา้และเป็นอิสระ (FPIC) 

26. ดงัท่ีเน้นไวใ้นบทน า ในฐานะความพยายามร่วมกนัของ OECD และ FAO แนวปฏิบติัน้ีจะพิจารณามาตรฐานหลาย
ประการท่ีนอกเหนือจากแนวทาง OECD โดยเฉพาะหลกัการ CFS-RAI ซ่ึงรวมถึงการอา้งอิงถึง FPIC ท่ีไม่พบใน
แนวทาง OECD ยอ่หน้าน้ีอา้งอิงหลกัการ CFS-RAI 9.๔ ดูเพ่ิมเติม มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 7, ยอ่หน้า 12-17; 
Akwé: แนวทาง Kon, 29 และ 60; VGGT, 3ข.6, 9.9 และ 12.7; ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่า
พ้ืนเมือง, มาตรา 10, 11 และ 32; และอนุสญัญา ILO ฉบบัท่ี 169 วา่ดว้ยชนเผา่พ้ืนเมืองและชนเผา่, มาตรา 16 

27. แนวทาง OECD ๒.ก.1; หลกัการ CFS-RAI 2.๔, ๕ และ ๗; VGGT, 12.4; Akwé: แนวทาง Kon, 40 

28. หลกัการ CFS-RAI 2.๔-๖ และ 7.๑ และ ๓; VGGT, 12.6; หลกัการ PRAI 5-6; Akwé: แนวทาง Kon, 46; มาตรฐาน
การด าเนินงาน IFC 7, ย่อหน้า 14 และ 17-20 และมาตรฐาน 8, ย่อหน้า 16 ดู CBD มาตรา 8 (j), พิธีสารนาโงยา 
มาตรา 5-7, ITPGR, มาตรา 9.2 Benefits can be monetary and non-monetary: see Annex to the Nagoya Protocol 
และดูภาคผนวก ก., 1.4 ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม 

29. แนวทาง OECD, ๔, ยอ่หนา้ท่ี 46 และ ๘.3; หลกัการ CFS-RAI 9.๕; VGGT, 3.2, 12.14, 

25.1 และ 25.3; หลกัการช้ีน าของสหประชาชาติ 31; หลกัการ PRAI 1; Akwé: แนวทาง Kon, 63; ปฏิญญา ILO 
MNE, 58-59; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 1, ย่อหน้า 35 และ มาตรฐานประสิทธิภาพ IFC 5, ย่อหน้า 11 ดู
ภาคผนวก ก., 1.5 OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive 
Sector ให้ค  าแนะน าเพ่ิมเติมเก่ียวกบักลไกการร้องเรียน 

30. หลกัการ CFS-RAI 3; อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 

31. ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล สามารถอา้งอิงแนวทาง OECD, ๖ 39. 

32. แนวทาง OECD,  ๒.ก.2 และ ๔; หลกัการ CFS-RAI 1, 9.๔ และ 10 และยอ่หนา้ 3, 19.๑, 47.๕, 50 และ 51; หลกัการ
ช้ีน าของสหประชาชาติ, ยอ่หนา้ 11. ดูภาคผนวก ก., 2 

33. แนวทาง OECD, ๔.1 และ 2 

34. แนวทาง OECD, ๔.3; VGGT, 3.2; หลกัการ PRAI 1; Akwe: แนวทาง Kon, 57; ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ, หลกัการ 1-2 

35. แนวทาง OECD, ๔.5; หลกัการช้ีน าของสหประชาชาติ 17 

36. แนวทาง OECD, ๔.6; หลกัการช้ีน าของสหประชาชาติ 22 

37. ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน, มาตรา 2; หลกัการ CFS-RAI 3.๒. ดงัท่ีเนน้ไวใ้นภาคผนวก ก. แนวทาง OECD 
(๕.1.จ) ระบุว่ากิจการต่างๆ ควร ‘ไดรั้บการช้ีน าตลอดการด าเนินงานโดยยึดหลกัความเท่าเทียมกนัดา้นโอกาสและ
การไดรั้บการปฏิบติัในการจา้งงานและไม่เลือกปฏิบติัต่อคนงานในเร่ืองการจา้งงานหรืออาชีพ เหตุเช่น เช้ือชาติ สี
ผิว เพศ ศาสนา การเมือง 
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ความคิดเห็น รากเหงา้ หรือแหล่งก าเนิดทางสังคม หรือสถานะอ่ืนๆ' ความเห็นท่ี 54 ระบุว่าค  าว่า “สถานะอ่ืนๆ” 
ส าหรับวตัถุประสงคข์องแนวทางน้ีหมายถึง กิจกรรมของสหภาพแรงงานและลกัษณะส่วนบุคคล เช่น อาย ุความ
พิการ การตั้งครรภ ์สถานภาพสมรสรสนิยมทางเพศ หรือสถานะการติดเช้ือเอชไอวี 

38. แนวปฏิบติัของ OECD, ๕.1-3; หลกัการ CFS-RAI 2.๑-๒; ปฏิญญา ILO MNE, ย่อหน้าท่ี 8; หลกัการช้ีน าของ
สหประชาชาติ, 12; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 2; หลกัการสิทธิเด็กและหลกัปฏิบติัทางธุรกิจ 2 สมาชิก ILO ทุก
คนตอ้งเคารพมาตรฐานแรงงานหลกัเหล่าน้ีซ่ึงเป็นหลกัการพ้ืนฐาน 4 ประการของปฏิญญาของ ILO วา่ดว้ยหลกัการ
และสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน ไม่วา่จะมีการลงนามในอนุสญัญาใดของ ILO 

39. แนวทาง OECD, ๕.4.ข และ ๕.4.ค; หลกัการ CFS-RAI 2.๓; ปฏิญญา ILO MNE 37-40; มาตรฐานการด าเนินงาน 
IFC 2, ยอ่หนา้ 10, 23, 25, 28-29; หลกัการสิทธิเด็กและหลกัปฏิบติัทางธุรกิจ 3 และ 4 

40. ปฏิญญา ILO MNE, 16 และ 25-28 ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม ดูภาคผนวก ก., 3 เร่ืองสภาพการท างานท่ีเหมาะสม 

41. ค าแนะน าของ ILO 198, มาตรา 7.ก; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 2, ยอ่หนา้ 11 

42. หลกัการ CFS-RAI 3.๔ 

43. ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน, มาตรา 23 

44. แนวทาง OECD, ๒. ก. 4; ปฏิญญา ILO MNE, ยอ่หนา้ 16 และ 19; หลกัการ CFS-RAI 2.๓. 

45. หลกัการ CFS-RAI 2,๓ และ 4.๒; ปฏิญญา ILO MNE 30-32 

46. อนุสญัญาวา่ดว้ยการคุม้ครองความเป็นมารดา ILO, 2000 (ฉบบัท่ี 183); อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ, มาตรา 11 (2) 

47. หลกัการ CFS-RAI 8.๔ 

48. แนวทาง OECD, ๘.1, 6-7; หลกัการ CFS-RAI 2. ๘ และ 8.๑, ๓ และ ๔;  PRAI, 5.2.1 

49. แนวทาง Kon Akwé , 50; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 4 

50. หลกัการ CFS-RAI 1 และ 8.๑; VGGT 12.1, 12.4 และ 12.12; หลกัการ PRAI 2.2 ดูภาคผนวก ก., 5 องคป์ระกอบ 4 
ประการของความมัน่คงทางอาหาร ไดแ้ก่ ความพร้อมดา้นอาหาร ความสามารถในการเขา้ถึง ความมัน่คง และการ
ใชป้ระโยชน์ ไดส้ะทอ้นให้เห็นในแผนปฏิบติัการประชุมสุดยอดอาหารโลกปี 1996  ท่ีน าไปใชโ้ดยหวัหนา้หรือรอง
หัวหน้าของรัฐและรัฐบาล 112 รายท่ีให้ค  ามัน่ท่ีจะ 'ด  ำเนินนโยบำยท่ีมุ่งเป้ำไปท่ีกำรก ำจัดควำมยำกจนและควำมไม่
เท่ำเทียมกัน และกำรปรับปรุงกำรเข้ำถึงทำงกำยภำพและเศรษฐกิจโดยทุกคนตลอดเวลำ เพ่ือให้ได้อำหำรท่ีเพียงพอ 
มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร และปลอดภัย และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปฏิบัติตำมนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบัติด้ำนอำหำร กำรเกษตร ประมง ป่ำไม้ และกำรพัฒนำชนบทอย่ำงมีส่วนร่วมและยั่งยืนในพืน้ท่ีท่ีมี
ศักยภำพสูงและต ำ่ ซ่ึงจ ำเป็นต่อกำรจัดหำอำหำรท่ีเพียงพอและเช่ือถือได้ในระดับครัวเรือน ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภำค และระดับโลก' 

51. VGGT 4.4 ก าหนดสิทธิการครอบครองท่ีถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปน้ี 'สอดคล้องกับหลักกำรของกำร
ปรึกษำหำรือและกำรมีส่วนร่วมของแนวทำงเหล่ำนี ้ รัฐควรก ำหนดประเภทของสิทธิท่ีถือว่ำถูกต้องตำมกฎหมำย
โดยมีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง' 
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52. VGGT, 2.4, 3.2, 9.1, 11.4 และ 12.3; CFS-RAI หลักการท่ี 5 และ 9.๒ และย่อหน้าท่ี 51;  UN Principles for 
Responsible Contracts พ่วงด้วย หลกัการช้ีแนะของสหประชาชาติ และรับรองโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ หลกัการท่ี 10 

53. VGGT, 9.1, 12.4, 16.1 และ 16.3; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 5, ยอ่หน้า 2 และ 8 และมาตรฐาน 7 ยอ่หน้า 15; 
หลกัการสิทธิเด็กและหลกัปฏิบติัทางธุรกิจ 7 วลี 'การชดเชยท่ีรวดเร็ว เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ' ถือเป็นกฎหมาย
จารีตประเพณีระหว่างประเทศส าหรับประเภทของการชดเชยหน้ีเพ่ือผลการเวนคืนโดยชอบด้วยกฎหมาย ดู
ภาคผนวก ก., 6 ทั้งน้ีควรทราบว่ามาตรฐานท่ีระบุไวใ้นแนวปฏิบติัน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้ผูกมดัท่ีจะมีความอดทนเป็น
ศูนยส์ าหรับการแทนท่ีท่ีดินของสิทธิครอบครองท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายใดๆ ท่ีเพ่ิงครอบครองดว้ยกิจการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีส าคญั 

54. VGGT, 16.1 และ 16.3; หลกัการ PRAI 6.2.1; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 5, ยอ่หน้า 9- 10, 12, 19, 27-28 และ
มาตรฐานประสิทธิภาพ 7, ยอ่หนา้ 9 และ 14 มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 7, ยอ่หนา้ 14, ควรมีการชดเชยท่ีดินแทน
การชดเชยในรูปแบบของเงินสดในกรณีท่ีเป็นไปได้ และการเขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติอยา่งต่อเน่ืองควรไดรั้บการ
รับรองหรือระบุทรัพยากรทดแทนท่ีเทียบเท่า ในฐานะทางเลือกสุดทา้ย ควรมีการชดเชยเป็นเงินสดและควรมีการ
ระบุทางเลือกในการด ารงชีพ 

55. หลกัการ CFS-RAI 8.๒. ดูภาคผนวก ก., 7 

56. หลกัการพ้ืนฐานท่ีพฒันาโดยองคก์ารโลกระบาดสตัวร์ะหว่างประเทศ (OIE) ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม ดู Farm Animal 
Welfare Council's Five Freedoms ท่ี   www.fawc.org.uk/freedoms.htm   

57. ขอ้บงัคบัขององักฤษปี 2000  (SI 2000 เลขท่ี 1870) และขอ้บงัคบั 3(1) วา่ดว้ยสวสัดิภาพของสตัวเ์ล้ียงในฟาร์ม 

58. แนวทาง OECD ๖.1; หลักการ CFS-RAI 10; VGGT 4.3, 11.2, 12.6 และ 12.10; หลักการ PRAI 7; มาตรฐานการ
ด าเนินงาน IFC 1.1 

59. รายช่ือสารพิษปรากฏอยู่ในรายช่ือสารเคมีเกษตรอนัตรายขององค์การอนามยัโลก (WHO); WHO แนะน าให้จดั
ประเภทของสารก าจดัศตัรูพืชตามประเภทความเป็นอนัตราย ๑a (อนัตรายมาก) หรือ ๑b (อนัตรายสูง) อนุสัญญา
สตอกโฮลม์วา่ดว้ยสารมลพิษท่ีตกคา้งยาวนาน (POPs) ปี 2004; อนุสญัญารอตเตอร์ดมัวา่ดว้ยกระบวนการแจง้ขอ้มูล
สารเคมีล่วงหน้าส าหรับสารเคมีอนัตรายและสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสัตวบ์างชนิดในการคา้ระหว่าง
ประเทศปี 2004 อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคล่ือนยา้ยขา้มแดนของของเสียอนัตรายและการก าจดัปี 
1992 พิธีสารมอนทรีออลว่าดว้ยสารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซนปี 1999 และรายช่ือสารเคมี 'ทดแทนทนัที' (SIN - 
Substitute It Now) ส าหรับสารก าจดัศตัรูพืช 

60. แมว้า่ตราสารส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการรับรองผา่นกระบวนการระหว่างรัฐบาลจะอา้งถึง 'ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร' 
แต่ย่อหน้าท่ี 9 เก่ียวกบัการใช้น ้ าของมาตรฐานการด าเนินงาน IFC 3 ก็ยงัด าเนินต่อไปโดยก าหนดให้กิจการ 'น า
มาตรการท่ีหลีกเล่ียงหรือลดการใชน้ ้ามาใช'้ 

61. มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 6, ยอ่หน้า 20 ก าหนดพ้ืนท่ีคุม้ครองตามกฎหมายว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีตรงตามค าจ  ากดัความ
ของ สหภำพระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ (IUCN) 'พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ไดรั้บ
การยอมรับ ทุ่มเท และจดัการผ่านทางกฎหมายหรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการอนุรักษธ์รรมชาติ
ในระยะยาวดว้ยบริการระบบนิเวศท่ีเก่ียวขอ้งและคุณค่าทางวฒันธรรม' ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลเสนอส าหรับการ
ก าหนดดงักล่าว 

http://www.fawc.org.uk/freedoms.htm
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62. แนวทาง OECD, VI.6; หลกัการ CFS-RAI 1.๑ และ 6; หลกัการ PRAI 7; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 3 และ 6; CBD; อนุสญัญา
วา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสตัวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ (ไซเตส - CITES) ปี 1975 ดูภาคผนวก ก., 8 

63. แนวทาง OECD, ๒.ก.5 & 7, ๒.ก.15 และ ๗; หลกัการ CFS-RAI  9.๑; VGGT, 6.9, 9.12 และ 16.6; ขอ้ตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ 10 ดูภาคผนวก ก., 9.1 นอกจากน้ี มาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซ่ึงพฒันาโดยคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการ
ทางการเงินและรับรองโดย 180 ประเทศในปีพ.ศ. 2546 มีความเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการเงิน มาตรการป้องกัน 
ไดแ้ก่ การสอบทานธุรกิจลูกคา้ และการเก็บบนัทึก ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการต่อตา้นการทุจริต 

64. แนวทาง OECD, ๑๑.1-2 ดูภาคผนวก ก., 9.2 

65. แนวทาง OECD, ๑๐.2-3 ดูภาคผนวก ก., 9.3 

66. หลกัการก ากบัดูแลกิจการของ G20/OECD เป็นเกณฑ์มาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการระหว่างประเทศส าหรับผู ้
ก  าหนดนโยบาย นักลงทุน บริษทั และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ทัว่โลก พวกเขาได้รับการรับรองให้เป็นหน่ึงใน
มาตรฐานส าคัญของคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน  (FSB) ส าหรับระบบการเงินท่ีดีและท่ีกลุ่ม
ธนาคารโลกไดใ้ชใ้นการตรวจสอบมากกว่า 60 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัเกณฑส์ าหรับแนวทางการก ากบัดูแล
กิ จก า รขอ งธน าค า ร ท่ี ออก โด ยคณะก ร รมก า รบ า เ ซิ ล  ( B a s e l )  ใ นก า รก า กับ ดู แ ล ก า ร ธน าค าร 
www.oecd.org/corporate/principles-corporate- governance.htm. 

67. แนวทาง OECD, ๙; หลกัการ CFS-RAI 7, ๔; ปฏิญญา ILO MNE, 19; CBD, มาตรา 16; หลกัการขอ้ตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ 9 

68. มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 6, ยอ่หนา้ 26 

69. แนวทาง OECD, ๔, ความเห็น 44; หลกัการช้ีน าของสหประชาชาติ, ยอ่หนา้ 16 

70. คณะกรรมาธิการ Codex Alimentarius ก าหนดให้การสืบทวนแหล่งท่ีมาเป็นความสามารถในการติดตามการ
เคล่ือนท่ีของอาหารผา่นขั้นตอนท่ีก าหนดทัั้งการผลิต การแปรรูป และการจ าหน่าย 

71. กำรสืบทวนสมดลุมวลสำรควบคุมปริมาณท่ีแน่นอนของวสัดุท่ีไดรั้บการประเมินและรับรองท่ีเขา้สู่ห่วงโซ่อุปทาน 
ปริมาณท่ีเท่ากนัของผลิตภณัฑท่ี์ออกจากผูจ้  าหน่ายสามารถขายหรือรับรองได ้อาจมีการผสมส่วนประกอบท่ีผ่าน
การรับรองและไม่ผ่านการรับรอง กำรสืบทวนกำรแบ่งแยกทำงกำยภำพระบุและติดตามวสัดุและผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บ
การรับรองผ่านห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่กำรคุ้มครองพยำนหลักฐำน หมายถึง เอกสารตามล าดบัเวลาหรือร่องรอย
กระดาษท่ีแสดงการยดึ การดูแล การควบคุม การถ่ายโอน การวิเคราะห์ และการจ าหน่ายผลิตภณัฑท์างกายภาพ 

72. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ืองน้ีดูไดใ้นภาคผนวก ก., 1.3 

73. ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม อา้งอิงถึง: ภาคผนวก ก., มาตรา 1.5; IFC, 2009; และ OECD Due Diligence Guidance for 
Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector OECD 

74. ตามรายละเอียดในคู่มือ IISD เก่ียวกบัการเจรจาสัญญาการลงทุน (IISD, 2014) ปัจจุบนัการประเมินผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม (EIAs) เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีมัน่คงส าหรับโครงการในภาคเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย ประมาณสองในสาม
ของประเทศก าลังพฒันาประมาณ 110 ประเทศได้ออกกฎหมาย EIA บางรูปแบบในช่วงกลางทศวรรษ 1990 
การประเมินผลกระทบทางสังคมเป็นเร่ืองปกติน้อยลงแต่กลายเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการและแนวทางปฏิบติั 
EIA มากข้ึน หลกัการท่ีตกลงกนัโดยทัว่ไปส าหรับการประเมินผลกระทบทางสังคมนั้นขาดไป แต่สมาคมระหว่าง
ประเทศดา้นการประเมินผลกระทบไดเ้ผยแพร่ชุดแนวทางท่ีสอดคลอ้งกนั ตวัแปรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การประเมินความย ัง่ยนื

http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-
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ภำคผนวก ก. 

มาตรการในการบรรเทาและการป้องกนัความเส่ียง
ตามห่วงโซ่อุปทานการเกษตร 

ภาคผนวกน้ีระบุถึงความเส่ียงของผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึนตามห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรและเสนอมาตรการเพ่ือ
บรรเทาและป้องกันโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับนโยบายกิจการต้นแบบโดยมาตรการท่ีเสนออาจเสริมซ่ึงกันและกัน 
ตวัอยา่งเช่น การเคารพสิทธิแรงงาน รวมถึงการให้ค่าจา้งและสภาพการท างานท่ีเหมาะสมสามารถสนบัสนุนการเขา้ถึงอาหารท่ี
เพียงพอและช่วยให้มีสุขภาพกายและจิตท่ีได้มาตรฐานสูงสุด การด าเนินการตามมาตรการท่ีเสนอควรได้รับออกแบบให้
เหมาะสมกบัต าแหน่งและประเภทของการมีส่วนร่วมของแต่ละกิจการในห่วงโซ่อุปทาน บริบทและท่ีตั้งของการด าเนินงาน 
ตลอดจนขนาดและความสามารถ 

1. มาตรฐาน RBC แบบเช่ือมโยง 

1.1 การเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเส่ียง 

การขาดความโปร่งใสสามารถสร้างความไม่ไวว้างใจและกีดกนักิจการต่างๆ จากความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหาเล็กน้อย
ก่อนท่ีจะบานปลายไปสู่ความขดัแยง้ขนาดใหญ่ ในขณะท่ีการแบ่งปันขอ้มูลสูงสุดสามารถลดตน้ทุนการท าธุรกรรมส าหรับผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งหมด (FAO, 2010) เวน้แต่จะมีการให้ข้อมูลในทางภาษาและวฒันธรรมท่ีเพียงพอ วดัผลได้ ตรวจสอบได้ และ
ทนัท่วงที รวมถึงผ่านการประชุมปรึกษาหารือตามปกติและส่ือทัว่ไป กิจการต่างๆ จะเส่ียงต่อการไม่เขา้ใจอยา่งถ่องแทจ้ากผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ หรือไม่สามารถติดต่อฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดได ้(IFC, 2012) ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายท่ีชดัเจนและ
มีผลบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัความโปร่งใสและการเปิดเผยขอ้มูล การสอบทานธุรกิจท่ียกระดบัจะไดรั้บการรับรอง (OECD, 2006) 

มำตรกำรลดควำมเส่ียง 

• ให้ข้อมูลที่ตรงเวลาและแม่นย าต่อสาธารณะโดยไม่ส่งผลเสียต่อต าแหน่งหรือหนา้ท่ีในการแข่งขนักบัเจา้ของกิจการท่ีได ้
ผลประโยชน์เก่ียวกบั 

− วตัถุประสงค ์ลกัษณะ และขนาดของการด าเนินงาน 

− สญัญาเช่าและ/หรือสญัญาและเง่ือนไข 

− กิจกรรม โครงสร้าง ความเป็นเจา้ของ และการก ากบัดูแลสถานการณ์ทางการเงินของกิจการ 

− และผลการด าเนินงานของกิจการ 

− นโยบาย RBC และกระบวนการด าเนินการ รวมถึงกระบวนการท าขอ้ตกลงของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และความพร้อม
ของกลไกการร้องเรียนและแกไ้ข 
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− การประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และสิทธิมนุษยชน (ESHRIAs) รวมถึงปัจจยัเส่ียงท่ีคาดการณ์ได ้เช่น 
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อม สังคม สิทธิมนุษยชน สุขภาพ และความปลอดภยัท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของ
กิจการต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีหลากหลาย ตลอดจนในสถานท่ีหรือท่ีดินศกัด์ิสิทธ์ิ และแหล่งน ้าท่ีใชห้รือครอบครอง
โดยชนเผา่พ้ืนเมืองและชุมชนทอ้งถ่ินตามประเพณี 

− แผนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และสิทธิมนุษยชน และคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์1 

• เผยแพร่ข้อมูลผ่านวิธีการแจง้เตือนท่ีเหมาะสมทั้งหมด (ส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และโซเชียลมีเดีย รวมถึงหนงัสือพิมพ ์
วิทย ุโทรทศัน์ การส่งจดหมาย การประชุมในพ้ืนท่ี ฯลฯ) โดยค านึงถึงสถานการณ์ของชุมชนห่างไกลหรือโดดเด่ียวและส่วน
ใหญ่ไม่มีผูรู้้หนงัสือ และตรวจสอบให้แน่ใจวา่การแจง้เตือนและการให้ค  าปรึกษาดงักล่าวเกิดข้ึนในภาษาของชุมชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ2 

• ในกรณีท่ีมีภยัคุกคามต่อสุขภาพของมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้มใกลเ้ขา้มา แบ่งปันทันทีและโดยไม่ชกัชา้ ขอ้มูลทั้งหมดซ่ึงจะท า
ให้เจา้หนา้ท่ีและประชาชนใชม้าตรการเพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาอนัตรายท่ีเกิดจากภยัคุกคามได้3 

• ปรับแต่งนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ตามลกัษณะ ขนาด และท่ีตั้ง ของการด าเนินงาน โดยค านึงถึงค่าใชจ่้าย การรักษาความลบั
ทางธุรกิจ และความกงัวลดา้นการแข่งขนัอ่ืนๆ4 

1.2 การปรึกษาหารือ 

ควำมเส่ียง 

การขาดการปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีแนวโน้มท่ีจะได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานท าให้กิจการต่างๆ ไม่
สามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการตามความเป็นจริง และจากการระบุมาตรการตอบสนองท่ีมีประสิทธิภาพและ
เฉพาะบริบท การปรึกษาหารืออยา่งครอบคลุมและโปร่งใสสามารถลดตน้ทุนธุรกรรม ลดการต่อตา้น และสร้างความไวว้างใจ
ให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

มำตรกำรลดควำมเส่ียง 

• พฒันาและด าเนินการตามแผนการท าข้อตกลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีปรับให้เหมาะกบัความเส่ียง ผลกระทบ และขั้นตอน
การพฒันาของการด าเนินงาน และลกัษณะและผลประโยชน์ของชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ ในกรณีท่ีเป็นไปได ้แผนควรมี
มาตรการท่ีแตกต่างกนัออกไปเพ่ือให้ผูท่ี้ระบุวา่เป็นผูด้อ้ยโอกาสหรือเปราะบางไดมี้ส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพ5 

• จัดให้มีการปรึกษาหารือกับชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ ดว้ยเจตนาดี มีประสิทธิผล และมีความหมายโดยเร็วและต่อเน่ือง 
โดยค านึงถึงมาตรฐานสากลท่ีอา้งถึงในภาคผนวก ข. ควรจดัให้มีการปรึกษาหารือดงักล่าวส าหรับการปรับเปล่ียนใดๆ ใน
การด าเนินงาน6 

• จดัระเบียบการปรึกษาหารือและกระบวนการตดัสินใจโดยไม่มีการข่มขู่ ในบรรยากาศแห่งความไวว้างใจ ก่อนตดัสินใจ และ
ตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมโดยค านึงถึงความไม่สมดุลของอ านาจท่ีมีอยูร่ะหวา่งฝ่ายต่างๆ7 

• ในกรณีท่ีจ าเป็น พยายามให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและกฎหมายแก่ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบเพ่ือมีส่วนร่วมในการ
พฒันาโครงการดว้ยวิธีท่ีไม่เลือกปฏิบติัร่วมกบัสถาบนัตวัแทนของชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ และร่วมมือกบัชุมชนเหล่าน้ี 
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• ใชก้ารพจิารณาอย่างเต็มที่และยุติธรรมส าหรับมุมมองที่แสดงออกระหว่างการปรึกษาหารือ ให้เวลาเพียงพอระหว่างการ
แจง้เตือนและการปรึกษาหารือสาธารณะเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีเสนอส าหรับชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบเพ่ือเตรียมการ
ตอบสนองและแจง้ให้ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบทราบวา่ขอ้กงัวลของพวกเขาไดรั้บการพิจารณาอยา่งไร8 

• จัดท าเอกสารและปฏิบัติตามข้อตกลงอนัเป็นผลมาจากการปรึกษาหารือ รวมถึงการจดัท ากระบวนการท่ีชุมชนสามารถ
บนัทึกมุมมองและความกงัวลได้อย่างเหมาะสม แมว้่าขอ้ความท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรอาจเป็นท่ีตอ้งการแต่มุมมองของ
สมาชิกในชุมชนอาจถูกบนัทึกไวใ้นวิดีโอหรือเทปเสียงหรือวิธีอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมโดยข้ึนอยูก่บัความยนิยอมของชุมชน9 

• ในขอบเขตท่ีเป็นไปได้ ให้ตรวจสอบว่าตัวแทนชุมชนเป็นตวัแทนของมุมมองของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีตวัแทนชุมชน
เป็นตวัแทนและสามารถพ่ึงพาเพ่ือส่ือสารผลของการปรึกษาหารือกบัประชาชนของตนไดอ้ยา่งซ่ือตรงหรือไม่ 

• เม่ือด าเนินการประเมินผลกระทบให้สร้างกลไกส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมถึงกลุ่มผูด้้อยโอกาสในการ
ออกแบบและด าเนินการประเมิน ระบุด าเนินการท่ีรับผิดชอบต่อความรับผิด การชดใช้ การประกนัภยั และการชดเชย 
และสร้างกระบวนการทบทวนและอุทธรณ์10 

1.3 การประเมินผลกระทบ 

ควำมเส่ียง 

กิจการสามารถหลีกเล่ียง หรือเม่ือหลีกเล่ียงไม่ไดใ้ห้ลดผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 
กระบวนการ สินคา้และบริการของตน โดยการประเมินความเส่ียงของผลกระทบดงักล่าวตลอดวงจรชีวิตอย่างต่อเน่ือง การ
ประเมินดงักล่าวสามารถช่วยให้กิจการพฒันาแนวทางท่ีครอบคลุมและคาดการณ์ล่วงหน้าในการจดัการความเส่ียง รวมถึง
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการด าเนินงานของพนัธมิตรทางธุรกิจ11 

 

มำตรกำรลดควำมเส่ียง 

• รวมไวใ้นการประเมินผลกระทบ ขั้นตอนต่อไปนี ้

1. การคดักรอง คือ การก าหนดว่าขอ้เสนอใดควรอยู่ภายใตก้ารประเมินผลกระทบ เพ่ือแยกขอ้เสนอท่ีไม่น่าจะมี
ผลกระทบเชิงลบและเพ่ือระบุระดบัการประเมินท่ีจ าเป็น 

2. การก าหนดขอบเขต คือ การก าหนดจุดสนใจของการประเมินผลกระทบและประเด็นส าคญัท่ีจะศึกษา 

3. การวิเคราะห์ผลกระทบ 

4. การระบุมาตรการบรรเทาผลกระทบ ไดแ้ก่ การไม่ด าเนินการใดๆ การคน้หาทางเลือกอ่ืนเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบ
เชิงลบ การผสมผสานการป้องกนัในการออกแบบการปฏิบติังาน หรือให้ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและ/หรือไม่ใช่
ตวัเงินส าหรับผลกระทบเชิงลบ ภายใตส้ถานการณ์ตามความเหมาะสม 

• ครอบคลุมผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ตามความเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี (อาจเก่ียวขอ้งท่ีจะครอบคลุมไม่เพียงแต่ผลกระทบในทาง
ลบ แต่ยงัรวมถึงผลกระทบเชิงบวกเพ่ือปรับปรุงผลกระทบในภายหลงั) เม่ือด าเนินการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สงัคม และสิทธิมนุษยชน (ESHRIA): 

− ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ดิน น ้า อากาศ ป่าไม ้และความหลากหลายทางชีวภาพ12
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− ผลกระทบทางสงัคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูท่ี่ดี พลงัชีวิต และความสามารถในการด ารงชีวิตของชุมชนท่ี
ไดรั้บผลกระทบ รวมถึงคุณภาพชีวิตท่ีวดัไดใ้นแง่ของการกระจายรายได ้ความสมบูรณ์ทางร่างกายและสังคม และ
การคุม้ครองบุคคลและชุมชน ระดบัการจา้งงาน และโอกาส สุขภาพและสวสัดิการ การศึกษา และความพร้อมและ
มาตรฐานของท่ีอยูอ่าศยัและท่ีพกั โครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการ 

− ผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนซ่ึงอาจส่งผลกระทบ เช่น ต่อการไดรั้บสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม พลเมือง 
และการเมือง ของชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ 

− ผลกระทบต่อมรดกทางวฒันธรรม วิถีชีวิต ค่านิยม ระบบความเช่ือ ภาษา ขนบธรรมเนียมเศรษฐกิจ ความสมัพนัธ์กบั
ส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินและส่ิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหน่ึง การจดัระเบียบทางสังคมและประเพณีของชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

− ผลกระทบต่อผูห้ญิงโดยค านึงถึงบทบาทของพวกเขาในฐานะผูจ้ดัหาอาหาร ผูดู้แลความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ผูถื้อความรู้ดั้งเดิม13 

− ผลกระทบต่อสวสัดิภาพสตัว ์

• เชิญชุมชนที่ได้รับผลกระทบให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการประเมินผลกระทบ ขอขอ้มูลจากชุมชนเหล่าน้ี และให้ค  าติ
ชมอยา่งสม ่าเสมอตลอดทุกขั้นตอนของการประเมินผลกระทบ14 

• ประเมินความเส่ียงและผลกระทบในบริบทของพื้นที่อิทธิพลของโครงการท่ีโครงการเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบทาง
กายภาพ มุมมอง และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีน่าจะก่อให้เกิดผลกระทบ15 

1.4 การแบ่งปันผลประโยชน์ 

ควำมเส่ียง 

เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงในการสร้างการต่อต้านในท้องถ่ินและเพ่ือลดต้นทุนธุรกรรม กิจการต่างๆ ควรหาวิธีเพ่ิม
ผลกระทบเชิงบวกของการด าเนินงานท่ีมีต่อชุมชนท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเก่ียวกบัประโยชน์ของการ
ด าเนินงานท่ามกลางผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่าย สามารถสร้างความไวว้างใจให้เกิดการยอมรับในทอ้งถ่ินและสร้างพนัธมิตร
ระยะยาวระหว่างฝ่ายต่างๆ ในขณะท่ีป้องกนัความขดัแยง้ การรับรองว่าการด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
เหล่าน้ียงัสามารถอ านวยความสะดวกในการระบุต  าแหน่งท่ีตั้งท่ียอมรับไดส้ าหรับการด าเนินงาน และสามารถดึงเอาความรู้ใน
ทอ้งถ่ินมาใชเ้พ่ือให้แน่ใจวา่มีการใชศ้กัยภาพของระบบนิเวศเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (FAO, 2010; UN, 2009) 

การแบ่งผลประโยชน์แยกจากกนั (และอาจมากข้ึน) เพ่ือชดเชยผลกระทบเชิงลบท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความ
ร่วมมือระหว่างกิจการและชนเผ่าพ้ืนเมืองหรือชุมชนทอ้งถ่ินเพ่ือรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในบางรูปการณ์ ชนเผ่า
พ้ืนเมืองหรือชุมชนในทอ้งถ่ินอาจมีสิทธ์ิแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการด าเนินงานหากกิจการต่างๆ ใช้ท่ีดิน ทรัพยากร หรือ
ความรู้ของตน16 ผลประโยชน์ดงักล่าวอาจเป็นตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงิน17 ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกิจการและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งโดยเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการปรึกษาหารือ ESHRIA สามารถแจง้การตดัสินใจเก่ียวกบัประเภทของผลประโยชน์ได้18 

อย่างไรก็ตาม ยงัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปันผลประโยชน์อยู่ดว้ย กิจการต่างๆ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงของ
ความขดัแยง้กบัชนพ้ืนเมืองหากหลงัจากการเจรจาขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน์แลว้ผลประโยชน์ไม่ถูกแบ่งปันกบัคนทั้ง
ชุมชนตามจริงแต่ถูกยึดครองโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การแบ่งปันผลประโยชน์อาจท าการตกลงกบัชุมชนท่ี
เก่ียวขอ้งบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดซ่ึงจะน าไปสู่การกีดกนับางชุมชน ความเส่ียงดงักล่าวสามารถบรรเทาไดโ้ดยการท าขอ้ตกลง
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความหมายในกระบวนการสอบทานธุรกิจ 
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มำตรกำรลดควำมเส่ียง 

• มุ่งมัน่ท่ีจะระบุโอกาสเพ่ือประโยชน์ในการพฒันา เช่น ผา่นการสร้างการเช่ือมโยงไปขา้งหนา้และขา้งหลงัในทอ้งถ่ินและงาน
ในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั ผา่นการกระจายโอกาสในการสร้างรายได ้ผา่นการพฒันาขีดความสามารถ 
ผ่านการจดัซ้ือจดัจา้งในทอ้งถ่ิน ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระดบัทอ้งถ่ิน ผ่านการ
เขา้ถึงสินเช่ือและตลาดไดดี้ข้ึนโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ผ่านการช าระเงินส าหรับบริการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ผา่นการจดัสรรรายได ้หรือผา่นการสร้างกองทุนทรัสต์19 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการด าเนินงานสอดคล้องกับล าดับความส าคัญของการพัฒนาและวตัถุประสงค์ทางสังคมของ
รัฐบาลเจา้ภาพ20 

• แบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงนิและไม่ใช่ตัวเงินท่ีเกิดจากการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน ทรัพยากร และความรู้ของชน
เผ่าพ้ืนเมืองบนพ้ืนฐานของกระบวนการปรึกษาหารือและ ESHRIA ในทางท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงอยา่งไม่
เป็นธรรม แต่เป็นการส่งเสริมการพฒันาทางสงัคมท่ีเท่าเทียมและย ัง่ยนื21 

1.5 กลไกการร้องเรียน 

ควำมเส่ียง 

กลไกการรับเร่ืองร้องเรียนระดบัปฏิบติัการท่ีออกแบบมาให้เป็นระบบการรับรู้ความเส่ียงโดยมีการเตือนภยัล่วงหน้า
น าเสนอวิธีท่ีง่ายข้ึนและเป็นประโยชน์ร่วมกนัในทอ้งถ่ินในการจดัการปัญหาระหว่างกิจการและชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ
รวมถึงผูถื้อสิทธ์ิในการครอบครอง โดยช่วยแกไ้ขขอ้พิพาทเล็กน้อยไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่แพง และเป็นธรรม ก่อนท่ีจะยกระดบั
ไปสู่กลไกการระงบัขอ้พิพาทอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงรวมถึงศาลยติุธรรม (IFC, 2009) กลไกดงักล่าวสามารถให้ขอ้เสนอแนะท่ีมี
คุณค่าแก่กิจการโดยท าหนา้ท่ีเป็นระบบเตือนภยัล่วงหนา้ส าหรับปัญหาท่ีใหญ่กว่า การให้ขอ้มูลเชิงลึกจากบุคคลท่ีช้ีให้เห็นถึง
โอกาสในการปรับปรุงการด าเนินงานในบริษทัหรือระบบการจดัการและระบุการเปล่ียนแปลงเชิงระบบท่ีเป็นไปไดเ้พ่ือให้
แน่ใจวา่ความไม่พอใจเฉพาะจะไม่เกิดข้ึนอีก (CAO, 2008) 

มำตรกำรลดควำมเส่ียง 

• ช่ังวัดกลไกการร้องเรียนตามความเส่ียงและผลกระทบเชิงลบของการด าเนินงานโดยมีจุดประสงคเ์พ่ือหาทางแกไ้ขขอ้กงัวล
อยา่งทนัท่วงที โดยใช้กระบวนการให้ค  าปรึกษาท่ีเขา้ใจได้ โปร่งใส เหมาะสมทางวฒันธรรม และเขา้ถึงไดง่้ายโดยไม่ตอ้ง
ลงโทษขั้นรุนแรงแก่ฝ่ายท่ีเป็นตน้เหตุของปัญหาหรือความกงัวล22 

• มีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบเก่ียวกบัการออกแบบกลไกและประสิทธิภาพเพ่ือให้แน่ใจวา่ เป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าว และพวกเขาจะใชม้นัในแนวทางปฏิบติั และมีความสนใจร่วมกนัในการสร้าง
ความส าเร็จ23 

• หลีกเล่ียงการใชก้ลไกการร้องเรียนท่ีก าหนดโดยกิจการเพ่ือกดีกนัการเข้าถึงกลไกการร้องเรียนในกระบวนการยติุธรรมหรือ
ท่ีไม่ใช่กระบวนการยุติธรรม รวมถึง NCP ภายใตแ้นวทาง OECD หรือเพ่ือค่อยๆ ลดบทบาทของสหภาพแรงงานในการ
จดัการขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน24 

นอกจากน้ี เกณฑ์ประสิทธิผลส าหรับกลไกการร้องเรียนท่ีไม่เก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมท่ีมีอยู่ในหลกัการช้ีน าของ
สหประชาชาติ (หลกัการท่ี 31) ให้จุดอา้งอิงท่ีส าคญัอยา่ง กลไกการร้องเรียนท่ีไม่เก่ียวกบักระบวนการยติุธรรมทั้งท่ีอิงตามรัฐ
และไม่อิงรัฐควรเป็นไปตามเกณฑท่ี์มีรายละเอียดอยูใ่นตารางก. 1 เพื่อให้ไดผ้ลดี 
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ตาราง ก. 1. ลกัษณะของกลไกการร้องเรียนทีม่ปีระสิทธิภาพ 
 

ถูกต้องตามกฎหมาย ให้อ  านาจความไวว้างใจจากกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียแก่การใช้งานตามวตัถุประสงค์ และ
รับผิดชอบต่อการด าเนินกระบวนการร้องเรียนอยา่งยติุธรรม 

เข้าถึงได้ เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดเก่ียวกบัการใช้งานตามวตัถุประสงค ์และให้
ความช่วยเหลืออยา่งเพียงพอส าหรับผูท่ี้อาจเผชิญกบัอุปสรรคในการเขา้ถึง 

คาดการณ์ได้ จดัเตรียมขั้นตอนท่ีชดัเจนและเป็นท่ีรู้จกัพร้อมกรอบเวลาท่ีชดัเจนส าหรับแต่ละขั้นตอน และ
ให้ความชดัเจนเก่ียวกบัประเภทของกระบวนการและผลลพัธ์ท่ีมีและวิธีการด าเนินการเฝ้า
สงัเกต 

เที่ยงธรรม พยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝ่ายท่ีได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
ค าแนะน า และความเช่ียวชาญท่ีจ าเป็นในการมีส่วนร่วมในกระบวนการร้องเรียนตาม
เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม ให้ขอ้มูล และให้ความเคารพ 

โปร่งใส แจง้ให้ฝ่ายร้องเรียนทราบเก่ียวกบัความคืบหน้าและให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
ของกลไกเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในประสิทธิผลและตอบสนองผลประโยชน์สาธารณะใดๆ ท่ี
มีความเส่ียง 

สอดคล้องกบัสิทธิ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลพัธ์และการเยยีวยาสอดคลอ้งกบัสิทธิมนุษยชนท่ีไดรั้บการยอมรับ
ในระดบัสากลหรือไม่ 

แหล่งเรียนรู้ต่อเน่ือง ใชม้าตรการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือระบุบทเรียนในการปรับปรุงกลไกและป้องกนัความไม่พอใจและ
อนัตรายในอนาคต 

ขึน้อยู่กบัข้อตกลงและ
การสนทนา 

ปรึกษากลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีจุดมุ่งหมายในการออกแบบและการกระท าของตน และ
มุ่งเนน้ไปท่ีการสนทนาเพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการและแกไ้ขความไม่พอใจ 

แหล่งท่ีมำ: หลกัการช้ีน าของสหประชาชาติ, หลกัการ 31 

2. สิทธิมนุษยชน 

ความเส่ียง 

กิจการต่างๆ เส่ียงต่อการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเม่ือก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบดา้นสิทธิมนุษยชน
ในบริบทของกิจกรรมของตนเอง และไม่สามารถจดัการกับผลกระทบดังกล่าวได้เม่ือเกิดข้ึน ควรป้องกันหรือบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเช่ือมโยงโดยตรงกบัการด าเนินธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์หรือบริการโดยความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ25

ความรับผิดชอบขององคก์รในการเคารพสิทธิมนุษยชนมีอยูโ่ดยไม่ข้ึนอยูก่บัความสามารถของรัฐและ/หรือความเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบติัตามพนัธกรณีดา้นสิทธิมนุษยชนของตนเองและไม่ไดล้ดภาระหน้าท่ีเหล่าน้ี26 หากกฎหมายของประเทศไม่ไดรั้บการ
พฒันาหรือบงัคบัใช้อยา่งเพียงพอ กิจการต่างๆ ควรใช้การสอบทานธุรกิจท่ียกระดบัในการระบุและจดัการกบัความเส่ียงของ
ผลกระทบเชิงลบดา้นสิทธิมนุษยชน 

ทั้งน้ีเราควรค านึงถึงการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัของสิทธิมนุษยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
พลเมือง และการเมือง กิจการควรทบทวนความรับผิดชอบของตนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือท าความ
เขา้ใจในเชิงคุณภาพหากพวกเขาอาจไม่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงหนา้ท่ีท่ีไม่ไดก้ล่าวไวโ้ดยเฉพาะในแนวทางน้ี 
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มำตรกำรลดควำมเส่ียง 

• ระบุผู้ถือสิทธ์ิท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของกิจการและพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะน าไปสู่การ
ตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริงเชิงลึกเก่ียวกบัการด าเนินการและความสมัพนัธ์ตามจริงและท่ีอาจเกิดข้ึน จากนั้นจะเป็นการประเมิน
เชิงคุณภาพการด าเนินการท่ีขัดต่อมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือระบุตัวผู ้ด  าเนินการท่ีอาจได้รับผลกระทบ การ
ปรึกษาหารือเชิงรุกกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส่ิงจ าเป็นในการท าความเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งผลกระทบเชิงลบท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานและความสมัพนัธ์ของกิจการ27 

• ด าเนินการสอบทานธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนโดยการประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนตามจริงหรือท่ีอาจเกิดข้ึน28โดย
การบูรณาการและด าเนินการตามการหาคน้หา การติดตามการตอบสนอง และการส่ือสารถึงวิธีรับมือกบัผลกระทบ การสอบ
ทานธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนเป็นแบบฝึกหัดท่ีต่อเน่ืองโดยรับรู้ว่าความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนอาจเปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลาเม่ือการด าเนินการและบริบทการด าเนินการมีวิวฒันาการ29 

• รับรองว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายที่เกี่ยวข้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะกลุ่มท่ีอยูใ่นสถานการณ์บอบบาง 
เช่น ผูห้ญิง เยาวชน และชนกลุ่มนอ้ย โดยตระหนกัถึงสถานการณ์ ขอ้จ ากดั และความตอ้งการ ตามล าดบั30 

• ตระหนกัถึงบทบาทส าคญัของผูห้ญิงในภาคการเกษตร และด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือขจดัการเลี่ยงปฏิบัติต่อผู้หญิง
และรับรองวา่พวกเขาจะไดรั้บการพฒันาและความกา้วหน้าทางดา้นอาชีพอยา่งเตม็ท่ี31รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการ
เขา้ถึงและควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจยัเบ้ืองตน้ เคร่ืองมือท่ีส่งเสริมการผลิต บริการด้านท่ีปรึกษาและการเงิน การ
ฝึกอบรม ตลาดและขอ้มูล อยา่งเท่าเทียมกนั32 

3. สิทธิแรงงาน 

ความเส่ียง 

กิจการต่างๆ สามารถสร้างผลประโยชน์มากมายให้แก่ประเทศและสังคมเจา้ภาพโดยการมีส่วนร่วมในสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจและสังคมผ่านการปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวิตและสร้างโอกาสในการจา้งงานท่ีน่าดึงดูด และโดยการอ านวย
ความสะดวกในการไดรั้บสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน นอกเหนือจากการรับรองมาตรฐานแรงงานหลกัส าหรับแรงงานของ
ตนเองแลว้ กิจการยงัสามารถช่วยปรับปรุงสภาพการท างานของแรงงานนอกระบบรวมถึงในภาคเกษตรเพ่ือการยงัชีพไดด้ว้ย 

รัฐภาคีแห่งกติการะหวา่งประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (ICESCR) ยอมรับในสิทธิในการไดรั้บ
เง่ือนไขในการท างานท่ีเป็นธรรมและเอ้ืออ านวย (มาตรา 7) และสิทธิในการจดัตั้งสหภาพแรงงาน (มาตรา 8) กติการะหว่าง
ประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ยงัคุม้ครองสิทธิในการจดัตั้งและเขา้ร่วมสหภาพแรงงานอีกดว้ย 
นอกจากน้ีอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ33ยงักล่าวถึงสิทธิท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานด้วย34 แมว้่าสนธิสัญญาด้านสิทธิ
มนุษยชน เช่น ICESCR และ ICCPR จะถูกกล่าวถึงต่อรัฐ กิจการต่างๆ อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการไดรั้บสิทธิท่ีมีอยู ่ดงันั้น
พวกเขาจึงมีบทบาทส าคญัในการสนับสนุนการท าให้สิทธิเหล่าน้ีเป็นจริงอย่างก้าวหน้า การเคารพสิทธิแรงงานท่ีมีอยู่ใน
อนุสัญญาเหล่าน้ีนั้นรวมถึงอนุสัญญา ILO พ้ืนฐานแปดประการสามารถช่วยให้กิจการต่างๆ ลดผลกระทบเชิงลบและเพ่ิม
ผลกระทบเชิงบวกได้อย่างสูงสุด ตวัอยา่งเช่น การสร้างบทสนทนาท่ีแทจ้ริงกบัตวัแทนของแรงงานท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่าง
อิสระช่วยให้ทั้งคนงานและนายจา้งเขา้ใจความทา้ทายของกนัและกนัไดดี้ยิง่ข้ึนและช่วยกนัหาวิธีแกไ้ข (ILO, 2006) 

อยา่งไรก็ตาม การเคารพสิทธิแรงงานในภาคการเกษตรอาจเป็นเร่ืองทา้ทาย เน่ืองจากทั้งการจา้งงานอิสระและการจา้งงาน
มกัจะยงัคงไม่เป็นทางการ และแรงงานภาคเกษตรกรรมจ านวนมากถูกกีดกนัออกจากขอบเขตของกฎหมายแรงงาน (UN, 2009) 
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60% ของแรงงานเด็กอาย ุ5-17 ปีท างานในภาคเกษตร (ILO, 2011ก) สภาพการท างานและความเป็นอยูข่องคนงานในไร่ยงัเป็น
สาเหตุของความกงัวลอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบการตั้งครรภ์ภาคบงัคบั แรงงานขดัหน้ี และความเส่ียงต่อ
สุขภาพท่ีเช่ือมโยงกบัการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชในทางท่ีผิดอยา่งกวา้งขวาง (UN, 2009) 

กลุ่มด้อยโอกาส เช่น ผูห้ญิง เยาวชน และแรงงานพ้ืนเมืองและแรงงานขา้มชาติ ตลอดจนคนงานท่ีท างานแบบไม่เป็น
ทางการ ท างานเป็นช้ิน หรือตามฤดูกาล และแรงงานนอกระบบ มกัเผชิญกับสภาพการท างานท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ถูก
สุขลกัษณะ (UN, 2009) สถานการณ์ของผูห้ญิงก่อให้เกิดความเส่ียงเฉพาะ 43% ของก าลงัแรงงานภาคเกษตรในประเทศก าลงั
พฒันาเป็นแรงงานผูห้ญิง แต่อุตสาหกรรมเกษตรมีแนวโน้มท่ีจะก าหนดให้งานของผูห้ญิงเป็นงานท่ีไม่ต้องใช้ทกัษะ มี
แนวโนม้จะจา้งผูห้ญิงส าหรับงานท่ีตอ้งใชแ้รงงานมากและจ่ายเงินให้น้อยกว่าผูช้ายแต่มีโอกาสในการกา้วหน้านอ้ยกว่า (ILO, 
2011ข) 

การละเมิดสิทธิแรงงานหลกัอาจกระตุน้ให้เกิดความตึงเครียดทางสังคมท่ีวุน่วายซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
ของกิจการ กิจการท่ีใช้การจา้งงานและแนวทางปฏิบติัในการประกอบอาชีพจ ากดัการเขา้ถึงความสามารถจากกลุ่มทกัษะและ
ความสามารถท่ีกวา้งข้ึน ความรู้สึกไม่เป็นธรรมและความไม่พอใจท่ีเกิดจากการเลือกปฏิบติัมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของคนงาน (ILO, 2008) 

มาตรการลดความเส่ียง35 

การคุ้มครองคนงาน 

• ไดรั้บค าแนะน าตลอดการด าเนินงานโดยหลกัการความเท่าเทียมกนัด้านโอกาสและการปฏิบัติในการจ้างงาน และไม่เลือก
ปฏิบติัต่อคนงานในเร่ืองการจา้งงานหรืออาชีพเน่ืองจากเช้ือชาติ สีผิว รสนิยมทางเพศ หรืออตัลกัษณ์ทางเพศ ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมือง รากเหงา้ หรือแหล่งก าเนิดทางสังคม หรือสถานะอ่ืนๆ เวน้แต่การคดัเลือกท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ลกัษณะของคนงานจะส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมความเท่าเทียมกนัมากข้ึนของโอกาสในการจา้งงานหรือ
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการโดยธรรมชาติของงานในการก าหนดคุณสมบติั ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นพ้ืนฐานส าหรับ
การสรรหาต าแหน่ง การฝึกอบรม และความกา้วหนา้ของพนกังานทุกระดบั36 

• เคารพอายุขั้นต ่าในการเขา้ท างานหรือท างานเพ่ือให้การยกเลิกการใชแ้รงงานเด็กเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ37 

• ละเวน้จากการจา้งงานหรือใช้ประโยชน์จากแรงงานบังคับซ่ึงประกอบดว้ยงานหรือบริการใดๆ ท่ีไม่ไดด้  าเนินการโดย
สมคัรใจซ่ึงไดรั้บการเรียกร้องจากบุคคลภายใตก้ารข่มขู่บงัคบัหรือการลงโทษ 

• เฝ้าสังเกตห่วงโซ่อุปทานหลกัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือระบุการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัหรือความเส่ียงใหม่ๆ หรือเหตุการณ์เก่ียวกบั
เด็กและ/หรือแรงงานบงัคบั และท างานร่วมกบัผูจ้  าหน่ายหลกัเพ่ือด าเนินการแกไ้ขและเยยีวยา38 

สภาพการท างานทีม่ีคณุค่า 

• ปฏิบติัตามมาตรฐานการจ้างงานและความสัมพนัธ์ทางอุตสาหกรรมไม่น้อยไปกว่าท่ีนายจา้งเทียบเคียงปฏิบติั ในกรณีท่ี
นายจา้งเทียบเคียงไม่ไดอ้ยูใ่นประเทศท่ีกิจการด าเนินงาน ให้จดัหาค่าจา้ง ผลประโยชน์ และเง่ือนไขการท างานท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ี
จะเป็นไปไดภ้ายใตโ้ครงร่างนโยบายของรัฐบาล ส่ิงเหล่าน้ีควรเพียงพอในการตอบสนองต่อความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของ
คนงานและครอบครัวเป็นอยา่งนอ้ย39 
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• พยายามจดัหาการจ้างงานที่มั่นคงส าหรับคนงาน และปฏิบติัตามพนัธกรณีท่ีเจรจาไวอ้ยา่งเสรีเก่ียวกบัความมัน่คงในการจา้ง
งานและความมัน่คงทางสงัคม40 

• ในการพิจารณาการเปล่ียนแปลงในการด าเนินงานท่ีจะมีผลกระทบต่อการจา้งงานท่ีส าคญั ให้แจ้งอย่างสมเหตุสมผล
เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าวแก่ตวัแทนของคนงานตามความเหมาะสมไปยงัหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และร่วมมือ
กบัหน่วยงานเพ่ือบรรเทาผลกระทบเชิงลบท่ีเป็นไปไดใ้นระดบัสูงสุด41 

การเป็นตัวแทนคนงานและการร่วมเจรจาต่อรอง 

• ตระหนกัถึงความส าคญัของบรรยากาศของความเข้าใจและความมั่นใจซ่ึงกนัและกนัท่ีอ  านวยต่อความปรารถนาของคนงาน42 

• ตระหนกัโดยไม่เลือกปฏิบติัใดๆ ว่าคนงานมีสิทธิท่ีจะจัดตั้งและเข้าร่วมองค์กรจากการเลือกของคนงานเองโดยไม่ตอ้งขอ
อนุญาตก่อน 

• จดัตั้งระบบส าหรับการปรึกษาหารือและร่วมมืออย่างสม ่าเสมอระหว่างนายจา้งและคนงานและตวัแทนของคนงานใน
เร่ืองของความกงัวลร่วมกนั เช่นเดียวกบัเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจเพ่ือรับรองการยดึมัน่ในนโยบายการพฒันาสงัคมแห่งชาติ 

• สร้างระบบเพ่ือให้ข้อมูลสม ่าเสมอแก่คนงานและตวัแทนเพ่ือสนบัสนุนการเจรจาท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเง่ือนไขการจา้ง
งานและเพ่ือให้พวกเขาไดรั้บมุมมองท่ีเป็นจริงและยติุธรรมเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานของกิจการ43 

• งดเวน้จากการเลือกปฏิบัติหรือการด าเนินการทางวินัยกบัคนงานท่ีท ารายงานโดยซ่ือตรงต่อผูบ้ริหารหรือตามความ
เหมาะสมแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีอ านาจในแนวทางปฏิบติัท่ีขดัต่อกฎหมาย แนวทาง OECD หรือนโยบายของกิจการ 

• ห้ามขู่วา่จะโอนย้ายหน่วยปฏิบติัการทั้งหมดหรือบางส่วนจากประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง หรือโยกยา้ยคนงานจากหน่วยงานส่วน
เสริมในประเทศอ่ืนเพ่ือมีอิทธิพลต่อการเจรจาอย่างไม่เป็นธรรมกบัตวัแทนของคนงาน หรือขดัขวางการใช้สิทธิของ
คนงานในการจดัระเบียบ 

• ห้ามตอบโต ้แทรกแซง หรือเลือกปฏิบติัต่อ ตัวแทนคนงาน44 

• ให้สิทธ์ิตวัแทนแรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตให้เจรจาในการเจรจาต่อรองร่วมหรือความสัมพันธ์ด้านการจัดการแรงงาน 

• รวมบทบญัญติัขอ้ตกลงร่วมส าหรับการระงบัข้อพพิาทท่ีเกิดจากการตีความและการประยกุตใ์ช ้และส าหรับการประกนัสิทธ์ิ
และความรับผิดชอบท่ีเคารพซ่ึงกนัและกนั45 

การจ้างงานในท้องถิน่ 

• จ้างคนงานในพืน้ที่รวมทั้งในต าแหน่งระดบัผูบ้ริหาร และจดัให้มีการฝึกอบรมเพ่ือปรับปรุงระดบัทกัษะในการร่วมมือกบั
ตวัแทนของคนงานและหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม46ในระดบัสูงสุดท่ีสามารถปฏิบติัไดแ้ละไม่มีการ
เลือกปฏิบติั 

การฝึกอบรม 

• จดัให้มีการฝึกอบรมที่เกีย่วข้องแก่ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของการปฏิบติังานตามความเหมาะสม
โดยร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง และองค์กรนายจ้างและคนงาน   การฝึกอบรมดังกล่าวควรพฒันาทกัษะท่ีเป็น
ประโยชน์โดยทัว่ไปและส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
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• เม่ือด าเนินงานในประเทศก าลงัพฒันา ให้เขา้ร่วมแผนการท่ีรัฐบาลสนบัสนุนและไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รนายจา้ง
และคนงานท่ีมุ่งส่งเสริมการสร้างทักษะและการพฒันาและเพ่ือให้แนวปฏิบติัดา้นอาชีพ47 

• จดัแผนการฝึกอบรม การศึกษา และแผนการให้ค  าปรึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเยาวชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและ/หรือการ
เขา้ถึงงานและการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีคุณค่า และส่งเสริมการเขา้ถึงการฝึกอบรมโดยสตรี48 

• ให้บริการบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ เม่ือใดก็ตามท่ีเป็นไปได ้เพ่ือช่วยในแผนการฝึกอบรมท่ีรัฐบาลจดัข้ึนในฐานะส่วนหน่ึง
ของการมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ49 

4. สุขภาพและความปลอดภัย 

ความเส่ียง 

กิจกรรมทางการเกษตรมกัเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีอนัตรายท่ีสุดส าหรับคนงาน และคนงานภาคเกษตรจ านวนมากตอ้งทน
ทุกขจ์ากอุบติัเหตุและความเจบ็ป่วยจากการท างาน การสมัผสักบัสภาพอากาศท่ีเลวร้าย การสมัผสัใกลชิ้ดกบัสตัวห์รือพืชท่ีเป็น
อนัตราย การใชผ้ลิตภณัฑเ์คมีอยา่งกวา้งขวาง ท่าทางการท างานท่ียากล าบากและการท างานเป็นเวลานาน และการใชเ้คร่ืองมือ
และเคร่ืองจกัรท่ีเป็นอนัตราย ล้วนน าไปสู่ปัญหาสุขภาพ (IFPRI, 2006) ตวัอย่างเช่น จ านวนการใช้สารพิษก าจดัแมลง
โดยประมาณอยูร่ะหว่าง 2 ถึง 5 ลา้นคร้ังต่อปีซ่ึง 40,000 คร้ังในจ านวนั้นเป็นอนัตรายถึงชีวิต (ILO, 2005 และ 2011ก) การ
เปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน การสูญเสียพ้ืนท่ีกนัชนตามธรรมชาติ เช่น พ้ืนท่ีชุ่มน ้า ป่าชายเลนและป่าดอนท่ีบรรเทาผลกระทบจาก
ภยัธรรมชาติ (น ้ าท่วม ดินถล่ม และไฟไหม)้ หรือการลดลงหรือความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งคุณภาพ
ปริมาณท่ีลดลง และความพร้อมใช้งานของแหล่งน ้ าจืด อาจส่งผลให้เกิดความเปราะบางและผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ปลอดภยัของชุมชน (IFC, 2012) 

สุขภาพของมนุษยอ์าจมีความเส่ียงกบัระดบัท่ีไม่ปลอดภยัของอนัตรายดา้นชีวภาพ เคมี หรือกายภาพในอาหาร อนัตราย
เหล่าน้ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม (เช่น โลหะท่ีเป็นพิษ ไดออกซิน และสารพิษท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ) แนวทางปฏิบติัทางการ
เกษตร (เช่น การตกคา้งของยารักษาสตัวแ์ละยาฆ่าแมลง) หรือการจดัการผลิตภณัฑท่ี์ไม่ดี (เช่น เช้ือราท่ีท าให้เกิดโรค) อนัตราย
ทางกายภาพ ไดแ้ก่ ส่ิงสกปรก ศตัรูพืช ผม หรือพลาสติก ระบบการจดัการความปลอดภยัดา้นอาหารนั้นรวมถึงระบบควบคุม 
'จากฟาร์มถึงโตะ๊อาหาร' (farm to fork) ท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงรวมเอามาตรการรักษาความปลอดภยัทางชีวภาพและการใชน้ ้าท่ีปลอดภยั
สามารถป้องกนัความเส่ียงเหล่าน้ีได ้

สุขภาพของมนุษยย์งัเช่ือมโยงอย่างใกลชิ้ดกบัสุขภาพสัตว ์แนวคิด “สุขภาพหน่ึงเดียว” (One Health) ก่อตั้งข้ึนจากการ
ตระหนกัถึงโอกาสส าคญัท่ีมีอยูใ่นการปกป้องสุขภาพของประชาชนผ่านนโยบายท่ีมุ่งป้องกนัและควบคุมเช้ือโรคในระดบั
ประชากรสัตว์ ท่ีเป็นส่วนต่อระหว่างมนุษย ์สัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดน้ีได้รับการรับรองจากรัฐบาลหลายประเทศและ
น าไปสู่มาตรการเพ่ือป้องกนัโรคท่ีส่งผลกระทบต่อทั้งคนและสัตว์ และเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีความ
รับผิดชอบส าหรับทั้งสองฝ่าย50 60% ของเช้ือโรคท่ีท าให้เกิดโรคติดเช้ือในคนมาจากสัตว์ โรคเหล่าน้ีรู้จกักันในช่ือของ 
zoonoses (โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว)์ สามารถติดต่อไดจ้ากสตัวเ์ล้ียงในบา้นหรือสัตวป่์า โรคจากสัตวท่ี์ติดต่อสู่คนไดท้  า
ให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพของประชาชนทัว่โลก วิธีแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพและประหยดัในการปกป้องมนุษย ์ คือ การ
ต่อสู้กบัเช้ือโรคในสตัวท์ั้งหมดผา่นการควบคุมจากแหล่งท่ีมาของสตัว ์

ICESCR จดัเตรียมเพื่อท าให้สิทธิในการไดรั้บมาตรฐานสูงสุดของสุขภาพกายและใจกลายเป็นจริงอยา่งกา้วหน้า (มาตรา 
12) คณะกรรมการดา้นสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม51 ตีความสิทธิน้ีว่าเป็น'สิทธิครอบคลุมท่ีรวมถึงไม่เพียงแค่เพ่ือ
การดูแลสุขภาพ 
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ท่ีเหมาะสมและทนัท่วงทีเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสุขภาพด้วย เช่น การเขา้ถึงน ้ าท่ีปลอดภยัและด่ืมได ้และการ
สุขาภิบาลท่ีเพียงพอ การจดัหาอาหารท่ีปลอดภยั โภชนาการ และท่ีอยูอ่าศยัท่ีเพียงพอ สภาพการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดีต่อสุขภาพ และการเขา้ถึงการศึกษาและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ' คณะกรรมการระบุว่า 'สิทธิดา้นสุขภาพ เช่นเดียวกบั
สิทธิมนุษยชนทั้งหลาย ก าหนดพนัธกรณี 3 ประเภทหรือระดบัต่อรัฐภาคี คือ พนัธกรณีในการเคารพ ปกป้อง และปฏิบติัตาม 
ในทางกลบักนัพนัธกรณีในการปฏิบติัตามประกอบดว้ย พนัธกรณีในการอ านวยความสะดวก จดัหา และส่งเสริม'52 

ในขณะท่ีสนธิสญัญาดา้นสิทธิมนุษยชน เช่น ICESCR ท่ีถูกกล่าวถึงต่อรัฐต่างๆ กิจการต่างๆ อาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อการท าให้สิทธิในการได้รับมาตรฐานสูงสุดของสุขภาพกายและใจกลายเป็นจริงอย่างก้าวหน้า หรือค่อยๆ ท าลายการ
ด าเนินการของรัฐภาคีเพ่ือให้ตระหนกัอย่างก้าวหน้า ดงันั้นสนธิสัญญาเหล่าน้ีจึงมีบทบาทส าคญัในการสนับสนุนการท าให้
สิทธิเหล่าน้ีเป็นจริงอยา่งก้าวหน้า นอกเหนือจากความเส่ียงด้านสุขภาพโดยตรงตามรายละเอียดขา้งตน้ การด าเนินงานด้าน
การเกษตรและระบบอาหารอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแต่ละบุคคลในทางออ้มมากข้ึน 

มาตรการลดความเส่ียง53 

• ประเมินความเส่ียงและผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภยัของชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบตลอดการด าเนินงาน 

• ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัดา้นอุตสาหกรรมระหว่างประเทศท่ีดี54และเทียบเท่า
กบัลกัษณะและขนาดของความเส่ียงและผลกระทบท่ีระบุ และหากไม่ประสบความส าเร็จ พยายามหลีกเล่ียงเพื่อลดความ
เส่ียงและผลกระทบ 

• หลีกเล่ียงหรือลดคนงาน บุคคลท่ีสาม และชุมชนท่ีจะสัมผสักับวัสดุและสารอันตรายท่ีอาจถูกปล่อยออกมาจากการ
ปฏิบติังาน รวมถึงการปรับเปล่ียน ทดแทน หรือก าจดัสภาพหรือวสัดุท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย และโดยใชค้วามพยายามตาม
สมควรเพ่ือควบคุมความปลอดภยัในการน าส่ง การขนส่ง และการก าจดัวสัดุและของเสียอนัตราย 

• หลีกเล่ียงหรือลดโอกาสท่ีชุมชนจะสัมผสักบัโรคทางน ้า ท่ีเกิดจากน ้ า ท่ีเก่ียวกบัน ้า ท่ีมีสัตวเ์ป็นพาหะ และโรคติดต่อ ท่ีอาจ
เป็นผลมาจากการด าเนินงาน โดยค านึงถึงการสมัผสัท่ีแตกต่างและมีความอ่อนไหวท่ีสูงของกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 

• ช่วยเหลือและร่วมมือกบัชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ หน่วยงานรัฐบาลทอ้งถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในการเตรียมการ
เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอยา่งมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือจ าเป็นตอ้งมีส่วนร่วมและท างานร่วมกนัเพ่ือ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินดงักล่าว55 

• พิจารณาการปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัด้านอาหารระดบัโลก เช่น Codex Alimentarius56 และมาตรฐานสุขภาพสตัว์
ระดบัโลก เช่น มาตรฐาน OIE57 

• ส่งเสริมการสืบทวนแหล่งท่ีมาเพ่ือรับรองความปลอดภยัด้านอาหารและเอ้ือต่อการจดัการสังคมและส่ิงแวดลอ้มและเพ่ิม
ความไวว้างใจ58 

5. ความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการ 

ความเส่ียง 

ภายใต ้ICESCR (มาตรา 11) อาหารท่ีเพียงพอเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิในมาตรฐานท่ีเพียงพอในการครองชีพ59 รัฐภาคีของ 
ICESCR ด าเนินการเพ่ือให้ตระหนกัถึงสิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพออยา่งต่อเน่ืองรวมถึงอาหารท่ีเพียงพอ 
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ICESCR ยงัตระหนกัถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทุกคนท่ีอยูอ่ยา่งปราศจากความหิวโหย เม่ือตระหนกัถึงสิทธิน้ี รัฐภาคีควรพิจารณา
การด าเนินมาตรการท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงวิธีการผลิต การถนอม และการจ าหน่ายอาหาร และค านึงถึงปัญหาของทั้งประเทศ
ท่ีน าเขา้อาหารและประเทศท่ีส่งออกอาหาร คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมไดตี้ความว่าสิทธิเหล่าน้ี
จะตอ้งตระหนกั 'เม่ือชาย หญิง และเด็ก ทุกคนเพียงล าพงัหรือในชุมชนร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถเขา้ถึงอาหารหรือวิธีการท่ีเพียงพอ
ทางกายภาพและเศรษฐกิจตลอดเวลาเพ่ือจดัหาอาหาร' โดยระบุว่า 'สิทธิในการไดรั้บอาหารอย่างเพียงพอ เช่นเดียวกบัสิทธิ
มนุษยชนอ่ืนๆ ก าหนดพนัธกรณี 3 ประเภทหรือระดบัของรัฐภาคี คือ พนัธกรณีท่ีตอ้งเคารพ ปกป้อง และปฏิบติัตาม' และ 'เป็น
ส่วนหน่ึงของพนัธกรณีในการปกป้องฐานทรัพยากรอาหารของผูค้น รัฐภาคีควรด าเนินการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
แน่ใจวา่กิจกรรมของภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมสอดคลอ้งกบัสิทธิดา้นอาหาร'60 

แนวทางโดยสมคัรใจของ FAO เพ่ือสนบัสนุนการท าให้สิทธิในการไดรั้บอาหารท่ีเพียงพอในบริบทของความมัน่คงทาง
อาหารของประเทศเป็นจริงอยา่งกา้วหน้าให้แนวปฏิบติัแก่รัฐบาลในการตระหนกัถึงสิทธิในการไดรั้บอาหารท่ีเพียงพอ ซ่ึงอาจ
รวมถึงการส่งเสริมการมีอาหารในปริมาณและคุณภาพท่ีเพียงพอ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการด้านอาหารของแต่ละบุคคล 
ตลอดจนความสามารถในการเขา้ถึงอาหารท่ีเพียงพอทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ โดยปราศจากสารท่ีไม่ปลอดภยัและเป็น
ท่ียอมรับภายในวฒันธรรมท่ีก าหนดหรือวิธีการจดัหา แนวทางน้ีสนบัสนุนให้รัฐบาลด าเนินมาตรการเพ่ือให้แน่ใจว่าอาหาร
ทั้งหมด ไม่วา่จะผลิตในประเทศหรือน าเขา้ มีอยูห่รือมีจ าหน่ายในตลาดอยา่งเสรี มีความปลอดภยั และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ความปลอดภยัดา้นอาหารแห่งชาติ นอกจากน้ียงัแนะน าให้รัฐบาลจดัตั้งระบบควบคุมอาหารท่ีครอบคลุมและมีเหตุผลท่ีช่วยลด
ความเส่ียงของโรคท่ีเกิดจากอาหารโดยใชก้ารวิเคราะห์ความเส่ียงและกลไกการก ากบัดูแลเพ่ือรับรองความปลอดภยัดา้นอาหาร
ในห่วงโซ่อาหารทั้งหมดรวมถึงอาหารสตัว ์

แม้ว่าแนวทางโดยสมคัรใจของ FAO จะกล่าวถึงรัฐ แต่กิจการต่างๆ ก็มีบทบาทส าคญัท่ีต้องด าเนิน การลงทุนทาง
การเกษตรเพ่ิมข้ึนตามการข้ึนราคาอาหารในปีพ.ศ. 2551 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการอาหารท่ีเพ่ิมข้ึน 
ทั้งน้ีคาดว่าการผลิตอาหารทัว่โลกจะตอ้งเพ่ิมข้ึน 60% ภายในปีพ.ศ. 2593 เพ่ือให้เพียงพอกบัความตอ้งการท่ีคาดการณ์ไว ้
ในขณะท่ีการลงทุนดงักล่าวถือเป็นค ามัน่สัญญาในการเพ่ิมการผลิต ลดความยากจน และส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ แต่ก็อาจ
ท าลายการเขา้ถึงอาหารในรูปแบบต่างๆ ทีละนอ้ย ผลกระทบเชิงลบท่ีโดดเด่นท่ีสุดประการหน่ึงอาจเกิดจากการไดม้าซ่ึงผืนดิน
ขนาดใหญ่ และในกระบวนการน้ีคือการยา้ยชุมชนออกจากพ้ืนท่ีหรือการขดัขวางการเขา้ถึง (FAO, 2010) 

มาตรการลดความเส่ียง 

• ในขอบเขตท่ีเป็นไปได้ พิจารณาผลกระทบของการด าเนินงานต่อการมีอยูแ่ละการเขา้ถึงอาหาร การจา้งงานในทอ้งถ่ิน 
ความชอบดา้นอาหาร และความมัน่คงของการจดัหาอาหาร รวมถึงการเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลทอ้งถ่ินและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• เม่ือเห็นว่าเหมาะสม ระบุข้อกังวลเกี่ยวกับอาหารของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และประเมินกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคก์ารลงทุนโดยเคารพขอ้กงัวลเก่ียวกบัอาหารของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ผ่านการปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ในขอบเขตท่ีเป็นไปได้ ปรับการออกแบบโครงการเพ่ือจดัการกบัขอ้กงัวลเก่ียวกบัผลกระทบดา้นลบต่อความมัน่คงทาง
อาหารและโภชนาการ ตวัอย่างเช่น การพิจารณาการลงทุนทางเลือกท่ีเป็นไปได้หากการลงทุนท่ีเสนอน าไปสู่การ
เคล่ือนยา้ยทางกายภาพและ/หรือทางเศรษฐกิจของชุมชนทอ้งถ่ิน การเรียกคืนท่ีดินท่ีเส่ือมโทรมหรือการเลือกท่ีดินท่ีไม่
เคยใชเ้พ่ือการเกษตรมาก่อนแต่ไม่อ่อนไหวต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือการปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรผ่านการเพ่ิมพูนอย่าง
ย ัง่ยนืเพ่ือน าไปสู่การมีส่วนช่วยในเร่ืองความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการ
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• ในขอบเขตท่ีเป็นไปได้ พิจารณาการมีส่วนช่วยในการปรับปรุงการเขา้ถึงอาหาร และการฟ้ืนตวัและโภชนาการ61ของ
ประชากรในทอ้งถ่ินโดยเพ่ิมการผลิตอาหารท่ีปลอดภยั มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีความหลากหลาย และการส่งเสริม
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารและผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงปัจจยัเบ้ืองตน้ 
เทคโนโลยี และตลาด การสร้างการจา้งงานในกิจกรรมปลายน ้ า หรือการตั้งสถานท่ีจดัเก็บของชุมชนเพ่ือลดการสูญเสีย
หลงัการเก็บเก่ียวและความผนัผวนของราคา62 

6. สิทธิในการครอบครองและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาต ิ

ความเส่ียง 

ความเส่ียงในการครอบครองท่ีดินท่ีเกิดข้ึนเม่ือการอา้งสิทธ์ิในท่ีดินหลายแห่งทบัซ้อนกนัแสดงถึงความเส่ียงในทางสถิติ
ในการลงทุนสัมปทานในเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Munden Project, 2013) อนัท่ีจริงแลว้ในบรรดาการลงทุนทางธุรกิจเกษตรขนาด
ใหญ่ 39 แห่งท่ีวิเคราะห์โดยธนาคารโลกและองัค์ถดั การครอบครองท่ีดินถูกระบุว่าเป็นสาเหตุท่ีพบบ่อยท่ีสุดของความไม่
พอใจของชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเน่ืองจากขอ้พิพาทเร่ืองท่ีดินซ่ึงชุมชนมีสิทธิในการใชท่ี้ดินอยา่งไม่เป็น
ทางการ และเน่ืองจากขาดความโปร่งใสโดยเฉพาะในเร่ืองเง่ือนไขและขั้นตอนการจดัหาท่ีดิน (WB, 2014) ในปีพ.ศ. 2556 
ปัญหาคร่ึงหน่ึงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในจดหมายร้องเรียนท่ีท่ีปรึกษาดา้นการก ากบัดูแลผูต้รวจการแผน่ดิน (CAO) ของ IFC และ 
MIGAไดรั้บ63นั้นเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน นอกจากน้ีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 เกือบหน่ึงในส่ีของทุกกรณีจดัการโดย CAO มีทั้งท่ีดินและ
ส่วนประกอบของน ้ า แรงกดดนัท่ีเพ่ิมข้ึนในทรัพยากรเหล่าน้ีน าไปสู่ความกงัวลเก่ียวกบัการเขา้ถึง ปริมาณ และการจดัการ
ทรัพยากร โดยทั้งท่ีดินและน ้ามกัจะเก่ียวพนักบัความรู้สึกทางดา้นวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ ในขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน 
CAO ขอ้ร้องเรียนโดดเด่นท่ีมาจากรายบุคคลคือ การเขา้ซ้ือกิจการ (22%) ค่าตอบแทน (33%) และการตั้งถ่ินฐานใหม่ (32%) 
(CAO, 2013) 

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นรองต่ออุตสาหกรรมเชิงสกดัเท่านั้นในการเป็นผูรั้บขอ้กล่าวหาจากองคก์รประชา
สงัคมส าหรับความลม้เหลวท่ีจะให้การพิจารณาอยา่งเพียงพอต่อสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงท่ีดินและน ้า (EC, 2011)64 ไม่ควร
นบัแต่ท่ีดินเป็นสินทรัพยท่ี์มีประสิทธิผล บทบาทของส่ิงแวดลอ้มและสังคมและวฒันธรรมควรถูกนบัรวมด้วยเช่นกนั ท่ีดิน
สามารถเป็นแหล่งของบริการระบบนิเวศท่ีหลากหลาย รวมทั้งน ้าด่ืมและชลประทาน และระบบคุม้ภยัและการประกนัชราภาพ
ส าหรับเกษตรกร นอกจากน้ีท่ีดินยงัสามารถมีบทบาทส าคญัในแนวทางปฏิบติัด้านสังคม วฒันธรรม หรือศาสนาของชนเผ่า
พ้ืนเมืองและชุมชนทอ้งถ่ินไดอี้กดว้ย 

แมว้่ารัฐมีความรับผิดชอบหลกัในการปกป้องสิทธิการครอบครอง กิจการควรสันนิษฐานว่าโครงร่างกฎหมายนั้นอาจไม่
เพียงพอเสมอ แทจ้ริงแล้วประมาณ 70% ของเจา้ของท่ีดินในประเทศก าลงัพฒันาไม่ได้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ (UN 
HABITAT, 2015; McDermott et al., 2015) ดงันั้นกิจการควรตรวจสอบให้แน่ใจในเชิงรุกว่าตนเคารพสิทธิการครอบครองท่ี
ถูกตอ้งหรือไม ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเส่ียงต่อไปน้ีท่ีควรไดรั้บการพิจารณา 

• ความเส่ียงเกิดข้ึนเม่ือกฎหมายแห่งชาติไม่สะทอ้นถึงสิทธิการครอบครองตามกฎหมายหรือเม่ือกฎหมายดงักล่าวไม่ได้
ด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ ตวัอยา่งเช่น ระบบการถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินแห่งชาติและการลงทะเบียนอาจจะไม่เพียงพอ การ
ลม้เหลวในการปกป้องสิทธิการครอบครองของผูใ้ช้ท่ีดิน โดยเฉพาะส าหรับผูห้ญิง และการให้ขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์เก่ียวกบั
การอา้งสิทธ์ิท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งแก่กิจการ สิทธิการครอบครองท่ีดินอาจซบัซอ้นข้ึนเม่ือท่ีดินถูกน ามาใชเ้ฉพาะฤดูกาลและอาจ
ปรากฏวา่ไม่ไดใ้ช ้เช่น หากท่ีดินถูกละทิ้งโดยผูพ้ลดัถ่ินภายในประเทศ หรือหากถูกใชส้ าหรับเล้ียงสตัว ์เป็นอาหารสตัว ์หรือ
การเกษตรแบบเล่ือนลอย กิจการอาจแยกจากการให้ค  าปรึกษาผูถื้อสิทธิบางอย่าง (ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือประเพณี 
หลกัหรือรอง กลุ่มอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการหรือบุคคล) ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของพวกเขา 
(OECD, 2011) 
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• ความเส่ียงอาจเพ่ิมข้ึนหากรัฐไม่ไดใ้ห้กฎระเบียบท่ีชดัเจนและโปร่งใสส าหรับการปรึกษาหารือระหว่างกิจการและผูมี้ส่วน
ได้เสีย หรือป้องกนัเพ่ือปกป้องสิทธิการครอบครองท่ีมีอยู่จากความเส่ียงท่ีเกิดจากการท าธุรกรรมขนาดใหญ่ในสิทธิการ
ครอบครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการอาจจะมีความเส่ียงถา้กฎระเบียบของชาติไม่ได้ด าเนินการหรือไม่เพียงพอท่ีจะ (๑) 
รับรองขอ้ตกลงท่ีเหมาะสมดว้ยเจตนาดีและในลกัษณะท่ีเหมาะสมทางวฒันธรรมกบัผูถื้อสิทธิครอบครอง และ (๒) ระบุวิธีท่ี
ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ จะถูกโอนและใช้ รวมถึงการใช้การประเมินผลกระทบก่อนด าเนินโครงการและหลงั
ด าเนินโครงการทั้งแบบอิสระและแบบมีส่วนร่วม และ/หรือวิธีท่ีจะได้รับการชดเชย/แก้ไข (UN, 2009) การขาดความ
ครอบคลุมในการปรึกษาหารือเก่ียวกบัการเขา้ซ้ือกิจการท่ีดินอาจท าให้เกิดความตึงเครียดและความขดัแยง้ระหว่างกิจการ
และชุมชนซ่ึงอาจรู้สึกถูกกีดกนัจากกระบวนการและสิทธิของการประกวดกิจการ (FAO, 2013) 

• ในขณะท่ีรัฐบาลมีความรับผิดชอบหลกัในการจดัหาค่าตอบแทนท่ีรวดเร็ว เพียงพอ และมีประสิทธิผลให้กบัผูถื้อสิทธิการ
ครอบครองท่ีดินเดิมท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเม่ือท าการเวนคืนท่ีดิน กิจการต่างๆ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรับรองว่าการ
ด าเนินงานของพวกเขาจะไม่น าไปสู่การตั้งถ่ินฐานใหม่ของชุมชนทอ้งถ่ินโดยปราศจากการปรึกษาหารือท่ีมีความหมาย
หรือการบงัคบัขบัไล่โดยไม่มีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตาม VGGT รัฐควรเวนคืนเฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งมีสิทธิใน
ท่ีดินเพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะและควรก าหนดแนวคิดเก่ียวกบัวตัถุประสงคส์าธารณะอยา่งชดัเจนในกฎหมายเพ่ือให้
สามารถพิจารณาคดีได้ อยา่งไรก็ตาม ในประเทศก าลงัพฒันาหลายประเทศ ค  าจ  ากดัความท่ีไม่ชดัเจนและ/หรือกวา้งๆ 
เก่ียวกบัวตัถุประสงคส์าธารณะ การขาดแผนการใชท่ี้ดิน การทุจริตในการจดัการท่ีดิน และการเก็งก าไรท่ีดินในระดบัสูง 
ล้วนน าไปสู่การเวนคืนท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเวนคืนดงักล่าวอาจท าให้เกิดการสูญเสียการด ารงชีพของชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน หรือการเขา้ถึงท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัอ่ืนๆ ท่ีจ  ากดัมากข้ึน จึงส่งผลให้เกิดภาวะขาดโภชนาการ 
การแบ่งขั้วทางสังคม ความยากจนท่ีฝังรากลึก หรือความไม่มัน่คงทางการเมือง65 ซ่ึงอาจขดัขวางการเข้าถึงอาหารท่ี
เพียงพอ การเวนคืนดงักล่าวอาจยงัละเมิดสิทธิของชนเผา่พ้ืนเมืองตามท่ีก าหนดไวใ้นปฏิญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิ
ของชนเผา่พ้ืนเมืองอีกดว้ย กิจการอาจไดรั้บผลกระทบในทางลบในดา้นช่ือเสียงและการด าเนินงานหากเก่ียวขอ้งกบัการ
เวนคืนซ่ึงรัฐบาลไม่ไดด้ าเนินการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมกบัชุมชนในพ้ืนท่ีหรือไดรั้บฉันทานุมติัท่ีไดรั้บการรับรู้ 
บอกแจง้ล่วงหน้า และเป็นอิสระของชนเผ่าพ้ืนเมือง แลว้ไม่ไดใ้ห้ค่าตอบแทนตามสมควร ส่ิงน้ีมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิด
ความตึงเครียดและความขดัแยง้ระหว่างกิจการและชุมชนท่ีรู้สึกว่าถูกกีดกนัหรือได้รับการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม 
(FAO, 2013) ในกรณีเช่นน้ี กิจการควรพิจารณาทางเลือกในการถอนตวัจากการด าเนินงานตามแผน 

ระดบัความเส่ียงในการครอบครองท่ีดินข้ึนอยูก่บัประเภทของการลงทุน ส าหรับการลงทุนในโครงการใหม่ควรมีการ
สอบทานธุรกิจอยา่งถ่ีถว้นเพ่ือให้แน่ใจว่าชุมชนไม่ไดถู้กเวนคืนเพ่ือวตัถุประสงคส่์วนตวัและปราศจากการชดเชยท่ียติุธรรม
และรวดเร็ว ในกรณีของการลงทุนในโครงการต่อยอด การร่วมทุน และการควบรวมกิจการ และการเข้าซ้ือกิจการ 
ผูป้ระกอบการก่อนหนา้น้ีอาจไดรั้บสิทธิในการครอบครองท่ีดินและอาจไดรั้บมรดกกรณีพิพาทท่ีดิน ดงันั้นการสอบทานธุรกิจ
ควรท าให้แน่ใจวา่การไดม้าซ่ึงสิทธิเหล่าน้ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นแนวปฏิบติั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือ VGGT ไดรั้บ
การรับรองในปีพ.ศ. 2555 เท่านั้น การลงทุนในโครงการท่ีมีอยูแ่ลว้ช่วยให้กิจการมีโอกาสในการตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดม้าซ่ึง
สิทธิในการครอบครองท่ีดินอย่างเหมาะสม และหากไม่มีสิทธ์ิดงักล่าว ก็มีโอกาสในการหาวิธีชดเชยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ี
ไดรั้บผลกระทบ และมีโอกาสกลบัเขา้มามีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ินเพ่ือส ารวจรูปแบบความร่วมมือใหม่ๆ 



ภาคผนวก ก.: มาตรการในการบรรเทาและการป้องกนัความเส่ียงตามห่วงโซ่อุปทานการเกษตร 
 

63 แนวปฏิบติั OECD-FAO ส าหรับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยนื© OECD, FAO 
2016 
 

 

 

มาตรการลดความเส่ียง 

• ระบุผู้ถือสิทธ์ิ  ซ่ึงไม่เพียงแต่ประกอบดว้ยผูถื้อสิทธิการครอบครองท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งเป็นทางการเท่านั้น แต่ยงัรวมถึง
สิทธิในการครอบครองของรัฐ เอกชน ชุมชน ส่วนรวม ชนเผา่พ้ืนเมือง และตามประเพณีท่ีอาจไม่ไดรั้บการจดทะเบียนอย่าง
เป็นทางการและมีกรรมสิทธ์ิ รวมถึงสิทธิในการครอบครองของผูห้ญิง นอกจากการระบุผูถื้อสิทธ์ิแลว้ ยงัควรระบุผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการปรึกษาหารือในพ้ืนท่ีและแบบเปิด66 

• จัดตั้งคณะกรรมการ ตวัแทนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ค  าแนะน าในการประเมินผลกระทบ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในระยะเร่ิมตน้ (การคดักรองและก าหนดขอบเขต) และการจดัการ การเฝ้าสงัเกต และแผนฉุกเฉิน ควรพิจารณาเป็นพิเศษ
เพ่ือให้แน่ใจวา่มีการเป็นตวัแทนของชนเผา่พ้ืนเมือง ชุมชนทอ้งถ่ิน และกลุ่มดอ้ยโอกาสอยา่งเพียงพอ67 

• พิจารณาการลงทุนทางเลือกท่ีเป็นไปไดห้ากการลงทุนท่ีเสนอน าไปสู่การเคล่ือนย้ายทางกายภาพและ/หรือทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยตระหนกัว่ารัฐควรเวนคืนเฉพาะในกรณีท่ีจ  าเป็นตอ้งมีสิทธิในท่ีดิน การประมง หรือป่าไม ้เพ่ือ
วตัถุประสงคส์าธารณะและควรก าหนดแนวคิดของวตัถุประสงคส์าธารณะในทางกฎหมายให้ชดัเจน68 

• เม่ือผูถื้อสิทธิการครอบครองไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการด าเนินงาน ให้ท  างานร่วมกบัรัฐบาลเพ่ือให้แน่ใจว่าผูถื้อ
สิทธิการครอบครองจะได้รับ ค่าตอบแทนท่ียติุธรรม รวดเร็ว และเหมาะสม ส าหรับสิทธิในการด ารงต าแหน่งท่ีได้รับ
ผลกระทบในทางลบจากการด าเนินงานโดย 

− ให้ค  าปรึกษาดว้ยเจตนาดี มีประสิทธิผล และมีความหมาย เก่ียวกบัค่าตอบแทนท่ีเสนอและรับรองการใช้มาตรฐาน
การชดเชยท่ีสม ่าเสมอและโปร่งใส 

− ให้ความส าคญักบัการชดเชยโดยใชท่ี้ดิน ซ่ึงเทียบเท่าในแง่คุณภาพ ขนาด และมูลค่า หรือไม่เช่นนั้นให้การชดเชยใน
มูลค่าทดแทนเต็มจ านวนส าหรับทรัพยสิ์นท่ีสูญเสีย รวมถึงทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ท่ีดิน (พืชผล แหล่งน ้ า โครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นการชลประทาน และการปรับปรุงท่ีดิน) และความช่วยเหลืออ่ืนๆ เพ่ือช่วยปรับปรุงหรือฟ้ืนฟูมาตรฐาน
การใชชี้วิตหรือการด ารงชีพ 

− เฝ้าสงัเกตการด าเนินการจดัการชดเชย69 

• ในกรณีท่ีความสามารถของรัฐบาลมีจ ากดั ให้สวมบทบาทอยา่งแขง็ขนัในการวางแผนการตั้งถ่ินฐานใหม่ การด าเนินการ 
และการเฝ้าสงัเกต70 

7. สวสัดภิาพสัตว์ 

ความเส่ียง 

ความเส่ียงดา้นสวสัดิภาพสัตวท่ี์ส าคญัอาจเกิดข้ึนในห่วงโซ่อุปทานการเกษตร โดยอาจเก่ียวขอ้งกบัขอ้จ ากดัดา้นพ้ืนท่ีใน
แต่ละคอกซ่ึงจ ากดัการเคล่ือนไหวของสัตว ์การปล่อยให้มีความหนาแน่นสูงในกลุ่มซ่ึงอาจเพ่ิมโอกาสในการแพร่กระจายของ
โรคและการสัมผสักบัผูอ่ื้นอย่างเป็นอนัตราย สภาพแวดลอ้มท่ีแห้งแลง้/ไม่เปล่ียนแปลงซ่ึงน าไปสู่ปัญหาพฤติกรรม การให้
อาหารท่ีไม่ตอบสนองต่อความหิว ขั้นตอนการเล้ียงท่ีเป็นอนัตรายซ่ึงก่อให้เกิดความเจ็บปวดและการผสมพนัธุ์เพ่ือการผลิตท่ี
เพ่ิมความผิดปกติทางกายวิภาคหรือการเผาผลาญ ปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีไม่เพียงพอจากผูดู้แลปศุสัตวท่ี์มีความรู้และทกัษะอาจเพ่ิม
ความเส่ียงเหล่าน้ี (IFC, 2014) 

การปรับปรุงสวสัดิภาพสตัวส์ามารถท าให้เกิดความเฉียบแหลมทางธุรกิจ โรคเป็นตวัอยา่งท่ีดีของภยัคุกคามร่วมกนัต่อสวสัดิภาพ
สตัวแ์ละความย ัง่ยนืของธุรกิจ ทั้งน้ี OIE ประเมินวา่การเจบ็ป่วยและการเสียชีวิตดว้ยโรคในสตัวท์  าให้สูญเสียผลผลิตปศุสตัวอ์ยา่งน้อย
20% ทัว่โลกซ่ึงคิดเป็นเน้ือสตัวอ์ยา่งนอ้ย 60 ลา้นตนัและนม 150 ลา้นตนัโดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3 แสนลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี
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นอกจากน้ีความมัง่คัง่ในหลายส่วนของโลกไดเ้พ่ิมทางเลือกของผูบ้ริโภคและเพ่ิมความคาดหวงัเก่ียวกบัมาตรฐานการผลิต
อาหาร จากผลส ารวจในยโุรปและอเมริกาเหนือพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัสวสัดิภาพสัตวแ์ละรายงานวา่เตม็
ใจท่ีจะจ่ายมากข้ึนส าหรับผลิตภณัฑจ์ากสตัวท่ี์พวกเขาคิดว่ามาจากสตัวเ์ล้ียงในฟาร์มท่ีมีการเล้ียงอยา่งมีมนุษยธรรม (IFC, 2014) 

การอา้งอิงถึงสวสัดิภาพสตัวใ์นมาตรฐานและหลกัการระหวา่งประเทศนั้นหาไดย้าก แนวทางท่ีครอบคลุมท่ีสุดไดรั้บการ
พฒันาโดยองคก์ารโลกระบาดสตัวร์ะหวา่งประเทศ (OIE) ในปีพ.ศ. 2551 สมาชิกของ OIE ไดน้ าค  าจ  ากดัความของสวสัดิภาพ
สัตวม์าใช้เพ่ือช้ีแจงในระดบัสากลว่าเก่ียวขอ้งกบัอะไรตามจริง71 สวสัดิภาพสัตวส์ามารถประนีประนอมไดใ้นฟาร์มทุกขนาด
เม่ือเง่ือนไขและ/หรือการจดัการไม่เพียงพอ (RSPCA, 2014) 

มาตรฐาน OIE ทั้ง 9 ฉบบัระบุถึงความทา้ทายดา้นสวสัดิภาพท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงรวมถึงการขนส่งและการฆ่าสัตว ์ระบบ
การผลิตโคและสัตวปี์ก การควบคุมประชากรสุนขัจรจดั และการใช้สัตวใ์นการวิจยั มาตรฐานเหล่าน้ีตั้งอยูบ่นหลกัฐานทาง
วิทยาศาสตร์และหลกัการพ้ืนฐานส าหรับสวสัดิภาพสัตวเ์รียกว่า 'หลกัอิสรภาพ 5 ประการ' ไดแ้ก่ การเป็นอิสระจากความหิว 
กระหายและการขาดสารอาหาร ความไม่สะดวกสบายกาย ความเจบ็ปวด บาดเจบ็และโรคภยั ความกลวัและความทุกขท์รมาน 
และอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ 72 กรมส่ิงแวดล้อม อาหาร และกิจการในชนบทแห่งสหราชอาณาจักร 
(DEFRA) น าเสนอตวัอย่างของแนวทางปฏิบติัท่ีดีโดยการก าหนดหลักอิสรภาพ 5 ประการน้ี ดังท่ีเน้นไวใ้นค าน าหลัก
ขอ้เสนอแนะดา้นสวสัดิภาพของปศุสัตวข์อง DEFRA กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสตัวค์วรแสดงให้เห็นถึง การวางแผนและ
การจดัการท่ีเอาใจใส่และรับผิดชอบ ความช านาญดา้นปศุสตัวท่ี์มีทกัษะ ความรู้ และความรอบคอบ การออกแบบส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม รวมถึงการจดัการ การขนส่ง และการฆ่าสตัวด์ว้ยมนุษยธรรมอยา่งระมดัระวงั (DEFRA, 2003) 

นอกเหนือจากมาตรฐาน OIE แลว้สหภาพยโุรป (EU) ยงัไดใ้ชชุ้ดกฎหมายสวสัดิภาพสตัวโ์ดยละเอียด และมาตรา 13 ของ
สนธิสัญญาวา่ดว้ยการท างานของสหภาพยุโรปยอมรับว่าสัตวเ์ป็น 'ส่ิงมีชีวิตท่ีมีความรู้สึก'73 แมว้่ากฎระเบียบดา้นสวสัดิภาพ
สัตวข์องสหภาพยุโรปส่วนใหญ่จะใช้กบัผูผ้ลิตในสหภาพยุโรปเท่านั้น แต่ประเทศท่ีสามท่ีตอ้งการส่งออกเน้ือสัตว์ไปยงั
สหภาพยุโรปจะต้องสร้างมาตรฐานท่ีเทียบเท่ากบัมาตรฐานของสหภาพยุโรปในเร่ืองสวสัดิภาพในขณะท่ีท าการฆ่าสัตว์ 
นอกจากน้ีสหภาพยุโรปก าลงัด าเนินการเพ่ือให้เกิดการบรรจบกนัของมาตรฐานระดบัโลกด้านสวสัดิภาพสัตวผ์่านขอ้ตกลง
การคา้ระหวา่งประเทศ มาตรฐานเพ่ิมเติมและรูปแบบแผนการรับรองสวสัดิภาพสัตวไ์ดรั้บการพฒันาโดยกิจการเอกชนรัฐบาล 
และองคก์รภาคประชาสงัคม74 

มาตรการลดความเส่ียง 

• ประเมินผลกระทบตามจริงและท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสวสัดิภาพสตัวโ์ดยใชโ้ครงร่างของ  'หลกัอิสรภาพ 5 ประการ' 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ให้การพกัผ่อนท่ีสบาย ให้การเคล่ือนไหวท่ีปลอดภยัและสะดวกสบาย 
รวมถึงการเปล่ียนท่าทางตามปกติ และโอกาสในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติประเภทต่างๆ ท่ีสตัวไ์ดรั้บแรงจูงใจให้ท  า 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัตวมี์การเข้าถึงอาหารและน ้าอย่างเพียงพอเหมาะสมกบัอายแุละความตอ้งการ เพ่ือรักษาสุขภาพและ
ความสามารถในการผลิตให้เป็นปกติ และป้องกนัไม่ให้มีความหิวความกระหาย การขาดสารอาหาร หรือขาดน ้าเป็นเวลานาน 
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• เม่ือไม่สามารถหลีกเล่ียงขั้นตอนที่เจ็บปวดได ้ให้จดัการความเจบ็ปวดท่ีเกิดข้ึนในขอบเขตวิธีการท่ีสามารถใชไ้ด ้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดการสัตว์ส่งเสริมความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างมนุษยแ์ละสัตวแ์ละไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ 
ต่ืนตระหนก ความกลวัท่ียาวนาน หรือความเครียดท่ีหลีกเล่ียงได ้

• ใช้สายพันธ์ุปศุสัตว์ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและรูปการณ์เพ่ือให้สัตวไ์ดรั้บการเล้ียงดูได้โดยปราศจากโรคจากการ
ผลิตและปัญหาภายในอ่ืนๆ75 

8. การปกป้องส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยืน 

ความเส่ียง 

กิจกรรมทางการเกษตรสามารถปรับใช้แนวทางปฏิบติัท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ระบบนิเวศได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใช้เทคนิคการจดัการท่ีดินเพ่ือรักษาดินและความช้ืน ปกป้องตน้น ้ า ฟ้ืนฟูพืชพนัธุ์และท่ีอยู่
อาศยั และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ อยา่งไรก็ตามการลงทุนทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในระยะสั้นอาจ
น าไปสู่ความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศในระยะยาว เช่น ความเส่ือมโทรมของท่ีดิน การพร่องของทรัพยากรน ้ า และการสูญเสีย
ป่าไมด้ั้งเดิมและความหลากหลายทางชีวภาพ ประมาณ 55-80% ของการสูญเสียป่าไมท้ัว่โลกเกิดจากการแปลงท่ีดินเพ่ือใช้ใน
การเกษตร (UNEP, 2015) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อยท่ีสุดในบรรดาการลงทุน 39 รายการท่ีวิเคราะห์โดยธนาคารโลกและองัคถ์ดัในปี
พ.ศ. 2557 เก่ียวขอ้งกบัการใช้เคมีเกษตร เช่น การปนเป้ือนในน ้ า การล่องลอยของสารเคมีและการฉีดพ่นทางอากาศ นอกจากน้ี
กิจกรรมทางการเกษตรยงัสามารถก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก ไดแ้ก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลกระทบต่อแหล่งตน้น ้า หรือ
การตดัไมท้  าลายป่าท่ีเกิดข้ึนห่างไกลจากท่ีตั้งของการด าเนินงานแต่เช่ือมโยงโดยตรงกบัส่ิงเหล่าน้ี (FAO, 2010) 

ผลกระทบเชิงลบดา้นส่ิงแวดลอ้มอาจเกิดจากการขาดการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมก่อนการลงทุน
และการไม่มีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพในระหว่างการด าเนินการ (FAO, 2011) คุณภาพ ความครอบคลุม 
และความพร้อมของสาธารณะของการประเมินเหล่าน้ีมกัเป็นเป้าหมายของการวิพากษ์วิจารณ์การลงทุนขนาดใหญ่ (FAO, 
2010) ความเส่ียงจะสูงข้ึนเม่ือมีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอท่ีจะประเมินผลกระทบท่ีไม่พึงประสงคไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
ความเส่ียงส าหรับกิจการยงัพฒันาไปอย่างรวดเร็วตามมาตรฐานสากลในเร่ืองการใช้ทรัพยากรและการรีไซเคิลอย่างมี
ประสิทธิภาพ การลดการปล่อยมลพิษ การทดแทนหรือการลดการใช้สารพิษ และความก้าวหน้าในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ (OECD, 2011; IFC, 2012) 

มาตรการลดความเส่ียง 

• จดัท าและบ ารุงรักษาระบบของการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจการรวมถึง การรวบรวมและประเมิน
ข้อมูลท่ีเพียงพอและทนัท่วงทีเก่ียวกับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภยัของกิจกรรม การจดัตั้ง
วตัถุประสงคท่ี์สามารถวดัผลไดแ้ละเป้าหมายในการปรับปรุงการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากรตามความ
เหมาะสม รวมถึงการพฒันาแผนการจดัการศตัรูพืชและ/หรือปุ๋ ยแบบผสมผสาน76 และเฝ้าสงัเกตและตรวจสอบความคืบหนา้
ของวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ77 

• ก าหนดขั้นตอนในการเฝ้าสังเกตและวัดประสิทธิผลของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ในกรณีท่ีรัฐบาลหรือ
บุคคลภายนอกมีความรับผิดชอบในการจดัการความเส่ียงและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเฉพาะเจาะจงและมาตรการ
บรรเทาท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ร่วมมือกนัในการจดัตั้งและเฝ้าสังเกตมาตรการบรรเทาผลกระทบดงักล่าว ให้พิจารณาให้ตวัแทน
จากชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบมีส่วนร่วมในการเฝ้าสงัเกตกิจกรรมตามความเหมาะสม78 
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• รับมือผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัท่ีคาดการณ์ไดซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ สินคา้ และบริการ 
ของกิจการตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด โดยให้หลีกเล่ียง หรือเม่ือหลีกเล่ียงไม่ไดใ้ห้บรรเทาผลกระทบเหล่าน้ี ในกรณีท่ีกิจกรรม
ท่ีเสนออาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ หรือความปลอดภยัอยา่งมีนยัส าคญั และในกรณีท่ีกิจกรรมเหล่านั้นข้ึนอยูก่บั
การตดัสินใจของหน่วยงานท่ีมีอ านาจ ให้จดัเตรียมการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม79 

• ในกรณีท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดล้อม หลีกเล่ียงการอา้งอิงถึงเหตุผลที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่
ครบถ้วนในการเล่ือนมาตรการท่ีคุม้ทุนเพ่ือป้องกนัหรือลดความเสียหายดงักล่าว เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความเขา้ใจทาง
วิทยาศาสตร์และทางเทคนิคเก่ียวกบัความเส่ียงให้ค  านึงถึงความเส่ียงต่อสุขภาพและความปลอดภยัของมนุษย์80 

• รักษาแผนฉุกเฉิน เพ่ือป้องกนั บรรเทา และควบคุมความเสียหายดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพท่ีร้ายแรงจากการปฏิบติังาน 
รวมทั้งอุบติัเหตุและเหตุฉุกเฉิน และให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกบัชุมชนท่ีอาจไดรั้บผลกระทบและหน่วยงานของรัฐใน
พ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลหากท าได ้รวมทั้งการตั้งค่ากลไกส าหรับการรายงานทนัที
ต่อหน่วยงานท่ีมีอ านาจ81 

• ค านึงถึงความกงัวลเก่ียวกบัตน้ทุน การรักษาความลบัทางธุรกิจ และการปกป้องสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ให้ข้อมูลแก่
สาธารณชนและคนงานท่ีเพียงพอ วดัผลได ้และทนัเวลา เก่ียวกบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยั ท่ี
อาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมของกิจการ และมีส่วนร่วมในการส่ือสารและปรึกษาหารืออยา่งเพียงพอและทนัท่วงทีกบัชุมชนท่ี
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัของกิจการและจากการด าเนินการของ
กิจการ 82 

• พยายามหลีกเล่ียงผลกระทบและสนบัสนุนการอนุรักษ ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรพนัธุกรรม และบริการระบบ
นิเวศ และเม่ือไม่สามารถหลีกเล่ียงผลกระทบดงักล่าวไดใ้ห้ใช้มาตรการเพ่ือลดผลกระทบและฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการระบบนิเวศโดยใชแ้นวทางการจดัการแบบปรับตวัได้83 

• เลือกระบบการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยร่วมมือกบัรัฐบาลตามความเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
ในขณะท่ีรักษาความพร้อมใชง้านในอนาคตของทรัพยากรปัจจุบนั84 ซ่ึงหมายถึงการมุ่งมัน่ท่ีจะ 

− ปรับปรุงการอนุรักษ์น ้า การบ าบดัน ้ าเสีย และประสิทธิภาพการใช้น ้ า และลงทุนและใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคน้ี์85 

− ปรับปรุงการจดัการปัจจัยการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดภยัคุกคามต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพของพืช สตัว ์และมนุษย์86 

− ลดของเสียและการสูญเสียในการผลิตและการด าเนินการหลงัการเก็บเก่ียว และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชข้องเสียและ/
หรือผลิตผลพลอยได้87 

− ใชม้าตรการท่ีเป็นไปไดท้ั้งทางเทคนิคและทางการเงินและคุม้ค่าส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลงังาน88 

− ด าเนินมาตรการตามความเหมาะสมเพ่ือลดและ/หรือลบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก89 
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9. การก ากบัดูแล 

9.1 การทุจริต 

ควำมเส่ียง 

หากรัฐบาลไม่มีกฎหมายท่ีชดัเจนและบงัคบัใชใ้นเร่ืองความโปร่งใสและการต่อตา้นการทุจริต จะมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการก ากบัดูแลส าหรับกิจการสูง (OECD, 2006) หน่วยงานของรัฐท่ีดูแลภาคท่ีดินเป็นหน่ึงในหน่วยงานสาธารณะท่ีได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุดจากการติดสินบนระดบับริการ โดยมีเพียงต ารวจและฝ่ายตุลาการเท่านั้นท่ีมีการติดสินบนในระดบัท่ีสูงกว่า 
(TI, 2011) กิจการต่างๆ อาจตอ้งเสนอประโยชน์ท่ีเกินควรเพ่ือท่ีจะสามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีดินขนาดใหญ่เพ่ือสร้างความเสียหาย
ให้กบัชุมชนทอ้งถ่ินท่ีถือสิทธ์ิในท่ีดินตามธรรมเนียมประเพณี การทุจริตอาจส่งผลกระทบต่อการจดัสรรสินเช่ือท่ีรัฐบาล
อุดหนุน โดยเจา้หน้าท่ีของรัฐจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมท่ีไม่จ  าเป็นเม่ือให้สินเช่ือ การทุจริตยงัสามารถเพ่ิมราคาของปัจจยัการ
ผลิตทางการเกษตร เน่ืองจากบริษทัปัจจยัการผลิตทางการเกษตรสามารถขายผลิตภณัฑข์องตนให้กบัหน่วยงานของรัฐในราคา
ท่ีสูงเพ่ือให้ส่วนแบ่งก าไรแก่บรรดาเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

ขอ้กล่าวหาเร่ืองการทุจริตอาจลดผลประโยชน์ของการลงทุนทางการเกษตรหรือป้องกนัไม่ให้รับรู้โดยการเพ่ิมตน้ทุนใน
การเขา้ถึงทรัพยากร ลดการท างานร่วมกนักบัการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในปัจจุบนัและอนาคต และเพ่ิมโอกาสในการเกิด
ความขดัแยง้ (FAO, 2010) ขอ้กล่าวหาดงักล่าวสามารถท าลายความเช่ือมัน่และความไวว้างใจของชุมชนทอ้งถ่ินต่อกิจการซ่ึง
จ าเป็นส าหรับการพฒันาความสมัพนัธ์เชิงบวกในระยะยาว 

มาตรการลดความเส่ียง 

• ละเวน้การแสวงหาหรือยอมรับการยกเวน้ท่ีไม่ได้ไตร่ตรองไวใ้นโครงร่างกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ
มนุษยชน ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ ความปลอดภยั แรงงาน ภาษีอากร หรือประเด็นอ่ืนๆ 

• หลีกเล่ียงทั้งทางตรงหรือทางออ้ม (ผ่านบุคคลท่ีสาม) การเสนอ การสัญญา การให้ หรือการเรียกร้องสินบนหรือประโยชน์
เกินควรอ่ืนๆ ท่ีไม่เหมาะสมจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ คนงานของพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือญาติหรือผูร่้วมธุรกิจของพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ เพ่ือให้ไดม้าหรือรักษาธุรกิจหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่เหมาะสม 

• พฒันาและน าแผนการหรือมาตรการการควบคุมภายใน แผนการหรือมาตรการดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ี
เพียงพอมาใชเ้พ่ือป้องกนัและตรวจจบัการให้สินบน 

• ในการควบคุมภายในของบริษทั ห้ามหรือกีดกนัแผนการหรือมาตรการดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ การใช้
การจ่ายเงินเพ่ืออ านวยความสะดวกเล็กน้อย ซ่ึงโดยทัว่ไปจะผิดกฎหมายในประเทศท่ีมีการช าระเงิน และหากมีการช าระเงิน
ดงักล่าวให้บนัทึกส่ิงเหล่าน้ีไวใ้นสมุดและบนัทึกทางการเงินอยา่งแม่นย  า 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเอกสารการสอบทานธุรกิจท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการว่าจ้างตวัแทน ตรวจสอบการเฝ้าดูแลท่ี
เหมาะสมและสม ่าเสมอ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าตอบแทนของตวัแทนมีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือบริการท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น 

• งดเวน้การมีส่วนร่วมอยา่งไม่เหมาะสมในกิจกรรมทางการเมืองทอ้งถ่ิน90 

• ใช้คุณค่าท่ีประเมิน กระบวนการและบริการท่ีโปร่งใสและกระจายอ านาจ และสิทธิในการอุทธรณ์อย่างเป็นกลาง เพ่ือ
ป้องกนัการทุจริตเก่ียวกบัสิทธิในการครอบครอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสิทธิในการครอบครองตามจารีตประเพณีของชนเผ่า
พ้ืนเมืองและชุมชนทอ้งถ่ิน91 
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• ให้ความร่วมมือกบัความพยายามของรัฐบาลในการด าเนินการตามอนุสัญญา OECD ว่าดว้ยการต่อตา้นการติดสินบนของ
เจา้หนา้ท่ีรัฐต่างชาติในการติดต่อธุรกิจระหวา่งประเทศ (อนุสญัญาต่อตา้นการติดสินบนของ OECD)92 

9.2 ภาษอีากร 

ควำมเส่ียง 

กิจการสามารถมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเจา้ภาพไดโ้ดยการช าระหน้ีสินภาษีของตนตามเวลาอนัควร 
การก ากับดูแลด้านภาษีและการปฏิบติัตามระบบการจดัการความเส่ียงสามารถท าให้มัน่ใจได้ว่าความเส่ียงทางการเงิน 
กฎระเบียบ และช่ือเสียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีอากรไดรั้บการระบุและประเมินอยา่งครบถว้น (OECD, 2011) ดงัท่ีแสดงให้เห็นจาก
บรรดาแคมเปญล่าสุดท่ีก าหนดเป้าหมายไปท่ีกิจการขนาดใหญ่ การหลีกเล่ียงภาษีสามารถเพ่ิมความเส่ียงดา้นช่ือเสียงได ้

มำตรกำรลดควำมเส่ียง 

• ให้ข้อมูลอย่างทันท่วงทีแก่เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีกฎหมายก าหนดเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการก าหนดภาษีท่ีถูกตอ้งท่ี
จะตอ้งประเมินซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 

• ปรับแนวทางปฏิบติัราคาโอนตามหลกัการหาหรือพิสูจน์ราคาตลาด 

• ใชก้ลยุทธ์การบริหารความเส่ียง เพ่ือให้แน่ใจวา่ความเส่ียงทางการเงิน กฎระเบียบ และช่ือเสียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีอากรไดรั้บ
การระบุและประเมินอยา่งครบถว้น93 

9.3 การแข่งขัน 

ควำมเส่ียง 

แนวทางปฏิบติัต่อตา้นการแข่งขนัอาจไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อผูบ้ริโภคเท่านั้น แต่ยงัท าให้อ  านาจต่อรองของผูถื้อครองราย
ยอ่ยลดลงดว้ยหากไม่มีการตรวจสอบอ านาจของผูซ้ื้อมากเกินซ่ึงจะส่งผลต่อความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการ (UN, 2009) 
ในท านองเดียวกนั การทุ่มตลาดโดยกิจการขนาดใหญ่ท่ีขายผลิตภณัฑท่ี์ขาดทุนในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสามารถบีบให้คู่แข่ง
รวมถึงกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางออกจากตลาดได้ ในประเทศท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัด้านการแข่งขนัไม่ได้รับการ
พฒันาหรือบงัคบัใช้อยา่งเพียงพอกิจการต่างๆ จะเส่ียงต่อการละเมิดมาตรฐานการแข่งขนัหากพวกเขาไม่ใส่ใจในการบริหาร
จดัการท่ีสูงข้ึนในการละเวน้จากแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นการใชอ้  านาจของผูซ้ื้อท่ีไม่เหมาะสม เช่น การลดราคายอ้นหลงัโดยไม่มี
การแจง้เตือนท่ีสมเหตุสมผล หรือการจ่ายเงินท่ีไม่ยติุธรรมท่ีก าหนดให้ผูจ้  าหน่ายส าหรับการร้องเรียนของผูบ้ริโภค (OECD, 2006) 

มำตรกำรลดควำมเส่ียง 

• ละเวน้จากการเขา้ท าหรือด าเนินการข้อตกลงต่อต้านการแข่งขันระหวา่งคู่แข่ง 

• ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบการแข่งขัน รวมถึงการข้ึนอยูก่บักฎหมายท่ีบงัคบัใชแ้ละการป้องกนัท่ีเหมาะสม การให้การ
ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและครบถว้นเท่าท่ีจะท าไดใ้นการร้องขอขอ้มูล และการพิจารณาการใช้ตราสารท่ีมีอยู ่เช่น การละ
เวน้การรักษาความลบัตามความเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลระหว่าง
เจา้หนา้ท่ีสืบสวน94 
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10. เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ความเส่ียง 

การส่งเสริมและแบ่งปันเทคโนโลยีอาจมีส่วนในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการได้รับสิทธิมนุษยชนและ
ยกระดบัการปกป้องส่ิงแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การศึกษาเชิงประจกัษ์ช้ีให้เห็นว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามจริงในภาค
เกษตรกรรมแทบจะไม่ถึงระดบัท่ีประกาศไวโ้ดยกิจการ (UNCTAD, 2009) 

ในส่วนของสารพนัธุกรรมและความรู้ดั้ งเดิมของชนเผ่าพ้ืนเมือง ชุมชนท้องถ่ิน และเกษตรกร รัฐภาคีของ CBD 
สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยทรัพยากรพนัธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตรและพิธีสารนาโงยาว่าดว้ยการเขา้ถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์ไปยงั CBD มีพนัธกรณีเฉพาะระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงทรัพยากรพนัธุกรรมและความรู้
ดั้งเดิมท่ีเก่ียวเน่ืองกนั กิจการอาจร่วมมือกบัรัฐบาลเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติัตามพนัธกรณีระหว่างประเทศเหล่าน้ีหรืออย่าง
นอ้ยท่ีสุดก็ไม่ท  าลายรัฐบาล โดยค านึงถึงกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาตรการลดความเส่ียง 

• พยายามตรวจสอบให้แน่ใจวา่กิจกรรมต่างๆ สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองบรรดาประเทศ
เจ้าภาพ และมีส่วนช่วยในการพฒันาขีดความสามารถทางนวตักรรมในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติตามความเหมาะสม 

• ปรับใช้แนวทางปฏิบติัท่ีอนุญาติการโอนและการแพร่กระจายที่รวดเร็วของเทคโนโลยีท่ีดดัแปลงให้เขา้กบัทอ้งถ่ินและมี
ความสร้างสรรค์ของความรู้เชิงปฏิบติัการและแนวทางปฏิบติั โดยค านึงถึงการปกป้องสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา95ใน
แนวทางในการด าเนินงานเม่ือท าได ้ 

• เคารพสิทธิของเกษตรกรเพื่อรักษา ใช ้แลกเปล่ียน และขายทรัพยากรพนัธุกรรมอยา่งเมล็ดพนัธุ์ และรับรู้ถึงผลประโยชน์
ของผูเ้พาะพนัธ์ุ96ภายใตก้ฎหมายระดบัชาติและตามสนธิสญัญาระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ด าเนินงานด้านการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศก าลงัพฒันาท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของตลาด
ท้องถิ่นโดยการจา้งบุคลากรทอ้งถ่ินและส่งเสริมการฝึกอบรมโดยค านึงถึงความตอ้งการทางการคา้เม่ือเห็นว่าเหมาะสม 

• เม่ือให้ใบอนุญาตส าหรับการใช้สิทธิ์ ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือเม่ือมีการถ่ายโอนเทคโนโลยี ให้ด าเนินการตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผลและในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระยะยาวของประเทศเจา้ภาพ 

• ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคท์างการคา้ ให้พฒันาความสมัพนัธ์กบัมหาวทิยาลยัท้องถิ่น สถาบนัวิจยัสาธารณะ และ
เขา้ร่วมในโครงการวิจยัท่ีร่วมมือกบัอุตสาหกรรมทอ้งถ่ินหรือสมาคมอุตสาหกรรม97
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รับรองโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หลกัการท่ี 10 นอกจากน้ียงัอาจสนบัสนุนการปฏิบติัตาม
อนุสญัญาออร์ฮูส, มาตรา 5.6 ขอ้มูลเก่ียวกบั 'คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์' ควรมีขอ้มูลท่ีเพียงพอท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริโภค
สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งชาญฉลาด รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัราคา และเน้ือหา การใช้งานท่ีปลอดภยั คุณลกัษณะดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม การบ ารุงรักษา การจดัเก็บ และการก าจดัผลิตภณัฑต์ามความเหมาะสม (แนวทาง MNE, ๘.2) 

2. Akwé: แนวทาง Kon, 10-11 

3. อนุสญัญาออร์ฮูส, มาตรา 5.1.ค. 

4. แนวทาง OECD, ๓.1 

5. มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 1, ยอ่หนา้ 27 

6. มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 7, ยอ่หน้า 13-17; Akwé: แนวทาง Kon, 29, 52-53, 60; VGGT, 3ข.6, 9.9; CFS-RAI 
หลกัการ 9.๓; ปฏิญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง, มาตรา 10 ตามมาตรฐานการด าเนินงานของ 
IFC 1, ยอ่หน้า 33 ซ่ึงการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นหนา้ท่ีหลกัของรัฐบาล กิจการต่างๆ ควรร่วมมือกบั
หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบตามขอบเขตท่ีหน่วยงานอนุญาต ในกรณีท่ีความสามารถของรัฐบาลมีจ ากดั รัฐบาล
ควรมีบทบาทอย่างแข็งขนัในระหว่างการวางแผนการท าข้อตกลงของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย การน าไปใช้ และการเฝ้า
สังเกต หากกระบวนการท่ีด าเนินการโดยรัฐบาลไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการท าขอ้ตกลงท่ีมี
ความหมาย พวกเขาควรด าเนินกระบวนการเสริมและระบุการด าเนินการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

7. VGGT, 3ข.6; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 1, 30 

8. VGGT, 9.9 และ 4.10; Akwé: แนวทาง Kon, 14-17; หลกัการ PRAI 1 และ 4; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 1, 26-27 และ 30 

9. Akwé: แนวทาง Kon, 17; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 1, 30-31 

10. Akwé: แนวทาง Kon, 7-8; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 1, 27 

11. แนวทาง OECD, ๖.3 และ ๖.67 

12. สามารถใช้เคร่ืองมือ เช่น การประเมินค่าดา้นการอนุรักษ ์และการประเมินการกกัเก็บคาร์บอนได ้สามารถดูหัวขอ้
ยอ่ยท่ี 8 เร่ือง 'การปกป้องส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื' ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึน 

13. หลกัการ CFS-RAI 10; Akwé: แนวทาง Kon, 6, 37 และ 48 

14. หลกัการ CFS-RAI 10.๑; Akwé: แนวทาง Kon, 14 

15. มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 1, ยอ่หนา้  8 และ 10 

16. CBD มาตรา 8 (j) และ 10; ITPGR มาตรา 9.2; พิธีสารนาโงยา มาตรา 5; อนุสญัญา ILO 169, มาตรา 15 

17. รายการบ่งช้ีสามารถพบไดใ้นภาคผนวกของพิธีสารนาโงยา 

18. Akwé: แนวทาง Kon, 46 
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19. หลกัการ CFS-RAI 1.๓ และ 2, ๔-๗; หลกัการ PRAI  6; ปฏิญญา ILO MNE, ยอ่หนา้ 20; Akwé: แนวทาง Kon, 46; 
มาตรฐานการด าเนินงาน 7, ยอ่หนา้ 18-20 

20. ปฏิญญา ILO MNE, ยอ่หนา้ 10, หลกัการ PRAI 5 

21. หลกัการ PRAI 6; แนวทาง Akwé Kon, 46; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 7, ยอ่หนา้ 18-20 

22. มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 1, ยอ่หนา้ 35 

23. หลกัการช้ีน าของสหประชาชาติ 31, ความเห็น 

24. แนวทาง OECD, ๔.46 

25. แนวทาง OECD, ๔.1-3 

26. แนวทาง OECD, ๔.37 

27. Akwé: แนวทาง Kon 13; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 7, ยอ่หนา้ 8 

28. ดูหวัขอ้ดา้นบนเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม 

29. แนวทาง OECD,  ๒.2 และ ๔.5 และ 45 

30. หลกัการ CFS-RAI 3 และ 4 

31. หลกัการ CFS-RAI 3; อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 

32. หลกัการ CFS-RAI 3.๓ 

33. อนุสัญญาว่าดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครองสิทธิในการรวมตวั ปี 1948  (ฉบบัท่ี 87); อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิใน
การรวมตวัและการร่วมเจรจาต่อรอง ปี 1949  (ฉบบัท่ี 98); อนุสญัญาแรงงานบงัคบั ปี 1930  (ฉบบัท่ี 29); การยกเลิกอนุสญัญา
แรงงานบงัคบั ปี 1957 (ฉบบัท่ี 105); อนุสัญญาว่าดว้ยอายขุ ั้นต ่า ปี 1973  (ฉบบัท่ี 138); อนุสัญญาว่าดว้ยการห้ามและการ
ด าเนินการโดยทนัที เพื่อขจดัรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงานเด็ก ปี 1999  (ฉบบัท่ี 182); อนุสัญญาว่าด้วย
ค่าตอบแทนท่ีเท่ากนั ปี 1951  (ฉบบัท่ี 100); อนุสญัญาวา่ดว้ยการเลือกปฏิบติั (การจา้งงานและอาชีพ) ปี 1958  (ฉบบัท่ี 111) 

34. นอกจากน้ีสิทธิในการเขา้ร่วมและจดัตั้งสหภาพแรงงานไดรั้บความคุม้ครองโดยอนุสัญญายโุรปว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
(มาตรา 11) สิทธิในการเขา้ร่วมสหภาพแรงงานไดรั้บการคุม้ครองโดยสิทธิเสรีภาพในการสมาคมท่ีมีอยูใ่นอนุสัญญา
อเมริกาวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (มาตรา 16) และกฎบตัรแอฟริกนัวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและสิทธ์ิของประชาชน (มาตรา 10) 

35. CFS-RAI หลกัการท่ี 2 ครอบคลุมถึงสิทธิแรงงาน 

36. ประกาศ ILO MNE 21; แนวทาง OECD, ๕.1.จ ความเห็นท่ี 54 ของแนวทาง OECD ระบุว่าค  าว่า “สถานะอ่ืนๆ” 
ส าหรับวตัถุประสงคข์องแนวทางน้ีหมายถึง กิจกรรมของสหภาพแรงงานและลกัษณะส่วนบุคคล เช่น อาย ุความ
พิการ การตั้งครรภ ์สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ หรือสถานะการติดเช้ือเอชไอวี เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าอนุสัญญาว่า
ดว้ยสิทธิคนพิการ (CRPD) ห้ามการเลือกปฏิบติัในการจา้งงานบนพ้ืนฐานของความพิการ 

37. ปฏิญญา ILO MNE 36; แนวทาง OECD, ๕.1.ค; หลกัการสิทธิเด็กและหลกัปฏิบติัทางธุรกิจ 2 หลกัการสิทธิเด็กและ
หลกัปฏิบติัทางธุรกิจไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพนัทางกฎหมายระหว่างประเทศใหม่ โดยก่อตั้งข้ึนจากสิทธิท่ีระบุไวใ้น
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับ อนุสัญญาน้ีเป็นสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนท่ีให้สัตยาบนัอย่าง
กวา้งขวางท่ีสุด โดยรัฐบาล 193 ประเทศได้ลงนามและให้สัตยาบนัในอนุสัญญาน้ี หลกัการเหล่าน้ียงัอา้งอิงตาม
อนุสัญญา ILO ฉบบัท่ี 182 ว่าดว้ยการห้ามและการด าเนินการโดยทนัที เพ่ือขจดัรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใช้
แรงงานเด็ก และฉบบัท่ี 138 วา่ดว้ยอายขุ ั้นต ่า  หลกัการเหล่าน้ี ยงัอธิบายอยา่งละเอียดเก่ียวกบัมาตรฐานท่ีมีอยู่
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ส าหรับธุรกิจซ่ึงรวมถึงขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ '10 ประการ’ และหลกัการช้ีน าของสหประชาชาติ 

38. แนวทาง OECD, ๕.1.ง; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 2, ยอ่หนา้ 13, 15, 21, 22 และ 27 

39. ปฏิญญา ILO MNE, 34; แนวทาง OECD ๕.4.ก และ ข. 

40. ปฏิญญา ILO MNE, 25 

41. ปฏิญญา ILO MNE 26; แนวทาง OECD, ๕.6 

42. การส่ือสารของ ILO ภายใตข้อ้เสนอแนะการด าเนินการ ปี 1967  (ฉบบัท่ี 129) ยอ่หนา้ 2 

43. ระบบความสัมพนัธ์ทางอุตสาหกรรมรวมถึงการเจรจาต่อรองร่วมกนัในระดบับริษทัและภาคส่วนสามารถมีบทบาท
ส าคญัในการป้องกนัและรับมือกบัการร้องเรียนได ้

44. มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 2, 14; ปฏิญญา ILO MNE, 17, 52-53 

45. แนวทาง OECD, ๒.9, ๕.1-3, ๕.6-8; ปฏิญญา ILO MNE, 41, 44, 47, 51-56 

46. แนวทาง OECD, ๕.4-5; ปฏิญญา ILO MNE, ยอ่หนา้ 18 

47. ปฏิญญา ILO MNE, 16-18, 30-34 

48. หลกัการ CFS-RAI 3.๓ และ 4.๒ 

49. ปฏิญญา ILO MNE, 31 

50. ประเทศและองค์กรต่อไปน้ีให้การรับรองแนวทางน้ี: คณะกรรมาธิการยุโรป, กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ, 
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ, ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (CDC), ธนาคารโลก, องค์การอนามยัโลก 
(WHO), FAO, OIE และการประสานงานเร่ืองไขห้วดัใหญ่ภายใตร้ะบบแห่งสหประชาชาติ (UNSIC) ส าหรับขอ้มูล
เพ่ิมเติม ดูท่ี   www.onehealthglobal.net   

51. ความเห็นทัว่ไปของคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมนั้นไม่มีผลผูกพนัแต่เป็นการตีความท่ี
เช่ือถือไดข้อง ICESCR 

52. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม, ความเห็นทัว่ไปท่ี 14 ปี 2000 แมว้า่ ICESCR จะเป็นตราสาร
ระหว่างประเทศท่ีไดรั้บการรับรองอยา่งกวา้งขวางซ่ึงรัฐภาคีรับรองสิทธิในการไดรั้บมาตรฐานดา้นสุขภาพร่างกาย
และจิตใจท่ีมีมาตรฐานสูงสุด แต่สิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพยงัพบไดใ้นตราสารอ่ืนๆ รวมถึงอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิ
เด็ก (CRC) อนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) อนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการ
เลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (CERD) และอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ (CRPD) 

53. ส าหรับค าแนะน าเฉพาะเก่ียวกบัผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค ดูแนวทาง OECD, ๘ 

54. มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 3 ก าหนด 'แนวทางปฏิบติัท่ีดีระหว่างประเทศ' เป็น 'การฝึกฝนดา้นทกัษะอาชีพ ความ
ขยนัหมัน่เพียร รอบคอบ และมองการณ์ไกลท่ีจะถูกคาดหวงัอย่างสมเหตุสมผลจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีทกัษะและมี
ประสบการณ์ในงานประเภทเดียวกนัของการด าเนินการภายใตส้ถานการณ์เดียวกนัหรือคลา้ยกนัในระดบัโลกหรือ
ภูมิภาค ผลการใชสิ้ทธ์ิดงักล่าวควรเป็นโครงการท่ีใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมท่ีสุดในรูปการณ์เฉพาะโครงการ' 

55. มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 4 

56. หลกัการ PRAI 5 คณะกรรมาธิการ Codex Alimentarius จดัตั้งข้ึนโดย FAO และองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ในปี
พ.ศ. 2506 เสนอมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ แนวทาง และหลกัแนวทางปฏิบติัเพื่อปกป้องสุขภาพของผูบ้ริโภค 
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และรับรองความเป็นธรรมแนวทางปฏิบติัในการคา้อาหาร คณะกรรมธิการยงัส่งเสริมการประสานงานระหว่าง
มาตรฐานอาหารต่างๆ ท่ีพฒันาโดยองคก์รภาครัฐและองคก์รนอกภาครัฐระหว่างประเทศ หลกัการ HACCP เป็น
ส่วนหน่ึงของ Codex หลกัการน้ีเป็นระบบวิธีการป้องกนัความปลอดภยัด้านอาหารและอนัตรายทางชีวภาพ เคมี 
และกายภาพในกระบวนการผลิตท่ีอาจก่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปท่ีไม่ปลอดภยั โดยหลักการจะออกแบบ
มาตรการเพ่ือลดความเส่ียงเหล่าน้ีให้อยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยั ทั้งน้ีหลกัการ 7 ประการมีดงัน้ี (1) ด าเนินการวิเคราะห์
อนัตราย (2) ระบุจุดควบคุมท่ีส าคญั (3) ก าหนดขีดจ ากดัท่ีส าคญั (4) เฝ้าสังเกตจุดควบคุมท่ีส าคญั (5) ด าเนินการ
แก้ไข (6) ตรวจสอบ และ (7) เก็บบนัทึก ระบบ HACCP สามารถใช้ได้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่
กระบวนการผลิตและการเตรียมอาหารรวมถึงการบรรจุและการจดัจ าหน่าย 

57. ตวัอย่างเช่น แผนการท่ีก่อตั้งโดยองค์กรความปลอดภยัด้านอาหารโลก (GFSI) ได้แก่ SSC 22000 ระบบความ
ปลอดภยัดา้นอาหาร และมาตรฐานสากล BRC (British Retail Consortium Global Standards) และมาตรฐานสากล 
IFS (International Featured Standards) นอกจากน้ีหน่วยงานความปลอดภยัดา้นอาหารแห่งยโุรปยงัเสนอมาตรฐาน
ความปลอดภยัดา้นอาหารอีกดว้ย 

58. ตามค านิยามของคณะกรรมาธิการ Codex Alimentarius ปี 2006 การสืบทวนแหล่งท่ีมาหมายถึง ความสามารถใน
การติดตามการเคล่ือนท่ีของอาหารผ่านขั้นตอนท่ีก าหนด ทัั้งการผลิต การแปรรูป และการจ าหน่าย เคร่ืองมือสืบ
ทวนแหล่งท่ีมาควรสามารถระบุไดใ้นขั้นตอนใดๆ ของห่วงโซ่อุปทานอาหาร ถึงท่ีมาของอาหาร (ยอ้นกลบัไปหน่ึง
ขั้นตอน) และท่ีไปของอาหาร (ก้าวไปข้างหน้าหน่ึงขั้นตอน) ตามความเหมาะสมต่อวตัถุประสงค์ของระบบ
ตรวจสอบและรับรองอาหาร 

59. สิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารยงัได้รับการคุม้ครองในตราสารระหว่างประเทศและภูมิภาคอ่ืนๆ เช่นอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก (CRC) อนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ (CRPD) 

60. คณะกรรมการสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม, ความเห็นทัว่ไปท่ี 12 (1999) ยอ่หนา้ 
6, 15 และ 27 

61. ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม ดูการเขา้ถึงดชันีโภชนาการท่ี 

  www.accesstonutrition.org    

62. หลกัการ CFS-RAI 1.๑ และ ๓, 2.๓ และ ๔, และ 8.๑; 3.๑ และ ๓; VGGT, 12.4; หลกัการไพร 2 

63. CAO เป็นกลไกการไล่เบ้ียท่ีเป็นอิสระของ IFC และสถาบนัประกันการลงทุนพหุภาคี (MIGA) ตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนจากชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการโดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมผลลพัธ์ทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ี 

64. แมว้า่สิทธิในการครอบครองท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ จะไม่ใช่สิทธิมนุษยชน แต่ก็อาจมีผลกระทบท่ีส าคญั
ต่อการไดรั้บสิทธิมนุษยชนต่างๆ และสะทอ้นให้เห็นในมาตรฐาน RBC ขอ้ยกเวน้ท่ีส าคญัประการหน่ึงคือสิทธิของ
ชนเผ่าพ้ืนเมืองในการเป็นเจ้าของและการครอบครองดินแดนท่ีพวกเขาครอบครองตามประเพณี ซ่ึงได้รับการ
ประมวลไวใ้นอนุสัญญา ILO 169 และไดรั้บการส่งเสริมในปฏิญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง
อยา่งไม่ผกูมดัแต่อา้งถึงอยา่งกวา้งขวาง (ดูภาคผนวก ข.) 

65. การตั้งถ่ินฐานใหม่โดยไม่สมคัรใจ หมายถึง การเคล่ือนยา้ยทางกายภาพ (การยา้ยจากหรือการสูญเสียท่ีดิน) และทาง
เศรษฐกิจ (การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติหรือการเขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีน้อยลงอนัน าไปสู่การสูญเสียการ
ด ารงชีพ) อนัเป็นผลมาจากการเขา้ซ้ือกิจการท่ีดินและ/หรือขอ้จ ากดัในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การตั้งถ่ินฐาน
ใหม่ถือเป็นความไม่สมคัรใจเม่ือบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบไม่มีสิทธ์ิปฏิเสธการเขา้ซ้ือกิจการท่ีดินและ/หรือขอ้จ ากดั
ในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ (มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 5) 

http://www.accesstonutrition.org/
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66. VGGT, 2.4; หลกัการ PRAI 1; Akwé: แนวทาง Kon 13; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 7, ยอ่หนา้ 8 

67. Akwé: แนวทาง Kon  13 

68. VGGT, 12.4 และ 16.1; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 5, ยอ่หนา้ 8; อนุสญัญา ILO วา่ดว้ยชนเผา่พ้ืนเมืองและชนเผ่า 
ปี 1989  (ฉบบัท่ี 169), มาตรา 16 โปรดทราบว่ามาตรฐานเหล่าน้ียงัอา้งถึงในขอ้ผูกมดัล่าสุดของบริษทัเกษตรและ
อาหารรายใหญ่เก่ียวกบัการฉกฉวยท่ีดิน 

69. PRAI, 6.2.1; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 5, ยอ่หนา้ 9-10, 19, 27-28 และมาตรฐานการด าเนินงาน IFC 7, ยอ่หน้า 
9 และ 14 

70. มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 5, ย่อหน้า 30 นอกจากน้ีย่อหน้าท่ี 31 ของมาตรฐานน้ีก าหนดให้กิจการต่างๆ ตอ้ง
เตรียมแผนฟ้ืนฟกูารตั้งถ่ินฐานใหม่และการฟ้ืนฟกูารด ารงชีพเพ่ิมเติม 

71. ตามค าจ  ากดัความของ OIE ท่ียอมรับในกว่า 170 ประเทศ สวสัดิภาพสัตวห์มายถึง วิธีท่ีสัตวรั์บมือกบัสภาพท่ีสัตว์
อาศยัอยู ่สัตวอ์ยูใ่นสถานะสวสัดิภาพท่ีดีหาก (ตามท่ีระบุโดยหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์) สัตวมี์สุขภาพดีสบายตวั 
ไดรั้บการบ ารุงอยา่งดี ปลอดภยั สามารถแสดงพฤติกรรมโดยธรรมชาติ และไม่ไดรั้บความทุกขท์รมานจากสภาวะท่ี
ไม่พึงประสงค ์เช่น ความเจบ็ปวด ความกลวั และความทุกข ์ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม ดูท่ี   www.defra.gov.uk/fawc   

72. หลกัอิสรภาพ 5 ประการไดรั้บการยอมรับในการแนะน าของ OIE เร่ืองสวสัดิภาพสตัว ์กล่าวคือในมาตรา 7.1.2 ของ
ข้อก าหนดสุขภาพสัตว์บก ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ดู Farm Animal Welfare Council's Five Freedoms ท่ี   
www.fawc.org.uk/freedoms.htm 

73. ดู  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT  

74. มาตรฐานเหล่าน้ี ไดแ้ก่ บนัทึกแนวทางปฏิบติัท่ีดีของ IFC เก่ียวกบัสวสัดิภาพสัตวใ์นการด าเนินงานปศุสัตว ์อาหาร
เสรีภาพแห่งราชสมาคมเพ่ือการป้องกนัการทารุณกรรมสัตว ์ (RSPCA) ฉลากแดง (Label Rouge) GAP 5 ขั้นตอน 
และมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องสมาคมดิน 

75. OIE, Terrestrial Animal Health Code 2015, มาตรา 7.1.4 มาตรการลดความเส่ียงเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัเกณฑส์ าคญั
ของเกณฑม์าตรฐานธุรกิจดา้นสวสัดิภาพสตัวใ์นฟาร์ม (www.bbfaw.com) 

76. แผนการจดัการศตัรูพืชควรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดการพฒันาศตัรูพืชโดยการผสมผสานเทคนิคท่ีหลากหลาย เช่น การ
ควบคุมทางชีวภาพ โดยใช้แมลงหรือจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ พนัธ์ุพืชท่ีตา้นทานศตัรูพืช และแนวทางปฏิบติัดา้น
เกษตรทางเลือก เช่น การฉีดพน่ หรือการตดัแต่งก่ิง 

77. แนวปฏิบติั OECD, ๖.1. 

78. มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 1, ยอ่หนา้ 5 และ 21-22 

79. แนวปฏิบติั OECD, ๖.2-3 

80. แนวปฏิบัติ OECD, ๖.1, 4-5; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 1, 5 และ 21-22; หลักการข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ 7-8; โครงร่างอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, มาตรา 3 

81. แนวทาง OECD, ๖.1, 4 และ 5; มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 1, ยอ่หนา้ 5 และ 21-22 

http://www.defra.gov.uk/fawc
http://www.fawc.org.uk/freedoms.htm


ภาคผนวก ก.: มาตรการในการบรรเทาและการป้องกนัความเส่ียงตามห่วงโซ่อุปทานการเกษตร 
 

75 แนวปฏิบติั OECD-FAO ส าหรับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรท่ีย ัง่ยนื© OECD, FAO 
2016 
 

 

 

 

82. แนวทาง OECD, ๖.2-3 

83. มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 6, ยอ่หนา้ 7; CBD มาตรา 8 และ 9; หลกัการ CFS-RAI 6.๒ มาตรฐานการด าเนินงาน 
IFC 6, ยอ่หนา้ 26 ยงัระบุดว้ยวา่ 'ในกรณีท่ีเป็นไปได ้ผูใ้ชบ้ริการจะคน้หาโครงการธุรกิจเกษตรและป่าไมบ้นท่ีดินท่ี
ไม่ไดป้ลูกป่าหรือท่ีดินท่ีแปลงแลว้' Forest Policy Proposals of the International Commission on Land Use Change 
and Ecosystems (October 2009) กฎระเบียบพลงังานทดแทนของสหภาพยโุรป ฉบบัท่ี 2009/28 / EG (เมษายน พ.ศ. 
2552) กฎระเบียบว่าดว้ยไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มข้องสหภาพยโุรป ฉบบัท่ี 995/2010 (ตุลาคม พ.ศ. 2553) และปฏิญญา
นิวยอร์กว่าดว้ยป่าไมท่ี้น ามาใชใ้นการประชุมสุดยอดว่าดว้ยสภาพภูมิอากาศ ปี 2014 อา้งถึงการเปล่ียนแปลงการใช้
ท่ีดิน 

84. หลกัการ PRAI 7 ตวัอยา่งเช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดินสามารถรักษาไดโ้ดยการปลูกพืชหมุนเวียนท่ีเหมาะสม การ
ใชปุ้๋ ยคอก การจดัการทุ่งเล้ียงสตัว ์และการไถพรวนเชิงกลหรือการอนุรักษต์ามเหตุผล 

85. CEO Water Mandate เป็นโครงการริเร่ิมระหว่างภาครัฐและเอกชนท่ีเปิดตวัโดยเลขาธิการสหประชาชาติในปีพ.ศ. 
2550 ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือช่วยเหลือบริษทัต่างๆ ในการพฒันา ด าเนินการและเปิดเผยนโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้น
ความย ัง่ยืนของน ้ า โดยก าหนดให้มีการก าหนดเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษน์ ้า การบ าบดัน ้ าเสีย และการลด
ปริมาณการใช้น ้ า อย่างไรก็ตามเอกสารผลลพัธ์ปฏิญญา Rio +20  'The Future We Want (อนาคตท่ีเราตอ้งการ)' 
ค่อนขา้งมุ่งเนน้ไปท่ีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ ้าและลดการสูญเสียน ้า 

86. หลกัการ CFS-RAI 8.๓ 

87. หลกัการ CFS-RAI 6.๓ อาหารเหลือทิ้งควรไดรั้บการประเมินโดยรวมถึงการวดัดว้ย เม่ือใดก็ตามท่ีเป็นไปไดค้วรลด
ของเสียให้นอ้ยท่ีสุด เช่น โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยไีปยงับุคคลท่ีสามหรือสร้างความตระหนกัในเร่ืองอาหารเหลือ
ทิ้งและผลท่ีตามมา เม่ือไม่สามารถหลีกเล่ียงของเสียได ้ควรลดปริมาณอาหารท่ีส่งไปยงัหลุมฝังกลบ เช่น น าไปใช้
เป็นอาหารสตัวห์รือเปล่ียนเป็นพลงังานตามความเหมาะสม 

88. มาตรฐานการด าเนินงาน IFC 3.6 

89. หลกัการ CFS-RAI 6.๕ 

90. แนวทาง OECD, ๒.ก.5 & 15 และ ๗ 

91. VGGT, 6.9, 8.9, 9.12, 16.6, 17.5 
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ภำคผนวก ข. 

การท าข้อตกลงกบัชนเผ่าพ้ืนเมือง 

ตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายกิจการตน้แบบ ควรด าเนินการปรึกษาหารือด้วยเจตนาดี มีประสิทธิผลและมีความหมายกบั
ชุมชนก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินการใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อพวกเขาตลอดจนระหว่างและเม่ือส้ินสุดการด าเนินงาน นอกจากน้ี
ตราสารและมาตรฐานสากลบางอยา่งยงัแสดงถึงความมุ่งมัน่ของรัฐท่ีจะมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเพ่ือให้ไดรั้บฉันทานุมติั
ท่ีได้รับการรับรู้ บอกแจง้ล่วงหน้า และเป็นอิสระ (FPIC) ของชนเผ่าพ้ืนเมืองก่อนท่ีจะมีการอนุมติัโครงการใดๆ ท่ีส่งผล
กระทบต่อดินแดนหรือดินแดนของตนและทรัพยากรอ่ืนๆ1 ตามหน่วยงานสิทธิมนุษยชนและชนเผ่าพ้ืนเมือง แนวคิดของ 
FPIC มีท่ีมาจากการปกครองตนเอง สิทธิในดินแดนและวฒันธรรมของชนเผ่าพ้ืนเมือง และเป็นแนวคิดท่ีจ าเป็นต่อการ
ตระหนกัถึงสิทธิเหล่านั้น บางประเทศมีกฎหมายระดบัประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัความมุ่งมัน่ท่ีจะปรึกษาและร่วมมือเพ่ือให้ไดม้า
ซ่ึง FPIC2 

หลกัการ CFS-RAI และ VGGT เรียกร้องให้มีการปรึกษาหารือท่ีมีความหมายเพ่ือให้ได้รับ FPIC ของชนเผ่าพ้ืนเมือง 
นอกจากน้ี บริษทัเกษตรและอาหารรายใหญ่บางแห่งและการประชุมโต๊ะกลมสินค้าโภคภณัฑ์จ  าเป็นต้องได้รับ FPIC ใน
เง่ือนไขบางประการ ตวัอยา่งเช่น Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) ก าหนดให้ FPIC ของกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบ
ในการใชท่ี้ดินเพื่อปลูกปาลม์น ้ามนั3 แนวทางของ OECD อา้งอิงถึงตราสารของสหประชาชาติเก่ียวกบัสิทธิของชนเผา่พ้ืนเมือง
ในบริบทของผลกระทบเชิงลบดา้นสิทธิมนุษยชน แต่ไม่รวมภาษาใดๆ ใน FPIC4 

ค านิยามของชนเผ่าพ้ืนเมือง 

ไม่มีค  านิยามเพียงหน่ึงเดียวของชนเผ่าพ้ืนเมือง และกลุ่มชนเผา่พ้ืนเมืองไม่ใช่อตัลกัษณ์ท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ซ่ึงร่างมาจากอนุสญัญาฉบบัท่ี 169 ไดก้  าหนดให้ชนเผา่พ้ืนเมืองเป็นกลุ่มทางสงัคมและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั โดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีในระดบัท่ีแตกต่างกนั 

• การระบุตวัตนในฐานะสมาชิกของกลุ่มวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 

• วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 

• วฒันธรรมและวิถีชีวิตแตกต่างจากประชากรระดบัชาติส่วนอ่ืนๆ เช่น ในวิธีการในการด ารงชีวิตภาษา ขนบธรรมเนียม ฯลฯ  

• มีองคก์รทางสงัคมของตนเอง ซ่ึงอาจรวมถึงขนบธรรมเนียมและ/หรือกฎหมายแบบดั้งเดิม5 

การแสดงตนเป็นชนเผา่พ้ืนเมืองควรถือเป็นเกณฑพ้ื์นฐานส าหรับการก าหนดชนเผา่พ้ืนเมือง6 

ชนเผ่าพ้ืนเมืองอาจประสบกับผลกระทบเชิงลบอย่างแตกต่างหรือรุนแรงกว่ากลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ข้ึนอยู่กับ
ความสัมพนัธ์ของชนเผ่าพ้ืนเมืองกับท่ีดินท่ีมกัจะมีบทบาทส าคญัด้านสังคม วฒันธรรม และแนวทางปฏิบติัด้านศาสนา  
วฒันธรรมและสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชนเผ่าพ้ืนเมือง โดยพวกเขามกัจะอยูใ่นกลุ่มประชากรท่ีด้อยโอกาสและ
เปราะบางท่ีสุด ชนเผา่พ้ืนเมืองอาจเผชิญกบัการเลือกปฏิบติัและประสบความยากจนระดบัสูง จึงมีความเปราะบางมากข้ึนและ
มีความยืดหยุน่น้อยลงต่อผลกระทบเชิงลบ โดยไม่ค  านึงถึงโครงร่างกฎหมายในการด าเนินการ ชนเผ่าพ้ืนเมืองมกัมีสิทธิตาม
ขนบธรรมหรือประเพณีตามความสมัพนัธ์กบัดินแดน วฒันธรรม และสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมในดา้นต่อไปน้ี
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• ที่ดิน ชนเผ่าพ้ืนเมืองมกัมีความเช่ือมโยงพิเศษและ/หรือสิทธิตามขนบธรรมเนียมในดินแดนของบรรพบุรุษ ความสัมพนัธ์
กบัท่ีดินน้ีเป็นลกัษณะเด่นของชนเผา่พ้ืนเมืองดงันั้นผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน เช่น การลดลงหรือสูญเสียการเขา้ถึงท่ีดิน 
หรือความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม อาจส่งผลกระทบต่อชนเผ่าพ้ืนเมือง การด ารงชีพ และวฒันธรรมของพวกเขาอย่าง
รุนแรงมากกว่ากลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ชนเผ่าพ้ืนเมือง นอกจากน้ีสิทธิในท่ีดินตามขนบธรรมเนียมของชนเผา่
พ้ืนเมืองอาจไม่ไดรั้บการยอมรับจากกฎหมายของประเทศ การปรึกษาหารือควรส ารวจคุณค่าท่ีจบัตอ้งไม่ไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความส าคญัทางวฒันธรรม 

• วัฒนธรรม ชนเผ่าพ้ืนเมืองอาจมีคุณค่าและคุณลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงควรไดรั้บการพิจารณาและเคารพ
เม่ือเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย ตวัอยา่งเช่น ปัญหาดา้นความเป็นส่วนตวัอาจมีความส าคญัเป็นพิเศษต่อชนเผ่าพ้ืนเมือง เช่น 
เน่ืองจากมรดกของการเลือกปฏิบติัทางสงัคมหรือวฒันธรรม และการไม่ให้ความส าคญั หรือความอ่อนไหวเน่ืองจากขาดการ
ติดต่อกบัวฒันธรรมกระแสหลกั ในกรณีเช่นน้ี แนวทางปฏิบติัในการท าขอ้ตกลงท่ีเหมาะสมอาจรวมถึงการขอความยินยอม
เม่ือบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัพิธีทางศาสนา พิธีการ และพิธีกรรมส าคญัเพ่ือป้องกนัการหยดุชะงกัของวิถีชีวิตเชิงวฒันธรรม ส่ิงน้ี
มีความส าคญัอยา่งยิง่เม่ือการด าเนินการส่งผลให้เกิดการตั้งถ่ินฐานใหม่และ/หรือการเคล่ือนยา้ย เน่ืองจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ชนเผ่าพ้ืนเมืองมกัเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัดินแดนท่ีเฉพาะเจาะจง การตั้งถ่ินฐานใหม่อาจน าไปสู่การสูญเสียเครือข่ายทาง
สังคม การผุกร่อนทางวฒันธรรม และการสูญเสียภาษาและอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นไป การจา้งงานในกิจกรรมทางธุรกิจขนาด
ใหญ่อาจถูกมองวา่เป็นอนัตรายต่อกิจกรรมดั้งเดิมของชนเผา่พ้ืนเมืองบางส่วน การน าเศรษฐกิจเงินสดมาใชอ้าจไม่เขา้กนักบั
ความสัมพนัธ์ของการแลกเปล่ียนท่ีมีอยู่ก่อนหน้าน้ี การท าขอ้ตกลงกบัชนเผ่าพ้ืนเมืองสามารถระบุวิธีบรรเทาผลกระทบ
เหล่าน้ีและสะทอ้นถึงแรงบนัดาลใจและล าดบัความส าคญัของชนเผา่พ้ืนเมือง 

• สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายๆ ส่วนของโลก ชนเผ่าพ้ืนเมืองเป็นกลุ่มประชากรท่ีดอ้ยโอกาสและเปราะบางท่ีสุด 
พวกเขามกัเผชิญกบัการเลือกปฏิบติั และประสบปัญหาความยากจน และการเสียเปรียบทางสงัคมในระดบัสูง บ่อยคร้ังท่ีพวก
เขาไดรั้บขอ้มูลน้อยและไม่สามารถปกป้องสิทธิและมรดกทางวฒันธรรมของตนได ้ซ่ึงหมายความว่าชนเผ่าพ้ืนเมืองอาจมี
ความยดืหยุน่นอ้ยกวา่ต่อเร่ืองสะเทือนใจและผลกระทบเชิงลบ และเปราะบางต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีร้ายแรง
กว่า ทั้งน้ีชนเผ่าพ้ืนเมืองอาจพูดภาษาถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์หรืออาศยัมุขปาฐะในการส่ือสารข้อมูล ซ่ึงอาจน าไปสู่ความ
ยากล าบากในการส่ือสารขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจตอ้งใช้วิธีการใหม่ๆ ในการปรึกษาหารือและท าขอ้ตกลง 
นอกจากน้ีส่ิงส าคญัคือตอ้งพิจารณาวา่การร้องเรียนในอดีตอาจมีอยูแ่ละอาจท าให้กิจกรรมซบัซอ้นได ้

กลุ่มชนเผ่าพ้ืนเมืองประกอบดว้ยปัจเจกบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบเชิงลบท่ีแตกต่างกนัและรวมถึงกลุ่มท่ีเปราะบางมากข้ึน 
เช่น ผูห้ญิงและเด็ก ท่ีคาดวา่จะไดรั้บความสนใจเป็นพิเศษในระหวา่งกระบวนการท าขอ้ตกลง 
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การใช้ FPIC 

กิจการควรปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัภายในประเทศเสมอ ตลอดจนเคารพสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล7โดยไม่ค  านึงถึงขอ้ก าหนดด้านกฎระเบียบหรือการปฏิบติังานและตลอดการวางแผนโครงการ กิจการ
ควรคาดการณ์ว่าชนเผ่าพ้ืนเมืองอาจคาดหวงัการปรึกษาหารือเพ่ือแสวงหา FPIC และอาจเกิดความเส่ียงหากไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวงัดงักล่าว ในประเทศท่ีไม่ไดรั้บค าสั่ง FPIC กิจการต่างๆ ควรค านึงถึงความคาดหวงัในทอ้งถ่ิน ความเส่ียงท่ีเกิด
ข้ึนกบัชนเผา่พ้ืนเมือง8 และกบัการด าเนินงานอนัเป็นผลมาจากการต่อตา้นในทอ้งถ่ิน กิจการควรด าเนินกลยทุธ์การท าขอ้ตกลง
ท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัอนัชอบธรรมของชนเผา่พ้ืนเมืองในขอบเขตท่ีพวกเขาจะไม่ละเมิดกฎหมายภายในประเทศ 

ในเร่ืองน้ี ขั้นตอนส าคญัต่อไปน้ีอาจเป็นประโยชน์ในการท าขอ้ตกลงกบัชนเผา่พ้ืนเมืองเม่ือตอ้งการใช ้FPIC 

• เห็นดว้ยกบัชนเผ่าพ้ืนเมืองท่ีไดรั้บผลกระทบเก่ียวกบักระบวนการปรึกษาหารือในการท างานเพ่ือแสวงหา FPIC ส่ิงน้ีควร
ระบุกิจกรรมเฉพาะในปัจจุบนัและอนาคตท่ีควรขอความยนิยอม9 ในบางกรณีอาจเป็นการเหมาะสมท่ีจะยอมรับกระบวนการ
น้ีผ่านขอ้ตกลงอยา่งเป็นทางการหรือตามกฎหมาย10 ทั้งน้ีกระบวนการควรอยูบ่นพ้ืนฐานของการเจรจาโดยสุจริต ปราศจาก
การบีบบงัคบั ข่มขู่หรือบงการ 

• ปรึกษาและตกลงเก่ียวกบัส่ิงท่ีถือเป็นความยินยอมท่ีเหมาะสมส าหรับชนเผ่าพ้ืนเมืองท่ีไดรั้บผลกระทบกบัสถาบนัการ
ก ากบัดูแล กฎหมายจารีต ประเพณี และแนวปฏิบติัของชนเผา่พ้ืนเมือง  เช่น วา่น่ีเป็นการลงคะแนนเสียงขา้งมากจากชุมชน
หรือความเห็นชอบของสภาผูสู้งอาย ุชนเผ่าพ้ืนเมืองควรจะสามารถเขา้ร่วมผ่านตวัแทนและธรรมเนียม หรือสถาบนัอ่ืนๆ ท่ี
ตวัเองเลือกไดอ้ยา่งเสรี 

• มีส่วนร่วมในกระบวนการแสวงหาความยนิยอมโดยเร็วท่ีสุดในระหวา่งการวางแผนโครงการ ก่อนด าเนินกิจกรรมท่ีควรขอ
ความยนิยอมส าหรับการเร่ิมตน้หรือไดรั้บอนุญาต 

• ตระหนกัถึงกระบวนการของการแสวงหา FPIC เป็นการใคร่ครวญซ ้ าๆ มากกว่าการพิจารณาคร้ังเดียว การหารือกบัชุมชน
ทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ืองจะน าไปสู่ความสมัพนัธ์ท่ีไวว้างใจกนัและขอ้ตกลงท่ีสมดุลซ่ึงจะไดรั้บประโยชน์จากการลงทุนในทุก
ขั้นตอนของโครงการ 

• ให้ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมแก่ชุมชนของชนเผา่พ้ืนเมืองในลกัษณะท่ีทนัเวลา ยติุธรรม แม่นย  า และเขา้ใจได ้

• เอกสารภาระขอ้ผูกพนั/ขอ้ตกลงท่ีเขา้ถึง เช่น ขอ้ก าหนดของกิจกรรมท่ีไดรั้บความยินยอมไดรั้บอนุญาตหรือถูกระงบั ไม่ว่า
ดว้ยเง่ือนไขใดๆ ของความยินยอม และพ้ืนท่ีของการเจรจาต่อรองท่ีเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และแบ่งปันเง่ือนไขน้ีให้แก่ชุมชน
ของชนเผา่พ้ืนเมืองในรูปแบบและภาษาท่ีพวกเขาสามารถเขา้ใจและในเวลาท่ีเหมาะสม 

• พิจารณาวา่จะด าเนินการอยา่งไรในกรณีท่ี ก) ชนเผา่พ้ืนเมืองปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมการเจรจา และ ข) ชนเผา่พ้ืนเมืองไม่ยินยอม
ให้ท  ากิจกรรมในดินแดนของตน 
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การตอบสนองต่อการขาดความยนิยอมหรือปฏิเสธทีจ่ะเข้าร่วม 

เม่ือความยินยอมถูกระงบัโดยชุมชนของชนเผ่าพ้ืนเมือง กิจการควรปรึกษากบัชุมชนเพ่ือท าความเขา้ใจเหตุผลเบ้ืองหลงั
ของการไม่ได้รับความยินยอมและสามารถจดัการหรือโอนอ่อนผ่อนปรนขอ้กงัวลท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ืองได้หรือไม่ ความ
ยนิยอมท่ีเคยให้ไวก่้อนหนา้น้ีภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไดรั้บการรับรู้ บอกแจง้ล่วงหนา้และเป็นอิสระนั้นไม่ควรถอดถอนโดยพลการ 

ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความยินยอมหรือในกรณีท่ีชนเผ่าพ้ืนเมืองปฏิเสธท่ีจะมีส่วนร่วมอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั
ต่อกิจการและผลกระทบเชิงลบต่อชนเผา่พ้ืนเมือง ในสถานการณ์ท่ีการด าเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชนเผ่า
พ้ืนเมือง กิจการควรด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นเพ่ือยติุหรือป้องกนัผลกระทบดงักล่าว11 

หากผา่นการสอบทานธุรกิจ12 กิจการสรุปว่าตอ้งไดรั้บความยินยอมในการด าเนินกิจกรรมและกระบวนการท่ีตกลงกนัยงั
ไม่ไดรั้บความยินยอม กิจกรรมต่างๆ ก็ไม่ควรด าเนินการเวน้แต่ FPIC จะจดัข้ึนตามล าดบัในภายหลงั ตวัอยา่งเช่น โครงการท่ี
ไดรั้บทุนจาก IFC ไม่ควรด าเนินการโดยไม่ค  านึงถึงการอนุญาตใดๆ จากรัฐ หากจ าเป็นตอ้งมีการยา้ยประชากรพ้ืนเมืองและ
หากไม่ไดรั้บ FPIC จากคนกลุ่มน้ี 

ข้อความทีต่ดัตอนมาจากตราสารและมาตรฐานทีม่อียู่ 

มาตรฐาน ขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบั FPIC 

ปฏิญญาสหประชาชาติ
วา่ดว้ยสิทธิของชนเผา่
พ้ืนเมือง (UNDRIP)* 

จะไม่มีกำรย้ำยถ่ินฐำนหำกไม่มี FPIC ของชนเผ่ำพืน้เมืองท่ีเก่ียวข้อง (มำตรำ 10) 
รัฐจะจัดให้มีกำรแก้ไขโดยใช้กลไกท่ีมีประสิทธิภำพ ซ่ึงอำจรวมถึงกำรชดใช้ควำม
เสียหำยท่ีพัฒนำร่วมกับชนเผ่ำพืน้เมืองในแง่ทรัพย์สินทำงวัฒนธรรม ปัญญำ ศำสนำ และ
จิตวิญญำณของพวกเขำท่ีได้มำโดยไม่มี FPIC หรือได้มำจำกกำรละเมิดกฎหมำยประเพณี
และขนบธรรมเนียมของพวกชนเผ่ำพืน้เมือง (มำตรำ 11) 
รัฐจะปรึกษำและร่วมมือโดยสุจริตกับชนเผ่ำพืน้เมืองท่ีเก่ียวข้อง ผ่ำนสถำบันตัวแทนของ
ชนเผ่ำพืน้เมืองเพ่ือให้ได้รับ FPIC ของพวกเขำก่อนท่ีจะมีกำรอนุมัติโครงกำรใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อท่ีดินหรือดินแดนของตนและทรัพยำกรอ่ืนๆ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงท่ีเก่ียวข้อง
กับกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์หรือ กำรแสวงหำประโยชน์จำกแร่ธำต ุน ำ้ และทรัพยำกร
อ่ืนๆ (มำตรำ 32) 
การอา้งอิงเพ่ิมเติมเก่ียวกบั FPIC รวมอยูใ่นบทความ 19, 29 และ 30 

อนุสญัญา ILO ฉบบัท่ี 
169 วา่ดว้ยชนเผา่
พ้ืนเมืองและชนเผา่** 

เม่ือกำรย้ำยถ่ินฐำนของคนเหล่ำนีถื้อเป็นควำมจ ำเป็นในฐำนะมำตรกำรพิเศษ กำรย้ำยดังกล่ำวจะ
เกิดขึน้เฉพำะต่อเม่ือมีควำมยินยอมท่ีเป็นอิสระและได้รับกำรรับรู้ของพวกเขำ หำกไม่ได้รับควำม
ยินยอม กำรย้ำยถ่ินฐำนดังกล่ำวจะเกิดขึน้ต่อเม่ือมีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนท่ีเหมำะสมท่ีก ำหนดโดย
กฎหมำยและข้อบังคับของประเทศ รวมถึงกำรสอบสวนของประชำชนตำมควำมเหมำะสม ซ่ึงจะ
ให้โอกำสในกำรเป็นตัวแทนของประชำชนท่ีเก่ียวข้องอย่ำงมีประสิทธิผล (มำตรำ 16) 

CFS-RAI 
หลกัการ 

กำรลงทุนอย่ำงมีควำมรับผิดชอบในระบบกำรเกษตร และอำหำรควร... รวมโครงสร้ำงกำรก ำกับ
ดูแลกระบวนกำร กำรตัดสินใจ ท่ีครอบคลมุและโปร่งใส...ผ่ำน ...กำรปรึกษำหำรือท่ีมีประสิทธิภำพ
และมีควำมหมำยกับชนพืน้เผ่ำเมืองผ่ำนสถำบันตัวแทนของพวกเขำเพ่ือท่ีจะได้รับ FPIC ของพวก
เขำภำยใต้ปฏิญญำสหประชำชำติว่ำด้วยสิทธิของชนเผ่ำพืน้เมืองและเก่ียวกับเร่ืองส ำหรับต ำแหน่ง
เฉพำะและควำมเข้ำใจของแต่ละรัฐ (หลักกำร 9) 
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มาตรฐาน ขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบั FPIC 

VGGT รัฐและฝ่ำยอ่ืนๆ ควรปรึกษำหำรือด้วยเจตนำดีกับชนเผ่ำพืน้เมืองก่อนท่ีจะเร่ิมโครงกำรใดๆ หรือ
ก่อนกำรเลือกใช้และด ำเนินมำตรกำรทำงกฎหมำยหรือกำรบริหำรท่ีมีผลต่อทรัพยำกรท่ีชุมชนถือ
สิทธ์ิ โครงกำรดังกล่ำวควรอยู่บนพืน้ฐำนของกำรปรึกษำหำรือกับชนพืน้เผ่ำเมืองท่ีมีควำมหมำย
ผ่ำนสถำบันตัวแทนของพวกเขำเพ่ือท่ีจะได้รับ FPIC ของพวกเขำภำยใต้ปฏิญญำสหประชำชำติว่ำ
ด้วยสิทธิของชนเผ่ำพืน้เมืองและเก่ียวกับเร่ืองส ำหรับต ำแหน่งเฉพำะและควำมเข้ำใจของแต่ละรัฐ 
(ย่อหน้ำ 9.9) 
ในกรณีของชนพืน้เมืองและชุมชนของพวกเขำ รัฐควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำกำรด ำเนินกำรท้ังหมด
สอดคล้องกับพันธกรณีท่ีมีอยู่ภำยใต้กฎหมำยในประเทศและระหว่ำงประเทศและโดยค ำนึงถึงข้อ
ผูกมัดโดยสมัครใจภำยใต้ตรำสำรระดับภูมิภำคและระหว่ำงประเทศเก่ียวข้องรวมท้ังตำมควำม
เหมำะสมจำกอนุสัญญำ ILO ฉบับท่ี 169 เก่ียวกับชนเผ่ำพืน้เมืองและชนเผ่ำในประเทศเอกรำชและ
ปฏิญญำสหประชำชำติว่ำด้วยสิทธิของชนเผ่ำพืน้เมือง (ย่อหน้ำท่ี 12.7) 

Akwe: 
แนวทาง Kon 

ในกำรด ำเนินกำรประเมินผลกระทบทำงวัฒนธรรมควรพิจำรณำควำมรู้ นวัตกรรม และ
แนวทำงปฏิบัติแบบดั้งเดิมด้วย... ในกรณีท่ีมีกำรเปิดเผยควำมลับและหรือควำมรู้อัน
ศักด์ิสิทธ์ิ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำกำรประเมินผลกระทบนีไ้ด้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำ
และมีมำตรกำรป้องกันท่ีเหมำะสม (ย่อหน้ำท่ี 29) 
ข้อควรพิจำรณำท่ัวไปต่อไปนีค้วรน ำมำพิจำรณำเม่ือด ำเนินกำรประเมินผลกระทบ
ส ำหรับกำรพัฒนำท่ีเสนอใช้หรือท่ีมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อสถำนท่ีศักด์ิสิทธ์ิ และ
บนดินแดนและน่ำนน ำ้ท่ีชุมชนของชนเผ่ำพืน้เมืองและท้องถ่ินครอบครองหรือใช้ตำม
ประเพณี 
• ควำมยินยอมท่ีรับรู้ล่วงหน้ำของชุมชนของชนเผ่ำพืน้เมืองและชุมชนท้องถ่ินท่ี

ได้รับผลกระทบ: ในกรณีท่ีระบอบกำรปกครองทำงกฎหมำยของประเทศต้อง
ได้รับควำมยินยอมท่ีรับรู้ล่วงหน้ำจำกชุมชนของชนเผ่ำพืน้เมืองและชุมชนท้องถ่ิน 
ขั้นตอนกำรประเมินควรพิจำรณำว่ำได้รับควำมยินยอมท่ีรับรู้ล่วงหน้ำน้ันแล้ว
หรือไม่ ควำมยินยอมท่ีได้รับแจ้งล่วงหน้ำซ่ึงสอดคล้องกับขั้นตอนต่ำงๆ ของ
กระบวนกำรประเมินผลกระทบควรค ำนึงถึงสิทธิ ควำมรู้ นวัตกรรม และแนว
ปฏิบั ติของชุมชนชองชนเผ่ำพื้นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน  กำรใช้ภำษำและ
กระบวนกำรท่ีเหมำะสม กำรจัดสรรเวลำท่ีเพียงพอ และกำรให้ข้อมูลท่ีแม่นย  ำ เป็น
จริง และถูกต้องตำมกฎหมำย กำรแก้ไขข้อเสนอกำรพัฒนำแรกเร่ิมจะต้องได้รับ
ควำมยินยอมท่ีได้รับแจ้งล่วงหน้ำเพ่ิมเติมจำกชุมชนของชนเผ่ำพืน้เมืองและชุมชน
ท้องถ่ินท่ีได้รับผลกระทบ (ย่อหน้ำ 53) 

• กำรเป็นเจ้ำของ กำรปกป้องและควบคุมควำมรู้ดั้งเดิม นวัตกรรม และแนวทำง
ปฏิบัติและเทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนกำรประเมินผลกระทบด้ำนวัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อม และสังคม…ควรใช้ควำมรู้ดังกล่ำวโดยได้รับควำมยินยอมท่ีได้รับแจ้ง
ล่วงหน้ำจำกเจ้ำของควำมรู้ดั้งเดิมน้ันก่อนเท่ำน้ัน (ย่อหน้ำ 60) 
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มาตรฐาน ขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบั FPIC 

IFC 
มาตรฐานการ
ปฏิบติังาน 

ไม่มีค ำจ ำกัดควำมของ FPIC ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล (…) FPIC สร้ำงและขยำย
กระบวนกำรของกำรให้ค ำปรึกษำและกำรมีส่วนร่วมท่ีได้รับข้อมูลตำมท่ีอธิบำยไว้ใน
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 1 และจะจัดตั้งขึน้โดยกำรเจรจำโดยสุจริตระหว่ำงผู้ใช้บริกำรและ
ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบของชนเผ่ำพื้นเมือง ผู้ ใช้บริกำรจะบันทึก (๑) กระบวนกำรท่ี
ยอมรับร่วมกันระหว่ำงลูกค้ำและชุมชนท่ีได้รับผลกระทบของชนเผ่ำพืน้เมืองและ (๒) 
หลักฐำนข้อตกลงระหว่ำงท้ังสองฝ่ำยอันเป็นผลของกำรเจรจำ FPIC ไม่จ ำเป็นต้องมีควำม
เป็นเอกฉันท์และอำจท ำได้แม้ในขณะท่ีบคุคลหรือกลุ่มในชุมชนไม่เห็นด้วยอย่ำงชัดเจน 
ชุมชนของชนเผ่ำพืน้เมืองท่ีได้รับผลกระทบอำจมีควำมเปรำะบำงอย่ำงย่ิงต่อกำรสูญเสีย
ควำมแปลกแยกหรือกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกท่ีดินของตนและกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
ทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม ในกำรรับรู้ถึงควำมเปรำะบำงนี ้ผู้ใช้บริกำรจะได้รับ FPIC 
ของชุมชนชนเผ่ำพืน้เมืองท่ีได้รับผลกระทบในสถำนกำรณ์ต่อไปนี ้

• ผลกระทบต่อท่ีดินและทรัพยำกรธรรมชำติขึน้อยู่ กับควำมเป็นเจ้ำของดั้งเดิมหรือ
ภำยใต้กำรใช้งำนตำมประเพณี 

• กำรย้ำยถ่ินฐำนของชนเผ่ำพืน้เมืองออกจำกท่ีดินและแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติขึน้อยู่
กับกรรมสิทธ์ิดั้งเดิมหรือภำยใต้กำรใช้งำนตำมประเพณี  โดยผู้ใช้บริกำรจะพิจำรณำ
กำรออกแบบโครงกำรทำงเลือกท่ีเป็นไปได้เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรย้ำยถ่ินฐำนของชนเผ่ำ
พืน้เมืองจำกท่ีดินและทรัพยำกรธรรมชำติท่ีเป็นของชุมชน โดยขึน้อยู่กับกรรมสิทธ์ิ
ดั้งเดิมหรือภำยใต้กำรใช้งำนตำมประเพณี หำกไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรย้ำยถ่ินฐำน
ดังกล่ำวได้ ผู้ใช้บริกำรจะไม่ด ำเนินกำรกับโครงกำรเว้นแต่จะได้รับ FPIC 

• มรดกทำงวัฒนธรรมท่ีส ำคัญ โดยในกรณีท่ีไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงผลกระทบของ
โครงกำรท่ีส ำคัญต่อมรดกทำงวัฒนธรรมท่ีส ำคัญได้ ผู้ใช้บริกำรจะได้รับ FPIC ของ
ชุมชนชนเผ่ำพืน้เมืองท่ีได้รับผลกระทบ ในกรณีท่ีโครงกำรเสนอให้ใช้มรดกทำง
วัฒนธรรมรวมถึงควำมรู้ นวัตกรรม หรือแนวทำงปฏิบัติของชนเผ่ำพืน้เมืองเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทำงกำรค้ ำผู้ ใช้บริกำรจะ...ได้รับ FPIC ของชุมชนชนเผ่ำพืน้เมืองท่ี
ได้รับผลกระทบ 

* ปฏิญญาปี 2007  เป็นเอกสารท่ีไม่มีผลผูกพนัทางกฎหมายซ่ึงไดรั้บการรับรองโดยสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยมี 143 ประเทศท่ีเห็น
ดว้ย 4 ประเทศท่ีต่อตา้นและ 11 ประเทศงดออกเสียง อนัเป็นการแสดงเจตนาทางการเมืองของพวกเขา 

** อนุสัญญาปี 1989 น้ีมีผลผูกพนักบั 22 ประเทศท่ีให้สัตยาบนั การน าไปใชภ้ายใน ILO แสดงถึงความเห็นพอ้งกนัระหว่างภาคส่วนองค์กร
ไตรภาคีของ ILO เก่ียวกบัสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและชนเผ่า และความรับผิดชอบของรัฐบาลในการปกป้องสิทธิเหล่าน้ี รากฐานของ
อนุสัญญาน้ี ไดแ้ก่ การเคารพวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง การยอมรับสิทธิในท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิของ
พวกเขาในการก าหนดการล าดบัความส าคญัของการพฒันาของตนเอง โดยมีหลกัการส าคญัคือการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม 
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หมายเหตุภาคผนวก ข. 

1. ตราสารระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนเผ่าพ้ืนเมือง ไดแ้ก่ UNDRIP และอนุสัญญา ILO ฉบบัท่ี 169 UNDRIP 
แนะน าให้รัฐปรึกษาและร่วมมือกบัชนเผ่าพ้ืนเมืองท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง FPIC ของตนในหลายๆ สถานการณ์ 
รวมถึงโครงการท่ีส่งผลกระทบต่อท่ีดินและดินแดนหรือทรัพยากรอ่ืนๆ (มาตรา 19 และ 32) อนุสัญญา ILO 
หมายเลข 169 ซ่ึงมีผลผูกพนัตามกฎหมายส าหรับประเทศต่างๆ ท่ีได้ให้สัตยาบนัต่ออนุสัญญา ตอ้งมีฝ่ายรัฐเพ่ือ
ปรึกษาหารือกบัชนเผ่าพ้ืนเมืองดว้ยวตัถุประสงคใ์นการเขา้ถึงขอ้ตกลงหรือการยินยอมในมาตรการท่ีเสนอ (มาตรา 
6) ส าหรับแนวปฏิบติัเก่ียวกบับทบญัญติัของอนุสัญญาเก่ียวกบัความยินยอม ดูคู่มือ ILO ส าหรับ ILO Tripartite 
Constituents - Understanding the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) (2013) หน่วยงาน
อ่ืนๆ ของสหประชาชาติโตแ้ยง้ว่ามาตรฐานระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั FPIC ใช้กบัผูด้  าเนินการท่ีไม่ใช่รัฐอยา่ง
เท่าเทียมกนั โดยหน่วยงานเหล่าน้ีรวมถึงเวทีถาวรของสหประชาชาติเก่ียวกบัปัญหาชนเผ่าพ้ืนเมือง คณะท างานของ
สหประชาชาติเก่ียวกบัปัญหาสิทธิมนุษยชนและบริษทัขา้มชาติ และกิจการธุรกิจอ่ืนๆ ผูร้ายงานพิเศษดา้นสิทธิของ
ชนเผ่าพ้ืนเมือง กลไกผูเ้ช่ียวชาญของสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง และสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติหลายส่วน 

2. FAO ,  “Respecting free, prior and informed consent – practical guidance for governments, companies, NGOs, 
indigenous peoples and local communities in relation to land acquisition” (2014),  น. 7,   www.fao.org/3/a-i3496e.pdf   

3. ‘Principles and criteria for the production of sustainable palm oil’ ซ่ึงรับรองโดยคณะกรรมการบริหาร RSPO และ
ได้รับการยอมรับในท่ีประชุมวิสามญัโดยสมาชิก RSPO เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2556 ระบุว่าการใช้ท่ีดินเพ่ือ
ปาลม์น ้ามนัไม่ไดท้  าให้กฎหมายจารีตประเพณีเส่ือมลง หรือสิทธ์ิของผูใ้ช้ของผูใ้ชร้ายอ่ืนโดยไม่ไดรั้บฉันทานุมติัท่ี
ไดรั้บการรับรู้ บอกแจง้ล่วงหนา้และเป็นอิสระ (หลกัการ 2.3.) ในฐานะตวับ่งช้ี ควรมีส าเนาของขอ้ตกลงการเจรจาท่ี
มีรายละเอียดกระบวนการของ FPIC และรวมถึง ก) หลกัฐานท่ีแสดงว่าแผนไดรั้บการพฒันาผ่านการปรึกษาหารือ
และการพูดคุยกบักลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งหมดในชุมชน และขอ้มูลดงักล่าวไดถู้กจดัเตรียมให้กบัทุกกลุ่มท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนท่ีจะตอ้งน าไปใช้ในการตดัสินใจ ข) หลกัฐานท่ีแสดงว่า บริษทัไดเ้คารพ
การตัดสินใจของชุมชนในการให้หรือระงับความยินยอมในการด าเนินการในเวลาท่ีมีการตัดสินใจคร้ังน้ี   
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