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1.

ถุงมือของเซมเพอริทใช้ในโรงพยาบาลในฟินแลนด์

เซมเพอริท(Semperit) บริษัทจากประเทศออสเตรีย
เป็ นหนึ่ งในผู้ผลิตถุงมือที่ ใช้ ในทางการแพทย์ชัน
้ นํ า
ของโลก ถุงมือยางธรรมชาติและไนไทรล์ของเซม
เพอริทผลิตที่ประเทศไทยในโรงงานที่เซมเพอริท
เป็ นเจ้าของร่วมกับศรีตรังกรุป๊ (ประเทศไทย) กลุ่ม
โรงงานของเซมเพอริทและศรีตรังกรุป๊ มี โรงงานสาม
แห่ง เรียกว่าสยามเซมเพอร์เมด และตัง้ อยู่ชานเมือง
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในภาคใต้ของไทย สยาม
้ ที่อุตสาหกรรมยางพารา
เซมเพอร์เมดตัง้ อยู่ ในพืน
ท่ามกลางสวนยางและโรงงานผลิตภัณฑ์ยางจํานวน
มาก บริษัทคิมเบอร์ลี คลาร์กของสหรัฐฯ (Kimberly
Clark) ที่ผลิตถุงมือยางด้วยเช่นกัน ก็ตงั ้ อยู่ ใกล้ๆ
โรงงานของสยามเซมเพอร์เมด

ในงานวิจัยเกี่ยวกับถุงมือยางธรรมชาติที่
ฟิ นน์ วอ็ ทช์(Finnwatch)เผยแพร่ ในปี 2555 วันเมด
ยืนยันว่าผู้รบั เหมาช่วงงานของตนปฏิบัตติ ามหลัก
จริยธรรมอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องเคารพสิทธิมนุ ษย
ชนและอนุ สัญญาหลักทัง้ หมดขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO)2
ทว่าจากการวิจัยภาคสนามของฟิ นน์ วอ็ ทช์ครัง้ ใหม่
นี ้ ดูเหมือนว่าอุดมคติเหล่านี ้จะไม่ ได้รบั การปฏิบัติ ใน
โรงงานของสยามเซมเพอร์เมดในประเทศไทย

โรงงานอีกแห่งหนึ่ งที่เล็กกว่าของสยามเซมเพอร์เมด
ตัง้ อยู่ท่จี ังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางทิศเหนื อของจังหวัด
สงขลาแต่ยังอยู่ ในภาคใต้ของไทย โรงงานแห่งนี ้ ไม่
ได้รบั การศึกษาในรายงานฉบับนี ้ จากข้อมูลของเซม
เพอริท คนงาน 70% ของบริษัททํางานในทวีปเอเชีย
ส่วนใหญ่ ในประเทศไทย1

ราชอาณาจักรไทย

สงขลา

1

เซมเพอริท, http://www.semperitgroup.com/en/

about-us/sustainable-company-management/fairworking-conditions/ (เข้าถึงเมื่อ 21.3.2014)
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2

ฟินน์ว็อทช์, Lapsityövoimaa ja vaarallisia kemikaaleja, ดูได้ที ่(เฉพาะภาษาฟินนิช): http://ﬁnnwatch.org/
images/ﬁnnwatch%20luonnonkumi%20web.pdf
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วันเมดออย (One Med Oy) เป็ นผู้วางตลาดถุงมือ
ของเซมเพอริทในฟิ นแลนด์ ซึ่งมีการใช้ถุงมือของ
บริษัทนี ้ตามโรงพยาบาลรัฐในภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ ในปี 2557 ถุงมือของเซมเพอริทถูกใช้ ใน
โรงพยาบาลรัฐในภูมิภาค South Karelia, Kainuu,
Länsi-Pohja, Satakunta และ Lapland เป็ นต้น

2.

เซมเพอริทนิ่งเฉยต่อคําเตือน

ฟิ นน์ วอ็ ทช์ ได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการทํางานที่
ย่ําแย่ ในโรงงานของสยามเซมเพอร์เมดเมื่อปลาย
ปี 2556 ฟิ นน์ วอ็ ทช์ ได้รบี ติดต่อเซมเพอริทและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานตามที่ ได้รบั
รายงาน โดยเรียกร้องให้บริษัททําการสอบสวนข้อกล่าว
หาร้ายแรงต่างๆ ที่มีตอ่ สยามเซมเพอร์เมด
เซมเพอริทตอบต่อการสื่อสารของฟิ นน์ วอ็ ทช์ แต่ส่วน
ใหญ่สนใจแต่ประเด็นว่าใครเป็ นคนติดต่อคนงานหรือ
ทําการสัมภาษณ์ ในโรงงานและทางโรงงานได้อนุ ญาต
ให้ทําการสัมภาษณ์ นั้นหรือไม่ เซมเพอริทไม่ ได้ ให้ข้อ
มูลแก่ฟินน์ วอ็ ทช์วา่ พวกเขาจะจัดการกับข้อกล่าวหา
ร้ายแรงที่มีตอ่ สยามเซมเพอร์เมดอย่างไร
ปลายเดือนมกราคม 2557 นั กวิจัยท้องถิ่นที่ช่วยงาน
ฟิ นน์ วอ็ ทช์รายงานว่าไม่มีการปรับปรุงสภาพการ
ทํางานของแรงงานในสยามเซมเพอร์เมด เนื่ องจาก
ไม่ปรากฏความคืบหน้ าใดๆ จากการสื่อสารที่ ไม่เปิ ด
เผยต่อสาธารณะ ฟิ นน์ วอ็ ทช์จึงตัดสินใจดําเนิ นการ
วิจัยภาคสนามเกี่ยวกับสภาพการทํางานในโรงงาน
ในระหว่างการวิจัยภาคสนามในเดือนมกราคม 2557 มี
การสัมภาษณ์ คนงาน 18 คนโดยนั กวิจัยท้องถิ่นของ
ฟิ นน์ วอ็ ทช์ มีการบันทึกการสัมภาษณ์ ทงั ้ หมดและมี
การรวบรวมหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับสภาพการทํางาน
รวมถึงบัตรประจําตัวคนงาน ภาพถ่ายจากภายใน

โรงงานและเอกสารจากป้ ายประกาศของโรงงาน คน
งานที่ถูกสัมภาษณ์ ทุกคนเป็ นแรงงานข้ามชาติจาก
เมียนมาร์ที่ทํางานในแผนกบรรจุหีบห่อของสยามเซม
เพอร์เมด โดยมีหน้ าที่รดี พับถุงมือแล้วบรรจุลงกล่อง
นอกจากถุงมือยี่ห้อของเซมเพอริทเองคือเซมเพอร์
แคร์(Sempercare)กับเซมเพอร์การ์ด(Semperguard)
แล้ว โรงงานสยามเซมเพอร์เมดยังผลิตและบรรจุ
หีบห่อถุงมือยี่ห้อแมริ โกลด์(Marigold) เซ็นซิ
แคร์(Sensicare) และฟิ ตการ์ด(Fitguard)อีกด้วย
การวิจัยภาคสนามมีข้อบ่งชีอ้ ย่างหนั กแน่ นว่ามีการ
ละเมิดกฎหมายสิทธิแรงงานระหว่างประเทศและของ
ประเทศไทยในโรงงานของสยามเซมเพอร์เมด
ความเห็นของเซมเพอริทที่มีตอ่ รายงานของ
ฟิ นน์ วอ็ ทช์มีดงั ปรากฏในตอนท้ายรายงานในบท
ที่ 10 ฟิ นน์ วอ็ ทช์ยังเสนอคําแถลงอย่างเป็ นทางการ
ของเซมเพอริทฉบับเต็มในภาคผนวกที่ 1 เซมเพ
อริทได้ปฏิเสธผลการวิจัยภาคสนามทัง้ หมดและตอบ
้ ๆ ต่อข้อค้นพบบางส่วน จาก
เป็ นเพียงประโยคสัน
ถ้อยคําของเซมเพอริท ข้อมูลที่รวบรวมจากการ
สัมภาษณ์ คนงานนั ้นเป็ น “การคาดการณ์ และคําเล่า
ลือ” บริษัทแสดงการคัดค้านอย่างแข็งขันต่อการเผย
แพร่รายงานวิจัยของฟิ นน์ วอ็ ทช์เกี่ยวกับสภาพคนงาน
ในโรงงานของสยามเซมเพอร์เมด
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ไม่มีการจ่ายตามค่าแรงขั้นต่ําและคนงานถูกบังคับ
ให้ต้องทํางานล่วงเวลา

3.

การวิจัยภาคสนามที่ ได้รบั มอบหมายจากฟิ นน์ วอ็ ทช์นี้
พบว่าคนงานในโรงงานสยามเซมเพอร์เมดถูกบังคับ
ให้ตอ้ งทํางานมากเกินไปหลายชั่วโมงและไม่สามารถ
กําหนดจํานวนชั่วโมงทํางานของตนเองในแต่ละวันได้
การทํางานที่สยามเซมเพอร์เมดแบ่งเป็ นสามกะและมี
รายงานว่าทุกกะล้วนมีปัญหาเรือ่ งระยะเวลาการทํางาน
ที่ยาวนานเกินไป ตัวอย่างเช่น คนงานแผนกบรรจุ
หีบห่อที่ทํางานกะเช้ารายงานว่าเพื่อทีจ่ ะทํายอดให้ ได้
ตามเป้ าในแต่ละวัน พวกเขาเริม่ งานเวลา 4.30 น.ใน
แต่ละวัน อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ ได้รบั อนุ ญาตให้
ตอกบัตรทํางานจนกว่าจะถึงเวลาเริม่ ทํางานอย่างเป็ น
ทางการราว 7 น.
เห็นได้ชัดว่าการสื่อสารระหว่างฟิ นน์ วอ็ ทช์และเซม
เพอริทนั ้นเกิด “ผล” เนื่ องจากคนงานที่ ให้สัมภาษณ์
บอกนั กวิจัยท้องถิ่นของฟิ นน์ วอ็ ทช์ ในภายหลังว่า
ฝ่ ายบริหารจัดการโรงงานได้เริม่ ปฏิเสธไม่ ให้พวกเขา
เข้าไปในโรงงานก่อนเวลา 6 น.ของแต่ละวัน แต่ ใน
ขณะเดียวกัน คนงานก็ถูกบอกว่าคนที่ทํางานไม่ ได้
ตามเป้ า 8 ชั่วโมงจะถูกไล่ออกในเดือนเมษายน 2557
บัตรประจําตัวของคนงานถูกผู้คมุ งานยึดไปโดยจะ
เก็บไว้จนกว่าคนงานจะทํางานได้ตามเป้ า จากปากคํา
ของผู้ ให้สัมภาษณ์ (ยกตัวอย่าง) ตัง้ แต่กะเช้า คนงาน
อาจได้ออกจากโรงงานประมาณ 6 โมงเย็นในแต่ละวัน
หากคนงานออกจากโรงงานโดยไม่รดู บัตรประจําตัว ก็
จะเสียค่าแรงสําหรับวันนั ้นไปทัง้ วัน
จากการให้สัมภาษณ์ ของคนงาน มีการตัง้ เป้ าการ
้ ในปี 2556 หลังจาก
ทํางานที่เข้มงวดและเพิ่มขึน
ค่าแรงขัน
้ ต่าํ เพิ่มเป็ น 300 บาททั่วประเทศ ในการร้อง
เรียนอย่างเป็ นทางการต่อเจ้าหน้ าที่ท้องถิ่น คนงาน
สยามเซมเพอร์เมดบางส่วนระบุวา่ พวกเขาถูกบังคับให้
ต้องบรรจุถุงมือให้ ได้ 14 หีบถึงจะเลิกงานได้ คนงาน
ที่เรียกร้องค่าแรงล่วงเวลาถูกไล่ออก
คนงานที่ ให้สัมภาษณ์ บอกว่า เป้ าการทํางานที่ โรงงาน
กําหนดนั ้นแตกต่างไปตามชนิ ดถุงมือและขนาดของ
หีบ ในหีบหนึ่ งจะมีกล่องถุงมืออย่างน้ อยหลายสิบ
กล่อง
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นอกจากนี ้ มีรายงานว่าคนงานของสยามเซมเพอร์
เมดถูกห้ามไม่ ให้มีช่วงเวลาพักตามที่กฎหมายกําหนด
ตามกฎหมายไทย คนงานควรได้พักอย่างน้ อยหนึ่ ง
ชั่วโมงในระหว่างการทํางานแปดชั่วโมงของแต่ละวัน
นอกจากนี ้ ควรต้องมีการหยุดพักอย่างน้ อย 20 นาที
้ ไป
ก่อนเริม่ การทํางานล่วงเวลาที่ ใช้เวลาสองชั่วโมงขึน
ดังที่ปรากฏชัดเจนในระหว่างการวิจัยภาคสนาม คน
งานในสยามเซมเพอร์เมดไม่สามารถหยุดพักได้และ
ในช่วงการทํางาน 13 ชั่วโมงในแต่ละวันจะได้พักทาน
ข้าวเที่ยงที่มักเป็ นเวลาไม่เกินครึง่ ชั่วโมงเนื่ องจากคน
งานต้องรีบร้อนกินข้าวและกลับมาทํางานเพื่อทําให้ ได้
ตามเป้ า
ดังนั ้น รายได้ของคนงานจึงอยู่ระหว่าง 300 ถึง 400
บาท (7–9 ยูโร) สําหรับการทํางาน 13 ชั่วโมงต่อวัน
แทนที่จะได้รบั ค่าแรงขัน
้ ต่าํ (300 บาทต่อการทํางาน
วันละ 8 ชั่วโมง) และค่าแรงล่วงเวลาตามกฎหมาย
(56 บาทต่อชั่วโมง) คนงานที่สยามเซมเพอร์เมดได้
รับค่าแรงในอัตราที่ ไม่เป็ นระบบชัดเจน คนงานที่ ให้
สัมภาษณ์ ระบุวา่ พวกเขาไม่เข้าใจหลักการและตัวเลข
อัตราค่าแรงที่ ไม่เป็ นระบบอย่างนี ้เนื่ องจากไม่เคยมี
การอธิบายหรือชีแ้ จงให้พวกเขาเข้าใจ
ในระหว่างการวิจัยภาคสนาม คนงานในสยามเซมเพ
อร์เมดไม่ ได้รบั สลิปค่าแรงหรือสัญญาจ้างงาน มีการ
ประกาศค่าแรงบนกระดานของโรงงานแต่ตวั เลขบน
กระดานแตกต่างจากตัวเลขที่ โอนเข้าบัญชีธนาคาร
ของคนงาน ชัดเจนว่าค่าแรงที่ประกาศบนกระดาน
ของโรงงานนั ้นไม่รวมส่วนที่หักเป็ นค่าที่พักและ
เอกสารต่างๆ
หลังจากฟิ นน์ วอ็ ทช์ ให้ข้อมูลแก่เซมเพอริทเกี่ยวกับ
ข้อค้นพบจากภาคสนาม คนงานก็ถูกบอกให้ลงลายมือ
ชื่อในสัญญาจ้างงานในภาษาพม่า ฟิ นน์ วอ็ ทช์ ได้รบั
สําเนาสัญญาดังกล่าวมาหนึ่ งฉบับเมื่อไม่นานมานี ้และ
พบว่ามีการลงวันเวลาในการลงลายมือชื่อผิด (เช่น ปี
2554) ชัดเจนว่า มีการลงวันเวลาผิดในสัญญาจ้างงาน
เพื่อจะให้ดเู หมือนว่าสัญญามีการลงลายมือชื่อในตอน
เริม่ การจ้างงาน อย่างไรก็ตาม ค่าแรงรายวันในสัญญา
ที่ระบุปี 2554 ที่ฟินน์ วอ็ ทช์ ได้รบั นั ้นคือ 300 บาท
ซึ่งเป็ นค่าแรงขัน
้ ต่าํ ตามกฎหมายที่เพิ่งเริม่ เมื่อต้นปี
2556

มีรายงานว่าคนงานไม่ ได้รบั อนุ ญาตให้มีวน
ั หยุดประจํา
ปี และนอกจากนี ้ก็มักจะถูกห้ามหยุดในวันหยุดราชการ
ด้วย คนงานที่ ให้สัมภาษณ์ ระบุวา่ คนงานไม่ ได้รบั
ค่าแรงเป็ นสองเท่าตามกฎหมายสําหรับการทํางานใน
วันหยุดราชการ
คนงานหลายคนยังระบุดว้ ยว่าสยามเซมเพอร์เมดไม่
จ่ายค่าแรงให้ ในช่วงลาป่ วย แม้กระทั่งคนงานจะมี
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลก็ตาม นอกจากนี ้ คน
งานบางส่วนรายงานว่าผู้คมุ งานไม่อนุ ญาตให้คนงานที่
ป่ วยกลับบ้านในระหว่างการทํางาน
ด้วยแรงกดดันต่างๆ เหล่านี ้ มีคนงานที่ ให้สัมภาษณ์
้ ที่ โรงงานสยามเซม
เพียงไม่กี่คนที่ ได้ออกไปนอกพืน
เพอร์เมดในช่วงปี ที่ผ่านมา เนื่ องมาจากชั่วโมงการ
ทํางานที่ยาวนานและไม่เป็ นธรรมและการต้องทํางาน
ในวันหยุด จริงๆ แล้ว คนงานในแผนกบรรจุหีบห่อ
ของโรงงานถูกจํากัดให้ตอ้ งอยู่ภายในบริเวณโรงงานวัน
แล้ววันเล่า คนงานที่มีส่วนร่วมในการวิจัยภาคสนามนี ้
บอกนั กวิจัยของฟิ นน์ วอ็ ทช์วา่ พวกเขาเหนื่ อยล้า อยาก
้ ลง
มีวน
ั หยุดและเวลาการทํางานที่สัน

3.1 การเลิกจ้างอย่างผิดกฎหมาย
จากการให้สัมภาษณ์ ของคนงาน สยามเซมเพอร์เมด
กําลังดําเนิ นการเลิกจ้างอย่างผิดกฎหมายและมัก
ไล่คนงานข้ามชาติออกจากงานอย่างผิดกฎหมายอยู่
เรือ่ ยๆ ไปเป็ นจํานวนมาก คนงานที่ถูกไล่ออกไม่ ได้
รับค่าชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายไทย นอกจาก
นี ้ มีรายงานว่ามีคนงานกําลังถูกไล่ออกโดยไม่มีเหตุผล
ที่ชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ไม่นานมานี ้ มีคน
งานถูกไล่ออกเนื่ องจากหยุดงานไปหนึ่ งวันในวันหยุด
ราชการ

แล้ว พวกเขาจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ และ
ยังระบุอีกด้วยว่าการที่แรงงานข้ามชาติ ไม่เข้าใจเนื ้อหา
ในจดหมายลาออกที่เขียนในภาษาที่พวกเขาไม่เข้าใจ
นั ้นไม่เป็ นประเด็นสําคัญ
คําร้องเรียนของคนงานยังกล่าวถึงค่าแรงและชั่วโมง
การทํางานที่สยามเซมเพอร์เมดที่ ไม่เป็ นไปตาม
กฎหมาย แต่เจ้าหน้ าที่ก็ ไม่ ได้สอบสวนประเด็นเหล่า
นี ้อย่างเป็ นเรือ่ งเป็ นราว เนื่ องด้วยข้อจํากัดทางภาษา
และการเงิน จึงเป็ นเรือ่ งที่ยากมากสําหรับแรงงานข้าม
ชาติที่จะอุทธรณ์ การตัดสินใจดังกล่าวกับศาลแรงงาน
จังหวัดสงขลาและด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการโต้แย้งการไล่
ออกของคนงานเหล่านั ้น
คนงานในแผนกบรรจุหีบห่อระบุในการให้สัมภาษณ์
ว่าเหตุผลหลักอันหนึ่ งในการไล่คนงานออกอย่างไม่
ชอบด้วยกฎหมายคือว่าเจ้าหน้ าที่ทรัพยากรมนุ ษย์
ของบริษัทต้องการได้คา่ ธรรมเนี ยมการสมัครงานจาก
แรงงานข้ามชาติรายใหม่ที่เรียกเก็บในราคาแพง ค่า
สมัครงานที่เรียกเก็บจากคนงานใหม่ที่สยามเซมเพอร์
เมดในปัจจุบันอยู่ ในราว 9,000 บาท (200 ยูโร) และ
แรงงานข้ามชาติ ใหม่ทงั ้ หมดต้องจ่ายเพื่อจะได้งานทํา
ในโรงงานแห่งนี ้

นอกจากนี ้ คนงานที่มีส่วนร่วมในการวิจัยภาคสนาม
ครัง้ นี ้ระบุวา่ สยามเซมเพอร์เมดไม่ ได้ออกเอกสาร
ที่เรียกว่าใบแจ้งออกให้กับคนงานที่ถูกไล่ออก ซึ่ง
ทําให้พวกเขาหางานใหม่ ได้ยาก เอกสารดังกล่าวคือ
จดหมายลาออกอย่างเป็ นทางการที่แรงงานข้ามชาติ
จําเป็ นต้องใช้สําหรับการหางานใหม่ตามกฎหมาย

3.2 การหักค่าแรงอย่างผิดกฎหมายสําหรับค่าใบ
อนุญาตทํางานและที่พัก
นอกจากค่าธรรมเนี ยมในการสมัครงานราคาแพงแล้ว
นั กวิจัยของฟิ นน์ วอ็ ทช์พบว่าแรงงานข้ามชาติคน
ใหม่ๆ ที่สยามเซมเพอร์เมดต้องจ่ายเงินจํานวนมาก
สําหรับเอกสารต่างๆ ตัง้ แต่ ใบอนุ ญาตทํางานและวีซา
ไปจนถึงการต่ออายุหนั งสือเดินทาง ค่าใช้จ่ายสําหรับ
เอกสารต่างๆ และค่าสมัครงานถูกหักจากค่าแรงของ
คนงานโดยตรง ดังนั ้น จึงมีการหักเงินเป็ นจํานวน
มากจากค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการต่างๆ ก็
แพงกว่าที่เป็ นจริง 3 ถึง 4 เท่า ยิ่งกว่านี ้ คนงานแทบ
ไม่รคู้ า่ ใช้จ่ายจริงสําหรับเอกสารต่างๆ ที่พวกตนต้อง
จ่ายไป เนื่ องจากไม่เคยได้รบั ใบเสร็จใดๆ เลยเวลาจ่าย
เงิน

คนงานบางส่วนที่ถูกสยามเซมเพอร์เมดไล่ออกอย่าง
ผิดกฎหมายได้ ไปร้องเรียนกับเจ้าหน้ าที่คมุ้ ครอง
แรงงานของไทยในเดือนธันวาคม 2556 แต่คาํ ร้องถูก
ปฏิเสธโดยสํานั กงานคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสงขลา
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สํานั กงานดังกล่าวตัดสิน
ว่าเนื่ องจากคนงานได้ลงลายมือชื่อในจดหมายลาออก

แม้วา่ คนงานที่ ให้สัมภาษณ์ ทงั ้ หมดระบุวา่ พวกเขา
ต้องจ่ายค่าใบอนุ ญาตทํางานเป็ นประจํา แต่มี ไม่กี่
คนเท่านั ้นที่ ได้รบั ใบเสร็จสําหรับใบอนุ ญาตทํางาน
คนงานระบุวา่ เอกสารสําคัญเหล่านี ้ถูกบริษัทเก็บไว้
กฎหมายไทยระบุชัดว่าการยึดใบอนุ ญาตทํางานหรือใบ
เสร็จต้นฉบับเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมาย
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3.3 มีเด็กทํางานในโรงงานโดยใช้
หนังสือเดินทางปลอม?
คนงานระบุวา่ มีเด็กและเยาวชนทํางานในโรงงาน
สยามเซมเพอร์เมด ผู้ ให้สัมภาษณ์ บอกว่ามีเยาวชน
อายุ 15 ถึง 17 ปี ทํางานเต็มเวลาในโรงงาน รวมถึงกะ
กลางคืนด้วย ในประเทศไทย การใช้แรงงานเยาวชน
อายุ 15 ถึง 17 ปี ทํางานล่วงเวลา ทํางานในสภาพที่
อันตรายหรือทํางานในเวลากลางคืน เป็ นการกระทํา
ที่ผิดกฎหมาย ดังนั ้น คนงานบอกฟิ นน์ วอ็ ทช์วา่
เยาวชนที่ทํางานในโรงงานจึงใช้หนั งสือเดินทางที่ระบุ
อายุปลอม
หนั งสือเดินทางที่ระบุอายุปลอม(ออกโดยทางการเมีย
นมาร์)มี ใช้ทวั่ ไปในประเทศไทย ปัญหานี ้เคยถูกเปิ ด
เผยมาก่อนแล้วในรายงานจากประเทศไทยสองฉบับ
ของฟิ นน์ วอ็ ทช์ก่อนหน้ านี ้ เซมเพอริทบอกว่า มีการ
กําหนดนโยบายอย่างเข้มงวดว่าจะไม่มีการจ้างคนงาน
อายุตา่ํ กว่า 18 ปี ฟิ นน์ วอ็ ทช์ ไม่ ได้สรุปว่าโรงงานต่างๆ
จ้างแรงงานเด็กอย่างรูเ้ ห็นเป็ นใจ และยอมรับว่าปัญหา
การปลอมแปลงหนั งสือเดินทางนั ้นเป็ นเรือ่ งยากที่จะ
จัดการ
หากมีการพบเห็นแรงงานเยาวชนในโรงงานต่างๆ ไม่
ควรไล่พวกเขาออก แต่พวกเขาควรได้รบั การดูแล
ทางสุขภาพอย่างเหมาะสม และพวกเขาควรสามารถ
ทํางานหาเลีย้ งชีพได้ โดยไม่ตอ้ งทํางานเป็ นระยะเวลา
ที่ยาวนานหรือทํางานกะกลางคืน หรือทํางานในสภาพ
ที่อันตราย
แทนที่จะใส่ ใจแก้ปัญหาเรือ่ งคนงานเยาวชนตามที่
ถูกกล่าวหา เซมพอริทเพียงแต่พูดย้ําไปย้ํามาว่าตนมี
จุดยืนว่าโรงงานดังกล่าวต้องไม่จ้างคนงานที่มีอายุตา่ํ
กว่า 18 ปี

3.4 การเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ
การเลือกปฏิบัตติ อ่ แรงงานข้ามชาติเป็ นปัญหาทั่วไป
ในประเทศไทย ไม่น่าแปลกใจเลยว่า ผู้ ให้สัมภาษณ์
ในงานวิจัยภาคสนามครัง้ นี ้ระบุวา่ ฝ่ ายบริหารจัดการ
ของสยามเซมเพอร์เมดและผู้คมุ งานมีการเลือก
ปฏิบัตติ อ่ แรงงานข้ามชาติอยู่เป็ นประจํา ดังนั ้น จึงมี
รายงานว่าคนงานไทยได้รบั ค่าแรงตามจํานวนชั่วโมง
การทํางานอย่างถูกต้อง ในขณะที่แรงงานข้ามชาติมกั
จะได้รบั ค่าแรงต่าํ กว่าที่กฎหมายกําหนด แต่คนงาน
ไทยส่วนใหญ่ทํางานในฐานะผู้คมุ งานในโรงงาน
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มีรายงานการเลือกปฏิบัตติ อ่ แรงงานข้ามชาติอีกหลาย
กรณี อย่างเช่น คนงานสยามเซมเพอร์เมดแสดง
ความไม่พอใจเกี่ยวกับล่ามที่ โรงงานจัดหาให้ มีการก
ล่าวหาว่าล่ามเหล่านั ้นไม่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละทําให้เกิด
ความเข้าใจผิดต่างๆ มาตลอด ซึ่งทําให้คนงานไม่รวู้ า่
ตนมีสิทธิอะไรบ้าง ผู้ ให้สัมภาษณ์ บอกนั กวิจัยของ
ฟิ นน์ วอ็ ทช์วา่ ไม่มีการอธิบายให้พวกตนทราบถึงสภาพ
การทํางานในโรงงานเลย หรือหากมีการอธิบาย ก็จะ
อธิบายในลักษณะที่ฟังไม่รเู้ รือ่ ง ข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมง
การทํางาน การทํางานล่วงเวลา อัตราค่าแรงและค่า
ตอบแทนมักถูกประกาศแต่ ในภาษาไทยเท่านั ้น ทําให้
ผู้ที่ ไม่รภู้ าษาไทยไม่สามารถรูข้ ้อมูลข่าวสารได้เลย
นอกจากนี ้ คนงานแผนกบรรจุหีบห่อที่ ให้สัมภาษณ์
หลายคนระบุวา่ พวกเขาไม่ทราบเกี่ยวกับข้อกําหนด
ทางสุขภาพและความปลอดภัย ไม่รวู้ า่ มีคณะกรรมการ
สวัสดิการของโรงงาน มีการพูดกันว่าต่อให้แรงงาน
ข้ามชาติพบว่ามีคณะกรรมการสวัสดิการ ก็เป็ นไปได้
มากว่าพวกเขาจะถูกห้ามไม่ ให้เข้าร่วม

3.5 การเดินกลับที่พักเป็นเรื่องอันตราย
งานวิจัยภาคสนามที่ ได้รบั มอบหมายจากฟิ นน์ วอ็ ทช์
ยังบ่งบอกด้วยว่าคนงานทัง้ หญิงและชายต้องเผชิญ
กับการถูกทําร้ายอยู่บ่อยครัง้ ระหว่างการเดินทางไป
และกลับจากการทํางาน การทําร้ายดังกล่าวรวมถึงการ
ข่มขืนและความพยายามในการลักพาตัว การทําร้าย
้ ในเวลากลางคืนและเช้ามืดเมื่อคนงานต้อง
มักเกิดขึน
ไปทํางานในความมืดเพื่อทํางานให้ ได้ตามเป้ าที่ตนถูก
กําหนดให้ทํา คนงานบอกว่า กลุ่มอันธพาลท้องถิ่นอยู่
เบือ้ งหลังการทําร้ายต่างๆ ดังกล่าว
โรงงานสยามเซมเพอร์เมดตัง้ อยู่รมิ ถนนสายหลักสาย
้
หนึ่ งที่นําไปสู่มาเลเซีย ที่มักเกิดอุบัตเิ หตุรา้ ยแรงขึน
อยู่เรือ่ ยๆ คนงานเดินหรือไม่ก็ปั่ นจักรยานมาทํางาน
อย่างเสี่ยงต่ออันตรายบนไหล่ถนนและบริษัทไม่มี
บริการรับส่งคนงานระหว่างที่พักกับโรงงาน
คนงานระบุวา่ ฝ่ ายบริหารจัดการของสยามเซมเพ
อร์เมดสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนงานได้
ด้วยการจัดให้มีบริการรับส่งคนงานไปและกลับจากที่
ทํางาน

3.6 การตกแต่งผลการตรวจสอบโรงงาน
สุดท้าย การวิจัยภาคสนามพบว่าฝ่ ายบริหารจัดการของ
สยามเซมเพอร์เมดพยายามแต่งรายงานการตรวจสอบ
อย่างเป็ นระบบ คนงานทุกคนที่ ให้สัมภาษณ์ ในการ
วิจัยระบุวา่ พนั กงานและฝ่ ายบริหารจัดการของสยาม
เซมเพอร์เมดกําลังฝึ กให้คนงานในโรงงานรูจ้ ักตอบ
คําถาม “อย่างถูกต้อง” เวลาพูดกับผู้มาเยี่ยมโรงงาน
และผู้ตรวจสอบ
คนงานถูกสั่งให้ โกหกเกี่ยวกับช่วงเวลาพัก ค่าแรงวัน
หยุดและการชดเชยการลาป่ วย นอกจากนี ้ คนงาน
ที่ ให้สัมภาษณ์ บอกนั กวิจัยของฟิ นน์ วอ็ ทช์วา่ ผู้ตรวจ
สอบและผู้มาเยี่ยมชมโรงงานแทบไม่ ได้พูดกับคนงาน
้ ๆ
อยู่แล้วเวลามาเยี่ยมโรงงานในเวลาสัน

ค่าตอบแทนมีการประกาศในลักษณะ
ที่ชวนให้สับสนอย่างมาก จํานวนเงิน
ที่โอนเข้าบัญชีธนาคารของคนงานไม่
ตรงกับจํานวนที่ประกาศบนกระดาน
แจ้งข่าวของโรงงาน
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ท่าทีของสยามเซมเพอร์เมดต่อข้อค้นพบของ
ฟินน์ว็อทช์

4.

ดังที่กล่าวในบทที่ 1 เซมเพอริทสนองตอบต่อข้อค้น
พบของฟิ นน์ วอ็ ทช์อย่างเชื่องช้า การพูดคุยอย่างมี
้ ก็ตอ่ เมื่อหลังจากฟิ นน์ วอ็ ทช์บอกแก่เซม
สาระเริม่ ขึน
เพอริทในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ว่าจะเผยแพร่ข้อค้น
พบจากการวิจัยภาคสนาม
ทัศนะของเซมเพอริทที่มีตอ่ ข้อค้นพบเป็ นไปใน
ลักษณะป้ องกันตัวและบริษัทบอกฟิ นน์ วอ็ ทช์วา่
โรงงานของสยามเซมเพอร์เมดไม่เคยละเมิดกฏหมาย
ไทยตลอดระยะเวลาดําเนิ นการกว่า 20 ปี
การละเมิดกฎหมายแรงงานเป็ นสิ่งที่พบเห็นได้
ทั่วไปในประเทศไทย ความเข้าใจผิด การทุจริตและ
การกระทําที่ผิดกฎหมายในแบบต่างๆ ล้วนมีปรากฏ
ในงานศึกษาทุกชิน
้ ก่อนหน้ านี ้ที่ฟินน์ วอ็ ทช์เคย
ดําเนิ นการมาในโรงงานไทยในภาคการผลิตต่างๆ การ
จัดตัง้ สหภาพแรงงานในไทยมีอยู่ ในระดับต่าํ มาก
ประเทศไทยยังไม่ ได้ ให้สัตยาบันแก่อนุ สัญญาหลักๆ
ขององค์การแรงงานโลก(ILO)ครบทุกฉบับ ในขณะ
้ ทั่วไปและ
ที่การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติเกิดขึน
อย่างเป็ นระบบ
การที่เซมเพอริทไม่ทราบเกี่ยวกับการกระทําที่ ไม่ถูก
ต้องในโรงงานสยามเซมเพอร์เมดนั ้นไม่ ได้หมายความ
้
ว่า( ในความเห็นของฟิ นน์ วอ็ ทช์)ไม่มีปัญหาเกิดขึน
ในโรงงาน หากแต่บ่งชีว้ า่ กลไกการร้องเรียนและ
ระบบการตรวจตราความรับผิดชอบของโรงงานนั ้นไร้
คุณภาพ
เซมเพอริทบอกฟิ นน์ วอ็ ทช์วา่ มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขทางสังคมของภาคธุรกิจ(BSCIauditing)ในโรงงานในเดือนมีนาคม 2556 บริษัท
บอกว่าการตรวจสอบดังกล่าวไม่พบการปฏิบัตท
ิ ี่ผิด
กฎหมายและความเห็นเรือ่ งการปฏิบัตท
ิ ี่ ไม่สอดคล้อง
ไม่กี่ประการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิแรงงานระหว่าง
ประเทศนั ้นเป็ นประเด็นที่ “เล็กน้ อย” อย่างไรก็ตาม
เซมเพอริทก็ปฏิเสธที่จะให้รายงานการตรวจสอบนั ้น
แก่ฟินน์ วอ็ ทช์และปฏิเสธกระทั่งที่จะเปิ ดเผยผล
การตรวจสอบเป็ นตัวเลข รายงานการตรวจสอบการ
ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขทางสังคมของภาคธุรกิจ(BSCI)นั ้น
ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ จึงทําให้ ไม่สามารถยืนยันคํา
กล่าวอ้างต่างๆ ของเซมเพอริทได้
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ฟิ นน์ วอ็ ทช์ขอให้องค์กรริเริม่ การปฏิบัตติ าม
เงื่อนไขทางสังคมของภาคธุรกิจ(Business Social
Compliance Initiative หรือ BSCI)แสดงความเห็น
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบโรงงานสยามเซมเพอร์เมด
ตามที่มีการกล่าวอ้าง ทาง BSCI ชีแ้ จงต่อฟิ นน์ วท
็ อช์
ว่า “คําแถลง(ของเซมเพอริท)ไม่ ได้สะท้อนถึงข้อ
ค้นพบต่างๆ ที่รวบรวมได้ระหว่างการตรวจสอบของ
BSCI และดังนั ้นจึงส่งผลกระทบต่อความน่ าเชื่อถือ
ของ BSCI” BSCI ยังระบุตอ่ ไปด้วยว่า “หากผู้ผลิต
ไม่แก้ ไขคํากล่าวข้างต้นให้ถูกต้อง ทางกองเลขาธิการ
BSCI ก็จําเป็ นต้องชีแ้ จงข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจ
สอบดังกล่าว ตลอดจนการดําเนิ นการแก้ ไขต่างๆ แก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เซมเพอริทไม่ ได้ตอบต่อข้อค้นพบของฟิ นน์ วอ็ ทช์
ในรายละเอียดและแสดงความเห็นเพียงไม่ก่ปี ระโยค
ต่อข้อค้นพบบางประการ สําหรับฟิ นน์ วอ็ ทช์แล้ว
ดูเหมือนว่าสํานั กงานเซมเพอริทที่ออสเตรียไม่มี
ความเชี่ยวชาญในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบรรษั ท ในขณะเดียวกันก็ดเู หมือนว่าพวกเขา
ไม่มีอํานาจควบคุมโดยตรงเรือ่ งสภาพการทํางานใน
โรงงานสยามเซมเพอร์เมดที่พวกเขาร่วมลงทุนใน
ประเทศไทย
เซมเพอริทขอให้ฟินน์ วอ็ ทช์เลือ่ นการเผยแพร่รายงาน
นี ้ออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อที่บริษัทจะ
ได้สามารถพิสูจน์ การปฏิบัตขิ องตนได้ ในการดําเนิ น
การตรวจสอบการปฏิบัตติ ามเงื่อนไขทางสังคมของ
ภาคธุรกิจ(BSCI-audit)อีกครัง้ หนึ่ ง ฟิ นน์ วอ็ ทช์ ไม่มี
เหตุผลที่จะยอมรับการร้องขอเช่นนี ้เนื่ องจากมีการให้
ข้อมูลแก่ทางบริษัทเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในโรงงาน
สยามเซมเพอร์เมดไปแล้วในเดือนธันวาคม 2556
ฟิ นน์ วอ็ ทช์เห็นว่าเซมเพอริทจะเอาแต่อาศัยการตรวจ
สอบโดยบุคคลที่สามนานทีปีหนไม่ ได้ขณะที่ปัญหา
้ ในโรงงานของ
สภาพการทํางานต่างๆ กําลังเกิดขึน
ตนเอง
เนื่ องจากทัศนะของฟิ นน์ วอ็ ทช์และเซมเพอริทใน
เรือ่ งสภาพการทํางานในโรงงานสยามเซมเพอร์เมด
ในประเทศไทยนั ้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก
ฟิ นน์ วอ็ ทช์จึงได้ผนวกคําแถลงของเซมเพอริททัง้
ฉบับไว้ ในตอนท้ายของรายงานฉบับนี ้ดว้ ย (ดูภาค
ผนวก 1)

5.

ข้อเสนอแนะ

สําหรับเซมเพอริทและสยามเซมเพอร์เมด
• เซมเพอริทควรจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน

ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษั ท เซม
เพอริทควรดําเนิ นการตรวจตราสภาพการทํางาน
ในโรงงานสยามเซมเพอร์เมดที่ตนร่วมลงทุน ที่ตงั ้
้ ที่ที่มีความเสี่ยงสูงเรือ่ งการละเมิดสิทธิ
อยู่ ในพืน
แรงงานอย่างประเทศไทย

• คนงานทุกคนที่ ได้รบ
ั ค่าแรง/ค่าแรงล่วงเวลาที่ตา่ํ

กว่ากฎหมายกําหนดจะต้องได้รบั การชดเชยย้อน
หลังพร้อมดอกเบีย้ ที่เหมาะสมสําหรับช่วงเวลาการ
ทํางานที่พวกเขาไม่ ได้รบั ค่าตอบแทนตามกฎหมาย
• คนงานที่ โรงงานสยามเซมเพอร์เมดควรได้ลาหยุด

ประจําปี โดยได้รบั ค่าแรงและมีวน
ั หยุด คนงานควร
ได้รบั ค่าแรงสําหรับวันหยุดราชการ

• เซมเพอริทควรยึดมั่นในมาตรฐานความรับผิดชอบ

ต่างๆ ในระดับสากล และผนวกความรับผิดชอบเข้า
เป็ นส่วนหนึ่ งในยุทธศาสตร์และนโยบายของบริษัท
• ควรมีการยกเลิกการกําหนดเป้ าการผลิตสําหรับคน

งานในโรงงานสยามเซมเพอร์เมดในประเทศไทย
คนงานทุกคนควรได้รบั ค่าแรงรายวันและค่าแรงล่วง
เวลาตามที่กฎหมายไทยกําหนด

• ควรมีการคืนใบอนุ ญาตทํางานและใบเสร็จตัวจริง

แก่คนงาน
• คนงานทุกคนควรได้รบ
ั สลิปค่าแรงพิมพ์ ในภาษา

ไทยและภาษาของพวกเขาเอง สลิปค่าแรงควรระบุ
ให้ชัดเจนว่ามีฐานคิดอย่างไรในการจ่ายค่าแรง
• สยามเซมเพอร์เมดควรจัดให้มีบริการรับส่งคนงาน

ระหว่างโรงงานและที่พัก

สําหรับผู้ซือ้ ภาครัฐในฟิ นแลนด์
• ไม่ควรมีการหยุดซือ้ ถุงมือของเซมเพอริท แต่ผู้ซือ้

ภาครัฐ(ด้วยความร่วมมือกับวันเมดออย)ควรดูแล
ให้มีการแก้ ไขปัญหาสภาพการทํางานที่สยามเซมเพ
อร์เมด

• เมื่อมีการปรับปรุงกฎหมายการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

ของฟิ นแลนด์ ควรมีการบังคับใช้เกณฑ์ความรับผิด
ชอบทางสังคม
• ดูข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัตด
ิ า้ น

ความรับผิดชอบของผู้ซือ้ ภาครัฐของฟิ นแลนด์ ได้
ในรายงานของฟิ นน์ วอ็ ทช์ Alkuperä tuntematon

• ผู้ซือ้ ภาครัฐในฟิ นแลนด์ควรใช้เกณฑ์ความรับผิด

ชอบทางสังคมในการพิจารณาซือ้ สินค้าจากประเทศ
กลุ่มเสี่ยงที่มีการละเมิดสิทธิแรงงานเป็ นปกติวสิ ัย
ควรมีการตรวจตราเรือ่ งเกณฑ์ความรับผิดชอบนี ้
ตลอดอายุสัญญา

– Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa
hankinnoissa3 (2556 มีเฉพาะในภาษาฟิ นนิ ช)

3

ดูรายงานได้ท:ี่ http://ﬁnnwatch.org/images/kuntahankinnatweb.pdf
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