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เซมเพอรทิ(Semperit) บรษัิทจากประเทศออสเตรยี 

เป็นหน่ึงในผู้ผลิตถุงมือที่ ใช้ ในทางการแพทย์ชัน้นํา

ของโลก  ถุงมือยางธรรมชาตแิละไนไทรล์ของเซม

เพอรทิผลิตที่ประเทศไทยในโรงงานท่ีเซมเพอรทิ

เป็นเจ้าของรว่มกับศรตีรงักรุป๊(ประเทศไทย)  กลุ่ม

โรงงานของเซมเพอรทิและศรตีรงักรุป๊มี โรงงานสาม

แห่ง เรยีกวา่สยามเซมเพอรเ์มด และตัง้อยู่ชานเมือง

หาดใหญ่ จังหวดัสงขลาในภาคใตข้องไทย  สยาม

เซมเพอรเ์มดตัง้อยู่ ในพืน้ที่อุตสาหกรรมยางพารา

ท่ามกลางสวนยางและโรงงานผลิตภัณฑ์ยางจํานวน

มา ก  บรษัิทคมิเบอรล์ี คลารก์ของสหรฐัฯ (Kimberly 

Clark) ที่ผลิตถุงมือยางดว้ยเช่นกัน ก็ตัง้อยู่ ใกล้ๆ 

โรงงานของสยามเซมเพอรเ์มด

โรงงานอีกแห่งหน่ึงที่เล็กกวา่ของสยามเซมเพอรเ์มด

ตัง้อยู่ที่จังหวดัสุราษฎรธ์านี ทางทิศเหนือของจังหวดั

สงขลาแตย่ังอยู่ ในภาคใตข้องไทย  โรงงานแห่งน้ีไม่

ไดร้บัการศึกษาในรายงานฉบับน้ี  จากข้อมูลของเซม

เพอรทิ คนงาน 70% ของบรษัิททํางานในทวปีเอเชีย 

ส่วนใหญ่ ในประเทศไทย1

วนัเมดออย (One Med Oy) เป็นผู้วางตลาดถุงมือ

ของเซมเพอรทิในฟินแลนด ์ซ่ึงมีการใช้ถุงมือของ

บรษัิทน้ีตามโรงพยาบาลรฐัในภูมิภาคตา่งๆ ท่ัว

ประเทศ ในปี 2557 ถุงมือของเซมเพอรทิถูกใช้ ใน

โรงพยาบาลรฐัในภูมิภาค South Karelia, Kainuu, 

Länsi-Pohja, Satakunta และ Lapland เป็นตน้

1  เซมเพอริท, http://www.semperitgroup.com/en/
about-us/sustainable-company-management/fair-
working-conditions/ (เข้าถึงเมื่อ 21.3.2014)

ในงานวจิัยเกี่ยวกับถุงมือยางธรรมชาตทิี่

ฟินน์วอ็ทช์(Finnwatch)เผยแพร่ ในปี 2555 วนัเมด

ยืนยันวา่ผู้รบัเหมาช่วงงานของตนปฏิบัตติามหลัก

จรยิธรรมอย่างเครง่ครดั เช่น ตอ้งเคารพสิทธิมนุษย

ชนและอนุสัญญาหลักทัง้หมดขององคก์ารแรงงาน

ระหวา่งประเทศ (ILO)2 

ทวา่จากการวจิัยภาคสนามของฟินน์วอ็ทช์ครัง้ใหม่

น้ี ดเูหมือนวา่อุดมคตเิหล่าน้ีจะไม่ไดร้บัการปฏิบัติ ใน

โรงงานของสยามเซมเพอรเ์มดในประเทศไทย

2  ฟินน์ว็อทช,์ Lapsityövoimaa ja vaarallisia kemikaa-
leja, ดูได้ที ่(เฉพาะภาษาฟินนิช): http://fi nnwatch.org/
images/fi nnwatch%20luonnonkumi%20web.pdf
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2. เซมเพอริทนิ่งเฉยต่อคําเตือน
 

ฟินน์วอ็ทช์ ไดร้บัข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการทํางานที่

ย่ําแย่ ในโรงงานของสยามเซมเพอรเ์มดเมื่อปลาย

ปี 2556  ฟินน์วอ็ทช์ ไดร้บีตดิตอ่เซมเพอรทิและให้

ข้อมูลเก่ียวกับการละเมิดสิทธิแรงงานตามท่ี ไดร้บั

รายงาน โดยเรยีกรอ้งให้บรษัิททําการสอบสวนข้อกล่าว

หารา้ยแรงตา่งๆ ท่ีมีตอ่สยามเซมเพอรเ์มด  

เซมเพอรทิตอบตอ่การส่ือสารของฟินน์วอ็ทช์ แตส่่วน

ใหญ่สนใจแตป่ระเด็นวา่ใครเป็นคนตดิตอ่คนงานหรอื

ทําการสัมภาษณ์ในโรงงานและทางโรงงานไดอ้นุญาต

ให้ทําการสัมภาษณ์น้ันหรอืไม่  เซมเพอรทิไม่ได้ ให้ข้อ

มูลแก่ฟินน์วอ็ทช์วา่พวกเขาจะจัดการกับข้อกล่าวหา

รา้ยแรงท่ีมีตอ่สยามเซมเพอรเ์มดอย่างไร 

ปลายเดอืนมกราคม 2557 นักวจิัยทอ้งถิ่นที่ช่วยงาน

ฟินน์วอ็ทช์รายงานวา่ไม่มีการปรบัปรงุสภาพการ

ทํางานของแรงงานในสยามเซมเพอรเ์มด  เน่ืองจาก

ไม่ปรากฏความคบืหน้าใดๆ จากการส่ือสารที่ ไม่เปิด

เผยตอ่สาธารณะ ฟินน์วอ็ทช์จึงตดัสินใจดาํเนินการ

วจิัยภาคสนามเกี่ยวกับสภาพการทํางานในโรงงาน 

ในระหวา่งการวจิัยภาคสนามในเดอืนมกราคม 2557 มี

การสัมภาษณ์คนงาน 18 คนโดยนักวจิัยท้องถิ่นของ

ฟินน์วอ็ทช์  มีการบันทึกการสัมภาษณ์ทัง้หมดและมี

การรวบรวมหลักฐานตา่งๆ เก่ียวกับสภาพการทํางาน

รวมถึงบัตรประจําตวัคนงาน ภาพถ่ายจากภายใน

โรงงานและเอกสารจากป้ายประกาศของโรงงาน  คน

งานท่ีถูกสัมภาษณ์ทุกคนเป็นแรงงานข้ามชาตจิาก

เมียนมารท์ี่ทํางานในแผนกบรรจุหีบห่อของสยามเซม

เพอรเ์มด โดยมีหน้าที่รดี พับถุงมือแล้วบรรจุลงกล่อง

นอกจากถุงมือยี่ห้อของเซมเพอรทิเองคอืเซมเพอร์

แคร(์Sempercare)กับเซมเพอรก์ารด์(Semperguard)

แล้ว โรงงานสยามเซมเพอรเ์มดยังผลิตและบรรจุ

หีบห่อถุงมือย่ีห้อแมริโกลด(์Marigold) เซ็นซิ

แคร(์Sensicare) และฟิตการด์(Fitguard)อีกดว้ย

การวจิัยภาคสนามมีข้อบ่งชีอ้ย่างหนักแน่นวา่มีการ

ละเมิดกฎหมายสิทธิแรงงานระหวา่งประเทศและของ

ประเทศไทยในโรงงานของสยามเซมเพอรเ์มด 

ความเห็นของเซมเพอรทิที่มีตอ่รายงานของ

ฟินน์วอ็ทช์มีดงัปรากฏในตอนท้ายรายงานในบท

ที่ 10  ฟินน์วอ็ทช์ยังเสนอคาํแถลงอย่างเป็นทางการ

ของเซมเพอรทิฉบับเต็มในภาคผนวกท่ี 1  เซมเพ

อรทิไดป้ฏิเสธผลการวจิัยภาคสนามทัง้หมดและตอบ

เป็นเพียงประโยคสัน้ๆ ตอ่ข้อคน้พบบางส่วน  จาก

ถ้อยคาํ ของเซมเพอรทิ ข้อมูลที่รวบรวมจากการ

สัมภาษณ์คนงานน้ันเป็น “การคาดการณ์และคาํเล่า

ลือ”  บรษัิทแสดงการคดัคา้นอย่างแข็งขันตอ่การเผย

แพรร่ายงานวจิัยของฟินน์วอ็ทช์เกี่ยวกับสภาพคนงาน

ในโรงงานของสยามเซมเพอรเ์มด 
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การวจิัยภาคสนามที่ ไดร้บัมอบหมายจากฟินน์วอ็ทช์น้ี

พบวา่คนงานในโรงงานสยามเซมเพอรเ์มดถูกบังคบั

ให้ตอ้งทํางานมากเกินไปหลายช่ัวโมงและไม่สามารถ

กําหนดจํานวนช่ัวโมงทํางานของตนเองในแตล่ะวนัได ้

การทํางานที่สยามเซมเพอรเ์มดแบ่งเป็นสามกะและมี

รายงานวา่ทุกกะล้วนมีปั ญหาเรือ่งระยะเวลาการทํางาน

ที่ยาวนานเกินไป  ตวัอย่างเช่น คนงานแผนกบรรจุ

หีบห่อที่ทํางานกะเช้ารายงานวา่เพ่ือทีจ่ะทํายอดให้ ได้

ตามเป้าในแตล่ะวนั พวกเขาเริม่งานเวลา 4.30 น.ใน

แตล่ะวนั  อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ไดร้บัอนุญาตให้

ตอกบัตรทํางานจนกวา่จะถึงเวลาเริม่ทํางานอย่างเป็น

ทางการราว  7 น. 

เห็นไดชั้ดวา่การส่ือสารระหวา่งฟินน์วอ็ทช์และเซม

เพอรทิน้ันเกิด “ผล” เน่ืองจากคนงานที่ ให้สัมภาษณ์

บอกนักวจิัยท้องถิ่นของฟินน์วอ็ทช์ ในภายหลังวา่

ฝ่ายบรหิารจัดการโรงงานไดเ้ริม่ปฏิเสธไม่ ให้พวกเขา

เข้าไปในโรงงานก่อนเวลา 6 น.ของแตล่ะวนั  แต่ ใน

ขณะเดยีวกัน คนงานก็ถูกบอกวา่คนท่ีทํางานไม่ได้

ตามเป้า 8 ช่ัวโมงจะถูกไล่ออกในเดอืนเมษายน 2557 

บัตรประจําตวัของคนงานถูกผู้คมุงานยึดไปโดยจะ

เก็บไวจ้นกวา่คนงานจะทํางานไดต้ามเป้า  จากปากคาํ

ของผู้ ให้สัมภาษณ์ (ยกตวัอย่าง) ตัง้แตก่ะเช้า คนงาน

อาจไดอ้อกจากโรงงานประมาณ 6 โมงเย็นในแตล่ะวนั  

หากคนงานออกจากโรงงานโดยไม่รดูบัตรประจําตวั ก็

จะเสียคา่แรงสําหรบัวนัน้ันไปทัง้วนั 

จากการให้สัมภาษณ์ของคนงาน มีการตัง้เป้าการ

ทํางานที่เข้มงวดและเพ่ิมขึน้ในปี 2556 หลังจาก

คา่แรงขัน้ต่าํเพิ่มเป็น 300 บาทท่ัวประเทศ  ในการรอ้ง

เรยีนอย่างเป็นทางการตอ่เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน คนงาน

สยามเซมเพอรเ์มดบางส่วนระบุวา่พวกเขาถูกบงัคบัให้

ตอ้งบรรจุถุงมือให้ ได ้14 หีบถึงจะเลิกงานได ้ คนงาน

ที่เรยีกรอ้งคา่แรงล่วงเวลาถูกไล่ออก

คนงานที่ ให้สัมภาษณ์บอกวา่ เป้าการทํางานที่ โรงงาน

กําหนดน้ันแตกตา่งไปตามชนิดถุงมือและขนาดของ

หีบ  ในหีบหน่ึงจะมีกล่องถุงมืออย่างน้อยหลายสิบ

กล่อง

นอกจากน้ี มีรายงานวา่คนงานของสยามเซมเพอร์

เมดถูกห้ามไม่ ให้มีช่วงเวลาพักตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ตามกฎหมายไทย คนงานควรไดพ้ักอย่างน้อยหน่ึง

ช่ัวโมงในระหวา่งการทํางานแปดช่ัวโมงของแตล่ะวนั  

นอกจากน้ี ควรตอ้งมีการหยุดพักอย่างน้อย 20 นาที

ก่อนเริม่การทํางานล่วงเวลาที่ ใช้เวลาสองช่ัวโมงขึน้ไป  

ดงัที่ปรากฏชัดเจนในระหวา่งการวจิัยภาคสนาม คน

งานในสยามเซมเพอรเ์มดไม่สามารถหยุดพักไดแ้ละ

ในช่วงการทํางาน 13 ช่ัวโมงในแตล่ะวนัจะไดพ้ักทาน

ข้าวเที่ยงที่มักเป็นเวลาไม่เกินครึง่ช่ัวโมงเน่ืองจากคน

งานตอ้งรบีรอ้นกินข้าวและกลับมาทํางานเพ่ือทําให้ ได้

ตามเป้า

ดงัน้ัน รายไดข้องคนงานจึงอยู่ระหวา่ง 300 ถึง 400 

บาท (7–9 ยูโร) สําหรบัการทํางาน 13 ช่ัวโมงตอ่วนั  

แทนที่จะไดร้บัคา่แรงขัน้ต่าํ (300 บาทตอ่การทํางาน

วนัละ 8 ช่ัวโมง) และคา่แรงล่วงเวลาตามกฎหมาย 

(56 บาทตอ่ช่ัวโมง) คนงานที่สยามเซมเพอรเ์มดได้

รบัคา่แรงในอัตราที่ ไมเ่ป็นระบบชัดเจน  คนงานท่ี ให้

สัมภาษณ์ระบุวา่พวกเขาไม่เข้าใจหลักการและตวัเลข

อัตราคา่แรงที่ ไม่เป็นระบบอย่างน้ีเน่ืองจากไม่เคยมี

การอธิบายหรอืชีแ้จงให้พวกเขาเข้าใจ 

ในระหวา่งการวจิัยภาคสนาม คนงานในสยามเซมเพ

อรเ์มดไม่ไดร้บัสลิปคา่แรงหรอืสัญญาจ้างงาน  มีการ

ประกาศคา่แรงบนกระดานของโรงงานแตต่วัเลขบน

กระดานแตกตา่งจากตวัเลขที่ โอนเข้าบัญชีธนาคาร

ของคนงาน  ชัดเจนวา่คา่แรงที่ประกาศบนกระดาน

ของโรงงานน้ันไม่รวมส่วนที่หักเป็นคา่ที่พักและ

เอกสารตา่งๆ 

หลังจากฟินน์วอ็ทช์ ให้ข้อมูลแก่เซมเพอรทิเกี่ยวกับ

ข้อคน้พบจากภาคสนาม คนงานก็ถูกบอกให้ลงลายมือ

ช่ือในสัญญาจ้างงานในภาษาพม่า  ฟินน์วอ็ทช์ ไดร้บั

สําเนาสัญญาดงักล่าวมาหน่ึงฉบับเมื่อไม่นานมาน้ีและ

พบวา่มีการลงวนัเวลาในการลงลายมือช่ือผิด (เช่น ปี 

2554)  ชัดเจนวา่ มีการลงวนัเวลาผิดในสัญญาจ้างงาน

เพื่อจะให้ดเูหมือนวา่สัญญามีการลงลายมือช่ือในตอน

เริม่การจ้างงาน  อย่างไรก็ตาม คา่แรงรายวนัในสัญญา

ที่ระบุปี 2554 ท่ีฟินน์วอ็ทช์ ไดร้บัน้ันคอื 300 บาท 

ซ่ึงเป็นคา่แรงขัน้ต่าํตามกฎหมายท่ีเพิ่งเริม่เม่ือตน้ปี 

2556 

3. ไม่มีการจ่ายตามค่าแรงข้ันตํ่าและคนงานถูกบังคับ
ให้ต้องทํางานล่วงเวลา
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มีรายงานวา่คนงานไม่ไดร้บัอนุญาตให้มีวนัหยุดประจํา

ปีและนอกจากน้ีก็มักจะถูกห้ามหยุดในวนัหยุดราชการ

ดว้ย  คนงานท่ี ให้สัมภาษณ์ระบุวา่คนงานไม่ไดร้บั

คา่แรงเป็นสองเท่าตามกฎหมายสําหรบัการทํางานใน

วนัหยุดราชการ

คนงานหลายคนยังระบุดว้ยวา่สยามเซมเพอรเ์มดไม่

จ่ายคา่แรงให้ ในช่วงลาป่วย แม้กระทั่งคนงานจะมี

ใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลก็ตาม  นอกจากน้ี คน

งานบางส่วนรายงานวา่ผู้คมุงานไม่อนุญาตให้คนงานท่ี

ป่วยกลับบ้านในระหวา่งการทํางาน

ดว้ยแรงกดดนัตา่งๆ เหล่าน้ี  มีคนงานท่ี ให้สัมภาษณ์

เพียงไม่กี่คนที่ ไดอ้อกไปนอกพืน้ที่ โรงงานสยามเซม

เพอรเ์มดในช่วงปีที่ผ่านมา  เน่ืองมาจากช่ัวโมงการ

ทํางานที่ยาวนานและไม่เป็นธรรมและการตอ้งทํางาน

ในวนัหยุด  จรงิๆ แล้ว คนงานในแผนกบรรจุหีบห่อ

ของโรงงานถูกจํากดัให้ตอ้งอยู่ภายในบรเิวณโรงงานวนั

แล้ววนัเล่า  คนงานท่ีมีส่วนรว่มในการวจิัยภาคสนามน้ี

บอกนักวจิัยของฟินน์วอ็ทช์วา่พวกเขาเหน่ือยล้า อยาก

มีวนัหยุดและเวลาการทํางานที่สัน้ลง

3.1 การเลิกจ้างอย่างผิดกฎหมาย

จากการให้สัมภาษณ์ของคนงาน สยามเซมเพอรเ์มด

กําลังดาํเนินการเลิกจ้างอย่างผิดกฎหมายและมัก

ไล่คนงานข้ามชาตอิอกจากงานอย่างผิดกฎหมายอยู่

เรือ่ยๆ ไปเป็นจํานวนมาก  คนงานท่ีถูกไล่ออกไม่ได้

รบัคา่ชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายไทย  นอกจาก

น้ี มีรายงานวา่มีคนงานกําลังถูกไล่ออกโดยไม่มีเหตผุล

ที่ชอบดว้ยกฎหมาย  ตวัอย่างเช่น ไม่นานมาน้ี มีคน

งานถูกไล่ออกเน่ืองจากหยุดงานไปหน่ึงวนัในวนัหยุด

ราชการ 

นอกจากน้ี คนงานที่มีส่วนรว่มในการวจิัยภาคสนาม

ครัง้น้ีระบุวา่สยามเซมเพอรเ์มดไม่ไดอ้อกเอกสาร

ที่เรยีกวา่ใบแจ้งออกให้กับคนงานท่ีถูกไล่ออก ซ่ึง

ทําให้พวกเขาหางานใหม่ไดย้าก  เอกสารดงักล่าวคอื

จดหมายลาออกอย่างเป็นทางการท่ีแรงงานข้ามชาติ

จําเป็นตอ้งใช้สําหรบัการหางานใหม่ตามกฎหมาย

คนงานบางส่วนที่ถูกสยามเซมเพอรเ์มดไล่ออกอย่าง

ผิดกฎหมายได้ ไปรอ้งเรยีนกับเจ้าหน้าที่คุม้ครอง

แรงงานของไทยในเดอืนธันวาคม 2556  แตค่าํรอ้งถูก

ปฏิเสธโดยสํานักงานคุม้ครองแรงงานจังหวดัสงขลา

ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2557  สํานักงานดงักล่าวตดัสิน

วา่เน่ืองจากคนงานไดล้งลายมือช่ือในจดหมายลาออก

แล้ว พวกเขาจึงไม่มีสิทธิเรยีกรอ้งคา่ชดเชยใดๆ  และ

ยังระบุอีกดว้ยวา่การที่แรงงานข้ามชาติไม่เข้าใจเน้ือหา

ในจดหมายลาออกท่ีเขียนในภาษาท่ีพวกเขาไม่เข้าใจ

น้ันไม่เป็นประเด็นสําคญั

คาํรอ้งเรยีนของคนงานยังกล่าวถึงคา่แรงและช่ัวโมง

การทํางานที่สยามเซมเพอรเ์มดที่ ไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย แตเ่จ้าหน้าที่ก็ ไม่ไดส้อบสวนประเด็นเหล่า

น้ีอย่างเป็นเรือ่งเป็นราว  เน่ืองดว้ยข้อจํากัดทางภาษา

และการเงิน จึงเป็นเรือ่งที่ยากมากสําหรบัแรงงานข้าม

ชาตท่ีิจะอุทธรณ์การตดัสินใจดงักล่าวกับศาลแรงงาน

จังหวดัสงขลาและดว้ยเหตน้ีุจึงไม่มีการโตแ้ย้งการไล่

ออกของคนงานเหล่าน้ัน

คนงานในแผนกบรรจุหีบห่อระบุในการให้สัมภาษณ์

วา่เหตผุลหลักอันหน่ึงในการไล่คนงานออกอย่างไม่

ชอบดว้ยกฎหมายคอืวา่เจ้าหน้าที่ทรพัยากรมนุษย์

ของบรษัิทตอ้งการไดค้า่ธรรมเนียมการสมัครงานจาก

แรงงานข้ามชาตริายใหม่ที่เรยีกเก็บในราคาแพง  คา่

สมัครงานที่เรยีกเก็บจากคนงานใหม่ที่สยามเซมเพอร์

เมดในปั จจุบันอยู่ ในราว 9,000 บาท (200 ยูโร) และ

แรงงานข้ามชาติ ใหม่ทัง้หมดตอ้งจ่ายเพื่อจะไดง้านทํา

ในโรงงานแห่งน้ี 

3.2 การหักค่าแรงอย่างผิดกฎหมายสําหรับค่าใบ

อนุญาตทํางานและที่พัก

นอกจากคา่ธรรมเนียมในการสมัครงานราคาแพงแล้ว 

นักวจิัยของฟินน์วอ็ทช์พบวา่แรงงานข้ามชาตคิน

ใหม่ๆ ที่สยามเซมเพอรเ์มดตอ้งจ่ายเงินจํานวนมาก

สําหรบัเอกสารตา่งๆ ตัง้แต่ ใบอนุญาตทํางานและวซีา 

ไปจนถึงการตอ่อายุหนังสือเดนิทาง  คา่ใช้จ่ายสําหรบั

เอกสารตา่งๆ และคา่สมัครงานถูกหักจากคา่แรงของ

คนงานโดยตรง  ดงัน้ัน จึงมีการหักเงินเป็นจํานวน

มากจากคา่แรงและคา่ใช้จ่ายในการดาํเนินการตา่งๆ ก็

แพงกวา่ที่เป็นจรงิ 3 ถึง 4 เท่า  ยิ่งกวา่น้ี คนงานแทบ

ไม่รูค้า่ใช้จ่ายจรงิสําหรบัเอกสารตา่งๆ ท่ีพวกตนตอ้ง

จ่ายไป เน่ืองจากไม่เคยไดร้บัใบเสรจ็ใดๆ เลยเวลาจ่าย

เงิน 

แม้วา่คนงานท่ี ให้สัมภาษณ์ทัง้หมดระบุวา่พวกเขา

ตอ้งจ่ายคา่ใบอนุญาตทํางานเป็นประจํา แตม่ี ไม่กี่

คนเท่าน้ันที่ ไดร้บัใบเสรจ็สําหรบัใบอนุญาตทํางาน  

คนงานระบุวา่ เอกสารสําคญัเหล่าน้ีถูกบรษัิทเก็บไว ้ 

กฎหมายไทยระบุชัดวา่การยึดใบอนุญาตทํางานหรอืใบ

เสรจ็ตน้ฉบับเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย
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3.3 มีเด็กทํางานในโรงงานโดยใช้

หนังสือเดินทางปลอม?

คนงานระบุวา่มีเด็กและเยาวชนทํางานในโรงงาน

สยามเซมเพอรเ์มด  ผู้ ให้สัมภาษณ์บอกวา่มีเยาวชน

อายุ 15 ถึง 17 ปีทํางานเต็มเวลาในโรงงาน รวมถึงกะ

กลางคนืดว้ย  ในประเทศไทย การใช้แรงงานเยาวชน

อายุ 15 ถึง 17 ปีทํางานล่วงเวลา ทํางานในสภาพท่ี

อันตรายหรอืทํางานในเวลากลางคนื เป็นการกระทํา

ที่ผิดกฎหมาย  ดงัน้ัน คนงานบอกฟินน์วอ็ทช์วา่

เยาวชนที่ทํางานในโรงงานจึงใช้หนังสือเดนิทางที่ระบุ

อายุปลอม

หนังสือเดนิทางที่ระบุอายุปลอม(ออกโดยทางการเมีย

นมาร)์มี ใช้ทั่วไปในประเทศไทย  ปั ญหาน้ีเคยถูกเปิด

เผยมาก่อนแล้วในรายงานจากประเทศไทยสองฉบับ

ของฟินน์วอ็ทช์ก่อนหน้าน้ี  เซมเพอรทิบอกวา่ มีการ

กําหนดนโยบายอย่างเข้มงวดวา่จะไม่มีการจ้างคนงาน

อายุต่าํกวา่ 18 ปี  ฟินน์วอ็ทช์ ไม่ไดส้รปุวา่โรงงานตา่งๆ 

จ้างแรงงานเด็กอย่างรูเ้ห็นเป็นใจ และยอมรบัวา่ปั ญหา

การปลอมแปลงหนังสือเดนิทางน้ันเป็นเรือ่งยากที่จะ

จัดการ

หากมีการพบเห็นแรงงานเยาวชนในโรงงานตา่งๆ ไม่

ควรไล่พวกเขาออก แตพ่วกเขาควรไดร้บัการดแูล

ทางสุขภาพอย่างเหมาะสม และพวกเขาควรสามารถ

ทํางานหาเลีย้งชีพได้ โดยไม่ตอ้งทํางานเป็นระยะเวลา

ที่ยาวนานหรอืทํางานกะกลางคนื หรอืทํางานในสภาพ

ที่อันตราย

แทนที่จะใส่ ใจแก้ปั ญหาเรือ่งคนงานเยาวชนตามที่

ถูกกล่าวหา เซมพอรทิเพียงแตพู่ดย้ําไปย้ํามาวา่ตนมี

จุดยืนวา่โรงงานดงักล่าวตอ้งไม่จ้างคนงานท่ีมีอายุต่าํ

กวา่ 18 ปี

3.4 การเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ

การเลือกปฏิบัตติอ่แรงงานข้ามชาตเิป็นปั ญหาทั่วไป

ในประเทศไทย  ไม่น่าแปลกใจเลยวา่ ผู้ ให้สัมภาษณ์

ในงานวจิัยภาคสนามครัง้น้ีระบุวา่ฝ่ายบรหิารจัดการ

ของสยามเซมเพอรเ์มดและผู้คมุงานมีการเลือก

ปฏิบัตติอ่แรงงานข้ามชาตอิยู่เป็นประจํา  ดงัน้ัน จึงมี

รายงานวา่คนงานไทยไดร้บัคา่แรงตามจํานวนช่ัวโมง

การทํางานอย่างถูกตอ้ง ในขณะท่ีแรงงานข้ามชาตมิกั

จะไดร้บัคา่แรงต่าํกวา่ที่กฎหมายกําหนด  แตค่นงาน

ไทยส่วนใหญ่ทํางานในฐานะผู้คมุงานในโรงงาน 

มีรายงานการเลือกปฏิบัตติอ่แรงงานข้ามชาตอิีกหลาย

กรณี อย่างเช่น คนงานสยามเซมเพอรเ์มดแสดง

ความไม่พอใจเกี่ยวกับล่ามที่ โรงงานจัดหาให้  มีการก

ล่าวหาวา่ล่ามเหล่าน้ันไม่มีคณุสมบัตแิละทําให้เกิด

ความเข้าใจผิดตา่งๆ มาตลอด ซ่ึงทําให้คนงานไม่รูว้า่

ตนมีสิทธิอะไรบ้าง  ผู้ ให้สัมภาษณ์บอกนักวจิัยของ

ฟินน์วอ็ทช์วา่ไม่มีการอธิบายให้พวกตนทราบถึงสภาพ

การทํางานในโรงงานเลย หรอืหากมีการอธิบาย ก็จะ

อธิบายในลักษณะที่ฟั งไม่รูเ้รือ่ง  ข้อมูลเกี่ยวกับช่ัวโมง

การทํางาน การทํางานล่วงเวลา อัตราคา่แรงและคา่

ตอบแทนมักถูกประกาศแต่ ในภาษาไทยเท่าน้ัน ทําให้

ผู้ที่ ไม่รูภ้าษาไทยไม่สามารถรูข้้อมูลข่าวสารไดเ้ลย

นอกจากน้ี คนงานแผนกบรรจุหีบหอ่ที่ ให้สัมภาษณ์

หลายคนระบุวา่พวกเขาไม่ทราบเก่ียวกับข้อกําหนด

ทางสุขภาพและความปลอดภัย ไม่รูว้า่มีคณะกรรมการ

สวสัดกิารของโรงงาน  มีการพูดกันวา่ตอ่ให้แรงงาน

ข้ามชาตพิบวา่มีคณะกรรมการสวสัดกิาร ก็เป็นไปได้

มากวา่พวกเขาจะถูกห้ามไม่ ให้เข้ารว่ม

3.5 การเดินกลับที่พักเป็นเรื่องอันตราย

งานวจิัยภาคสนามท่ี ไดร้บัมอบหมายจากฟินน์วอ็ทช์

ยังบ่งบอกดว้ยวา่คนงานทัง้หญิงและชายตอ้งเผชิญ

กับการถูกทํารา้ยอยู่บ่อยครัง้ระหวา่งการเดนิทางไป

และกลับจากการทํางาน  การทํารา้ยดงักล่าวรวมถึงการ

ข่มขืนและความพยายามในการลักพาตวั  การทํารา้ย

มักเกิดขึน้ในเวลากลางคนืและเช้ามืดเมื่อคนงานตอ้ง

ไปทํางานในความมืดเพื่อทํางานให้ ไดต้ามเป้าที่ตนถูก

กําหนดให้ทํา  คนงานบอกวา่ กลุ่มอันธพาลท้องถ่ินอยู่

เบือ้งหลังการทํารา้ยตา่งๆ ดงักล่าว 

โรงงานสยามเซมเพอรเ์มดตัง้อยู่รมิถนนสายหลักสาย

หน่ึงที่นําไปสู่มาเลเซีย ที่มักเกิดอุบัตเิหตรุา้ยแรงขึน้

อยู่เรือ่ยๆ  คนงานเดนิหรอืไม่ก็ปั ่ นจักรยานมาทํางาน

อย่างเส่ียงตอ่อันตรายบนไหล่ถนนและบรษัิทไม่มี

บรกิารรบัส่งคนงานระหวา่งที่พักกับโรงงาน

คนงานระบุวา่ฝ่ายบรหิารจัดการของสยามเซมเพ

อรเ์มดสามารถเพ่ิมความปลอดภัยให้กับคนงานได้

ดว้ยการจัดให้มีบรกิารรบัส่งคนงานไปและกลับจากที่

ทํางาน 
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3.6 การตกแต่งผลการตรวจสอบโรงงาน

สุดท้าย การวจิัยภาคสนามพบวา่ฝ่ายบรหิารจัดการของ

สยามเซมเพอรเ์มดพยายามแตง่รายงานการตรวจสอบ

อย่างเป็นระบบ  คนงานทุกคนที่ ให้สัมภาษณ์ในการ

วจิัยระบุวา่พนักงานและฝ่ายบรหิารจัดการของสยาม

เซมเพอรเ์มดกําลังฝึกให้คนงานในโรงงานรูจ้ักตอบ

คาํถาม “อย่างถูกตอ้ง” เวลาพูดกับผู้มาเยี่ยมโรงงาน

และผู้ตรวจสอบ 

คนงานถูกส่ังให้ โกหกเกี่ยวกับช่วงเวลาพัก คา่แรงวนั

หยุดและการชดเชยการลาป่วย  นอกจากน้ี คนงาน

ที่ ให้สัมภาษณ์บอกนักวจิัยของฟินน์วอ็ทช์วา่ผู้ตรวจ

สอบและผู้มาเย่ียมชมโรงงานแทบไม่ไดพู้ดกับคนงาน

อยู่แล้วเวลามาเย่ียมโรงงานในเวลาสัน้ๆ

ค่าตอบแทนมีการประกาศในลักษณะ

ที่ชวนให้สับสนอย่างมาก  จํานวนเงิน

ที่โอนเข้าบัญชีธนาคารของคนงานไม่

ตรงกับจํานวนที่ประกาศบนกระดาน

แจ้งข่าวของโรงงาน
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ดงัที่กล่าวในบทท่ี 1 เซมเพอรทิสนองตอบตอ่ข้อคน้

พบของฟินน์วอ็ทช์อย่างเช่ืองช้า  การพูดคยุอย่างมี

สาระเริม่ขึน้ก็ตอ่เมื่อหลังจากฟินน์วอ็ทช์บอกแก่เซม

เพอรทิในเดอืนกุมภาพันธ์ 2557 วา่จะเผยแพรข่้อคน้

พบจากการวจิัยภาคสนาม 

ทัศนะของเซมเพอรทิที่มีตอ่ข้อคน้พบเป็นไปใน

ลักษณะป้องกันตวัและบรษัิทบอกฟินน์วอ็ทช์วา่

โรงงานของสยามเซมเพอรเ์มดไม่เคยละเมิดกฏหมาย

ไทยตลอดระยะเวลาดาํเนินการกวา่ 20 ปี

การละเมิดกฎหมายแรงงานเป็นส่ิงที่พบเห็นได้

ทั่วไปในประเทศไทย ความเข้าใจผิด การทุจรติและ

การกระทําที่ผิดกฎหมายในแบบตา่งๆ ล้วนมีปรากฏ

ในงานศึกษาทุกชิน้ก่อนหน้าน้ีที่ฟินน์วอ็ทช์เคย

ดาํเนินการมาในโรงงานไทยในภาคการผลิตตา่งๆ  การ

จัดตัง้สหภาพแรงงานในไทยมีอยู่ ในระดบัต่าํมาก 

ประเทศไทยยังไม่ได้ ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาหลักๆ 

ขององคก์ารแรงงานโลก(ILO)ครบทุกฉบับ ในขณะ

ที่การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาตเิกิดขึน้ทั่วไปและ

อย่างเป็นระบบ 

การท่ีเซมเพอรทิไม่ทราบเกี่ยวกับการกระทําที่ ไม่ถูก

ตอ้งในโรงงานสยามเซมเพอรเ์มดน้ันไม่ไดห้มายความ

วา่( ในความเห็นของฟินน์วอ็ทช์)ไม่มีปั ญหาเกิดขึน้

ในโรงงาน  หากแตบ่่งชีว้า่กลไกการรอ้งเรยีนและ

ระบบการตรวจตราความรบัผิดชอบของโรงงานน้ันไร้

คณุภาพ

เซมเพอรทิบอกฟินน์วอ็ทช์วา่มีการตรวจสอบการ

ปฏิบัตติามเง่ือนไขทางสังคมของภาคธุรกิจ(BSCI-

auditing)ในโรงงานในเดอืนมีนาคม 2556  บรษัิท

บอกวา่การตรวจสอบดงักล่าวไม่พบการปฏิบัตทิี่ผิด

กฎหมายและความเห็นเรือ่งการปฏิบัตทิ ี่ ไม่สอดคล้อง

ไม่กี่ประการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิแรงงานระหวา่ง

ประเทศน้ันเป็นประเด็นที่ “เล็กน้อย”  อย่างไรก็ตาม 

เซมเพอรทิก็ปฏิเสธที่จะให้รายงานการตรวจสอบน้ัน

แก่ฟินน์วอ็ทช์และปฏิเสธกระท่ังที่จะเปิดเผยผล

การตรวจสอบเป็นตวัเลข  รายงานการตรวจสอบการ

ปฏิบัตติามเง่ือนไขทางสังคมของภาคธุรกิจ(BSCI)น้ัน

ไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ จึงทําให้ ไม่สามารถยืนยันคาํ

กล่าวอ้างตา่งๆ ของเซมเพอรทิได้

4. ท่าทีของสยามเซมเพอร์เมดต่อข้อค้นพบของ
ฟินน์ว็อทช์

ฟินน์วอ็ทช์ขอให้องคก์รรเิริม่การปฏิบัตติาม

เงื่อนไขทางสังคมของภาคธุรกิจ(Business Social 

Compliance Initiative หรอื BSCI)แสดงความเห็น

เกี่ยวกับผลการตรวจสอบโรงงานสยามเซมเพอรเ์มด

ตามที่มีการกล่าวอ้าง  ทาง BSCI ชีแ้จงตอ่ฟินน์วท็อช์

วา่ “คาํแถลง(ของเซมเพอรทิ)ไม่ไดส้ะท้อนถึงข้อ

คน้พบตา่งๆ ท่ีรวบรวมไดร้ะหวา่งการตรวจสอบของ 

BSCI และดงัน้ันจึงส่งผลกระทบตอ่ความน่าเช่ือถือ

ของ BSCI”  BSCI ยังระบุตอ่ไปดว้ยวา่ “หากผู้ผลิต

ไม่แก้ ไขคาํกล่าวข้างตน้ให้ถูกตอ้ง ทางกองเลขาธิการ 

BSCI ก็จําเป็นตอ้งชีแ้จงข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจ

สอบดงักล่าว ตลอดจนการดาํเนินการแก้ ไขตา่งๆ แก่

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เซมเพอรทิไม่ไดต้อบตอ่ข้อคน้พบของฟินน์วอ็ทช์

ในรายละเอียดและแสดงความเห็นเพียงไม่กี่ประโยค

ตอ่ข้อคน้พบบางประการ  สําหรบัฟินน์วอ็ทช์แล้ว 

ดเูหมือนวา่สํานักงานเซมเพอรทิที่ออสเตรยีไม่มี

ความเช่ียวชาญในประเด็นความรบัผิดชอบตอ่สังคม

ของบรรษัท ในขณะเดยีวกันก็ดเูหมือนวา่พวกเขา

ไม่มีอํานาจควบคมุโดยตรงเรือ่งสภาพการทํางานใน

โรงงานสยามเซมเพอรเ์มดที่พวกเขารว่มลงทุนใน

ประเทศไทย 

เซมเพอรทิขอให้ฟินน์วอ็ทช์เลือ่นการเผยแพรร่ายงาน

น้ีออกไปจนถึงเดอืนพฤษภาคม 2557 เพ่ือที่บรษัิทจะ

ไดส้ามารถพิสูจน์การปฏิบัตขิองตนได้ ในการดาํเนิน

การตรวจสอบการปฏิบัตติามเง่ือนไขทางสังคมของ

ภาคธุรกิจ(BSCI-audit)อีกครัง้หน่ึง  ฟินน์วอ็ทช์ ไม่มี

เหตผุลที่จะยอมรบัการรอ้งขอเช่นน้ีเน่ืองจากมีการให้

ข้อมูลแก่ทางบรษัิทเกี่ยวกับปั ญหาตา่งๆ ในโรงงาน

สยามเซมเพอรเ์มดไปแล้วในเดอืนธันวาคม 2556  

ฟินน์วอ็ทช์เห็นวา่เซมเพอรทิจะเอาแตอ่าศัยการตรวจ

สอบโดยบุคคลที่สามนานทีปีหนไม่ไดข้ณะที่ปั ญหา

สภาพการทํางานตา่งๆ กําลังเกิดขึน้ในโรงงานของ

ตนเอง  

เน่ืองจากทัศนะของฟินน์วอ็ทช์และเซมเพอรทิใน

เรือ่งสภาพการทํางานในโรงงานสยามเซมเพอรเ์มด

ในประเทศไทยน้ันมีความแตกตา่งกันอย่างมาก 

ฟินน์วอ็ทช์จึงไดผ้นวกคาํแถลงของเซมเพอรทิทัง้

ฉบับไว้ ในตอนท้ายของรายงานฉบับน้ีดว้ย (ดภูาค

ผนวก 1)
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5. ข้อเสนอแนะ

สาํหรบัเซมเพอรทิและสยามเซมเพอรเ์มด

•  คนงานทุกคนที่ ไดร้บัคา่แรง/คา่แรงล่วงเวลาที่ต่าํ

กวา่กฎหมายกําหนดจะตอ้งไดร้บัการชดเชยย้อน

หลังพรอ้มดอกเบีย้ที่เหมาะสมสําหรบัช่วงเวลาการ

ทํางานท่ีพวกเขาไม่ไดร้บัคา่ตอบแทนตามกฎหมาย

•  คนงานท่ีโรงงานสยามเซมเพอรเ์มดควรไดล้าหยุด

ประจําปีโดยไดร้บัคา่แรงและมีวนัหยุด คนงานควร

ไดร้บัคา่แรงสําหรบัวนัหยุดราชการ

•  ควรมีการคนืใบอนุญาตทํางานและใบเสรจ็ตวัจรงิ

แก่คนงาน 

•  คนงานทุกคนควรไดร้บัสลิปคา่แรงพิมพ์ ในภาษา

ไทยและภาษาของพวกเขาเอง  สลิปคา่แรงควรระบุ

ให้ชัดเจนวา่มีฐานคดิอย่างไรในการจ่ายคา่แรง 

•  สยามเซมเพอรเ์มดควรจัดให้มีบรกิารรบัส่งคนงาน

ระหวา่งโรงงานและท่ีพัก

•  เซมเพอรทิควรจ้างบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญใน

ประเด็นความรบัผิดชอบตอ่สังคมของบรรษัท  เซม

เพอรทิควรดาํเนินการตรวจตราสภาพการทํางาน

ในโรงงานสยามเซมเพอรเ์มดที่ตนรว่มลงทุน ที่ตัง้

อยู่ ในพืน้ที่ที่มีความเส่ียงสูงเรือ่งการละเมิดสิทธิ

แรงงานอย่างประเทศไทย 

•  เซมเพอรทิควรยึดมั่นในมาตรฐานความรบัผิดชอบ

ตา่งๆ ในระดบัสากล และผนวกความรบัผิดชอบเข้า

เป็นส่วนหน่ึงในยุทธศาสตรแ์ละนโยบายของบรษัิท 

•  ควรมีการยกเลิกการกําหนดเป้าการผลิตสําหรบัคน

งานในโรงงานสยามเซมเพอรเ์มดในประเทศไทย  

คนงานทุกคนควรไดร้บัคา่แรงรายวนัและคา่แรงล่วง

เวลาตามที่กฎหมายไทยกําหนด 

สาํหรบัผู้ซือ้ภาครฐัในฟินแลนด์

•  ไม่ควรมีการหยุดซือ้ถุงมือของเซมเพอรทิ แตผู่้ซือ้

ภาครฐั(ดว้ยความรว่มมือกับวนัเมดออย)ควรดแูล

ให้มีการแก้ ไขปั ญหาสภาพการทํางานท่ีสยามเซมเพ

อรเ์มด 

•  ผู้ซือ้ภาครฐัในฟินแลนดค์วรใช้เกณฑ์ความรบัผิด

ชอบทางสังคมในการพิจารณาซือ้สินคา้จากประเทศ

กลุ่มเส่ียงที่มีการละเมิดสิทธิแรงงานเป็นปกตวิสัิย 

ควรมีการตรวจตราเรือ่งเกณฑ์ความรบัผิดชอบน้ี

ตลอดอายุสัญญา

•  เมื่อมีการปรบัปรงุกฎหมายการจัดซือ้จัดจ้างภาครฐั

ของฟินแลนด ์ควรมีการบังคบัใช้เกณฑ์ความรบัผิด

ชอบทางสังคม 

•  ดขู้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับการปฏิบัตดิา้น

ความรบัผิดชอบของผู้ซือ้ภาครฐัของฟินแลนด์ ได้

ในรายงานของฟินน์วอ็ทช์ Alkuperä tuntematon 
– Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa 
hankinnoissa3 (2556 มีเฉพาะในภาษาฟินนิช)

3  ดูรายงานได้ที:่ http://fi nnwatch.org/images/kunta-
hankinnatweb.pdf
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