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D
ชาติเดนมาร์ก)

EBRD

 uropean Bank for Reconstruction and Development
E
(ธนาคารยุโรปเพื่อการบูรณะและพัฒนา)

EF

Earthworm Foundation (มูลนิธเิ อิร์ธเวิร์ม)

EHS

 nvironment, Health and Safety (สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
E
ความปลอดภัย)

ET

Electronic Testing (การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

FAO

 ood and Agriculture Organization of the United Nations
F
(องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ)

FDA

Food and Drug Administration (องค์การอาหารและยา)

FMCG

 ast-Moving Consumer Goods (สินค้าอุปโภคบริโภคที่
F
หมุนเวียนเร็ว)
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ค� ำอธิบายค� ำย่อ ต่อ

≤

HA

Hectare (เฮกตาร์)

HQ

Headquarter (ส�ำนักงานใหญ่)

HRIA

 uman Rights Impact Assessment (การประเมินผลกระทบ
H
ด้านสิทธิมนุษยชน)

IFCN

I nfant Formula and Child Nutrition (นมผงดัดแปลงส�ำหรับ
ทารกและโภชนาการเด็ก)

ILO

I nternational Labour Organization (องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ)

IOM

I nternational Organization for Migration (องค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน)

KG

Kilogram (กิโลกรัม)

LPA

Labour Protection Act (พระราชบัญญัติค้ม
ุ ครองแรงงาน)

LRA

Labour Relations Act (พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์)

MJN

Mead Johnson Nutrition (มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน)

MNE

Multinational Enterprise (บรรษัทข้ามชาติ)

NGO

Non-Governmental Organisation (องค์กรพัฒนาเอกชน)

OHS

 ccupational Health and Safety (อาชีวอนามัยและความ
O
ปลอดภัย)

PNMA

 ediatric Nutrition Manufacturers Association (สมาคมผู้
P
ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก)

PPAT

 lanned Parenthood Association of Thailand
P
(สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)

PPE

 ersonal Protective Equipment (อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
P
บุคคล)
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RAOT

Rubber Authority of Thailand (การยางแห่งประเทศไทย)

RB

Reckitt Benckiser (เรกคิทท์ เบนคีเซอร์)

R&D

Research and Development (การวิจัยและพัฒนา)

TAFTA

 hailand Australia Free Trade Agreement (ความตกลงการค้า
T
เสรีไทย-ออสเตรเลีย)

THB

Thai Baht (บาท)

UN

United Nations (สหประชาชาติ)

UNAIDS

 nited Nations Programme on HIV and AIDS (โครงการเอดส์
U
แห่งสหประชาชาติ)

UNDP

 nited Nations Development Programme
U
(ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ)

UNESCAP

 nited Nations Economic and Social Commission for Asia
U
and the Pacific (คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชีย
และแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ)

UNFPA

 nited Nations Fund for Population Activities (กองทุนเพื่อ
U
กิจกรรมประชากรแห่งสหประชาติ)

USD

US Dollar (ดอลลาร์สหรัฐ)

WASH

Water, Sanitation and Hygiene (น้�ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย)

WHA

World Health Assembly (การประชุมสมัชชาอนามัยโลก)

WHO

World Health Organization (องค์การอนามัยโลก)

WTO

World Trade Organization (องค์การการค้าโลก)
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≤

ข้อมูลสรุ ป

ต้นปี 2019 บริษัทเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (Reckitt Benckiser: RB) ตัดสินใจให้มี
การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (HRIA) เป็นครั้งแรก HRIA เป็น
โครงการน�ำร่องในการค้นหาวิธก
ี ารใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัทประเมินและจัดการผลก
ระทบด้านสิทธิมนุษยชนในบริบทที่มีความเสี่ยงสูงบางบริบท HRIA ด�ำเนินการ
โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ก (DIHR) ในระยะเวลาหกเดือนของ
ครึ่งหลังปี 2019 ดังนั้น การประเมินนี้จึงไม่มีปัจจัยเรื่องโควิด-19 และความเสี่ยง
และผลกระทบที่เกี่ยวข้องมาเป็นส่วนประกอบ
HRIA ใช้วิธก
ี ารห่วงโซ่คุณค่าในการบ่งชี้และประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษย
ชนที่อาจเกิดขึ้นและเกิดขึ้นจริง และเชื่อมโยงกับแบรนด์สินค้า
สุขภาพส�ำคัญสองแบรนด์ในประเทศไทยของ RB ได้แก่ ดูเร็กซ์ (ถุงยางอนามัย)
และเอนฟา (นมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกและโภชนาการเด็ก) ดังนั้น การ
ประเมินนี้บง่ ชี้ถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของสองแบรนด์
สินค้าในมุมมองจากระดับต้นน้�ำ กลางน้�ำ และปลายน้�ำ รวมทั้งการด�ำเนินงาน
ของ RB เอง
นอกจากการเก็บข้อมูลและการจัดประชุมทางไกลแล้ว HRIA ยังท�ำภารกิจการ
เก็บข้อมูลสองสัปดาห์ในประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2019 ในระหว่าง
ภารกิจนี้ ทีมประเมินได้พบและสัมภาษณ์ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียต่าง ๆ รวมถึง
พนักงาน RB ประเทศไทย องค์การนอกภาครัฐในประเทศและ
ต่างประเทศ หน่วยงานสหประชาชาติ และเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนส�ำคัญของภารกิจนี้
ได้ท่ม
ุ เทไปกับการมีสว
่ นร่วมทางตรงกับผู้ถือครองสิทธิ์ (แรงงานใน
โรงงานทั้งชายและหญิงที่มาจากต�ำแหน่งและส่วนงานต่าง ๆ ในไซต์งาน RB
และไม่ใช่ RB แรงงานสวนยางพารา และเจ้าหน้าที่ศูนย์รวบรวม
ยางพารา)
เนื้อหาบางส่วนของข้อสังเกตและข้อเสนอแนะส�ำคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ
สองแบรนด์สินค้านี้อยูใ่ นสองตารางด้านล่าง เนื้อหาฉบับเต็มของ
ค�ำแนะน�ำทั้งหมดอยูใ่ นบทที่ 5 ข้อเสนอแนะบางประการมุ่งหมายที่จะจัดการกับ
ประเด็นที่ค้นพบที่มีรายละเอียดมากในระยะสั้นที่สังเกตพบจาก
การลงพื้นที่ นอกนั้นเป็นการจัดการสาเหตุของปัญหาที่ซอ
่ นอยูแ
่ ละปัญหาเชิง
ระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกระทบระยะยาวที่ย่ังยืน นอกจาก
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ DIHR ได้จัดท�ำแผ่นงานแสดง
ความคิดเห็นเฉพาะโรงงานส�ำหรับโรงงานที่ได้ลงพื้นที่ เพื่อให้
สามารถให้ความคิดเห็นที่ถูกต้องและละเอียดแก่แต่ละโรงงาน
RB ควรจัดท�ำแผนปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งแผนเพื่อน�ำค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไป
ปฏิบัติ และดึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมาเป็นที่ปรึกษาในการวางแผน
นอกจากนี้ RB ควรรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด�ำเนินการที่เกิดขึ้นจาก
ประเด็นที่ค้นพบดังกล่าว รวมถึงปัญหาที่เผชิญขณะด�ำเนินการ
แก้ไขอย่างโปร่งใส
ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปข้อมูลบางส่วนของดูเร็กซ์

ระดับต้นน้�ำ

ความเสีย
่ งและผลกระ
ทบส�ำคัญ

ข้อเสนอแนะส�ำคัญ

ความเป็นอยูข
่ อง
เกษตรกรรายย่อย และ
คนกรีดยาง
ความเปราะบางของ
แรงงานข้ามชาติ
ข้อกังวลด้าน
สุขภาพและความ
ปลอดภัย
ความเปราะบางที่เพิ่มขึ้น
ของเกษตรกรไร้ท่ีดิน

ส�ำรวจโมเดลต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่
และระดับรายได้ส�ำหรับเกษตรกรชาวสวน
ยางและคนกรีดยาง รวมถึงเมื่อราคาตลาดโลกตกต่�ำ
ทั้งนี้อาจรวมถึง เช่น ก) การมองแบบ
องค์รวมไปที่ปัจจัยที่ RB สามารถสร้างผลกระทบที่
ท�ำให้สถานการณ์ของเกษตรกรดีข้ึน
ไปพร้อมกัน การใช้อ�ำนาจชักจูงกับซัพพลายเออร์
ยางพาราที่มีอยูเ่ ดิมเพื่อให้ม่ันใจได้ถึง
เงื่อนไขที่ย่ังยืนส�ำหรับเกษตรกร รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับ
รายได้ ข) การสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือโดยตรงมากขึ้น (ตลอดห่วงโซ่คุณค่า)
กับตัวแทนจ�ำหน่ายยางพารา ค) การ
ตรวจสอบความร่วมมือและโครงการต่าง ๆ ที่
สามารถสร้างรายได้เพื่อการด�ำรงชีพให้แก่
เกษตรกรรายย่อย เรียกประชุมผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ
ภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับแนวทางในอนาคตที่ท�ำให้ม่ันใจได้ถึงการ
เปลี่ยนผ่าน RB สูโ่ มเดลธุรกิจที่มีความ
ยั่งยืนทางสังคมโดยเร็วที่สุด
ในการปรับโมเดลธุรกิจเรื่องปริมาณยางพาราเพื่อ
ปกป้องเกษตรกรและคนกรีดยาง ให้ใช้ราคาและ
เครื่องมือเชิงพาณิชย์อ่ ืน ๆ เป็นสิ่งจูงใจเพื่อท�ำให้
มั่นใจได้ถึงความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมของการท�ำสวนยางพารา และ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมส�ำหรับเกษตรกรที่ต้องการท�ำธุรกิจกับ
RB
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ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปข้อมูลบางส่วนของดูเร็กซ ต่อ

ซัพพลายเออร์
ระดับกลางน้�ำ

ความเสีย
่ งและผลกระ
ทบส�ำคัญ

ข้อเสนอแนะส�ำคัญ

สภาพเปราะบางส�ำหรับ
แรงงานข้ามชาติ
ผลกระทบด้านสุขภาพ
และ
ความปลอดภัย
ที่อยูอ
่ าศัยไม่
เพียงพอส�ำหรับแรงงาน
ข้อจ�ำกัด
ด้านเสรีภาพในการ
สมาคม สิทธิเด็ก สิทธิใน
การคุ้มครองมารดาก่อน
และหลังก�ำเนิดบุตร สิทธิ
ในความเป็น
ส่วนตัว และสิทธิในชีวิต
ครอบครัว

หาก RB ยังด�ำเนินธุรกิจกับซัพพลายเออร์ยางพารา
กลางน้�ำที่มีอยูใ่ นปัจจุบันต่อไป RB ควรใส่ข้อก�ำหนด
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในการเจรจาและการ
ท�ำธุรกรรมทางการค้ากับซัพพลายเออร์ แม้ว่าจะ
ท�ำให้ RB ต้องจ่ายราคาสูงกว่าปกติก็ตาม
ใช้อ�ำนาจชักจูงเพื่อให้แน่ใจว่ามีการลงมือแก้ไขเพื่อ
จัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่ระบุในแผ่นงาน
แสดงความคิดเห็นเฉพาะโรงงาน ได้แก่
• ผลกระทบด้าน OHS จากการประเมิน OHS และ
โปรแกรมการตรวจสอบด้าน OHS รวมถึงการให้
ความส�ำคัญเพิ่มขึ้นกับประเด็นเกี่ยวกับแอมโมเนีย
และการขาดมาตรการการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
• จัดที่พักของแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่อยู่
อาศัยของ ILO รวมทั้งการปรับปรุง
สภาพต่าง ๆ ให้ดีข้ึนส�ำหรับครอบครัวและบุตร
• การประเมินและการแก้ไขปัญหาในการสรรหาและ
การจัดการแรงงานข้ามชาติของ
ซัพพลายเออร์ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่า
บริการและสัญญา
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ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปข้อมูลบางส่วนของดูเร็กซ ต่อ

การด�ำเนินการ
ของตนเอง

ระดับปลายน้�ำ

ความเสีย
่ งและผลกระ
ทบส�ำคัญ

ข้อเสนอแนะส�ำคัญ

การท�ำงานล่วงเวลาที่
เป็นระบบ ปัญหาค่าจ้าง
ที่เพียงพอปะทังชีพ
เงื่อนไขที่ไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างคน
งานประจ�ำ
และคนงานตามสัญญา
จ้างชั่วคราว
การเคลื่อนไหวซ้�ำ ๆ และ
ปัญหาด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยอื่น ๆ

ใส่เป้าหมายการด�ำเนินงานทางสังคมไว้ในโครงสร้าง
แรงจูงใจเพื่อการบริหารโรงงาน

ความเสี่ยงด้านการเข้า
ถึงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ระดับราคาที่เหมาะสม
(price points) ความ
เสี่ยงด้านการยอมรับที่
อาจเกิดขึ้นจากบริบท
ทางวัฒนธรรม อุปสรรค
จากการตีตรา เป็นต้น

แก้ไขอุปสรรคเรื่องการยอมรับของผู้บริโภคที่เชื่อม
โยงกับดูเร็กซ์ท้ังในทางตรง เช่น เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์
สินค้าและรูปแบบการตลาดหลังพูดคุยกับผู้มีสว
่ นได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และทางอ้อมผ่านความร่วมมือ
กับผู้มีสว
่ นเกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ท�ำงานในเรื่องการแก้ไข
อุปสรรคทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการใช้ถุงยาง
อนามัยในประเทศไทย

ใช้แผ่นงานแสดงความคิดเห็นเฉพาะโรงงานให้เป็น
ประโยชน์ในการออกแบบแผนแก้ไขปัญหา
ระหว่างส�ำนักงานใหญ่ RB, RB ประเทศไทย และฝ่าย
บริหารโรงงานของ RB โดยเน้นไปที่เรื่อง
ต่อไปนี้:
• ลดการใช้การท�ำงานล่วงเวลาที่เป็นระบบโดย
ปรึกษาหารีอกับแรงงาน
• วิเคราะห์ค่าจ้างที่เพียงพอปะทังชีพส�ำหรับแรงงาน
ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และน�ำค่าจ้างที่
เพียงพอปะทังชีพไปปฏิบัติ
• มีสว
่ นร่วมกันสหภาพแรงงาน และแรงงานทั่วไป
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกลไกร้องทุกข์ /การ
ด�ำเนินการเรียกร้อง
• ตอบสนองต่อค�ำร้องและอาการต่างๆจากอาชีว
อนามัยแรงงาน
• ระบุว่าส่วนงานใดที่ใช้วิธก
ี ารจ้างเหมาบริการใน
ปัจจุบันควรเปลี่ยนมาเป็นงานประจ�ำ เนื่องจากไม่
ได้มีลักษณะเป็นงานชั่วคราว และให้ด�ำเนินการการ
เปลี่ยนผ่านนี้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนงานตามสัญญาจ้าง
ชั่วคราวได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับคนงาน
ของ RB เอง ด้วยการมีสว
่ นร่วมเชิงรุกกับผู้รับเหมา
และมีการตรวจสอบผู้รับเหมา

วิเคราะห์เพิ่มเติมถึงปัญหาการเข้าถึงที่อาจเกิดขึ้น
จากระดับราคาที่เหมาะสม (price points) เช่น การ
ว่าจ้างให้ท�ำการศึกษาทั้งในประเทศไทยและทุก
ตลาดที่มีความเกี่ยวข้อง และพิจารณาวิธท
ี ่ีท�ำให้
ประชากรที่ตกอยูใ่ นความเสี่ยงสามารถเข้าถึงถุงยาง
อนามัยได้ เช่น ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และ
NGO ที่เกี่ยวข้อง
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ความเสีย
่ งและผลก
ระทบ

ข้อเสนอแนะส�ำคัญ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
กับความเป็นอยูข
่ อง
เกษตรกรไทยผู้เลี้ยง
โคนม รายย่อย

ให้มีการศึกษาถึงความเกี่ยวพันของหลักเกณฑ์การน�ำ
เข้าส่วนประกอบผลิตภัณฑ์นมของ RB ที่มีต่อ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศในตลาดที่มีความ
เสี่ยงสูง รวมถึงประเทศไทย ด้วยวัตถุประสงค์ท่ีจะ
ท�ำความเข้าใจบทบาท RB สามารถลดผลกระทบเชิง
ลบและเพิ่มการ
จัดหานมจากในประเทศได้
มีสว
่ นร่วมกับผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น
FAO, ผู้เล่นหลักในภาคอุตสาหกรรมนม
ไทย (กรมปศุสัตว์และกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ) บริษัทอื่น ๆ ที่น�ำเข้าส่วนประกอบ
นมมายังประเทศไทยและประเทศอื่น เพื่อเข้าใจว่า
พวกเขาประเมินและจัดการกับผลกระทบ
ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรรายย่อยจาก
การน�ำเข้าส่วนประกอบนมอย่างไร

ซัพพลายเออร์
ระดับกลางน้�ำ

สภาพเปราะบางส�ำหรับ
แรงงานย้ายถิ่นและ
แรงงานหญิง
ปัญหาด้าน
สุขภาพและความ
ปลอดภัย
ข้อจ�ำกัด
ด้านเสรีภาพในการ
สมาคม

ใส่ขอ
้ ก�ำหนดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในการ
เจรจา การท�ำธุรกรรม และการท�ำสัญญา
ทางการค้ากับซัพพลายเออร์เพื่อให้มน
่ั ใจได้ถึงความ
เป็นไปได้ของการด�ำเนินการ
ใช้อ�ำนาจชักจูงเพื่อให้แน่ใจว่ามีการลงมือแก้ไขเพื่อ
จัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่ระบุใน
แผ่นงานแสดงความคิดเห็นเฉพาะโรงงาน ได้แก่
• ผลกระทบด้าน OHS จากการประเมิน OHS และ
โปรแกรมการตรวจสอบด้าน OHS รวมถึง
การให้ความส�ำคัญกับน้�ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย
(Water, Sanitation & Hygiene: WASH)
• แรงงานเข้าถึงสัญญาจ้าง ข้อมูลความปลอดภัยและ
การรักษา ความปลอดภัยทั้งหมดในภาษาและ/หรือ
รูปแบบที่พวกเขาเข้าถึงได้ ้
• มีการสุม
่ ตรวจซัพพลายเออร์ท่ีมีความเสี่ยงสูงเป็น
ประจ�ำ และสนับสนุนให้พวกเขาตรวจสอบ
ซัพพลายเออร์ของตนเองที่มีความเสี่ยงสูง
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ตารางที่ 2 ตารางสรุ ปข้อมูลบางส่วนของเอนฟา ต่อ

การด�ำเนินการ
ของตนเอง

ความเสีย
่ งและผลก
ระทบ

ข้อเสนอแนะส�ำคัญ

การท�ำงานล่วงเวลาที่
เป็นระบบ ปัญหาค่าจ้าง
ที่เพียงพอปะทังชีพ
เงื่อนไขที่ไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างคน งานประจ�ำ
และคนงานตามสัญญา
จ้างชั่วคราว การยกของ
หนัก การเคลื่อนไหวซ้�ำ
ๆ และข้อกังวลด้าน
สุขภาพและความ
ปลอดภัยอื่น ๆ ผลกระ
ทบชุมชนที่อาจเกิดการ
สะสม ตัวเลือกกลไก การ
ร้องทุกข์ท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ

ใส่เป้าหมายการด�ำเนินงานทางสังคมไว้ในโครงสร้าง
แรงจูงใจเพื่อการบริหารโรงงาน
ใช้แผ่นงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงงานโดย
เฉพาะให้เป็นประโยชน์ในการสร้างแผนด�ำเนินการ
ระหว่างส�ำนักงานใหญ่ของ RB, RB ประเทศไทย และ
ฝ่ายบริหารโรงงานของ RB โดย
เน้นไปที่เรื่องต่อไปนี้:
• ลดการใช้การท�ำงานล่วงเวลาที่เป็นระบบโดย
ปรึกษาหารีอกับแรงงาน
• การมีสว
่ นร่วมระหว่างโรงงานต่าง ๆ ของ RB เพื่อ
แบ่งปันแนวปฏิบัติท่ีดีและรวมถึงการถอดบทเรียน
เกี่ยวกับการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
• ช่วยด�ำเนินการให้มีการพูดคุยระหว่างแรงงานใน
สองโรงงานของ RB
• ประเมินและแก้ปัญหา (ผ่านการศึกษา OHS นอก
องค์กรที่เป็นอิสระ) ผลกระทบจากการท�ำงาน
ซ้�ำซาก ยกของหนัก กะกลางคืน และอื่น ๆ
• ตรวจสอบที่พักที่บริษัทจัดหาแรงงานจัดเตรียมให้
แก่แรงงานของตน
• มีสว
่ นร่วมเชิงรุกกับบริษัทจัดหาแรงงาน และแน่ใจ
ว่าการท�ำงานล่วงเวลาเป็นไปด้วย
ความสมัครใจ และคนงานตามสัญญาจ้างชั่วคราวผู้
ที่ท�ำงานแบบเดียวกับแรงงานของ RB เองท�ำงานดัง
กล่าวภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน
• เข้าร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
หารือ ประเมิน และเข้าจัดการผลกระทบสะสมต่อ
ชุมชนที่เป็นไปได้ ที่ทางนิคมมีอันเนื่องมาจากร่อง
รอยคาร์บอน
• เข้าร่วมกับแรงงานทั้งหมดเพื่อระบุว่าระบบการร้อง
ทุกข์ หรือการเรึยกร้องที่มีอยูส
่ ามารถปรับปรุงได้
อย่างไร
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ตารางที่ 2 ตารางสรุ ปข้อมูลบางส่วนของเอนฟา ต่อ

ระดับปลายน้�ำ

ความเสีย
่ งและผลก
ระทบ

ข้อเสนอแนะส�ำคัญ

การตลาดของนมสูตร
เด็กเล็ก (follow-up
formula) และเด็กโต
(growing-up milks) ที่
มีอายุมากกว่า 1 ขวบไม่
อยูใ่ นขอบเขตนโยบาย
BMS ของ RB และ Code
ของไทย แนวปฏิบัติด้าน
การตลาดเชิงลบที่อาจ
เกิดขึ้น และเกิดขึ้นจริง
ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย การส่งเสริมการขาย
แบบจับคู่สินค้า สื่อสังคม
ออนไลน์ และการมี
ปฏิสัมพันธ์กับระบบ
บริการสุขภาพ
การกล่าวอ้างทางสุขภาพ
บนบรรจุภัณฑ์
ความแตกต่างที่ไม่
ชัดเจนในบรรจุภัณฑ์

แนะน�ำให้ RB ประเทศไทยด�ำเนินการเชิงรุกเพื่อร่วม
มือกับเพื่อนในอุตสาหกรรมเดียวกันในการด�ำเนิน
การต่อไปนี้:
• ริเริ่มกระบวนการโน้มน้าวรัฐบาลไทยในการยก
ระดับมาตรฐานแห่งชาติเกี่ยวกับการ ตลาดและการ
โฆษณา BMS เพื่อให้สอดคล้องกับ Code ของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) และมติการประชุม
สมัชชาอนามัยโลก (WHA) เช่น ผ่านทางสมาคม
อุตสาหกรรมไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและ
เด็กเล็ก (Pediatric Nutrition Manufacturer
Association: PNMA)
• ร่วมสนับสนุนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของ
อุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วยการสร้าง การรับรู้
ภายในอุตสาหกรรม BMS ในประเทศไทยถึง
บทบาทและการใช้ส่ อ
ื สังคมออนไลน์
• ร่วมมือกับเพื่อนในอุตสาหกรรมเดียวกันจัดท�ำการ
ประเมินที่เป็นอิสระในกลุ่มตัวอย่าง ร้านค้าปลีก
(physical retail shop) และแพลตฟอร์ม
อีคอมเมิร์ซออนไลน์เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติด้าน
การตลาดของผลิตภัณฑ์นมผงส�ำหรับเด็กแรกเกิด
และโภชนาการส�ำหรับเด็ก (IFCN) อายุไม่เกิน 36
เดือน (เปรียบเทียบกับ Code ของ WHO และมติ
การประชุมสมัชชาอนามัยโลก – WHA) เพื่อ
ประเมินว่าพบการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แบบใด
บ้าง และเพื่อหาแนวโน้มและแก้ปัญหาการไม่
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว
• สนับสนุนการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของ
อุตสาหกรรมในกลุ่มผู้ค้าปลีก ด้วยการสร้างการรับรู้
และการฝึกอบรมผู้ค้าปลีกและตัวแทนจ�ำหน่าย
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการตลาด BMS อย่างมี
ความรับผิดชอบ
ส�ำหรับข้อเสนอแนะระยะปานกลาง ส�ำนักงานใหญ่
RB ควรแก้ไขนโยบาย BMS ของตนให้เป็นไปตาม
Code ของ WHO และมติของ WHA โดยการขยาย
ขอบเขตให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ส�ำหรับอายุมากกว่า
12-36 เดือน การแก้ไขดังกล่าวควรดึงผู้มีสว
่ นได้สว
่ น
เสียภายนอกองค์กรมาร่วมให้ค�ำปรึกษา
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ต่อ

ข้อเสนอแนะส�ำคัญ
เมื่อรับนโยบาย BMS ฉบับปรับปรุงมาใช้แล้ว ให้
ท�ำการประเมินภายในองค์กรของ RB ประเทศไทย
(และตลาดที่มีความเสี่ยงสูงอื่น ๆ) เพื่อประเมินช่อง
ว่างการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กับนโยบายและขั้นตอนของ BMS ฉบับปรับปรุงใหม่
หรือไม่
ในระหว่างนี้ RB ประเทศไทยควรด�ำเนินการหลาย ๆ
อย่างในช่วงสั้น ๆ ได้แก่:
• ท�ำบรรจุภัณฑ์ให้มีความแตกต่างชัดเจนมากขึ้น
ระหว่างผลิตภัณฑ์เอนฟาสูตร 1 และ 2 กับสูตร 3
และ 4
• หยุดการเข้าถึงโดยตรงด้วยการโทรศัพท์ถึงคนก�ำลัง
จะเป็นแม่ท่ีไปใช้บริการคลินิกเอกชน
เมื่อน�ำนโยบาย BMS ที่แก้ไขแล้วไปด�ำเนินการ RB
ประเทศไทยควรด�ำเนินการต่อไปนี้ (นอกจากเรื่องอื่น
ๆ):
• ประเมินเอกสารส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ IFCN
เอนฟาส�ำหรับอายุถึงสามขวบที่มีช่ อ
ื แบรนด์และ
โลโก้ว่าชิ้นใดบ้างที่มีการเผยแพร่ และปรับเปลี่ยน
เอกสารเหล่านี้ตาม Code ของ WHO และมติต่าง ๆ
ของ WHA
• หยุดใช้ชอ
่ งทางสื่อสังคมออนไลน์ส�ำหรับการตลาด
แบบมีสว
่ นร่วมของผลิตภัณฑ์ IFCN เอนฟาส�ำหรับ
อายุถึงสามขวบ
• ประเมินฉลากใหม่ท้ังหมดส�ำหรับผลิตภัณฑ์เอนฟา
ส�ำหรับอายุมากกว่าสามขวบ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มี
การร้องเรียนเกี่ยวกับฉลากสินค้าที่ลูกค้าอาจ
ตีความว่าเป็นนมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกที่ดีท่ีสุด
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บทที่ 1

้ รูปผลิตภัณฑ์ดูเร็กซ์ด้วยวิธจ
รูปภาพสายการขึน
ี ุ่มในโรงงาน

≤

บทที่ 1
บทน�ำ

ต้นปี 2019 บริษัทเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (Reckitt Benckiser: RB) ตัดสินใจ ให้มี
การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (HRIA) ของตนเองเป็นครั้งแรก
HRIA เป็นโครงการน�ำร่องในการค้นหาวิธก
ี ารใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัท ประเมินและ
จัดการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในบริบทที่มีความเสี่ยงสูงบางบริบท
HRIA ถูกด�ำเนินการโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ก (DIHR) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสององค์กรที่เกิดขึ้นในปี 20191
	HRIA เป็นกระบวนการที่จะบ่งชี้ เข้าใจ ประเมิน และจัดการกับ
ผลกระทบที่ไม่พงึ ประสงค์ของโครงการธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยว
กับความพึงพอใจด้านสิทธิมนุษยชนของผูถ
้ ือครองสิทธิท
ั ผลก
์ ี่ได้รบ
ระทบ เช่น แรงงานและสมาชิกในชุมชน2
มีการน�ำ HRIA มาใช้ในประเทศไทย
เนื่องจาก RB มีสถานะที่แข็งแกร่งในประเทศนี้
ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตของบริษัทเอง
รวมทั้งการขายและการตลาดของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
นอกจากนี้ประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปด้านความเสี่ยง
เรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับเรือกสวนไร่นาและโรงงาน
และในแง่ของการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์
ดังนั้น จากมุมมองทางธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
จึงมีการท�ำ HRIA ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกส�ำหรับ RB
HRIA ใช้วิธก
ี ารห่วงโซ่คุณค่าในการบ่งชี้และประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นและเกิดขึ้นจริง
และเชื่อมโยงกับแบรนด์สินค้าสุขภาพส�ำคัญสองแบรนด์ในประเทศไทยของ RB
ได้แก่ ดูเร็กซ์ (ถุงยางอนามัย) และเอนฟา (นมผงดัดแปลงส�ำาหรับทารกและ
โภชนาการเด็ก)
ดังนั้น การประเมินนี้บง่ ชี้ถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ของสองแบรนด์สินค้าในมุมมองจากระดับต้นน้�ำ กลางน้�ำ และปลายน้�ำ
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บทที่ 1: บทน�ำต่อ ต่อ

≤

วัตถุประสงค์ของ HRIA คือการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้น ระบุสาเหตุของปัญหาและมีข้อเสนอแนะให้ด�ำเนิน
การ
เพื่อหลีกเลี่ยงจัดการ และ/หรือแก้ไขผลกระทบที่บง่ ชี้ตาม
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยการด�ำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
(United Nations Guiding Principles on Human Rights and Business:
UNGPs) การประเมินนี้พิจารณาสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับโดยนานาชาติ
ทั้งหมด และประเมินถึงสาเหตุหรือการมีสว
่ นในผลกระทบทั้งที่เกิดขึ้นจริง
และ/หรืออาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ RB เองในฐานะเจ้าของ
สองแบรนด์สินค้าดังกล่าว รวมทั้งผลกระทบที่เชื่อมโยงโดยตรงกับ
แบรนด์ดูเร็กซ์และเอนฟาผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ3
รายงานฉบับนี้น�ำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะส�ำคัญของ HRIA
รายงานนี้ให้ภาพรวมขององค์ประกอบเชิงบวก
และสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงส�ำหรับดูเร็กซ์และเอนฟา
บ่งชี้ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาในบริบทที่กว้างกว่าถึงความส�ำคัญ
ที่มีต่อผลกระทบของ RB และให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปลงมือปฏิบัติ
โดย RB ในระดับกลุ่มหรือในบริบทประเทศ
รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย:
• ระเบียบวิธวี ิจัยและวิธก
ี ารของ HRIA รวมถึงข้อจ�ำกัดของการประเมิน (บทที่
สอง)
• ปัญหาส�ำคัญด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าของดูเร็กซ์ (บทที่
สาม)
• ปัญหาส�ำคัญด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าของเอนฟา (บทที่
สี่) และ
• ข้อเสนอแนะเพื่อการหลีกเลี่ยงและการจัดการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษย
ชนที่ได้ ระบุไว้สำ� หรับห่วงโซ่คุณค่าของทั้งดูเร็กซ์และเอนฟา (บทที่ห้า)
• ข้อมูลความเป็นมาโดยย่อเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
วาระทาง
• ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย RB และการด�ำเนินงานของ RB ใน
ประเทศไทย (ภาคผนวกที่ 1)
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บทที่ 2

เครดิตภาพ: ห้องสมุดของแบรนด์ RB

≤

บทที่ 2
ระเบียบวิธีวิจัย

มีการท�ำ HRIA เป็นเวลาหกเดือนโดยเริ่มราวเดือนสิงหาคม 2019
HRIA ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติของ HRIA กล่าวคือ
1) การวางแผนและการก�ำหนดขอบเขต
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาข้อมูลฐาน (Baseline)
3) การวิเคราะห์ผลกระทบ
4) การลดผลกระทบและการจัดการ และท้ายสุด
5) การจัดท�ำรายงานและการประเมินผล4.
รู ปที่ 1 ระยะต่าง ๆ ของ HRIA ภาพประกอบจาก DIHR HRIA Guidance
and Toolbox

ระยะที่ 1
การวางแผนและ
กำหนดขอบเขต
ระยะที่ 2
การรวบรวมข้อมูล
และการพัฒนา
ข้อมูลฐาน

ระยะท 5
การรายงานและ
การประเมินผล
การมีส่วนร่วมขอ
งผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
ระยะที่ 4
การบรรเทาผลกระ
ทบและการจัดการ

ระยะที่ 3
การวิเคราะห์ผลกระทบ

วิธก
ี ารด�ำเนินงานในสามระยะแรกมีอธิบายไว้ต่อจากนี้ หลังจากเผยแพร่รายงาน
ฉบับนี้แล้ว RB จะเป็นผู้รับผิดชอบในการน�ำประเด็นที่ค้นพบไปลงมือปฏิบัติเพื่อ
ลดและจัดการผลกระทบ รวมถึงรายงานความคืบหน้าจากการด�ำเนินงานดัง
กล่าวตั้งแต่ระยะที่ส่แ
ี ละห้า
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บทที่ 2: ระเบียบวิ ธีวิจัย ต่อ

≤

2.1 ขั้นตอนที่ I: การวางแผนและก�ำหนดขอบเขต
ขั้นตอนแรกของ HRIA คือระยะการวางแผนและการก�ำหนดขอบเขต
การจัดท�ำแผนด�ำเนินงานส�ำหรับการประเมินประกอบด้วยไทม์ไลน์ (Timeline)
ตามด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลระยะแรกเพื่อก�ำหนดขอบเขตของ HRIA
รวบรวมข้อมูลที่ท�ำหน้าที่เป็นพื้นฐานส�ำหรับการก�ำหนดขอบเขตแรกเริ่ม
ของการประเมินผ่านสามกิจกรรม:
• การตรวจสอบเอกสาร (Desktop Review) จากแหล่งข้อมูล
ที่มีการเผยแพร่สส
ู่ าธารณะเกี่ยวกับการด�ำาเนินงานของ RB ในประเทศไทย
โดยเน้นไปที่สองแบรนด์สินค้าของ RB คือ ดูเร็กซ์และเอนฟา
และแง่มุมด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
• การตรวจสอบเอกสาร (Desktop Review) ทั้งเอกสารภายในองค์กร
และเอกสารอื่น ๆ ที่มีการเผยแพร่โดยส�ำานักงานใหญ่ของ RB
และ RB ประเทศไทยเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยูใ่ นการประเมิน
รวมถึงรายงานการตรวจสอบและการน�ำเสนอไซต์งานที่เกี่ยวข้อง และ
• การประชุมเริ่มโครงการกับผู้จัดการที่มีความเกี่ยวข้องของ RB ประเทศไทย
รวมทั้งผู้จัดการส่วนงานและโรงงาน ซึ่งเป็นโอกาสให้ RB ประเทศไทย
ได้น�ำเสนอกิจกรรมของตน และทีมประเมิน DIHR ได้สอบถามและเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้นถึงขอบเขตกิจกรรมของ RB ประเทศไทย
จากข้อมูลที่ RB จัดเตรียมให้และการค้นคว้าข้อมูล (Desktop Research) ด้วย
ตัวเอง ทีมประเมิน DIHR ได้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในขั้นต้นเพื่อเลือกว่าโรงงาน
คู่ค้าทางธุรกิจ และสถานที่ใดที่จะรวมอยูใ่ นขอบเขตของการลงพื้นที่ในประเทศ
ในระยะการก�ำหนดขอบเขต นอกจากเรื่องอื่น ๆ แล้ว ทางทีมงานยังพิจารณา:
• ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับรอยเท้า (footprint)
การด�ำเนินงานของ RB ในประเทศไทย และความเกี่ยวพันกับขอบเขตการ
ประเมิน
• จ�ำนวนและประเภทโรงงานของ RB และสถานที่ต้ัง
• จ�ำนวนและประเภทของซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจที่ส�ำคัญ
และความส�ำคัญที่เกี่ยวข้องของซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจเหล่านี้ต่อ
RB (การใช้จ่ายและการพึ่งพา)
• สถานที่ต้ังไซต์งานของ RB และซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจ และ
• กรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีถูกระบุจากการตรวจสอบที่ไซต์งาน RB
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บทที่ 2: ระเบียบวิ ธีวิจัย ต่อ

≤

การก�ำหนดขอบเขตท�ำให้ทราบถึงแผนที่ตามมาของกระบวนการการประเมิน
เช่น การระบุโรงงาน ไซต์งาน และซัพพลายเออร์ท่ีจะไปพบการระบผู้มีสว
่ นได้
ส่วนเสียนอกองค์กรส�ำหรับการสัมภาษณ์และการจัดท�ำคู่มือการสัมภาษณ์
ส�ำหรับการลงพื้นที่พบกับผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียและกลุ่มผู้ถือครองสิทธิต
์ ่าง ๆ
นอกจากนี้ ในระยะแรกเริ่มของการกําหนดขอบเขต ทีมงานยังตัดสินใจ ให้ความ
ส�ำคัญเฉพาะสองแบรนด์สินค้าของ RB กล่าวคือ ดูเร็กซ์และเอนฟา เนื่องจาก
ความเกี่ยวข้องระหว่างแบรนด์ท้ังสองกับสถานะของ RB ในประเทศไทย ตลอด
จนความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้านมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์สองตระกูล
โดยแทนที่จะเน้นไปที่ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยววข้องกับ
ห่วงโซ่อุปทานของแบรนด์เท่านั้น ได้มีการตัดสินใจที่จะประเมินผลกระทบตลอด
ทั้ง
ห่วงโซ่คุณค่าแบบเต็มรูปแบบเพื่อให้ได้ภาพรวมกว้าง ๆ ของปัญหาด้านสิทธิ
มนุษยชน ที่อาจเกิดขึ้นและเกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมสําคัญของสอง
แบรนด์น้ี
2.2 ขั้นตอนที่ II: การเก็บข้อมูลและการพัฒนาข้อมูลฐาน (การลงพื้นที่ใน
ประเทศ)
ขั้นตอนที่ 2 อยูใ่ นระยะการเก็บข้อมูลปฐมภูมิผ่านการมีสว
่ นร่วมกับผู้มีสว
่ นได้
ส่วนเสียต่าง ๆ ในช่วงการการลงพื้นที่พบปะในประเทศไทย การลงพื้นที่พบปะ
เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 4-15 พฤศจิกายน 2019 ภาพรวมการมีสว
่ นร่วมกับผู้มีสว
่ น
ได้สว
่ นเสียต่าง ๆ ในช่วงการลงพื้นที่ภายในประเทศสามารถดูข้อมูลได้ในตาราง
ที่ 3 ต่อจากนี้
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ตารางที่ 3 ภาพรวมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
RB ประเทศไทย

ซัพพลายเออร์ ผูร้ บ
ั เหมา และ
คู่ค้าทางธุรกิจ

การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย
่ ว ชาญ สถาบัน
การศึกษา NGO องค์กรระหว่าง
ประเทศ และรัฐบาล

• เริ่มโครงการและสอบถาม
รายละเอียดกับ ทีมผู้
บริหาร RB ประเทศไทย
• ผู้บริหารโรงงาน ดูเร็กซ์
• ผู้บริหารโรงงาน เอนฟา
• ผู้จัดการการตลาด ของ
เอนฟา
• ผู้บริหารด้านการ ตลาด
ของ RB ประเทศไทย

• ซัพพลายเออร์บรรจุภัณฑ์(ผู้
บริหาร และแรงงาน)
• ผู้ให้บริการตัวกลางด้าน
ขนส่งและหีบห่อตกแต่ง
(ผู้บริหาร และแรงงาน)
• บริษัทจัดหาแรงงานจ้างเหมา
(ผู้บริหาร และแรงงาน)
• ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมนิคม
อุตสาหกรรม
• สถานที่แปรรูปยาง
(ผู้บริหาร และแรงงาน)
• หัวหน้าฝ่ายคุณภาพ
เทสโก้ โลตัส ประเทศไทย

• องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
(WWF) ประเทศไทย
• เอิร์ธเวิร์ม (Earthworm)
ประเทศไทย
• สหภาพยางพาราไทย
• สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย สาขาสุราษฎร์ธานี
• องค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
โยกย้ายถิ่นฐาน
• การยางแห่งประเทศไทย (ระดับ
จังหวัดและระดับ
สาขา)
• โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP) เอเชีย
• กรมแรงงานอ�ำเภอ
• องค์การช่วยเหลือเด็กแห่ง
ประเทศไทย
• องค์การยูนิเซฟ ส�ำนักงานภาคพื้น
เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
• องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
• มูลนิธศ
ิ ูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
• ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานข้ามชาติท่ี
เป็น อิสระ
• NGO ที่ท�ำงานเกี่ยวกับ
สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญ
พันธุใ์ น ประเทศไทย

ทีมประเมินประกอบด้วยที่ปรึกษาอาวุโสสองท่านจาก DIHR ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคที่หมุนเวียนเร็ว
(FMCG)
และมีประสบการณ์การท�ำงานในประเทศไทย โดยมีท่ีปรึกษาคนไทยที่มี
ประสบการณ์
ด้านสิทธิแรงงานและการมีสว
่ นร่วมกับผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียในประเทศไทย
เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ทางด้านของ RB มีตัวแทนสองท่านเข้าร่วม HRIA
ได้แก่ ผู้จัดการอาวุโสด้านสิทธิทางสังคมและสิทธิมนุษยชนระดับกลุ่มของ RB
และผู้จัดด้านสิทธิทางสังคมและสิทธิมนุษยชนภาคพื้นเอเชียใต้และอาเซียนของ
RB
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การประชุมแรกเพื่อเริ่มต้นการลงพื้นที่ภายในประเทศจัดขึ้นกับทีมผู้บริหาร RB
ประเทศไทย
ซึ่งช่วยให้ทีมประเมินของ DIHR ได้แนะน�ำหัวข้อสิทธิมนุษยชนและการท�ำธุรกิจ
และได้อธิบายกระบวนการ HRIA ในประเทศให้กับทีม RB ประเทศไทย
การประชุมเริ่มโครงการยังเป็นโอกาสให้ทีม DIHR ถามค�ำถามต่างๆกับ RB
ประเทศไทย รวมถึงตอบค�ำถามในทางกลับกันในระหว่างการออกภาคสนาม ทีม
HRIA ได้พบผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียต่าง ๆ (ภายในและภายนอกองค์กร) รวมถึง
พนักงาน RB ประเทศไทย องค์การนอกภาครัฐ(NGO) ในประเทศและต่าง
ประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และหน่วยงานสหประชาชาติ (UN) ที่
ท�ำางานในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่รัฐ
การเลือกผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียขึ้นอยูก
่ ับประสบการณ์การท�ำงานของประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ ขอบเขตของการประเมินของคนเหล่านั้น เช่น ความเชี่ยวชาญเกี่ยว
กับสิทธิมนุษยชนและธุรกิจในประเทศไทย สิทธิแรงงาน แรงงานข้ามชาติ ภาค
อุตสาหกรรมยางพาราและประเด็นเกี่ยวกับการโฆษณา การขาย และการตลาด
ของนมผงดัดแปลงส�ำหรับทารก การสัมภาษณ์ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียนอกองค์กร
เป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (หรือในบางครั้งเป็นกลุ่มเล็กของตัวแทนผู้มีสว
่ น
ได้สว
่ นเสีย)
ถึงแม้ตัวแทนสองท่านจาก RB อยูใ่ นการสัมภาษณ์เกือบทั้งหมดร่วมกับเจ้าหน้าที่
รัฐและเจ้าหน้าที่สหประชาชาติสองท่าน แต่พวกเขามีสว
่ นร่วมในบางการ
สัมภาษณ์ CSO เท่านั้น หลังจาก DIHR มีการประเมินแล้วและที่ปรึกษาใน
ประเทศได้พูดคุยกับ CSO ดังกล่าวเกี่ยวกับการเข้าร่วมของพวกเขาเหมาะสม
หรือไม่ ในทุกการประชุมที่มีตัวแทนจาก RB อยูด
่ ้วย จะมีการขอความยินยอม
จากผู้ให้สัมภาษณ์ก่อน ไม่มีตัวแทนจาก RB ที่อยูใ่ นช่วงการสัมภาษณ์ผู้ถือครอง
สิทธิท
์ ่ีเป็นแรงงานและสมาชิกชุมชน ยกเว้นการสนทนา
กลุ่มกับแรงงานสวนยางพาราซึ่งเป็นการสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของงาน
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ส่วนส�ำคัญของการลงพื้นที่พบปะนี้ได้ท่ม
ุ เทให้กับการมีสว
่ นร่วมของผู้ถือครอง
สิทธิ์ (แรงงานในโรงงานทั้งชายและหญิงที่มาจากต�ำแหน่งและส่วนงานต่าง ๆ
แรงงานสวน ยางพารา และเจ้าหน้าที่ศูนย์รวบรวมน้�ำยาง) แรงงานที่ให้
สัมภาษณ์ท่ีโรงงานและ โรงงานแปรรูปมาจากการสุม
่ เลือกในวันที่ทีม HRIA
ลงพื้นที่ไซต์งาน โดยขึ้นอยูก
่ ับ เวลาว่างของคนเหล่านี้ แรงงานที่ได้รับเลือกมา
จากส่วนงานและงานต่าง ๆ ที่ท�ำ ผู้ให้สัมภาษณ์มาจากกลุ่มแรงงาน
ที่แตกต่างกันไป ได้แก่ แรงงานมีทักษะและไม่มีทักษะ แรงงานที่เป็นสมาชิก
สหภาพและไม่เป็นสมาชิกสหภาพ แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ รวมถึง
ก�ำลังคนของ RB เอง รวมทั้งแรงงานตามสัญญาจ้างหรือที่เรียกกันว่าแรงงาน
รับจ้างเหมาช่วง
ในระหว่างการท�ำ HRIA ทีมประเมินใช้วิธก
ี ารและเทคนิครวบรวมข้อมูล
และการสัมภาษณ์ต่าง ๆ ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์
กลุ่มผู้หญิงเท่านั้น การสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้ให้สัมภาษณ์คนส�ำคัญ
และการสัมภาษณ์ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียนอกองค์กร ทีมประเมินยังได้กระตุ้น
แรงงานเป็นการเฉพาะให้แสดงความคิดเห็นโดยการเขียนบนแผ่นกระดาษ
และไม่ต้องระบุช่ อ
ื บอกปัญหาส�ำคัญที่พวกเขาเผชิญอยูใ่ นงานของตัวเอง
และข้อเสนอแนะส�ำคัญในการแก้ปัญหาของพวกเขาที่กล่าวถึง
การท�ำเช่นนี้ก็เพื่อให้ม่ันใจว่าการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มไม่ได้ไปขัดขวาง
บุคคลใดจากการแบ่งปันความคิดเห็นของตัวเอง
แม้จะมีการจัดท�ำค�ำถามการสัมภาษณ์อย่างครอบคลุมก่อนการสัมภาษณ์โดยให้
ความ ส�ำคัญกับหลากหลายประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แต่ในทางปฏิบัติการ
สัมภาษณ์ท่ีจัดขึ้นเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง มุ่งเน้นไปที่ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่มี
ความส�ำคัญมากที่สุดโดยมาจากการค้นคว้าข้อมูลในระยะแรกของ HRIA และ
ข้อมูลจากผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียนอกองค์กรที่ทีม HRIA ได้พบในระหว่างการท�ำ
HRIA และที่ผู้ให้สัมภาษณ์บอกเองว่าส�ำคัญ
ส่วนหนึ่งของการประเมิน ทีมงานได้ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีอยูท
่ างตอนใต้
ของประเทศไทยเพื่อประเมินผลกระทบจากการจัดหาและการแปรรูปน้�ำยาง
เพื่อการผลิตถุงยางอนามัย ดูเร็กซ์ ในส่วนนี้ของ HRIA ทีมประเมินของ DIHR ได้
มีสว
่ นร่วมกับมูลนิธเิ อิร์ธเวิร์ม (EF) ซึ่งมีความร่วมมืออยูเ่ ดิมกับ RB อันเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการพัฒนาชนบท (Rurality project) ที่ได้ให้ความส�ำคัญกับการ
ปรับปรุงความสามารถในการฟื้ นตัวของเกษตรกรรายย่อย5 ในช่วงการประเมิน
ส่วนนี้ ตัวแทนสองท่านจาก RB ประเทศไทยที่มาจากทีมจัดซื้อจัดจ้างได้เข้าร่วม
กับทีมประเมิน
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ในความร่วมมือกับ DIHR ทีม EF ประเทศไทยที่จัดเตรียมการประเมินในพื้นที่
สวนยางพาราเป็นเวลาสามวัน ในช่วงการลงพื้นที่ ทีมได้เห็นขัันตอนการกรีดยาง
ที่สวนยาง ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มกับเจ้าของสวนยางพารา
และคนกรีดยางที่เป็น คนไทยและต่างด้าว ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์รวบรวมน้�ำยาง
และโรงงานแปรรูปน้�ำยาง ทีม EF ประเทศไทยเป็นผู้คัดเลือกสวนยาง เจ้าของ
และแรงงานสวนยาง และศูนย์รวบรวมน้�ำ
ยางโดยขึ้นอยูก
่ ับการมีสว
่ นร่วมก่อนหน้าและความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ของพวกเขา มี
การคัดเลือกที่พิถีพิถันเพื่อให้ได้คนกรีดยางที่หลากหลาย ได้แก่ แรงงานไทยและ
แรงงานข้ามชาติ ทั้งชายและหญิง เพื่อเป็นการจบการลงพื้นที่ในประเทศ ทีม
ประเมินของ DIHR จึงจัดประชุมเพื่อให้มีการซักถามกับทีมผู้บริหาร RB เพื่อน�ำ
เสนอประเด็นที่ค้นพบจากการประเมินเบื้องต้น และเพื่อเปิดโอกาสให้ท้ังทีม
ประเมินและทีมผู้บริหารของ RB ประเทศไทยได้ซักถามหลังจากการลงพื้นที่ใน
ประเทศ ทีมประเมินของ DIHR จัดการประชุมทางไกลหลายครั้งกับผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของการประเมิน ซึ่งมีท้ังที่ไม่ว่างเข้าประชุมด้วย
ตัวเองในประเทศไทยหรืออยูน
่ อกประเทศไทย บุคคลเหล่านี้ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านแรงงานข้ามชาติ คู่ค้าทางธุรกิจที่มีความส�ำคัญ ทีมการตลาดของ RB
ประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรม
โดยรวมแล้วการประเมินนี้มีการสัมภาษณ์ 163 คน การแบ่งกลุ่มคร่าว ๆ
ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ สามารถดูได้ในตารางที่ 4 โดยแบ่งแยกตามเพศ
ตารางที่ 4 จ�ำนวนคนสัมภาษณ์ตามเพศ
เพศหญิง

เพศชาย

ผูจ
้ ัดการ (RB และไม่ใช่ RB)

30

30

Workers (RB and non-RB)

52

43

ผูม
้ ส
ี ่วนได้ส่วนเสีย (ไม่ใช่ธุรกิจ)

3

5
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2.3 ขั้นตอนที่ III: การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่สามของ HRIA คือการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่รวบรวมมาจากขั้นตอนที่ I
และขั้นตอนที่ II และการร่างรายงาน HRIA ฉบับนี้ ในระยะการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้มี โอกาสน�ำเสนอประเด็นที่ค้นพบเบื้องต้นจากการประเมินแก่กลุ่มผู้
เชี่ยวชาญ HRIA ที่ DIHR เชิญมาประชุม ผู้จัดการอาวุโสด้านสิทธิทางสังคมและ
สิทธิมนุษยชนของ RB น�ำเสนอ HRIA และประเด็นที่ค้นพบระดับสูงที่น�ำไปสู่
ข้อมูลและค�ำแนะน�ำที่มีประโยชน์ อย่างมากส�ำหรับการค้นคว้าเพิม
่ เติม ค�ำ
แนะน�ำเหล่านี้ท�ำให้ทีมประเมินค้นคว้าข้อมูล เพิ่มเติมในประเด็นที่ปรากฏขึ้น
จากการสัมภาษณ์ผู้มีสว
่ นได้สว
่ น เสียนอกองค์กร เนื่องจากเป็นหัวข้อที่ตรงกับ
ขอบเขตของการประเมิน
นอกจากรายงานฉบับนี้แล้ว ทีมประเมิน DIHR ยังจัดเตรียมรายงานความคิดเห็น
ระดับไซต์งานส�ำหรับโรงงานของ RB สองแห่งและโรงงานของซัพพลายเออร์
ที่ลงพื้นที่สองแห่ง รายงานความคิดเห็นของโรงงานเหล่านี้มีประเด็นที่ค้นพบ
และข้อเสนอแนะที่มีรายละเอียดมากกว่า เพื่อให้สามารถลงมือด�ำเนินการ
และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมในทุกประเด็นที่ระบุไว้้
2.4 ข้อจ�ำกัด
HRIA มีข้อจ�ำกัดมากมาย ทีมงานตัดสินใจให้ความส�ำคัญเพียงสองแบรนด์สินค้า
ของ RB ในประเทศไทย คือ ดูเร็กซ์และเอนฟา ตัดการประเมินที่เกี่ยวข้อง
กับแบรนด์สินค้าอื่นของ RB และผลกระทบของแบรนด์เหล่านั้นในประเทศไทย
เนื่องด้วยประเด็นที่ครอบคลุมในการประเมินห่วงโซ่คุณค่าของสองแบรนด์สินค้า
นี้
มีขอบเขตขนาดใหญ่ ทีมประเมินไม่สามารถก็บรวบรวมข้อมูลทุกไซต์งานของ
RB ซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจไว้อย่างละเอียด แต่ใช้การคัดเลือกอย่าง
ระมัดระวังแทนเพื่อให้สามารถครอบคลุมจ�ำนวนตัวแทนและความหลากหลาย
ของไซต์งานให้ความส�ำคัญกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นศูนย์กลางของสองแบรนด์และ
อาจมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ตัวอย่างเช่น ไม่มีการประเมินปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นที่โรงงานหนึ่งในสามโรงงานของ RB ในประเทศเนื่องจากมีความเกี่ยวข้อง
ที่จ�ำกัดกับแบรนด์ท่ีพูดถึง ในท�ำนองเดียวกัน ไม่มีการประเมินปัญหาพนักงานที่
อยูใ่ นส�ำนักงานเชิงพาณิชย์ของ RB นอกจากนี้ การประเมินเกิดขึ้นก่อนผลกระ
ทบจากโควิด-19 รวมถึงในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่มีปัจจัยเรื่องโควิด-19 ที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและผลกระทบอยูใ่ นการประเมิน
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ห่วงโซ่ท่ีมีคุณค่าของทั้งสองแบรนด์ได้อย่างมีความ
หมาย ขั้นตอนของห่วงโซ่ท่ีมีคุณค่าจะต้องถูกท�ำให้ง่ายขึ้นเพื่อสามารถมุ่งเน้นไป
ที่ข้น
ั ตอนหลักได้ อย่างไรก็ตาม นี่ยังหมายความว่ามีองค์ประกอบของห่วงโซ่ท่ีมี
คุณค่าของทั้งสองแบรนด์ ซึ่งอาจจะจะรวมถึงความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่ไม่
ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินนี้
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นอกจากนี้ มีการให้ความส�ำคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ดูเร็กซ์มากกว่า
เอนฟา ในขั้นตอนการเก็บข้อมูล เนื่องจากทีมประเมินสามารถใช้เวลาหลายวัน
อยูใ่ นพื้นที่ผลิต ยางพารา เพื่อเข้าใจผลกระทบในห่วงโซ่คุณค่าต้นน้�ำที่ห่างไกล
ของดูเร็กซ์แต่ท�ำแบบเดียวกันไม่ได้ส�ำหรับเอนฟา เนื่องจากวัตถุดิบหลักส่วน
ใหญ่คือส่วนประกอบนมมีการน�ำเข้าจากต่างประเทศและไม่มีการจัดหานมจาก
ภายในประเทศ
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เอนฟาประกอบด้วยส่วนผสมอื่น เช่นน้�ำตาล ซึ่งอาจมีความ
เสี่ยง ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบนั้น ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับส่วนผสม เหล่านี้ไม่รวมอยูใ่ นการประเมิน
มีข้อจ�ำกัดต่างๆ ในแง่มุมจากทางปลายน้�ำของห่วงโซ่คุณค่าENFA ด้วยระยะ
เวลาและรูปแบบวิธวี ิจัยที่จ�ำกัด ทีมประเมินไม่สามารถเก็บข้อมูลชั้นต้นที่
เกี่ยวข้องการตลาดของ ENFA ในประเทศไทย ในแง่การพูดคุยโดยตรงกับผู้ซ้ อ
ื
(พ่อแม่/ผู้ดูแล) และไม่ได้วิเคราะห์การตลาดของ ENFA ที่จุดจัดจ�ำหน่าย หรือ
แหล่งขายสิมค้าออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ทีมได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสารบน
ประเด็นดังกล่าว และได้พูดคุยกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญด้านสิทธิ
เด็ก การตลาดนมผงส�ำหรับทารก และผลกระทบ และการให้นมมารดาใน
ประเทศไทย การสัมภาษณ์เหล่านี้ไม่ได้มุ่งไปเพียงแค่รวบรวมความคิดเห็นต่อ
การด�ำเนินงานและความรับผิดชอบของ RB เท่านั้น แต่ยังครอบรวมถึง การ
ด�ำเนินการและความรับผิดชอบของผู้ผลิตนมผงส�ำหรับทารกโดยรวมด้วย
ทีมประเมินมีเวลาสองสัปดาห์อยูใ่ นประเทศเพื่อเก็บข้อมูลในระหว่างที่มีไซต์งาน
ที่ต้องไป จ�ำนวนมาก ได้แก่ ซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจในสุราษฎร์ธานี ซึ่ง
หมายความว่าทีมประเมินมีเวลาจ�ำกัดที่บางไซต์งาน จึงอาจท�ำให้ประเด็นที่ค้น
พบจากการประเมินไซต์งานไม่สมบูรณ์
มูลนิธเิ อิร์ธเวิร์มเป็นผู้คัดเลือกคนกรีดยางและศูนย์รวบรวมน้�ำยางเพื่อลงพื้นที่
แม้แรงงานที่ให้สัมภาษณ์บางรายขายน้�ำยางของตนเองให้แก่ค่ค
ู ้าทางธุรกิจของ
RB แต่ก็มีคนอื่นที่สง่ น้�ำยางสดของตนเองให้โรงงานแปรรูปน้�ำยางอื่นที่ไม่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของห่วงโซอุปทาน ของ RB ดังนั้น ข้อมูลที่รวบรวมได้บางชิ้นไม่จ�ำเป็น
ว่าต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมของ RB ในประเทศไทย ถึงกระนั้นก็ตาม ทีม
ประเมินให้ความสนใจในประเด็นที่ค้นพบที่สัมพันธ์กันเนื่องจากคนเหล่านี้ให้
ภาพที่กว้างขึ้นถึงสภาพการท�ำงานและความเป็นอยูข
่ องคนกรีด ยางและอื่น ๆ
ในห่วงโซ่คุณค่ายางพาราในประเทศไทย
แรงงานที่ได้รับการสัมภาษณ์ในช่วงการประเมินมาจากการเลือกโดยการสุม
่ เป็น
ส่วนใหญ่ โดยทีมประเมินสุม
่ จากรายชื่อแรงงานทั้งหมด มียกเว้นในบางกรณีท่ีผู้
จัดการโรงงาน เป็นผู้เลือกแรงงานบางส่วนให้ เช่น ในกรณีท่ีแรงงานที่ทีม
ประเมินเลือกไว้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถออกจากจุดที่ท�ำงานได้ มีการสนทนาสั้น ๆ
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กับแรงงาน เช่น ที่โรงอาหาร และพนักงานท�ำความสะอาดหรือเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ในระหว่างการเยี่ยมชม โรงงาน ในระหว่างการสนทนาเหล่านี้
มักมีแรงงานคนอื่นหรือผู้จัดการอยูด
่ ้วยจึงไม่สามารถตั้งค�ำถามที่อ่อนไหว ดังนั้น
แม้จะมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เหล่านี้เป็นไปอย่าง
จ�ำกัด
ส�ำหรับการไปพบผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียนอกองค์กร ทีมประเมินไม่สามารถไปพบ
ด้วยตัวเองได้ทุกคนที่มีการระบุช่ อ
ื ไว้เนื่องจากมีเวลาจ�ำกัด อย่างไรก็ตาม ทีมงาน
มีการโทรศัพท์ติดตามหลายครั้งกับผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียที่เห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง
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บทที่ 3
ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวข้องกับดูเร็กซ์ในประเทศไทย
ในบทนี้น�ำเสนอความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาดของแบรนด์ดูเร็กซ์ในประเทศไทย มีการระบุ
ถึงความเสี่ยงและ ผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่าของดูเร็กซ์จากแง่มุมต่าง ๆ ที่
เชื่อมโยงไปถึงวัตถุดิบหลักคือยางพารา ไปจนถึงสภาพต่าง ๆ ในกลุ่มซัพพลาย
เออร์ สิ่งที่ต้องปรับปรุงในโรงงานผลิตของ RB เอง รวมถึงจุดสนใจที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาดและการขายถุงยางอนามัย
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจสอบโดยละเอียดด้านสิทธิมนุษยชนตาม
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยการด�ำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) การระบุ
ลักษณะและการประเมินผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริงเป็นขั้น
ตอนแรกที่จ�ำเป็นส�ำหรับ RB เพื่อหลีกเลี่ยงและจัดการผลกระทบเชิงลบในจุดที่
เกิด มีสว
่ น หรือเชื่อมโยงโดยตรงกับผลกระทบเชิงลบ ข้อเสนอแนะถึงวิธด
ี �ำเนิน
การสามารถติดตามได้ในบทที่ 5
3.1 ด้านวัตถุดิบ: อุตสาหกรรมยางพาราต้นน้�ำ สถานการณ์ของเกษตรกรราย
ย่อย และความเชื่อมโยงกับ RB
ตารางที่ 5 ภาพรวมของดูเร็กซ์ – ข้อสังเกตระดับกลางน้�ำ
ภาพรวมของส่วนนี้
สิทธิหลักที่ตกอยูใ่ นความ
เสีย
่ ง

สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ สิทธิใน
การไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิในสุขภาพ สิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความ
ปลอดภัย สิทธิในที่ดิน สิทธิในการ
มีสว
่ นร่วม สิทธิในสวัสดิการสังคม

ผูถ
้ ือครองสิทธิท
ั
์ ี่อาจได้รบ
ผลกระทบ

เกษตรกรรายย่อยและคนกรีดยาง (รวมถึงผู้ท่ีมีภูมิหลัง
เป็นผู้ย้ายถิ่น) และครอบครัวของพวกเขา และเกษตรกร
ไร้ท่ีดิน

ประเด็นหลักที่พบ

ความเป็นอยูข
่ องเกษตรกรรายย่อยและคนกรีดยาง ความเปราะบางของ
แรงงานข้ามชาติ ข้อกังวลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ความเปราะ
บางที่เพิม
่ ขึ้นของเกษตรกรไร้ท่ีดิน
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รู ปภาพที่ 2 ห่วงโซ่คุณค่าของยางพาราระดับต้นน้�ำ

RB จัดหาน้�ำยางธรรมชาติมาจากสองประเทศเป็นหลัก ได้แก่ ประเทศไทยและ
มาเลเซีย6 RB จัดซื้อยางพาราไทยที่ปลูกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากเจ้าของสวน
ยางรายย่อยเท่านั้น ได้แก่ เกษตรกรที่ถือครองพื้นที่การเกษตรขนาดเล็กกว่า
ฟาร์ม อย่างไรก็ตาม RB ไม่ได้จ้างเจ้าของสวนยางเหล่านี้โดยตรง แต่เจ้าของสวน
ยางเหล่านี้ ขายให้กับพ่อค้าคนกลางตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปแล้วจึงน�ำมาขายให้แก่
RB ในปริมาณมาก เช่นนั้นแล้ว การควบคุมจาก RB หรือความสามารถที่จะ
ก�ำหนดกฎเกณฑ์โดยตรง ต่อรายได้รายวันและสภาพการท�ำงานของเกษตรกรที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกยางและน้�ำยาง

กล่องข้อความ 1. เกี่ยวกับน้�ำยาง
น้�ำยางหรือน้�ำยางพาราธรรมชาติ คือของเหลวข้นสีขาวคล้ายน้�ำนมที่สามารถ
กรีดให้ไหลออกจากพืชและต้นไม้บางชนิดรวมถึงต้นยางพารา
มีการน�ำน้�ำยางมาผลิตถุงยางอนามัยและผลิตภัณฑ์อ่ ืน ๆ อีกมาก รวมถึงถุงมือ
ยาง เสื้อผ้า และรองเท้า ลักษณะที่มีประโยชน์มากที่สุดของน้�ำยาง คือ กันน้�ำ
ยืดหยุน
่ และมีอัตราการดึงยืดสูง
ในขั้นแรก ๆ ของการแปรรูป โดยทั่วไปน้�ำยางจะขายในรูปแบบต่อไปนี้: น้�ำยาง
สด แผ่นยางดิบ ยางก้อนถ้วย หรือ ยางเครพ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตถุงยาง
อนามัยคือน้�ำยางสด
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ที่ใช้เพื่อการผลิตถุงยางอนามัยของ RB เป็นไปอย่างจ�ำกัด ในขณะเดียวกัน
เกษตรกรเหล่านี้ และความสามารถที่จะท�ำสวนยางพาราให้มีความยั่งยืน ของ
พวกเขาเป็นองค์ประกอบที่สำ� คัญอย่างยิ่ง ในห่วงโซ่คุณค่าของดูเร็กซ์ เนื่องจาก
น้�ำยางสดที่ใช้ในการผลิตถุงยางอนามัยเป็นส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ท่ีส�ำคัญ
ส�ำาหรับดูเร็กซ์ ในอีกนัยหนึ่ง RB เข้าไปเชื่อมโยงโดยตรงกับความเสี่ยง และผลก
ระทบด้านสิทธิมนุษยชนในระดับเกษตรกรผ่านการจัดหาน้�ำยางของ RB
ในขณะเดียวกัน การจัดหาน้�ำยางโดยบริษัทต่าง ๆ อย่างเช่น RB เป็นเพียง องค์
ประกอบเดียวของตลาดยางพาราทั่วโลก ยางพาราธรรมชาติมีการค้าขาย ใน
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ท่ัวโลกในฐานะสินค้าทางการเกษตรที่มีปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ในระดับมหภาคเป็นตัวก�ำหนดราคายางพารา ราคายางในตลาดโลก
ตกลงอย่างมาก ตลอดไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา (ลดลงประมาณ 40% ในเวลาแค่สองปีท่ี
ผ่านมา7) แนวโน้มเศรษฐกิจโลก การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และค่าเงินบาท
(THB) แข็ง ทั้งหมดนี้ต่างส่งผลต่อราคายางพารารายวัน ในบริบทของบาง
อุตสาหกรรม อย่างเช่น การผลิตยาง ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์สามารถ
ทดแทนกันได้มากยิง่ ขึ้น ซึ่งกระทบ ต่ออุปสงค์และอุปทานของยางธรรมชาติ
และการก�ำหนดราคา8 การท�ำสวนยางพารา ในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่มีผลก�ำไรให้
กับผู้เกี่ยวข้อง (Actors) มากมายในห่วงโซ่คุณค่า การเกษตร รวมถึงใน
ประเทศไทย9
การแก้ปัญหาเรื่องสถานะรายได้ให้กับเกษตรกรและความยั่งยืนระยะยาว
ของการท�ำสวนยางเป็นสิ่งที่ RB ไม่สามารถท�ำได้ด้วยตัวเอง และไม่ได้เป็น
ความรับผิดชอบของ RB แต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้มีหน้าที่ (Duty Bearer) อื่น ๆ
รวมถึงผู้เล่นในอุตสาหกรรมรายอื่นและหน่วยงานรัฐต่างมีสว
่ นเกี่ยวข้อง
ดังนั้นค�ำถามส�ำหรับ RB จึงเป็นว่าสามารถท�ำอะไรได้บ้างในการใช้อ�ำนาจ
ชักจูงของตนเองในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดในการพยายามบรรเทา
สถานการณ์ให้กับเกษตรกร และจากมุมมองธุรกิจสร้างความมั่นใจถึงความต่อ
เนื่อง ของอุปทาน จะมีการพูดคุยเพิม
่ เติมถึงค�ำถามนี้ด้านล่าง รวมถึงการอธิบาย
ลักษณะส�ำคัญ ของการท�ำสวนยางที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยูข
่ องเกษตรกร
และเกี่ยวข้องกับการรับมือสถานการณ์แบบองค์รวมจาก RB
ประเทศไทยเป็นผู้สง่ ออกยางพารารายใหญ่ท่ีสุดของโลก น้�ำยาง (ดูกล่อง
ข้อความ 1) เป็นที่รู้กันว่าคือ “ทองค�ำสีขาว” เนื่องจากเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่
อุปถัมภ์ภูมิภาคและประเทศไทย10 การส่งออกยางพาราของประเทศไทยถึงจุด
สูงสุดที่ 41,520.160 ล้านบาทเมื่อเดือนมีนาคม 2011 ในเดือนพฤศจิกายน
2019 ช่วงเวลาของการประเมินนี้ ตัวเลขส่งออกลดลงอย่างมากอยูท
่ ่ี 9,068.250
11
ล้านบาท แต่ในปี 2018 ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารายังอยูใ่ นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สง่ ออกห้าอันดับแรก ของประเทศไทยในแง่ของการสร้างคุณค่า12
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เบ็ดเสร็จ 90% ของการผลิตยางพาราในประเทศไทยมาจากเกษตรกรรายย่อย มี
เพียง 10% ที่มาจากพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนภาคส่วนนี้และช่วย
เหลือเกษตรกรที่ตกอยูใ่ นความยากล�ำบาก รัฐบาลไทยริเริ่มโปรแกรมเงิน
อุดหนุนหลายโครงการไปจนถึงสิน
้ ปี 201913 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบเชิงบวกที่
อาจเกิดขึ้นจากโครงการเหล่านี้ยังไม่ถึงมือเกษตรกรในขณะที่ท�ำ HRIA
ผลผลิตยางพาราแตกต่างกันไประหว่างภาคต่าง ๆ ในประเทศ เนื่องมาจากความ
แตกต่างของคุณลักษณะของดิน อุณหภูมิ และปริมาณน้�ำฝนที่มีสว
่ นต่อปริมาณ
น้�ำยาง ในภาคเหนือของประเทศไทย ผลผลิตยางพารามีค่าเฉลี่ยประมาณ
1,000 กก.ต่อเฮกตาร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอยูท
่ ่ี 1,300
กก.ต่อเฮกตาร์และในภาคใต้ของประเทศไทยอยูท
่ ่ีเกือบ 1,600 กก.เฮกตาร์14
ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพื้นที่สำ� คัญที่สุดส�ำหรับอุตสาหกรรมยางพารา
ประมาณ 80% ยางพาราในประเทศผลิตจากที่นี่15 ลมฟ้าอากาศและ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อผลผลิตยางพารา ซึ่งเป็นอีกปัจจัย
ที่สง่ ผลกระทบอย่างมากต่อรายได้ในการด�ำรงชีพของเกษตรกร
เนื่องจากรายได้ของพวกเขาเป็นความสัมพันธ์ง่าย ๆ ของราคายางรายวัน
คูณด้วยผลผลิตรายวัน
เกษตรกรยางพารารายย่อยในประเทศไทยถือเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ
จากราคายางธรรมชาติตกต่�ำเพราะเกษตรกรเหล่านี้พ่ึงพาการขายยางพาราของ
ตน และมักเป็นเกษตรกรแบบพืชเชิงเดี่ยว คือ เกษตรกรที่ปลูกพืชเพียงชนิด
เดียว16 ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งเน้นว่า การจะเข้าใจถึงผลกระทบของราคาตกต่�ำที่
มีต่อเกษตรกรอย่างถ่องแท้ บุคคลนั้นต้องยอมรับว่ายางพาราไม่ได้เป็นแค่เพียง
พืชผลทางการเกษตรในภาคใต้ของประเทศไทย แต่การท�ำสวนยางได้ผสมผสาน
อยูใ่ นวิถีชีวิตและการด�ำรงชีวิตของเกษตรกรอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ต่ ืนจนหลับ
3.1.1 ผลกระทบด้านการด�ำรงชีวิตและมาตรฐานการครองชีพที่มาจาก
ราคายางพาราตกต่�ำ
เจ้าของสวนยางรายย่อยในสุราษฎร์ธานี โดยทั่วไปท�ำสวนยางในที่ดินของตนเอง
หรือจ้างคนกรีดยางผู้ท่ีหลายคนมีภูมิหลังเป็นแรงงานข้ามชาติ มาท�ำงานหาก
ที่ดินของตนมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ท�ำได้ด้วยตัวเอง ความรู้เบื้องต้นในขั้นตอน
แรกของห่วงโซ่คุณค่ายางพาราและผู้เล่นส�ำคัญสามารถอ่านได้จากกล่อง
ข้อความ 2
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กล่องข้อความ 2 ขั้นตอนแรกในห่วงโซ่คุณค่าของดูเร็กซ์และผู้เล่ นหลัก
เมื่อกรีดยางแล้ว โดยทั่วไปน้�ำยางสดในสุราษฏร์ธานี เกษตรกรรายย่อยจะขายให้
แก่ตัวแทนจ�ำหน่ายที่ด�ำเนินกิจการศูนย์รวบรวมน้�ำยางในพื้นที่ เจ้าของสวนยาง
บางรายท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย (Dealer) ด้วยเช่นกัน โดยเก็บผลผลิตราย
วันจากสวนยางรอบ ๆ ก่อนขนส่งไปยังโรงงานแปรรูปเบื้องต้นที่อยูใ่ นพื้นที่ในถัง
บรรจุขนาด 2 ตันบนรถกระบะ ตัวแทนจ�ำหน่ายมีข้อตกลงกับโรงงานแปรรูป
เบื้องต้นที่อยูใ่ นพื้นที่ (อุตสาหกรรมยางพารากลางน้�ำ กรุณาดูท่ีข้อ 3.2) ที่จะซื้อ
ผลผลิตรายวัน
โดยทั่วไปแล้วตัวแทนจ�ำหน่ายจะไม่สลับไปมาระหว่างโรงงานยางพารากลางน้�ำ
เหล่านี้ แต่มักจะส่งให้หนึ่งโรงงานเท่านั้น และมีความสามารถจ�ำกัดที่จะมองเห็น
ว่าเมื่อขายให้โรงงานอื่นอาจมีเงื่อนไขที่ดีกว่าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ตัวแทน
จ�ำหน่ายที่ให้สัมภาษณ์ในการประเมินครั้งนี้บอกว่าเงื่อนไขระหว่างโรงงานใน
พื้นที่สุราษฎร์ธานีไม่แตกต่างกัน โรงงานเหล่านี้ จัดหาวัตถุดิบให้ลูกค้านานาชาติ
รวมถึง RB และยังจัดหาให้กับผู้เล่นอื่นๆในอุตสาหกรรมที่พ่ึงพายางพาราด้วย
เช่น ผู้ผลิตยางรถยนต์ และ ถุงมือยาง

โดยปกติเจ้าของสวนยางและคนกรีดยางจะแบ่งรายได้ต่อวันแบบ 50-50 หรือ
40-60 (ตามล�ำดับ) รายได้ของเกษตรกรและของคนกรีดยาง ดังที่กล่าวมาแล้ว
ผูกติดอยูก
่ ับราคายางพาราในแต่ละวัน ซึ่งก�ำหนดและสื่อสารออกมาจากส่วน
กลางโดยการยางแห่งประเทศไทย (RAOT)17 ในขณะที่ท�ำการประเมินนี้ ราคาน้�ำ
ยางรายวันตกต่�ำจนอยูท
่ ่ี 35 บาทต่อกก. ขณะที่การประเมินนี้เกิดขึ้นในเดือน
พฤศจิกายนซึ่งเป็นเวลาที่ต้นยางพาราให้ผลผลิตสูงสุด นั่นคือ รายได้ต่อวันอยูใ่ น
จุดสูงสุดจากมุมมองด้านปริมาณ ในเวลาอื่นของปี ผลผลิตอาจน้อยกว่ามาก
แม้แต่ในเวลาสูงสุดนี้ ตัวแทนจ�ำหน่าย เกษตรกร และคนกรีดยางที่ให้สัมภาษณ์
ในการประเมินนี้ต่างเห็นว่าราคายางพาราในปัจจุบันต่�ำเกินกว่าจะครอบคลุมค่า
ครองชีพ ตามที่เกษตรกร คนกรีดยาง และตัวแทนจ�ำหน่ายให้สัมภาษณ์ ราคาต่อ
กก.ประมาณ 50-60 บาทอาจเพียงพอส�ำหรับทุกคน หากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังคง
ไม่มีการเปลี่ยน แปลงตัวเลขประมาณการนี้มีงานวิจัยรองรับที่ระบุว่าต้นทุนการ
ผลิตของยางพาราไทยโดย ทั่วไปอยูท
่ ่ี 55-60 บาท/กก.18
อย่างไรก็ตาม ราคาที่ตกต่�ำจาก 30-45 บาท/กก. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาสองสาม
ปีแล้ว และน่าเสียดายที่จะยังคงเป็นเช่นนี้ในปีต่อ ๆ ไป19 แนวโน้มตลาดเช่นนี้มี
นัยว่า คนผู้ท่ีมีเงินทุนสามารถท�ำสวนยางก�ำลังละทิ้งการท�ำสวนยางพาราไปหา
พืชผลอื่น ที่ให้ผลก�ำไรมากกว่า ตัวแทนจ�ำหน่ายคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์เล่าว่าแค่
ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา มีเกษตรกร 70 รายขายผลผลิตรายวันให้แก่เขา แต่ปัจจุบันเหลือ
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อยูเ่ พียง 35 ราย อีกรายระบุว่าในภาคใต้ 40% ของสวนยางพาราก่อนหน้านี้ได้
แปรสภาพไปแล้ว ในช่วงเวลาสี่ปี กรณีน้ีมีการสะท้อนอยูใ่ นงานวิจัยที่ส�ำรวจ
ความสัมพันธ์ของราคา ระหว่างยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ โดยเน้นว่ามี
การขานรับอุปทานยางธรรมชาติ ที่ราคาต่�ำลงอย่างชัดเจน ท�ำให้สถานการณ์
ปัจจุบันไม่ย่งั ยืน20
รูปภาพที่ 1 คนกรีดยางที่ศน
ู ย์
รวบรวมน้�ำ
ยางแสดงใบรับเงินของวัน
ภาพโดยทีมประเมิน DIHR

การตัดต้นยางพาราเพื่อเปลี่ยนสภาพที่ดินเพาะปลูกไปเป็นพืชผลชนิดอื่นนั้นไม่
ได้เป็น ทางเลือกส�ำหรับเกษตรกรทุกราย ต้นยางพาราใช้เวลาห้าถึงเจ็ดปีกว่าจะ
ถึงระยะให้ผลผลิต และการไปแสวงหาพืชผลที่สร้างผลก�ำไรได้มากกว่าต้องใช้
เงินลงทุนในการแปรสภาพ จ�ำนวนมาก ซึ่งในเวลานี้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มี
เนื่องจากการขาดทุนที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีท่ีผ่านมา พูดอีกนัยหนึ่งคือ เกษตรกร
จ�ำนวนมากติดกับอยูใ่ นอาชีพเกษตรที่ไม่มีก�ำไรและบางคนอยูใ่ นภาวะความ
ยากจน มีการประมาณการว่า 40% ของครัวเรือนภาคเกษตรในประเทศไทยอยู่
ในภาวะความยากล�ำบากต่�ำกว่าเส้นแบ่งความยากจน21
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ด้วยเหตุท่ีสถานการณ์ส�ำหรับเจ้าของสวนยางหนักหนาสาหัสมาก บางราย
ดังที่ระบุไว้มีเงินทุนที่จะไปลงทุนในพืชผลที่สร้างรายได้ชนิดอื่น
และค่อย ๆ แปรสภาพที่ดินจากยางพาราไปเป็นทุเรียน ท�ำให้มีความเปราะบาง
ต่อราคาที่ตกต่�ำน้อยลง นอกจากนี้โครงการเงินอุดหนุนล่าสุดจากรัฐบาล
มีโอกาสท�ำให้เกษตรกรสวนยางพารารายย่อยมีสถานการณ์ดีข้ึน
อย่างน้อยก็ในช่วงสั้น ๆ แต่คนกรีดยางมีความเปราะบางมากยิ่งกว่า
เพราะไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง จึงไม่สามารถหารายได้เสริมจากการปลูกพืชชนิด
อื่นได้เลย ถึงแม้จะมีเงินทุนที่จ�ำเป็นส�ำหรับเมล็ดพันธุห
์ รือเงินลงทุนเบื้องต้นอื่น
ๆโดยทั่วไปคนกรีดยางจะอาศัยอยูใ่ นที่ดินที่รับจ้างกรีดยาง และมักมีบ้านที่สร้าง
แบบง่าย ๆ ให้อยูฟ
่ รีพร้อมไฟฟ้าและน้�ำประปาตราบใดที่พวกเขายังกรีดยาง
อยูใ่ นที่ดินดังกล่าว แม้ในทางทฤษฎีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลน่าจะหรือควรจะถึง
แรงงานเหล่านี้ผ่านทางนายจ้างของพวกเขา แต่คนกรีดยางที่ให้สัมภาษณ์ในการ
ประเมินนี้ไม่ได้รับเงินอุดหนุนใด ๆ เลย บางคนไม่รู้ด้วยซ้�ำว่ามีโครงการเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลการสัมภาษณ์ RAOT หน่วยงานเกี่ยวกับยางพารา ยืนยันถึง
ปัญหาการส่งเงินอุดหนุนโดยเฉพาะไปถึงคนกรีดยางข้ามชาติ เพราะพวกเขาไม่
ได้ลงทะเบียนโดยตรงกับ RAOT เฉพาะเกษตรกรที่ลงทะเบียนเท่านั้นถึงจะมี
สิทธิไ์ ด้รับเงินช่วยเหลือ
ต้นยางพาราไม่ได้ให้ผลผลิตทุกวัน และผลผลิตที่ได้ก็แตกต่างกันไปทั้งปี
จ�ำนวนวันหยุดพักกรีดยางที่จ�ำเป็นส�ำหรับต้นยางขึ้นอยูก
่ ับชนิดของ
ต้นยาง อายุ และวิธก
ี ารของเกษตรกรที่จะท�ำให้ได้ผลผลิตสูงสุด ตัวอย่างเช่น
คนกรีดยางบางคนจะเก็บน้�ำยางสามวันแล้วหยุดพักกรีดยางหนึ่งวัน
บางคนเก็บน้�ำยางสองวันหยุดพักกรีดยางหนึ่งวัน คนกรีดยางที่ให้สัมภาษณ์
ในการศึกษานี้บอกว่าจ�ำนวนวันกรีดยางจะอยูท
่ ่ีประมาณ 200 วันต่อปี
เนื่องจากรายได้ของเกษตรกรสวนยางพาราและคนกรีดยางผูกติดอยูก
่ ับ
ผลผลิต จ�ำนวนวันกรีดยาง และผลผลิตที่ได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
รายได้ต่อวัน ต่อสัปดาห์ และต่อปีของพวกเขา
คนกรีดยางบอกว่าพวกเขามักใช้วันหยุดกรีดยางไปกับการนอน
และการซื้ออาหาร คนที่ให้สัมภาษณ์ในการประเมินนี้ซ้ อ
ื อาหารทุกอย่าง
แทนที่จะปลูกเอง เนื่องจากพวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินจึงไม่สามารถที่จะ
ตัดสินใจได้ว่าจะใช้บางส่วนของที่ดินเพื่อปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค
นอกจากนี้ พวกเขาบอกว่าเนื่องจากการกรีดยางใช้เวลาหลายชั่วโมง
จึงไม่มีเวลาหรือพลังงานที่จะผลิตอาหารส�ำหรับตัวเอง
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3.1.2 ความเปราะบางเพิ่มเติมของคนกรีดยางที่เป็นแรงงานข้ามชาต
อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยได้ดึงดูดแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมาก
โดยเฉพาะพื้นที่ยางพาราที่ส�ำคัญทางภาคใต้มีชายแดนใกล้กับเมียนมาร์
ท�ำให้ข้ามมาได้ง่าย คนกรีดยางส่วนใหญ่ท่ีให้สัมภาษณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการประเมินนี้มีเชื้อสายพม่า แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากย้ายมาประเทศไทย
ในเวลาที่ราคายางพาราสูงมาก จึงมีการขยายตัวของสวนยางพารา
จึงมีความต้องการแรงงานอย่างยิ่ง เมื่อราคายางพาราตกต่�ำลงอย่างต่อเนื่อง ผู้
อพยพจึงพบว่าตัวเองอยูใ่ นสถานะแรงงานที่มีความเปราะบางอย่างมากตั้งแต่
นั้น22
นอกจากนี้แรงงานไทยจ�ำนวนมากเห็นว่าการท�ำเกษตรไม่ใช่ทางเลือกที่น่าสนใจ
อีกต่อไป ที่ตามมาท�ำให้ภาคส่วนต่าง ๆ ต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติเป็นอย่าง
มาก
ภาพนี้ได้รับการพิสูจน์ด้วยรายงานที่ระบุว่าในปี 2019 มีแรงงานข้ามชาติท่ีจด
ทะเบียนราว 440,000 คนจากกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ท่ีท�ำงานอยูใ่ นภาค
เกษตรกรรมของประเทศไทย23 แต่ตัวเลขนี้เป็นเพียงแรงงานทั่วไปที่จดทะเบียน
ดังนั้นตัวเลขจริง (รวม “แรงงานไม่จดทะเบียน”) จึงสูงกว่านี้มาก แรงงานข้าม
ชาติในภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่มาจากเมียนมาร์ (75%) กัมพูชา
(14%) และลาว (11%) แสดงถึงจ�ำนวนที่น้อยกว่าของแรงงานข้ามชาติภาค
เกษตร24
คนกรีดยาง รวมทั้งในสุราษฎร์ธานี เป็นแรงงานต่อเนื่องทั้งปีเป็นส่วนใหญ่
เนื่องจากการเก็บน้�ำยาง (กรีดยาง) อย่างต่อเนื่อง เมื่อเป็นแรงงานต่อเนื่องทั้งปี
แรงงานข้ามชาติสว
่ นใหญ่ในอุตสาหกรรมยางพารา โดยหลักการแล้วควรได้รับ
การคุ้มครองสิทธิด้านแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมที่มีให้ภายใต้กฎหมาย
ไทย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันแรงงานส่วนนี้ไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอจาก
พนักงานตรวจแรงงานของไทย การบังคับใช้อย่างจ�ำกัดของกฎระเบียบที่ก�ำกับ
ดูแลสภาพการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติ25 สถานการณ์ท่ีไม่ปลอดภัยของ
แรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมยางพารายิง่ แย่ลงจากสวนยางพาราที่อยูห
่ ่าง
ไกล ด้วยเหตุน้ี การรายงานถึงความเปราะบางของพวกเขาจึงไม่ใช่เพียง
มาตรฐานแรงงานไม่ดีและสภาพการท�ำงานที่เป็นอันตราย แต่ยังรวมถึงการปล้น
ข่มขืน และแม้แต่การฆาตกรรม26 อย่างไรก็ตามภัยคุกคามที่มีความรุนแรงจะอยู่
ในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสงขลามากที่สุด ซึ่ง RB ไม่ได้จัดหาน้�ำยางจากพื้นที่เหล่า
นี้27 สุดท้ายนี้ ถึงแม้การเข้าถึงการรักษาพยาบาล การศึกษา และมาตรการ
สวัสดิการสังคมอื่น ๆ จะมีให้อย่างเป็นกิจจะลักษณะแก่แรงงานข้ามชาติและ
บุตรหลาน อุปสรรคทางด้านภาษา การขาดแคลนพาหนะในการเดินทาง หรือ
อุปสรรคอื่น ๆ สามารถขัดขวางการเข้าถึงบริการเหล่านี้ในทางปฏิบัติของพวก
เขา
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3.1.3 ผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่มีต่อเกษตรกร
ชาวสวนยาง
ทีมประเมินไม่ได้มีการตรวจสอบทางเทคนิคหรืออย่างละเอียดถี่ถ้วนในเรื่อง
สุขภาพและความปลอดภัยในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง อย่างไรก็ตาม ความ
เสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ส�ำคัญบางประการที่สังเกตเห็นในช่วงการ
ลงพื้นที่การท�ำประเมินมีระบุไว้ในที่น่ีเพื่อเพิ่มการรับรู้ใน RB เกี่ยวกับความเสี่ยง
เหล่านี้ ความเปราะบางในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลมีความส�ำคัญเป็นพิเศษ
ในการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงด้านสุขภาพและ ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกยางพารา การทดสอบการสัมผัสสารก�ำจัดศัตรูพืชที่จัดท�ำในกลุ่มแรงงาน
ภาคเกษตรในประเทศไทยระหว่างปี 2012 และ 2014 ระบุว่า “หนึ่งในสามของ
แรงงานที่ได้รับการทดสอบมีการสัมผัสสารก�ำจัดศัตรูพืชในระดับที่ไม่
ปลอดภัย”28 สวนยางพาราและศูนย์รวบรวมน้�ำยางหลายแห่งที่ไปลงพื้นที่เพื่อ
การประเมินนี้ ไม่มีท่ีใดเลยที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ทั้ง ๆ ที่การใช้
สารเคมีซ้�ำ ๆ ได้แก่ แอมโมเนียและกรดฟอร์มิกที่มาพร้อมกับความเสี่ยงด้าน
สุขภาพที่ทราบกันดีว่าเชื่อมโยงกับการสัมผัสทางผิวหนัง การสัมผัสทางตา หรือ
การสูดดม29
รูปภาพที่ 2 น้�ำเสียที่ศน
ู ย์
รวบรวมน้�ำยาง ภาพโดยทีม
ประเมิน DIHR

การก�ำจัดหรือการจัดการของเสียของสารเคมีดังกล่าวที่สังเกตเห็นในช่วงการ
ประเมินนี้เป็นที่น่าสงสัยเช่นกันทั้งในระดับสวนยางพาราและศูนย์รวบรวมน้�ำ
ยาง ในขณะที่ความเสี่ยงด้าน OHS มีความส�ำคัญในภาคส่วนนี้ แรงงานเกษตร
มักไม่ได้รับการอบรมใด ๆ เกี่ยวกับ OHS และ PPE
ข้อมูลนี้เป็นจริงส�ำหรับแรงงาน 97% ในสวนยางพาราที่จัดท�ำการศึกษา
โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
ข้อกังวลที่แรงงานในสวนยางพารารายงานมากที่สุดโดยเฉพาะ คือ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อันตราย (52 เปอร์เซ็นต์) และความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการยกของหนัก (8 เปอร์เซ็นต์) ปัญหาสุขภาพทั่วไป
ที่มีการรายงานมากที่สุดโดยเฉลี่ยในกลุ่มแรงงานน้�ำมันปาล์ม
ข้าวโพดยางพารา และอ้อย คือ ปวดศีรษะ(61%) ปวดข้อและกล้ามเนื้อ
และกล้ามเนื้อรุนแรง (56%) และเวียนศีรษะ (48%)30
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การกรีดยางเป็นงานกลางคืนและเป็นงานที่ใช้เวลามาก ราคาที่ตกต่�ำผลักดันให้
คนกรีดยางต้องกรีดให้ได้จ�ำนวนต้นมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ในเวลากลางคืน คน
กรีดยางที่ให้สัมภาษณ์ในการศึกษานี้บอกว่าเริ่มงานในเวลา 21.00 น. และจบ
งานในเวลา 11.00 น. ส�ำหรับคนที่มีลูกเล็กอยูบ
่ ้าน มีโอกาสน้อยมากที่จะได้หลับ
ช่วงกลางวัน คนกรีดยางบางรายบอกว่าได้นอนแค่สามชั่วโมงในตอนกลางวัน
การท�ำงานกลางคืนและการอดนอนยังมา พร้อมกับปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่ง
สามารถมีความเสี่ยงตามมาในเวลาท�ำงานที่น�ำไปสูอ
่ ุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเวลาที่ใช้เครื่องมือและสารเคมี นอกจากนี้ การท�ำงานกลางคืนในพื้นที่ท่ีมีแนว
โน้มเกิดไข้มาลาเรียก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อมาลาเรียเพิ่มมากขึ้น สุดท้ายนี้
ความน่าสนใจของงานกรีดยางต่อคนรุน
่ หนุ่มสาวมีอยูอ
่ ย่างจ�ำกัด ท�ำให้มีแต่
แรงงานสูงวัยในกลุ่มเกษตรกรและคนกรีดยางทั้ง ๆ ที่เป็นงานที่ต้องใช้รา่ งกาย
อย่างมาก ประเด็นการบังคับใช้ท่ีเกี่ยวข้องกับการยกของหนัก เป็นต้น
3.1.4 สิทธิในที่ดินและผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยาง
ประเด็นสุดท้ายด้านสิทธิมนุษยชนที่ควรให้ความส�ำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ของชาวสวนยาง รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าของ RB คือ
ต้องจัดการกับปัญหาด้านสิทธิในที่ดิน ปัญหาส่วนใหญ่น้ันเกี่ยวข้องกับการอยู่
อาศัยของเกษตรกรและการเพาะปลูกบนพื้นที่ป่า อีกทั้งยังเชื่อมโยงกันอย่างลึก
ซึ้งกับความไม่เสมอภาคและสถานะทางอ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันในประเทศไทย
ในปี 2012 ในแง่ของการจัดอันดับทรัพย์สินบุคคล 10% แรกสุดครอบครองที่ดิน
61.5% โดยมีกรรมสิทธิเ์ ต็มที่ และ 10% ต่�ำสุดครอบครองที่ดิน 0.07% ซึ่งมีการ
รายงานว่าระดับของความไม่เสมอภาคเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมากภายใต้การ
ปกครองของคณะรัฐประหาร31 10% ของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในประเทศไทยไม่มีท่ีดินเป็นตนเอง32 การขาดกรรมสิทธิใ์ นที่ดินของเกษตรกร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ป่าไม้ กลายเป็นปัญหาเชิงระบบส�ำหรับเกษตรกรใน
ประเทศไทย รวมถึงในจังหวัด สุราษฎร์ธานีซ่ึงเป็นแหล่งวัตถุดิบของ RB ด้วย
ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิท
์ ่ีดินซึ่งเกี่ยวข้องกับการท�ำการเกษตรบนพื้นที่ป่านั้นเชื่อม
โยงกับความพยายามของรัฐบาลไทยในการต่อต้านการตัดไม้ท�ำลายป่า
ประเทศไทยได้ก�ำหนดนโยบาย
และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มากมายเพื่อต่อต้านการตัดไม้ท�ำลายป่า พื้นที่ป่า
ไม้ของประเทศไทยลดลงจากประมาณ 70% ของพื้นที่ป่าทั้งหมดในปี 1900
เหลือประมาณ 25% ในปี 200633 สาเหตุของการตัดไม้ท�ำลายป่าในประเทศ
ไทยที่มีการอ้างถึงบ่อยที่สุดก็คือการตัดไม้เชิงพาณิชย์ท่ีมากจนเกินไป
และไม่มีการควบคุม รวมทั้งการขยายตัวของเมือง34 แต่ด้วยการแทรกแซง
ของรัฐบาลเมื่อเร็ว ๆ นี้ จึงส่งผลให้พ้ น
ื ที่ซ่ึงมีป่าไม้ปกคลุมนั้นเพิม
่ ขึ้นถึง 32%
35
ในปี 2017 อย่างไรก็ตาม ควรตั้งข้อสังเกตว่าสวนยางพารานั้นค่อนข้างดี
ต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น น้�ำมันปาล์ม ระยะ
เวลาปกติในการเพาะปลูกต้นยางคือ 25-30 ปี และในตอนท้ายไม้พวกนี้
จะถูกผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ ไม่ได้น�ำไปเผาเท่านั้น
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ในขณะที่ข้อบังคับและนโยบายที่น�ำมาใช้น้ันมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุน้ีจึงก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชนในเชิงลบควบคู่กันไปด้วย เกษตรกรโดยเฉพาะชาวเขาและชนกลุ่ม
น้อยเป็นกลุ่มที่ได้รับ ผลกระทบมากที่สุดจากนโยบายป่าไม้ ตัวอย่างเช่น เมื่อปี
2014 รัฐบาลได้เริ่มต้นปฏิบัติการฟื้ นคืนสภาพ “ผืนป่า36“ ในพื้นที่จังหวัดเพชร
บุร37 ถึงแม้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะอาศัยอยูบ
่ นที่ดินผืนนี้มายาวนานแล้ว แต่พวก
เขาก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการอ้างสิทธิในที่ดิน เนื่องจากไม่มี หลักฐานการเป็น
เจ้าของที่มีการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยพบว่าพวกเขาเกือบทุกคน
ไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิใ์ นที่ดิน38 และภายใต้ปฏิบัติการกวาดล้างที่ด�ำเนิน
การ โดยทหารพราน ส่งผลให้พวกเขาหลายคนถูกบังคับให้ออกจากที่ดินของ
ตนเองที่ดิน ส่วนใหญ่จัดอยูใ่ นประเภทเนื้อที่ป่าไม้ของภาครัฐ และกฎหมาย
ภายในประเทศไม่ยอมรับสิทธิในที่ดินซึ่งชนพื้นเมืองครอบครองสืบต่อกันมาตาม
จารีตประเพณี เกษตรกรกลุ่มนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาและผู้ย้ายถิ่น39 ถูกบังคับ
ให้ออกจากที่ดินโดยที่พวกเขาไม่ยินยอม นอกจากนี้ รัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่
เป็นรูปธรรมเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงิน แก่กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจาก
ปฏิบัติการกวาดล้างเหล่านี้ ดังนั้นพวกเขาหลาย ๆ คนจึงถูกผลักดันให้เป็นหนี้
และไร้ท่ีดินท�ำกิน
ส�ำหรับเกษตรกรที่ยังคงอยูอ
่ าศัยอยูแ
่ ละท�ำการเกษตรในพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด
ทางภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ข้อจ�ำกัดในการ
รวบรวมผลผลิตจากป่า ข้อจ�ำกัดในการตัดไม้หวงห้ามที่มีมูลค่าสูง (รวมถึงไม้
ยางพารา) และข้อจ�ำกัดในการแปร
สภาพ40 ที่ดินป่าไม้ ตัวอย่างเช่น หากที่ดินดังกล่าวถือเป็นที่ดินป่าไม้ จึงมีข้อห้าม
ไม่ให้ปลูกหรือครอบครองไม้มีค่ารวมถึงไม้ยางพารา โดยไม่แจ้งกรมป่าไม้ตามพ
ระราชบัญญัติป่าไม้ หากพบว่าที่ดินมีไม้มีค่ารวมถึงต้นยางพารา เกษตรกรจะไม่
ได้รับอนุญาตให้ตัด ท�ำลาย ถอนราก หรือเคลื่อนย้ายไม้ท่ีตัดแล้วออกนอกพื้นที่
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐ ซึ่งพวกเขาต้องยื่นค�ำร้องของตนเองต่อกรมป่าไม้
เพื่อขออนุญาต และหากได้รับอนุญาตแล้ว ก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมท่อนไม้
ค่าธรรมเนียมการขนส่ง และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้กับกรมป่าไม้ หากไม่มี
กรรมสิทธิใ์ นที่ดิน ข้อห้ามในการขาย ปลูก หรือแปรสภาพ ต้นยางพารา41 จึงเป็น
ปัญหาส�ำคัญส�ำหรับเกษตรกร
นักวิจัย รัฐบาล และองค์กรพัฒนาเอกชนหลายรายออกมาสนับสนุนและส่งเสริม
แหล่ง รายได้ทางเลือกส�ำหรับชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากระเบียบข้อ
บังคับด้านป่าไม้ ที่กล่าวถึงข้างต้น มีการวิจัยและโครงการวนเกษตร (ไร่นาสวน
ผสม) หรือการแนะน�ำพืช หรือสมุนไพร ทางเลือกอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการท�ำ
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน รวมถึง พื้นที่ในจังหวัด สุราษฎร์ธานีด้วย42 แต่
โครงการต่าง ๆ กลับประสบปัญหาในขั้นตอน การด�ำเนินการเนื่องจาก ข้อจ�ำกัด
เกี่ยวกับกรรมสิทธิใ์ นที่ดิน ปัญหาที่ดินป่าไม้ ยังบานปลายไปสูส
่ ถานการณ์ท่ียุง่
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ยากส�ำหรับนักปกป้องสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ซึ่งบางกรณีน้ันก่อให้เกิด
การต่อต้านอย่างรุนแรงและการเสียชีวิต ตัวอย่างเช่น ปฏิบัติการกวาดล้างที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานดังที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งบิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงหายตัวไปในปี 2014 และพบว่าเขาถูก
ฆาตกรรมในปี 201843 และคดีคลองทรายพัฒนาในสุราษฎร์ธานีซ่ึงเกี่ยวข้องกับ
การเสียชีวิตของนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิในที่ดินสี่คน44 และยังมีการบ่งชี้ให้เห็น
ว่าการ ต่อสู้ท่ีเฉพาะเจาะจงของนักปกป้องสิทธิใ์ นที่ดินซึ่งเป็นผู้หญิงนั้นมีความ
เสี่ยงสูงกว่า45
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับใหม่ พ. ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ใน
เดือนพฤศจิกายน 2019 หลังจากนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชาวบ้านได้ผลักดัน
ร่างกฎหมายใหม่ เนื่องจากรัฐบาลตัดสินใจยุติสัมปทานตัดไม้ในปี 1989 เพื่อ
รักษาเนื้อที่ป่าไม้ท่ีลดลงอย่าง มาก46 พระราชบัญญัติป่าชุมชนมาตราที่ 31
อนุญาตให้ชุมชนใด ๆ ที่อยูภ
่ ายในพื้นที่ป่าสามารถขออนุญาตเพื่อจัดการและใช้
ประโยชน์จากป่าได้ พระราชบัญญัติน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบอ�ำนาจให้ชาวบ้าน
ที่พ�ำนักอาศัยในท้องถิ่น สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมที่
พวกเขาอาศัยอยูไ่ ด้ แม้จะมีสัญญาณที่ดีข้ึนเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ปัญหาที่ดินยังคงเป็น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของชาวสวนยางในการตระหนักรู้ถึงสิทธิ
ของตนรวมถึงการมีมาตรฐานในการครองชีพที่เพียงพอด้วย
3.1.5 พันธมิตรด้านการลงทุนเพื่อชุมชนของ RB
ดังที่กล่าวไปแล้ว ในปัจจุบันนี้ RB ไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับชาวสวนยาง
และคนกรีดยางที่ปลูกต้นยางและกรีดน้�ำยางซึ่งถูกส่งเข้าสูก
่ ระบวนการผลิต
ถุงยางดูเร็กซ์ของ RB นอกจากนี้ RB ยังไม่ต้องการซัพพลายเออร์ผู้จัดหา
น้�ำยางในประเทศไทยในขณะนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษัทนั้นมีรายได้เลี้ยงชีพ เช่น การจ่ายเบี้ยประกัน ราคาแก่เกษตรกร
หรือวิธก
ี ารอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างสถานภาพที่ย่ังยืนให้แก่เกษตรกร
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กล่องข้อความ 3 RB ส�ำหรับโครงการพัฒนาชนบทในบริบทของน้�ำยาง
ผ่านโครงการพัฒนาชนบทของ Earthworm เราให้เงินสนับสนุนการท�ำงานเพื่อ
ปรับปรุงวิถีชีวิตของผู้ถือครองที่ดินรายย่อยภาย ในห่วงโซ่อุปทานโดยตรงของ
ซัพพลายเออร์ของเรา โดยด�ำเนินการต่อไปนี้
• การสร้างความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นและมั่นคงระหว่างเกษตรกร ผู้ซ้ อ
ื รายแรก
และผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียหลักอื่น ๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อยกระดับความ
สัมพันธ์ทางการค้า แสวงหาโอกาสและแนวทางแก้ไขต่าง ๆ
• การปรับปรุงความเป็นอยูแ
่ ละสภาพสังคมโดยการเพิ่มมูลค่าของพืชเศรษฐกิจ
การพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรกรรมที่ม่ันคงโดยการกระจายความเสี่ยงและการ
รับ ประกันถึงสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัย
• การรักษาและการปรับปรุงคุณภาพของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
บริเวณที่อยูอ
่ าศัย โดยการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกอย่างมีความรับ
ผิดชอบ และการใช้แนวทางการจัดการพื้นที่เพาะปลูกแบบผสมผสาน
เรามุ่งมั่นที่จะรักษาประเด็นส�ำคัญที่ชัดเจนเกี่ยวกับความยืดหยุน
่ ของห่วงโซ่
อุปทานที่ย่ังยืนของน้�ำยาง และยังสนับสนุนโครงการส�ำหรับผู้ถือครองที่ดินราย
ย่อย ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง

เบี้ยประกันราคาเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการต่าง ๆ ที่บริษัทสามารถด�ำเนินการได้
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในหมู่เกษตรกรรายย่อย ยกตัวอย่างจากงบก�ำไร
ขาดทุนของเกษตรกรของบริษัท Mars แสดงให้เห็นว่ามาตรการแก้ไขที่ส�ำคัญ
ได้แก่การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มรายได้จากพืชรอง การปรับขนาดสวน การปรับ
ราคาหน้าสวนและราคาตลาด และในบางกรณียังรวมถึงกิจกรรมการเพิ่มมูลค่า
อื่น ๆเช่น การแปรรูปพืชผล47 และเพื่อส�ำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของ
บริษัทต่าง ๆ
ในส่วนที่สง่ ผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร Mars ได้เริ่มก่อตั้งห้องปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมรายได้ของเกษตรกร (Farmers Income Lab) ซึ่งเป็นสถาบันคลัง
สมองที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบค�ำถามที่ว่า “การด�ำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งบริษัทต่าง ๆ อย่างเช่น Mars สามารถท�ำได้ เพื่อช่วยให้เกษตรกรราย
ย่อยในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกสามารถเพิ่มรายได้ของตนเองได้อย่างแท้จริงนั้นคือ
อะไร”48 โครงการริเริ่มดังกล่าวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเช่น RB ซึ่ง
ต้องเผชิญหน้ากับค�ำถามเดียวกัน
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เมื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความท้าทายที่เกษตรกรชาวสวนยางต้องเผชิญแล้ว
RB ได้ ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานหลายปี
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ชาวสวนยางเผชิญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกับ
Earthworm Foundation เพื่อเริม
่ ด�ำเนินการใน “โครงการพัฒนาชนบท
(Rurality programme)” รวมถึงในหมู่เกษตรกรและคนกรีดยางซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของรากฐานด้านอุปทานของ RB (ดูกล่องข้อความที่ 3)49
เป้าหมายของโครงการพัฒนาชนบทคือการเพิม
่ ทางเศรษฐกิจของ
่ ความยืดหยุน
เกษตรกร ด้วยการสร้างขีดความสามารถเพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ของพวกเขาให
หลากหลาย ปรับปรุงผลผลิตในสวนและการเชื่อมต่อกับตลาดให้ดียิ่งขึ้น การ
ด�ำเนินการอื่น ๆ ในโครงการนี้ ได้แก่ การตรวจสอบสวน การฝึกอบรม และการ
ให้ความช่วยเหลือในระดับศูนย์เก็บรวบรวมผลผลิต
รูปภาพที่ 3 โปสเตอร์การแจ้ง
ข้อมูลเพื่อความตระหนักรู ้
จากโครงการพัฒนาชนบทที่
พบเห็นได้ในศูนย์รวบรวม
ผลผลิต ภาพโดยทีมประเมิน
DIHR

อย่างไรก็ตาม RB และ EF ยังไม่ได้ติดต่อและ สื่อสารกับซัพพลายเออร์ผู้จัดหา
น้�ำยางของ RB เกี่ยวกับโครงการพัฒนาชนบทอย่างจริงจัง ตามข้อมูลของ EF
การขาดความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ของ RB คือ “การแสดงให้เห็นถึงการ
เสียโอกาสในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก หรือการสร้างความ
ตระหนักรู้ท่ีมากขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน แม้ว่าเกษตรกรและศูนย์เก็บรวบรวม
ผลผลิตจะได้รับข้อความเหล่านี้ [เกี่ยวกับความยั่งยืน] จากโครงการพัฒนา
ชนบท แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิด การเปลี่ยนแปลง”50 แม้ว่าโครงการ
พัฒนา ชนบทจะมีองค์ประกอบที่ดีและผลลัพธ์เชิงบวก แต่ก็ยังเป็นที่น่าสงสัยว่า
โครงการในรูปแบบ ปัจจุบันนี้มีการออกแบบและขนาดที่สามารถ แก้ไขปัญหา
พื้นฐาน และเปลี่ยนแปลงต้นเหตุ ของสถานการณ์ท่ียากล�ำบากซึ่งเกษตรกร
เผชิญอยูไ่ ด้หรือไม่
นอกเหนือจากโครงการพัฒนาชนบทแล้ว ยังมีการร่วมมือกับสมาคมวางแผน
ครอบครัวแห่งประเทศไทยที่ให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุข
์ องคนงานและเกษตรกรในภาคอุตสาหกรรมยางพาราใน
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จังหวัดทางภาคใต้ ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการทดลองและควบคุมดูแล
การท�ำกิจกรรมในโครงการกับคนงานของซัพพลายเออร์ผู้จัดหาน้�ำยางโดยตรง
ของ RB แต่ความร่วมมือนี้ก็ยังไม่สามารถชักจูงคนงานพวกนั้นให้เข้าร่วมได้ ด้วย
เหตุน้ี โครงการก�ำลังด�ำเนินการร่วมกับโรงงานอื่น ๆ ในพื้นที่ แต่ในขณะนี้ก็ยังไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนในห่วงโซ่อุปทานโดยตรงของ RB
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือความร่วมมือทั้งสองนั้นมีศักยภาพพอที่จะด�ำเนินการได้ตรง
ประเด็นมากขึ้น หากพวกเขาต้องจัดการกับปัญหาส�ำคัญและผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสีย
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับห่วงโซ่คุณค่าของ RB อย่างชัดเจนมากขึ้น และจัดการกับ
ปัญหาหลักที่มีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงวิธท
ี ่ีดีท่ีสุดในการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร
ในท้ายที่สุดนี้ แม้ว่าโครงการริเริ่มเหล่านี้อาจสร้างผลลัพธ์เชิงบวกหลายประการ
ให้แก่เกษตรกรและสมาชิกในชุมชน แต่ก็ไม่สามารถและไม่ควรใช้โครงการนี้เพื่อ
ชดเชยผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักการ UNGP
3.2 ความเสีย
่ งด้านสิทธิมนุษยชนในภาคอุตสาหกรรมยางระดับกลาง
น้�ำ – รวมถึงซัพพลายเออร์ผจ
ู้ ัดหาน้�ำยางของ RB
ตารางที่ 6 ภาพรวมของดูเร็กซ์ – ข้อสังเกตระดับกลางน้�ำ
ภาพรวมของส่วนนี้
สิทธิหลักที่ตกอยูใ่ นความ
เสีย
่ ง

สิทธิในค่าจ้างที่เพียงพอแก่การด�ำรงชีวิต สิทธิในการไม่เลือกปฏิบัติ
สิทธิในสภาพแวดล้อม การท�ำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย สิทธิใน
การท�ำงาน สิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน สิทธิในที่อยู่
อาศัยที่เพียงพอ สิทธิในการใช้น้�ำและการสุขาภิบาล สิทธิท่ีจะไม่ถูก
บังคับใช้แรงงาน สิทธิในข้อมูล สิทธิของชนกลุ่มน้อย สิทธิของเด็ก สิทธิ
ในการคุ้มครองมารดาก่อนและหลังคลอดบุตร สิทธิในความเป็นส่วนตัว
และสิทธิในชีวิตครอบครัว

ผูถ
้ ือครองสิทธิท
ั
์ ี่อาจได้รบ
ผลกระทบ

คนงานในโรงงานรวมถึงผู้ท่ีมีภูมิหลังเป็นแรงงานข้ามชาติ ครอบครัว
และลูก ๆ ของพวกเขา

ประเด็นหลักที่พบ

สภาพที่เป็นอันตรายส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ ข้อกังวลด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย ที่อยูอ
่ าศัยไม่เพียงพอส�ำหรับ คนงาน ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยและปัจจัยแวดล้อม ที่เป็นอันตราย อื่น ๆ ส�ำหรับเด็ก การ
จ�ำกัดเสรีภาพใน การสมาคม

น้�ำยางสดที่เกษตรกรขายให้กับตัวแทนจ�ำหน่ายในพื้นที่จะแปรรูปคือผลิตภัณฑ์
ระดับกลางน้�ำหลากหลายประเภท น้�ำยางข้นเป็น RB ที่จ�ำเป็นต้องใช้ส�ำหรับการ
ผลิตถุงยางอนามัยดูเร็กซ์ การแปรรูปเบื้องต้นจากน้�ำยางสดเป็นน้�ำยางข้นนั้น
เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยางพาราระดับกลางน้�ำ ซึ่งมีบริษัทยางพาราสัญชาติไทย
ขายให้กับผู้ซ้ อ
ื จากต่างประเทศรวมถึง RB ด้วย
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RB มีแหล่งวัตถุดิบจากบริษัทเหล่านี้เพียงแหล่งเดียว ดังนั้นจึงมีการเตรียมการไว้
เป็นอย่างดี เพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้
ในห่วงโซ่คุณค่าของดูเร็กซ์ อย่างไรก็ตาม RB เป็นเพียงหนึ่งในลูกค้าจ�ำนวนมาก
ของซัพพลายเออร์ล�ำดับที่หนึ่งนี้เท่านั้น และด้วยเหตุน้ีเอง อิทธิพลต่อซัพพลาย
เออร์ดังกล่าวจึงมีความเกี่ยวข้องกับ ผู้ซ้ อ
ื รายอื่น ๆ ด้วย ซัพพลายเออร์ของ RB
จัดหาน้�ำยางสดจากเกษตรกรรายย่อยจ�ำนวนมากผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายที่ได้รับใบ
อนุญาต 48 รายและศูนย์เก็บรวบรวมผลผลิตในเครือของพวกเขา โรงงานแห่งนี้
ว่าจ้างพนักงานประมาณ 200 คน ส่งผลให้โรงงานสามารถใช้เครื่องจักรได้
ประมาณ 70 เครื่องทั้งกลางวันและกลางคืน
มีการเดินทางไปเยี่ยมชมซัพพลายเออร์ผู้จัดหาน้�ำยางของ RB ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินนี้ การเยี่ยมชมรวมถึงการประชุมร่วมกับผู้บริหาร การเยี่ยมชม
บริเวณโรงงานและที่พักของคนงาน และการสุม
่ สัมภาษณ์โดยเน้นที่กลุ่มคนงาน
ในส่วนที่อยูอ
่ าศัย และการสัมภาษณ์คนงานจากคณะกรรมการฝ่ายคนงานของ
โรงงาน
3.2.1 ปัจจัยเสี่ยงของแรงงานข้ามชาติในโรงงาน
เนื่องจากงานประเภทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยางระดับกลางน้�ำนี้ใช้ทักษะต่�ำและ
ใช้ก�ำลังค่อนข้างมาก จึงมีแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากท�ำงานในขั้นตอนนี้รวมถึง
ในซัพพลายเออร์ของ RB ด้วย คนงานในโรงงานนั้นมีท้ังคนไทย พม่า ลาว และ
กัมพูชา รวมถึงซัพพลายเออร์ ของ RB ในปี 2018 มีผู้ท่ีไม่ใช่คนไทยซึ่งอยูใ่ น
ประเทศไทยประมาณ 4.9 ล้านคน โดยในจ�ำนวนนี้ ประมาณ 3.9 ล้านคนเป็น
แรงงานข้ามชาติทักษะต่�ำจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ
เวียดนาม ส่วนที่เหลือก็คือคนไร้สัญชาติและชาวเขาประมาณ 550,000 คน
(บางคนอาจเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม) ผู้พ�ำนักอาศัยชั่วคราว 200,000 คน รวมถึง
ผู้ล้ีภัยและผู้แสวงหาที่ล้ีภัยอีก 100,000 คน และแรงงานข้ามชาติประมาณครึ่ง
หนึ่งเป็นผู้หญิง แบ่งเป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติคิดเป็นจ�ำนวนมากกว่า 10% ของ
ก�ำลังแรงงานทั้งหมด51
เป็นที่ทราบกันดีว่าพวกลักลอบค้ามนุษย์ บริษัทจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองที่ทุจริตต่างก็ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ท่ีล่อแหลมของแรงงาน
ข้ามชาติ และเรียกเก็บเงินจากคนงานเหล่านั้นแบบขูดเลือดขูดเนื้อ เมื่อพวกเขา
เข้ามาเพื่อท�ำงานที่ได้รับค่าจ้างต่�ำ ค่าใช้จ่ายในการหางานที่ “มองไม่เห็น” นี้
ได้แก่ การจ่ายค่าธรรมเนียม ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ภาระของคนงานไม่ใช่ของนายจ้าง และจะหักออกจากเงินเดือนที่คนงานได้รับ
ซึ่งต่�ำมากอยูแ
่ ล้ว จากการศึกษาของ IOM (องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยก
ย้ายถิ่นฐาน) พบว่าค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นฐานนั้นแตกต่างกันไปอย่างมีนัย
ส�ำคัญระหว่างประเทศ เพื่อนบ้านต่าง ๆ แรงงานข้ามชาติชาวลาวต้องจ่ายเงิน
ประมาณ 366 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา
(55 เหรียญสหรัฐ) และผู้ย้ายถิ่นชาวพม่า(44 เหรียญสหรัฐ) จ่ายน้อยกว่ามาก
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แรงงานข้ามชาติมากกว่า 40% ต้องกู้ยืม เงินเพื่อน�ำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ย้ายถิ่น52
เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิข
์ องแรงงานข้ามชาติ
และเพื่อการควบคุมอย่างใกล้ชิด รัฐบาลไทยจึงได้อนุมัติระเบียบข้อบังคับใหม่
(พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 (2017)) ซึ่ง
รวมถึงบทลงโทษที่รุนแรงส�ำหรับนายจ้าง ซึ่งไม่จ้างแรงงานข้ามชาติอย่างถูก
ต้องตามวิธข
ี องทางราชการ อย่างไรก็ตาม ระเบียบข้อบังคับใหม่ยังรวมถึงบท
ลงโทษต่าง ๆ (รวมถึงโทษจ�ำคุก) ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติท่ีท�ำงานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นจ�ำนวนมากหลบหนีออกจากประเทศไทยหลังจากการ
ประกาศระเบียบข้อบังคับใหม่น้ี และกลุ่มประชาสังคมต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์
การตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับการลงโทษแรงงานข้ามชาติน้ี53
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานข้ามชาติให้สัมภาษณ์ส�ำหรับการประเมินนี้
เนื่องจากการแก้ไขระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ส่ง
ผลให้ในตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหลายอย่างข้ามชายแดน
ดังนั้นคนงานจึงถูกเรียกเก็บเงินในเมียนมาร์หรือกัมพูชามากกว่าจ�ำนวนที่พวก
เขาต้องจ่าย ก่อนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในประเทศไทย คนงานส่วนใหญ่ใน
ซัพพลายเออร์ยางของ RB มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่น และเกือบ 25% ของคนงาน
กลุ่มนี้มาจากเมียนมาร์ คนงานหลายคนพูดภาษาไทยไม่ได้ แม้ว่าโรงงานจะใช้
คนงานที่พูดได้สองภาษาในการแปลข้อมูลต่าง ๆ ให้คนงานที่พูดภาษาไทยไม่ได้
แต่อุปสรรคด้านภาษาก็น�ำไปสูป
่ ัญหาที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มคนงานที่ไม่สามารถพูด
ภาษาไทยได้ โดยปัญหาที่วิเคราะห์ได้ผ่านการสัมภาษณ์ คนงานมีดังต่อไปนี้
• คนงานกล่าวว่าพวกเขาไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร สัญญาที่เขียนด้วย
ภาษาที่พวกเขาเข้าใจได้ หรือไม่รับทราบเกี่ยวกับเอกสารใด ๆ ที่ระบุเกี่ยวกับ
สิทธิและเงื่อนไขการท�ำงานของพวกเขา
• ซัพพลายเออร์ของ RB ใช้การหักเงินค่าจ้างในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการต่ออายุใบอนุญาตท�ำงาน การตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็น และการจ่ายเงิน
ให้นายหน้าและหน่วยงานที่อ�ำนวยความสะดวกในกระบวนการ คนงาน
รายงานว่าพวกเขาจ�ำเป็นต้องเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางเพื่อต่อใบ
อนุญาต โดยเฉพาะที่เมียนมาร์ ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินค่าเดินทางให้คนงาน แต่
คนงานต้องจ่ายเงินให้หน่วยงานด้วยตนเอง บางครั้งก็หักค่าจ้าง/เงินกู้ของ
บริษัทซึ่งเป็นจ�ำนวนเงินสูงถึง 2,000 บาทต่อสัปดาห์ ตามรายงานพวกเขาได้
รับเงินเดือนประมาณ 4–6,000 บาทต่อสัปดาห์ และความจ�ำเป็นทางสังคมใน
การส่งเงินกลับบ้านอาจท�ำให้คนงานเหลือเงิน ใช้จ่ายน้อยมาก
• คนงานไม่พอใจที่โรงงานไม่ค่อยมีการท�ำงานล่วงเวลา ซึ่งบ่งชี้ว่าระดับค่าจ้าง
ส�ำหรับช่วงเวลาการท�ำงานตามปกติน้ันต่�ำกว่าค่าครองชีพ
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3.2.2 ปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมยางระดับกลางน้�ำ
หนึ่งในกระบวนการเปลี่ยนน้�ำยางสดเป็นน้�ำยางข้นคือการปั่ นน้�ำยางสดในเครื่อง
หมุนเหวี่ยง เพื่อแยกน้�ำ สารเคมีละลาย และสิง่ เจือปนอื่น ๆ ออกจากกัน คนงาน
ในไซต์งานดังกล่าวสามารถมีสว
่ นร่วมในการท�ำงานต่าง ๆ ตั้งแต่การรับ
ผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจ�ำหน่าย ไปจนถึงการเติมสารเคมี การควบคุมเครื่องจักร
หรือการท�ำความสะอาดถัง เครื่องหมุนเหวี่ยง และอุปกรณ์อ่ ืน ๆ เมื่อใช้งานผ่าน
การบ�ำบัดน้�ำ ตัวอย่างเช่น คนงานสามารถท�ำงานในส่วนของการล้างเครื่องหมุน
เหวี่ยงที่สัมผัสกับน้�ำยางสด และเติมสารเคมีด้วยตนเอง การเยี่ยมชมโรงงานที่
ด�ำเนินการเพื่อการประเมินนี้ แสดงให้เห็นว่าการล้างเครื่องหมุนเหวี่ยงและ
อุปกรณ์อ่ ืน ๆ นั้นเป็นลักษณะงานที่ต้องใช้แรงงานมาก
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ของประเทศไทย พ.ศ. 2554 (2011) ก�ำหนดมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานเกี่ยว
กับ OHS (ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) ส�ำหรับคนงานในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติ ควรก�ำหนดให้ประเด็นเรื่อง OHS เป็นการด�ำเนินงานหรือ
สภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย
จากสาเหตุใด ๆ ที่สง่ ผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพที่เกิด
จากหรือเกี่ยวข้องกับการท�ำงาน”54 ข้อก�ำหนดทั่วไประบุว่านายจ้างต้องจัด
“สภาพการท�ำงานและ สิง่ แวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย” ให้ลูกจ้าง
และปกป้องลูกจ้าง “จากอันตรายใด ๆ ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพ”55
กฎหมายยังรวมถึงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เช่น สภาพการท�ำงานที่มีความเสี่ยง
และเป็นอันตราย และการใช้ PPE (อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล) ด้วย56
แม้จะมีข้อบังคับนี้ แต่ผู้น�ำสหภาพแรงงานก็ยังประเมินว่า “มีสถานที่ท�ำงาน
เพียง 20% เท่านั้นที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน OSH ของรัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
โรงงานขนาดใหญ่ ของบริษัทระหว่างประเทศ”57 นอกจากนี้ อุบัติเหตุในสถานที่
ท�ำงานของภาคการเกษตร ของไทยยังเป็นเรื่องปกติท่ีพบได้บอ
่ ย ๆ และคิดเป็น
17% ของการบาดเจ็บในสถานที่ท�ำงาน ระหว่างปี 2002 ถึง 2010 ตามรายงาน
ของ IOM สาเหตุของการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุด เกิดจากสิ่งของตกจากที่สูง
(12%) หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร (10%) คนงานที่ใช้ เครื่องจักรและไม่ได้
รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บจากการ ท�ำงานเช่น
กัน58
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การประเมินนี้ไม่รวมการประเมินทางเทคนิคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อ
บังคับด้าน สุขภาพและความปลอดภัยโดยซัพพลายเออร์ผู้จัดหายางของ RB
อย่างไรก็ตาม มีการสังเกตเห็นเกี่ยวกับตัวอย่างของข้อกังวลด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยต่าง ๆ ในระหว่างการเยี่ยมชมโรงงานหรือจากความคิดเห็นของ
พนักงานในโรงงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงตัวอย่างต่อไปนี้
• ป้ายระบุความเสีย
่ งด้านสุขภาพและความปลอดภัยภายในสถานที่ตา่ ง ๆ ของ
บริษัทนัน
้ ไม่เพียงพอ
• ระดับแอมโมเนียที่ตรวจพบในอากาศ น้�ำ และน้�ำยาง รวมทั้งในคนงานนัน
้ ไม่
เพียงพอ
• การใช้ PPE ของคนงานโดยทั่วไปนัน
้ ไม่เพียงพอ (การใช้งานถูกจ�ำกัดหรือไม่มี
การสวมใส่แว่นตา หน้ากาก และถุงมือนิรภัย) ตัวอย่างเช่น คนงานใช้มอ
ื เปล่า
ในการลอกน้�ำยางเหลวที่แห้งแล้ว ซึง่ ผ่านกระบวนการเติมแอมโมเนียจากถัง
เก็บและอุปกรณ์แล้ว
• คนงานที่ท�ำงานกลางแดดโดยไม่มก
ี ารป้องกันหรือสิง่ ปกคลุม (คนรับ)
• คนงานปีนขึน
ี ุปกรณ์ปอ
้ งกัน
้ ไปบนถังเก็บที่สงู เก่า และไม่ปลอดภัยโดยไม่มอ
หรืออุปกรณ์รก
ั ษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ซึง่ เสีย
่ งต่อการเกิดอุบต
ั เิ หตุ
รุนแรงหรือถึงแก่ชวี ิตในกรณีท่ล
ี ่น
ื ล้ม สะดุด และตกลงมา
• คนงานที่ท�ำงานในที่อับอากาศ เช่น ถังเก็บที่มแ
ี อมโมเนียระดับสูงและมีความ
เสีย
่ งจากการสูดดม
• การป้องกันหรือปิดกั้นพื้นที่อันตรายไม่เพียงพอ เช่น บริเวณโดยรอบแหล่งกัก
เก็บน้�ำเสียใกล้กับส่วนพักอาศัยของพนักงาน
• ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียและน้�ำเสีย รวมถึงส่วนที่อยู่
อาศัยของพนักงานที่มีคุณภาพต่�ำกว่ามาตรฐาน
ที่โรงงานของซัพพลายเออร์มีกลิ่นแอมโมเนียฉุนมาก แม้ว่าจะเป็นพื้นที่กลาง
แจ้งขนาดใหญ่ ก็ตาม และถึงแม้ว่าคนงานจะได้รับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี แต่
การตรวจเหล่านี้ไม่รวม โปรแกรมการตรวจสุขภาพซึ่งจะตรวจสอบปัญหา
สุขภาพระยะสั้นหรือระยะยาวที่ เกี่ยวข้อง กับแอมโมเนีย เช่น โรคภูมิแพ้ผิวหนัง
ปัญหาระบบทางเดินหายใจหรือระบบสายตา59 บริษัทตรวจสอบระดับ
แอมโมเนียในอากาศเพียงหนึ่งหรือสองครั้งต่อปีเท่านั้น หรือไม่ก็
ตรวจสอบระดับแอมโมเนียเฉพาะในน้�ำยางเหลว เนื่องจากประเด็นด้านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ในขณะที่คนงานบางคนไม่แสดงอาการทางร่างกายหรือสุขภาพ
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานกับสารเคมีเหล่านี้ แต่ก็มีบางคนที่รายงานว่ามี
ปัญหาในการหายใจเนื่องจากการสูดดมแอมโมเนียอย่างต่อเนื่อง60 การประเมิน
ไม่ได้ระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาที่มีอยูน
่ ้ี ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารจะเน้นย้�ำว่าวิธก
ี าร
ปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านนี้ไม่ใช่การด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือ
ความพร้อมใช้งาน ของ PPE เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการฝึกอบรมและการบังคับใช้
มาตรฐานด้านสุขภาพและ ความปลอดภัย และหัวหน้างานที่เพียงพอภายใน
พื้นที่ของโรงงานเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ ว่ามีการบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าวด้วย
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3.2.3 ข้อกังวลเกี่ยวกับที่พักคนงานและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
เสรีภาพในการสมาคม
เนื่องจากโดยปกติแล้วแรงงานข้ามชาติมีจ�ำนวนมาก โรงงานยางพาราในภาคใต้
จึงจัดหาที่พักให้คนงานด้วย ซัพพลายเออร์ผู้จัดหาน้�ำยางของ RB ก็จัดที่พักให้
คนงานเช่นกัน และในช่วงเวลาที่ท�ำการประเมินนี้ มีคนงานของโรงงาน 90%
พักอาศัยอยูใ่ นที่พักแห่งนี้ หอพักนี้ก่อสร้างขึ้นในปี 1990 โดยมีห้องพัก 90 ห้อง
คนงานไม่ต้องจ่ายเงินค่าที่พัก แต่พวกเขาต้องจ่ายเงินค่าบ�ำรุงรักษารายเดือน
รวมทั้งค่าไฟฟ้าบางส่วน และในที่พักส�ำหรับคนงานมีท้ังคนงานไทยและแรงงาน
ข้ามชาติอาศัยอยู่
ตามที่ระบุไว้ในค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับที่อยูอ
่ าศัยส�ำหรับคนงานของ ILO “โดยทั่วไป
แล้ว ไม่ควรให้นายจ้างจัดหาที่อยูอ
่ าศัยให้กับคนงานของตนโดยตรง ยกเว้นใน
กรณีสถานการณ์จ�ำเป็นซึ่งนายจ้างต้องจัดหาที่อยูใ่ ห้คนงานของตน ตัวอย่างเช่น
เมื่อสถานประกอบการตั้งอยูห
่ ่างไกลจากศูนย์กลางประชากรตามปกติ หรือใน
กรณีท่ีลักษณะของการจ้างงานนั้นต้องการให้คนงานพร้อมท�ำงานทันทีท่ีมีการ
เรียกตัว”61 เมื่อนายจ้างจัดหาที่อยูใ่ ห้คนงาน มีรายการตรวจสอบมากมายที่ต้อง
ด�ำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าที่พักเหล่านี้มี “ความเหมาะสมส�ำหรับการอยูอ
่ าศัย
สุขอนามัย และความสะดวกสบายในระดับที่ปลอดภัยและสมเหตุสมผลเชิง
โครงสร้าง”62
ในกรณีของซัพพลายเออร์ของ RB ปัญหาหลายประการที่วิเคราะห์ได้ระหว่าง
การประเมินมีสาเหตุมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ที่พักอาศัยนั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการ
จ้างคนงานเพียง 100 คนเท่านั้น ด้วยจ�ำนวนคนงานที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
ห้องน้�ำและความจุของห้องจึงกลายเป็นปัญหาอย่างมาก และเห็นได้ชัดว่ามี
ความจ�ำเป็นต้องซ่อมบ�ำรุงที่พัก โดยปกติแล้วหนึ่งห้องมีคนงานพักอยูส
่ ่ค
ี น ใน
ขณะที่บางห้องมีห้องน้�ำในตัว แต่อีก 40 ห้องไม่มีห้องน้�ำในตัว ยิ่งไปกว่านั้น ส่วน
ที่อยูอ
่ าศัยยังสามารถเข้าถึงได้โดยถนนที่ไม่ได้ลาดยางเท่านั้น คนงานรายงานว่า
ฝนตกหนักและฝนมรสุมท�ำให้เกิดปัญหาดินถล่ม ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไป
กลับที่พักของพวกเขา รวมถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของบริเวณ
ที่พักด้วย แม้จะมีการแจ้งปัญหานี้ต่อฝ่ายบริหารและแจ้งผ่านคณะกรรมการ
สวัสดิการคนงานแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการปรับปรุงถนนให้คนงาน
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คนงานหลายคนที่อาศัยอยูใ่ นส่วนที่พักของพนักงานมีครอบครัวรวมทั้งเด็กที่
ก�ำลังเรียน หนังสือหรือเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งสิทธิของเด็ก สิทธิในการคุ้มครอง
มารดาก่อนและหลัง คลอดบุตร สิทธิในความเป็นส่วนตัว และสิทธิในชีวิต
ครอบครัวของครอบครัวคนงานและเด็ก ๆ เหล่านี้มีความเสี่ยงสูง และโรงงานไม่
ได้ด�ำเนินการใด ๆ เพื่อบ่งชี้ถึงความเสี่ยง และผลกระทบด้านที่พักอาศัยที่มีต่อ
ครอบครัวและเด็ก ๆ เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น บ่อบ�ำบัด น้�ำผิวดินที่เปิดโล่งตั้งอยูใ่ กล้
กับส่วนที่พักของพนักงานโดยไม่มีร้ัวกั้นหรือสร้างสิ่งกีดขวาง ไม่ให้เด็กเล็กเข้าถึง
ได้
โดยทั่วไปแล้ว การอาศัยอยูใ่ นที่พักของคนงานจะเพิ่มการพึ่งพานายจ้างของคน
งานและขัดขวางการรวมตัวทางสังคมของคนงาน ในกรณีท่ีคนงานอาศัยอยูใ่ น
สถานที่ของนายจ้าง จ�ำเป็นอย่างยิง่ ที่จะต้องยอมรับและตระหนักถึงเสรีภาพใน
การสมาคมของพวก เขาอย่างเต็มที่ตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ตามความเป็น
จริงทางกฎหมายของท้องถิ่น ซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายในบริบทของ
ประเทศไทย
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 (2017) ของประเทศไทยมอบสิทธิเสรีภาพในการ
สมาคมให้แต่ละบุคคลภายใต้ข้อจ�ำกัดของกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อ “ปกป้องผล
ประโยชน์สาธารณะ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี” พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ (LRA) พ.ศ. 2518 (1975) “อนุญาตให้คนงานของภาคเอกชน
จัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงานที่พวกเขาเลือกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วง
หน้า เพื่อต่อรองร่วมกันและประท้วงตามกฎหมายโดยมี ข้อจ�ำกัดหลาย
ประการ” อย่างไรก็ตาม การเจรจาต่อรองร่วมกันในประเทศนั้นมีอุปสรรค ขัด
ขวางอยู่ เนื่องจากข้อจ�ำกัดที่สำ� คัญเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถเข้าร่วมสหภาพได้
และข้อก�ำหนดที่ว่าสหภาพแรงงานต้องเป็นตัวแทนของแรงงานอย่างน้อย
20%63
ข้อจ�ำกัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถเข้าร่วมสหภาพแรงงานได้น้ันมีความ
เชื่อมโยงกับแรงงานข้ามชาติ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ย้ายถิ่นที่ข้น
ึ ทะเบียนแล้ว
หรือผู้ย้ายถิ่นที่ลักลอบเข้าเมืองก็ตาม เนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
สหภาพแรงงานหรือรับต�ำแหน่งที่เป็นทาง การในสหภาพแรงงาน อย่างไรก็ตาม
แรงงานข้ามชาติได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมสหภาพแรงงานที่จัดตั้งโดยพลเมือง
ไทยและควบคุมดูแลโดยคนกลุ่มเดียวกัน แม้ว่าจะมีตัวเลือกนี้ แต่แรงงานข้าม
ชาติก็ไม่ได้มีสว
่ นร่วมในสหภาพแรงงานมากนัก ซึ่งเป็นผลมาจากอุปสรรคด้าน
ภาษา การขาดความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิข
์ องพวกเขา อีกทั้งแรงงาน
ไทยและแรงงานข้ามชาติยังถูกแยกออกจากกันทั้งในภาคอุตสาหกรรมและ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์64
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ในขณะที่มีการอนุญาตให้ใช้ระบบการเจรจาทางสังคมในประเทศไทย แต่ก็ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีหลักฐานจาก “อัตราความคุ้มครองใน
การเจรจาต่อรองร่วมกันที่ต่�ำและอัตราสมาชิกภาพของสหภาพแรงงานที่ต่�ำ
มาก” จากข้อมูลของ ILO อัตราสมาชิกภาพของสหภาพแรงงานอยูท
่ ่ี 3.2% ในปี
2016 โดยเพิ่มขึ้นจากระดับที่ต่�ำกว่าที่ 1.4% ในปี 2008 นอกจากนี้ การมี
สหภาพแรงงานอยูใ่ นจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
(34 จาก 76 จังหวัด) ก็เป็นปัญหาหนึ่ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าระบบการเจรจาต่อรองร่วม
กันและกระบวนการไตรภาคีในระดับจังหวัดนั้นไม่สามารถท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ65
การยกตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการเจรจาต่อรองร่วมกันซึ่งไม่สามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ มีรายงานว่าคนงานถูกเลิกจ้างเนื่องจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมของสหภาพ นายจ้างว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงมาท�ำงานแทนคนงาน
ที่เข้าร่วมการประท้วง การข่มขูผ
่ ู้น�ำสหภาพแรงงาน และการยุยงให้เกิดความ
รุนแรงเพื่อขอให้ศาลตัดสินห้ามประท้วงและนัด หยุดงานตามแผนที่วางไว้
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนยังกล่าวอ้างว่านายจ้างพยายามปกปิดกิจกรรมต่อต้าน
สหภาพแรงงานหลายต่อหลายครั้ง66
ในกรณีของซัพพลายเออร์ผู้จัดหาน้�ำยางของ RB นั้นไม่มีสหภาพแรงงาน แต่คน
งานก็อยูใ่ นระบบของคณะกรรมการสวัสดิการคนงาน คณะกรรมการประกอบ
ด้วยพนักงานที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่นรวมอยูด
่ ้วย แต่ตัวแทนสามจากห้าคนที่ทีม
ประเมินได้พบนั้นท�ำหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งมีอิทธิพลต่อสถานะทาง
อ�ำนาจในคณะกรรมการ และอาจขัดขวางสหภาพจากการท�ำงานตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
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3.3 RB เป็นผูผ
้ ลิตผลิตภัณฑ์ของดูเร็กซ์
ตารางที่ 7 ภาพรวมของดูเร็กซ์ – การสังเกตการปฏิบัติงานของตนเอง
ภาพรวมของส่วนนี้
สิทธิหลักที่ตกอยูใ่ นความ
เสีย
่ ง

สิทธิในค่าจ้างที่เพียงพอแก่การด�ำรงชีวิต สิทธิในการพักผ่อน สิทธิใน
การไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิท่ีจะได้รับค่าจ้างที่เท่ากันส�ำหรับการท�ำงานที่
เท่ากัน สิทธิในสภาพการท�ำงานที่
ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

ผูถ
้ ือครองสิทธิท
ั
์ ี่อาจได้รบ
ผลกระทบ

คนงานในโรงงาน รวมถึงคนงานที่เป็นผู้หญิง คนงานภายนอก คนงานไร้
ฝีมือและคนงานที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่น

ประเด็นหลักที่พบ

การท�ำงานล่วงเวลาที่เป็นระบบ ปัญหาค่าจ้างที่เพียงพอปะทังชีพ
เงื่อนไขที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนงานประจ�ำและคนงานตามสัญญา
จ้างชั่วคราว การเคลื่อนไหวซ้�ำ ๆ และข้อกังวลด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยอื่น ๆ ทางเลือกของกลไกการร้องทุกข์ท่ีไม่
มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่สามของห่วงโซ่คุณค่าของดูเร็กซ์ครอบคลุมการผลิตถุงยางอนามัยซึ่ง
เกิดขึ้นตามจริงในโรงงานของ RB โรงงานผลิตถุงยางอนามัยของ RB ที่บางปะกง
ชานเมืองของกรุงเทพฯ และผลิตถุงยางอนามัยดูเร็กซ์ส�ำหรับประเทศไทยและ
ยังส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกด้วย ในปี 2018 มีการจัดส่งถุงยางอนามัยมากกว่า 1
พันล้านชิน
้ จากโรงงานแห่งนี้ไปยังประเทศต่าง ๆ มากกว่า 50 ประเทศ โดยที่
97% เป็นการผลิตเพื่อส่งออก นอกเหนือจากการผลิตถุงยางอนามัยแล้ว โรงงาน
ยังเป็นที่ต้ังของการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการจัดหาวัตถุดิบจากซัพพลาย
เออร์ 29 รายและวัสดุส�ำหรับบรรจุภัณฑ์จากซัพพลายเออร์อีก 22 ราย
โรงงานแห่งนีเ้ ปิดด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 1994 ในปัจจุบน
ั นีม
้ ค
ี นงานประมาณ
1,000 คน (ประมาณ 700 คนเป็นพนักงานประจ�ำและ 300 คนเป็นผูร้ บ
ั จ้างช่วง)
ในการผลัดเปลีย
่ นหมุนเวียนเพื่อท�ำงานเป็นกะในส่วนต่าง ๆ ของโรงงานตลอด
24 ชัว่ โมงทุกวัน ในขณะที่กำ� ลังด�ำเนินการตลอด 24 ชัว่ โมง 6 วันต่อสัปดาห์ และ
คนงาน 70% นัน
้ ญิง
้ เป็นผูห
กระบวนการผลิตประกอบด้วยขั้นตอนการผลิต 14 วันตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
และแสดงให้เห็นในรูปที่ 3
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2.
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4.
5.
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≤

ซัพพลายเออร์กลางน้�ำจัดส่งน้�ำยางข้นจ�ำนวนมากไปยังโรงงาน
การผสม
การหยด
การจัดการขั้นสุดท้าย (ล้างและท�ำให้แห้ง)
การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ถุงยางอนามัยแต่ละชิ้นผ่านการทดสอบเพื่อ
ตรวจหารู
การห่อด้วยกระดาษฟอยล์และสารหล่อลื่น
การบรรจุ
การจัดส่ง

รู ปที่ 3 กระบวนการผลิ ตถุงยางอนามัยของ RB

วัตถุดิบ
การหยด

การบรรจุ

อีที

สารหล่อลื่น
การกระจายตัว

ลาเท็กซ์ดิบ

ถังผสม

ลาเท็กซ์

สารละลาย
การผสม

การห่อฟอยล์

การทำผิว

การจัดส่งให้กับลูกค้า

การประเมินรวมถึงการเยี่ยมชมโรงงานแห่งนี้ท้ังวัน การเยี่ยมชมรวมถึงการ
ประชุมร่วมกับผู้บริหาร การเยี่ยมชมบริเวณโรงงาน ตลอดจนการสุม
่ สัมภาษณ์
คนงานเป็นกลุ่มทั้งคนงานประจ�ำของบริษัทและคนงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว
จากส่วนงานต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ตัวแทนของสหภาพ
3.3.1 สิทธิแรงงานซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการสมาคมส�ำหรับคนงานของ RB
คนงานในโรงงานได้จัดตั้งสหภาพขึ้นเมื่อต้นปี 2010 สหภาพแรงงานเปิดรับคน
งานของ RB ตามกฎหมายภายในประเทศ การจัดตั้งสหภาพแรงงานและการร่วม
มือกับฝ่ายบริหารของ โรงงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่การสัมภาษณ์ท้ังผู้บริหาร
โรงงาน ตัวแทนสหภาพแรงงาน และคนงานเผยให้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกหลาย
ประการส�ำหรับคนงานของ RB ตัวอย่างเช่น
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≤

ก่อนหน้านี้โรงงานใช้คนงานรายวัน แต่ในปัจจุบันคนงานทุกคนได้รับค่าจ้าง
เป็น รายเดือน
มีการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการปรับปรุงสวัสดิการหลายประการของคนงาน
เช่น การเพิม
่ เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร เงินค่าจ้างส�ำหรับการท�ำงานกะกลางคืน
และวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีท่ียังได้รับเงินค่าจ้างจ�ำนวนหนึ่ง
นอกจากนี้ การสนทนาอย่างตรงไปตรงมาระหว่างฝ่ายบริหารและ
สหภาพแรงงานยังให้ผลลัพธ์ท่ีดี ซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจในระดับหนึ่ง
อีกทั้งยังยินยอมให้ตัวแทนสหภาพสามารถพูดคุยกับบุคคลภายนอกได้
อย่างเปิดเผย

แม้จะเห็นผลลัพธ์ท่ีชัดเจนและสร้างความสัมพันธ์ท่ีก่อให้เกิดผลดีกับสหภาพ แต่
การเยี่ยมชมเพื่อการประเมินนี้ยังบ่งชี้ถึงจุดที่ควรปรับปรุงหลายประการเกี่ยวกับ
สภาพการท�ำงาน ส�ำหรับคนงานของ RB เอง ตัวอย่างเช่น
• โรงงานใช้ประโยชน์จากการท�ำงานล่วงเวลาตามระบบ ในระดับที่การท�ำงาน
เป็นกะ 12 ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติและไม่มีข้อยกเว้น ตามรายละเอียดในการ
จัดการไซต์งาน ชั่วโมงการท�ำงานตามสัญญาในสัญญาจ้างงานคือ
08.00 น. – 17.00 น. รวมเวลาพัก 1 ชั่วโมง การท�ำงานล่วงเวลาเป็นไปตาม
ความสมัครใจและอยูน
่ อกเหนือเวลาข้างต้นนี้ ตามรายละเอียดในการจัดการ
ไซต์งาน คนงานจะต้องลงชื่อท�ำงานล่วง เวลาเป็นรายเดือน แต่หากคนงานไม่
สามารถท�ำงานล่วงเวลาได้ด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการ พวกเขาจ�ำเป็นต้อง
แจ้งให้หัวหน้าทราบล่วงหน้า 1 วัน คนงานที่ถูกสัมภาษณ์น้ันทราบดีว่าการ
ท�ำงานล่วงเวลาไม่ใช่การบังคับ แต่พวกเขารับทราบตามความเข้าใจของ
ตนเองว่า
– สัญญาก�ำหนดชั่วโมงการท�ำงานตั้งแต่ 7.00 น. – 19.00 น.
– หากพนักงานไม่ต้องการท�ำงานล่วงเวลา พวกเขาจะต้องแจ้งให้โรงงาน
ทราบล่วงหน้าหนึ่งเดือน
– มีการจ�ำกัดจ�ำนวนคนที่จะได้รับอนุญาตให้หยุดท�ำงานล่วงเวลาต่อหนึ่ง
สถานีงาน
– หากคนงานไม่ท�ำงานล่วงเวลาสี่กะภายในหนึ่งเดือน คนงานจะไม่มีสิทธิไ์ ด้
รับ “เบี้ยขยัน” รายเดือนอีกต่อไป ซึ่งคนงานเน้นย้�ำหลายครั้งว่าเป็นเงิน
จูงใจที่ส�ำคัญ67
แม้ว่า RB จะไม่บังคับให้ท�ำงานล่วงเวลาตามสัญญาจ้างงาน แต่การ
สัมภาษณ์คนงานระบุว่ามีการก�ำหนดการท�ำงานล่วงเวลาตามระบบใน
ตารางการท�ำงาน และการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และ
โครงสร้างเงินจูงใจน�ำไปสูส
่ ถานการณ์ท่ีการท�ำงานล่วงเวลากลายเป็นข้อ
บังคับโดยพฤตินัยตามความคิดเห็นของคนงาน
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• คนงานท�ำงานได้สูงสุดหกวันต่อสัปดาห์ตามกฎหมาย แต่เนื่องจากการผลัด
เปลี่ยนกะการท�ำงาน วันที่แน่นอนซึ่งพวกเขาต้องท�ำงานในหนึ่งสัปดาห์จึง
แตกต่างกันไป คนงานในสายการผลิตแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาต้องการ
ให้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดเพื่อจะได้มีเวลาอยูก
่ ับครอบครัว นอกจากนี้ พวกเขา
ยังตั้งค�ำถามว่าท�ำไมพนักงานในส�ำนักงานของโรงงานจึงท�ำงานเพียงห้าวัน
และมีวันหยุดทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในขณะที่พวกเขาต้องท�ำงานหกวันต่อ
สัปดาห์
ความสัมพันธ์ท่ีดีในปัจจุบันระหว่างโรงงานกับสหภาพถือเป็นจุดแข็งและ
ประเด็นที่สมควรได้รับการยอมรับในบริบทของประเทศที่มีการจ�ำกัดเสรีภาพใน
การสมาคมอย่างมีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่คนงานทุกคนที่เป็นสมาชิกของ
สหภาพ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญที่ฝ่ายบริหารของโรงงานจะต้องเสนอช่องทางเสริม
ส�ำหรับการสนทนาและการแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลใจ เพื่อให้แน่ใจว่ามีทาง
เลือกในการสนทนาส�ำหรับคนงานทุกคน ในขณะที่โรงงานมีกล่องข้อเสนอแนะ
และกลไกการร้องทุกข์ภายในของ RB และมีรายละเอียดของสายด่วนการแจ้ง
เรื่องอยูใ่ นสถานที่ท�ำงาน การสัมภาษณ์คนงานของ RB เน้นย้�ำถึงความจ�ำเป็นใน
การตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือดังกล่าวท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูก
ต้องตามกฎหมาย และคนงานสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย การด�ำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นยังรวมถึงการสร้างความมั่นใจว่าคนงานเข้าใจถึงความเกี่ยวข้อง
ของกลไกเหล่านี้ เพื่อรายงานผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นหรือที่
เกิดขึ้นจริง รวมถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสภาพการท�ำงานของพวกเขา คน
งานบางคนให้สัมภาษณ์โดยเน้นย้�ำตามความเข้าใจของตนเองว่า สายด่วนการ
แจ้งเรื่องนั้นใช้ส�ำหรับการรายงานเหตุการณ์ด้านการต่อต้านการทุจริตและการ
คุกคามทางเพศเป็นส่วนใหญ่
การจัดการกับผลกระทบเชิงลบบางประการที่ตรวจพบและสรุปไว้ข้างต้น จ�ำเป็น
ต้องมีการปรึกษาหารืออย่างรอบคอบของคนงาน ตัวอย่างเช่น คนงานของ RB
หลายคนให้สัมภาษณ์โดยเน้นย้�ำว่าการก�ำหนดการท�ำงานล่วงเวลาตามระบบ
ของโรงงานคือหนึ่งในข้อดีเกี่ยวกับการท�ำงานที่ RB เทียบกับโรงงานอื่น ๆ ที่ไม่
ค่อยมีการท�ำงานล่วงเวลา การลดการท�ำงานล่วงเวลาตามระบบให้น้อยลงควร
ด�ำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเกี่ยว
กับชั่วโมงการท�ำงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการนี้โดยให้
ความส�ำคัญกับผลกระทบด้านค่าจ้างของคนงานที่ลดลง ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหา
การท�ำงานล่วงเวลาและค่าจ้างนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ RB เท่านั้น แต่เป็น
ปัญหาเชิงระบบส�ำหรับคนงานในโรงงานของประเทศไทย จากการคาดการณ์ ที่
ชัดเจนว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวในปี 2020 รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
โรคโควิด -19 จึงคาดว่าคนงานจะประสบปัญหาเป็นพิเศษ หากไม่ด�ำเนินการใน
การลด การท�ำงานล่วงเวลาโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อค่าจ้างที่เพียงพอส�ำหรับ
การครองชีพ68
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ประเทศไทยมีกฎหมายที่ก�ำหนดและควบคุมค่าจ้างขั้นต่�ำตามกฎหมายใน
ประเทศ จากข้อสังเกตโดยสรุปตั้งแต่ปี 2015 คณะกรรมการสหประชาชาติว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (CESCR) ระบุว่าค่าแรงขั้นต่�ำใน
ประเทศไทย “ไม่เพียงพอที่จะรับประกันสภาพความเป็นอยูท
่ ่ีเหมาะสมส�ำหรับ
69
คนงานและครอบครัวของพวกเขา” ในปี 2018 ค่าจ้างขั้นต่�ำได้เพิ่มขึ้นเป็น
330 บาทต่อวันในจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูง และเพิ่มขึ้นเป็น 308 บาทต่อวันใน
จังหวัดที่มีค่าครองชีพต่�ำ70 แม้ว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่�ำนั้นจะเป็นผลดี แต่ก็เพิ่มขึ้น
น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว71 ในเดือนธันวาคม 2019 ร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่
ว่าด้วยระดับค่าจ้างขั้นต่�ำมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 ซึ่งจะมีผล
ต่อการเพิ่มค่าจ้างขึ้นเล็กน้อยในทุกจังหวัด72 อย่างไรก็ตาม ระดับค่าจ้างขั้นต่�ำ
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (2-7%) ตามข้อมูลจากรายงานของ CESCR และค่าจ้างขั้น
ต่�ำตามกฎหมายในประเทศไทยอาจไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นเงินส�ำหรับการด�ำรง
ชีวิตอย่างเหมาะสม นอกจากค่าแรงขั้นต่�ำทน้อยเกินไป ยังมีรายงานว่าค่าแรงขั้น
ต่�ำนั้นยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างเหมาะสมในบริษัทขนาดเล็ก โดยเฉพาะในพื้นที่
ชายแดนและชนบท รวมถึงภาคอุตสาหกรรมบางประเภท73
ในกรณีท่ีคนงานประท้วงเรื่องการที่ลดชั่วโมงท�ำงาน อาจเป็นสัญญาณว่าค่าจ้าง
ตาม “ชั่วโมงท�ำงานปกติ” ของโรงงาน (เช่น 48 ในประเทศไทย) ไม่เพียงพอ
ส�ำหรับการใช้เพื่อยังชีพ แม้ว่าจะเป็นไปตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่�ำตาม
กฎหมาย ในท้องถิ่นแล้วก็ตาม74 การปรึกษาหารือกับคนงานเกี่ยวกับการปรับ
ชั่วโมงการท�ำงานเป็นสิ่งส�ำคัญมาก ในขณะที่แนวคิดเรื่องค่าจ้างที่เพียงพอ
ส�ำหรับการเลี้ยงชีพนั้นเพิ่งจะได้รับความสนใจอย่างมากทั้งจากองค์กรพัฒนา
เอกชนและวิสาหกิจข้ามชาติ (MNE) แต่หลักการนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ตัวอย่างเช่น
กฎบัตรแรงงานที่รวมอยูใ่ นสนธิสัญญาแวร์ซาย ซึ่งในเวลาต่อมากลายเป็นหน่วย
งาน ILO ได้เน้นย้�ำถึงความจ�ำเป็นของ ‘การจ่ายเงินค่าจ้าง ให้กับลูกจ้างใน
จ�ำนวนที่เพียงพอเพื่อรักษามาตรฐานชีวิตที่สมเหตุสมผลตามที่เข้าใจได้ ในช่วง
เวลาและประเทศของพวกเขา’75 แต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการปฏิบัติตามหลัก
การนี้เป็นเรื่องที่ยากล�ำบากส�ำหรับทั้งบริษัทและภาครัฐ
พระราชบัญญัติค้ม
ุ ครองแรงงาน (LPA) ของประเทศไทยก�ำหนดข้อบังคับเกี่ยว
กับชั่วโมงการท�ำงานไว้ ตามพระราชบัญญัติ ชั่วโมงการท�ำงานปกติสูงสุดต่อวัน
คือ 8 ชั่วโมง และสูงสุดต่อสัปดาห์คือ 48 ชั่วโมง (หกวันท�ำงานในหนึ่งสัปดาห์)
ส�ำหรับงานที่เป็นอันตราย (ตามกฎกระทรวง) ชั่วโมงการท�ำงานสูงสุดต่อวันคือ
7 ชั่วโมง และสูงสุดต่อสัปดาห์คือ 42 ชั่วโมง76 ในส่วนของการท�ำงานล่วงเวลา
ชั่วโมงการท�ำงานเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งจ�ำกัดไว้สูงสุด 36
ชั่วโมงต่อสัปดาห์77 จ�ำนวนรวมนี้เท่ากับสัปดาห์การท�ำงานสูงสุดที่ยอมรับได้คือ
84 ชั่วโมง แต่เกินกว่ามาตรฐานแรงงานของ ILO อย่างมาก ซึ่งก�ำหนดไว้ สูงสุด
60 ชั่วโมงภายใต้สถานการณ์ท่ีมีข้อยกเว้น78 การท�ำงานล่วงเวลาคืออีกประเด็น
หนึ่งที่การปฏิบัติตามกฎหมายไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อ
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลได
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อีกแง่มุมหนึ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของโรงงานในปัจจุบันอย่างมีนัย
ส�ำคัญคือ การเริ่มใช้ระบบอัตโนมัติท่ีค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่โรงงานจัดท�ำ
แผนส�ำหรับระบบการท�ำงานอัตโนมัติ เช่น ฟังก์ชันการทดสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และ การบรรจุหีบห่อ กุญแจส�ำคัญก็คือการวิเคราะห์และบรรเทา
ผลกระทบด้าน สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานด้วยวิธก
ี ารที่ดีท่ีสุด และการเชิญ
คนงานเข้าร่วมในการออกแบบการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น การหารือร่วมกับ
คนงานอย่างใกล้ชิดเพื่อคาดการณ์และป้องกันผลกระทบต่อพวกเขา เพราะเป็น
ที่ทราบกันดีว่าความกังวลเรื่องการตกงานนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของคนงาน ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมใหม่และการฝึกทักษะใหม่ให้กับ
คนงาน ในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้พวกเขาท�ำงานใหม่ ๆ ที่สามารถส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีได้ ตลอดจนการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามจ�ำนวนที่หารือร่วม
กับคนงานแล้ว หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเลิกจ้างได้ การคาดการณ์ล่วงหน้า
เกี่ยวกับช่องว่างทางทักษะและการลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานสามารถช่วย
สร้างพันธมิตรรายใหม่และการท�ำงานร่วมกันกับรัฐบาลท้องถิ่น และล�ำดับความ
ส�ำคัญของสถาบันการศึกษาในยุคของระบบอัตโนมัติ79
3.3.2 เงื่อนไขส�ำหรับคนงานตามสัญญาจ้างชั่วคราวและหลัก
ปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกัน
คนงานตามสัญญาจ้างชั่วคราวของ RB อยูภ
่ ายใต้เงื่อนไขการท�ำงานที่ก�ำหนด
โดยนายจ้างหรือผู้รับเหมาโดยตรงของพวกเขา ไม่ใช่ RB ซึ่งคนงาน 30% ใน
โรงงานเป็น คนงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว คนงานเหล่านี้ไม่ได้เป็นสมาชิกของ
สหภาพโรงงาน คนงานของบุคคลที่สามได้รับการว่าจ้างให้ท�ำงานเฉพาะทาง
เช่น พนักงานรักษา ความปลอดภัย พนักงานท�ำความสะอาด พนักงานในโรง
อาหาร และพยาบาลประจ�ำ โรงงานแต่คนงานส่วนใหญ่ท�ำงานอยูใ่ น
กระบวนการผลิตหลักของโรงงาน (ในสายงานบรรจุหีบห่อเป็นหลัก) ตามราย
ละเอียดการจัดการไซต์งาน ก่อนหน้านี้ โรงงานได้ด�ำเนินการในการจัดท�ำแผนที่
เพื่อระบุบทบาทด้านการผลิตที่ส�ำคัญและไม่ส�ำคัญ ในมุมมองของ RB บทบาทที่
ไม่ส�ำคัญคืองานใช้แรงกายที่มีการใช้งานเครื่องจักรอย่างจ�ำกัด ซึ่งรวมถึงการ
บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์และการจัดส่งวัสดุ งานที่ไม่ส�ำคัญทั้งหมดนั้นเป็นหน้าที่
ของคนงานตามสัญญาจ้าง
หลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องในบริบทนี้คือการปฏิบัติท่ีเท่า
เทียมกัน ในบริบทนี้ การหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบรวมถึงการสร้างความมั่นใจ
ในด้านความเท่าเทียม กันในสภาพการท�ำงานและการจ้างงานขั้นพื้นฐาน เช่น
ค่าจ้าง เวลาท�ำงาน การท�ำงานล่วงเวลา การพัก วันหยุด เป็นต้น ตามปกติแล้ว
หลักปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันระบุอยูใ่ นกฎหมายแรงงานแห่งชาติ เช่นเดียวกับใน
พระราชบัญญัติค้ม
ุ ครองแรงงานของประเทศไทย ในมาตรา 11/1
ในปี 2008 รัฐบาลไทยได้ด�ำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติน้ีเพิ่มเติมเป็นการ
เฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคนงานเหมาช่วงซึ่งท�ำงานเช่นเดียวกับ
พนักงานประจ�ำ โดยที่งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “กระบวนการผลิตหรือการ
ด�ำเนินธุรกิจ” ของบริษัท ในตอนนี้พระราชบัญญัติระบุว่า “ในกรณีท่ีผู้ประกอบ
การมอบหมายให้บุคคลใด ๆ จัดหาบุคคลเข้าท�ำงาน ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจบริการจัดหา
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งาน และงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตหรือการด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเอง โดยไม่ค�ำนึงว่าบุคคลดังกล่าวจะ
เป็นหัวหน้างานหรือมีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้กับผู้ท่ีปฏิบัติงานหรือ
ไม่ก็ตามให้ถือว่าผู้ประกอบการเป็นนายจ้างของคนงานดังกล่าว ผู้ประกอบการ
จะต้องจัดหาผลประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติกับ
พนักงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกับพนักงานตาม
สัญญาจ้างงานของบริษัท”80
การแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าลูกจ้างแบบรับ
เหมาช่วงและ ลูกจ้างโดยตรงควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
กันในด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ความล้มเหลวในการด�ำเนินการดังกล่าวอาจ
เป็นปัญหาด้านความรับผิด ซึ่งก็มีการเน้นย้�ำให้เห็นอย่างชัดเจนในคดีปี 2012 ที่
ด�ำเนินการโดยศาลฎีกาของไทย ซึ่งยืนยันว่าการตีความที่ถูกต้องของ “เป็นธรรม
หรือยุติธรรม” ก็คือเท่าเทียมกัน81 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้ประกอบการไม่สามารถ
และไม่ควรใช้การว่าจ้างคนงานเหมาช่วงเป็นวิธล
ี ดต้นทุนแรงงาน หากการ
ท�ำงานที่แท้จริงของคนงานเหมาช่วงนั้นเหมือนกับการท�ำงานของคนงานประจ�ำ
เพราะฉะนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนที่มีต่อ
คนงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว จึงจ�ำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงงาน รวม
ถึงโรงงานของ RB ใช้การจ้างเหมาช่วงเฉพาะการท�ำงานชั่วคราวเท่านั้น เช่นเพื่อ
เติมเต็มช่องว่างในช่วงเวลาที่งานยุง่ ที่สุด หรือเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะทางซึ่งไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักของโรงงาน หน้าที่หลักส�ำหรับงานประจ�ำทั้งหมดนั้นควร
ด�ำเนินการโดยคนงานของบริษัทเอง ถึงแม้ว่าจะเหมาะส�ำหรับคนงานที่มีทักษะ
ต่�ำก็ตาม
จากการสัมภาษณ์คนงานเหมาช่วงในปัจจุบันที่โรงงาน พวกเขาเน้นว่า
สถานการณ์การท�ำงานในตอนนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้น ตัวอย่างเช่น คนงานเหมาช่วง
ที่ถูกสัมภาษณ์บางคนกล่าวว่า พวกเขาได้รับการว่าจ้างตามสัญญาสามเดือนซึ่ง
สามารถต่ออายุได้โดยไม่มีก�ำหนด ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนท�ำงานที่โรงงานของ RB
เป็นเวลาหนึ่งปีหรือมากกว่านั้นโดยท�ำงานเหมือนกับคนงานของ RB เช่น การ
บรรจุหีบห่อหรือการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ET) นอกจากนี้ยังมี
ตัวอย่างเพิม
่ เติมเกี่ยวกับคนงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว ผู้ซ่ึงท�ำงานที่โรงงานมา
นานถึงห้าปีแล้ว โดยที่ไม่ได้รับข้อเสนอในการท�ำสัญญาจ้างงานประจ�ำจาก RB
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นอกจากการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจ้างคนงานแบบจ้างเหมาช่วงเพื่อท�ำ
หน้าที่เฉพาะงานชั่วคราวจริง ๆ ยังจ�ำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาที่
ใช้เสนอเงื่อนไข ที่คล้ายกับเงื่อนไขของ RB ให้แก่พนักงานของตนเอง นอกจากนี้
ยังต้องด�ำเนินการ เมื่อการบังคับใช้ข้อก�ำหนดดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อราคาส�ำหรับต้นทุนแรงงานด้วย ส�ำหรับโรงงานของ RB มีความแตก
ต่างอย่างมีนัยส�ำคัญในสภาพการท�ำงานขั้นพื้นฐานระหว่างคนงานสองประเภท
ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่า RB ก็ไม่ม่ันใจว่าผู้รับเหมาแรงงานนั้นเหมาะสมตาม
มาตรฐานของ RB ตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากคนงานที่
ให้สัมภาษณ์รวมอยูใ่ นตารางที่ 8 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเริ่มต้นจ่ายเงิน
เดือนของ RB ส่งผลให้ท้ังคนงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว และคนงานของตนเอง
ได้รับค่าจ้างขั้นต่�ำเท่ากัน (330 บาทต่อวัน)
ตารางที่ 8 ตัวอย่างความแตกต่างระหว่ างมาตรฐานส�ำหรับคนงานของ RB
กับคนงานจ้างเหมาช่วง
คนงานของตนเอง

คนงานจ้างเหมาช่วง

เบีย
้ เลี้ยงค่าอาหาร

128

50

เงินค่าจ้างส�ำหรับการท�ำ งาน
กะกลางคืน

130

80

ความแตกต่างของค่าตอบแทนและเงื่อนไขพื้นฐานอื่น ๆ อาจกลายเป็นผลกระ
ทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน และยังส่งผลกระทบต่อกันและหนักข้อขึ้นตาม
ปัจจัยเสี่ยงของคนงานตามสัญญาจ้างชั่วคราวเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงาน
โดยตรงด้วย ตัวอย่างเช่น ที่โรงงานของ RB คนงานตามสัญญาจ้างชั่วคราวและ
คนงานของ RB เองจะสวมเครื่องแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากการที่คนงาน
สร้างล�ำดับชั้นโดยพฤตินัยในหมู่คนงาน แม้ว่าพวกเขาจะท�ำงานใน หน้าที่
เดียวกันก็ตาม นอกจากนี้ แม้ว่าคนงานตามสัญญาจ้างชั่วคราวจะได้รับการว่า
จ้างอย่างเป็นทางการจากบุคคลภายนอก แต่พวกเขายังต้องรายงานตรงต่อผู้
จัดการของ RB และใช้เวลาท�ำงานทั้งหมดในสถานที่ท�ำงานของ RB ด้วยเหตุน้ี
พวกเขาจึงมีความไม่สะดวกอย่างมากในการแจ้งข้อกังวลใจหรือความไม่พอใจให้
นายจ้างโดยตรงของพวกเขาทราบ ไม่มีคนงานภายนอกที่ให้สัมภาษณ์ท่ีโรงงาน
ทราบว่ามีชอ
่ งทางใด ๆ ในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ต่อนายจ้างโดยตรงของตนเอง
ในขณะที่คนงานตามสัญญาจ้างชั่วคราวรับทราบ
ว่าพวกเขาสามารถรายงานปัญหาให้ผู้จัดการ RB ที่ก�ำกับดูแลพวกเขาทราบเรื่อง
ได้ แต่พวกเขาอธิบายว่าพวกเขากลัวการท�ำเช่นนั้น เนื่องจากอาจส่งผลต่อการ
ต่ออายุสัญญา โดยจะได้รับการว่าจ้างในสัญญาระยะสั้นเท่านั้น ในขณะที่คนงาน
บางคนสังเกตเห็นโปสเตอร์จาก RB ที่ประชาสัมพันธ์เรื่อง “สายด่วนการร้อง
ทุกข์” แต่พวกเขาไม่แน่ใจว่าสายด่วนนี้เปิดให้พวกเขาที่เป็นพนักงานภายนอกใช้
งานได้ และไม่มีใครให้สัมภาษณ์ว่าเคยลองโทรไปที่หมายเลขสายด่วนหรือรู้จัก
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ใครที่เคยโทรไปเลย แม้ว่าสายด่วนการร้องทุกข์น้ีจะพร้อมให้บริการอย่างเป็น
ทางการส�ำหรับผู้รับเหมา ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจ�ำหน่าย หรือใครก็ตามที่มีปัญหา
หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติของ RB ก็ตาม
ประการสุดท้าย หลักปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการเปรียบ
เทียบเงื่อนไขระหว่างคนงานของตนเองกับคนงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว
เท่านั้น การสัมภาษณ์น้ีเน้นย้�ำถึงความจ�ำเป็นในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าในหมู่
คนงานนั้นเข้าใจเกี่ยวกับหลักการนี้โดยทั่วไปอย่างถ่องแท้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น
ช่วงพักกลางวันส�ำหรับคนงานใน ET (การทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์) จะใช้
เวลาเพียง 45 นาทีเนื่องจากพวกเขามีเวลาพักอีก 15 นาทีในช่วงกลางวัน/กลาง
คืน ในขณะที่คนงานในส่วนอื่น ๆ มีเวลาทานอาหาร
กลางวันหนึ่งชั่วโมงเต็ม คนงาน ET อธิบายว่าประเด็นนี้เป็นปัญหาเนื่องจากพวก
เขาต้องใช้เวลาในการเข้าและออกจากโรงงานและต้องเดินไปที่โรงอาหารและ
เดินกลับ ซึ่งท�ำให้เวลาพัก 45 นาทีน้ันไม่เพียงพอ คนงานในส่วนการทดสอบ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีเป้าหมายรายวันที่ต้องท�ำเพิ่มเติม และแจ้งว่าหากไม่
สามารถท�ำตามเป้าหมายดังกล่าวได้ เป้าหมายจะถูกเพิม
่ ในโควต้าส�ำหรับวันถัด
ไป ในขณะที่คนงานในส่วนการบรรจุหีบห่อไม่มี
เป้าหมายรายวันที่ต้องท�ำ อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ขัดแย้งกับข้อมูลที่ RB แจ้งว่า
มีการจัดการบุคคลที่ผ่านการยืนยันการใช้เป้าหมายรายวันใน ET แต่อ้างว่าไม่มี
การเพิม
่
โควต้าในวันถัดไปเมื่อพวกเขาไม่สามารถท�ำตามเป้าหมายได้
3.3.3 สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
มีความเสี่ยงด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาง ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป (European Bank for
Reconstruction and Development หรือ EBRD) จึงได้จัดท�ำบันทึกแนวทาง
ปฏิบัติท่ีพร้อมใช้งานทันทีสำ� หรับการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง แนวทางปฏิบัติช้ใี ห้เห็นถึงความส�ำคัญของ
น้�ำเสียและการใช้น้�ำ การจัดการวัสดุอันตรายและสารเคมี ตลอดจนความเสี่ยง
จากไฟไหม้และการระเบิด82
อย่างไรก็ตามการประเมินนี้ไม่รวมการประเมินทางเทคนิคในแง่มุมของสิง่
แวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
ชุมชนโดยรอบ และเห็นได้ชัดว่าโรงงานตั้งอยูใ่ นเขตอุตสาหกรรมซึ่งห่างไกลจาก
ชุมชน ดังนั้นจึงคาดว่ามีผลกระทบ ต่อชุมชนน้อยที่สุด นอกจากนี้โรงงานยังมี
ระบบการจัดการและผู้จัดการฝ่าย EHS โดยเฉพาะ รวมถึงใบรับรองที่เกี่ยวข้อง
และการตรวจสอบประสิทธิภาพด้วย
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แต่คนงานก็ยังพูดถึงประเด็นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อกังวลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน การสัมภาษณ์คนงานชี้
ให้เห็นถึงผลกระทบด้านอาชีวอนามัยที่อาจเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นจริงอย่างมีนัย
ส�ำคัญจากประสบการณ์ของคนงานที่มีสว
่ นร่วมในการท�ำงานและหน้าที่เฉพาะ
ในโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนงานในส่วน ET มีอาการปวดหลังและปวดไหล่
อันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวซ้�ำ ๆ ที่เชื่อมโยงกับการท�ำงาน
ตามหน้าที่และระยะเวลาการท�ำงานที่ยาวนานของพวกเขา คนงานเน้นย้�ำว่าคน
งานเกือบทุกคนในส่วน ET มีอาการเหล่านี้ แม้จะได้รับอนุญาตให้พักสองถึงสาม
นาทีต่อชั่วโมงเพื่อบริหารร่างกายหรือยืดเส้นยืดสาย คนงานใน ET กล่าวตาม
ความเข้าใจของพวกเขาว่าคนงาน ET นั้นสามารถย้ายไปที่สว
่ นงานอื่นได้ เช่น
การบรรจุหีบห่อซึ่งเป็นงานที่เบากว่า แต่พวกเขาจ�ำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์
ในขณะที่ผู้จัดการโรงงานเน้นว่ามีการสอบถามคนงานในส่วน ET ว่าพวกเขา
ต้องการย้ายไปท�ำงานที่สว
่ นอื่นหรือไม่ปีละสองสามครั้ง หลังจากนั้นผู้จัดการ
ไซต์งานมีการย้ายคนงาน ET บางคนไปที่สว
่ นการห่อด้วยกระดาษฟอยล์ เป็นต้น
ผู้บริหารโรงงานรายงานว่าเขาไม่ได้รับการตอบรับเชิงลบใด ๆ ที่ไซต์งานจากคน
งานหรือผู้น�ำสหภาพเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ อย่างไรก็ตามคนงานบางคนกล่าวว่า
ผู้บริหารโรงงานนั้นไม่ตอบสนองต่อความรุนแรงของปัญหาสุขภาพที่คนงาน ET
ก�ำลังเผชิญอยูอ
่ ย่างเหมาะสม คนงานแนะน�ำให้พิจารณาเกี่ยวกับการหมุนเวียน
สถานีงาน เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถสลับระหว่างการท�ำงานใน ET และการ
บรรจุหีบห่อได้ การเสนอให้ใช้เก้าอี้ท่ีเหมาะกับสรีระร่างกาย ซึ่งมีการสัญญาว่า
จะจัดหาให้แต่ยังไม่มีการติดตั้ง หรือคนงานที่มีอาการทางสุขภาพควรได้รับ
อนุญาตให้ย้ายไปยังสถานีงานอื่นได้ง่าย
ประการสุดท้ายคือการสลับระหว่างกะกลางวันและกลางคืนเป็นรายสัปดาห์ให้
คนงานทุกคน คนงานยังเน้นย้�ำเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ เช่น การอดนอน การวิง
เวียนศีรษะ การปวดศีรษะ และรูปแบบการทานอาหารที่ผิดปกติ ตลอดจน
ปัญหาที่เกี่ยวข้องส�ำหรับคนงานที่มีภาระผูกพันทางครอบครัวในส่วนที่เชื่อมโยง
กับระบบการหมุนเวียนกะการท�ำงาน
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3.4 แง่มม
ุ ด้านสิทธิมนุษยชนระดับปลายน้�ำ
ตารางที่ 9 ภาพรวมของดูเร็กซ์ – ข้อสังเกตระดับปลายน้�ำ
ภาพรวมของส่วนนี้
สิทธิหลักที่ตกอยูใ่ นความ
เสีย
่ ง

สิทธิในสุขภาพรวมถึงสิทธิทางเพศและการเจริญพันธุ์ สิทธิในการขจัด
การเลือกปฏิบัติ สิทธิเสรีภาพในข้อมูล สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิใน
การคุ้มครองมารดาก่อนและหลังคลอดบุตร สิทธิของเด็กและเยาวชน

ผูถ
้ ือครองสิทธิท
ั
์ ี่อาจได้รบ
ผลกระทบ

ประชากรทั่วไป กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เกย์และผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย
ผู้ขายบริการทางเพศ ผู้ท่ีใช้ยาเสพติด คนข้ามเพศ นักโทษในสถานที่คุม
ขังทุกประเภท รวมถึงเด็กสาววัยรุน
่ และหญิงสาวและคู่นอนชายของ
พวกเธอใน สภาพแวดล้อมที่มีภาระสูง และแรงงานข้ามชาติ

ประเด็นหลักที่พบ

ความเสี่ยงด้านการเข้าถึงที่อาจเกิดขึ้นจากระดับราคาที่เหมาะสม (price
points) ความเสี่ยงด้านการยอมรับที่อาจเกิดขึ้นจากบริบททาง
วัฒนธรรม อุปสรรคจากการตีตรา เป็นต้น

ขั้นสุดท้ายของห่วงโซ่คุณค่าของดูเร็กซ์คือการแนะน�ำตลาดและผู้บริโภค83
แม้ว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ดูเร็กซ์จะด�ำเนินการในประเทศไทย แต่อันที่จริงแล้ว
ตลาดในประเทศไทยเป็นตลาดที่ค่อนข้างเล็กส�ำหรับดูเร็กซ์ จากตัวอย่าง
ดูเร็กซ์มีธุรกิจ RB ในประเทศไทยเพียง 5% ในปี 2018
ในขั้นตอนนี้ของห่วงโซ่คุณค่า ผลิตภัณฑ์ดูเร็กซ์ซ่งึ บริษัท RB เป็นเจ้าของ
แบรนด์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ันมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อล�ำดับความส�ำคัญ
ด้านสาธารณสุขหลายประการและยังเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิบัติตามสิทธิ์
ทางเพศและการเจริญพันธุด
์ ้วย ถุงยางอนามัยเป็นอุปกรณ์เดียวที่ชว
่ ยลด
ทั้งการแพร่เชื้อเอชไอวีและการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อ่ ืน
รวมถึงป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ต้ังใจ84 ในเวลาเดียวกัน UNFPA,
WHO และ UNAIDS เรียกร้องอย่างชัดเจนให้ภาคเอกชนเพิ่มการลงทุน
ในการจัดจ�ำหน่ายและการส่งเสริมการขายถุงยางอนามัย85 (ดูกล่อง
ข้อความที่ 4) ในขณะที่การจัดหาวัตถุดิบและการผลิตผลิตภัณฑ์
มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน
หลายประการดังที่แสดงไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ ขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่านี้
น�ำไปสูก
่ ารมีสว
่ นร่วมทางสังคมในเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับดูเร็กซ์
ส่วนด้านล่างนี้จะเน้นว่า การมีสว
่ นร่วมดังกล่าวสามารถเสริมสร้าง
ความแข็งแรงได้อย่างไร โดยการเพิ่มมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงการ
วิเคราะห์เชิงบริบทในการตลาดและการขายดูเร็กซ์ในประเทศไทย
ซึ่งสามารถระบุและแก้ไขข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นได้
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การประเมินส่วนนี้ใช้การวิเคราะห์โดยการรวบรวมข้อมูลเป็นหลัก ควบคู่กับการ
สัมภาษณ์ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียกับองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิทางเพศและการ
เจริญพันธุ์ การประเมินนี้ไม่รวมการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริโภค

กล่องข้อความ 4 UNFPA, WHO และ UNAIDS แถลงจุดยืนเรื่องถุงยาง
อนามัย
ถุงยางอนามัยเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของแนวทางที่ครอบคลุม และยั่งยืนเพื่อ
การป้องกันเอชไอวี และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) อื่น ๆ และมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ต้ังใจ ในปี 2013 มีผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีรายใหม่ประมาณ 2.1 ล้านคน และประมาณ 500 ล้านคนเป็นโรคหนองใน
เทียม หนองในแท้ ซิฟิลิส หรือโรคพยาธิในช่องคลอด นอกจากนี้ ทุกปียังมีผู้หญิง
ที่มีความประสงค์จะคุมก�ำเนิดมากกว่า 200 ล้านคนที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ส่ง
ผลให้เกิดการตั้งครรภ์ โดยไม่ได้ต้ังใจประมาณ 80 ล้านคน การจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญ ด้านสาธารณสุขทั้งสามประเด็นนี้จ�ำเป็นต้องได้รับการตอบสนอง อย่าง
เด็ดขาดโดยใช้เครื่องมือที่มีอยูท
่ ้ังหมด ซึ่งถุงยางอนามัยเป็น เครื่องมือที่มี
บทบาทส�ำคัญ

3.4.1 สิทธิทางเพศและการเจริญพันธ์ และการใช้ถุงยางอนามัยใน
ประเทศไทย
ในช่วงต้นปี 1991 รัฐบาลประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการ ‘ใช้ถุงยางอนามัย
100%’ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงอัตราการใช้ถุงยางอนามัยอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในประเทศ และในเวลาต่อมามีการท�ำโครงการตามแบบอย่างนี้อย่างกว้างขวาง
ในภูมิภาคต่าง ๆ แม้ว่าความสนใจของประชาชนและการจัดหาเงินทุนเพื่อ
สนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยนั้นจะมีความผันผวน แต่การส่งเสริมการใช้ถุงยาง
อนามัยก็เป็นนโยบายและวาระการด�ำเนินการที่ค่อนข้างสอดคล้องกันส�ำหรับ
รัฐบาลนับตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา หน่วยงานด้านสุขภาพเริ่มด�ำเนินการในแคมเปญ
ใหม่ระยะสามปีในปี 2016 (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่ง
ชาติปี 2015-2019) โดยแจกจ่ายถุงยางอนามัยฟรีประมาณ 40 ล้านชิ้นต่อปีซ่ึงมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนโดยเฉพาะ86 ยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติรวม
ถึงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและต่อต้าน ความ
เข้าใจเชิงลบเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย87
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แม้จะมีความพยายามในการด�ำเนินการดังกล่าว แต่การใช้ถุงยางอนามัย
ในประเทศไทยยังคงอยูใ่ นระดับต่�ำ ซึ่งคาดว่าผู้ใหญ่ทุกช่วงอายุราว 2 ใน 3
ใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนชั่วคราว อย่างไรก็ตามข้อมูลที่เชื่อถือได้ในขอบเขต
ความรู้น้ีอาจเป็นเรื่องท้าทาย ในการเปรียบเทียบการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
ในปี 2017 กับข้อมูลจากจังหวัดเชียงใหม่สรุปได้ว่ามีรายงานการใช้ถุงยาง
อนามัย
เป็นประจ�ำในประชากรน้อยกว่า 5%88 ข้อกังวลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการใช้
ถุงยางอนามัยในระดับต่�ำของเยาวชน ในปี 2010 มีรายงานว่าวัยรุน
่ ที่มีเพศ
89
สัมพันธ์เพียง 20-40% เท่านั้นที่ใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งประเทศไทยมีอัตรา
การตั้งครรภ์ในวัยรุน
่ สูงเป็นอันดับสองในภูมิภาค90, 91
ผู้เชี่ยวชาญที่ท�ำงานในสาขาอนามัยทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุใ์ น
ประเทศไทยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประเมินนี้ โดยพูดถึงปัญหาเพิ่มเติมเรื่อง
การขาดแคลนถุงยางอนามัยในประเทศไทย ซึ่งยังเป็นไปไม่ได้ท่ีจะยืนยันปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นนี้เพิ่มเติมผ่านข้อมูลที่มีอยูท
่ างออนไลน์ แต่จากข้อมูลของผู้ให้
สัมภาษณ์ระบุว่ามีชอ
่ งว่างระดับชาติท่ีคาดว่าจะมีถุงยางอนามัย 20 ล้านชิน
้ ตาม
ที่คาดการณ์ไว้ในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม กองทุนระดับโลกตระหนักถึง
ช่องว่างที่สำ� คัญในการเข้าถึงและใช้ถุงยางอนามัยในหลายประเทศ กองทุน
แนะน�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์และโครงการถุงยางอนามัยในระดับต่าง
ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา “ในระดับระบบ เพื่อการก�ำกับดูแลโครงการถุงยางอนามัย
แห่งชาติท่ีดีข้ึน จ�ำเป็นต้องปรับปรุงการก�ำหนดปริมาณความต้องการและความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน แบบเดิม ระบบการจัดซื้อและการจัดหาที่มี
ประสิทธิภาพ และหลักฐานที่หนักแน่นเพื่อท�ำความเข้าใจพลวัตของตลาดและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้าใจและการน�ำไปใช้ โครงการถุงยางอนามัยแห่ง
ชาติต้องใช้ความพยายามในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย รวมถึงความ
พยายามในการสร้างอุปสงค์ของประเทศ การประสานงานที่ดีข้ึนและการ
โฆษณาเพื่อสนับสนุนแนวทางของตลาดโดยรวม และการก�ำหนดนโยบายและ
สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบซึ่งสนับสนุนตลาดที่หลากหลายเพื่อท�ำให้การเข้า
ถึงถุงยางอนามัยนั้นคงอยูต
่ ่อไป ในระดับชุมชน ความพยายามจ�ำเป็นต้องรวมถึง
การจัดซื้อและการจัดหาถุงยางอนามัยส�ำหรับผู้ชายและผู้หญิงและสารหล่อลื่น
ที่เพียงพอ การกระจายแบบส่งต่อตามกลุ่มประชากรที่มีความส�ำคัญ การแจก
จ่ายสินค้าฟรีส�ำหรับผู้ท่ีมีความต้องการสูงสุดโดยเฉพาะในชนบทและพื้นที่ห่าง
ไกล การสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสนับสนุนการใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการสร้างความต้องการและการตลาดเพื่อ
สังคมเป้าหมาย ความช่วยเหลือเกี่ยวกับถุงยางอนามัยควรจัดการกับอุปสรรคที่
ขัดขวางการเข้าถึงการใช้ถุงยางอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในคนหนุ่มสาวและ
กลุ่มประชากรหลัก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าประชาชนมีความรู้ ทักษะ และ
อ�ำนาจในการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องและสม่�ำเสมอ”92
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เนื้อหาเชิงบริบทและนโยบายนี้มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของ RB
เกี่ยวกับการตลาดและการขายดูเร็กซ์ในประเทศไทย การสัมภาษณ์องค์กรด้าน
สิทธิท
์ ละสุขภาพในบริบทของ HRIA นี้เน้นว่า หาก
์ างเพศและการเจริญพันธุแ
บริษัทอย่างเช่น RB ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงอัตราการใช้ถุงยาง
อนามัยในประเทศไทยและเพิ่มมูลค่าทางสังคม ของผลิตภัณฑ์ ก็ต้องอาศัยความ
เต็มใจจาก RB เพื่อท�ำการตัดสินใจที่เป็นรากฐานในการวิเคราะห์อุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นในเชิงบริบทส�ำหรับประชากรไทยในการใช้ถุงยางอนามัย ดูเร็กซ์ แม้ว่าจะ
มีผลกระทบทางการค้าก็ตาม
3.4.2 AAAQ และดูเร็กซ์ในประเทศไทย
วิธห
ี นึ่งในการวิเคราะห์สถานะทางการตลาดของดูเร็กซ์ ด้วยมุมมองด้านสิทธิ
มนุษยชนคือ การด�ำเนินการผ่านเกณฑ์การมีวางจ�ำหน่ายในตลาด การเข้าถึง
การยอมรับ และคุณภาพ โดยใช้กรอบงานที่เรียกว่า AAAQ เกณฑ์เหล่านี้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการท�ำงานร่วมกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รวมถึงสิทธิด้านสุขภาพ และสิทธิทางเพศและการเจริญพันธุ93
์
ความคิดเห็นทั่วไปข้อที่ 14 ในเรื่องสิทธิด้านสุขภาพรวมถึงข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับ
สิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุห
์ ลายประการ รวมถึงในบริบทของการ
วางแผนครอบครัวและสิทธิในการป้องกันโรค94 ตามมาตรการการวางแผน
ครอบครัวในความคิดเห็น ทั่วไปและการป้องกันและรักษาการติดเชื้อทางเพศ
สัมพันธ์ สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุจ
์ ะต้องเป็นไปตามเกณฑ์
AAAQ ส่วนในบริบทของถุงยางอนามัย ภาพรวมด้านล่างน�ำเสนอข้อมูลให้เข้าใจ
ง่ายขึ้นถึงความเกี่ยวข้องกันของเกณฑ์ AAAQ กับการขายและการตลาดของถุง
ยางอนามัย
การมีวางจ�ำหน่ายในตลาด หมายถึงการมีถุงยางอนามัยในปริมาณที่เพียงพอ
ทั่วประเทศ
ความสามารถในการเข้าถึง หมายถึงการเข้าถึงถุงยางอนามัยทางกายภาพและ
ทาง เศรษฐกิจ (ระยะทางและค่าใช้จ่าย) ตลอดจนการเข้าถึงโดยไม่เลือกปฏิบัติ
และมีข้อมูล ที่เพียงพอ
ความสามารถในการยอมรับ หมายถึงภาวะความรู้สึกของผู้ผลิตถุงยางอนามัย
ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติทางการตลาดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและจริยธรรมในท้อง
ถิ่น รวมถึงลักษณะที่อ่อนไหวทางเพศ
คุณภาพ หมายถึงความต้องการถุงยางอนามัยที่มีความเหมาะสมทาง
วิทยาศาสตร์และ ทางการแพทย์ รวมถึงคุณภาพที่ดี

68

ย้อนกลับไปที่สารบัญ

บทที่ 3: ความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนที่ เกี่ยวข้อง
กับดูเร็กซ์ในประเทศไทย ต่อ

≤

รูปภาพที่ 4 ถุงยางอนามัยที่
วางจ�ำหน่ายใน 7-อีเลฟเวน
กรุงเทพมหานคร ภาพโดยทีม
ประเมิน DIHR

ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียหลายคนให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับส่วนนี้ของ HRIA โดยเน้นว่าดู
เร็กซ์เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยในฐานะแบรนด์ท่ีมีคุณภาพสูงและมิติด้าน
คุณภาพยังท�ำให้ผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายเงินซื้อถุงยางอนามัยดูเร็กซ์มาก กว่า
แบรนด์อ่ ืน ๆ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ AAAQ สองข้ออาจก่อให้เกิดความเสี่ยง เมื่อ
น�ำไปใช้กับแบรนด์ดูเร็กซ์ในด้านความสามารถในการเข้าถึง ดูเร็กซ์เป็นแบรนด์
ระดับไฮเอนด์และส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูงกว่าแบรนด์อ่ ืน ๆ ที่มี
อยู่ ในตลาดของประเทศไทย จึงก่อให้เกิดปัญหาในแง่ของความสามารถในการ
จับจ่าย ส�ำหรับกลุ่มคนที่ยากจนกว่าในสังคม (ดูภาพเพื่อเปรียบเทียบ) ในบริบท
ของถุงยาง อนามัย เนื่องจากโดยหลักการแล้วความพยายามในการด�ำเนินการ
ด้านสาธารณสุขนั้น พร้อมให้บริการและสามารถใช้ได้อย่างเสรี เช่น ที่คลินิก
สุขภาพ อย่างไรก็ตามอาจมีคนโต้แย้ง ว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะผู้ท่ีต้องการ
ถุงยางอนามัยสามารถขอได้ฟรีท่ีคลินิก แต่ผู้ให้สัมภาษณ์จากองค์กรด้านอนามัย
ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุไ์ ด้หักล้างข้อโต้แย้งนี้ โดยเน้นว่าเนื่องจาก
เรื่องเพศและวิธก
ี ารป้องกันเป็นประเด็นที่น่าอับอาย กลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มอาจไม่
พร้อมที่จะขอถุงยางอนามัยจากคลินิกซึ่งพวกเขาอาจต้องเผชิญหน้ากับบุคลากร
ทางการแพทย์ ตัวอย่างของกลุ่มที่อาจต้องเผชิญกับความอับอายนี้ ได้แก่ วัยรุน
่
หนุ่มสาว และแรงงานข้ามชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับกลุ่มหลัง ความกลัวที่จะติดต่อ
สื่อสารกับหน่วยงานของรัฐตลอดจนช่องว่างในการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ อาจขัด
ขวางไม่ให้ แรงงานข้ามชาติขอความช่วยเหลือทางเพศและการเจริญพันธุจ
์ าก
สถานบริการด้าน สุขภาพ ท�ำให้พวกเขาต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์ท่ีมีจ�ำหน่ายตาม
เคาน์เตอร์ แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงประกันสังคมได้เหมือน
กับพลเมืองไทย เนื่องจากเงื่อนไขการจ้างงานที่อยูน
่ อกเกณฑ์ ด้วยเหตุน้ีพวกเขา
จึงลังเลที่จะไปโรงพยาบาลหรือศูนย์ดูแลสุขภาพเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
แรงงานข้ามชาติท่ีท�ำงานในภาคอุตสาหกรรมทางเพศของไทยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่
เฉพาะเจาะจง ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ อีกมากมายไม่สามารถปกป้องสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิของแรงงานทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และบุคคลข้ามเพศเหล่านี้ได้
อย่างเพียงพอ การให้บริการทางเพศยังเป็นงานที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากความอับอายและการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับบริการทางเพศและผู้ท่ีมีสว
่ นร่วม
ในงานประเภทนี้ โดยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ การก�ำหนดให้งานเกี่ยวกับบริการทาง
เพศเป็นสิง่ ผิดกฎหมายสร้างความเสี่ยงเพิม
่ เติมให้กับประชากรที่เป็นแรงงาน
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ชายขอบ95 กล่าวโดยสรุปคือราคาขายในปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ดูเร็กซ์ของ RB มี
ส่วนในการสร้างปัญหาการเลือกปฏิบัติทางเพศและการเจริญพันธุใ์ น
ประเทศไทยโดยไม่ได้ต้ังใจ เนื่องจากกลุ่มที่มีฐานะยากจนและกลุ่มเปราะบางอื่น
ๆ ในสังคมไม่สามารถเข้าถึง ผลิตภัณฑ์ได้
เกณฑ์ข้อที่สองซึ่งเน้นในด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแบรนด์ดูเร็กซ์ก็คือความ
สามารถในการยอมรับ ผู้ให้สัมภาษณ์เน้นย้�ำว่าปัญหาด้านการยอมรับเป็น
ประเด็นที่ตรงจุดมากกว่าในบริบทของประเทศไทย เมื่อเทียบกับการมีวาง
จ�ำหน่ายในตลาดและราคา ผู้ให้สัมภาษณ์เน้นย้�ำว่าความอับอายในการซื้อถุงยาง
อนามัยเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในบริบทของประเทศไทย ด้วยเหตุน้ี หลาย ๆ คน
จึงไม่สะดวกใจที่จะซื้อถุงยางอนามัยหนึ่งแพ็คผ่านเคาน์เตอร์ เนื่องจากการกระ
ท�ำนี้เป็นการบ่งชี้ว่าพวกเขาก�ำลังจะมีเพศสัมพันธ์ ผู้ให้สัมภาษณ์เชื่อ
ว่าบรรจุภัณฑ์และการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะทางเพศอย่างโจ่งแจ้งเป็น
อุปสรรคใน การซื้อถุงยางอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุน
่ ผู้หญิงซึ่ง
เป็นกลุ่มเสี่ยงในประเทศไทย
ตามข้อมูลจากสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุน
่ ผู้ให้สัมภาษณ์เหล่านี้เน้นว่าการใช้บรรจุ
ภัณฑ์ของถุงยางอนามัยเหมือนถุงยางอนามัยน้อยลง หรือ สามารถ ‘ปลอม
แปลง’ ให้มีลักษณะเหมือนผลิตภัณฑ์อ่ ืนแทน จะเป็นตัวกระตุ้นที่ส�ำคัญในการ
ขายถุงยางอนามัยในตลาดของ ประเทศไทย ควบคู่ไปกับการปรับให้การสั่งซื้อ
ทางออนไลน์น้ันเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และควรค�ำนึงถึงการแยกบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับใช้
บริการการจัดส่งสินค้าที่บ้านด้วย นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงด้านการ
ยอมรับที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ดูเร็กซ์ยังรวมถึงการตระหนักว่าประชากรบางส่วน
มีความเสี่ยงเป็นพิเศษในประเด็นที่เชื่อมโยงกับความอับอาย ซึ่งได้แก่ เกย์และ
ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย ผู้ขายบริการทางเพศ ผู้ท่ีใช้ยาเสพติด คนข้าม
เพศ นักโทษในสถานที่คุมขังทุกประเภท รวมถึงเด็กสาววัยรุน
่ และหญิงสาวและ
96
คู่นอนชายของพวกเธอในสภาพแวดล้อมที่มีภาระสูง อย่างไรก็ตาม การ
ก�ำหนดเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง ดังกล่าวจ�ำเป็นต้องสมดุลกับหลักการไม่เลือกปฏิบัติ
ด้วย บางคนโต้แย้งว่าการตลาดทางตรง และการส่งเสริมการขายถุงยางอนามัย
แก่ผู้ให้บริการทางเพศและบุคคลที่ไม่ใช่ประชากรทั่วไป สามารถเพิ่มการเลือก
ปฏิบัติต่อประชากรกลุ่มนี้ได้โดยการก�ำหนดให้พวกเขา กลายเป็นพาหะของ
โรค97

70

ย้อนกลับไปที่สารบัญ

บทที่ 3: ความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนที่ เกี่ยวข้อง
กับดูเร็กซ์ในประเทศไทย ต่อ

≤

3.4.3 ความร่วมมือกับ PPAT – โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มเติม
ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.1 ในปัจจุบันนี้ RB ได้รว
่ มมือกับสมาคมวางแผน
ครอบครัวแห่งประเทศไทย (PPAT) ในการปรับปรุงสุขภาพทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุข
์ องคนงานในโรงงานผลิตน้�ำยางและสวนยางพาราในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ความร่วมมือนี้ก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติมจาก
การเชื่อมโยงขอบเขตการด�ำเนินการของ RB ในพื้นที่ ในขณะเดียวกันความ
สัมพันธ์กับ PPAT อาจเป็นโอกาสที่ดีในการใช้ประโยชน์จากความรู้และความ
เชี่ยวชาญจากองค์กรและผู้เชี่ยวชาญของที่น่ีและที่อ่ ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจของ RB เกี่ยวกับการตลาดและการขายของ
ี ารของ RB ในด้านการตลาดและการขาย
แบรนด์อย่างใกล้ชิดมากขึ้น รวมถึงวิธก
ผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่มีความละเอียดอ่อนต่อสิทธิมนุษยชนและบริบทในท้อง
ถิ่น การสนทนาดังกล่าวจะช่วยให้ RB สามารถเพิม
่ มูลค่าของการบริจาคเพื่อ
สร้างผลลัพธ์ทางสังคมและผลทางการเงินได้

71

ย้อนกลับไปที่สารบัญ

บทที่ 4

เครดิตภาพ: ห้องสมุดของแบรนด์ RB

≤

บทที่ 4
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับเอนฟาในประเทศไทย
หลังจากที่ RB เข้าซื้อกิจการ Mead Johnson Nutrition (MJN) ในปี 2017 RB
ได้ขยายธุรกิจด้วยแผนกนมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกและโภชนาการส�ำหรับเด็ก
(IFCN)98 แผนก IFCN เป็นรายได้หลักของธุรกิจ RB ในประเทศไทย ซึ่งท�ำให้
แผนก IFCN เป็นหนึ่งในแบรนด์ส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจของ RB ประเทศไทยเป็นอีก
หนึ่งในศูนย์กลางหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์เอนฟาของ RB
ส่วนด้านล่างนี้เป็นการอธิบายถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นและ
ที่เกิดขึ้นจริงตามห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของเอนฟา ต่างจากบทที่ 3 ในส่วนขอ
งดูเร็กซ์ข้างต้น บทนี้เริ่มต้นด้วยการตลาด การโฆษณา และการขายผลิตภัณฑ์
เอนฟา (นมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกและโภชนาการเด็ก: IFCN) ตามด้วย
กระบวนการผลิตนมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกโดย RB เองไปจนถึงซัพพลายเออร์
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุหีบห่อ การตกแต่งผลิตภัณฑ์ และการจัด จ�ำหน่าย จนถึง
ขั้นตอนการน�ำเข้านมสดพร่องมันเนยมายังประเทศไทย เป็นการดูปัญหาด้าน
สิทธิมนุษยชนระดับปลายน้�ำที่เกี่ยวข้องกับการตลาด และ HRIA ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เอนฟามากกว่าอันเนื่องมาจากแนวโน้มความ
รุนแรงของปัญหานี้
4.1 แง่มม
ุ ระดับปลายน้�ำ: การตลาด การโฆษณา และการขายเอนฟาใน
ประเทศไทย
ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ส�ำหรับทารกที่ไม่สามารถเลี้ยงด้วยนมแม่
ได้น้ัน อาหารทดแทนนมแม่ท่ีเหมาะสมคือนมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม การท�ำตลาดและการโฆษณานมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกก็มา
พร้อมกับแนวโน้มความเสี่ยง และผลกระทบเชิงลบจ�ำนวนมากซึ่งจะกล่าวถึง
เพิ่มเติมด้านล่าง
โดยทั่วไปอุตสาหกรรมอาหารทดแทนนมแม่ (BMS) ทั่วโลกรวมถึงใน
ประเทศไทยใช้ มาตรฐานอุตสาหกรรมและด�ำเนินการตามกฎหมายระดับ
ประเทศในเรื่องการตลาดและการ โฆษณา BMS ซึ่งก็ไม่ได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศไปทั้งหมด รวมถึงไม่ได้ยึดมั่นในเรื่อง
สิทธิของเด็กด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจาก UN ได้กล่าวว่าการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่เป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก และตามอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ “เด็ก ๆ มีสิทธิในการมีชีวิต การอยูร่ อด และการ
พัฒนา และได้รับมาตรฐานสุขภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้” ซึ่งต้องถือว่าการ
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เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ในแถลงการณ์รว
่ มฉบับเดียวกันนี้ ผู้
เชี่ยวชาญของสหประชาชาติในด้านสิทธิในอาหาร สิทธิในสุขภาพ การเลือก
ปฏิบัติต่อสตรี และสิทธิของเด็กสนับสนุนความพยายามในการส่งเสริม
สนับสนุน และปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้มากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญได้เตือนว่า
อุปสรรคส�ำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือการตลาดของบริษัทผลิตภัณฑ์
ทดแทนนมแม่ท่ีท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อสิทธิ
ของเด็กในหลาย ๆ ด้าน99.
การขาดความสอดคล้องเช่นนี้ท�ำให้เกิดปัญหาตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
บริษัทบางบริษัท อย่างเช่น RB และ บริษัท BMS อื่น ๆ อีกหลายแห่งมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติตาม UNGPs ในขณะที่อุตสาหกรรมนี้โดยรวมแล้วยังไม่ให้การสนับสนุน
ในเรื่องนี้
ดังนั้น นอกเหนือจากการที่ผู้ผลิต BMS แต่ละรายจะด�ำเนินการเองแล้ว ยังจะ
ต้องมีการร่วมมือกันทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานและจัดการกับ
แนวโน้มความเสี่ยงและ ผลกระทบต่อระบบดังที่พบในรายงานนี้ รายงานนี้
ประกอบด้วยข้อสังเกตและค�ำแนะน�ำที่เกี่ยวข้องกับ RB ตลอดจนการรวบรวม
ข้อสังเกตที่กล่าวถึงอุตสาหกรรม BMS โดยรวม
จากมุมมองด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ IFCN ของ RB เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีส�ำคัญที่สุด
ส�ำหรับ RB ประเทศไทย รายได้ท่ีส�ำคัญของ RB ประเทศไทย มาจากผลิตภัณฑ์
IFCN ภายใต้แบรนด์เอนฟา หากดูในด้านผลิตภัณฑ์เฉพาะนมผงเอนฟาครอง
สัดส่วนร้อยละ 50% ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ RB ในประเทศไทย ซึ่งเอาฟาโกร เอ
พลัส นมสูตรส�ำหรับทารกอายุ 1-3 ปีครองสัดส่วนร้อยละ 39% ของพอร์ตโฟ
ลิโอ และเอนฟา สมาร์ทพลัส อีกร้อยละ 11% ในหมวดผลิตภัณฑ์อ่ ืน ๆ ซึ่งได้แก่
นมผงดัดแปลงส�ำหรับเด็กเล็ก เอนฟาแล็ค – 56% (สูตร 1 และ 2), นมผง
ดัดแปลงส�ำหรับเด็กเอฟาโกร – 22% (สูตร 3 และ 4) และนมกล่องเอนฟาโกร
(ยูเอชที) – 16% (สูตร 3 และ 4) แบรนด์อ่ ืน ๆ ได้แก่ เอนฟามาม่า (Enfamama),
นูทรามิเจน (Nutramigen), พรีเจสติมิล (Pregestimil) และเพอร์อะมิโน
(Puramino) ผลิตภัณฑ์เอนฟาแบ่งเป็นสูตรต่าง ๆ ตั้งแต่สูตร 1 ถึงสูตร 4
RB จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ IFCN ในประเทศไทยผ่านหลากหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึง
เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เช่น เทสโก้โลตัส และบิ๊กซี และร้านค้า เช่น
7-อีเลฟเวน ผ่านการขายทั่วไป การกระจายไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศไทย
ผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ รวมถึงเว็บไซต์ เช่น Lazada, Shopee, BZB และอื่น ๆ
และผ่านช่องทางทางการแพทย์ เช่นโรงพยาบาลและคลินิก ผลิตภัณฑ์เอนฟา
ของ RB มีจ�ำหน่ายทั่วประเทศไทย
หลังจากเข้าซื้อกิจการ MJN ในปี 2017 RB มุ่งมั่นที่จะท�ำการตลาดผลิตภัณฑ์
ใหม่ของผลิตภัณฑ์ BMS อย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบตลอดเวลา
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นอกจากนี้ RB ยังมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อร่วมมือและปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติงานร่วมกับอุตสาหกรรม BMS100 ไม่นานหลังจากเข้าซื้อกิจการ
RB ได้ออกนโยบายและขั้นตอนการท�ำตลาด BMS แบบสแตนด์อโลน ใน
นโยบายของ RB บริษัทให้การรับรองการจัดหาโภชนาการที่ปลอดภัยและเพียง
พอ และท�ำการตลาดและการจัดจ�ำหน่ายอย่่างเหมาะสม RB ยังให้ค�ำมั่นที่จะ
สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาและด�ำเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่
เหมาะสมผ่านการด�ำเนินการร่วมกัน
ในนโยบายดังกล่าว RB ยอมรับถึงความส�ำคัญของหลักการและจุดมุ่งหมายของ
หลักจรรยาบรรณทางการตลาดระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก101
(WHO Code) ปี 1981 และมติของ WHA ที่เกี่ยวข้องต่อมา ในประเทศที่มีความ
เสี่ยงต่�ำ นโยบายคือการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของ WHO Code และมติ WHA
ในระดับชาติ นโยบายนี้ใช้ได้กับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงกว่า (ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทย) ตามที่ก�ำหนดโดยเกณฑ์การตลาด BMS FTSE4Good ประเทศที่มี
ความเสี่ยงสูงคือประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่�ำกว่า 5 ปีมากกว่า
10 คนต่อประชากร 1,000 คน หรือมีเด็กอายุต่�ำกว่าห้าปีมากกว่า 2% ที่ประสบ
ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน (การสูญเสียในระดับปานกลาง หรือรุนแรง) ใน
ประเทศเหล่านี้ RB จะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดใด ๆ ก็ตามที่เข้มงวดกว่า กฎหมาย
ภายในประเทศและ / หรือข้อบังคับที่ใช้ WHO Code หรือนโยบาย BMS ของ RB
เอง102 อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติทางการตลาดของ MJN ในอดีตนั้นได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น รายงาน
ประจ�ำปี 2018 เกี่ยวกับการท�ำตลาด BMS ในประเทศไทยที่จัดพิมพ์โดยมูลนิธิ
การเข้าถึงโภชนาการ (Access to Nutrition Foundation) ได้กล่าวหาว่าการท�ำ
ตลาด BMS ไม่ค่อยท�ำตามหลักปฏิบัติของ WHO Code โดยระบุว่าพบการไม่
ปฏิบัติตาม WHO Code และมติต่อมาของสมัชชาอนามัยโลก (World Health
Assembly: WHA) และกฎระเบียบแห่งชาติท่ีเกี่ยวข้องถึง 1,007 รายการ ตาม
รายงานดังกล่าว ข้อกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริม
การขาย ณ จุดขาย (POS) (935 จาก 1,007) และการโฆษณาแฝงของผลิตภัณฑ์
หรือในสื่อการเรียนรู103
้
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RB ตอบสนองต่อรายงานโดยโต้แย้งเรื่องการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด 1,007
รายการดังต่อไปนี้:
ก) มาตรฐานการวัดผลควรท�ำโดยรัฐบาลท้องถิ่นที่รับเอา WHO Code และมติ
ของ WHA ไปด�ำเนินการ มิใช่โดย WHO Code และมติของ WHA เอง
กฎหมายของประเทศในขณะนั้นได้บังคับใช้ข้อจ�ำกัดทางการตลาดส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับทารกอายุไม่เกิน 12 เดือน มิใช่ชว
่ งอายุ 12-24 เดือน
ข)

ข้อสังเกตที่ “เกี่ยวข้อง” หลายประการ เป็นเรื่องของการส่งเสริมการขาย
POS โดยผู้ค้าปลีก ซึ่งอยูน
่ อกขอบเขตการควบคุมของ RB

ค)

มูลนิธก
ิ ารเข้าถึงโภชนาการไม่สามารถให้ข้อมูลสนับสนุนและการพิสูจน์
(ภาพถ่ายหลักฐาน) ส�ำหรับเหตุการณ์ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังที่กล่าวหา
ดังนั้น RB จึงไม่เพียงสงสัยถึงความถูกต้องของข้อกล่าวหาเท่านั้น แต่ยังไม่
สามารถติดตาม/ด�ำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวเหล่านั้นได้อีกด้วย104

นอกจากนี้องค์กรช่วยเหลือเด็ก Save the Children ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
การที่ RB เข้าซื้อกิจการ MJN และย้�ำว่า RB ต้อง “ลดความดุดันของการท�ำ
ตลาดเชิงรุกของสูตรนม ที่ผู้บริหารคนก่อนของ Mead Johnson ใช้” องค์กรดัง
กล่าวยุติความร่วมมือกับ RB ภายหลังจาก RB เข้าซื้อกิจการ Mead Johnson105
การระบุและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทนมผงดัดแปลง
ส�ำหรับทารกและ โภชนาการเด็ก (IFCN) นั้นเป็นกฎเกณฑ์ท่ีค่อนข้างใหม่ส�ำหรับ
RB ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยเชิงบริบทหลายประการที่มีอิทธิพลต่อระดับความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการท�ำตลาด BMS ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง
ปัญหาเดิมที่สืบทอดมาจาก MJN, นโยบาย BMS ที่ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต้ังแต่
12 ถึง 36 เดือน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ด้านล่าง) และ
บริบทของประเทศไทยที่กฎหมายระดับประเทศบางประเด็นเข้มงวดน้อยกว่า
WHO Code และมติ WHA องค์ประกอบเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้ว ท�ำให้กิจกรรม
BMS ของ RB ประเทศไทยตกอยูใ่ นความเสี่ยงสูงในแง่ของการเคารพสิทธิมนุษย
ชนระหว่างประเทศ รวมถึงสิทธิเด็ก
เนื่องจาก RB มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการชี้น�ำของสหประชาชาติว่า
ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน บริษัทจึงตกลงที่จะจัดกิจกรรมของตนให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและเด็กระหว่างประเทศ ซึ่งในประเด็นนี้มีมาตรฐาน
ที่สูงกว่ากฎหมายภายในของประเทศไทย การน�ำมาตรฐานที่สูงกว่าที่ผู้อ่ ืน ผู้มี
บทบาทในอุตสาหกรรมรายอื่น ๆ มาปฏิบัติน้ันไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากอาจต้อง
เผชิญเรื่องที่สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจที่ยากต่อการตัดสินใจ
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เนื่องจากนี่เป็นมาตรการที่ค่อนข้างใหม่ส�ำหรับผู้ผลิต BMS ทั่วโลก และมีเพียง
ไม่ก่ีบริษัทเท่านั้นที่น�ำมาตรฐานที่สูงขึ้นดังกล่าวมาปฏิบัติ การแสวงหาความร่วม
มือและการด�ำเนินการร่วมกันทั้งภาคอุตสาหกรรมในหัวข้อนี้จึงเป็นหนึ่งในเส้น
ทางที่ RB น�ำมาพิจารณาได้ ส่วนด้านล่างนี้น�ำเสนอประเด็นและข้อสังเกตหลัก
ในเรื่องนี้
4.1.1 ข้อสังเกตที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบระดับปลายน้�ำของเอนฟา
ตารางที่ 10 ภาพรวมของเอนฟา – ข้อสังเกตระดับปลายน้�ำ
ภาพรวมของส่วนนี้

ซัพพลายเออร์ผรู้ บ
ั เหมาและพันธมิตรทางธุรกิจ

สิทธิหลักที่ตกอยูใ่ นความ
เสีย
่ ง

สิทธิในสุขภาพ สิทธิในการขจัดการเลือกปฏิบัติ สิทธิเสรีภาพ
ในข้อมูล สิทธิในการคุ้มครองมารดาก่อนและหลังคลอดบุตร สิทธิของ
เด็กและเยาวชน

ผูถ
้ ือครองสิทธิท
ั
์ ี่อาจได้รบ
ผลกระทบ

ทารกและเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ มารดา และผู้ปกครอง

ประเด็นหลักที่พบ

การตลาดนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง (follow-up formula) และนม
ส�ำหรับเด็กวัยเจริญเติบโต (growing-up milks) ส�ำหรับเด็กอายุ 1 ปี ไม่
อยูใ่ นขอบเขตของนโยบาย BMS ของ RB และ พรบ. ควบคุมการส่ง
เสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก, แนวทางปฏิบัติทางการ
ตลาดของ RB Thailand ที่ด�ำเนินการผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขาย การ
ส่งเสริมการตลาดแบบข้ามชนิด (cross promotion) สื่อสังคมออนไลน์
และการปฏิสัมพันธ์กับระบบการดูแลสุขภาพนั้นไม่สอดคล้องกับมติของ
WHA, ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างด้านสุขภาพบนบรรจุภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกัน รัฐบาลไทย อุตสาหกรรม BMS
และผู้ค้าปลีกโดยทั่วไปที่ไม่ค่อยด�ำเนินการในการยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมให้ สอดคล้องกับมติของ WHA

ในส่วนด้านล่างนี้จะระบุถึงแนวโน้มผลกระทบเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับแนวทาง
ปฏิบัติในการท�ำ ตลาด การโฆษณา และการขายของแบรนด์เอนฟาใน
ประเทศไทย ข้อสังเกตดังกล่าวมาจากการวิจัยทุติยภูมิ (desktop research)
ด้านแนวทางปฏิบัติทางการตลาดของผู้ผลิตนมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกใน
ประเทศไทย รวมถึงการเปรียบเทียบมาตรฐานของ WHO Code และมติของ
WHA เทียบกับพระราชบัญญัติควบคุมการตลาดของไทยว่าด้วยอาหารส�ำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก (ต่อไปนี้เรียกว่า พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก) ซึ่งประกาศใช้ในปี 2017 และมีผลบังคับใช้ในปี 2018
นอกจากนี้ ทีมประเมินยังได้ท�ำการสัมภาษณ์ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียในทั้งองค์กรไทย
และต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญที่ท�ำงานเกี่ยวกับจุดตัดกันของสิทธิเด็ก การ
ตลาดส�ำหรับนมผงดัดแปลงส�ำหรับเด็กและทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
ประเทศไทยด้วย สุดท้ายนี้ มีการสัมภาษณ์ผู้จัดการของ RB ประเทศไทยที่รับผิด
ชอบด้านการตลาดของ BMS และงานด้านวิทยาศาสตร์และกฎระเบียบ รวมถึง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอนฟาด้วย
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นอกจากนี้ ทีมประเมินยังได้เข้าไปสังเกตร้านค้าจ�ำนวนหนึ่ง เพื่อดูว่ามีการ
ท�ำการตลาดและโฆษณาผลิตภัณฑ์เอนฟาในร้านค้าเหล่านี้อย่างไรด้วย ซึ่งรวม
ถึงร้าน 7-อีเลฟเวน และเทสโก้หลายสาขา รวมถึงร้านค้าปลีกรายย่อยใน
กรุงเทพฯ แต่ในการประเมินนี้ ไม่ได้มีการสัมภาษณ์ผู้ค้าปลีก ผู้ซ้ อ
ื ผลิตภัณฑ์
BMS (ผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือสตรีมีครรภ์) หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ
นอกจากนี้ ข้อสังเกตหลายประการที่กล่าวถึงด้านล่างนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมนมผงดัดแปลงส�ำหรับทารก/BMS ในประเทศไทยโดยทั่วไป ไม่ได้
เฉพาะเจาะจงว่าเป็น RB และแบรนด์เอนฟาเท่านั้น มีการรวมประเด็นเหล่านี้
เข้าไว้เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ RB และผู้ผลิต BMS รายอื่น ๆ ในเรื่องแนว
โน้มความเสี่ยงจากการท�ำตลาดและการโฆษณาผลิตภัณฑ์ BMS ในประเทศไทย
ประเด็นที่ค้นพบที่เกี่ยวข้องกับ RB ประเทศไทยโดยเฉพาะจะมีการไฮไลต์ไว้
โดยทั่วไป การวิจัยทุติยภูมิและการสัมภาษณ์ท่ีจัดขึ้นระหว่างการประเมินชี้ให้
เห็นว่าในขณะที่ผู้ผลิต BMS รายใหญ่สว
่ นใหญ่ในประเทศไทยปฏิบัติตาม
กฎหมายไทย แต่ไม่ได้ปฏิบัติตาม WHO Code และมติของ WHA บางประการ
ข้อสังเกตที่สำ� คัญในแง่ของแนวโน้มผลกระทบทางการตลาดและการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ เอนฟาในประเทศไทยมีดังนี้
ขอบเขตของ WHO Code และมติ WHA และเรื่องหมวดอายุ
WHO Code ได้รับการรับรองในปี 2524 โดย WHA เพื่อปกป้องและส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยการรับรองการตลาดที่เหมาะสมและการกระจายของ
BMS (ดูกล่องข้อความที่ 5 ด้านล่างเกี่ยวกับต�ำแหน่งของ WHO เกี่ยวกับการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เทียบกับอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทยใน
ปัจจุบัน)106
ในเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (WHO Code) ปี 1981
ฉบับดั้งเดิมนั้นก�ำหนดขอบเขตเฉพาะการท�ำตลาดของ BMS ให้กับทารกอายุ
0-6 เดือน และต่อมาขยายเป็น 12 เดือนในปี 2013 โดยผ่านมติเพิ่มเติมของ
WHA นับตั้งแต่มีการน�ำ WHO Code มาใช้ WHA ได้มีมติเพิ่มเติมหลายประการ
เพื่อขยายความและเพิ่มบทบัญญัติใน WHO Code (ดูด้านล่าง) ค�ำแนะน�ำของ
WHA มีอ�ำนาจระดับเดียวกับ WHO Code โดยชี้แจงและขยายบทบัญญัติบาง
ประการส�ำหรับบริษัทต่าง ๆ ที่น�ำ Code มาปฏิบัติอย่างสอดคล้องนั้น ทั้ง WHO
Code และมติของ WHA นั้นมีศักดิ์และสิทธที่เท่าเทียมกัน107
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กล่องข้อความ 5 จุดยืนของ WHO ในเรื่องประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่
WHO ให้ความเห็นว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นวิธท
ี ่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธี
หนึ่งในการประกันสุขภาพและความอยูร่ อดของเด็ก อย่างไรก็ตาม ทารกเกือบ
สองในสามคนไม่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วงหกเดือนตาม
ที่แนะน�ำ นมแม่ถือได้ว่าปลอดภัย และสะอาด และมีแอนติบอดีท่ีชว
่ ยป้องกัน
ความเจ็บป่วยที่พบบ่อยในวัยเด็ก นมแม่ให้พลังงานและสารอาหารทั้งหมดที่
ทารกต้องการในช่วงเดือนแรก ๆ ของชีวิต และยังคงให้โภชนาการมากถึงครึ่ง
หรือกว่านั้นของความต้องการของเด็กในช่วงครึ่งหลังของปีแรก และมากถึงหนึ่ง
ในสามในช่วงปีท่ีสองของชีวิต เด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่จะท�ำการทดสอบด้านสติ
ปัญญาได้ดีกว่า ไม่ค่อยพบว่ามีน้�ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน และมีแนวโน้มเป็น
โรคเบาหวานน้อยกว่าเมื่ออายุมากขึ้น
อัตราส่วนของเด็กที่ได้รับนมแม่ในประเทศไทยยังคงอยูใ่ นระดับต่�ำมาก แม้ว่า
ร้อยละ 97.4% ของเด็กในประเทศไทยจะได้รับนมแม่มาบ้าง แต่จากข้อมูลในปี
2018 มีทารกเพียงร้อยละ 23.1% เท่านั้นที่ได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึง
อายุ 6 เดือน และมีเพียงร้อยละ 13% ที่ได้รับนมแม่จนถึง 2 ปี ผู้ให้สัมภาษณ์ท่ี
เป็นผู้เชี่ยวชาญระบุว่าร้อยละ 28% ของทารกได้รับเฉพาะนมแม่เพียงอย่าง
เดียว อัตราส่วนที่ค่อนข้างต่�ำนี้มาจากการที่ผู้หญิงจ�ำนวนมากเข้าสูต
่ ลาด
แรงงาน และการลาคลอดมีระยะเวลาสั้นมากในประเทศไทย (ภายใต้พระราช
บัญญัติค้ม
ุ ครองแรงงานปี 1998 พนักงานหญิงมีสิทธิลาคลอดได้ 90 วัน แต่วัน
ลาที่ยังได้รับค่าจ้างจะน้อยกว่านั้น) ส่งผลให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลง
การท�ำตลาด BMS ที่ไม่เหมาะสมสามารถบั่นทอนความพยายามในการเพิ่ม
อัตราและการขยายระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ท่ัวโลกได้ ด้วยอัตราการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ท่ีต่�ำอยูแ
่ ล้ว จึงท�ำให้ตลาดผู้บริโภคในประเทศไทยยิ่งเป็น
ตลาดเป้าหมายของผู้ผลิต BMS ที่ใหญ่ข้ึนไปอีก

ที่ส�ำคัญ ในเดือนพฤษภาคม 2016 ได้มีการผ่านมติ WHA 69.9 (ยุติการส่งเสริม
อย่างไม่เหมาะสมของอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก)108 และมีการพิมพ์เผย
แพร่ค�ำแนะน�ำในเวลาต่อมา ซึ่งชี้แจงว่า BMS “ควรรวมนมประเภทใด ๆ (หรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใช้ทดแทนนมได้ เช่น นมถั่วเหลืองเสริมสารอาหาร) ทั้งใน
รูปของเหลวหรือผงที่วางตลาดส�ำหรับเลี้ยง ทารกและเด็กเล็กที่อายุไม่เกิน 3 ปี
โดยเฉพาะ (รวมถึงนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง และนมส�ำหรับเด็กวัยเจริญ
เติบโต) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่านมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง และนมส�ำหรับเด็กวัย
เจริญเติบโตนั้นอยูภ
่ ายใต้ขอบเขตของ Code และไม่ควรมี การส่งเสริมการ
109
ตลาด”
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โดยสรุปแล้ว WHO Code และมติท่ีตามมาของ WHA มีเป้าหมายเพื่อปกป้องการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยยุติการตลาดและการจ�ำหน่ายที่ไม่เหมาะสมของ BMS
เนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องไปจนทารกมีอายุ 2 ปีข้ึนไปจะช่วย
ปกป้องชีวิตและส่งเสริมสุขภาพของทั้งแม่และทารก จึงจ�ำเป็นที่การปกป้องนี้
ต้องครอบคลุมไปถึงนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องด้วย มีการแสดงให้เห็นว่านมผง
ดัดแปลงสูตรต่อเนื่องแทนที่การดื่มนมแม่และด้วยเหตุน้ีจึงท�ำหน้าที่เป็น BMS
ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงระบุว่าการจ�ำแนกนมผง
ดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส�ำหรับเด็กอายุ 6-36 เดือนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ BMS นั้น
สอดคล้องกับ WHO Code และนโยบายและค�ำแนะน�ำอื่น ๆ ของ WHO110
แม้ว่า WHO Code จะไม่ใช่เครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่ประเทศ
สมาชิก WHO จ�ำนวน 191 ประเทศได้ยืนยันการสนับสนุน WHO Code และน�ำ
Code และมติเพิ่มเติมที่ตามมาไปปฏิบัติ รวมถึงใช้ผ่านกฎหมายภายใน
ประเทศ111 นับแต่เดือนเมษายน 2020 ประเทศสมาชิก WHO 136 ประเทศจาก
194 ประเทศได้บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ WHO Code ในจ�ำนวน
นี้ 25 ประเทศมีมาตรการที่สอดคล้องกับแนวทางของ Code อย่างมาก 42
ประเทศมีมาตรการที่สอดคล้องปานกลาง 69 ประเทศได้น�ำเฉพาะบาง
บทบัญญัติมาใช้ และ 58 ไม่มีมาตรการทางกฎหมายด้านนี้เลย112 ในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็กยังมีการกล่าวถึง WHO Code ด้วยองค์ประกอบ
เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าผู้มีบทบาททุกภาคส่วน รวมถึงรัฐและบริษัท ต่าง ๆ มี
ความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม การน�ำไปปฏิบัติและเคารพในข้อความและเจตนารมณ์
ของ WHO Code และมติของ WHA113
นอกเหนือจากเป้าหมายหลักซึ่งก็คือรัฐบาลแล้ว, WHO Code ปี 1981 ยังเจาะจง
ไปที่บริษัทต่าง ๆ อย่างชัดเจนซึ่งรวมถึงผู้ผลิตและผู้จัดจ�ำหน่าย BMS ด้วย โดย
ระบุว่า “บริษัทต่าง ๆ ต้องถือว่าตนมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานตามหลัก
การและจุดมุ่งหมายของ Code นี้ โดยไม่ข้ึนกับมาตรการอื่น ๆ”
ในนโยบาย BMS ของ RB RB “ยอมรับถึงความส�ำคัญของหลักการและจุดมุ่ง
หมายของ WHO Code และมติเพิ่มเติมที่ตามมาของ WHA”114 ในขณะเดียวกัน
นโยบายนี้ มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเด็กอายุ 0-12 เดือนเท่านั้น มติ
WHA 69.9 และเอกสารค�ำแนะน�ำที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 11)115 ไม่เพียงแต่ก�ำหนด
ให้หลีกเลี่ยงการท�ำตลาดเชิงรุกของนมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกที่มีอายุไม่เกิน
12 เดือนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องและนมส�ำหรับเด็กวัย
เจริญเติบโตที่มุ่งเป้าไป ที่เด็กอายุ 36 เดือน (สามปี) ด้วย
เฉพาะผลิตภัณฑ์เอนฟาส�ำหรับทารกจนถึงอายุ 12 เดือนเท่านั้นที่อยูภ
่ ายใต้
ขอบเขตของนโยบาย BMS ของ RB และ พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก (ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เอนฟาสูตรที่ 1 และ 2
โปรดดูด้านล่าง) RB เรียกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์ภายใต้เกณฑ์”
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ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่อยูภ
่ ายใต้เกณฑ์ จึงหมายถึง นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องของเอน
ฟาและผลิตภัณฑ์โภชนาการส�ำหรับเด็กอื่น ๆ ส�ำหรับเด็กอายุมากกว่า 12 เดือน
จนถึงอายุสามปี (เช่น ผลิตภัณฑ์เอนฟาสูตร 3 และ 4)

กล่องข้อความ 6 WHO Code และมติ WHA
เกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (หรือที่เรียกว่า WHO Code)
เป็นกรอบนโยบายด้านสุขภาพ ระหว่างประเทศในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ท่ีท่ีประชุม WHA ของ WHO น�ำมาใช้ในปี 1981 การประชุม WHA เป็น
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดให้กับ WHO และก�ำหนดนโยบายของ WHO,
WHO Code เป็นชุดค�ำแนะน�ำตัว Code เองนั้นไม่ใช่สนธิสัญญาหรือกฎหมายที่มี
ผลผูกพัน แต่ประเทศที่ยินยอมปฏิบัติตาม WHO Code จะต้องออกกฎหมาย
ภายในเพื่อน�ำบทบัญญัติของ WHO Code มาบังคับใช้
WHO Code แนะน�ำให้จ�ำกัด การท�ำการตลาด ของ ผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนนม
แม่ เช่น นมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกเพื่อให้แน่ใจว่ามารดาจะไม่ท้อถอยในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และอาจใช้ผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนได้อย่างปลอดภัยหาก
จ�ำเป็น มีการร่างมติของ WHA ตามมาอีกหลายฉบับและได้รับความเห็นชอบจาก
ประเทศสมาชิกว่าควรขยายความหรือขยายบทบัญญัติบางประการของ WHO
Code
รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตาม WHO Code โดยพิจารณามติเพิ่มเติมต่อ ๆ มาของ
WHA ด้วย ในมติของ WHA ที่น�ำ WHO Code มาใช้ ประเทศสมาชิกของ WHO
ได้รับการก�ำชับให้แปล WHO Code ให้เป็นกฎหมายภายใน ข้อบังคับหรือ
มาตรการภายในที่เหมาะสมอื่น ๆ ในขณะที่หลายประเทศประกาศบังคับใช้
WHO Code เป็นกฎหมายอย่างสมบูรณ์หรือน�ำมาใช้บางส่วน แต่บางประเทศก็
ยังไม่ได้น�ำมาบังคับใช้ ในประเทศที่ยังไม่ได้น�ำ
WHO Code มาปฏิบัติเป็นมาตรภายในประเทศ หรือในกรณีท่ีการตรวจสอบและ
การบังคับใช้ไม่เข้มงวด การละเมิด WHO Code ก็ยังคงมีอยูW
่ HO Code เพียง
อย่างเดียวนั้นไม่ได้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายกับภาคเอกชน บริษัทต่าง ๆ จะ
ต้องโทษตามกฎหมายเมื่อไม่ปฏิบัติตาม WHO Code ก็ต่อเมื่อ WHO Code ถูก
รวมอยูใ่ นกฎหมายแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม บริษัท BMS มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตาม WHO Code นั้น “โดยไม่ข้ึนอยูก
่ ับมาตรการอื่นใดที่มีผลบังคับใช้”
ซึ่งหมายความว่าแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ได้น�ำ WHO Code มาร่างเป็นกฎหมายภายใน
ประเทศอย่างจริงจัง แต่ผู้ผลิตและผู้จัดจ�ำหน่ายก็ยังคงต้องปฏิบัติตาม Code
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เช่นเดียวกับผู้ผลิต BMS ระดับโลกรายอื่น ๆ ในขณะที่ด�ำเนินการให้สอดคล้อง
กับนโยบาย BMS ของตนและกฎหมายของไทย ซึ่งก็คือ พรบ. ควบคุมการส่ง
เสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก RB ยังไม่ม่ันใจว่าจะด�ำเนินการ
ตามมติ WHA 69.9 ได้ หากผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องและนมส�ำหรับ
เด็กวัยเจริญเติบโตจนถึงอายุสามปีควรอยูภ
่ ายใต้เกณฑ์ดังกล่าวด้วย ดังนั้น RB
ยังคงต้องด�ำเนินการจัดการกับประเด็นแนวโน้มความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กบางประการที่มติน้ีต้ังเป้าจะแก้ไขอยู่
บริบทของประเทศไทยเอื้อให้อุตสาหกรรม BMS ทั้งหมดทั่วประเทศไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ในประเทศไทยมักมีการพบว่าผู้ผลิต BMS ไม่ปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมการส่ง
เสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก และ WHO Code และมติของ
WHA เนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ
ประการแรก ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียให้ความเห็นว่า การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก ไม่เข้มงวด
เนื่องจากกรมอนามัยซึ่งได้รับมอบหมายให้ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายขาด
ประสิทธิภาพและทรัพยากร โดยเฉพาะในระดับจังหวัด การบังคับใช้กฎหมายยัง
หย่อนยาน นอกจากนี้ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียรายหนึ่งกล่าวว่า มีบทลงโทษที่ค่อนข้าง
ต่�ำ ส�ำหรับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของไทยอาจขัดขวางการปฏิบัติตามกฎ
ดังกล่าวอย่างเต็มที่รวมถึงบริษัทข้ามชาติ ตัวอย่างเช่น บริษัท ใด ๆ ที่โฆษณา
นมผงส�ำหรับทารก ที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 24 ของ พรบ. ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก อาจถูกปรับ 100,000 บาทไทย (เกิน
3,000 ดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อย) คุกหนึ่งปีหรือทั้งจ�ำทั้งปรับและ 10,000 บาทไทย
ต่อวันของการไม่ปฏิบัติตามส่วนอื่น ๆ ของ พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก มีบทลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามเป็นเงินสูงสุด
300,000 บาทไทย (9200 ดอลลาร์สหรัฐ)
อีกปัจจัยหนึ่งในบริบทของไทย คือ การขาดเงินทุนสาธารณะเพื่อการวิจัยและ
การพัฒนาวิชาชีพในระบบสาธารณสุข เช่น การเข้าร่วมการประชุมและสัมมนา
ดังนั้น ผู้มีสว
่ นได้ ส่วนเสียได้ให้ความเห็นในการสัมภาษณ์ว่าเป็นเพราะเหตุน้ี
่ นร่วมมากขึ้นและให้ทุนกับมหาวิทยาลัย
ภาคเอกชน เช่น บริษัท BMS จึงเข้ามีสว
ในประเทศไทยเพื่อร่วมจัดงานเพื่อเปิด โอกาสให้ทางมหาวิทยาลัยได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (HCP) แม้ว่าการที่ทุน
จากอุตสาหกรรม BMS อาจช่วยพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ในขณะที่รัฐบาล
ขาดแคลนทรัพยากร จากการปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวสร้างความเสี่ยงว่า
ผู้ผลิต BMS ในประเทศไทยบางรายมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ IFCN (ทางอ้อม)
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ปัจจัยสุดท้าย คือ ในประเทศไทย ภาคประชาสังคมขาดความกระตือรือร้นใน
การเป็นแกนน�ำในหัวข้อนี้ เมื่อเทียบกับกรณีของบังกลาเทศและอินเดีย116 ที่
องค์กรภาคประชาสังคมสามารถบังคับให้ผู้ผลิต BMS และรัฐบาลแสดงความรับ
ผิดชอบได้ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่องค์การช่วยเหลือเด็กนานาชาติเป็นแกนน�ำใน
ประเด็นนี้อย่างจริงจังในระดับสากล แต่สาขาขององค์การในประเทศไทยไม่ได้
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างกระตือรือร้นนัก
ความไม่สอดคล้ องกันระหว่าง พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส�ำหรับทารกและเด็กเล็ ก กับ WHO Code และมติของ WHA
อีกสาเหตุหนึ่งของการไม่ปฏิบัติตาม WHO Code และมติของ WHA เกิดจากที่
บริษัท BMS เข้าใจไปว่าการปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก เท่ากับการปฏิบัติตาม WHO Code และมติเพิม
่
เติมที่ตามมาของ WHA ในขณะที่ พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก ค่อนข้างเข้มงวดในหลาย ๆ ด้านและบริษัท BMS ก็ได้
ปฏิบัติตามด้านดังกล่าวเหล่านี้พร้อมกับ WHO Code และมติท่ีตามมา แต่ในบาง
ด้าน พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก ก็
หย่อนยานกว่า จากการสัมภาษณ์ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียที่ให้ข้อมูลว่า ในขณะที่มีการ
ร่าง พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก ฉบับ
ใหม่ มีการกล่าวหาโดยไม่ระบุช่ ือว่าผู้ผลิต BMS บางรายในประเทศไทยพยายาม
ล็อบบี้เพื่อให้ พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็ก
เล็ก มีความเข้มงวดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก มีสาระ
ส�ำคัญครอบคลุมอาหาร 3 ประเภท ได้แก่ (1) อาหารส�ำหรับทารกในช่วง 12
เดือนแรกซึ่งหมายถึงนมหรือผลิตภัณฑ์อ่ ืน ๆ ที่ใช้เป็นอาหารซึ่งมีสารอาหารที่
เหมาะสมและเพียงพอส�ำหรับการเลี้ยงทารกตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และนม
หรือผลิตภัณฑ์อ่ ืน ๆ ที่ใช้เป็นอาหาร โดยมีข้อความระบุว่าสามารถใช้ได้กับทารก
(2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส�ำหรับทารกอายุหกเดือนถึงหนึ่งปี (3) อาหารส�ำหรับ
เด็กเล็ก อายุ 1-3 ปี ซึ่งหมายถึงนมหรือผลิตภัณฑ์อ่ ืนที่ใช้เป็นอาหาร โดยมี
ข้อความระบุว่าใช้ได้ ส�ำหรับเด็กเล็ก และเฉพาะที่รัฐมนตรีก�ำหนด โดยค�ำ
แนะน�ำของคณะกรรมาธิการ
พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก กล่าวว่า
อนุญาตให้โฆษณาอาหารส�ำหรับเด็กอายุ 12-36 เดือน ได้ตราบใดที่ไม่มีการ
กล่าวถึงหรืออ้างอิงถึงทารกเท่านั้น มาตราอื่น ๆ ของ พรบ. ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก มีผลครอบคลุมใช้กับทั้งทารกและเด็ก
เล็ก พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก
สอดคล้องหรือเข้มงวดกว่า WHO Code และมติของ WHA ในบางประเด็น ใน
ขณะที่บทบัญญัติหลายประการใน พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก นั้นไม่เข้มงวดเท่าและท�ำให้เกิดช่องโหว่ในกฎหมาย
ท้องถิ่น
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ส่วนนโยบาย BMS ของ RB นั้นเข้มงวดกว่า พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก ในหลาย ๆ ด้าน ตารางด้านล่างแสดงภาพรวม
ของตัวอย่างบางส่วนที่ พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารก
และเด็กเล็ก ย่อหย่อนกว่า WHO Code และมติของ WHA และตัวอย่างที่ซ่ึง
นโยบาย BMS ของ RB เข้มงวดกว่า พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบ พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส�ำหรับทารกและเด็กเล็ ก และนโยบาย BMS ของ RB
ช่องไหว่ใน พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก เทียบกับ WHO
CODE และมติของ WHA

นโยบาย BMS ของ RB – ข้อก�ำหนดที่เข้มงวด
กว่า

พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ไม่ได้ก�ำหนดว่าผู้จัดจ�ำหน่าย
เป็นบุคคลใด ๆ ที่รว
่ มท�ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาด แต่ก�ำหนดว่าเป็นผู้มีบทบาท เกี่ยวข้อง
กับการแลกเปลี่ยนสินค้า อย่างไรก็ตาม WHO
Code ไม่เพียงแต่ระบุถึงบุคคลใดก็ตาม ที่มีสว
่ น
ร่วมในธุรกิจ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคล หรือ
องค์กร ที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายและตัวแทนการ
ตลาดโดยเฉพาะด้วย กรณีน้ีจึงท�ำให้เกิดช่องโหว่
เมื่อกล่าวถึงบุคลากรทางการตลาดหรือ ตัวแทน
การตลาดภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ แลก
เปลี่ยนทางการค้าโดยตรง

มาตรา 2 ของนโยบาย BMS ของ RB มีผลใช้
บังคับโดยชัดแจ้งกับบุคคลที่สามทได้รับอนุญาต
ให้ด�ำเนินการภายใต้การก�ำกับดูแลของ RB ซึ่ง
หมายรวมถึงตัวแทนจัดจ�ำหน่าย ตัวแทนขาย/การ
ตลาด และผู้รับจ้างด้วย

พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ไม่ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของ
บุคลากรทางการตลาด และไม่กล่าวถึง ค�ำจ�ำกัด
ความ ใด ๆ ที่ช้ถ
ี ึงการท�ำการตลาดโดยตรง

นโยบาย BMS ของ RB ให้ค�ำจ�ำกัดความของ
บุคลากรด้านการตลาดและการตลาด

WHO Code ระบุว่าไม่ควรรวมปริมาณการขาย
นมผงดัดแปลง ส�ำหรับทารกในการค�ำนวณ โบนัส
และไม่ควรเจาะจงก�ำหนดโควตาส�ำหรับการขาย
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ในค่าคอมมิชชั่นส�ำหรับ
บุคลากรทางการตลาด มาตรานี้ไม่ได้รวมอยูใ่ น
พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก

ตามข้อ 8.1 ของนโยบาย BMS ของ RB โบนัสหรือ
ค่าคอมมิชชั่นส�ำหรับบุคลากรทางการตลาดของ
RB จะต้องไม่ข้น
ึ อยูก
่ ับการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้
เกณฑ์ให้ได้ปริมาณเป้าหมายที่เจาะจงและ/หรือ
การบรรลุโควต้าที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า

84

ย้อนกลับไปที่สารบัญ

บทที่ 4: ความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบที่ เกี่ยวข้อง
กับเอนฟาในประเทศไทย ต่อ

≤

ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบ พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส�ำหรับทารกและเด็กเล็ ก และนโยบาย BMS ของ RB ต่อ
ช่องไหว่ใน พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก เทียบกับ WHO
CODE และมติของ WHA

นโยบาย BMS ของ RB – ข้อก�ำหนดที่เข้มงวด
กว่า

แม้ว่า WHO Code จะมีขอบเขตครอบคลุม ถึง
ศูนย์ดูแลสุขภาพ เอกชน ไม่ให้มีการท�ำการ ตลาด
และการโฆษณานมผงดัดแปลงส�ำหรับทารก แก่
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แต่ในค�ำ
จ�ำกัดความของบุคลากรทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก ไม่ได้มีการกล่าว
ถึงคลินิกเอกชนด้วยซึ่งท�ำให้เกิดช่องโหว่
เนื่องจากในปัจจุบันคนจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ
ครอบครัวไทยที่มีรายได้ปานกลางมักใช้บริการ
คลินิกเอกชนมากกว่าโรงพยาบาลของรัฐหรือ
สถานีอนามัย หากขอบเขตไม่ครอบคลุมถึงคลินิก
เอกชนแล้วก็อาจท�ำให้ผู้ผลิต BMS ที่ต้องการส่ง
เสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนเข้าหาผ่านทาง
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้

นโยบาย BMS ของ RB ระบุถึงหน่วยงานการ
แพทย์เอกชน ในค�ำจ�ำกัดความนี้ หน่วยงานด้าน
การแพทย์คือ “สถาบันหรือองค์กรของรัฐ ไม่ใช่
ของรัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ด้านการดูแล สุขภาพแก่สตรีมีครรภ์ มารดา หรือ
ทารก ซึ่งรวมถึงส่วนงานที่บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ
ในสถานประกอบการส่วนตัว แต่ไม่ได้รวมถึงบ้าน
ส่วนตัว หรือร้านขายยา หรือร้านค้าอื่น ๆ”

พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ให้ความหมายของการติดฉลาก
ตามพระราชบัญญัติอาหารและยาของไทย117
พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ไม่ได้ก�ำหนด กล่าวถึงอันตราย
ต่อสุขภาพอันเป็นผลมาจากการเตรียม IFCN ที่ไม่
ถูกต้องบนฉลากผลิตภัณฑ์

ข้อ 9.2 ของนโยบาย BMS ของ RB กล่าวว่า ฉลาก
ของผลิตภัณฑ์ท่ีอยูภ
่ ายใต้เกณฑ์ควรมีความ
ชัดเจน เห็นเด่นชัด อ่านและเข้าใจได้ง่าย และใช้
ภาษาที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง (ง) ค�ำแนะน�ำใน
การเตรียมที่เหมาะสม และค�ำเตือนเกี่ยวกับ
อันตรายต่อสุขภาพของการเตรียมที่ไม่เหมาะสม

แม้ว่า พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก จะห้ามไม่ให้ผู้ผลิต ผู้น�ำ
เข้า และผู้จัดจ�ำหน่ายบริจาคสื่อใด ๆ หรือจัด
สัมมนาทางวิชาการเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด
หรือการโฆษณา แต่ก็ไม่ได้เจาะจง กล่าวถึงการ
บริจาค “สื่อการเรียนรู้” ให้กับ HCP หรือระบบให้
บริการทางด้านสุขภาพนี่เป็นช่องโหว่ท่ีเปิดโอกาส
บริษัทต่าง ๆ แจกจ่ายของเพื่อเป็น สื่อการศึกษา
ได้ แม้ว่ามันจะมีสว
่ นประกอบที่เป็นการท�ำตลาด
ก็ตาม

ข้อ 4.3 ของนโยบาย BMS ของ RB เจาะจงระบุถึง
สื่อข้อมูล/การศึกษา และ/หรือรายการของที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบการโดยเฉพาะ และ
รายการสื่อ และระบุว่าสิ่งของเหล่านี้ไม่ควรมีช่ ือ
แบรนด์ หรือโลโก้ของผลิตภัณฑ์ท่ีอยูภ
่ ายใต้เกณฑ์
ปรากฏอยู่
นอกจากนี้ ข้อ 6.8 ไม่อนุญาตให้บริจาค สื่อ/
สิ่งของที่เกี่ยวข้องที่แสดงชื่อแบรนด์หรือโลโก้ของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบ พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส�ำหรับทารกและเด็กเล็ ก และนโยบาย BMS ของ RB ต่อ
ช่องไหว่ใน พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก เทียบกับ WHO
CODE และมติของ WHA

นโยบาย BMS ของ RB – ข้อก�ำหนดที่เข้มงวด
กว่า

พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ห้ามมิให้ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า หรือ ผู้
จัดจ�ำหน่าย ให้ หรือเสนอของก�ำนัลเงิน หรือสิ่งใด
ๆ เพื่อชักชวนหรือเอื้อประโยชน์แก่ บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม
พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก อนุญาตให้มอบ“ของขวัญตาม
ประเพณี” หรือ “ของขวัญตามธรรมจรรยา”118
แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ซ่งึ
อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้ผลิต BMS จะ
ตีความแตกต่างกันไปในเรื่องที่ว่าอะไรจึงนับว่า
เป็นของขวัญตามประเพณีและอะไรที่ถือเป็นของ
ก�ำนัลหรือผลประโยชน์หว่านล้อมที่ให้แก่ HCP

ตามข้อ 7.3 ของนโยบาย BMS ของ RB RB
อนุญาตให้มอบของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ราคาไม่
แพงแก่ HCP ได้เป็นครั้งคราว เป็นการระลึกถึง
เหตุการณ์ส�ำคัญทางวัฒนธรรมของชาติ หรือทาง
ศาสนา นอกจากนี้ RB ยังมีข้ันตอนปฏิบัติการที่
เป็นมาตรฐานเฉพาะในการมอบของขวัญให้ HCP
ด้วย

ตารางด้านบนแสดงให้เห็นว่า RB ใช้ข้อก�ำหนดที่เข้มงวดกว่า พรบ. ควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก ในหลาย ๆ ด้านและนโยบาย
ที่เข้มงวดเช่นนี้ควรได้รับการยกย่อง อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามกฎหมาย
ภายในประเทศ หรือตามนโยบาย BMS ของ RB ประเทศไทยเองก็ไม่ได้รับ
ประกันว่าจะเป็นการปฏิบัติตาม WHO Code และมติของ WHA โดยสมบูรณ์
นอกจากนี้มาตรฐานนโยบายที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าได้มีการ
ด�ำเนินการ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ RB จะต้องบังคับใช้และตรวจสอบนโยบายดัง
กล่าวผ่านโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อ
เนื่อง รวมถึงการตรวจสอบ BMS
ที่ด�ำเนินการโดย Bureau Veritas และผู้ตรวจสอบบุคคลที่สามรายอื่น ๆ RB มี
ขั้นตอนการด�ำเนินการที่รวมถึงการติดตามตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ทีม
งาน HRIA ไม่ได้ประเมินประสิทธิผลของการด�ำเนินการและขั้นตอนการติดตาม
ตรวจสอบเหล่านี้
นอกจากนี้ เนื่องจาก พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารก
และเด็กเล็ก หย่อนกว่า WHO Code และมติของ WHA ในหลาย ๆ ด้าน จึงมี
โอกาสที่ RB พร้อมทั้งเพื่อนพ้องในอุตสาหกรรม BMS จะโน้มน้าวให้รัฐบาลไทย
ในยกระดับมาตรฐานไทยให้สอดคล้องกับ WHO Code และมติของ WHA
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การสร้างความผูกพันกับสตรีมีครรภ์ และมารดา
แม้ว่า WHO Code และมติท่ีตามมาจะห้ามไม่ให้ทีมการตลาดของผู้ผลิต BMS
และสตรีมีครรภ์และ/หรือมารดาของทารกและเด็กเล็กที่อายุไม่เกินสามปีไม่ว่า
จะโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่ในประเทศไทยก็ยังคงมีการติดต่อดังกล่าวอยู่
นโยบาย BMS ของ RB จ�ำกัดการติดต่อเพื่อจุดประสงค์ในการท�ำการตลาด
ผลิตภัณฑ์ท่ีอยูภ
่ ายใต้เกณฑ์โดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งจ�ำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน อย่างไรก็ตาม ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียที่ทีมได้พบ
กล่าวว่าผู้ผลิต BMS รวมถึง RB ใช้ส่ ือสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางในการเข้า
ถึงสตรีมีครรภ์และมารดา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลาง
รูปภาพที่ 5 ตัวเลือกของขวัญที่อยูใ่ น
แอป Enfa

ซึ่งกระท�ำผ่าน ตัวอย่างเช่น กลุ่ม WhatsApp หรือ Line119 และ/หรือกลุ่ม
Facebook ใน ประเทศไทย RB มีแอปพลิเคชันเฉพาะที่เจาะ เป้าหมายไปยังผู้
บริโภคเอนฟา รวมถึงกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ผ่าน เช่น Facebook, Whatsapp
และ Line นอกเหนือไปจากเว็บไซต์ Enfababy ของตัวเอง
(ดูภาพ 5 ภาพหน้าจอของแอป ‘A + Genius Baby’)
RB ประเทศไทยยอมรับว่าได้ใช้ชอ
่ งทางเหล่านี้เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ แบ
รนด์เอนฟาทั้งหมด ยกเว้นผลิตภัณฑ์สูตร 1 และ 2 รวมถึงการประชาสัมพันธ์ไป
ยังสตรีมีครรภ์ เนื่องจากกลุ่มนี้ไม่อยูภ
่ ายใต้ พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก และข้อ 5.5 ของนโยบาย BMS ของ RB ซึ่ง
จ�ำกัดการติดต่อเพื่อการท�ำตลาดผลิตภัณฑ์ท่ีอยูภ
่ ายใต้เกณฑ์ แอปดังกล่าวขาย
ผลิตภัณฑ์สูตร 1 และ 2 แต่ไม่เสนอส่วนลดส�ำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้
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แอป A + Genius Baby แนะน�ำให้ผู้บริโภคแชทสดและใช้กลุ่ม Facebook เมื่อ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ใดเหมาะกับทารกมากที่สุด มีความเสี่ยงที่ผู้
ผลิตหรือตัวแทนการตลาดของ BMS จะใช้กลุ่มสื่อสังคมออนไลน์และแอปในการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ต่อมารดาหรือสตรีมีครรภ์ แม้ว่านั่นจะเป็นสิง่ ต้องห้ามในข้อ
กฎหมายไทย (มาตรา 18 ของ พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก) โทษของการฝ่าฝืนมาตรา 18 คือปรับไม่เกิน 300,000 บาท
(มาตรา 38) จากผลการวิจัยระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใช้ส่ อ
ื สังคมออนไลน์
เพื่อการท�ำตลาดนมผงดัดแปลงส�ำหรับทารก แม้ว่าจะไม่ได้เจาะจงเฉพาะใน
ประเทศไทย แต่ผู้ผลิตและนักการตลาด BMS สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
และแอปพลิเคชันกันอย่างกว้างขวาง นักการตลาดใช้กลยุทธ์ส่ อ
ื สังคมออนไลน์ท่ี
หลากหลาย
(รวมถึง Twitter, Facebook และโพสต์ท่ีได้รับการสนับสนุนในบล็อกหลัก) ใน
การเข้าถึงลูกค้า120 งานวิจัยอื่นแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิต BMS สามารถใช้ Facebook
เพจและเทคโนโลยีและเว็บอื่น ๆ บนมือถือ เป็นแพลตฟอร์มที่ขาดการควบคุม
ส�ำหรับการส่งเสริมการตลาด BMS ทุกประเภท แบ่งปันข้อมูลโภชนาการและ
ข้อมูลการให้นมบุตร และกระตุ้นให้ผู้ปกครองร่วมการสนทนาแบบดิจิทัล121 งาน
วิจัยทางวิชาการชี้ให้เห็นว่าต้องมีการเพิ่มการตรวจสอบและบังคับใช้ให้เข้มงวด
ขึ้น เนื่องจากมีการใช้ส่ อ
ื สังคมออนไลน์เพื่อการท�ำตลาด BMS ซึ่งยากต่อการ
122
ควบคุม
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รูปภาพที่ 6 ภาพหน้าจอของ
แอป A+ Genius Baby

ที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการใช้ส่ อ
ื สังคมออนไลน์เพื่อการตลาดและการ
โฆษณาBMS เป็นเรื่องธรรมดาและมาพร้อมกับความท้าทายหลายประการนี่
สามารถเป็นโอกาสให้ RB Thailand ร่วมกับรัฐบาลไทย สมาคมอุตสาหกรรม
และผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียอื่น ๆ มีบทบาทเป็นผู้น�ำในการสร้างความตระหนักใน
อุตสาหกรรม BMS ในประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ และให้
ความรู้แก่ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสีย ตั้งแต่ผู้ผลิต BMS ไปจนถึงผู้ค้าปลีก ในสิ่งที่
อนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตให้กระท�ำตาม WHO Code และมติของ WHA
นอกจากนี้ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียที่ให้สัมภาษณ์ในการประเมินครั้งนี้ยังกล่าวอีกว่า
บริษัท BMS บางแห่ง แม้จะไม่ได้เจาะจงชื่อ แต่เป็นบริษัทในประเทศไทย ก็แจก
ตัวอย่างและของขวัญฟรีให้กับสตรีมีครรภ์ท่ีโรงพยาบาล ซึ่งเป็นวิธท
ี ่ีจะเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายนี้ต้ังแต่แรกเริ่มและ ‘จับ’กลุ่มเป้าหมายนี้ให้ติดกับบริษัทตั้งแต่น้ัน
เป็นต้นมา ในแอป A + Genius Baby มีการมอบของขวัญหลายรายการเป็นของ
แถมส�ำหรับ ผลิตภัณฑ์สูตร 3 และแอปนี้มีตัวเลือกเป็นส่วนลดที่ท�ำให้ราคาต่�ำลง
มากซึ่งละเมิดมาตรา 18 (1) (3) และ (4) ของพระราชบัญญัติไทย (ดูตัวอย่างใน
รูปภาพ)
ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียอีกรายกล่าวว่า เนื่องจากข้อจ�ำกัดทางการตลาดของนมผง
ดัดแปลงส�ำหรับทารก ผู้ผลิต BMS บางรายในประเทศไทย (แม้ว่าจะไม่ได้ระบุว่า
เป็นบริษัทใดก็ตาม) จึงมุ่งเป้าท�ำการตลาดผลิตภัณฑ์เชิงรุกไปที่สตรีมีครรภ์แทน
เช่น พยายามขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมอาหารมากจนถึงระดับที่สตรีมีครรภ์
บริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากเกินไปซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ได้
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รูปภาพที่ 7 ภาพหน้าจอจาก
www.enfababy.com

การท�ำให้อาหารทดแทนนมแม่ดูเลิ ศเลอ
WHO Code ระบุชัดเจนว่า “ไม่ควรมี รูปภาพหรือข้อความใด ๆ ซึ่งอาจยกย่อง
การใช้ BMS บนสื่อวัสดุท่ีให้ข้อมูลและสื่อ การเรียนรู้” ตัวอย่างเช่น เมื่อแบรนด์
BMS เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของตนกับสิ่ง ที่คุณต้องการให้บุตรหลานของคุณเป็น
ในกรณีของ RB และเอนฟามีการเน้นเป็น อย่างมากว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เอน
ฟาจะ ส่งผลเชิงบวกในการพัฒนาสมองของ ทารก ตัวอย่างเช่น ภาพหน้าจอนี้
กล่าวว่า ‘คุณรู้หรือไม่ว่า 85% ของสมองพัฒนา ตั้งแต่ต้ังครรภ์ถึง 3 ปีแรก เสริม
พัฒนา สมองของลูกน้อยให้พร้อมสูค
่ วามส�ำเร็จ ด้วย DHA 100 มก. ต่อวัน’ จาก
นั้นแสดง ภาพนม “เอ พลัส” หนึ่งถ้วย
แอปนี้ช่ ือ “Genius” และคลับส�ำหรับสมาชิกที่เป็นผู้บริโภคเรียกว่า “Enfa
smart” จากแอปนี้ การเป็นสมาชิกของ Enfa Smart Club จะได้รับ ‘1.) คู่มือ
การพัฒนาทักษะที่รอบด้านของเด็กในช่วงอายุ 3 ปีแรก 2.) คุยสายตรงกับผู้
เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กได้หลายช่องทาง 3.) SMS เคล็ดลับ – พัฒนาการ
รอบด้านในช่วงอายุ 3 ปีแรกและ 4.) สิทธิประโยชน์พิเศษตลอดปีส�ำหรับ
ครอบครัว Enfa Smart Club ’’ มีโอกาสเสี่ยงที่ผู้บริโภค
จะตีความสิ่งนี้ท่ีบอกเป็นนัยว่าผลิตภัณฑ์ Enfa ช่วยเพิ่มการพัฒนาสมองและ
ท�ำให้เด็ก ๆ ฉลาดขึ้น ดังนั้นมันจึงเป็นทางเลือกที่ดีท่ีสุด รวมถึงส�ำหรับทารกด้วย
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การส่งเสริมการตลาดและโฆษณานมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสีย มีการกล่าวถึงว่า แม้ว่า WHO Code
จะห้ามไม่ให้ผู้ผลิต BMS ประชาสัมพันธ์ BMS ในสถานบริการด้านสุขภาพ ซึ่ง
หมายรวมถึงการให้การสนับสนุนการประชุมของบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขหรือการประชุมทางวิทยาศาสตร์ด้วย แต่ในประเทศไทยผู้ผลิต BMS
จ�ำนวนหนึ่ง (ไม่มีการระบุช่ อ
ื บริษัทใดบริษัทหนึ่ง) ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขผ่านการจัดกิจกรรมการสัมมนาและการประชุมที่
มีการเชิญ HCP เข้าร่วมกิจกรรม นโยบาย BMS ของ RB มีข้อบังคับที่เจาะจง
เรื่องกิจกรรมส�ำหรับ HCP ดังนั้นกิจกรรมของ RB ในประเทศไทยจึงมีความเสี่ยง
น้อยที่สุด นอกจากนี้ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียที่ทีมได้สนทนาด้วยยังกล่าวด้วยว่า ผู้
ผลิต BMS บางรายมักจัดเตรียมของขวัญและการส่งเสริมการตลาดให้กับ
บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับกุมาร
แพทย์ การโฆษณาของผู้ผลิต BMS ภายในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ
ถือเป็นเรื่องปกติในประเทศไทย ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียที่ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวว่า
พวกเขาได้ต้ังข้อสังเกตว่าในโรงพยาบาลเด็กมีผลิตภัณฑ์ท่ีมีตราเอนฟาในรูป
แบบของเครื่องชั่งน้�ำหนักและวัดความสูงและอื่น ๆ ที่คล้ายกันนี้ท่ีทางแบรนด์
เป็นผู้ให้การสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ทีมประเมินไม่ได้เห็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วย
ตนเอง เนื่องจากไม่ได้มีการเยี่ยมชมโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
อย่างสุดท้าย รายงานดัชนีการเข้าถึงโภชนาการประจ�ำปี 2018 ของประเทศไทย
ได้กล่าวถึงการที่ RB/MJN ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเก้ารายการในเรื่องเกี่ยวกับ
ข้อมูลและสื่อการเรียนรู้ ของผลิตภัณฑ์เอนฟาซึ่งการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดห้า
รายการเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สูตร 2 และ 3 ส�ำหรับเด็กอายุ 12-36 เดือน RB
ตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยอ้างว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดห้ารายการ
เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเด็กอายุ 12-36 เดือน ดังนั้นจึง
สอดคล้องกับ พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็ก
เล็ก และไม่มีหลักฐานภาพถ่ายที่แสดง ถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเหล่านี้
การส่งเสริมการตลาดของ BMS แบบข้ามชนิด
องค์การอนามัยโลกนิยามการส่งเสริมการขายแบบข้ามชนิดว่าเป็นเทคนิคส่ง
เสริมการขาย ที่ผู้ผลิตพยายามขายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์อ่ ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่ี ผู้บริโภคใช้อยูแ
่ ล้ว หรือผลิตภัณฑ์ท่ีนักการตลาดมีขาย
อยูใ่ ห้แก่ผู้บริโภค WHO ได้ช้ใี ห้เห็นว่า “วิธก
ี ารนี้อาจรวมถึงบรรจุภัณฑ์ การสร้าง
ตราและการติดฉลากของผลิตภัณฑ์ให้ดูคล้ายกับของผลิตภัณฑ์อีกอย่าง (ส่วน
ขยายตราสินค้า)”123.
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เป็นเรื่องปกติท่ีจะมีการส่งเสริมการขายข้ามผลิตภัณฑ์ของนมผงดัดแปลง
ส�ำหรับทารกเมื่อมีการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายคลึงกันส�ำหรับเด็กโต
(เช่น นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องและนมส�ำหรับเด็กวัยเจริญเติบโต) ผ่านเทคนิค
ทางการตลาด เช่น ส่งเสริมการตลาดขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีค้ม
ุ ค่า ส่วนลด ของเล่น
หรือเสนอบัตรก�ำนัลในบรรจุภัณฑ์ หรือโอกาสได้รับรางวัล เมื่อแบรนด์โปรโมต
ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้บริโภคถูกโน้มน้าวและชักจูง ให้ซ้ อ
ื ผลิตภัณฑ์อ่ ืน
ๆ ของแบรนด์ รวมถึงนมผงส�ำหรับทารกจนถึง 12 เดือนซึ่งมักมีบรรจุภัณฑ์และ
ฉลากที่มีลักษณะคล้ายกัน WHO เรียกวิธก
ี ารนี้ว่าการขยายตราสินค้า
นี่เป็นกลยุทธ์ท่ีน�ำมาใช้บอ
่ ยในการท�ำตลาด BMS และพบว่าบริษัทต่าง ๆ ใช้การ
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ข้ามชนิดในประเทศไทย จากการสัมภาษณ์ผู้มีสว
่ น
ได้สว
่ นเสีย พบว่า RB ใช้การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ข้ามชนิด โดยท�ำการ
ตลาดผลิตภัณฑ์ ‘เอนฟาโกร’ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเด็กอายุมากกว่า 12 เดือน
ผ่านการลดราคาและให้ของขวัญ ซึ่งมีโอกาสลวงให้ผู้บริโภครายเดียวกันซื้อ
นมผงดัดแปลงส�ำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 เดือนไปด้วย อีกตัวอย่างหนึ่งที่ผู้ให้
สัมภาษณ์กล่าวคือการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ข้ามชนิดผ่านการโฆษณาทาง
โทรทัศน์
ในขณะที่ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียได้กล่าวว่า โดยทั่วไปผู้ผลิต BMS ในประเทศไทยไม่
ได้โฆษณานมผงดัดแปลงส�ำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 เดือนทางโทรทัศน์ แต่ก็มีผู้
ผลิต BMS บางรายท�ำการโฆษณานมสูตรส�ำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตแล้วมีเพียง
ไม่ก่ีวินาทีสุดท้ายของการโฆษณา เท่านั้นที่ระบุชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์น้ีเป็นสูตร
ส�ำหรับเด็กอายุมากกว่า 12 เดือนแทนที่จะเป็น BMS ส�ำหรับอายุ <12 เดือน
โฆษณาดังกล่าวท�ำให้ผู้บริโภคแยกความแตกต่างออกได้ยากว่าผลิตภัณฑ์ท่ี
โฆษณาเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับทารกหรือส�ำหรับเด็กโต และที่อาจเสี่ยงต่อการให้
ข้อมูลลูกค้าผิด ๆ ได้
การติดฉลากผลิ ตภัณฑ์
WHO Code ระบุว่า ‘ข้อมูลผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นข้อเท็จจริงและเป็น
วิทยาศาสตร์ ไม่ควรแสดงภาพทารกหรือรูปภาพหรือข้อความอื่น ๆ ท�ำให้การใช้
นมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกดูเลิศเลอ และฉลากต้องระบุว่าการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่น้ันดีกว่าและมีค�ำเตือนเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ฉลากต้องเขียนด้วยภาษา
‘ท้องถิ่น’
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อย่างไรก็ตาม พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็ก
เล็ก นั้นย่อหย่อนกว่า เนื่องจากองค์ประกอบฉลากในกฎหมายดังกล่าวอยูภ
่ ายใต้
การควบคุมของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่ใช่กรมอนามัย
ดังนั้น ในประเทศไทย ผู้ผลิต BMS สามารถใส่ค�ำกล่าวอ้างทางสุขภาพบนฉลาก
ของตนได้และยังคงเป็นการกระท�ำภายใต้กฎหมาย ตัวอย่างเช่น ตามรายงาน
การเข้าถึง
โภชนาการปี 2018 จากการสัมภาษณ์ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียภายนอก และจากการ
สังเกตของทีมประเมินพบว่าฉลากผลิตภัณฑ์ของ RB ระบุว่าผลิตภัณฑ์ของ RB มี
สารอาหารที่พบในนมแม่ด้วย หรือที่ว่านม ‘ส�ำหรับเด็กวัยเจริญเติบโต’ ดีต่อการ
พัฒนาสมอง รวมถึงการ
ท�ำตลาดผลิตภัณฑ์โดยใช้ค�ำว่า ‘อัจฉริยะ’ (‘Genius’) หรือ ‘ฉลาด’ (‘Smart’)
การท�ำเช่นนี้ท�ำให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามแนวทางของ WHO Code
ว่าด้วยการยกย่องใช้นมผงดัดแปลงส�ำหรับทารก หรือท�ำให้ผู้บริโภคสงสัยใน
ประโยชน์ท่ีเหนือกว่าของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
รูปภาพที่ 8 การลดราคาผลิต
ภัณฑ์เอนฟา ภาพโดย
ทีมประเมิน DIHR

มติ WHA 69.9 กล่าวว่าผู้ผลิต BMS จะต้องแยกให้เห็นความแตกต่างของบรรจุ
ภัณฑ์และฉลากระหว่างนมผงดัด แปลงส�ำหรับทารกและ ผลิตภัณฑ์อ่ ืน ๆ ของ
ตน อย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์ เหล่านี้ควรมีการออกแบบที่ แตกต่างกัน124 สิ่งที่
สังเกตเห็นได้โดยทั่วไปในประเทศไทย คือ บรรดาผู้ผลิต BMS จะเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์และฉลากเล็กน้อย เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม กฎหมายแต่ในทางปฏิบัติ
แล้วความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์สูตร 2 และสูตร 3 มีน้อยมากจนผู้บริโภค
เห็นได้ไม่ชัดเจน สิ่งนี้ขัดต่อมติ WHA 69.9 ซึ่งแนะน�ำว่า “ฉลากและการ
ออกแบบบนผลิตภัณฑ์อ่ ืนที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร ทดแทนนมแม่ต้องแตกต่าง
จากที่ใช้บนผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนนมแม่เพื่อหลีกเลี่ยง การส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์ข้ามชนิด” เช่น ใช้โทนสีท่ีต่างกัน ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสีย ที่ให้สัมภาษณ์
เน้นว่า นี่เป็นพื้นที่หลักที่บริษัทต่าง ๆ ที่ยึดมั่น ปฏิบัติตามWHO Code สามารถ
แสดงให้เห็นว่าตนตระหนักและไวต่อความเปราะบางของทารกได้ง่าย ๆ ด้วย
การใช้ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ส�ำหรับทารกที่แตกต่างอย่างเห็นได้
ชัด
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ภาพนี้ถ่ายโดยทีมประเมิน แสดงให้เห็นว่าเอนฟาแล็คสูตร 2 (ส�ำหรับทารกอายุ
ต่�ำกว่า 12 เดือน) และเอนฟาแล็คสูตร 3 (ส�ำหรับเด็กเล็กที่มีอายุมากกว่า 12
เดือน) ของ RB อยูใ่ นบรรจุภัณฑ์ท่ีมีสีต่างกันและระบุอย่างชัดเจนว่าส�ำหรับขั้น
อายุใด อย่างไรก็ตาม สีของกล่องผลิตภัณฑ์สูตร 2 และ 3 นั้นเป็นสีทองทั้งคู่ ซึ่ง
อาจน�ำให้ผู้บริโภคตีความผิดได้ แม้ว่าจะมีแบนเนอร์สีต่างกัน (ซึ่งได้แก่ สีส้มและ
สีชมพูตามล�ำดับ)
การส่งเสริมการตลาดผ่านการขายและการจัดจ�ำหน่าย BMS
เพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบจากการกระท�ำของผู้จัดจ�ำหน่ายหรือผู้ค้าปลีก จึง
เป็นหน้าที่ของผู้ผลิต BMS ในการใช้อ�ำนาจต่อรอง ซึ่งรวมถึงการสร้างความ
ตระหนักกับผู้จัดจ�ำหน่ายหรือร้านค้าปลีกในเรื่องการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้มีการท�ำตลาดหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ีอยูภ
่ ายใต้ความ
ควบคุมของ WHO Code
ผลิตภัณฑ์ BMS ของ RB มีจ�ำหน่ายทั่วประเทศไทยในร้านค้าขนาดใหญ่ เช่น
Tesco Lotus, BigC และ 7-อีเลฟเวน และในร้านค้าปลีกขนาดเล็กในเมืองและ
ต่างจังหวัด RB Thailand จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญคู่ค้าทั่วไป (ผู้ค้า
ปลีก) มาอบรมเกี่ยวกับนโยบาย BMS ของ RB, พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการ
ตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก และประมวลหลักการปฏิบัติทาง
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง อย่างไรก็ตาม พรบ. ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก และนโยบาย BMS ของ RB
ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ดังนั้นจึงมีความ
เสี่ยงที่ผู้ค้าปลีกเหล่านี้จะท�ำการตลาดและโฆษณาผลิตภัณฑ์สำ� หรับเด็กที่มีอายุ
จนถึงสามปี ซึ่งไม่เป็นไปตามมติของ WHA
รูปภาพที่ 9 ตัวอย่างการ
ตกแต่งชั้นแสดงสินค้า ใน
เทสโก้โลตัสประเทศไทยที่
แสดงให้เห็นถึง การส่งเสริม
การตลาดสินค้า
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WHO Code หรือไม่น้ันเป็นเรื่องที่ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ซึ่งรวมถึง
กรณีสินค้าของ RB ตัวอย่างเช่น บางครั้งร้านขายสินค้าไม่มีการเชื่อมโยง
หรือปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับแบรนด์ BMS เลย ตัวอย่างเช่น ภาพการตกแต่ง
ชั้นแสดงสินค้าเอนฟาในเทสโก้โลตัส “เมื่อซื้อเอนฟาสูตร เอพลัส 3 กล่อง
รับชุดเรียนรู้เรื่องชายหาดฟรี และลุ้นรับสร้อยคอทองค�ำ” ผลิตภัณฑ์ BMS ของ
RB
มีขายทางออนไลน์ ผ่านอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเช่น Lazada, Shopee เป็นต้น
RB ให้การฝึกอบรมแก่แพลตฟอร์มเหล่านี้ และพวกเขาตระหนักดีว่าผลิตภัณฑ์
ใด
ที่พวกเขาสามารถหรือไม่สามารถส่งเสริมการตลาดได้ RB ใช้ พรบ. ควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก
และนโยบาย BMS ของตัวเองซึ่งอนุญาตให้ท�ำการตลาดและโฆษณาผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับเด็กที่มีอายุต้ังแต่ 12เดือนขึ้นไป ดังนั้นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหลาย
ที่ขายผลิตภัณฑ์ของ RB จึงใช้กรอบการท�ำงานเดียวกัน แนวปฏิบัติน้ีไม่ถือว่า
เป็นไปตามมติ WHA 69.9 ความท้าทายเฉพาะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการที่บุคคล
ใด ๆ ก็ได้สามารถขาย ท�ำการตลาด และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์บน Lazada
ท�ำให้ยากต่อการควบคุม อย่างไรก็ตาม ควรยกย่องว่า RB ประเทศไทยมีความ
พยายามในการแก้ไขปัญหานี้ ทีมงาน RB ประเทศไทยติดตามการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เป็นประจ�ำทุกวัน และเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนด พวกเขาจะแจ้งเตือน Lazada และ RB ก็จะควบคุมคู่ค้าของตนอีกทาง
หนึ่งด้วย
ส�ำหรับหนึ่งในความท้าทายหลักด้านการตลาดและการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม
ของ BMS ในประเทศไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของผู้ค้าปลีกนี้ RB
ประเทศไทยและเพื่อนพ้องในกลุ่มอุตสาหกรรมอาจเข้ามามีบทบาทส�ำคัญใน
การช่วยปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ สร้างความตระหนักและฝึกอบรมผู้ค้าปลีกใน
เรื่องแนวทางปฏิบัติทางการตลาด BMS อย่างมีความรับผิดชอบ
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รูปภาพที่ 10 รูปภาพจาก
Shopee.com แสดงการส่ง
เสริมการขายด้วยการแจก
ของขวัญ

ตามกฏหมาย พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็ก
เล็ก บริษัทสามารถขายนมผงอาหารเสริมส�ำหรับทารกทางออนไลน์ได้ แต่ห้าม
ใช้โปรโมชั่นหรือให้ของขวัญ อย่างไรก็ตาม การขาย การตลาด และการโฆษณา
ทางดิจิตอล ผ่านช่องทาง E-Commerce ยากต่อการเฝ้ามอง ควบคุมให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการตลาดทางดิจิตอลได้ ใน
รายงาน Access to Nutrition Index ประเทศไทย ปี 2018 พบว่า การ
ขายทางออนไลน์ 935 รายการ ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด ในประเด็นด้านการโปร
โมชั่นสินค้า ทั้งในร้านค้าปลีกต่างๆ และผ่านการขายออนไลน์ จากการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนด 935 รายการนี้ มี 568 รายการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ
เด็กอายุ 0-12 เดือน (ผลิตภัณฑ์ภายใต้เกณฑ์การคุ้มครอง) RB ตอบโต้รายงานนี้
โดยอ้างว่าการเจาะจงว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ช้ม
ี าที่ RB-MJN โดย
เฉพาะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเหล่านั้น
เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามและผู้ค้าปลีกอิสระ ในรายงานนั้น RB และบริษัทอื่น ๆ
ที่ถูกประเมินไม่ได้มีความแตกต่าง ในแง่ของการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
อย่างไรก็ตาม รายงานได้ระบุว่าบริษัท BMS ส่วนใหญ่ท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ที่ปรากฏในรายงาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมการตลาดด้วยการลด
ราคา และการแจกของก�ำนัลฟรี เช่น ของเล่น กระเป๋า ผ้ากันเปื้ อน ผ้าอ้อม หรือ
ปฏิทิน125 กล่าวกันว่าบริษัทผู้ผลิตเช่น RB มัก ไม่ได้ริเริม
่ การส่งเสริมการขาย
เหล่านี้ แต่ผู้ค้าปลีกท�ำกันเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อม ีความเสี่ยงที่ผู้ค้าปลีกของ RB
และผู้ขายต่อผลิตภัณฑ์ BMS ไม่ปฏิบัติตาม WHO Code, RB และบริษัทอื่น ๆ
ควรใช้อ�ำนาจต่อรองในการป้องกันผลกระทบของการไม่ ปฏิบัติตามข้อก�ำาหนด
RB อาจต้องใช้อ�ำานาจต่อรองในการบังคับใช้นโยบาย BMS ของตนกับผู้ค้าปลีก
เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามนโยบาย BMS ของ RB
จากเรื่องนี้ ในระหว่างการเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าที่มีการบรรจุผลิตภัณฑ์
BMS ของ RB ทีมประเมินได้รับแจ้งจากคนงานว่าเขามักจะรวมการส่งเสริมการ
ตลาดไว้ในบรรจุภัณฑ์ เช่น บัตรของขวัญรวมลงในเอนฟาโกรแบบแพค หรือเอน
ฟาโกรแพคประหยัด 3 กล่องซึ่งจะลดราคาลงอีก แม้ว่าเอนฟาโกรไม่ใช่
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ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความคุ้มครองตามนโยบาย BMS ของ RB แต่ตามมติของ WHA
69.9 ผลิตภัณฑ์ท้ังหมดส�ำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 36 เดือน จะได้รับความ
คุ้มครอง ดังนั้นจึงไม่ควรอนุญาตให้มีการแจกบัตรของขวัญหรือการส่งเสริมการ
ตลาดด้วยการลดราคาส�ำหรับผลิตภัณฑ์ในหมวดอายุน้ี
ความเสี่ยงต่อสุขภาพของการบริโภคนมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกและ
โภชนาการส�ำหรับเด็ก
แม้ว่าจะไม่เฉพาะเจาะจงในบริบทของไทย แต่ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียชาวไทยราย
หนึ่งได้ยกขึ้นมากล่าวถึงผ่านการวิจัยขั้นทุติยภูมิว่านมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องมี
ส่วนผสมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น มีน้�ำตาลในปริมาณสูง
การวิจัยสรุปได้ว่านมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องและนมส�ำหรับเด็กวัยเจริญเติบโต
ท�ำให้เด็กเล็กได้รับน้�ำตาลเพิ่มมากเกินจ�ำเป็น และโดยส่วนใหญ่การบริโภคนม
ชนิดนี้ 400 มล. ต่อวัน หมายความว่าจะได้รับน้�ำตาลอิสระเกือบทั้งหมดหรือ
มากกว่าที่แนะน�ำให้ได้รับต่อวัน นมเหล่านี้สว
่ นใหญ่ถูกปรุงแต่งและอาจกระตุ้น
ให้เด็กเล็กติดใจรสชาติหวาน ๆ ในเวลาต่อมาและท�ำให้ไม่ค่อยยอมรับอาหาร
ท้องถิ่นที่ไม่ผ่านการปรุงและแปรรูปน้อยที่สุดตามค�ำแนะน�ำ126
ผลกระทบต่อสุขภาพอีกประการหนึ่งที่ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียได้กล่าวถึง คือ ความ
เสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพทารกและเด็กจากโรคที่มากับน้�ำ เมื่อเด็กบริโภค
BMS ผสมน้�ำที่ปนเปื้ อนในประเทศไทย ไม่เพียงแต่ในพื้นที่ชนบทเท่านั้น แต่ยัง
รวมทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยฉลากผลิตภัณฑ์ของ RB บน
ผลิตภัณฑ์ไทยทั้งหมดมีค�ำแนะน�ำที่ ชัดเจนเกี่ยวกับการเตรียมนมผงอย่าง
ปลอดภัย และมีการเตือนทั่วไปเรื่องความเสี่ยงของการปนเปื้ อนในน้�ำ
แม้ว่าทีมประเมินจะไม่ได้ท�ำการวิจัยตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อประเมินผลก
ระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้น้�ำที่ปนเปื้ อนชงนมผงส�ำหรับทารก แต่เห็นได้ว่ามี
ความเสี่ยงต่อสุขภาพของเด็กหากได้รับ BMS ที่ชงด้วยน้�ำที่ปนเปื้ อนดังกล่าว ดัง
นั้นผู้ใช้นมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกและโภชนาการส�ำหรับเด็กจะต้องได้รับความ
รู้ในเรื่องนี้ ตลอดจนต้องมีค�ำแนะน�ำที่ชัดเจนบนฉลากเพื่อป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพดังกล่าว
4.2 การผลิตเอนฟาในประเทศไทย
ขั้นตอนต่อไปในห่วงโซ่คุณค่าของเอนฟาคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ RB มีแหล่งผลิต
ผลิตภัณฑ์ IFCN แห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงงานที่เลือกมาตั้งไม่ไกลจาก
กรุงเทพ ฯ และใกล้กับท่าเรือ สนามบิน และจุดเชื่อมต่อทางถนน เพื่อให้สามารถ
ขนส่งวัตถุดิบที่น�ำเข้าได้ง่ายและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้น
ั สุดท้ายของ IFCN ที่
เสร็จแล้วไปทั่วประเทศไทย และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
กิจกรรมหลักของโรงงานที่ทีมประเมินได้เยี่ยมชม ได้แก่ การผลิต การวิจัยและ
พัฒนา และการจัดหาวัตถุดิบส�ำหรับสูตรนม IFCN โดยมีคนงานประจ�ำประมาณ
250 คน และคนงานเหมาช่วง 200 คนท�ำงานอยูใ่ นโรงงานในช่วงเวลาของการ
ประเมิน โรงงานปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์และผลิตแบรนด์
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หลัก 3 แบรนด์ ได้แก่เอนฟา (Enfa), ซัสตาเจน (Sustagen) และเจนเทิลแคร์
(Gentlecare)
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดจ�ำหน่ายทั่วประเทศไทย (ร้อยละ 40% ของการผลิต
ทั้งหมด) และร้อยละ 60% ส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย
มาเลเซีย มัลดีฟส์ ปากีสถาน สิงคโปร์ ศรีลังกา และเวียดนาม ผลิตภัณฑ์หลัก
ของเอนฟา ได้แก่ เอนฟามาม่า (Enfamama), เอนฟามิล เอพลัส (Enfamil A +),
เอนฟาโกร เอพลัส (EnfaGrow A +) และผลิตภัณฑ์เอนฟาแล็ค (EnfaLac) ต่าง
ๆ โรงงานแห่งนี้เคยเป็นโรงงานผลิตของมี้ด จอห์นสัน (Mead Johnson) ก่อน
RB เข้าซื้อกิจการ ตั้งอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัยซึ่งมีบริษัทข้ามชาติอ่ ืน ๆ
อยูด
่ ้วยหลายแห่ง
ทีมประเมินได้เยี่ยมชมโรงงานของ RB ซึ่งท�ำการผลิต บรรจุ และจัดส่งผลิตภัณฑ์
เอนฟา มีการจัดประชุมเริ่มต้นกับสมาชิกเจ็ดคนของทีมผู้บริหารระดับสูง และ
ทีมประเมินได้เยี่ยมชมอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อให้เข้าใจการด�ำเนินงานใน
โรงงานได้ดีข้ึน ทีมงานยังได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดการด้านสิง่ แวดล้อมของนิคม
อุตสาหกรรมที่โรงงานตั้งอยูด
่ ้วย สุดท้าย ทีมงานได้รว
่ มประชุมกับหนึ่งในผู้ให้
บริการจัดหาแรงงานที่ RB ไม่ได้ว่าจ้างโดยตรงให้กับโรงงาน ทางทีมใช้เวลาที่
เหลือขณะอยูใ่ นโรงงานสัมภาษณ์คนงาน รวมถึงกลุ่มคนงาน ฝ่ายผลิตในโรงงาน
ของ RB เอง คนงานฝ่ายบรรจุภัณฑ์จากภายนอกและคนงาน ท้ายกระบวนการ
ผลิต กลุ่มคนงานที่ไม่ใช่คนไทย และคนงานหญิงซึ่งเป็นตัวแทนของคนงานอีก
ประเภท รวมถึงพนักงานในโรงอาหารและพนักงานท�ำความสะอาด เจ้าหน้า
ทรักษาความปลอดภัย และพยาบาลประจ�ำโรงงาน มีการสัมภาษณ์คนงาน
ทั้งหมด 19 คน
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4.2.1 ข้อสังเกตหลักเกี่ยวกับโรงงานเอนฟาของ RB ในบริบทแรงงานไทย
ตารางที่ 12 ภาพรวมของเอนฟา – การสังเกตการปฏิบัติงานของตนเอง
ภาพรวมของส่วนนี้
สิทธิหลักที่ตกอยูใ่ นความ
เสีย
่ ง

สิทธิในการได้รับค่าจ้างที่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ สิทธิในการพักผ่อน
และการมีเวลาว่าง สิทธิในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ สิทธิท่ีจะได้รับค่าจ้าง
เท่ากันส�ำหรับงานที่เท่าเทียมกัน สิทธิในการมีท่ีอยูอ
่ าศัยที่เหมาะสม
เพียงพอ สิทธิในการใช้น้�ำ สิทธิในสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยและดีต่อ
สุขภาพ

ผูถ
้ ือครองสิทธิท
ั
์ ี่อาจได้รบ
ผลกระทบ

คนงานในโรงงาน รวมถึง คนงานหญิงและคนงานที่มีภูมิหลังเป็นคน
ต่างด้าว คนงานไร้ฝีมือ สมาชิกในชุมชนที่อาศัยอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง
กับโรงงาน

ประเด็นหลักที่พบ

การท�ำงานล่วงเวลาที่เป็นระบบ ปัญหาค่าจ้างที่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ
เงื่อนไขที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างแรงงานประจ�ำและแรงงานตามสัญญา
จ้าง การยกของหนัก การเคลื่อนไหวซ้�ำ ๆ และปัญหาด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยอื่น ๆ ผลกระทบสะสมที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน รวมถึงผลก
ระทบต่อเรื่องการใช้น้�ำ ตัวเลือกกลไกการร้องทุกข์ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นหลักที่ทีมประเมินระบุความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนมีดัง
ต่อไปนี้
ค่าจ้าง
ในโรงงานเอนฟาของ RB ไม่มีคนงานที่ถูกสัมภาษณ์รายงานว่าได้รับรายได้ต่�ำ
กว่าค่าแรงขั้นต่�ำ และคนงานหลายประเภท รวมถึงในโรงอาหารและพนักงาน
ท�ำความสะอาดก็ได้รับค่าจ้างที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่�ำ ตามที่เน้นในหัวข้อ 3.3 ข้าง
ต้น ค่าจ้างขั้นต่�ำตามกฎหมาย ไม่ได้หมายความว่าเป็นค่างจ้างที่เพียงพอต่อการ
ด�ำรงชีพซึ่งคนงานเหล่านี้ก็ยอมรับ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางโรงงานได้ลดจ�ำนวนวันท�ำงานจากหกวันเหลือห้าวันต่อสัปดาห์
เนื่องจากความต้องการเอนฟาลดลงจึงท�ำให้การผลิตต้องลดลง เนื่องจากการลด
วันท�ำงานลงเช่นนี้ ท�ำให้คนงานภายนอกทั้งหมดมีรายได้น้อยลงกว่าที่ผ่านมา
บริษัทจัดหาแรงงานได้มีความพยายามที่จะท�ำให้การลดค่าแรงเกิดขึ้นน้อยที่สุด
โดยจ่ายค่าจ้างคนงานต่อไปที่ร้อยละ 75% ของค่าจ้างรายวันในวันที่หกที่พวก
เขาเคยท�ำงาน อย่างไรก็ตาม คนงานได้กล่าวว่า เนื่องจากเวลางานลดลงท�ำให้ค่า
จ้างที่เขาได้รับไม่เพียงพอต่อการ ด�ำรงชีพอีกต่อไป พวกเขาเคยมีรายได้
ประมาณ 8,000-9,000 บาทต่อ 15 วัน แต่ตอนนี้ค่าจ้างของพวกเขาอยูท
่ ่ี
ประมาณ 6,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่จะหมดไปกับ การจ่ายค่าที่พักซึ่งมีราคาสูงใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ชั่วโมงท�ำงาน
ในโรงงานที่ท�ำงานเจ็ดวันต่อสัปดาห์และตลอด 24 ชั่วโมง มีความเสี่ยงมากของ
การมีช่ว
ั โมงการท�ำงานยาวนานเกินไป ในขณะที่มีกฎหมายควบคุมชั่วโมงการ
ท�ำงาน ซึ่งรวมถึงการท�ำงานในระดับโรงงานโดยทั่วไป ในประเทศไทยชั่วโมงการ
ท�ำงานจะยาวนาน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่คนงานก็
ยินดีกับชั่วโมงการท�ำงานที่ยาวนาน เนื่องจากการท�ำงานล่วงเวลากลายเป็นวิธท
ี ่ี
ช่วยให้ได้รับค่าจ้างที่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ ในขณะที่เงินเดือนพื้นฐานต่�ำเกิน
ไป
ในขณะที่ท�ำการประเมินนั้น โรงงานเอนฟาเปิดท�ำการเพียงห้าวันต่อสัปดาห์
อย่างไรก็ตาม การท�ำงานกะละ 12 ชั่วโมง และการท�ำงานล่วงเวลาอย่างเป็น
ระบบเป็นเรื่องปกติ ตัวอย่างเช่น พนักงานบรรจุหีบห่อจากภายนอกที่ท�ำงานใน
โรงงานมักจะต้องท�ำวันละ 12 ชั่วโมง โดยมีเวลาพัก 1.5 ชั่วโมง (พักกลางวัน 1
ชั่วโมงและ 0.5 ชั่วโมงก่อนเริ่มท�ำงาน ล่วงเวลา) ตามข้อมูลจากฝ่ายจัดการ
โรงงาน คนงานทุกคนสามารถลงชื่อท�ำงานล่วงเวลาตามสมัครใจ ก่อนเริ่มกะ
แต่ละครั้ง หากต้องการท�ำงานเกิน 8 ชั่วโมงท�ำงานในหนึ่งวัน ในท�ำนองเดียวกัน
คนงานสามารถแจ้งหัวหน้างานของตนล่วงหน้าได้หากพวกเขาไม่ต้องการท�ำงาน
ล่วงเวลา และในกรณีเร่งด่วน คนงานสามารถลาได้ตลอดเวลา แต่จากการ
สัมภาษณ์ คนงานที่จ้างจากภายนอกกลับเรียกการท�ำงานล่วงเวลาว่าเป็น “ภาระ
หน้าที่” เป็น “เงื่อนไขในการท�ำงาน” และเมื่อถูกถามถึงชั่วโมงท�ำงานกะปกติก็
รายงานว่าเป็น 7.00 น. – 19.00 น. ซึ่งบ่งบอกถึงการใช้งานล่วงเวลาอย่างเป็น
ระบบกลุ่มคนงานของ RB เองที่ให้สัมภาษณ์ก็ยอมรับว่าพวกเขาสามารถลงชื่อ
ท�ำงานล่วงเวลาในสัญญาด้วยความสมัครใจแต่ ‘ถ้าคุณเป็นพนักงานล่วงเวลา
คุณก็ต้องท�ำล่วงเวลา’
อัตราค่าจ้างท�ำงานล่วงเวลาแตกต่างกันอยูร่ ะหว่าง 1 ถึง 3 เท่าของอัตราค่าจ้าง
รายชั่วโมงปกติ ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.3 ใน LPA ของไทยมีข้อบังคับเกี่ยว
กับชั่วโมงการท�ำงานและการท�ำงานล่วงเวลา127 ที่โรงงาน RB คนงานทุก
ประเภทที่รายงานว่าท�ำงานล่วงเวลา ยังรายงานด้วยว่าได้รับการชดเชยค่าล่วง
เวลาตามกฎหมาย
อาชีวอนามัยและความปลอดภั ย
ชั่วโมงการท�ำงานที่มากเกินไปตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.3 ถือเป็นความเสี่ยง
ด้าน OHS เมื่อคนงานในโรงงานท�ำงานนานเกินไป หรือติดต่อกันหลายวันโดย
ไม่มีวันพัก และใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ก็จะยิ่งเพิ่มความชอบต่อมาตรฐาน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
นอกจากนี้ โรงงานยังเป็นสถานที่ท่ีสง่ ผลกระทบ ต่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ ได้
หากมีการด�ำเนินมาตรการที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้อุปกรณ์ ป้องกัน การฝึก
อบรม และช่องทางในการรายงานความเสี่ยง
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ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.3 ประเทศไทยมีข้อบังคับที่ก�ำหนดมาตรฐานการ
คุ้มครองแรงงานตาม OHS ส�ำหรับแรงงานในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีการ
คาดกันว่ามีโรงงานน้อยกว่า หนึ่งในสี่เท่านั้นที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน OSH ของ
รัฐบาล128 คนงานในโรงงานของ RB แสดงความพึงพอใจต่อสภาพการท�ำงาน ทั้ง
ในแง่ของปริมาณงานและการควบคุมที่พอเหมาะ เมื่อเทียบกับโรงงานอื่น ๆ ที่
พวกเขาเคยท�ำงานมา พวกเขายังกล่าวอีกว่า โดยทั่วไปแล้วทางโรงงานมี
วัฒนธรรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง นอกจากเรื่องลื่น สะดุด
และการถูกบาดเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้ว ที่ผ่านมาเร็ว ๆ นี้ก็ยังไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ท่ี
ท�ำให้ต้องหยุดงานเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในการสัมภาษณ์ท้ังพนักงาน RB และคนงานที่จ้างจากภายนอก
ได้ต้ังข้อสังเกตและกล่าวถึงข้อกังวลหลายประการ ซึ่งบ่งชี้ว่าที่โรงงานนี้ไม่มีการ
ประเมิน ความเสี่ยงและผลกระทบของ OHS อย่างเป็นระบบ ที่มุ่งเน้นแนวโน้ม
ผลกระทบต่อสุขภาพ ในระยะยาวจากการท�ำงานกะกลางคืน การเคลื่อนไหวซ้�ำ
ๆ และการยกของหนัก คนงานกล่าวว่าพวกเขาได้ร้องขออุปกรณ์พยุงหลังที่ชว
่ ย
ลดภาระการยกของหนัก 25 กก. แต่ได้รับการปฏิเสธโดยผู้บริหารที่แย้งว่าไม่มี
การวิจัยใดที่แนะน�ำให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว พวกเขายังกล่าวอีกว่าไม่มีระบบ
หมุนเวียนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากความเครียดซ้�ำ ๆ นอกจากนี้ แม้ว่าใน
โรงงานจะมีพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมประจ�ำอยูต
่ ามกฎหมายท้องถิ่น แต่
พยาบาลก็ไม่อยูใ่ นช่วงกะเย็น กลางคืน หรือวันหยุดสุดสัปดาห์ ดังนั้นจึงขาดการ
ดูแล ทางการแพทย์ท่ีทันท่วงทีอย่างเพียงพอแก่คนงาน ตัวอย่างเช่น คนงานจ้าง
จากภายนอก คนหนึ่งกล่าวว่าเขาถูกโลหะบาดในช่วงกะกลางคืนและต้องท�ำ
แผลเอาเอง
เสรีภาพในการรวมกลุ่ม
ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 3.3 พนักงานมีสิทธิท่ีจะรวมกลุ่มและร่วมกันต่อรองตาม
กฎหมายไทย แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อจ�ำกัด และคนงานจ�ำนวนมากใน
ประเทศไทยไม่ได้รวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน ที่โรงงานเอนฟาไม่มี
สหภาพแรงงาน แต่ท่ีโรงงานอื่น ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมีสหภาพแรงงาน เช่น
เดียวกับโรงงาน RB แห่งอื่น ๆ แม้ว่าฝ่ายบริหารของโรงงานจะไม่มีนโยบายอย่าง
เป็นทางการในการต่อต้านการรวมตัวเป็นสหภาพ แต่ตัวแทนฝ่ายบริหารก็แสดง
ความกังวลต่อทีมประเมินหากคนงานในโรงงานจะรวมตัวกัน โดยชี้ให้เห็นว่าการ
รวมตัวเป็นสหภาพแรงงานในโรงงานอื่นก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้น ในอย่างไร
บ้าง
แม้ว่าจะไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริหารโรงงานในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน แต่สิง่
ส�ำคัญอย่างยิ่ง คือ ต้องเคารพสิทธิของคนงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้
คนงานสามารถรวมตัวกัน ได้โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีรายงานว่าคนงานถูกเลิกจ้าง
เนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ สหภาพ นายจ้างว่าจ้างผู้รับจ้างเหมาช่วงมา
ท�ำงานแทนคนงานที่เข้าร่วมการประท้วง การข่มขูผ
่ ู้น�ำสหภาพแรงงาน และการ

101

ย้อนกลับไปที่สารบัญ

บทที่ 4: ความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบที่ เกี่ยวข้อง
กับเอนฟาในประเทศไทย ต่อ

≤

ยุยงให้เกิดความรุนแรงเพื่อขอให้ศาลตัดสิน ห้ามประท้วงและนัดหยุดงานตาม
แผนที่วางไว้ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนยังกล่าวอ้างว่า นายจ้างพยายามปกปิด
กิจกรรมต่อต้านสหภาพแรงงานหลายต่อหลายครั้ง129
ตามที่อธิบายไว้ โรงงานอื่นของ RB ซึ่งก็คือโรงงานผลิตดูเร็กซ์ มีสหภาพแรงงาน
และมีความแตกต่างด้านสภาพการท�ำงานที่เห็นได้ชัดหลายประการระหว่าง
โรงงานทั้งสอง ความแตกต่างเหล่านี้แสดงให้เห็นได้ว่าการมีสหภาพแรงงาน
สามารถน�ำไปสูก
่ ารเจรจา ระหว่างคนงานและฝ่ายบริหารที่ดีข้ึน และบ่อยครั้งที่
มีการใช้สิทธิแรงงานในทางปฏิบัติ ได้ดีข้ึนด้วย
กลุ่มเปราะบางในสถานที่ท�ำงาน
ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นในหัวข้อ 3.3 แรงงานข้ามชาติเป็นกลุ่มหนึ่งในสถานที่
ท�ำงาน ของไทยที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิแรงงานมากที่สุด พวกเขามักจะต้อง
จ่ายค่าธรรมเนียม การจัดหางานหรือค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาต
ท�ำงานเอง ซึ่งนายจ้างควรเป็น ผู้จ่ายให้ พบว่าที่โรงงานของ RB หน่วยงานด้าน
แรงงานที่จ้างแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาร์ และกัมพูชาเป็นผู้จ่ายค่าใบอนุญาต
ท�ำงานและต่ออายุใบอนุญาต หากที่คนงานไม่สามารถ อ่านสัญญาเป็นภาษา
ไทยได้ เพื่อนร่วมงานจะอ่านเนื้อหาให้ฟังจนแน่ใจว่าคนงานผู้น้ัน เข้าใจเนื้อหา
ก่อนการลงนาม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคนงานที่ไม่ใช่คนไทยบางคนที่ท�ำงานในโรงงาน ไม่
สามารถ อ่านภาษาไทยได้ จึงน่ากังวลว่าคนงานเหล่านี้จะไม่สามารถ อ่านป้าย
ความปลอดภัยและ ป้องกันภัย หรืออ่านนโยบายและขั้นตอนของโรงงาน RB ไม่
ออก ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูล สายด่วนแจ้งเรื่องหากต้องการยื่นเรื่องร้องเรียน
รูปภาพที่ 11 ห้องปัั๊มนมแม่ที่
โรงงานผลิตเอนฟาของ RB

ผู้หญิงในที่ท�ำงานก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติและ
ความไม่ เสมอภาคในการปฏิบัติ พระราชบัญญัติค้ม
ุ ครองแรงงานไทยก�ำหนดให้
มีการประกัน การปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันและได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกันทั้งคนงาน
ชายและหญิง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้
นอกจากนี้ ยังห้ามการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศต่อคนงาน
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รวมถึงการคุ้มครองพิเศษส�ำหรับคนงานที่ต้ังครรภ์หรือคนงานเหมาช่วง และ
ห้ามใช้แรงงานเด็ก โดยมีการคุ้มครองเป็นพิเศษส�ำหรับคนงานอายุน้อยด้วย
แม้ว่าจะมีการคุ้มครองอยูบ
่ ้าง แต่ก็ยังมีความต่างของค่าจ้างระหว่างเพศที่เห็นได้
ชัดในตลาดแรงงานของประเทศไทย และผู้หญิงมีรายได้น้อยกว่าผู้ชายในทุก
ภาคส่วนที่โรงงานเอนฟาของ RB มีห้องปั๊ มนมแม่ เนื่องจาก RB เป็นบริษัท BMS
และควรส่งเสริมและเอื้อให้พนักงานให้นมแม่อย่างเดียวได้จนกว่าทารกจะอายุ
ถึง 6 เดือนซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ห้องนี้ชว
่ ยให้ผู้หญิงสามารถท�ำงานต่อไปร่วมกับการมี
ครอบครัวได้ ในบทสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าในช่วงพัก คนงานหญิงบางคนใช้
ห้องนี้เพื่อให้นมทารก หรือปั๊ มน้�ำนมเก็บไว้
กลุ่มเสี่ยงกลุ่มสุดท้าย คือ คนงานที่อาศัยในที่พักที่นายจ้างจัดหาให้ บริษัทจัดหา
แรงงานที่จัดหาคนงานภายนอกให้กับโรงงานของ RB ยังจัดหาที่พักให้กับคนงาน
ด้วย หากพวกเขาต้องการใช้สถานที่เหล่านี้ คนงานที่ให้สัมภาษณ์บอกว่าพวกเขา
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสถานที่พักนี้ เนื่องจากถือว่าไม่สะดวกสบาย ดังนั้นจึงไม่มี
ผู้ให้สัมภาษณ์รายใดสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักคนงานนี้ได้ ในขณะที่ท�ำการ
ประเมิน RB ไม่ได้ตรวจตราหรือตรวจสอบที่พักแห่งนี้เพื่อประเมินสภาพความ
เป็นอยู่ ซึ่งอาจต่�ำกว่ามาตรฐาน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชน
เป็นที่ทราบดีว่าโรงงานผลิตที่ผลิตน้�ำเสียและของเสียสร้างผลกระทบต่อสิง่
แวดล้อม นอกจากนี้ ในเขตอุตสาหกรรมที่มีโรงงานหลายแห่งด�ำเนินการอยู่ มี
ความเสี่ยงต่อ การสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสะสม เมื่อโรงงานมากกว่าหนึ่ง
แห่งผลิตของเสีย เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรือปล่อยน้�ำเสีย หรือก่อเสียงดังมาก
เกินไป ทีมประเมินไม่ได้ ท�ำการประเมินทางเทคนิคเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิง่
แวดล้อมจากการด�ำเนินงานของ โรงงานของ RB หรือเขตอุตสาหกรรมดังกล่าว
พื้นที่บริเวณนั้นและสื่อต่างยกย่องนิคม อุตสาหกรรมที่พูดถึงนี้ในเรื่องวาระการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากเจ้าของเขตอุตสาหกรรม มีความพยายามในเชิงรุก
ในด้านนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการสิง่ แวดล้อมของเขต อุตสาหกรรมและบท
วิจารณ์จากรายงานของสื่อพบว่าในขณะที่ในนิคมอุตสาหกรรมมี ระบบตรวจ
สอบมลพิษและสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังเคยมีการร้องเรียน เช่น เรื่องน้�ำ ชาวชุมชน ที่
อาศัยอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกังวลว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เสี่ยง
ภัยน้�ำท่วม130 พวกเขาร้องทุกข์เรื่องการปนเปื้ อนของน้�ำ การก่อสร้างสนาม
กอล์ฟในนิคมอุตสาหกรรมท�ำให้ ต้องปิดกั้นล�ำคลองสาธารณะ ซึ่งอาจท�ำาให้
เกิดน้�ำท่วม131 และการที่รถบรรทุกขับผ่าน ท�ำให้เกิดมลพิษทางเสียง แม้ว่าทีม
ประเมินจะไม่ได้รวบรวมหลักฐานที่ชัดเจนแต่ก็มี ความเสี่ยงที่ปัญหาเหล่านี้อาจ
มีท่ีมาจากนิคมอุตสาหกรรมและรวมถึงโรงงานของ RB132.
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4.3 ห่วงโซ่อุปทานของ RB: ซัพพลายเออร์ที่ได้รบ
ั เลือก – การบรรจุหบ
ี ห่อ การ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์ และการจัดจ�ำหน่าย
ตารางที่ 13 ภาพรวมของเอนฟา – ข้อสังเกตระดับกลางน้�ำ
ภาพรวมของส่วนนี้
สิทธิหลักที่ตกอยูใ่ นความ
เสีย
่ ง

สิทธิในค่าจ้างที่เพียงพอแก่การด�ำรงชีวิต สิทธิในการไม่เลือกปฏิบัติ
สิทธิในสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยสิทธิใน
การใช้น้�ำและการสุขาภิบาล สิทธิในการท�ำงาน สิทธิในการจัดตั้ง และ
เข้าร่วมสหภาพแรงงาน สิทธิท่ีจะไม่ถูกบังคับใช้แรงงาน สิทธิในข้อมูล
สิทธิของชนกลุ่มน้อย

ผูถ
้ ือครองสิทธิท
ั
์ ี่อาจได้รบ
ผลกระทบ

คนงานในโรงงาน รวมถึงคนงานที่เป็นผู้หญิง คนงานภายนอก คนงานไร้
ฝีมือและคนงานที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่น และครอบครัวของพวกเขา

ประเด็นหลักที่พบ

สภาพเปราะบางส�ำหรับแรงงานข้ามชาติและแรงงานหญิง ข้อวิตกกังวล
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย น้�ำใช้และสุขอนามัยไม่เพียงพอ ข้อ
จ�ำกัดด้านเสรีภาพในการสมาคม

แนวโน้มของปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาและการผลิต
ส่วนผสมหลัก ของผลิตภัณฑ์เอนฟาของ RB ที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทยนั้นไม่
รวมอยูใ่ นขอบเขตของการประเมินนี้ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหานมสด การผลิตน้�ำนมผสม(Milk base) และนมผงขาดมันเนย และส่วน
ผสมหลักอื่น ๆ เช่น น้�ำตาล
ในขณะที่ทีมประเมินไม่ได้ไปเยี่ยมชมซัพพลายเออร์วัตถุดิบรายใดที่สง่ นมผง
หรือส่วนผสม อื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ แต่ทีมได้ไปเยี่ยมชมซัพพลายเออร์บรรจุ
ภัณฑ์ท่ีสง่ ฉลากบรรจุภัณฑ์ กระดาษแข็ง ฯลฯ ให้ท้ังแบรนด์ดูเร็กซ์และเอนฟา
ซัพพลายเออร์บรรจุภัณฑ์รายนี้มีลูกค้าจากต่างประเทศจ�ำนวนมาก และในช่วง
เวลาของการประเมินมีพนักงานประมาณ 1,300 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นพนักงาน
ประจ�ำของบริษัท ยกเว้นพนักงานรักษาความปลอดภัย
ทีมงานยังได้เยี่ยมชมหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่ส่รี ายส�ำคัญ (จากสาม
ราย) ซึ่งเป็นผู้ตกแต่งผลิตภัณฑ์ของ RB และจัดจ�ำหน่าย การตกแต่งผลิตภัณฑ์
ครอบคลุมถึงกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการเพิ่มลงบนบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับลูกค้าที่วาง
จ�ำหน่ายไปก่อนหน้า ซึ่งอาจจะรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง: การเพิ่มดีลจ�ำกัดเวลา
หรือสินค้าที่สง่ เสริมการตลาด การมัดรวมกับผลิตภัณฑ์อ่ ืน การประกอบเข้ากับ
หน่วยจัดแสดงสินค้า เป็นต้น ในกรณีของ RB ประเทศไทย การตกแต่งผลิตภัณฑ์
การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์เอนฟาใหม่ การติดฉลากใหม่ หรือการเพิ่มการส่งเสริม
การตลาดหรือบัตรของขวัญลงในบรรจุภัณฑ์
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เนื่องจากทั้งสองไซต์ด�ำเนินการโดยซัพพลายเออร์ของ RB ประเทศไทย การ
เยี่ยมชมและเปรียบเทียบไซต์ท้ังสองนี้ ท�ำให้ทีมประเมินเข้าใจได้ดีข้ึนว่าจรรยา
บรรณคู่ค้าของ RB ได้ไปถึงซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจมากน้อยแค่ไหน
และอย่างไร และพวกเขาได้น�ำหลักการที่ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณคู่ค้าของ RB
ไปใช้กับผู้รับเหมาช่วงและคนงานภายนอกของตนอย่างไร จรรยาบรรณคู่ค้าของ
RB ก�ำหนดใช้กับซัพพลายเออร์ล�ำดับที่หนึ่งทั้งหมด อย่างไรก็ตาม RB ได้ด�ำเนิน
การเชิงรุกมากขึ้นในการน�ำหลักการดังกล่าวไปใช้ส�ำหรับกลุ่มซัพพลายเออร์บาง
กลุ่ม และในปีน้ีเพิง่ จะน�ำไปใช้กับซัพพลายเออร์ด้านวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
การเยี่ยมชมไซต์ท้ังสอง ทางทีมได้รว
่ มประชุมเริ่มต้นกับทีมผู้บริหารเยี่ยมชม
สถานที่ และการสัมภาษณ์กลุ่มแบบสั้น ๆ หรือการสัมภาษณ์กับคนงานประเภท
ต่าง ๆ เป็นรายบุคคล
4.3.1 ข้อสังเกตที่ส�ำคัญเกี่ยวกับซัพพลายเออร์บรรจุภัณฑ์และ
ศูนย์กระจายสินค้า
โรงงานบรรจุภัณฑ์ซ่ึงด�ำเนินการโดยกลุ่มบริษัทที่ด�ำเนินกิจการแบบครอบครัว
ไทย เป็นโรงงานที่ก้าวหน้า สถานที่ได้รับการดูแลอย่างดีพร้อมระบบการจัดการ
ที่ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี การบริหารโรงงานแสดงให้เห็นถึงแนวปฏิบัติท่ี
ดีในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ง
เป็นสิง่ ที่พบได้ไม่บอ
่ ยนักในธุรกิจไทย ได้แก่ มาตรฐานความปลอดภัยสูง อัตรา
การคงอยูส
่ ูง และมีการน�ำการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวหน้ามาใช้ เช่น การเวียน
ผลัดเพื่อลดการท�ำงานต่อสัปดาห์ให้เหลือ 60 ชั่วโมงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
แรงงานสากลโดยไม่ต้องลดค่าจ้างส�ำหรับคนงาน แม้ว่าโรงงานไม่มี
สหภาพแรงงาน แต่ก็มีคณะกรรมการสวัสดิการคนงานที่ท�ำหน้าที่ได้ดีในการ
รับค�ำร้องต่าง ๆ เช่น ประเด็นเรื่อง OHS และผู้บริหารก็ได้จัดการแก้ไขแล้ว ใน
ส่วนของผลกระทบ OHS พบว่ามีสว
่ นที่ต้องปรับปรุงบางส่วน เช่น ขาดถุงมือ
ส�ำหรับผู้ท่ีใช้งานเครื่องตัด กาว มีด และเครื่องมือที่แหลมคม ขาดเก้าอี้ท่ีเหมาะ
กับสรีระส�ำหรับผู้ท่ีท�ำงานในท่าเดิมตลอดทั้งวัน และผลจากการต้องสูดดมหมึก
กลิ่นแรง
ประเด็นหลักที่พบในโรงกระจายสินค้า คือเรื่องผลกระทบของ OHS และการมี
น้�ำใช้และสุขอนามัยที่ดี ซึ่งเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย์ เรื่องที่น่ากังวลที่สุด
คือคนงานส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขาไม่มีน้�ำส�ำหรับดื่มอย่างเพียงพอในสถานี
ท�ำงาน ตามที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุ “นายจ้างมีหน้าที่จัดหาน้�ำ
ดื่มที่ปลอดภัยในปริมาณที่เพียงพอและเข้าถึงได้ง่ายให้กับคนงาน เนื่องจากการ
ขาดน้�ำสามารถลดสมรรถภาพทางร่างกาย และจิตใจ ลดประสิทธิภาพในการ
ท�ำงาน และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในที่ท�ำงาน”133 คนงาน
ยังแสดงให้เห็นว่าจ�ำนวนห้องสุขาไม่เพียงพอ ไม่มีการแยกสุขาส�ำหรับคนงาน
ชายและหญิง และมีคุณภาพต่�ำกว่ามาตรฐาน และไม่ถูกสุขลักษณะ ตามแหล่ง
ข้อมูลของ ILO เดียวกันนี้กล่าวว่า “นายจ้างควรจัดหาห้องสุขาให้เพียงพอ โดย
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พิจารณาจากพื้นที่ท�ำงานและจ�ำนวนคนงานเนื่องจากการให้คนงานรอเข้าห้องน้�ำ
ท�ำให้เกิดความหงุดหงิด เกิดปัญหาสุขภาพและท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงาน
ลดลง ห้องสุขาควรแยกเพศและมีป้ายระบุอย่างชัดเจน และควรรักษาความ
สะอาดสถานที่และอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย”134
จากประเด็นที่ค้นพบข้างต้น ขอแนะน�ำให้ซัพพลายเออร์ท้ังสองรายด�ำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงด้าน OHS และหลักวิธป
ี ฏิบัติว่าด้วย WASH ในเชิงลึกและ
แก้ไขปัญหาที่พบ ซึ่งมีรายละเอียดเพิม
เติ
ม
ในเอกสารข้อเสนอแนะแยกต่างหาก
่
ส�ำหรับโรงงาน นอกจากนี้ ขอแนะน�ำให้ RB ประเทศไทยรวมซัพพลาย
เออร์เหล่านี้ไว้ในโปรแกรมการตรวจสอบภายในในเรื่องสิทธิมนุษยชนและ OHS
ครั้งต่อไป
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือผู้รับเหมาจากภายนอกรายหนึ่งไม่ได้มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยระดับเดียวกันกับคนงานของโรงงาน เช่น พนักงานเก็บขยะสวม
รองเท้าแตะท�ำงานในบริเวณโรงงาน กรณีหลังนี้แสดงให้เห็นว่า ยังคงมีความ
เสี่ยงอยู่ แม้ว่า RB ประเทศไทยจะก�ำหนดให้ซัพพลายเออร์ท�ำตามจรรยาบรรณ
คู่ค้า และซัพพลายเออร์เองก็มีหลักปฏิบัติและโปรแกรมการตรวจสอบซัพพลาย
เออร์ของตนเอง แต่บางประเด็นก็ยังพลาดไปซึ่งอาจน�ำไปสูอ
่ ันตรายต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยได้ ตัวอย่างดังกล่าวยิ่งตอกย้�ำข้อวิพากษ์วิจารณ์ท่ัวไปเกี่ยว
กับการปฏิบัติตามโปรแกรมการบริหารซัพพลายเชน ที่มีความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้อง เช่น แบบสอบถามและการตรวจประเมินตนเอง
ประเด็นเสี่ยงส�ำคัญสุดท้ายที่เราพบนั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงภายในโรงกระจาย
สินค้า เช่น แรงงานข้ามชาติซ่ึงตามสถานะแล้วขาดทักษะภาษาไทย ฯลฯ และมัก
ตกอยูใ่ นสถานะที่เปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาไม่มีสัญญาการ
ท�ำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ เช่น คนงานหญิงภายใต้สัญญาที่
ไม่รู้หนังสือจึงไม่สามารถเข้าใจสัญญาและป้ายความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน
ได้ ตัวอย่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิแรงงานเหล่านี้แสดงให้
เห็นว่าโครงการของ RB ประเทศไทยในเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมี
ความรับผิดชอบต้องได้รับการปรับปรุงเมื่อต้องเผชิญกับซัพพลายเออร์ท่ีมีความ
เสี่ยงสูง การระบุซัพพลายเออร์ท่ีมีความเสี่ยงสูงอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ กับซัพพลายเออร์ท่ีมีผู้รับเหมาช่วงที่ว่าจ้างคนงานกลุ่มเสี่ยง ไปกับการตรวจ
สอบเฉพาะจุดเป็นประจ�ำและการสนทนาอย่างต่อเนื่องระหว่าง RB ประเทศไทย
และซัพพลายเออร์ในเรื่องความเสี่ยงและผลกระทบและวิธแ
ี ก้ไขปัญหาเหล่านี้
สามารถช่วยบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวได้
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4.4 แง่มม
ุ ระดับต้นน้�ำ: การน�ำเข้าน้�ำนมผสม (MILK BASE) และนมผงเพื่อ
ผลิตผลิตภัณฑ์เอนฟา
นมหรือผลิตภัณฑ์นมส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เอนฟาไม่ได้มีแหล่งที่มาจาก
ภายในประเทศไทย ในด้านของส่วนผสมจากนม ซึ่งเป็นจุดเน้นของส่วนนี้ ส่วน
ผสมจากนมที่ RB น�ำเข้าเป็นหลัก (ประกอบด้วยเวย์โปรตีนเข้มข้น 80 แลคโตส
เคซีน นมผงพร่องมันเนยโปรตีนสูง และบางครั้งก็มีสว
่ นผสมพิเศษบางอย่างขึ้น
อยูก
่ ับสูตร) ผลิตภัณฑ์น้ีน�ำเข้าจากโรงงานของ RB ในสิงคโปร์ RB จัดหาแหล่ง
นมจากนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ และมีสว
่ นน้อยที่มาก
จากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ RB ยังน�ำเข้านมผงขาดมันเนย
เพื่อการผลิตน้�ำนม และนมผงกึ่งไขมันต่�ำเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เอนฟาโกรสูตร
3 และ 4 ด้วย
องค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่งชี้ให้เห็นว่าการน�ำเข้านมจากยุโรปหรือประเทศที่
พัฒนาแล้วอื่น ๆ ไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น บังกลาเทศ135 และประเทศใน
แอฟริกา เช่น เซเนกัล อาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาภาคการผลิตนมของประเทศ
และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในประเทศเหล่านี้ บางบริษัทก็ได้ตระหนักถึง
ปัญหาเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริษัทนม
ของเดนมาร์กที่เข้าสูเ่ ซเนกัล บริษัทระบุว่าการน�ำเข้าจ�ำนวนมากอาจส่งผลกระ
ทบเชิงลบต่อตลาดนมในท้องถิ่น โดยผู้บริโภค เปลี่ยนไปใช้นมผงเพียงอย่าง
เดียว ท�ำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไม่สามารถขายได้นมได้136
ผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาภาคการผลิตนมของประเทศอาจน�ำไปสูผ
่ ลกระ
ทบด้าน สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสูญเสียวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมรายย่อยและผลกระทบต่อสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ
จากรูปแบบธุรกิจของ RB ในการน�ำเข้าส่วนผสมนมส�ำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูลเอน
ฟาท�ำให้ได้บทวิเคราะห์ส้ัน ๆ จากการวิจัยขั้นทุติยภูมิเรื่องแนวโน้มผลกระทบ
การน�ำเข้าส่วนผสมนมในบริบทของไทย ซึ่งแสดงอยูด
่ ้านล่าง
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4.4.1 ภาคการผลิตนมของไทยและแนวโน้มผลกระทบของการ
น�ำเข้าผลิตภัณฑ์นม
ตารางที่ 14 ภาพรวมของเอนฟา – ข้อสังเกตระดับต้นน้�ำ
ภาพรวมของส่วนนี้
สิทธิหลักที่ตกอยูใ่ นความ
เสีย
่ ง

สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ สิทธิในการมีสว
่ นร่วม

ั
ผูถ
้ ือครองสิทธิท
์ ี่อาจได้รบ
ผลกระทบ

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย และสหกรณ์โคนมรายย่อย

ประเด็นหลักที่พบ

่ องเกษตรกรไทยผู้เลี้ยงโคนม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับความเป็นอยูข
รายย่อย

ที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่เคยเป็นประเทศผู้ผลิตนมรายใหญ่ อุตสาหกรรมนี้
พัฒนาขึ้นในทศวรรษ (ค.ศ.) 1960 ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างราชวงศ์
เดนมาร์กและราชวงศ์ไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม ในช่วงปี 1980 ไทยน�ำเข้า
โคนม 50,000 ตัว จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ การบริโภคและการผลิตนม
และผลิตภัณฑ์นมเป็น ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นไม่นานในประเทศไทยและระดับ
การบริโภคต่อหัวยังอยูใ่ นระดับต่�ำ เนื่องจากไม่มีวัฒนธรรมการบริโภคและการ
ผลิตนมจนกระทั่งต้นทศวรรษ (ค.ศ.) 1980 นมส่วนใหญ่ท่ีบริโภคในประเทศไทย
จึงเป็นนมน�ำเข้า
ตั้งแต่ปี 2015 ประเทศไทยมีก�ำลังการผลิตน้�ำนมดิบ 2,800 ตันต่อวันหรือ
มากกว่า 1 ล้านตันต่อปีเล็กน้อย ซึ่งร้อยละ 40% เป็นนมส�ำหรับโครงการนม
โรงเรียนของรัฐบาล อีก 60% ที่เหลือเข้าสูภ
่ าคผลิตภัณฑ์นมเชิงพาณิชย์ ในช่วง
หลายปีท่ีผ่านมามีความต้องการผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้น ท�ำให้มีการผลิตเพิ่มขึ้น
ด้วย อย่างไรก็ตาม ความต้องการยังคงมีมากกว่าปริมาณการผลิต ดังนั้น
ประเทศไทยจึงต้องพึ่งพาการน�ำเข้านมและผลิตภัณฑ์จากนมอยู่
ประเทศไทยมีกฎระเบียบการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์นมที่เข้มงวด โดยมีโควต้าการน�ำ
เข้าและภาษีการค้าเพื่อปกป้องภาคการผลิตนมของไทย เพื่อปกป้องเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมในประเทศ ส่วนหนึ่งมาจากการควบคุมการน�ำเข้าส่วนผสมจากนม จึง
มีการจัดตั้งคณะกรรมการนมและผลิตภัณฑ์นม ตัวอย่างเช่น ปริมาณนมพร่อง
มันเนยที่อนุญาตให้น�ำเข้าของต่อปีจะก�ำหนดโดยปริมาณการผลิตนมวัวสดใน
ประเทศในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อมั่นใจได้ว่ามีการใช้นมโคใน
ประเทศอย่างเต็มที่ และน�ำเข้านมพร่องมันเนยเพียงเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่เหลือในประเทศเท่านั้น จากนั้น ปริมาณที่อนุญาตให้น�ำเข้าจะถูกแบ่ง
เป็น “โควต้า” ส�ำหรับผู้น�ำเข้าแต่ละราย การน�ำเข้านมพร่องมันเนยภายในโค
วต้าที่ได้รับอนุญาตจะต้องเสียภาษี
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น�ำเข้าร้อยละ 5% ในขณะที่ผู้น�ำเข้าที่ต้องการน�ำเข้านมพร่องมันเนยเกินโคว
ต้านี้จะต้องเสียภาษีน�ำเข้าร้อยละ 200% หากน�ำเข้าเพื่อส่งตลาดไทย นักวิจารณ์
ให้เหตุผลว่าแรงจูงใจที่ท�ำให้ผู้ผลิตน�ำเข้านมสูงกว่าการซื้อนมที่ผลิตภายใน
ประเทศด้วยนั้น เพราะอัตราภาษีน�ำเข้าที่ต่�ำ ประเทศไทยน�ำเข้านมผงประมาณ
50,000 ตันต่อปี ในปี 2019 ไทยน�ำเข้านมผงพร่องมันเนย 61,305 ตัน137
โควต้าที่ RB ได้รับภายใต้ ข้อตกลงขององค์กรการค้าโลก (WTO) มีท้ังหมด 415
เมตริกตันในปี 2019138
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความมุ่งมั่นของไทยในฐานะสมาชิกของ WTO ไทยจะต้อง
คลายกฎระเบียบการน�ำเข้าที่เข้มงวดและลดการจ�ำกัดโควตาและการกีดกัน
การน�ำเข้านม ภายในปี 2003 ประเทศไทยจึงต้องอนุญาตให้มีการค้าผลิตภัณฑ์
นมอย่างเสรี และลดภาษี น�ำเข้าจากร้อยละ 5% เหลือร้อยละ 1% ส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น นมผงส�ำหรับ ทารก นอกจากนี้ประเทศยังต้องถอน
ข้อก�ำหนดบังคับใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ ซึ่งถูกน�ำมาใช้ในปี
1983 เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคนม การจ�ำกัดโควตาในการน�ำเข้านมผงเต็มมันเนย
ถูกยกเลิกไป ในขณะที่โควต้าของนมผงพร่องมันเนยยังคงมีอยู่ นอกจากนี้ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีไทยออสเตรเลีย (TAFTA) ซึ่งได้มีการลงนามอย่าง
เป็นทางการ ในเดือนกรกฎาคม 2004 และมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2005
ท�ำให้มีการยกเลิกภาษีผลิตภัณฑ์นมส�ำหรับนมผงและโยเกิร์ตที่น�ำเข้าจาก
ออสเตรเลีย139
นักวิจารณ์ได้โต้แย้งว่าการเปิดเสรีการน�ำเข้านมนี้ท�ำให้มีการน�ำเข้านมผงเพิ่มขึ้น
อย่างมาก และการซื้อนมที่ผลิตในประเทศลดลงจนส่งผลเสียต่อการเลี้ยงโคนม
ในท้องถิ่น จากการศึกษาของ Rabobank ในปี 2004 กล่าวว่า ข้อตกลงทางการ
ค้าระหว่างไทยและนิวซีแลนด์จะส่งผลเสียต่อตลาดนมของไทย เกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมของไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เนื่องจากราคารับ
จ�ำน�ำน้�ำนมดิบของไทยสูงกว่า ราคาส่วนผสมนมที่น�ำเข้า จากการศึกษาเดียวกัน
นี้ ยังชี้ให้เห็นอีกว่า ผู้แปรรูปนม ชอบใช้สว
่ นผสมจากนมที่น�ำเข้า เนื่องจากมี
140
คุณภาพสูงกว่าและราคาที่ต่�ำกว่า
จากข้อมูลประกอบเหล่านี้ ความท้าทายหลักประการหนึ่งส�ำหรับภาคการผลิต
นมของไทย คือ ผู้แปรรูปนมรายใหญ่ รวมถึงบริษัทที่ใช้ผลิตภัณฑ์นมน�ำเข้าเป็น
ส่วนประกอบหลักส�ำหรับผลิตภัณฑ์ของตน เช่น RB ในประเทศไทยจึงมีแรงจูงใจ
ในการซื้อผลิตภัณฑ์นมน�ำเข้าที่ราคาถูกกว่านมไทยในท้องถิ่นที่มีราคาค่อนข้าง
แพง การที่บริษัทนมข้ามชาติเข้ามาในตลาดไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจท�ำให้
อุตสาหกรรมนมของไทยได้รับผลกระทบ ที่รุนแรงขึ้น141
มีบริษัทผลิตภัณฑ์นมข้ามชาติจ�ำนวนมากจาก เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่นและ สิงคโปร์
ด�ำเนินธุรกิจอยูใ่ นประเทศไทย และมีบริษัทอื่น ๆ ที่สนใจที่จะเข้าร่วมด้วย
เนื่องจากตลาดนมของไทยมีศักยภาพในการเติบโต เป็นที่ถกเถียงกันอยูว
่ ่าการ
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เข้ามาของบริษัทนมจากต่างประเทศนี้อาจไม่สง่ ผลดีต่อตลาดในประเทศ
เนื่องจากบริษัทเหล่านี้สว
่ นใหญ่เอานมน�ำเข้ามาบรรจุใหม่ ซึ่งเป็นกรณีเดียวกับ
ในประเทศแอฟริกาตะวันตก และส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาคการผลิตนมใน
ประเทศ142
การพัฒนาในประเทศไทยได้แสดงให้เห็นตัวอย่างบางส่วนที่สนับสนุนประเด็นที่
ยกมากล่าว ข้างต้น ตัวอย่างเช่น ในระหว่างปี 2005 ถึง 2007 ประชากรโคนมใน
ประเทศไทยลดลงจาก 310,000 เหลือ 297,000 ตัว ประชากรวัวและการผลิต
นมที่ลดลงในช่วงสองปีน้ี ส่วนใหญ่สง่ ผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยและ
สหกรณ์โคนมขนาดเล็ก ซึ่งการลดลงนี้เป็นผลมาจากราคาน้�ำมันเบนซินที่ปรับ
ตังสูงขึ้นซึ่งท�ำให้ต้นทุนการผลิตนมสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม การขึ้นภาษีน�ำเข้า
ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นยังถูกมองว่าเป็นปัจจัยสนับสนุน143.
ในอนาคต เมื่อมีการลงนามในข้อตกลงการค้าใหม่ระหว่างไทยกับ ออสเตรเลีย
และ นิวซีแลนด์ ที่ได้มีการวางแผนไว้ส�ำหรับปี 2025 โดยจะมีการยกเลิกภาษี
และโควตาสินค้าจากประเทศเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์นมด้วย จึง
คาดว่าไทย อาจมีการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ ตามที่รายงาน
โดยองค์การอาหารและเกษตร (FAO) ปี 2017 คาดว่าไทยจะมีการเพิ่มการน�ำ
เข้านมผงขาดมันเนย144 การน�ำเข้านมและผลิตภัณฑ์นมที่เพิ่มขึ้นนี้ อาจส่งผลก
ระทบต่อตลาดนมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากอุตสาหกรรมนมไม่ได้มีการเต
รียมที่จะแข่งขันกับผลิตภัณฑ์นมน�ำเข้าซึ่งมีคุณภาพดีกว่า
ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยจึงจ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้เพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตภัณฑ์นมในท้องถิ่น เพื่อพร้อมที่จะแข่งขันกับ
ผู้ผลิตจากต่างประเทศให้ได145 บริษัทต่าง ๆ เช่น RB มีบทบาทในการเป็นผู้น�ำ
เข้ารายใหญ่อาจจะต้องพิจารณาแนวทางการน�ำเข้าอีกครั้ง และส�ำรวจว่าจะ
สามารถหาแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่นได้มากขึ้นได้อย่างไร รวมทั้งให้การสนับสนุน
การพัฒนาภาคการผลิตนมในท้องถิ่นด้วยวิธก
ี ารอื่น ๆ เช่น การเสริมสร้าง
ศักยภาพ (Capacity Building) และอื่น ๆ
ไม่มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อประเมินผลกระทบต่อภาคการผลิตนมของไทยจาก
การน�ำเข้า ส่วนผสมนมของ RB จากสิงคโปร์และประเทศที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ เช่น
นิวซีแลนด์และยุโรป อย่างไรก็ตามจากบริบทข้างต้น และจากข้อเท็จจริงที่ว่า RB
น�ำเข้าส่วนผสมนมจากประเทศพัฒนาแล้วจ�ำนวนมากมาผลิตผลิตภัณฑ์ IFCN
ในประเทศไทย จึงมีความเสี่ยงที่แนวทางการน�ำเข้าดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย ของไทย ความเสี่ยงข้อนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับ
ประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นไปได้ว่าตลาดส�ำคัญอื่น ๆ ของ RB เช่น อินเดีย และ
จีน ซึ่งเอนฟาเป็นผู้มีบทบาทรายใหญ่ยิ่งกว่า ก็เผชิญความเสี่ยงดังกล่าวเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น จีนเองก็เป็นหนึ่งในผู้น�ำเข้าผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ท่ีสุด
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บทที่ 5
ข้อเสนอแนะ

ดังที่แสดงไว้ข้างต้น เมื่อขยายดูเรื่องสิทธิมนุษยชนกับทั้งดูเร็กซ์และเอนฟาใน
บริบทของไทย ท�ำให้เห็นผลกระทบทั้งที่มีโอกาสเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นจริงที่ RB
เป็นผู้ก่อ มีสว
่ นท�ำให้เกิด หรือมีความเชื่อมโยงโดยตรงทั้งหมด ซึ่งบางส่วนอยู่
ภายใต้การควบคุมโดยตรงของ RB และควรได้รับการยุติและแก้ไขเท่าที่ท�ำได้
ส่วนอื่น ๆ ต้องอาศัยพันธมิตรทางธุรกิจหรือเป็นเรื่องที่อยูภ
่ ายนอกการควบคุม
โดยตรงของ RB และต้องอาศัยแนวทางการท�ำงานร่วมกันมากขึ้น เช่น การใช้
อ�ำนาจต่อรองและใช้ความพยายามในการเพิ่มอ�ำนาจต่อรอง หากเผชิญกับกรณี
ที่ในปัจจุบันไม่สามารถสร้างความแตกต่างเองได้
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอแนะในการจัดการกับประเด็นหลัก ๆ ที่พบใน HRIA นี้ ข้อ
เสนอแนะบางข้อให้ไว้เพื่อจัดการกับรายละเอียดบางประเด็นที่สังเกตได้จากการ
เยี่ยมชมภาคสนาม โดยเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้น นอกนั้นเป็นการจัดการกับ
สาเหตของปัญหาที่ซอ
่ นอยูแ
่ ละปัญหาเชิงระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกระ
ทบระยะยาวที่ย่ังยืน ข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็นสองแบรนด์ดังที่กล่าวถึงใน HRIA
นี้ แต่บางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ RB ทั่วทั้งประเทศไทย หรือ
ทั้งในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก ข้อเสนอแนะบางข้อมีไว้เพื่อให้บริษัทย่อย
ด�ำเนินการเท่านั้น ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง RB
ส�ำนักงานใหญ่และ RB ประเทศไทย
RB ควรจัดท�ำแผนปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งแผนเพื่อน�ำข้อเสนอแนะเหล่านี้ไป
ปฏิบัติ และดึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมาเป็นที่ปรึกษาในการวางแผน
นอกจากนี้ RB ควรรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดการกับประเด็นที่พบ
จากการศึกษานี้ และปัญหาที่เผชิญ
5.1 ข้อเสนอแนะดูเร็กซ์
5.1.1 การจัดการกับความเสี่ยงและผลกระทบตั้งแต่ ระดับต้นน้�ำที่ไกลออกไป
1.

การจัดการกับความเสี่ยงและผลกระทบจากระดับต้นน้�ำที่ไกลออกไปนั้น
ต้องอาศัยแนวทางการท�ำงานร่วมกันและภาวะผู้น�ำแบบปัจเจก
(Individual leadership) จาก RB เพื่อให้แน่ใจว่ามีการด�ำเนินการในระดับ
อุตสาหกรรม RB ควรก�ำหนดทางเลือกพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง การท�ำงานร่วม
กันระหว่างภาคส่วน การประสานความร่วมมือของผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียหลาย
ๆ กลุ่ม หรือในท�ำนองเดียวกันนี้ ซึ่งจะเข้ามาจัดการกับประเด็นหลักที่มี
ความเสี่ยง โดยใช้แนวทางที่มีสิทธิเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การด�ำรงชีวิต แรงงาน
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ข้ามชาติ สิทธิในที่ดิน สุขภาพและความปลอดภัย เป็นต้น กระบวนการ
ก�ำหนดดังกล่าวควรรวมถึงการวางแผนโครงการริเริ่มที่มีอยูแ
่ ละวางตัว
พันธมิตรที่เชื่อถือได้ ตัวอย่างหนึ่ง คือ ผลงานของ IOM และแบรนด์กีฬา
ชั้นน�ำที่แก้ไข ปัญหาแรงงานข้ามชาติในภาคยางพาราของเวียดนาม146 อีก
ตัวอย่างหนึ่งคือ Farmer Income Lab ซึ่งก่อตั้งโดย Mars รับฟังความคิด
เห็นของธุรกิจอื่น ๆ ที่ก�ำลังด�ำเนินการ กับความท้าทายในห่วงโซ่อุปทาน
ทางการเกษตร (เช่น Unilever, Mars, Nestlé และ Danone) รวมถึงองค์กร
พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่ก�ำลังด�ำเนินการในประเด็น เหล่านั้น (เช่น
Oxfam International) อาจเป็นวิธท
ี ่ีชว
่ ยให้สามารถเก็บข้อมูลมา รวบรวม
เป็นวิธท
ี ่ีมีประโยชน์มากที่สุดส�ำหรับ RB ในการเข้าไปมีสว
่ นร่วมกับในการ
จัดการปัญหาเหล่านี้ในระดับอุตสาหกรรม ประเทศ หรือระดับโลกได้
2.		นอกจากนี้ RB ควรส�ำรวจและออกแบบแผนการต่าง ๆ เพื่อเพิม
่ บทบาท
ของตนในการ สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรและผู้กรีดยางที่เกี่ยวข้องกับ
ห่วงโซ่อุปทานของตนว่า จะได้รับค่าแรงพอด�ำรงชีพและสามารถบรรลุ
มาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม แม้ว่าราคายางพาราจะอยูใ่ นระดับต่�ำ
ก็ตาม RB ควรแจ้งแผนการดังกล่าวให้ทราบโดย ก) ท�ำการวิเคราะห์ค่าจ้าง
ประทังชีพโดยมีองค์กรผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาค การผลิตยางที่เป็นแหล่ง
วัตถุดิบของ RB ให้การช่วยเหลือ และการก�ำหนดของ
ฐานค่าจ้างให้ใกล้เคียงกับที่เกษตรกรได้รับในปัจจุบัน รวมทั้ง ข) ท�ำการ
วิเคราะห์แบบองค์รวมในเรื่องปัจจัยอ�ำนาจต่าง ๆ ที่สามารถจัดการกับผลก
ระทบต่อเกษตรกรและผลประโยชน์ของพวกเขา เมื่อมีการพัฒนาแผนการ
เหล่านั้นแล้ว RB ควรจะจัดประชุมให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจภายในท�ำการ
ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร แผนที่ควรพิจารณา ได้แก่:
2.1. ใช้อ�ำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์น้�ำยางของ RB เพื่อให้จ่ายค่าจ้าง
รายวัน ให้กับเกษตรกรตลอดจนค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ท�ำให้ได้ค่าจ้าง
พอประทังชีวิต แม้ว่าจะหมายความว่า RB จะต้องจ่ายราคาที่สูง
ตามมาก็ตาม
2.2. หาซัพพลายเออร์ระดับกลางน้�ำทางเลือกที่ยินดีรับประกันการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อธุรกิจของตนเอง รวมทั้งต่อ
เกษตรกรรายย่อยด้วย
2.3. สร้างความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับเครือข่ายเกษตรกรรม เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการท�ำการเกษตรที่ย่งั ยืน เพิม
่ รายได้ให้กับเกษตรกร/คน
งานในฟาร์ม เช่น การซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรโดยมีราคา
ประกันรายวันเท่ากับค่าจ้างเพื่อการด�ำรงชีวิต ซึ่งอาจต้องมีการ
ลงทุนในรูปแบบของการตั้งโรงงานแปรรูปขั้นต้นของ RB ในภูมิภาค
ซึ่งท�ำให้ RB สามารถควบคุมสภาพการท�ำงานและความเป็นอยูข
่ อง
คนงานในโรงงาน หรือในรูปแบบของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการจัดเก็บและการขนส่ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมและ
ขนส่งสินค้าจากสุราษฎร์ธานีไปกรุงเทพอย่างปลอดภัย
2.4.	ค้นหาความร่วมมือในโครงการริเริม
่ ละสมาคมที่เกี่ยวข้อง
่ ที่มีอยูแ
147
ซึ่งรวมถึง สมาคมยางพาราที่เป็นธรรม ซึ่งมีอยูใ่ นประเทศไทย
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และสหกรณ์ยางพารา ของไทย ก่อนที่จะมีการจัดตั้งความร่วมมือใด
ๆ RB ควรด�ำเนินการตรวจสอบ สถานะของพันธมิตรในเรื่องแนว
โน้มความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการเป็นหุ้นส่วนนั้น ๆ
2.5.	ร่วมมือกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในการหาคู่ค้าที่มี
ศักยภาพในการจัดหาน้�ำยางข้น โดยพิจารณาจากการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในระยะยาว ก่อนที่
จะมีการจัดตั้งความร่วมมือใด ๆ RB ควรด�ำเนินการตรวจสอบ
สถานะของพันธมิตรในเรื่องแนวโน้มความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการ
เป็นหุ้นส่วนดังกล่าว
หาก/เมื่อด�ำเนินความสัมพันธ์ทางการค้าโดยตรงกับชาวสวนยาง ให้ใช้
ราคาและเครื่องมือเชิงพาณิชย์อ่ ืน ๆ ในการจูงใจเพื่อให้แน่ใจว่าการท�ำสวน
ยางมีความยั่งยืนและจัดการปัญหาทางสังคม และก�ำหนดเกณฑ์ด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมส�ำหรับเกษตรกรที่ต้องการท�ำธุรกิจกับ RB ตัวอย่างเช่น
ยางจากสวนเกษตรสามารถได้ราคาสูงกว่ายางจากฟาร์มพืชเชิงเดี่ยว
ชาวสวนยางไร้ท่ีดินอาจได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าจากการรับประกันโควต้า
แสดงให้เห็นถึงการใช้มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย เช่น การลด
สารก�ำจัดศัตรูพืช การศึกษาและ PPE อาจเป็นข้อก�ำหนดเพิ่มเติมในสัญญา
หาก RB ท�ำงานผ่านคู่ค้า ให้ใช้อ�ำนาจต่อรองกับคู่ค้าเหล่านี้เพื่อให้น�ำ
โครงสร้างค่าตอบแทนตามสิทธิมนุษยชนดังกล่าวไปปฏิบัติ
ปรับปรุงความสัมพันธ์และคุณค่าของคู่ค้าที่มีอยูเ่ มื่อพิจาณาถึงการพลาด
โอกาสตามที่อธิบายไว้ในรายงานนี้ คู่ค้าที่มีอยูแ
่ ละคู่ค้าใหม่ท้ังหมดควรให้
ความส�ำคัญกับผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียหลักและประเด็นส�ำคัญที่ระบุไว้ในการ
ประเมินนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เกี่ยวกับคู่ค้าทั้งสองที่มีอยู:่
4.1. PPAT: ก) ให้ความส�ำคัญกับผู้กรีดเกษตรกรและคนงานในฐาน
อุปทานของ RB ในโครงการสุราษฎร์ธานีรวมถึงการใช้ประโยชน์
จากการใช้ประโยชน์เพื่อให้แน่ใจ ว่า PPAT สร้างความร่วมมือที่มี
ประสิทธิผลกับทั้ง EF และซัพพลายเออร์กลางน้�ำ ข) ส�ำรวจ
ศักยภาพในการขยายขอบเขตการแทรกแซงของ PPAT เพื่อรวบรวม
ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงความเสี่ยงที่ระบุไว้ใน
รายงานฉบับนี้ และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่เร่งด่วนของเกษตรกร
ชาวสวนยาง และคนงาน นอกเหนือไปจากสุขภาพทางเพศและการ
เจริญพันธุ์ (เช่น ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง กับ OHS ตลอดจนการใช้ยา
เสพติด)
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โปรแกรม EF Rurality: มีสว
่ นร่วมอย่างจริงจังในการย้�ำ
วัตถุประสงค์และวิธก
ี ารของโปรแกรมครั้งต่อไปเพื่อปรับแต่งทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม และสร้างความมั่นใจว่าทาง
โปรแกรมรับทราบประเด็นส�ำคัญที่ระบุในรายงานนี้ และทาง
โปรแกรมจะจัดการกับรากเหง้าของปัญหาในเชิงรุกและเป็นส่วน
หนึ่งของ การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ หากมีความต้องการที่จะใช้ EF
มากขึ้นในการจัดการกับความท้าทายทางสังคมและสิทธิมนุษยชน
รวมถึงในระดับโรงงานของซัพพลายเออร์ก็จะต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพ

5.1.2 การจัดการกับความเสี่ยงและผลกระทบระดับกลางน้�ำ
5. หาก RB ยังด�ำเนินธุรกิจกับซัพพลายเออร์ยางพาราระดับกลางน้�ำที่มีอยูใ่ น
ปัจจุบันต่อไป RB ควรใส่ข้อก�ำหนดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในการ
เจรจาและการท�ำธุรกรรมทางการค้ากับซัพพลายเออร์ แม้ว่าจะท�ำให้ RB
ต้องจ่ายราคาสูงกว่าปกติก็ตาม ระบุอุปสรรคในการด�ำเนินการในทาง
ปฏิบัติ เช่น หากการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนกลางในสหราช
อาณาจักรจะเป็นอุปสรรคที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น
6. ใช้ ‘แผ่นงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงงาน’ ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นส่วน
หนึ่งของ การประเมินนี้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการแก้ไข
ระยะสั้นร่วมกับ ซัพพลายเออร์ ก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและติดตามผล
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อผู้ท่ีเข้าร่วมการประเมิน
อย่างน้อยก็คนงานที่ให้สัมภาษณ์ หากมีการตอบโต้หรือเกิดผลลัพธ์เชิงลบ
ในรูปแบบใดก็ตามจะถือเป็นการละเมิด สิทธิมนุษยชนและควรได้รับการ
แก้ไข ประเด็นส�ำคัญในการด�ำเนินการ ได้แก่:
6.1. การประเมินผลกระทบของ OHS ผ่านการประเมิน OHS ที่เหมาะสม
ซึ่งรวมถึงการวัดระดับแอมโมเนีย
6.2. การฝึกอบรมพนักงานในเรื่อง OHS และการจัดหา ก�ำหนด และ
บังคับให้ใช้ PPE
6.3. การจัดที่พักคนงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ ILO ด้านที่อยู่
อาศัย148
6.4. ดูแลให้คนงานทุกคนมีสัญญาในภาษาที่เขาเข้าใจได้
6.5. การประเมินการด�ำเนินการของซัพพลายเออร์ในเรื่องการจ่ายค่า
ธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการน�ำเข้าแรงงานข้าม
ชาติ รวมถึงวิถีปฏิบัติในการ หักค่าจ้าง และตรวจสอบว่าได้น�ำหลัก
การนายจ้างเป็นผู้จ่ายไปปฏิบัติ
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5.1.3 การจัดการกับความเสี่ยงและผลกระทบในการด�ำเนินงานของตนเอง
7. ใส่เป้าหมายการด�ำเนินงานทางสังคมไว้ในโครงสร้างแรงจูงใจเพื่อการ
บริหารโรงงาน
8. ใช้ ‘แผ่นงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงงาน’ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินนี้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการแก้ไข
ระยะสั้นระหว่างส�ำนักงานใหญ่ของ RB RB ประเทศไทย และฝ่ายบริหาร
โรงงานของ RB ก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและติดตามผล ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อผู้ท่ีเข้าร่วมการประเมิน อย่างน้อยที่สุด
กับคนงานที่ให้สัมภาษณ์ หากมีการตอบโต้หรือเกิดผลลัพธ์เชิงลบในรูป
แบบใดก็ตามจะถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและควรได้รับการแก้ไข
ประเด็นส�ำคัญในการด�ำเนินการ ได้แก่:
8.1. การลดใช้การท�ำงานล่วงเวลาที่เป็นระบบโดยปรึกษาหารีอกับ
แรงงาน
8.2. ท�ำการวิเคราะห์ค่าจ้างที่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพของคนงานใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีองค์กรผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือ และ
ด�ำเนินการจ่ายค่าจ้างที่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ
8.3. ระบุว่าส่วนงานใดที่ใช้วิธก
ี ารจ้างงานตามสัญญาในปัจจุบันควร
เปลี่ยนมาเป็นงานประจ�ำ เนื่องจากไม่ได้มีลักษณะเป็นงานชั่วคราว
และให้ด�ำเนินการการเปลี่ยนผ่านนี้
8.4. ดูแลให้คนงานภายใต้สัญญาที่เหลืออยูใ่ ห้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกับคนงานของ RB เอง โดยเพิ่มข้อก�ำหนดดังกล่าวไว้ในการ
เจรจาทางการค้ากับผู้รับเหมา และการติดตามผู้รับเหมาอย่างต่อ
เนื่อง
8.5. ตอบสนองสิง่ บ่งชี้และข้อร้องเรียนด้าน OHS ของแรงงาน
8.6. มีสว
่ นร่วมกับสหภาพแรงงานและคนงาน เพื่อดูว่า RB จะสามารถ
ปรับปรุงระบบการร้องทุกข์/การแจ้งเรื่องให้มีประสิทธิภาพได้
อย่างไร
9. เพิม
ความร่
วมมือและแนวร่วมระหว่างโรงงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
่
เรียนรู้และ แนวปฏิบัติท่ีดี เช่น แนะน�ำให้มีการประชุมรายไตรมาสเพื่อ
หารือเกี่ยวกับประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคมและการ
ปรับปรุง โดยมีผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ HSE เข้าร่วมเป็นอย่าง
น้อย โดยเฉพาะ การแบ่งปันประสบการณ์ในการสนทนา อย่างสร้างสรรค์
ร่วมกับคนงานรวมถึง ควรมีการหารือเกี่ยวกับสหภาพแรงงานในโรงงาน
ต่าง ๆ
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5.1.4 การจัดการกับความเสี่ยงและผลกระทบในระดับตลาด
10. แก้ไขอุปสรรคเรื่องการยอมรับที่เชื่อมโยงกับดูเร็กซ์ท้ังในทางตรง เช่น
เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สินค้าและรูปแบบการตลาดหลังพูดคุยกับผู้มีสว
่ นได้สว
่ น
เสียที่เกี่ยวข้อง และทางอ้อมผ่านความร่วมมือกับผู้มีสว
่ นเกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่
ท�ำงานในเรื่องการขจัดอุปสรรคทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการใช้ถุงยาง
อนามัยในประเทศไทย
11. วิเคราะห์เพิ่มเติมถึงปัญหาการเข้าถึงที่อาจเกิดขึ้นจากระดับราคาที่เหมาะ
สม (price points) เช่น การว่าจ้างให้ท�ำการศึกษาทั้งในประเทศไทยและ
ทุกตลาดที่มีความเกี่ยวข้อง และพิจารณาวิธท
ี ่ีท�ำให้ประชากรที่ตกอยูใ่ น
ความเสี่ยงสามารถเข้าถึงถุงยางอนามัยได้ เช่น ร่วมมือกับกระทรวง
สาธารณสุข และ NGO ที่เกี่ยวข้อง
12. ส�ำรวจเพิม
่ วกับปัญหาการขาดแคลนถุงยางอนามัยในประเทศไทย
่ เติมเกีย
และบทบาทอันพึงปรารถนาที่บริษัทถุงยางอนามัยจะเข้าไปช่วยจัดการกับ
ปัญหาเหล่านี้ ซึง่ รวมถึงการหารือกับกระทรวงสาธารณสุข
13. ให้สว
่ นงานของ RB มีสว
่ นร่วมมากขึ้นในการประเมินและปรับความร่วมมือ
กับ PPAT เพื่อให้ม่ันใจว่าตรงประเด็นและคุ้มค่าที่สุด ตัวอย่างเช่น การแปล
ความหมายของการเป็นคู่ค้าครั้งต่อไปอาจมีการก�ำหนดประเด็นเรื่องการ
ยอมรับและการเข้าถึง ที่เกี่ยวข้องกับดูเร็กซ์
5.2 ข้อเสนอแนะเอนฟา
5.2.1 การจัดการกับความเสี่ยงและผลกระทบในระดับตลาด
ข้อเสนอแนะส�ำหรับ RB ประเทศไทยและบริษัทร่วมอุ ตสาหกรรม
ต้องมีการท�ำงานร่วมกันในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนแนวปฏิบัติใน
อุตสาหกรรม BMS ในประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับ WHO Code และมติของ
WHA ดังนั้นจึงขอแนะน�ำให้สร้างความพยายามร่วมกันเพื่อจัดการกับความ
ท้าทายหลายประการ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ท้ังหมด:
14. โดยการท�ำงานร่วมกับบริษัทร่วมอุตสาหกรรม ริเริ่มกระบวนการเพื่อดึง
รัฐบาลไทยให้เข้ามีสว
่ นร่วมในการเจรจายกระดับมาตรฐานแห่งชาติของ
การตลาดและการโฆษณา BMS ให้สอดคล้องกับ WHO Code และมติของ
WHA โดยสามารถประสานงานผ่านสมาคมอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารทารก
ไทย ผู้ผลิตอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก (Pediatric Nutrition
Manufacturers Association: PNMA)
15. ร่วมสนับสนุนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ด้วยการสร้างการรับรู้ภายในอุตสาหกรรม BMS ในประเทศไทยถึงบทบาท
และการใช้ส่ ือสังคมออนไลน์ ให้ความรู้ในเรื่องสิ่งที่ท�ำได้และท�ำไม่ได้ตาม
WHO Code และมติของ WHA แก่ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้
ผลิต BMS ไปจนถึงผู้ค้าปลีก
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16. ร่วมมือกับบริษัทร่วมอุตสาหกรรมในการด�ำเนินการประเมินกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแทนร้านค้าปลีกทางกายภาพและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์อย่าง
เป็นกลางในระยะยาวและทั่วทั้งประเทศไทย เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติทางการ
ตลาดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ IFCN ส�ำหรับ ≤36 เดือนโดยเปรียบ
เทียบกับ WHO Code และมติของ WHA กิจกรรมดังกล่าวเป็นการท�ำเพื่อ
ประเมินว่ามีการไม่ปฏิบัติตาม WHO Code ในรูปแบบใดเกิดขึ้นบ้าง จะได้
ระบุแนวโน้มและจัดการกับการไม่ปฏิบัติตามนั้น ๆ
17. สนับสนุนการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติทางอุตสาหกรรมในหมู่ผู้ค้าปลีก โดย
การสร้างความตระหนักและฝึกอบรมผู้ค้าปลีกและผู้ขายซ้�ำ (ผ่านการฝึก
อบรมแบบซึ่งหน้า หรือการฝึกอบรมออนไลน์) ในเรื่องแนวทางปฏิบัติ
ทางการตลาดของ BMS อย่างรับผิดชอบ เช่น ร่วมมือกับสมาคม
อุตสาหกรรม BMS ไทย หรือร่วมมือกับองค์กรไทยอื่น ๆ ที่มีความรู้ในหัวข้อ
นี้
ข้อเสนอแนะน�ำส�ำหรับ RB HQ และ RB ประเทศไทย:
18. เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ RB’s Freedom to Succeed ให้บริการห้องให้
นมบุตร/ห้องเพื่อสุขภาพกายใจ และสถานที่รับเลี้ยงเด็กในทุกโรงงาน โดย
เฉพาะในโรงงานที่มีคนงานหญิงจ�ำนวนมาก เช่น โรงงานดูเร็กซ์ของ RB ใน
ประเทศไทยสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับแบรนด์ Enfa ท�ำเช่นเดียวกันนี้ โดยสร้างความตระหนักผ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และข้อก�ำหนด ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
19. RB ได้ให้ค�ำมั่นที่จะสนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่นในการด�ำเนินการตาม WHO
Code และมติของ WHA ด้วยการก�ำหนดนโยบายและขั้นตอน BMS
อย่างไรก็ตาม ความมุ่งมั่นในการก�ำหนดนโยบายของ RB ดูเหมือนจะจ�ำกัด
อยูท
่ ่ีการปฏิบัติตาม ข้อความใน WHO Code ปี 1981 และไม่ได้จริงจังกับ
มติของ WHA ที่ครอบคลุม แนวทางปฏิบัติด้านการตลาดและการโฆษณาที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ IFCN ทั้งหมดส�ำหรับเด็กจนกว่าจะถึงอายุ 36 เดือน
เช่น BMS, นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง และนมส�ำหรับเด็กวัยเจริญเติบโต
ดังนั้นส�ำหรับข้อเสนอแนะระยะกลาง RB ควรแก้ไข นโยบาย BMS เพื่อให้
สอดคล้องกับ WHO Code และมติท่ีตามมาของ WHA การแก้ไขนโยบายดัง
กล่าวควรดึงผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียภายนอกองค์กรมาร่วมให้ค�ำปรึกษา
20. เมื่อน�ำนโยบาย BMS ฉบับปรับปรุงมาใช้แล้ว ให้ท�ำการประเมินว่า RB
ประเทศไทย ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอน BMS ฉบับปรับปรุงใหม่หรือ
ไม่ อย่างไร อย่างเป็นกลาง
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21. ควรประเมินว่าระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดภายในของ
RB และทีม ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดมีศักยภาพเพียงพอในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามนโยบาย BMS ของ RB ในตลาดที่มีความเสี่ยงสูงกว่านั้นหรือไม่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลไกการควบคุมภายในดังกล่าวมีการระบุถึงนโยบาย
และขั้นตอนภายในที่ขัดแย้งกัน เช่น โครงสร้าง ค่าตอบแทนจูงใจส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่การตลาดที่สวนทางกับการปฏิบัติตามนโยบาย BMS
ข้อเสนอแนะน�ำส�ำหรับ RB ประเทศไทย149
22. ให้รว
่ มมือกับองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ท�ำงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็ก
และการตลาดของนมผงดัดแปลงส�ำหรับทารก เพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยง
และผลกระทบของแนวทางการท�ำตลาดเอนฟาของ RB ประเทศไทย อย่าง
เช่น องค์กรภาคประชาสังคมและสถาบันวิจัยอิสระที่ท�ำงานในหัวข้อนี้150.
23. ในระหว่างนี้ ก่อนที่จะมีการใช้นโยบาย BMS ใหม่ ขอแนะน�ำให้ RB
ประเทศไทยด�ำเนินการในระยะสั้นหลายประการดังนี้:
23.1. ให้รายงานการมีปฏิสัมพันธ์กับ HCP ต่อสาธารณะเป็นประจ�ำทุกปี
ผ่านการสัมมนา การประชุม ฯลฯ เพื่อเป็นการเพิม
่ ภาระรับผิดชอบ
23.2. หยุดการเข้าถึงโดยตรงด้วยการโทรศัพท์ถึงคนก�ำลังจะเป็นแม่ท่ีไป
ใช้บริการ คลินิกเอกชน
23.3. สร้างความแตกต่างให้ชัดเจนระหว่างบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เอน
ฟาสูตร 1 และ 2 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์สูตร 3 และ 4
23.4. ดึงผู้จัดการฝ่ายการตลาดของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซซึ่งพบว่ามี
การไม่ ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเข้ามาร่วมมือสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับนโยบายและ ขั้นตอน BMS ของ RB และให้เข้าใจความ
หมายของเนื้อหาดังกล่าวในทางปฏิบัติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หัวข้อนี้ให้กับร้านค้าอีคอมเมิร์ซทั้งหมดที่ RB ประเทศไทยกระจาย
ผลิตภัณฑ์ BMS ของตนไปให้จ�ำหน่าย
24. เมื่อมีการน�ำนโยบาย BMS ฉบับปรับปรุงซึ่งท�ำให้สอดคล้องกับ WHO Code
และมติของ WHA มาใช้แล้ว ขอแนะน�ำให้ RB ประเทศไทยด�ำเนินการดังนี้:
24.1. ประเมินสื่อส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์เอนฟาส�ำหรับเด็ก
จนกว่าจะถึงอายุสามปี (36 เดือน) ที่จัดจ�ำหน่ายภายในศูนย์บริการ
สุขภาพและโรงพยาบาล รวมถึงในคลินิกเอกชน ว่ามีเครื่องมือเข้า
ถึงลูกค้าอะไรบ้างที่ใช้กันอยู่ และปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ อย่างเช่น
ชื่อแบรนด์หรือโลโก้แบรนด์ ให้สอดคล้องกับ WHO Code และมติ
ของ WHA
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24.2. ใช้ชอ
่ งทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อตอบค�ำถามจากสตรีมีครรภ์เท่านั้น
และหยุดใช้ชอ
่ งทางเหล่านี้เพื่อท�ำการตลาดผลิตภัณฑ์เอนฟา IFCN
ส�ำหรับเด็กอายุถึง 3 ปีซ่ึงไม่สอดคล้องกับ WHO Code และมติของ
WHA
24.3. ประเมินฉลากของผลิตภัณฑ์เอนฟาใหม่ท้ังหมด โดยมุ่งเป้าไปที่
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับทารกและเด็กจนถึงอายุสามปี เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี
การกล่าวอ้างใด ๆ หรือการกล่าวอ้างด้านพัฒนาการอื่น ๆ บนบรรจุ
ภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ท่ีท�ำให้ผู้บริโภคสามารถ
ตีความไปได้ว่าเป็นนมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกที่ดีท่ีสุด ให้ผู้มีสว
่ น
ได้สว
่ นเสียอิสระภายนอกจากสาขาการแพทย์/กุมารแพทย์ให้ความ
เห็นในเรื่องฉลากและข้อความบนฉลากที่ใช้อยู่
5.2.2 การจัดการกับความเสี่ยงและผลกระทบในการด�ำเนินงานของตนเอง
25. ใส่เป้าหมายการด�ำเนินงานทางสังคมไว้ในโครงสร้างแรงจูงใจเพื่อการ
บริหารโรงงาน
26. ใช้ ‘แผ่นงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงงาน’ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินนี้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการแก้ไข
ระยะสั้น ระหว่างส�ำนักงานใหญ่ของ RB, RB ประเทศไทย และฝ่ายบริหาร
โรงงานของ RB ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อผู้ท่ีเข้าร่วม
การประเมิน อย่างน้อยก็คนงานที่ให้สัมภาษณ์ หากมีการตอบโต้หรือเกิด
ผลลัพธ์เชิงลบในรูปแบบใดก็ตาม จะถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ควรได้รับการแก้ไข ก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และติดตามผล ประเด็น
ส�ำคัญในการด�ำเนินการ ได้แก่:
26.1. โรงงานแห่งนี้กับโรงงานดูเร็กซ์ของ RB ประเทศไทยควรท�ำงานร่วม
กัน ในด้านแนวปฏิบัติท่ีดีและบทเรียนที่ได้จากการจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน และการเอื้อให้เกิดการสนทนาระหว่างคนงานของ
ทั้งสองโรงงาน
26.2. การว่าจ้างให้หน่วยงานอิสระจากภายนอกท�ำการศึกษา OHS เพื่อ
ประเมิน 1) แนวโน้มผลกระทบระยะยาวที่มีต่อพนักงานในโรงงาน
จากการท�ำงานซ้�ำ ๆ 2) ผลกระทบจากการยกของหนักและ 3) ผลก
ระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำงาน กะกลางคืน และให้ด�ำเนินการ
จัดการกับประเด็นที่ค้นพบ
26.3. การตรวจสอบที่พักที่บริษัทจัดหาแรงงานจัดเตรียมให้แก่แรงงาน
ของตน ส�ำหรับการตรวจสอบดังกล่าว ขอแนะน�ำให้ใช้รายการตรวจ
สอบที่พิจารณาด้าน สิทธิมนุษยชนทั้งหมดเกี่ยวกับที่พักของคนงาน
ตามค�ำแนะน�ำของ ILO151
26.4. มีสว
่ นร่วมกับฝ่ายจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาร่วมหารือและประเมิน
ผลกระทบสะสมที่อาจเกิดขึ้นภายในชุมชนนิคมอุตสาหกรรม เช่น
เรื่องมลพิษทางน้�ำ และร่วมด�ำเนินการตามข้อร้องเรียนจากชุมชน
ให้มีประสิทธิผล152
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26.5. มีสว
่ นร่วมกับคนงาน ซึ่งรวมถึงคนงานจากภายนอก เพื่อดูว่าโรงงาน
สามารถปรับปรุงระบบการร้องทุกข์/การแจ้งเรื่องที่มีอยูเ่ พื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
5.2.3 การจัดการกับความเสี่ยงและผลกระทบระดับกลางน้�ำ – ดูเร็กซ์และเอน
ฟา
27. ใส่ความต้องการให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางสังคมรวมไว้ในการเจรจา
การค้า การท�ำธุรกรรมและสัญญากับซัพพลายเออร์ แทนที่จะแยกออกจาก
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อของ RB ระบุอุปสรรคของการด�ำเนินการใน
ทางปฏิบัติ รวมถึงปัญหาการท�ำงานแบบแยกส่วน (Silo) ขององค์กรตลอด
จนพลวัตของกลุ่มบริษัทย่อย และจัดการกับอุปสรรคเหล่านี้
28. ระบุว่า RB ต้องการรวมสิ่งใดที่ได้เรียนรู้จาก HRIA นี้ไว้ในโครงการสิทธิ
มนุษยชนและธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการจัดการให้ซัพพลายเอ
อร์ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางสังคม การเรียนรู้อาจมีท้ังแบบเป็นรูปธรรม
(เช่น การให้ความส�ำคัญกับเงื่อนไขส�ำหรับคนงานภายในและคนงานจาก
ภายนอก)หรือ ที่เกี่ยวกับระเบียบวิธี เช่น จะท�ำให้แน่ใจได้ว่าวิธก
ี าร
สัมภาษณ์คนงานเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนได้อย่างไร
29. ใช้ ‘แผ่นงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงงาน’ ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินนี้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการแก้ไข
ระยะสั้นร่วมกับซัพพลายเออร์ท้ังสองที่ได้รับการประเมิน ก�ำหนดเป้าหมาย
ที่ชัดเจนและติดตามผล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อผู้
ที่เข้าร่วมการประเมิน อย่างน้อยก็คนงานที่ให้สัมภาษณ์ หากมีการตอบโต้
หรือเกิดผลลัพธ์เชิงลบในรูปแบบใดก็ตาม จะถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย
ชนและควรได้รับการแก้ไข ประเด็นส�ำคัญในการด�ำเนินการ ได้แก่:
29.1. ในโปรแกรมการตรวจสอบภายในด้านสิทธิมนุษยชนและ OHS ครั้ง
ต่อไป ให้ประเมินผลกระทบของ OHS ด้วยวิธก
ี ารประเมิน OHS
และซัพพลายเออร์อย่างถูกต้องเหมาะสม ในการประเมินดังกล่าว
ต้องรวมการประเมินความเสี่ยง ในเรื่อง WASH และการจัดการ
ปัญหาที่พบเกี่ยวกับน้�ำและสุขอนามัยด้วย
29.2. ดูแลให้คนงานทุกคน (แรงงานข้ามชาติหรือผู้ไม่รู้หนังสือ) มีสัญญา
และได้รับข้อมูลด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่การท�ำงานของพวกเขาในภาษาหรือรูปแบบที่
พวกเขาเข้าใจได้
29.3. ด�ำเนินการตรวจสอบซัพพลายเออร์ท่ีมีความเสี่ยงสูงซึ่งมีผู้รับเหมา
ช่วงที่จ้างคนงานกลุ่มเสี่ยงอย่างสม่�ำเสมอ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
และสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์ตรวจสอบซัพพลายเออร์ท่ีมีความ
เสี่ยงสูงของตนเองตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในเอกสารโรงงาน
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5.2.4 การจัดการกับความเสี่ยงและผลกระทบตั้งแต
ระดับต้นน้�ำที่ไกลออกไป
30. ว่าจ้างให้มีการวิจัยเรื่องผลกระทบของแนวปฏิบัติในการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์
นมเพื่อ การผลิตของ RB ที่มีต่อผู้เลี้ยงโคนมท้องถิ่นในตลาดที่มีความเสี่ยง
สูง ซึ่งรวมถึงในประเทศไทย
31. ขอแนะน�ำให้ RB เข้าไปมีสว
่ นร่วมและพูดคุยกับผู้มีสว
่ นได้เสีย เพื่อให้เข้าใจ
สถานการณ์ปัจจุบันของภาคการผลิตนมในประเทศไทยและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับภาคการผลิตนมในประเทศไทยได้ดีข้ึน ขอแนะน�ำผู้มีสว
่ นได้
ส่วนเสียดังกล่าวต่อไปนี้:
–	องค์กรผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยหนึ่งองค์กร เช่น FAO วิเคราะห์ความเสี่ยง
และ ผลกระทบต่อภาคการผลิตนมในประเทศไทยจากการที่ RB น�ำเข้า
นมมายัง ประเทศไทย และการให้ความส�ำคัญกับข้อตกลงทางการค้า
ระหว่างไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในอนาคต เนื่องจาก RB
ประเทศไทยน�ำเข้านมจากนิวซีแลนด์ ผู้มีบทบาทในตลาดรายอื่น ๆ และ
ความส�ำคัญที่พวกเขามีต่อภาคการผลิตนมในท้องถิ่น การระบุความ
เสี่ยงและ/หรือผลกระทบที่มาจาก RB เสนอแนะวิธบ
ี รรเทาความเสี่ยง
และผลกระทบเหล่านี้และวิธท
ี ่ี RB จะสามารถ สนับสนุนการพัฒนาภาค
การผลิตนมในประเทศไทย
–	ร่วมมือกับผู้มีบทบาทส�ำคัญในภาคการผลิตนมในประเทศไทย ได้แก่
กรมปศุสัตว์ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตร และกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำความเข้าใจให้ดีข้ึนว่าผลิตภัณฑ์เอน
ฟาของ RB และการน�ำเข้าส่วนผสมนมอย่างไร ก�ำหนดบทบาทของ RB
เพื่อช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนมใน
ประเทศไทย และมีสว
่ นช่วยในการพัฒนาภาคการผลิตนมในท้องถิ่น
ก�ำหนดแนวร่วมกับบริษัทข้ามชาติอ่ ืน ๆ ที่น�ำเข้านมผงขาดมันเนยและ
ส่วนผสมจากนมอื่น ๆ มายังประเทศไทย ซึ่งอาจก�ำลังเผชิญความเสี่ยง
ในลักษณะเดียวกัน ท�ำความเข้าใจกับวิธท
ี ่ี RB จะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์
การจัดหานมในท้องถิ่นได้อย่างไร แทนที่จะพึ่งพาการน�ำเข้านมผงขาด
มันเนย และส่วนผสมจากนมอื่น ๆ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เอนฟาของตน
–	หารือเรื่องนี้กับผู้ผลิตนมข้ามชาติอ่ ืน ๆ เช่น อาร์ลา (Arla) และฟรีส
แลนด์คัมพิน่า (Friesland Campina) เพื่อเรียนรู้ว่าพวกเขาได้ประเมิน
และจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน�ำเข้านมจาก บาง
ประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดนมท้องถิ่นและเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมรายย่อยอย่างไร
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การด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและบทบาทในเรื่องสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิด
ชอบ กรอบและมาตรฐานที่เชื่อถือได้ เช่น153 UNGP และ OECD Guidelines for
Multinational Enterprises154 ได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า บริษัทต่าง ๆ มีความ
รับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน และได้ให้หลักวิธเี พื่อให้บริษัทต่าง ๆ ได้
น�ำไปปฏิบัติเพื่อบรรลุหน้าที่รับผิดชอบนี้
ความรับผิดชอบขององค์กรในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนหมายรวมถึงบริษัท
ทุกแห่ง ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใด อยูภ
่ าคส่วนไหน บริบทการด�ำเนินงานเป็นอย่างไร
ใครเป็นเจ้าของหรือโครงสร้างเป็นอย่างไร ต้องหลีกเลี่ยงการเป็นเหตุให้เกิด การ
มีสว
่ น หรือการเชื่อมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และต้องจัดการกับการ
ละเมิดดังกล่าว
ในกรณีท่ีเกิดขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ผลกระทบด้านลบที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินงานของตนเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ เช่น กับซัพพลายเออร์ด้วย สิ่งส�ำคัญในความรับผิดชอบของบริษัท คือ
การด�ำเนินการตรวจสอบรอบด้าน (Due diligence) อันเป็นกระบวนการส�ำคัญ
ในการระบุ ป้องกัน บรรเทา และรับผิดต่อผลกระทบเชิงลบทั้งที่เกิดขึ้นจริงและ
ที่อาจเกิดขึ้น และมีสว
่ นร่วมในการให้การเยียวยาแก่ผู้ถือครองสิทธิท
์ ่ีได้รับผลก
ระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นผู้น�ำในการส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบใน
ภูมิภาค อาเซียน หลังจากช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็ยังคงประสบปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาที่ย่ังยืนยิ่งขึ้น และคนงาน ชุมชน และกลุ่มอื่น ๆ ยังคงต้องเผชิญ
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในบริบทกิจกรรมของ ภาคเอกชน ในบริบทนี้
รัฐบาลได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น�ำในแง่ของการรุกหน้าวาระด้านธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน155
ในปี 2016 รัฐบาลได้น�ำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 เพื่อปิด
ช่องว่างทางสังคมและเปลี่ยนประเทศให้เป็นสังคมรายได้สูงภายในปี 2036
ภายในยุทธศาสตร์น้ี สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ รัฐบาลยังท�ำงานร่วมกับคณะท�ำงานของสหประชาชาติในด้านธุรกิจ
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และสิทธิมนุษยชน และได้เชิญพวกเขามาหารือเกี่ยวกับโครงการความคิดริเริ่ม
เรื่องประเด็นปัญหา และโอกาสในปัจจุบัน156 ในเดือนตุลาคม 2019 คณะ
รัฐมนตรีของประเทศไทยได้ใช้แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนเพื่อพัฒนาการด�ำเนินงานของ UNGP เป็นประเทศแรกในเอเชีย157
นอกจากการปรับปรุงแก้ไขในระดับประเทศแล้ว ยังมีการจัดงานอีเวนต์ระดับ
นานาชาติในประเทศไทยในปี 2019 ที่เชิญผู้มีบทบาทมาร่วมงานด้วยมากมาย
ตัวอย่างเช่น OECD, ILO และ EU ได้รว
่ มกันเชิญผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียรายต่าง ๆ มา
เข้าร่วมท�ำกิจกรรม ในโครงการร่วม “ห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบใน
เอเชีย” ในระดับภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเคารพสิทธิมนุษยชน เพิ่ม
มาตรฐานด้านแรงงาน และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานของเอเชีย อีก
ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นชัด คือ เวทีอภิปรายเรื่องความรับผิดชอบทางธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน” ซึ่งจัดร่วมกันโดย รัฐบาลไทย, OECD, UNDP Thailand, UN ESCAP,
ILO และ Global Compact Network Thailand เป็นครั้งแรกนอกปารีส ที่ผู้มี
ส่วนได้สว
่ นเสียได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิด
ชอบในบริบทของแนวทาง OECD ในระดับโลกและในภูมิภาคนี้158
เกี่ยวกับ RECKITT BENCKISER (เรกคิทท์ เบนคีเซอร์)
RB เป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคข้ามชาติซ่ึงมีส�ำนักงานใหญ่อยูใ่ นสหราช
อาณาจักร บริษัทนี้ด�ำเนินธุรกิจในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยมีพนักงาน
มากกว่า 40,000 คน RB แยกแบรนด์เป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนสุขภาพ และส่วน
สุขอนามัยและบ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพประกอบด้วยแบรนด์ช้ันน�ำระดับ
โลก เช่น เดทตอล (Dettol) ดูเร็กซ์ (Durex) นูโนเฟน (Nurofen) สเตร็ปซิล
(Strepsils) และวีท (Veet) ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ ด้านสุขอนามัยและผลิตภัณฑ์ใน
บ้านมีแบรนด์ต่าง ๆ เช่น ฮาร์ปิก (Harpic) แอร์วิค (AirWick) แวนิช (Vanish)
และฟินิช (Finish)
RECKITT BENCKISER (เรกคิทท์ เบนคีเซอร์) ประเทศไทย
RB มีท่ีท�ำการชัดเจนในประเทศไทย โดยมีส�ำนักงานพาณิชย์ 1 แห่งในกรุงเทพฯ
และโรงงาน 3 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีโรงงานบรรจุหีบห่อ
ร่วม 6 แห่ง และซัพพลายเออร์ต่าง ๆ อีกหลายแห่งที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่
อุปทานของ RB ประเทศไทย ส�ำนักงานพาณิชย์ดังกล่าวว่าจ้างพนักงาน 958 คน
(ประจ�ำ 341 คนและแบบจ้างเหมาช่วง 617 คน) โดยส่วนใหญ่ท�ำงานในด้าน
การขาย การขายเวชภัณฑ์ และการตลาดในจ�ำนวนนี้ยังรวมถึงผู้ขายสินค้าและที่
ปรึกษาด้านโภชนาการด้วย
โรงงานแห่งหนึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตนมผงส�ำหรับทารก โดยรวมแล้วม
คนงาน 444 คน (244 คนโดยถาวรและรับเหมาช่วง 200 คน) มีสว
่ นร่วมในการ
ผลิต การวิจัยและพัฒนาและการจัดหา ทรัพยากรและส่วนประกอบต่าง ๆ
จัดหาโดยซัพพลายเออร์ วัตถุดิบ 85-90 ราย และซัพพลายเออร์วัสดุบรรจุภัณฑ์
20-25 ราย
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ในโรงงานอีกแห่ง ผลิตถุงยางอนามัยดูเร็กซ์ (Durex) โดยมีคนงาน 979 คน
(ประจ�ำ 682 คน และแบบจ้างเหมาช่วง 297 คน) เช่นเดียวกับที่โรงงานใน
จังหวัดชลบุรี การวิจัยและพัฒนาและการจัดหา เป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติม โรงงาน
นี้ใช้ซัพพลายเออร์วัตถุดิบ ทั้งหมด 29 ราย และซัพพลายเออร์วัสดุบรรจุภัณฑ์
22 ราย
สุดท้าย มีการผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทในโรงงานแห่งที่สาม ได้แก่ สเต
ร็ปซิล (Strepsils) เจลหล่อลื่นดูเร็กซ์/เควาย (Durex/KY lubricant gel) นูโรเฟน
(Nurofen) และเดทตอล (Dettol) โรงงานแห่งนี้ไม่ได้รวมอยูใ่ นขอบเขตของการ
ประเมินนี้ นอกเหนือไปจากการผลิตแล้ว ทางโรงงานยังท�ำการวิจัยและพัฒนา
อีกด้วย มีคนงาน 530 คน (ประจ�ำ 400 คน และแบบจ้างเหมาช่วง 130 คน)
และใช้ซัพพลายเออร์วัตถุดิบ 56 ราย และซัพพลายเออร์วัสดุบรรจุภัณฑ์อีก 47
ราย
ดังนั้น โดยรวมแล้ว RB ประเทศไทยจ้างคนงานท�ำงานในไซต์ RB ประเทศไทย
2,911 คน ซึ่งประมาณร้อยละ 42% เป็นคนงานแบบจ้างเหมาช่วง
ดูเร็กซ์ (DUREX) และเอนฟา (ENFA) ในประเทศไทย
ดูเร็กซ์เป็นแบรนด์ถุงยางอนามัยชั้นน�ำของโลกที่มีจ�ำหน่ายในกว่า 150 ประเทศ
แบรนด์น้ีผลิตถุงยางอนามัยหลากหลายชนิดที่ปกติท�ำจากยางธรรมชาติหรือที่
เรียกว่าลาเท็กซ์ แบรนด์น้ีเป็นส่วนหนึ่งของแผนกสุขภาพของ RB และโรงงานใน
ประเทศไทยผลิตเพื่อรองรับตลาดโลก ในประเทศไทย ดูเร็กซ์มียอดขายเป็นส่วน
น้อยในปี 2018
หลังจากเข้าซื้อกิจการ MJN ในปี 2017, RB ได้ขยายธุรกิจด้วยแผนก IFCN แบ
รนด์เอนฟามีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส�ำหรับทารกและเด็ก เช่น เอนฟามิล เอพลัส
(Enfamil A +) และเอนฟาโกร (Enfagrow) ในประเทศไทย แผนก IFCN เป็นราย
ได้หลักของธุรกิจ RB ในประเทศไทย ซึ่งท�ำให้แผนก IFCN เป็นหนึ่งในแบรนด์
ส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจของ RB
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อ้ างอิ งท้ายรายงาน

1
2
3
4

กรุณาดูขา่ วประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือนี้ https://www.
humanrights.dk/news/institute-signs-12-month-partnership-rb
ส�ำหรับแนวทางและเครื่องมือในการจัดท�ำ HRIA กรุณาไปที่: https://
www.humanrights.dk/business/tools/human-rights-impactassessment-guidance-and-toolbox

ดูข้อมูลเพิ่มเติม หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยการด�ำเนินธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business
and Human Rights) หลักการที่ 13
รูปนี้คัดลอกมาจากค�ำแนะน�ำและชุดเครื่องมือส�ำหรับ HRIA ของ DIHR
(DIHR’s HRIA Guidance and Toolbox): https://www.humanrights.
dk/business/tools/human-rights-impact-assessment-guidanceand-toolbox

5

https://www.earthworm.org/id/our-work/programmes/rurality

7

https://tradingeconomics.com/commodity/rubber

9

https://isaanrecord.com/2019/11/11/dark-future-for-isaanrubber-farmers/

6

8

ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในมาเลเซียไม่อยูใ่ น
ขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนนี้ อย่างไรก็ตาม ปัญหา
เหล่านี้มีความส�ำคัญ มีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่บง่ ชี้ว่าเชื่อมโยงกับ
แบรนด์ดูเร็กซ์ และ RB ควรมีการตรวจสอบเรื่องสิทธิมนุษยชน
โดยละเอียด
Harder, M. ยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ – ความสัมพันธ์ด้านราคาและ
อุปสงค์ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได้, Halcyon, 2019

10 https://www.aljazeera.com/news/2019/03/thailand-offersrubber-farmers-subsidy-falling-latex-prices-190309123746067.
html
11 https://www.ceicdata.com/en/thailand/exports-by-productgroup/exports-agriculture-rubber

12 http://www.worldstopexports.com/thailands-top-10-exports/
13 https://www.nationthailand.com/business/30377431

14 https://www.halcyonagri.com/thailand-natural-rubbereconomics/
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15 Al Jazeera ความเสี่ยงทั้งหมดของแรงงานข้ามชาติในการเก็บเกี่ยว
ยางพาราไทย (2011): https://www.youtube.com/
watch?v=4EudptSYmX0
16 https://www.halcyonagri.com/thailand-natural-rubbereconomics/

17 http://www.thainr.com/en/?selectMonth=11&selectY=2019&det
ail=pr-local
18 https://www.krungsri.com/bank/getmedia/2f5ad30c-1aee-439da443-0065b8d98a9a/IO_Rubber_190617_EN_EX.aspx
19 https://www.krungsri.com/bank/getmedia/2f5ad30c-1aee-439da443-0065b8d98a9a/IO_Rubber_190617_EN_EX.aspx
20 แข็งขึ้น ยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ – ความสัมพันธ์ด้านราคาและ
อุปสงค์ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได้, Halcyon, 2019

21 Schmidt, J. D., & Srito, P. N. (ผ่านการยอมรับแล้ว/ก�ำลังตีพิมพ์) ความ
ยุติธรรมเกี่ยวกับที่ดินและนโยบายการฟื้ นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ในประเทศไทย
In C. Brassard, & G. K. Thampi (Eds.), Inclusivity, Empowerment and
Social Justice in Asia (หน้า 1-30)
22 Al Jazeera ความเสี่ยงทั้งหมดของแรงงานข้ามชาติในการเก็บเกี่ยว
ยางพาราไทย (2011): https://www.youtube.com/
watch?v=4EudptSYmX0
23 IOM รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทยปี 2019
24 IOM รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทยปี 2019
25 IOM รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทยปี 2019

26 Al Jazeera ความเสี่ยงทั้งหมดของแรงงานข้ามชาติในการเก็บเกี่ยว
ยางพาราไทย (2011): https://www.youtube.com/
watch?v=4EudptSYmX0

27 http://ghre.org/2016/11/03/myanmar-migrant-workerstortured-and-raped-by-unknown-assailants-in-thai-rubberplantation/
28 IOM รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทยปี 2019

29 ส�ำหรับแอมโมเนีย ดูท่ี: https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/561050/ammonia_general_information.pdf และกรดฟอร์มิก ดู
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ที่: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/769719/Formic_acid_PHE_
GI_070119.pdf

30 IOM รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทยปี 2019

31 Schmidt, J. D., & Srito, P. N. (ผ่านการยอมรับแล้ว/ก�ำลังตีพิมพ์) ความ
ยุติธรรมเกี่ยวกับที่ดินและนโยบายการฟื้ นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ในประเทศไทย
In C. Brassard, & G. K. Thampi (Eds.), Inclusivity, Empowerment and
Social Justice in Asia (หน้า 1-30)
32 https://thailand.opendevelopmentmekong.net/topics/land/
33 https://www.land-links.org/country-profile/
thailand/#1528837614300-f6c5cf32-05e5

34 https://www.gov.uk/government/publications/ammoniaproperties-incident-management-and-toxicology/ammoniageneral-information & https://thailand.
opendevelopmentmekong.net/topics/land/
35 https://thailand.opendevelopmentmekong.net/topics/land/

36 มาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ 2484 บัญญติว่า ป่า หมายความ
ว่า “ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน”
37 https://thethaiger.com/news/national/dsi-to-charge-formernational-park-chief-over-billy-murder

38 เอกสารที่ดินมีหกประเภทหนังสือแสดงกรรมสิทธิท
์ ่ีดิน, น.ส. 3, น.ส. 3 ก.
และ น.ข. ที่ออกให้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ส.ป.ก. 4-01 ที่ออกโดย
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ARLO) ถือเป็นที่ดินของรัฐ โดย
มีข้อจ�ำกัดในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

39 มาตรา 5/2 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 แม้ว่าชาวต่างชาติบางส่วนได้รับอนุญาตให้เช่าที่ดิน
จากรัฐได้ แต่เฉพาะชาวต่างชาติท่ีมีทะเบียนบ้านในประเทศไทยเท่านั้นจึง
จะมีสิทธิในการเช่าที่ดิน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่กรณีส�ำหรับชาวเขาหรือ
ผู้ย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน
40 มาตรา 4 วรรค 3 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (1941) “แปรรูป”
หมายความว่า การกระท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ไม้ดังนี้ คือ
ก. เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระท�ำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือ
ขนาดไปจากเดิม นอกจากการลอกเปลือกหรือตบแต่งอันจ�ำเป็นแก่การชัก
ลาก
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ข. เผา อบ บด หรือกระท�ำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนแปรสภาพไป
จากเดิม เพื่อถือเอาวัตถุธาตุหรือผลพลอยได้จากไม้น้ัน

41 มาตรา 69 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

42 https://www.alro.go.th/research_plan/download/article/
article_20190924110054.pdf

43 https://thethaiger.com/news/national/dsi-to-charge-formernational-park-chief-over-billy-murder

44 https://www.reuters.com/article/us-thailand-landrightsidUSKCN0Z9006; https://www.chiangraitimes.com/thailandnational-news/news-asia-thailand/four-murders-and-a-bloodybattle-for-land-rights-in-surat-thani-thailand/
45 https://www.fortifyrights.org/tha-inv-oped-2018-06-07/

46 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1630550/
community-forest-bill-passes-nla

47 https://www.mars.com/about/policies-and-practices/farmerincome
48 https://www.farmerincomelab.com/our-approach

49 https://www.rb.com/media/4258/rb_responsible_sourcing_2018.
pdf
50 รายงานโครงการพัฒนาชนบทรายไตรมาสในประเทศไทยของมูลนิธิ
เอิร์ธเวิร์ม ต่อ RB เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2019
51 https://thailand.iom.int/sites/default/files/document/
publications/TMR%20Infographic%20in%20English.pdf
52 IOM รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทยปี 2019

53 https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2137480/
thailand-says-it-trying-protect-migrant-workers-so-why-are-they
โปรดดู กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานระดับประเทศ
เกี่ยวกับวิธป
ี ฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนปี 2018
54 https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/89337/1139
12/F-1856355403/THA89337%20Eng%202.pdf
55 https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/89337/1139
12/F-1856355403/THA89337%20Eng%202.pdf
56 https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/89337/1139
12/F-1856355403/THA89337%20Eng%202.pdf
57 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานระดับประเทศเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนปี 2018
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58 IOM รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทยปี 2019

59 การสูดดมแอมโมเนียในปริมาณสูงอาจท�ำให้เกิดแผลไหม้และอาการบวม
พองในทางเดินหายใจ ปอดถูกท�ำลาย และอาจถึงแก่ชีวิตได้ สารละลาย
หรือก๊าซแอมโมเนียที่เข้มข้นอาจท�ำให้ผิวหนังไหม้และท�ำลายดวงตาอย่าง
รุนแรง้ https://www.gov.uk/government/publications/ammoniaproperties-incident-management-and-toxicology/ammoniageneral-information

60 เนื่องจากแอมโมเนียเป็นสารระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ จึงคาดว่า
ผู้ท่ีมีปฏิกิริยาไวต่อสารระคายเคืองทางเดินหายใจอื่น ๆ หรือผู้ท่ีเป็นโรคหืด
อาจได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากการสูดดมแอมโมเนียที่มีความเข้มข้น
สูง https://www.tfi.org/sites/default/files/documents/
HealthAmmoniaFINAL.pdf
61 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0
::NO::P12100_ILO_CODE:R115
62 ดูตัวอย่างหมายเหตุของโปรแกรมช่วยเหลือ ILO เกี่ยวกับที่อยูอ
่ าศัยของคน
งาน https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_116344.pdf
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www.who.int/publications/i/item/9789240006010
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เมษายน 2018 ดูท่ี: https://www.rb.com/media/3412/rbs-policyand-procedures-on-marketing-of-bms.pdf, หน้า 1

115 การประชุมมติ 69/9, ดูท่ี: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/
wha69/a69_r9-en.pdf
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116 ในอินเดีย เครือข่ายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของอินเดีย (BPNI) ซึ่ง
เป็นเครือข่ายระดับชาติขององค์กร และบุคคลที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมสุข
ภาพของแม่และเด็ก ผ่านการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูก
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117 อ่านพระราชบัญญัติอาหารและยา (พ.ศ. 2522) ฉบับภาษาอังกฤษอย่างไม่
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ทันทีทันใดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเอเชีย
120 Berkeley Media Studies Group, การส่งเสริมการตลาดแม่และเด็ก: การ
วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดนมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกผ่านสื่อ
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ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, โภชนาการสาธารณสุข: 20 (8), 1333–1342,
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ผลิตภัณฑ์ของนมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกและเด็กวัยเตาะแตะ ดูท่ี:
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ส�ำหรับเด็กอายุมากกว่า 1 ปี ดูท่ี: http://www.babymilkaction.org/
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ปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนปี 2018
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