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บทน า 

ในเดือนตลุาคม ปี พ.ศ. 2560 Pirelli ได้ออกนโยบาย ‚ยางธรรมชาติท่ียัง่ยืน‛ (ซึง่จะถูกเรียกว่า ‚นโยบาย‛ ในเอกสารฉบบันี)้ ซึง่มี
เป้าหมายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงค ามัน่สญัญาของ Pirelli ท่ีจะกระตือรือร้นในความพยายามส่งเสริม พฒันา และด าเนินนโยบายเพ่ือ
ความยัง่ยืนของยางธรรมชาตสิู่ระดบัสากล ตลอดจนรับผิดชอบตอ่หว่งโซก่ารจดัหาทัง้ระบบ 

ดงัข้อก าหนดของนโยบาย – หลกั X‚ การด าเนินนโยบาย‛ - Pirelli ได้ร่างข้อก าหนดเป็นคู่มือส าหรับด าเนินงาน (ซึง่จะเรียกว่า‚ 
คูมื่อ‛ ในเอกสารฉบบันี)้ เพ่ือให้ค าชีแ้จงเก่ียวกบัคณุค่าและแนวคิดพืน้ฐานท่ี Pirelli ได้ก าหนดไว้ในนโยบายเป็นเป้าหมาย และแรง
บนัดาลใจแก่ผู้จดัหายางธรรมชาตใิห้แก่ Pirelli ตอ่ไป  

คู่มือนีจ้ัดท าขึน้มาจากผู้ มีส่วนร่วมหลายฝ่าย การร่างนัน้เร่ิมต้นขึน้จากการปรึกษาหารือกับนักธุรกิจยางธรรมชาติท่ีเป็ นบุคคล
ส าคญัรวมถงึผู้ ร่วมด าเนินการ, เก็บข้อมลู,บุคคลท่ีสาม, ผู้ปลูกยางรายย่อย, NGOs ท้องถิ่น, สหภาพท้องถิ่นอุตสาหกรรมยาง ร่าง
คูมื่อนีไ้ด้ถกูส่งไปยงัผู้ มีส่วนร่วมในระดบัสากลเพ่ือรับความเห็นเพิ่มเตมิจากบคุคลเหล่านัน้  

วตัถปุระสงค์ของคูมื่อฉบบันี ้เพ่ือต้องการให้มัน่ใจว่าผู้จดัหาของ Pirelli นัน้จะเข้าใจถึงคณุค่าของหลกัต่างๆ เพ่ือให้การจดัหา และ
ด าเนินการไปข้างหน้าเป็นไปได้อย่างเหมาะสม  

จดุประสงค์ของคูมื่อฉบบันีค้ือเพ่ือให้แน่ใจวา่ซพัพลายเออร์หรือผู้จดัหาของ Pirelli ได้เข้าใจถงึคณุคา่ท่ีมุ่งหมาย 

โดยแตล่ะเสานัน้แสดงให้เหน็ถงึการจดัต าแหน่งเตม็รูปแบบและมุ่งมัน่ท่ีจะก้าวไปสู่การด าเนินการ 

การท างานและการปฏิบตัท่ีิเหมาะสม 

นอกเหนือไปจากนัน้ คู่มือฉบบันีก้็ได้ให้ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัแนวคิดทางด้านเทคนิคท่ีอ้างอิงไปถึง หลกันโยบาย ท่ีก าหนด แต่ยงัคงเป็น
เร่ืองพืน้ฐานท่ีเข้าใจและปรับใช้ได้ง่ายกบัทกุๆ บริบท (ตามแตล่ะท้องถิ่น, ภมูิภาคท่ีจดัหา)  

ข้อก าหนดนีอ้าจจะนอกเหนือไปจากข้อบงัคบักฎหมายท้องถิ่น แต่ยังคงเป็นไปตามข้อก าหนดสากล ถ้าหากข้อก าหนดในเอกสาร
ฉบบันีน้อกเหนือไปจากข้อก าหนดท้องถิ่น Pirelli คาดหวงัให้ผู้จดัหาปฏิบตัติามคูมื่อฉบบันี ้  

หากปฏิบตัิตามข้อก าหนดของคู่มือฉบบันีแ้ล้วเกิดข้อขัดแย้งหรือละเมิดต่อกฎหมาย, ข้อบงัคบั ทางผู้จัดหาจะต้องแจ้งต่อ Pirelli 
ทนัทีและอธิบายถงึวธีิการท่ีจะด าเนินการรับผิดชอบ  

คูมื่อฉบบันีไ้ม่ควรถกูน าไปใช้เป็นรายการตรวจสอบ แตค่วรถกูอธิบายถงึความคาดหวงัของ Pirelli ท่ีต้องการดแูลห่วงโซ่อุปทานของ
ยางธรรชาต ิดงันัน้คูมื่อนีจ้งึควรอ่านเพ่ือเป็นแนวทางเพ่ือการปฏิบตัิท่ีควรต้องกระท า  

Pirelli จะให้ความส าคญัแก่ผู้ จัดหาท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงการปฏิบตัิเต็มรูปแบบ และ Pirelli ทราบดีว่าการ
ด าเนินการในแตล่ะประเทศนัน้ใช้ระยะเวลาและกระบวนการท่ีแตกตา่งกนั Pirelli จะประเมินวธีิการ ทางเลือกหากพบว่าผู้จดัหามีวิธี
แก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกวา่ท่ีระบุไว้ตามคู่มือฉบบันี ้ท่ีต้องสอดคล้องกบัข้อก าหนดสากลและรองรับโดยนโยบายและคู่มือของ Pirelli 
(‚บทอ้างอิง‛ ในเอกสารฉบบันี)้  

Pirelli ตระหนักดีว่าคู่มือฉบบันีมี้จุดประสงค์เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งเม่ือเวลาผ่านไปการด าเนินงานจาก
ประสบการณ์จะช่วยเติมเต็มเนือ้หาหรือกฎหมายอุตสาหกรรมท่ีอาจมีการปรับเปล่ียน Pirelli จะด าเนินการตรวจสอบประจ าทกุปี
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงและจดัท าให้เป็นปัจจุบนัท่ีสุด 
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รูปแบบคู่มือ  

นโยบายของคูมื่อการใช้งานฉบบันีจ้ดัท าเป็น หลกั 12 ประการแหง่ Pirelli  

ในแตล่ะหลกันัน้ จะระบเุหตผุลท่ีอยู่เบือ้งหลงัและหลกัการพืน้ฐาน รวมถึงระดบัความคาดหวงัของหลกันัน้ๆ ในแต่ละหลกัปฏิบตัิมี
การอนมุตัโิดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในระดบัสากล ซึง่จะถูกให้ค าจ ากดัความและอธิบายตอ่ไป  

ค าแนะน าแรกตามแต่ละประเภทของการจัดหายางธรรมชาติมีไว้เพ่ือให้ท าความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินการเบือ้งต้นเพ่ือ
ขบัเคล่ือน และให้สอดคล้องกบันโยบาย หลกัปฏิบตัขิอง Pirelli  

โปรดทราบวา่ค าแนะน าแรกเหล่านีไ้ม่สามารถระบุได้ว่าเป็นข้อก าหนดสูงสุดตามนโยบายของ Pirelli เม่ือการด าเนินการแรกเร่ิมต้น
ขึน้ Pirelli คาดหวงัว่าการด าเนินการด้านการจดัหาต่อๆ ไป จะเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ สมบูรณ์และต่อเน่ือง และแน่นอนว่า
หลกัการขัน้แรกนัน้เป็นไปตามกฎระเบียบสากลท่ีสมควรอย่างยิ่งจะน ามาปฏิบตัิ และแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะด าเนินการได้ต่อไป 
ท้ายสุดจะเป็นเอกสารท่ีอนุมตัิในระดบัสากลหรือ link ท่ีเพิ่มเติมข้อมูล และแนวทางปฏิบตัิแก่ผู้ จัดหาถูกบรรจุในคู่มือเล่มนี ้ใน
ภาคผนวกของเอกสารรวมถงึรายการเอกสาร, ข้อตกลง หรือนโยบาย Pirelli ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบตัิเพ่ือความยัง่ยืนต่ออุตสาหกรรม
ยางธรรมชาต ิและส่วนสดุท้ายของภาคผนวกจะรวบรวมค าจ ากดัความของค าตา่งๆ ท่ีใช้ในเอกสารเล่มนี ้  
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ขอบเขต  

เนือ้หาในคูมื่อ Pirelli เล่มนีค้รอบคลมุทัง้ ระบบหว่งโซจ่ดัหาซึง่ยางธรรมชาติ ตัง้แต่ ผู้ปลูกยาง (ไม่ว่าจะเป็นในพืน้ท่ีปลูกขนาดไหน) 
ไปจนถึงผู้ด าเนินการ รวมทัง้รายเล็กหรือในอุตสาหกรรมการเพาะปลูก, คนกลาง  พ่อค้า, ท้องถิ่นหรือผู้ ค้าระหว่างประเทศ และ
โรงงานแปรรูปยาง 

แผนภูมิด้านล่างนีเ้ป็นการอธิบายความซบัซ้อนของกระบวนการจัดหายางธรรมชาติ ท่ีถูกใช้ในการจัดหายางของ Pirelli ในทุกๆ 
ภมูิภาค  

Pirelli เรามองตวัเองเป็นผู้ ท่ีอยู่ปลายน า้ของห่วงโซ่เฉกเช่นเดียวกบัผู้บริโภคหรือผู้ซือ้ยางธรรมชาติ  (ไม่ใช่เจ้าของสวนหรือโรงงาน
แปรรูป)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smallholder (SH) ผู้ประกอบการรายย่อย: จ านวน 50 เฮกต้าร์ (1 เฮกตาร์ = 10,000 ตร.ม.)   
Farmer เกษตกร: ช่วยงานผู้ ถือครองที่ดนิรายย่อยในการเกษตร, เก็บเก่ียว หรืออาจเป็นการขาย  
Collector ผู้รวบรวม: รวบรวมยางจากกลุ่มของรายย่อย โดยจะเป็นผู้น าและตดัสินใจในการขาย   

* เสนอบริการขนส่งแก่รายย่อย  
* เสนอบริการด้านการเงินแก่รายย่อยและเกษตรกร  
* เป็นแหล่งข้อมลู > ทกุการซือ้ขายต้องท าการตรวจสอบเอกสาร น า้หนกั  

* น าสิ่งเจือปน สิ่งปนเปือ้นออก ผ่านกระบวนการล้าง, 
ตากแห้ง และบดละเอียด  
* จดัเตรียมยางธรรมชาตเิพ่ือขายต่อผู้ผลิตยางรถยนต์   

* เป็นคนกลางด้านการค้า การเงิน 
และอาจไม่ได้ยุ่งเก่ียวกบัตวัยาง  

ผู้ใช้ยางธรรมชาติ
เพ่ือผลิตยาง
รถยนต์คณุภาพสงู  

ผู้ด าเนินการอาจขาย
โดยตรงแก่ Pirelli   

รายย่อยอาจขาย
โดยตรงแก่ผู้ด าเนินการ   
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หน้าที่และความรับผิดชอบ  

Pirelli คาดหวงัวา่ผู้จดัหาทกุท่าน – รายปัจจบุนัหรือผู้จดัหาใหม่ ปฏิบตัดิงันี:้  

- ด าเนนิการบริหาร จดัการให้เป็นไปตามหลกัตา่งๆ, คณุคา่ และข้อปฏิบตั ิแนวคดิท่ีระบอุยู่ในคูมื่อของ Pirelli ฉบบันี ้ 
- ส่งตอ่หลกัการและควบคมุผู้ผลิตรายย่อยของทา่นให้ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามคูมื่อนี ้  

Pirelli ทราบดีวา่การท างานให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องเพ่ือความยัง่ยืนนี ้ทางผู้จดัหาและผู้ด าเนินรายย่อยอ่ืนๆ อาจจะต้องใช้เวลาใน
การด าเนินงานยาวนาน ดงันัน้ผู้จดัหาจงึควรมีแผนการและท าการก าหนดช่วงเวลา 

การพฒันาและด าเนิการตามแผนช่วงเวลานัน้เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าเป็นไปซึง่ความเข้าใจและด าเนินการอย่างถูกต้องเพ่ืออุตสาหกรรม
ยางธรรมชาตท่ีิยัง่ยืนและเกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย กระบวนการท างานนีย้งัส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความโปร่งใสอีกด้วย  

แผนการของผู้ จัดหาควรมีข้อบรรทัดฐาน, ติดตามการด าเนินการพร้อมหลักฐาน, การวดัผล รวมถึงควรท่ีจะช่วยคนกลางและ
เกษตรกรในการสร้างแผนของตนเองอีกด้วย  

ผู้จดัหาของ Pirelli ควรท่ีจะ: 

- ระบแุหล่งท่ีมาของยางธรรมชาต ิแหล่งซือ้, กระบานการท่ีเกิดขึน้ 
- ติดตามถึงแหล่งท่ีมา หมู่บ้านนัน้เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพ และค านึงถึงปริมาณการซือ้ขายจาก

แหล่งท่ีมาเฉพาะนีใ้นอนาคต  
- วเิคราะห์ช่องวา่งของการด าเนินการตามคูมื่อนีก้บัผู้จดัหา ประเมินการปฏิบตัวิา่เป็นไปตามข้อบงัคบัของคูมื่อหรือไม่  
- จดัล าดบัความส าคญัท่ีได้รับมาจากการวิเคราะห์ช่องว่างนัน้ๆ เช่น ผลกระทบต่อทรัพยากรน า้ หรือมนษุย์ หรือกระทบ

เก่ียวกบัการผลิตท่ีเป็นวงกว้าง 
- ระบกุารด าเนินการท่ีจะมาช่วยแก้ปัญหาช่องว่างนัน้ๆ ตามความส าคญั, ระยะเวลา และทรัพยากรที่ต้องใช้  
- แบง่ปันแผนการณ์ช่วงเวลานีแ้ก่ Pirelli ด้วยความโปร่งใส  
- ลงมือด าเนินการและควบคมุผลลพัธ์ หรือผลกระทบท่ีเกิด 
- รายงานตอ่ Pirelli ให้รับทราบและทบทวนแผนการณ์  

Pirelli จะร่วมมือกบัผู้จดัหาเพ่ือให้แน่ใจได้วา่การด าเนินงาน ตรงจดุ และจะคอยตรวจสอบวา่เป็นไปตามทศิทางของนโยบายหรือไม่  

หากพบหลกัฐานวา่ผู้จดัหาไม่ด าเนินการตามนโยบายเพ่ือยางธรรมชาติท่ียัง่ยืนของ Pirelli หรือปฏิเสธท่ีจะท าแผน หรือล้มเหลวใน
การด าเนินตามแผน การกระท าเหล่านีอ้าจน าไปสู่การพิจารณาเพิกถอนหรือกระทบความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั Pirelli  

หากพบการฝ่าฝืนเกิดขึน้ (รวมถงึการกระท าท่ีเกิดจากบริษัทลกู, หรือเคลือข่ายบริษัทท่ีเป็นผู้จดัหาให้แก่ Pirelli) ท่ีรุนแรงและชดัเจน 
Pirelli จะด าเนินการไปในทิศทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในขัน้ท่ี 1 โดยค านึงถึงความเช่ือมัน่และจากการปฏิบตัิท่ีผ่านมาโดยจะไม่ได้เพิก
ถอนในทนัที เน่ืองจาก Pirelli นัน้เช่ือว่าการทุ่มเทเพ่ือสร้างวฒันธรรมเหล่านีน้ัน้ต้องค่อยๆ ด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้จดัหานัน้จะต้องให้ค ามัน่และเตม็ใจท่ีจะด าเนินการแก้ไข, วเิคราะห์ปัญหา รูร่ัวท่ีขดัตอ่นโยบายของ Pirelli นี ้ 
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Pirelli เตม็ใจท่ีจะสนบัสนนุให้การด าเนินนโยบายนีเ้ป็นไปตามแนวทางระยะยาว การให้สญัญาท่ีจะร่วมด าเนินการให้เป็นรูปธรรม
ช่วยหาทางออกในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมและรับผิดชอบตอ่สงัคมผู้ผลิตยางตอ่ไป 

Pirelli จะแบง่ปันแผนการณ์, แผนขัน้ตอนการด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง และจะจดัท าเวปไซด์เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูเหล่านี ้
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คู่มือ  

i. ใส่ใจผูค้น  

ปกป้องสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมสภาพการท างานที่เหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผล 

แรงงานนัน้ถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัต่อองค์กรและการด าเนินงานในระยะยาว แรงงานเหล่านี ล้้วนมีความสามารถด้านเทคนิคท่ี
จ าเพาะและตรงตามความต้องการของคู่มือเล่มนี ้พวกเขายงัเป็นส่วนช่วยให้องค์กรด าเนินงานและสร้างผลก าไรให้แก่องค์กร หาก
แรงงานนัน้พึงพอใจในการท างานซึ่งหมายถึงการสร้างงานท่ีดีให้แก่องค์กรและยังช่วยให้เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเติบโตอย่าง
ยั่งยืน น่ีจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญยิ่งท่ีแรงงานนัน้ต้องได้รับการปฏิบัติ , ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม เป็นไปตามหลักสิทธิ
มนษุยชน ปกป้องแรงงานจากอนัตรายด้านสขุภาพ, ความปลอดภยั   

 

 

 

 

 

 

เคารพต่อหลกัสิทธิมนษุยชนสากลและปกป้องแรงงานจากปัญหาด้าน สขุภาพ, ความปลอดภยั และสวสัดิการ ซ่ึงถือเป็นเร่ือง
พ้ินฐานทีไ่ม่สามารถจะต่อรองได ้ 

Pirelli คาดหวงัใหผู้ที้มี่ส่วนร่วมทกุท่าน:  

- ใชม้าตราฐานทีสู่งเพือ่ป้องกนั, ประเมินและจดัการกบัสขุภาพและความเสีย่งของผูป้ระกอบอาชีพ  
- หลีกเลี่ยงการเหยียดในประเด็นเร่ือง เพศ, สถานะคู่ครอง, รสนิยมทางเพศ, ศาสนาหรือความเชือ่ดา้นการเมือง, การ

เป็นสมาชิกกลุ่มองค์กร, เชือ้ชาติ, ชนชาติ, อาย,ุ พืน้ภูมิหรือสถานะทางสงัคม หรือความไม่พร้อมทางดา้นจิตใจ  
- ส่งเสริมใหมี้สภาวะการท างานที่เพียงพอ รวมถึงสญัญาจ้างงาน, ค่าจ้างทีเ่หมาะสม อย่างนอ้ยทีส่ดุควรเทียบเท่า

ค่าจ้างขัน้ต ่าของประเทศอื่นทีเ่ป็นงานประเภทเดียวกนั, เวลาการท างานทีย่ติุธรรม, เสรีภาพในการรวมกลุ่มจดัตัง้หรือ
เข้าร่วมสหภาพแรงงานเพือ่เจรจาต่อรองในระดบับนหรือสิทธิตามกฎหมายประเทศหรือกฎหมายสากล, สนบัสนนุให้
เข้าถึงทรัพยากรทีส่ าคญัและเพียงพอต่อการด ารงชีวิตตามข้อบงัตบัขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที ่10  

- ไม่เพิกเฉยต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชแ้รงงานเด็ก, ไม่บงัคบัขู่เช็ญหรือแรงงานรูปแบบใดๆ ทีเ่ป็นการ
ละเมิด บงัคบัจิตใจหรือทางกายภาพต่อแรงงานโดยตรงและแรงงานที่มีการจ้างงานตลอดทัง้ระบบ  

ความคาดหวงัเหล่านีมี้การกล่าวทีช่ดัเจนอยู่ในเอกสารอ้างอิงระดบันานาชาติทีถู่กน ามาใชโ้ดย Pirelli (ภาคผนวก)    
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หลักการ 

Pirelli นัน้คาดหวงัให้ผู้ ท่ีมีส่วนร่วมทกุท่านปฏิบตัิตามข้อแนะน าและหลกัการตามองค์การสหประชาชาติเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ
และสิทธิมนษุยชน2 เช่นเดียวกบัหลกัของ องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ดงัรายการด้านล่างนี ้  

หลกัการนีใ้ห้ใช้กบัแรงงานทกุๆ คนในสถานท่ีท างาน รวมถงึผู้ท างานเป็นกะตามสญัญา, ไม่เป็นทางการ, ชัว่คราว, แรงงานข้ามชาติ
และครอบครัวขอบแรงงาน องค์กรเราคาดหวงัวา่ผู้ รับช่วงงานตอ่จะเคารพเช่นเดียวกบัท่ีองค์กรเราคาดหวงั  

 อนสุญัญาและความคาดหวงัเหล่านีมี้รายละเอียดเพิ่มเตมิ: 

- อนสุญัญาว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิ   
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); 

-   อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิในการจดัระเบียบและการเจรจาตอ่รองร่วมกนั 

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98); 

-  อนสุญัญาบงัคบัแรงงาน 
Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); 

-  อนสุญัญาว่าด้วยการยกเลิกบงัคบัแรงงาน 
Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); 

-  อนสุญัญาว่าด้วยเร่ืองอายขุัน้ต ่า 
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); 

-  อนสุญัญาว่าด้วยรูปแบบความเลวร้ายของแรงงานเดก็ 

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182); 

-  อนสุญัญาว่าด้วยอตัราบงัคบัคา่จ้างขัน้ต ่า 
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131); 

-  อนสุญัญาว่าด้วยอตัราคา่ตอบแทนท่ีเทา่เทียม  
Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); 

-  อนสุญัญาว่าด้วยเร่ืองการแบง่แยก (การจ้างงานและอาชีพ) 
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111); 

-  อนสุญัญาว่าด้วยเร่ืองสขุภาพในการเกษตรกรรม 

Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184); 

-  อนสุญัญาว่าด้วยเร่ืองการเพาะปลูก  
Plantations Convention, 1958 (No. 110). 

 

การปกป้องแรงงานและครอบครัวจากการถูกละเมิดสิทธิมนษุยชนและส่งเสริมให้ได้รับการปฏิบตัิและดแูลในสภาพท่ีเหมาะสมถือ
เป็นความรับผิดชอบขององค์กรท่ีจะจดัการ ความเคารพในหลกัการเป็นสิ่งท่ีองค์กรคาดหวงัจากทกุๆ ผู้ มีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามใน
ธุรกิจเกษตรกรรมขนาดเล็กความคาดหวงัถงึสิทธิของแรงงานอาจจ าเป็นท่ีต้องปรับเปล่ียน บางประเด็นเช่นแรงงานเด็กหรือแรงงาน
ท่ีมีข้อผกูมดัและสถานท่ีท างานท่ีปลอดภยัต้องไม่ถูกมองข้าม มากไปกว่านัน้ และเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสุดคือเกษตรกรต้องเต็มใจท่ีจะ
ปรับปรุงการปฏิบตังิานของตนให้เกิดประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางของตนเอง  

 

 

 

 
2 - https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

ก. ความคุ้มครองสุขภาพและ
ความปลอดภยัของแรงงาน  

 - คนงานได้รับความคุ้มครองจากการเผชิญต่ออนัตราย
ท่ีอาจเส่ียงต่อการบาดเจ็บถาวร, ความเจ็บป่วย หรือ
เสียชีวติ 

- กิจการท่ีอาจเกิดความเส่ียงดงักล่าวและมาตราการ
ป้องกันความเส่ียงจากการบาดเจ็บนีร้วมถึง (ไม่ได้
ละเอียดถ่ีถ้วน)  
 การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ท่ี

เหมาะสม และต้องได้รับการจดัหามาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และต้องได้รับการอบรมการใช้งานท่ี
ถกูต้องเหมาะสม  

 คนงานทกุคนได้รับการประกนัอบุตัเิหต ุ  
 คนงานต้องได้เข้าถึงน า้ดื่มได้และสิ่งอ านวย

ความสะดวกด้านสขุอนามยั                  

- มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมนัน้ปลอดภัยต่อ
คนงาน  

- คนงานต้องได้รับอุปกรณ์ป้องกนัตวัส่วน
บุคคล (PPE) อย่างครบถ้วน เพียงพอ 
และได้รับการอบรมถึงการใช้งาน ความ
เหมาะสมของอปุกรณ์ PPE ขึน้อยู่กบังาน
ได้บุคคลนัน้ปฏิบตัิ (เช่น ถูกงูกัด, สูดดม
สารเคมี, เข้าตา หรือสารมนึเมา เป็นต้น)  

-  คนงานต้องได้เข้าถึงน า้ดื่มได้และสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านสขุอนามยั 

 

อ้างอิงถึงข้อตกลงองค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ รายละเอียดและความคาดหวงั  
- Safety and Health in Agriculture 
Convention, 2001 (No. 184); 
- Plantations Convention, 1958 (No. 
110). 
ข้ อมูล เพิ่ ม เติมและ เทค นิค ข้อแนะน า
สามารถเรียกดไูด้จาก 
- Health and safety; 
- Sample – Workers training plan. 
ข้อแนะน าเพิ่มเติมดูได้จาก ข้อแนะน า TFT 
ส าหรับแรงงานในการเพาะปลูกปาล์มน า้มนั 
‚Respect for workers –palm oil 
Guidelines for sites‛ หรือ‚New 
principles and guidance for 
responsible palm oil production‛ โดย 
Humanity United  

ข. กิจการนัน้ต้องระบุแรงงาน
ทัง้หมดในการด าเนินงาน 

แ ร ง ง าน ในค ร อบค รั ว  ( Family 
labour) เกิดขึน้ได้ สอง กรณี:  
- เม่ือสมาชิกในครอบครัวให้การ
สนับสนุนหรือมีส่วนช่วยงานแก่
บุคคลใดคนหนึ่งในครอบครัว ใน
งานของบคุคลอ่ืน 

- กิจการนัน้ต้องระบุและบันทึกเป็นเอกสารทุกคนท่ี
ร่วมงานด้วย รวมถึงแรงงานแบบกะสัญญา, ไม่เป็น
ทางการ, แรงงานชัว่คราว, ผู้ รับช่วงต่อ, แรงงานข้าม
ชาตแิละครอบครัว ซึง่อย่างน้อยต้องระบุได้ถึงช่ือ, วนั 
เดือน ปีเกิด, ท่ีอยู่ และเลขประจ าตวัประชาชน 

- ไม่อนญุาตให้ใช้แรงงานครอบครัว 

- ถ้าเป็นการใช้แรงงานภายนอก จะต้อง
ระบุเป็นเอกสาร ซึ่งรายละเอียดคือ ช่ือ, 
วนั เดือน ปีเกิด, ท่ีอยู่ และเลขประจ าตวั
ประชาชน  

- ทุกๆ แรงงานในครอบครัวควรมีการระบุ
และบนัทกึเป็นเอกสาร  

รายละเอียดแนวทางเพิ่มเตมิ (TFT 
guidelines) ส าหรับแรงงานในการ
เพาะปลกูปาล์มน า้มนั “Respect for 
workers –palm oil Guidelines for sites” 
หรือ “New principles and 
guidance for responsible palm oil 
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

- เม่ือสมาชิกในครอบครัวให้การ
สนับสนุนหรือมีส่วนช่วยงานแก่
บุคคลใดคนหนึ่งในครอบครัว ใน
งานของสมาชิกในครอบครัว   

คนงานข้างนอก (External worker
คือบุคคลท่ีได้รับค่าจ้างรายบุคคล
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือตอบ
แทนจากการท างาน 

 
 

production” โดย Humanity United 
 

ค. กิจการนัน้ต้องปฏิบัติต่อ
แรงงานทุกคนด้วยความ
เทา่เทียม  

การแบ่งแยก เลือกปฏิบัติ หรือตัง้
ข้อก าหนดท่ีมาจากเชือ้ชาติ, สีผิว, 
เชือ้สายหรือเผ่าพนัธุ์หรือชาติพันธุ์ , 
เพศ ,  ศ าสนา ,  ค วาม เห็ นทาง
การเมือง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกิด
ความ ไม่ เ ท่ า เ ที ยม  เ สมอภาค 
เสรีภาพตอ่แรงงานในด้านการเมือง, 
เศรษฐกิจ, สังคม, วัฒนธรรมหรือ
อ่ืนๆ ตอ่การใช้ชีวติ3 

- ไม่แบ่งแยก เพศ, สถานะการสมรส, รสนิยมทางเพศ, 
ศาสนา, ความเห็นด้านการเมือง, การเป็นสมาชิก
องค์กร, เชือ้ชาติ, เผ่าพันธุ์, อายุ, ภูมิหลงัหรือสถานะ
ทางสงัคม, สภาพความไม่พร้อมทางกายและจิคใจ  

- ให้โอกาสที่เสมอภาคในการเล่ือนต าแหน่ง, การเรียนรู้ 
และผลตอบแทน  

- ไม่ใช้ความรุนแรง,  ข่มขู่ต่อร่างกายและจิตใจใน
สถานท่ีท างาน  

- ป้องกันการกระท าท่ีต่อต้านกฎหมายหรือการเลือก
ปฏิบตัท่ีิผิดจรรยาบรรณเช่น ยินยอมให้มีการระบุเร่ือง
ล่วงละเมิดใดๆ ในองค์กร  

- กิจการต้องระบุถึงผู้ ด้วยโอกาส (ผู้ หญิง, เยาวชน, ผู้
พิการ, ผู้ตัง้ครรภ์, ผู้ ช่วยแรงงาน ฯลฯ) และโอกาสท่ี
เทา่เทียมทีพ่วกเขาจะได้รับ   

- ต้องไม่มีการเหยียด ที่เก่ียวกบั เชือ้ชาติ, สี
ผิว, เพศ, ศาสนาและความเห็นทางการ
เมือง, ชนชาตแิละเผ่าพนัธุ์ 

เป็นไปตามองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) ดงัรายละเอียด:  
- Equal Remuneration Convention, 
1951 (No. 100); 
- Discrimination (Employment and 
Occupation) Convention, 1958 (No. 
111). 
ข้อมลูเพิ่มเตมิและเทคนิคข้อแนะน า
สามารถเรียกดไูด้จาก 
- Harassment and abuse; 
- Sample – sexual harassment policy; 
- Respect for diversity. 
ข้อแนะน าเพิ่มเตมิดไูด้จาก ข้อแนะน า TFT 
ส าหรับแรงงานในการเพาะปลกูปาล์มน า้มนั 
‚Respect for workers –palm oil 

3 – ค าจ ากดัความโดย UNESCO http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/discrimination/ 

 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/discrimination/
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

Guidelines for sites‛ หรือ‚New 
principles and guidance for 
responsible palm oil production‛ โดย 
Humanity United 

ง. เ ค า ร พ ใ น สิ ท ธิ  ค ว า ม
เ ป็ น อ ยู่ ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน  

การใช้แรงงานเดก็นบัเป็นการกีดกนั
ให้เด็กได้เติบโตตามพัฒนาการ ซึ่ง
เ ป็นสิ่ ง อันตรายต่อการพัฒนา
ทางด้านร่างกายและจิตใจ  
แรงงานเยาวชน คือแรงงานท่ีมีอายุ
ขัน้ต ่าตามกฎหมายท่ี 18 ปี  
สถานท่ีท างานท่ีเป็นอันตราย คือ
สถานท่ีอาจน าไปสู่สถานการณ์ท่ี
กระทบตอ่สุขภาพ, ความปลอดภยั, 
ศีลธรรมของเดก็และเยาวชน 

- กิจการไม่ใช้แรงงานเดก็ในการท างานและต้องป้องกนั
ด้วยวธีิการท่ีเหมาะสมเช่น การบนัทกึ วนั เดือน ปีเกิด
เป็นเอกสาร  

- ส่งเสริมสุขอนามัยของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ
เ ร่ืองการศึกษาและสุขภาพ เยาวชนจะต้องไม่
เบียดเบียนการเรียน 

- ถ้าแรงงานเยาวชนได้เข้าสู่กิจการ ต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยและการท างานท่ีเหมาะสม เช่น ไม่ยกของ
หนกัหรือการท างานท่ีอนัตราย  

- อายุของแรงงานขัน้ต ่า ต้องเป็นตามข้อก าหนดของ
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) อนสุญัญา 138 
หรือกฎหมายประเทศนัน้ๆ ซึง่ต้องระบุอายุขัน้ต ่าของ
แรงงาน 

- ไม่จ้างงานเดก็  
- ถ้าเด็กช่วยเหลือครอบครับในการท างาน 
จะต้องไม่เบียดเบียนการเรียนในโรงเรียน
เพ่ือมาท างาน  

- แรงงานเยาวชนจะต้องไม่ยกของหนกัหรือ
ท างานท่ีอนัตราย  

- การจ้างงานเยาวชนจะต้องไม่เบียดเบียน
ความสนใจในการเรียน 

- เดก็จะต้องได้รับการศกึษาและสุขอนามยั
ท่ีดี  

เป็นไปตามองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) ดงัรายละเอียด:  
- Minimum Age Convention, 1973 (No. 
138); 
- Worst Forms of Child Labour 
Convention, 1999 (No. 182). 
ข้อมลูเพิ่มเตมิและเทคนิคข้อแนะน า
สามารถเรียกดไูด้จาก 
- Child labour; 
- Sample – No child labour policy. 
ข้อแนะน าเพิ่มเตมิดไูด้จาก ข้อแนะน า TFT 
ส าหรับแรงงานในการเพาะปลกูปาล์มน า้มนั 
‚Respect for workers –palm oil 
Guidelines for sites‛ หรือ‚New 
principles and guidance for 
responsible palm oil production‛ โดย 
Humanity United 

จ. ไม่มีการบังคับหรือพันธะ
แรงงาน 

แรงงานภาคบงัคับท างานหมายถึง
สถานการณ์ท่ีมีการบงัคับ ข่มขู่ ใช้

- แรงงานภาคบงัคบัหรือพนัธะแรงงาน หรือแรงงานทาส
ต้องไม่มี กระบวนการตรวจสอบท่ีเหมาะสมต้องถูกใช้

- แ ร ง ง าน ต้ อ ง มี อิ ส ร ะ ใ นกา ร เ ข้ า ถึ ง 
ทรัพย์สิน และเอกสารของพวกเขาได้

เป็นไปตามองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) ดงัรายละเอียด:  
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

ความรุนแรง อาจหมายถึงท างานใช้
หนี ้คกุคาม ข่มขู่ท่ีจะแจ้งยกเลิกการ
อยู่อาศยั การเข้าเมืองตอ่รัฐ  
การบงัคบัใช้แรงงาน ถือเป็นการใช้
งานทาสในปัจจุบนัโดยพันธนาการ
หนีส้ิน และนบัเป็นการค้ามนุษย์ใน
แง่ของกฎหมาย โดยการตีความ
การค้ามนุษย์นัน้จะถูกระบุโดย
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO)4 

เพ่ือตรวจสอบ  
- กิจการนัน้ต้องมั่นใจว่าไม่มีการค้ามนุษย์เกิดขึน้ หาก
ตรวจพบต้องด าเนินการช่วยเหลือปลดปล่อยในทนัที 

- กิจการต้องมัน่ใจวา่แรงงานได้รับอิสระอย่างเต็มท่ี เช่น
เอกสารยินยันตัวต้องไม่ถูกเก็บไว้ท่ีนายจ้างหรือ
ตวัแทนใดๆ และแรงงานต้องเข้าถึงเอกสารของพวก
เขาได้ตลอดเวลาอย่างไม่มีเง่ือนไข  

ตลอดเวลาอย่างไม่มีเง่ือนไข  - Forced Labour Convention, 1930 (No. 
29); 
- Abolition of Forced Labour 
Convention, 1957 (No. 105). 
ข้อมลูเพิ่มเตมิและเทคนิคข้อแนะน า
สามารถเรียกดไูด้จาก 
- Forced and bounded labour; 
- Sample – Employment policy. 
ข้อแนะน าเพิ่มเตมิดไูด้จาก ข้อแนะน า TFT 
ส าหรับแรงงานในการเพาะปลกูปาล์มน า้มนั 
‚Respect for workers –palm oil 
Guidelines for sites‛ หรือ‚New 
principles and guidance for 
responsible palm oil production‛ โดย 
Humanity United 

ฉ. ก า ร ป ฏิ บั ติ ท า ง ด้ า น
จริยธรรมอย่างเหมาะสม 

จริยธรรม กล่าวอ้างถึง องค์กรท่ีมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลุกับสิ่ง ท่ี
ตัง้ใจ, ป้องกัน, บรรเทา และ
ต้องการท่ีจะระบุถึงผลกระทบจาก
การด าเนินงานต่อสิทธิมนุษยชน 
กระบวนการนัน้ควรรวมถึงประเมิน
จากสิ่ง ท่ีเกิดขึน้จริงและโอกาสท่ี
อาจจะไปกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 

- กิจการต้องด าเ นินการจัดหาแรงงานด้วยความ
ยตุธิรรม, โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายก าหนด  

- ต้องไม่มีคา่บริการจดัหางาน  
- แรงงานทกุคนต้องรับทราบเง่ือนไขการจ้างงาน, สิ่งท่ี
พวกเขาต้องท า และการค านวณคา่จ้างที่จะได้รับ 

- ผู้ ว่าจ้างต้องมอบสัญญาจ้างงานแก่แรงงานซึ่ง เป็น
ภาษาท่ีอธิบายเข้าใจได้ง่าย และไม่คลุมเคลือ เป็นไป
ตามกฎหมายก าหนด  

- แรงงานทุกคนต้องรับทราบเง่ือนไขการ
จ้างงาน, สิ่งท่ีพวกเขาต้องท า และการ
ค านวณคา่จ้างที่จะได้รับ 

- ผู้ ว่า จ้างต้องมอบสัญญาจ้างงานแก่
แรงงานซึ่งเป็นภาษาท่ีอธิบายเข้าใจได้
ง่ าย  และ ไม่คลุม เค ลือ  เ ป็น ไปตาม
กฎหมายก าหนด รวมถึงระยะเวลา
สญัญาขัน้ต ่า, ชัว่โมงการท างาน, การพกั 

เป็นไปตามองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) ดงัรายละเอียด:  
- Plantations Convention, 1958 (No. 
110). 
ข้อมลูเพิ่มเตมิและเทคนิคข้อแนะน า
สามารถเรียกดไูด้จาก 
- Employment contracts; 
- Sample – Employment contract. 

4 – ค าจ ากดัความโดย ILO  
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS_237569/lang--en/index.htm 
 

 

http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS_237569/lang--en/index.htm
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

บู ร ณ า ก า ร  ติ ด ต า ม ผ ล วิ จั ย 
ตอบสนองและส่ือสารว่าจะแก้ไข
ผลกระทบนัน้อย่างไร 
ตัวแทนจัดหางาน หมายถึงการ
บริการจดัหางานทัง้จากภาครัฐและ
ตัวแทนเอกชน และทุกๆ ตัวแทน 
คนกลาง ท่ีมีส่วนในการบริการ
จดัหาแรงงาน 

- การจ้างงานโดยตรงเป็นสิ่ง ท่ีต้องการ แต่ถ้าผ่าน
ตัวแทนต้องเป็นไปตามจริยธรรมและกฎหมายซึ่ง
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศก านด  

และการค านวณคา่จ้าง  ข้อแนะน าเพิ่มเตมิดไูด้จาก:  
- the ILO Fair recruitment principles 
and operating guidelines; 
- ข้อแนะน า TFT ส าหรับแรงงานในการ
เพาะปลกูปาล์มน า้มนั ‚Respect for 
workers –palm oil Guidelines for sites‛ 
- ใน ‚New principles and guidance for 
responsible palm oil production‛ โดย 
Humanity United 

ช. ค่ า จ้ า ง ,  ผ ลตอบแทน , 
ชั่วโมงการท างานและการ
ท างานล่วงเวลา อย่างน้อย
ต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

ค่าจ้างขัน้ต ่าหมายถึงค่าจ้างท่ีจ่าย
ต ่าสุดตามท่ีกฎหมายหรือสัญญา
พิเศษก าหนด  
ใบแจ้งการจ่ายเงินจะถูกจ่ายให้แก่
พนักงานท่ีได้รับค่าจ้างซึ่งต้องระบุ
ชดัเจนถงึผู้ รับ จ านวนเงินได้และเงิน
หกั  

- กิจการต้องปฏิบตัติามอย่างน้อยมาตราฐานขัน้ต ่าของ
กฎหมายแรงงาน รวมถึงเร่ืองค่าจ้าง, ค่าล่วงเวลา, 
ชั่วโมงการท างาน, ชั่วโมงการท างานล่วงเวลา และ
ผลประโยชน์  

- ชัว่โมงการท างานล่วงเวลาต้องเป็นไปด้วยความสมคัร
ใจและต้องถกูบนัทกึ  

- แรงงานทกุคนควรได้รับวนัหยุด อย่างต ่า 1 วนั ต่อวนั
ท างาน 6 วนั  

- ค่าจ้าง, เงินท่ีถูกหกั ต้องโปร่งใส และแจ้งให้แรงงาน
รับทราบล่วงหน้า  

- กิจการต้องมีบันทึกเอกสาร ชั่วโมงการท างาน การ
จ่ายเงิน และแรงงานจะต้องได้รับใบแจ้งการจ่ายเงิน 

- แรงงานท่ีต้องได้รับรายได้ขัน้ต ่า แต่ไม่
สามารถรับเงินตามท่ีก าหนดขัน้ต ่าได้โดย
มีสาเหตจุากปัจจยัภายนอก (นอกฤดกูาล
, ราคาตลาด, การระบาดของศัตรูพืช) 
กิจการนัน้ต้องช่วยเหลือแรงงานด้วย
แนวทางอ่ืนๆ เพ่ือให้แรงงานได้ซึ่งค่าแรง
ขัน้ต ่า  

- การจ่ายเงินเดือนหรือเงินล่วงหน้านัน้ต้อง
โปร่งใสและมีเอกสารยืนยนั  

- ชั่วโมงการท างานและชั่วโมงการท างาน
ล่วงเวลาควรจะมีการบนัทกึเป็นเอกสาร  

เป็นไปตามองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) ดงัรายละเอียด 
- Minimum Wage Fixing Convention, 
1970 (No. 131); 
- Equal Remuneration Convention, 
1951 (No. 100); 
- Discrimination (Employment and 
Occupation) Convention, 1958 (No. 
111); 
- Plantations Convention, 1958 (No. 
110). 
ข้อมลูเพิ่มเตมิและเทคนิคข้อแนะน า
สามารถเรียกดไูด้จาก 
- Wages and working hours; 
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

- Sample: Monthly payroll, pay slip, 
attendance register. 
ข้อแนะน าเพิ่มเตมิดไูด้จาก:  
- ข้อแนะน า TFT ส าหรับแรงงานในการ
เพาะปลกูปาล์มน า้มนั ‚Respect for 
workers –palm oil Guidelines for sites‛ 
- ใน ‚New principles and guidance for 
responsible palm oil production‛ โดย 
Humanity United 

ซ. มีความชัดเจน โปร่ งใส 
แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง
ก ร ะบวนกา ร ท่ี ถู ก ต้ อ ง 
ยตุธิรรม 

การเข้าถึงกระบวนการท่ีถูกต้อง 
ยุติธรรม หมายถึงการคืนสิทธ์ิหรือ
ป้องกันหรือการขอรับการชดเชย
จากความผิดพลาด  

- กิจการนัน้ต้องมั่นใจได้ว่า แรงงานในทุกๆ ระดับได้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมท่ีน่าเช่ือถือและโปร่งใส มี
กลไกการร้องทกุข์ท่ีไม่ต้องกลวัการถูกลงโทษหรือเลิก
จ้าง  

- มีระบบท่ีอนุญาติให้แรงงานส่ือสารกับเพ่ือนร่วมงาน
อ่ืนๆ ได้อย่างมัน่ใจในแบบท่ีพวกเขาเข้าใจมนั 

-  แรงงานตระหนกัถงึสิทธิตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของ Pirelli ของพวกเขาเอง   

- กิจการนัน้ควรแน่ใจได้ว่าแรงงานทุกคน
เข้าใจสิทธิของตนตามกฎหมายและมี
สิทธิท่ีจะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมผ่าน
การท่ีพวกเขาได้เข้าร่วมกบัองค์กรภาครัฐ
หรือสหภาพแรงงาน  

ข้อมลูเพิ่มเตมิและเทคนิคข้อแนะน า
สามารถเรียกดไูด้จาก 
- Access to remedy 
- Sample: Grievance policy, grievance 
management procedure, grievance 
record 
ข้อแนะน าเพิ่มเตมิดไูด้จาก:  
- ข้อแนะน า TFT ส าหรับแรงงานในการ
เพาะปลกูปาล์มน า้มนั ‚Respect for 
workers –palm oil Guidelines for sites‛ 
- ใน ‚New principles and guidance for 
responsible palm oil production‛ โดย 
Humanity United 
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

ฌ. ท่ีพัก ท่ีปลอดภัยและถูก
สขุลกัษณะ  

ท่ีพักท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
คือมีจ านวนเพียงพอ เหมาะสม และ
สภาพแวดล้อม ท่ีเหมาะแก่การ
ด ารงชีวติ5 

- กิจการนัน้ต้องให้ท่ีพักท่ีปลอดภัยแก่แรงงาน, ถูก
สุขลักษณะ และสภาพแวดล้อมต้องเป็นท่ียอมรับได้ 
(ตามระเบียบของ ILO ว่าด้วยเร่ืองบ้านพักแรงงานท่ี
แนะน า, 1961, No. 115)  

- ท่ีพักจัดให้เป็น ส าหรับครอบครัว, ส าหรับผู้หญิงโสด 
และ ผู้ชายโสด  

- กิจการไม่ควรเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายจากแรงงาน 

- กิจการนัน้ต้องให้ ท่ีพักท่ีปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ และแยกประเภท ส าหรับ 
ครอบครัว, หญิงโสด และชายโสด  

- ท่ีพักต้องแยกมาจากพืน้ท่ีท างานหรือ
พืน้ท่ีเก็บของ และต้องมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้ 

เป็นไปตามองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) ดงัรายละเอียด 
- Safety and Health in Agriculture 
Convention, 2001 (No. 184); 
- Plantations Convention, 1958 (No. 
110). 
ข้อแนะน าเพิ่มเตมิดไูด้จาก:  
- ข้อแนะน า TFT ส าหรับแรงงานในการ
เพาะปลกูปาล์มน า้มนั ‚Respect for 
workers –palm oil Guidelines for sites‛ 
- ใน ‚New principles and guidance for 
responsible palm oil production‛ โดย 
Humanity United 

ญ. มีอิสระท่ีจะรวมกลุ่ม เข้า
ร่วมองค์กร และมีสิทธิท่ีจะ
เจรจาตอ่รอง 

สิทธิ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม เข้า
ร่ วมกลุ่ ม  องค์กร  เช่นสหภาพ, 
องค์กรแรงงาน, สภาแรงงาน หรือ
องค์กรเพ่ือการส่งเสริมหรือปกป้อง
สิทธิ ประโยนช์ในอาชีพ6 
การ เจรจาต่อรองหมายถึงก าร
ต่อรองด้านค่าจ้างและเง่ือนไขการ
จ้างงานอ่ืนๆ ลกูจ้างของกิจการนัน้7 

- กิจการนัน้ต้องมั่นใจได้ว่าการเจรจาระหว่างแรงงาน
และฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างเกิดประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์  

- แรงงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นระดับไหน, ระยะเวลา
ท างานนานแค่ไหน ตระหนกัได้ถึงสิทธิและอิสระท่ีจะ
เลือกเข้าร่วม ตอ่รอง ตามแตก่ฎหมายก าหนด  

- หากอิสระซึ่งสิทธิในการร่วมกลุ่มหรือต่อรองนัน้ถูก
ห้ามหรือไม่สามารถกระท าได้ตามกฎหมาย การร่วม
กลุ่มหรือตอ่รองโดยเคารพต่อผู้ อ่ืนนัน้เป็นทางเลือกใน
การปฏิบตัิ การจดัตัง้องค์กรหรือสภาแรงงาน ภายใน

- กิจการนัน้ ต้องมั่นใจได้ว่าการเจรจา
ระหว่างแรงงานและฝ่ายบริหารเป็นไป
อย่างเกิดประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  
 

เป็นไปตามองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) ดงัรายละเอียด 
- Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organise 
Convention, 1948 (No. 87); 
- Right to Organise and Collective 
Bargaining Convention, 1949 (No.98); 
- Plantations Convention, 1958 (No. 
110). 
ข้อมลูเพิ่มเตมิและเทคนิคข้อแนะน า

5 – องค์กรแรงงานสากล, 2014, ILO Helpdesk: workers’ housing. www.ilo.org 
 

 

6 – ความรับผิดชอบ Jewlery Council, 2013. (COP 19) Freedom of Association and Collective Bargaining, www.responsiblejewellery.com/ 
7 - Concise Oxford English Dictionary, 2011. Collective bargaining. Oxford Dictionaries 
 
 

http://www.responsiblejewellery.com/
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

กิจการนัน้แบบไม่เป็นทางการ สามารถเป็นทางเลือก
ในการจดัการ  

สามารถเรียกดไูด้จาก 
- Freedom of association and collective 
bargaining. 
ข้อแนะน าเพิ่มเตมิดไูด้จาก:  
- ข้อแนะน า TFT ส าหรับแรงงานในการ
เพาะปลกูปาล์มน า้มนั ‚Respect for 
workers –palm oil Guidelines for sites‛ 
- ใน ‚New principles and guidance for 
responsible palm oil production‛ โดย 
Humanity United 
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i. ใส่ใจผูค้น  

ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและป้องกันความขัดแย้งที่เก่ียวข้องกับความเป็นเจ้าของที่ดนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผล 

ชมุชนท้องถิ่น8 อาจจะได้รับผลกระทบไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมต่อการท างานของกิจการนัน้ ซึง่ผลกระทบนัน้เป็นได้ทัง้ทาง
ดีและทางร้าย 

นัน่เป็นสิ่งส าคญัท่ีในระยะยาวกิจการต้องมีความสมัพนัธ์และสร้างผลกระทบท่ีดีต่อชุมชนท้องถิ่น หลีกเล่ียงสิ่งท่ีอาจเป็นผลกระทบ
ในแง่ร้ายและลดสิ่งท่ีอาจน าไปสู่ความขดัแย้งซึง่มากระทบการด าเนินงานของกิจการ, ช่ือเสียง หรืออาจไปสู่ขัน้ตอนทางกฎหมาย  

 

 
 
 
 
 
 
 

การพฒันา ปรับปรุงชมุชนทอ้งถ่ินทัง้ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม หมายถึงการสร้างงาน การเพ่ิมข้ึนของอตัราการจ้างงานแก่คน
ในทอ้งถ่ิน, ปรับปรุงมาตราฐานคณุภาพชีวิต และหลีกเลี่ยงการยแุยงทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม ทีอ่าจน าไปสู่ความขดัแยง้
ของผูค้นหรือชมุชนทอ้งถ่ิน 

Pirelli ตระหนกัดีถึงสิทธิของชนพืน้เมืองและชมุชนทีอ่าศยัพืน้ทีป่่าในการอยู่ด ารงชีพ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
ทีเ่ป็นไปอย่างเท่าเทียม  

Pirelli คาดหวงัใหผู้จ้ดัหาทกุราย:  

- พึงกระท าด้วยความรับผิดชอบ หลีกเลี่ยงการเบียดเบียนแหล่งอาหาร และชดเชยใหแ้ก่ชมุชนทอ้งถ่ินดว้ยความ
ยติุธรรม อนรุักษ์และจากการใชป้ระโยชน์ทีดิ่นทีเ่หมาะสม  

- เคารพและปกป้องสิทธิในการครอบครองทีดิ่น 
- ไม่ไขว่คว้าทีดิ่นด้วยความละโมบ  

ความเสีย่งทีม่าจากการยแุยงใหรู้้เท่าทนักนัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม, การกระท าทีอ่าจน าไปสู่ส่ิงกฎหมาย หรือความ
ขดัแยง้ต่อชมุชนทอ้งถ่ินหรือผูค้น เป็นส่ิงทีค่วรหลีกเลี่ยง และนัน่คือความมุ่งหมายของ Pirelli โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเร่ิมตน้
เพาะปลูกหรือท าพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม นัน้คาดหวงัว่าจะด าเนินการไปตามวิธี ขัน้ตอน และแนวทางของ Free Prior and 
Informed Consent (FPIC) โดย the UN-REDD    

8 – ชมุชนท้องถ่ินในเอกสารฉบบันีห้มายถงึชมุชนและประชากร ชนพืน้เมือง  
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หลกัการ 
Pirelli คาดหวงัให้ผู้จดัหาปฏิบตัด้ิวยจรรยาบรรณ จริยธรรม ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

ก. ค านึงถึงสุขภาพ, ความ
ปลอดภัย  และสภาพ
ความเป็นอยู่ต่อชุมชน
ท้องถิ่น และจัดการกับ
ชุมชนท่ีมีผลกระทบ  
กิจการนัน้ต้องปฏิบัติตาม
จ ริ ย ธ ร ร ม ท่ี เ ข้ ม ง ว ด
เ พ่ือ ท่ีจะบรร เทา แ ก้ ไข
ปั ญ ห า เ ก่ี ย ว กั บ ด้ า น
มนุษยชนไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางอ้อมท่ีกระทบต่อ
ชมุชนท้องถิ่น  
ตรวจสอบผลตามมา ท่ี
เกิดขึน้และด าเนินการเพ่ือ
หลีกเล่ียงผลกระทบในแง่
ร้ าย ท่ีอาจเกิด  จะมีการ
ประเมินจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้การตรวจสอบนีมี้
ประสิทธิภาพและน ามา
ปรับปรุงได้ตอ่ไป 

ชุมชนท้องถิ่นรวมถึงผู้คนท่ีอาศยัใน
ละ แวก ท่ี กิ จก าร ตั ง้ อ ยู่ ท่ี ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยทางตรงและทางอ้อม
จากการด าเนินงานของกิจการนัน้ 
ในเอกสารนี ้‚ชนพืน้เมือง‛ ได้ถูก
จ ากดัความโดยสหประชาชาติ9  
ผู้ที่เก่ียวข้อง หมายถึงบุคคลหรือ
อ ง ค์ ก ร ท่ี มี ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง
กฎหมายในโครงการหรือกิจการ 
ผลประโยชน์ทางกฎหมายนีอ้าจมา
จากผลท่ีกิจการด าเนินงานหรือจาก
ความ รู้ ,  ท่ี ป รึ กษาห รื อกร ะท า
โครงการท่ีเก่ียวข้องตอ่กิจการนัน้ 

- กิจการนัน้ต้องระบุถึงชุมชนท้องถิ่น ท่ีอาจได้ รับ
ผลกระทบจากการปฏิบตัิงาน รวมถึงผลกระทบจาก
การใช้ทรัพยากร เช่นน า้ เป็นต้น  

- กิจการจะต้องระบุผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อชุมชน
จากการปฏิบตังิานไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

- ผลกระทบทางด้านลบควรถูกจัดล าดับตามระดับ
ความรุนแรง 

- กิจการนัน้ต้องระบุ แผนการตรวจสอบ ซึง่ปัญหาของ
ชมุชนนัน้ๆ  

- การประเมินและการบรรเทาผลกระทบนัน้ควรมีการ
ส่ือสารสู่สาธารณะ  

- ผลกระทบในเชิงบวกควรมีการระบุและเพิ่มเติมใน
แผนพฒันาผ่านโครงการพฒันาชมุชน (CD) 

- ถ้าผลกระทบเชิงลบมีความรุนแรงมาก กิจการนัน้ๆ 
ควรหลีกเล่ียง หรือทบทวนแผนการลงทนุ  

ผู้ประกอบการรายย่อยควรแสดงสิทธิของ
ตน ( เ ร่ื องกฎหมายหรือตามประเพณี
วัฒนธรรม) ในท่ีดินท่ีใช้เ พ่ือการพัฒนา 
เพาะปลกู  

 ในหลายประเทศมีกฎหมายหรือข้อก าหนด
ท่ีชัดเจนเก่ียวกับการประเมินผลกระทบท่ีมี
ตอ่ชมุชน แตเ่น่ืองด้วยความหลากหลายของ
ข้อก าหนดแต่ละท่ี Pirelli จึงขออ้างอิงถึง
ข้อก าหนดดังนี  ้ซึ่ง เ ป็นไปตามหลักการ
องค์กรสากล เช่น: 
- The guiding principles of the United 
Nations on Business and Human 
Rights 
- The Guidelines for ESIA from the 
World Business Council for Sustainable 
Development 
- The FAO 
- The IFC Performance Standards  
ค าแนะน าก่อนการลงทนุ ดไูด้จาก 
“Guidance for Sustainable Natural 
Rubber” โดย CCCMC 

ข. สนับส นุนการด า เ นิน - โครงการพัฒนาชุมชนคือ - ใช้ผลของ SIA และ EIA เป็นพืน้ฐานในด าเนิน ผู้ประกอบการรายย่อยควรต้องมั่นใจได้ว่า ไม่มี  

9 – ค าจ ากดัความดไูด้จาก คูมื่อของ FPIC หน้า 12  http://www.fao.org/3/a-i6190e.pdf 

 

http://www.fao.org/3/a-i6190e.pdf
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

ชีวติของชุมชนท้องถิน่  
กิจการช่วยหนุนวิ ถี ชีวิต
ของชุมชนท้องถิ่นทางด้าน
เศรษฐกิ จ ,  สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม (เช่น สร้างงาน
, สร้างเคลือข่าย, พัฒนา
ธุรกิจ,  ให้การสนับสนุน
ด้านเทคนิค, การท าถนน, 
เลีย้งดูเด็ก, โรงเรียน, การ
ก าจัดของ เ สีย  เ ป็นต้น) 
โ ค ร งก ารพัฒนาชุมชน 
(CD) จะต้องเป็นกิจกรรมท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ งกับชุ มชน  ใ ช้
ทรัพยากรท่ีเหมาะสมต่อ
ทุกๆ ชุมชนท่ีมีส่วนร่วม 
รวมทัง้การจัดการท่ีต้องให้
เกิดประสิทธภาพในระยะ
ยาวและไม่ทอดทิง้ชุมชน
ให้อยู่ข้างหลงั   
 

กระบวนการท่ีสมาชิกในชุมชน
เข้ามามีส่วนในการด าเนินการ
เก็บข้อมูลหาทางออกร่วมกัน 
โ ค ร ง ก า ร ท่ี จ ะ ก ร ะท า จ ะ ถู ก
จัดล าดับโดยหัวหน้าชุมชน, นัก
กิจกรรม, ประชากรในชุมชน และ
นักวิชาการ เพ่ือจุดมุ่งหมายให้
ชุมชนแข็งแก ร่งคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 

โครงการพฒันาชมุชน 
- กิจการนัน้ควรต้องมั่นใจได้ว่าชุมชนเข้าถึงข้อมูล, 
เครดติ, ความสามารถในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

- กิจการต้องให้ความส าคัญและจัดระบบต่อกลุ่ม
ผู้ ด้อยโอกาสผ่านโครงการพฒันาชมุชน  

- กิจการควรต้องมีแผนการ ,  แผนประจ า ปี  และ
งบประมาณ  

- การควบคุมและประเมินผลโครงการพฒันาชุมชนให้
ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วม และกิจการนัน้ต้อง
เคารพตอ่ชมุชน ตามแนวทางของ FPIC  

การด าเนินงานเพาะปลูกจะไม่สร้างความ
เสียหายให้แก่วถีิชีวติของชมุชนท้องถิ่น 

ค. เ ค า ร พ สิ ท ธ์ิ ใ น ก า ร
ยนิยอมและแจ้งบอก  
ก่อนการเ ร่ิมท าโครงการ
เพาะปลูกใหม่หรือสร้าง

การท าแผนแบบมีส่ วน ร่ วมคื อ
กระบวนการระบุขอบเขต การใช้
ประโยชน์ท่ีดินของชุมชนเพ่ือให้
มัน่ใจได้ว่าการด าเนินงานจะเป็นไป

- กิจการจะต้องศึกษาเพ่ือให้เข้าใจถ่องแท้ถึงกฎหมาย 
กฎระเบียบ การใช้ท่ีดิน เช่นแผน ขอบเขต การสร้าง
ของพืน้ท่ีท่ีจะด าเนินการ  

- กิจการด าเนินการเร่ืองการครอบครองท่ีดินเพ่ือให้

ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการใหม่ใดๆ ให้:  
- เกษตรกรควรต้องมั่นใจในสิทธิการถือ
ครองพืน้ท่ีนัน้ๆ  

- หากจะมีการใช้พืน้ท่ีโดยเกษตรกรหรือ

- ค าแนะน าโดย UN FPIC "Manual for 
practitioners"; 

- ข้อแนะน าจาก FSC guidelines for 
practitioners to implement FPIC; 

10 – ค าจ ากดัความโดย UNTERM https://web.archive.org/web/20140714225617/http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/8fa942046ff7601c85256983007ca4d8/526c2eaba978f007852569fd00036819?OpenDocument 

 

https://web.archive.org/web/20140714225617/http:/unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/8fa942046ff7601c85256983007ca4d8/526c2eaba978f007852569fd00036819?OpenDocument
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ห รื อ
กิ จ ก ร รม ท่ี จะ ส่ ง ผลต่ อ
ชุ ม ชน  กิ จ ก า ร นั ้น ต้ อ ง
ป รึ กษ า  แ จ้ ง สิ ท ธ์ิ แ ล ะ
เคารพต่อวฒันธรรมชุมชน
ท้องถิ่น ด า เนินการให้มี
ส่วนร่วม เคารพสิทธิชุมชน 
ตามแนวทาง FPIC อิสระ, 
แจ้งล่วงหนา้ และได้รับการ
ยินยอม   

อย่างยั่งยืนต่อวิถีชีวิตของชุมชน
ท้อ งถิ่ น แ ล ะชน พื ้น เ มื อ ง  ผ่ า น
กระบวนการหารือและตกลงร่วมกนั
ของสมาชิกในชุมชนและหมู่บ้าน
ใกล้เคียง  
อิสระ, แจ้งล่วงหน้า และได้รับการ
ยินยอม FPIC11 คือการระบุสิทธิ
ของชุมชน ท่ีจะยินยอมห รือ ไม่
ยินยอมต่อโครงการจะมีผลต่อ
ขอบเขตท่ีดินของบุคคลในชุมชน 
แม้ได้รับการยินยอมแล้ว แตชุ่มชนมี
สิทธิเรียกคืนได้ทกุช่วง  
และFPIC เปิดโอกาสให้ชุมชน
สามารถเ รียกร้องเ ง่ือนไข,  การ
ด าเนินงาน, การควบคมุประเมินผล 
ซึ่ ง โ ค ร ง ก า ร นั ้น ๆ  ท่ี จ ะ ม า มี
ผลกระทบ  

เข้าใจถึงการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีโดยเฉพาะท่ีดินท่ีมี
การครอบครองโดยคนพืน้ท่ีท่ีมีวฒันธรรมเฉพาะถิ่น  

- กิจการด าเนินการจดัท าแผนการมีส่วนร่วมกบัท้องถิ่น
ท่ีมีวฒันธรรมเฉพาะถิ่น 

- เจรจากับชุมชนท้องถิ่นแบบโปร่งใส นอบน้อม และ
เคารพตอ่วฒันธรรมถิ่น  

- กิจการนัน้ต้องมั่นใจว่าสัญญายินยอมมีการลงช่ือท่ี
ถูกต้องจากตัวแทนท่ีท้องถิ่นเป็นคนคัดเลือกมาเอง 
โดยกลไก การตดัสินใจของท้องถิ่นนัน้ๆ เอง  

- ข้อมูลโครงการจะต้องถูกเปิดเผยต่อชุมชนด้วยภาษา
ท่ีเหมาะสม เข้าใจง่ายตอ่ชมุชน วฒันธรรมนัน้ๆ 

- หากโครงการถูกปฎิเสธหรือไม่ยินยอมในข้อต่อรอง
ของชุมชน ตามแนวทาง FPIC กิจการนัน้ต้องทบทวน
โครงการ  

- หากโครงการท่ีด าเนินการก่อนหน้า FPIC ระบุ กิจการ
นัน้ๆ ควรย้อนกลบัมาดแูละปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลัก 
FPIC  

กิจการใดๆ ควรด าเนินการท าสญัญาก่อน
เร่ิมกิจกรรมท่ีต้องใช้ประโยชน์จากท่ีดิน
นัน้  

- RSPO guide for companies on FPIC 
- ข้อแนะน า Interlaken Group 

Respecting Land & Forest Rights: 
The Full Guide 

- กองทนุเพ่ือการพฒันาเกษตรกรรมสากล 
guidance for participatory mapping. 
ค าแนะน าก่อนการลงทนุ ดไูด้จาก 
“Guidance for Sustainable Natural 
Rubber” โดย CCCMC 

ง. หารือร่วมกับชุมชนและ
ช น พ้ื น เ มื อ ง อ ย่ า
สม ่าเสมอ เพ่ือให้ม่ันใจ
ไ ด้ สิ ท ธิ ข อ งพ วก เ ข า
ได้รับการปกป้องและ
เ ป็นไปตามข้อปฏิ บัต ิ
FPIC ซึ่งกระทบต่อวิถี
ชีวติชุมชน 

กลุ่ มผู้ ด้ อยโอกาสไม่ ว่ าจะ เ ป็น
บคุคลหรือองค์กรท่ีสามารถเข้าร่วม, 
เ พ า ะ ป ลู ก ,  ห รื อ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ช่วยเหลือได้จากผลกระทบด้านลบ
12 ท่ีพวกเขาได้รับ แบ่งเป็น 12 กลุ่ม 
คือ กลุ่มท่ีเข้าถึงข้อมูลอย่างจ ากัด
หรือเ ส่ียงต่อการ เ ข้าถึง โรคภัย, 

ตลอดช่วงเวลาของการด าเนินงาน กิจการนัน้ต้อง:  
- เข้าใจและระบสุิทธิของผู้ครอบครองท่ีดินโดยรอบของ
โครงการ  

- ด าเนินแผนการมีส่วนร่วมท่ีต้องตระหนกัถึงวฒันธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

- เจรจากับชุมชนท้องถิ่นแบบโปร่งใส นอบน้อม และ
เคารพตอ่วฒันธรรมถิ่น รวมถงึชนพืน้เมืองนัน้ๆ ด้วย  

ผู้ประกอบการรายย่อยควรมีส่วนร่วมและ
ตดัสินใจเพ่ือการอนรัุกษ์พืน้ท่ีนัน้ 

- ค าแนะน าโดย UN FPIC "Manual for 
practitioners"; 

- ข้อแนะน าจาก FSC guidelines for 
practitioners to implement FPIC; 

- RSPO guide for companies on FPIC 
- The International Fund for Agricultural 
Development provide guidance for 

11 – ค าจ ากดัความโดย THE FAO http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/ ดคู าจ ากดัความเตม็ท่ีภาคผนวก 

 

http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

ภาวะการเสียชีวิตของแม่และเด็ก, 
ครัวเรือนท่ีผู้ หญิงเป็นผู้ น า, เด็กท่ี
ต้องการการดแูลเป็นพิเศษ, คนชรา
ห รื อ เ ย า ว ช น ,  ช น ก ลุ่ ม น้ อ ย , 
ประชากรพลัดถิ่น, ผู้ คนท่ีห่างไกล
ความเจริญเข้าไม่ถึงสวสัดิการหรือ
เผชิญภาวะเจ็บป่วยเรือ้รัง, บุคคล
พิการ13 

- กิจการนัน้ต้องมั่นใจว่าสัญญายินยอมมีการลงช่ือท่ี
ถูกต้องจากตัวแทนท่ีท้องถิ่นเป็นคนคัดเลือกมาเอง 
โดยกลไก การตัดสินใจของท้องถิ่นนัน้ๆ เอง ตาม
แนวทาง FPIC  

 

participatory mapping. 

 
 
 
 
 
 

12 – ค าจ ากดัความโดยองค์การอนามยัโลก http://www.who.int/environmental_health_emergencies/vulnerable_groups/en/ 
13 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5442580/ 
 
 
 
 
 

http://www.who.int/environmental_health_emergencies/vulnerable_groups/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5442580/
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ii. ปกป้องระบบนิเวศ พืชและสตัว์ 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผล 

ในทกุๆ อตุสาหกรรมท่ีต้องพึ่งพาทรัพยากรมนษุย์และธรรมชาตินัน้ ผลท่ีตามมาจากการด าเนินงานไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือเร่ืองใหญ่
ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทัง้นัน้ เม่ือนานเข้าก็จะเป็นผลกระทบระยะยาวต่อทรัพยากรท่ีอุตสาหกรรมและผู้ มีส่วนร่วมอ่ืนๆ 
ทกุทา่น นัน่จงึเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากท่ีต้องช่วยกนัอนรัุกษ์ ลดผลกระทบด้านร้าย เพ่ือให้ทรัพยากรมีใช้อย่างยัง่ยืนตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 

ตลอดช่วงเวลาวงจรการใชง้านวสัดนุัน้, การปรับปรุงซ่ึงผลกระทบทีเ่กิดต่อส่ิงแวดล้อม การประเมินผลกระทบ, ความ
ปลอดภยัและโอกาสทีจ่ะฟ้ืนฟธูรรมชาติ รวมทัง้พยายามหลีกเลี่ยง บรรเทา และรักษาซ่ึงส่ิงแวดล้อมนัน้ๆ ทีไ่ดร้ับผลกระทบไม่
ว่าจะเป็นเร่ืองสภาพอากาศทีเ่ปลี่ยนแปลงไป, ระบบนิวศทีเ่ก่ียวกบัทัง้พืชและสตัว์  

เพือ่ตอบสนองต่อเร่ืองดงักล่าว Pirelli คาดหวงัใหผู้มี้ส่วนร่วม:  

- วางแผนการใชพื้น้ทีดิ่นใหเ้หมาะสมเพือ่หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีม่ากเกินควร เพือ่รักษาไว้ซ่ึงน ้า
บนดินและแหล่งน ้าใตดิ้น, เพือ่ลด จดัการและบ าบดัซ่ึงขยะ ของเสีย  

- ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัการใชส้ารเคมีในอตุสาหกรรม และการควบคมุสารเคมีเพือ่ความ
ปลอดภยั รวมถึงการจดัเก็บ, เคลื่อนยา้ย ก าจดัและบ าบดั 

- ใชก้ระบวนการ เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในการลดกล่ินทีม่าจากการบด โม่ยาง  
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หลกัการ 
Pirelli คาดหวงัให้ผู้จดัหาปฏิบตัด้ิวยจรรยาบรรณ จริยธรรม เพ่ือสิ่งแวดล้อม เช่นการวางแผนก่อนด าเนินงานธุรกิจใหม่ ดงัข้อแนะน าตอ่ไปนี ้ 
 

ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

ก. ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
 
กิจการนัน้ต้องชีใ้ห้เห็นถึง
ผลกระทบท่ีมาจากการ
ด าเนินงาน เพ่ือพยายาม
ลด ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น ล บ
เหล่านัน้ 
การประเมินผลกระทบท่ีมี
ประสิ ท ธิภ าพคื อลง มื อ
ควบคุมและปรับปรุง เรา
ค าดหวั ง ใ ห้ กิ จ ก า ร นั ้น
ป ฏิ บั ติ ต า ม แ น ว ท า ง 
แผนการของการประเมิน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบ 
(Environmental Impact 
Assessment)    
 

ไม่มี ขึน้อยู่กบัขนาดของการด าเนินงาน 
- กิจการ ต้องระบุ โอกาส ท่ีจะ เกิ ดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ, ดิน, น า้ แหล่งน า้, สัตว์ป่า 
ต้องประเมินและหลีกเล่ียงหรือลดโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบด้านลบดงักล่าว  

- แผนการประเมินและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย
ต้องครอบคลมุ:  
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ต้องตรวจวดั

และลดปริมาณ  
 ทางเลือกในการเตรียมหน้าดินนอกเหนือจากการ

เผา ส าหรับการเพาะปลูกใหม่, ของเสียและการ
ก าจดั  

 การเก็บและจดัการตอ่ขยะ, ของเสีย, สารเคมี, สิ่ง
อนัตราย เป็นต้น  

 มลภาวะและการเส่ือมสภาพทางอากาศ, ดิน, 
แหล่งน า้ (แม่น า้, ล าธาร, บ่อ ฯลฯ) รวมถึงกลิ่น
และการกรัดกร่อน  

 การจดัการแหล่งน า้ตอ่พืน้ท่ีดนิพรุ  
 การจัดการ ตรวจวัดของศตัรูพืช เพ่ือเพิ่มการใช้

วธีิการผสมผสานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

ผู้ ประกอบการรายย่อยควรตระหนักถึง
มลพิษท่ีมาจากการด าเนินงานและหาทาง
ลด ในเร่ืองที่ต้องค านงึ:  
 ดนิ, น า้ และอากาศ  
 การก าจดัขยะมลูฝอย  
 การเก็บและก าจดัสารเคมี 
 การเผาเพ่ือเตรียมหน้าดินและการ

ก าจดัของเสีย  
 การจดัการน า้ตอ่พืน้ท่ีดนิพรุ   

 ในหลายประเทศมีกฎหมายหรือข้อก าหนด
ท่ีชัดเจนเก่ียวกับการประเมินผลกระทบท่ีมี
ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ต่ เ น่ื อ ง ด้ ว ย ค ว า ม
หลากหลายของข้อก าหนดแต่ละท่ี Pirelli จึง
ขออ้างอิงถึงข้อก าหนดดงันี ้ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัการองค์กรสากล เช่น: 
- The Guidelines for ESIA from the 
World Business Council for Sustainable 
Development; 
- The FAO; 

- The IFC Performance Standards. 

ค าแนะน าก่อนการลงทนุ ดไูด้จาก 
“Guidance for Sustainable Natural 
Rubber” โดย CCCMC 
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

 การใช้สารเคมี, สารเคมีต้องห้าม class 1A, 1B 
ตาม WHO และสารพาราควอท 

 เ ม่ื อกิ จการจะด า เ นินการล งทุน ใหม่  ต้ อ ง
ประเมินผลกระทบอย่างรวดเร็วท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้
เสีย, ประชากร, พืน้ท่ีกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, 
ผลกระทบตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ข. ค านึงและคุ้มครองต่อ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 
กิ จการ ต้องด า เ นินงาน
เ พ่ื อ ใ ห้มั่ น ใ จ ไ ด้ ว่ ากา ร
คุ้ มครอง ,  บ า รุ ง รั กษา , 
ฟื้นฟู ระบบนิ เวศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
เป็นเร่ืองส าคญั เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เราคาดหวัง
ว่ า กิ จ ก า ร จ ะ ต้ อ ง ร ะ บ ุ
จ าแนกพื น้ ท่ี  เ ช่น  พื น้ ท่ี
อนุรักษ์สูง,  พืน้ ท่ีกักเก็บ
คาร์บอนสงูและพืน้ท่ีพรุ  
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ค ว ร มี

คณุลักษณะเฉพาะ (เช่น สายพันธุ์, 
จ านวนสายพันธุ์ , พืน้ท่ีโครงการ, 
ระบบนิเวศ, ภูมิประเทศ ฯลฯ) ของ
พืน้ ท่ี ท่ี ต้องพิจารณาถึง  ค่าการ
อนุรักษ์ท่ีสูง (HVC) และ พืน้ท่ีกัก
เก็บคาร์บอนสูง (HCS) ท่ีไม่กระทบ
ตอ่ป่าหรือป่าพรุ   
 
ค่าการอนุรักษ์สูง (HCV)14  คือ
ระบบนิเวศ ชีวภาพ, สังคม และ
คุณค่าทางวัฒนธรรม นับเป็นสิ่ง
ส าคญัยิ่งในชาต,ิ ระดบัภูมิภาคหรือ
ระดบัสากล 

แนวทางการกักเก็บคาร์บอนท่ีสูง 
(HCS)15 คือการแยกพืน้ ท่ีป่า
ออกมาเพ่ือป้องกนัดินจะมีคาร์บอน

- ผู้ ปฏิบัติงานและคนกลางควร ท่ีจะตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อ พืน้ท่ีอนุรักษ์สูง (HCV), 
พืน้ท่ีกกัเก็บคาร์บอนสูง (HCS)  หรือพืน้ท่ีดินพรุ และ
ประเมินผลกระทบต่อชุมชน, สิ่งแวดล้อม หาแนวทาง
ความร่วมมือและแนวทางป้องกนั  

- อตุสาหกรรมเพาะปลกูควรท่ีจะ:  
 ร่างความส าคญัของความหลากหลายทางชีวภาพ

ท่ีพืน้ท่ีนัน้กระทบรวมถงึบริเวณใกล้เคียง  
 ระบุถึงมาตราการการประเมินท่ีท าให้มั่นใจได้ถึง

ความร่วมมือ ระยะเวลาการด าเนินการท่ีเป็นไปได้ 
เ ช่ นการประ เมิ นควร รวมถึ งผลกระทบต่อ
เกษตรกรรมและป่าไม้, การควบคมุมลพิษทางน า้, 
วิธีการป้องกัน, การส่ือสารให้ความรู้แก่แรงงาน
และชมุชนท้องถิ่น  

 ตรวจสอบประสิทธิผลของการประเมินเหล่านีเ้ป็น
ประจ า ปรับปรุงเพ่ือให้เป็นไปได้อย่างสมบรูณ์  

 ใช้เคร่ืองมือ HCS ท่ีจดัท าและควบคมุโดย HCSA 

- ผู้ ประกอบการรายย่อย ควรพิจารณา
แนวทางปฏิบตัิท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพด้วยความจริงใจ 
(เช่นในพืน้ท่ีอุทยาน, พืน้ท่ีอนุรักษ์ หรือ
พืน้ท่ีพรุ เป็นต้น) 

- หากพบปัญหาท่ีมาจากสัตว์ป่า ควรหา
วิธีการทางเลือกท่ีจะควบคุม และต้อง
หลีกเล่ียงการกระท าท่ีรุนแรงตอ่สตัว์ป่า  

แนวทางการจดัการ ควบคมุพืน้ท่ีของ HCV 
โดยเคลือข่าย HCV  
- Common guidance for identification 
of HCV; 
- Common guidance for management 
and monitoring of HCV; 
- Forest integrity assessment tools. 
หรือแนวทางส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย
เพ่ือการอนุรักษ์ซึ่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  
- FSC step-by-step guide for 
biodiversity and HCVF in SLIMF 
การจดัการพืน้ท่ีพรุ หรือ สมาคมพืน้ท่ีพรุ
สากล  
Strategy for Responsible Peatland 
Management 
หรือ RSPO manual on best 

14 – ค าจ ากดัความโดยเคลือข่าย HCV https://www.hcvnetwork.org/ 
15 - ค าจ ากดัความโดยเคลือข่าย HCSA Steering Group http://highcarbonstock.org/ 
 
 
 

https://www.hcvnetwork.org/
http://highcarbonstock.org/
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

มาตราวดัและควบคุมและ
วธีิการปรับใช้  
ในอุตสาหกรรมเพาะปลูก
ควรท่ีจะปรับแผนการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน พิจารณา
จากข้อมลูที่ดนิ 

 

ต ่าและเส่ือมสภาพและค่าความ
หลากหลายทาง ชี วภาพลดลง 
วิธีการพัฒนามุ่งเน้นให้ปฏิบิติงาน
ได้จริง, โปร่งใส, คงทนและเป็นไป
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
เพ่ือให้แน่ใจว่าจะการกระท านัน้อยู่
บนพืน้ฐานการเคารพสิทธิ ความ
เป็นอยู่ของชมุชนท้องถิ่น 

พืน้ท่ีดินพรุ (Peatlands)16 คือพืน้ท่ี
ท่ีมีสารอินทรีย์อยู่มากกว่า 65% 
(โดยไม่ได้วดัถึงความลึกและพืน้ผิว
ดิน) โดยพืน้ท่ีดินพรุนับเป็นแหล่ง
เก็บคาร์บอนท่ีส าคญั 

พืน้ท่ีป่าไม้ท่ีไม่เปล่ียนแปลง (IFL)17 
หมายถึงป่าไม้ ระบบนิเวศภายใน
โซนของป่าปัจจุบนัซึง่ไม่พบร่องรอย
กิจกรรมของมนุษย์หรือท่ีเป็นพืน้ท่ี
ใหญ่มากพอท่ียังคงไ ว้ซึ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น 
รวมถึงความหลากหลายทางเชือ้
ชาติของประชากร ซึ่ง IFL นีค้วร

Steering Group  
 หากการจัดท าแผนพบว่าคุณลักษณะของระบบ

นิเวศน์ในพืน้ท่ีและพืน้ท่ีใกล้เคียงเป็นอันตราย
จากการด าเนินงาน กิจการนัน้ควรมองหาโอกาสท่ี
จะฟืน้ฟสูภาพธรรมชาตนิัน้ 

 
ค าแนะน าเพิ่มเตมิ ดท่ีู iii. การไม่ท าลายป่าไม้   

management practices for existing oil 
palm cultivation on peat. 
ข้อมลูอื่นๆ เพิ่มเตมิด้านดนิพรุ Wetlands 
International website. 
การระบ ุและจดัการป่า HCS โดย HCSA 
Steering Group HCS Approach Toolkit.  

16 – ไม่สามารถระบคุ าจ ากดัความของป่าพรุได้โดยเอกฉนัท์จากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง Pirelli ใช้ความหมายโดยอ้างองิจาก RSPO ในคูมื่อการจดัการปาล์มน า้มนัในพืน้ดนิพรุ https://www.rspo.org/key-documents/supplementary-materials# 
 
 
 

https://www.rspo.org/key-documents/supplementary-materials
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

หมายถึง พืน้ ท่ีอนุ รักษ์สูง  (HCV) 
ด้วย 

 17 – ค าจ ากดัความโดย IFL Mapping Team http://www.intactforests.org/  
 
 
 
 
 
 

http://www.intactforests.org/
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iii. ไม่ตดัไม้ท าลายป่าย, ไม่เผาท าลาย  

 

 

 

 

 

 

เหตุผล 

การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงการหรือจดัตัง้โรงเพาะปลูก, สาธาธณูปโภคเช่นถนน, โรงงาน และอ่ืนๆ ( ‚โครงการ‛) ท่ีน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงของท่ีดิน โดยโครงการท่ีหลากหลายประเภทนัน้ย่อมน าไปสู่ใช้ท่ีดินท่ีอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคม หรือความ
ยัง่ยืนของชมุชน วถีิชีวติ, ระบบนิเวศน์หรือความหลากหลายทางชีวภาพ การสญูเสียทัง้หลายท่ีตามมาจากการพฒันานัน้ย่อมส่งผล
โดยตรงตอ่ทกุๆ ผู้ เก่ียวข้อง  
เพ่ือท่ีจะหลกัเล่ียงผลกระทบดัง่กล่าว ในการด าเนินการวางแผนโครงการ (สร้างโรงงงาน, สาธารณูปโภค และอ่ืนๆ) ควรท่ีจะศกึษา
ความเก่ียวข้อง, ช่วงเวลาการด าเนินการ, การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ในทกุๆ ระดบั เพ่ือน ามาพิจารณาถึงความส าคญัของระบบนิเวศน์ท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดอย่างเป็นระบบ และหาทางป้องกนั วธีิการรับมือไว้ก่อนเร่ิมด าเนินการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirelli สนบัสนนุเร่ืองการปกป้อง รักษาซ่ึงพืน้ทีป่่าและพืน้ที่ทีมี่คณุค่าทางส่ิงแวดล้อมทีสู่ง รวมไปถึงระบบนิเวศน์ของป่าพรุ 
พืน้ทีป่่าไม้อดุมสมบูรณ์ ซ่ึงอาจจะไดร้ับผลกระทบดา้นลบเมื่อมีการพฒันาพืน้ทีป่ลูกยางหรืออตุสาหกรรมยางทีเ่กิดตามมา  

- หลีกเลี่ยงการด าเนินการยางทกุรูปแบบบนพืน้ที่ป่าพรุ  
- หลีกเลี่ยงการเผาเตรียมหนา้ดินส าหรับพืน้ทีเ่พาะปลูกใหม่ หรือรอบเพาะปลูกใหม่ หรือทกุๆ การกระท าที่ก่อใหเ้กิด

ผลเสียจากการเผาพืน้ที่ 
- น าหลกัการสากลเร่ือง “ค่าการอนรุักษณ์สูง (HCV)” และ “แนวทางการกกัเก็บคาร์บอนทีสู่ง (HCS)” มาด าเนินการ

ปรับใช ้และ Pirelli หวงัว่าการปฏิบติันัน้จะน าไปสู่การเป็น Zero Deforestation หรือ ตดัไม้ท าลายป่าเป็นศูนย์ 
ร่วมกบัการพฒันาทีย่ัง่ยืน เป็นธรรม มีส่วนร่วมกบัชมุชนทอ้งถ่ิน และผูเ้ก่ียวข้องอื่นๆ ทัง้หมด   
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หลกัการ 
Pirelli คาดหวงัให้ผู้จดัหาปฏิบตัติามค าแนะน าและหลกัการเหล่านีใ้นการพฒันาโครงการขึน้มาใหม่หรือกบัโครงการท่ีก าลงัด าเนินการอยู่หรือโครงการท่ีจะด าเนินการบนพืน้ท่ีป่าหรือพืน้ท่ีสีเขียว   
 

ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

ก. รักษาไว้ซึง่พ้ืนท่ีป่าพรุ  
 
ก่ อ น ท่ี จ ะ เ ร่ิ ม ด า เ นิ น
โครงการอะไร กิจการนัน้
ต้องศึกษาและรู้ให้แน่ชัด
ถึง พื น้ ท่ี ป่าพรุ  และต้อง
ค า นึ ง ถึ ง พื ้น ท่ี กั ก เ ก็ บ
คาร์บอนสูง HCV โดยต้อง
ศึกษาใ ห้ละ เ อียดไม่ ว่ า
พืน้ผิวและความลึกดินจะ
เป็นยงัไง  

พืน้ท่ีดินพรุ18  คือพืน้ท่ีใดๆ ท่ีมีดิน
พรุโดยพิจารณาได้จากดินนัน้ มี
สารอินทรีย์มากกว่า 60% โดยไม่
ค านงึแคค่วามลกึหรือพืน้ผิว 
โดยเป็นสารอินทรีย์ไม่สลายตวั และ
พืน้ท่ีดนิพรุจะกกัเก็บคาร์บอนไว้ 
พืน้ ท่ีพรุ รูปโดม (The dome-
shaped peat19 พืน้ท่ีพรุท่ีมีหน้าดิน
เป็นรูเพ่ือการกกัเก็บน า้ฝน 

- กิจการนัน้ควรประเมินสภาพดินของท่ีตัง้โครงการ
เพ่ือให้รู้ถงึลกัษณะดินและน าไปสู่การพฒันาโครงการ
เพ่ือความยัง่ยืน 

- อาจต้องจดัจ้างผู้ เช่ียวชาญเพ่ือมาด าเนินการประเมิน 
(ขึน้อยู่กบัแตล่ะลกัษณะของโครงการ)  

- หากประเมินแล้วพบว่าเป็นพืน้ท่ีเปียกชืน้หรือพืน้ท่ีดิน
พรุ กิจการนัน้ไม่ควรด าเนินการหรือระบายหน้าดิน  

- หากกิจการนัน้ได้รับสมัปทานซึง่มีพืน้ท่ีดินพรุบางส่วน
อยู่ในนัน้ด้วย กิจการนัน้ควรท างานร่วมกบัท้องท่ีเพ่ือ
หาแนวทางด าเนินการ  

- หากประเมินแล้วพบวา่เป็นพืน้ท่ีเปียกชืน้
หรือพืน้ท่ีดินพรุ กิจการนัน้ไม่ควร
ด าเนินการหรือระบายหน้าดิน  
 

แนวทางในการจดัการกบัพืน้ท่ีดนิพรุ  
ทัง้จาก สมาคมดนิพรุสากล  
Strategy for Responsible 
Peatland Management. หรือ RSPO 
manual on best management practices 
for existing oil palm cultivation on peat. 
ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัพืน้ท่ีดนิพรุ  
Wetlands International website. 
  
 

ข. ไม่ใช้วธีิการเผา  
 
หากต้องการ เค ลียห รือ
เ ต รี ย ม พื ้น ท่ี ส า ห รั บ
โครงการ กิจการนัน้ไม่ควร
เผาท าลายและรือ้ถอนพืช
โดยคงรากหรือสิ่งส าคัญ
อ่ืนๆ เอาไว้  

การด าเ นินการเต รียมพืน้ ท่ี เ พ่ือ
ด าเนินงานจะเร่ิมด าเนินการเม่ือมี
การย้ายสิ่งปกคลุมพืน้ท่ีออก (ป่าไม้
, พุ่มไม้, ทุง่หญ้า)  

- หากพบการคุมคามโดยศัตรูพืชท่ีเจาะจงต่อพืน้ท่ี
เพาะปลกู แล้ววธีิการเผาคือวิธีเดียวในการก าจดั และ
สามารถท าได้โดยกฎหมาย กิจการนัน้อาจใช้วิธีการ
เผาตามแต่ท้องถิ่นนัน้ๆ เป็นบางช่วงเวลา แต่ต้องมี
หลักฐานท่ียืนยันถึงวัตถุประสงค์การใช้ท่ีเจาะจงถึง
ศัตรูพืชนัน้ๆ รวมทัง้หลักฐานถึงกฎหมายท่ีก าหนด 
เพ่ือมายืนยนั 

- หากมีการใช้วิธีการเผาแล้ว ต้องมีการด าเนินการ
ควบคุมไฟเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่ลามไปบริเวณอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวข้องหรือกระทบตอ่ชมุชนท้องถิ่น  

- ผู้ประกอบการรายย่อยใช้วธีิการอ่ืนเพ่ือ
ย้ายเศษซากออกจากพืน้ท่ีโครงการเช่น
ย้ายออกไปพืน้ท่ีอ่ืน 

- หากพบการคมุคามโดยศตัรูพืชท่ีเจาะจง
ตอ่พืน้ท่ีเพาะปลกู แล้ววธีิการเผาคือวธีิ
เดียวในการก าจดั และสามารถท าได้โดย
กฎหมาย ผู้ประกอบการรายย่อยนัน้อาจ
ใช้วธีิการเผาตามแตท้่องถิ่นนัน้ๆ เป็นบาง
ช่วงเวลา แตต้่องมีหลกัฐานท่ียืนยนัถงึ
วตัถปุระสงค์การใช้ท่ีเจาะจงถงึศตัรูพืช

FAO Conservation Agriculture Website 
หาก ส น ใ จ ถึ ง เ ท ค นิ ค ท า ง เ ลื อ ก ห รื อ
กรณีศกึษา 

18 – ไม่สามารถระบคุ าจ ากดัความของป่าพรุได้โดยเอกฉนัท์จากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง Pirelli ใช้ความหมายโดยอ้างองิจาก RSPO ในคูมื่อการจดัการปาล์มน า้มนัในพืน้ดนิพรุ https://www.rspo.org/key-documents/supplementary-materials# 
 
 
 

19 – ค าจ ากดัความโดย FAO http://www.fao.org/docrep/x5872e/x5872e05.htm 
 
 

https://www.rspo.org/key-documents/supplementary-materials
http://www.fao.org/docrep/x5872e/x5872e05.htm
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

- หากการก าจัดศัต รู พืช ด้ วยการใ ช้ ไฟนั น้ มี การ
ด าเนินการซ า้ กิจการนัน้ต้องศกึษาถึงแนวทางปฏิบตัิ
หรือเทคนิคทางเลือกอ่ืนๆ  

- การเผาหรือใช้ไฟทุกรูปแบบบนพืน้ท่ีดินพรุเป็นสิ่ง
ต้องห้าม  

นัน้ๆ รวมทัง้หลกัฐานถงึกฎหมายท่ี
ก าหนด เพ่ือมายืนยนั 

- หากการก าจัดศตัรูพืชด้วยการใช้ไฟนัน้มี
การด าเนินการซ า้ กิจการนัน้ต้องศกึษาถึง
แนวทางปฏิบตัหิรือเทคนิคทางเลือกอ่ืนๆ  

- การเผาหรือใช้ไฟทกุรูปแบบบนพืน้ท่ีดนิ
พรุเป็นสิ่งต้องห้าม 

ค. รักษาไว้ซึ่งพ้ืนท่ีอนุรักษ์
สูง  
 
ก่ อ น จ ะ เ ร่ิ ม ท า พื ้น ท่ี
เ พ า ะ ป ลู ก  ห รื อ ส ร้ า ง 
สาธารณูปโภค กิจการนัน้
ต้องทราบถึงคุณค่าของ
พืน้ท่ีอนุรักษ์นัน้เ พ่ือท่ีจะ
รักษาไว้ซึง่คณุค่าในขณะท่ี
มีการพฒันาโครงการ  
คาดหวังว่ากิจการนัน้ควร
ปรึกษากบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ระบุแผนการปกป้องและ
รักษาพืน้ท่ีนัน้  
พืน้ท่ีดินพรุและ IFL ควร
นับ เ ป็น พื น้ ท่ีอนุ รั ก ษ์สู ง 
HCV ด้วย 

ดูจากค าจ ากัดความในหลักท่ี ii. 
เร่ืองการปกป้องระบบนิเวศน์, พืช
และสัตว์  ข้อย่อย ข .  ค านึงและ
คุ้มครองต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการใหม่นัน้ 
- ผู้ด าเนินการและคนกลางนัน้ควรระบุให้ชดัถึงโอกาสท่ี
โครงการของท่านจะส่งผลต่อ HCV และตามมาซึ่ง
แนวทางป้องกนัผลกระทบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม 

- อตุสาหกรรมเพาะปลกูนัน้ควร 
 เข้าไปในพืน้ท่ีเพ่ือศึกษา จ าแนกและระบุพืน้ท่ี 

โดยอาจต้องพึง่พาผู้ เช่ืยวชาญเพ่ือช่วยด าเนินการ  
 ปรึกษากบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (ชุมชนท้องถิ่น, เทศบาล

ท้องถิ่น,  สถานศึกษา, องค์กรอนุรักษ์)  ผู้ ซึ่ง
สามารถช่วยด าเนินการระบพืุน้ท่ีให้ได้  

 ก าหนดเง่ือนไขตวัชีว้ดัท่ีจะช่วยระบุ HCV เพ่ือให้
แน่ใจได้ว่าการด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส ตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 น าเง่ือนไขตัวชีว้ดันีม้าปฏิบตัิกับแผนการด าเนิน
โครงการ 

 คอยควบคมุการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการ

หากเม่ือผู้ประกอบการรายย่อยมีการ
รวมกลุ่มกนัเพ่ือด าเนินการแล้วนัน้ การ
วเิคราะห์ท่ีดนิก่อนจดัตัง้โครงการใหม่ๆ ควร
เป็นสิ่งท่ีต้องให้ความส าคญัอย่างยิ่งเพ่ือ
ความปกป้องหลากหลายทางชีวภาพของ
พืน้ท่ีนัน้ 

แนวทางการปฏิบตัเิพ่ือระบ,ุ จดัการ , 
ควบคมุและพฒันา พืน้ท่ี HCV โดยเคลือ
ข่าย HCV  
- Common guidance for identification 
of HCV; 
- Common guidance for management 
and monitoring of HCV; 
- Forest integrity assessment tools.  
หรือแนวทางส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย
เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ  
FSC step-by-step guide for biodiversity 
and HCVF in SLIMF. 
ป่าไม้สมบรูณ์ IFL นบัเป็น HCV มีแนวทาง
โดย  http://www.intactforests.org/. 
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย  
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

กิจการนัน้คาดหวังว่าจะ
ประเมิน HVC และ HCS 
ร่ ว ม เ ข้ า ไ ป ด้ ว ย ต า ม
แนวทางของ HCS   

ท างาน และแก้ปัญหาหากพบสิ่งบกพร่อง 
 ด าเนินการระบุพืน้ท่ี HCV ด้วยความโปร่งใส และ

ควบคมุการท างานวดัผลอย่างสม ่าเสมอ  

ง. รักษาไว้ซึ่ง พ้ืนท่ีป่ากัก
เก็บคาร์บอนสูง 
 
ก่ อ น จ ะ เ ร่ิ ม ท า พื ้น ท่ี
เ พ า ะ ป ลู ก  ห รื อ ส ร้ า ง 
สาธารณูปโภค กิจการนัน้
ต้องทราบถึงคุณค่าของ
พืน้ท่ีป่ากักเก็บคาร์บอนสูง
แ ล ะ ต้ อ ง ร ะ บุ พื ้น ท่ี นั ้น
เพ่ือท่ีจะรักษาไว้ซึ่งคุณค่า
ในขณะ ท่ี มี ก า รพัฒนา
โครงการ  
เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงค์ คาดหวังว่า
กิจการนัน้จะปฏิบัติตาม
วิธีการของ HCS ท่ีได้ถูก
พั ฒ น า ขึ ้น โ ด ย  HCSA 
Steering Group เพ่ือ
ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ ก า ร
ด าเนินงาน   

ดูจากค าจ ากัดความในหลักท่ี ii. 
เร่ืองการปกป้องระบบนิเวศน์, พืช
และสัตว์  ข้อย่อย ข .  ค านึงและ
คุ้มครองต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการใหม่นัน้ 
- ผู้ด าเนินการและคนกลางนัน้ควรระบุให้ชดัถึงโอกาสท่ี
โครงการของท่านจะส่งผลต่อพืน้ท่ีป่ากกัเก็บคาร์บอน
สูงใดๆ และตามมาซึ่งแนวทางป้องกันผลกระทบต่อ
สงัคม สิ่งแวดล้อม 

- อตุสาหกรรมเพาะปลกูนัน้ควร 
 เข้าไปในพืน้ท่ีเพ่ือศกึษา จ าแนกและระบุพืน้ท่ีของ

ป่ากักเก็บคาร์บอนสูง โดยใช้เคร่ืองมือและผู้
ประเมินคณุภาพ HCS ในการช่วยเหลือ  

 ระบุพืน้ท่ีปัจจุบันลงในแผนท่ีโดยท างานร่วมกับ
ชมุชนท้องถิ่นในการให้ข้อมลู  

 จากผลท่ีรับ กิจการนัน้ควรใช้เคร่ืองมือ HCS ท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ประเมินแล้ว มาปรับใช้
กบัพืน้ท่ีท่ีจะมีโครงการพฒันาขึน้ใหม่  

 กิจการอาจใช้ ‚วิ ธีการวางแผนร่วมเพ่ือการ
อนรัุกษ์‛ มาเป็นแนวทางการท างานร่วมกบัชมุชน  

 ส่งและรับผลการตรวจสอบความถูกต้องของ
แผนพัฒนา – กระบวนการควบคุมคุณภาพ 
HCSA    

หากพบว่าพืน้ท่ีของที่ตัง้โครงการถูก
พิจารณาเป็นผืนป่า เกษตรกรต้องมองหา
วธีิการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีไม่จ าเป็นต้อง
ลบล้างพืน้ท่ีป่า   

แนวทางการปฏิบตัเิพ่ือระบ,ุ จดัการ , 
ควบคมุและพฒันา พืน้ท่ี HCS โดย HCSA 
Steering Group  
HCS Approach Toolkit. 
แนวทางของ การวางแผนร่วมเพ่ือการ
อนรัุกษ์ ดไูด้จาก Conservation Gateway 
website. 



 
 

32 
PIRELLI PROPERTY 

 

iv. รักษาทรัพยากร  

 

 

 

 

เหตุผล 

หากเม่ือพิจารณาถงึผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละความเส่ียงจากการใช้ประโยชน์เกินความจ าเป็นแล้วนัน้ เป็นเร่ืองส าคญัท่ี
อุตสาหกรรมยางธรรมชาติแต่ละแห่งควรจะต้องปรับปรุงการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและลดขยะ ของเสีย และใช้วตัถุดิบ
ธรรมชาตนีิใ้ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยให้การท างานในระยะยาวคง
อยู่ตอ่ไปซึง่ก็ก่อให้เกิดผลดีตอ่อตุสาหกรรมยางธรรมชาตเิช่นเดียวกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirelli มีความพยายามที่จะใชป้ระโยชน์จากยางธรรมชาติใหเ้กิดประสิทธิภาพและมีคณุภาพสูงสดุ ด าเนินงานวิจยัและ
พฒันาทีมุ่่งเน้นใหล้ดการใชม้วลรวมของยาง, ยืดอายกุารใชง้านยางใหน้านข้ึน, ใช้วสัดทีุ่น ากลบัมาใชไ้ด้ใหม่ 

Pirelli สนบัสนนุแนวทางคณุภาพและประสิทธิภาพตลอดกระบวนการจดัหาเพือ่ทีจ่ะลดผลกระทบทีเ่กิดต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ, เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และลดค่าใชจ่้ายทีส้ิ่นเปลืองลง   
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หลกัการ 
 

ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, ผู้ด าเนินการและบคุคลที่สาม 

และผู้ประกอบการรายย่อย 
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

ก. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
กิจการต้องด าเนินการใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีให้
เกิดประโยชน์สูงสุด (ตัง้แต่
การเพาะปลูก, เก็บเก่ียว, 
เก็บ รักษาและน าไปใช้ ) 
เพิ่มการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
และลดลดปริมาณขยะท่ี
เกิด    

ไม่มี - การใช้งานทรัพยากรธรรมชาต ิ(ยางธรรมชาต,ิ ทอ่นไม้, น า้, พืน้ดิน, พลงังาน) นัน้มีจ ากดัตอ่ความ
ต้องการใช้ ใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสุด  

- จดัการวางแผนเพาะปลกูยางหรือในกระบวนการ เก็บเก่ียวผลผลิต ควรถกูควบคมุและด าเนินการใช้
ทนัทีเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีเพิ่มขึน้, ผ่านกระบวนการปรับปรุง การเลือกสรรตนัไม้, เพาะปลกู ตดัแตง่, 
กระบวนการ เทคนิค, การจดัเก็บ, การรีไซเคลิของเสีย เป็นต้น กิจการนัน้ควรได้รับค าปรึกษาจาก
ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือชีแ้นะถงึโอกาสท่ีจะเกิดขึน้และประโยชน์ท่ีจะได้รับกลบัมา  

- ผู้ด าเนินการหรือบคุคลท่ีสามนัน้ควรให้การสนบัสนนุตอ่ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีจดัหาสินค้าให้ท่าน
เพ่ือให้พวกเขาได้ผลประโยชน์ท่ีสงูสดุและเกิดประสิทธิภาพตอ่การปฏิบตังิานของพวกเขา  

- ในขณะวางแผนการเพาะปลกูหรือเพาะปลกูซ า้ กิจการนัน้ควรประเมินถงึลกัษณะพืน้ท่ีว่าเหมาะสม
ตอ่การเพาะปลกูยางหรือไม่ (ความคุ้มคา่ และ สภาพแวดล้อม) หรือการฟืน้ฟธูรรมชาตท่ีิเสียหายไป   

ไม่มี 
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v. ตอ้งมีจริยธรรม และ ต่อสู่กบัคอรัปชัน่  

 

 

เหตุผล 

กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบันัน้ถกูจดัท าขึน้เพ่ือให้แน่ใจวา่จะไม่มีการละเมิดหรือไม่เคารพ, กระท าผิดต่อสาธารณะหรือทรัพย์สิน
ของบุคคลอ่ืน การคอรัปชัน่นัน้หมายถึงการกระท าเพ่ือให้ได้สิ่งใดมาครอบครองโดยง่าย, ถูก หรือรวดเร็ว หรือสิ่งอ่ื นท่ีกฎหมายนัน้
ตราไว้ การละเมิดสิทธ์ิผู้ อ่ืนและการกระท าท่ีน าความเส่ียงมาสู่กิจการนัน้ถือเป็นสิ่งผิด  
เป็นสิ่งส าคญัท่ีทกุๆ ประเภทกิจการนัน้ค้องเคารพต่อกฎหมายและป้องกนัการคอรัปชัน่ในทกุรูปแบบเพ่ือลดความขดัแย้งต่อผู้คน, 
เร่ืองอือ้ฉาว, การพิจารณาคดี หรือผลสะท้อน, ความเส่ียงตอ่การท างานของผู้คนหรือกิจการ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะเป็นทางตรงหรือแอบแฝงซ่ึงคอรปัชัน่เป็นส่ิงซ่ึงไม่สามารถยอมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ แม้ว่าพืน้ทีน่ ัน้จะสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได ้ยอมรับได ้หรือไม่ส่งผลต่อกฎหมายก็ตาม      
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หลกัการ 
 

ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย 
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

ก. ปฏิบัตติามกฎหมาย  
 
คาดหวังว่ากิจการนัน้จะ
ด าเนินการเป็นไปตามท่ี
กฎหมายท้องถิ่ นบังคับ 
เช่นเดียวกับกฎหมาย, ข้อ
ปฏิบัติ สากล ท่ีควรน ามา
ด าเนินการเช่นกนั   

ไม่มี ในส่วนนีน้ัน้ หวัข้อหรือข้อก าหนดต่างๆ ของ Pirelli ซึ่ง
เป็นสิ่งท่ีถูกคาดหวังให้ด าเนินการอาจจะเกินไปจาก
กฎระเบียบท้องถิ่นท่ีมีอยู่  
- กิจการนัน้ควรจดทะเบียนอย่างถูกต้อง นั่นคือบริษัท
ต้องมีเอกสารตามกฎหมายก าหนด (เช่น โฉนดท่ีดิน, 
ช่ือสมัปทาน เป็นต้น)  

- ผู้ปลูกต้องมีท่ีเหมาะสม และต้องแสดงให้เห็นได้ถึง
สิทธิในการเก็บเก่ียวผลผลิตได้  

- โฉนดท่ีดินต้องแสดงให้เห็นชัดเจนถึงขอบเขตท่ีดิน 
เพ่ือให้ง่ายตอ่การระบพืุน้ท่ี จดัท าแผนท่ี  

- การเก็บเก่ียวต้องถกูเอกสารกฎหมายระบไุว้  
- ตามข้อก าหนดของกฎหมายนัน้ ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวมา
ได้ต้องถูกบันทึกเป็นเอกสารท่ีเหมาะสม สามารถ
ตรวจสอบ, ควบคมุผลผลิตของการเก็บเก่ียวได้  

ประเด็นทางด้านกฎหมายเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ี
ผู้ ประกอบการรายย่อยต้องถูกพิจารณา
เช่นเดียวกัน แต่อาจมีความยืดหยุ่นกว่าถ้า
พบว่าไม่ ได้ รับการสนับสนุนท่ี เ พียงพอ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามท่ีคาดหวงั  

 

ข. ต่อสู้กับคอรัปช่ัน  
 
กิจการนัน้ห้ามยุ่งเก่ียวกับ
ทุกรูปแบบของคอรัปชั่น
และต้องบอกต่อปฏิภาณนี ้
สู่ผู้ จัดหา, พนักงาน และ
ผู้ รับช่วงตอ่ของทา่น 

ไม่มี - ก่อนเข้าด าเนินงานในประเทศใหม่ๆ กิจการนัน้ต้อง
ท าการศึกษากฎหมาย,  การ เ มือง ,  เศรษฐกิจ , 
สิ่งแวดล้อม, ตดิตอ่องค์กรปกครองท้องถิ่นและท างาน
ร่วมกบัชาวบ้านเพ่ือให้ทราบและเข้าใจถึงความเส่ียงท่ี
อาจน าพาไปสู่การคอรัปชัน่  

- กิจการนัน้ควรให้ค ามั่น ก าหนดนโยบายท่ีต้อต้าน

ไม่มี ข้อมลูเพิ่มเตมิส าหรับการตอ่สู่กบัคอรัปชัน่ 
The World Bank website. 
เวปไซด์ของ UN  
“Fighting Corruption in the Supply 
Chain: A Guide for Customers and 
Suppliers” 
ข้อมลูเก่ียวกบัประเทศคอรัปชัน่ โดย 
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับผู้ประกอบการ   

รายย่อย 
อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

ต้องด าเนินงานท่ีหลีกเล่ียง
การด าเนินไปสู่คอรัปชัน่  

คอรัปชัน่ทกุรูปแบบและต้องส่ือสารให้พนกังาน, ผ่าน
สัญญาจ้างงาน, การติดประกาศ, อธิบายผ่านการ
อบรม เป็นต้น  

- ผู้บริหารของกิจการนัน้ๆ ควรให้ความส าคญั ตระหนกั
ถงึค ามัน่ และด าเนินการปฏิบตัเิพ่ือตอ่ต้านคอรัปชัน่  

- กิจการนัน้ควรส่ือสารไปสู่ผู้ รับช่วงต่อของท่าน และให้
พวกเขาศกึษาการจากการปฏิบตัขิองทา่น 

- กิจการนัน้ควรพฒันาและส่ือสารถงึพนกังาน, ผู้ รับช่วง
ตอ่ และทกุๆ ผู้ เก่ียวข้อง ต้องมีกลไลการแจ้งเบาะแสท่ี
ปลอดภัยและไม่เปิดเผยตัวตน ผลการแจ้งนัน้ต้อง
ได้รับการปฏิบตัแิก้ไข  

Transparency International website. 
ค าแนะน าก่อนการลงทนุ ดไูด้จาก 
“Guidance for Sustainable Natural 
Rubber” โดย CCCMC 
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vi. การตรวจสอบยอ้นกลบั และจดัท าแผนระบคุวามเสีย่ง   

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผล 

การระบพืุน้ท่ีการจดัหานัน้ช่วยให้กิจการรับรู้ถงึแหล่งท่ีมาของสินค้าและลกัษณะขององค์กรท่ีท่านก าลังท างานร่วมอยู่ (ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม)  
ระบพืุน้ท่ี แหล่งท่ีมาของสินค้าช่วยให้เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริง, สามารถระบุปัญหา ความท้าทายท่ีต้องเผชิญ และโอกาสเส่ียง
ตอ่การไม่ปฏิบตัติามสญัญาได้  
เม่ือทราบถงึแหล่งท่ีมาของสินค้าแล้ว กิจการต้องด าเนินการจดัล าดับความส าคญัของพืน้ท่ีและน าหลกัการปฏิบตัิอย่างเต็มรูปแบบ
ลงไปด าเนินการให้เกิดประสิทธิผล  
ในการตดิตามการซือ้ของยางนัน้ Pirelli จะนบัการมีส่วนร่วมของผู้จดัหาด้วย การเข้าไปมีส่วนส่วนร่วมโดยตรงในและเท่าเทียมเป็น
ขัน้แรกในการด าเนินการ และการลงพืน้ท่ีเป็นขัน้ตอนท่ีสองตอ่มา  
Pirelli นัน้ได้ใช้ระบบการตรวจสอบย้อยกลบัท่ีมีการเสนอมาใช้โดยทัว่ไป ซึง่เป็นไปได้ว่าการใช้งานร่วมกบัข้อมลูของผู้จดัหาอาจไม่
เหมาะสม และผู้จดัหาอาจต้องการท่ีจะพฒันาระบบของตนเองเพ่ือให้ใช้งานได้เกิดประสิทธิภาพกว่าและยงัช่วยปกป้องข้อมลูของ
ตนสูคู่แ่ข่งขนั   
 
หลักการ 

 คาดหวงัส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, ผู้ด าเนินการ และคนกลาง  
ก. ตรวจสอบย้อนกลับ  

- กิจการนัน้ต้องจดัท าเอกสารบนัทกึแหล่งสินค้าท่ีมาจากผู้จดัหา จดัท าตัง้แต่ครัง้แรกและด าเนินการขัน้สองเพ่ือระบุ
ถงึที่มาท่ีไปแรกเร่ิมของยาง  

- ระบบตรวจคณุภาพของกิจการนัน้ รวมถงึการตรวจสอบย้อนกลบัไปสู่ยางที่มีการขายสู่ลกูค้าเฉพาะรายด้วย   
- กิจการให้การสนบัสนนุ Pirelli เพ่ือเก็บข้อมลู แหล่งท่ีมา, โอกาสความเส่ียง   

 
ข. ค าแนะน าข้ันแรก 

- กิจการใช้ระบบท่ีอนญุาติให้ระบุได้ซึง่ผู้จดัหา (ช่ือบริษัทและสถานท่ี), ปริมาณท่ีจดัส่ง, แหล่งของท่ีมา (อย่างน้อย
ต้องระบไุด้ถงึหมู่บ้านท่ีน ามา แตค่วรจะระบไุด้เก่ียวกบัแปลงเพาะปลกู)  

Pirelli มีการศึกษากระบวนการตรวจสอบการจดัหายางธรรมชาติ ซ่ึงพนัธมิตรและผูร้ับเหมาทัง้หลายไดมี้ส่วนร่วมในการ
พฒันาและใชก้ระบวนการตรวจสอบยอ้นกลบัทางสงัคม ส่ิงแวดล้อมและประเมินโอกาสเสีย่งต่อการคอรับชัน่นีใ้หเ้กิด
ประสิทธิภาพและเชือ่ถือได ้เพือ่เป็นแนวทางปฏิบติัในระยะกลาง  

Pirelli ไม่สามารถบอกได้ว่ากระบวนการเหล่านี้จะใชเ้วลานานแค่ไหนเนือ่งจากมีบคุคลส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัห่วงโซ่การจดัหายาง
ธรรมชาติอยู่มากจึงเป็นความซบัซ้อนในกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล Pirelli จะรายงานความคืบหน้าในส่วนที ่XI 
เก่ียวกบันโยบายต่อไป  

ผลจากการระบคุวามเสีย่ง รวมไปถึงความยินยอม ร่วมมือของผูที้เ่ก่ียวข้องในการฟ้ืนฟแูผนการ นัน้จ าเป็นตอ้งกระทบกบั
แผนการตดัสินใจซ้ือและพฒันายางธรรมชาติของ Pirelli    
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- กิจการต้องร่วมมือกบัผู้จดัหาของทา่นเพ่ือระบใุห้ได้ถงึช่องวา่งหรือโอกาสเส่ียงท่ีจะไม่สามารถด าเนินให้เป็นไปตาม
นโยบายของ Pirelli ได้   
 

ค. ค าจ ากัดความ  
การตรวจสอบย้อนกลบั: คือความสามารถในการตรวจสอบประวตัิ, การกระจายตวั, สถานท่ี และการใช้งานของสินค้า, 
ส่วนใดส่วนหนึง่ของสินค้า, สืบถงึแหล่งท่ีมา 

 
ง. ข้อมูลเพิ่มเตมิและแหล่งท่ีมา  

มาตราฐานการดแูล FSC น าเสนอแนวคิดของการตรวจสอบย้อนกลบัท่ีจะน ามาใช้ ซึง่มีความส าคญัต่อระบบการจดัหา
ของยางธรรมชาตท่ีิมีความซบัซ้อน ดงันัน้ระบบดงักล่าวนีอ้าจไม่สามารถใช้ได้กบัทกุท่ี https://ic.fsc.org/en/document-
center/id/80  
 

 คาดหวงัส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย: เปิดรับ และให้ความร่วมมือ ยอมท่ีจะระบุข้อมลูลูกค้าและตรวจสอบย้อนกลบัถึง
แหล่งก าเนิดของวสัดท่ีุทา่นซือ้มา, ใช้เคร่ืองมือท่ีจดัหาเพ่ือการท างาน, ให้ค าแนะน า 
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vii. การจดัการ ควบคมุ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผล 

ในห่วงโซ่การจัดหายางธรรมชาตินัน้มีความซบัซ้อน มีคนกลางหลายฝ่ายเข้ามาเก่ียวข้องต่อการด าเนินกิจการ เช่น Pirelli และผู้
ปลูกต้นยาง ในแต่ละส่วนล้วนมีความส าคญัและถือเป็นทรัพย์สินของ Pirelli ท่ีจะต้องช่วยเหลือและด าเนินแนวทางให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ี Pirelli ก าหนด 
เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าการน าไปปฏิบัติจะเกิดผลท่ีแข็งแกร่ง หลากหลายระบบจ าเป็นต้องน ามาร่วมปฏิบัติและต้องมีการระบุถึง
ผลประโยชน์ท่ีแน่ชดัของทกุๆ ฝ่าย  
 

 

Pirelli คาดหวงัใหผู้จ้ดัหายางธรรมชาตินัน้:  

- ปฏิบติัตามนโยบายนี้ 
- ในไปใชก้บัผูด้ าเนินการ จดัหาอื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้อง  
- น าไปใชแ้ละพฒันาระบบด าเนินงานดา้นจริยธรรม ทีมี่ส่วนเก่ียวข้องกบันโยบายนี้ 

 นโยบายนีไ้ดร้วมค ามัน่ที ่Pirelli ให้ไวถึ้งการจดัการห่วงโซ่อปุทานเพือ่ความยัง่ยืน และรูปแบบการจดัการของ Pirelli ดงันี:้  

- สนบัสนนุใหผู้จ้ดัหานัน้น าไปปฏิบติัและปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ง ดว้ยการหาโอกาสเติมเต็มข้อมูลและสร้างกิจกรรม
โดยท่านเอง โดย Pirelli และผูเ้ก่ียวข้องอื่นๆ พร้อมใหค้วามร่วมมือ 

- ประเมินศกัยภาพของผูจ้ดัหายางธรรมชาติแก่ท่าน ในแง่ของสภาพแวดล้อม, สงัคมและธรุกิจ, จริยธรรมการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่ช่วงเร่ิมตน้ผ่านการตรวจสอบสถานทีจ่ริง โดยบคุคลที่สาม  

- ตอ้งการใหผู้จ้ดัหาของ Pirelli นัน้รับทราบและลงชือ่ในสญัญาเพือ่ความยัง่ยืน (ทีแ่ปลภาษาแล้ว) ทีมี่การกล่าวถึง
ในข้างตน้โดยระบถึุงสภาพแวดล้อม, แรงงานและสิทธิแรงงาน เฉกเช่นเดียวกบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและ
การต่อตา้นคอรัปชัน่, จดัท ารูปแบบการจดัการเพือ่ความยัง่ยืนของท่าน, ควบคมุการด าเนินงาน และด าเนินงานให้
ครบทัง้วงจร  

- ควบคมุใหผู้จ้ดัหาของท่านด าเนินการตามข้อก าหนดเพือ่ความยัง่ยืนของ Pirelli, ตรวจสอบและปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

หากพบการกระท า หลกัฐาน ทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าไม่ปฏิบติัตามนโยบาย หรือปฏิเสธทีจ่ะท าแผนฟ้ืนฟ ูหรือล้มเหลวในการท าแผน
ฟ้ืนฟ ูอาจน าไปสู่การยติุหรือเพิกถอน หรือกระทบต่อความสมัพนัธ์ทางการคา้ต่อผูจ้ดัหานัน้ 

หากผู้จดัหาของ Pirelli ในชัน้ที่ 2 นัน้มีส่วนเก่ียวข้องพร้อมหลกัฐานทีแ่สดงถึงการไม่ปฏิบติัตามข้อบงัคบั Pirelli จะพดูคยุกบั
ผูจ้ดัหาในชัน้ที ่ 1 ก่อน ด้วยความเหมาะสม โดยจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นไดถึ้งความเชือ่และความมุ่งมัน่ทีจ่ะเร่ิมตน้ด าเนินการ 
และรับผิดชอบต่อส่ิงทีเ่กิดข้ึน โดยจะไม่ด าเนินการเลิกจ้างในทนัที    
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หลกัการ 
 คาดหวงัส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, ผู้ด าเนินการ และคนกลาง  

ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับคนกลาง อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

ก. การจัดการและความ
รับผิดชอบถูกแจกจ่าย
และต้องชัดเจน  
 
 

ไม่มี - ผู้ บริหารของกิจการนัน้ต้องเข้าใจและให้ค ามั่นต่อ
แนวคดิ คณุคา่ แนวทางตามในเอกสารฉบบันี ้ 

- กิจการต้องมีงบประมาณส าหรับจ้างบุคลากรท่ีจะเข้า
มาด าเนินการนโยบายเพ่ือยางธรรมชาติท่ียั่งยืนของ 
Pirelli นี ้ 

- หน้าท่ีและความรับผิดชอบต้องแจกจ่ายอย่างชัดเจน
เพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้ท างานจะเดินตามกรอบแนวคิด และ
คณุคา่ท่ีถกูต้อง   

- ผู้บริหารของกิจการนัน้ต้องเข้าใจใน
แนวคดิและคณุคา่ตามแนวทางใน
เอกสารฉบบันี ้และรับทราบถงึสิ่งท่ีต้อง
ด าเนินการ  

- กิจการจะต้องแบง่เวลาและทรัพยากรมา
เพ่ือด าเนินการตามคูมื่อร่วมกบัผู้จดัหา
รายอ่ืน 

ไม่มี 
  
 

ข. มี ระบบจัดการ กับ ข้อ
ร้องเรียน ข้อข้องใจ 

ผู้ ร้องเรียนข้อข้องใจ คือบุคคลหรือ
กลุ่มบคุคลที่ได้ส่งเร่ืองร้องเรียนหรือ
เร่ืองท่ีกังวลเข้ามาสู่กระบวนการ
ร้องเรียน  

- กิ จ ก า ร ต้ อ ง ส่ื อ ส า ร ด้ ว ยค วาม โป ร่ ง ใ ส แล ะ มี
กระบวนการร้องเรียนทัง้ส าหรับภายในและภานนอก
องค์กร ท่ีผู้ มีส่วนร่วมทุกคนสามารถเข้าถึง (รวมทัง้ 
แรงงาน, ผู้ จัดหา, ชุมชนท้องถิ่น, องค์กรภาคประชา
สงัคม เป็นต้น)  

- กิจการต้องมั่นใจได้ว่ากระบวนการร้องเ รียนนัน้
โปร่งใส เป็นธรรม และต้องมีบุคคลท่ีสามเข้ามามีส่วน
ร่วมเม่ือถงึเวลาจ าเป็น  

- ทกุส่วนสามารถร้องเรียน (เช่น แรงงาน, ผู้ รับเหมา, ผู้
จดัหา, ผู้ มีส่วนร่วมอ่ืนๆ เป็นต้น)  

- กระบวนการร้อนเรียนของกิจการนัน้จะต้องไม่ส่งผล
ให้เกิดการใช้ก าลังและต้องน าไปสู่การแก้ไขท่ีเป็น

- กิจการนัน้ต้องมีระบบการจดัการ
ร้องเรียนทัง้ภายในและภายนอกองค์กร
และต้องถกูส่ือสารไปถงึบคุคลที่เก่ียวข้อง 
(รวมทัง้ แรงงาน, ผู้จดัหา, ชมุชนท้องถิ่น 
เป็นต้น)  

- กิจการนัน้ต้องแน่ใจได้วา่กระบวนการ
ร้องเรียนนัน้โปร่งใสตอ่ผู้ ร้อง  

- กิจการนัน้ต้องศกึษาทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหา มากกวา่ท่ีจะตดัสินในทนัที
หรือส่งด าเนินคดีในทนัที  

Pirelli นัน้ส่งเสริมให้ปฏิบตัติามค าแนะน าท่ี
จดัหามาโดยสถาบนัในระดบัสากล เช่น  
Guiding principles of the United 
Nations on Business and Human 
Rights. 
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับคนกลาง อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

ธรรม และต้องศึกษาทางเลือกของการแก้ไขปัญหา
เพ่ือน ามาปรับใช้ มากกว่าการท่ีจะจะตัดสินในทันที
หรือส่งด าเนินคดีในทนัที  

- กระบวนการร้องเรียนนัน้ ต้องมัน่ใจวา่จะคุ้มครองต่อผู้
ร้องเรียนหรือผู้จดุประเดน็  

- ผู้ ร้องเรียนหรือผู้จดุประเดน็สามารถท่ีจะถูกปกปิดเป็น
ความลบั  

- ผู้ ร้องเรียนหรือผู้จุดประเด็นสามารถใช้บุคคลท่ี 3 มา
เพ่ือเป็นตวัแทนในการร้องเรียนหรือสนบัสนุนหาทาง
ออกของปัญหา  

- คาดหวังให้กิจการเปิดเผยรายงานสู่สาธารณะตาม
กระบวนการร้องเรียนนัน้ด้วยความโปร่งใส  

ค. มีแผนการด าเ นินงาน
และหน่วยงานสนับสนุน
ผู้จัดหาให้ด าเ นินงาน
ตามนโยบาย 

ไม่มี - กิจการด าเนินการท าแผนปฏิบัติงานซึ่งระบุแนวทาง
และช่วงเวลา ตามที่นโยบายเพ่ือยางธรรมชาติท่ียัง่ยืน
ของ Pirelli นีก้ าหนด  

- กิจการต้องจัดล าดบัการด าเนินงาน ตามโอกาสเส่ียง
ของการละเมิดนโยบายของ Pirelli นี ้ 

- กิจการนัน้ต้องส่ือสารไปสู่ผู้ จัดหารายอ่ืนๆ ของท่าน
รวมถึงเรียกร้องให้ท่านอ่ืนๆ ปฏิบตัิตาม และท่านต้อง
ช่วยในการสนบัสนนุ  

- กิจการต้องระบแุละด าเนินแผนปฏิบตัิงานเพ่ือผู้จดัหา
ของท่านได้ด าเนินตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เ ม่ือ

- กิจการนัน้ต้องแสดงให้เหน็ถงึความมุ่งมัน่
ท่ีจะช่วยสนบัสนนุลกูค้าหรือผู้จดัหาของ
เค้าให้ด าเนินตามคูมื่อผ่านการ:  
 ให้ความร่วมมือกบัลกูค้าอย่างเข้มข้น  
 แบง่ปันข้อมลูแก่ลกูค้า, ผู้จดัหา

เพ่ือให้น ามาระบหุาโอกาสเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึน้ 

 สนบัสนนุให้เกิดการปฏิบตัอิย่าง
จริงจงัเพ่ืออดุช่องวา่งที่มี  

 สนบัสนนุในการส่ือสาร, การ

ไม่มี 
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ความต้องการ ค าจ ากดัความ 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, 

ผู้ด าเนินการและบคุคลท่ีสาม 
ข้อแนะน าขัน้แรกส าหรับคนกลาง อ้างอิงถงึแหล่งข้อมลู 

น ามาใช้กับผู้ ประกอบการรายย่อย การปฏิบัตินัน้
คาดหวงัให้ใช้เพ่ือส าหรับระดบัการเพาะปลกู 

ด าเนินงานและคอยควบคมุการ
ปฏิบตัเิหล่านี ้ 

ง. รายงานผลท่ีโปร่งใสอยู่
เป็นประจ า สม ่าเสมอ  

 - กิจการนัน้ต้องส่ือสารออกไปอย่างโปร่งใส สม ่าเสมอ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง้ ถึงเ ร่ืองแผนข้างต้นและ
ขัน้ตอนการด าเนินการท่ีส าเร็จไปแล้วและสิ่งท้าทายท่ี
ยงัรออยู่  

- กิจการส่ือสารไปถงึอยู่ค้าอย่างสม ่าเสมอ
ถงึกระบวนการท่ีก าลงัท าอยู่  

- กิจการส่ือสารไปสู่ผู้จดัหาอย่างสม ่าเสมอ  

 

 

 คาดหวงัส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย  
- ท างานร่วมกบัลกูค้าในการจดัท าแผนปฏิบตักิารท่ีคลอบคลมุและชีใ้ห้เห็นถงึช่องว่างที่จะไม่สามารถปฏิบตัติามคูมื่อและนโยบายนีไ้ด้  
- การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการรายย่อยในพืน้ท่ีเดียวกนัควรมีการส่งเสริมเพ่ือให้การด าเนินงานในเร่ืองส าคญัๆ เป็นไปในทศิทางเดียวกนัของพืน้ท่ีนัน้    
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viii. ความร่วมมือและการพดูคยุอย่างสร้างสรรค์คือกญุแจทีส่ าคญั  

 

 

 

 

 

 

เหตุผล 

ความท้าทายของการแก้ปัญหานัน้ไม่สามารถด าเนินการได้เพียงคนเดียว, บริษัทเดียว หรือเพียงแคห่น่วยเดียวในหว่งโซ่การจดัหา  
ดงันัน้สิ่งส าคญัท่ีสดุคือความร่วมมือจากทกุฝ่ายท่ีอยู่ในหว่งโซนี่เ้ข้ามามีส่วนร่วม แลกเปล่ียนปัญหา เรียนรู้และพฒันา แก้ไขปัญหา
ร่วมกนั ซึง่เป็นสิ่งท่ีน าไปใช้ได้ในระดบัอตุสาหกรรมทัง้หมด  
 
หลักการ 

 คาดหวงัส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกูและผู้ด าเนินการ  
ก. ให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิน่และอุตสาหกรรม  

Pirelli นัน้คาดหวังให้ผู้ จัดหาได้เข้ามามีส่วนร่วมมือในหลายๆ รูปแบบกับทุกๆ ผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือท่ีจะได้ก าหนดแนว
ทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรม ทัง้ในระดบัชมุชนและในระดบัอตุสาหกรรม  
 

ข. ค าแนะน าข้ันแรก  
- กิจการต้องระบไุด้ถงึบคุคลที่เก่ียวข้องที่จะมาช่วยให้ค าปรึกษาและท าแผนการปฏิบตั,ิ ทบทวน และควบคมุงาน 
- กิจการนัน้มุ่งหวงัที่จะต้องมีส่วนส่วนกบัผู้ เก่ียวข้องในทกุๆ รูปแบบ (ขึน้อยู่กบัศกัยภาพของกิจการนัน้ๆ)  
- กิจการควรหาโอกาสช่วยเกษตรกรยางในการจดัตัง้องค์กรระดบัชาติหรือภูมิภาคท่ีอิสระจากองค์กรของรัฐ ซึ่งจะ

เป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีส่งผ่านข้อเรียกร้องไปสู่ภาครัฐ, อตุสาหกรรมและสงัคม  

ค าจ ากดัความ: ไม่มี  

อ้างอิงแหล่งข้อมลูเพิ่มเตมิ: ไม่มี  

 

 

 

 

Pirelli เชือ่เสมอว่าความทา้ทายของการด าเนินนโยบายเพือ่ยางธรรมชาติที่ยัง่ยืนนัน้ตอ้งใช ้ความร่วมมือ, ร่วมแรง, การมีส่วน
ร่วมของผูที้เ่ก่ียวข้องทัง้หมด  

นอกเหนือจากนัน้ ความร่วมมือจากผูจ้ดัหา, ผูอ้ปุถมัภ์ สนบัสนนุ Pirelli ใหท้ ากิจกรรมตัง้แต่ระดบัอตุสาหกรรมและ
ผูเ้ก่ียวข้องในห่วงโซ่การจดัหายางธรรมชาติทัง้หมด, ความมีส่วนร่วมของแต่ละบริษทั, ความพยายามร่วมกนันัน้สามารถ
ก่อใหเ้กิดผลลพัท์ทีแ่ข็งแรงเพือ่การพฒันาอตุสาหกรรมการจดัหายางธรรมชาติในระดบัสากล  

Pirelli นัน้ท างานร่วมกบั ภาคองค์กรทอ้งถ่ินและองค์กรสากล, องค์กรภาครัฐ, องค์กรภาคเอกชน, อตุสาหกรรมทีห่ลากหลาย 
และสถานศึกษา เพือ่สร้างนโยบายทีจ่ะช่วยพฒันาให้การใช้ยางธรรมชาตินัน้เกิดความยัง่ยืน   
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 คาดหวงัส าหรับคนกลางและผู้ประกอบการรายย่อย  
ในบางประเทศ เสียงของผู้ประกอบการรายย่อยเพียงบางส่วนไม่สามารถผลกัดนัให้เกิดการพฒันาขึน้ได้  การกระจายตวั
เป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ยาก ดงันัน้ความร่วมมือจึงเป็นสิ่งท่ื Pirelli สนบัสนนุให้ผู้ มีส่วนร่วมทกุท่านช่วยกนั
ผลกัดนัให้เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น สมาคม รูปแบบเช่น:  
- คนกลางและผู้ประกอบการรายย่อยควรเข้าร่วมในสมาคมหรือเป็นตวัแทนในการออกเสียง  
- เกษตรกรผู้ปลูกยางควรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาคมในระดบัภูมิภาคหรือในระดบัประเทศ ซึ่งต้องเป็น

องค์กรท่ีไม่ได้ถกูควบคมุโดยภาครัฐ และบทบาทของสมาคมต้องเป็นตวัแทนของอตุสาหกรรมและสงัคม  
ix. รูปแบบการรับรองทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดบัสากล  

 

 

 

เหตุผล 

การด าเนินงานในหว่งโซ่การจดัหานี ้บางครัง้มีความซบัซ้อนและหนกัหนากว่าท่ีกิจการจะควบคมุได้  
กลไกการรับรองนัน้เป็นระบบท่ีจะช่วยให้กิจการส่ือสารถึงความส าเร็จไปสู่ลูกค้าได้เช่นเดียวกบัการส่ือสารไปถึงผู้ มีส่วนร่วม ข้อดี
ของการรับรองผลนีร้วมถึงการน าหลกัการไปปฏิบตัิซึง่เกิดผลท่ีดีตามมาต่อองค์กร มากไปกว่านัน้การท่ีมีบุคคลท่ี 3 ท่ีเป็นอิสระเข้า
มาควบคมุจะช่วยให้ง่ายขึน้ตอ่การระบถุงึช่องวา่งที่เกิดขึน้และท่ีไม่เป็นไปตามมาตราฐานสากล นอกจากนัน้การท่ีได้รับการรับรองท่ี
ถกูต้องตามมาตรฐานสากลแสดงให้เหน็ถงึการตรวจสอบหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ซึง่แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาก็จะลดลง 
 
การจะปฏิบัตติามคู่มือนี ้กิจการนัน้นับว่าอยู่ในระดับท่ีตรงกับความคาดหวังท่ีส าคัญซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีก้าวหน้าและเป็น
มาตรฐานที่เป็นท่ียอมรับ  
 
หลักการ 

 คาดหวงัส าหรับอตุสาหกรรมการเพาะปลกู, ผู้ด าเนินการ, คนกลาง และผู้ประกอบการรายย่อย   
ก. คู่มือปฏิบัตติามแนวทางน้ีพิจารณาถงึข้อก าหนดและมาตรฐานการรับรองระหว่างประเทศด้วย  

ค าแนะน าขัน้แรก  
- เม่ือกิจการได้มีการจดัท าแผน ช่วงเวลาท่ีสอดคล้องกบัคูมื่อนีแ้ล้ว ควรท่ีจะต้องระบุตวัชีว้ดั, หรือการแก้ไข เข้าไปด้วย 

เพ่ือควบคมุให้ได้ตามมาตรฐานท่ีถูกเลือก  
- เม่ือแผนการด าเนินงานถกูปฏิบตั ิกิจการนัน้สามารถถามผู้ตรวจสอบได้เพ่ือท่ีจะได้น าไปสู่เป้าหมายท่ีได้รับการรับรอง  
- ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย การรวมกลุ่มเพ่ือการรับรองนัน้จะมีประสิทธิภาพมากกว่า ผู้ด าเนินการยินดีท่ีจะ

ช่วยเหลือให้ด าเนินงานและผ่านการรับรอง 

ค าจ ากดัความ: ไม่มี  

อ้างอิงแหล่งข้อมลูเพิ่มเตมิ: ไม่มี  

Pirelli สนบัสนนุให้การท างานนัน้อยู่ในระดบัทีเ่ป็นทีย่อมรับโดยสากล, มีการตรวจสอบจากคนกลาง, การรับรองถึงระบบ
ส่ิงแวดล้อม สงัคมและจริยธรรมทางธุรกิจ, การจดัการทีย่ัง่ยืนในทกุระดบัของห่วงโซ่การจดัหา ไม่ว่าจะเป็นตัง้แต่จากแปลง
เพาะปลูก, สู่โรงงานแปรรูปและจดัจ าหน่าย, ปิดท้ายทีเ่ข้าสู่โรงงาน Pirelli เพือ่ผลิตสินคา้   
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เสาหลักต่อไปนีถื้อเป็นค าม่ันและข้อผูกพันของ Pirelli ท่ีอุทศิให้กับการด าเนินการ ในคู่มือนีจ้งึไม่ได้ถูกอธิบายเพิ่มเตมิ 

x. การน านโยบายไปปฏิบติั    

 

 
 
 
 

xi. สือ่สารใหท้ราบถึงความคืบหนา้ 

 

 

 

 

xii. ขัน้ตอนการร้องเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสนบัสนนุใหน้ านโยบายไปปฏิบติันี ้Pirelli จึงไดจ้ดัท าคู่มือ และจดัใหมี้การอบรมและท าเคร่ืองมือช่วยสอนใหแ้ก่บคุคลที่
เก่ียวข้องในห่วงโซ่การจดัหานี้ทกุระดบั รวมถึงพนกังานทีมี่ส่วนร่วมในกระบวนการ  

Pirelli สนบัสนนุและลงมือปฏิบติัในการริเร่ิมพฒันาขีดความสามารถทีมุ่่งเนน้ทีจ่ะรักษาไวซ่ึ้งการพฒันาทกัษะ, ฐานการผลิต
ยางธรรมชาติทีเ่หมาะสมและยัง่ยืน   

Pirelli จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหนา้ในการด าเนินตามนโยบาย ผ่านช่องทางสือ่สาร รวมถึงเวปไซด์ของบริษทัและรายงาน
ประจ าปีด้วย  

หากกรณีพบอปุสรรคในระหว่างด าเนินการ จะท าการหารือกบัผู้ทีมี่ส่วนไดส้่วนเสีย เพือ่จดุประสงค์ที่จะสนบัสนนุให้การ
ด าเนินนโยบายราบลื่นเกิดประสิทธิภาพสูงสดุและเป็นไปในแนวทางที่ยัง่ยืนร่วมกบัผูมี้ส่วนร่วมทกุฝ่าย  

Pirelli จดัใหผู้มี้ส่วนในห่วงโซ่จดัหาและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียไดมี้ส่วนในกระบวนการร้องเรียนอย่างเป็นความลบั (the “Group 
Whistleblowing Policy-Complaint Procedure” เผยแพร่ในเวปไซด์ Pirelli เพือ่ทีจ่ะรายงานสถานการณ์ทีอ่าจน าไปสู่การฝ่า
ฝืนนโยบาย 
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ภาคผนวก 

ค าจ ากัดความ  

เข้าถงึการรักษา (Access to remedy) คือ การได้รับสิทธ์ หรือป้องกนั หรือ ได้รับการชดเชยท่ีผิดพลาด 

คณุลกัษณะ (Attribute) คือคณุลกัษณะเฉพาะ (เช่นสายพนัธ์, เชือ้สายของประชากร, สถานท่ีหนึง่, ระบบนิเวศ, ภูมิทศัน์ ฯลฯ) ของ
พืน้ท่ี, ซึง่พืน้ท่ีนัน้อาจพิจารณาจาก คณุคา่การอนรัุกษ์สงู (HCV), พืน้ท่ีคาร์บอนกกัเก็บสงู (HSC) ซึง่ไม่ก่อเกิดอนัตรายต่อป่าไม้หรือ
ป่าพรุ 

การรับรอง (Certification) คือข้อรับรองโดยองค์กรอิสระเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ใบรับรอง) ว่าสินค้า, บริการ หรือระบบนัน้เป็นไป
ตามข้อก าหนด 

แรงงานเด็ก (Child labour) คือการท่ีเด็กท างานไม่ตามวยัท่ีควรจะเป็น, วฒุิภาวะ หรือความซื่อสตัย์ และอาจก่อนให้เกิดอนัตราย
ตอ่การพฒันาร่างกายและจิตใจ รวมถงึการท างานในเวลากลางคืนด้วย  

การรวมกลุ่มตอ่รอง (Collective bargaining) เป็นการรวมกลุ่มของลกูจ้างเพ่ือตอ่รองคา่จ้าง, ข้อจ ากดั, เง่ือนไขของการจ้างงาน 

การพัฒนาชุมชน (Community Development) เป็นกระบวนการท่ีสมาชิกในชุมชนร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิด โดยการ
รวบรวม เขียนปัญหาโดยหวัหน้าชมุชน, นกักิจกรรม รวมทัง้ผู้ เช่ียวชาญหลายๆ ด้านเพ่ือน ามาปรับปรุงโดยเป้าหมายเพ่ือให้ท้องถิ่น
เข้มแข็งและเตบิโต  

จารีตประเพณี (Customary rights) คือสิทธิของชมุชนท่ีจะด าเนินการตามประเพณีของพวกเขา รวมถึงสิทธิท่ีจะคงไว้, ปกป้อง หรือ
พัฒนา ประเพณีทัง้จากอดีต, ปัจจุบัน และอนาคต เช่น สถานท่ีทางประวัติศาสตร์โบราณคดี,  สิ่งประดิษฐ์, พิ ธีกรรม, 
ศลิปะการแสดงและวรรณกรรม  

การเลือกปฏิบตัิ (Discrimination) คือ ความแตกแยก, ข้ออ้าง, ข้อห้าม หรือข้อจ ากดัใดๆ ท่ีแบ่งแยกเกิด เชือ้ชาติ, สีผิว, เชือ้สาย, 
เชือ้ชาติ หรือเผ่าพันธุ์, เพศ, ศาสนา, ความคิดเห็นด้านการเมือง ซึ่งจงใจก่อให้เกิดผลหรือความเสียหายบนพืน้ฐานของความเท่า
เทียม เสมอภาค ของมนษุย์ ท่ีมีอิสระในการแสดงออก, แสดงความเหน็, สงัคม, วฒันธรรม หรือการใช้ชีวติในท่ีสาธารณะ 

จริยธรรม (Due diligence) กล่าวอ้างถงึ องค์กรท่ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลกุบัสิ่งที่ตัง้ใจ, ป้องกนั, บรรเทา และต้องการท่ีจะระบุถึง
ผลกระทบจากการด าเนินงานต่อสิทธิมนษุยชน กระบวนการนัน้ควรรวมถึงการประเมินจากสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงและโอกาสท่ีอาจจะไป
กระทบตอ่สิทธิมนษุยชน บรูณาการ ตดิตามผลวจิยั ตอบสนองและส่ือสารวา่จะแก้ไขผลกระทบนัน้อย่างไร     

คนงานข้างนอก (External worker) คือบคุคลที่ได้รับคา่จ้างรายบคุคลไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือตอบแทนจากการท างาน  

แรงงานในครอบครับ (Family labour) เกิดขึน้ได้ สอง กรณี:  

เม่ือสมาชิกในครอบครัวให้การสนบัสนนุหรือมีส่วนช่วยงานแก่บคุคลใดคนหนึง่ในครอบครัว ในงานของบคุคลอ่ืน  

เม่ือสมาชิกในครอบครัวให้การสนบัสนนุหรือมีส่วนช่วยงานแก่บคุคลใดคนหนึง่ในครอบครัว ในงานของสมาชิกในครอบครัว   
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แรงงานถูกบงัคบั (Forced labour) หมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลถูกบงัคบัให้ท างานผ่านการใช้ความรุนแรงหรือข่มขู่ หรืออาจเป็น
การทวงหนี,้ คกุคามด้วยเอกสารหรือการบอกเลิกการเข้าเมืองตอ่เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

การบงัคบัใช้แรงงาน ถือเป็นการใช้งานทาสในปัจจุบนัโดยพนัธนาการหนีส้ิน และนบัเป็นการค้ามนษุย์ในแง่ของกฎหมาย โดยการ
ตีความการค้ามนษุย์นัน้ได้ถกูระบตุามองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

อิสระ, ให้ความส าคญั และ แจ้ง ยินยอม (Free, Prior and Informed Consent – FPIC) เป็นสิทธิเฉพาะของชุมชนนัน้ๆ ท่ีจะให้หรือ
ไม่ให้ด าเนินโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนหรือดนิแดนนัน้ๆ  

‘อิสระ’ (Free) หมายความวา่ไม่มีการชกัใยเบือ้งหลงั หรือบีบบงัคบัหรือกระบวนการชีน้ าท่ีเก่ียวกบัโครงการท่ีส่งกระทบ 

‘ให้ความส าคญั’ (Prior) คือความยินยอมล่วงหน้าให้กระท าได้โดยผู้ ได้รับอนญุาติ ในช่วงเวลาท่ีมีการหารือและได้รับการยินยอม
แล้วจากตวัแทนท่ีเก่ียวข้อง  

‘แจ้ง’ (Informed) แสดงให้ทราบว่าตวัแทนของชุมชนท่ีเก่ียวข้องได้รับความพอใจ ในประเด็นส าคญัของโครงการเช่น ลกัษณะ, 
ขนาด, การด าเนินการ, ผลกระทบย้อนกลบั, ขอบเขตของโครงการ, เหตผุล และระยะเวลา โดยชมุชนควรมีสิทธ์ิเข้าถึงรายงานหลกัท่ี
ส่งผลกระทบตอ่ วฒันธรรม, เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารต้องเข้าใจได้ง่ายตอ่ผู้คน  

‘ความยินยอม’ หมายถงึกระบวนการการมีส่วนร่วมและให้ค าปรึกษาเป็นเสาหลกัเม่ือถงึข้อตกลง  

เสรีภาพในการรวมกลุ่ม (Freedom of association) คือสิทธิ เสรีภาพของคนงานท่ีจะร่วมกลุ่ม เช่น กลุ่มการค้า, กลุ่มแรงงาน และ
สภาแรงงาน หรือคณะกรรมการเพ่ือส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของอาชีพตน  

พืน้ท่ีสีเขียว (Greenfield) คือพืน้ท่ีท่ีมีธรรมชาตปิกคลมุ  

ผู้ ร้องทกุข์ (Grievance raiser) คือบคุคลหรือกลุ่มบคุคลท่ีตระหนกัหรือมีข้อร้องเรียนผ่านกลไกการร้องทกุข์ 

งานท่ีอนัตราย (Hazardous work) คืองานท่ีโดยธรรชาติหรือสถานการณ์ท่ีเหมือนจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ, ความปลอดภยั 
หรือศีลธรรมตอ่เดก็และเยาวชน  

 แนวทางการกกัเก็บคาร์บอนท่ีสูง (HCS) คือการแยกพืน้ท่ีป่าออกมาเพ่ือป้องกนัดินเกิดคาร์บอนท่ีต ่าลงและเส่ือมสภาพและค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง วิธีการพัฒนามุ่งเน้นให้ปฏิบิติงานได้จริง, โปร่งใส, คงทนและเป็นไปตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายเพ่ือให้แน่ใจว่าจะการกระท านัน้อยู่บนพืน้ฐานการเคารพสิทธิ ความเป็นอยู่ของ
ชมุชนท้องถิ่น 

ค่าการอนรัุกษ์สูง (HCV) คือระบบนิเวศ ชีวภาพ, สงัคม และคณุค่าทางวฒันธรรม นบัเป็นสิ่งส าคญัยิ่งในชาติ, ระดบัภูมิภาคหรือ
ระดบัสากล  

อตุสาหกรรมการเพาะปลกู (Industrial plantation) คือการเพาะปลกูท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ผู้ปลกูรายย่อย  

 พืน้ท่ีป่าไม้ท่ีไม่เปล่ียนแปลง (IFL) หมายถึงป่าไม้ ระบบนิเวศภายในโซนของป่าปัจจุบนัซึง่ไม่พบร่องรอยกิจกรรมของมนษุย์หรือท่ี
เป็นพืน้ท่ีใหญ่มากพอท่ียงัคงไว้ซึง่ความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น รวมถึงความหลากหลายทางเชือ้ชาติของประชากร ซึง่ IFL 
นีค้วรหมายถงึพืน้ท่ีอนรัุกษ์สงู (HCV) ด้วย  
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การเตรียมดนิ (Land clearing and preparation) คือกิจกรรมที่เตรียมพืน้ดนิโดยการถอนสิ่งปกคลมุ (ต้นไม้, หญ้า, สิ่งเจือปน ฯลฯ) 
ออก เพ่ือเร่ิมต้นโครงการ  

ชุมชนท้องถิ่น (Local) รวมถึงบุคคล ชุมชนท่ีอาศยัในพืน้ท่ีนัน้ๆ ท่ีได้รับผลกระทบทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมจากการด าเนินงาน 
โดยในเอกสารนีร้วมถงึ ‚คนพืน้ถิ่น‛ ด้วย ซึง่ระบไุว้โดยสหประชาชาติ 

คนกลาง (Middle man) ในเอกสารนีห้มายถึงบุคคลท่ีซือ้วตัถุดิบให้กบัเกษตรกร (รายย่อยหรืออุตสาหกรรม) และน าไปขายแก่
บคุคลอ่ืน ซึง่รวมถงึ (แตไ่ม่ได้จ ากดั) ศนูย์กลางในการรวบรวม, ผู้แทนจ าหน่าย, พ่อค้าคนกลาง, อุตสาหกรรมการเพาะปลูกท่ีรับซือ้
จากผู้ปลกูรายย่อยแล้วน ามาขายตอ่  

คา่แรงขัน้ต ่า (Minimum wage) คือคา่แรงที่น้อยท่ีสดุตามกฎหมายหรือตามสญัญาท่ีระบเุป็นพิเศษ  

การประเมินการมีส่วนร่วม (Participatory) คือกระบวนการระบแุละจดัท าแผนการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การแบ่งเขตท่ีดิน เพ่ือให้
แน่ใจวา่จะยัง่ยืนตอ่วถิิชีวติของคนท้องถิ่นและชมุชน ผ่านการร่วมหารือและตกลงร่วมกนัโดยสมาชิกชมุชนและหมู่บ้านใกล้เคียง  

ใบจ่ายเงิน (Payslips) คือเอกสารท่ีออกให้แจ้งรายได้ท่ีได้รับ ระบรุายละเอียดของคนงานท่ีได้รับ, จ านวนเงินท่ีได้และท่ีถกูหกั 

พืน้ท่ีดนิพรุ (Peatlands) คือพืน้ท่ีท่ีมีสารอินทรีย์อยู่มากกว่า 65% (โดยไม่ได้วดัจากความลึกและพืน้ผิวดิน) โดยพืน้ท่ีดินพรุนบัเป็น
แหล่งเก็บคาร์บอนท่ีส าคญั 

ผู้ด าเนินการ (Processor represents) ในเอกสารนีห้มายถงึ ผู้ มีส่วนร่วมในการจดัหาและเปล่ียนแปลงเนือ้ยางธรรมชาติ หลงัจากท่ี
ได้รับการเก็บเก่ียวและรวบรวมแล้วจากเกษตรกร  

ตวัแทนจดัหางาน (Recruitment agency) หมายถึงการบริการจดัหางานทัง้จากภาครัฐและตวัแทนเอกชน และทกุๆ ตวัแทน คน
กลาง ท่ีมีส่วนในการบริการจดัหาแรงงาน  

การฟื้นฟู (Restoration) คือกระบวนการช่วยเหลือ ฟื้นฟูระบบนิเวศ, ท่ีอยู่อาศยั, สายพนัธุ์ ฯลฯ ท่ีถูกท าลาย, เส่ือมสภาพ หรือ
เสียหาย  

 พืน้ท่ีปลอดภยัและถกูสขุอนามยั (Safe and hygienic accommodation) คือพืน้ท่ีท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอ่การอยู่อาศยั  

 ผู้ประกอบการรายย่อย (Small holders) แบ่งตามขนาดพืน้ท่ีเพาะปลูก ถ้าไม่มีกฎหมายท้องถิ่นระบุ ให้ถือว่าพืน้ท่ีไม่เกิน 50 
เฮกตาร์ ( 1 เฮกตาร์ = 10,000 ตร.ม.)   

ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) คือบุคคลหรือองค์กรท่ีตามกฎหมายแล้วเข้ามามีส่วนร่วมในการกระท าหรือความพยายามท่ีจะ
กระท ากิจกรรมที่ส่งผลตอ่บคุคล หรืออาจเป็นการปรึกษา, ให้ความรู้ ท่ีมีผลกระทบ ส่วนได้ เสียตอ่บคุคลหรือองค์กร  

แหล่งสินค้า (Supplyshed represents) พืน้ท่ีทัง้หมดท่ีเป็นแหล่งของสินค้า  

พืน้ท่ีพรุรูปโดม (The dome-shaped peat) พืน้ท่ีพรุท่ีมีหน้าดนิเป็นรูเพ่ือการกกัเก็บน า้ฝน  

ผู้จดัหาบุคคลท่ี 3 (Third party supplier) คือผู้จดัหาท่ีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือบริษัท อาจรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย, 
ผู้ เพาะปลกูอิสระหรือบคุคลที่ 3 ท่ีอิสระ  
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การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) คือความสามารถในการตรวจสอบประวตัิ, การกระจายตวั, สถานท่ี และการใช้งานของ
สินค้า, ส่วนใดส่วนหนึง่ของสินค้า, สืบถงึแหล่งท่ีมา  

กลุ่มคนท่ีมีช่องโหว ่(Vulnerable group) คือประชากร, บุคคล หรือองค์กรท่ีไม่สามารถคาดการณ์, ร่วมมือหรือต่อต้านจากผลลบท่ี
ถกูกระท า 

แบง่เป็น 12 กลุ่ม: ผู้ ท่ีมีทรัพยากรจ ากดั, หรือเส่ียงตอ่ความเจ็บป่วย, ภาวะการตายของแม่และเด็ก, ครัวเรือนท่ีผู้หญิงเป็นผู้น า, เด็ก
ท่ีมีความต้องการพิเศษ, ผู้ สูงอายุหรือเยาวชน, ชนกลุ่มน้อย, ผู้ พลัดถิ่น, ผู้ ท่ีอยู่ห่างไกลจากการบริการหรือต้องเผชิญกับความ
เจ็บป่วยเรือ้รัง, คนพิการ  

แรงงานเดก็ (Young worker) คือแรงงานท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ตามกฎหมายก าหนด  
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อ้างองิ   

การจดัท าเอกสารนีข้อง Pirelli ขึน้มา นัน้อ้างอิงมาจาก:  

-   Pirelli Values and Ethical Code: 
   คณุคา่จริยธรรมแหง่ Pirelli  
 https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-ethical-code 
-  Pirelli suppliers Code of Conduct: 
 จรรยาบรรณผู้จดัหาสินค้าของ Pirelli  
 https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-code-of-conduct 
-  Pirelli Anti – Corruption program: 
 การตอ่ต้านคอรัปชัน่ของ Pirelli  
 https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-anti-corruptionprogram 
-  Pirelli Quality Policy: 
 การควบคมุคณุภาพของ Pirelli  
 https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-quality-policy 
-  Pirelli Social Responsibility Policy for Occupational Health, Safety and Rights, and Environment: 
 นโยบายรับผิดชอบตอ่สงัคมของ Pirelli ทางด้าน อาชีวอนามยั, ความปลอดภยั, สิทธิ และสิ่งแวดล้อม  

https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policyfor-occupational-
healt-safey-rights-environment 

-  Pirelli Green Sourcing Policy: 
 นโยบายการจดัหาสินค้า Green ของ Pirelli   
 https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-policy 
-  Pirelli Equal Opportunities Statement: 
 แถลงการณ์โอกาสท่ีเทา่เทียมของ Pirelli  
 https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-equal-opportunitiesstatment 
-  Pirelli Whistleblowing Policy: 
 นโยบายการแจ้งเบาะแสของ Pirelli  
 https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-whistleblowing-policy 
-  International Bill of Human Rights of the United Nations, consisting of the Universal Declaration of Human Rights: 
 สิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศของสหประชาชาต,ิ ประกอบด้วย ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน 
 http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 
-  International Covenant on Civil and Political Rights 
 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
-  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: 
 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม 
 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
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-  The Ten Principles of the UN Global Compact; 
 หลกัการสิบประการของข้อตกลงโลกแหง่สหประชาชาติ 
-  United Nations Convention on the Rights of the Child; 
 อนสุญัญาสหประชาชาตวิ่าด้วยสิทธิเดก็ 
-  United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People: 
 ปฏิญญาสหประชาชาตวิ่าด้วยสิทธิของชนพืน้เมือง: 
 https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf ; 
-  United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: 
 หลกัการแนวทางของสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนษุยชน: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 
-  United Nations Convention against Corruption; 
 อนสุญัญาสหประชาชาตวิ่าด้วยการตอ่ต้านการทจุริต 
-  United Nations Sustainable Development Goals; 
 เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนของสหประชาชาติ; 
-  OECD Guidelines for Multinational Enterprises: 
 แนวทาง OECD ส าหรับองค์กรข้ามชาต:ิ 
 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf ; 
-  ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and the relevant applicable conventions;  
 ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศวา่ด้วยหลกัการและสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างานและอนสุญัญาท่ีเก่ียวข้อง 
-  ILO Convention 110 concerning Conditions of Employment of Plantation Workers 
 อนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบบัท่ี 110 เก่ียวกบัเง่ือนไขการจ้างงานของคนงานในเพาะปลกู 
-  ILO Convention 169 concerning indigenous and tribal people; 
 อนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 169 เก่ียวกบัชนพืน้เมืองและชนเผ่า 
-  European Convention on Human Rights; 
 อนสุญัญายโุรปวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน 
-  New York Declaration on Forests; 
 ปฏิญญานิวยอร์กวา่ด้วยป่าไม้; 
-  Rio Declaration on Environment and Development; 
 ปฏิญญาริโอด้านสิ่งแวดล้อมและการพฒันา; 
-  ‚Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems‛ issued by the Committee on World Food 

Security; 
 ‚หลกัการลงทนุและความรับผิดชอบในระบบเกษตรและอาหาร‛ โดยคณะกรรมการความมัน่คงด้านอาหารโลก 
-  Convention on Biological Diversity; 
 อนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ; 
-  Convention on ‚International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora‛. 
 อนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในสตัว์ป่าและพืชป่าใกล้สญูพนัธุ์ 
-  UN FAO Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests 

แนวทางปฏิบตัขิองสหประชาชาตเิก่ียวกบัความสมคัรใจในการก ากบัดแูล รับผิดชอบของการถือครองที่ดนิการประมงและป่าไม้ 
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-  China Chamber of Commerce of Metals Minerals and Chemicals Importers and Exporters  
 (CCCMC) Guidance for Sustainable Natural Rubber 
 หอการค้าจีนแหง่แร่โลหะและเคมีภณัฑ์ ผู้น าเข้าและส่งออก, ค าแนะน าส าหรับยางธรรมชาตท่ีิยัง่ยืน 
 http://www.cccmc.org.cn/docs/2017-11/20171107204714430892.pdf 
-  FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides  
 จรรยาบรรณของ FAO เก่ียวกบัการกระจายและการใช้ยาฆ่าแมลง 
-  The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Principles and Criteria. 
 การประชมุโต๊ะกลมเร่ืองหลกัการและเกณฑ์น า้มนัปาล์มที่ยัง่ยืน (RSPO) 
-  Integration of High Conservation Values (HCV), High Carbon Stock (HCS) Forest and Free, Prior and Informed 

Consent (FPIC) by HCS Approach Steering Group. 
 การบรูณาการคณุคา่การอนรัุกษ์สงู (HCV) ป่าสงวนคาร์บอนสงู (HCS) และความยินยอมฟรีและแจ้งล่วงหน้า (FPIC) โดย 

HCS Approach Steering Group 
 


