นโยบายเพื่อยางธรรมชาติท่ ยี ่ งั ยืน

คู่มือการดาเนินงาน
ธันวาคม พ.ศ. 2561

สารบัญ
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บทนา
ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2560 Pirelli ได้ ออกนโยบาย ‚ยางธรรมชาติที่ยงั่ ยืน‛ (ซึง่ จะถูกเรี ยกว่า ‚นโยบาย‛ ในเอกสารฉบับนี)้ ซึง่ มี
เป้าหมายเพื่อแสดงให้ เห็นถึงคามัน่ สัญญาของ Pirelli ที่จะกระตือรื อร้ นในความพยายามส่งเสริ ม พัฒนา และดาเนินนโยบายเพื่อ
ความยัง่ ยืนของยางธรรมชาติส่รู ะดับสากล ตลอดจนรับผิดชอบต่อห่วงโซ่การจัดหาทังระบบ
้
ดังข้ อกาหนดของนโยบาย – หลัก X‚ การดาเนินนโยบาย‛ - Pirelli ได้ ร่างข้ อกาหนดเป็ นคู่มือสาหรับดาเนินงาน (ซึง่ จะเรี ยกว่า‚
คูม่ ือ‛ ในเอกสารฉบับนี ้) เพื่อให้ คาชี ้แจงเกี่ยวกับคุณค่าและแนวคิดพื ้นฐานที่ Pirelli ได้ กาหนดไว้ ในนโยบายเป็ นเป้าหมาย และแรง
บันดาลใจแก่ผ้ จู ดั หายางธรรมชาติให้ แก่ Pirelli ต่อไป
คู่มือ นีจ้ ัดทาขึน้ มาจากผู้มีส่วนร่ วมหลายฝ่ าย การร่ างนัน้ เริ่ มต้ นขึน้ จากการปรึ กษาหารื อกับนักธุร กิจยางธรรมชาติที่เป็ นบุคคล
สาคัญรวมถึงผู้ร่วมดาเนินการ, เก็บข้ อมูล,บุคคลที่สาม, ผู้ปลูกยางรายย่อย, NGOs ท้ องถิ่น, สหภาพท้ องถิ่นอุตสาหกรรมยาง ร่ าง
คูม่ ือนี ้ได้ ถกู ส่งไปยังผู้มีส่วนร่ วมในระดับสากลเพื่อรับความเห็นเพิ่มเติมจากบุคคลเหล่านัน้
วัตถุประสงค์ของคูม่ ือฉบับนี ้ เพื่อต้ องการให้ มนั่ ใจว่าผู้จดั หาของ Pirelli นันจะเข้
้
าใจถึงคุณค่าของหลักต่างๆ เพื่อให้ การจัดหา และ
ดาเนินการไปข้ างหน้ าเป็ นไปได้ อย่างเหมาะสม
จุดประสงค์ของคูม่ ือฉบับนี ้คือเพื่อให้ แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ หรื อผู้จดั หาของ Pirelli ได้ เข้ าใจถึงคุณค่าที่ม่งุ หมาย
โดยแต่ละเสานันแสดงให้
้
เห็นถึงการจัดตาแหน่งเต็มรู ปแบบและมุ่งมัน่ ที่จะก้ าวไปสู่การดาเนินการ
การทางานและการปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสม
นอกเหนือไปจากนัน้ คู่มือฉบับนี ้ก็ได้ ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวคิดทางด้ านเทคนิคที่อ้างอิงไปถึง หลักนโยบาย ที่กาหนด แต่ยงั คงเป็ น
เรื่ องพื ้นฐานที่เข้ าใจและปรับใช้ ได้ ง่ายกับทุกๆ บริ บท (ตามแต่ละท้ องถิ่น, ภูมิภาคที่จดั หา)
ข้ อกาหนดนี ้อาจจะนอกเหนือไปจากข้ อบังคับ กฎหมายท้ องถิ่น แต่ยังคงเป็ นไปตามข้ อกาหนดสากล ถ้ าหากข้ อกาหนดในเอกสาร
ฉบับนี ้นอกเหนือไปจากข้ อกาหนดท้ องถิ่น Pirelli คาดหวังให้ ผ้ จู ดั หาปฏิบตั ติ ามคูม่ ือฉบับนี ้
หากปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของคู่มือฉบับนีแ้ ล้ วเกิดข้ อขัดแย้ งหรื อละเมิดต่อกฎหมาย, ข้ อบังคับ ทางผู้จัดหาจะต้ องแจ้ งต่อ Pirelli
ทันทีและอธิบายถึงวิธีการที่จะดาเนินการรับผิดชอบ
คูม่ ือฉบับนี ้ไม่ควรถูกนาไปใช้ เป็ นรายการตรวจสอบ แต่ควรถูกอธิบายถึงความคาดหวังของ Pirelli ที่ต้องการดูแลห่วงโซ่อุปทานของ
ยางธรรชาติ ดังนันคู
้ ม่ ือนี ้จึงควรอ่านเพื่อเป็ นแนวทางเพื่อการปฏิบตั ิที่ควรต้ องกระทา
Pirelli จะให้ ความสาคัญ แก่ผ้ ูจัดหาที่แสดงให้ เห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงการปฏิบตั ิเต็มรู ปแบบ และ Pirelli ทราบดีว่าการ
ดาเนินการในแต่ละประเทศนันใช้
้ ระยะเวลาและกระบวนการที่แตกต่างกัน Pirelli จะประเมินวิธีการ ทางเลือกหากพบว่าผู้จดั หามีวิธี
แก้ ปัญหาที่เหมาะสมกว่าที่ระบุไว้ ตามคู่มือฉบับนี ้ ที่ ต้องสอดคล้ องกับข้ อกาหนดสากลและรองรับโดยนโยบายและคู่มือของ Pirelli
(‚บทอ้ างอิง‛ ในเอกสารฉบับนี ้)
Pirelli ตระหนักดี ว่าคู่มือฉบับนีม้ ี จุดประสงค์เพื่ อการพัฒนาและปรั บปรุ งกระบวนการ ซึ่งเมื่อ เวลาผ่านไปการดาเนินงานจาก
ประสบการณ์จะช่วยเติมเต็มเนื ้อหาหรื อกฎหมายอุตสาหกรรมที่อาจมีการปรับเปลี่ยน Pirelli จะดาเนินการตรวจสอบประจาทุกปี
เพื่อดาเนินการปรับปรุ งและจัดทาให้ เป็ นปั จจุบนั ที่สุด
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รู ปแบบคู่มือ
นโยบายของคูม่ ือการใช้ งานฉบับนี ้จัดทาเป็ น หลัก 12 ประการแห่ง Pirelli
ในแต่ละหลักนัน้ จะระบุเหตุผลที่อยู่เบื ้องหลังและหลักการพื ้นฐาน รวมถึงระดับความคาดหวังของหลักนันๆ
้ ในแต่ละหลัก ปฏิบตั ิมี
การอนุมตั โิ ดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในระดับสากล ซึง่ จะถูกให้ คาจากัดความและอธิบายต่อไป
คาแนะนาแรกตามแต่ละประเภทของการจัดหายางธรรมชาติมีไ ว้ เพื่ อ ให้ ทาความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ การดาเนิ นการเบือ้ งต้ น เพื่ อ
ขับเคลื่อน และให้ สอดคล้ องกับนโยบาย หลักปฏิบตั ขิ อง Pirelli
โปรดทราบว่าคาแนะนาแรกเหล่านี ้ไม่สามารถระบุได้ ว่าเป็ นข้ อกาหนดสูงสุดตามนโยบายของ Pirelli เมื่อการดาเนินการแรกเริ่ มต้ น
ขึ ้น Pirelli คาดหวังว่าการดาเนินการด้ านการจัดหาต่อๆ ไป จะเป็ นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ สมบูรณ์และต่อเนื่อง และแน่นอนว่า
หลักการขันแรกนั
้
นเป็
้ นไปตามกฎระเบียบสากลที่สมควรอย่างยิ่งจะนามาปฏิบตั ิ และแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจะดาเนินการได้ ต่อไป
ท้ ายสุดจะเป็ นเอกสารที่ อนุมตั ิในระดับสากลหรื อ link ที่เพิ่มเติมข้ อมูล และแนวทางปฏิบตั ิแก่ผ้ ูจัดหาถูกบรรจุในคู่มื อเล่มนี ้ ใน
ภาคผนวกของเอกสารรวมถึงรายการเอกสาร, ข้ อตกลง หรื อนโยบาย Pirelli ที่จะนาไปสู่การปฏิบตั ิเพื่อความยัง่ ยืนต่ออุ ตสาหกรรม
ยางธรรมชาติ และส่วนสุดท้ ายของภาคผนวกจะรวบรวมคาจากัดความของคาต่างๆ ที่ใช้ ในเอกสารเล่มนี ้

4
PIRELLI PROPERTY

ขอบเขต
เนื ้อหาในคูม่ ือ Pirelli เล่มนี ้ครอบคลุมทัง้ ระบบห่วงโซ่จดั หาซึง่ ยางธรรมชาติ ตังแต่
้ ผู้ปลูกยาง (ไม่ว่าจะเป็ นในพื ้นที่ปลูกขนาดไหน)
ไปจนถึงผู้ดาเนินการ รวมทังรายเล็
้
กหรื อในอุตสาหกรรมการเพาะปลูก, คนกลาง พ่อค้ า, ท้ องถิ่นหรื อผู้ค้าระหว่างประเทศ และ
โรงงานแปรรู ปยาง
แผนภูมิด้านล่างนีเ้ ป็ นการอธิบายความซับ ซ้ อนของกระบวนการจัดหายางธรรมชาติ ที่ถูกใช้ ในการจัดหายางของ Pirelli ในทุกๆ
ภูมิภาค
Pirelli เรามองตัวเองเป็ นผู้ที่อยู่ปลายน ้าของห่วงโซ่เฉกเช่นเดียวกับผู้บริ โภคหรื อผู้ซื ้อยางธรรมชาติ (ไม่ใช่เจ้ าของสวนหรื อ โรงงาน
แปรรู ป)

Smallholder (SH) ผู้ประกอบการรายย่อย: จานวน 50 เฮกต้ าร์ (1 เฮกตาร์ = 10,000 ตร.ม.)
Farmer เกษตกร: ช่วยงานผู้ถือครองที่ดนิ รายย่อยในการเกษตร, เก็บเกี่ยว หรื ออาจเป็ นการขาย
Collector ผู้รวบรวม: รวบรวมยางจากกลุ่มของรายย่อย โดยจะเป็ นผู้นาและตัดสินใจในการขาย

* เสนอบริ การขนส่งแก่รายย่อย
* เสนอบริ การด้ านการเงินแก่รายย่อยและเกษตรกร
* เป็ นแหล่งข้ อมูล > ทุกการซื ้อขายต้ องทาการตรวจสอบเอกสาร น ้าหนัก

รายย่อยอาจขาย
โดยตรงแก่ผ้ ดู าเนินการ

* นาสิ่งเจือปน สิ่งปนเปื อ้ นออก ผ่านกระบวนการล้ าง,
ตากแห้ ง และบดละเอียด
* จัดเตรี ยมยางธรรมชาติเพื่อขายต่อผู้ผลิตยางรถยนต์

* เป็ นคนกลางด้ านการค้ า การเงิน
และอาจไม่ได้ ย่งุ เกี่ยวกับตัวยาง

ผู้ดาเนินการอาจขาย
โดยตรงแก่ Pirelli

ผู้ใช้ ยางธรรมชาติ
เพื่อผลิตยาง
รถยนต์คณ
ุ ภาพสูง
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หน้ าที่และความรับผิดชอบ
Pirelli คาดหวังว่าผู้จดั หาทุกท่าน – รายปั จจุบนั หรื อผู้จดั หาใหม่ ปฏิบตั ดิ งั นี ้:
-

ดาเนินการบริ หาร จัดการให้ เป็ นไปตามหลักต่างๆ, คุณค่า และข้ อปฏิบตั ิ แนวคิดที่ระบุอยู่ในคูม่ ือของ Pirelli ฉบับนี ้
ส่งต่อหลักการและควบคุมผู้ผลิตรายย่อยของท่านให้ ดาเนินกิจกรรมให้ เป็ นไปตามคูม่ ือนี ้

Pirelli ทราบดีวา่ การทางานให้ เป็ นไปตามข้ อเรี ยกร้ องเพื่อความยัง่ ยืนนี ้ ทางผู้จดั หาและผู้ดาเนินรายย่อยอื่นๆ อาจจะต้ องใช้ เวลาใน
การดาเนินงานยาวนาน ดังนันผู
้ ้ จดั หาจึงควรมีแผนการและทาการกาหนดช่วงเวลา
การพัฒนาและดาเนิการตามแผนช่วงเวลานันเพื
้ ่อให้ แน่ใจได้ ว่าเป็ นไปซึง่ ความเข้ าใจและดาเนินการอย่า งถูกต้ องเพื่ออุตสาหกรรม
ยางธรรมชาติที่ยงั่ ยืนและเกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย กระบวนการทางานนี ้ยังส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือและความโปร่ งใสอีกด้ วย
แผนการของผู้จัดหาควรมีข้ อบรรทัดฐาน, ติดตามการดาเนินการพร้ อมหลักฐาน, การวัดผล รวมถึงควรที่จะช่วยคนกลางและ
เกษตรกรในการสร้ างแผนของตนเองอีกด้ วย
ผู้จดั หาของ Pirelli ควรที่จะ:
-

ระบุแหล่งที่มาของยางธรรมชาติ แหล่งซื ้อ, กระบานการที่เกิดขึ ้น
ติดตามถึงแหล่งที่มา หมู่บ้านนัน้ เพื่อพิจารณาถึงโอกาสในการปรั บปรุ งคุณภาพ และคานึงถึง ปริ มาณการซื ้อขายจาก
แหล่งที่มาเฉพาะนี ้ในอนาคต
วิเคราะห์ช่องว่างของการดาเนินการตามคูม่ ือนี ้กับผู้จดั หา ประเมินการปฏิบตั วิ า่ เป็ นไปตามข้ อบังคับของคูม่ ือหรื อไม่
จัดลาดับความสาคัญที่ได้ รับมาจากการวิเคราะห์ช่องว่างนัน้ ๆ เช่น ผลกระทบต่อทรัพยากรนา้ หรื อมนุษย์ หรื อกระทบ
เกี่ยวกับการผลิตทีเ่ ป็ นวงกว้ าง
ระบุการดาเนินการที่จะมาช่วยแก้ ปัญหาช่องว่างนันๆ
้ ตามความสาคัญ, ระยะเวลา และทรัพยากรที่ต้องใช้
แบ่งปั นแผนการณ์ช่วงเวลานี ้แก่ Pirelli ด้ วยความโปร่ งใส
ลงมือดาเนินการและควบคุมผลลัพธ์ หรื อผลกระทบที่เกิด
รายงานต่อ Pirelli ให้ รับทราบและทบทวนแผนการณ์

Pirelli จะร่ วมมือกับผู้จดั หาเพื่อให้ แน่ใจได้ วา่ การดาเนินงาน ตรงจุด และจะคอยตรวจสอบว่าเป็ นไปตามทิศทางของนโยบายหรื อไม่
หากพบหลักฐานว่าผู้จดั หาไม่ดาเนินการตามนโยบายเพื่อยางธรรมชาติที่ยงั่ ยืนของ Pirelli หรื อปฏิเสธที่จะทาแผน หรื อล้ มเหลวใน
การดาเนินตามแผน การกระทาเหล่านี ้อาจนาไปสู่การพิจารณาเพิกถอนหรื อกระทบความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ Pirelli
หากพบการฝ่ าฝื นเกิดขึ ้น (รวมถึงการกระทาที่เกิดจากบริ ษัทลูก, หรื อเคลือข่ายบริ ษัทที่เป็ นผู้จดั หาให้ แก่ Pirelli) ที่รุนแรงและชัดเจน
Pirelli จะดาเนินการไปในทิศทางที่เหมาะสมที่สุดในขันที
้ ่ 1 โดยคานึงถึงความเชื่อมัน่ และจากการปฏิบตั ิที่ผ่านมาโดยจะไม่ได้ เพิก
ถอนในทันที เนื่องจาก Pirelli นัน้ เชื่อว่าการทุ่มเทเพื่อสร้ างวัฒนธรรมเหล่านีน้ นต้
ั ้ องค่อยๆ ดาเนินการปรั บปรุ งอย่างต่อเนื่อง แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั หานันจะต้
้ องให้ คามัน่ และเต็มใจที่จะดาเนินการแก้ ไข, วิเคราะห์ปัญหา รู รั่วที่ขดั ต่อนโยบายของ Pirelli นี ้
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Pirelli เต็มใจที่จะสนับสนุนให้ การดาเนินนโยบายนี ้เป็ นไปตามแนวทางระยะยาว การให้ สญ
ั ญาที่จะร่ วมดาเนินการให้ เป็ นรู ปธรรม
ช่วยหาทางออกในหลากหลายรู ปแบบ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและรับผิดชอบต่อสังคมผู้ผลิตยางต่อไป
Pirelli จะแบ่งปั นแผนการณ์, แผนขันตอนการด
้
าเนินการที่เกี่ยวข้ อง และจะจัดทาเวปไซด์เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลเหล่านี ้
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คู่มือ
i.

ใส่ใจผูค้ น

ปกป้องสิทธิมนุษยชนและส่ งเสริมสภาพการทางานที่เหมาะสม
เคารพต่อหลักสิ ทธิ มนุษยชนสากลและปกป้ องแรงงานจากปัญหาด้าน สุขภาพ, ความปลอดภัย และสวัสดิ การ ซึ่งถือเป็ นเรื ่อง
พิ้นฐานทีไ่ ม่สามารถจะต่อรองได้
Pirelli คาดหวังให้ผทู้ ีม่ ี ส่วนร่ วมทุกท่าน:
- ใช้มาตราฐานทีส่ ูงเพือ่ ป้ องกัน, ประเมิ นและจัดการกับสุขภาพและความเสี ย่ งของผูป้ ระกอบอาชีพ
- หลี กเลี ่ยงการเหยียดในประเด็นเรื ่อง เพศ, สถานะคู่ครอง, รสนิ ยมทางเพศ, ศาสนาหรื อความเชือ่ ด้านการเมื อง, การ
เป็ นสมาชิ กกลุ่มองค์กร, เชือ้ ชาติ , ชนชาติ , อายุ, พืน้ ภูมิหรื อสถานะทางสังคม หรื อความไม่พร้อมทางด้านจิ ตใจ
- ส่งเสริ มให้มีสภาวะการทางานที ่เพียงพอ รวมถึงสัญญาจ้างงาน, ค่าจ้างทีเ่ หมาะสม อย่างน้อยทีส่ ดุ ควรเทียบเท่า
ค่าจ้างขัน้ ต่าของประเทศอื ่นทีเ่ ป็ นงานประเภทเดียวกัน, เวลาการทางานทีย่ ตุ ิ ธรรม, เสรี ภาพในการรวมกลุ่มจัดตัง้ หรื อ
เข้าร่ วมสหภาพแรงงานเพือ่ เจรจาต่อรองในระดับบนหรื อสิ ทธิ ตามกฎหมายประเทศหรื อกฎหมายสากล, สนับสนุนให้
เข้าถึงทรัพยากรทีส่ าคัญและเพียงพอต่อการดารงชี วิตตามข้อบังตับขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที ่ 10
- ไม่เพิกเฉยต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็ก, ไม่บงั คับขู่เช็ญหรื อแรงงานรู ปแบบใดๆ ทีเ่ ป็ นการ
ละเมิ ด บังคับจิ ตใจหรื อทางกายภาพต่อแรงงานโดยตรงและแรงงานที ่มีการจ้างงานตลอดทัง้ ระบบ
ความคาดหวังเหล่านีม้ ี การกล่าวทีช่ ดั เจนอยู่ในเอกสารอ้างอิ งระดับนานาชาติ ทีถ่ ูกนามาใช้โดย Pirelli (ภาคผนวก)

เหตุผล
แรงงานนันถื
้ อเป็ นทรั พยากรที่สาคัญต่อองค์กรและการดาเนินงานในระยะยาว แรงงานเหล่านี ล้ ้ วนมีความสามารถด้ านเทคนิคที่
จาเพาะและตรงตามความต้ องการของคู่มือเล่มนี ้ พวกเขายังเป็ นส่วนช่วยให้ องค์กรดาเนินงานและสร้ างผลกาไรให้ แก่องค์กร หาก
แรงงานนัน้ พึงพอใจในการทางานซึ่ งหมายถึงการสร้ างงานที่ดีให้ แก่องค์กรและยังช่วยให้ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อมเติบโตอย่าง
ยั่งยื น นี่ จึงเป็ นสิ่ง ที่สาคัญ ยิ่ งที่แ รงงานนัน้ ต้ อ งได้ รั บการปฏิบัติ , ผลตอบแทนและสวัสดิก ารที่เหมาะสม เป็ นไปตามหลักสิท ธิ
มนุษยชน ปกป้องแรงงานจากอันตรายด้ านสุขภาพ, ความปลอดภัย

8
PIRELLI PROPERTY

หลักการ
Pirelli นันคาดหวั
้
งให้ ผ้ ทู ี่มีส่วนร่ วมทุกท่านปฏิบตั ิตามข้ อแนะนาและหลัก การตามองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน2 เช่นเดียวกับหลักของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ดังรายการด้ านล่างนี ้
หลักการนี ้ให้ ใช้ กบั แรงงานทุกๆ คนในสถานที่ทางาน รวมถึงผู้ทางานเป็ นกะตามสัญญา, ไม่เป็ นทางการ, ชัว่ คราว, แรงงานข้ ามชาติ
และครอบครัวขอบแรงงาน องค์กรเราคาดหวังว่าผู้รับช่วงงานต่อจะเคารพเช่นเดียวกับที่องค์กรเราคาดหวัง
อนุสญ
ั ญาและความคาดหวังเหล่านี ้มีรายละเอียดเพิ่มเติม:
-

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยเสรี ภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิ
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87);

-

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิในการจัดระเบียบและการเจรจาต่อรองร่ วมกัน
Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98);

-

อนุสญ
ั ญาบังคับแรงงาน
Forced Labour Convention, 1930 (No. 29);

-

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการยกเลิกบังคับแรงงาน
Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105);

-

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยเรื่ องอายุขนต
ั ้ ่า
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138);

-

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยรู ปแบบความเลวร้ ายของแรงงานเด็ก
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182);

-

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยอัตราบังคับค่าจ้ างขันต
้ ่า
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131);

-

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยอัตราค่าตอบแทนที่เท่าเทียม
Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);

-

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยเรื่ องการแบ่งแยก (การจ้ างงานและอาชีพ)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111);

-

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยเรื่ องสุขภาพในการเกษตรกรรม
Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184);

-

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยเรื่ องการเพาะปลูก
Plantations Convention, 1958 (No. 110).

การปกป้องแรงงานและครอบครัวจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่ งเสริ มให้ ได้ รับการปฏิบตั ิและดูแลในสภาพที่เหมาะสมถือ
เป็ นความรับผิดชอบขององค์กรที่จะจัดการ ความเคารพในหลักการเป็ นสิ่งที่องค์กรคาดหวังจากทุกๆ ผู้มีส่วนร่ วม อย่างไรก็ตามใน
ธุรกิจเกษตรกรรมขนาดเล็กความคาดหวังถึงสิทธิของแรงงานอาจจาเป็ นที่ต้องปรับเปลี่ยน บางประเด็นเช่นแรงงานเด็กหรื อแรงงาน
ที่มีข้อผูกมัดและสถานที่ทางานที่ปลอดภัยต้ องไม่ถูกมองข้ าม มากไปกว่านัน้ และเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเกษตรกรต้ องเต็มใจที่จะ
ปรับปรุ งการปฏิบตั งิ านของตนให้ เกิดประสิทธิภาพเป็ นไปตามแนวทางของตนเอง

2 - https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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ความต้ องการ
ก. ความคุ้มครองสุขภาพและ
ความปลอดภัยของแรงงาน

คาจากัดความ

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
รายย่อย
- คนงานได้ รับความคุ้มครองจากการเผชิญต่ออัน ตราย - มั่นใจว่าสภาพแวดล้ อ มนัน้ ปลอดภัยต่อ
ที่อาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บถาวร, ความเจ็บป่ วย หรื อ
คนงาน
เสียชีวติ
- คนงานต้ องได้ รับอุปกรณ์ ป้องกันตัวส่วน
- กิจการที่อาจเกิดความเสี่ ยงดังกล่าวและมาตราการ
บุคคล (PPE) อย่างครบถ้ วน เพี ยงพอ
ป้องกันความเสี่ ยงจากการบาดเจ็บนี ร้ วมถึง (ไม่ไ ด้
และได้ รับการอบรมถึงการใช้ งาน ความ
ละเอียดถี่ถ้วน)
เหมาะสมของอุปกรณ์ PPE ขึ ้นอยู่กบั งาน
 การใช้ อุป กรณ์ ป้ องกันส่ ว นบุค คล (PPE) ที่
ได้ บุคคลนัน้ ปฏิบตั ิ (เช่น ถูกงูกัด, สูดดม
เหมาะสม และต้ องได้ รับการจัดหามาโดยไม่เสีย
สารเคมี, เข้ าตา หรื อสารมึนเมา เป็ นต้ น)
ค่าใช้ จ่าย และต้ องได้ รับการอบรมการใช้ งานที่ - คนงานต้ องได้ เข้ าถึงนา้ ดื่มได้ และสิ่ง
ถูกต้ องเหมาะสม
อานวยความสะดวกด้ านสุขอนามัย
 คนงานทุกคนได้ รับการประกันอุบตั เิ หตุ
 คนงานต้ อ งได้ เ ข้ าถึ ง น า้ ดื่ ม ได้ แ ละสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกด้ านสุขอนามัย

ข. กิจการนันต้
้ องระบุแรงงาน แ ร ง ง า น ใ น ค ร อ บ ค รั ว ( Family - กิจการนัน้ ต้ อ งระบุแ ละบันทึกเป็ นเอกสารทุกคนที่ - ถ้ า เป็ นการใช้ แ รงงานภายนอก จะต้ อ ง
ทังหมดในการด
้
าเนินงาน labour) เกิดขึ ้นได้ สอง กรณี:
ร่ วมงานด้ วย รวมถึงแรงงานแบบกะสัญญา, ไม่เป็ น
ระบุเป็ นเอกสาร ซึ่งรายละเอี ยดคือ ชื่ อ ,
- เมื่ อสมาชิกในครอบครั วให้ การ
ทางการ, แรงงานชัว่ คราว, ผู้รับช่วงต่อ, แรงงานข้ าม
วัน เดือน ปี เกิด, ที่อยู่ และเลขประจาตัว
สนับ สนุน หรื อ มี ส่ว นช่ว ยงานแก่
ชาติและครอบครัว ซึง่ อย่างน้ อยต้ องระบุได้ ถึงชื่อ, วัน
ประชาชน
บุคคลใดคนหนึ่งในครอบครั ว ใน
เดือน ปี เกิด, ที่อยู่ และเลขประจาตัวประชาชน
- ทุกๆ แรงงานในครอบครั วควรมีการระบุ
งานของบุคคลอื่น
- ไม่อนุญาตให้ ใช้ แรงงานครอบครัว
และบันทึกเป็ นเอกสาร

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล
อ้ า งอิ งถึ งข้ อ ตกลงองค์ ก รแรงงานระหว่า ง
ประเทศ รายละเอียดและความคาดหวัง
- Safety and Health in Agriculture
Convention, 2001 (No. 184);
- Plantations Convention, 1958 (No.
110).
ข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม และเทคนิ ค ข้ อแนะน า
สามารถเรี ยกดูได้ จาก
- Health and safety;
- Sample – Workers training plan.
ข้ อแนะนาเพิ่มเติมดูได้ จาก ข้ อแนะนา TFT
สาหรับแรงงานในการเพาะปลูกปาล์มน ้ามัน
‚Respect for workers –palm oil
Guidelines for sites‛ หรื อ ‚New
principles
and guidance
for
responsible palm oil production‛ โดย
Humanity United
รายละเอียดแนวทางเพิ่มเติม (TFT
guidelines) สาหรับแรงงานในการ
เพาะปลูกปาล์มน ้ามัน “Respect for
workers –palm oil Guidelines for sites”
หรื อ “New principles and
guidance for responsible palm oil
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ความต้ องการ

คาจากัดความ

- เมื่ อสมาชิกในครอบครั วให้ การ
สนับ สนุน หรื อ มี ส่ว นช่ว ยงานแก่
บุคคลใดคนหนึ่งในครอบครั ว ใน
งานของสมาชิกในครอบครัว
คนงานข้ างนอก (External worker
คือ บุค คลที่ ได้ รั บค่า จ้ างรายบุคคล
ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมเพื่อตอบ
แทนจากการทางาน
ค. กิ จ การนั น้ ต้ องปฏิ บัติ ต่ อ การแบ่ง แยก เลื อ กปฏิ บัติ หรื อ ตัง้
แรงงานทุก คนด้ วยความ ข้ อ กาหนดที่มาจากเชื อ้ ชาติ, สี ผิว,
เท่าเทียม
เชือ้ สายหรื อเผ่าพันธุ์หรื อชาติพันธุ์,
เพ ศ , ศ าส นา, ค วาม เ ห็ น ทาง
การเมื อ ง ซึ่ง มี วัตถุป ระสงค์ ใ ห้ เกิ ด
ค วาม ไม่ เ ท่ า เ ที ยม เ ส ม อ ภ า ค
เสรี ภาพต่อแรงงานในด้ านการเมือง,
เศรษฐกิจ , สัง คม, วัฒนธรรมหรื อ
อื่นๆ ต่อการใช้ ชีวติ 3

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อย

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล
production” โดย Humanity United

- ไม่แบ่งแยก เพศ, สถานะการสมรส, รสนิยมทางเพศ, - ต้ องไม่มีการเหยียด ที่เกี่ยวกับ เชื ้อชาติ, สี
ศาสนา, ความเห็น ด้ า นการเมื อ ง, การเป็ นสมาชิ ก
ผิว, เพศ, ศาสนาและความเห็นทางการ
องค์กร, เชื ้อชาติ, เผ่าพันธุ์, อายุ, ภูมิหลังหรื อสถานะ
เมือง, ชนชาติและเผ่าพันธุ์
ทางสังคม, สภาพความไม่พร้ อมทางกายและจิคใจ
- ให้ โอกาสที่เสมอภาคในการเลื่อนตาแหน่ง, การเรี ยนรู้
และผลตอบแทน
- ไม่ ใ ช้ ความรุ น แรง, ข่ ม ขู่ ต่ อ ร่ างกายและจิ ต ใจใน
สถานที่ทางาน
- ป้องกันการกระท าที่ต่อ ต้ านกฎหมายหรื อ การเลื อ ก
ปฏิบตั ทิ ี่ผิดจรรยาบรรณเช่น ยินยอมให้ มีการระบุเรื่ อง
ล่วงละเมิดใดๆ ในองค์กร
- กิจการต้ อ งระบุถึงผู้ด้วยโอกาส (ผู้หญิง, เยาวชน, ผู้
พิการ, ผู้ตงครรภ์
ั้
, ผู้ช่วยแรงงาน ฯลฯ) และโอกาสที่
เท่าเทียมทีพ่ วกเขาจะได้ รับ

เป็ นไปตามองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ดังรายละเอียด:
- Equal Remuneration Convention,
1951 (No. 100);
- Discrimination (Employment and
Occupation) Convention, 1958 (No.
111).
ข้ อมูลเพิ่มเติมและเทคนิคข้ อแนะนา
สามารถเรี ยกดูได้ จาก
- Harassment and abuse;
- Sample – sexual harassment policy;
- Respect for diversity.
ข้ อแนะนาเพิ่มเติมดูได้ จาก ข้ อแนะนา TFT
สาหรับแรงงานในการเพาะปลูกปาล์มน ้ามัน
‚Respect for workers –palm oil

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

ง. เ ค า ร พ ใ น สิ ท ธิ ค ว า ม การใช้ แรงงานเด็กนับเป็ นการกีดกัน
เ ป็ น อ ยู่ ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ ให้ เด็กได้ เติบโตตามพัฒนาการ ซึ่ง
เยาวชน
เป็ นสิ่ ง อั น ตรายต่ อ การพั ฒ นา
ทางด้ านร่ างกายและจิตใจ
แรงงานเยาวชน คือแรงงานที่มีอายุ
ขันต
้ ่าตามกฎหมายที่ 18 ปี
สถานที่ ท างานที่ เ ป็ นอัน ตราย คื อ
สถานที่ อ าจน าไปสู่ ส ถานการณ์ ที่
กระทบต่อสุขภาพ, ความปลอดภัย,
ศีลธรรมของเด็กและเยาวชน

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม

- กิจการไม่ใช้ แรงงานเด็กในการทางานและต้ องป้องกัน
ด้ วยวิธีการที่เหมาะสมเช่น การบันทึก วัน เดือน ปี เกิด
เป็ นเอกสาร
- ส่งเสริ ม สุข อนามัยของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ
เรื่ องการศึ ก ษาและสุ ข ภาพ เยาวชนจะต้ องไม่
เบียดเบียนการเรี ยน
- ถ้ าแรงงานเยาวชนได้ เข้ าสู่กิจการ ต้ องคานึงถึงความ
ปลอดภัยและการทางานที่เหมาะสม เช่น ไม่ยกของ
หนักหรื อการทางานที่อนั ตราย
- อายุข องแรงงานขัน้ ต่า ต้ อ งเป็ นตามข้ อ กาหนดของ
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) อนุสญ
ั ญา 138
หรื อกฎหมายประเทศนัน้ ๆ ซึง่ ต้ องระบุอายุขนั ้ ต่าของ
แรงงาน

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อย

- ไม่จ้างงานเด็ก
- ถ้ าเด็กช่วยเหลือ ครอบครับในการทางาน
จะต้ องไม่เบียดเบียนการเรี ยนในโรงเรี ยน
เพื่อมาทางาน
- แรงงานเยาวชนจะต้ องไม่ยกของหนักหรื อ
ทางานที่อนั ตราย
- การจ้ างงานเยาวชนจะต้ องไม่เบียดเบียน
ความสนใจในการเรี ยน
- เด็กจะต้ องได้ รับการศึกษาและสุขอนามัย
ที่ดี

จ. ไม่ มี ก ารบัง คับ หรื อ พัน ธะ แรงงานภาคบังคับทางานหมายถึง - แรงงานภาคบังคับหรื อพันธะแรงงาน หรื อแรงงานทาส - แ ร ง ง า น ต้ อ ง มี อิ ส ร ะ ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง
แรงงาน
สถานการณ์ ที่มีการบังคับ ข่มขู่ ใช้
ต้ องไม่มี กระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสมต้ องถูกใช้
ทรั พ ย์ สิ น และเอกสารของพวกเขาได้

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล
Guidelines for sites‛ หรื อ‚New
principles and guidance for
responsible palm oil production‛ โดย
Humanity United
เป็ นไปตามองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ดังรายละเอียด:
- Minimum Age Convention, 1973 (No.
138);
- Worst Forms of Child Labour
Convention, 1999 (No. 182).
ข้ อมูลเพิ่มเติมและเทคนิคข้ อแนะนา
สามารถเรี ยกดูได้ จาก
- Child labour;
- Sample – No child labour policy.
ข้ อแนะนาเพิ่มเติมดูได้ จาก ข้ อแนะนา TFT
สาหรับแรงงานในการเพาะปลูกปาล์มน ้ามัน
‚Respect for workers –palm oil
Guidelines for sites‛ หรื อ‚New
principles and guidance for
responsible palm oil production‛ โดย
Humanity United
เป็ นไปตามองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ดังรายละเอียด:
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ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
ความรุ นแรง อาจหมายถึงทางานใช้
เพื่อตรวจสอบ
หนี ้ คุกคาม ข่มขู่ที่จะแจ้ งยกเลิกการ - กิจการนันต้
้ องมั่นใจว่าไม่มีการค้ ามนุษย์เกิดขึน้ หาก
อยู่อาศัย การเข้ าเมืองต่อรัฐ
ตรวจพบต้ องดาเนินการช่วยเหลือปลดปล่อยในทันที
การบังคับใช้ แรงงาน ถือเป็ นการใช้ - กิจการต้ องมัน่ ใจว่าแรงงานได้ รับอิสระอย่างเต็มที่ เช่น
งานทาสในปั จจุบนั โดยพันธนาการ
เอกสารยิ น ยั น ตัว ต้ องไม่ ถู ก เก็ บ ไว้ ที่ น ายจ้ างหรื อ
หนีส้ ิน และนับเป็ นการค้ ามนุษย์ใน
ตัวแทนใดๆ และแรงงานต้ องเข้ าถึ งเอกสารของพวก
แง่ ข องกฎหมาย โดยการตี ค วาม
เขาได้ ตลอดเวลาอย่างไม่มีเงื่อนไข
การค้ ามนุ ษ ย์ นั น้ จะถู ก ระบุ โ ดย
องค์ ก รแรงงานระหว่ า งประเทศ
(ILO)4
คาจากัดความ

ฉ. ก า ร ป ฏิ บั ติ ท า ง ด้ า น จริ ยธรรม กล่าวอ้ างถึง องค์กรที่มี
จริ ยธรรมอย่างเหมาะสม
จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ บรรลุ กั บ สิ่ ง ที่
ตัง้ ใจ, ป้องกัน , บรรเทา และ
ต้ องการที่จะระบุถึงผลกระทบจาก
การด าเนิ น งานต่ อ สิ ท ธิ ม นุษ ยชน
กระบวนการนัน้ ควรรวมถึงประเมิน
จากสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง และโอกาสที่
อาจจะไปกระทบต่อ สิทธิมนุษยชน

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อย
ตลอดเวลาอย่างไม่มีเงื่อนไข

- กิ จ การต้ องด าเนิ น การจั ด หาแรงงานด้ วยความ - แรงงานทุก คนต้ อ งรั บ ทราบเงื่ อ นไขการ
ยุตธิ รรม, โปร่ งใส และเป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
จ้ า งงาน, สิ่ ง ที่ พ วกเขาต้ อ งท า และการ
- ต้ องไม่มีคา่ บริ การจัดหางาน
คานวณค่าจ้ างที่จะได้ รับ
- แรงงานทุกคนต้ องรั บทราบเงื่อนไขการจ้ างงาน, สิ่งที่ - ผู้ ว่ า จ้ างต้ องมอบสั ญ ญาจ้ างงานแก่
พวกเขาต้ องทา และการคานวณค่าจ้ างที่จะได้ รับ
แรงงานซึ่ง เป็ นภาษาที่ อ ธิ บ ายเข้ า ใจได้
- ผู้ว่า จ้ า งต้ อ งมอบสัญ ญาจ้ างงานแก่แ รงงานซึ่ง เป็ น
ง่ า ย และไม่ ค ลุ ม เคลื อ เป็ นไปตาม
ภาษาที่อธิบายเข้ าใจได้ ง่าย และไม่คลุมเคลือ เป็ นไป
กฎหมายก าหนด รวมถึ ง ระยะเวลา
ตามกฎหมายกาหนด
สัญญาขันต
้ ่า, ชัว่ โมงการทางาน, การพัก

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

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล
- Forced Labour Convention, 1930 (No.
29);
- Abolition of Forced Labour
Convention, 1957 (No. 105).
ข้ อมูลเพิ่มเติมและเทคนิคข้ อแนะนา
สามารถเรี ยกดูได้ จาก
- Forced and bounded labour;
- Sample – Employment policy.
ข้ อแนะนาเพิ่มเติมดูได้ จาก ข้ อแนะนา TFT
สาหรับแรงงานในการเพาะปลูกปาล์มน ้ามัน
‚Respect for workers –palm oil
Guidelines for sites‛ หรื อ‚New
principles and guidance for
responsible palm oil production‛ โดย
Humanity United
เป็ นไปตามองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ดังรายละเอียด:
- Plantations Convention, 1958 (No.
110).
ข้ อมูลเพิ่มเติมและเทคนิคข้ อแนะนา
สามารถเรี ยกดูได้ จาก
- Employment contracts;
- Sample – Employment contract.
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ช. ค่ า จ้ าง , ผ ล ต อ บแ ทน ,
ชั่วโมงการทางานและการ
ทางานล่วงเวลา อย่างน้ อย
ต้ องเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
บู ร ณ า ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล วิ จั ย - การจ้ างงานโดยตรงเป็ นสิ่ ง ที่ ต้ อ งการ แต่ ถ้ าผ่ า น
ตอบสนองและสื่ อ สารว่า จะแก้ ไ ข
ตัว แทนต้ อ งเป็ นไปตามจริ ย ธรรมและกฎหมายซึ่ง
ผลกระทบนันอย่
้ างไร
องค์การแรงงานระหว่างประเทศกานด
ตั ว แทนจั ด หางาน หมายถึ ง การ
บริ การจัดหางานทังจากภาครั
้
ฐและ
ตัว แทนเอกชน และทุ ก ๆ ตัว แทน
คนกลาง ที่ มี ส่ ว นในการบริ การ
จัดหาแรงงาน
คาจากัดความ

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อย
และการคานวณค่าจ้ าง

ค่าจ้ างขัน้ ต่าหมายถึงค่าจ้ างที่จ่าย - กิจการต้ องปฏิบตั ติ ามอย่างน้ อยมาตราฐานขันต
้ ่าของ - แรงงานที่ ต้ อ งได้ รั บ รายได้ ขัน้ ต่ า แต่ไ ม่
ต่ า สุ ด ตามที่ ก ฎหมายหรื อ สัญ ญา
กฎหมายแรงงาน รวมถึงเรื่ อ งค่าจ้ า ง, ค่าล่วงเวลา,
สามารถรับเงินตามที่กาหนดขันต
้ ่าได้ โดย
พิเศษกาหนด
ชั่วโมงการทางาน, ชั่วโมงการทางานล่วงเวลา และ
มีสาเหตุจากปั จจัยภายนอก (นอกฤดูกาล
ใบแจ้ งการจ่ายเงินจะถูกจ่ายให้ แ ก่
ผลประโยชน์
, ราคาตลาด, การระบาดของศัต รู พื ช )
พนักงานที่ได้ รั บค่าจ้ างซึ่งต้ อ งระบุ - ชัว่ โมงการทางานล่วงเวลาต้ องเป็ นไปด้ วยความสมัคร
กิ จ การนั น้ ต้ องช่ ว ยเหลื อ แรงงานด้ วย
ชัดเจนถึงผู้รับ จานวนเงินได้ และเงิน
ใจและต้ องถูกบันทึก
แนวทางอื่นๆ เพื่อให้ แรงงานได้ ซึ่งค่าแรง
หัก
- แรงงานทุกคนควรได้ รับวันหยุด อย่างต่า 1 วัน ต่อวัน
ขันต
้ ่า
ทางาน 6 วัน
- การจ่ายเงินเดือนหรื อเงินล่วงหน้ านันต้
้ อง
- ค่าจ้ าง, เงินที่ถูกหัก ต้ องโปร่ งใส และแจ้ งให้ แรงงาน
โปร่ งใสและมีเอกสารยืนยัน
รับทราบล่วงหน้ า
- ชั่วโมงการทางานและชั่วโมงการทางาน
- กิจ การต้ อ งมี บันทึกเอกสาร ชั่วโมงการท างาน การ
ล่วงเวลาควรจะมีการบันทึกเป็ นเอกสาร
จ่ายเงิน และแรงงานจะต้ องได้ รับใบแจ้ งการจ่ายเงิน

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล
ข้ อแนะนาเพิ่มเติมดูได้ จาก:
- the ILO Fair recruitment principles
and operating guidelines;
- ข้ อแนะนา TFT สาหรับแรงงานในการ
เพาะปลูกปาล์มน ้ามัน ‚Respect for
workers –palm oil Guidelines for sites‛
- ใน ‚New principles and guidance for
responsible palm oil production‛ โดย
Humanity United
เป็ นไปตามองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ดังรายละเอียด
- 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).
ข้ อมูลเพิ่มเติมและเทคนิคข้ อแนะนา
สามารถเรี ยกดูได้ จาก
- Wages and working hours;
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ความต้ องการ

ซ. มี ค วามชั ด เจน โปร่ งใส
แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ ถู ก ต้ อ ง
ยุตธิ รรม

คาจากัดความ

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อย

การเข้ าถึ ง กระบวนการที่ ถู ก ต้ อง - กิจการนัน้ ต้ อ งมั่นใจได้ ว่า แรงงานในทุก ๆ ระดับ ได้ - กิจการนัน้ ควรแน่ใจได้ ว่าแรงงานทุกคน
ยุติธรรม หมายถึงการคืนสิทธิ์ หรื อ
เข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมที่น่าเชื่อถือ และโปร่ งใส มี
เข้ าใจสิ ท ธิ ข องตนตามกฎหมายและมี
ป้ องกัน หรื อ การขอรั บ การชดเชย
กลไกการร้ องทุกข์ที่ไม่ต้องกลัวการถูกลงโทษหรื อเลิก
สิทธิที่จะเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมผ่าน
จากความผิดพลาด
จ้ าง
การทีพ่ วกเขาได้ เข้ าร่ วมกับองค์กรภาครัฐ
- มีระบบที่อนุญาติให้ แรงงานสื่อสารกับเพื่อนร่ วมงาน
หรื อสหภาพแรงงาน
อื่นๆ ได้ อย่างมัน่ ใจในแบบที่พวกเขาเข้ าใจมัน
- แรงงานตระหนักถึงสิทธิตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของ Pirelli ของพวกเขาเอง

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล
- Sample: Monthly payroll, pay slip,
attendance register.
ข้ อแนะนาเพิ่มเติมดูได้ จาก:
- ข้ อแนะนา TFT สาหรับแรงงานในการ
เพาะปลูกปาล์มน ้ามัน ‚Respect for
workers –palm oil Guidelines for sites‛
- ใน ‚New principles and guidance for
responsible palm oil production‛ โดย
Humanity United
ข้ อมูลเพิ่มเติมและเทคนิคข้ อแนะนา
สามารถเรี ยกดูได้ จาก
- Access to remedy
- Sample: Grievance policy, grievance
management procedure, grievance
record
ข้ อแนะนาเพิ่มเติมดูได้ จาก:
- ข้ อแนะนา TFT สาหรับแรงงานในการ
เพาะปลูกปาล์มน ้ามัน ‚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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ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
รายย่อย
ฌ. ที่ พั ก ที่ ป ลอดภั ย และถู ก ที่พักที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ - กิ จ การนั น้ ต้ อ งให้ ที่ พัก ที่ ป ลอดภัย แก่ แ รงงาน, ถู ก - กิ จ การนั น้ ต้ องให้ ที่ พั ก ที่ ป ลอดภั ย ถู ก
สุขลักษณะ
คือมีจานวนเพียงพอ เหมาะสม และ
สุขลักษณะ และสภาพแวดล้ อมต้ องเป็ นที่ยอมรั บได้
สุ ข ลัก ษณะ และแยกประเภท ส าหรั บ
สภาพแวดล้ อมที่ เ หมาะแก่ ก าร
(ตามระเบียบของ ILO ว่าด้ วยเรื่ องบ้ านพักแรงงานที่
ครอบครัว, หญิงโสด และชายโสด
5
ดารงชีวติ
แนะนา, 1961, No. 115)
- ที่ พั ก ต้ องแยกมาจากพื น้ ที่ ท างานหรื อ
- ที่พักจัดให้ เป็ น สาหรับครอบครัว, สาหรับผู้หญิงโสด
พืน้ ที่เก็บของ และต้ องมี สิ่งอานวยความ
และ ผู้ชายโสด
สะดวกให้
- กิจการไม่ควรเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายจากแรงงาน
ความต้ องการ

คาจากัดความ

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล

เป็ นไปตามองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ดังรายละเอียด
- Safety and Health in Agriculture
Convention, 2001 (No. 184);
- Plantations Convention, 1958 (No.
110).
ข้ อแนะนาเพิ่มเติมดูได้ จาก:
- ข้ อแนะนา TFT สาหรับแรงงานในการ
เพาะปลูกปาล์มน ้ามัน ‚Respect for
workers –palm oil Guidelines for sites‛
- ใน ‚New principles and guidance for
responsible palm oil production‛ โดย
Humanity United
ญ. มี อิ ส ระที่ จ ะรวมกลุ่ ม เข้ า สิท ธิ เสรี ภ าพในการรวมกลุ่ ม เข้ า - กิจการนัน้ ต้ องมั่นใจได้ ว่าการเจรจาระหว่างแรงงาน - กิ จ การนั น้ ต้ องมั่ น ใจได้ ว่ า การเจรจา เป็ นไปตามองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ร่ วมองค์กร และมีสิทธิที่จะ ร่ วมกลุ่ ม องค์ ก ร เช่ น สหภาพ,
และฝ่ ายบริ ห ารเป็ นไปอย่ า งเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ระหว่า งแรงงานและฝ่ ายบริ ห ารเป็ นไป (ILO) ดังรายละเอียด
เจรจาต่อรอง
องค์กรแรงงาน, สภาแรงงาน หรื อ
สร้ างสรรค์
อย่างเกิดประสิทธิภาพและสร้ างสรรค์
- Freedom of Association and
Protection of the Right to Organise
องค์กรเพื่อการส่งเสริ มหรื อปกป้อง - แรงงานทุก คน ไม่ ว่ า จะเป็ นระดับ ไหน, ระยะเวลา
Convention, 1948 (No. 87);
สิทธิ ประโยนช์ในอาชีพ6
ทางานนานแค่ไหน ตระหนักได้ ถึงสิทธิและอิสระที่ จะ
- Right to Organise and Collective
การเจรจาต่ อ รองหมายถึ ง ก าร
เลือกเข้ าร่ วม ต่อรอง ตามแต่กฎหมายกาหนด
Bargaining Convention, 1949 (No.98);
ต่อ รองด้ านค่าจ้ างและเงื่อ นไขการ - หากอิ สระซึ่ง สิท ธิ ในการร่ ว มกลุ่ม หรื อ ต่อ รองนัน้ ถูก
7
- Plantations Convention, 1958 (No.
จ้ างงานอื่นๆ ลูกจ้ างของกิจการนัน้
ห้ ามหรื อไม่สามารถกระทาได้ ตามกฎหมาย การร่ วม
110).
กลุ่มหรื อต่อรองโดยเคารพต่อผู้อื่นนันเป็
้ นทางเลือกใน
ข้ อมูลเพิ่มเติมและเทคนิคข้ อแนะนา
การปฏิบตั ิ การจัดตังองค์
้ กรหรื อสภาแรงงาน ภายใน
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
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ความต้ องการ

คาจากัดความ

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
กิจการนัน้ แบบไม่เป็ นทางการ สามารถเป็ นทางเลือก
ในการจัดการ

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อย

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล
สามารถเรี ยกดูได้ จาก
- Freedom of association and collective
bargaining.
ข้ อแนะนาเพิ่มเติมดูได้ จาก:
- ข้ อแนะนา TFT สาหรับแรงงานในการ
เพาะปลูกปาล์มน ้ามัน ‚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.

ใส่ใจผูค้ น

ส่ งเสริมการพัฒนาชุมชนท้ องถิ่นและป้องกันความขัดแย้ งที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นเจ้ าของที่ดนิ
การพัฒนา ปรับปรุงชุมชนท้องถิ่ นทัง้ ด้านเศรษฐกิ จและสังคม หมายถึงการสร้างงาน การเพิ่มขึ้นของอัตราการจ้างงานแก่คน
ในท้องถิ่ น, ปรับปรุงมาตราฐานคุณภาพชีวิต และหลี กเลี ่ยงการยุแยงทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม ทีอ่ าจนาไปสู่ความขัดแย้ง
ของผูค้ นหรื อชุมชนท้องถิ่ น
Pirelli ตระหนักดีถึงสิ ทธิ ของชนพืน้ เมื องและชุมชนทีอ่ าศัยพืน้ ทีป่ ่ าในการอยู่ดารงชีพ และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรป่ าไม้
ทีเ่ ป็ นไปอย่างเท่าเที ยม
Pirelli คาดหวังให้ผจู้ ดั หาทุกราย:
-

พึงกระทาด้วยความรับผิ ดชอบ หลี กเลี ่ยงการเบียดเบี ยนแหล่งอาหาร และชดเชยให้แก่ชมุ ชนท้องถิ่ นด้วยความ
ยุติธรรม อนุรักษ์ และจากการใช้ประโยชน์ ทีด่ ิ นทีเ่ หมาะสม
เคารพและปกป้ องสิ ทธิ ในการครอบครองทีด่ ิ น
ไม่ไขว่คว้าทีด่ ิ นด้วยความละโมบ

ความเสีย่ งทีม่ าจากการยุแยงให้รู้เท่าทันกันไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม, การกระทาที อ่ าจนาไปสู่สิ่งกฎหมาย หรื อความ
ขัดแย้งต่อชุมชนท้องถิ่ นหรื อผูค้ น เป็ นสิ่ งทีค่ วรหลี กเลี ่ยง และนัน่ คือความมุ่งหมายของ Pirelli โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเมื ่อเริ่ มต้น
เพาะปลูกหรื อทาพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม นัน้ คาดหวังว่าจะดาเนิ นการไปตามวิ ธี ขัน้ ตอน และแนวทางของ Free Prior and
Informed Consent (FPIC) โดย the UN-REDD
เหตุผล
ชุมชนท้ องถิ่น8 อาจจะได้ รับผลกระทบไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อมต่อการทางานของกิจการนัน้ ซึง่ ผลกระทบนันเป็
้ นได้ ทงทาง
ั้
ดีและทางร้ าย
นัน่ เป็ นสิ่งสาคัญที่ในระยะยาวกิจการต้ องมีความสัมพันธ์และสร้ างผลกระทบที่ดีต่อชุมชนท้ องถิ่น หลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจเป็ นผลกระทบ
ในแง่ร้ายและลดสิ่งที่อาจนาไปสู่ความขัดแย้ งซึง่ มากระทบการดาเนินงานของกิจการ, ชื่อเสียง หรื อ อาจไปสู่ขนตอนทางกฎหมาย
ั้

8 – ชุมชนท้ องถิ่นในเอกสารฉบับนี ้หมายถึงชุมชนและประชากร ชนพื ้นเมือง
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หลักการ
Pirelli คาดหวังให้ ผ้ จู ดั หาปฏิบตั ดิ ้ วยจรรยาบรรณ จริ ยธรรม ดังต่อไปนี ้
ความต้ องการ

คาจากัดความ

ก. ค านึ ง ถึง สุ ข ภาพ, ความ
ปลอ ดภั ย และส ภา พ
ความเป็ นอยู่ ต่ อชุ ม ชน
ท้ อ งถิ่น และจั ด การกั บ
ชุมชนที่มีผลกระทบ
กิจการนัน้ ต้ อ งปฏิบัติตาม
จ ริ ย ธ ร ร ม ที่ เ ข้ ม ง ว ด
เพื่ อ ที่ จ ะบรรเทา แก้ ไข
ปั ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ ด้ า น
มนุษยชนไม่ว่าจะทางตรง
หรื อ ทางอ้ อ มที่ ก ระทบต่ อ
ชุมชนท้ องถิ่น
ตรวจสอบผลตามมาที่
เกิดขึน้ และดาเนินการเพื่ อ
หลี ก เลี่ ยงผลกระทบในแง่
ร้ ายที่ อ าจเกิ ด จะมี ก าร
ประเมิ น จากผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่ อ ให้ การตรวจสอบนี ม้ ี
ประสิ ท ธิ ภ าพและน ามา
ปรับปรุ งได้ ตอ่ ไป

ชุมชนท้ องถิ่นรวมถึงผู้คนที่อาศัยใน
ล ะ แ ว กที่ กิ จก าร ตั ง้ อ ยู่ ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบโดยทางตรงและทางอ้ อม
จากการดาเนินงานของกิจการนัน้
ในเอกสารนี ้ ‚ชนพื น้ เมื อ ง‛ ได้ ถู ก
จากัดความโดยสหประชาชาติ9
ผู้ที่ เ กี ่ ย วข้ อ ง หมายถึง บุ ค คลหรื อ
อ ง ค์ ก ร ที่ มี ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง
กฎหมายในโครงการหรื อกิ จ การ
ผลประโยชน์ทางกฎหมายนี ้อาจมา
จากผลที่กิจการดาเนินงานหรื อจาก
ความ รู้ , ที่ ปรึ กษาหรื อ กร ะ ท า
โครงการที่เกี่ยวข้ องต่อกิจการนัน้

ข. สนั บส นุ นก ารด าเนิ น -

-

-

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
กิ จ การนั น้ ต้ องระบุ ถึ ง ชุ ม ชนท้ องถิ่ น ที่ อ าจได้ รั บ
ผลกระทบจากการปฏิบตั ิงาน รวมถึงผลกระทบจาก
การใช้ ทรัพยากร เช่นน ้า เป็ นต้ น
กิจการจะต้ องระบุผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อชุมชน
จากการปฏิบตั งิ านไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ผลกระทบทางด้ า นลบควรถู ก จัด ล าดับ ตามระดับ
ความรุ นแรง
กิจการนันต้
้ องระบุ แผนการตรวจสอบ ซึง่ ปั ญหาของ
ชุมชนนันๆ
้
การประเมินและการบรรเทาผลกระทบนัน้ ควรมีการ
สื่อสารสู่สาธารณะ
ผลกระทบในเชิง บวกควรมี ก ารระบุแ ละเพิ่ มเติม ใน
แผนพัฒนาผ่านโครงการพัฒนาชุมชน (CD)
ถ้ าผลกระทบเชิงลบมี ความรุ นแรงมาก กิจการนัน้ ๆ
ควรหลีกเลี่ยง หรื อทบทวนแผนการลงทุน

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล
รายย่อย
ผู้ประกอบการรายย่อ ยควรแสดงสิทธิ ข อง ในหลายประเทศมีกฎหมายหรื อข้ อกาหนด
ตน (เรื่ องกฎหมายหรื อตามประเพณี ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มี
วัฒ นธรรม) ในที่ ดิ น ที่ ใ ช้ เพื่ อ การพั ฒ นา ต่อชุมชน แต่เนื่องด้ วยความหลากหลายของ
เพาะปลูก
ข้ อ กาหนดแต่ละที่ Pirelli จึงขออ้ างอิงถึง
ข้ อก าหนดดั ง นี ้ ซึ่ ง เป็ นไปตามหลั ก การ
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
คาแนะนาก่อนการลงทุน ดูได้ จาก
“Guidance for Sustainable Natural
Rubber” โดย CCCMC

โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนคื อ - ใช้ ผลของ SIA และ EIA เป็ นพื น้ ฐานในด าเนิ น ผู้ประกอบการรายย่อยควรต้ องมั่นใจได้ ว่า ไม่มี

9 – คาจากัดความดูได้ จาก คูม่ ือของ FPIC หน้ า 12 http://www.fao.org/3/a-i6190e.pdf
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ความต้ องการ
ชีวติ ของชุมชนท้ องถิน่
กิ จ การช่ ว ยหนุ น วิ ถี ชี วิ ต
ของชุมชนท้ องถิ่นทางด้ าน
เศรษฐกิ จ , สั ง คม และ
สิ่งแวดล้ อม (เช่น สร้ างงาน
, สร้ างเคลื อ ข่ า ย, พัฒ นา
ธุ ร กิ จ , ให้ การสนั บ สนุ น
ด้ านเทคนิค , การทาถนน,
เลี ย้ งดูเด็ก, โรงเรี ยน, การ
ก าจั ด ของเสี ย เป็ นต้ น)
โค ร ง ก าร พั ฒ น าชุ ม ช น
(CD) จะต้ องเป็ นกิจกรรมที่
เกี่ ยวข้ อง กั บ ชุ ม ชน ใ ช้
ทรั พ ยากรที่ เ หมาะสมต่ อ
ทุ ก ๆ ชุ ม ชนที่ มี ส่ ว นร่ วม
รวมทังการจั
้
ดการที่ต้องให้
เกิด ประสิท ธภาพในระยะ
ยาวและไม่ ท อดทิ ง้ ชุ ม ชน
ให้ อยู่ข้างหลัง
ค. เ ค า ร พ สิ ท ธิ์ ใ น ก า ร
ยินยอมและแจ้ งบอก
ก่ อ นการเริ่ ม ท าโครงการ
เพาะปลู ก ใหม่ ห รื อสร้ าง

คาจากัดความ
กระบวนการที่ ส มาชิ ก ในชุม ชน
เข้ ามามี ส่ ว นในการด าเนิ น การ
เก็ บ ข้ อมู ล หาทางออกร่ วมกั น
โ ค ร ง ก า ร ที่ จ ะ ก ร ะ ท า จ ะ ถู ก
จัดลาดับโดยหัว หน้ า ชุมชน, นัก
กิจกรรม, ประชากรในชุมชน และ
นัก วิ ช าการ เพื่ อ จุด มุ่ง หมายให้
ชุ ม ชนแข็ ง แกร่ งคุ ณ ภ าพชี วิ ต
ความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น

-

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
รายย่อย
โครงการพัฒนาชุมชน
การดาเนินงานเพาะปลูกจะไม่สร้ างความ
กิ จ การนัน้ ควรต้ อ งมั่น ใจได้ ว่ า ชุ ม ชนเข้ าถึ ง ข้ อมูล , เสียหายให้ แก่วถิ ีชีวติ ของชุมชนท้ องถิ่น
เครดิต, ความสามารถในการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
กิ จ การต้ องให้ ความส าคัญ และจั ด ระบบต่ อ กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสผ่านโครงการพัฒนาชุมชน
กิ จ การควรต้ องมี แ ผนการ, แผนประจ าปี และ
งบประมาณ
การควบคุมและประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชนให้
ด าเนิ น การโดยการมี ส่ ว นร่ ว ม และกิ จ การนัน้ ต้ อ ง
เคารพต่อชุมชน ตามแนวทางของ FPIC

การท าแผนแบบมี ส่ ว นร่ วมคื อ - กิจการจะต้ องศึกษาเพื่อให้ เข้ าใจถ่องแท้ ถึงกฎหมาย ก่อนเริ่ มดาเนินโครงการใหม่ใดๆ ให้ :
กระบวนการระบุข อบเขต การใช้
กฎระเบียบ การใช้ ที่ดิน เช่นแผน ขอบเขต การสร้ าง - เกษตรกรควรต้ อ งมั่น ใจในสิ ท ธิ ก ารถื อ
ประโยชน์ ที่ ดิ น ของชุ ม ชนเพื่ อ ให้
ของพื ้นทีท่ ี่จะดาเนินการ
ครองพื ้นที่นนๆ
ั้
มัน่ ใจได้ ว่าการดาเนินงานจะเป็ นไป - กิ จ การด าเนิ น การเรื่ อ งการครอบครองที่ ดิ น เพื่ อ ให้ - หากจะมี ก ารใช้ พื น้ ที่ โ ดยเกษตรกรหรื อ

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล

- คาแนะนาโดย UN FPIC "Manual for
practitioners";
- ข้ อแนะนาจาก FSC guidelines for
practitioners to implement FPIC;

10 – คาจากัดความโดย UNTERM https://web.archive.org/web/20140714225617/http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/8fa942046ff7601c85256983007ca4d8/526c2eaba978f007852569fd00036819?OpenDocument
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ความต้ องการ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ห รื อ
กิ จ กร ร ม ที่ จะ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ชุ ม ช น กิ จ ก า ร นั ้น ต้ อ ง
ป รึ ก ษ า แ จ้ ง สิ ท ธิ์ แ ล ะ
เคารพต่อวัฒนธรรมชุมชน
ท้ องถิ่ น ด าเนิ น การให้ มี
ส่วนร่ วม เคารพสิทธิชุมชน
ตามแนวทาง FPIC อิ สระ,
แจ้งล่วงหน้า และได้รับการ
ยิ นยอม

ง. หารื อร่ วมกับ ชุ มชนและ
ช น พื้ น เ มื อ ง อ ย่ า
สม่าเสมอ เพื่ อ ให้ มั่นใจ
ไ ด้ สิ ท ธิ ข อ ง พ ว ก เ ข า
ได้ รั บการปกป้ องและ
เป็ นไปตามข้ อปฏิ บั ติ
FPIC ซึ่ง กระทบต่ อวิถี
ชีวติ ชุมชน

คาจากัดความ
อย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน
ท้ อ ง ถิ่ นแ ล ะ ช นพื ้น เ มื อ ง ผ่ า น
กระบวนการหารื อและตกลงร่ วมกัน
ของสมาชิ ก ในชุม ชนและหมู่บ้ า น
ใกล้ เคียง
อิ สระ, แจ้งล่วงหน้า และได้รับการ
ยิ นยอม FPIC11 คือการระบุสิทธิ
ของชุ ม ชนที่ จ ะ ยิ น ยอม หรื อไม่
ยิ น ยอมต่ อ โครงการจะมี ผ ลต่ อ
ขอบเขตที่ ดิ น ของบุ ค คลในชุ ม ชน
แม้ ได้ รับการยินยอมแล้ ว แต่ชุมชนมี
สิทธิเรี ยกคืนได้ ทกุ ช่วง
และFPIC เปิ ดโอกาสให้ ชุ ม ชน
สามารถเรี ยกร้ องเงื่ อ นไข, การ
ดาเนินงาน, การควบคุมประเมินผล
ซึ่ ง โ ค ร ง ก า ร นั ้ น ๆ ที่ จ ะ ม า มี
ผลกระทบ
กลุ่ ม ผู้ ด้ อยโอกาสไม่ ว่ า จะเป็ น
บุคคลหรื อองค์กรที่สามารถเข้ าร่ วม,
เ พ า ะ ป ลู ก , ห รื อ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ช่วยเหลือได้ จากผลกระทบด้ านลบ
12
ที่พวกเขาได้ รับ แบ่งเป็ น 12 กลุ่ม
คือ กลุ่มที่เข้ าถึงข้ อ มูลอย่างจากัด
หรื อเสี่ ย งต่ อ การเข้ าถึ ง โรคภั ย ,

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
รายย่อย
เข้ าใจถึงการใช้ ประโยชน์ของพื ้นที่โดยเฉพาะที่ดิ นที่มี
กิจการใดๆ ควรดาเนินการทาสัญญาก่อน
การครอบครองโดยคนพื ้นที่ที่มีวฒ
ั นธรรมเฉพาะถิ่น
เริ่ มกิจกรรมที่ต้อ งใช้ ประโยชน์ จากที่ดิน
- กิจการดาเนินการจัดทาแผนการมีส่วนร่ วมกับท้ องถิ่น
นัน้
ที่มีวฒ
ั นธรรมเฉพาะถิ่น
- เจรจากับชุมชนท้ อ งถิ่นแบบโปร่ งใส นอบน้ อ ม และ
เคารพต่อวัฒนธรรมถิ่น
- กิจการนัน้ ต้ อ งมั่นใจว่าสัญ ญายินยอมมี การลงชื่ อ ที่
ถูกต้ อ งจากตัวแทนที่ ท้อ งถิ่น เป็ นคนคัดเลื อ กมาเอง
โดยกลไก การตัดสินใจของท้ องถิ่นนันๆ
้ เอง
- ข้ อมูลโครงการจะต้ องถูกเปิ ดเผยต่อชุมชนด้ วยภาษา
ที่เหมาะสม เข้ าใจง่ายต่อชุมชน วัฒนธรรมนันๆ
้
- หากโครงการถูก ปฎิเสธหรื อ ไม่ยิน ยอมในข้ อ ต่อ รอง
ของชุมชน ตามแนวทาง FPIC กิจการนันต้
้ องทบทวน
โครงการ
- หากโครงการที่ดาเนินการก่อนหน้ า FPIC ระบุ กิจการ
นันๆ
้ ควรย้ อนกลับมาดูและปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลัก
FPIC
ตลอดช่วงเวลาของการดาเนินงาน กิจการนันต้
้ อง:
ผู้ประกอบการรายย่อ ยควรมีส่วนร่ วมและ
- เข้ าใจและระบุสิทธิของผู้ครอบครองที่ดินโดยรอบของ ตัดสินใจเพื่อการอนุรักษ์ พื ้นที่นนั ้
โครงการ
- ดาเนินแผนการมีส่วนร่ วมที่ต้องตระหนักถึงวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
- เจรจากับชุมชนท้ อ งถิ่นแบบโปร่ งใส นอบน้ อ ม และ
เคารพต่อวัฒนธรรมถิ่น รวมถึงชนพื ้นเมืองนันๆ
้ ด้ วย

11 – คาจากัดความโดย THE FAO http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/ ดูคาจากัดความเต็มที่ภาคผนวก
PIRELLI PROPERTY

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล
- RSPO guide for companies on FPIC
- ข้ อแนะนา Interlaken Group
Respecting Land & Forest Rights:
The Full Guide
- กองทุนเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมสากล
guidance for participatory mapping.
คาแนะนาก่อนการลงทุน ดูได้ จาก
“Guidance for Sustainable Natural
Rubber” โดย CCCMC

- คาแนะนาโดย UN FPIC "Manual for
practitioners";
- ข้ อแนะนาจาก FSC guidelines for
practitioners to implement FPIC;
- RSPO guide for companies on FPIC
- The International Fund for Agricultural
Development provide guidance for
21

ความต้ องการ

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
ภาวะการเสียชี วิตของแม่แ ละเด็ก, - กิจการนัน้ ต้ อ งมั่นใจว่าสัญ ญายินยอมมี การลงชื่ อ ที่
ครั ว เรื อ นที่ ผ้ ูห ญิ ง เป็ นผู้ น า, เด็ก ที่
ถูกต้ อ งจากตัวแทนที่ ท้อ งถิ่น เป็ นคนคัดเลื อ กมาเอง
ต้ องการการดูแลเป็ นพิเศษ, คนชรา
โดยกลไก การตัด สิ น ใจของท้ อ งถิ่ น นัน้ ๆ เอง ตาม
ห รื อ เ ย า ว ช น , ช น ก ลุ่ ม น้ อ ย ,
แนวทาง FPIC
ประชากรพลัดถิ่น , ผู้คนที่ ห่างไกล
ความเจริ ญเข้ าไม่ถึงสวัสดิการหรื อ
เผชิญ ภาวะเจ็บป่ วยเรื อ้ รั ง, บุคคล
พิการ13
คาจากัดความ

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อย

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล
participatory mapping.

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

ปกป้ องระบบนิ เวศ พืชและสัตว์

ตลอดช่วงเวลาวงจรการใช้งานวัสดุนนั้ , การปรับปรุงซึ่งผลกระทบทีเ่ กิ ดต่อสิ่ งแวดล้อม การประเมิ นผลกระทบ, ความ
ปลอดภัยและโอกาสทีจ่ ะฟื ้ นฟูธรรมชาติ รวมทัง้ พยายามหลี กเลี ่ยง บรรเทา และรักษาซึ่งสิ่ งแวดล้อมนัน้ ๆ ทีไ่ ด้รับผลกระทบไม่
ว่าจะเป็ นเรื ่องสภาพอากาศทีเ่ ปลี ่ยนแปลงไป, ระบบนิ วศทีเ่ กี ่ยวกับทัง้ พืชและสัตว์
เพือ่ ตอบสนองต่อเรื ่องดังกล่าว Pirelli คาดหวังให้ผมู้ ี ส่วนร่ วม:
-

วางแผนการใช้พืน้ ทีด่ ิ นให้เหมาะสมเพือ่ หลี กเลี ่ยงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีม่ ากเกิ นควร เพือ่ รักษาไว้ซึ่งน้า
บนดิ นและแหล่งน้าใต้ดิน, เพือ่ ลด จัดการและบาบัดซึ่งขยะ ของเสีย
ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ในอุตสาหกรรม และการควบคุมสารเคมี เพือ่ ความ
ปลอดภัย รวมถึงการจัดเก็บ, เคลื ่อนย้าย กาจัดและบาบัด
ใช้กระบวนการ เทคโนโลยี ทีเ่ หมาะสมในการลดกลิ่ นทีม่ าจากการบด โม่ยาง

เหตุผล
ในทุกๆ อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรมนุษย์และธรรมชาตินนั ้ ผลที่ตามมาจากการดาเนินงานไม่ว่าจะเล็กน้ อยหรื อเรื่ องใหญ่
ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมทังนั
้ น้ เมื่อนานเข้ าก็จะเป็ นผลกระทบระยะยาวต่อทรัพยากรที่อุตสาหกรรมและผู้มีส่วนร่ วมอื่นๆ
ทุกท่าน นัน่ จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญมากที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ ลดผลกระทบด้ านร้ าย เพื่อให้ ทรัพยากรมีใช้ อย่างยัง่ ยืนต่อไป
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หลักการ
Pirelli คาดหวังให้ ผ้ จู ดั หาปฏิบตั ดิ ้ วยจรรยาบรรณ จริ ยธรรม เพื่อสิ่งแวดล้ อม เช่นการวางแผนก่อนดาเนินงานธุรกิจใหม่ ดังข้ อแนะนาต่อไปนี ้
ความต้ องการ
ก. ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ไม่มี
สิ่งแวดล้ อม
กิจ การนัน้ ต้ อ งชี ใ้ ห้ เห็น ถึง
ผลกระทบที่ ม าจากการ
ด าเนิ น งาน เพื่ อ พยายาม
ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น ล บ
เหล่านัน้
การประเมินผลกระทบที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพคื อ ลงมื อ
ควบคุม และปรั บ ปรุ ง เรา
ค า ด ห วั ง ใ ห้ กิ จ ก า ร นั ้น
ป ฏิ บั ติ ต า ม แ น ว ท า ง
แผนการของการประเมิ น
สิ่ง แวดล้ อ มที่ มีผ ลกระทบ
(Environmental Impact
Assessment)

คาจากัดความ

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
รายย่อย
ขึ ้นอยู่กบั ขนาดของการดาเนินงาน
ผู้ ประกอบการรายย่ อ ยควรตระหนั ก ถึ ง
- กิ จ การต้ องระบุ โ อกาสที่ จ ะเกิ ด ผลกระท บต่ อ มลพิษที่มาจากการดาเนินงานและหาทาง
สิ่งแวดล้ อม เช่น อากาศ, ดิน, นา้ แหล่งนา้ , สัตว์ป่า ลด ในเรื่ องที่ต้องคานึง:
ต้ อ งประเมิ น และหลี ก เลี่ ย งหรื อ ลดโอกาสที่ จ ะเกิ ด
 ดิน, น ้า และอากาศ
ผลกระทบด้ านลบดังกล่าว
 การกาจัดขยะมูลฝอย
- แผนการประเมิน และจัด การสิ่ง แวดล้ อ มอย่ า งน้ อ ย
 การเก็บและกาจัดสารเคมี
ต้ องครอบคลุม:
 การเผาเพื่ อ เตรี ย มหน้ าดิน และการ
 การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก (GHG) ต้ องตรวจวัด
กาจัดของเสีย
และลดปริ มาณ
 การจัดการน ้าต่อพื ้นที่ดนิ พรุ
 ทางเลือกในการเตรี ยมหน้ าดินนอกเหนือจากการ
เผา สาหรั บการเพาะปลูกใหม่, ของเสียและการ
กาจัด
 การเก็บและจัดการต่อขยะ, ของเสีย, สารเคมี, สิ่ง
อันตราย เป็ นต้ น
 มลภาวะและการเสื่ อ มสภาพทางอากาศ, ดิน ,
แหล่งนา้ (แม่นา้ , ลาธาร, บ่อ ฯลฯ) รวมถึงกลิ่น
และการกรัดกร่ อน
 การจัดการแหล่งน ้าต่อพื ้นที่ดนิ พรุ
 การจัดการ ตรวจวัดของศัตรู พืช เพื่ อ เพิ่มการใช้
วิธีการผสมผสานให้ เกิดประโยชน์สงู สุด

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล
ในหลายประเทศมีกฎหมายหรื อข้ อกาหนด
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มี
ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ต่ เ นื่ อ ง ด้ ว ย ค ว า ม
หลากหลายของข้ อกาหนดแต่ละที่ Pirelli จึง
ขออ้ างอิงถึงข้ อ กาหนดดังนี ้ ซึ่งเป็ นไปตาม
หลักการองค์กรสากล เช่น:
- The Guidelines for ESIA from the
World Business Council for Sustainable
Development;
- The FAO;
- The IFC Performance Standards.
คาแนะนาก่อนการลงทุน ดูได้ จาก
“Guidance for Sustainable Natural
Rubber” โดย CCCMC
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ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
รายย่อย
 การใช้ สารเคมี, สารเคมีต้องห้ าม class 1A, 1B
ตาม WHO และสารพาราควอท
 เมื่ อกิ จ การ จะ ด าเ นิ นการ ล งทุ น ใหม่ ต้ อ ง
ประเมินผลกระทบอย่างรวดเร็ วที่มีต่อผู้มีส่วนได้
เสี ย , ประชากร, พื น้ ที่ ก ระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม,
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ข. ค านึ ง และคุ้ มครองต่ อ คุณลักษณะเฉพาะ (เช่น สายพันธุ์, - ผู้ ปฏิ บั ติ ง านและคนกลางควรที่ จ ะตระหนั ก ถึ ง - ผู้ ประกอบการรายย่ อ ย ควรพิ จ ารณา
ความหลากหลายทาง จ านวนสายพัน ธุ์ , พื น้ ที่ โ ครงการ,
ผลกระทบที่อ าจเกิ ดขึน้ ต่อ พื น้ ที่ อ นุรั ก ษ์ สูง (HCV),
แนวทางปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นอันตรายต่อความ
ชีวภาพ
ระบบนิเวศ, ภูมิประเทศ ฯลฯ) ของ
พื ้นที่กกั เก็บคาร์ บอนสูง (HCS) หรื อพื ้นที่ดินพรุ และ
หลากหลายทางชีวภาพด้ วยความจริ งใจ
พื น้ ที่ ที่ ต้ องพิ จ ารณาถึ ง ค่ า การ
ประเมินผลกระทบต่อชุมชน, สิ่งแวดล้ อม หาแนวทาง
(เช่น ในพื น้ ที่อุท ยาน, พื น้ ที่อ นุรั กษ์ หรื อ
กิ จ การต้ องด าเนิ น งาน
อนุรั ก ษ์ ที่ สูง (HVC) และ พื น้ ที่ กัก
ความร่ วมมือและแนวทางป้องกัน
พื ้นที่พรุ เป็ นต้ น)
เ พื่ อ ใ ห้ มั่ น ใ จไ ด้ ว่ า กา ร
เก็บคาร์ บอนสูง (HCS) ที่ไม่กระทบ - อุตสาหกรรมเพาะปลูกควรที่จะ:
- หากพบปั ญ หาที่ ม าจากสัตว์ ป่ า ควรหา
คุ้ มครอง, บ ารุ งรั กษา,
ต่อป่ าหรื อป่ าพรุ
 ร่ างความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
วิธี ก ารทางเลื อ กที่ จ ะควบคุม และต้ อ ง
ฟื ้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศ ความ
ที่พื ้นที่นนกระทบรวมถึ
ั้
งบริ เวณใกล้ เคียง
หลีกเลี่ยงการกระทาทีร่ ุ นแรงต่อสัตว์ป่า
หลากหลายทางชี ว ภาพ
14
ค่าการอนุรั กษ์ สูง (HCV)
คือ
 ระบุถึงมาตราการการประเมินที่ทาให้ มั่นใจได้ ถึง
เป็ นเรื่ องสาคัญ เพื่อให้ การ
ระบบนิ เ วศ ชี ว ภาพ, สัง คม และ
ความร่ วมมือ ระยะเวลาการดาเนินการที่เป็ นไปได้
ด าเนิ น การเป็ นไปอย่ า งมี
คุณ ค่ า ทางวัฒ นธรรม นั บ เป็ นสิ่ ง
เช่ น การประเมิ น ควรรวมถึ ง ผลกระทบต่ อ
ประสิทธิ ภาพ เราคาดหวัง
สาคัญยิ่งในชาติ, ระดับภูมิภาคหรื อ
เกษตรกรรมและป่ าไม้ , การควบคุมมลพิษทางน ้า,
ว่ า กิ จ ก า ร จ ะ ต้ อ ง ร ะ บุ
ระดับสากล
วิธีการป้องกัน, การสื่ อ สารให้ ความรู้ แก่แ รงงาน
จ าแนกพื น้ ที่ เช่ น พื น้ ที่
และชุมชนท้ องถิ่น
อนุ รั ก ษ์ สู ง , พื น้ ที่ กั ก เก็ บ แนวทางการกัก เก็ บ คาร์ บ อนที่ สู ง
 ตรวจสอบประสิทธิผลของการประเมินเหล่านี ้เป็ น
คาร์ บอนสูงและพื ้นที่พรุ
(HCS)15 คื อ การแยกพื น้ ที่ ป่ า
ประจา ปรับปรุ งเพื่อให้ เป็ นไปได้ อย่างสมบูรณ์
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ค ว ร มี ออกมาเพื่อป้องกันดินจะมีคาร์ บอน
 ใช้ เครื่ องมือ HCS ที่จดั ทาและควบคุมโดย HCSA
ความต้ องการ

คาจากัดความ

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

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล

แนวทางการจัดการ ควบคุมพื ้นที่ของ HCV
โดยเคลือข่าย HCV
- Common guidance for identification
of HCV;
- Common guidance for management
and monitoring of HCV;
- Forest integrity assessment tools.
หรื อแนวทางสาหรั บผู้ประกอบการรายย่อย
เพื่ อ การอนุรั ก ษ์ ซึ่ง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- FSC step-by-step guide for
biodiversity and HCVF in SLIMF
การจัดการพื ้นที่พรุ หรื อ สมาคมพื ้นที่พรุ
สากล
Strategy for Responsible Peatland
Management
หรื อ RSPO manual on best
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ความต้ องการ
มาตราวัดและควบคุมและ
วิธีการปรับใช้
ในอุตสาหกรรมเพาะปลูก
ควรที่ จ ะปรั บ แผนการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น พิ จ ารณา
จากข้ อมูลที่ดนิ

คาจากัดความ
ต่ า และเสื่ อ มสภาพและค่ า ความ
หลากหลายทางชี วภาพ ลดล ง
วิธีการพัฒนามุ่งเน้ นให้ ปฏิบิติงาน
ได้ จริ ง, โปร่ งใส, คงทนและเป็ นไป
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่
ได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งแพร่ ห ลาย
เพื่อให้ แน่ใจว่าจะการกระทานันอยู
้ ่
บนพื น้ ฐานการเคารพสิ ท ธิ ความ
เป็ นอยู่ของชุมชนท้ องถิ่น

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
Steering Group
 หากการจัดทาแผนพบว่าคุณลักษณะของระบบ
นิ เ วศน์ ใ นพื น้ ที่ แ ละพื น้ ที่ ใ กล้ เ คี ย งเป็ นอัน ตราย
จากการดาเนินงาน กิจการนันควรมองหาโอกาสที
้
่
จะฟื น้ ฟูสภาพธรรมชาตินนั ้

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อย

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล
management practices for existing oil
palm cultivation on peat.
ข้ อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมด้ านดินพรุ Wetlands
International website.
การระบุ และจัดการป่ า HCS โดย HCSA
Steering Group HCS Approach Toolkit.

คาแนะนาเพิ่มเติม ดูที่ iii. การไม่ทาลายป่ าไม้

พื ้นที่ดินพรุ (Peatlands)16 คือพื ้นที่
ที่ มี ส ารอิ น ทรี ย์ อ ยู่ ม ากกว่ า 65%
(โดยไม่ได้ วดั ถึงความลึกและพืน้ ผิว
ดิน ) โดยพื น้ ที่ ดิ น พรุ นับ เป็ นแหล่ ง
เก็บคาร์ บอนที่สาคัญ
พื ้นที่ป่าไม้ ที่ไม่เปลี่ยนแปลง (IFL)17
หมายถึงป่ าไม้ ระบบนิ เ วศภายใน
โซนของป่ าปั จจุบนั ซึง่ ไม่พบร่ องรอย
กิจกรรมของมนุษย์ หรื อ ที่เป็ นพื น้ ที่
ใหญ่ ม ากพอที่ ยั ง คงไว้ ซึ่ ง ความ
หลากหลายทางชี ว ภาพท้ องถิ่ น
รวมถึ ง ความหลากหลายทางเชื อ้
ชาติข องประชากร ซึ่ง IFL นี ค้ วร
16 – ไม่สามารถระบุคาจากัดความของป่ าพรุ ได้ โดยเอกฉันท์จากผู้ที่เกี่ยวข้ อง Pirelli ใช้ ความหมายโดยอ้ างอิงจาก RSPO ในคูม่ ือการจัดการปาล์มน ้ามันในพื ้นดินพรุ https://www.rspo.org/key-documents/supplementary-materials#
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ความต้ องการ

คาจากัดความ

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อย

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล

หมายถึ ง พื น้ ที่ อ นุ รั ก ษ์ สู ง (HCV)
ด้ วย
17 – คาจากัดความโดย IFL Mapping Team http://www.intactforests.org/
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iii.

ไม่ตดั ไม้ทาลายป่ าย, ไม่เผาทาลาย

Pirelli สนับสนุนเรื ่องการปกป้ อง รักษาซึ่งพืน้ ทีป่ ่ าและพืน้ ที ่ทีม่ ี คณ
ุ ค่าทางสิ่ งแวดล้อมทีส่ ูง รวมไปถึงระบบนิ เวศน์ของป่ าพรุ
พืน้ ทีป่ ่ าไม้อดุ มสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบด้านลบเมื ่อมี การพัฒนาพืน้ ทีป่ ลูกยางหรื ออุตสาหกรรมยางทีเ่ กิ ดตามมา
-

หลี กเลี ่ยงการดาเนิ นการยางทุกรู ปแบบบนพืน้ ที ่ป่าพรุ
หลี กเลี ่ยงการเผาเตรี ยมหน้าดิ นสาหรับพืน้ ทีเ่ พาะปลูกใหม่ หรื อรอบเพาะปลูกใหม่ หรื อทุกๆ การกระทาที ่ก่อให้เกิ ด
ผลเสียจากการเผาพืน้ ที ่
นาหลักการสากลเรื ่อง “ค่าการอนุรักษณ์ สูง (HCV)” และ “แนวทางการกักเก็บคาร์ บอนทีส่ ูง (HCS)” มาดาเนิ นการ
ปรับใช้ และ Pirelli หวังว่าการปฏิ บตั ิ นนั้ จะนาไปสู่การเป็ น Zero Deforestation หรื อ ตัดไม้ทาลายป่ าเป็ นศูนย์
ร่ วมกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยื น เป็ นธรรม มี ส่วนร่ วมกับชุมชนท้องถิ่ น และผูเ้ กี ่ยวข้องอื ่นๆ ทัง้ หมด

เหตุผล
การดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการหรื อจัดตังโรงเพาะปลู
้
ก, สาธาธณูปโภคเช่นถนน, โรงงาน และอื่นๆ ( ‚โครงการ‛) ที่นาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของที่ดิน โดยโครงการที่หลากหลายประเภทนัน้ ย่อมนาไปสู่ใช้ ที่ดินที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้ อมหรื อสังคม หรื อความ
ยัง่ ยืนของชุมชน วิถีชีวติ , ระบบนิเวศน์หรื อความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญเสียทังหลายที
้
่ตามมาจากการพัฒนานันย่
้ อมส่งผล
โดยตรงต่อทุกๆ ผู้เกี่ยวข้ อง
เพื่อที่จะหลักเลี่ยงผลกระทบดัง่ กล่าว ในการดาเนินการวางแผนโครงการ (สร้ างโรงงงาน, สาธารณูปโภค และอื่นๆ) ควรที่จะศึกษา
ความเกี่ยวข้ อง, ช่วงเวลาการดาเนินการ, การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในทุกๆ ระดับ เพื่อนามาพิจารณาถึงความสาคัญของระบบนิเวศน์ที่
เกี่ยวข้ องทังหมดอย่
้
างเป็ นระบบ และหาทางป้องกัน วิธีการรับมือไว้ ก่อนเริ่ มดาเนินการ
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หลักการ
Pirelli คาดหวังให้ ผ้ จู ดั หาปฏิบตั ติ ามคาแนะนาและหลักการเหล่านี ้ในการพัฒนาโครงการขึ ้นมาใหม่หรื อกับโครงการที่กาลังดาเนินการอยู่หรื อโครงการที่จะดาเนินการบนพื ้นที่ป่าหรื อพื ้นที่สีเขียว
ความต้ องการ
ก. รักษาไว้ ซงึ่ พื้นที่ป่าพรุ

คาจากัดความ
พื ้นที่ดินพรุ 18 คือพืน้ ที่ใดๆ ที่มีดิน
พรุ โดยพิ จ ารณาได้ จากดิ น นั น้ มี
สารอินทรี ย์มากกว่า 60% โดยไม่
คานึงแค่ความลึกหรื อพื ้นผิว
โดยเป็ นสารอินทรี ย์ไม่สลายตัว และ
พื ้นที่ดนิ พรุ จะกักเก็บคาร์ บอนไว้
พื น้ ที่ พ รุ รู ปโดม (The domeshaped peat19 พื ้นที่พรุ ที่มีหน้ าดิน
เป็ นรู เพื่อการกักเก็บน ้าฝน

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
รายย่อย
- กิ จ การนัน้ ควรประเมิ น สภาพดิ น ของที่ ตัง้ โครงการ - หากประเมินแล้ วพบว่าเป็ นพื ้นที่เปี ยกชื ้น
เพื่อให้ ร้ ู ถงึ ลักษณะดินและนาไปสู่การพัฒนาโครงการ
หรื อพื ้นที่ดินพรุ กิจการนันไม่
้ ควร
เพื่อความยัง่ ยืน
ดาเนินการหรื อระบายหน้ าดิน
- อาจต้ องจัดจ้ างผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาดาเนินการประเมิน
(ขึ ้นอยู่กบั แต่ละลักษณะของโครงการ)
- หากประเมินแล้ วพบว่าเป็ นพื ้นที่เปี ยกชื ้นหรื อพื ้นที่ดิน
พรุ กิจการนันไม่
้ ควรดาเนินการหรื อระบายหน้ าดิน
- หากกิจการนันได้
้ รับสัมปทานซึง่ มีพื ้นที่ดินพรุ บางส่วน
อยู่ในนันด้
้ วย กิจการนัน้ ควรทางานร่ วมกับท้ องที่เพื่อ
หาแนวทางดาเนินการ

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล
แนวทางในการจัดการกับพื ้นที่ดนิ พรุ
ทังจาก
้
สมาคมดินพรุ สากล
Strategy for Responsible
Peatland Management. หรื อ RSPO
manual on best management practices
for existing oil palm cultivation on peat.
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื ้นที่ดนิ พรุ
Wetlands International website.

ก่ อ น ที่ จ ะ เ ริ่ ม ด า เ นิ น
โครงการอะไร กิ จ การนัน้
ต้ อ งศึก ษาและรู้ ให้ แ น่ ชัด
ถึ ง พื น้ ที่ ป่ าพรุ และต้ อง
ค า นึ ง ถึ ง พื ้น ที่ กั ก เ ก็ บ
คาร์ บอนสูง HCV โดยต้ อง
ศึ ก ษาให้ ละเอี ย ดไม่ ว่ า
พื น้ ผิว และความลึก ดิน จะ
เป็ นยังไง
ข. ไม่ ใช้ วธิ ีการเผา
การด าเนิ น การเตรี ยมพื น้ ที่ เ พื่ อ - หากพบการคุม คามโดยศัต รู พื ช ที่ เ จาะจงต่ อ พื น้ ที่ - ผู้ประกอบการรายย่อยใช้ วธิ ีการอื่นเพื่อ
FAO Conservation Agriculture Website
ห า ก ส น ใ จ ถึ ง เ ท ค นิ ค ท า ง เ ลื อ ก ห รื อ
ดาเนินงานจะเริ่ มดาเนินการเมื่ อ มี
เพาะปลูก แล้ ววิธีการเผาคือวิธีเดียวในการกาจัด และ
ย้ ายเศษซากออกจากพื ้นที่โครงการเช่น
หากต้ องการเคลี ยห รื อ การย้ ายสิ่งปกคลุมพื ้นที่ออก (ป่ าไม้
กรณีศกึ ษา
สามารถทาได้ โดยกฎหมาย กิจการนัน้ อาจใช้ วิธีการ
ย้ ายออกไปพื ้นที่อื่น
เ ต รี ย ม พื ้ น ที่ ส า ห รั บ , พุ่มไม้ , ทุง่ หญ้ า)
เผาตามแต่ท้องถิ่นนัน้ ๆ เป็ นบางช่วงเวลา แต่ ต้อ งมี - หากพบการคุมคามโดยศัตรู พืชที่เจาะจง
โครงการ กิจการนัน้ ไม่ควร
หลักฐานที่ยืนยันถึงวัตถุประสงค์การใช้ ที่เจาะจงถึง
ต่อพื ้นที่เพาะปลูก แล้ ววิธีการเผาคือวิธี
เผาทาลายและรื อ้ ถอนพื ช
ศัต รู พื ชนัน้ ๆ รวมทัง้ หลักฐานถึง กฎหมายที่ก าหนด
เดียวในการกาจัด และสามารถทาได้ โดย
โดยคงรากหรื อ สิ่ ง ส าคัญ
เพื่อมายืนยัน
กฎหมาย ผู้ประกอบการรายย่อยนันอาจ
้
อื่นๆ เอาไว้
- หากมี ก ารใช้ วิ ธี ก ารเผาแล้ ว ต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การ
ใช้ วธิ ีการเผาตามแต่ท้องถิ่นนันๆ
้ เป็ นบาง
ควบคุม ไฟเพื่ อ ให้ แ น่ใ จว่า ไม่ ลามไปบริ เวณอื่ น ที่ ไ ม่
ช่วงเวลา แต่ต้องมีหลักฐานที่ยืนยันถึง
เกี่ยวข้ องหรื อกระทบต่อชุมชนท้ องถิ่น
วัตถุประสงค์การใช้ ที่เจาะจงถึงศัตรู พืช
18 – ไม่สามารถระบุคาจากัดความของป่ าพรุ ได้ โดยเอกฉันท์จากผู้ที่เกี่ยวข้ อง Pirelli ใช้ ความหมายโดยอ้ างอิงจาก RSPO ในคูม่ ือการจัดการปาล์มน ้ามันในพื ้นดินพรุ https://www.rspo.org/key-documents/supplementary-materials#
19 – คาจากัดความโดย FAO http://www.fao.org/docrep/x5872e/x5872e05.htm
PIRELLI PROPERTY

29

ความต้ องการ

คาจากัดความ

ค. รั ก ษาไว้ ซึ่ง พื้ นที่อ นุ รัก ษ์ ดูจ ากค าจ ากั ด ความในหลั ก ที่ ii.
สูง
เรื่ อ งการปกป้องระบบนิเ วศน์ , พื ช
และสั ต ว์ ข้ อย่ อ ย ข. ค านึ ง และ
ก่ อ น จ ะ เ ริ่ ม ท า พื ้ น ที่ คุ้มครองต่อ ความหลากหลายทาง
เ พ า ะ ป ลู ก ห รื อ ส ร้ า ง ชีวภาพ
สาธารณูปโภค กิจการนัน้
ต้ องทราบถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
พื น้ ที่ อ นุ รั ก ษ์ นั น้ เพื่ อ ที่ จ ะ
รักษาไว้ ซงึ่ คุณค่าในขณะที่
มีการพัฒนาโครงการ
คาดหวัง ว่า กิจ การนัน้ ควร
ปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
ระบุ แ ผนการปกป้ องและ
รักษาพื ้นที่นนั ้
พืน้ ที่ดินพรุ แ ละ IFL ควร
นั บ เป็ นพื น้ ที่ อ นุ รั กษ์ สู ง
HCV ด้ วย

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
รายย่อย
- หากการก าจั ด ศั ต รู พื ช ด้ วยการใช้ ไฟนั น้ มี การ
นันๆ
้ รวมทังหลั
้ กฐานถึงกฎหมายที่
ดาเนินการซ ้า กิจการนันต้
้ องศึกษาถึงแนวทางปฏิบตั ิ
กาหนด เพื่อมายืนยัน
หรื อเทคนิคทางเลือกอื่นๆ
- หากการกาจัดศัตรู พืชด้ วยการใช้ ไฟนัน้ มี
- การเผาหรื อ ใช้ ไฟทุก รู ป แบบบนพื น้ ที่ ดิน พรุ เ ป็ นสิ่ ง
การดาเนินการซ ้า กิจการนันต้
้ องศึกษาถึง
ต้ องห้ าม
แนวทางปฏิบตั หิ รื อเทคนิคทางเลือกอื่นๆ
- การเผาหรื อใช้ ไฟทุกรู ปแบบบนพื ้นที่ดนิ
พรุ เป็ นสิ่งต้ องห้ าม
ก่อนเริ่ มดาเนินโครงการใหม่นนั ้
หากเมื่อผู้ประกอบการรายย่อยมีการ
- ผู้ดาเนินการและคนกลางนันควรระบุ
้
ให้ ชดั ถึงโอกาสที่ รวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการแล้ วนัน้ การ
โครงการของท่านจะส่งผลต่อ HCV และตามมาซึ่ง วิเคราะห์ที่ดนิ ก่อนจัดตังโครงการใหม่
้
ๆ ควร
แนวทางป้องกันผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม
เป็ นสิ่งที่ต้องให้ ความสาคัญอย่างยิ่งเพื่อ
- อุตสาหกรรมเพาะปลูกนันควร
้
ความปกป้องหลากหลายทางชีวภาพของ
 เข้ า ไปในพื น้ ที่ เ พื่ อ ศึก ษา จ าแนกและระบุพื น้ ที่ พื ้นที่นนั ้
โดยอาจต้ องพึง่ พาผู้เชื่ยวชาญเพื่อช่วยดาเนินการ
 ปรึ กษากับผู้ที่เกี่ยวข้ อง (ชุมชนท้ องถิ่น, เทศบาล
ท้ องถิ่ น , สถานศึ ก ษา, องค์ ก รอนุ รั ก ษ์ ) ผู้ ซึ่ ง
สามารถช่วยดาเนินการระบุพื ้นที่ให้ ได้
 กาหนดเงื่อนไขตัวชี ้วัดที่จะช่วยระบุ HCV เพื่อให้
แน่ ใ จได้ ว่ า การด าเนิ น การเป็ นไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง
โปร่ งใส ต่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
 นาเงื่อ นไขตัวชี ว้ ดั นีม้ าปฏิบตั ิกับแผนการดาเนิน
โครงการ
 คอยควบคุมการดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนการ

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล

แนวทางการปฏิบตั เิ พื่อระบุ, จัดการ ,
ควบคุมและพัฒนา พื ้นที่ HCV โดยเคลือ
ข่าย HCV
- Common guidance for identification
of HCV;
- Common guidance for management
and monitoring of HCV;
- Forest integrity assessment tools.
หรื อแนวทางสาหรับผู้ประกอบการรายย่อย
เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
FSC step-by-step guide for biodiversity
and HCVF in SLIMF.
ป่ าไม้ สมบูรณ์ IFL นับเป็ น HCV มีแนวทาง
โดย http://www.intactforests.org/.
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ความต้ องการ

คาจากัดความ

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
ทางาน และแก้ ปัญหาหากพบสิ่งบกพร่ อง
 ดาเนินการระบุพื ้นที่ HCV ด้ วยความโปร่ งใส และ
ควบคุมการทางานวัดผลอย่างสม่าเสมอ

กิ จ การนั น้ คาดหวัง ว่ า จะ
ประเมิน HVC และ HCS
ร่ ว ม เ ข้ า ไ ป ด้ ว ย ต า ม
แนวทางของ HCS
ง. รั ก ษาไว้ ซึ่ ง พื้ น ที่ ป่ ากั ก ดูจ ากค าจ ากั ด ความในหลั ก ที่ ii. ก่อนเริ่ มดาเนินโครงการใหม่นนั ้
เก็บคาร์ บอนสูง
เรื่ องการปกป้องระบบนิเวศน์ , พืช - ผู้ดาเนินการและคนกลางนันควรระบุ
้
ให้ ชดั ถึงโอกาสที่
และสั ต ว์ ข้ อย่ อ ย ข. ค านึ ง และ
โครงการของท่านจะส่งผลต่อพื ้นที่ป่ากักเก็บคาร์ บอน
ก่ อ น จ ะ เ ริ่ ม ท า พื ้ น ที่ คุ้มครองต่อ ความหลากหลายทาง
สูงใดๆ และตามมาซึ่งแนวทางป้องกันผลกระทบต่อ
เ พ า ะ ป ลู ก ห รื อ ส ร้ า ง ชีวภาพ
สังคม สิ่งแวดล้ อม
สาธารณูปโภค กิจการนัน้
- อุตสาหกรรมเพาะปลูกนันควร
้
ต้ องทราบถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
 เข้ าไปในพื ้นที่เพื่อศึกษา จาแนกและระบุพื ้นที่ของ
พื ้นที่ป่ากักเก็บคาร์ บอนสูง
ป่ ากั ก เก็ บ คาร์ บอนสู ง โดยใช้ เครื่ องมื อ และผู้
แ ล ะ ต้ อ ง ร ะ บุ พื ้น ที่ นั ้น
ประเมินคุณภาพ HCS ในการช่วยเหลือ
เพื่ อที่จะรั กษาไว้ ซึ่งคุณ ค่า
 ระบุพืน้ ที่ปัจจุบันลงในแผนที่โดยทางานร่ วมกับ
ใ น ข ณ ะ ที่ มี ก า ร พั ฒ น า
ชุมชนท้ องถิ่นในการให้ ข้อมูล
โครงการ
 จากผลที่รับ กิจการนัน้ ควรใช้ เครื่ อ งมือ HCS ที่
เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ประเมินแล้ ว มาปรับใช้
วัต ถุ ป ระสงค์ คาดหวัง ว่ า
กับพื ้นที่ที่จะมีโครงการพัฒนาขึ ้นใหม่
กิ จ การนั น้ จะปฏิ บั ติ ต าม
 กิ จ การอาจใช้ ‚วิ ธี ก ารวางแผนร่ วมเพื่ อ การ
วิ ธี ก ารของ HCS ที่ ไ ด้ ถู ก
อนุรักษ์ ‛ มาเป็ นแนวทางการทางานร่ วมกับชุมชน
พั ฒ น า ขึ ้ น โ ด ย HCSA
 ส่ ง และรั บ ผลการตรวจสอบความถู ก ต้ องของ
Steering Group เพื่ อ
แผนพัฒ นา – กระบวนการควบคุม คุณ ภาพ
ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ ก า ร
HCSA
ดาเนินงาน

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อย

หากพบว่าพื ้นที่ของที่ตงโครงการถู
ั้
ก
พิจารณาเป็ นผืนป่ า เกษตรกรต้ องมองหา
วิธีการใช้ ประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่จาเป็ นต้ อง
ลบล้ างพื ้นที่ป่า

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล

แนวทางการปฏิบตั เิ พื่อระบุ, จัดการ ,
ควบคุมและพัฒนา พื ้นที่ HCS โดย HCSA
Steering Group
HCS Approach Toolkit.
แนวทางของ การวางแผนร่ วมเพื่อการ
อนุรักษ์ ดูได้ จาก Conservation Gateway
website.
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iv.

รักษาทรัพยากร

Pirelli มี ความพยายามที ่จะใช้ประโยชน์ จากยางธรรมชาติ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและมี คณ
ุ ภาพสูงสุด ดาเนิ นงานวิ จยั และ
พัฒนาทีม่ ่งุ เน้นให้ลดการใช้มวลรวมของยาง, ยืดอายุการใช้งานยางให้นานขึ้น, ใช้วสั ดุที่นากลับมาใช้ได้ใหม่
Pirelli สนับสนุนแนวทางคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพตลอดกระบวนการจัดหาเพือ่ ทีจ่ ะลดผลกระทบทีเ่ กิ ดต่อความหลากหลาย
ทางชี วภาพ, เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และลดค่าใช้จ่ายทีส่ ิ้ นเปลื องลง

เหตุผล
หากเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและความเสี่ยงจากการใช้ ประโยชน์เกินความจาเป็ นแล้ วนัน้ เป็ นเรื่ องสาคัญที่
อุตสาหกรรมยางธรรมชาติแต่ละแห่งควรจะต้ องปรั บปรุ งการทางานเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและลดขยะ ของเสีย และใช้ วตั ถุดิบ
ธรรมชาตินี ้ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด สิ่งเหล่านี ้จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยให้ การทางานในระยะยาวคง
อยู่ตอ่ ไปซึง่ ก็ก่อให้ เกิดผลดีตอ่ อุตสาหกรรมยางธรรมชาติเช่นเดียวกัน
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หลักการ
ความต้ องการ
ก. ใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ไม่มี
ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด
กิ จ การต้ อ งด าเนิ น การใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรั พยากรธรรมชาติที่มีใ ห้
เกิดประโยชน์สูงสุด (ตังแต่
้
การเพาะปลูก, เก็ บเกี่ ย ว,
เก็ บ รั ก ษาและน าไปใช้ )
เพิ่ ม การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน
และลดลดปริ ม าณขยะที่
เกิด

คาจากัดความ
-

-

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก, ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
และผู้ประกอบการรายย่อย
การใช้ งานทรัพยากรธรรมชาติ (ยางธรรมชาติ, ท่อนไม้ , น ้า, พื ้นดิน, พลังงาน) นันมี
้ จากัดต่อความ
ต้ องการใช้ ใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
จัดการวางแผนเพาะปลูกยางหรื อในกระบวนการ เก็บเกี่ยวผลผลิต ควรถูกควบคุมและดาเนินการใช้
ทันทีเพื่อให้ ได้ ผลผลิตที่เพิ่มขึ ้น, ผ่านกระบวนการปรับปรุ ง การเลือกสรรตันไม้ , เพาะปลูก ตัดแต่ง,
กระบวนการ เทคนิค, การจัดเก็บ, การรี ไซเคิลของเสีย เป็ นต้ น กิจการนันควรได้
้
รับคาปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อชี ้แนะถึงโอกาสที่จะเกิดขึ ้นและประโยชน์ที่จะได้ รับกลับมา
ผู้ดาเนินการหรื อบุคคลที่สามนันควรให้
้
การสนับสนุนต่อผู้ประกอบการรายย่อยที่จดั หาสินค้ าให้ ท่าน
เพื่อให้ พวกเขาได้ ผลประโยชน์ที่สงู สุดและเกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบตั งิ านของพวกเขา
ในขณะวางแผนการเพาะปลูกหรื อเพาะปลูกซ ้า กิจการนันควรประเมิ
้
นถึงลักษณะพื ้นที่ว่าเหมาะสม
ต่อการเพาะปลูกยางหรื อไม่ (ความคุ้มค่า และ สภาพแวดล้ อม) หรื อการฟื น้ ฟูธรรมชาติที่เสียหายไป

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล
ไม่มี
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v.

ต้องมี จริ ยธรรม และ ต่อสู่กบั คอรัปชัน่

จะเป็ นทางตรงหรื อแอบแฝงซึ่งคอรัปชัน่ เป็ นสิ่ งซึ่งไม่สามารถยอมรับได้ ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบใดๆ แม้ว่าพืน้ ทีน่ นั้ จะสามารถ
ดาเนิ นกิ จกรรมได้ ยอมรับได้ หรื อไม่ส่งผลต่อกฎหมายก็ตาม
เหตุผล
กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับนันถู
้ กจัดทาขึ ้นเพื่อให้ แน่ใจว่าจะไม่มีการละเมิดหรื อไม่เคารพ, กระทาผิดต่อสาธารณะหรื อทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่น การคอรัปชัน่ นันหมายถึ
้
งการกระทาเพื่อให้ ได้ สิ่งใดมาครอบครองโดยง่าย, ถูก หรื อรวดเร็ ว หรื อสิ่งอื่ นที่กฎหมายนัน้
ตราไว้ การละเมิดสิทธิ์ผ้ อู ื่นและการกระทาที่นาความเสี่ยงมาสู่กิจการนันถื
้ อเป็ นสิ่งผิด
เป็ นสิ่งสาคัญที่ทกุ ๆ ประเภทกิจการนันค้
้ องเคารพต่อกฎหมายและป้องกันการคอรัปชัน่ ในทุกรู ปแบบเพื่อลดความขัดแย้ งต่อผู้คน,
เรื่ องอื ้อฉาว, การพิจารณาคดี หรื อผลสะท้ อน, ความเสี่ยงต่อการทางานของผู้คนหรื อกิจการ
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หลักการ
ความต้ องการ
ก. ปฏิบัตติ ามกฎหมาย

คาจากัดความ
ไม่มี

คาดหวัง ว่ า กิ จ การนั น้ จะ
ด าเนิ น การเป็ นไปตามที่
กฎหมายท้ องถิ่ น บั ง คั บ
เช่นเดียวกับกฎหมาย, ข้ อ
ปฏิบัติ สากล ที่ค วรน ามา
ดาเนินการเช่นกัน

ข. ต่ อสู้กับคอรัปชั่น
กิจการนัน้ ห้ ามยุ่งเกี่ ยวกับ
ทุ ก รู ปแบบของคอรั ป ชั่ น
และต้ องบอกต่อปฏิภาณนี ้
สู่ ผ้ ู จัด หา, พนัก งาน และ
ผู้รับช่วงต่อของท่าน

ไม่มี

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
ในส่วนนี ้นัน้ หัวข้ อหรื อข้ อกาหนดต่างๆ ของ Pirelli ซึ่ง
เป็ นสิ่ ง ที่ ถูก คาดหวัง ให้ ด าเนิ น การอาจจะเกิ น ไปจาก
กฎระเบียบท้ องถิ่นที่มีอยู่
- กิจการนัน้ ควรจดทะเบียนอย่างถูกต้ อง นั่นคือ บริ ษัท
ต้ องมีเอกสารตามกฎหมายกาหนด (เช่น โฉนดที่ดิน,
ชื่อสัมปทาน เป็ นต้ น)
- ผู้ปลูกต้ อ งมี ที่เหมาะสม และต้ อ งแสดงให้ เห็นได้ ถึง
สิทธิในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
- โฉนดที่ ดินต้ อ งแสดงให้ เ ห็น ชัดเจนถึง ขอบเขตที่ ดิน
เพื่อให้ ง่ายต่อการระบุพื ้นที่ จัดทาแผนที่
- การเก็บเกี่ยวต้ องถูกเอกสารกฎหมายระบุไว้
- ตามข้ อกาหนดของกฎหมายนัน้ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมา
ได้ ต้ อ งถูก บัน ทึก เป็ นเอกสารที่ เ หมาะสม สามารถ
ตรวจสอบ, ควบคุมผลผลิตของการเก็บเกี่ยวได้
- ก่อ นเข้ าดาเนินงานในประเทศใหม่ๆ กิจการนัน้ ต้ อ ง
ท าการศึ ก ษากฎหมาย, การเมื อ ง, เศรษฐกิ จ ,
สิ่งแวดล้ อม, ติดต่อองค์กรปกครองท้ องถิ่นและทางาน
ร่ วมกับชาวบ้ านเพื่อให้ ทราบและเข้ าใจถึงความเสี่ยงที่
อาจนาพาไปสู่การคอรัปชัน่
- กิ จ การนัน้ ควรให้ ค ามั่น ก าหนดนโยบายที่ ต้ อ ต้ า น

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อย
ประเด็นทางด้ านกฎหมายเหล่านี เ้ ป็ นสิ่ง ที่
ผู้ ประกอบการรายย่ อ ยต้ อ งถู ก พิ จ ารณา
เช่นเดียวกัน แต่อาจมีความยืดหยุ่นกว่าถ้ า
พบว่ า ไม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ที่ เ พี ย งพอ
เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามที่คาดหวัง

ไม่มี

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล

ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับการต่อสู่กบั คอรัปชัน่
The World Bank website.
เวปไซด์ของ UN
“Fighting Corruption in the Supply
Chain: A Guide for Customers and
Suppliers”
ข้ อมูลเกี่ยวกับประเทศคอรัปชัน่ โดย
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ความต้ องการ
ต้ องดาเนินงานที่หลีกเลี่ยง
การดาเนินไปสู่คอรัปชัน่

คาจากัดความ

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
คอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบและต้ องสื่อสารให้ พนักงาน, ผ่าน
สัญ ญาจ้ า งงาน, การติด ประกาศ, อธิ บ ายผ่ านการ
อบรม เป็ นต้ น
- ผู้บริ หารของกิจการนันๆ
้ ควรให้ ความสาคัญ ตระหนัก
ถึงคามัน่ และดาเนินการปฏิบตั เิ พื่อต่อต้ านคอรัปชัน่
- กิจการนันควรสื
้
่อสารไปสู่ผ้ รู ับช่วงต่อของท่าน และให้
พวกเขาศึกษาการจากการปฏิบตั ขิ องท่าน
- กิจการนันควรพั
้
ฒนาและสื่อสารถึงพนักงาน, ผู้รับช่วง
ต่อ และทุกๆ ผู้เกี่ยวข้ อง ต้ องมีกลไลการแจ้ งเบาะแสที่
ปลอดภัย และไม่ เ ปิ ดเผยตัว ตน ผลการแจ้ ง นัน้ ต้ อ ง
ได้ รับการปฏิบตั แิ ก้ ไข

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อย

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล
Transparency International website.
คาแนะนาก่อนการลงทุน ดูได้ จาก
“Guidance for Sustainable Natural
Rubber” โดย CCCMC
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vi.

การตรวจสอบย้อนกลับ และจัดทาแผนระบุความเสีย่ ง

Pirelli มี การศึกษากระบวนการตรวจสอบการจัดหายางธรรมชาติ ซึ่งพันธมิ ตรและผูร้ ับเหมาทัง้ หลายได้มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาและใช้กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับทางสังคม สิ่ งแวดล้อมและประเมิ นโอกาสเสีย่ งต่อการคอรับชัน่ นีใ้ ห้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและเชือ่ ถือได้ เพือ่ เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ ในระยะกลาง
Pirelli ไม่สามารถบอกได้ว่ากระบวนการเหล่านี ้จะใช้เวลานานแค่ไหนเนือ่ งจากมี บคุ คลส่วนทีเ่ กี ่ยวข้องกับห่วงโซ่การจัดหายาง
ธรรมชาติ อยู่มากจึงเป็ นความซับซ้อนในกระบวนการตรวจสอบและประเมิ นผล Pirelli จะรายงานความคืบหน้าในส่วนที ่ XI
เกี ่ยวกับนโยบายต่อไป
ผลจากการระบุความเสีย่ ง รวมไปถึงความยิ นยอม ร่ วมมื อของผูท้ ีเ่ กี ่ยวข้องในการฟื ้ นฟูแผนการ นัน้ จาเป็ นต้องกระทบกับ
แผนการตัดสิ นใจซื ้อและพัฒนายางธรรมชาติ ของ Pirelli

เหตุผล
การระบุพื ้นที่การจัดหานันช่
้ วยให้ กิจการรับรู้ ถงึ แหล่งที่มาของสินค้ าและลักษณะขององค์กรที่ท่านกาลังทางานร่ วมอยู่ (ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม)
ระบุพื ้นที่ แหล่งที่มาของสินค้ าช่วยให้ เข้ าใจถึงสภาพความเป็ นจริ ง, สามารถระบุปัญหา ความท้ าทายที่ต้องเผชิญ และโอกาสเสี่ยง
ต่อการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาได้
เมื่อทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้ าแล้ ว กิจการต้ องดาเนินการจัดลาดับความสาคัญของพื ้นที่และนาหลักการปฏิบตั ิอย่างเต็มรู ปแบบ
ลงไปดาเนินการให้ เกิดประสิทธิผล
ในการติดตามการซื ้อของยางนัน้ Pirelli จะนับการมีส่วนร่ วมของผู้จดั หาด้ วย การเข้ าไปมีส่วนส่วนร่ วมโดยตรงในและเท่าเทียมเป็ น
ขันแรกในการด
้
าเนินการ และการลงพื ้นที่เป็ นขันตอนที
้
่สองต่อมา
Pirelli นันได้
้ ใช้ ระบบการตรวจสอบย้ อยกลับที่มีการเสนอมาใช้ โดยทัว่ ไป ซึง่ เป็ นไปได้ ว่าการใช้ งานร่ วมกับข้ อมูลของผู้จดั หาอาจไม่
เหมาะสม และผู้จดั หาอาจต้ องการที่จะพัฒนาระบบของตนเองเพื่อให้ ใช้ งานได้ เกิดประสิทธิภาพกว่ าและยังช่วยปกป้องข้ อมูลของ
ตนสู่คแู่ ข่งขัน
หลักการ
 คาดหวังสาหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก, ผู้ดาเนินการ และคนกลาง
ก. ตรวจสอบย้ อนกลับ
- กิจการนันต้
้ องจัดทาเอกสารบันทึกแหล่งสินค้ าที่มาจากผู้จดั หา จัดทาตังแต่
้ ครัง้ แรกและดาเนินการขันสองเพื
้
่อระบุ
ถึงที่มาที่ไปแรกเริ่ มของยาง
- ระบบตรวจคุณภาพของกิจการนัน้ รวมถึงการตรวจสอบย้ อนกลับไปสู่ยางที่มีการขายสู่ลกู ค้ าเฉพาะรายด้ วย
- กิจการให้ การสนับสนุน Pirelli เพื่อเก็บข้ อมูล แหล่งที่มา, โอกาสความเสี่ยง
ข. คาแนะนาขั้นแรก
- กิจการใช้ ระบบที่อนุญาติให้ ระบุได้ ซงึ่ ผู้จดั หา (ชื่อบริ ษัทและสถานที่), ปริ มาณที่จดั ส่ง, แหล่งของที่ มา (อย่างน้ อย
ต้ องระบุได้ ถงึ หมู่บ้านที่นามา แต่ควรจะระบุได้ เกี่ยวกับแปลงเพาะปลูก)
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-

กิจการต้ องร่ วมมือกับผู้จดั หาของท่านเพื่อระบุให้ ได้ ถงึ ช่องว่างหรื อโอกาสเสี่ยงที่จะไม่สามารถดาเนินให้ เป็ นไปตาม
นโยบายของ Pirelli ได้

ค. คาจากัดความ
การตรวจสอบย้ อนกลับ: คือความสามารถในการตรวจสอบประวัติ, การกระจายตัว, สถานที่ และการใช้ งานของสินค้ า ,
ส่วนใดส่วนหนึง่ ของสินค้ า, สืบถึงแหล่งที่มา
ง. ข้ อมูลเพิ่มเติมและแหล่ งที่มา
มาตราฐานการดูแล FSC นาเสนอแนวคิดของการตรวจสอบย้ อนกลับที่จะนามาใช้ ซึง่ มีความสาคัญต่อระบบการจัดหา
ของยางธรรมชาติที่มีความซับซ้ อน ดังนันระบบดั
้
งกล่าวนี ้อาจไม่สามารถใช้ ได้ กบั ทุกที่ https://ic.fsc.org/en/documentcenter/id/80
 คาดหวังสาหรับผู้ประกอบการรายย่อย: เปิ ดรับ และให้ ความร่ วมมือ ยอมที่จะระบุข้อมูลลูกค้ าและตรวจสอบย้ อนกลับถึง
แหล่งกาเนิดของวัสดุที่ทา่ นซื ้อมา, ใช้ เครื่ องมือที่จดั หาเพื่อการทางาน, ให้ คาแนะนา
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vii.

การจัดการ ควบคุม

Pirelli คาดหวังให้ผจู้ ดั หายางธรรมชาติ นนั้ :
-

ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายนี ้
ในไปใช้กบั ผูด้ าเนิ นการ จัดหาอื ่นๆ ทีเ่ กี ่ยวข้อง
นาไปใช้และพัฒนาระบบดาเนิ นงานด้านจริ ยธรรม ทีม่ ี ส่วนเกี ่ยวข้องกับนโยบายนี ้

นโยบายนีไ้ ด้รวมคามัน่ ที ่ Pirelli ให้ไว้ถึงการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานเพือ่ ความยัง่ ยืน และรู ปแบบการจัดการของ Pirelli ดังนี:้
-

-

สนับสนุนให้ผจู้ ดั หานัน้ นาไปปฏิ บตั ิ และปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการหาโอกาสเติ มเต็มข้อมูลและสร้างกิ จกรรม
โดยท่านเอง โดย Pirelli และผูเ้ กี ่ยวข้องอื ่นๆ พร้อมให้ความร่ วมมื อ
ประเมิ นศักยภาพของผูจ้ ดั หายางธรรมชาติ แก่ท่าน ในแง่ของสภาพแวดล้อม, สังคมและธุรกิ จ, จริ ยธรรมการ
ดาเนิ นงาน ตัง้ แต่ช่วงเริ่ มต้นผ่านการตรวจสอบสถานทีจ่ ริ ง โดยบุคคลที ่สาม
ต้องการให้ผจู้ ดั หาของ Pirelli นัน้ รับทราบและลงชือ่ ในสัญญาเพือ่ ความยัง่ ยื น (ทีแ่ ปลภาษาแล้ว) ทีม่ ี การกล่าวถึง
ในข้างต้นโดยระบุถึงสภาพแวดล้อม, แรงงานและสิ ทธิ แรงงาน เฉกเช่นเดียวกับจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิ จและ
การต่อต้านคอรัปชัน่ , จัดทารู ปแบบการจัดการเพือ่ ความยัง่ ยื นของท่าน, ควบคุมการดาเนิ นงาน และดาเนิ นงานให้
ครบทัง้ วงจร
ควบคุมให้ผจู้ ดั หาของท่านดาเนิ นการตามข้อกาหนดเพือ่ ความยัง่ ยื นของ Pirelli, ตรวจสอบและปรับปรุงการ
ดาเนิ นงาน

หากพบการกระทา หลักฐาน ทีแ่ สดงให้เห็นว่าไม่ปฏิ บตั ิ ตามนโยบาย หรื อปฏิ เสธทีจ่ ะทาแผนฟื ้ นฟู หรื อล้มเหลวในการทาแผน
ฟื ้ นฟู อาจนาไปสู่การยุติหรื อเพิกถอน หรื อกระทบต่อความสัมพันธ์ ทางการค้าต่อผูจ้ ดั หานัน้
หากผู้จดั หาของ Pirelli ในชัน้ ที ่ 2 นัน้ มี ส่วนเกี ่ยวข้องพร้อมหลักฐานทีแ่ สดงถึงการไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับ Pirelli จะพูดคุยกับ
ผูจ้ ดั หาในชัน้ ที ่ 1 ก่อน ด้วยความเหมาะสม โดยจะต้องแสดงให้เห็นได้ถึงความเชือ่ และความมุ่งมัน่ ทีจ่ ะเริ่ มต้นดาเนิ นการ
และรับผิ ดชอบต่อสิ่ งทีเ่ กิ ดขึ้น โดยจะไม่ดาเนิ นการเลิ กจ้างในทันที

เหตุผล
ในห่วงโซ่การจัดหายางธรรมชาตินนมี
ั ้ ความซับซ้ อน มีคนกลางหลายฝ่ ายเข้ ามาเกี่ยวข้ องต่อการดาเนินกิจการ เช่น Pirelli และผู้
ปลูกต้ นยาง ในแต่ละส่วนล้ วนมีความสาคัญและถื อเป็ นทรัพย์สินของ Pirelli ที่จะต้ องช่วยเหลือและดาเนินแนวทางให้ เป็ นไปตาม
นโยบายที่ Pirelli กาหนด
เพื่ อ ให้ แ น่ ใจได้ ว่าการนาไปปฏิบัติจ ะเกิดผลที่ แ ข็ งแกร่ ง หลากหลายระบบจาเป็ นต้ อ งน ามาร่ วมปฏิบัติแ ละต้ อ งมี ก ารระบุถึง
ผลประโยชน์ที่แน่ชดั ของทุกๆ ฝ่ าย
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หลักการ
 คาดหวังสาหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก, ผู้ดาเนินการ และคนกลาง
ความต้ องการ

คาจากัดความ

ก. การจั ด การและความ ไม่มี
รั บ ผิ ด ชอบถู ก แจกจ่ าย
และต้ องชัดเจน

ข. มี ระบบจั ด การกั บข้ อ ผู้ร้องเรี ยนข้ อข้ องใจ คือบุคคลหรื อ
ร้ องเรียน ข้ อข้ องใจ
กลุม่ บุคคลที่ได้ ส่งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อ
เรื่ อ งที่ กัง วลเข้ ามาสู่ ก ระบวนการ
ร้ องเรี ยน

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
- ผู้บ ริ ห ารของกิ จ การนัน้ ต้ อ งเข้ า ใจและให้ ค ามั่น ต่ อ
แนวคิด คุณค่า แนวทางตามในเอกสารฉบับนี ้
- กิจการต้ องมีงบประมาณสาหรับจ้ างบุคลากรที่จะเข้ า
มาดาเนินการนโยบายเพื่อยางธรรมชาติที่ยั่งยืนของ
Pirelli นี ้
- หน้ าที่และความรั บผิดชอบต้ องแจกจ่ายอย่างชัดเจน
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้ทางานจะเดินตามกรอบแนวคิด และ
คุณค่าที่ถกู ต้ อง
- กิ จ ก า ร ต้ อ ง สื่ อ ส า ร ด้ ว ย ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส แ ล ะ มี
กระบวนการร้ องเรี ยนทังส
้ าหรับภายในและภานนอก
องค์กร ที่ผ้ ูมีส่วนร่ วมทุกคนสามารถเข้ าถึง (รวมทัง้
แรงงาน, ผู้จัดหา, ชุมชนท้ องถิ่น, องค์กรภาคประชา
สังคม เป็ นต้ น)
- กิ จ การต้ องมั่ น ใจได้ ว่ า กระบวนการร้ องเรี ยนนั น้
โปร่ งใส เป็ นธรรม และต้ องมีบุคคลที่สามเข้ ามามีส่วน
ร่ วมเมื่อถึงเวลาจาเป็ น
- ทุกส่วนสามารถร้ องเรี ยน (เช่น แรงงาน, ผู้รับเหมา, ผู้
จัดหา, ผู้มีส่วนร่ วมอื่นๆ เป็ นต้ น)
- กระบวนการร้ อนเรี ยนของกิจการนัน้ จะต้ องไม่ส่งผล
ให้ เ กิ ด การใช้ ก าลัง และต้ อ งน าไปสู่ก ารแก้ ไ ขที่ เ ป็ น

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับคนกลาง

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล

- ผู้บริ หารของกิจการนันต้
้ องเข้ าใจใน
แนวคิดและคุณค่าตามแนวทางใน
เอกสารฉบับนี ้ และรับทราบถึงสิ่งที่ต้อง
ดาเนินการ
- กิจการจะต้ องแบ่งเวลาและทรัพยากรมา
เพื่อดาเนินการตามคูม่ ือร่ วมกับผู้จดั หา
รายอื่น

ไม่มี

- กิจการนันต้
้ องมีระบบการจัดการ
ร้ องเรี ยนทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
และต้ องถูกสื่อสารไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(รวมทัง้ แรงงาน, ผู้จดั หา, ชุมชนท้ องถิ่น
เป็ นต้ น)
- กิจการนันต้
้ องแน่ใจได้ วา่ กระบวนการ
ร้ องเรี ยนนันโปร่
้ งใสต่อผู้ร้อง
- กิจการนันต้
้ องศึกษาทางเลือกในการ
แก้ ไขปั ญหา มากกว่าที่จะตัดสินในทันที
หรื อส่งดาเนินคดีในทันที

Pirelli นันส่
้ งเสริ มให้ ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาที่
จัดหามาโดยสถาบันในระดับสากล เช่น
Guiding principles of the United
Nations on Business and Human
Rights.
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ความต้ องการ

ค. มี แ ผนการด าเนิ น งาน ไม่มี
และหน่ วยงานสนับสนุ น
ผู้ จั ด หาให้ ด าเนิ น งาน
ตามนโยบาย

คาจากัดความ

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับคนกลาง
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
ธรรม และต้ อ งศึกษาทางเลื อ กของการแก้ ไขปั ญ หา
เพื่ อนามาปรั บใช้ มากกว่าการที่จะจะตัดสินในทันที
หรื อส่งดาเนินคดีในทันที
- กระบวนการร้ องเรี ยนนัน้ ต้ องมัน่ ใจว่าจะคุ้มครองต่อผู้
ร้ องเรี ยนหรื อผู้จดุ ประเด็น
- ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้จดุ ประเด็นสามารถที่จะถูกปกปิ ดเป็ น
ความลับ
- ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้จุดประเด็นสามารถใช้ บุคคลที่ 3 มา
เพื่อเป็ นตัวแทนในการร้ องเรี ยนหรื อสนับสนุนหาทาง
ออกของปั ญหา
- คาดหวังให้ กิจการเปิ ดเผยรายงานสู่สาธารณะตาม
กระบวนการร้ องเรี ยนนันด้
้ วยความโปร่ งใส
- กิจการดาเนินการทาแผนปฏิบัติงานซึ่งระบุแ นวทาง - กิจการนันต้
้ องแสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมัน่ ไม่มี
และช่วงเวลา ตามที่นโยบายเพื่อยางธรรมชาติที่ยงั่ ยืน
ที่จะช่วยสนับสนุนลูกค้ าหรื อผู้จดั หาของ
ของ Pirelli นี ้กาหนด
เค้ าให้ ดาเนินตามคูม่ ือผ่านการ:
- กิจการต้ องจัดลาดับการดาเนินงาน ตามโอกาสเสี่ยง
 ให้ ความร่ วมมือกับลูกค้ าอย่างเข้ มข้ น
ของการละเมิดนโยบายของ Pirelli นี ้
 แบ่งปั นข้ อมูลแก่ลกู ค้ า, ผู้จดั หา
- กิจการนัน้ ต้ อ งสื่ อ สารไปสู่ผ้ ูจัดหารายอื่ นๆ ของท่าน
เพื่อให้ นามาระบุหาโอกาสเสี่ยงที่อาจ
รวมถึงเรี ยกร้ องให้ ท่านอื่นๆ ปฏิบตั ิตาม และท่านต้ อง
เกิดขึ ้น
ช่วยในการสนับสนุน
 สนับสนุนให้ เกิดการปฏิบตั อิ ย่าง
- กิจการต้ องระบุและดาเนินแผนปฏิบตั ิงานเพื่อผู้จดั หา
จริ งจังเพื่ออุดช่องว่างที่มี
ของท่ า นได้ ด าเนิ น ตาม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ
 สนับสนุนในการสื่อสาร, การ

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล
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ความต้ องการ

ง. รายงานผลที่โปร่ งใสอยู่
เป็ นประจา สม่าเสมอ

คาจากัดความ

ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก,
ข้ อแนะนาขันแรกส
้
าหรับคนกลาง
ผู้ดาเนินการและบุคคลที่สาม
น ามาใช้ กับ ผู้ป ระกอบการรายย่ อ ย การปฏิ บัติ นัน้
ดาเนินงานและคอยควบคุมการ
คาดหวังให้ ใช้ เพื่อสาหรับระดับการเพาะปลูก
ปฏิบตั เิ หล่านี ้
- กิจการนัน้ ต้ องสื่อสารออกไปอย่างโปร่ งใส สม่าเสมอ - กิจการสื่อสารไปถึงอยู่ค้าอย่างสม่าเสมอ
อย่ า งน้ อยปี ละหนึ่ ง ครั ง้ ถึ ง เรื่ องแผนข้ างต้ นและ
ถึงกระบวนการที่กาลังทาอยู่
ขันตอนการด
้
าเนินการที่สาเร็ จไปแล้ วและสิ่งท้ าทายที่ - กิจการสื่อสารไปสู่ผ้ จู ดั หาอย่างสม่าเสมอ
ยังรออยู่

อ้ างอิงถึงแหล่งข้ อมูล

 คาดหวังสาหรับผู้ประกอบการรายย่อย
- ทางานร่ วมกับลูกค้ าในการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารที่คลอบคลุมและชีใ้ ห้ เห็นถึงช่องว่างที่จะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามคูม่ ือและนโยบายนี ้ได้
- การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการรายย่อยในพื ้นที่เดียวกันควรมีการส่งเสริ มเพื่อให้ การดาเนินงานในเรื่ องสาคัญๆ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันของพื ้นที่นนั ้
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viii.

ความร่ วมมื อและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์คือกุญแจทีส่ าคัญ

Pirelli เชือ่ เสมอว่าความท้าทายของการดาเนิ นนโยบายเพือ่ ยางธรรมชาติ ที่ยงั่ ยืนนัน้ ต้องใช้ ความร่ วมมื อ, ร่ วมแรง, การมี ส่วน
ร่ วมของผูท้ ีเ่ กี ่ยวข้องทัง้ หมด
นอกเหนือจากนัน้ ความร่ วมมื อจากผูจ้ ดั หา, ผูอ้ ปุ ถัมภ์ สนับสนุน Pirelli ให้ทากิ จกรรมตัง้ แต่ระดับอุตสาหกรรมและ
ผูเ้ กี ่ยวข้องในห่วงโซ่การจัดหายางธรรมชาติ ทงั้ หมด, ความมี ส่วนร่ วมของแต่ละบริ ษทั , ความพยายามร่ วมกันนัน้ สามารถ
ก่อให้เกิ ดผลลัพท์ ทีแ่ ข็งแรงเพื อ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดหายางธรรมชาติ ในระดับสากล
Pirelli นัน้ ทางานร่ วมกับ ภาคองค์ กรท้องถิ่ นและองค์กรสากล, องค์กรภาครัฐ, องค์กรภาคเอกชน, อุตสาหกรรมทีห่ ลากหลาย
และสถานศึกษา เพือ่ สร้างนโยบายทีจ่ ะช่วยพัฒนาให้การใช้ยางธรรมชาติ นนั้ เกิ ดความยัง่ ยื น

เหตุผล
ความท้ าทายของการแก้ ปัญหานันไม่
้ สามารถดาเนินการได้ เพียงคนเดียว, บริ ษัทเดียว หรื อเพียงแค่หน่วยเดียวในห่วงโซ่การจัดหา
ดังนันสิ
้ ่งสาคัญที่สดุ คือความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายที่อยู่ในห่วงโซ่นี ้เข้ ามามี ส่วนร่ วม แลกเปลี่ยนปั ญหา เรี ยนรู้ และพัฒนา แก้ ไขปั ญหา
ร่ วมกัน ซึง่ เป็ นสิ่งที่นาไปใช้ ได้ ในระดับอุตสาหกรรมทังหมด
้
หลักการ
 คาดหวังสาหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและผู้ดาเนินการ
ก. ให้ ความร่ วมมือและเข้ ามามีส่วนร่ วมกับท้ องถิน่ และอุตสาหกรรม
Pirelli นัน้ คาดหวังให้ ผ้ ูจัดหาได้ เข้ ามามี ส่วนร่ วมมือ ในหลายๆ รู ปแบบกับทุกๆ ผู้เกี่ ยวข้ อ ง เพื่ อ ที่จะได้ กาหนดแนว
ทางแก้ ไขที่เป็ นรู ปธรรม ทังในระดั
้
บชุมชนและในระดับอุตสาหกรรม
ข. คาแนะนาขั้นแรก
- กิจการต้ องระบุได้ ถงึ บุคคลที่เกี่ยวข้ องที่จะมาช่วยให้ คาปรึกษาและทาแผนการปฏิบตั ,ิ ทบทวน และควบคุม งาน
- กิจการนันมุ
้ ่งหวังที่จะต้ องมีส่วนส่วนกับผู้เกี่ยวข้ องในทุกๆ รู ปแบบ (ขึ ้นอยู่กบั ศักยภาพของกิจการนันๆ)
้
- กิจการควรหาโอกาสช่วยเกษตรกรยางในการจัดตังองค์
้ กรระดับชาติหรื อภูมิภาคที่อิสระจากองค์กรของรัฐ ซึ่งจะ
เป็ นองค์กรที่ทาหน้ าที่ส่งผ่านข้ อเรี ยกร้ องไปสู่ภาครั ฐ, อุตสาหกรรมและสังคม
คาจากัดความ: ไม่มี
อ้ างอิงแหล่งข้ อมูลเพิ่มเติม: ไม่มี
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 คาดหวังสาหรับคนกลางและผู้ประกอบการรายย่อย
ในบางประเทศ เสียงของผู้ประกอบการรายย่อยเพียงบางส่วนไม่สามารถผลักดันให้ เกิดการพัฒนาขึ ้นได้ การกระจายตัว
เป็ นสิ่งที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงได้ ยาก ดังนันความร่
้
วมมือจึงเป็ นสิ่งทื่ Pirelli สนับสนุนให้ ผ้ มู ีส่วนร่ วมทุกท่านช่วยกัน
ผลักดันให้ เกิดขึ ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น สมาคม รู ปแบบเช่น:
- คนกลางและผู้ประกอบการรายย่อยควรเข้ าร่ วมในสมาคมหรื อเป็ นตัวแทนในการออกเสียง
- เกษตรกรผู้ปลูกยางควรเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการพัฒนาสมาคมในระดับภูมิภาคหรื อในระดับประเทศ ซึ่งต้ องเป็ น
องค์กรที่ไม่ได้ ถกู ควบคุมโดยภาครัฐ และบทบาทของสมาคมต้ องเป็ นตัวแทนของอุตสาหกรรมและสังคม
ix.
รู ปแบบการรับรองทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
Pirelli สนับสนุนให้การทางานนัน้ อยู่ในระดับทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับโดยสากล, มี การตรวจสอบจากคนกลาง, การรับรองถึงระบบ
สิ่ งแวดล้อม สังคมและจริ ยธรรมทางธุรกิ จ, การจัดการทีย่ งั่ ยื นในทุกระดับของห่วงโซ่การจัดหา ไม่ว่าจะเป็ นตัง้ แต่จากแปลง
เพาะปลูก, สู่โรงงานแปรรู ปและจัดจาหน่าย, ปิ ดท้ายทีเ่ ข้าสู่โรงงาน Pirelli เพือ่ ผลิ ตสิ นค้า

เหตุผล
การดาเนินงานในห่วงโซ่การจัดหานี ้ บางครัง้ มีความซับซ้ อนและหนักหนากว่าที่กิจการจะควบคุมได้
กลไกการรับรองนันเป็
้ นระบบที่จะช่วยให้ กิจการสื่อสารถึงความสาเร็ จไปสู่ลูกค้ าได้ เช่นเดียวกับการสื่อสารไปถึงผู้มีส่วนร่ วม ข้ อดี
ของการรับรองผลนี ้รวมถึงการนาหลักการไปปฏิบตั ิซงึ่ เกิดผลที่ดีตามมาต่อองค์กร มากไปกว่านันการที
้
่มีบุคคลที่ 3 ที่เป็ นอิสระเข้ า
มาควบคุมจะช่วยให้ ง่ายขึ ้นต่อการระบุถงึ ช่องว่างที่เกิดขึ ้นและทีไ่ ม่เป็ นไปตามมาตราฐานสากล นอกจากนันการที
้
่ได้ รับการรับรองที่
ถูกต้ องตามมาตรฐานสากลแสดงให้ เห็นถึงการตรวจสอบหรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียแล้ ว ซึง่ แนวโน้ มที่จะเกิดปั ญหาก็จะลดลง
การจะปฏิบัตติ ามคู่มือนี ้ กิจการนัน้ นับว่ าอยู่ในระดับที่ตรงกับความคาดหวังที่สาคัญซึ่งเป็ นมาตรฐานที่ก้าวหน้ าและเป็ น
มาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับ
หลักการ
 คาดหวังสาหรับอุตสาหกรรมการเพาะปลูก, ผู้ดาเนินการ, คนกลาง และผู้ประกอบการรายย่อย
ก. คู่มือปฏิบัตติ ามแนวทางนี้พิจารณาถึงข้ อกาหนดและมาตรฐานการรับรองระหว่ างประเทศด้ วย
คาแนะนาขันแรก
้
- เมื่อกิจการได้ มีการจัดทาแผน ช่วงเวลาที่สอดคล้ องกับคูม่ ือนี ้แล้ ว ควรที่จะต้ องระบุตวั ชี ้วัด, หรื อการแก้ ไข เข้ าไปด้ วย
เพื่อควบคุมให้ ได้ ตามมาตรฐานที่ถูกเลือก
- เมื่อแผนการดาเนินงานถูกปฏิบตั ิ กิจการนันสามารถถามผู
้
้ ตรวจสอบได้ เพื่อที่จะได้ นาไปสู่เป้าหมายที่ได้ รับการรับรอง
- สาหรั บผู้ประกอบการรายย่อย การรวมกลุ่มเพื่ อการรั บรองนัน้ จะมีประสิทธิภ าพมากกว่า ผู้ดาเนินการยินดีที่จะ
ช่วยเหลือให้ ดาเนินงานและผ่านการรับรอง
คาจากัดความ: ไม่มี
อ้ างอิงแหล่งข้ อมูลเพิ่มเติม: ไม่มี
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เสาหลักต่ อไปนีถ้ ือเป็ นคามั่นและข้ อผูกพันของ Pirelli ที่อุทศิ ให้ กับการดาเนินการ ในคู่มือนีจ้ งึ ไม่ ได้ ถูกอธิบายเพิ่มเติม
x.

การนานโยบายไปปฏิ บตั ิ

การสนับสนุนให้นานโยบายไปปฏิ บตั ิ นี้ Pirelli จึงได้จดั ทาคู่มือ และจัดให้มีการอบรมและทาเครื ่องมื อช่วยสอนให้แก่บคุ คลที ่
เกี ่ยวข้องในห่วงโซ่การจัดหานี ้ทกุ ระดับ รวมถึงพนักงานทีม่ ี ส่วนร่ วมในกระบวนการ
Pirelli สนับสนุนและลงมื อปฏิ บตั ิ ในการริ เริ่ มพัฒนาขี ดความสามารถทีม่ ่งุ เน้นทีจ่ ะรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาทักษะ, ฐานการผลิ ต
ยางธรรมชาติ ทีเ่ หมาะสมและยัง่ ยืน
xi.

สือ่ สารให้ทราบถึงความคืบหน้า

Pirelli จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการดาเนิ นตามนโยบาย ผ่านช่องทางสือ่ สาร รวมถึงเวปไซด์ของบริ ษทั และรายงาน
ประจาปี ด้วย
หากกรณี พบอุปสรรคในระหว่างดาเนิ นการ จะทาการหารื อกับผู้ทีม่ ี ส่วนได้ส่วนเสีย เพือ่ จุดประสงค์ที่จะสนับสนุนให้การ
ดาเนิ นนโยบายราบลื ่นเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสูงสุดและเป็ นไปในแนวทางที ่ยงั่ ยืนร่ วมกับผูม้ ี ส่วนร่ วมทุกฝ่ าย

xii.

ขัน้ ตอนการร้องเรี ยน

Pirelli จัดให้ผมู้ ี ส่วนในห่วงโซ่จดั หาและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนในกระบวนการร้องเรี ยนอย่างเป็ นความลับ (the “Group
Whistleblowing Policy-Complaint Procedure” เผยแพร่ ในเวปไซด์ Pirelli เพือ่ ทีจ่ ะรายงานสถานการณ์ ทีอ่ าจนาไปสู่การฝ่ า
ฝื นนโยบาย
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ภาคผนวก
คาจากัดความ
เข้ าถึงการรักษา (Access to remedy) คือ การได้ รับสิทธ์ หรื อป้องกัน หรื อ ได้ รับการชดเชยที่ผิดพลาด
คุณลักษณะ (Attribute) คือคุณลักษณะเฉพาะ (เช่นสายพันธ์, เชื ้อสายของประชากร, สถานที่หนึง่ , ระบบนิเวศ, ภูมิ ทศั น์ ฯลฯ) ของ
พื ้นที่, ซึง่ พื ้นที่นนอาจพิ
ั้
จารณาจาก คุณค่าการอนุรักษ์สงู (HCV), พื ้นที่คาร์ บอนกักเก็บสูง (HSC) ซึง่ ไม่ก่อเกิดอันตรายต่อป่ าไม้ หรื อ
ป่ าพรุ
การรับรอง (Certification) คือข้ อรับรองโดยองค์กรอิสระเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ใบรับรอง) ว่าสินค้ า, บริ การ หรื อระบบนันเป็
้ นไป
ตามข้ อกาหนด
แรงงานเด็ก (Child labour) คือการที่เด็กทางานไม่ตามวัยที่ควรจะเป็ น, วุฒิภาวะ หรื อความซื่อสัตย์ และอาจก่อนให้ เกิดอันตราย
ต่อการพัฒนาร่ างกายและจิตใจ รวมถึงการทางานในเวลากลางคืนด้ วย
การรวมกลุ่มต่อรอง (Collective bargaining) เป็ นการรวมกลุ่มของลูกจ้ างเพื่อต่อรองค่าจ้ าง, ข้ อจากัด, เงื่อนไขของการจ้ างงาน
การพัฒนาชุมชน (Community Development) เป็ นกระบวนการที่สมาชิกในชุมชนร่ วมมื อกันเพื่อ แก้ ไขปั ญ หาที่เกิด โดยการ
รวบรวม เขียนปั ญหาโดยหัวหน้ าชุมชน, นักกิจกรรม รวมทังผู
้ ้ เชี่ยวชาญหลายๆ ด้ านเพื่อนามาปรับปรุ งโดยเป้าหมายเพื่อให้ ท้องถิ่น
เข้ มแข็งและเติบโต
จารี ตประเพณี (Customary rights) คือสิทธิของชุมชนที่จะดาเนินการตามประเพณีของพวกเขา รวมถึงสิทธิที่จะคงไว้ , ปกป้อง หรื อ
พัฒ นา ประเพณี ทัง้ จากอดี ต , ปั จจุ บัน และอนาคต เช่ น สถานที่ ท างประวัติ ศ าสตร์ โบราณคดี , สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ , พิ ธี ก รรม,
ศิลปะการแสดงและวรรณกรรม
การเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination) คือ ความแตกแยก, ข้ ออ้ าง, ข้ อห้ าม หรื อข้ อจากัดใดๆ ที่แบ่งแยกเกิด เชื ้อชาติ, สีผิว, เชื ้อสาย,
เชื ้อชาติ หรื อเผ่าพันธุ์, เพศ, ศาสนา, ความคิดเห็นด้ านการเมือง ซึ่งจงใจก่อให้ เกิดผลหรื อความเสียหายบนพืน้ ฐานของความเท่า
เทียม เสมอภาค ของมนุษย์ ที่มีอิสระในการแสดงออก, แสดงความเห็น, สังคม, วัฒนธรรม หรื อการใช้ ชีวติ ในที่สาธารณะ
จริ ยธรรม (Due diligence) กล่าวอ้ างถึง องค์กรที่มีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้ บรรลุกบั สิ่งที่ตงใจ,
ั ้ ป้องกัน, บรรเทา และต้ องการที่จะระบุถึง
ผลกระทบจากการดาเนินงานต่อสิทธิมนุษยชน กระบวนการนันควรรวมถึ
้
งการประเมินจากสิ่งที่เกิดขึ ้นจริ งและโอกาสที่อาจจะไป
กระทบต่อสิทธิมนุษยชน บูรณาการ ติดตามผลวิจยั ตอบสนองและสื่อสารว่าจะแก้ ไขผลกระทบนันอย่
้ างไร
คนงานข้ างนอก (External worker) คือบุคคลที่ได้ รับค่าจ้ างรายบุคคลไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมเพื่อตอบแทนจากการทางาน
แรงงานในครอบครับ (Family labour) เกิดขึ ้นได้ สอง กรณี:
เมื่อสมาชิกในครอบครัวให้ การสนับสนุนหรื อมีส่วนช่วยงานแก่บคุ คลใดคนหนึง่ ในครอบครัว ในงานของบุคคลอื่น
เมื่อสมาชิกในครอบครัวให้ การสนับสนุนหรื อมีส่วนช่วยงานแก่บคุ คลใดคนหนึง่ ในครอบครัว ในงานของสมาชิกในครอบครัว
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แรงงานถูกบังคับ (Forced labour) หมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลถูกบังคับให้ ทางานผ่านการใช้ ความรุ นแรงหรื อข่มขู่ หรื ออาจเป็ น
การทวงหนี ้, คุกคามด้ วยเอกสารหรื อการบอกเลิกการเข้ าเมืองต่อเจ้ าหน้ าที่รัฐ
การบังคับใช้ แรงงาน ถือเป็ นการใช้ งานทาสในปั จจุ บนั โดยพันธนาการหนี ้สิน และนับเป็ นการค้ ามนุษย์ในแง่ของกฎหมาย โดยการ
ตีความการค้ ามนุษย์นนได้
ั ้ ถกู ระบุตามองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
อิสระ, ให้ ความสาคัญ และ แจ้ ง ยินยอม (Free, Prior and Informed Consent – FPIC) เป็ นสิทธิเฉพาะของชุมชนนันๆ
้ ที่จะให้ หรื อ
ไม่ให้ ดาเนินโครงการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรื อดินแดนนันๆ
้
‘อิสระ’ (Free) หมายความว่าไม่มีการชักใยเบื ้องหลัง หรื อบีบบังคับหรื อกระบวนการชี ้นาที่เกี่ยวกับโครงการที่ส่งกระทบ
‘ให้ ความสาคัญ’ (Prior) คือความยินยอมล่วงหน้ าให้ กระทาได้ โดยผู้ได้ รับอนุญาติ ในช่วงเวลาที่มีการหารื อและได้ รับการยินยอม
แล้ วจากตัวแทนที่เกี่ยวข้ อง
‘แจ้ ง’ (Informed) แสดงให้ ทราบว่าตัวแทนของชุมชนที่เกี่ยวข้ องได้ รับความพอใจ ในประเด็นสาคัญของโครงการเช่น ลักษณะ,
ขนาด, การดาเนินการ, ผลกระทบย้ อนกลับ, ขอบเขตของโครงการ, เหตุผล และระยะเวลา โดยชุมชนควรมีสิทธิ์เข้ าถึงรายงานหลักที่
ส่งผลกระทบต่อ วัฒนธรรม, เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อม และภาษาที่ใช้ ในการสื่อสารต้ องเข้ าใจได้ ง่ายต่อผู้คน
‘ความยินยอม’ หมายถึงกระบวนการการมีส่วนร่ วมและให้ คาปรึกษาเป็ นเสาหลักเมื่อถึงข้ อตกลง
เสรี ภาพในการรวมกลุ่ม (Freedom of association) คือสิทธิ เสรี ภาพของคนงานที่จะร่ วมกลุ่ม เช่น กลุ่มการค้ า, กลุ่มแรงงาน และ
สภาแรงงาน หรื อคณะกรรมการเพื่อส่งเสริ มและปกป้องผลประโยชน์ของอาชีพตน
พื ้นที่สีเขียว (Greenfield) คือพื ้นที่ที่มีธรรมชาติปกคลุม
ผู้ร้องทุกข์ (Grievance raiser) คือบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ตระหนักหรื อมีข้อร้ องเรี ยนผ่านกลไกการร้ องทุกข์
งานที่อนั ตราย (Hazardous work) คืองานที่โดยธรรชาติหรื อสถานการณ์ที่เหมือนจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ, ความปลอดภัย
หรื อศีลธรรมต่อเด็กและเยาวชน
แนวทางการกักเก็บคาร์ บอนที่สูง (HCS) คือการแยกพื ้นที่ป่าออกมาเพื่ อป้องกันดินเกิด คาร์ บอนที่ต่าลงและเสื่อมสภาพและค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง วิธีการพัฒนามุ่งเน้ นให้ ปฏิบิติงานได้ จริ ง, โปร่ งใส, คงทนและเป็ นไปตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ที่ได้ รับการยอมรั บอย่างแพร่ หลายเพื่อให้ แน่ใจว่าจะการกระทานัน้ อยู่บนพืน้ ฐานการเคารพสิทธิ คว ามเป็ นอยู่ของ
ชุมชนท้ องถิ่น
ค่าการอนุรักษ์ สูง (HCV) คือระบบนิเวศ ชีวภาพ, สังคม และคุณค่าทางวัฒนธรรม นับเป็ นสิ่งสาคัญยิ่งในชาติ, ระดับภูมิภาคหรื อ
ระดับสากล
อุตสาหกรรมการเพาะปลูก (Industrial plantation) คือการเพาะปลูกที่มีขนาดใหญ่กว่าผู้ปลูกรายย่อย
พื ้นที่ป่าไม้ ที่ไม่เปลี่ยนแปลง (IFL) หมายถึงป่ าไม้ ระบบนิเวศภายในโซนของป่ าปั จจุบนั ซึง่ ไม่พบร่ องรอยกิ จกรรมของมนุษย์หรื อที่
เป็ นพื ้นที่ใหญ่มากพอที่ยงั คงไว้ ซงึ่ ความหลากหลายทางชีวภาพท้ องถิ่น รวมถึงความหลากหลายทางเชื ้อชาติของประชากร ซึง่ IFL
นี ้ควรหมายถึงพื ้นที่อนุรักษ์ สงู (HCV) ด้ วย
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การเตรี ยมดิน (Land clearing and preparation) คือกิจกรรมที่เตรี ยมพื ้นดินโดยการถอนสิ่งปกคลุม (ต้ นไม้ , หญ้ า, สิ่งเจือปน ฯลฯ)
ออก เพื่อเริ่ มต้ นโครงการ
ชุมชนท้ องถิ่น (Local) รวมถึงบุคคล ชุมชนที่อาศัยในพืน้ ที่นนๆ
ั ้ ที่ได้ รับผลกระทบทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อมจากการดาเนินงาน
โดยในเอกสารนี ้รวมถึง ‚คนพื ้นถิ่น‛ ด้ วย ซึง่ ระบุไว้ โดยสหประชาชาติ
คนกลาง (Middle man) ในเอกสารนี ้หมายถึงบุคคลที่ซื ้อวัตถุดิบให้ กบั เกษตรกร (รายย่อยหรื ออุตสาหกรรม) และนาไปขายแก่
บุคคลอื่น ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่ได้ จากัด) ศูนย์กลางในการรวบรวม, ผู้แทนจาหน่าย, พ่อค้ าคนกลาง, อุตสาหกรรมการเพาะปลูกที่รับซื ้อ
จากผู้ปลูกรายย่อยแล้ วนามาขายต่อ
ค่าแรงขันต
้ ่า (Minimum wage) คือค่าแรงที่น้อยที่สดุ ตามกฎหมายหรื อตามสัญญาที่ระบุเป็ นพิเศษ
การประเมินการมีส่วนร่ วม (Participatory) คือกระบวนการระบุและจัดทาแผนการณ์การใช้ ประโยชน์ที่ดิน การแบ่งเขตที่ดิน เพื่อให้
แน่ใจว่าจะยัง่ ยืนต่อวิถิชีวติ ของคนท้ องถิ่นและชุมชน ผ่านการร่ วมหารื อและตกลงร่ วมกันโดยสมาชิกชุมชนและหมู่บ้านใกล้ เคียง
ใบจ่ายเงิน (Payslips) คือเอกสารที่ออกให้ แจ้ งรายได้ ที่ได้ รับ ระบุรายละเอียดของคนงานที่ได้ รับ, จานวนเงินที่ได้ และที่ถกู หัก
พื ้นที่ดนิ พรุ (Peatlands) คือพื ้นที่ที่มีสารอินทรี ย์อยู่มากกว่า 65% (โดยไม่ได้ วดั จากความลึกและพื ้นผิวดิน) โดยพื ้นที่ดินพรุ นบั เป็ น
แหล่งเก็บคาร์ บอนที่สาคัญ
ผู้ดาเนินการ (Processor represents) ในเอกสารนี ้หมายถึง ผู้มีส่วนร่ วมในการจัดหาและเปลี่ยนแปลงเนื ้อยางธรรมชาติ หลังจากที่
ได้ รับการเก็บเกี่ยวและรวบรวมแล้ วจากเกษตรกร
ตัวแทนจัดหางาน (Recruitment agency) หมายถึงการบริ การจัดหางานทังจากภาครั
้
ฐและตัวแทนเอกชน และทุกๆ ตัวแทน คน
กลาง ที่มีส่วนในการบริ การจัดหาแรงงาน
การฟื ้นฟู (Restoration) คือกระบวนการช่วยเหลือ ฟื ้นฟูระบบนิเวศ, ที่อยู่อาศัย, สายพันธุ์ ฯลฯ ที่ถูกทาลาย, เสื่อมสภาพ หรื อ
เสียหาย
พื ้นที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย (Safe and hygienic accommodation) คือพื ้นที่ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย
ผู้ประกอบการรายย่อย (Small holders) แบ่งตามขนาดพืน้ ที่เพาะปลูก ถ้ าไม่มีกฎหมายท้ องถิ่นระบุ ให้ ถือว่าพืน้ ที่ไม่เกิน 50
เฮกตาร์ ( 1 เฮกตาร์ = 10,000 ตร.ม.)
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder) คือบุคคลหรื อองค์กรที่ตามกฎหมายแล้ วเข้ ามามีส่วนร่ วมในการกระทาหรื อความพยายามที่จะ
กระทากิจกรรมที่ส่งผลต่อบุคคล หรื ออาจเป็ นการปรึกษา, ให้ ความรู้ ที่มีผลกระทบ ส่วนได้ เสียต่อบุคคลหรื อองค์กร
แหล่งสินค้ า (Supplyshed represents) พื ้นที่ทงหมดที
ั้
่เป็ นแหล่งของสินค้ า
พื ้นที่พรุ รูปโดม (The dome-shaped peat) พื ้นที่พรุ ที่มีหน้ าดินเป็ นรู เพื่อการกักเก็บน ้าฝน
ผู้จดั หาบุคคลที่ 3 (Third party supplier) คือผู้จดั หาที่ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรหรื อบริ ษัท อาจรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย,
ผู้เพาะปลูกอิสระหรื อบุคคลที่ 3 ที่อิสระ
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การตรวจสอบย้ อนกลับ (Traceability) คือความสามารถในการตรวจสอบประวัติ, การกระจายตัว, สถานที่ และการใช้ ง านของ
สินค้ า, ส่วนใดส่วนหนึง่ ของสินค้ า, สืบถึงแหล่งที่มา
กลุ่มคนที่มีช่องโหว่ (Vulnerable group) คือประชากร, บุคคล หรื อองค์กรที่ไม่สามารถคาดการณ์, ร่ วมมือหรื อต่อต้ านจากผลลบที่
ถูกกระทา
แบ่งเป็ น 12 กลุ่ม: ผู้ที่มีทรัพยากรจากัด, หรื อเสี่ยงต่อความเจ็บป่ วย, ภาวะการตายของแม่และเด็ก, ครัวเรื อนที่ผ้ หู ญิงเป็ นผู้นา, เด็ก
ที่มีความต้ องการพิเศษ, ผู้สูงอายุหรื อ เยาวชน, ชนกลุ่มน้ อย, ผู้พลัดถิ่น, ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากการบริ การหรื อต้ อ งเผชิญ กับความ
เจ็บป่ วยเรื อ้ รัง, คนพิการ
แรงงานเด็ก (Young worker) คือแรงงานที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ตามกฎหมายกาหนด
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อ้ างอิง
การจัดทาเอกสารนี ้ของ Pirelli ขึ ้นมา นันอ้
้ างอิงมาจาก:
- Pirelli Values and Ethical Code:
คุณค่าจริ ยธรรมแห่ง Pirelli
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-ethical-code
- Pirelli suppliers Code of Conduct:
จรรยาบรรณผู้จดั หาสินค้ าของ Pirelli
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-code-of-conduct
- Pirelli Anti – Corruption program:
การต่อต้ านคอรัปชัน่ ของ Pirelli
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-anti-corruptionprogram
- Pirelli Quality Policy:
การควบคุมคุณภาพของ 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:
นโยบายรับผิดชอบต่อสังคมของ Pirelli ทางด้ าน อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย, สิทธิ และสิ่งแวดล้ อม
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policyfor-occupationalhealt-safey-rights-environment
- Pirelli Green Sourcing Policy:
นโยบายการจัดหาสินค้ า Green ของ Pirelli
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-policy
- Pirelli Equal Opportunities Statement:
แถลงการณ์โอกาสที่เท่าเทียมของ Pirelli
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-equal-opportunitiesstatment
- Pirelli Whistleblowing Policy:
นโยบายการแจ้ งเบาะแสของ 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:
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของสหประชาชาติ, ประกอบด้ วย ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
- International Covenant on Civil and Political Rights
กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights:
กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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- The Ten Principles of the UN Global Compact;
หลักการสิบประการของข้ อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
- United Nations Convention on the Rights of the Child;
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยสิทธิเด็ก
- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People:
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้ วยสิทธิของชนพื ้นเมือง:
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf ;
- United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights:
หลักการแนวทางของสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
- United Nations Convention against Corruption;
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการต่อต้ านการทุจริ ต
- United Nations Sustainable Development Goals;
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของสหประชาชาติ;
- OECD Guidelines for Multinational Enterprises:
แนวทาง OECD สาหรับองค์กรข้ ามชาติ:
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf ;
- ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and the relevant applicable conventions;
ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้ วยหลักการและสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในการทางานและอนุสญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
- ILO Convention 110 concerning Conditions of Employment of Plantation Workers
อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 110 เกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้ างงานของคนงานในเพาะปลูก
- ILO Convention 169 concerning indigenous and tribal people;
อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 169 เกี่ยวกับชนพื ้นเมืองและชนเผ่า
- European Convention on Human Rights;
อนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน
- New York Declaration on Forests;
ปฏิญญานิวยอร์ กว่าด้ วยป่ าไม้ ;
- Rio Declaration on Environment and Development;
ปฏิญญาริ โอด้ านสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนา;
- ‚Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems‛ issued by the Committee on World Food
Security;
‚หลักการลงทุนและความรับผิดชอบในระบบเกษตรและอาหาร‛ โดยคณะกรรมการความมัน่ คงด้ านอาหารโลก
- Convention on Biological Diversity;
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพ;
- Convention on ‚International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora‛.
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการค้ าระหว่างประเทศในสัตว์ป่าและพืชป่ าใกล้ สญ
ู พันธุ์
- UN FAO Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests
แนวทางปฏิบตั ขิ องสหประชาชาติเกี่ยวกับความสมัครใจในการกากับดูแล รับผิดชอบของการถือครองที่ดนิ การประมงและป่ าไม้
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- China Chamber of Commerce of Metals Minerals and Chemicals Importers and Exporters
(CCCMC) Guidance for Sustainable Natural Rubber
หอการค้ าจีนแห่งแร่ โลหะและเคมีภณ
ั ฑ์ ผู้นาเข้ าและส่งออก, คาแนะนาสาหรับยางธรรมชาติที่ยงั่ ยืน
http://www.cccmc.org.cn/docs/2017-11/20171107204714430892.pdf
- FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides
จรรยาบรรณของ FAO เกี่ยวกับการกระจายและการใช้ ยาฆ่าแมลง
- The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Principles and Criteria.
การประชุมโต๊ ะกลมเรื่ องหลักการและเกณฑ์น ้ามันปาล์มที่ยงั่ ยืน (RSPO)
- Integration of High Conservation Values (HCV), High Carbon Stock (HCS) Forest and Free, Prior and Informed
Consent (FPIC) by HCS Approach Steering Group.
การบูรณาการคุณค่าการอนุรักษ์สงู (HCV) ป่ าสงวนคาร์ บอนสูง (HCS) และความยินยอมฟรี และแจ้ งล่วงหน้ า (FPIC) โดย
HCS Approach Steering Group
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