คําถามทีใ่ ครๆ ชอบถาม
Frequently Asked Questions

WRC คืออะไร? WRC มาจากไหน? ทําไมจึงตองมี WRC?
ในชวงทศวรรษ 1990 นักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เริ่มตระหนักวาผลิตภัณฑตางๆ ที่ติดปายชื่อหรือ
สัญลักษณมหาวิทยาลัยตางๆ นั้นผลิตจากโรงงานที่ริดรอนสิทธิแรงงาน ทั้งๆ ที่สินคาที่ติดปายชื่อและตรามหาวิทยาลัย
นับเปนอุตสาหกรรมที่ทํากําไรมหาศาลในสหรัฐ เมื่อผูคนในแวดวงมหาวิทยาลัย และชุมชนที่เกี่ยวของไดรูวาสภาพการ
ทํางานในโรงงานที่ผลิตสินคาเหลานี้เปนเชนไร ตางพากันโกรธเคือง และไดหาแนวทางเพื่อแกไขปญหา มหาวิทยาลัย
ตางๆ จึงไดจัดทํา“จรรยาบรรณการคา” (Code of Conduct) เพื่อกําหนดมาตรฐานขั้นตนใหบริษัทตางๆ ที่ผลิตสินคา
สําหรับมหาวิทยาลัยใหเคารพในสิทธิของคนงาน แนวคิดหลักของจรรยาบรรณการคา เกิดจากบทบัญญัติภายใต
กฎหมายแหงชาติ และอนุสัญญาระหวางประเทศ ที่ไดนํามาปรับใชโดยนําขอมูลตางๆ มาประกอบดวย อยางเชนการ
ทําวิจัยของมหาวิทยาลัย กับการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนงานทั่วโลก วาเขาอยากไดมาตรฐานอะไรบาง ในอุตสาหกรรม
เครื่องแตงกาย แมขอความในเอกสารจรรยาบรรณการคาจะดูเครงครัด แตก็เห็นไดชัดตั้งแตตนแลววาจําเปนตองมี
หนวยงานที่เขามาดูแลรับผิดชอบใหมีการปฏิบัติตาม ดังนั้นตอมาในเดือนเมษายน 2543 จึงไดมีการ จัดตั้ง Worker
Rights Consortium (WRC) ขึ้นโดยมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อติดตามดูแลการบังคับใชจรรยาบรรณการคาดังกลาว
โครงสรางและวิธีปฏิบัติงานของ WRC นั้นกําหนดขึ้นโดยกลุมแนวรวมกิจกรรมที่ประกอบ ดวยนักศึกษา
มหาวิทยาลัย คณาจารย และฝายบริหารของมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักตอสูเพื่อสิทธิแรงงานในอเมริกา ยุโรปและ
เอเซีย
มีการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Council) ที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานสิทธิมนุษยชน และสิทธิ
แรงงานระหวางประเทศ (นักวิชาการ ทนายความ และ นักกิจกรรม) เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแก WRC นอกจากนี้ยัง
มีคณะกรรมการบริหาร (Governing Board) ที่มาจากตัวแทนนักศึกษา ผูบริหารและคณาจารยของมหาวิทยาลัย
ขณะนี้ (มกราคม2549) มีมหาวิทยาลัย 149 แหงเขารวมเปนภาคีสมาชิกของ WRC ผูสนใจสามารถเขาไปดูรายชื่อ
กรรมการสภาที่ปรึกษาของ WRC คณะกรรมการบริหารและสมาชิกที่ เปนมหาวิทยาลัยไดในเว็บไซตของ WRC ที่
www.workersrights.org
การบังคับใหปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณการคา” นั้น WRC มีเจาหนาที่ (ไดรับมอบอํานาจจาก มหาวิทยาลัย) ไป
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามคํารองเรียนของคนงาน พรอมทั้งประเมินผลสภาพการทํางานในโรงงานและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบ ตลอดจนแสวงหาแนวทางแกไขเมื่อพบวามีการละเมิดจรรยาบรรณการคา
* ในเอกสารฉบับนี้เรียกบรรดาบริษัทขามชาติตาง ๆ (อาทิ ไนกี้ อาดิดาส รีบอค) ซึ่งสั่งสินคาไปใหโรงงานเสื้อผา
สําเร็จรูปทั่วโลก (รวมทั้งประเทศไทย) วา “ผูไดรับอนุญาตฯ ” เนื่องจากเปนบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให
ผลิตสินคาที่ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย คนงานไทยจํานวนมากอาจเรียกผูไดรับอนุญาตฯ จนติดปากวา “ลูกคา
ของโรงงาน” ”บรรษัทขามชาติ” หรือ “บริษัทแบรนดเนม”
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WRC ประเมินโรงงานอยางไร?
WRC ทําการสุมตรวจตามรายชื่อโรงงานที่เปนผูรับจางผลิตใหกบผูไดรับใบอนุญาตฯ หรือตรวจตามคํารองเรียน
ของคนงาน หรือขาวสารวาอาจมีการละเมิดจรรยาบรรรการคาของโรงงานใดโรงงานหนึ่ง WRC จะจัดทีมงานเขาไป
ตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอรองเรียน
การตรวจประเมินโรงงานแตละครั้ง WRC จะจัดทีมประเมิน ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากชุมชน เจาหนาที่ NGO ที่
ทํางานดานสิทธิแรงงาน นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาที่ WRC (ซึ่งอาจเปนผูที่ทํางานอยูที่นั้นหรือมาจากที่อื่น)
หลักสําคัญในการคัดเลือกทีมประเมินคือความสามารถ การศึกษา ความถี่ถวนในการประเมิน คุณธรรมและเปนคนใน
ทองถิ่น
การทํางานของทีมประเมินเริ่มดวยการสัมภาษณคนงานตามที่พักอาศัยหรือที่อื่นๆ ในชุมชนที่คนงานสะดวก
สัมภาษณผูจัดการโรงงาน เจาหนาที่แรงงงานของรัฐ ผูแทนสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงาน นักวิชาการ และนัก
กฎหมาย ฯลฯ ที่เกี่ยวของ และทีมประเมินจะเขาตรวจภายในโรงงานเพื่อประเมินสภาพและสิ่งแวดลอมการทํางาน
รวมถึงการวิเคราะหเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
ขั้ น ตอนต อ ไปที ม ประเมิ น จะวิ เ คราะห ห ลั ก ฐานที่ ร วบรวมได ทั้ ง หมดเพื่ อ พิ จ ารณาว า โรงงานมี ก ารละเมิ ด
จรรยาบรรณการคาหรือไม ทั้งนี้ WRC ถือเปนพันธะกิจสําคัญที่ตองใชวิธีการวิจัยและการวิเคราะหอยางเขมงวดในการ
สอบสวน และตองมีจิตใจที่เปนธรรมในการทํางานของทีมประเมิน
WRC มีเจตนารมณที่จะเปนแหลงขอมูลที่ถูกตองและเที่ยงตรงเปนที่เชื่อถือไดสําหรับทุกฝายในเรื่องสภาพการณที่
เกิดขึ้น ณ โรงงานนั้นๆ เมื่อพบวาวามีการละเมิดจรรบยาบรรณการคา WRC จะเสนอแนะใหมีการดําเนินการปรับปรุง
แกไข โดยมีการเสนอรายงานขอเท็จจริงที่คนพบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย (คนงาน ฝายบริหาร ผูไดรับอนุญาตฯ และ
มหาวิทยาลัยตางๆ) ไมวาจะเปนในแงบวกหรือแงลบ ตลอดจนชี้แจงถึงพยานหลักฐานที่ใชในการสอบสวน พรอมทั้ง
เสนอแนะวิธีการแกไข หลังจากการเสนอรายงานเบื้องตนแลว WRC จะเขารวมในการดําเนินการปรับปรุงแกไขรวมกับ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะนําไปสู (เรานั้นหวังวา) การปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม บางครั้งจําเปนตองจัดพิมพรายงาน
ครั้งที่สอง หรือมากกวานั้นเพื่อเสนอใหทราบวาโรงงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมมี อยางไร
ความมุงหวังโดยรวมของ WRC ก็คือ การประเมินผลดวยการปรึกษาหารืออยางใกลชิดกับคนงาน และผูเชี่ยวชาญ
ในทองถิ่นนั้นๆ จะชวยใหประเทศเจาที่เปนที่ตั้งของโรงงานสามารถเพิ่มขีดความสามารถ ในการบังคับใชมาตรฐาน
แรงงานสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหมีการตรวจสอบจากภายนอกนอยลงในภายหนา
WRC มุงหวังที่จะชวยสรางขีดความสามารถ ในการติดตามตรวจสอบ และแกไขปรับปรุงสภาพการ ทํางานของ
คนงาน (รวมกับองคกรที่เกี่ยวของ) ภายในโรงงานของตนเองอยางตอเนื่องตลอดไป

WRC ไดรายชื่อโรงงานที่ผลิตสินคาใหผูไดรับอนุญาตฯ จากที่ใด?
จรรยาบรรณการคาไดมีขอกําหนดใหบริษัทผูไดรับอนุญาตฯ เปดเผยขอมูลโรงงานที่ใชเปนแหลงผลิตสินคาของ
มหาวิทยาลัย WRC จึงไดขอมูลจากผูไดรับอนุญาต WRC ไดทําฐานขอมูลที่ตั้งโรงงานตางๆ ทั่วโลกไวในเว็บไซตของ
WRC ทั้งนี้ลักษณะงานของอุตสาหกรรมเครื่องแตงกายมีสวนที่มาของขอมูล ที่นํามาเปดเผยไมสมบูรณ จึงเปนภาระ
อีกประการหนึ่งของ WRC ตองปรับปรุงขอมูลที่ถูกตองและเที่ยงตรง
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เหตุใด WRC จึงสนใจเฉพาะโรงงานบางแหงเทานั้น?
WRC มีความหวงใยคนงานทุกสถานประกอบการรวมถึงใครรูถึงสถานการณตางๆ ในโรงงาน ที่มิใชผูผลิตสินคา
ใหกับมหาวิทยาลัย แตอยางไรก็ตาม WRC มีอํานาจอันแทจริงในเรื่องของการสงเสริมใหมีความเคารพสิทธิของคนงาน
เฉพาะโรงงานที่ผลิตสินคาใหกับมหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิกของ WRC เทานั้น ความหวังของ WRC คือโรงงานที่ทาง
WRC ไดเขารวมปรับปรุงสภาพการทํางานในโรงงานมีอิทธิพลเพื่อเปนแบบอยางตอโรงงานในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด

มีการเผยแพรรายงานการประเมินผลโรงงานของ WRC หรือไม?
WRC จะเผยแพรรายงานการตรวจประเมินโรงงาน ตอสาธารณชนทางแว็บไซท และหากสามารถทําไดก็จะมีการ
จัดแปลเปนภาษาทองถิ่นของสถานที่ตั้งโรงงานนั้นดวย อยางไรก็ตาม WRC จะเก็บชื่อและขอมูลที่เกี่ยวกับคนงานที่
เปนผูรองเรียน หรือผูเขารวมใหสัมภาษณ ไวเปนความลับ ยกเวนในกรณีที่ WRC และคนงานผูนั้นเห็นพองตองกันใหมี
การเปดเผยชื่อได

WRC รายงานเฉพาะเรื่องรายเทานั้นหรือ?
WRC จะเสนอรายงานขอเท็จจริงที่คนพบทุกเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องดีหรือเรื่องไมดี กลาวคือหากทางโรงงานละเมิด
จรรยาบรรรการคา WRC ก็จะทํารายงาน ในทํานองเดียวกัน หากทางโรงงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณการคาเปนอยางดี
ทาง WRC ก็เสนอรายงานเชนเดียวกัน

ผูไดรับอนุญาตฯ จะเลิกจางโรงงานที่พบวามีปญหาหรือไหม?
WRC สนับสนุนอยางจริงจังไมใหมีการเลิกจางโรงงานที่มีปญหา โดยผูไดรับอนุญาตฯ จะรวมแกไขปญหากับ
โรงงาน และมหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิกของ WRC และผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑตางลงความเห็นวา “การตัดขาดและวิ่ง
หนี” (ถอนใบสั่งซื้อ) จากโรงงานดังกลาวคือการละเมิดขอ กําหนดวาดวยความรับผิดชอบของผูไดรับอนุญาตฯ
ซึ่ง “การตัดขาดและวิ่งหนี“ ยอมทําใหผูไ ดรับอนุญ าตฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง และมีความเปนไปไดสูงที่ทาง
มหาวิทยาลัยจะไมทําธุรกิจกับผูไดรับอนุญาตฯ รายนั้นในอนาคต และทางผูไดรับอนุญาตฯ ตางรูดีวาทางมหาวิทยาลัย
จะไมยอมรับพฤติกรรมนี้ จึงเปนแรงจูงใจสูงที่จะชวยแกไขปญหา อยางเชนกรณีของโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป
Kukdong ในภาคกลางเม็กซิโก ที่ผลการประเมินของ WRC พบวามีปญหาแตทั้ง WRC และมหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิก
รวมกันสนับสนุนใหไนกี้ยังคงสั่งสินคากับโรงงานพรอมชวยแกไขปญหา จนในที่สุดสามารถปรับปรุงสภาพการทํางาน
ใหดีขึ้น

ความสัมพันธระหวาง WRC กับบริษัทผูไดรับอนุญาตฯ เปนเชนไร?
WRC มีความตระหนักดีวาผูไดรับอนุญาตฯ มีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงสภาพการทํางานในโรงงานผูผลิต
สินคาตางๆ ทั่วโลกดังนั้นทาง WRC จึงสรางความสัมพันธภาพที่ดีกับผูไดรับอนุญาติฯ และปรึกษาหารือกันเพื่อ
ปรับปรุงแกไขปญหารวมกัน
WRC มีเปาหมายที่จะสงเสริมใหมีการปรับปรุงสภาพการทํางานอยางแทจริง มิใชเพื่อสรางภาพทางลบใหกับ
บรรดาผูไดรับอนุญาต ฯ
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สําหรับคําถามที่วาทําไมจึงไมมีผูแทนจากเจาของกิจการ เขามานั่งในคณะกรรมการบริหาร หรือสภาที่ปรึกษาของ
WRC ซึ่งมีผูถามอยูเสมอคําตอบคือ WRC เชื่อมั่นวาในการทําหนาที่สําคัญเพื่อติดตามตรวจสอบ ขององคกรตรวจสอบ
นั้นการทํางานควรเปนอิสระโดยแทจริงจากเจาของกิจการ ดังนั้น WRC จึงตัดสินใจที่จะรักษาความเปนอิสระดังกลาว
จากการมีสวนเกี่ยวของของผูรับอนุญาตฯ ในดานการบริหารองคกร

WRC สัมพันธกับสหภาพแรงงานอยางไร?
WRC ตระหนักดีวาการทํางานของ WRC ไมสามารถและไมสมควรเขาไปแทนที่การทํางานของสหภาพแรงงาน
และ WRC ยังสนับสนุนใหคนงานมีสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมและเขารวมการเจรจาตอรอง ซึ่งจรรยาบรรณการคา
ตางๆ มีขอกําหนดที่มุงสงเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมและการเลือกตัวแทนคนงาน
ในกรณีของการรองทุกขคนงานซึ่งหากมีสหภาพแรงงานเปนตัวแทนคนงาน ทางสหภาพสามารถประสานงานกับ
ผูจัดการโรงงานเพื่อแกปญหาที่ประสบในการทํางานประจําวัน และกรณีที่มีการละเมิดจรรยาบรรรการคาที่ไมรายแรง
สหภาพสามารถตรวจสอบเบื้องตนได
อยางไรก็ตามจรรยาบรรณการคาวาดวยสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมมักจะถูกละเมิดอยูเสมอดังนั้น WRC จึงตอง
ตรวจสอบเรื่องนี้ควบคูไปพรอมกับการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณการคาขออื่นๆ ดวย ทั้งนี้จากการประเมินที่ผานมา
ของ WRC เปนผลใหมีการเคารพสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมของคนงานมากขึ้น โรงงานยอมรับการตั้งสหภาพแรงงาน
และการรวมเจรจาขอตกลง
โดยโครงสรางของ WRC ขณะนี้มีผูแทนจากสหภาพหนึ่งคนเปนคณะกรรมการบริหารคือหัวหนาฝายเศรษฐศาสตร
นานาชาติแหง AFL-CIO คุณเธีย ลี (Thea Lee) อีกทั้งยังมีนักสหภาพจากกลุมซีกโลกใต คือ เอเซีย อเมริกากลาง และ
อาฟริกา นั่งอยูในสภาที่ปรึกษาดวย

มีจรรยาบรรณการคาหลายฉบับเกินไปไหม ? คนงานและตัวแทนคนงานจะเขาใจเรื่อง
สิทธิตางๆ ภายใตจรรยาบรรณการคาเหลานี้ไดอยางไร?
เปนความจริงที่วามีจรรยาบรรณการคาอยูหลายฉบับและแตละฉบับคลายคลึงกัน ซึ่งอาจทําใหเกิดความสับสนได
ซึ่งจรรยาบรรณการคาสวนมากอางอิงถึงกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายแหงชาติ อีกทั้งยังใชถอยคําเดียวกันใน
ขอกําหนดทั่วไปดวย โดยครอบคลุมถึงคาจางและสิทธิประโยชนอื่นๆ อาทิ ชั่วโมงการทํางาน การทํางานลวงเวลา หาม
ใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ระบบเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หามมิใหเลือกปฏิบัติหรือการลวงละเมิดสิทธิ
สตรี รับรองสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมและการรวมเจรจาตอรองฯลฯ สวนใหญแลวการรองทุกขของคนงานวาดวยการ
ละเมิดกฎหมายทองถิ่น กฎหมายระหวางประเทศ หรือปญหาตางๆ อันเปนการละเมิดขอกําหนดในจรรยาบรรณการคา
อยางชัดเจนลวนเปนประเด็นที่นําไปสูการดําเนินการตามกระบวนการรองทุกขไดทั้งสิ้น

แหลงทุนของ WRC มาจากที่ใดบาง?
ประมาณรอยละ 40 ของแหลงทุน WRC ไดมาจากคาธรรมเนียมสมาชิกของมหาวิทยาลัย อีกรอยละ 60 ไดจาก
การบริจาคขององคกรการกุศลตางๆ ปจจุบันผูบริจาคคือ New World Foundation , Stern Family, Arca Foundation
และ Phoenix Fund
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