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1. บทสรุป 

 

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (TFFA) และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) ร่วมกับองค์กร

แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือสูฝ่ั่ง โดย

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรปเพื่อดําเนินโครงการ Good Labour Practices (GLP) 

ตัง้แต่ปี 2561 เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในการขจัดความไม่เป็น

ธรรมด้านแรงงานตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

 

โครงการ GLP เร่ิมต้นเปิดตวัครัง้แรกกบัอตุสาหกรรมกุ้งรวมทัง้อตุสาหกรรมแปรรูปกุ้งเบือ้งต้น เพื่อ

สร้างความเข้าใจต่อมาตรฐานด้านแรงงานทัง้ของไทยและระหว่างประเทศ และสามารถนําไปปฏิบัติใน

โรงงานได้  คู่มือแนวปฏิบติัด้านแรงงานท่ีดีสําหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล (Seafood GLP) ฉบบัใหม่นี ้

ปรับปรุงเนือ้หาเพิ่มเติมจากคู่มือของอตุสาหกรรมกุ้งเดิมเพื่อให้ครอบคลมุอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

มากขึน้ และเพื่อช่วยให้สมาคมอตุสาหกรรมทัง้สองและบริษัทสมาชิกนําแนวทางปฏิบติัด้านแรงงานท่ีดีไป

ดําเนินในธุรกิจของตน 

 

GLP คือ แนวปฏิบติัการใช้แรงงานท่ีดี สร้างโอกาสและเป็นเวทีในการนํานายจ้างและลูกจ้างมา

หารือเก่ียวกับปัญหาแรงงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของทัง้สองฝ่าย 

โครงการจะส่งเสริมให้บรรยากาศพดูคยุที่ปลอดภยัและทําให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั ส่งผลให้เกิด

การมีส่วนร่วมและการหารือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการจัดตัง้คณะกรรมการ

สวสัดิการ   

 

ในอดีตการมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาติมีน้อยมาก อย่างไรก็ตามโครงการ GLP สนบัสนุนให้

แรงงานข้ามชาติเข้ามีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการสวสัดิการมากขึน้และส่งเสริมสิทธิต่าง ๆ 

ให้เท่าเทียมกนัสําหรับแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ โดยเห็นว่าการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคนจะทํา

ให้เกิดความเชื่อมัน่ในหมู่พนกังานและทําให้มีการปรับปรุงสภาพการทํางานให้ดีขึน้ต่อไป 

 

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (TFFA) และสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย (TTIA) มีบทบาทสําคัญ

ในการพัฒนาโปรแกรม GLP สําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลฉบบัใหม่นี ้ร่วมกับองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ ภาครัฐ สมาชิกสมาคม องค์กรด้านแรงงาน และภาคประชาสังคม  สมาคมทัง้สองได้
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ช่วยกันพัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงานท่ีดีสําหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลใหม่นีเ้พื่อกําหนด

หลักการในสถานท่ีทํางาน กระบวนการการดําเนินงาน และรายการเพื่อตรวจสอบการประเมินผลตาม

แนวทาง GLP ของสมาชิก คู่มือดงักล่าวได้เปิดตวัอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2562 ณ การประชมุ 

Sea Web Seafood Summit ในกรุงเทพฯ และมีโรงงานสมาชิก TTIA และ TFFA นําแนวทางดังกล่าวไป

ดําเนินการในโรงงานมากกว่า 50 แห่งทัว่ประเทศ  

 

ทัง้นี ้กิจกรรมหลกัในปี 2562 ภายใต้โครงการ GLP ประกอบด้วย: 

1. ปรับปรุงคู่มือแนวปฎิบัตกิารใช้แรงงานท่ีดี และรายการตรวจสอบประเมินผล 

การปรับปรุงคู่มือครัง้นีม้ีการเพิ่ม การรับข้อร้องเรียน การเยียวยา คณะกรรมการสวสัดิการ ความ

ปลอดภยั และมีแบบการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้โรงงานนําไปใช้กบัซบัพลายเชน   

2. การจัดอบรมให้กับสมาชิกสมาคม  

อบรมแนวปฏิบัติด้านแรงงานท่ีดีจํานวน 2 ครัง้ ครัง้ละ 2 วัน ท่ีจังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัด

สงขลาให้กบัสมาชิกทัง้ 2 สมาคมเพื่อสร้างความเข้าใจหลกัการคู่มือ GLP ฉบบัใหม่ 

3. การเย่ียมเยียนบริษัทสมาชิกสมาคมเพ่ือติดตามการดาํเนินการตาม GLP 

สมาคมฯ ทัง้ 2 ได้มีการเย่ียมเยียนเก็บข้อมลูตามคู่มือฉบบัใหม่เพื่อให้มัน่ใจว่าสมาชิกเข้าใจคู่มือ 

GLP ฉบบันี ้

4. การจดัตัง้คณะทาํงาน GLP ไตรภาคีอาหารทะเล 

เพื่อให้เกิดความยัง่ยืน และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องมีบทบาท จึงได้จดัตัง้คณะกรรมการไตรภาคีขึน้

โดยมีการประชมุอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้   

5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลของอุตสาหกรรม และกลไกการระงับข้อพิพาทกับภาคประชาสังคม 

มีการจัดประชุม 2 สมาคม ร่วมกับภาคประชาสังคม ในการหารือถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข

ปัญหา ความร่วมมือในกรอบ GLP เพื่อเป็นช่องทางให้ภาคประชาสงัคมมีสว่นร่วม 

  

            โครงการ GLP นีเ้ป็นโครงการแรกในอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก ซึ่งมีการทํางานแบบ

ไตรภาคีและการมีส่วนร่วมของซพัพลายเออร์ในการดําเนินการแนวปฏิบติัด้านแรงงานที่ดี รายงานนีย้งัเป็น

รายแรกท่ีนําเสนอรายละเอียดของโปรแกรม GLP และตัวชีว้ัดใหม่สําหรับการประเมินการเข้าถึงของ

โครงการและผลกระทบของโครงการ โดยรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมดงันี ้
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1. ปรับปรุงคู่มือแนวปฎิบัตกิารใช้แรงงานท่ีดี และรายการตรวจสอบประเมินผล 

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (TFFA) สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน (DLPW) กรมประมง (DOF)  องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ (ILO) ได้ปรับปรุงคู่มือแนวปฎิบติัการใช้แรงงานท่ีดี (GLP) จากคู่มือของอตุสาหกรรมกุ้ งที่

จดัทําขึน้เมื่อปี พ.ศ.2555 และเพิ่มเติมองค์ประกอบใหม่ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะครอบคลมุเนือ้หาด้านแรงงาน

มากขึน้สําหรับอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและโรงงานสมาชิก  

 

ในระหว่างการปรับปรุงคู่มือ ได้จดัให้มีการประชุมเชิงปฏิบติัการสองครัง้ในวนัท่ี 21-22 กรกฎาคม 

2560 และ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ เก่ียวข้องในทุกภาคส่วน โดย

ผู้ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย  และสมาคมอตุสาหกรรมทูน่า

ไทย  ภาคประชาสงัคม (Migrant Worker Group)  ภาครัฐ (กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน)  ภาคผู้ซือ้ 

(บริษัท Lyons Seafoods)  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  หน่วยงาน Ethical Trading Initiative - 

ETI  และผู้แทนจากสหภาพยุโรป  การจัดสมัมนาเชิงปฎิบติัการนีเ้พื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้าง

กลไกรับข้อร้องเรียนในสถานประกอบการเพื่อนําไปพัฒนาตามหลักแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดี 

(GLP) รวมทัง้นําเสนอร่างคู่มือ GLP ฉบบัแก้ไข  การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน การประเมินความเสี่ยงด้าน

แรงงาน  และกลไกการร้องเรียนและยุทธศาสตร์การเยียวยา  คู่มือฉบับปรับปรุงได้เน้นยํา้หลักการ

ดงัต่อไปนี:้ 

• การมีสว่นร่วมของพนกังานที่แข็งแกร่งขึน้ 

• การประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานที่ชดัเจนย่ิงขึน้รวมถึงในซพัพลายเออร์ต้นนํา้ และ 

• ปรับปรุงกลไกการร้องเรียนและการเยียวยาในสถานท่ีทํางาน 

 

ผลลพัธ์ที่ได้คือแนวทางปฏิบติัการใช้แรงงานท่ีดีที่มีการปรับปรุงมาตรฐานในสถานที่ทํางาน และ

การแนะนําหลักการสําหรับการใช้แรงงานในอุตสาหกรรม แนวทางนีย้ังแนะนําเคร่ืองมือใหม่ๆสําหรับ

ผู้จดัการโรงงานและสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการหาความเสี่ยงด้านแรงงานท่ีอาจเกิดขึน้ในห่วงโซ่

อปุทานได้ และเสริมสร้างการประเมินการปฏิบติัด้านแรงงาน และป้องกนัและแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัแรงงาน

ในโรงงานอีกด้วย 
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ทัง้นี ้มาตรฐานสถานที่ทํางานตามหลกั GLP จะแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ดงันี ้: 

ก. แรงงานบงัคบั 

ข. แรงงานเด็ก 

ค. เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานประกอบกิจการ 

ง. การไม่เลือกปฎิบติั  

จ. ค่าจ้าง ค่าชดเชย และชัว่โมงการทํางาน 

ฉ. ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั สวสัดิการของแรงงาน และการมีสว่นร่วมในชมุชน 

 

หลังจากแก้ไขคู่มือได้แล้วเสร็จต้นปี 2562 ได้มีการจัดพิมพ์คู่มือเป็นจํานวน 1,000 เล่ม และ

แจกจ่ายไปยงัสมาชิกของทัง้สองสมาคม รวมทัง้ภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ภาคประชาสงัคม ภาคผู้ซือ้ 

ภาครัฐ และเผยแพร่ไว้ท่ี www.thai-frozen.or.th , www.thaituna.org  และ www.shiptoshorerights.org    

 

ทางสมาคมฯ ได้จัดทําวีดีโอ  “แนวปฎิบติัการใช้แรงงานท่ีดีในอุตสาหกรรมอาหารทะเล (Good 

Labour Practices (GLP) guidelines in Thailand’s seafood industry)” เพื่อเผยแพร่ให้กบัโรงงาน และผู้

ซือ้ให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึน้ และจัดทํา Roll up ประชาสัมพันธ์เร่ือง GLP และได้นําเสนอในงาน 

Business Leader’s Dialogue on Ethical Leadership and Launch of Good Labour Practices (GLP) 

เมื่ อวันที่  29 พฤษภาคม 2562 ทั ง้ นี  ้ ผู้ สนใจสามารถดู วี ดี โอไ ด้ทาง  www.thai-frozen.or.th ห รือ 

www.thaituna.org 

 

2. การจัดอบรม GLP ให้กับสมาชิกสมาคม 

เนื่องจากมีการปรับปรุงเพิ่มเติมคู่มือ GLP ทัง้ 2 สมาคมจึงได้จดัอบรมให้กบัสมาชิกของTFFA และ 

TTIA เพื่อให้สมาชิกสามารถนําข้อกําหนดท่ีเพิ่มเติมใน GLP ฉบบัแก้ไขนี ้ไปปรับปรุงการบริหารจัดการใน

โรงงานได้ เช่น การประเมินตนเองด้านแรงงาน  การทํา mapping ของ supply chain และการรับข้อ

ร้องเรียนและการเยียวยา เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัได้เพิ่มเติมการให้ความรู้เร่ืองกฎหมายแรงงานแก่ผู้ เข้ารับ

การอบรมด้วย 

 

การอบรมใช้เวลา 2 วัน ครัง้ที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์อินเตอร์   

โฮเตล จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ เข้ารับการอบรมทัง้สิน้ 41 คนจาก 24 บริษัท ครัง้ที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 17-18 

มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสยามโอเรียนทลั จงัหวดัสงขลา มีผู้ เข้ารับการอบรมทัง้สิน้ 30 คนจาก 14 บริษัท 

http://www.thai-frozen.or.th/
http://www.thaituna.org/
http://www.shiptoshorerights.org/
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หัวข้อในการฝึกอบรมมีการนําเสนอหลกัการทํางานใหม่และอธิบายให้ผู้ เข้าร่วมการอบรมเข้าใจหลกัการ

ของคู่มือใหม่ ซึง่รวมถึงหลกัการดงัต่อไปนี ้

• มาตรฐานสถานที่ทํางานที่ชดัเจน 

• ความมุ่งมัน่ของผู้บริหารสงูสดุและพนกังานที่ทุ่มเทในการทํางาน 

• เคร่ืองมือและการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นระบบ 

• การติดตามภายในของอตุสาหกรรมและการเยียวยา 

• การมีสว่นร่วมของแรงงานและภาคประชาสงัคม 

• การรับเร่ืองร้องเรียนและเยียวยาในระดบักิจการและระดบัอตุสาหกรรม 

• กลไกการติดตามผล เพื่อสนบัสนุนกบัสมาชิกที่ดําเนินการดี และผลกัดนัให้สมาชิกท่ีต้อง

ปรับปรุงดําเนินการเพื่อคุ้มครองแรงงานต่อไป 

• การติดตามท่ีเป็นอิสระและการรายงานต่อสาธารณะ 

• การจดัหาและสร้างแรงจงูใจให้โรงงานดําเนินการแนวปฏิบติัแรงงานที่ดี 

 

3. การเย่ียมเยียนบริษัทสมาชิกสมาคมเพ่ือติดตามการดาํเนินการตาม GLP 

 

การเย่ียมเยียนโรงงานของเจ้าหน้าที่ของสมาคม TFFA และ TTIA นัน้ได้รับการออกแบบมาเพื่อ

ระบุและเติมช่องว่างในการปฏิบติัด้านแรงงานในท่ีทํางาน การเย่ียมเยียนไม่ใช่การตรวจสอบ แต่เป็นการ

ประเมินท่ีดําเนินการโดยสมาคมฯ เพื่อแบ่งปันข้อมูลและตัวอย่างเร่ืองแนวปฏิบติัด้านแรงงานท่ีดีให้กับ

โรงงานสมาชิก การเข้าร่วมในโครงการ GLP หมายถึงการท่ีโรงงานเปิดรับสมาคม TTIA หรือ TFFA เพื่อให้

เข้าเย่ียมเยียนและประเมินโรงงานเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงด้านแรงงานท่ีอาจเกิดขึน้ภายในโรงงานและห่วง

โซ่อปุทาน 

 

4. การจดัตัง้คณะทาํงาน GLP ไตรภาคีอาหารทะเล 

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงการ GLP และเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ

โครงการฯ จึงมีการจดัตัง้คณะทํางาน GLP แบบไตรภาคีบวก เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบและกํากับดแูล

โครงการ GLP 
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คณะทํางานด้าน GLP อาหารทะเลประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ สมาคมอตุสาหกรรม องค์กร

ลกูจ้าง และองค์กรภาคประชาสงัคม การประชุมคณะทํางาน GLP อาหารทะเลครัง้ที่ 1 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 

กรกฎาคม 2562 และครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชมุกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 

5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลของอุตสาหกรรม และกลไกการระงับข้อพิพาทกับภาคประชาสังคม 

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  ร่วมมือกับองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ จดัประชุมร่วมกบัภาคประชาสงัคม ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ  

เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ  มลูนิธิรักษ์ไทย  สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ มลูนิธิเพื่อเยาวชน

ชนบท และ Oxfam  เพื่อหารือความร่วมมือในกรอบ GLP เร่ืองของกลไกร้องทุกข์และการบริหารจัดการ

คณะกรรมการสวสัดิการ เมื่อวนัที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชมุสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย 

 

ท่ีประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า  สิ่งท่ีสําคัญของการดําเนินงานโครงการต่างๆ คือนายจ้างจะต้อง

เห็นความสําคญั และให้ความร่วมมือด้วย  รวมทัง้แรงงานก็ต้องเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองเช่นกนั 

 

2. การตรวจเย่ียมโรงงานสมาชิก 

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (TFFA) และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) ได้ออกตรวจ

เย่ียมสมาชิกในโครงการของแต่ละสมาคม โดยรูปแบบการตรวจเย่ียม ประกอบด้วย 

• การประชุมร่วมกบัฝ่ายบุคคล และผู้บริหาร เน่ืองจากประเด็นด้านแรงงานไม่ได้เป็นหน้าท่ี

ของฝ่ายบุคคลเท่านัน้ แต่เป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายตัง้แต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึง

พนกังาน 

• การตรวจเอกสารท่ีเก่ียวข้องด้านแรงงาน เช่น นโยบายบริษัทด้านแรงงาน สัญญาจ้าง 

ข้อบงัคบับริษัท การจ่ายเงิน สวสัดิการต่างๆ เป็นต้น  

• การสมัภาษณ์แรงงานทัง้ไทยและแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้มัน่ใจว่าไม่มีการเลือกปฎิบติั  

• การสํารวจพืน้ท่ีปฏิบติังาน  บริเวณโดยรอบโรงงาน และท่ีพกัอาศยั (ถ้ามี) เพื่อให้มัน่ใจว่า

ถกูสขุลกัษณะ มีความปลอดภยัเพียงพอ 

• การสรุปผลท่ีพบให้กับผู้บริหารทราบเบือ้งต้น โดยรายงานการตรวจประเมินท่ีเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจะถกูสง่ให้โรงงานภายหลงั 
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จากการตรวจเย่ียมโรงงานของ TFFA จํานวน 30 โรงงานประกอบด้วยโรงงานทางภาคใต้ 8 แห่ง 

โรงงาน  ทางภาคกลางและตะวันออก  22 แห่ง และ TTIA จํานวน 26 โรงงาน ประกอบด้วยโรงงานทาง

ภาคใต้ 5 แห่งโรงงานทางภาคกลางและตะวนัออก  21 แห่ง โดยภาพรวมพบว่า 

• ทกุโรงงานมีการนําแนวปฏิบติั GLP ไปพฒันาใช้ในท่ีทํางาน ซึง่โรงงานสว่นหน่ึงมีนโยบาย

ด้านแรงงานของตนเองที่ชดัเจน แต่บางโรงงานยงัไม่มีการจดัทํานโยบายด้านแรงงานเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน  

• การรับฟังข้อร้องเรียนและความคิดเห็นของแรงงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้ รับความ

คิดเห็น คณะกรรมการสวสัดิการ ฝ่ายบคุคล หวัหน้างานและผู้บริหาร โดยฝ่ายบริหารและ

คณะกรรมการสวสัดิการ จะร่วมกนัพิจารณาและดําเนินการแก้ไขต่อไป 

• โรงงานส่วนน้อยท่ีมีสหภาพแรงงาน แต่แรงงานสามารถรวมตัวและนําเสนอข้อร้องเรียน

และความคิดเห็นผ่านทางคณะกรรมการสวสัดิการ ซึ่งโรงงานส่วนใหญ่มีแรงงานข้ามชาติ

เป็นคณะกรรมการด้วย 

• มีการดแูลแรงงานตัง้ครรภ์ และการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่แรงงานและครอบครัว มี

การให้สวสัดิการต่าง ๆ เช่น ที่พกัอาศยั  อาหาร  จดังานในเทศกาลสําคญั เป็นต้น 

• แรงงานกว่า 80% เป็นแรงงานจากเมียนมา มีเอกสารถกูต้องตามกฎหมาย แต่ทางภาคใต้

ยังคงมีการใช้แรงงานไทยในพืน้ท่ีมากกว่าแรงงานข้ามชาติ  จากการสมัภาษณ์แรงงาน

พบว่า แรงงานจํานวนมากทํางานอยู่กบัโรงงานนานเกินกว่า 10 ปีขึน้ไป  

• โรงงานทุกแห่งจ้างคนไทยและแรงงานข้ามชาติในอัตราค่าจ้างเดียวกนั เราพบว่าแรงงาน

ข้ามชาติมีความสุขในการทํางาน มีเงินส่งกลบัให้ครอบครัวในประเทศต้นทางได้ รวมทัง้

แนะนําญาติ พี่น้อง หรือคนในหมู่บ้านเข้ามาทํางานในประเทศไทย 

• อตัราการลาออกของแรงงานและอัตราการเกิดอุบติัเหตใุนที่ทํางานเป็นสองมาตรการท่ีมี

ประโยชน์ในการวดัความพงึพอใจในการทํางาน สาเหตขุองการลาออกของแรงงานมีหลาย

สาเหตุ รวมถึงการขาดวัตถุดิบ ทําให้มีการทํางานล่วงเวลาน้อยลงและทําให้รายได้ของ

แรงงานลดลงซึง่ทําให้บางคนเปลี่ยนงาน เหตผุลอ่ืน ๆ คือ พนกังานท่ีย้ายตามครอบครัวไป

ทํางานในพืน้ที่อ่ืนหรือโรงงานอ่ืน 
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ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาการจ้างแรงงานจากสมาคม TTFA 

 

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาการจ้างแรงงานจากสมาคม TTIA 

 

90%

10%

สญัญาการจ้างงานเป็นภาษาของ

แรงงานข้ามชาต ิ(ร้อยละ) 

n = 30 โรงงาน

Yes No

97%

3%

สญัญาการจ้างงานระบคุา่แรง ชัว่โมงการ

ทํางาน และรายละเอียดในการทํางาน (ร้อยละ)

n = 30 โรงงาน

Yes No

100%

0%

สญัญาการจ้างงานระบคุา่แรง ชัว่โมงการ

ทํางาน และรายละเอียดในการทํางาน (ร้อยละ)

n = 30 โรงงาน

Yes No

93%

7%

สญัญาการจ้างงานเป็นภาษาของแรงงาน

ข้ามชาต ิ(ร้อยละ) 

n = 26 โรงงาน

Yes No
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สรุปข้อมูลโรงงาน 

 TFFA 

(%) 

TTIA 

(%) 

2017-2018  

n = 30* 

2019 

n = 30* 

2017-2018 

n = 25 

2019 

n = 26 

เป็นโรงงานผลิตสินค้ากุ้ง 90 80 - - 

เป็นโรงงานผลิตทนู่า - - 96 92 

เป็นโรงงานผลิตสินค้าอ่ืนๆ 10 20 4 8 

ได้รับใบประกาศนียบตัรจากกระทรวงแรงงาน 60 75 88 88 

เคยผ่านการอบรม GLP 80 95 96 96 

นํา GLP มาใช้ในโรงงาน 100 100 100 100 

นําตราสญัลกัษณ์ GLP ไปใช้ 0 0 0 6 

จํานวนแรงงานทัง้หมด 2017-2018 37,259 23,468 53,691 56,290 

ชาย 11,567 7,321 33 32 

หญิง 22,512 16,147 67 68 

ประเทศต้นทางของแรงงาน     

ไทย 10,411 8,488 35 37 

พม่า 26,598 14,376 63 61 

กมัพชูา 250 588 1 1 

ลาว 0 16 1 1 

15

2
5

2

0

5

10

15

20

อตัราการลาออก (%) จํานวนของอบุติัเหต ุ

อตัราการลาออกของแรงงาน และอตัราการเกิดอบุตัเิหตุ

TFFA TTIA
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อตัราการลาออกของแรงงานในรอบ 12 เดือน 20 15 10 5 

มีนโยบายด้านแรงงาน 70 80 100 100 

มีข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน     

- เป็นภาษาไทยและภาษาของแรงงาน 90 97 84 93 

- เป็นภาษาไทยอย่างเดียว 10 3 16 7 

- ติดไว้ที่บอร์ดประชาสมัพนัธ์ 100 100 100 100 

*หมายเหต:ุ โรงงานสมาชิก TFFA ทีต่รวจเยีย่ม ปี 2561 จํานวน 30 แห่ง และ 2562 จํานวน 30 แห่ง ซ่ึงทัง้ 2 ปี เป็นโรงงานที่

ไม่ซ้ํากนั เนือ่งจากสมาชิก TFFA มีสมาชิกเป็นจํานวนมาก จึงใชวิ้ธีการสุ่มเยี่ยมโรงงาน 

 

2.1 การดาํเนินการต่อไป 

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยวางแผนงานในการดําเนินการ

ต่อเนื่องเก่ียวกับแนวทางการปฏิบติัท่ีดีด้านแรงงาน (Good Labour Practices : GLP) ในโรงงานสมาชิก 

ดงันี ้

- ออกตรวจเย่ียมโรงงานสมาชิกอย่างน้อยปีละครัง้ เพื่อติดตามผลการดําเนินการด้าน

แรงงานของโรงงานและหากพบความเสี่ยงด้านแรงงาน สมาคมจะเข้าตรวจเย่ียมเพิ่มเติม 

สําหรับสมาชิก TFFA ซึ่งมีจํานวนมาก ทางสมาคมจะใช้วิธีสุม่โดยประเมินจากความเสี่ยง

ด้านแรงงาน และจะตรวจเย่ียมให้ครบทกุตวัสินค้า ทกุภาค และทกุขนาดโรงงาน 

- การประชมุหารือกบัทุกภาคสว่นผ่านคณะกรรมการ GLP เพื่อประเมินผลและปรับปรุงการ

ทํางานให้ดีขึน้ 

- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคประชาสงัคม เพื่อส่งเสริมเร่ือง คณะกรรมการ

สวัสดิการ ซึ่งสมาคมให้ความสําคัญ เน่ืองจากเป็นคณะท่ีช่วยให้นายจ้างและลกูจ้างทัง้

แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติสามารถหารือร่วมกนัในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุง

สภาพการทํางานให้ดีขึน้ได้  

- การจดัอบรมเพื่อทบทวน GLP ให้กบัโรงงานสมาชิก 

- การจดัอบรม-สมัมนาให้กบัสมาชิกเก่ียวกบักฎหมายด้านแรงงานที่ออกใหม่ 

- การสนบัสนนุและผลกัดนัสมาชิกในการนําแนวทาง GLP ไปใช้กบั supply chain ของตน  
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ข้อคิดเหน็จากการตรวจเย่ียมโรงงานสมาชิก 

จุดเด่นท่ีน่าสนใจ จุดท่ีควรปรับปรุง 

- บริษัทได้ทํากลุม่ไลน์เพื่อให้แรงงานแสดงความคิดเห็นได้ 

- คณะกรรมการสวสัดิการมีหน้าท่ีเพิ่มเติมคือการติดตามผู้

มาเย่ียมชมหรือตรวจโรงงานที่เก่ียวข้องกบัด้านแรงงาน 

เพื่อเป็นการสร้างสว่นร่วมให้กบัคณะกรรมการสวสัดิการ

มากขึน้ 

- มีสวสัดิการให้เงินช่วยเหลือแก่แรงงานท่ีตัง้ครรภ์ วนัละ 

30 บาท แต่ต้องทํางานไม่น้อยกว่า 6 เดือน /สามารถ

กลบับ้านได้เร็วขึน้ก่อนเวลาเลิกงานปกติ  

- แรงงานมีประกนัชีวิตกลุม่ทุกคน 

- มีชดุยนูิฟอร์มสําหรับผู้ที่เป็นคณะกรรมการสวสัดิการ 

- มีนโยบายเยียวยาหากพบเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี ทํางาน

ในโรงงานโดยการสง่ให้เรียนหนงัสือจนจบ หรือหางานใน

อตุสาหกรรมท่ีเหมาะสมให้แทน 

- หอพกัฟรี / ค่าไฟ ค่านํา้ ฟรี หรือเก็บเฉพาะค่านํา้ค่าไฟ 

ราคาตามจริง 

- มีสวสัดิการอาหารกลางวนัฟรี หรือเก็บเงินเพียง 10 บาท 

(ข้าว+กบัข้าว 2 อย่าง) 

- มีเบีย้ขยนัค่อนข้างสงูโดยกําหนดเบีย้ขยนัอยู่ที่ 450-

1,000 บาท/เดือน 

- มีห้องแรงงานสมัพนัธ์บริเวณโรงอาหารของโรงงาน

เพื่อให้แรงงานได้เข้าถึงหรือรับข้อร้องเรียนจากแรงงานได้

โดยตรง 

- มีบอร์ดผู้ทําความดีในแต่ละเดือนเพื่อให้รางวลัแก่ผู้ทํา

ความดีในโรงงานประจําเดือน 

- มีสหภาพแรงงานมีสมาชิกประมาณ 300 คน มีหน้าท่ี

ดแูลแรงงานไทยและกมัพชูา 

- ไม่มีกลอ่งรับความคิดเห็น หรือบาง

โรงงานกลอ่งหายไป เน่ืองจากมีการ

ปรับพืน้ที่ใหม่ 

- ควรจดัทําเอกสารสําคญัให้มีภาษา

ที่แรงงานเข้าใจได้ และ

ประชาสมัพนัธ์ให้แรงงานรับทราบ 

เช่น กฎระเบียบ นโยบายบริษัท 

ใบสลิป สญัญาจ้าง 

- ควรเพิ่มการประชาสมัพนัธ์เร่ือง

รายละเอียดคกส.ให้แก่แรงงาน

ได้รับทราบมากขึน้ เช่น ติด

รายละเอียดท่ีบอร์ดรวมถึงรูป

ใบหน้าของผู้ ท่ีเป็นคกส. ให้ชดัเจน 

และมีภาษาท่ีแรงงานเข้าใจ 

- ไม่จดัแรงงานพกัอย่างน้อย 20 นาที

ก่อนทํางานลว่งเวลาติดต่อกนั 2 

ชัว่โมง 

- คณะกรรมการสวสัดิการมาจาก

คณะกรรมการลกูจ้างซึง่เป็นคนไทย

ทัง้หมด ทางบริษัทควรหาวิธีการที่

ให้โอกาสแรงงานข้ามชาติได้เข้ามา

มีสว่นร่วมในการทําหน้าที่ คกส. 

ด้วย 

- ทางออกฉกุเฉินบางจดุสญัญาณไฟ

ไม่ชดั และมีของวางกีดขวาง

ทางออกฉกุเฉิน 
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- จดักิจกรรมหลายอย่างให้แก่พนกังาน และสนบัสนนุการ

ออกกําลงักายในโรงงาน โดยการจดัลานกีฬาในบริเวณ

โรงงาน 

- มีสวสัดิการจงูใจให้แรงงานเข้ามาสมคัรเป็น

คณะกรรมการสวสัดิการ เช่น เบีย้เลีย้งค่าประชมุ

คณะกรรมการสวสัดิการ 

- บริษัทมีสอนอาชีพเพิ่มเติมแก่แรงงานเพื่อท่ีจะนําไปเป็น

อาชีพเสริมในการหารายได้ เช่น สอนทําอาหาร/ขนม 

- มีสวสัดิการนํา้ด่ืมสมนุไพรบริการแรงงานทุกวนัเพื่อ

สง่เสริมการรักษาสขุภาพของแรงงาน 

- มีสวสัดิการด้านการสอนภาษาให้แก่แรงงานเพื่อใช้ใน

การสื่อสาร เช่น แรงงานไทยสามารถสื่อสารภาษาพม่า

ได้ หรือ แรงงานพม่าสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

- มีการทําสื่อประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองการร้องทกุข์ให้กบั

แรงงาน เป็นการ์ตนูรูปภาพ ทําให้แรงงานเข้าใจได้ง่าย 

และสามารถนําปฏิบติัใช้ได้จริง 

- โรงอาหารมีร้านค้าอาหารราคาถูก สะอาด ปลอดโปร่ง 

และมีจดุพกัผ่อนให้แรงงาน          

- มีเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 2,500 บาท (กรณีพนกังานถึง

แก่กรรม) และ 1,500 บาท (กรณี บิดา-มารดา /สามี-

ภรรยา-บุตร ถึงแก่กรรม) 

- มีการจดัตัง้คณะกรรมการบ้านพกัเพื่อดแูลแรงงานใน

หอพกั และช่วยสง่เสริมจดักิจกรรมตามวฒันธรรม

ประเพณีของแรงงานต่างด้าว และมีห้องพยาบาลใน

บริเวณบ้านพกั 

- มีสวสัดิการซกัอบรีดชดุให้แก่แรงงาน 

- มีการจดัอบรมการดแูลการตัง้ครรภ์โดยแพทย์จาก

โรงพยาบาลให้แก่พนกังานท่ีตัง้ครรภ์ 

- บริษัทอาจเพิ่มสวสัดิการหรือ

สิ่งจงูใจให้แรงงานมาสมคัรเป็น

คณะกรรมการสวสัดิการเพิ่มขึน้ 

- การตรวจตัง้ครรภ์ก่อนรับเข้าทํางาน 

- การให้แรงงานซือ้อปุกรณ์การ

ทํางานเอง 
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รูปภาพ : การตรวจเย่ียมโรงงานสมาชิก 
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3. มาตรฐานสถานท่ีทาํงาน 

 

จากการตรวจเย่ียมพบว่า ทุกโรงงานนํา GLP ไปปรับใช้ในสถานท่ีทํางานจริง  แต่ยงัคงมีการตรวจ

พบการกระทําที่ไม่สอดคล้องกบักฎหมาย และ/หรือไม่สอดคล้องตามหลกั GLP อยู่บ้าง เช่น สญัญาจ้างไม่

มีภาษาของแรงงาน  ไม่ได้จดัให้แรงงานพกัก่อนการทํางานลว่งเวลา เป็นต้น ซึง่สมาคมได้แนะนําให้โรงงาน

ดังกล่าวทําการปรับปรุงแก้ไข เมื่อดําเนินการแก้ไขแล้วให้รายงานสมาคมทราบด้วย ทัง้นี ้สมาคมจะได้

ตรวจติดตามซํา้อีกครัง้  นอกจากนี ้จากการสมัภาษณ์แรงงานพบว่า แรงงานมีความเข้าใจสิทธิของตนเอง

และ ได้รับสวสัดิการต่างๆ มากกว่าท่ีกฎหมายไทยกําหนด 

จากการตรวจสอบเอกสาร สมัภาษณ์ผู้บริหาร และทวนสอบกบัแรงงาน สามารถสรุปประเด็นต่างๆ 

ท่ีพบจากการตรวจเย่ียมแยกตามหมวดหมู่มาตรฐานสถานท่ีทํางานตามหลกั GLP ดงันี ้

3.1 แรงงานบงัคบั 

• โรงงานมีการจดัทําระเบียบข้อบงัคบัในการทํางาน และชีแ้จงให้แรงงานรับทราบ 

รวมทัง้ติดไว้ท่ีบอร์ดประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้แรงงานเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ  

• แรงงานทุกคนสามารถเข้า-ออกโรงงานและท่ีพกัได้โดยอิสระภายใต้ระเบียบของ

โรงงาน  ไม่มกีารยดึเอกสารประจําตวัของแรงงาน  

• บางโรงงานมีประตเูข้า-ออกโรงงานกบัที่พกัทางเดียวกนั โดยกําหนดเวลาเปิด-ปิด 

เพื่อความปลอดภยัช่วงกลางคืน แต่แรงงานสามารถแจ้งเข้า-ออกได้ 

  

อย่างไรก็ตาม ยงัคงพบการกระทําที่สุม่เสี่ยงต่อการเป็นแรงงานบงัคบั เช่น 

• มีบางโรงงาน แรงงานร้องขอให้มีตู้ลอคเกอร์เพื่อเก็บเอกสารสําคญัประจําตวั โดย

มีผู้แทนฝ่ายแรงงาน และฝ่ายนายจ้างร่วมกันรับผิดชอบการเปิดตู้   เมื่อแรงงาน

ต้องการใช้เอกสาร สามารถร้องขอได้โดยทัง้ฝ่ายแรงงานและฝ่ายนายจ้างจะ

ดําเนินการนําออกมาให้ซึง่ทางสมาคมได้แนะนําให้แรงงานเก็บรักษาเอง   

• บางโรงงานพบมีการหกัเงินจากการกระทําความผิดของแรงงาน เช่น การทะเลาะ

วิวาท การเคีย้วหมาก ทางสมาคมจึงแนะนําให้ใช้การลงโทษ ตามขัน้ตอนของ

กฎหมายกําหนด  

• หลายโรงงานยังไม่มีนโยบายเร่ืองแรงงานบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร  โดย

สมาคมแนะนําให้พิจารณาในการจดัทํา 
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3.2 แรงงานเด็ก 

เน่ืองจากตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานห้ามไม่ให้เด็กท่ีมีอายุต่ํากว่า 18 ปีทํางาน

ในอตุสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเล ดงันัน้ โรงงานทัง้หมดจึงไม่มีการใช้แรงงาน

ที่มีอายต่ํุากว่าที่กฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตาม สมาคมได้แนะนําให้โรงงานสมาชิกจัดทํา

มาตรการบริหารจดัการหากมีการตรวจพบแรงงานเด็กอายต่ํุากว่า 18 ปีด้วย 

3.3 เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานประกอบกิจการ 

• มีการส่งเสริมให้แรงงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และรวมตัวกันทํา

กิจกรรมต่างๆ เช่น  morning talk  กิจกรรมทางศาสนา  งานสมัมนา อบรม และ

งานสงัสรรค์ (กีฬาสี  งานปีใหม่) ฯลฯ ในบริเวณพืน้ที่โรงงาน 

• มีการสนบัสนนุให้แรงงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวสัดิการ เพื่อใช้เป็นช่องทาง

ในการเจรจาร่วมกบัฝ่ายนายจ้าง 

• บางโรงงานท่ีจัดท่ีพักให้แรงงาน สนับสนุนให้แรงงานช่วยกันดูแลบริเวณหอพัก

ร่วมกนั 

3.4 การไม่เลือกปฎิบติั  

• การรับสมคัรแรงงานของโรงงานไม่มีการกําหนดเพศ อายุ เชือ้ชาติ ศาสนา แต่ยงั

พบการตรวจการตัง้ครรภ์ก่อนรับเข้าทํางานอยู่บ้างสมาคมแนะนําให้ดําเนินการ

แก้ไข 

• นอกจากนี ้โรงงานรับคนพิการเข้าทํางานโดยเสนองานท่ีเหมาะกับคนพิการนัน้ๆ 

ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายไทยท่ีกําหนดว่า โรงงานท่ีมีคนงาน 100 คน ต้องจ้างคน

พิการ  1 คน จากการตรวจเย่ียมจะเห็นว่า โรงงานทางภาคใต้จ้างแรงงานคนพิการ

เกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนด ส่วนโรงงานในภาคกลางจะมีปัญหาในการหา

แรงงานคนพิการมาทํางาน 

3.5 ค่าจ้าง ค่าชดเชย และชัว่โมงการทํางาน 

• การจ้างงานแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ลูกจ้างรายวัน รายเหมา และรายเดือน โดย

ส่วนใหญ่แรงงานในไลน์ผลิตเป็นลูกจ้างรายวัน  และรายเหมา และพนักงาน

สํานกังานเป็นลกูจ้างรายเดือน 
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• รูปแบบการจ่ายค่าจ้าง มีทัง้จ่ายทกุสปัดาห์ และ ทกุ 15 วนั  สําหรับลกูจ้างรายวนั

และรายเหมา ส่วนลูกจ้างรายเดือนการจ่ายค่าจ้าง มีทัง้ทุก 15 วัน และทุกสิน้

เดือนทัง้แบบเงินสดและจ่ายผ่านธนาคาร 

• ค่าจ้าง ค่าทํางานล่วงเวลา โรงงานจะจ่ายไม่ต่ํากว่าท่ีกฎหมายกําหนด  โดย

แรงงานส่วนใหญ่จะได้รับค่าจ้างสงูกว่าค่าจ้างขัน้ต่ําตามกฎหมาย มีการจ่ายเบีย้

ขยันกรณีแรงงานทํางานโดยไม่หยุดไม่ลา  การจ่ายเงินเพิ่มกรณีทํางานได้

มากกว่าท่ีโรงงานกําหนด  การจ่ายเงินพิเศษอ่ืน ๆ เช่น ค่าร้อน ค่าเย็น ค่าจับมีด 

เป็นต้น รวมทัง้ยงัมีการจ่ายเงินโบนสัพิเศษและสิ่งของอปุโภค-บริโภคในเทศกาล

ต่าง ๆ เช่น ตรุษจีน สงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น 

• ชั่วโมงการทํางาน  การทํางานล่วงเวลา วันหยุด-วันลาประจําปี  มีการปฏิบัติ

ตามท่ีกฎหมายกําหนด แต่ยังมีบางโรงงานไม่ได้ให้แรงงานพักก่อนเร่ิมทํา

ลว่งเวลา ซึง่สมาคมได้เข้าไปให้ความเข้าใจเร่ืองนีผ้่าน GLP Visit   

• พบว่าแรงงานในอตุสาหกรรมต้องการทํางานล่วงเวลาอย่างสมํ่าเสมอ  

• พบการหกัค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด ยกตวัอย่างกรณีโรงงานมีท่ี

พักให้แรงงานฟรี แต่เก็บเฉพาะค่านํา้-ค่าไฟ ตามท่ีใช้จริง โดยระบุการหักเงินใน 

slip เงินเดือนซึ่งสมาคมได้อธิบายให้โรงงานเข้าใจในข้อกฎหมายแล้ว และให้

เปลี่ยนวิธีการจากการหักเงินเป็นให้แรงงานมาจ่ายเอง ซึ่งสมาคมได้เข้าไปให้

ความเข้าใจเร่ืองนีผ้่าน GLP Visit 
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สรุปเปรียบเทียบข้อมูลสําคัญ 

 TFFA 

(%) 

TTIA 

(%) 

2017-2018 

n = 30 

2019 

n = 30 

2017-2018 

n = 25 

2019 

n = 26 

มีสญัญาจ้าง     

- เป็นภาษาไทย และองักฤษ (แบบฟอร์มของ

กรมการจดัหางาน) 

- เป็นภาษาของแรงงาน 

 

10 

 

3 

 

8 

 

3 

90 97 92 97 

สญัญาจ้างระบ ุหน้าที่ ชัว่โมงการทํางาน ค่าจ้าง 95 97 100 100 

มีใบรับค่าจ้าง     

- เป็นภาษาของแรงงาน 

- เป็นภาษาไทยอย่างเดียว 

85 97 88 93 

15 3 12 7 

การรับสมคัรงาน     

- ติดประกาศรับสมคัร  

- นําเข้าตามระบบ MOU 

50 30 4 3 

50 70 96 97 

การปฐมนิเทศ  100 100 100 100 

การลาพกัผ่อนโดยได้รับค่าจ้าง 100 100 100 100 

การลากิจโดยได้รับค่าจ้าง 3 วนั  100 100 100 100 

การลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง 30 วนั 100 100 100 100 

การลาคลอดโดยได้รับค่าจ้าง 45 วนั 100 100 100 100 

มีหนงัสือยินยอมการทํางานลว่งเวลา 100 100 100 100 

มีการพกั 20 นาทีก่อนการเร่ิมทําลว่งเวลา 2 

ชัว่โมง 

100 100 100 97 

ได้รับค่าจ้างตรงเวลา 100 100 100 100 

การยึดเอกสารประจําตวัของแรงงาน 0 0 0 0 

การจ้างแรงงานอายุต่ํากว่า 18 ปี 0 0 0 0 
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3.6 ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั สวสัดิการของแรงงาน และการมีสว่นร่วมในชมุชน 

• โรงงานมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับแรงงานเช่น แว่นตา ถุงมือ รอง

เท้าบธู หมวก เสือ้กนัหนาว earplug เป็นต้น    

• มีการอบรมให้ความรู้ในการใช้อปุกรณ์ต่าง ๆ การซ้อมหนีไฟ  

• มีคณะกรรมการความปลอดภยัจดัทําแผนการดําเนินการด้านความปลอดภยั มีเพียง

โรงงานขนาดเล็กไม่ก่ีแห่งท่ีไม่มีคณะกรรมการความปลอดภัยเน่ืองจากมีแรงงานไม่

ถึงตามที่กฎหมายกําหนด 

• ปัญหาท่ีพบคือ แรงงานไม่ให้ความร่วมมือในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่จัดให้ 

เน่ืองจากเห็นว่าไม่สะดวกกบัการทํางาน ซึ่งได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีโรงงานได้จัดอบรมให้

ความรู้ถึงผลกระทบหากไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน และมีการตรวจสอบระหว่างการ

ทํางานด้วยเพื่อเป็นการปอ้งกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ 

• จากการตรวจสอบแผนการดําเนินการด้านความปลอดภัยของโรงงาน และบันทึก

อุบติัเหตุของโรงงานพบว่าในรอบ 3 ปี มีอุบติัเหตุร้ายแรงเกิดขึน้ 5 ครัง้ในโรงงาน 3 

แห่งจากที่เข้าเย่ียม นอกนัน้ มีเพียงอบุติัเหตเุล็กน้อย เช่น มีดบาด และการเจ็บป่วย 

เช่น ปวดหวั เป็นไข้ ซึง่โรงงานจะมีห้องพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ หรือกลอ่งปฐม

0 20 40 60 80 100 120

Thai and English language  (%)

Workers’ native languages (%)

Employment contract identifies roles  (%)

Posted job advertisements (%)

Imported workers according to the Government’s …

Orientation is conducted (%)

Leave with pay existed (%)

Personal leave with 3 day wages (%)

Sick leave with 30 day wages (%)

Maternity leave with 45 day wages (%)

Consent letter for overtime work existed (%)

20 minute break time prior to 2 hours of overtime (%)

Wage payment on time (%)

Confiscation of workers’ personal documents (%)

Employment of workers under the age of 18 (%)

TTIA 2019

TTIA 2017-18

TFFA 2019

TFFA 2017-18
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พยาบาลเบือ้งต้นไว้บริการ และ/หรือมีรถจดัส่งไปยงัโรงพยาบาลที่ใกล้ท่ีสดุได้โดยใช้

เวลาไม่นาน 

• โรงงานจัดให้มีสวัสดิการให้กับแรงงานทัง้ตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น การตรวจ

สุขภาพประจําปี และสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น จัดท่ีพักฟรี  จัดรถรับ-ส่งพนักงาน จดั

อาหาร จดันําเท่ียวประจําปี จดังานตามเทศกาลต่างๆ เป็นต้น  

• อย่างไรก็ตาม ยังคงพบโรงงานท่ีให้แรงงานจัดหาอุปกรณ์บางอย่างเอง เช่น ถุงมือ 

เสือ้ฟอร์ม เป็นต้น ซึ่งทางสมาคมได้ชีแ้จงให้โรงงานรับทราบว่า โรงงานควรเป็นผู้

จดัหาอปุกรณ์ให้กบัแรงงาน 

• บางโรงงานจัดให้มีสวัสดิการเพื่อลูก-หลานแรงงาน เช่น Child Care เพื่อดูแลบุตร

ก่อนวยัเรียนของแรงงานจดัให้มีมมุนมแม่  จดัให้ความรู้กบัแม่มือใหม่ เป็นต้น 

• มีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน (CSR) โดยให้แรงงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย 

เช่น แจกของขวัญวันเด็กร่วมกับท้องถ่ิน (อบต.)ร่วมเก็บกวาดขยะชุมชน การจัด

กิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนา  วนัปีใหม่ เป็นต้น และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม CSR 

กบัสมาคม เช่น การจดังานวนัเด็กการจดังานวนัต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก  ทัง้นี ้

แรงงานเมียนมาชอบการทําบญุในทุกเทศกาลทางศาสนา โดยจะไปทําท่ีวดัแถวท่ีพัก 

หรือบางครัง้ก็ขอใช้สถานท่ีโรงงานในการจดังาน 
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สรุปเปรียบเทียบอุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้ในโรงงาน 

 TFFA 

(%) 

TTIA 

(%) 

2017-2018 

n = 37,259* 

2019 

n = 23,468* 

2017-2018 

n = 53,691* 

2019 

n =56,290* 

อบุติัเหตเุล็กน้อย (ไม่ได้หยุดงาน) เช่น มีด

บาด ลื่นล้ม 

 

5 

 

2 

 

7 

 

1.76 

อบุติัเหตท่ีุต้องพกัรักษาตวัไม่เกิน 3 วนั  0 0 0.3 0.05 

อบุติัเหตท่ีุต้องพกัรักษาตวัเกินกว่า 3 วนั 0 0 0.3 0.05 

สญูเสียอวยัวะ 0 0 0.005 0.003 

หมายเหต:ุ n = จํานวนแรงงานทัง้หมด 

 

 
 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Minor injuries   (%) Injuries from accidents
with no more than 3 days

of sick leave  (%)

Injuries from accidents
with more than 3 days of

sick leave  (%)

Loss of
dismemberment/organs

(%)

Occupational Safety and Health, Worker Welfare and Community 
Engagement

TFFA 2017-18
TFFA 2019
TTIA 2017-18
TTIA 2019
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3.7 กรณีศึกษา 

 

3.7.1 ความปลอดภัยในโรงงาน 

หลงัจากมีการอบรมแนวปฎิบติัที่ดีด้านแรงงานให้กบัโรงงานสมาชิกแล้ว สมาคมได้ออก  Visit โรงงาน

โดยมีข้อสงัเกตดงันี ้

• โรงงานสมาชิกมีป้ายเตือนสัญลักษณ์ความปลอดภัย แต่มีบางโรงงานท่ีไม่มีภาษาของ

แรงงาน 

• มีการสื่อสารให้แรงงานเข้าใจผ่านการอบรม และผ่านล่ามหรือหัวหน้างานในภาษาของ

แรงงาน 

• มีการอบรมให้ความรู้ เช่นอบรมความปลอดภยัการดบัเพลิงหรือทางหนีไฟ จะมีการอบรมเป็น

ประจําทกุปี หรือบางโรงงานมีการอบรมปีละ 2 ครัง้ เป็นต้น 

• ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้โรงงานต้องมเีจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัวิชาชีพประจําสําหรับโรงงาน

ท่ีมีคนงานเกิน 100 คนขึน้ไป แต่โรงงานประสบปัญหาในการหาเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยมา

ทํางาน  

• หลกัการแนวปฏิบติัด้านแรงงานทีดีสนับสนุนสมาชิกให้จัดทําป้ายสญัลกัษณ์เก่ียวกับความ

ปลอดภยัต่างๆ เป็นภาษาที่แรงงานสามารถเข้าใจได้ เพื่อเป็นการสื่อสารทางเดียวท่ีสําคญัอีก

ช่องทางหนึ่งที่ทําให้แรงงานเข้าใจ  รวมทัง้การอบรมให้ความรู้กบัแรงงานอย่างสมํ่าเสมอ 

 

4. คณะทาํงานสวัสดิการ 

 

ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานกําหนดให้โรงงานท่ีมีแรงงานตัง้แต่ 50 คนขึน้ไปต้องจดัให้มี 

คณะกรรมการสวสัดิการอย่างน้อยจํานวน 5 คน และเน่ืองจากคณะกรรมการสวสัดิการมาจากการเลือกตัง้โดย

สมัครใจทัง้สิน้จึงไม่สามารถกําหนดสัดส่วนของเพศได้ โดยคณะกรรมการสวัสดิการนัน้จะมีหน้าท่ีหารือกับ

นายจ้าง ทัง้เร่ืองการจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้าง และให้คําปรึกษาแนะนําแก่นายจ้าง รวมถึงตรวจตรา ดูแล

สวัสดิการท่ีมีการจัดหาให้ รวมถึงเสนอแนวทาการจัดสวัสดิการท่ีเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างต่อคณะกรรมการ

สวสัดิการแรงงาน 

• โรงงานสว่นใหญ่มีคณะกรรมการสวสัดิการมากกว่า 5 คน 

• มีการจดัประชุมอย่างน้อยทกุ 3 เดือนตามกฎหมายกําหนด แต่หากมีประเด็นเร่งด่วนจะมีการ

จดัประชมุเพิ่มเติม 
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• ในส่วนของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย มีโรงงานขนาดเล็กท่ีมีแรงงานต่ํากว่ากฎหมาย

กําหนด 1 แห่งจึงไม่มีการจดัตัง้คณะกรรมการสวสัดิการ 

• จากการสอบถามจากแรงงานพบว่าแรงงานไม่อยากสมัครเป็นคณะกรรมการสวสัดิการ โดย

เห็นว่าโรงงานดแูลอย่างดี มีสวสัดิการหลายอย่าง จึงต้องการทํางานเพื่อเก็บเงินเท่านัน้ บาง

โรงงานจึงหาทางออกโดยขอให้แรงงานท่ีอยู่มานานและเข้าใจเร่ืองสวัสดิการมาสมัครเป็น

คณะกรรมการ 

• โรงงานขนาดเล็กบางแห่งยังไม่มีความเข้าใจวิธีการดําเนินการการเลือกตัง้คณะกรรมการ

สวสัดิการ สมาคมจึงเข้าไปให้ความเข้าใจผ่านกิจกรรม GLP Visit เพื่อให้สมาชิกได้ดําเนินการ

ให้ถกูต้องตามกฎหมาย  

• มีบางโรงงานท่ีไม่มีแรงงานข้ามชาติเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งแรงงานให้ข้อมูลว่า 

เนื่องจากพวกเค้าเห็นว่าแรงงานไทยน่าจะทําหน้าท่ีได้ดีกว่าจึงไม่ได้เลือกแรงงานข้ามชาติท่ีลง

สมคัร ซึ่งสมาคมได้แนะนําให้โรงงานสร้างความเข้าใจกบัแรงงานทัง้ไทยและข้ามชาติให้เห็น

ถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ ทัง้นี ้

สมาคม ได้แนะนําให้เชิญภาคประชาสงัคม มาให้ความรู้ ความเข้าใจกบัแรงงานข้ามชาติใน

ภาษาเดียวกนัทําให้แรงงานข้ามชาติมีความเข้าใจมากขึน้ 

• ข้อเรียกร้องที่นําเข้าประชมุร่วมกบัผู้บริหารโรงงานจะเป็นเพียงสวสัดิการทัว่ไป เช่น สวสัดิการ

อาหารราคาถูกแต่ไม่เพียงพอต่อจํานวนแรงงาน จุดบริการนํา้ด่ืมไม่เพียงพอ ขอเพิ่มพดัลมใน

ห้องทานอาหาร ขอที่นัง่พกัผ่อนเพิ่มเติม และขอใช้สถานท่ีในการจดักิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึง่

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกนัพิจารณาจนเป็นที่พอใจทัง้สองฝ่าย 

• มีหลายโรงงานให้แรงจูงใจผู้ ท่ีเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ เช่น ตําแหน่งพิเศษ เบีย้ประชุม 

รายได้พิเศษอ่ืนๆ ชดุทํางานสําหรับคณะกรรมการสวสัดิการ มีการจดัประชมุนอกสถานที่ 
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 TFFA 

(%) 

TTIA 

(%) 

2017-2018 

n = 30 

2019 

n = 30 

2017-2018 

n = 25 

2019 

n = 26 

- มีคณะกรรมการสวสัดิการ 100 97 96 97 

- มีแรงงานข้ามชาติเป็นคณะกรรมการ 80 90 84 93 

- มาจากการเลือกตัง้ 97 95 100 100 

- ในโรงงานมีสหภาพแรงงาน 0 0 8 8 

- มีการจดัประชมุทกุ 3 เดือน 100 100 100 100 

- ข้อเรียกร้องได้รับการแก้ไข 80 90 80 90 

**หมายเหต:ุ  1. โรงงานสมาชิก TTIA 1 แห่งมีแต่คนงานไทย และ 1 แห่งมีสหภาพ  

                 2. คณะกรรมการสวสัดิการมาจากการเลือกตัง้จึงไม่สามารถระบไุดว้า่จะเป็นเพศไหนกี่คน 

 

รูปภาพ : เลือกตัง้คณะทาํงานสวัสดิการ 
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4.1 การดาํเนินการต่อไป 

• จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทัง้ฝ่ายแรงงานและฝ่ายบริหารเพิ่มเติมเร่ืองคณะกรรมการ

สวสัดิการ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าท่ีของทุกฝ่าย รวมทัง้การเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน 

 

4.2 กรณีศึกษา 

นอกจากการอบรมสมาชิกเร่ืองแนวปฏิบติัที่ดีด้านแรงงานแล้ว สมาคมได้จดักิจกรรม social dialogue 

workshop เร่ืองคณะกรรมการสวัสดิการให้กับโรงงานสมาชิก เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

นายจ้างและลูกจ้าง การร่วมกันแก้ไขปัญหาและพิจารณาข้อเสนอแนะ โดยผู้ เข้าร่วมจะมีทัง้ฝ่ายบริหาร 

(ตวัแทนนายจ้าง)และฝ่ายแรงงาน โดยบทเรียนที่ได้จากการอบรมและกิจกรรมนี ้คือ 

• แรงงานเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองเพิ่มขึน้ 

• นายจ้างและแรงงานเห็นความสําคัญของคณะกรรมการสวสัดิการ โดยนายจ้างสนับสนุนให้

แรงงานข้ามชาติเข้ามาสมัครรับเลือกตัง้ และแรงงานข้ามชาติสนใจในการทําหน้าที่

คณะกรรมการฯ 

• โรงงานสว่นใหญ่มีแรงงานข้ามชาติเป็นคณะกรรมการด้วย 

• ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ผู้ แทนนายจ้างและผู้ แทนแรงงานท่ีเป็นคณะ

กรรมการฯ ได้ร่วมกนัพิจารณาปัญหาและข้อเสนอแนะของแรงงาน  

• นายจ้างสนบัสนุนสิ่งจูงใจในการทําหน้าท่ีคณะกรรมการสวสัดิการ เช่น หมวก เบีย้เลีย้ง การ

จดัประชมุและเลีย้งอาหารนอกสถานที่ เป็นต้น 
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5. กลไกการร้องเรียน และกลยุทธ์การเยียวยา 

• ช่องทางการร้องเรียนและเสนอข้อคิดเห็นของแรงงานสามารถทําได้หลายช่องทาง เช่นกล่อง

รับความคิดเห็น  ผ่านทางฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล  คณะกรรมการ

สวสัดิการ อีเมล์รวมทัง้ผ่านทาง CSOs ซึง่แรงงานมีความไว้วางใจในการสื่อสารได้เข้าใจกว่า  

• ผู้บริหารหาข้อเท็จจริงจากเร่ืองที่ได้รับ หลังจากนัน้ ฝ่ายบริหาร ตัวแทนฝ่ายแรงงานและผู้

ร้องเรียนจะร่วมกนัพิจารณาเพื่อหาข้อยุติ และเยียวยาให้กบัผู้ เสียหายโดยอยู่บนพืน้ฐานของ

ความถกูต้องและความเหมาะสมและผู้ เสียหายพอใจ 

• โรงงานสว่นใหญ่ไม่ได้จดัทําเร่ืองการเยียวยาเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่จะพิจารณาเป็นกรณีไป 

• แรงงานสว่นใหญ่จะร้องเรียนและเสนอข้อคิดเห็นผ่านทางหวัหน้างาน หรือฝ่ายบุคคลโดยตรง 

เพราะแรงงานข้ามชาติบางคนเขียนไม่ได้ หรือถ้าเขียนก็จะเป็นภาษาของแรงงานซึ่งเมื่อฝ่าย

บริหารได้รับก็ต้องให้แปลอีกครัง้  
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ย่ืนเร่ืองร้องเรียน 

ร้องเรียนด้วยวาจา 

ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์

อักษร 

ขัน้ตอนที่ 4 : ยุติเร่ือง 

• ส่ือสารและได้ข้อตกลงร่วมกนั 

• การเยียวยาเสร็จสมบรูณ์เป็นท่ีน่าพอใจ 

 

 

ขัน้ตอนที่ 5 : อุทธรณ์ 

• ส่ือสารและระบปุระเด็นท่ียงัคงค้าง 

• อาจต้องมกีารแก้ไขปัญหาทาง

กฎหมายหรือทางศาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นบุคคล เป็นกลุม่ หรือเป็นชมุชน 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 : รับเร่ือง 

• คณะกรรมการสวสัดิการ หรือฝ่ายทรัพยากรบคุคลดําเนินเร่ืองไปตามนโยบายและขัน้ตอน 

• เปิดแฟ้ม ลงหมายเลขและจําแนกประเภท อธิบายและให้รายละเอียดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 : ประเมิน 

• ตรวจสอบข้อเท็จจริง – เอกสาร การสมัภาษณ์ – ภายในและ/หรือภายนอก 

• เก็บรักษาความลบั เป็นกลาง โปร่งใส และมีการสื่อสาร และพดูคยุกบัแรงงาน 

 

 
ขัน้ตอนท่ี 3 : ไกล่เกล่ีย 

• โดยเพื่อนแรงงานที่ผู้ ร้องทกุข์เป็นคนเลือก 

• ตวัแทนสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการสวสัดิการ 

 
 

การเจรจาระหว่างผู้จัดการ-แรงงาน 

ตามลําดับเหตุการณ์ 
 

เก็บบันทกึ 

ภายใน และภายนอก 
 

• จดัทําเอกสารหลกัฐาน และ

ผลการปรับปรุงระบบภายใน 

• การแก้ปัญหาจากภายนอก 

และกระบวนการที่ใช้ 

การเยียวยา 

กระบวนการตดัสินใจ 

ความรับผิดชอบ 
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ช่องทางการร้องเรียน 

 TFFA 

(%) 

TTIA 

(%) 

2017-2018 

n = 30 

2019 

n = 30 

2017-2018 

n = 25 

2019 

n = 26 

มีกลอ่งรับความคิดเห็น   100 83 100 97 

ผ่านทางฝ่ายบริหาร  20 20 70 80 

ผ่านหวัหน้างาน  100 100 100 100 

ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคล   80 80 100 100 

ผ่านคณะกรรมการสวสัดิการ 80 80 100 100 

ผ่าน social network 10 15 50 70 

ผ่านทาง CSOs 1 1 60 57 

ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข  80 90 80 90 

 

5.1 การดาํเนินการต่อไป 

• อบรมให้ความรู้แก่แรงงานถึงสิทธิและหน้าท่ี 

• จัดอบรมเร่ือง หลักการชีแ้นะเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights – UNGP เพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมเก่ียวกบั

การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลมุ และสอดคล้องตามสนธิสญัญาด้านสิทธิ

มนษุยชนต่าง ๆ 

 

5.2 กรณีศึกษา 

จากการติดตามแนวปฏิบติัด้านแรงงานท่ีดี GLP พบว่าสมาชิกทุกโรงงานได้จดัให้มีการรับข้อร้องเรียน

หลายช่องทาง เช่น การร้องเรียนโดยตรงผ่านหัวหน้างาน ร้องเรียนผ่าน HR ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการ

สวัสดิการในสถานประกอบการ ซึ่งบางสถานประกอบการมีการร้องเรียนผ่านทาง Social media ด้วย ซึ่ง

ประเด็นการร้องเรียนส่วนมากเป็นเร่ือง ขอล็อกเกอร์เก็บของ มีร้านอาหารน้อยต้องการร้านอาหารเพิ่ม ลาน

จอดรถไม่เพียงพอ ต้องการรถรับส่ง ต้องการตู้ นํา้ หรืองานสงัสรรค์ประจําปี เหตท่ีุแรงงานเรียกร้องในประเด็น

ทั่วไปนัน้ อาจเป็นเพราะว่าจากการสมัภาษณ์แรงงานส่วนใหญ่ให้คําตอบคล้ายกันคือการเป็นอยู่ในประเทศ
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ไทยค่อนข้างดีกว่าการใช้ชีวิตในประเทศต้นทางมาก และการทํางานในประเทศไทยยงัสามารถสร้างรายได้จน

สามารถส่งเงินกลบัไปให้กับครอบครัวในประเทศต้นทางได้ ซึ่งแผนในอนาคตของแรงงานข้ามชาติส่วนมาก

ต้องการให้คนในครอบครัวมาทํางานในประเทศไทยเช่นกนั จึงไม่ได้ต้องการร้องเรียนหรือเรียกร้องอะไรมากขึน้

กว่าเดิม   

 

ตามหลักการของ GLP เราสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาการทํางาน สวัสดิการ ในคณะกรรมการ

สวสัดิการ และเพิ่มช่องทางให้มีการรับข้อคิดเห็นร้องเรียนผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นอีกด้วย ซึ่งมีการติดตัง้

ในหลายจุดและติดตัง้ในจุดท่ีแรงงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างปลอดภัย ไม่เน้นการเผชิญหน้าโดยตรง ซึ่ง

กลอ่งรับข้อร้องเรียนนัน้ควรมีแบบฟอร์มเพื่ออํานวยความสะดวกในการกรอก และมีภาษาท่ีแรงงานสามารถ

เข้าใจได้ นอกจากนีค้วรมีการกําหนดระยะเวลาการเปิดตู้ โดยผู้บริหารหรือตัวแทนผู้บริหาร  ที่มีอํานาจหรือ

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการซึ่งมีกําหนดเวลาการเปิดตู้อย่างชดัเจน และควรมีการ

กําหนดแนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียนกรณีต่างๆ ระยะเวลาการจดัการและติดประกาศผลของข้อร้องเรียน

นัน้  นอกจากนี ้แรงงานยงัสามารถร้องเรียนผ่านหวัหน้างานโดยตรง ผ่าน HR หรือผ่านผู้บริหาร  

 

หลักการของ GLP ยังสนับสนุนสมาชิกให้เห็นความสําคัญถึงกระบวนการเยียวยามากขึน้ เช่นการ

ช่วยเหลือผู้ประสบอบุติัเหตใุนการทํางาน การเย่ียมไข้ กรณีเจ็บป่วย การช่วยเหลืองานศพ เป็นต้น 

 

6. การอบรม GLP  

เนื่องจากมีการปรับปรุงเพิ่มเติมคู่มือ GLP ทัง้ 2 สมาคมจึงได้จดัอบรมให้กบัสมาชิกของTFFA และ 

TTIA เพื่อให้สมาชิกสามารถนําข้อกําหนดท่ีเพิ่มเติมในGLP ฉบับแก้ไขนี ้ ไปปรับปรุงการบริหารจัดการใน

โรงงานได้ เช่น การประเมินตนเองด้านแรงงาน   การทํา mapping ของ supply chain และการรับข้อร้องเรียน

และการเยียวยา เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัได้เพิ่มเติมการให้ความรู้เร่ืองกฎหมายแรงงานแก่ผู้ เข้ารับการอบรมด้วย 

 

การอบรมใช้เวลา 2 วนั ครัง้ท่ี 1 จดัเมื่อวนัที่15-16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์อินเตอร์ โฮเตล 

จงัหวดัสมทุรสาคร มีผู้ เข้ารับการอบรมทัง้สิน้ 24 บริษัท 41 คน ครัง้ท่ี 2 จดัเมื่อวนัที่17-18 มิถุนายน 2562  ณ 

โรงแรมสยามโอเรียนทลั จงัหวดัสงขลา  มีผู้ เข้ารับการอบรมทัง้สิน้ 14 บริษัท 30 คน 
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สรุปข้อคิดเห็น-เสนอแนะจากผู้ เข้าอบรม ดงันี ้

• หลงัการอบรม ผู้ เข้าร่วมมีความเข้าใจแนวปฎิบติัของ GLP และความสําคญัของแนวคิด GLP 

มากขึน้  

• รูปแบบการอบรมรวมท่ีเป็นกิจกรรมทําให้ง่ายต่อการจดจํา 

• เป็นการเปิดมุมมองเก่ียวกับปัญหา ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

ผู้ประกอบการ 

• การแบ่งปันมมุมองและแนวคิดจากผู้ เข้าร่วมทัง้หมดทําให้ตระหนกัว่าปัญหาแรงงานไม่เพียง 

แต่เป็นหน้าท่ีของฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ท่ีจริงแล้วเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

ในท่ีทํางานตัง้แต่ผู้บริหารระดับสงูถึงพนักงาน  ผู้บริหารระดบัสงูมีบทบาทสําคัญในการปรับ

ใช้นโยบายแรงงาน 

• ช่วยเพิ่มความเข้าใจว่าทุกโรงงานประสบปัญหาเช่นเดียวกนั และการสร้างช่องทางเพื่อแก้ไข

ปัญหา 

• การสื่อสารเป็นประเด็นสําคัญในการรับฟังความคิดเห็นของแรงงาน ดังนัน้พวกเขาจะต้อง

พัฒนาในแง่ของการสื่อสารกับแรงงาน ไม่ว่าอย่างเป็นทางการในการประชุมและไม่เป็น

ทางการในลกัษณะการสนทนาก็ตาม 

• ผู้ เข้าร่วมอบรมสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากผู้ ฝึกสอนและบริษัทอ่ืนๆ ซึ่งสามารถนํา

สิ่งที่เรียนรู้มาใช้กบับริษัทของตนเองได้ 

• ทําให้เกิดความเข้าใจท่ีดีขึน้เก่ียวกบักฎหมายที่เก่ียวข้องกบัแรงงานซึง่เป็นประโยชน์มาก 

• ได้ความรู้เชิงปฏิบติัท่ีสามารถนําไปใช้ในองค์กรเพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตรง

ประเด็น 
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รูปภาพ : การอบรม GLP  
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6.1 ข้อค้นพบและความท้าทาย 

• โรงงานส่วนใหญ่ปฏิบติัถูกต้องตามกฎหมาย และตามมาตรฐานคู่ค้า รวมทัง้มีการเข้าตรวจ

ของบริษัทผู้ นําเข้าตลอดเวลา  

• GLP ไม่ใช่กฎหมายบงัคบั และเป็นความสมคัรใจในการดําเนินการ ดงันัน้ ขึน้อยู่กบัว่าแต่ละ

โรงงานมีความตัง้ใจในการทําแค่ไหน ถึงแม้ว่านโยบายด้านแรงงานสมาคมจะกําหนดว่า

สมาชิกจะต้องทํา GLP ก็ตาม และหลายโรงงานมี Ethical Code of Conduct ของโรงงานเอง 

 

6.2 การดาํเนินการต่อไป 

• การสร้างขัน้ตอนกฎหมายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจ 

• การอบรม GLP ให้กับสมาชิกอย่างน้อยปีละครัง้ เน่ืองจากโรงงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง

พนกังานท่ีรับผิดชอบด้านแรงงาน พนกังานท่ีเข้ามาใหม่อาจไม่เข้าใจหลกัการ GLP  

• สมาคมจะเข้าตรวจเย่ียมสมาชิกอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สมาชิกยงัคงรักษาระดบัการดําเนินการ

ด้านแรงงานอยู่ต่อไป 

• สมาคมจะจัดอบรมให้กับโรงงานสมาชิก โดยอาจจะเลือกเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญ เช่น เร่ือง

คณะกรรมการสวสัดิการ กฎหมายใหม่ๆ  

 

7. การจดัตัง้คณะทาํงาน GLP  

คณะทํางานดําเนินงานแนวปฏิบัติด้านแรงงานท่ีดีสําหรับโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารทะเล 

(คณะทํางาน GLP) ตัง้ขึน้เพื่อเสริมความเข้มแข็งและความน่าเชื่อถือให้กบัโครงการแนวปฏิบติัด้านแรงงานที่ดี

สําหรับโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และสนบัสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ

ด้านแนวปฏิบติั การใช้แรงงานที่ดี ที่จดัตัง้ขึน้ตามคําสัง่กระทรวงแรงงานท่ี 25/2558 ลงวนัที่ 20 มกราคม 2558 

คณะทํางานดําเนินงานแนวปฏิบัติด้านแรงงานท่ีดีสําหรับโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารทะเล 

(คณะทํางาน GLP) จะจดัการประชมุอย่างน้อยปีละสองครัง้ตามความเหมาะสม โดยผู้แทนกรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน ทําหน้าท่ีเป็นประธาน ผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมทําหน้าท่ีรองประธาน และผู้แทนจาก

องค์กรแรงงานจะเวียนตําแหน่งรองประธานร่วมกบัสมาชิกคณะทํางานฯอ่ืนๆในภาคของตนเองทกุๆ 12 เดือน 

ทัง้นี ้ผู้ ปฏิบัติงานของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยจะทําหน้าที่เป็น

เลขานกุารให้กบัคณะทํางานฯ 



35  

 

 

องค์ประกอบคณะทาํงาน 

คณะทํางาน GLP ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ดงันี ้ 

หน่วยงานราชการ 1. กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 

ประธาน 

2. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

รองประธาน/คณะทํางาน 

สมาคม

อตุสาหกรรม 

3. สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (TFFA) 

 

รองประธาน/คณะทํางาน 

4. สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย (TTIA) 

 

องค์กรภาค

แรงงาน และ 

องค์กรภาคประชา

สงัคม 

5. สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ (SERC) 

 

รองประธานร่วมเวียน/

คณะทํางาน 

6. มลูนิธิรักษ์ไทย 

 

องค์กรภาค

นายจ้าง 

7. สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) 

 

รองประธานร่วมเวียน/

คณะทํางาน 

ภาคีเครือข่ายของ

ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย

ที่เก่ียวข้อง 

8. Ethical Trading Initiative (ETI) คณะทํางาน 

องค์การระหว่าง

ประเทศ 

9. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจําประเทศไทย* คณะทํางาน 

 

ทัง้นี ้สมาคมอตุสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยจะสามารถเข้าร่วม คณะ

ทํางานฯ ได้ต่อเมื่อทางสมาคมนัน้ๆ มีการกําหนดแผนงานแนวปฏิบติัด้านแรงงานที่ดีแล้ว และยืนยนัโดย ILO 

และต้องคงรักษาสดัสว่นขององค์ประกอบของคณะทํางานฯ ไว้ให้มีความสมดลุระหว่างภาคต่างๆ 
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รูปภาพ : การประชุมคณะทาํงาน GLP  

     

8. ตราสัญลักษณ์ GLP 

เพื่อให้แนวปฎิบติัการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) เป็นท่ีรู้จกัทัง้ภายในประเทศ

และต่างประเทศ รวมทัง้เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบัสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย อนัจะนํามาซึง่

ความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึง

ได้กําหนดให้มีตราสญัลกัษณ์แนวปฎิบติัการใช้แรงงานที่ดีตามประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

เร่ือง ตราสญัลกัษณ์แนวปฎิบติัการใช้แรงงานท่ี ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยสถานประกอบกิจการทกุ

ขนาด ทกุประเภทสามารถนําตราสญัลกัษณ์ GLP ไปใช้แสดงบนบรรจภุณัฑ์ เอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ภายใต้

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานกําหนด 
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8.1 รูปแบบตราสัญลักษณ์ GLP 

                                            
 

จากการตรวจเย่ียมโรงงานสมาชิกพบว่า  

• การนําตราสญัลกัษณ์ GLP ไปใช้ยงัไม่แพร่หลายมากนกั   

• หลายโรงงานยงัไม่ทราบขัน้ตอนและเงื่อนไขในการนําตราสญัลกัษณ์ไปใช้ 

• บางโรงงานท่ีผ่านการอบรม GLP ก่อนท่ีทางกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจะกําหนดใช้

ตราสัญลักษณ์ ใช้วิธีเขียนเป็นข้อความติดไว้ท่ีห้องประชุม หรือหน้าโรงงานว่า “โรงงานนี ้

ปฎิบติัตามแนวปฎิบติัที่ดีด้านแรงงาน – GLP” 

• บางโรงงานใช้ใบประกาศนียบตัรที่ได้รับจากกระทรวงแรงงานในการประชาสมัพนัธ์ 

 

8.2 การดาํเนินการต่อไป 

• ขอให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประชาสัมพันธ์เร่ืองการใช้ตราสัญลักษณ์ GLP 

เพิ่มขึน้ 

• สมาคมสนบัสนนุสมาชิกในการขอใช้ตราสญัลกัษณ์ GLP 

 

9. แนวปฎิบัติท่ีดี / การเรียนรู้ 

 

9.1 คณะกรรมการสวัสดิการฯ  

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทยให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมของ

แรงงานเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีในการทํางานร่วมกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานไทยและ

แรงงานข้ามชาติ นอกจากนี ้การจดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการภายในโรงงานเป็นข้อกําหนดตามกฎหมาย 

ซึง่ต้องการให้นายจ้างและลกูจ้างมีช่องทางการสื่อสารร่วมกนั และเป็นเคร่ืองมือของลกูจ้างในการรวมตวัเจรจา

กบันายจ้างเพื่อปรับปรุงสภาพการทํางานภายในโรงงาน  
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จากการตรวจเย่ียมโรงงานสมาชิก พบว่า มีโรงงานสมาชิก 1 โรงงาน ท่ียงัไม่จดัให้มีการเลือกตัง้หรือมี

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  เนื่องจากสถานประกอบกิจการเพิ่งเร่ิมก่อตัง้ไม่นาน ขาด

ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการตามกฎหมาย มิได้ตัง้ใจท่ีจะทําผิดกฎหมาย จากกรณีท่ีเกิดขึน้ เจ้าหน้าท่ี

สมาคมฯ ได้ชีแ้จงกบัผู้บริหารโรงงานว่า ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 สถานประกอบการท่ี

มีลกูจ้าง 50 คนขึน้ไป นายจ้างต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการโดยมาจากการ

เลือกตัง้ของแรงงาน เพื่อให้เป็นช่องทางการเจรจา ระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง โดยต้องมีการจดัประชุมอย่าง

น้อย 3 เดือนต่อครัง้ และสําหรับแนวปฏิบติัด้านแรงงานท่ีดีหรือ GLP ก็ได้แนะนําเพิ่มว่าผู้แทนคณะกรรมการ

สวสัดิการควรเปิดให้แรงงานข้ามชาติมีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย นอกจากนีค้วรต้องเผยแพร่ข้อมูล

การทําหน้าท่ีของคณะกรรมการสวสัดิการให้แรงงานเข้าใจถึงความสําคญั เช่น การติดประกาศการประชุมของ

คณะกรรมการสวสัดิการในโรงงาน และติดภาพผู้ เป็นตวัแทนคณะกรรมการสวสัดิการ และวิธีการติดต่อด้วย  

 

ทางโรงงานเข้าใจในหลกัการของกฎหมาย และอยู่ระหว่างจัดการเลือกตัง้คณะกรรมการสวัสดิการ 

เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จให้โรงงานจัดส่งเอกสารการเลือกตัง้ให้สมาคมทราบซึ่งสมาคมจะได้เข้าไปตรวจ

ติดตามอีกครัง้ 

 

9.2 สัญญาจ้าง 

สมาชิกสมาคมฯ ทุกแห่งมีการจัดทําสัญญาจ้างงานให้กับแรงงาน โดยในสัญญาจะระบุตําแหน่ง

หน้าที่  ค่าจ้าง และชัว่โมงการทํางาน  สญัญาจดัทําเป็น 2 ฉบบัสําหรับนายจ้างและแรงงาน แต่เดิมสญัญาจ้าง

จะมีเพียงภาษาไทยเท่านัน้ ต่อมา เมื่อมีการนําเข้าแรงงานตามระบบ MOU จึงเร่ิมมีการใช้แบบฟอร์มสญัญา

จ้างของกรมการจัดหางานเป็นภาษาไทยและอังกฤษ แต่เน่ืองจากอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล มีการใช้

แรงงานข้ามชาติจํานวนมาก และมีแรงงานข้ามชาติบางส่วนอาจไม่เข้าใจสาระสําคัญของสญัญาจ้างท่ีเป็น

ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  ดงันัน้ เพื่อให้แรงงานเกิดความเข้าใจในเนือ้หาของสญัญาจ้าง แนวปฏิบติัด้าน

แรงงานที่ดี หรือ GLP จึงสนบัสนนุให้สมาชิกจดัทําสญัญาจ้างในภาษาที่แรงงานเข้าใจด้วย  

 

โรงงานสมาชิกสมาคมฯ ส่วนน้อยท่ียงัไม่ได้จดัทําสญัญาจ้างเป็นภาษาของแรงงาน แต่หลงัจากได้รับ

การอบรมเร่ืองแนวปฎิบัติท่ีดีด้านแรงงานและรับทราบวัตถุประสงค์ในการจัดทําสญัญาจ้างเป็นภาษาของ

แรงงาน โดยสมาคมได้ขอแบ่งปันแบบฟอร์มสัญญาจ้างในภาษาของแรงงานจากโรงงานสมาชิกท่ีเข้าร่วม

อบรมเพื่อให้โรงงานอ่ืนๆ นําไปปรับใช้ได้ นอกจากการจัดทําสญัญาจ้างเป็นภาษาของแรงงานแล้ว เพื่อให้
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แรงงานเกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนขึน้ โรงงานใช้วิธีสื่อสารในภาษาท่ีแรงงานเข้าใจ โดยผ่านการอบรม

ปฐมนิเทศน์ หรือใช้ล่ามในการสื่อสารรายละเอียดของสญัญา หรือการใช้หวัหน้างานท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติใน

การสื่อสาร นอกจากนี ้สมาคมได้แนะนําเพิ่มเติมเร่ืองควรมีการระบุข้อมลูสําคญัในสญัญาจ้าง เช่น ตําแหน่ง

หน้าท่ี ค่าจ้าง เวลาทํางาน ด้วย 

 

9.3 การตรวจสอบอายุของแรงงาน 

เน่ืองจากกฎหมายกําหนดห้ามไม่ให้เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปีทํางานในอตุสาหกรรมประมงและแปรรูป

อาหารทะเล สมาชิกสมาคมท่ีเป็นโรงงานแปรรูปอาหารทะเลจึงต้องจ้างแรงงานอายุ 18 ปีขึน้ไปเพื่อให้

สอดคล้องตามกฎหมาย ในการรับสมัครงานฝ่ายพิจารณาคุณสมบติัหรือฝ่ายบุคคลจะพิจารณาจากเอกสาร

ราชการประจําตวั เช่น บตัรประชาชน สําหรับแรงงานไทย  และพาสปอร์ตสําหรับแรงงานข้ามชาติและเงื่อนไข

การเข้ามาทํางานในประเทศไทยรูปแบบ MOU ได้กําหนดต้องอาย ุ18 ปี ขึน้ไปเช่นเดียวกนั  

 

เพื่อเป็นการทวนสอบอายุของแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานท่ีดี

สนบัสนนุให้โรงงานสมาชิกพิจารณาตรวจสอบข้อมลูเพิ่มเติม เช่น การสมัภาษณ์ผู้สมคัรงาน การสอบถามจาก

ญาติพี่น้องหรือเพื่อนท่ีมาด้วยกัน หรือมีการตรวจฟัน และมวลกระดูก (หากมีความจําเป็น) นอกจากนีย้ัง

สนบัสนนุให้กําหนดมาตรการปอ้งกนัและการบริหารจดัการหากตรวจพบแรงงานอายุต่ํากว่า 18 ปีด้วย  
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