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ในป 2561 ภาครัฐและภาคเอกชนไทยไดมีการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาการใชแรงงานเด็ก แรงงาน

บังคับ แรงงานทาสในสินคาประมง โดยการออกกฎหมายใหมท่ีรัดกุมและทันตอสถานการณปจจุบันจํานวนมาก 

และดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือแกปญหาแรงงานบังคับและการคามนุษย ซ่ึงการดําเนินการนั้นสงผลใหในป 2561 

ท่ีผานมาสหรัฐฯ ไดประกาศจัดอันดับไทยจาก Teir 2 Watch list ข้ึนเปน Teir 2 เพราะเล็งเห็นถึงความพยายาม

ในการดําเนินการของประเทศไทย ท้ังเรื่องการออกกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย นอกจากนี้ไทยยังไดลงนาม

ใหสัตยาบันพิธีสาร ฉบับท่ี 29 วาดวยแรงงานบังคับ และสภานิติบัญญัติแหงชาติยังไดอนุมัติใหไทยลงสัตยาบัน

อนุสัญญา ฉบับท่ี 188 วาดวยการทํางานในภาคประมง อีกดวยเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในการแกปญหา

สถานการณดานแรงงานในประเทศไทยอยางจริงจัง  

ในสวนของอุตสาหกรรมทูนานั้น ไมมีการใชแรงงานบังคับและแรงงานทาสในกระบวนการผลติ อีกท้ังยัง

มุงม่ันสงเสริมใหหวงโซการผลิตดําเนินการดานแรงงานในทิศทางท่ีสอดคลองกับหลักการของสมาคมดวย  

ขอมูลการดําเนินการตอปญหาการคามนุษยของสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทยนําเสนอ 5 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 วัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมมาจากการนําเขา 

สวนท่ี 2 การควบคุมหวงโซอุปทานของกระบวนการผลิต 

สวนท่ี 3 การนําแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี (ILO-GLP) ไปใชในอุตสาหกรรมทูนาไทย  

สวนท่ี 4 การสงเสริมหลักการ UN Human Rights ตามหลักการวาระแหงชาติวาดวยสิทธิมนุษยชนรวม

ขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สวนท่ี 5 ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ และ NGOs ดานแรงงาน 

สวนท่ี 1 วัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมมาจากการนําเขา อัพเดทขอมูลตาราง 

วัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมปลาทูนาของไทย สวนใหญมาจากการนําเขาปละประมาณ 7 แสนตัน  โดย

พบวาในป 2018 มีการนําเขาสูงสุด 3 ลําดับแรก จากไตหวัน เกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา ดังตาราง 
 

Table : Thai Imports of Frozen Whole Round Tuna from the World in 2016-2018 

Source: www.moc.go.th,  Prepared by Thai Tuna Industry Association 

   

สวนท่ี 2 การควบคุมหวงโซอุปทานของกระบวนการผลิต 

http://www.moc.go.th/
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 สมาคมฯ มีนโยบายและมาตรการในการควบคุมหวงโซอุปทานในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ

สมาชิก เพ่ือปองกันการใชแรงงานบังคับ แรงงานทาสในโรงงานทูนาของสมาชิก ดังนี ้ 

2.1 นโยบายสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทยดานจริยธรรมในการปฏิบัติตอแรงงาน  

การเขาเปนสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทยกําหนดใหบริษัทตองยื่นหนังสือยืนยันการประกาศ

เจตนารมณวา บริษัทฯ ยินดีปฏิบัติตามนโยบายดานจริยธรรมในการปฏิบัติตอแรงงาน (Ethical Code of 

Conduct) 8 ขอ ซ่ึงอางอิงตามกฎหมายแรงงานไทย ดังนี้  

1. ไมใชแรงงานเด็ก (No Child Labour) ไมมีคนงานอายุต่ํากวา 18 ป เขามามีสวนรวม หรือไดรับการ

การจางงานในโรงงานแปรรูป ในการสรรหาผูสมัคร คนงานทุกคนจะตองแสดงหนังสือเดินทางท่ีออกโดยรัฐบาล 

บัตรประจําตัวและ/หรือใบอนุญาตทํางานเพ่ือใชในการตรวจสอบอายุและความถูกตองในการทํางานตามลําดับ 

2. ไมใชแรงงานบังคับ (No Forced and Compulsory Labour) ไมมีการเรียกรองใหแรงงานจายเงิน

มัดจํา หรือคาธรรมเนียมการสมัครแกบริษัท ทางบริษัทจะตองไมยึด เก็บหนังสือเดินทาง บัตรประจําตัวและ/ หรือ

ใบอนุญาตทํางานของคนงาน บริษัทจะตองไมถือครอบครองเงินเดือนและไมขัดขวางสิทธิประโยชนอ่ืนใดของ

คนงาน 

3. ไมเลือกปฏิบัติ (No Discrimination) บริษัทจะไมอนุญาตใหแสดงพฤติกรรมท่ีชี้ใหเห็นถึงการคุกคาม 

การเลือกปฏิบัติ หรือการขมขูใด ๆ บริษัทจะตองมีการดําเนินงานใหการศึกษาและการฝกอบรมในเรื่องสิทธิ

มนุษยชนข้ึนพ้ืนฐานแกบุคลากรท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลคนงานและการฝกซอมความปลอดภัย บริษัท

จะตองมีพ้ืนท่ีกลไกในการจัดการการรองทุกขเพ่ือใหคนงานม่ันใจวาไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม 

4. เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมเจรจาตอรอง (Freedom of Association and Right to 

Collective Bargaining) ในฐานะท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายไทย บริษัทควรจะเคารพสิทธิเสรีภาพของคนงานใน

การสมาคมและการรวมเจรจาตอรอง 

5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety) บริษัทจะตองใหความกังวลและความสําคัญ

ข้ันสูงสุดในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยทางดานวิชาชีพของคนงาน อยางนอยท่ีสุดจะตองปฏิบัติตามขอ

เรียกรองทางกฎหมายท่ีเก่ียวของทุกขอ ซ่ึงรวมถึงการจัดหาอุปกรณปองกันตัวท่ีจําเปน โดยจัดเปนคาใชจายของ

นายจาง การปฐมพยาบาลเบื้องตน และการใหความชวยเหลือในข้ันตอนติดตามการรักษาพยาบาล 

6. การปฏิบัติตามวินัย (Disciplinary Practices) บริษัทจะตองไมมีสวนเก่ียวของหรือยอมใหมีการ

ลงโทษโดยทํารายรางกาย จิตใจ หรือใชคําพูดดูถูกเหยียดหยามคนงาน และจะตองไมมีการหักเงินคาจางจาก

คนงานเม่ือทําผิดระเบียบวินัย 

7. คาตอบแทน (Remuneration) จะตองมีการจายคาจางรายวันข้ันต่ําเต็มจํานวนแกคนงานทุกคนตาม

กฎหมายไทย ในสวนของคาจางการทํางานนอกเวลาจะตองจายในอัตราพิเศษเปนท่ียอมรับตามท่ีกฎหมายไทยระบุ 

8. สวัสดิการและสิทธิประโยชน (Welfare and Benefit) คนงานและทางบริษัทจะตองรวมกันจาย

ประกันสังคมตามท่ีกฎหมายแรงงานไทยกําหนด เพ่ือม่ันใจไดวาคนงานทุกคนมีสิทธิ์ไดรับหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ บริษัทจะตองจดทะเบียนโครงการคนงานทุกคนตั้งแตวันแรกของการจางงาน สําหรับชวงท่ีหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติยังไมมีผลบังคับใช บริษัทตองจัดใหมีการรักษาพยาบาลและคาใชจายท่ีเพียงพอเพ่ือชวยเหลือการ

ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานหรือการเจ็บปวยตางๆ 
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2.2 มาตรการดานจริยธรรมตอ Supply Chain   

สมาคมฯ มีนโยบายใหสมาชิกดูแลอุตสาหกรรมตอเนื่องดั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา เพ่ือใหมีการปฏิบัติดาน

จริยธรรมแรงงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

Chart: Supply Chain of Thai Tuna Industry Towards Ethical Standard 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- All related supporting industries must conduct as the same 
way as Thai tuna canneries done on Ethical Standard in order 
to ensure the whole tuna supply chain working in the same 
direction for sustainability of our tuna industry.  
-TTIA members always monitor their suppliers on ethical 
standard by themselves.  

Fish Brokers,  
Ship agents,  

Unloading Wharfs, 
Stevedores and 

Freezers 
 

Supporting 
industries 

- TTIA members have to comply with TTIA’s Ethical Labor 
Practice – Code of Conduct on Workers (8 items) based on 
Thai labour law. 
- Thai and migrant workers must have a correct and clear 
identity, fully understand and accept work conditions, wages 
and other benefits that stated clearly in the employment 
contracts before signing. 
- TTIA members have attended GLP Good Labour Practices 
trainings for tuna processing facilities organized by ILO and 
Department of Labour Protection and Welfare. 
 - Most of TTIA members have already complied with the three 
NFI Ethical Standards which are: Ethical Trading Initiative Base 
Code (ETI), Business Social Compliance Initiative Code of 
Conduct (BSCI) and Safe Quality Food Ethical Sourcing Code 
(SQF).  
- Human Resources meeting is regularly held every 2 months. 
- TTIA staffs have conducted GLP visit at tuna factories at least 
once a year. 
         
 

 

TTIA’s Policy 
- Use legal workers only. 
- Local fishing vessels supplying tonggol tuna have to install 
VMS system and enter to GLP for fishing vessels programme. 

They will be trained and monitored by DOF and concerned 
government agency. 
- Fishing vessels in high sea have to comply with RFMOs 

     
 - Legal workers/ stevedores working on discharging at wharfs. 
- TTIA, Ship agents and Tuna traders have Tri-Parties Job 
Description to improve the unloading frozen tuna activity.  
- Each ship agent has sighed MOU with TTIA concerning hiring 
legal labour, normal working condition and discharge fees. 
- TTIA members in collaboration with tuna traders have 
monitored ship agents. 
- Registered wharf to discharge frozen tuna shipments. 
- Only DOF’s approved cold storage can be used to keep raw 
material for Thai canneries. 
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2.3 การกําหนดระเบียบเพ่ิมเติมกับสมาชิก TTIA  

ในป 2559 สมาคมฯ ไดกําหนดระเบียบใหสมาชิก ตองไดรับการตรวจรับรอง Dolphin Safe Program 

จาก Earth Island Institute (EII) และกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมในการรับสมัคร โดยสมาชิกตองใหความรวมมือใน

การดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี Good Labour Practice (GLP) เพ่ือเปนการควบคุมใหสมาชิก

ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานสากลและมีความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้ 

1. บริษัทฯตองมีหนังสือยืนยันการประกาศเจตนารมณในการเขาเปนสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมทูนา

ไทย (Thai Tuna Industry Association) วาบริษัทฯ ยินดีสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมฯ ดังนี้ 

    1.1 นโยบายดานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) 

    1.2 นโยบายดานการตอตานการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และ 

          นโยบายการทําประมงอยางยั่งยืน (IUU Fishing Policy and Sustainability Policy)  

    1.3 นโยบายดานจริยธรรมในการปฏิบตัิตอแรงงาน (Ethical Code of Conduct)  

2. สมาชิกสามัญและวิสามัญประเภทท่ีมีการคาสินคาทูนา จะตองผานการตรวจรับรอง Dolphin Safe  

Program จาก EII 

 3. สมาชิกสามัญตองผานการตรวจรับรอง Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard 

Analysis and Critical Control Point Critical (HACCP) จากหนวยงานภาครัฐ หรือ องคกรเอกชนท่ีไดรับการ

รับรอง  

4. สมาชิกสามัญและวิสามัญประเภทโรงงานจะตองใหความรวมมือในการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ  

ดานแรงงานท่ีดี Good Labour Practice (GLP) โดยสมาคมฯ จะมีเจาหนาท่ีไป GLP Visit อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 5. สมาชิกวิสามัญ ประเภทท่ีมีการคาสินคาทูนา ตองใหคําม่ันวาจะตองซ้ือผลิตภัณฑทูนาจากสมาชิก

สามัญของสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทยเทานั้น และจะตองแสดงเอกสารอ่ืนใด ท่ีสามารถยืนยันไดวาการสั่งซ้ือ

ดังกลาว ไดจัดซ้ือจากสมาชิกสามัญของสมาคมฯ จริง มอบใหแกเจาหนาท่ีสมาคมฯ เพ่ือการตรวจสอบดูแล เม่ือ

เจาหนาท่ีรองขอ โดยไมชักชา 

 6. สมาชิกสามัญและวิสามัญจะตองปฏิบัติตามนโยบาย และมติอ่ืนใด ท้ังท่ีไดมีอยูและจะออกมาใน

ภายหลัง เพ่ือประโยชนของอุตสาหกรรมทูนาไทย อยางเครงครัด 
 
2.4 การดําเนินการของสมาคมฯ ตอสมาชิกเพ่ือปองกันการคามนุษย 
  

2.4.1 สมาคมฯ จัดประชุมสมาชิก เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล ติดตามสถานการณดานแรงงาน     

สมาคมฯ มีการจัดประชุมกับสมาชิกทุก 2 เดือน เพ่ือหารือและรายงานประเด็นปญหาดานแรงงาน ขอมูล

การติดตามกฎหมาย ระเบียบ ความเคลื่อนไหวดานการประชุมแรงงานท่ีสําคัญจากภาครัฐ NGOs และภาคประชา

สังคม การแกไขสถานการณแรงงานท่ีมีสวนเก่ียวของกับสมาชิก  ตลอดจนการรณรงค เชิญชวนใหสมาชิกเขารวม

กิจกรรมเพ่ือสงเสริมแนวปฏิบัติท่ีดีดานแรงงาน  

2.4.2 การดําเนินกิจกรรม TTIA GLP Visit  

สมาคมฯ ไดดําเนินการติดตามแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี อยางตอเนื่อง โดยเริ่มข้ึนเม่ือป 2556 รวมกับ

องคการแรงงานระหวางประเทศ และสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย โดยภายหลังโครงการสิ้นสุดลงเม่ือป 2558 

ทางสมาคมฯ ไดจัดกิจกรรม TTIA GLP Visit ใหกับสมาชิก ตั้งแตป 2559 เปนตนมา โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ
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สนับสนุนใหสมาชิกดําเนินการปฏิบัติดานแรงงานท่ีดีตามหลักการสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางนายจางและ

ลูกจาง และเปนการติดตามผลการนํา GLP ไปใช ตลอดจนเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่อง GLP ใหกับสมาชิก

ใหมดวย    

  การจัดกิจกรรม TTIA GLP Visit  

(1) คูมือการติดตาม GLP  สมาคมฯ ไดปรับคูมือการติดตามผลการดําเนินการ GLP กับสมาชิก  

อางอิงจาก คูมือ ILO-GLP Good Labour Practices Guidelines for Packaging and Processing Factories 

in The Shrimp and Seafood Industry of Thailand: GLP/Processing Plants  โดยความรวมมือกับ

องคการแรงงานระหวางประเทศ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ข้ันตอนดําเนินการ GLP Visit มีดังนี้  

- สมาคมฯ จัดกิจกรรม GLP Visit กับสมาชิกอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- สมาคมฯ ใชคูมือ GLP Visit และใชผล TTIA GLP Visit จากครั้งกอน ในการติดตามผลการปรับปรุง   

- เขาเยี่ยมชมโรงงาน และไลนการผลิตของสมาชิก 

- สัมภาษณตัวแทนฝายนายจาง และสุมตัวแทนฝายลูกจางเพ่ือเก็บขอมูล การบริหารจัดการและวงจร

ชีวิตของลูกจาง เก็บขอมูลตามหลัก GLP กฎหมายแรงงาน และการทํางานของคณะกรรมการสวัสดิการฯ  

- ขอเอกสาร หลักฐานเพ่ิมเติม ประกอบการพิจารณา  

- จัดทํารายงานสรุปสงถึงสมาชิกเปนรายบริษัท และจัดทํารายงานประจําปในภาพรวมอุตสาหกรรม 

สรุป การดําเนินกิจกรรม GLP นั้นจะทําใหสมาชิกตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี

อยางสมํ่าเสมอ ไดรับทราบสถานการณและกฎระเบียบดานแรงงานท่ีตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนความรูในการแกไข

ปญหาดานแรงงานและการพัฒนาดานสวัสดิการใหดีข้ึน  

 มีการจัดทํานโยบายและเพ่ิมการสื่อสาร อบรม ประชาสัมพันธใหแรงงานขามชาติไดรับทราบขอมูล สิทธิ 

หนาท่ีของตน อีกท้ังทําใหสมาชิกมีการพัฒนาดานความสัมพันธท่ีดีระหวางนายจางและลูกจางผานคณะกรรมการ

สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยแรงงานขามชาติมีสวนรวม 

 

สวนท่ี   3. การนําแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี (ILO-GLP) ไปใชในอุตสาหกรรมทูนาไทย  

สมาคมฯ ไดเขารวมในโครงการตอตานรูปแบบการทํางานท่ีไมเปนท่ียอมรับในอุตสาหกรรมประมงและ

อาหารทะเล (Combatting Unacceptable Forms of  Work in the Thai Fishing and Seafood Industry) 

หรือเรียกชื่อยอวา “Ship to Shore Right” ซ่ึงโครงการนี้เกิดจากความรวมมือระหวางกระทรวงแรงงาน และ

องคการแรงงานระหวางประเทศ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ซ่ึงสมาคมฯ ไดเขารวมเปน

คณะกรรมการกํากับติดตามโครงการฯ และเขารวมเปนคณะทํางานดวย ซ่ึงมีการแบงคณะทํางานเปน 2 ชุด ดังนี้  

คณะทํางานชุดแรก ทําหนาท่ีรับผิดชอบดานกฎหมาย นโยบายขับเคลื่อนในเรื่องการรับอนุสัญญา ILO 

C188 วาดวยการทํางานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 และ พิธีสารภายใตอนุสัญญา P29 วาดวยแรงงานบังคับ 

และงานดานสิทธิของแรงงาน โดยมีการปรับแกเนื้อหาใน พรบ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 

ใหมีความชัดเจนข้ึน และไดนําเสนอ รางพรบ.ปองกันการใชแรงงานบังคับ พ.ศ..... ข้ึน นอกจากนี้ มีการนําเสนอ

ผลการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของชองทางการทําบันทึกขอตกลงดานการจางงาน (MOU) ในอุตสาหกรรมประมง

และอาหารทะเล ซ่ึงพบปญหา การนําเขา MOU มีราคาสูง ประเทศตนทางดําเนินการลาชา  เจาของเรือปรับตัว
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ตามกฎหมายไมทัน ปญหากรอบกฎหมายสูงเกินกวาภาคธุรกิจรับไหว มีการลงโทษท่ีรุนแรง รวมถึงมีการแนะนําให

สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และรัฐบาลไทย ดําเนินการในการแกปญหาการนําเขาแรงงานจากประเทศตนทาง  

เปนตน   

คณะทํางานชุดท่ีสอง ทําหนาท่ีรับผิดชอบการบังคับใชกฎหมาย การตรวจแรงงาน การอบรมเจาหนาท่ี

ตรวจแรงงาน ซ่ึงทําใหผูใชแรงงานและเครือขายแรงงานตางดาวไดรับประโยชนเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงการ

สนับสนุนและสงเสริมใหภาคเอกชน/ นายจาง นําแนวทางปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี Good Labour Practice (GLP) 

ไปใชในองคกร 

สําหรับการทํางานในคณะทํางานชุดท่ีสองนั้น สมาคมฯ ไดรวมกับองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 

และสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย (TFFA) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี ใหเกิด

ความนาเชื่อถือ รวมถึงการประชาสัมพันธผลการดําเนินการตอสาธารณะ มีกําหนดระยะเวลาโครงการเริ่มวันท่ี 1 

มกราคม 2561 – 30 ธันวาคม 2562 มีการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

การดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี ILO-GLP ในป 2561  

 -การพัฒนาคูมือ GLP และแบบฟอรมการติดตามใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย รวมกับกระทรวงแรงงาน 

 -การสรรหาผูเชี่ยวชาญเพ่ือดําเนินการติดตาม GLP ในสถานประกอบการ และเจาหนาท่ีประสานงาน

โครงการ และจัดทํารายงานประจําปในภาพรวมของอุตสาหกรรม 

 -ปรับข้ันตอนการติดตามผล ข้ันตอนการดําเนินการ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 -การผลักดันกลไกคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  

-การจัดอบรม GLP ใหกับสถานประกอบการ โดยเชิญผูซ้ือเขามารวมดวย 

-การใชกลไกการรับขอรองเรียน  

-การประเมินผลการดําเนินโครงการ GLP กับสมาชิก 

-การนํา GLP ไปใชติดตามกับหวงโซอุปทาน    

-การจัดประชุมรวมกับภาคประชาสังคม  

-การประชาสัมพันธการดําเนินการโครงการในรูปแบบตางๆ เชน นําเสนอเปนคลิป VDO  

 

ในป 2561 สมาคมฯ ไดทํา GLP Pre-Test Check list โดยสุมตัวแทนสมาชิกจํานวน 3 โรงงาน รวมกับท่ี

ปรึกษาโครงการ และเจาหนาท่ีประเมินจาก ILO เพ่ือใหมีความพรอมในการใชคูมือฉบับใหมในการติดตามสมาชิก

ในป 2562 

 

        
  ภาพประกอบ   ดานซาย : การเขาทาํ GLP Pre-Test Check list ที่โรงงานสมาชิก จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

         ดานกลาง : การเขาทาํ GLP Pre-Test Check list ที่โรงงานสมาชิก จ.สมทุรปราการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
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               ดานขวา : การเขาทาํ GLP Pre-Test Check list ที่โรงงานสมาชิก จ.สมทุรสาคร เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน 2561 

สรุป การดําเนินกิจกรรม GLP-ILO ในป 2562 นั้นทางสมาคมฯ จะนําขอชี้แนะจาก ILO ไปใชใน

อุตสาหกรรมทูนาและผลักดันใหถึงซับพลายเชนตอไป และมีการปรับประสิทธิภาพในการนํา GLP ไปปรับใชโดย

พัฒนาคูมือ วิธีการ แนวคําถาม การใชกลไกการรองเรียน และการใชคณะกรรมการสวัสดิการใหมีประสิทธิภาพอีก

ดวย  

 

- TTIA รวมประชุมคณะทํางานภายใตโครงการ Ship To Shore Right เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2561  

    
ภาพ การประชุมคณะทาํงานโครงการ Ship to Shore Right วันที่ 21 กุมภาพนัธ 2561 

 

- TTIA รวมงานเปดตัวขอคนพบงานวิจัยขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับแรงงานประมงและอาหารทะเลในประเทศ

ไทย และเขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการ Ship To Shore Right วันท่ี 7 มีนาคม 2561  

    
ภาพ การรวมงานเปดตัวขอคนพบงานวจิัยขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงานประมงและอาหารทะเลในประเทศไทย และ 

การประชุมคณะทํางานโครงการ Ship to Shore Right วันที่ 7 มีนาคม 2561 
 

- TTIA รวมประชุมคณะทํางานภายใต โครงการ Ship To Shore Right เ พ่ือพิจารณาการจัดตั้ ง

คณะกรรมการ GLP รวมปรับคูมือ และออกแบบ Check list ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 
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ภาพ การประชุมพิจารณาคูมือ GLP และการออก Check list วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561  

 

- TTIA รวมประชุมคณะทํางานรวม ดานกรอบงานดานกฎหมาย นโยบายและการกํากับดูแล และการ

เขาถึงบริการสนับสนุนแรงงานและเหยื่อของการทารุณแรงงานและ ดานการตรวจสอบดานแรงงาน การบังคับใช

และแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี ภายใตโครงการ Ship To Shore Right วันท่ี 17 กันยายน 2561 

    
ภาพ การประชุมคณะทาํงานโครงการ Ship to Shore Right วันที่ 17 กันยายน 2561  

 

  -สมาคมฯ ใหสัมภาษณเพ่ือถายทํา VDO ภายใตโครงการ Ship to Shore Rights ของ ILO ใน

ประเด็นเรื่อง การขจัดการใชแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมง เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2561  

  เลขาธิการสมาคมฯ ไดใหสัมภาษณขอมูลท่ีสําคัญ เชน การสงเสริมใหเกิดการใชแรงงานท่ีดีท้ังการให

สมาชิกปฏิบัติตาม Ethical Standard ซ่ึงมีประเด็นเรื่องการไมใชแรงงานบังคับ การไมเลือกปฏิบัติ และความเทา

เทียม และการสนับสนุนใหใชคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเปนชองทางเจรจาตอรองโดย

แรงงานขามชาติเขามามีสวนรวม, การสงเสริมใหสมาชิกนําแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี GLP ไปใชในสถานประกอบ

กิจการ, การทํางานรวมกับ NGOs สงเสริมใหมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกันเพ่ือใชคณะกรรมการสวัสดิการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมี NGOs เขามาใหคําแนะนําใหกับแรงงานขามชาติดวย 

 
ภาพ การใหสัมภาษณ ILO เร่ืองการขจดัการใชแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมง วันที่ 30 สิงหาคม 2561  
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สรุป ความรวมมือของสมาคมฯ กับ ILO ภายใต�โครงการต�อต�านรูปแบบการทํางานท่ีไม�เป�นท่ียอมรับใน

อุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล นั้นไดชวยพัฒนาภาพรวมดานแรงงานของอุตสาหกรรมทูนา ใหมีความ

นาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพท้ังการดําเนินการดาน GLP รวมถึงกลไกการรับขอรองเรียน และการใช

คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

นอกจากนี้ยังสงผลใหประเทศไทยใหความสําคัญดานการแกไขปญหาแรงงานจนมีการลงนามใหสัตยาบัน

พิธีสาร ฉบับท่ี 29 วาดวยแรงงานบังคับ และการอนุมัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติใหไทยลงสัตยาบันอนุสัญญา 

ฉบับท่ี 188 วาดวยการทํางานในภาคประมง อีกดวยซ่ึงเปนเปาหมายหลักอยางหนึ่งของโครงการ  

 

สวนท่ี 4. การสงเสริมหลักการ UN Human Right ตามหลักการวาระแหงชาติวาดวยสิทธิมนุษยชนรวม

ขับเคล่ือน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

จากมตคิณะรัฐมนตรีวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ประกาศใหเรื่อง“สิทธิมนุษยชน” เปนวาระแหงชาติ 

และตั้งใจรวมมือกับกลไกพิเศษของสหประชาชาติ จึงเชิญคณะทํางานสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

มาเยือนไทย เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันในการนํา UNGP Guiding Principles on Business and 

Human Rights ไปปฏิบัติ โดยมีหลักพ้ืนฐานของ UNGP ประกอบดวย 1) ปกปอง (Protect) เปนหนาท่ีของรัฐ 2) 

เคารพ (Respect) บริษัทเอกชนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศท่ีมีไวเพ่ือปกปองและ

สงเสริมสิทธิมนุษยชน และ 3) เยียวยา (Remedy) ผูเสียหายสามารถเขาถึงการเยียวยา โดยผานกระบวนการ

ยุติธรรมท่ีรัฐจัดให และบริษัทเอกชนมีความรับผิดชอบในระดับบริษัท ในการจัดใหมีกระบวนการปรึกษาหารือ 

-คณะทํางานสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกรุงเทพฯเยือนประเทศไทย เม่ือวันท่ี 4 

เมษายน 2561 (โดยการเชิญของรัฐบาลไทย ระหวางวันท่ี 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2561)  

        

ภาพประกอบ คณะทํางานสหประชาชาติวาดวยธุรกจิกับสิทธิมนุษยชนเยือนสภาหอการคาแหงประเทศไทย วันที่ 28 มนีาคม 2561 

 ในการมาเยือนไทยนั้นสมาคมฯ ไดเสนอขอมูลการดําเนินงานดานการปกปองสิทธิมนุษยชน ซ่ึงสมาคมได

ทํางานรวมกับทุกภาคสวน อาทิ ILO, NGOs, รัฐ, buyer โดยมีหลักการวารับฟงปญหาแลวนํามาพัฒนาปรับปรุง

แกไขรวมกัน โดย 4-5 ปท่ีผานมาไดทําครอบคลุมประเด็น Human Rights, due diligence และ complaint 

mechanism  

ซ่ึงวันท่ี 4 เมษายน 2561 คณะทํางานสหประชาชาติไดมีการแถลงการณสิ้นสุดการเยือนประเทศไทยโดย

คณะทํางานสหประชาชาติไดกลาวชื่นชมการดําเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทยดังนี้  

“....เรามีความยินดีกับการดาเนินการอยางเฉียบขาดของรัฐบาลในการกาหนดใหมีการจดทะเบียน

เรือประมงพาณิชยทุกลา มีระบบใหมในการควบคุมการแจงเรือเขา-ออกจากทาและการตรวจแรงงานท่ีรัดกุม
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เขมแข็งข้ึน และการเพ่ิมโทษปรับสาหรับการไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและประมง “นอกจากนี้ยังมีการดาเนิน

การโดยสมาคมอุตสาหกรรมท่ีนาโดยสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทยท่ีกาหนดใหสมาชิกตองรับหลักจรรยาบรรณ วา

ดวยการปฏิบัติดานแรงงานท่ีมีจริยธรรม รวมถึงการใหคาม่ันท่ีจะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานของผูจัดหาสินคา” หนวยงานรัฐและสมาคมธุรกิจยังไดเปดชองทางสาหรับการปรึกษาหารือกับสหภาพ

แรงงานและองคกรของแรงงานขามชาติอีกดวย…. 

เราสังเกตวาความเสี่ยงของการบังคับใชแรงงานและการคามนุษยยังปรากฏในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนใน

ประเทศไทยดวย เชน ภาคการเกษตรและการกอสราง ท่ีมีแรงงานขามชาติทางานเปนจานวนมาก เราจึงขอ

เรียกรองใหรัฐบาลนามาตรการท่ีใชกับภาคการประมงมาดาเนินการดูแลสภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอ่ืน 

และพิจารณากาหนดใหธุรกิจในภาคท่ีมีความเสี่ยงสูงใหทาการตรวจสอบและรายงานเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนตาม

หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ….” แถลงโดย Mr.Dante Pesce 
(ขอมูลเพ่ิมเติม http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22915&LangID=E)   

สมาคมฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยไดศึกษาแนวทางใน

การนําหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) มาดําเนินการเนนในขอ 28 – 30 ดังนี้ 

 

การรวมมือกับภาคสวนตางๆ ตามหลักการวาระแหงชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน เชน  

-เขารวมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ การขับเคล่ือนหลักการช้ีแนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจ

กับสิทธิมนุษยชนสูการพัฒนาอยางย่ังยืน  

เ ม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 เลขาธิการสมาคมฯ ไดรับเชิญเปนวิทยากรในชวงการแลกเปลี่ยน

ประสบการณเรื่อง "การนําหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไปใชในภาคธุรกิจ" ใน
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งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “การปฎิบัติตามหลักการชี้แนะฯ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอยางยั่งยืน” ณ รร.

ดุสิตธานี จัดข้ึนโดย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

 

      
 

ภาพประกอบ สมาคมฯ เขารวมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ การขับเคล่ือนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธรุกิจกับสิทธิมนษุยชนสูการ  

พัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 มถิุนายน 2561 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

-รวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิพากษรางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

(National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น 

จัดโดย กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561  มีหนวยงานท้ังภาครัฐ 

เอกชน และภาคประชาสังคมเขารวม  

 

       
ภาพประกอบ สมาคมฯ เขารวมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ การขับเคล่ือนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธรุกิจกับสิทธิมนษุยชนสูการ  

พัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 มถิุนายน 2561 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

-รวมประชุมกับองคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ OECD ภายใตโครงการ 

Fostering Responsible Business Conduct จัดโดย กระทรวงตางประเทศ  

วันท่ี 20 กันยายน 2561 OECD องคกรภายใตสหประชาชาติไดนําเสนอหลักการดําเนินธุรกิจดวยความ

รับผิดชอบ (Responsible Business Conduct - RBC) โดยเชิญภาคธุรกิจใหเขารวมประชุมในหลักการความ

รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม เชน การปฏิบัติตามหลักมนุษยชนของสหประชาชาติ การไมทําลายสิ่งแวดลอม การ

ปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม และตองการจะพัฒนาศักยภาพของหนวยงานภาคเอกชน โดยการปฏิบัติตาม

หลักการ UNGP  
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   ภาพประกอบ ประชุมกบัองคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกจิ OECD ภายใตโครงการ  Fostering Responsible Business 

Conduct จัดโดย กระทรวงตางประเทศ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 

-รวมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ การเขาถึงกระบวนการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ

ช้ีแนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 สมาคมฯ เขารวมการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง"การเขาถึงกระบวนการ

เยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน" ณ รร.อนันตรา ริ

เวอรไซด จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) 

วัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจในเรื่องหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

(UN Guiding Principles on Business and Human Rights) โดยเฉพาะการเขาถึงการเยียวยาใหเกิดผลในทาง

ปฏิบัติในประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพ ในงานดังกลาวเลขาธิการสมาคมฯ ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยาย

ในชวงบาย เรื่อง"กลไกกระบวนการรองทุกขท่ีไมใชกระบวนการยุติธรรมในการคุมครองและเยียวยา ท่ีมี

ประสิทธิภาพ (non-judicial mechanisms)" 

                        
ภาพประกอบ รวมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ การเขาถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธภิาพ ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับ

สิทธิมนุษยชน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ 

 
 -รวมประชุม UN HUMAN RIGHTS ณ นครเจนีวา สวิตเซอรแลนด 26-28 พฤศจิกายน 2561 จัด

โดยองคการสหประชาชาติ นครเจนีวา 

การประชุมในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชนินทร นายกสมาคมฯ ไดนําเสนอหัวขอ “Human rights-based 

sustainable fisheries: an experience from the Thai Tuna Industry” บนเวทีในงาน The seventh annual 

Forum on Business and Human Rights, โดยการเชิญของกระทรวงการตางประเทศ และไดนําเสนอผลงาน

ของสมาคมฯ ในการนําหลักการ UNGP ไปปรับใชในอุตสาหกรรมทูนาไทย   
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ภาพประกอบ ประชุม UN HUMAN RIGHTS ณ นครเจนีวา สวิตเซอรแลนด 26-28 พฤศจิกายน 2561  

 

สวนท่ี 5. ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ และ NGOs ดานแรงงาน 

5.1 การดําเนินการแกไขปญหาการคามนุษยรวมกับภาครัฐ 

ในการดําเนินการแกไขปญหาการคามนุษยระหวางสมาคมฯ กับภาครัฐ  สมาคมฯ ใหความรวมมือดาน

แรงงานกับภาครัฐท่ีเก่ียวของ ท้ัง โดยสมาคมเอง และผานทางสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย สมาพันธผูผลิตสินคาประมงไทย  หนวยงานภาครัฐสําคัญมี 8 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม โดยการเขารวมประชุมใหความเห็น

เก่ียวกับประเด็นและปญหาดานแรงงาน อาทิ เชน  

- TTIA รวมประชุมหารือระดับชาติสรางความรวมมือระดับภูมิภาคตอตานการคามนุษย  

 

      

- TTIA รวมประชุมคณะทํางานเพ่ือติดตามและรวบรวมขอมูลการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการ

ใชแรงงานเด็กแรงงานบังคับในกลุมสินคาประเภทกุงและปลา ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2561 จัดโดย

กรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน 

ภาพประกอบ การประชุมหารือระดับชาติสรางความรวมมือระดับภูมิภาคตอตานการคามนุษย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 จัดโดย กระทรวงแรงงาน  
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- TTIA รวมประชุมคณะทํางานดําเนินงานแนวปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดีสําหรับโรงงานแปรรูปใน

อุตสาหกรรมแปรรูปกุงและอาหารทะเลในประเทศไทย ครั้งท่ี 1 /2561 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 จัดโดยกรม

สวัสดิการคุมครองแรงงาน 

            

5.2 ความรวมมือกับองคการระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถิ่นฐาน (IOM)  

ป 2561 สมาคมฯ ไดเริ่มมีความรวมมือกับองคการระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถ่ินฐาน (IOM) เพ่ือ

สงเสริมใหสมาชิกนําหลักการการจัดหาแรงงานขามชาติอยางเปนธรรมตามหลักสากลไปพัฒนาตอในสถาน

ประกอบการของสมาชิก โดยมีความรวมมือและการหารือ ดังนี้ 

-สมาคมฯ ไดรวมประชุมกับองคการระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถ่ินฐาน เพ่ือหาแนวทางอบรมให

สมาชิกในเรื่องการจัดหาแรงงานขามชาติท่ีเปนธรรม วันท่ี 7 กันยายน 2561  

                            

ภาพประกอบ การประชุมคณะทํางานเพื่อติดตามและรวบรวมขอมูลการดําเนนิการปองกันและแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กแรงงานบังคับในกลุมสินคา

ประเภทกุงและปลา คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 จัดโดยกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน   

ภาพประกอบ การประชุมคณะทํางานดําเนินงานแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดีสําหรับโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปกุงและอาหารทะเลในประเทศไทย 

คร้ังที่ 1 /2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 จัดโดยกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน   

ภาพ การหารือเพื่อเตรียมอบรมเร่ือง การจัดหาแรงงานขามชาติที่เปนธรรม ใหกับสมาชิก TTIA วันที่ 7 กันยายน 2561  



รายงานการดําเนินการของอุตสาหกรรมทูนาไทย ในป 2561 เพ่ือตอตานการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการคามนุษย  16 | 19 

-สมาคมฯ และองคการระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถ่ินฐานรวมกันจัดโครงการอบรม “การจัดหา

แรงงานขามชาติท่ีเปนธรรม” วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 จัดท่ีสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทย 

                            

สรุป การอบรมการจัดหาแรงงานขามชาติท่ีเปนธรรม ไดมีการนําเสนอมุมมองตามหลักสากลเรื่องความ

รับผิดชอบดานคาใชจายในการนําเขาแรงงานขามชาติเพ่ือมาทํางานในประเทศไทย และการใหความสําคัญถึง

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในประเทศตนทางของแรงงาน โดยภายหลังความรวมมือการจัดอบรมการจัดหาแรงงานขามชาติ

ท่ีเปนธรรม ทาง IOM ไดเสนอโครงการประเมินบริษัทจัดหางานท่ีเปนธรรม เพ่ือสงเสริมความโปรงใสในกิจการ

จัดหางานระหวางประเทศ และสนับสนุนหลักการใหผูวาจางรับผิดชอบคาใชจาย (International Recruitment 

Integrity System:IRIS) ซ่ึงหากมีสมาชิกใหความสนใจก็สามารถเขารวมโครงการไดตั้งแตป 2562 นี้เปนตนไป 

-รวมประชุม ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพ่ือขจัดการคามนุษยและแรงงานบังคับในกลุม

ชาวประมง ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย 26-29 พฤศจิกายน 2561 จัดโดย ILO จาการตา 

 เลขาธิการสมาคมฯ ไดรับเชิญข้ึนเวทีเสวนาในประเด็นเรื่อง ความเปลี่ยนแปลง 5 ป ท่ีผานมากับประเด็น

การคามนุษย ซ่ึงไดใหขอมูลการดําเนินการของสมาคมฯ ท่ีมีการนําทูนาเขารอยละ 95 และสงออกถึงรอยละ 98 

และอุตสาหกรรมทูนาใชปลาท่ีจับจากเรือใหญจึงไมพบปญหาการคามนุษย  

 โดยใน 5 ปนี้สมาคมฯ ไดกําหนดหลัก Ethical Standard 8 ขอ เพ่ือใหสมาชิกปฏิบัติตามดานแรงงาน

อาทิ ไมใชแรงงานเด็ก ไมใชแรงงานบังคับ ไมมีการเลือกปฏิบัติ และการสนับสนุนใหสมาชิกนําแนวปฏิบัติดาน

แรงงานท่ีดีไปปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยมีความรวมมือกับ ILO และ NGOs ในการดําเนินการสงเสริมให

นําไปใชกับหวงโซของแตละบริษัท  

 นอกจากนี้มีการสงเสริมใหสมาชิกผลักดันใชคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ไปใชอยาง

มีประสิทธิภาพและมีแรงงานขามชาติเขารวมดวยเพ่ือใหสอดรับกับหลักการเสรีภาพในการสมาคม    

   
ภาพ ประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อขจัดการคามนุษยและแรงงานบังคับในกลุมชาวประมง ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย 26-29 

พฤศจิกายน 2561 

ภาพ การจัดอบรมการจัดหาแรงงานขามชาติที่เปนธรรม วันที ่14 ธันวาคม 2561 
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5.3 การดําเนินการรวมกันกับองคกรไมแสวงหากําไร  

  สมาคมฯ ไดทํางานรวมกับกลุม NGOs ซ่ึงมีสวนในการทําใหอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาดานจริยธรรมตอ

แรงงาน เชน การนําเอาขอรองเรียน ปญหาตางๆ หรือขอแนะนําท่ีไดรับ มาปรับปรุง การประชุมหารือแลกเปลี่ยน

ความเห็นรวมกัน อาทิเชน เครือขายสิทธิแรงงานขามชาติ (Migrant Worker Rights Network: MWRN) องคการ 

PLAN International Thailand และเครือขายองคกรดานประชากรขามชาติ (Migrant Working Group: MWG) 

โดยมีความรวมมือในป 2561 ดังนี้        
 

 5.3.1 โครงการอบรม BSCI โดยทุนสนับสนุนจาก KESKO  

 ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2559 สมาคมฯ ไดรวมกับองคการ PLAN International Thailand จัดโครงการ

อบรม BSCI (The Business Social Compliance Initiative) ใหกับสมาชิกสมาคมฯ ซ่ึงไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจาก KESKO ประเทศฟนแลนด จํานวน 2 ลานบาท จุดประสงคเพ่ือสงเสริมดาน Supply Chain 

Engagement โดยไดมีการจัดอบรมใหกับสมาชิกในป 2560 ไปแลว 4 ครั้งและในป 2561 สมาคมฯ ไดจัดอบรม

ใหกับสมาชิก 1 ครั้ง เพ่ือเปนการติวเขมสําหรับการตรวจประเมินเปนรายบริษัท  และสรุปปดโครงการกับทาง 

KESKO ในเดือนมีนาคม 2561 ท่ีผานมา 
 

        
 

ภาพ การอบรม BSCI คร้ังที่ 5 โดยทุนจาก KESKO เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ 2561 
 

   5.3.2 การเขารวมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพ่ือการขับเคล่ือนเชิงนโยบายดานสิทธิเด็ก

ขามชาติ จัดโดย PLAN International Thailand 

  ในป 2561 สมาคมฯ ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนเชิงนโยบายดานสิทธิเด็ก

ขามชาติ รวมกับองคการแพลน โดยมีองคการและ NGOs อ่ืนๆ เขารวมอีก เชน ILO / LPN/ Friend 

international /Rapid Asia/ MWG เพ่ือระดมความเห็น ในการพัฒนากลไกความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ  

ในการสงเสริมเด็กและเยาวชนขามชาติใหไดรับการศึกษาและเขาถึงสิทธิ ท่ีมากข้ึนภายใตชื่อกลุม "Change for 

Migrant Child and Youth Coalition" (CMCY)  
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ภาพประกอบ สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพื่อการขับเคล่ือนเชิงนโยบายดานสิทธิเด็กขามชาติ วันที่ 18 มีนาคม 2561 

 5.3.3 การประชุมรวมกับ MWRN เพ่ือจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกัน   

ในเดือนมกราคม 2561 สมาคมฯ ไดรวมกับเครือขายเพ่ือสิทธิแรงงานขามชาติ (MWRN) เพ่ือจัดสัมมนา

เชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ โดยแรงงานขามชาติมีสวนรวม 

ซ่ึงเปนการจัดรวมกันครั้งท่ี 4 เรื่อง “การสงเสริมคณะกรรมการสวัสดิการใหเปนท่ียอมรับของแรงงานขามชาติ” 

Promoting Welfare Committee to be Accepted by Migrant Workers  

 แนวทางการจัดสัมมนาครั้งนี้ไดนํามาจาก ผลการจัดกิจกรรม TTIA GLP Visit ป 2560 โดยภาพรวมการ

เก็บขอมูลจากตัวแทนฝายลูกจางท่ีถูกสุมสัมภาษณนั้นพบวา หัวขอท่ีแรงงานมีความเขาใจนอยท่ีสุดคือ การทํา

หนาท่ีของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ดังนั้น การจัดสัมมนาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สงเสริมใหคณะกรรมการสวัสดิการฯ เปนท่ียอมรับของแรงงานขามชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับขอรองเรียน 

ขอเสนอ  และการนําเสนอบทบาทเพ่ือใหแรงงานขามชาติเห็นคุณคา โดยจัดข้ึนในเดือนมกราคม 2561 

    

            
 

     

 

  5.3.4 การสงเสริมการรับขอรองเรียนรวมกับภาคประชาสังคม โดยสนับสนุนจัดตั้งศูนย Fisherman 

Center รวมกับมูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) 

   สมาคมฯ ไดสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนยลูกเรือประมง  Fisherman Center ซ่ึงดําเนินการโดยมูลนิธิ

เครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) โดยศูนยลูกเรือประมง Fisherman Center นั้นจะทําหนาท่ีเปน

ศูนยกลางการเฝาระวังและปองกันปญหาการคามนุษยทางดานแรงงานในภาคการประมงท่ีดําเนินการโดยภาค

ประชาสังคม โดยมีลักษณะการดําเนินงาน เชน การรับเรื่องของทุกภาคอุตสาหกรรม / ทุกประเภท ผานหลาย

ชองทาง เชน Facebook / Tel / แรงงานมาพบดวยตนเอง / ไปหาแรงงานถึงท่ี / สอบถามปญหาท่ีพบ / บันทึก

ภาพประกอบ การหารือเพื่อเตรียมการจัดสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ 4 (Social Dialogue) 

 

ภาพประกอบ การจัดงานสัมมนาเชิงปฏบิัติการคร้ังที่ 4 (Social Dialogue) 

เร่ือง “การสงเสริมคณะกรรมการสวัสดิการใหเปนที่ยอมรับของแรงงานขาม

ชาติ” วันท่ี 19 มกราคม 2561 

 



รายงานการดําเนินการของอุตสาหกรรมทูนาไทย ในป 2561 เพ่ือตอตานการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการคามนุษย  19 | 19 

ใหปากคํา / ลงลายมือชื่อเพ่ือเปนหลักฐานจากแรงงาน / นําเรื่องสงหนวยงานรัฐ หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ

ดําเนินการตอ และติดตามเรื่องใหจนจบเคสท้ังหมด  

  โครงการนี้ในอนาคตตองการขยายพ้ืนท่ีจัดตั้งศูนยใหครบ 22 จังหวัดชายฝงทะเลและบริเวณท่ีมีการจัดตั้ง

ศูนย PIPO ท้ังหมด 

  

      
ภาพประกอบ เจาหนาที่สมาคมฯ เขาเยีย่มชมศูนยลูกเรือประมง  Fisherman Center เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 
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