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รายงานการดำเนินการดานแรงงาน  

ค.ศ. 2017-2019 

 
 

สมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทยเริ่มกอตั้งเม่ือป ค.ศ.2013 วัตถุประสงคเพ่ือใหสมาคมฯ สนับสนุนธุรกิจ

อุตสาหกรรมทูนาโดยผานการดำเนินการตามนโยบายของสมาคมฯ 4 เสาหลักคือ ความปลอดภัยอาหาร การ

ตรวจสอบยอนกลับ การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน จริยธรรมดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน เพ่ือใหเกิดการยอมรับ

ในเวทีการเจรจาการคาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  

 

 

จัดทำรายงานโดย สมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทย  

เลขท่ี 163 อาคารรชัตภาคย ช้ัน 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110  

   โทรศัพท: +66 2 258 0317-8  โทรสาร: +66 2 258 0319 

   อีเมล: ttia@thaituna.org  , เว็ปไซต: www.thaituna.org  

mailto:ttia@thaituna.org
http://www.thaituna.org/
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ตาราง สรุปผลการดำเนินการดานแรงงานของสมาคมฯ ตั้งแต ค.ศ.2013-2019 และในอนาคต  
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สมาคมฯ ดำเนินการตามหลักจริยธรรมดานแรงงานอยางตอเนื่อง โดยอุตสาหกรรมทูนานั้น ไมมีการใช

แรงงานบังคับและแรงงานทาสในกระบวนการผลิต อีกท้ังยังมุงม่ันสงเสริมใหหวงโซการผลิตดำเนินการดาน

แรงงานในทิศทางท่ีสอดคลองกับหลักการของสมาคมดวย  

ขอมูลการดำเนินการดานแรงงานของสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทยนำเสนอ 8 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การกำหนดหลักเกณฑการสมัครสมาชิก 

สวนท่ี 2 การติดตามการดำเนินการดานแรงงานท่ีดีกับสมาชิกผานแนวปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดี  

สวนท่ี 3 การสงเสริมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

สวนท่ี 4 ความรวมมือกับองคกรตางๆ UN / ILO / ภาครัฐ / ภาคประชาสังคม  

สวนท่ี 5 การสงเสริมใหซับพลายเชนดำเนินการดานแรงงานอยางมีจริยธรรม  

สวนท่ี 6 การสงเสริมหลักการ UN Human Rights ตามหลักการวาระแหงชาติวาดวยสิทธิมนุษยชนรวม

ขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สวนท่ี 7 การสงเสริมหลักการจริยธรรมในการจัดหาแรงงาน  

สวนท่ี 8 ศึกษาหลักการ อนุสัญญา C188 วาดวยคุมครองการทำงานและสภาพความเปนอยูของแรงงาน

บนเรือประมง เพ่ือใหสมาชิกนำไปผลักดันกับซับพลายเชน  

ติดตามกฎหมายดานแรงงานและอนุสัญญาตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับอุตสาหกรรมโดยมีการสื่อสารให

สมาชิกรับทราบเพ่ือนำไปปฏิบัติตอไป  
 
สวนท่ี 1 การกำหนดหลักเกณฑการสมัครสมาชิก 

สมาคมฯ ไดกำหนดหลักจริยธรรมการปฏิบัติตอแรงงาน สำหรับการเขาเปนสมาชิกของสมาคม

อุตสาหกรรมทูนาไทย ผูบริหารสูงสุดของบริษัทสมาชิกตองยื่นหนังสือยืนยันการประกาศเจตนารมณวายินดีปฏิบัติ

ตามนโยบายดานจริยธรรมตอแรงงาน (Ethical Code of Conduct) 8 ขอ อางอิงตามกฎหมายแรงงานไทย ดังนี้  

1. ไมใชแรงงานเด็ก (No Child Labour)  

2. ไมใชแรงงานบังคับ (No Forced and Compulsory Labour)  

3. ไมเลือกปฏิบัติ (No Discrimination)  

4. เสรีภาพในการสมาคมและสิทธใินการรวมเจรจาตอรอง (Freedom of Association and Right to 

Collective Bargaining)  

5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety)  

6. การปฏิบัติตามวินัย (Disciplinary Practices) ไมลงโทษทำรายรายกายจิตใจ หรือหักเงินคาจาง 

7. คาตอบแทน (Remuneration) คาจางเหมาะสมตามกฎหมายไทย 

8. สวัสดิการและสิทธิประโยชน (Welfare and Benefit)  

*สมาคมฯ ไดเผยแพรนโยบายดานจริยธรรมในการปฏิบัติตอแรงงาน (Ethical Code of Conduct) 

8 ขอ ในเว็บไซต http://www.thaituna.org/home/download/ethical-standard/Ethical%20Standard%20Edit2018%20.pdf 
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การกำหนดระเบียบเพ่ิมเติมกับสมาชิก TTIA  

ป 2016 สมาคมฯ ไดกำหนดระเบียบใหสมาชิก ตองไดรับการตรวจรับรอง Dolphin Safe Program จาก 

Earth Island Institute (EII) เพื่อปกปองระบบนิเวศทางทะเล และกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการรับสมัคร โดย

สมาชิกตองใหความรวมมือในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดานแรงงานที่ดี Good Labour Practice (GLP) 

เพ่ือควบคุมใหสมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานสากลและมีความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้ 

1. บริษัทฯตองมีหนังสือยืนยันการประกาศเจตนารมณในการเขาเปนสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมทูนา

ไทยวาบริษัทฯ ยินดีสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมฯ ดังนี้ 

    1.1 นโยบายดานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) 

    1.2 นโยบายดานการตอตานการทำประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และ

นโยบายการทำประมงอยางยั่งยืน (IUU Fishing Policy and Sustainability Policy)  

    1.3 นโยบายดานจริยธรรมในการปฏิบัติตอแรงงาน (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) จากภาครัฐ หรือ องคกรเอกชนท่ีไดรับการรับรอง  

4. สมาชิกสามัญและวิสามัญประเภทโรงงานตองรวมมือดำเนินการตามแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีด ี

 Good Labour Practice (GLP) โดยเจาหนาท่ีสมาคมฯ จะไป Visit อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 5. สมาชิกวิสามัญ ประเภทที่มีการคาสินคาทูนา ตองใหคำมั่นวาจะตองซื้อผลิตภัณฑทูนาจากสมาชิก

สามัญของสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทยเทานั้น และจะตองแสดงเอกสารอื่นใด ที่สามารถยืนยันไดวาการสั่งซ้ือ

ดังกลาว ไดจัดซื้อจากสมาชิกสามัญของสมาคมฯ จริง มอบใหแกเจาหนาที่สมาคมฯ เพื่อการตรวจสอบดูแล เม่ือ

เจาหนาท่ีรองขอ โดยไมชักชา 

 6. สมาชิกสามัญและวิสามัญจะตองปฏิบัติตามนโยบาย และมติอ่ืนใด ท้ังท่ีไดมีอยูและจะออกมาใน

ภายหลัง เพ่ือประโยชนของอุตสาหกรรมทูนาไทย อยางเครงครัด 
 
สวนท่ี 2 การติดตามสมาชิกผานแนวปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดี (GLP Visit)   

สมาคมฯ ไดดำเนินการติดตามแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี อยางตอเนื่อง โดยเริ่มป 2013 รวมกับองคการ

แรงงานระหวางประเทศ และสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย ภายหลังโครงการสิ้นสุดลงเม่ือป 2015 สมาคมฯ ได

จัดกิจกรรม TTIA GLP Visit ใหกับสมาชิก ตั้งแตป 2016 เปนตนมา เพ่ือสนับสนุนใหสมาชิกดำเนินการปฏิบัติดาน

แรงงานท่ีดีตามหลักการสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางนายจางและลูกจาง และเปนการติดตามผลการนำ GLP 

ไปใช ตลอดจนเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่อง GLP ใหกับสมาชิกใหมดวย    

  การจัดกิจกรรม TTIA GLP Visit  

ป 2018 สมาคมฯ ไดปรับคูมือการติดตามผลการดำเนินการ โดยใชคูมือฉบับใหมท่ีออกแบบรวมกับ

องคการแรงงานระหวางประเทศ กรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน ภายใตการสนับสนุนจากโครงการ Ship to 

Shore Rights ซ่ึงจะนำคูมือฉบับใหมมาใชกับสมาชิกในป 2019 มีข้ันตอนดำเนินการ GLP Visit ดังนี้  
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- สมาคมฯ จัดกิจกรรม GLP Visit กับสมาชิกอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใชคูมือ GLP Visit และใชผล 

TTIA GLP Visit จากครั้งกอนๆ ติดตามผล   

- เขาเยี่ยมชมโรงงาน และไลนการผลิตของสมาชิก และสัมภาษณตัวแทนฝายนายจาง และสุมตัวแทน

ฝายลูกจางเพื่อเก็บขอมูล การบริหารจัดการและวงจรชีวิตของลูกจาง ตามหลัก GLP กฎหมายแรงงาน และ

การทำงานของคณะกรรมการสวัสดิการฯ และขอเอกสาร หลักฐานเพ่ิมเติม ประกอบการพิจารณา  

- จัดทำรายงานสรปุรายบริษัท และรายงานประจำปภาพรวมอุตสาหกรรมเผยแพรสูสาธารณะ 

ในป 2019 สมาคมฯ ไดเริ่มกำหนดแนวทางการนำหลักการ GLP สงเสริมถึงซับพลายเชนของสมาชิก โดย

จะเริ่มมีการจัดอบรมเพ่ือใหซับพลายเชนใหความสำคัญกับแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีดีชวงปลายป 2019 เปนตนไป 
 

สวนท่ี 3 การสงเสริมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

สมาคมฯ ไดรวมกับเครือขายเพ่ือสิทธิแรงงานขามชาติ (MWRN) และกรมสวัสดิการคุมครองแรงงานเพ่ือ

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ โดยแรงงานขามชาติ

มีสวนรวม มีการจัดรวมกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือมุงหวังใหภาคอุตสาหกรรมและแรงงานรวมถึงแรงงานขาม

ชาติใหความสำคัญกับการใชคณะกรรมการสวัสดิการเปนเครื่องมือในการเจรจาตอรองอยางมีประสิทธิภาพ

สม่ำเสมอ ซ่ึงปลายป 2019 สมาคมฯ จะดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติสงเสริมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งท่ี 5  

            
 

     

สวนท่ี 4 ความรวมมือกับองคกรตางๆ UN / ILO / ภาครัฐ / ภาคประชาสังคม  

ความรวมมือกับองคกรตางๆ UN / ILO 

การเขารวมโครงการ “Ship to Shore Rights”  

สมาคมฯ ไดเขารวมโครงการตอตานรูปแบบการทำงานที่ไมเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและ

อาหารทะเล หรือเรียกชื่อยอวา “Ship to Shore Right” ตั้งแตป 2016 โครงการนี้เกิดจากความรวมมือระหวาง

กระทรวงแรงงาน และองคการแรงงานระหวางประเทศ สนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป  

สำหรับการทำงานสมาคมฯ ไดรวมกับองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และสมาคมอาหารแชเยือก

แข็งไทย (TFFA) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม GLP ใหเกิดความนาเชื่อถือ รวมถึงการประชาสัมพันธผลการ

ดำเนินการตอสาธารณะ มีกำหนดระยะเวลาโครงการเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2017 – 30 ธันวาคม 2019 มีการ

ดำเนินการท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 

 

ภาพประกอบ การหารือเพื่อเตรียมการจัดสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ คร้ังที่ 4 (Social Dialogue) 

 

ภาพประกอบ งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 4 (Social Dialogue) เร่ือง “การสงเสริม

คณะกรรมการสวัสดิการใหเปนทีย่อมรับของแรงงานขามชาติ” วันที่ 19 มกราคม 2018 
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การดำเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี ILO-GLP  

 -การพัฒนาคูมือ GLP และแบบการติดตามใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย รวมกับกระทรวงแรงงาน 

 -สรรหาผูเชี่ยวชาญติดตาม GLP ในสถานประกอบการ และจัดทำรายงานประจำปภาพรวมอุตสาหกรรม 

 -ปรับข้ันตอนการติดตามผล ข้ันตอนการดำเนินการ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 -การผลักดันกลไกคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  

-การจัดอบรม GLP ใหกับสถานประกอบการ โดยเชิญผูซ้ือเขามารวมดวย 

-การใชกลไกการรับขอรองเรียน และการประเมินผลโครงการ GLP กับสมาชิก 

-การนำ GLP ไปใชติดตามกับหวงโซอุปทาน    

-การประชาสมัพันธการดำเนินการโครงการในรูปแบบตาง ๆ เชน นำเสนอเปนคลิป VDO  

-การสรางความรวมมือคณะกรรมการไตรภาคีโดยมี (สมาคมฯ /ภาครัฐ /ภาคประชาสังคม)   

ป 2018 สมาคมฯ ไดทำ GLP Pre-Test Check list โดยสุมตัวแทนสมาชิก 3 โรงงาน รวมกับท่ีปรึกษา

โครงการ และเจาหนาท่ีจาก ILO เพ่ือใหมีความพรอมในการใชคูมือฉบับใหมในการติดตามสมาชิกในป 2019 

        
  ภาพประกอบ   ดานซาย : การเขาทำ GLP Pre-Test Check list ที่โรงงานสมาชิก จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2018 

         ดานกลาง : การเขาทำ GLP Pre-Test Check list ที่โรงงานสมาชิก จ.สมทุรปราการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2018 

               ดานขวา : การเขาทำ GLP Pre-Test Check list ที่โรงงานสมาชิก จ.สมทุรสาคร เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน 2018 

ป 2019 สมาคมฯ ไดจัดอบรมกับสมาชิกจำนวน 2 ครั้ง ในการนำคูมือ GLP ฉบับใหมมาใชติดตามกับ

สมาชิก และ Visit สมาชิกโดยมี ท่ีปรึกษาสมาคม และเจาหนาท่ี ILO เขาสุมสังเกตการณดำเนินการดวย  
 

  

 

 

 

 

ภาพประกอบ   ดานซาย :  จัดอบรม GLP วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2019 จ.สมุทรสาคร  

      ดานกลาง : จัดอบรม GLP ทางใต วันที่ 17-18 มิถุนายน 2019 จ.สงขลา  

             ดานขวา :   การเขาทำ TTIA GLP Visit กับสมาชิกทางใต โดยมีเจาหนาที่จาก ILO รวมสังเกตการณ วันที่ 19 มถิุนายน 2019  

การเขารวมประชุมคณะทำงาน และคณะกำกับโครงการ Ship To Shore Rights  

    
ภาพ การประชุมคณะทำงานรวมโครงการ Ship to Shore Right วันที ่30 กันยายน 2019 

คู่มือ GLP ฉบบัใหม่ที ่TTIA ออกแบบร่วมกบั ILO   
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การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี GLP  

 

 

 

 

 
ภาพ การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี GLP วันที่ 24 ก.ค.2019               

รวมประชุม ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพ่ือขจัดการคามนุษยและแรงงานบังคับในกลุมชาวประมง 

จัดโดย ILO จาการตา Sea forum For Fisher   

 ตั้งแตป 2018 สมาคมฯ ไดเขารวมโครงการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อขจัดการคามนุษย

และแรงงานบังคับในกลุมชาวประมง โดยสมาคมฯ ไดใหขอมูลถึงหลัก Ethical Standard 8 ขอ เพื่อใหสมาชิก

ปฏิบัติตามดานแรงงานอาทิ ไมใชแรงงานเด็ก ไมใชแรงงานบังคับ ไมมีการเลือกปฏิบัติ และการสนับสนุนใหสมาชิก

นำแนวปฏิบัติดานแรงงานที่ดีไปปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยมีความรวมมือกับ ILO และ CSOs ในการ

ดำเนินการสงเสริมใหนำไปใชกับหวงโซของแตละบริษัท  

 นอกจากนี้มีการสงเสริมใหสมาชิกผลักดันใชคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ไปใชอยาง

มีประสิทธิภาพและมีแรงงานขามชาติเขารวมดวยเพ่ือใหสอดรับกับหลักการเสรีภาพในการสมาคม    

   
ภาพ ประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อขจัดการคามนุษยและแรงงานบังคับในกลุมชาวประมง ณ อินโดนีเซีย 26-29 พย. 2018  

 

 

 

       

            ภาพ รวมประชุม Teleconference  28 มี.ค.2019                    ภาพ รวมประชุม Sea Forum For Fishers ณ ฟลิปฟนส 1 ส.ค.2019 

 

           

 

 

ภาพ รวมประชุม Sea Forum Fisher 25-26 ก.ย.2019 
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ความรวมมือกับภาครัฐ 

สมาคมฯ ใหความรวมมือดานแรงงานกับภาครัฐที ่เกี ่ยวของ ทั ้ง โดยสมาคมเอง และผานทางสภา

หอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาพันธผูผลิตสินคาประมงไทย  หนวยงานภาครัฐ

สำคัญมี 8 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง

ยุติธรรม โดยการเขารวมประชุมใหความเห็นเก่ียวกับประเด็นและปญหาดานแรงงาน  

      

 

                           

 

 

 

         

 

  ความรวมมือกับภาคประชาสังคม  

  การเขารวมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือการขับเคล่ือนเชิงนโยบายดานสิทธิเด็กขามชาติ 

จัดโดย PLAN International Thailand 

  ป 2018 สมาคมฯ ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพ่ือขับเคลื่อนเชิงนโยบายดานสิทธิเด็กขาม

ชาติ รวมกับองคการแพลน โดยมีองคการและ CSOs อื่นๆ เขารวมอีก เชน ILO / LPN/ Friend international 

/Rapid Asia/ MWG เพื่อระดมความเห็น ในการพัฒนากลไกความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ  ในการสงเสริม

เด็กและเยาวชนขามชาติใหไดรับการศึกษาและเขาถึงสิทธิ ที่มากขึ้นภายใตชื่อกลุม "Change for Migrant Child 

and Youth Coalition" (CMCY)  

       
ภาพประกอบ สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อการขับเคล่ือนเชิงนโยบายดานสิทธิเด็กขามชาติ วันที่ 18 มีนาคม 2018 

ภาพประกอบ การประชุมหารือระดับชาติสรางความรวมมือระดับภูมิภาคตอตานการคามนุษย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2018 จัดโดย กระทรวงแรงงาน  

ภาพประกอบ การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมขอมูลการดำเนนิการปองกันและแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กแรงงานบังคับในกลุมสินคา

ประเภทกุงและปลา คร้ังที่ 1/2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน   
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การสงเสริมการรับขอรองเรียนรวมกับภาคประชาสังคม โดยสนับสนุนจัดตั้งศูนย Fisherman Center 

รวมกับมูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) 

  ป 2018 สมาคมฯ สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนยลูกเรือประมง Fisherman Center ดำเนินการโดยมูลนิธิ

เครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) โดยศูนยลูกเรือประมง Fisherman Center จะเปนศูนยกลางการ

เฝาระวังและปองกันปญหาการคามนุษยทางดานแรงงานในภาคการประมงมีลักษณะการดำเนินงาน เชน การรับ

เรื่องของทุกภาคอุตสาหกรรม / ทุกประเภท ผานหลายชองทาง เชน Facebook / Tel / แรงงานมาพบดวย

ตนเอง / ไปหาแรงงานถึงท่ี / สอบถามปญหาท่ีพบ / บันทึกใหปากคำ / ลงลายมือชื่อเพ่ือเปนหลักฐานจาก

แรงงาน / ประสานเรื่องรองเรียนกับหนวยงานรัฐ  

       

 

 

 

 
ภาพประกอบ เจาหนาที่สมาคมฯ เขาเยีย่มชมศูนยลูกเรือประมง  Fisherman Center เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2018 

รวมกับสมาพันธผูผลิตสินคาประมงไทย  

  ป 2019 สมาคมฯ ไดรวมกับ สมาพันธผูผลิตสินคาประมงไทย ไดเดินทางไปบริจาคของอุปโภคและบริโภค 

และทุนการศึกษาใหกับ เด็กกำพรา ท่ีวัดสระแกว จังหวัดอางทอง  
 

 

    

 

ภาพประกอบ สมาพันธผูผลิตสินคาประมงไทย บริจาคของอุปโภคบริโภคและทนุการศึกษาใหเด็กกำพราที่วัดสระแกว จ.อางทอง 14 กันยายน 2018 

สวนท่ี 5 การสงเสริมใหซับพลายเชนดำเนินการดานแรงงานอยางมีจริยธรรม  

โครงการอบรม BSCI โดยทุนสนับสนุนจาก KESKO  

 ตั้งแต 2016-2018 สมาคมฯ ไดรวมกับองคการ PLAN International Thailand จัดโครงการอบรม BSCI 

(The Business Social Compliance Initiative) ใหกับสมาชิกสมาคมฯ ซึ ่งไดร ับงบประมาณสนับสนุนจาก 

KESKO ประเทศฟนแลนด จำนวน 2 ลานบาท จุดประสงคเพ่ือสงเสริมดาน Supply Chain Engagement โดยได

มีการจัดอบรมใหกับสมาชิกในป 2017 ไปแลว 4 ครั้งและในป 2018 สมาคมฯ ไดจัดอบรมใหกับสมาชิก 1 ครั้ง 

เพ่ือติวเขมสำหรับตรวจประเมินรายบริษัท และสรุปปดโครงการเดือนมีนาคม 2018 ท่ีผานมา 
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ภาพ การอบรม BSCI คร้ังที่ 5 โดยทุนจาก KESKO เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ 2018 

รวมเสวนาในงาน From Net to Napkin จากอวนสูปาก การจางงานท่ีเปนธรรมในอุตสาหกรรมประมงไทย 

           

 

 

 

 
ภาพ รวมเสวนาในงาน From Net to Napkin วันที่ 29 มิถุนายน 2019 

สวนท่ี 6 การสงเสริมหลักการ UN Human Rights ตามหลักการวาระแหงชาติวาดวยสิทธิมนุษยชนรวม

ขับเคล่ือน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

จากมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2017 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 2018 (โดยการเชิญของรัฐบาลไทย ระหวางวันท่ี 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2018)  

        

 

 

ภาพประกอบ คณะทำงานสหประชาชาติวาดวยธุรกจิกับสิทธิมนุษยชนเยือนสภาหอการคาแหงประเทศไทย วันที่ 28 มนีาคม 2018 

 การมาเยือนไทยนั้นสมาคมฯ ไดเสนอขอมูลการดำเนินงานดานการปกปองสิทธิมนุษยชน ซ่ึงสมาคม

ทำงานรวมกับทุกภาคสวน อาทิ ILO, CSOs, รัฐ, buyer โดยมีหลักการรับฟงปญหาแลวนำมาพัฒนาปรับปรุงโดย 

4-5 ปท่ีผานมาไดทำครอบคลุมประเด็น Human Rights, due diligence และ complaint mechanism  
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ซ่ึงวันท่ี 4 เมษายน 2018 คณะทำงานสหประชาชาติไดมีการแถลงการณสิ้นสุดการเยือนประเทศไทยโดย

คณะทำงานสหประชาชาติไดกลาวชื่นชมการดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทยอีกดวย 
(ขอมูลอางอิงเพ่ิมเตมิ http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22915&LangID=E)   
  
การรวมมือกับภาคสวนตางๆ ตามหลักการวาระแหงชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน เชน  

-เขารวมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจ

กับสิทธิมนุษยชนสูการพัฒนาอยางย่ังยืน  

      
 

 

 

ภาพประกอบ สมาคมฯ เขารวมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ การขับเคล่ือนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธรุกิจกับสิทธิมนษุยชนสูการ  

พัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 มถิุนายน 2018 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 

      ภาพประกอบ ประชุมกับองคการเพื ่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ OECD ภายใตโครงการ  Fostering 

Responsible Business Conduct จัดโดย กระทรวงตางประเทศ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2018 

                                
ภาพประกอบ รวมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ การเขาถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธภิาพ ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับ

สิทธิมนุษยชน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2018 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ 

 -รวมประชุม UN HUMAN RIGHTS ณ นครเจนีวา สวิตเซอรแลนด 26-28 พฤศจิกายน 2018 จัด

โดยองคการสหประชาชาติ นครเจนีวา 

  การประชุมในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2018 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 และไดนำเสนอ

ผลงานของสมาคมฯ ในการนำหลักการ UNGP ไปปรับใชในอุตสาหกรรมทูนาไทย   
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ภาพประกอบ ประชุม UN HUMAN RIGHTS ณ นครเจนีวา สวิตเซอรแลนด 26-28 พฤศจิกายน 2018  

-รวมการประชุมระหวางประเทศ และรวมเปน speaker ในงาน "การดำเนนิธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบและ

เคารพสิทธิมนุษยชน (Responsible Buisiness and Rights Forum) 

 

 

 

 ภาพประกอบ ประชุมระหวางประเทศ และรวมเปน speaker ในงาน "การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน (Responsible 

Buisiness and Rights Forum) 12-13 มิถุนายน 2019 ท่ี  UN ประเทศไทย  

 
-ความรวมมือกับ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

กันยายน 2019 สมาคมฯ ไดจัดอบรมใหกับสมาชิกเรื่องหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนโดยมี

คุณ นรีลักษณ แพไชยภูมิ ผูอำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ กรมคุมครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวง

ยุติธรรม เปนวิทยากร 

     
ภาพ TTIA เชิญกรมคุมครองสิทธิเสรีภาพมาบรรยายเร่ือง หลักธุรกิจกับสิทธิมนษุยชน วันที่ 10 กันยายน 2019 

 
สวนท่ี 7 การสงเสริมหลักการจริยธรรมในการจัดหาแรงงาน  

ความรวมมือกับองคการระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถิ่นฐาน (IOM)  

ป 2018 สมาคมฯ ไดเริ่มมีความรวมมือกับองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (IOM) เพ่ือ

สงเสริมใหสมาชิกนำหลักการการจัดหาแรงงานขามชาติอยางเปนธรรมตามหลักสากลไปพัฒนาตอในสถาน

ประกอบการของสมาชิก โดยมีความรวมมือและการหารือ ดังนี้ 

-สมาคมฯ ไดรวมประชุมกับองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน เพื่อหาแนวทางอบรมให

สมาชิกในเรื่องการจัดหาแรงงานขามชาติท่ีเปนธรรม วันท่ี 7 กันยายน 2018  
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-สมาคมฯ และองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐานรวมกันจัดโครงการอบรม “การจัดหา

แรงงานขามชาติท่ีเปนธรรม” วันท่ี 14 ธันวาคม 2018 จัดท่ีสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทย 

                            

สรุป การอบรมการจัดหาแรงงานขามชาติท่ีเปนธรรม ไดมีการนำเสนอมุมมองตามหลักสากลเรื่องความ

รับผิดชอบดานคาใชจายในการนำเขาแรงงานขามชาติเพ่ือมาทำงานในประเทศไทย และการใหความสำคัญถึง

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในประเทศตนทางของแรงงาน โดยภายหลังความรวมมือการจัดอบรมการจัดหาแรงงานขามชาติ

ท่ีเปนธรรม ทาง IOM ไดเสนอโครงการประเมินบริษัทจัดหางานท่ีเปนธรรม เพ่ือสงเสริมความโปรงใสในกิจการ

จัดหางานระหวางประเทศ และสนับสนุนหลักการใหผูวาจางรับผิดชอบคาใชจาย (International Recruitment 

Integrity System:IRIS) ซ่ึงหากมีสมาชิกใหความสนใจจก็สามารถเขารวมโครงการไดตั้งแตป 2019 นี้เปนตนไป 

IOM / MWG  
 
สวนท่ี 8 การศึกษาหลักการ อนุสัญญา C188 วาดวยแรงงานภาคประมงและกฎหมายแรงงานเพ่ือใหสมาชิก

นำหลักการไปติดตามกับซับพลายเชน  

 ป 2019 สมาคมฯ ไดเริ่มศึกษาอนุสัญญา C188 วาดวยแรงงานภาคประมง หลังจากประเทศไทยไดรับ

สัตยาบัน เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2019 ท่ีผานมา โดยสมาคมฯ ใหความสำคัญกับการรับซ้ือวัตถุดิบท่ีมีหลักการดาน

แรงงานมากข้ึนโดยไดนำหลักการตามกฎหมายแรงงานไทย ท่ีเก่ียวของกับแรงงานประมง และ C188 มาราง 

กำหนดหลักการเพ่ือใหสมาชิกนำไปใชติดตามในการซ้ือวัตถุดิบตอไป 
  

-------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

ภาพ การหารือเพื่อเตรียมอบรมเร่ือง การจัดหาแรงงานขามชาติที่เปนธรรม ใหกับสมาชิก TTIA วันที่ 7 กันยายน 2018 

ภาพ การจัดอบรมการจัดหาแรงงานขามชาติที่เปนธรรม วันที ่14 ธันวาคม 2018 

 


