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รายงานการดาํเนนิการตอ่ปญัหาการคา้มนษุย ์ 
ของอตุสาหกรรมทนูา่ไทย ในปี 2559 
โดย สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย 

 
ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา  มขี่าวเผยแพร่เกีย่วกับการใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบังคับและแรงงานทาสใน

สนิคา้ประมง โดยในหลายกรณีเพ่งเล็งทีส่นิคา้ของประเทศไทย ซึง่ทัง้รัฐบาลและภาคเอกชนไทยมไิดน้ิง่นอนใจ 
ไดม้กีารออกกฎหมายใหมท่ีรั่ดกมุและทันตอ่สถานการณ์ปัจจุบนัมากขึน้ มกีารดําเนนิมาตรการตา่ง ๆ   ดว้ยความ
ร่วมมอืของหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้งและภาคเอกชนในการแกไ้ขปัญหาการใชแ้รงงานบังคับและการคา้มนุษย ์ 
 

ในสว่นของอตุสาหกรรมทนู่านัน้ ไมม่กีารใชแ้รงงานบังคับและแรงงานทาสในกระบวนการผลติ อกีทัง้ยัง
มุง่มั่นสง่เสรมิใหห้ว่งโซก่ารผลติดําเนนิการดา้นแรงงานในทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัหลักการของสมาคมดว้ย ขอ้มลู
การดําเนนิการตอ่ปัญหาการคา้มนุษยข์องสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย ขอนําเสนอเป็น 3 สว่น ดงันี ้

สว่นที ่1 วตัถดุบิทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมมาจากการนําเขา้  

วัตถดุบิทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมปลาทนู่าของไทย มปีรมิาณปีละประมาณ 7-8 แสนตัน โดยมาจากการนําเขา้
ปลาทนู่าแชแ่ข็งจากทั่วโลก รอ้ยละ 95 และจากเรอืไทย รอ้ยละ 5 ดังตารางที ่1  ประเทศไทยไดนํ้าเขา้ปลาจาก
ประเทศสหรัฐอเมรกิาอยา่งตอ่เนื่อง โดยมปีรมิาณและมลูคา่สงูเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศไตห้วัน  พบวา่ในปี 
2015 ไทยมสีดัสว่นปรมิาณและมลูคา่การนําเขา้ปลาทนู่าแชแ่ข็งจากสหรัฐฯ คดิเป็นรอ้ยละ 14 และ 11 ตามลําดบั 
ดงัตารางที ่2 
 

Table 1: Supplying of Whole Round Tuna for Thai Tuna Industry in 2013-2015 
 

Tuna Origin 
Quantity (Ton)  % 

Growth 
14/15 

% Share 
2015 2013  2014  2015 

1. Local Tonggol tuna  37,636  34,696  33,175  -4  5 

2. Thai’s frozen tuna import    752,725   693,927   663,505   -4  95 

Total  790,361  728,623  696,680  -4  100 

 

Table 2: Thai Imports of Frozen Whole Round Tuna from the World in 2013-2015 
 

Product description: Sum of frozen whole round tuna covering HS Code 0303.41 Albacores, 0303.42 Yellowfin, 
0303.43 Skipjack, 0303.44 Bigeye and 0303.49 Other tuna 
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Source: www.moc.go.th,  Prepared by Thai Tuna Industry Association   

สว่นที ่2 การควบคมุหว่งโซอ่ปุทานของกระบวนการผลติ 

 สมาคมฯ มนีโยบายและมาตรการในการควบคมุหว่งโซอ่ปุทานในกระบวนการผลติของสถานประกอบการ
สมาชกิ เพือ่ป้องกนัการใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานทาสในโรงงานทนู่าของสมาชกิ ดงันี ้
 

2.1 นโยบายสมาคมอตุสาหกรรมทนูา่ไทยดา้นจรยิธรรมในการปฏบิตัติอ่แรงงาน  

ในการเขา้เป็นสมาชกิของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย กําหนดใหบ้รษัิทตอ้งยื่นหนังสอืยืนยันการ
ประกาศเจตนารมณ์วา่  บรษัิทฯ ยนิดปีฏบิตัติามนโยบายดา้นจรยิธรรมในการปฏบิตัติอ่แรงงาน (Ethical Code of 
Conduct) 8 ขอ้ ซึง่อา้งองิตามกฎหมายแรงงานไทย ดงันี ้ 

1.Child Labour:   No workers under age of 18 years old is engaged or employed in the 
processing plants.  Upon recruiting, all applicants shall provide a government-issued passport, 
Identity card and/or work permit for verifying age and legality to work respectively. 

2. Forced and Compulsory Labour:  Workers are not required to pay deposits or recruitment 
fee to the company. The company shall not lodge passport, Identity card and/or work permit 
belonging to the workers.  The company shall not withhold any part of workers’ salary and benefits. 

3. Health and Safety:  Occupational health and safety of workers shall be of the utmost 
concern for the company.  At minimum, all legal requirements of related laws must be fulfilled.  
They include to the provision of necessary personal protective equipment at the employer’s 
expenses, first aid treatment, and assistance for follow-up medical treatment. 

4. Freedom of Association and Right to Collective Bargaining:   As permitted by Thai law, the 
company shall respect the rights of workers for freedom of association and collective bargaining. 

5. Discrimination:   The company shall not allow any behavior indicating harassment, 
discrimination or bullying.  Education and training on the fundamental of human rights shall be 
conducted for all personnel concerning the supervision of workers and security practice.  The 
company shall have in place the mechanism and grievance handling to ensure fair treatment of 
workers. 

6. Disciplinary Practices:   The company shall not engage in or tolerate the use of corporal 
punishment, mental or physical coercion, or verbal abuse of workers. Deductions from wages as a 
disciplinary measure are not allowed. 

7. Remuneration: The minimum daily wage shall be fully paid according to Thai law to every 
workers.  Overtime work shall be reimbursed at a premium rate and paid leave shall be granted as 
defined by Thai Law.  

8. Welfare and Benefit:   Social security payments are contributed by both workers and 
company – in accordance with Thai Labour Law – which ensure all workers are eligible for national 
health care coverage.  The company shall register every workers to this scheme from the first day of 
employment.  For the period where the national health care coverage is not yet in effect, the 
company shall provide adequate medical treatment and expenses to assist any work-related injuries 
and illnesses. 
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2.2 มาตรการดา้นจรยิธรรมตอ่ Supply Chain   

สมาคมฯ มนีโยบายใหส้มาชกิดูแลอตุสาหกรรมต่อเนื่องดัง้แต่ตน้น้ําจนถงึปลายน้ํา เพือ่ใหม้กีารปฏบิัติ
ดา้นจรยิธรรมแรงงานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้
 

     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, 
Department of Fisheries 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 

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 

l ti d b RFMO’ b hi

- 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 freezers can be used to keep raw 

 

Exporting Port 

 

Tuna 

Processing 

Factory  

 

Fishing 

Vessels and 

Carriers 



Thai Tuna Industry’s Report for the 2017 Trafficking in Persons Report by TTIA, 17 Jan 2017   4 | 8  

 

 

 

2.3 การกําหนดระเบยีบเพิม่เตมิกบัสมาชกิ TTIA  
 

ในปี 2559 สมาคมฯ ไดกํ้าหนดระเบยีบใหส้มาชกิ ตอ้งไดรั้บการตรวจรับรอง Dolphin Safe Program
จาก Earth Island Institute (EII) และกําหนดเงือ่นไขเพิม่เตมิในการรับสมคัร โดยสมาชกิตอ้งใหค้วามรว่มมอืใน
การดําเนนิการตามแนวทางปฏบิัตดิา้นแรงงานทีด่ ีGood Labour Practice (GLP) เพือ่เป็นการควบคมุใหส้มาชกิ
ปฏบิตัติามมาตรฐานแรงงานสากลและมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม ดงันี ้

 
1.บรษัิทฯ ตอ้งมหีนังสอืยนืยันการประกาศเจตนารมณ์ในการเขา้เป็นสมาชกิของสมาคมอตุสาหกรรมทนู่า

ไทย (Thai Tuna Industry Association) วา่บรษัิทฯ ยนิดสีนับสนุนการปฏบิตัติามนโยบายของสมาคมฯ ดงันี ้
    1.1 นโยบายดา้นความปลอดภยัอาหาร (Food Safety) 
    1.2 นโยบายดา้นการตอ่ตา้นการทําประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคมุ และ 
          นโยบายการทําประมงอยา่งยัง่ยนื (IUU Fishing Policy and Sustainability Policy)  
    1.3 นโยบายดา้นจรยิธรรมในการปฏบิตัติอ่แรงงาน (Ethical Code of Conduct)  
2. สมาชกิสามญัและวสิามญัประเภททีม่กีารคา้สนิคา้ทนู่า จะตอ้งผา่นการตรวจรับรอง Dolphin Safe  

Program จาก EII 
 3. สมาชกิสามญัตอ้งผา่นการตรวจรับรอง Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard 
Analysis and Critical Control Point Critical (HACCP) จากหน่วยงานภาครัฐ หรอื องคก์รเอกชนทีไ่ดรั้บการ
รับรอง  

4. สมาชกิสามญัและวสิามญัประเภทโรงงานจะตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการดําเนนิการตามแนวทาง 
ปฏบิตัดิา้นแรงงานทีด่ ีGood Labour Practice (GLP) โดยสมาคมฯ จะมเีจา้หนา้ทีไ่ป GLP Visit อยา่งนอ้ยปีละ  
1 ครัง้ 
 5. สมาชกิวสิามัญ ประเภททีม่กีารคา้สนิคา้ทูน่า ตอ้งใหคํ้ามั่นว่าจะตอ้งซือ้ผลติภัณฑท์ูน่าจากสมาชกิ
สามัญของสมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทยเทา่นัน้ และจะตอ้งแสดงเอกสารอืน่ใด ทีส่ามารถยนืยันไดว้า่การสั่งซือ้
ดังกลา่ว ไดจั้ดซือ้จากสมาชกิสามัญของสมาคมฯ จรงิ มอบใหแ้กเ่จา้หนา้ทีส่มาคมฯ เพือ่การตรวจสอบดแูล เมือ่
เจา้หนา้ทีร่อ้งขอ โดยไมช่กัชา้ 
 6. สมาชกิสามญัและวสิามญั จะตอ้งปฏบิตัติามนโยบาย และมตอิืน่ใด ทัง้ทีไ่ดม้อียูแ่ละจะออกมาใน
ภายหลงั เพือ่ประโยชนข์องอตุสาหกรรมทนู่าไทย อยา่งเครง่ครัด 
 

2.4 การดาํเนนิการของสมาคมฯ ตอ่สมาชกิเพือ่ป้องกนัการคา้มนษุย ์
  

2.4.1 สมาคมฯ จดัประชุมสมาชกิ เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลู ตดิตามสถานการณ์ดา้นแรงงาน     
สมาคมฯ มกีารจัดประชมุกบัสมาชกิทกุ 2 เดอืน เพือ่หารอืและรายงานประเด็นปัญหาดา้นแรงงาน ขอ้มลู

การตดิตามกฎหมาย ระเบยีบ ความเคลือ่นไหวดา้นการประชมุแรงงานทีสํ่าคัญจากภาครัฐ และ NGOs การแกไ้ข
สถานการณ์แรงงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสมาชกิ  ตลอดจนการรณรงค ์เชญิชวนใหส้มาชกิเขา้ร่วมกจิกรรมเพือ่
สง่เสรมิแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นแรงงาน และคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ  
 

2.4.2 การดาํเนนิกจิกรรม TTIA GLP Visit        
สมาคมฯ ไดดํ้าเนนิการตดิตามแนวปฏบิัตดิา้นแรงงานทีด่ ีอยา่งตอ่เนื่อง โดยเริม่ขึน้เมือ่ปี 2556 ร่วมกับ 

International Labour Organization และสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย โดยภายหลังโครงการสิน้สดุลงเมือ่ปี 
2558 ทางสมาคมฯ ไดส้นับสนุนใหส้มาชกิดําเนนิการปฏบิัตดิา้นแรงงานทีด่ตีามหลักการ ILO-GLP ตอ่ไป โดยมี
การดําเนนิการในปี 2558 – 2559 ดงันี ้

การดาํเนนิการดา้น GLP  ปี 2558-2559 
- สมาคมฯ รวบรวมขอ้มลู GLP Action plan ของสมาชกิทีทํ่าไวใ้นปี 2557-2558 นํามาวเิคราะห ์และ 

สรปุเป็นรายงานประจําปี 2558     
- จัดอบรม GLP Refreshment ใหก้บัสมาชกิ เพือ่เป็นการทบทวนความเขา้ใจเรือ่ง GLP ใหก้บัสมาชกิ 

และเจา้หนา้ทีส่มาคม โดยเนน้ประเด็นการนํา GLP ไปใชเ้พือ่ใหเ้กดิความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง 
และแนวทางการออกแบบประเมนิตนเองระหว่างนายจา้งร่วมกับลูกจา้ง ซึง่สมาคมไดนํ้าความรูท้ี่ไดรั้บมา
ประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบเกณฑ ์Color Code เพือ่นําไปใชใ้นกจิกรรม GLP Visit กบัสมาชกิ 

- จัดอบรม GLP Facilitator ใหก้บัเจา้หนา้ทีส่มาคม เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการไปทํากจิกรรม GLP  
Visit ใหก้บัสมาชกิ โดยใชเ้วลาอบรม 8 วนั ในเดอืนตลุาคม 2558  

Thai Tuna Industry Association 
E-mail: ttia@thaituna.org  
Tel: +662 258 0317-8, Fax: +662 258 0319 
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  การจดักจิกรรม TTIA GLP Visit ปี 2559  
(1) สมาคมฯ ไดอ้อกแบบคูม่อืการตดิตามผลการดําเนนิการ GLP กบัสมาชกิโดยอา้งองิจาก คูม่อื ILO- 

GLP Good Labour Practices Guidelines for Packaging and Processing Factories in The Shrimp and 
Seafood Industry of Thailand: GLP/Processing Plants เพือ่ใชต้ดิตาม GLP Visit กบัสมาชกิอยา่งนอ้ยปีละ  
1 ครัง้  

(2) ขัน้ตอนดําเนนิการ GLP Visit มดีงันี ้ 
- สมาคมฯ ใชคู้ม่อืตดิตามผล GLP Visit ประกอบกบัขอ้มลู Action Plan ทีส่มาคมเคยไดรั้บจาก 

สมาชกิ นําไปใชใ้นการตดิตามผล 
- เขา้เยีย่มชมโรงงาน และไลนก์ารผลติของสมาชกิ 
- ขอตวัแทนฝ่ายนายจา้ง และตวัแทนฝ่ายลกูจา้ง มาใหส้มัภาษณ์ถงึการบรหิารจัดการและวงจรชวีติ 

ของลกูจา้ง และสอบถามขอ้มลูมาตรฐานแรงงานตามหลกัการ GLP 
- ขอเอกสาร หลกัฐานเพิม่เตมิ ประกอบการพจิารณา  
- จัดทํารายงานสรปุสง่ถงึสมาชกิ และจัดทํารายงานประจําปีภาพรวมอตุสาหกรรม   

          

  ภาพประกอบ ดา้นซา้ย : กจิกรรม TTIA GLP Visit เริม่ดําเนนิการครัง้แรก เมือ่วันที ่18 มนีาคม 2560 
        ดา้นขวา : เจา้หนา้ทีจ่าก ILO เขา้สงัเกตการณ์การดําเนนิกจิกรรม TTIA GLP Visit ณ โรงงานสมาชกิแหง่หนึง่ 
 
  จากตารางที ่3 แสดงขอ้มลูผลการดําเนนิกจิกรรม TTIA GLP Visit ในปี 2559 ซึง่ทางสมาคมฯ มัน่ใจวา่
ไมม่กีารใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานทาส และแรงงานเด็ก รวมทัง้ประเด็นการคา้มนุษยใ์นโรงงานของสมาชกิ 
 

ตารางที ่3 : ผลการดาํเนนิการ TTIA GLP Visit ปี 2559 
ขอ้มลู ผลการดาํเนนิการ หมายเหต ุ

1. จํานวนสมาชกิเขา้รว่มกจิกรรม
ในปี 2559  

มสีมาชกิเขา้รว่มฯ 23 บรษัิท จาก
ทัง้หมด 25 บรษัิท 

สมาชกิอกี 2 ราย จะเขา้รว่ม
กจิกรรมในปี 2560 

2. สมาชกิทีส่ามารถดําเนนิการ
ไดส้อดคลอ้งกบั GLP  

21 บรษัิท - 

3. สมาชกิทีกํ่าลงัดําเนนิการ
แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั GLP   

2 บรษัิท  สมาชกิทัง้ 2 ราย มแีผนจะ
ดําเนนิการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในปี 2560  

4. ประเด็นทีพ่บวา่ไมส่อดคลอ้ง
กบัขอ้กฎหมาย และหลกัการ 
GLP  

1. กฎหมายแรงงาน : พบการหกัเงนิ
คา่ทีพ่ัก คา่น้ํา คา่ไฟ โดยตรงจาก
เงนิเดอืน 
2. หลกัการ GLP : ไมม่สีลปิ
เงนิเดอืนใหแ้รงงาน  
3. หลกัการ GLP : ไมม่กีลอ่งรับ
ความคดิเห็นของคณะกรรมการ
สวสัดกิารฯ 

สมาคมฯ พบประเด็นดงักลา่วกบั
สมาชกิ 3 ราย ระหวา่งดําเนนิการ 
GLP Visit ทัง้นี ้สมาชกิแจง้วา่ได ้
ดําเนนิการแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ 

1. กฎหมายความปลอดภยั อาชวี 
อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทํางาน : พบการใหพ้นักงานออกคา่ 
อปุกรณ์เพือ่ความปลอดภยัในการ
ทํางานเอง   
2. กฎหมายคุม้ครองแรงงาน : ยงัไม่
มคีณะกรรมการสวสัดกิารฯ 

สมาชกิทัง้ 2 ราย มแีผนจะ
ดําเนนิการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในปี 2560 

5. จํานวนสมาชกิทีม่ี
คณะกรรมการสวสัดกิารในสถาน
ประกอบกจิการ 

มคีณะกรรมการสวสัดกิารฯ 21 บรษัิท 
จาก 23 บรษัิท โดยในจํานวนนี ้ม ี18 
บรษัิท ทีม่แีรงงานขา้มชาตเิป็น
คณะกรรมการสวสัดกิารฯ 

สมาชกิ 2 ราย ทีย่งัไมม่ี
คณะกรรมการสวสัดกิารฯ แจง้วา่ 
จะดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 
2560 
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สรุป การดําเนินกจิกรรม TTIA GLP Visit ทําใหส้มาชกิตระหนักและปฏบิัตติามแนวทางปฏบิัตดิา้น
แรงงานทีด่อียา่งสมํ่าเสมอ ไดรั้บทราบสถานการณ์และกฎระเบยีบดา้นแรงงานทีต่อ่เนือ่ง มกีารแลกเปลีย่นความรู ้
ในการแกไ้ขปัญหาดา้นแรงงานและการพัฒนาดา้นสวัสดกิารใหด้ขี ึน้  มกีารจัดทํานโยบายและเพิม่การสือ่สาร 
อบรม ประชาสัมพันธใ์หแ้รงงานขา้มชาตไิดรั้บทราบขอ้มูล สทิธ ิหนา้ทีข่องตน อกีทัง้ทําใหส้มาชกิมกีารพัฒนา
ดา้นความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งนายจา้งและลกูจา้งผา่นคณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบกจิการ ซึง่มแีรงงาน
ขา้มชาตมิสีว่นรว่ม 

 
แผนการดาํเนนิงาน TTIA GLP Visit :  
1. สมาคมฯ จะดําเนนิการ GLP Visit เป็นประจําทกุปี อยา่งนอ้ยปีละ 1-2 ครัง้ตอ่โรงงาน เพือ่ตดิตาม

และสง่เสรมิหลกัการ GLP ใหก้บัสมาชกิอยา่งตอ่เนือ่ง  
2. สมาคมฯ จะมกีารปรับปรงุ/ เพิม่เตมิประเด็นดา้นแรงงาน ในคูม่อื TTIA GLP Visit ใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมายของไทยและสถานการณ์ปัจจบุนัเสมอ อาทเิชน่ ประเด็นการจา้งแรงงานขา้มชาต ิขอ้มลูการ
จา้งแรงงานคนพกิาร ความมปีระสทิธภิาพของคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการทีม่ี
แรงงานขา้มชาตริว่มดว้ย อายกุารเกษียณ เป็นตน้ 

 

สว่นที ่3 ความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภาครฐัและ NGOs ในการตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์

สมาคมฯ ไดร้่วมมอืกับองคก์รหลายภาคสว่น เชน่ หน่วยงานภาครัฐ NGO และองคก์รระหว่างประเทศ 
เพือ่ตอ่ตา้นการใชแ้รงงานเด็กทีผ่ดิกฎหมาย แรงงานบังคับและการคา้มนุษยใ์นธรุกจิการประมงและอตุสาหกรรม 
ตวัอยา่งกจิกรรมทีส่มาคมฯ ไดส้นับสนุนและเป็นสว่นหนึง่ตัง้แตปี่ 2557 จนถงึปัจจบุนั แบง่เป็น 5 ขอ้ ดงันี ้

3.1 การดาํเนนิการแกไ้ขปญัหาการคา้มนษุยร์ว่มกบัภาครฐั 

ในการดําเนนิการแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยร์ะหวา่งสมาคมฯ กับภาครัฐ สมาคมฯ ใหค้วามร่วมมอืดา้นแรงงาน
กบัภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ โดยสมาคมฯ เอง และผา่นทางสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย สมาพันธผ์ูผ้ลติสนิคา้ประมงไทย  หน่วยงานภาครัฐสําคัญม ี8 กระทรวง คอื กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์กระทรวงการ
ตา่งประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยตุธิรรม โดยการเขา้ร่วมประชมุใหค้วามเห็นเกีย่วกบัประเด็นและปัญหา
ดา้นแรงงาน เช่น การประชุมคณะกรรมการกํากับตดิตามโครงการต่อตา้นรูปแบบการทํางานที่ไม่เป็นที่ยอมรับใน
อตุสาหกรรมประมงและอาหารทะเล โดยมปีลดักระทรวงแรงงานเป็นประธาน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.2 การดาํเนนิการแกไ้ขปญัหาการคา้มนษุยร์ว่มกบั องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
(International Labour Organization: ILO) 

ตัง้แตปี่ 2558 สมาคม ฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นคณะทํางานในโครงการตอ่ตา้นรปูแบบการทํางานทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรับใน
อุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล  (Combatting Unacceptable Forms of  Work in the Thai Fishing and 
Seafood Industry) หรือเรียกชือ่ย่อว่า “Ship to Shore Right” ซึง่โครงการนี้เกดิจากความร่วมมอืระหว่างกระทรวง
แรงงาน และองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป มคีณะทํางานจํานวน 2 
ชดุ ดงันี ้

คณะทํางานชดุแรก ทําหนา้ทีรั่บผดิชอบดา้นกฎหมาย นโยบายขบัเคลือ่นในเรือ่งการรับอนุสญัญา 188 วา่ดว้ย
การทํางานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 และ อนุสญัญา 29 เรือ่งแรงงานบงัคบั รับผดิชอบในเรือ่งสทิธขิองแรงงาน  

คณะทํางานชดุทีส่อง ทําหนา้ทีรั่บผดิชอบการบงัคบัใชก้ฎหมาย การตรวจแรงงาน การอบรมเจา้หนา้ทีต่รวจ
แรงงาน การทํากจิกรรมสง่เสรมิความรว่มมอื ซึง่ทําใหผู้ใ้ชแ้รงงานและเครอืขา่ยแรงงานตา่งดา้วไดรั้บประโยชนเ์พิม่
มากขึน้ รวมไปถงึภาคเอกชนสมัครใจในการทํา Good Labour Practice (GLP)  

ภาพประกอบ การประชมุประเด็นดา้นแรงงานระหวา่งภาครัฐและเอกชน ณ กระทรวงแรงงาน 
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ภาพประกอบ การประชมุคณะทํางานในโครงการตอ่ตา้นรูปแบบการทํางานทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรับในอตุสาหกรรมประมงและอาหารทะเล 

3.3 การดาํเนนิการรว่มกนักบัองคก์รไมแ่สวงหากําไร  

  สมาคมฯ ไดทํ้างานรว่มกบักลุม่ NGOs ซึง่มสีว่นในการทําใหอ้ตุสาหกรรมเกดิการพัฒนาดา้นแรงงาน เชน่ การ
นําเอาขอ้รอ้งเรยีน ปัญหาตา่งๆ หรอืขอ้แนะนําทีไ่ดรั้บ มาปรับปรงุ หรอืจัดประชมุ Workshop เพือ่แลกเปลีย่นความเห็น 
รว่มกบั NGOs เชน่ เครอืขา่ยสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(Migrant Worker Rights Network : MWRN) และ องคก์าร PLAN 
International โดยมคีวามรว่มมอืในปี 2559 ดงันี ้       
 3.3.1 โครงการอบรม BSCI โดยทนุสนบัสนนุจาก KESKO  
 เมือ่เดอืนสงิหาคม 2559 สมาคมฯ ร่วมกับองคก์าร PLAN International Thailand จัดโครงการอบรม BSCI 
(The Business Social Compliance Initiative) ใหก้บัสมาชกิสมาคมฯ จํานวน 15 บรษัิท เมือ่วนัที ่16-18 พฤศจกิายน 
2559  โดยไดรั้บงบประมาณสนับสนุนจาก KESKO ประเทศฟินแลนด ์จํานวน 2 ลา้นบาท จุดประสงคเ์พือ่สง่เสรมิดา้น 
Supply Chain Engagement  และในปี 2560 จะมกีารจัดอบรมและจัดกจิกรรมเพิม่เตมิใหก้บัสมาชกิอกี  
 

    
ภาพประกอบ การอบรม BSCI โดยทนุจาก KESKO 

  

  3.3.2 การนําหลกั UNGP มาปรบัใชใ้นอตุสาหกรรมทนูา่ โดยใช ้มาตรฐาน BSCI ในการดาํเนนิการ 

  เมือ่เดอืนกนัยายน 2559 องคก์ร PLAN International Thailand ไดนํ้าเสนอโครงการขอทนุจากสหภาพยโุรป 
ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย เพือ่สง่เสรมิการนําหลักการ UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights (UNGP) มาปรับใชใ้นอตุสาหกรรมสตัวน้ํ์าแปรรปูของไทย  ทางสมาคมฯ 
ไดเ้ขา้ร่วมขอทุนกับ PLAN โดยเป็น Co-applicant เพือ่นํามาตรฐาน UNGP ไปปรับใชต้ลอดทัง้ซบัพลายเชน โดยนํา
มาตรฐาน BSCI มาใชเ้ป็นกลไกในการดําเนนิโครงการ  ขณะนี้ โครงการดังกลา่วยังอยู่ในชว่งการพจิารณาการใหทุ้น
จากสหภาพยโุรป) 

          
ภาพประกอบ การประชมุหารอืโครงการสง่เสรมิ UNGP โดยผูแ้ทนจากสมาคม และ PLAN  

  

 3.3.3 การจดั Social Dialogue Workshop เพือ่เสรมิความรูเ้ร ือ่งสทิธ ิกฎหมาย และเสรมิ
ประสทิธภิาพการทาํงานของคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการ 
 

 ในชว่งปี 2557-2559 สมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย ไดร้่วมกับ สมาคมผูผ้ลติอาหารสําเร็จรูป สมาคมอาหาร
แชเ่ยอืกแข็งไทย และเครอืขา่ยเพือ่สทิธแิรงงานขา้มชาต(ิMWRN) จัด Workshop เพือ่เนน้ใหเ้กดิความสมัพันธท์ีด่ขี ึน้
ระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง (social dialogue) โดยเมือ่วันที ่24 มถิุนายน 2559 ไดจั้ดสัมมนาเชงิปฏบิัตกิารครัง้ที ่3 
เรือ่ง “บทบาทคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการ (คกส.) เพือ่การอยูร่ว่มกนัระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง” 
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   ภาพประกอบ การจัดสมัมนาเชงิปฏบิัตกิารครัง้ที ่3 (Social Dialogue) 

  3.3.4 การจดัประชุมรว่มกบั MWRN เพือ่หาแนวทางเพิม่ประสทิธคิณะกรรมการสวสัดกิารในสถาน
ประกอบกจิการ  

  สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ไดจั้ดประชุมร่วมกับ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผูผ้ลติอาหาร
สําเร็จรูปไทย และ เครือข่ายเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต  ิ(MWRN) เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสทิธภิาพของ
คณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ โดยแรงงานขา้มชาตมิสีว่นรว่ม   

 

  3.3.5 การรบัขอ้รอ้งเรยีนจากองคก์รไมแ่สวงหากําไร และการแสดงความรบัผดิชอบดา้นจรยิธรรม
ใน Supply Chain  

  เครอืขา่ยเพือ่สทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) ไดส้ง่หนังสอืลงวันที ่28 กรกฎาคม 2559 มาถงึสมาคมฯ เพือ่
ขอความชว่ยเหลอืใหก้ับแรงงานขา้มชาตจํิานวน 14 คน ทีล่าออกจากงานฟารม์เลีย้งไก ่ในจังหวัดลพบรุ ีเพราะมขีอ้
พพิาทดา้นแรงงานเกดิขึน้ โดยฟารม์ไกน่ี ้ไดส้ง่วัตถดุบิใหก้บัโรงงานทนู่าทีเ่ป็นสมาชกิสมาคมฯ ดว้ย (สมาชกิมกีารใช ้
วัตถดุบิดังกลา่วเพยีงเล็กนอ้ย)  ทางสมาชกิไดช้ว่ยรับแรงงานทัง้ 14 คน เขา้ทํางานในโรงงานทนู่าแลว้ เพือ่ร่วมแสดง
ความรับผดิชอบตอ่ซบัพลายเชนตามหลกัสทิธมินุษยชน และยังไดใ้หก้ารชว่ยเหลอือืน่ๆ อกี ดงันี ้
 

  - ชว่ยเหลอืคา่ทีพั่กของแรงงานระหวา่งทีแ่รงงานขา้มชาตทิัง้ 14 คนยังไมม่รีายได ้จํานวน 15,000 บาท 
  - ชว่ยเหลอืสนับสนุนคา่ขา้วสาร น้ํา   
 
  3.3.6 การชว่ยเหลอื Human Right Protect และ Defender Protect 

  สมาคมไดย้ดึหลักสทิธมินุษยชนในการชว่ยเหลอืดา้น Human Right Protect และ Defender Protect โดย
ไดช้่วยเหลือค่าปรับจากกรณีที่ศาลตัดสนิให ้นายอานดี้ ฮอลล์ ที่ปรกึษา MWRN แพค้ดีที่ บรษัิทผูผ้ลติสัปปะรด
กระป๋องรายหนึง่ ฟ้องในขอ้หาหมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา และนําเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรด์ว้ยขอ้มูลอันเป็นเท็จ ซึง่
ศาลไดต้ัดสนิวา่นายอานดี ้ฮอลล ์มคีวามผดิตามฟ้องใหม้โีทษจําคกุ 3 ปี ปรับ 150,000 บาท โดยโทษจําคกุใหร้อลง
อาญาไว ้2 ปี สมาคมฯ ไดช้ว่ยเหลอืค่าปรับจํานวนเงนิ 50,000 บาท เพราะนายอานดี ้ฮอลล ์เป็นผูป้กป้องดา้นสทิธิ
มนุษยชน  
 

3.4 ความรว่มมอืกบัทางสมาพนัธผ์ูผ้ลติสนิคา้ประมงไทย 

  สมาคมฯ ไดร้่วมมอืกับทางสมาพันธผ์ูผ้ลติสนิคา้ประมงไทย ใหก้ารสนับสนุนงบประมาณจัดกจิกรรมสง่เสรมิ
ดา้นการศกึษาแกเ่ด็กขา้มชาตแิละบตุรของแรงงานขา้มชาตใินอตุสาหกรรมประมงดงันี ้ 

1.สนับสนุนงบประมาณสําหรับจา้งครูผูส้อนชาวพม่าและอุปกรณ์ในการศกึษา สําหรับโรงเรยีนวัดเด็กกําพรา้   
จํานวน 60,000 บาท/เดอืน ถงึมนีาคม 2560  

  2.สนับสนุนงบประมาณสําหรับมลูนธิ ิMWRN 40,000 บาท / เดอืน 
  3.สนับสนุนงบประมาณในการดําเนนิงานดา้นแรงงานสําหรับมลูนธิ ิLPN 20,000 บาท/เดอืน 
  

    
ภาพประกอบ ความรว่มมอืกบัทางสมาพันธผ์ูผ้ลติสนิคา้ประมงไทย 
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