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รายงานผลการดาํเนินงานของสมาคมอุตสาหกรรมทนู่าไทย ปี 2559 เพื่อพจิารณา

ทบทวน โดยเสนอขอยกเว้นสินค้าปลาทนู่า ออกจากสินค้าประเภทปลา 

ที่มีเหตุผลให้เช่ือว่าใช้แรงงานบังคับของสหรัฐอเมริกา  
 

 
 

บทนํา 

 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 นายดอน ปรมตัถ์วินยั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้
แถลงข่าวเก่ียวกบักรณีการเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจําปี ค.ศ.2016 ของกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรายงานดงักล่าวได้จดัให้ประเทศไทยอยู่ใน Tier 2 Watchlist ซึ่งก่อน
หน้านีป้ระเทศไทยเคยถกูจดัอนัดบัให้อยูใ่น Tier 3 ในช่วงปี ค.ศ.2014 ถึง ค.ศ.2015 

 ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์นัน้ รัฐบาลไทยได้กําหนดให้ประเด็นการต่อต้านการค้ามนุษย์เป็น
วาระแห่งชาติ โดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการตัง้แตว่นัท่ี 3 เมษายน 2558 เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความ
มุ่งมัน่ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวอย่างบรูณาการและยัง่ยืน เพ่ือเสริมสร้างสิทธิมนษุยชนและ
ด้านมนษุยธรรม โดยรัฐบาลไทยจะไมย่ินยอม (zero tolerance) ให้การค้าทาสสมยัใหม ่(Modern Slavery) 
เกิดขึน้ในสงัคมไทย 

 ภายใต้กฎหมาย Trafficking Victims Reauthorization Act (TVPRA) of 2005 กําหนดให้กระทรวง
แรงงานสหรัฐฯ จดัทําและจดัพิมพ์บญัชีรายช่ือสนิค้าจากประเทศตา่งๆ ท่ีกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ มีเหตผุล
ให้เช่ือว่า ผลิตโดยการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบงัคบั (List of Goods Produced by Child Labour or 
Forced Labour – TVPRA List) โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ได้ระบุสินค้าของไทย 5 รายการคือ ปลา 
(ผลิตจากแรงงานบังคับ) กุ้ ง เคร่ืองนุ่งห่ม (ผลิตจากแรงงานเด็กและแรงงานบงัคบั) อ้อยและสื่อลามก 
(ผลิตจากแรงงานเด็ก) ซึ่งการระบุรายการสินค้าข้างต้น ส่งผลเชิงจิตวิทยาต่อผู้บริโภคสินค้าทัง้ในตลาด
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป และมีแนวโน้มท่ีจะถูกใช้เป็นประเด็นในการกีดกันสินค้าจากประเทศไทย   
รัฐบาลจึงมีเป้าหมายในการถอดถอนรายช่ือสินค้าฯ ของไทยออกจากบญัชีรายช่ือสินค้าฯ ของสหรัฐฯ โดย
ในการย่ืนถอดถอนนัน้ จะต้องมีการพิสจูน์ให้เห็นว่า ปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานบงัคบัได้ลดลงอย่างมี
นยัสําคญั การดําเนินแผนการครัง้นี ้จึงต้องอาศยัการทํางานร่วมกนัในทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแสดงถึง
ความมุ่งมัน่ในการขจดัปัญหาแรงงานดงักล่าวโดยการร่วมมือของภาครัฐและเอกชน การดําเนินการของ
ภาคแรงงานและภาคประชาสงัคม เพ่ือให้ได้หลกัฐานข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่การพิจารณาถอดถอนรายช่ือ 

 ด้วยเหตนีุ ้สมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association) จึงได้จดัทํารายงาน
ผลการดําเนินงานของสมาคมฯ เพ่ือนําเสนอกระทรวงแรงงานขอให้พิจารณาทบทวนถอดถอนรายการ
สนิค้าปลา ท่ีกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกากลา่วหาวา่ผลติโดยใช้แรงงานบงัคบั โดยเสนอขอยกเว้นสนิค้า 
ทนู่าออกจากสนิค้าประเภทปลา ตามตารางอธิบาย ดงันี ้ 
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ตาราง  สรุปข้อมลูมาตรการดําเนินงานของสมาคมอตุสาหกรรมทนูา่ไทย เพ่ือพิจารณาทบทวนโดยเสนอ

ขอยกเว้นสนิค้าปลาทนูา่ ออกจากสนิค้าประเภทปลาท่ีมีเหตผุลให้เช่ือวา่ใช้แรงงานบงัคบัของสหรัฐอเมริกา 

หลกัเกณฑ ์ 
ผลการดาํเนนิงาน  

 
การดาํเนนิงาน  
ในระยะตอ่ไป   

หนว่ยงานภาครฐัดาํเนนิการ 
หนว่ยงานหลกั/สนบัสนนุ  

1. ขอ้มลู    
- หลกัฐานของการ 
เปลีย่นแปลงทีสํ่าคญัใน 
อตุสาหกรรมทีม่ผีลตอ่การใช ้
แรงงานบงัคบั โดยไดรั้บการ
ยนืยันจากหลายฝ่าย   
 
- ขอ้มลูพืน้ฐานอตุสาหกรรม
,กลุม่สนิคา้  
   (1) จํานวนกจิการ    
   (2) จํานวนแรงงาน   
 
 

- การกําหนดใหส้มาชกิตอ้ง
ปฏบิตัติามหลกั ILO-GLP (Good 
Labour Practice)  
 
- การนํามาตรฐาน BSCI (The  
Business Social Compliance 
Initiative) มาพัฒนาใหก้บั 
สมาชกิทีส่ง่สนิคา้ไปสหภาพ
ยโุรป  
 
- การเขา้รว่มโครงการตอ่ตา้น 
รปูแบบการทํางานทีไ่มเ่ป็นที่
ยอมรับในอตุสาหกรรมประมง  
และอาหารทะเล โครงการ ILO-
EU (Combatting  unacceptable 
Forms of Work in the Thai 
Fishing and  Seafood Industry) 
 
- มกีารจัดประชมุหารอืระหวา่ง
สมาชกิสมาคม ทกุ 2 เดอืน  
 

ขอ้มลูพืน้ฐานอตุสาหกรรมทนู่า 
- สมาชกิ 26 บรษัิท 
- จํานวนแรงงานประมาณ 
61,000 – 65,000 คน 
 

- มกีารตดิตาม GLP Visit กบั
สมาชกิเดมิและสมาชกิใหม ่ทกุปี
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดย
เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ และกําลงั
หารอืกําหนดแผนความรว่มมอื
งาน GLP รว่มกบัทาง ILO 
 

- การนํา BSCI ไปปรับใชก้บั
สมาชกิ เพือ่ดแูลตลอดซบัพลาย
เชนของตน 
 

- การเขา้รว่มโครงการสง่เสรมิ
การนํามาตรฐาน UNGP 
(Guiding Principles on 
Business and Human Rights) 
มาปรับใชใ้นอตุสาหกรรม (รอ
พจิารณา) 
 

- การสํารวจขอ้มลูสมาชกิเป็น
ระยะ เพือ่ตดิตามและทราบ
ภาวะการจา้งแรงงานตา่งดา้วให ้
เป็นไปตามกฎหมาย  
 

- มกีารจัดประชมุหารอืระหวา่ง
สมาชกิสมาคม เป็นประจําทกุ 2 
เดอืน 

- สถาบนัการศกึษา หน่วยงาน
ภาครัฐ โดยเฉพาะกรมประมง
และกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน  

- สมาชกิสมาคมทัง้ 26 บรษัิท
เป็นหน่วยงานหลกัในการสง่
ขอ้มลูพืน้ฐานตา่ง ๆ มายัง
สมาคมฯ เพือ่รวบรวมขอ้มลูทํา
รายงานผล 

- องคก์ร NGOs ตา่งๆ ทีใ่ห ้
ขอ้มลูดว้ยความรับผดิชอบ 

1.1 การเพิม่เงือ่นไขระเบยีบ
ปฏบิตัสํิาหรับสมาชกิสามัญ
และวสิามัญ (ปรับระเบยีบของ
สมาคม เพือ่ใหเ้กดิความ
รับผดิชอบมากขึน้) 

 

ในปี 2559 สมาคมไดป้รับระเบยีบ
สมาชกิทีต่อ้งปฏบิตัติามเพิม่เตมิ
ดงันี ้ 
1.สมาชกิสามัญตอ้งผา่นการ
ตรวจรับรอง GMP (Good 
Manufacturing Practice) และ 
HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point)  
2.สมาชกิสามัญตอ้งใหค้วาม
รว่มมอืในการดําเนนิการตามแนว
ปฏบิตัดิา้นแรงงานทีด่แีละให ้
สมาคมเขา้ไปทํากจิกรรม GLP 
Visit ปีละครัง้  
3.สมาชกิสามัญ-วสิามัญ ตอ้ง
ไดรั้บการรับรอง Dolphin Safe 
จาก EII(Earth Island Institute) 

-มกีารสํารวจตดิตามขอ้มลูจาก
สมาชกิเป็นระยะ ทัง้สมาชกิเดมิ
และสมาชกิใหม ่

-สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย 
-สมาชกิเดมิและสมาชกิใหม ่
-ผูป้ระกอบกจิการเกีย่วขอ้งกบั
การแปรรปูสตัวน้ํ์า 

1.2 การดําเนนิงานอืน่ๆ  
 
1.2.1 นโยบายสมาคมดา้น
จรยิธรรมในการปฏบิตัติอ่แรงงาน  
(Ethical Code of Conduct) 

สมาชกิเดมิและสมาชกิใหมม่ี
หนังสอืยนืยันการประกาศ
เจตนารมณ์ยนิดปีฏบิตัติาม
นโยบายสมาคมดา้นจรยิธรรมใน
การปฏบิตัติอ่แรงงาน 8 ขอ้  

- บรษัิททีเ่ขา้เป็นสมาชกิสมาคม
ทกุราย ตอ้งปฏบิตัติามนโยบาย
สมาคมดา้นจรยิธรรมในการ
ปฏบิตัติอ่แรงงาน 8 ขอ้ 

-สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย 
-สมาชกิเดมิและสมาชกิใหม ่

2. ความมุง่ม ัน่ของ
ภาคอตุสาหกรรม 
(Industrial Commitment) 
พจิารณาจากองคป์ระกอบ 8 
ดา้น Reducing Forced 
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หลกัเกณฑ ์ 
ผลการดาํเนนิงาน  

 
การดาํเนนิงาน  
ในระยะตอ่ไป   

หนว่ยงานภาครฐัดาํเนนิการ 
หนว่ยงานหลกั/สนบัสนนุ  

Labour : A Toolkit for 
Responsible Business , 
USDOL  
(1) การเขา้รว่มกบัผูม้ ี
สว่นได ้สว่นเสยี และ
ผูเ้กีย่วขอ้ง (Engage 
Stakeholder and partners)    

 
 
       

มกีารประชมุหารอืประเด็นดา้น
แรงงาน เพือ่ใหข้อ้มลูและแกไ้ข
ปัญหา รว่มกบัภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง 
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
สภาหอฯ สมาพันธผ์ูผ้ลติสนิคา้
ประมงไทย องคก์ร NGOs เชน่ 
MWRN (Migrant Worker 
Rights Network), LPN 
(Labour Rights Promotion 
Network Foundation), PLAN 
International Thailand เป็นตน้ 

ประชมุหารอืรว่มกบัองคก์รที่
เกีย่วขอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง และ
รวบรวมขอ้มลู หลกัฐานการทํา
กจิกรรมรว่มกนั 

หน่วยงานภาครัฐสําคญัม ี8 
กระทรวง คอื             
กระทรวงแรงงาน           
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณชิย ์      
กระทรวงสาธารณสขุ  
กระทรวงพฒันาสงัคมและ
ความม่ันคงของมนุษย ์
กระทรวงการตา่งประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงยตุธิรรม 

-สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย 
-สมาชกิเดมิและสมาชกิใหม ่    
-NGOs ทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

(2) การประเมนิความเสีย่ง
และผลกระทบ(Assess risk ) 

สมาชกิสมาคมมกีารตรวจสอบ
เพือ่ประเมนิความสอดคลอ้งกบั 
Ethical Standard ภายในบรษัิท 
และโดยหน่วยงานอสิระอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

1. การตรวจสอบภายในบรษัิท
(Internal audit) 
2. การตรวจสอบจากภายนอก 
(External Audit) โดยหน่วยงาน
ทีส่าม 
3. การตรวจสอบจากลกูคา้ 
(Customer Audit) 
4. การตรวจสอบโดยสมาคมฯ 
(GLP Visit) 
5. การตรวจสอบโดย NGOs  

มกีารตรวจสอบเพือ่ประเมนิ
ภายในองคก์ร และโดยหน่วยงาน
อสิระอยา่งตอ่เนือ่ง 

1. การตรวจสอบภายในบรษัิท
(Internal audit) 
2. การตรวจสอบจากภายนอก 
(External Audit) โดย Third 
Party Audit 
3. การตรวจสอบจากลกูคา้ 
(Customer Audit) 
4. การตรวจสอบโดยสมาคมฯ 
(GLP Visit) 
5. การตรวจสอบโดย NGOs 

โครงการ GLP ไดรั้บการ
สนับสนุนโดย ILO และกรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  

-สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย 
-NGOs ทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

(3) การจดัทําแนวปฏบิตัทิ ีด่ ี
(Develop Code of Conduct) 

1. GLP Good Labour Practice 
สมาชกิเดมิและสมาคมใหม ่
ไดรั้บการอบรม GLP สําหรับ
โรงงานแปรรปูอาหารทะเล(ทนู่า) 
และมแีผนตรวจตดิตามตอ่เนือ่ง
(GLP Visit) 
 
2. สมาคมเขา้รว่มโครงการ
ตอ่ตา้นรปูแบบการทํางานทีไ่ม่
เป็นทีย่อมรับในอตุสาหกรรม
ประมงและอาหารทะเล โครงการ 
ILO-EU (Combatting 
unacceptable Forms of Work 
in the Thai Fishing and 
Seafood Industry) 

1. สมาคมฯ ดําเนนิการตามแผน 
GLP Visit เพือ่ตดิตามการปฏบิตั ิ
ตาม GLP จากสมาชกิ  
 

2.การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มทีด่ี
ระหวา่งนายจา้งและลกูจา้งโดย
เนน้การทําหนา้ทีข่อง
คณะกรรมการสวสัดกิารในสถาน
ประกอบกจิการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
3.การเขา้รว่มเป็นทมีทํางานของ
โครงการตอ่ตา้นรปูแบบการ
ทํางานทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรับใน
อตุสาหกรรมประมงและอาหาร
ทะเล (โครงการมกีารนํา GLP มา
สง่เสรมิกบัภาคอตุสาหกรรม)  

-สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย 
-สมาชกิเดมิและสมาชกิใหม ่  
-NGOs ทีเ่ขา้รว่มโครงการ      
-ILO และกรมสวสัดกิารและ
คุม้ครองแรงงาน   

(4) การสือ่สารและฝึกอบรม 
(communication and Train) 
 
 
 
 

1.โครงการ GLP อบรม GLP 
Improvement project / 
Facilitator เพือ่ดําเนนิโครงการ 
GLP Visit ตอ่เนือ่ง  

1. โครงการ GLP สมาชกิ TTIA 
ตอ้งปฏบิตัติาม (Action Plan-
GLP) ทีเ่คยจัดสง่มาใหส้มาคมฯ 
และสมาชกิทีเ่ขา้รว่มใหมต่อ้ง
ดําเนนิการตามแผนปฏบิตัดิา้น
แรงงานทีด่ ีเพือ่จัดการความ

1. โครงการ GLP สมาคมฯ 
ดําเนนิการรว่มกบัองคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศ (ILO), 
และกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน 
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หลกัเกณฑ ์ 
ผลการดาํเนนิงาน  

 
การดาํเนนิงาน  
ในระยะตอ่ไป   

หนว่ยงานภาครฐัดาํเนนิการ 
หนว่ยงานหลกั/สนบัสนนุ  

2.การจัดอบรมมาตรฐาน BSCI 
รว่มกบัองคก์าร PLAN เพือ่ขยาย
ผลไปถงึซบัพลายเชน 

3.การจัด Workshop เพือ่เสรมิ
ประสทิธภิาพการทํางานของ
คณะกรรมการสวสัดกิารในสถาน
ประกอบกจิการ  

เสีย่งในดา้นมาตรฐานแรงงาน 
ดงันี ้ 
1.การใชแ้รงงานบงัคบั 
2.การใชแ้รงงานเด็ก 
3.การเลอืกปฏบิตั ิ 
4.เสรภีาพในการสมาคมและการ
รวมตวัเพือ่การเจรจาตอ่รอง 
5.คา่จา้ง คา่ชดเชย และสทิธิ
ประโยชนต์า่งๆ  
6.สญัญาจา้ง และการบรหิารงาน
บคุคล 
7.อาชวีอนามัยและความ
ปลอดภยัในสถานประกอบการ 
8.ชัว่โมงการทํางาน 
9.สวสัดกิารแรงงาน 
10.การปกป้องแรงงานหญงิ 
11.การบรหิารจัดการทรัพยากร
บคุคล 

-สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย 
–สมาชกิเดมิและสมาชกิใหม ่  
-NGOs ทีเ่ขา้รว่มโครงการ  

(5) การตดิตามการปฏบิตั ิ
ตามแนวปฏบิตัทิ ีด่ ี
(Monitor Compliance) 

1.โครงการ GLP Visit การ
ตดิตามการดําเนนิการ GLP กบั
สมาชกิโดยเจา้หนา้ทีส่มาคมและ
สง่เสรมิใหส้มาชกิใหมป่ฏบิตัติาม
แนวปฏบิตัดิา้นแรงงานทีด่ ีGLP  
-ตดิตามผลจาก ActionPlan ของ
สมาชกิและนํามาสรปุรายงาน
ภาพรวมอตุสาหกรรมทนู่า  

2.โครงการอบรม BSCI โดยทนุ
สนับสนุนจาก KESKO  

1.โครงการ GLP ทํารายงาน
ภาพรวมอตุสาหกรรม และ
ตดิตามการดําเนนิการ GLP 
ตอ่เนือ่งโดย Visit ปีละ 1 ครัง้  

2.โครงการอบรม BSCI ให ้
สมาชกิดําเนนิการขยายผล BSCI 
ไปถงึซบัพลายเชนของตนเอง
โดยม ีเจา้หนา้ทีส่มาคมและ
องคก์าร PLAN เขา้ทํา Visit เพือ่
ตดิตามผล   

-สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย    
-สมาชกิเดมิและสมาชกิใหม ่     
-NGOs ทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

(6) การแกไ้ขใหส้ามารถ
ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิ ีด่ ี
(Remediate violation) 
 

1.โครงการ GLP นําผลจากการ
ประชมุตดิตามผลมาปรับปรงุ
แกไ้ข 
 
2.การตดิตามการปฏบิตัติามแนว
ปฏบิตัทิีด่ดีา้นแรงงาน 
- จัดทําแผนการแกไ้ขเมือ่พบ
ความไมส่อดคลอ้งกบัแนวปฎบิตั ิ
- แจง้ผูเ้กีย่วขอ้งดําเนนิการ
แกไ้ขและแจง้ผลใหผู้บ้รหิาร
ทราบทกุครัง้ 

1.โครงการ GLP นําผลจากการ
ประชมุตดิตามผลมาปรับปรงุ
แกไ้ข 

2.การตดิตามการปฏบิตัติามแนว
ปฏบิตัทิีด่ดีา้นแรงงาน 
- จัดทําแผนการแกไ้ขเมือ่พบ
ความไมส่อดคลอ้งกบัแนวปฎบิตั ิ
- แจง้ผูเ้กีย่วขอ้งดําเนนิการ
แกไ้ขและแจง้ผลใหผู้บ้รหิาร
ทราบทกุครัง้ 
- จัดทํารายงานภาพรวมอตุฯ 

โครงการ GLP สมาคม 
ดําเนนิการรว่มกบัองคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศ (ILO), 
และกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน 

(7) การทบทวนทีเ่ป็นอสิระ 
(Independent review) 

1. โครงการ GLP อยูร่ะหวา่ง
หารอืเพือ่กําหนดวธิกีารทบทวน
จากหน่วยงานอสิระ 

2. การตรวจสอบภายนอก 
External audit จากภาครัฐ 
ลกูคา้ และหน่วยงานทีส่าม 

1. โครงการ GLP การขยายการ
ดําเนนิการไปยงัสมาชกิใหม ่

2. การตรวจสอบภายนอก 
External audit จากภาครัฐ 
ลกูคา้ และหน่วยงานทีส่าม 

1. โครงการ GLP สมาคมฯ 
ดําเนนิการรว่มกบัองคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศ (ILO), 
และกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน 

(8) การรายงานผลการ
ปฏบิตังิาน                       
(Report Performance) 

โครงการ GLP Visit รายงานผล
ความกา้วหนา้ของการจัดทํา
แผนการปฏบิตักิารใชแ้รงงานทีด่ี
ตามแผนงาน และงานทีทํ่าได ้
จรงิ ใหบ้คุคลภายนอกและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งไดรั้บทราบ 

ดําเนนิการ GLP Visit และจัดทํา
รายงานประจําปี เพือ่นําเสนอ
สมาชกิและหน่วยงานรัฐที่
เกีย่วขอ้ง  

-สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย   
-สมาชกิเดมิและสมาชกิใหม ่     
-NGOs ทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
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ข้อมูลมาตรการดาํเนินงานของสมาคมอุตสาหกรรมทนู่าไทย  
  จากตารางฯ สมาคมขอนําเสนอข้อมลูเพิ่มเตมิในรายละเอียดเพ่ือพิจารณาทบทวน โดยเสนอขอ

ยกเว้นสนิค้าปลาทนู่า ออกจากสนิค้าประเภทปลาท่ีมีเหตผุลให้เช่ือวา่ใช้แรงงานบงัคบัของสหรัฐอเมริกา 

ดงันี ้
 

1. ข้อมูลพืน้ฐานอุตสาหกรรม,กลุ่มสินค้า (DATA) 
สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย (Thai Tuna Industry Association หรือ TTIA) มีสมาชิกจํานวน 26  

บริษัท ซึ่งมียอดการส่งออกทูน่ากระป๋องรวมกนัมากกว่าร้อยละ 90 หรือ คิดเป็นมลูค่ารวมกว่าแปดหม่ืน
ล้านบาท จุดประสงค์เพ่ือผลกัดนันโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภยัอาหาร การใช้ทรัพยากรประมง
อย่างยัง่ยืน จริยธรรมด้านแรงงาน การเจรจาการค้าและวิชาการ ให้เกิดการยอมรับและแก้ไขปัญหาทัง้
ภายในประเทศและตา่งประเทศ รายช่ือจํานวนกิจการและแรงงานสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทยมีดงันี ้ 
 

จาํนวนกิจการ  รายช่ือสมาชิกสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย มีจํานวน 26 บริษัท ดงันี ้

(1) บริษัท โกลบอลโฟรเซน่ฟู้ ด (ประเทศไทย) จํากดั 
(2) บริษัท คงิเบล โปรดวิเซอร์ จํากดั 
(3) บริษัท โชตวิฒัน์อตุสาหกรรมการผลติ จํากดั 
(4) บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเช่ียนแพคเกจจ่ิงแอนด์แคนน่ิง จํากดั 
(5) บริษัท ไดมอนด์ ฟู๊ ด โปรดกัท์ จํากดั 
(6) บริษัท ไทยรวมสนิพฒันาอตุสาหกรรม จํากดั 
(7) บริษัท ไทยยเูน่ียนกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
(8) บริษัท ไทยอินาบะ ฟู้ ดส์ จํากดั 
(9) บริษัท ทรอปิคอลแคนน่ิง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
(10)  บริษัท บิก๊เอก้า (ไทยแลนด์) จํากดั 
(11)  บริษัท พฒัน์ธน มารีน แอนด์ ฟู๊ ดส์ จํากดั 
(12)  บริษัท พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตรี ้จํากดั 
(13)  บริษัท พี.ซี.ทนู่า จํากดั 
(14)  บริษัท พทัยาฟู้ ดอินดสัตรี จํากดั 
(15)  บริษัท พี.บี.ฟิชเชอร่ี โปรดกัส์ จํากดั 
(16)  บริษัท ยนิูคอร์ด จํากดั (มหาชน) 
(17)  บริษัท สงขลาแคนน่ิง จํากดั (มหาชน) 
(18)  บริษัท สยามอินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ด จํากดั 
(19)  บริษัท ไอ.เอส.เอ.แวล ูจํากดั 
(20)  บริษัท เอส.เค.ฟู้ ดส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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(21)  บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั 
(22)  บริษัท เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั 
(23)  บริษัท อาร์.เอส.แคนเนอร่ี จํากดั 
(24)  บริษัท เอเช่ียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
(25)  บริษัท เอบีดี กาญจน์ จํากดั   
(26)  บริษัท เออีซี แคนน่ิง จํากดั (เข้าร่วมปี 2560) 

 

  จาํนวนแรงงาน จํานวนแรงงานภายใต้สมาคมอตุสาหกรรมทนูา่ไทยจากทัง้ 26 บริษัท รวมเป็น
จํานวน 61,000 -65,000 คน 
 

1.1 การสาํรวจสภาวะแรงงานบังคับ 
ในการดําเนินกิจกรรม GLP Visit ปี 2559 ได้มีขัน้ตอนในการสํารวจสภาวะแรงงานบังคับกับ

สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม GLP Visit ทัง้ 23 โรงงานร่วมอยู่ด้วย โดยทางสมาคมฯ จะมีขัน้ตอนการ
ดําเนินการ ดงันี ้

-สอบถามขัน้ตอนการนําเข้าแรงงาน / การรับแรงงาน / ความสมคัรใจในการทํางานของแรงงาน 
-สอบถามวิธีการจดัการเอกสารสําคญัของพนกังาน (ให้พนกังานเก็บเองหรือไม)่ 
-สอบถามการจ่ายคา่แรง การจ่ายคา่ทํางานลว่งเวลา และความสมคัรใจในการทํางาน 
โดยการดําเนินการทางสมาคมฯ จะสอบถามตวัแทนฝ่ายนายจ้างก่อนและจึงสุ่มสอบถามตวัแทน

ฝ่ังลกูจ้างเพ่ือเป็นการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูท่ีได้รับจากทัง้สองฝ่าย  

1.2 การดาํเนินงานอ่ืนๆ  
1.2.1 นโยบายสมาคมอุตสาหกรรมทนู่าไทยด้านจริยธรรมในการปฏิบัตต่ิอแรงงาน (Ethical Code 

of Conduct)  

  ในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอตุสาหกรรมทนูา่ไทย กําหนดให้บริษัทต้องย่ืนหนงัสือยืนยนัการ

ประกาศเจตนารมณ์วา่ บริษัทฯ ยินดีปฏิบตัติามนโยบายด้านจริยธรรมในการปฏบัิตต่ิอแรงงาน 

(Ethical Code of Conduct) 8 ข้อ ซึง่อ้างอิงตามกฎหมายแรงงานไทย 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. แรงงานเดก็ 
(Child Labour) ไมมี่คนงานอายต่ํุากวา่ 18 ปี เข้ามามีสว่นร่วม หรือได้รับการการจ้างงานในโรงงานแปรรูป 
ในการสรรหาผู้สมคัร คนงานทกุคนจะต้องแสดงหนงัสือเดนิทางท่ีออกโดยรัฐบาล บตัรประจําตวัและ/ หรือ
ใบอนญุาตทํางานเพ่ือใช้ในการตรวจสอบอายแุละความถกูต้องในการทํางานตามลําดบั 

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 
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permit belonging to the workers.  The company shall not withhold any part of workers’ salary and 
benefits. แรงงานบงัคบั (Forced and Compulsory Labour) ไม่มีการเรียกร้องให้แรงงานจ่ายเงินมดัจํา
หรือคา่ธรรมเนียมการสมคัรแก่บริษัท ทางบริษัทจะต้องไม่ยดึ เก็บหนงัสือเดินทาง บตัรประจําตวัและ/ หรือ
ใบอนญุาตทํางานของคนงาน บริษัทจะต้องไม่ถือครอบครองเงินเดือนและไม่ขดัขวางสิทธิประโยชน์อ่ืนใด
ของคนงาน 

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. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั (Health and Safety) บริษัทจะต้องให้ความกงัวลและความสําคญัขัน้สงูสดุในเร่ืองสขุภาพ
และความปลอดภยัทางด้านวิชาชีพของคนงาน อย่างน้อยท่ีสดุจะต้องปฏิบตัิตามข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องทุกข้อ ซึ่งรวมถึงการจดัหาอุปกรณ์ป้องกันตวัท่ีจําเป็น โดยจดัเป็นค่าใช้จ่ายของนายจ้าง การ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และการให้ความช่วยเหลือในขัน้ตอนตดิตามการรักษาพยาบาล 

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. เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง (Freedom of Association and 
Right to Collective Bargaining) ในฐานะท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายไทย บริษัทควรจะเคารพสิทธิ
เสรีภาพของคนงานในการสมาคมและการร่วมเจรจาตอ่รอง 

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. การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) บริษัทจะไม่อนุญาตให้แสดงพฤติกรรมท่ีชีใ้ห้เห็นถึงการ
คกุคาม การเลือกปฏิบตัิ หรือการข่มขู่ใด ๆ บริษัทจะต้องมีการดําเนินงานให้การศกึษาและการฝึกอบรมใน
เร่ืองสทิธิมนษุยชนขึน้พืน้ฐานแก่บคุลากรทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลคนงานและการฝึกซ้อมความ
ปลอดภยั บริษัทจะต้องมีพืน้ท่ีกลไกลในการจัดการการร้องทุกข์เพ่ือให้คนงานมัน่ใจว่าได้รับการปฏิบตัิ
อยา่งยตุธิรรม 

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. การปฏิบตัติามวินยั (Disciplinary Practices) บริษัทจะต้องไม่
มีส่วนเก่ียวข้องหรือยอมให้มีการลงโทษโดยทําร้ายร่างกาย จิตใจ หรือใช้คําพดูดถูกูเหยียดหยามคนงาน 
และจะต้องไมมี่การหกัเงินคา่จ้างจากคนงานเม่ือทําผิดระเบียบวินยั 
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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. ค่าตอบแทน (Remuneration) จะต้องมีการจ่ายค่าจ้างรายวนัขัน้ต่ํา
เต็มจํานวนแก่คนงานทกุคนตามกฎหมายไทย ในส่วนของค่าจ้างการทํางานนอกเวลาจะต้องจ่ายในอตัรา
พิเศษและเป็นท่ียอมรับได้ตามท่ีกฎหมายไทยระบ ุ

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. สวสัดกิารและสทิธิประโยชน์ (Welfare and Benefit) คนงานและทางบริษัทจะต้อง
ร่วมกันจ่ายประกันสงัคมตามท่ีกฎหมายแรงงานไทยกําหนด เพ่ือมั่นใจได้ว่าคนงานทุกคนมีสิทธ์ิได้รับ
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ บริษัทจะต้องจดทะเบียนโครงการคนงานทกุคนตัง้แต่วนัแรกของการจ้างงาน 
สําหรับช่วงท่ีหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ บริษัทต้องจดัให้มีการรักษาพยาบาลและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเพียงพอเพ่ือช่วยเหลือการได้รับบาดเจ็บจากการทํางานหรือการเจ็บป่วยตา่งๆ 
 

1.2.2 การกาํหนดระเบียบให้สมาชิก TTIA  
ในปี 2559 ได้มีการกําหนดระเบียบให้สมาชิก TTIA ต้องได้รับการตรวจ Dolphin Safe จาก EII 

และกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเตมิในการรับสมคัรสมาชิก TTIA เพ่ือควบคมุสมาชิกปฏิบตัติามระเบียบ
มาตรฐานสากลและมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ดงันี ้

1. บริษัทฯ ต้องมีหนงัสือยืนยนัการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
อตุสาหกรรมทนูา่ไทย (Thai Tuna Industry Association) วา่บริษัทฯ ยินดีสนบัสนนุการปฏิบตัติาม
นโยบายของสมาคมอตุสาหกรรมทนูา่ไทย ดงันี ้

   1.1 นโยบายด้านความปลอดภยัอาหาร (Food Safety) 
   1.2 นโยบายด้านการตอ่ต้านการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ 

การควบคมุ และนโยบายการทําประมงอยา่งยัง่ยืน (IUU Fishing Policy and Sustainability Policy)  
   1.3 นโยบายด้านจริยธรรมในการปฏิบตัติอ่แรงงาน (Ethical Code of Conduct)  
2. สมาชิกสามญัและวิสามญัประเภทท่ีมีการค้าสนิค้าทนูา่ จะต้องผา่นการตรวจรับรองโปรแกรม  

Dolphin Safe จาก Earth Island Institute (EII) 
 3. สมาชิกสามญัต้องผา่นการตรวจรับรอง Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard 
Analysis and Critical Control Point Critical (HACCP) จากหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรเอกชนท่ีได้รับ
การรับรอง  

4. สมาชิกสามญัและวิสามญัประเภทโรงงานจะต้องให้ความร่วมมือในการดําเนินการตาม 
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แนวทางปฏิบตัด้ิานแรงงานท่ีดี Good Labour Practice (GLP) โดยมีสมาคมฯ จะมีเจ้าหน้าท่ีไป GLP Visit 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 5. สมาชิกวิสามญั ประเภทท่ีมีการค้าสนิค้าทนู่า ต้องให้คํามัน่วา่จะต้องซือ้ผลติภณัฑ์ ทนูา่จาก
สมาชิกสามญัของสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทยเท่านัน้ และจะต้องแสดงเอกสารอ่ืนใด ท่ีสามารถยืนยนัได้
วา่การสัง่ซือ้ดงักลา่ว ได้จดัซือ้จากสมาชิกสามญัของสมาคมฯ จริง มอบให้แก่ เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ เพ่ือการ
ตรวจสอบดแูล เม่ือเจ้าหน้าท่ีร้องขอ โดยไมช่กัช้า 
 6. สมาชิกสามญัและวิสามญั จะต้องปฏิบตัติามนโยบาย และมตอ่ืินใด ทัง้ท่ีได้มีอยูแ่ละจะออกมา
ในภายหลงั เพ่ือประโยชน์ของอตุสาหกรรมทนูา่ไทย อยา่งเคร่งครัด 

2. ความมุ่งม่ันของภาคอุตสาหกรรม (Industrial Commitment)  
 ความมุง่มัน่ของภาคอตุสาหกรรมสามารถพจิารณาจากองค์ประกอบ 8 ด้าน ตามท่ี USDOL เสนอ ดงันี ้

2.1 การเข้าร่วมกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และผู้เก่ียวข้อง (Engage Stakeholder and partners)  
2.1.1 ความร่วมมือกับภาครัฐ สมาคมฯให้ความร่วมมือด้านแรงงานกบัภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ทัง้โดย 

สมาคมเอง และผา่นทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพนัธ์ผู้ผลติ
สินค้าประมงไทย  โดยการเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นเก่ียวกับประเด็นและปัญหาด้านแรงงาน  โดย
หน่วยงานภาครัฐสําคญัมี 8 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยตุธิรรม  
 2.1.2 ความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: 

ILO)  สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทยได้เข้าร่วมเป็นคณะทํางานในโครงการต่อต้านรูปแบบการทํางานท่ีไม่

เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล (Combatting Unacceptable Forms of  Work in 

the Thai Fishing and Seafood Industry) หรือเรียกช่ือยอ่วา่ “Ship to Shore Right” ซึง่โครงการนีเ้กิดจาก

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยจะเชิญผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง

เข้าร่วมเป็นคณะทํางาน ซึง่มีจํานวน 2 ชดุ 

  คณะทํางานชดุแรก ทําหน้าท่ีรับผิดชอบด้านกฎหมาย นโยบายขบัเคลื่อนในเร่ืองการรับอนสุญัญา  

188 ว่าด้วยการทํางานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 และ อนสุญัญา 29 เร่ืองแรงงานบงัคบั รับผิดชอบใน

เร่ืองสทิธิของแรงงาน  

คณะทํางานชุดท่ีสอง ทําหน้าท่ีรับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจแรงงาน การอบรม

เจ้าหน้าท่ีตรวจแรงงาน การทํากิจกรรมสง่เสริมความร่วมมือ ซึง่ทําให้ผู้ใช้แรงงานและเครือขา่ยแรงงานตา่ง

ด้าวได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึน้ รวมไปถึงภาคเอกชนสมคัรใจในการทํา Good Labour Practice (GLP) 
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ภาพประกอบ การประชุมคณะทาํงานในโครงการต่อตา้นรูปแบบการทาํงานท่ีไม่เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล 
 

 2.1.3 ความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหากําไร (NGOs) เช่น  MWRN Migrant Worker Rights 

Network, LPN Labour Rights Promotion Network Foundation, PLAN International Thailand , 

FINNWATCH, EII Earth Island Institute, FOS Friend of the Sea และสมาพนัธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย 

TFPC Thai Fishery Producers Coalition  

  สมาคมฯ ได้ตระหนกัถึงการทํางานท่ีดีและมีประสิทธิภาพของกลุม่ NGOs ท่ีมีความรับผิดชอบ ซึง่
มีส่วนในการทําให้อตุสาหกรรมทนู่าของไทยได้มีการพฒันาด้านแรงงานให้ดียิ่งขึน้ไป สมาคมฯ ได้ทํางาน
ร่วมกบั NGOs อยา่งใกล้ชิด เช่น การนําเอาข้อร้องเรียน ปัญหาตา่งๆ ท่ีพบจากการตรวจสอบมาดําเนินการ 
ปรับปรุง การประชุมร่วมเพ่ือแลกเปล่ียนความเห็น การจดักิจกรรม Workshop และการดําเนินโครงการ
ด้านแรงงานร่วมกนั โดยมีความร่วมมือกบั NGOs หลายหน่วยงาน ดงันี ้
 - เครือขา่ยสทิธิแรงงานข้ามชาต ิ(Migrant Worker Rights Network : MWRN) 
 - มลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน(Labour Rights Promotion Network Foundation: LPN)  
 - องค์การ PLAN International Thailand 

      
ภาพประกอบ ความร่วมมือกบัองคก์รไม่แสวงหากาํไร (NGOs) 

  สมาคมฯ ยินดีและเต็มใจร่วมมือกบั NGO ทัง้ระดบัท้องถ่ินและระดบัชาติ ทัง้การทํางานผ่านทาง
สมาพันธ์ผู้ ผลิตสินค้าประมงไทย และทํางานร่วมกันโดยตรงกับทางสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
วตัถปุระสงค์เพ่ือการพฒันาปรับปรุงสภาพการทํางานของแรงงานย้ายถ่ินข้ามชาติ รวมถึงการพฒันาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแรงงาน และการเปิดพืน้ท่ีให้แรงงานมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นได้โดยผลักดันผ่านทางคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งใน
อตุสาหกรรม ทัง้นี ้การร่วมมือกนักบั NGOs ทกุหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสจุริตทัง้สิน้ 
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 2.1.4 ความร่วมมือกับทางสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย 
  สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับทางสมาพันธ์ผู้ ผลิตสินค้าประมงไทยให้การสนับสนุนงบประมาณจัด
กิจกรรมสง่เสริมด้านการศกึษาแก่เดก็ข้ามชาตแิละบตุรของแรงงานข้ามชาตใินอตุสาหกรรมประมงดงันี ้ 
  1. สนบัสนนุงบประมาณสําหรับจดัจ้างครูผู้สอนชาวพมา่และอปุกรณ์ในการศกึษา สําหรับโรงเรียน
วดัเดก็กําพร้า จํานวน 60,000 บาท/เดือน 
  2. สนบัสนนุงบประมาณสําหรับมลูนิธิ MWRN 40,000 บาท / เดือน 
  3. สนบัสนนุงบประมาณในการดําเนินงานด้านแรงงานสําหรับมลูนิธิ LPN 20,000 บาท/เดือน  
  นอกจากนีท้างสมาคมยงัได้ร่วมงานวนัแรงงานข้ามชาตท่ีิจดัขึน้ เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2558 มีการ
จดังาน วนัแรงงานข้ามชาติสากล ณ วดัเทพนรรัตน์ จ.สมทุรสาคร โดยมีการสนบัสนุนงบการจดังานจาก
สมาพนัธ์ผู้ผลติสนิค้าประมงไทย เป็นเงิน 20,000 บาท  

      
ภาพประกอบ ความร่วมมือกบัทางสมาพนัธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย 

2.2 การประเมินความเส่ียงและผลกระทบ (Assess risk ) 
  ในการประเมินความเส่ียงและผลกระทบ สมาชิกสมาคมฯ ใช้วิธีการการตรวจสอบ (Audit) เพ่ือ
เป็นการยืนยนัการปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยใช้ผู้ประเมิน (Auditor) ท่ีผ่านการอบรม มีความเป็น
กลาง และมีคณุสมบตัใินการเป็นผู้ตรวจ ใช้วิธีการตรวจสอบด้วยกนั 4 วิธีคือ  
1. การตรวจสอบจากภายนอก (External Audit) มีการตรวจสอบโดย Third Party Audit 
2. การตรวจสอบด้วยตนเอง (Self-Audit) ตรวจสอบภายในบริษัทเอง โดยมีการตรวจสอบอยา่งเป็นกลาง  
3. การตรวจสอบจากลกูค้า (Customer Audit) ตรวจสอบโดยลกูค้าเอง อาจมีการใช้ Third Party Audit 
4. การตรวจสอบโดยใช้แนวทางปฏิบตักิารใช้แรงงานท่ีดี (GLP) โดยผา่นทางกิจกรรม GLP Visit ท่ีทาง 
สมาคมฯ จะตดิตามจากสมาชิกอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 

2.3 การจัดทาํแนวปฏิบัตด้ิานแรงงานที่ด ี(Develop Code of Conduct) 
 2.3.1 การดาํเนินกิจกรรม TTIA GLP Visit        
  สมาคมฯ ได้ดําเนินการตดิตามแนวปฏิบตัด้ิานแรงงานท่ีดี อยา่งตอ่เน่ือง โดยเร่ิมขึน้เม่ือปี 2556  
ร่วมกับ International Labour Organization และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย โดยภายหลงัโครงการ
สิน้สดุลงเม่ือปี 2558 ทางสมาคมฯ ได้สนบัสนุนให้สมาชิกดําเนินการปฏิบตัิด้านแรงงานท่ีดีตามหลกัการ 
ILO-GLP ตอ่ไป โดยมีการดําเนินการในปี 2558 – 2559 ดงันี ้
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   การดาํเนินการด้าน GLP  ปี 2558-2559 
  - สมาคมฯ รวบรวมข้อมลู GLP Action plan ของสมาชิกท่ีทําไว้ในปี 2557-2558 นํามาวิเคราะห์ 
และสรุปเป็นรายงานประจําปี 2558     
  - จัดอบรม GLP Refreshment ให้กับสมาชิก เพ่ือเป็นการทบทวนความเข้าใจเร่ือง GLP ให้กับ
สมาชิกและเจ้าหน้าท่ีสมาคม โดยเน้นประเด็นการนํา GLP ไปใช้เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
นายจ้างและลกูจ้าง แนวทางการออกแบบประเมินตนเองระหว่างนายจ้างร่วมกบัลกูจ้าง ซึง่สมาคมได้นํา
ความรู้ท่ีได้รับมาประยกุต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรม GLP Visit กบัสมาชิก 
  - จดัอบรม GLP Facilitator ให้กับเจ้าหน้าท่ีสมาคม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการไปทํากิจกรรม 
GLP Visit ให้กบัสมาชิก โดยใช้เวลาอบรม 8 วนั ในเดือนตลุาคม 2558  
 

   การจัดกิจกรรม TTIA GLP Visit ปี 2559  
  (1) สมาคมฯ ได้ออกแบบคู่มือการติดตามผลการดําเนินการ GLP กบัสมาชิกโดยอ้างอิงจาก คู่มือ 
ILO-GLP Good Labour Practices Guidelines for Packaging and Processing Factories in The 
Shrimp and Seafood Industry of Thailand:  GLP/Processing Plants เ พ่ือใช้ติดตาม  GLP Visit กับ
สมาชิกอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
  (2) ขัน้ตอนดําเนินการ GLP Visit มีดงันี ้ 
   - สมาคมฯ ใช้คู่มือติดตามผล GLP Visit ประกอบกับข้อมูล Action Plan ท่ีสมาคมเคย
ได้รับจากสมาชิก นําไปใช้ในการตดิตามผล 
   - เข้าเย่ียมชมโรงงาน และไลน์การผลติของสมาชิก 

 - ขอตวัแทนฝ่ายนายจ้าง และตวัแทนฝ่ายลกูจ้าง มาให้สมัภาษณ์ถึงการบริหารจดัการ 
และวงจรชีวิตของลกูจ้าง และสอบถามข้อมลูมาตรฐานแรงงานตามหลกัการ GLP 
   - ขอเอกสาร หลกัฐานเพิ่มเตมิ ประกอบการพิจารณา  
   - จดัทํารายงานสรุปสง่ถึงสมาชิก และจดัทํารายงานประจําปีภาพรวมอตุสาหกรรม 
 **ในการดําเนินการ GLP Visit กบัสมาชิกนัน้ ทางสมาคมฯ ได้เปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่จากองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ILO เขา้มาเป็นผูส้งัเกตการณ์ ในการดําเนินการ GLP Visit ดว้ย 

   
ภาพประกอบ การดําเนินกิจกรรม GLP Visit โดย TTIA 

  จากข้อมลูผลการดําเนินกิจกรรม TTIA GLP Visit ในปี 2559 ดงัตาราง ทางสมาคมฯ มัน่ใจว่าไมมี่
การใช้แรงงานบงัคบั แรงงานทาส และแรงงานเดก็ รวมทัง้ประเดน็การค้ามนษุย์ในโรงงานของสมาชิก  
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ขอ้มลูผลการดาํเนนิการ 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 ระหวา่ง
ดําเนนิการ GLP Visit ทัง้นี ้
สมาชกิแจง้วา่ไดดํ้าเนนิการ
แกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ 

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 
จะดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน
ปี 2560 

  

  สรุปประเดน็สําคญัด้านมาตรฐานแรงงานของอตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมได้ ดงันี ้
  ไมมี่ การใช้แรงงานบงัคบัของแรงงานท่ีทํางานในโรงงานผลติปลาทนู่า 
  ไมมี่ การใช้แรงงานเดก็ หรือการจ้างแรงงานท่ีอายต่ํุากวา่ 18 ปี  
  ไม่มี มาตรการขดัขวาง หรือแทรกแซงลูกจ้างท่ีเข้าร่วมการเรียกร้องสําหรับการทํางานและสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมาย 
  ไม่มี การแบ่งแยกใดๆ โดยใช้ปัจจยัด้านเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ทศันคติทางการเมือง ภมูิหลงั
ทางสงัคม เป็นผลให้ได้รับการปฏิบตัท่ีิไมเ่ท่าเทียมกนั หรือการเลือกปฏิบตั ิ   
  มี ความเท่าเทียมกนัในการจ้างงานทัง้ลกูจ้างผู้หญิง และลกูจ้างผู้ชาย ทัง้ก่อนและหลงัการจ้างงาน 
และไมเ่ลือกปฏิบตัติอ่ลกูจ้างผู้หญิงท่ีเป็นสตรีมีครรภ์ 
  มี การจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด ทัง้ลูกจ้างประจําและ
ลกูจ้างชัว่คราว รวมทัง้มีการจ่ายคา่จ้างการทํางานนอกเวลาให้กบัลกูจ้างตามท่ีกฎหมายได้ระบไุว้ 
  มี การกําหนดนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานของสถานประกอบกิจการ และสนบัสนนุสวสัดกิารท่ีจําเป็นตอ่สขุภาพอนามยัของลกูจ้าง และสภาพ
ความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ของลกูจ้าง ท่ีเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทํางานดีขึน้ 
  ประโยชน์ที่ ได้รับ การดําเนินกิจกรรม TTIA GLP Visit ทําให้สมาชิกตระหนักและปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติด้านแรงงานท่ีดีอย่างสม่ําเสมอ ได้รับทราบสถานการณ์และกฎระเบียบด้านแรงงานท่ี
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ต่อเน่ือง มีการแลกเปล่ียนความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและการพฒันาด้านสวสัดิการให้ดีขึน้  มี
การจัดทํานโยบายและเพ่ิมการส่ือสาร อบรม ประชาสมัพนัธ์ให้แรงงานข้ามชาติได้รับทราบข้อมลู สิทธิ 
หน้าท่ีของตน อีกทัง้ทําให้สมาชิกมีการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างผ่าน
คณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกิจการ ซึง่มีแรงงานข้ามชาตมีิสว่นร่วม 
  แผนการดาํเนินงาน TTIA GLP Visit ปี 2560 :  
       1. สมาคมฯ จะดําเนินการ GLP Visit เป็นประจําทกุปี อยา่งน้อยปีละ 1-2 ครัง้ตอ่โรงงาน เพ่ือ 
ตดิตามและสง่เสริมหลกัการ GLP ให้กบัสมาชิกอยา่งตอ่เน่ือง  
      2. สมาคมฯ จะมีการปรับปรุง/ เพิ่มเตมิประเดน็ด้านแรงงาน ในคูมื่อ TTIA GLP Visit ให้สอดคล้อง 
กบักฎหมายของไทยและสถานการณ์ปัจจบุนัเสมอ อาทิเช่น ประเด็นการจ้างแรงงานข้ามชาติ  ข้อมลูการ
จ้างแรงงานคนพิการ ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน  ประกอบกิจการท่ีมี
แรงงานข้ามชาตร่ิวมด้วย อายกุารเกษียณ เป็นต้น 
 

 2.3.2 การดาํเนินโครงการ GLP ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ILO และสหภาพยุโรป 
  ในเดือนมีนาคม 2559 กระทรวงแรงงานจดัพิธีเปิดตวัโครงการแก้ไขปัญหารูปแบบการทํางานท่ีไม่
เ ป็น ท่ียอมรับในภาคอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเ น่ืองประมงทะเล  (Combatting 
Unacceptable Forms of  Work in the Thai Fishing and Seafood Industry)  โดยจะดําเนินการแบบ
บรูณาการ ร่วมกนัระหวา่ง ภาครัฐ ภาคอตุสาหกรรม ตวัแทนองค์กรลกูจ้าง ภาคประชาสงัคม และผู้ซือ้ เข้า
มามีส่วนร่วม จุดประสงค์หลกัเน้น 5 เร่ือง คือ 1) กรอบกฎหมายและระเบียบ เปรียบเทียบ ILO 188 กับ 
แรงงานบงัคบั 2) การตรวจแรงงาน 3) การปฏิบตัิตามโดยสมัครใจของภาคเอกชน และ 4)ส่งเสริมให้
แรงงานเข้าถึงบริการช่วยเหลือ 
 

 2.3.3 การนําหลักUNGP มาปรับใช้ในอุตฯ ทนู่า โดยใช้มาตรฐาน BSCI ในการดาํเนินการ 
  เดือนกนัยายน 2559 องค์กร PLAN ประเทศไทย ได้นําเสนอโครงการขอทุน EU ร่วมกบั สมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย เพ่ือนําหลกั  UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) 
มาปรับใช้ในอตุสาหกรรมสตัว์นํา้แปรรูปของไทย และตลอดทัง้ซบัพลายเชน โดยใช้มาตรฐาน BSCI ซึง่เป็น
สว่นหนึง่ของ UNGP ในการใช้ดําเนินโครงการ (โครงการอยูใ่นช่วงขอทนุดําเนินการจาก EU) 

    
   

  
ภาพประกอบ ประชมุโครงการขอทนุ EU 



รายงานสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย เร่ืองขอยกเว้นทนู่าออกจากสนิค้าปลา-แรงงานบงัคบั / 8 กมุภาพนัธ์ 2560  15|1 5   

 2.3.4 โครงการอบรม BSCI โดยทุนสนับสนุนจาก KESKO  
 เม่ือเดือนสิงหาคม 2559 สมาคมฯ ร่วมกับองค์การ PLAN International Thailand จัดโครงการ
อบรม  BSCI ( The Business Social Compliance 
Initiative) ให้กับสมาชิกสมาคมฯ จํานวน 15 บริษัท 
เ ม่ือวัน ท่ี  16-18 พฤศจิกายน  2559  โดยได้ รับ
งบประมาณสนบัสนนุจาก KESKO ประเทศฟินแลนด์ 
จํานวน 2 ล้านบาท จุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมด้าน 
Supply Chain Engagement  และในปี 2560 จะมี
การจดัอบรมและจดักิจกรรมเพิ่มเตมิให้กบัสมาชิกอีก 

                                                                                                                    
      

      2.3.5 การจัด Social Dialogue Workshop เพื่อเสริมความรู้เร่ืองสิทธิ กฎหมาย และเสริม
ประสิทธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบกิจการ 
 ในช่วงปี 2557-2559 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้ร่วมกับ สมาคมผู้ ผลิตอาหารสําเร็จรูป 
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และเครือขา่ยเพ่ือสทิธิแรงงานข้ามชาต(ิMWRN) จดั Workshop เพ่ือเน้นให้
เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีขึน้ระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง (social dialogue) โดยเม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 ได้
จดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการครัง้ท่ี 3 เร่ือง “บทบาทคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ (คกส.) 
เพ่ือการอยูร่่วมกนัระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง”  
 

      
 

 2.3.6 การทบทวนที่เป็นอิสระ (Independent review) มีตวัแทนจากสมาคมฯ หน่วยงานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน สุ่มตรวจกลุ่มงานโรงงานทนู่าท่ีได้
ผ่านการอบรม เพ่ือตรวจสอบผลของการปฏิบตัิตามแผนการใช้แรงงานท่ีดี โดยมีการตรวจสอบแผนอบรม 
เช็คผลการอบรม เพ่ือให้มีการลดการใช้แรงงานบงัคบัอยา่งมีนยัสําคญั  นอกจากนี ้ยงัมีการตรวจสอบจาก
ภายนอก (External Audit) โดย Third Party Audit  เพ่ือเข้ามาตรวจกลุ่มงานโรงงานทูน่าอย่างน้อย  1  
ครัง้/ปี  
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