ทบทวนปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านแรงงานทีดี (Good Labour Practices)
พฤษภาคม
ก. ข้ อมูลพืน- ฐานและบทสรุป
ในช่วงไม่กีปี ทีผ่านมามีรายงานต่างๆ เกียวกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนและสิ ทธิแรงงานอย่างร้ายแรงในการประมงเชิง
พาณิ ชย์และอุตสาหกรรมการแปรรู ป
อาหารทะเลของไทย โดยเฉพาะอย่างยิงต่อแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาร์และกัมพูชา ในการรับมือกับสถานการณ์รุนแรงนี5
โครงการสิ ทธิเรื อสู่ฝังของไอแอลโอทีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (โครงการต่อต้านรู ปแบบการทํางานที
ไม่เป็ นทียอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลไทย) ร่ วมงานกับรัฐบาลไทย องค์กรนายจ้าง สหภาพแรงงาน และ
องค์กรประชาสังคม เพือลดปั ญหาการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็กและรู ปแบบการทํางานทีไม่เป็ นทียอมรับอืนๆ และขจัด
การแสวงประโยชน์จากแรงงาน (โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ) ในภาคเหล่านี5ให้กา้ วหน้าโดยลําดับ
เพือบรรลุเป้ าหมายหลักนี5 โครงการมีแนวทางจัดการการละเมิดสิ ทธิแรงงานภายใต้วตั ถุประสงค์สีข้อทีสัมพันธ์กนั ในระดับ
รากฐานคือการปรับปรุ งกรอบกฎหมายและกฎระเบียบของไทยทีปัจจุบนั มีช่องว่างในทางปฏิบตั ิเป็ นอย่างมากและ
จําเป็ นต้องได้รับการปรับปรุ งให้เป็ นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (วัตถุประสงค์โครงการข้อที @) ด้วยระดับความ
ร้ายแรงของการละเมิดสิ ทธิ การบังคับใช้กฎหมายแรงงานของไทยอย่างมีประสิ ทธิภาพ (วัตถุประสงค์ที ) ก็เป็ นหัวใจ
สําคัญของโครงการนี5เช่นกัน ทั5งสองส่วนนี5ดาํ เนินไปโดยมีส่วนเสริ มจากโครงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ตรวจสอบได้ทีนําโดยภาค อุตสาหกรรมเอง (วัตถุประสงค์ที B) ซึงพัฒนาขึ5นด้วยความร่ วมมือจากสหภาพแรงงาน รัฐบาล ผู ้
ซื5อระดับโลก และองค์กรภาคประชาสังคม สุดท้าย จําเป็ นต้องมีการเสริ มสร้างศักยภาพของสหภาพแรงงานและองค์กรภาค
ประชาสังคมเพือให้บริ การ จัดตั5ง และให้การศึกษาแก่แรงงาน และทําให้รัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมยึดถือมาตรฐานที
สูงขึ5น (วัตถุประสงค์ E)
โครงการสิ ทธิเรื อสู่ฝังมีภารกิจในการทบทวนและขยายแผนงานแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานทีดีปี (GLP)
ทีให้การศึกษา
เรื องมาตรฐานด้านแรงงานในสถานทีทํางานในอุตสาหกรรมแกะกุง้ ของไทย แผนงานทีปรับปรุ งใหม่จะต้องตอบสนองต่อ
ความเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วของอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยและของ โลกในช่วงไม่กีปี มานี5 การเปลียนแปลง
ดังกล่าวมีอย่างเช่น ระบบโครงสร้างทางกฎหมายและการบังคับใช้ใหม่ของไทยสําหรับการทํางานในภาคประมงและอาหาร
ทะเล พิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับ (P. 29) และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการทํางานในภาคประมง (C. 188) ของไอแอลโอ มาตรฐาน
ทีสูงขึ5นเกียวกับแรงงานบังคับสําหรับผูน้ าํ เข้าของสหรัฐฯ และอังกฤษ การตรวจสอบทีเข้มงวดขึ5นต่ออุตสาหกรรม
การเกษตรของไทยจากผูซ้ 5ือระดับโลก ‘ใบเหลือง’ จากสหภาพยุโรปสําหรับการประมงทีผิดกฎหมายและขาดการกํากับดูแล
และสถานะ ‘ขึ5นบัญชีจบั ตา’ ในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ
ในช่วงเวลาไม่กีปี นับจากการออกแบบแผนงานแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานทีดีสาํ หรับอุตสาหกรรมแกะกุง้ ดังกล่าว การถกเถียง
เกียวกับมาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกได้เปลียนไป จากการพูดคุยกันอย่างไม่หนักแน่นเกียวกับ
ยุทธศาสตร์การจัดหาสิ นค้าอย่างมีจริ ยธรรม ตอนนี5ฝ่ายต่างๆ มาถกเถียงกันอย่างเข้มข้นมากขึ5นเกียวกับการรักษาการเข้าถึง
ตลาดสําคัญและการปฏิบตั ิตามประมวลกฎหมายอาญา
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อุตสาหกรรมอาหารทะเล เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเสื5 อผ้า ช็อคโกแลต และอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคอุปโภคก่อนหน้านี5 ได้
ตอบสนองด้วยการออกหลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีการและการดําเนินการทีประกอบด้วยฝ่ ายต่างๆ จํานวนมากเพือหาและ
ปราบปรามการละเมิดทีร้ายแรงในห่วงโซ่อุปทาน การช่วยให้อุตสาหกรรมดังกล่าวของไทย (ตลอดจนรัฐบาล สหภาพ
แรงงาน และภาคประชาสังคม) เข้าใจความพยายามเหล่านี5เป็ นภารกิจสําคัญของโครงการ การเปรี ยบเทียบข้อปฏิบตั ิดา้ น
แรงงาน S ชุดกับแนวทางสําหรับแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานทีดีโดยไอแอลโอในเดือนธันวาคม T แสดงให้เห็นถึง1
• มาตรฐานทีสอดคล้องกัน ข้อปฏิบตั ิดา้ นแรงงานกับมาตรฐานด้านสถานทีทํางานสําหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล
โดยทัวไปคล้ายคลึงและ สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานหลักของไอแอลโอ
• ไปไม่ถึงผูจ้ ดั หาสิ นค้าต้นทาง มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองระดับโลกดูจะอยูไ่ กลเกินเอื5อมสําหรับผูจ้ ดั หา
สิ นค้าต้นทางบางส่วน
• มาตรฐานด้านการประมงล้าหลัง มาตรฐานด้านสถานทีทํางานสําหรับการทํางานในภาคประมง (และโครงการ
การสอบทานโดยสมัครใจ) ล้าหลังกว่ามาตรฐานเกียวกับการแปรรู ปและการเพาะเลี5ยงสัตว์น5 าํ เป็ นอย่างมาก
• ขาดผลกระทบและความน่าเชือถือต่ออุตสาหกรรม การดําเนินการโดยมากมุ่งเน้นผูผ้ ลิตสิ นค้าหลักๆ เป็ นรายๆ
และการมีส่วนร่ วมระหว่างธุรกิจ คนงาน รัฐบาล ภาคประชาสังคม และผูซ้ 5ือมีลกั ษณะเป็ นช่วงๆ
การวิเคราะห์ของไอแอลโอสอดคล้องกับผลจากการรับฟังความคิดเห็นทีจัดขึ5นสองครั5งในปี
โลกเกียวกับอนาคตของแผนงานแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานทีดี

T ในหมู่ภาคีไทยและระดับ

ประการแรก ความสอดคล้องกันของข้อพึงปฏิบตั ิและมาตรฐานแรงงานเป็ นเรื องทีน่ายินดี ซึงจะทําให้แผนงาน GLP ใหม่
ไม่ตอ้ งไปพะวงกับการนิยามมาตรฐานเกียวกับสถานทีทํางานให้หมดครบถ้วน แต่สามารถมุ่งเน้นการออกแบบ
กระบวนการทีนําไปสู่การเปลียนแปลงทีตรวจวัดได้สาํ หรับนายจ้างและคนงานใน อุตสาหกรรมนี5
ประการทีสอง โครงการ GLP
ทีปรับปรุ งใหม่ทีดําเนินการโดยการจัดตั5งหน่วยงานอิสระในไทยเป็ น
ทีทีเหมาะสําหรับการผูผ้ ลิตสิ นค้าทีมุ่งช่วยให้นายจ้างได้เติมเต็ม
ช่องว่างเรื องความรู ้ ระบบ และการปฏิบตั ิดา้ นแรงงานของตน
เป้ าหมายคือการพาพวกเขาจากจุดทีเป็ นอยู่ (ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
แรงงานทัวไป) ไปสู่จุดทีพวกเขาต้องการจะไปถึง (พร้อมทีจะ
ผ่านกระบวนการรับรองหรื อผ่านการตรวจสอบ BSCI เป็ นต้น)

การตรวจสอบ/รับรอง
มาตรฐานแรงงานโลก

แนวปฏิบัตดิ ้ านแรงงาน
ทีดี

แนวปฏิบัตดิ ้ าน
แรงงานทีเป็ นอยู่

มาตรฐานทังแปดประกอบด้ วย: GAA-BAP-2014, SA8000:2014, ETI, FLA, BSCI, OHSAS 18001:2007, ข้ อพึงปฏิบตั ิของ FAO สําหรับการประมงทีมีความรับผิดชอบ/สูอ่ ตุ สาหกรรม
กุ้งทียังยืน และข้ อพึงปฏิบตั ิของ Marks & Spencer สําหรับห่วงโซ่อปุ ทานทีมีความรับผิดชอบ/แผน ก
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ประการทีสาม โครงการทีเสนอนี5จะต้องครอบคลุมแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ‘จากบนเรื อถึงการ
บรรจุถุง’ (บนเรื อประมง ในฟาร์มเพาะเลี5ยงสัตว์น5 าํ และในการแปรรู ป) การพินิจพิจารณาห่วงโซ่อุปทานตลอดทั5งสายทํา
ให้เห็นแนวปฏิบตั ิในการจัดหาสินค้าของผูค้ า้ ปลีก/ผูซ้ 5ือ และ GLP ควรจะจัดการกับวิธีทีผูซ้ 5ือสนับสนุนหรื อบันทอนแนว
ทางการปฏิบตั ิดา้ นแรงงานทีดีในกลุ่มผูผ้ ลิตสิ นค้าของตน
ประการทีสี ภาคอุตสาหกรรมจะต้องรับผิดชอบในการยกระดับมาตรฐานต่างๆ เพือให้มีความน่าเชือถือสําหรับผูซ้ 5ือ
ตลอดจนรัฐบาล คนงาน และภาคประชาสังคม (ส่วนผูซ้ 5ือจะต้องยินดีทีจะปฏิบตั ิตามพันธกิจต่อคนงานและให้รางวัลตอบ
แทนเป็ นมาตรฐานทีสูงขึ5นเพือสร้างความมันใจ ให้กบั ผูผ้ ลิตสิ นค้า) โครงการของภาคอุตสาหกรรมทีเชือถือได้จะต้องรับ
เอามาตรฐานเรื องสถานทีทํางานทีสูงขึ5น โดยต้องมีการอบรม ประเมิน ลงโทษสมาชิกทีไม่ปฏิบตั ิตาม การระมันระวังตาม
สมควรโดยตนเอง การกํากับดูแลแบบไตรภาคี กลไกการร้องเรี ยนทีมีประสิทธิภาพ การส่งเสริ มการเจรจาทางสังคมเพือให้
เกิดผลประโยชน์และมีการรายงานผลต่อสาธารณะ ซึงบทบาทหน้าทีทีเพิมขึ5นของสมาคมอุตสาหกรรมจะมีการอบรมใน
รายละเอียดต่อไปเพือสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
สิ งเหล่านี5คือองค์ประกอบหลักของโครงการด้านศักยภาพและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ทีนําโดยภาคอุตสาหกรรมเอง
อย่าง GLP ความสําคัญขององค์ประกบอเหล่านี5ต่อโครงการทีมีประสิ ทธิภาพและน่าเชือถือได้รับการตอกยํ5าจากการศึกษา
เมือเร็ วๆ นี5เกียวกับผลทีเกิดจากการใช้มาตรฐานแรงงานโดยสมัครใจ ริ ชาร์ด ล็อค เขียนในหนังสื อ The Promise and Limits
of Private Power (2556) มองเห็นถึงการเข้ากันได้อย่างพอดีระหว่างโครงการด้านศักยภาพและการตรวจสอบได้ทีแข็งขัน
การบังคับใช้โดยรัฐบาลทีขันแข็ง และแรงกดดันจากสาธารณะให้มีการเปลียนแปลง รายงาน “ใช้การกํากับควบคุมเป็ น
หนทางสุดท้าย?” ของ RSPB ในอังกฤษทีออกมาในปี S ระบุปัจจัยทีจําเป็ น E อย่างสําหรับโครงการโดยสมัครใจแบบ
GLP:
แรงจูงใจทีชัดเจนสําหรับการมีส่วนร่ วม
แรงจูงใจทีชัดเจนสําหรับการปรับปรุ งการดําเนินการ
เป้ าหมายทีนิยามและตรวจวัดได้ชดั เจนเพือประเมินการดําเนินการ
เงือนไขกําหนดในการติดตามและรายงานทีเข้มแข็งและโปร่ งใส
ประการสุดท้าย ในเรื องออกแบบการบังคับใช้ในกฎระเบียบแรงงานภาคเอกชนใหม่น5 นั แอกเซล มาร์กซ์ และยาน วูเทอร์ส์
ในวารสาร International Labour Review ฉบับเดือนกันยายน T ของไอแอลโอเสนอว่าห่วงโซ่อุปทานมีพลวัตรมากขึ5น
และ “ถูกครอบงํามากขึ5นเรื อยๆ โดยบริ ษทั ตัวกลางในระบบเศรษฐกิจทีเพิงเติบโตขึ5นมาใหม่ทีไม่ค่อยใยดีทีจะดําเนินตาม
แนวทางความรับผิดชอบของบรรษัทเกียวกับสิ ทธิแรงงาน...เสริ มการติดต่อแบบการตรวจสอบด้วยวิธีการติดตามแบบจาก
ล่างขึ5นบนทีกระจายการติดตามและการปฏิบตั ิตามไปในระดับท้องถิน” อย่างเช่นกลไกการร้องเรี ยนหรื อแก้ไขปั ญหาพิพาท
ทีเปิ ดสําหรับคนงานและฝ่ ายต่างๆ ทีเกียวข้อง2

2
Locke, Richard M. (2013). The Promise and Limits of Private Power: Promoting Labor Standards in a Global Economy. Cambridge University
Press: New York.
McCarthy, D. & Morling, P. (2015). “Using Regulation as a Last Resort: Assessing the Performance of Voluntary Approaches”. Royal Society for
the Protection of Birds: Bedfordshire, U.K.http://www.rspb.org.uk/Images/usingregulation_tcm9-408677.pdf
Marx, Alex and Jan Wouters (2016). “Redesigning enforcement in private labour regulation”.International Labour Review, v. 155. ILO: Geneva.
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การศึกษาดังกล่าวรวมกับประสบการณ์ของไอแอลโอและภาคีต่างๆ ของเรา ชี5ถึงความจําเป็ นทีต้องมีแผนงานไตรภาคีที
เข้มแข็ง ทีตั5งอยูใ่ นประเทศไทยและนําโดยสถาบันในไทย ทีมีองค์ประกอบหลักดังกล่าวข้างต้น รายงานนี5จะเสนอการ
เปลียนแปลงต่างๆ ทีจําเป็ นสําหรับการนําแผนงานและมาตรฐาน GLP เรื องสถานทีทํางานเข้าสู่ยคุ ใหม่ คือ
ก. การปรึ กษารับฟังความคิดเห็น - ข้อคิดเห็นทีได้จากการรับฟังความคิดเห็นในเดือนเมษายนและธันวาคม T
ข. แผนงาน - โครงร่ างของแผนงานภาคอุตสาหกรรมทีสอนเรื องมาตรฐานสถานทีทํางาน สนับสนุนการเปลียนแปลงใน
ระดับวิสาหกิจ และช่วยตรวจสอบบริ ษทั สมาชิกให้มีความก้าวหน้า
ค. การกํากับดูแล - เสนอโครงสร้างทีจะช่วยให้แผนงานมีความน่าเชือถือ
ข. การปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็น
ไอแอลโอจัดการรับฟังความคิดเห็นเกียวกับการทบทวนปรับปรุ งแผนงานโครงการ GLP เมือต้นปี และปลายปี T
จดหมายของไอแอลโอในเดือนเมษายน T ระบุเงือนไขเรื องความร่ วมมือระหว่างโครงการและสมาคมธุรกิจ
อุตสาหกรรมเพือทบทวนแผนงานดังกล่าว ซึงมีการขยายให้ครอบคลุมทุกระดับชั5นในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลของไทย โดยมีจุดเน้นสําคัญดังนี5
• ระบบสําหรับตรวจวัดการเปลียนแปลงในสภาพเงือนไขด้านแรงงาน การสื บย้อนไปตามห่วงโซ่อุปทาน การ
ตรวจสอบการดําเนินทีเป็ นอิสระ และการรายงาน/เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
• การพูดคุยเสวนาทีเข้มแข็งขึ5นระหว่างคนงาน-ฝ่ ายบริ หาร ซึงเป็ นหัวใจของกลไกการดําเนินการโดยสมัครใจที
ยังยืนและน่าเชือถือ รวมถึงคณะกรรมการสวัสดิการทีมีประสิ ทธิภาพและครอบคลุมคนงานมากขึ5นภายในกิจการ
ทีได้รับการ สนับสนุนจากสหภาพแรงงานและองค์กรประชาสังคม
• การจัดตั5งสถาบันทีเป็ นอิสระของไทยทีมีหน้าทีฝึ กอบรม แก้ไขปั ญหาร้องเรี ยนและข้อพิพาท ติดตามตรวจสอบ
และรายงานต่อสาธารณะ
• การมีส่วนร่ วมมากขึ5นของภาคอุตสาหกรรม ไอแอลโอต้องการเห็นจํานวนโรงงานทีเข้าร่ วมในโครงการ GLP
เพิมขึ5น
การรับฟังความคิดเห็นในเดือนธันวาคม T ยืนยันวัตถุประสงค์เหล่านี5 และเห็นว่าโครงการดังกล่าวควระจะปรับแก้ไข
เพือให้ใช้กบั อุตสาหกรรมสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมอาหารอืนๆ ทีกําลังเผชิญปั ญหาเดียวกัน รวมทั5งตั5งเป้ าหมายให้มีจาํ นวน
ผูเ้ ข้าร่ วมจากเรื อ ฟาร์ม และโรงงานอย่างน้อย @ รายในรอบ @ ปี แรกของโครงการ นอกจากนี5 การประชุมรับฟังความเห็น
ได้มีการพิจารณาองค์ประกอบของโครงการ GLP เดิม เพือดูวา่ ส่วนใดควรมีการเพิมเติม ขยาย หรื อตัดออก3
ในบรรดาองค์ประกอบทีจะคงไว้คือมาตรฐานสถานทีทํางานทีค่อนข้างง่าย ซึงเหมาะสําหรับนายจ้างทีเพิงเริ มดําเนินการ
เพือไปสู่มาตรฐานระดับโลก มีความเห็นตรงกันว่าโครงการ GLP ควรมุ่งเป้ าไปทีอุตสาหกรรมขนาดกลางของไทยจํานวน
มากซึงเป็ นผูป้ ระกอบการทีต้องการการชี5แนะอย่างเป็ นเรื องเป็ นราวถึงมาตรฐานแรงงานระดับโลกเพือช่วยเชือมช่องว่าง

3 ผู้เข้ าร่วมประกอบด้ วยสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านนํา อาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สหภาพแรงงานและองค์กรประชา
สังคม และหน่วยงานราชการ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กรมประมง กองทัพเรื อ กรมเจ้ าท่า) การรับฟั งความคิดเห็นสินสุดลงด้ วยการประชุมคณะทํางานที 6 ในวันที 6
ธันวาคม 699: ดูสรุปการรับฟั งความคิดเห็นได้ ในภาคผนวก 6 ท้ ายรายงานนี
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ระหว่างแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานและความคาดหวังของผูซ้ 5ือทีเน้นเรื องการสร้างชือเสี ยง ซึงโครงการมีข5 ึนเพือผูป้ ระกอบการ
ระดับเล็ก กลางและใหญ่ รวมทั5งผูผ้ ลิตต้นทาง เพือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนืองในทุกระดับ
ผูเ้ ข้าร่ วมยกเว้นสหภาพแรงงานและองค์กรภาคประชาสังคมรู ้สึกว่ามาตรฐานและเป้ าหมายเกียวกับสถานทีทํางานทีเข้าใจ
ได้ง่าย (ไม่ใช่มาตรฐานเรื องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทีมีรายละเอียดมาก) มีความจําเป็ นทีกิจการและผูผ้ ลิตสิ นค้า
ในห่วงโซ่อุปทานจะต้องทําความเข้าใจและเริ มลดช่องว่างทีมีกบั มาตรฐานระดับโลก ผูเ้ ข้ร่วมเห็นด้วยให้มีการเชือมโยง
เนื5อหาของโครงการและรายละเอียดข้อบังคับการออกใบรับรองหรื อการตรวจสอบเพือไม่ให้เกิดความซํ5าซ้อนและ
สิ5นเปลืองของทรัพยากร
ประการทีสอง ผูเ้ ข้าร่ วมยืนยันถึงความจําเป็ นทีสมาคมอุตสาหกรรมจะต้องมีบทบาทนํา แต่ความน่าเชือถือเกิดจากการ
ทํางานร่ วมกันระหว่างฝ่ ายต่างๆ คือ ผูซ้ 5ือไทยและผูซ้ 5ือระดับโลก องค์กรประชาสังคม สหภาพแรงงาน และรัฐบาล
นอกจากนี5ผเู ้ ข้าร่ วมยังต้องการเห็นโครงการนําเสนอข้อถกเถียงเรื องการต้องมีสภาพการทํางานทีดีข5 ึน และเน้นความสําคัญ
ของการสร้างระบบในสถานทีทํางานทีเรี ยบง่ายและยืนนานมากกว่าแค่การปฏิบตั ิสอดคล้องตามมาตรฐาน
ประการทีสาม โครงการ GLP ทีมีอยูถ่ ูกมองว่าขาดความน่าเชือถือสําหรับผูส้ งั เกตการณ์ภายนอก โครงการทีปรับปรุ งใหม่
จะต้องมีมาตรการทีชัดเจนขึ5นเกียวกับความคืบหน้า การสอบทานอิสระ การรายงานต่อสาธารณะ และการกํากับดูแลโดย
ไตรภาคีอย่างมีส่วนร่ วม
ประการสุดท้าย ผูเ้ ข้าร่ วมรวมถึงภาคธุรกิจระบุถึงความจําเป็ นทีจะต้องมีการตรวจสอบได้เพือการปรับปรุ งอย่างต่อเนืองและ
ตรวจวัดได้ภาย ในกลุ่มอุตสาหกรรม ผูซ้ 5ือและผูส้ ่งออกของไทย ซึงมีบทบาทนําในห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารทะเลและ
สิ นค้าเกษตรของไทย สามารถส่งสัญญาณถึงผูผ้ ลิตและสถานบัน GLP ให้เร่ งกระบวนการหารื ออย่างสร้างสรรค์
เรื องการเร่ งรัดหรื อการเกิดความล่าช้าในการยอมรับมาตรฐานแรงงานระดับโลกในหมูผ่ ผู ้ ลิตสิ นค้าและกระตุน้ ให้เกิด
สถาบันในไทยเพือดูแลให้มีความต่อเนืองยังยืนได้
ค. โครงการ
การบรรจุองค์ประกอบหลักเหล่านี5เข้าไปในโครงการ GLP ทําให้โครงการเกิดรู ปร่ างหน้าตาใหม่และมีความเป็ นไปได้ทีจะ
ส่งผลและสร้างความน่าเชือถือมากขึ5น ต่อไปนี5คือองค์ประกอบ S ประการทีขาดไม่ได้สาํ หรับโครงการทีนําโดยสมาคม
อุตสาหกรรม:
1. มาตรฐานสถานทีทํางานทีชัดเจน - มาตรฐานสถานทีทํางาน GLP เดิมถูกแก้ไขเพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงใน
กฎหมายไทยเมือเร็ วๆ นี5แต่เพือให้โครงการ GLP คงทําหน้าทีเปรี ยบได้กบั ‘สะพาน’ หรื อ ‘การฝึ กเพือเตรี ยมความพร้อม’
จึงยังรักษาความเรี ยบง่ายไว้อยู่ มาตรฐานแรงงานของไอแอลโอถูกออกแบบมาให้ใช้ได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานแต่ก็มี
ข้อยกเว้นอย่างเช่น ข้อกําหนดเรื องชัวโมงพักหรื อการส่งตัวกลับประเทศสําหรับคนงานประมง
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2. ความมุ่งมันของผูบ้ ริ หารระดับสูงสุดและผูป้ ฏิบตั ิงานเฉพาะด้าน - แผนงานทีดําเนินการโดยภาคอุตสาหกรรมทีปราศจาก
การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารระดับสูงสุดเป็ นประจํานั5นจะล้มเหลว เช่นกัน แผนงานปรับปรุ งของภาคอุตสาหกรรมจะต้องมี
ผูป้ ฏิบตั ิงานทีทํางานเฉพาะด้านนี5ทีมีความสามารถในการประเมินสภาพเงือนไขต่างๆ เป็ นพีเลี5ยงดูแลบริ ษทั สมาชิก และ
รายงานโดยไม่ตอ้ งกลัวหรื อเอาใจ
3. เครื องมือและการเรี ยนรู ้ทีมุ่งเน้นระบบ – การฝึ กอบรมและเครื องมือประเมินสถานทีทํางานควรให้ความสําคัญกับ
รากเหง้าปั ญหาของการละเมิดสิ ทธิแรงงาน และอธิบายหนทางแก้ไขโดยมีจุดเน้นทีระบบการบริ หารจัดการทีเรี ยบง่ายและ
การปรับปรุ งอย่างต่อเนืองมากกว่าทีจะเป็ น การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน การเสริ มสร้างศักยภาพมีความหมายมากกว่าการ
ฝึ กอบรม นันคือโครงการต่างๆ ทีเกียวข้องจะต้องให้ความสําคัญกับการเป็ นพีเลี5ยงดูแลทีจะช่วยให้บริ ษทั สมาชิกสร้างและ
ดูแลรักษาระบบพื5นฐานทีจําเป็ น เพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานแรงงานระดับโลก
4. การสอบทานภายในของอุตสาหกรรมและการแก้ไขข้อผิดพลาด - โครงการจะต้องมีการสอบทานการปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน
ของสมาชิกเอง และช่วยแก้ไขการละเมิด
5. การมีส่วนร่ วมของคนงาน ภาคประชาสังคม
การมีส่วนร่ วมเป็ นประจํากับองค์กรแรงงานและประชาสังคมตลอดจนหน่วยงานรัฐเป็ นช่องทางทีไม่ค่อยได้ใช้ซึง
จําเป็ นต้องได้รับความใส่ใจพัฒนาโดยสมาคมอุตสาหกรรมและบริ ษทั สมาชิก การได้สนทนากับสังคมอย่างจริ งจังจะ
สามารถช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยหลีกเลียงภาวะช็อคและฟื5 นฟูชือเสี ยงและช่องทางเข้าถึงตลาดขึ5นมาใหม่ได้
6. การร้องเรี ยนและการแก้ไขปั ญหาในระดับกิจการและระดับภาคอุตสาหกรรม - คนงานและฝ่ ายต่างๆ ทีเกียวข้องจะต้องมี
องค์กรทีน่าเชือถือและแข็งขันในการรับข้อร้องเรี ยนและดําเนินการแก้ไขปั ญหาอย่างทันท่วงที
7. กลไกการตรวจสอบ
ก. ให้รางวัลแก่สมาชิกทีดําเนินการดีและมีการปรับปรุ งทีสําคัญ ควรให้การยกย่องบริ ษทั ทีมีมาตรฐานสูงและเป็ น
แบบอย่างในทางบวก
ข. กดดันให้สมาชิกทีดําเนินการยําแย่มาตลอดให้มีการปรับปรุ ง สมาคมต่างๆ ต้องพร้อมทีจะทําการกดดันทั5ง
ในทางส่วนตัวและสาธารณะ ต่อบริ ษทั สมาชิกทีละเมิดคนงานและสร้างความเสี ยหายต่อความพยายามของอุตสาหกรรมที
จะฟื5 นภาพลักษณ์ชือเสี ยงกลับคืนมา
8. การตรวจสอบทีเป็ นอิสระและการรายงานต่อสาธารณะเกียวกับการปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน ในความพยายามทีมีเดิมพันสูงที
จะขจัดการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนทีเป็ นปั ญหาเรื5 อรังมานาน ภาคอุตสาหกรรมเองหรื อรัฐบาลไม่ใช่ผรู ้ ายงานทีน่าเชือถือ
โครงการทีมีความน่าเชือถือจําเป็ นต้องมีการวิเคราะห์ทีเป็ นอิสระอย่างเป็ นประจําและเข้มแข็งและมีการเปิ ดเผยผลการ
ดําเนินการของโครงการต่อสาธารณะ กระบวนการนี5จะต้องนําโดยองค์กรไตรภาคีทีมีความน่าเชือถือทีรวมถึงองค์กร
แรงงาน ภาคประชาสังคมทีเป็ นอิสระและภาครัฐ
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T. การจัดหาและแรงจูงใจเพือเป็ นรางวัลให้กบั แนวปฏิบตั ิแรงงานทีดี กระบวนการเลือกการจัดหาโดยผูซ้ 5ือไทยและ
ต่างประเทศมีผลกระทบต่อผูผ้ ลิตไทยและลูกจ้างทั5งในเชิงบวกและลบ ซึงการตัดสิ นใจคัดเลือกทั5งในเรื องราคา จะสะท้อน
ถึงเจตนารมณ์ของผูซ้ 5ือต่องานทีมีคุณค่าในอุตสาหกรรมประมงและทะเล
สมาคมนายจ้างทีประสงค์จะสร้าง (หรื อปรับปรุ งแก้ไข) โครงการ GLP จะต้องผนวกองค์ประกอบหลักเหล่านี5เข้าไป
โครงการถูกกําหนดเป็ นวงรอบทีมีระยะเวลา @ เดือนทีเป็ นการฝึ กอบรม เป็ นพีเลี5ยงการแก้ปัญหา การสอบทานอิสระ และ
การตรวจสอบภาคอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมเป็ นผูเ้ สนอโครงการ เหล่านี5ให้กบั นายจ้างทีต้องการปรับปรุ งจากการ
ปฏิบตั ิและระบบตามแบบทัวไปทีอาจละเมิดมาตรฐานแรงงานพื5นฐาน เช่น ละเมิดกฎหมายค่าแรงหรื อสถานทีทํางาน
ไม่ปลอดภัย ไปสู่มาตรฐานแรงงานระดับโลก โครงการไม่ได้ตรวจสอบหรื อรับรองบริ ษทั ต่างๆ แต่สอนให้ผผู ้ ลิตสิ นค้า
ทราบถึงมาตรฐานต่างๆ วิธีการการบริ หารจัดการ และระบบง่ายๆ ทีจําเป็ นในการลดช่องว่างระหว่างการปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน
ทัวไปกับระบบการตรวจสอบหรื อรับรอง

สถาบันนิยาม
มาตรฐาน โครงการ

โครงการสมาคม
อุตสาหกรรม

การตรวจสอบโดย
อิสระของสถาบัน

รายงาน
ความก้ าวหน้ าต่อ
สาธารณะของ
สถาบัน

ใครเป็ นผูจ้ ดั ทําโครงการ? โครงการเหล่านี5ถูกออกแบบ จัดทํา นําเสนอ และได้รับงบประมาณสนับสนุนหลักๆ จากสมาคม
ประมงและอาหารทะเลต่างๆ ไม่ใช่ไอแอลโอแต่ละสมาคมออกแบบโครงการสําหรับสมาชิกเป้ าหมายของตนทีมี
องค์ประกอบต่างๆ ข้างต้นและยึดตามมาตรฐาน GLP เรื องสถานทีทํางานสมาคมอุตสาหกรรมสามารถใช้ผปู ้ ฏิบตั ิงานของ
ตนในการดําเนินการโครงการและ/หรื อทําสัญญาว่าจ้างสถาบันให้ดาํ เนินการบางส่วนของโครงการได้ เช่น การฝึ กอบรม
มาตรฐานแรงงาน การเป็ นพีเลี5ยงดูแลให้ผปู ้ ระกอบการ การตรวจสอบตามภายในสมาคมอุตสาหกรรม
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โครงการของสมาคมทีเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดเหล่านี5จะถือเป็ นโครงการ
GLP และจะได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบัน ไอแอลโอมีส่วนร่ วมในการ
กํากับดูแลขององค์กร GLP อิสระที
กําหนดกระบวนการและหลักสูตร
เนื5อหา ทําการควบคุมคุณภาพ
โดยรวมของโครงการระดับ
อุตสาหกรรม การสอบทานโดยอิสระ
เรื องการเปลียนแปลงในระดับกิจการ
และภาคอุตสาหกรรม และการ
รายงานสาธารณะเกียวกับโครงการ4

SMEs
ในการรับฟังความคิดเห็น กลุ่มเป้ าหมายนี5ถูกเรี ยกว่าเป็ น ‘กลุ่มตรง
กลางทีมีขนาดใหญ่’ ของผูผ้ ลิตสินค้าในตลาดทีเห็นความจําเป็ นที
จะต้องปรับปรุ งการปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน แต่ตอ้ งการความรู ้ความเข้าใจ
เกียวกับมาตรฐานแรงงานระดับโลกก่อนถึงจะลงทุนลงแรงเตรี ยมการ
สําหรับการตรวจเพือให้ผา่ น BSCI หรื อได้รับการรับรองจาก BAP
เป็ นต้น มีความพยายามระดับโลกใหม่ๆ ทีมุง่ เป้ าไปทีการดึงเอาภาค
ส่วนเหล่านี5ในอุตสาหกรรมมาเกียวข้องด้วย เช่น iBAP ของสมาคม
เพาะพันธุ์สตั ว์น5 าํ โลก (Global Aquaculture Alliance) และโครงการ
MSC ITM1
ประโยชน์ทีจะได้รับคืออะไร?
ปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการเพือติดตามการดําเนินการ
ตรวจวัดการผลิต ติดตามตรวจสอบสภาพการทํางาน ซึงอาจ
ทําให้ประหยัดต้นทุนได้
จับคู่โครงการ GLP กับการฝึ กอบรม In Business เพือ
ยกระดับทักษะธุรกิจพร้อมไปกับมาตรฐานแรงงานทีสูงขึ5น
และสร้างเครื อข่ายระหว่างบริ ษทั เพือสนับสนุนกันและให้
เกิดความร่ วมมือในการร่ วมกันปรับปรุ ง
นําหน้ากฎระเบียบการกํากับดูแลของประเทศและดําเนินการ
ให้ ‘พร้อมสําหรับการรับรอง’
เพิมผลิตภาพและคุณภาพด้วยความสัมพันธ์ทีดีข5 ึนระหว่าง

กิจการขนาดใหญ่ กิจการทีค้าขายกับผู ้
ซื5อโดยตรงทีได้รับการรับรองจาก
องค์กรอิสระทีน่าเชือถือแล้วหรื อว่า
เป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ระดับโลกแล้วไม่จดั อยูใ่ นกลุ่มทีต้อง
ได้รับการ ‘การฝึ กเพือเตรี ยมความ
พร้อม’ โครงการของพวกเขา
(อย่างเช่นของสมาคมอุตสาหกรรมทู
น่าไทย) จําเป็ นต้องได้รับการ
ออกแบบมาให้ผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนืองในหมู่บริ ษทั สมาชิก และหาหนทางในการจัดการกับผูจ้ ดั หาสิ นค้าทีไม่ยอมปฏิบตั ิตาม

ประโยชน์ทีจะได้รับ?
• ปรับปรุ งทั5งห่วงโซ่อุปทานโดยผูจ้ ดั หาสิ นค้า/สมาชิกปฏิบตั ิตามมาตรฐานแรงงานเดียวกัน
• สถานทีทํางานทีมีการจัดการดีข5 ึนจะนําไปสู่ประสิ ทธิภาพทีดีข5 ึน ระดับความเชือมันและความโปร่ งใสทีสูงขึ5น
และลดความซับซ้อนและต้นทุนของการติดตามตรวจสอบ
• สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิทีดีเยียมระดับโลกและลดต้นทุนในการปฏิบตั ิตามระบบการให้ใบรับรองทีมีหลากหลาย
โดยประกันว่าระบบการบริ หารจัดการภายในครอบคลุมข้อกําหนดของแนวปฏิบตั ิหลักๆ และเกินมาตรฐาน
แรงงานหลัก
• มีความเข้าใจดีข5 ึนเกียวกับห่วงโซ่อุปทานและการจัดหาสิ นค้า
• ได้รู้จกั ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสําหรับผูซ้ 5ือทีมีกาํ ลังซื5อสูงขึ5น

4
โครงการโดยภาคอุตสาหกรรมทํานองเดียวกันในกิจการสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมการเกษตรอืนๆ อาจจะพัฒนาขึนมาให้ มีองค์ประกอบของโครงการเหล่านีด้ วย และหากประสบความสําเร็จก็สามารถมีโครงสร้ าง
การกํากับดูแลแบบไตรภาคีร่วมกันได้
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• ปลูกฝังวัฒนธรรมการพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนืองโดยการสอบทานอิสระ การมีส่วนร่ วมระหว่างคนงาน-ฝ่ าย
บริ หารจัดการ และการมีกลไกร้องเรี ยน
การจัดการความเสี ยงด้านภาพลักษณ์ชือเสี ยงทีมีประสิ ทธิภาพมากขึ5น เอื5อต่อการจัดตั5งระบบทีจะลดความเสี ยงใน
ห่วงโซ่อุปทานและตอบสนองต่อแง่มุมทางสังคมและจริ ยธรรมของภาคประชาสังคม สถาบันการเงินและ
ผูบ้ ริ โภค
ง. การบริหารจัดการ
การกํากับดูแลโครงการ GLP โดยรวมอย่างเป็ นอิสระและมีขอ้ มูลเป็ นฐาน เป็ นสิ งสําคัญสําหรับความน่าเชือถือของ
โครงการเองและสําหรับความน่าเชือของโครงการในแต่ละภาคอุตสาหกรรม เราเสนอให้มีการสร้างสถาบันเล็กๆ หรื อ
อาจจะเป็ นสถาบันเสมือนจริ ง ทีมีฐานอยูใ่ นกรุ งเทพฯ ขึ5นมารับผิดชอบในเรื องต่อไปนี5:
มาตรฐานเรื องสถานทีทํางานทีปรับปรุ งทันกาล
หลักสูตรการอบรมและเป็ นพีเลี5ยง
การอบรมนักอบรม
การตรวจสอบอิสระ / การวิจยั (นายจ้างและลูกจ้าง)
การประเมินและการควบคุมคุณภาพโครงการ GLP ทีนําโดยภาคอุตสาหกรรมเอง
การรายงานต่อสาธารณะในเรื องโครงการและความก้าวหน้า (แบบผลรวม)
การยกย่องบริ ษทั ทีมีความก้าวหน้าอย่างสําคัญ
การแจ้งเตือนบริ ษทั ทีมีความก้าวหน้าไม่พอ
ออกแบบและจัดการกลไกการรับข้อร้องเรี ยน
การสื อสาร
การทบทวบรายงานและข้อเสนอของสมาคมอุตสาหกรรมเกียวกับการปฏิบตั ิตามหลักการ GLP
ตารางข้างล่างนี5แสดงถึงบทบาทและหน้าทีรับผิดชอบของผูท้ ีเป็ นสมาชิกสถาบัน/โครงการโดยคร่ าวๆ
องค์ กร
บทบาท/หน้ าทีรับผิดชอบ
สมาคมการประมงและอาหาร - การเปิ ดตัวสถาบันร่ วมกับภาครัฐบาล สหภาพแรงงานและภาคประชาสังคม
- ผสานรวมองค์กรไม่แสวงกําไรเข้ากับรัฐบาล สหภาพแรงงาน และประชาสังคม
ทะเล ของประเทศไทย
- มีบทบาทนําในการกํากับดูแลสถาบัน
- อนุเคราะห์/ให้ทุนสนับสนุนเป็ นสัดส่วนตามค่าสมาชิกรายปี /รายรับ หรื อแหล่ง
รายได้อืนๆ
- ออกแบบและให้บริ การจัดการพัฒนาศักยภาพ GLP
- ประสานงานและให้บริ การ/จัดผลิตภัณฑ์การตรวจสอบโดยภาคอุตสาหกรรมเอง
- ออกแบบและให้บริ การการฝึ กอบรม In-Business
- มีบทบาทนําในการกํากับดูแลสถาบัน
รัฐบาล
- จัดหาผูด้ าํ เนินกระบวนการ/ผูป้ ระเมิน/ผูฝ้ ึ กอบรม
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องค์ กร

สหภาพแรงงาน องค์กร
ประชาสังคม

ไอแอลโอ

[ทีปรึกษา] ผู้ซื-อต่ างประเทศ
โครงการระดับโลกทีมีผู้มี
ส่ วนได้ ส่วนเสียหลายฝ่ าย

บทบาท/หน้ าทีรับผิดชอบ
- ทํางานกับหน่วยงานรับเรื องร้องเรี ยนของสมาคมอุตสาหกรรมโดยการพูดคุย
เยียวยา และหาทางออกกรณี ขอ้ ร้องเรี ยน
- จัดสถานทีอืนทีบุคคลหรื อองค์กรสามารถยืนข้อร้องเรี ยนได้
- รณรงค์สร้างความตระหนักเรื อง GLP โดยเฉพาะในเรื องข้อบังคับทางกฎหมาย
ของไทย กลไกการจัดการข้อร้องเรี ยน
- มีบทบาทนําในการกํากับดูแลสถาบัน
- ช่วยจัดหาผูด้ าํ เนินกระบวนการ/ผูป้ ระเมิน/ผูฝ้ ึ กอบรม
- ทํางานกับหน่วยงานรับเรื องร้องเรี ยนของสมาคมอุตสาหกรรมโดยการพูดคุย
เยียวยา และหาทางออกกรณี ขอ้ ร้องเรี ยน
- จัดสถานทีอืนทีบุคคลหรื อองค์กรสามารถยืนข้อร้องเรี ยนได้
- รณรงค์สร้างความตระหนักเรื อง GLP โดยเฉพาะในเรื องการจัดตั5งสิ ทธิ กลไกการ
จัดการข้อร้องเรี ยน
- ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์โดยรวม
- ความช่วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนาและนําร่ องระบบและเครื องมือ
- จัดหาผูด้ าํ เนินกระบวนการ/ผูป้ ระเมิน/ผูฝ้ ึ กอบรม
- สนับสนุนการสร้างศักยภาพให้แก่สมาคมอุตสาหกรรม
- ควบคุมคุณภาพโครงการ GLP ของอุตสาหกรรม
- ควบคุมคุณภาพการวิจยั ผลกระทบประจําปี และการรายงานต่อสาธารณะ
- สนับสนุนการตลาดเรื อง GLP
- ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่สมาคมอุตสาหกรรมในการนํา GLP ทีปรับปรุ ง
ใหม่ไปใช้ (เช่น ร่ วมจ่ายค่าใช้จ่ายเบื5องต้นสําหรับเจ้าหน้าทีโครงการ)
- ให้คาํ ปรึ กษาเรื องการออกแบบโครงการ
- สนับสนุนการออกแบบโครงการ ให้ขอ้ มูลการตลาดและนโยบาย
- มีส่วนในการวิจยั เรื องผลกระทบแรงงานของยุทธศาสตร์การจัดหาสิ นค้าของผูซ้ 5ือ

ในตารางข้างต้น เราระบุถึงบทบาทเชิงทีปรึ กษาของสองหน่วยงานหลัก คือ ผูซ้ 5ือต่างประเทศ และโครงการทีมีผมู ้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยหลายฝ่ ายเกียวข้อง บทบาทและหน้าทีรับผิดชอบของผูซ้ 5ืออาหารทะเลไทยจากต่างประเทศในโครงการเพือการขจัด
รู ปแบบการทํางานทียอมรับไม่ได้ในภาคการประมงและอาหารทะเลไทยคืออะไร ผูซ้ 5ือต่างประเทศมีผลประโยชน์ชดั เจนใน
การเปลียนแปลงธุรกิจอาหารทะเลไทย และควรจะมีบทบาทในสถาบัน/ศูนย์ บทบาทเชิงทีปรึ กษานี5เป็ นวิธีในการทําให้คง
คําถามหลักๆ ทีมีต่ออุตสาหกรรมไว้กบั สถาบัน เช่น การเลือกซื5อสิ นค้าและแรงจูงใจของผูซ้ 5ือตอบแทนการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานแรงงานทีดีอย่างไร
เรายังเสนอแนะให้โครงการทีมีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลากหลายเกียวข้องในระดับโลกทีเป็ นโครงการทีมีพ5ืนฐานความเข้าใจ
เรื องแรงงานและห่วงโซ่อุปทานในภาคอาหารและการเกษตรได้มีบทบาทในการช่วยก่อรู ปโครงการของสถาบันใหม่น5 ีมี
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ส่วนในการพัฒนาเนื5อหาของโครงการ ในการจับตาดูการรับรู ้ของโลกต่อพัฒนาการในประเทศไทย และช่วยในการรักษา
ความเป็ นอิสระและความน่าเชือถือของสถาบัน
หน่วยงานกํากับดูแลควรจะประกอบไปด้วยผูแ้ ทนของ:
สมาคมอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลทีมุ่งมันจะปฏิบตั ิตามโครงการ/งานของสถาบัน (3)
รัฐบาลไทย (กระทรวงแรงงานและกระทรวงเกษตรฯ) (3)
สหภาพแรงงานและองค์กรประชาสังคมด้านสิ ทธิแรงงาน (3)
สํานักงานไอแอลโอประจําประเทศ (1)
โครงการทีมีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเกียวข้องหลากหลายในระดับโลก (1)
ผูซ้ 5ือหรื อผูจ้ ดั หาสิ นค้ารายหลัก (1)
ผูแ้ ทนจากอุตสาหกรรม ลูกจ้าง และภาคประชาสังคมจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมอุตสาหกรรมและเครื อข่าย โดย
คณะกรรมการกํากับดูและโครงการสิ ทธิจากเรื อสู่ฝังจะแต่งหน่วยงานกับกับดูสถาบัน ซึงการจัดตั5งจะเป็ นไปตามระเบียบ
กฏหมายในจัดตั5งศูนย์ อุตสาหกรรมอืนๆ ทีสนใจให้การสนับสนุนและเข้าร่ วมกิจกรรมของสถาบันสามารถเพิมผูแ้ ทน
หน่วยงาน โดยยึดอัตราส่วนทีเท่ากันระหว่างอุตสาหกรรม ภาครัฐ และสหภาพแรง/ภาคประชาสังคม โดยมีจาํ นวนผูแ้ ทน
ไม่เกิด หน่วยงาน
สถาบันจะจ้างเจ้าหน้าทีประจําศูนย์ ดังนี5
ผูอ้ าํ นวยการบริ การทีรับผิดชอบเรื องกําหนดทิศทางการทํางาน การออกแบบโครงการ เป็ นฝ่ ายเลขาทีติดตามดูแล
โครงการ และประเมินวิเคราะห์ผลงาน
เจ้าหน้าทีโครงการรับผิดชอบเรื องการอบรม การแนะแนวการทํางาน และกิจกรรมเพือการตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าทีธุรการรับผิดชอบเรื องการบริ หารจัดการในสํานักงาน
ประมาณการงบประมาณประจําปี รวม , ดอลลาร์ และร่ างงบประมาณสนับสนุนจากพันธิมตรต่าง ๆ และร่ าง
กําหนดเวลาในรอบ ปี ตามรายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที3
จ. การตรวจสอบและการรายงาน
คณะกรรมการไตรภาคีของสถาบันจะจัดทําและเผยแพร่ รายงานประจําปี เกียวกับความคืบหน้าในระดับภาคอุตสาหกรรม
และระดับกิจการของสมาชิกในโครงการ GLP รายงานนี5จะสํารวจฝ่ ายบริ หารและคนงานโดยการสุมตัวอย่างนายจ้างโดย
มุ่งเน้นการเปลียนแปลงและผลกระทบระดับกิจการ มากกว่าเพียงการปฏิบตั ิตามมาตรฐานแรงงานเดิมๆ การรายงานจะเป็ น
การกล่าวโดยรวม คือ จะไม่ระบุนายจ้างรายบุคคล และจะเป็ นฐานให้กบั การพิจารณาและการรายงานต่อสาธารณะประจําปี
ของคณะกรรมการบริ หารเกียวกับการดําเนินการและผลทีเกิดขึ5นจากของสมาคมอุตสาหกรรม
สมาคมอุตสาหกรรมอาจเลือกทีจะทําการรายงานความคืบหน้าของตนเองเป็ นระยะเกียวกับการปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน
แนวปฏิบตั ิทีดีทีเกิดขึ5น และสรุ ปการตรวจวัดการดําเนินการทีควรครอบคลุมถึงผลกระทบต่อผลิตภาพ ความพึงพอใจของ
คนงาน การปรับปรุ งคุณภาพสิ นค้า อัตราการออกจากงานของคนงาน
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ภาคผนวกที 1
ร่ างงบประมาณสนับสนุนรายปี

โครงการสิทธิ
จากเรื อสู่ฝัง
15%

รั ฐบาล
10%

สมาคมอุตสาหกรรมไทย
และผู้ผลิตสินค้ นไทย
45%

ผู้ซือ( จาก
ต่ างประเทศ 30%

ร่ างงบประมาณการจัดตั4งสถาบัน สําหรับ ปี

ค่าใช้จ่าย
ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร
เจ้าหน้าที3โครงการ
เจ้าหน้าที3ธุรการ
หลักศูนย์ฝึกอบรม (8 ครั4ง)
การจัดทํารายงานอิสระเพื3อเป็ นการ
ตรวจสอบภายใน
ค่าเดินทางสําหรับฝึ กอบรมและการ
ตรวจสอบภายใน
การผลิตเอกสาร GLP
ค่าเช่าที3ทาํ งานและอุปกรณ์สาํ นักงาน
รวม

USD รายได้
สมาคมอุตสาหกรรมไทย
35,000 และผูผ้ ลิตสิ นค้นไทย

%

USD

45

67,500

25,000 โครงการสิ ทธิจากเรื อสู่ฝ3ัง
ผูซ้ 4ือจาก
10,000 ต่างประเทศ

15

22,500

30

45,000

23,000 รัฐบาล (ในรู ปแบบของความร่ วมมือ)

10

15,000

100

150,000

27,000
10,000
5,000
15,000
150,000 รวม
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ร่ างกําหนดเวลาการจัดตั4งศูนย์
กิจกรรรม

รายงานเรื3 อง GLP และสรุ ปผลการหารื อ
การร่ วมมือกันแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมัน3 ต่อ GLP ที3งาน Thaifex
ร่ างหลักสูตรและปรับมาตรฐานการทํางาน
การประชุมคณะกรรมการกํากับดูรับรองการจัดตั4งสถาบัน GLP และจ้าง
เจ้าหน้าที3
พิธีการเปิ ด สถาบัน GLP และประกาศรายผูเ้ ข้าร่ ว
เริ3 มหลักสูตรฝึ กอบรมและการออกแบบรู ปการไกล่เกลี3ยข้อพิพาท
การจัดทําแบบสํารวจและรายงานประจําปี
เริ3 มหลักสูตรฝึ กอบรมรอบที3 T
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ภาคผนวกที
กรอบแนวปฏิบตั กิ ารทํางานในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทย

ร่ างแนวปฏิบตั ิการด้านแรงงานที3ดี (GLP) อยูบ่ นพื4นฐานของกฎหมายแรงงานไทย มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) รวมทั4งองค์ความรู ้เรื3 องสภาพการทํางานและแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานในห่วงโซ่
อุปทานตลอดทั4งสายตั4งแต่เรื อประมง ในฟาร์มเพาะเลี4ยง
สัตว์น4 าํ และในโรงงานการแปรรู ป ซึ3งในกรณี ที3
มาตรฐาน ILO สูงกว่ากฏหมายแรงงานก็จะใช้มาตรฐานนั4นใน GLP
วัตถุประสงค์ของแนวปฏิบตั ิเพื3อกําหนดมาตรฐานการทํางานที3เป็ นประโยชน์สาํ หรับโครงการ GLP นําโดยสมาคม
อุตสาหกรรมต่างๆ โครงการดังกล่าวจะใช้การฝึ กอบรมเป็ นพี3เลี4ยงการแก้ปัญหา รวมทั4งการตรวจสอบสภาพผลทํางานและ
ความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการเพื3อช่วยให้สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมสามารถเชื3อมช่องว่างระหว่างแนวปฏิบตั ิ
ด้านแรงงานทัว3 ไปกับระบบการตรวจสอบหรื อรับรอง
แนวปฏิบตั ิเป็ นการปรับปรุ งแก้ไขแนวทางปฏิบตั ิการใช้แรงงานที3ดีปี T b ตามมาตรฐานแรงงานหลัก
1. แรงงานบังคับและการรับสมัครแรงงาน
2. แรงงานเด็ก
3. เสรี ภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่ วม และความร่ วมมือในสถานประกอบกิจการ
4. เท่าเทียมกันสําหรับลูกจ้างทุกคน (การไม่เลือกปฏิบตั ิ)
และสภาพการทํางาน:
5. ค่าจ้าง ค่าชดเชย และชัว3 โมงการทํางาน
6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน และสวัสดิการแรงงาน
มาตรฐานแรงงานหลักและเงื3อนไขของงานที3มีคุณค่ะสามารถปรับใช้กบั การทํางานบทเรื อในฟาร์มเพาะเลี4ยงสัตว์น4 าํ และใน
โรงงานการแปรรู ปได้ ซึ3งรายละเอียดระบุในคอลัมน์ดา้ นซ้าย
อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานและกฏ
ระเบียนการทํางานในอุตสาหกรรมประมง แปรรู ปและการเลี4ยงสัตว์ที3แตกต่างอยูบ่ ทพื4นฐานของกฏหมายแรงงานและ
อนุสญ
ั ญาการทํางานในประมง 188 ในในคอลัมน์ดา้ นขวา
1. แรงงานบังคับ (Forced Labour)
คืออะไร
การใช้แรงงานบังคับ หมายถึง งานที3บุคคลทํางานด้วยความไม่สมัครใจ โดยอาศัยวิธีการหรื ออ้างเหตุเพื3อการลงโทษ หรื อ
การบีบบังคับ การข่มขู่ การข่มขืนใจให้ทาํ งานหรื อให้บริ การ เป็ นผลให้บุคคลทํางานอย่างไม่เต็มใจ หรื อโดยทําให้บุคคล
นั4นอยูใ่ นภาวะที3ไม่สามารถขัดขืนได้
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การบังคับใช้แรงงาน ฝ่ าฝื นสิ ทธิ มนุษยชนขั4นพื4นฐานเกี3ยวกับเสรี ภาพในการทํางานและอิสรภาพในการเลือกงาน การใช้
แรงงานบังคับจะเกิ ดขึ4นได้ตอ้ งมี องค์ประกอบหลัก 2 ส่ วนดังนี4 อย่างแรกคือ องค์ประกอบที3 หนึ3 ง คือ ลูกจ้างได้รับการ
ลงโทษหรื อการถูกคุกคาม ข่มขู่ และองค์ประกอบที3สอง คือ ลูกจ้างไม่ยอมรับงานที3มอบหมายด้วยความสมัครใจ

การรับสมัครแรงงานและการจ้ างงาน

ประมง

1. ไม่ มกี ารใช้ ความรุนแรงหรือการข่ มขู่ คุมคามลูกจ้ างเพือให้ ลูกจ้ างทํางาน
2. ไม่ มกี ารข่ มขู่ลูกจ้ างทีเป็ นแรงงานต่ างด้ าวว่ าจะแจ้ งเจ้ าหน้ าทีภาครัฐเพือ
ตรวจสอบ หรือจับกุม หรือส่ งกลับประเทศต้ นทางเพือบีบบังคับให้ ลูกจ้ าง
ทํางาน

3. มีการให้ เสรีภาพแก่ ลูกจ้ างในการเข้ า – ออกสถานทีทํางานหรือทีพัก
4. ไม่ มกี ารเก็บบัตรประจําตัวหรือทรัพย์ สินของลูกจ้ าง
5. [ร่ าง] นายจ้ างรับประกับว่ าจะจ้ างงานลูกจ้ างทัDงไทยและต่ างด้ าวทีมใี บ
อนุญาติทาํ งาน

6. ไม่ มกี ารเรียกเก็บเงินจากลูกจ้ าง เพือการจัดหาแรงงานหรือรับหลักประกัน
การทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน
สัญญาจ้ าง

7. [ร่ าง] นายจ้ างห้ ามการบังคับใช้ แรงงานแทนการชําระหนีD ไม่ มกี ารเรียกหรือ
รับหลักประกันการทํางานจากลูกจ้ างและค่ าจ้ างล่ วงหน้ าเพือให้ ลูกจ้ าง
ทํางานอยู่กบั ตน

8. มีการเขียนสัญญาจ้ างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและจัดทําในภาษาของแรงงาน
ต่ างด้ าวด้ วย

ซี188 มาตรา 18 และภาคผนวก
ที3 T ลูกจ้างเก็บสําเนาสัญญาจ้าง

9. มีการอธิบายสัญญาจ้ างในภาษาของลูกจ้ างกรณีทลูี กจ้ างมีข้อจํากัดด้ าน
ภาษาในการอ่ านและเขียน
10. มีการระบุหน้ าทีความรับผิดชอบของลูกจ้ างและชัวโมงการทํางานในสัญญา ซี188 และภาคผนวกที3 T
รายละเอียดในสัญญาจ้าง
จ้ างอย่ างชัดเจน

11. มีการระบุค่าจ้ าง ผลประโยชน์ อนๆ
ื ทีได้ รับ และสิทธิของลูกจ้ างในสัญญา
จ้ างทีชัดเจน
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ซี188 และภาคผนวกที3 T
รายละเอียดในสัญญาจ้าง

การสรรหาแรงงานผ่านบริษัทจัดหางานหรือนายหน้ า

12. มีการรับทราบข้ อปฏิบัตแิ ละนโยบายในการสรรหาแรงงานของบริษัทจัดหา
แรงงาน ทีนายจ้ างใช้ บริการสรรหาแรงงาน
13. [ร่ าง] มีการดําเนินการตามข้ อกําหนดทางกฆมายเรืองการสมัครขอโควต้ า
การนัดให้ มกี ารตรวจสุ ขภาพ ความร่ วมช่ วยต่ อแรงงานในการขอวีซ่าและ
ใบอนุญาติทาํ งาน

14. [ร่ าง] นายจ้ างรับผิดชอบค่ าจัดหาแรงงาน ซึงลูกจ้ างจะไม่ ต้องจ่ ายค่ าจัดหา ซี188 มาตรา TT.d ไม่มีการเก็บ
ค่าจัดหาแรงงานโดยตรงหรื อ
ทางอ้อม

แรงงานโดยตรงหรือทางอ้ อม [พรกประมง]

15. นายจ้ างมีการรับทราบข้ อกําหนดและเงือนไขการจ้ างงานทีบริษัทจัดหา
แรงงานแจ้ งให้ กบั ลูกจ้ างรับทราบ เพือนายจ้ างมันใจได้ ว่าลูกจ้ างไม่ได้ เข้ ามา
ทํางานด้ วยข้ อกําหนดและเงือนไขทีแตกต่ างไปจากข้ อตกลงเดิมก่อนทีจะ
เดินทางเข้ ามาทํางานในประเทศไทย
การสิDนสุ ดสัญญาจ้ าง

16. มีการให้ ลูกจ้ างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้ างโดยไม่ ถูกปรับหรือถูกลงโทษ

ซี188 มาตรา T .T เจ้าของเป็ นผู ้
จ่ายค่าส่งกลับประเทศต้นทาง
ในกรณี สิ4นสุดสัญญา

17. มีการให้ ลูกจ้ างทีสิDนสุ ดการจ้ างงาน/ถูกเลิกจ้ างสามารถเข้ าถึงเอกสาร
ประจําตัว ทรัพย์ สินของตนเอง และมีสิทธิได้ รับค่ าจ้ างเต็มจํานวนตลอด
ระยะเวลาทีทํางานภายในระยะเวลา 3 วันทําการ
สภาพการทํางาน

18. มีการจ่ ายค่ าจ้ างให้ แก่ ลูกจ้ างทุกเดือน ไม่ มกี ารจ่ ายค่ าจ้ างล่ าช้ าระงับการจ่ าย
ค่ าจ้ างหรือจ่ ายค่ าจ้ างทีไม่ ประจํา ซึงแรงงานบังคับอาจเกิดขึนD ได้ หากมีการ
จ่ ายค่ าจ้ างทีล่ าช้ าหรือไม่ จ่ายเพือเป็ นข้ อผูกมัดให้ ลูกจ้ างทํางานหรือไม่ จ่าย
ค่ าจ้ าง
ซี188 มาตรา Te ลูกจ้างสามารถ
19. มีการจ่ ายค่ าจ้ างให้ กบั ลูกจ้ างโดยตรง
โอนงานให้ครอบครัวโดยไม่
เสี ยค่าใช้จ่าย

20. มีการกําหนดราคาค่ าอาหารและค่าทีพักอย่ างเหมาะสม ไม่ ก่อภาระหนีD
ให้ กบั ลูกจ้ าง กรณีนายจ้ างจัดหาอาหารหรือทีพัก โดยคิดค่ าใช้ จ่ายกับลูกจ้ าง
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21. ไม่ มกี ารคิดดอกเบียD กรณีลูกจ้ างขอเบิกค่ าจ้ างล่ วงหน้ า
22. มีการกําหนดการทํางานล่ วงเวลาในวันทํางาน หรือทํางานในวันหยุด หรือ
ทํางานล่ วงเวลาในวันหยุด เท่ าทีจําเป็ นตามความเหมาะสม และได้ รับความ
ยินยอมจากลูกจ้ าง ก่ อนเป็ นคราว ๆ ไป
ซี188 มาตรา e. มีชว3ั โมงพัก
23. ไม่ มกี ารบังคับให้ ลูกจ้ างทํางานล่วงเวลา ทํางานในวันหยุด หรือทํางาน
อย่างน้อย ชัว3 โมงต่อวัน/Te
ล่ วงเวลาในวันหยุดมากกว่ า 36 ชัวโมงต่ อสัปดาห์
ชัว3 โมง (bb ชัว3 โมงพักต่อ
สัปดาห์)
2. แรงงานเด็ก (Child Labour)
คืออะไร
การใช้แรงงานเด็ก หมายถึง การให้เด็กทํางานที3 เป็ นอันตรายต่อการพัฒนาทางร่ างกายและจิ ตใจของเด็ก นอกจากนี4 ยัง
หมายถึงการให้เด็กทํางานซึ3งเป็ นอันตรายต่อสภาพจิตใจ ร่ างกาย สังคมและศีลธรรมของเด็ก สภาพดังกล่าวเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษาคือสู ญเสี ยโอกาสในการเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน มีพนั ธะทําให้เด็กต้องออกจากโรงเรี ยนอย่างถาวร หรื อทําให้เด็ก
ต้องเรี ยนไปด้วยทํางานไปด้วย เป็ นผลให้เด็กมีชวั3 โมงการทํางานที3ยาวนานและทํางานหนัก
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่างานทุกประเภทที3เด็กทําจะถูกจัดว่าเป็ นการใช้แรงงานเด็กซึ3งควรขจัดให้หมดไปแต่
กฏหมายแรงงานห้ามให้เด็กอายุต3าํ กว่า g ทํางานในอุตสาหกรรมประมงหรื อแปรรรู ปอาหารทะเล

การจัดหา การว่ าจ้ าง และเอกสารการจ้ างงาน
1. มีการตรวจสอบอายุของลูกจ้ าง ทัDงจากเอกสารและวิธีการสัมภาษณ์
2. ห้ ามจ้ างงานเด็กอายุตากว่
ํ า cd ทํางาน

ประมง

3. เสรี ภ าพในการสมาคม การเจรจาต่ อ รองร่ วม และความร่ วมมื อ ในสถานประกอบกิ จ การ (Freedom of
Association, Collective Bargaining and Work Place Cooperation)
คืออะไร
เสรี ภาพในการสมาคม หมายถึง สิ ทธิของลูกจ้างในการรวมตัวกันเพื3อจัดตั4งองค์กรหรื อสหภาพแรงงาน ซึ3งเป็ นตัวแทนของ
ลูกจ้างทั4งหมด การเจรจาต่อรองร่ วมเป็ นกระบวนการต่อรองระหว่างตัวแทนลูกจ้างและนายจ้าง โดยทัว3 ไปมักเป็ นประเด็น
ข้อตกลงเกี3ยวกับสภาพการทํางานและสภาพการจ้างงาน ซึ3งเป็ นสิ ทธิแรงงานขั4นพื4นฐานทั4งสองส่ วนมีความเชื3อมโยงซึ3 งกัน
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และกัน ถ้าลูกจ้างไม่มีเสรี ภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่ วมจะไม่สามารถเกิ ดขึ4นได้ เนื3 องจากลูกจ้างไม่อาจแสดง
ความคิ ด เห็ น ได้อ ย่า งอิ ส ระ กลุ่ ม ลู ก จ้า งต้อ งมี อิ ส ระในการเลื อ กตัว แทนของตน และนายจ้า งต้อ งไม่ แ ทรกแซงใน
กระบวนการเลือกตัวแทนลูกจ้าง
ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล สถานประกอบกิ จการที3อยู่นอกระบบ และสถานประกอบกิ จการขนาดเล็กและ
ขนาดกลางส่ วนใหญ่จะไม่มีการจัดตั4งสหภาพแรงงาน หรื อ ลูกจ้างไม่แสดงความสนใจต่อการจัดตั4งสหภาพแรงงาน แต่
อย่างไรก็ตามสิ3 งสําคัญคือลูกจ้างมีสิทธิ ในการจัดตั4งและเลือกตัวแทนของตน ทั4งนี4 นายจ้างต้องเคารพสิ ทธิ ของลูกจ้างและ
ไม่แทรกแซงการรวมกลุ่มของลูกจ้าง นายจ้างจะต้องชี4แจงให้ลูกจ้างทราบถึงสิ ทธิในการจัดตั4งและเคารพความต้องการของ
ลูกจ้าง
เสรี ภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่ วม และความร่ วมมือในสถานประกอบ
ประมง
กิจการ
1. มีการให้ อสิ ระลูกจ้ างในการพบปะพูดคุยและรวมตัว โดยไม่ ถูกแทรกแซง
หรือขัดขวาง
2. มีการให้ ตวั แทนสหภาพแรงงานและองค์ กรสิทธิลูกจ้ าง สามารถเข้ าถึง
ลูกจ้ างในสถานประกอบกิจการ
3. มีการให้ ลูกจ้ างมีเสรีภาพในการจัดตัDงสหภาพแรงงาน ตามทีกฎหมาย
กําหนด
4. ไม่ มกี ารขึนD บัญชีรายชือลูกจ้ าง (Blacklist) เพือหลีกเลียงการจ้ างลูกจ้ างที
เข้ าร่ วมสหภาพแรงงานหรือมีส่วนร่ วมในการสมาคมของลูกจ้ าง
5. มีการให้ จดั ตัDงองค์กรลูกจ้ างและดําเนินการโดยอิสระ และนายจ้ างไม่ เข้ าไป
แทรกแซงหรือควบคุม
6. ไม่ มกี ารกระทําการใด ๆ เพือลงโทษลูกจ้ างทีเข้ าร่ วมสหภาพแรงงานหรือมี
ส่ วนร่ วมในการสมาคมของลูกจ้ าง
7. ไม่ มสี ิงจูงใจให้ แก่ ลูกจ้ าง เพือไม่ ให้ ลูกจ้ างเข้ าร่ วมสหภาพแรงงานหรือมี
ส่ วนร่ วมในการสมาคมของลูกจ้ าง
8. ไม่ มกี ารกระทําการใด ๆ เพือลงโทษลูกจ้ างทีเข้ าร่ วมกลุ่มคัดค้ าน โต้ แย้ ง
หรือหยุดงานประท้ วงตามขัDนตอนกฎหมาย
9. ไม่ มกี ารจ้ างลูกจ้ างใหม่ หรือบอกเลิกจ้ างลูกจ้ างทีเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกของ
สหภาพแรงงาน หรือกิจกรรมทีลูกจ้ างเป็ นตัวแทน
10. มีการเจรจาต่ อรองโดยสุ จริตใจกับสหภาพแรงงานหรือตัวแทนลูกจ้ าง
11. มีการดําเนินการตามข้ อตกลง เมือการเจรจาข้ อตกลงร่ วมกันบรรลุผลสําเร็จ
12. มีการอนุญาตให้ ลูกจ้ างชุมนุมหรือการแสดงออกอย่ างสันติ
13. มีมาตรการทางวินัยทีสอดคล้ องกับข้ อกําหนดของกฎหมาย
14. มีการแก้ไขปัญหาและข้ อขัดแย้ งของลูกจ้ างตามข้ อกําหนดของกฎหมาย
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4. สภาพการทํางานทีเท่ าเทียมกันสําหรับลูกจ้ างทุกคน (การไม่ เลือกปฏิบัต)ิ (Equal Employment Opportunity
and Treatment – Non-Discrimination)
คืออะไร
การเลือกปฏิบตั ิ หมายถึง การแบ่งแยกใด ๆ โดยใช้ปัจจัยด้านเชื4อชาติ สี ผิว เพศ ศาสนา ทัศนคติทางการเมือง ภูมิหลังทาง
สังคม เป็ นผลให้ได้รับการปฏิบตั ิที3ไม่เท่าเทียมกัน ปั จจัยอื3น ๆ นอกเหนื อจากนี4 อาจเกิดจาก กฎหมายภายในประเทศ เช่น
ความพิการ สถานภาพผูต้ ิดเชื4อ HIV/AID อายุ หรื อ วิถีทางเพศ การเลือกปฏิบตั ิอาจเกิดขึ4นได้ท4 งั ทางตรงและทางอ้อม และ
อาจเป็ นไปโดยไม่เจตนา การเลือกปฏิบตั ิทางอ้อม ได้แก่ การแสดงออกที3แสดงถึงความเป็ นกลาง แต่โดยแท้จริ งส่ งผลต่อ
การปฏิบตั ิที3ไม่เท่าเทียมกัน ต่อบุคคลด้วยบุคลิกลักษณะแตกต่างกัน
นายจ้างต้องกระทําการใด ๆ ทั4งในเรื3 องการทํางานต่อลูกจ้างทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ในเรื3 องเชื4อชาติของลูกจ้างที3เป็ นคน
ไทย คนงานต่างด้าว และลูกจ้างที3รับงานไปทําที3บา้ น ตลอดจนไม่ปฏิบตั ิต่อลูกจ้างในเรื3 องเกี3ยวกับเพศ (Sexual nature) ที3ไม่
เหมาะสม ทั4งทางกาย วาจา หรื อไม่ใช่วาจา
องค์ประกอบสําคัญในการตระหนักเกี3ยวกับการไม่เลือกปฏิบตั ิ คือ ลูกจ้างหญิงและชายต้องได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทน
การทํางานที3เท่าเทียมกันในการทํางานที3มีคุณค่าเช่นเดียวกัน นอกจากนี4 แรงงานคนไทยและแรงงานต่างด้าว ต้องมีเงื3อนไข
และได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนการทํางานที3เท่าเทียมกันในงานที3เหมือนกัน

สภาพการทํางานทีเท่ าเทียมกันสําหรับลูกจ้ างทุกคน (การไม่ เลือกปฏิบัต)ิ
ประมง
1. มีข้อกําหนดการจ้ างแรงงาน การจ่ ายค่ าจ้ างการเลือนขัDน เป็ นไปตาม
คุณสมบัตทิ ต้ี องการทางอาชีพ ความสามารถ และประสบการณ์ ทาํ งานของ
ลูกจ้ าง
2. มีการประกาศรับสมัครงาน โดยไม่ เลือกเชืDอชาติ สัญชาติ สีผวิ วัฒนธรรม
เพศ ศาสนา และทัศนคติทางการเมืองของผู้สมัคร
3. มีการกําหนดหน้ าทีและสภาพการทํางานโดยไม่ ใช้ เชืDอชาติ สัญชาติ สีผวิ
วัฒนธรรม เพศ ศาสนา และทัศนคติทางการเมืองของลูกจ้ าง เป็ นเงือนไข
4. มีการให้ ค่าจ้ างเท่ าเทียมกัน สําหรับงานทีเหมือนกัน
5. [ร่ าง] แนวปฏิบัตเิ พือความปลอดภัยต้ องเหมาะสมกับเพศสภาพและไม่
ล่ วงลําD โดยปกป้ องศักดิpศรีของลูกจ้ างในกรณีมกี ารตรวจค้ น
6. มีนโยบายและมาตรการป้ องกัน และแก้ ไขปัญหา การคุกคาม การล่วงละเมิด
ทางเพศและมีวธิ ีการแก้ ไขหากเกิดขึนD
7. มีการตัดสินให้ ลูกจ้ างพ้ นจากการทํางานโดยไม่ พจิ ารณาถึงเชืDอชาติ สัญชาติ
สีผวิ วัฒนธรรม เพศ ศาสนา และทัศนคติทางการเมืองของลูกจ้ าง
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8. มีนโยบายและข้ อปฏิบตั ทิ ไม่
ี เป็ นการห้ าม ป้ องกัน หรือลงโทษลูกจ้างหญิง
อันเนืองมาจากการตัDงครรภ์ นายจ้ างไม่ เลิกจ้ างลูกจ้ างหญิง เพราะเหตุมี
ครรภ์ หรือลูกจ้ างหญิงทีลาคลอด หรือบังคับลูกจ้ างเหล่ านีใD ห้ ลาออกจาก
งาน
9. มีการให้ สิทธิลูกจ้ างหญิงในการลาคลอด และได้ รับค่ าจ้ างตามกฎหมาย
10. มีการให้ ลูกจ้ างหญิงสามารถกลับมาทํางานในตําแหน่ งงานเดิม และได้ รับ
ค่ าจ้ างในอัตราเท่ าเดิม หลังจากการลาคลอด
11. มีการประเมินคนพิการทีสมัครทํางานตามความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
และลักษณะงานโดยไม่ ใช้ ความพิการเป็ นข้ อจํากัดในการจ้ างงาน

5.ค่ าจ้ าง ค่ าชดเชย และชัวโมงการทํางาน (Wages, Compensation and Working Time)
คืออะไร
ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างตรงเวลาและเต็มจํานวน ทั4งค่าจ้างจากการทํางานในเวลาปกติและค่าล่วงเวลา รวมถึงการลาหยุดโดย
ได้รับค่าจ้าง ตามปกติลูกจ้างควรรับทราบข้อมูลเกี3ยวกับค่าจ้างที3ได้รับและค่าใช้จ่ายที3ถูกหักออกจากรายรับ การหักค่าจ้าง
ควรหักตามเงื3อนไขและอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายและข้อตกลงร่ วมกันเท่านั4น
ลูกจ้างควรรับทราบข้อมูลเกี3ยวกับค่าจ้างในภาษาที3ลูกจ้างเข้าใจ และมีการอธิ บายการคํานวณค่าจ้างให้ลูกจ้างรับทราบ โดย
ปกติ นายจ้างจะต้องจัดทํารายการแสดงรายละเอียดค่าจ้างของลูกจ้างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน ซึ3 งรวมถึงจํานวน
วันที3ทาํ งาน ค่าจ้างหรื อปริ มาณผลผลิตที3ทาํ ได้ต่อวัน จํานวนชัว3 โมงการทํางานล่วงเวลา เงินพิเศษ ค่าเบี4ยเลี4ยง และค่าใช้จ่าย
ที3ถูกหักออกจากรายรับทั4งหมด การไม่จดั ทํารายการแสดงรายละเอียดค่าจ้างให้กบั ลูกจ้างแต่ละคนได้รับทราบ จะเป็ นข้อ
บ่งชี4ที3สาํ คัญที3ช4 ีให้เห็นว่า ลูกจ้างไม่ได้รับทราบเกี3ยวกับค่าจ้างของตนอย่างเพียงพอ
การจํากัดชัว3 โมงการทํางานมีผลดีต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การมีช่วงเวลาพักผ่อนระหว่างกะทํางาน และ
สร้างความสมดุลระหว่างความรับผิดชอบต่อครอบครัวและการงาน กิจการภาคอุตสาหกรรมมีการจํากัดชัว3 โมงการทํางาน
วันเป็ น g ชัว3 โมงต่อวันหรื อ ee ชัว3 โมงต่อสัปดาห์ข4 ึนอยูก่ บั ข้อยกเว้น ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพัก วันต่อสัปดาห์ ซึ3งมาตรฐานบท
เรื อประมงแตกต่างกันให้มี ชัว3 โมงพักผ่อนในช่วงเวลา Te ชัว3 โมง ซึ3งกฏมายแรงงานได้ควบคุมมาตรฐานขัน3 ตํ3าสําหรับ
จํานวนชัว3 โมงการทํางาน ล่วงเวลา ชัว3 โมงการพักผ่อนแต่นายจ้างและลูกจ้างสามารถทําสัญญาจ้างเพิ3มตามความเหมาะสม
ค่ าจ้ างและค่ าชดเชย
ประมง
1. มีการจ่ ายค่ าจ้ างไม่ น้อยกว่ าอัตราค่ าจ้ างขัDนตําตามทีกฎหมายกําหนด ทัDง
ลูกจ้ างประจําและลูกจ้ างชัวคราว
2. มีการจ่ ายค่ าทํางานล่ วงเวลา ค่ าทํางานในวันหยุด กลางคืน และค่ าล่ วงเวลา ซี188 มาตรา e. มีชวั3 โมงพัก
อย่างน้อย ชัว3 โมงต่อวัน/Te
ในวันหยุด อัตราค่ าจ้ างล่ วงเวลาเป็ น c.q เท่ าของค่ าจ้ างปกติ
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ชัว3 โมง (bb ชัว3 โมงพักต่อ
สัปดาห์)

3. มีการจ่ ายค่ าตอบแทนการทํางานในรู ปแบบอืนๆ ตามทีกฎหมายกําหนด
4. มีการค่ าจ้ างอย่ างน้ อยครัDงละเดือนและจ่ ายอย่ างสมําเสมอและตามเวลา
5. มีการจ่ ายค่ าจ้ างให้ กบั ลูกจ้ างโดยตรง และจ่ ายค่ าจ้ างในช่ วงเวลาทํางานปกติ กฏกระทรวงเรื3 องประมงซี188
มาตรา Te ลูกจ้างสามารถโอน
งานให้ครอบครัวโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย

ทีสถานทีทํางาน

6. มีการจ่ ายค่ าจ้ างสําหรับวันหยุดตามประเพณี และวันลาให้ กบั ลูกจ้ างอย่ าง
ถูกต้ องและเต็มจํานวน
7. มีการทําหลักฐานการจ่ ายเงินให้ กบั ลูกจ้ าง และมีการแจ้ งลูกจ้ างใน
รายละเอียดเกียวกับการจ่ ายค่ าจ้ างและการหักค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ตามทีแสดงใน
หลักฐานการจ่ ายเงิน
8. มีการขึนD ทะเบียนประกันสังคมให้ กบั ลูกจ้ าง และจ่ ายเงินสมทบเข้ ากองทุน
ประกันสังคมตามทีกฎหมายกําหนด
9. มีการให้ อสิ ระแก่ลูกจ้ างในการใช้ เงินค่ าจ้ างทีได้ รับได้ ตามอิสระ
10. มีการจ่ ายค่ าชดเชยให้ แก่ ลูกจ้ างซึงเลิกจ้ างตามทีกฎหมายกําหนด
ชัวโมงการทํางาน
11. มีการกําหนดชัวโมงการทํางานปกติวนั ละไม่ เกิน d ชัวโมงต่อวัน หรือ rd
ชัวโมงต่ อสัปดาห์

12. มีการได้ รับความยินยอมจากลูกจ้าง ในการทํางานล่ วงเวลา สัปดาห์ ละไม่

ซี188 มาตรา e. มีชวั3 โมงพัก
อย่างน้อย ชัว3 โมงต่อวัน/Te
ชัว3 โมง (bb ชัว3 โมงพักต่อ
สัปดาห์)
ซี188 มาตรา e.

เกิน st ชัวโมง

13. มีการกําหนดการทํางานล่ วงเวลาในวันทํางาน หรือทํางานในวันหยุด หรือ
ทํางานล่ วงเวลาในวันหยุด ให้ ทาํ เท่ าทีจําเป็ นตามความเหมาะสม และได้ รับ
ความยินยอมจากลูกจ้ าง

14. มีการจัดวันหยุดประจําสัปดาห์ ให้ กบั ลูกจ้ างอย่ างน้ อย 1 วันต่ อสัปดาห์
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ซี188 มาตรา e.

6.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน และสวัสดิการแรงงาน (Occupational Safety and Health
and Worker Welfare)
คืออะไร?
ผลของการดําเนินการเพื3อปรับปรุ งความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน จะช่วยเพิ3มประสิ ทธิภาพ
ในกระบวนการผลิต โดยการลดการหยุดชะงักการทํางานในประมง ฟาร์มเพาะเลี4ยงสัตว์น4 าํ และในโรงงานผลิต ลดการขาด
งาน และลดการเกิดอุบตั ิเหตุและเพิ3มประสิ ทธิผลต่อการทํางาน ซึ3งความร่ วมมือจากนายจ้างและลูกจ้างเป็ นปั จจัยสําคัญต่อ
การร่ วมกันรักษาความปลอดภัย
นายจ้างและลูกจ้างมีความรับชอบและสิ ทธิในการได้รับความคุม้ ครองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในที3ทาํ งาน โดย
อาชีพประมงเป็ นอาชีพที3อนั ตรายจึงมีความเป็ นที3จะต้องใช้อปุ กรณ์คุม้ ครองความปลอดภัย ได้รับการฝึ กอบรมด้านความ
ปลอดภัย มีการเตรี ยมการในกรณี ฉุกเฉิ น และมีการกําหนดชัว3 โมงการทํางานที3เหมาะสม
ในอุตสากรรมแปรรู ปจะต้องมีการติดตั4งติดตั4งอุปกรณ์ป้องกัน มีพ4นื ที3ยนื ทํางานสําหรับลูกจ้างที3เหมาะสม มีการจัดหาเก้าอี4
ที3นงั3 สําหรับลูกจ้างที3มีสภาพเหมาะสมและการใช้อุปกรณ์ป้องกัน โดยเน้นการฝึ กอบเพื3อสร้างความตระหนักเรื3 องความ
ปลอดภัยและอาวีวอนามัย
นายจ้างจะต้องมีการอบรมลูกจ้างที3เหมาะสมและให้ความรู ้เกี3ยวความเสี3 ยงและเคมีอนั ตรายต่างเพื3อให้เกิดความปลอดและ
อาชีวอนามัยในที3ทาํ งาน

การบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
1. มีการจัดทํานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ของสถานประกอบกิจการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
2. มีการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมของ
สถานประกอบกิจการ
3. มีกลไกให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ างในการจัดการ
ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการ (มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ)
4. มีการจัดทําบันทึกการเกิดอุบตั เิ หตุและการเกิดโรคเนืองจากการทํางาน
และรายงานข้ อมูลดังกล่ าวไปยังหน่ วยงานภาครัฐทีเกียวข้ อง
ความปลอดภัยในการทํางานเกียวกับสารเคมีอนั ตราย
5. มีการจัดทําบัญชีรายการสารเคมีและสารเคมีอนั ตรายทีใช้
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ประมง
ซี gg มาตรา dT.d
อุปกรร์ป้องกันและการฝึ กอบ
ที3เพียงพอ

6. มีการเก็บรักษาสารเคมีอนั ตรายอย่ างเหมาะสม
7. มีการอบรมลูกจ้ างทีทํางานเกียวข้ องกับสารเคมีอนั ตรายให้ สามารถ
ทํางานได้ อย่ างปลอดภัย
8. มีการจัดหาอุปกรณ์ ชําระร่ างกายให้ กบั ลูกจ้ างอย่ างเพียงพอ ในกรณีที
ลูกจ้ างสัมผัส หรือมีการรัวไหลของสารเคมีอนั ตราย
9. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ ค้ ุมครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลทีจําเป็ น
เหมาะสมกับชนิดของสารเคมีให้ กบั ลูกจ้ างใช้ สวมใส่ ขณะปฏิบัตงิ าน
ความปลอดภัยในการใช้ เครืองจักร
10. มีการออกแบบอุปกรณ์ เครืองมือ สวิตช์ และอุปกรณ์ ควบคุม ให้ ลูกจ้ าง
สามารถใช้ ได้ โดยง่ าย
11. มีการอบรมลูกจ้ างให้ สามารถใช้ เครืองจักรอย่ างปลอดภัย และมี
อุปกรณ์ ค้ ุมครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลทีจําเป็ นและเหมาะสม
ให้ กบั ลูกจ้ าง
12. มีการติดตัDงอุปกรณ์ ป้องกันตามทีกฎหมายกําหนด หรือมีมาตรการ
ด้ านความปลอดภัยทีเหมาะสม ในส่ วนของเครืองจักรทีมีการ
เคลือนไหวซึงสามารถทําให้ เกิดอันตรายต่ อลูกจ้ าง
13. มีการติดเครืองหมายเกียวกับความปลอดภัยทีเหมาะสม ณ สถาน
ประกอบกิจการ
14. มีการติดสัญลักษณ์ ป้ายเตือนอันตรายในการทํางาน ณ สถานประกอบ
กิจการ
พืนD ทีทํางานและการจัดการ
15. มีพนืD ทียืนทํางานสําหรับลูกจ้ างทีเหมาะสม โดยมีทพัี กเท้ า แผ่นรอง
พืนD หรือทีนังสําหรับพักในระหว่างการทํางาน
16. มีมาตรการทีเพียงพอเพือหลีกเลียงไม่ ให้ ลูกจ้ างยกของหนักเกิน
กําหนด
17. มีการจัดหาเก้ าอีD ทีนังสําหรับลูกจ้างทีมีสภาพเหมาะสม
สิงแวดล้ อมในการทํางาน
18. มีการตรวจสอบอุณหภูมภิ ายในสถานประกอบกิจการให้ อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทีกําหนด
19. มีการจัดให้ มกี ารถ่ ายเทอากาศอย่างเพียงพอ
20. มีการตรวจสอบระดับเสียงดังไม่ เกินมาตรฐานกําหนด
21. มีการจัดให้ มแี สงสว่ างอย่ างเพียงพอ
22. มีการจัดอุปกรณ์ ปฐมพยาบาลทีพร้ อมใช้ ในกรณีลูกจ้ างได้ รับบาดเจ็บ ซี gg มาตรา dg-ds เจ้าของ
รับประกันเรื3 องการ
ขณะทํางาน
รักษาพยาบาลที3เพียงพอ
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23. .มีการจัดชุดปฐมพยาบาลถูกวางในทีทีหยิบได้ ง่าย และมองเห็นได้ง่าย
สวัสดิการแรงงาน/สิงอํานวยความสะดวก
24. มีห้องนําD และห้ องส้ วมอย่ างเพียงพอสําหรับลูกจ้ าง
25. มีอุปกรณ์ ล้างมือและสบู่อย่ างเพียงพอ
ซี gg มาตรา Tb อาหารและ
26. มีนําD ดืมทีสะอาด ถูกสุ ขอนามัยและมีปริมาณเพียงพอสําหรับลูกจ้ าง
นํ4าดื3มที3สะอาดที3มีคุณภาพ
และเพียงพอ
ซี gg มาตรา TS ที3พกั ที3
27. มีการจัดพืนD ทีสําหรับรับประทานอาหารทีเหมาะสม
เหมาะสมและเพียงพอ
28. มีการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบในสถานทีทํางาน ซี gg มาตรา TS ที3พกั ที3
เหมาะสมและเพียงพอ
สวัสดิการแรงงานและการมีส่วนร่ วมในชุมชน
29. มีการแจ้ งให้ ลูกจ้ างรับทราบและรู้สิทธิในการเข้ าถึงบริการสุขภาพ และ ซี gg มาตรา TS การฝึ กอม
เรื3 องปฐมพยาบาล อุปกรณ์
รู้ วธิ ีปฏิบัตเิ มือเกิดกรณีฉุกเฉิน
และการเตรี ยมการ
30. มีการให้ สิทธิประโยชน์ จากการจัดตัDงและการส่ งเสริมสถานเลียD งดูเด็ก แก่
ลูกจ้ างและครอบครัวรวมถึงลูกของลูกจ้ าง
ซี gg มาตรา TS ที3พกั ที3
31. มีการจัดสถานทีสําหรับการจัดเตรียมและรับประทานอาหารทีถูก
เหมาะสมและเพียงพอ
สุ ขลักษณะ ซึงแยกจากสถานทีทํางาน
ซี gg มาตรา TS ที3พกั ที3
32. มีการจัดสถานทีทีลูกจ้ างสามารถพบปะ หรือชุมนุมทางสังคม
เหมาะสมและเพียงพอ
33. มีการดูแลลูกจ้ างหญิงมีครรภ์ คนพิการ ผู้สูงอายุ และลูกจ้ างผู้เยาว์ เป็ น
พิเศษ
34. มีการดูแลลูกจ้ างทีมีครรภ์ ให้ มกี ารฝากครรภ์ จัดปริมาณงานที
เหมาะสม และสนับสนุนให้ ลูกจ้ างเลียD งลูกด้ วยนมมารดา
35. มีการอบรมและการจัดงานโดยให้ ลูกจ้ างมีส่วนร่ วมในเชิงสร้ างสรรค์
เพือส่ งเสริมสวัสดิการในสถานทีทํางาน โดยงานดังกล่ าวสามารถ
มุ่งเน้ นไปทีด้ านสาธารณสุข การสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็ก เป็ น
ต้ น โดยงานเหล่ านีเD ป็ นการสร้ างโอกาสในการสือสารและสร้ างความ
เชือใจระหว่ างนายจ้ างและลูกจ้ าง
36. มีการให้ ความร่ วมมือกับชุมชนและพิจารณาผลกระทบของสถาน
ประกอบกิจการทีมีต่อชุมชนโดยรอบ ในประเด็นของการกําจัดขยะ
ของเสีย กลิน เสียงรบกวน ความแออัด และอืน ๆ ซึงเป็ นส่ วนหนึงทีมี
ความสําคัญในการพิจารณาด้ านสถานประกอบกิจการ การจัดการ และ
ลูกจ้ างมีส่วนในการแก้ ไขปัญหาเหล่ านีไD ด้ อย่ างสร้ างสรรค์
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กรณีนายจ้ างจัดหาทีพักให้ กบั ลูกจ้ าง
37. มีการจัดพืนD ทีใช้ สอยทีจําเป็ นอย่ างเพียงพอตามข้ อกําหนดขัDนตําเรือง
พืนD ที
38. มีการจัดหานําD ใช้ ทสะอาดและเพี
ี
ยงพอ

39. มีห้องนําD ห้ องส้ วม มีระบบกําจัดของเสียและขยะทีเหมาะสม
40. .มีการป้ องกันการเกิดพาหะนําโรคจากสัตว์ และแมลงอย่ างเหมาะสม
41. มีอุปกรณ์ ประกอบอาหารและจัดเก็บอาหารอย่ างเหมาะสม
42. มีการป้ องกันอัคคีภัยและมีการเตรียมการกรณีฉุกเฉินอย่ างเหมาะสม
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ซี gg มาตรา TS ที3พกั ที3
เหมาะสมและเพียงพอ
ซี gg มาตรา Tb อาหารและ
นํ4าดื3มที3สะอาดที3มีคุณภาพ
และเพียงพอ
ซี gg มาตรา TS ที3พกั ที3
เหมาะสมและเพียงพอ
ซี gg มาตรา TS ที3พกั ที3
เหมาะสมและเพียงพอ

ภาคผนวก d:
สรุ ปการรับฟั งความคิดเห็ นจากฝ่ ายที3 เกี3 ยวข้องในเดื อนธันวาคม T s
ฝ่ ายทีเกียวข้ อง
องค์ กรประชาสังคม/
สหภาพแรงงาน

ประเด็นสําคัญ
การกํากับดูแล
ลักษณะที3เป็ นการทําโดยสมัครใจของ
GLP เป็ นอุปสรรคต่อการส่งเสริ มให้มี
การนําแนวปฏิบตั ิไปใช้
จําเป็ นต้องมีแรงจูงใจและทําให้บริ ษทั
ต่างๆ เห็นแรงจูงใจนี4ชดั เจน

หลักการ
ไม่ชดั เจนในส่วนของความเชื3อมโยง
ระหว่างมาตรฐานและหลักการ

แผนงาน
ในกรณี ที3การดําเนินการตาม
มาตรฐานไม่ได้รับการส่งเสริ มจาก
สภาพแวดล้อมที3เอื4ออํานวย (เช่น ไม่
ผูซ้ 4ือระหว่างประเทศควรได้รับการ มีเสรี ภาพในการสมาคม) ก็ให้
ส่งเสริ มให้ซ4ือเฉพาะจากหรื อเลือก
ดําเนินการไปทีละขั4น (เช่น จัดตั4ง
ซื4อจากบริ ษทั ที3ดาํ เนินตาม GLP ก่อน คณะกรรมการสวัสดิการที3แรงงาน
เพื3อสร้างแรงจูงใจ
ข้ามชาติมีส่วนร่ วม)

นําโดยภาคอุตสาหกรรมแต่ดว้ ยการมี
ส่วนร่ วมอย่างเข้มแข็งจากองค์กร
ประชาสังคม สหภาพแรงงานและ
รัฐบาลเพื3อเพิ3มความน่าเชื3อถือและความ
โปร่ งใส

มาตรฐาน
ปรับ “การใช้ถอ้ ยคํา” ของ GLPให้
เข้ากับกฎหมาย และไม่ควรซํ4าซ้อน
ควรมีมาตรฐานที3เฉพาะเจาะจง
สําหรับภาคการผลิตย่อย/หน้าที3ใน
การผลิต แทนที3จะเป็ นมาตรฐานเดียว
ใช้กบั อุตสาหกรรมประมงและอาหาร
ทะเลทั4งหมด

ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและบทเรี ยนที3
ได้จากช่วงนําร่ อง
มาตรฐานที3ลงรายละเอียด ทํานอง
รายการตรวจสอบ และหากเป็ นไปได้
จําเป็ นต้องมี “การวิเคราะห์สาเหตุ
ก็น่าจะมีตวั อย่างของมาตรการในการ
รากเหง้า” เพื3อเข้าใจได้ดีข4 ึนเกี3ยวกับ ดําเนินการตามแนวทาง
ข้อจํากัดต่างๆ ในการส่งเสริ มการ
ดําเนินการตามมาตรฐานและในการ ควรจะง่ายต่อการทําความเข้าใจแต่ก็
ออกแบบการเข้าไปดําเนินการ
ยังเข้มงวดรัดกุม ทํามากกว่าแค่
ปรับปรุ งแก้ไข
ดําเนินการตามกฎหมาย

ต้องเพิ3มความโปร่ งใส/การเปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ
การประเมินตนเองควรได้รับการ
ส่งเสริ มต่อไป แต่อาจจําเป็ นต้องมีการ
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ตรวจสอบยืนยันการดําเนินการว่า
เป็ นไปตามหลักการหรื อไม่ แต่ยงั มี
คําถามว่าใครควรจะเป็ นคนตรวจสอบ

ส่งเสริ มการรับ GLP อย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปทีละขั4น
การมีบริ ษทั ใหญ่ๆ เข้าร่ วมสามารถ
ช่วยเร่ งให้เกิดความคืบหน้าได้

รัฐบาล

ระยะที @: คณะกรรมการ (ทีปรึ กษา) ที
จัดตั5งขึ5นโดยกระทรวงแรงงาน
ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กร
ระหว่างประเทศ ทําหน้าทีให้คาํ ปรึ กษา
เป็ นหลัก มีคณะกรรมการเฉพาะภาค
การผลิตแยกย่อยลงไปอีก E คณะ โดย
เกียวข้องกับ GLP ในระดับต่างๆ กันไป

ขาดการเน้นทีประเด็นแรงงาน
ส่วนทีสร้างแรงจูงใจของ GLP เพือ
ส่งเสริ มการปฏิบตั ิตาม
การเปิ ดเผยข้อมูลอาจทําได้ยาก บาง
บริ ษทั กลัวจะถูกปรับ/ลงโทษ
เนืองจากเปิ ดเผยข้อมูล

การติดตามตรวจสอบทีนําโดย
ภาคอุตสาหกรรมเป็ นสิ งทีดีโดยเฉพาะ
อย่างยิงเมือสมาชิก (ของสมาคมต่างๆ)
มีบทบาทหลักในการตรวจสอบกันเอง
แต่มีความจําเป็ นต้องเพิมความ
น่าเชือถือ
- การติดตามตรวจสอบของ
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกเป็ นหนึงในการ

ปั จจัยทีเป็ นอุปสรรคต่อการ
ดําเนินการ:
- ขาดบุคลากรทีมีความรู ้และความ
เข้าใจทีดีพอ
- งบประมาณไม่พอเพียงสําหรับ
การเสริ มสร้างศักยภาพและการ
ฝึ กอบรมเพือช่วยสนับสนุน
บุคลากรในการดําเนินการตาม
GLP
- บริ ษทั ขนาดเล็กไม่สามารถ
รับภาระต้นทุนของการปฏิบตั ิตาม
ได้
- บริ ษทั ขนาดเล็กไม่เห็นประโยชน์
ของการปฏิบตั ิตาม
ข้อจํากัดบางอย่างในการส่งเสริ ม
GLP มีสาเหตุจากปั ญหาทีลึกซึ5งและ
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GLP ปิ ด ‘ช่องว่าง’ ในกฎหมายไทย
และทําให้บริ ษทั มีช่องทางทีจะ
สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศได้
GLP ในระดับภาคอุตสาหกรรมอาจ
พอเพียงด้วยการใช้มาตรการในการ
ดําเนินการต่างกัน
อีกทางหนึงคือแนวทาง GLP ซึง
สมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถ
กําหนดมาตรฐานและ/หรื อมาตรการ
ดําเนินการตามทีตนเห็นสมควรได้

ริ เริ มทีประสบความสําเร็ จ ผูซ้ 5ือ/โรงงาน
แปรรู ปขั5นต้นซื5อวัตถุดิบจากบริ ษทั ที
ดําเนินการเท่านั5น มีการยกเลิก
ใบอนุญาตของบริ ษทั ทีไม่ปฏิบตั ิตาม

กระทังจากปั ญหาจากนอกประเทศ
ไทย (เช่น แรงงานบังคับ ค่าแรงขั5น
ตําทีสูงกว่าของไทยเมือเทียบกับ
ประเทศต้นทางซึงทําให้ไทยเป็ น
ประเทศปลายทางทีน่าดึงดูด)

ลักษณะดําเนินการโดยสมัครใจของ
GLP ทําให้ยากต่อการส่งเสริ มให้กิจการ
ส่วนใหญ่ดาํ เนินการ อาจจําเป็ นต้อง
พิจารณาใช้กลไกรัฐในการส่งเสริ มให้มี
การดําเนินการแต่ยงั คงลักษณะ
ดําเนินการโดยสมัครใจอยู่

การมอง GLP อีกแบบหนึง คือ
รัฐบาล แรงงาน และผูผ้ ลิต
จําเป็ นต้องมุ่งเน้นแรงงานมากขึ5น
วิธีการเพิมระดับ GLP:
- การเรี ยนรู ้จากกันและกัน
- การดูแลเป็ นพีเลี5ยงโดยผูซ้ 5ือราย
ใหญ่
- การมีส่วนร่ วมของผูซ้ 5ือ

ไม่มีตวั ชี5วดั ทีชัดเจนและไม่มีองค์กร
ติดตามตรวจสอบ
GLP ถูกมองว่าเป็ นความรับผิดชอบของ
นายจ้างฝ่ ายเดียวเท่านั5น แต่รัฐบาลก็
จําเป็ นต้องมีบทบาทเพือดูแลให้ประสบ
ความสําเร็ จด้วย

จําเป็ นต้องมี “ตัวแบบ” และ “การนํา
ร่ อง” เพือสาธิตประโยชน์ทีจะได้รับ
การซื5อขายนอกกรอบสัญญาซื5อขาย
ปกติในหมู่กิจการขนาดเล็กอาจบัน
ทอนแนวทางแบบห่วงโซ่อุปทานใน
การเสริ มสร้างศักยภาพ
28

การเพาะเลีย- งสัตว์ นํา-

แผนการดําเนินการ GLP ยังไม่ชดั เจน
จําเป็ นต้องมีการวางแผนดีกว่านี5
ธุรกิจใหญ่สามารถเป็ นพีเลี5ยงให้กบั
ธุรกิจเล็กได้ แต่ตอ้ งพิจารณาให้ดี
เกียวกับการประยุกต์ใช้กบั
สถานการณ์ของกิจการต่างๆ

ไม่เป็ นประโยชน์สาํ หรับผูซ้ 5ือ
ระหว่างประเทศ ไม่เป็ นทีรู ้จกั กันและ
ไม่ตรงกับข้อกําหนดในรายละเอียด
เหมือนระบบการรับรองอืนๆ

การส่งเสริ มความสัมพันธ์ทีดีระหว่าง
กิจการใหญ่และเล็ก / ฟาร์มใหญ่และ
เล็ก ผูซ้ 5ือรายใหญ่จะช่วยติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม

GLP ง่ายเกินไปสําหรับสมาชิกร้อย
ละ 20 (บริ ษทั ใหญ่) เนืองจากส่วน
ใหญ่ได้รับการรับรองอยูแ่ ล้ว (เช่น
SA 8000)

การเรี ยนรู ้และให้ความคิดเห็น
ย้อนกลับโดยใช้เทคโนโลยีราคาถูก

มาตรฐานบางอย่างใน GLP ใช้ไม่ได้
กับกิจการขนาดเล็ก/กิจการครอบครัว
เช่น ชัวโมงทํางาน มุ่งเน้นหัวข้อ
หลักๆ รายละเอียดของมาตรฐานควร
ถูกปรับให้เข้ากับลักษณะของ
ภาคอุตสาหกรรมย่อย
GLP สามารถช่วยให้เกษตรกรไปถึง
มาตรฐานระหว่างประเทศได้อย่างที
ละขั5นทีละตอน
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ประเด็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
นี5ไม่ได้เป็ นเรื องใหญ่นกั ยกเว้นแต่
เรื องการจ้างแรงงานข้ามชาติในการ
เก็บเกียวผลผลิต

สมาคมอาหารทะเล/ทู จําเป็ นต้องมีสถาบันทีเป็ นบุคคลทีสาม
ทีมีความน่าเชือถือในแง่ความรู ้ทาง
น่ า/ประมง
เทคนิคและมีประสบการณ์ในการ
พัฒนาศักยภาพ

แรงงานเด็ก: ต้องปลุกจิตสํานึกแต่ไม่
เป็ นปั ญหา
หลักการทั5งหมดดีในทางทฤษฎีแต่
การฝึ กอบรมยังเป็ นสิ งจําเป็ น
ถึง GLP จะเป็ นแนวทางทีปฏิบตั ิโดย
ปั ญหาท้าทายอยูท่ ีการลงทุนและ
สมัครใจ สมาคมต่างๆ ก็สนับสนุน
ผลตอบแทนจากการลงทุน
การสนับสนุนทางการเงินจากแหล่ง และฝึ กอบรมสมาชิกเกียวกับ GLP
ทุน/ไอแอลโอ/สมาคม/ผูซ้ 5ือ มีความ โดยถือเป็ นส่วนหนึงของภารกิจของ
หลักการและมาตรฐานสําหรับ GLP จําเป็ นสําหรับบริ ษทั ขนาดกลางลงไป สมาคมทีจะส่งเสริ มมาตรฐานสูง
จําเป็ นต้องมีการบังคับใช้จึงจะ
ถึงเล็ก
ประสบความสําเร็ จในบริ บทของไทย
แต่ละคนมี GLP ในฉบับของตนเอง
กิจกรรม (ฝึ กอบรม) ทีผ่านมายังไม่ ซึงสร้างความสับสนและแผนงาน
สมาคมสามารถมีอิทธิพลต่อสมาชิก พอและต้องมีการปรับปรุ งเพือทําให้ GLP ก็ไม่ค่อยคึกคักในช่วงหลังมานี5
ให้บรรลุหลักการเหล่านี5ได้
GLP เป็ นแนวทางทียังยืน
GLP ไม่ตรงกับข้อกําหนดของผูซ้ 5ือ
ไอแอลโอจําเป็ นต้องทําให้ผซู ้ 5ือเห็น กระบวนการตรวจสอบในส่วนของ ในเรื องมาตรฐานเนืองจากไม่มีการ
คล้อยตามและยอมรับ GLP
ลูกจ้างและไม่ใช่แค่การบันทึก
ให้การรับรอง
(แรงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับ
หลักฐานเท่านั5น
ภาคอุตสาหกรรม)
หลักๆ แล้วเป็ นเรื องของการจูงใจทาง
เศรษฐกิจ GLP จําเป็ นต้อง ‘สร้าง
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ไม่ใช่วา่ ทุกหลักการจะสามารถ
ต้องดูผซู ้ 5ือ/อุปสงค์และปรับแผนงาน
นําไปใช้ได้ทนั ทีและจําเป็ นต้องมีการ ให้สอดคล้อง (คือ ใครมีอาํ นาจเจรจา)
พิจารณาเรื องบริ บทท้องถิน การ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเป็ นไปอย่าง
ล่าช้า ฯลฯ และให้เวลาพอสําหรับ
อุตสาหกรรมในการปรับตัว
การแสดงความยึดมันต่อสาธารณะ
และเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงสุดมีความสําคัญต่อ
อุตสาหกรรมทีจะปรับปรุ งตนเอง
หลักการและมาตรฐานทั5งหมด
จะต้องชัดเจนและเกิดขึ5นจากการรับ
ฟังความคิดเห็นจากอุตสาหกรรม
อย่างใกล้ชิดและจริ งใจ

ยีห้อ’ ตนเองให้ตรงกลุ่มเป้ าหมาย
เนืองจากสถานะปั จจุบนั มีความ
คลุมเครื อ
ระบบการรับรองหรื อตรวจสอบของ
เอกชนจํานวนมากกําลังยึดตาม
หลักการเดียวกันกับของ GLP ใน
เรื องแรงงาน
มาตรฐาน GLP ดูจะมุง่ ไปที
อุตสาหกรรมบนบกและอาจ
จําเป็ นต้องพิจารณาทบทวนแนวทาง
ในรายละเอียดโดยเทียบกับการ
ปฏิบตั ิจริ งในอุตสาหกรรมประมง
มาตรฐานทีกําหนดโดย GLP, EU,
และอืนๆ เป็ นมาตรฐานสูงและ
เรี ยกร้องสูง ในการทีจะบรรลุ
มาตรฐานเช่นนั5น อุตสาหกรรม
ประมงต้องมีเวลาเพียงพอ
ข้อปฏิบตั ิของอุตสาหกรรมประมงใน
ปั จจุบนั ครอบคลุมข้อกําหนดของ
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GLP ทั5งหมด แต่การปฏิบตั ิตามยัง
เป็ นปั ญหาเนืองจากข้อปฏิบตั ิเป็ น
เรื องทีดําเนินการโดยสมัครใจ
บริ ษทั ใหญ่สามารถช่วยบริ ษทั เล็กใน
การบรรลุมาตรฐาน GLP ได้
GLP ควรแบ่งออกเป็ นสองส่วน คือ
GLP สําหรับบนบกและในทะเล
แนวทางทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั ยังไม่
ชัดเจนและไม่สามารถใช้ได้ใน
สถานการณ์ทีซับซ้อนเนืองจาก
ลักษณะของธุรกิจ
GLP ควรคํานึงถึงวิธีคิดและการ
ปฏิบตั ิทางวัฒนธรรมของท้องถิน
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