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ทบทวนปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านแรงงานที�ดี (Good Labour Practices)  

พฤษภาคม 	
�� 

ก. ข้อมูลพื-นฐานและบทสรุป 
ในช่วงไม่กี�ปีที�ผา่นมามีรายงานตา่งๆ เกี�ยวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานอยา่งร้ายแรงในการประมงเชิง
พาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมการแปรรูป 
 
อาหารทะเลของไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งต่อแรงงานขา้มชาติจากเมียนมาร์และกมัพชูา ในการรับมือกบัสถานการณ์รุนแรงนี5  
โครงการสิทธิเรือสู่ฝั�งของไอแอลโอที�ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากสหภาพยโุรป (โครงการต่อตา้นรูปแบบการทาํงานที�
ไม่เป็นที�ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลไทย) ร่วมงานกบัรัฐบาลไทย องคก์รนายจา้ง สหภาพแรงงาน และ
องคก์รประชาสงัคม เพื�อลดปัญหาการใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานเดก็และรูปแบบการทาํงานที�ไม่เป็นที�ยอมรับอื�นๆ และขจดั
การแสวงประโยชน์จากแรงงาน (โดยเฉพาะแรงงานขา้มชาติ) ในภาคเหล่านี5ใหก้า้วหนา้โดยลาํดบั 
 
เพื�อบรรลุเป้าหมายหลกันี5  โครงการมีแนวทางจดัการการละเมิดสิทธิแรงงานภายใตว้ตัถุประสงคสี์�ขอ้ที�สมัพนัธ์กนั ในระดบั
รากฐานคือการปรับปรุงกรอบกฎหมายและกฎระเบียบของไทยที�ปัจจุบนัมีช่องวา่งในทางปฏิบติัเป็นอยา่งมากและ
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานระหวา่งประเทศ (วตัถุประสงคโ์ครงการขอ้ที� @) ดว้ยระดบัความ
ร้ายแรงของการละเมิดสิทธิ การบงัคบัใชก้ฎหมายแรงงานของไทยอยา่งมีประสิทธิภาพ (วตัถุประสงคที์� 	) ก็เป็นหวัใจ
สาํคญัของโครงการนี5 เช่นกนั  ทั5งสองส่วนนี5ดาํเนินไปโดยมีส่วนเสริมจากโครงการพฒันาศกัยภาพและความสามารถ
ตรวจสอบไดที้�นาํโดยภาค อุตสาหกรรมเอง (วตัถุประสงคที์� B) ซึ�งพฒันาขึ5นดว้ยความร่วมมือจากสหภาพแรงงาน รัฐบาล ผู ้
ซื5อระดบัโลก และองคก์รภาคประชาสงัคม สุดทา้ย จาํเป็นตอ้งมีการเสริมสร้างศกัยภาพของสหภาพแรงงานและองคก์รภาค
ประชาสงัคมเพื�อใหบ้ริการ จดัตั5ง และใหก้ารศึกษาแก่แรงงาน และทาํใหรั้ฐบาลและภาคอุตสาหกรรมยดึถือมาตรฐานที�
สูงขึ5น (วตัถุประสงค ์E) 
 
โครงการสิทธิเรือสู่ฝั�งมีภารกิจในการทบทวนและขยายแผนงานแนวปฏิบติัดา้นแรงงานที�ดีปี (GLP) 	


 ที�ใหก้ารศึกษา
เรื�องมาตรฐานดา้นแรงงานในสถานที�ทาํงานในอุตสาหกรรมแกะกุง้ของไทย แผนงานที�ปรับปรุงใหม่จะตอ้งตอบสนองต่อ
ความเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยและของ โลกในช่วงไม่กี�ปีมานี5  การเปลี�ยนแปลง
ดงักล่าวมีอยา่งเช่น ระบบโครงสร้างทางกฎหมายและการบงัคบัใชใ้หม่ของไทยสาํหรับการทาํงานในภาคประมงและอาหาร
ทะเล พิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั (P. 29) และอนุสญัญาวา่ดว้ยการทาํงานในภาคประมง (C. 188) ของไอแอลโอ มาตรฐาน
ที�สูงขึ5นเกี�ยวกบัแรงงานบงัคบัสาํหรับผูน้าํเขา้ของสหรัฐฯ และองักฤษ การตรวจสอบที�เขม้งวดขึ5นต่ออุตสาหกรรม
การเกษตรของไทยจากผูซื้5อระดบัโลก ‘ใบเหลือง’ จากสหภาพยโุรปสาํหรับการประมงที�ผิดกฎหมายและขาดการกาํกบัดูแล 
และสถานะ ‘ขึ5นบญัชีจบัตา’ ในรายงานการคา้มนุษยข์องสหรัฐฯ 
 
ในช่วงเวลาไม่กี�ปีนบัจากการออกแบบแผนงานแนวปฏิบติัดา้นแรงงานที�ดีสาํหรับอุตสาหกรรมแกะกุง้ดงักล่าว การถกเถียง
เกี�ยวกบัมาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกไดเ้ปลี�ยนไป จากการพดูคุยกนัอยา่งไม่หนกัแน่นเกี�ยวกบั
ยทุธศาสตร์การจดัหาสินคา้อยา่งมีจริยธรรม ตอนนี5 ฝ่ายต่างๆ มาถกเถียงกนัอยา่งเขม้ขน้มากขึ5นเกี�ยวกบัการรักษาการเขา้ถึง
ตลาดสาํคญัและการปฏิบติัตามประมวลกฎหมายอาญา 



 

2 

 

 
อุตสาหกรรมอาหารทะเล เช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมเสื5อผา้ ช็อคโกแลต และอุปกรณ์อิเลค็โทรนิคอุปโภคก่อนหนา้นี5  ได้
ตอบสนองดว้ยการออกหลกัเกณฑ ์ระเบียบวธีิการและการดาํเนินการที�ประกอบดว้ยฝ่ายต่างๆ จาํนวนมากเพื�อหาและ
ปราบปรามการละเมิดที�ร้ายแรงในห่วงโซ่อุปทาน การช่วยใหอุ้ตสาหกรรมดงักล่าวของไทย (ตลอดจนรัฐบาล สหภาพ
แรงงาน และภาคประชาสงัคม) เขา้ใจความพยายามเหล่านี5 เป็นภารกิจสาํคญัของโครงการ การเปรียบเทียบขอ้ปฏิบติัดา้น
แรงงาน S ชุดกบัแนวทางสาํหรับแนวปฏิบติัดา้นแรงงานที�ดีโดยไอแอลโอในเดือนธนัวาคม 	

T แสดงใหเ้ห็นถึง1 
 

• มาตรฐานที�สอดคลอ้งกนั ขอ้ปฏิบติัดา้นแรงงานกบัมาตรฐานดา้นสถานที�ทาํงานสาํหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล
โดยทั�วไปคลา้ยคลึงและ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานหลกัของไอแอลโอ 

• ไปไม่ถึงผูจ้ดัหาสินคา้ตน้ทาง มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองระดบัโลกดูจะอยูไ่กลเกินเอื5อมสาํหรับผูจ้ดัหา
สินคา้ตน้ทางบางส่วน 

• มาตรฐานดา้นการประมงลา้หลงั มาตรฐานดา้นสถานที�ทาํงานสาํหรับการทาํงานในภาคประมง (และโครงการ
การสอบทานโดยสมคัรใจ) ลา้หลงักวา่มาตรฐานเกี�ยวกบัการแปรรูปและการเพาะเลี5ยงสตัวน์ํ5 าเป็นอยา่งมาก 

• ขาดผลกระทบและความน่าเชื�อถือต่ออุตสาหกรรม การดาํเนินการโดยมากมุ่งเนน้ผูผ้ลิตสินคา้หลกัๆ เป็นรายๆ 
และการมีส่วนร่วมระหวา่งธุรกิจ คนงาน รัฐบาล ภาคประชาสงัคม และผูซื้5อมีลกัษณะเป็นช่วงๆ 
 

การวเิคราะห์ของไอแอลโอสอดคลอ้งกบัผลจากการรับฟังความคิดเห็นที�จดัขึ5นสองครั5 งในปี 	

T ในหมู่ภาคีไทยและระดบั
โลกเกี�ยวกบัอนาคตของแผนงานแนวปฏิบติัดา้นแรงงานที�ดี 
 
ประการแรก ความสอดคลอ้งกนัของขอ้พึงปฏิบติัและมาตรฐานแรงงานเป็นเรื�องที�น่ายนิดี ซึ�งจะทาํใหแ้ผนงาน GLP ใหม่
ไม่ตอ้งไปพะวงกบัการนิยามมาตรฐานเกี�ยวกบัสถานที�ทาํงานใหห้มดครบถว้น แต่สามารถมุ่งเนน้การออกแบบ
กระบวนการที�นาํไปสู่การเปลี�ยนแปลงที�ตรวจวดัไดส้าํหรับนายจา้งและคนงานใน อุตสาหกรรมนี5  
 
ประการที�สอง โครงการ GLP  
 
ที�ปรับปรุงใหม่ที�ดาํเนินการโดยการจดัตั5งหน่วยงานอิสระในไทยเป็น
ที�ที�เหมาะสาํหรับการผูผ้ลิตสินคา้ที�มุ่งช่วยใหน้ายจา้งไดเ้ติมเตม็
ช่องวา่งเรื�องความรู้ ระบบ และการปฏิบติัดา้นแรงงานของตน 
เป้าหมายคือการพาพวกเขาจากจุดที�เป็นอยู ่(ปฏิบติัตามมาตรฐาน
แรงงานทั�วไป) ไปสู่จุดที�พวกเขาตอ้งการจะไปถึง (พร้อมที�จะ
ผา่นกระบวนการรับรองหรือผา่นการตรวจสอบ BSCI เป็นตน้) 
 
 

                                                           
1 มาตรฐานทั 	งแปดประกอบด้วย: GAA-BAP-2014, SA8000:2014, ETI, FLA, BSCI, OHSAS 18001:2007, ข้อพึงปฏิบตัิของ FAO สําหรับการประมงที�มีความรับผิดชอบ/สูอ่ตุสาหกรรม
กุ้งที�ยั�งยืน และข้อพึงปฏิบตัิของ Marks & Spencer สําหรับห่วงโซ่อปุทานที�มีความรับผิดชอบ/แผน ก 

การตรวจสอบ/รับรอง
มาตรฐานแรงงานโลก

แนวปฏิบัตด้ิานแรงงาน
ที�ดี

แนวปฏิบัตด้ิาน
แรงงานที�เป็นอยู่
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ประการที�สาม โครงการที�เสนอนี5จะตอ้งครอบคลุมแนวปฏิบติัดา้นแรงงานของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ‘จากบนเรือถึงการ
บรรจุถุง’ (บนเรือประมง ในฟาร์มเพาะเลี5ยงสตัวน์ํ5 า และในการแปรรูป) การพินิจพิจารณาห่วงโซ่อุปทานตลอดทั5งสายทาํ
ใหเ้ห็นแนวปฏิบติัในการจดัหาสินคา้ของผูค้า้ปลีก/ผูซื้5อ และ GLP ควรจะจดัการกบัวธีิที�ผูซื้5อสนบัสนุนหรือบั�นทอนแนว
ทางการปฏิบติัดา้นแรงงานที�ดีในกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ของตน  
 
ประการที�สี� ภาคอุตสาหกรรมจะตอ้งรับผดิชอบในการยกระดบัมาตรฐานต่างๆ เพื�อใหมี้ความน่าเชื�อถือสาํหรับผูซื้5อ
ตลอดจนรัฐบาล คนงาน และภาคประชาสงัคม (ส่วนผูซื้5อจะตอ้งยนิดีที�จะปฏิบติัตามพนัธกิจต่อคนงานและใหร้างวลัตอบ
แทนเป็นมาตรฐานที�สูงขึ5นเพื�อสร้างความมั�นใจ ใหก้บัผูผ้ลิตสินคา้)  โครงการของภาคอุตสาหกรรมที�เชื�อถือไดจ้ะตอ้งรับ
เอามาตรฐานเรื�องสถานที�ทาํงานที�สูงขึ5น โดยตอ้งมีการอบรม ประเมิน ลงโทษสมาชิกที�ไม่ปฏิบติัตาม การระมนัระวงัตาม
สมควรโดยตนเอง การกาํกบัดูแลแบบไตรภาคี กลไกการร้องเรียนที�มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการเจรจาทางสงัคมเพื�อให้
เกิดผลประโยชน์และมีการรายงานผลต่อสาธารณะ ซึ�งบทบาทหนา้ทีที�เพิ�มขึ5นของสมาคมอุตสาหกรรมจะมีการอบรมใน
รายละเอียดต่อไปเพื�อสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 
 
สิ�งเหล่านี5 คือองคป์ระกอบหลกัของโครงการดา้นศกัยภาพและความรับผิดชอบตรวจสอบไดที้�นาํโดยภาคอุตสาหกรรมเอง 
อยา่ง GLP ความสาํคญัขององคป์ระกบอเหล่านี5ต่อโครงการที�มีประสิทธิภาพและน่าเชื�อถือไดรั้บการตอกย ํ5าจากการศึกษา
เมื�อเร็วๆ นี5 เกี�ยวกบัผลที�เกิดจากการใชม้าตรฐานแรงงานโดยสมคัรใจ ริชาร์ด ลอ็ค เขียนในหนงัสือ The Promise and Limits 

of Private Power (2556) มองเห็นถึงการเขา้กนัไดอ้ยา่งพอดีระหวา่งโครงการดา้นศกัยภาพและการตรวจสอบไดที้�แขง็ขนั 
การบงัคบัใชโ้ดยรัฐบาลที�ขนัแขง็ และแรงกดดนัจากสาธารณะใหมี้การเปลี�ยนแปลง รายงาน “ใชก้ารกาํกบัควบคุมเป็น
หนทางสุดทา้ย?” ของ RSPB ในองักฤษที�ออกมาในปี 	

S ระบุปัจจยัที�จาํเป็น E อยา่งสาํหรับโครงการโดยสมคัรใจแบบ 
GLP: 
 

� แรงจูงใจที�ชดัเจนสาํหรับการมีส่วนร่วม 
� แรงจูงใจที�ชดัเจนสาํหรับการปรับปรุงการดาํเนินการ 
� เป้าหมายที�นิยามและตรวจวดัไดช้ดัเจนเพื�อประเมินการดาํเนินการ 
� เงื�อนไขกาํหนดในการติดตามและรายงานที�เขม้แขง็และโปร่งใส 

 
ประการสุดทา้ย ในเรื�องออกแบบการบงัคบัใชใ้นกฎระเบียบแรงงานภาคเอกชนใหม่นั5น แอกเซล มาร์กซ์ และยาน วเูทอร์ส์ 
ในวารสาร International Labour Review ฉบบัเดือนกนัยายน 	

T ของไอแอลโอเสนอวา่ห่วงโซ่อุปทานมีพลวตัรมากขึ5น
และ “ถูกครอบงาํมากขึ5นเรื�อยๆ โดยบริษทัตวักลางในระบบเศรษฐกิจที�เพิ�งเติบโตขึ5นมาใหม่ที�ไม่ค่อยใยดีที�จะดาํเนินตาม
แนวทางความรับผิดชอบของบรรษทัเกี�ยวกบัสิทธิแรงงาน...เสริมการติดต่อแบบการตรวจสอบดว้ยวธีิการติดตามแบบจาก
ล่างขึ5นบนที�กระจายการติดตามและการปฏิบติัตามไปในระดบัทอ้งถิ�น” อยา่งเช่นกลไกการร้องเรียนหรือแกไ้ขปัญหาพิพาท
ที�เปิดสาํหรับคนงานและฝ่ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง2 
 

                                                           
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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การศึกษาดงักล่าวรวมกบัประสบการณ์ของไอแอลโอและภาคีต่างๆ ของเรา ชี5 ถึงความจาํเป็นที�ตอ้งมีแผนงานไตรภาคีที�
เขม้แขง็ ที�ตั5งอยูใ่นประเทศไทยและนาํโดยสถาบนัในไทย ที�มีองคป์ระกอบหลกัดงักล่าวขา้งตน้  รายงานนี5จะเสนอการ
เปลี�ยนแปลงต่างๆ ที�จาํเป็นสาํหรับการนาํแผนงานและมาตรฐาน GLP  เรื�องสถานที�ทาํงานเขา้สู่ยคุใหม่ คือ 
 
ก. การปรึกษารับฟังความคิดเห็น - ขอ้คิดเห็นที�ไดจ้ากการรับฟังความคิดเห็นในเดือนเมษายนและธนัวาคม 	

T 
ข. แผนงาน - โครงร่างของแผนงานภาคอุตสาหกรรมที�สอนเรื�องมาตรฐานสถานที�ทาํงาน สนบัสนุนการเปลี�ยนแปลงใน
ระดบัวสิาหกิจ และช่วยตรวจสอบบริษทัสมาชิกใหมี้ความกา้วหนา้ 
ค. การกาํกบัดูแล - เสนอโครงสร้างที�จะช่วยใหแ้ผนงานมีความน่าเชื�อถือ 
 
ข. การปรึกษาหารือรับฟังความคดิเห็น 
ไอแอลโอจดัการรับฟังความคิดเห็นเกี�ยวกบัการทบทวนปรับปรุงแผนงานโครงการ GLP เมื�อตน้ปีและปลายปี 	

T 
จดหมายของไอแอลโอในเดือนเมษายน 	

T ระบุเงื�อนไขเรื�องความร่วมมือระหวา่งโครงการและสมาคมธุรกิจ
อุตสาหกรรมเพื�อทบทวนแผนงานดงักล่าว ซึ�งมีการขยายใหค้รอบคลุมทุกระดบัชั5นในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลของไทย โดยมีจุดเนน้สาํคญัดงันี5  
 

• ระบบสาํหรับตรวจวดัการเปลี�ยนแปลงในสภาพเงื�อนไขดา้นแรงงาน การสืบยอ้นไปตามห่วงโซ่อุปทาน การ
ตรวจสอบการดาํเนินที�เป็นอิสระ และการรายงาน/เปิดเผยต่อสาธารณะ 

• การพดูคุยเสวนาที�เขม้แขง็ขึ5นระหวา่งคนงาน-ฝ่ายบริหาร ซึ�งเป็นหวัใจของกลไกการดาํเนินการโดยสมคัรใจที�
ย ั�งยนืและน่าเชื�อถือ รวมถึงคณะกรรมการสวสัดิการที�มีประสิทธิภาพและครอบคลุมคนงานมากขึ5นภายในกิจการ
ที�ไดรั้บการ สนบัสนุนจากสหภาพแรงงานและองคก์รประชาสงัคม 

• การจดัตั5งสถาบนัที�เป็นอิสระของไทยที�มีหนา้ที�ฝึกอบรม แกไ้ขปัญหาร้องเรียนและขอ้พิพาท ติดตามตรวจสอบ 
และรายงานต่อสาธารณะ 

• การมีส่วนร่วมมากขึ5นของภาคอุตสาหกรรม ไอแอลโอตอ้งการเห็นจาํนวนโรงงานที�เขา้ร่วมในโครงการ GLP 
เพิ�มขึ5น 

 
การรับฟังความคิดเห็นในเดือนธนัวาคม 	

T ยนืยนัวตัถุประสงคเ์หล่านี5  และเห็นวา่โครงการดงักล่าวควระจะปรับแกไ้ข
เพื�อใหใ้ชก้บัอุตสาหกรรมสตัวปี์กและอุตสาหกรรมอาหารอื�นๆ ที�กาํลงัเผชิญปัญหาเดียวกนั รวมทั5งตั5งเป้าหมายใหมี้จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วมจากเรือ ฟาร์ม และโรงงานอยา่งนอ้ย @�� รายในรอบ @ ปีแรกของโครงการ นอกจากนี5  การประชุมรับฟังความเห็น
ไดมี้การพิจารณาองคป์ระกอบของโครงการ GLP เดิม เพื�อดูวา่ส่วนใดควรมีการเพิ�มเติม ขยาย หรือตดัออก3 
 
ในบรรดาองคป์ระกอบที�จะคงไวคื้อมาตรฐานสถานที�ทาํงานที�ค่อนขา้งง่าย ซึ�งเหมาะสาํหรับนายจา้งที�เพิ�งเริ�มดาํเนินการ
เพื�อไปสู่มาตรฐานระดบัโลก มีความเห็นตรงกนัวา่โครงการ GLP ควรมุ่งเป้าไปที�อุตสาหกรรมขนาดกลางของไทยจาํนวน
มากซึ�งเป็นผูป้ระกอบการที�ตอ้งการการชี5แนะอยา่งเป็นเรื�องเป็นราวถึงมาตรฐานแรงงานระดบัโลกเพื�อช่วยเชื�อมช่องวา่ง

                                                           
3 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านนํ 	า อาหารแช่เยือกแขง็ไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย สหภาพแรงงานและองค์กรประชา
สงัคม และหน่วยงานราชการ (กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน กรมประมง กองทพัเรือ กรมเจ้าท่า) การรับฟังความคดิเห็นสิ 	นสดุลงด้วยการประชมุคณะทํางานที� 6 ในวนัที� 6 
ธนัวาคม 699: ดสูรุปการรับฟังความคิดเหน็ได้ในภาคผนวก 6 ท้ายรายงานนี 	 
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ระหวา่งแนวปฏิบติัดา้นแรงงานและความคาดหวงัของผูซื้5อที�เนน้เรื�องการสร้างชื�อเสียง ซึ�งโครงการมีขึ5นเพื�อผูป้ระกอบการ
ระดบัเลก็ กลางและใหญ่ รวมทั5งผูผ้ลิตตน้ทาง เพื�อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเนื�องในทุกระดบั  
 
ผูเ้ขา้ร่วมยกเวน้สหภาพแรงงานและองคก์รภาคประชาสงัคมรู้สึกวา่มาตรฐานและเป้าหมายเกี�ยวกบัสถานที�ทาํงานที�เขา้ใจ
ไดง่้าย (ไม่ใช่มาตรฐานเรื�องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที�มีรายละเอียดมาก) มีความจาํเป็นที�กิจการและผูผ้ลิตสินคา้
ในห่วงโซ่อุปทานจะตอ้งทาํความเขา้ใจและเริ�มลดช่องวา่งที�มีกบัมาตรฐานระดบัโลก ผูเ้ขร่้วมเห็นดว้ยใหมี้การเชื�อมโยง
เนื5อหาของโครงการและรายละเอียดขอ้บงัคบัการออกใบรับรองหรือการตรวจสอบเพื�อไม่ใหเ้กิดความซํ5 าซอ้นและ
สิ5นเปลืองของทรัพยากร 
 
ประการที�สอง ผูเ้ขา้ร่วมยนืยนัถึงความจาํเป็นที�สมาคมอุตสาหกรรมจะตอ้งมีบทบาทนาํ แตค่วามน่าเชื�อถือเกิดจากการ
ทาํงานร่วมกนัระหวา่งฝ่ายต่างๆ คือ ผูซื้5อไทยและผูซื้5อระดบัโลก องคก์รประชาสงัคม สหภาพแรงงาน และรัฐบาล 
นอกจากนี5ผูเ้ขา้ร่วมยงัตอ้งการเห็นโครงการนาํเสนอขอ้ถกเถียงเรื�องการตอ้งมีสภาพการทาํงานที�ดีขึ5น และเนน้ความสาํคญั
ของการสร้างระบบในสถานที�ทาํงานที�เรียบง่ายและยนืนานมากกวา่แค่การปฏิบติัสอดคลอ้งตามมาตรฐาน 
 
ประการที�สาม  โครงการ GLP ที�มีอยูถู่กมองวา่ขาดความน่าเชื�อถือสาํหรับผูส้งัเกตการณ์ภายนอก  โครงการที�ปรับปรุงใหม่
จะตอ้งมีมาตรการที�ชดัเจนขึ5นเกี�ยวกบัความคืบหนา้ การสอบทานอิสระ การรายงานต่อสาธารณะ และการกาํกบัดูแลโดย
ไตรภาคีอยา่งมีส่วนร่วม 
 
ประการสุดทา้ย ผูเ้ขา้ร่วมรวมถึงภาคธุรกิจระบุถึงความจาํเป็นที�จะตอ้งมีการตรวจสอบไดเ้พื�อการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�องและ
ตรวจวดัไดภ้าย  ในกลุ่มอุตสาหกรรม ผูซื้5อและผูส่้งออกของไทย ซึ�งมีบทบาทนาํในห่วงโซ่อุปทานดา้นอาหารทะเลและ
สินคา้เกษตรของไทย สามารถส่งสญัญาณถึงผูผ้ลิตและสถานบนั GLP ใหเ้ร่งกระบวนการหารืออยา่งสร้างสรรค ์
เรื�องการเร่งรัดหรือการเกิดความล่าชา้ในการยอมรับมาตรฐานแรงงานระดบัโลกในหมู่ผูผ้ลิตสินคา้และกระตุน้ใหเ้กิด
สถาบนัในไทยเพื�อดูแลใหมี้ความต่อเนื�องย ั�งยนืได ้

 
ค. โครงการ 

 
การบรรจุองคป์ระกอบหลกัเหล่านี5 เขา้ไปในโครงการ GLP ทาํใหโ้ครงการเกิดรูปร่างหนา้ตาใหม่และมีความเป็นไปไดที้�จะ
ส่งผลและสร้างความน่าเชื�อถือมากขึ5น ต่อไปนี5 คือองคป์ระกอบ S ประการที�ขาดไม่ไดส้าํหรับโครงการที�นาํโดยสมาคม
อุตสาหกรรม: 
 
1. มาตรฐานสถานที�ทาํงานที�ชดัเจน - มาตรฐานสถานที�ทาํงาน GLP เดิมถูกแกไ้ขเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงใน
กฎหมายไทยเมื�อเร็วๆ นี5แต่เพื�อใหโ้ครงการ GLP คงทาํหนา้ที�เปรียบไดก้บั ‘สะพาน’ หรือ ‘การฝึกเพื�อเตรียมความพร้อม’ 
จึงยงัรักษาความเรียบง่ายไวอ้ยู ่มาตรฐานแรงงานของไอแอลโอถูกออกแบบมาใหใ้ชไ้ดต้ลอดห่วงโซ่อุปทานแต่ก็มี
ขอ้ยกเวน้อยา่งเช่น ขอ้กาํหนดเรื�องชั�วโมงพกัหรือการส่งตวักลบัประเทศสาํหรับคนงานประมง 
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2. ความมุ่งมั�นของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดและผูป้ฏิบติังานเฉพาะดา้น - แผนงานที�ดาํเนินการโดยภาคอุตสาหกรรมที�ปราศจาก
การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดเป็นประจาํนั5นจะลม้เหลว เช่นกนั แผนงานปรับปรุงของภาคอุตสาหกรรมจะตอ้งมี
ผูป้ฏิบติังานที�ทาํงานเฉพาะดา้นนี5 ที�มีความสามารถในการประเมินสภาพเงื�อนไขต่างๆ เป็นพี�เลี5ยงดูแลบริษทัสมาชิก และ
รายงานโดยไม่ตอ้งกลวัหรือเอาใจ 
 
3. เครื�องมือและการเรียนรู้ที�มุ่งเนน้ระบบ – การฝึกอบรมและเครื�องมือประเมินสถานที�ทาํงานควรใหค้วามสาํคญักบั
รากเหงา้ปัญหาของการละเมิดสิทธิแรงงาน และอธิบายหนทางแกไ้ขโดยมีจุดเนน้ที�ระบบการบริหารจดัการที�เรียบง่ายและ
การปรับปรุงอยา่งต่อเนื�องมากกวา่ที�จะเป็น การปฏิบติัตามมาตรฐาน การเสริมสร้างศกัยภาพมีความหมายมากกวา่การ
ฝึกอบรม นั�นคือโครงการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการเป็นพี�เลี5ยงดูแลที�จะช่วยใหบ้ริษทัสมาชิกสร้างและ
ดูแลรักษาระบบพื5นฐานที�จาํเป็น เพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานแรงงานระดบัโลก 
 
4. การสอบทานภายในของอุตสาหกรรมและการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด - โครงการจะตอ้งมีการสอบทานการปฏิบติัดา้นแรงงาน
ของสมาชิกเอง และช่วยแกไ้ขการละเมิด 
 
5. การมีส่วนร่วมของคนงาน ภาคประชาสงัคม  
การมีส่วนร่วมเป็นประจาํกบัองคก์รแรงงานและประชาสงัคมตลอดจนหน่วยงานรัฐเป็นช่องทางที�ไม่ค่อยไดใ้ชซึ้�ง
จาํเป็นตอ้งไดรั้บความใส่ใจพฒันาโดยสมาคมอุตสาหกรรมและบริษทัสมาชิก การไดส้นทนากบัสงัคมอยา่งจริงจงัจะ
สามารถช่วยใหอุ้ตสาหกรรมอาหารทะเลไทยหลีกเลี�ยงภาวะช็อคและฟื5 นฟชืู�อเสียงและช่องทางเขา้ถึงตลาดขึ5นมาใหม่ได ้
 
6. การร้องเรียนและการแกไ้ขปัญหาในระดบักิจการและระดบัภาคอุตสาหกรรม - คนงานและฝ่ายตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งมี
องคก์รที�น่าเชื�อถือและแขง็ขนัในการรับขอ้ร้องเรียนและดาํเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งทนัท่วงที 
 
7. กลไกการตรวจสอบ 

ก. ใหร้างวลัแก่สมาชิกที�ดาํเนินการดีและมีการปรับปรุงที�สาํคญั ควรใหก้ารยกยอ่งบริษทัที�มีมาตรฐานสูงและเป็น
แบบอยา่งในทางบวก 

ข. กดดนัใหส้มาชิกที�ดาํเนินการย ํ�าแยม่าตลอดใหมี้การปรับปรุง สมาคมต่างๆ ตอ้งพร้อมที�จะทาํการกดดนัทั5ง
ในทางส่วนตวัและสาธารณะ ต่อบริษทัสมาชิกที�ละเมิดคนงานและสร้างความเสียหายต่อความพยายามของอุตสาหกรรมที�
จะฟื5 นภาพลกัษณ์ชื�อเสียงกลบัคืนมา 

 
8. การตรวจสอบที�เป็นอิสระและการรายงานต่อสาธารณะเกี�ยวกบัการปฏิบติัดา้นแรงงาน ในความพยายามที�มีเดิมพนัสูงที�
จะขจดัการละเมิดสิทธิมนุษยชนที�เป็นปัญหาเรื5อรังมานาน ภาคอุตสาหกรรมเองหรือรัฐบาลไม่ใช่ผูร้ายงานที�น่าเชื�อถือ  
โครงการที�มีความน่าเชื�อถือจาํเป็นตอ้งมีการวเิคราะห์ที�เป็นอิสระอยา่งเป็นประจาํและเขม้แขง็และมีการเปิดเผยผลการ 
ดาํเนินการของโครงการต่อสาธารณะ กระบวนการนี5จะตอ้งนาํโดยองคก์รไตรภาคีที�มีความน่าเชื�อถือที�รวมถึงองคก์ร
แรงงาน ภาคประชาสงัคมที�เป็นอิสระและภาครัฐ 
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T. การจดัหาและแรงจูงใจเพื�อเป็นรางวลัใหก้บัแนวปฏิบติัแรงงานที�ดี  กระบวนการเลือกการจดัหาโดยผูซื้5อไทยและ
ต่างประเทศมีผลกระทบต่อผูผ้ลิตไทยและลูกจา้งทั5งในเชิงบวกและลบ ซึ�งการตดัสินใจคดัเลือกทั5งในเรื�องราคา จะสะทอ้น
ถึงเจตนารมณ์ของผูซื้5อต่องานที�มีคุณค่าในอุตสาหกรรมประมงและทะเล 
  
สมาคมนายจา้งที�ประสงคจ์ะสร้าง (หรือปรับปรุงแกไ้ข) โครงการ GLP จะตอ้งผนวกองคป์ระกอบหลกัเหล่านี5 เขา้ไป  
โครงการถูกกาํหนดเป็นวงรอบที�มีระยะเวลา @	 เดือนที�เป็นการฝึกอบรม เป็นพี�เลี5ยงการแกปั้ญหา การสอบทานอิสระ และ
การตรวจสอบภาคอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมเป็นผูเ้สนอโครงการ เหล่านี5ใหก้บันายจา้งที�ตอ้งการปรับปรุงจากการ
ปฏิบติัและระบบตามแบบทั�วไปที�อาจละเมิดมาตรฐานแรงงานพื5นฐาน        เช่น ละเมิดกฎหมายคา่แรงหรือสถานที�ทาํงาน
ไม่ปลอดภยั ไปสู่มาตรฐานแรงงานระดบัโลก  โครงการไม่ไดต้รวจสอบหรือรับรองบริษทัต่างๆ แตส่อนใหผู้ผ้ลิตสินคา้
ทราบถึงมาตรฐานต่างๆ วธีิการการบริหารจดัการ และระบบง่ายๆ ที�จาํเป็นในการลดช่องวา่งระหวา่งการปฏิบติัดา้นแรงงาน
ทั�วไปกบัระบบการตรวจสอบหรือรับรอง 
 

 
ใครเป็นผูจ้ดัทาํโครงการ? โครงการเหล่านี5 ถูกออกแบบ จดัทาํ นาํเสนอ และไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนหลกัๆ จากสมาคม
ประมงและอาหารทะเลต่างๆ ไม่ใช่ไอแอลโอแต่ละสมาคมออกแบบโครงการสาํหรับสมาชิกเป้าหมายของตนที�มี
องคป์ระกอบต่างๆ ขา้งตน้และยดึตามมาตรฐาน GLP เรื�องสถานที�ทาํงานสมาคมอุตสาหกรรมสามารถใชผู้ป้ฏิบติังานของ
ตนในการดาํเนินการโครงการและ/หรือทาํสญัญาวา่จา้งสถาบนัใหด้าํเนินการบางส่วนของโครงการได ้เช่น การฝึกอบรม
มาตรฐานแรงงาน การเป็นพี�เลี5ยงดูแลใหผู้ป้ระกอบการ การตรวจสอบตามภายในสมาคมอุตสาหกรรม 
 
 

รายงาน
ความก้าวหน้าต่อ
สาธารณะของ
สถาบนั

การตรวจสอบโดย
อิสระของสถาบนั

โครงการสมาคม
อตุสาหกรรม

สถาบนันิยาม
มาตรฐาน โครงการ
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โครงการของสมาคมที�เป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดเหล่านี5จะถือเป็นโครงการ 
GLP และจะไดรั้บการสนบัสนุนจาก
สถาบนั ไอแอลโอมีส่วนร่วมในการ
กาํกบัดูแลขององคก์ร GLP อิสระที�
กาํหนดกระบวนการและหลกัสูตร
เนื5อหา ทาํการควบคุมคุณภาพ
โดยรวมของโครงการระดบั
อุตสาหกรรม การสอบทานโดยอิสระ
เรื�องการเปลี�ยนแปลงในระดบักิจการ
และภาคอุตสาหกรรม และการ
รายงานสาธารณะเกี�ยวกบัโครงการ4 
 

กิจการขนาดใหญ่ กิจการที�คา้ขายกบัผู ้
ซื5อโดยตรงที�ไดรั้บการรับรองจาก
องคก์รอิสระที�น่าเชื�อถือแลว้หรือวา่
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ระดบัโลกแลว้ไม่จดัอยูใ่นกลุ่มที�ตอ้ง
ไดรั้บการ ‘การฝึกเพื�อเตรียมความ
พร้อม’  โครงการของพวกเขา 
(อยา่งเช่นของสมาคมอุตสาหกรรมทู
น่าไทย) จาํเป็นตอ้งไดรั้บการ
ออกแบบมาใหผ้ลกัดนัใหเ้กิดการ
พฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเนื�องในหมู่บริษทัสมาชิก และหาหนทางในการจดัการกบัผูจ้ดัหาสินคา้ที�ไม่ยอมปฏิบติัตาม 
 
ประโยชน์ที�จะไดรั้บ? 

• ปรับปรุงทั5งห่วงโซ่อุปทานโดยผูจ้ดัหาสินคา้/สมาชิกปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานเดียวกนั  

• สถานที�ทาํงานที�มีการจดัการดีขึ5นจะนาํไปสู่ประสิทธิภาพที�ดีขึ5น ระดบัความเชื�อมั�นและความโปร่งใสที�สูงขึ5น 
และลดความซบัซอ้นและตน้ทุนของการติดตามตรวจสอบ 

• สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัที�ดีเยี�ยมระดบัโลกและลดตน้ทุนในการปฏิบติัตามระบบการใหใ้บรับรองที�มีหลากหลาย 
โดยประกนัวา่ระบบการบริหารจดัการภายในครอบคลุมขอ้กาํหนดของแนวปฏิบติัหลกัๆ และเกินมาตรฐาน
แรงงานหลกั 

• มีความเขา้ใจดีขึ5นเกี�ยวกบัห่วงโซ่อุปทานและการจดัหาสินคา้ 

• ไดรู้้จกัผลิตภณัฑมู์ลค่าสูงสาํหรับผูซื้5อที�มีกาํลงัซื5อสูงขึ5น 

                                                           
4 โครงการโดยภาคอตุสาหกรรมทํานองเดียวกนัในกิจการสตัว์ปีกและอตุสาหกรรมการเกษตรอื�นๆ อาจจะพฒันาขึ 	นมาให้มีองค์ประกอบของโครงการเหลา่นี 	ด้วย และหากประสบความสําเร็จก็สามารถมีโครงสร้าง
การกํากบัดแูลแบบไตรภาคีร่วมกนัได้ 

SMEs 
ในการรับฟังความคิดเห็น กลุ่มเป้าหมายนี5 ถูกเรียกวา่เป็น ‘กลุ่มตรง
กลางที�มีขนาดใหญ่’ ของผูผ้ลิตสินคา้ในตลาดที�เห็นความจาํเป็นที�
จะตอ้งปรับปรุงการปฏิบติัดา้นแรงงาน แต่ตอ้งการความรู้ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัมาตรฐานแรงงานระดบัโลกก่อนถึงจะลงทุนลงแรงเตรียมการ
สาํหรับการตรวจเพื�อใหผ้า่น BSCI หรือไดรั้บการรับรองจาก BAP 
เป็นตน้  มีความพยายามระดบัโลกใหม่ๆ ที�มุ่งเป้าไปที�การดึงเอาภาค
ส่วนเหล่านี5 ในอุตสาหกรรมมาเกี�ยวขอ้งดว้ย เช่น iBAP ของสมาคม
เพาะพนัธ์ุสตัวน์ํ5 าโลก (Global Aquaculture Alliance) และโครงการ 
MSC ITM1 
ประโยชน์ที�จะไดรั้บคืออะไร? 

� ปรับปรุงระบบบริหารจดัการเพื�อติดตามการดาํเนินการ 
ตรวจวดัการผลิต ติดตามตรวจสอบสภาพการทาํงาน ซึ�งอาจ
ทาํใหป้ระหยดัตน้ทุนได ้ 

� จบัคู่โครงการ GLP กบัการฝึกอบรม In Business เพื�อ
ยกระดบัทกัษะธุรกิจพร้อมไปกบัมาตรฐานแรงงานที�สูงขึ5น
และสร้างเครือข่ายระหวา่งบริษทัเพื�อสนบัสนุนกนัและให้
เกิดความร่วมมือในการร่วมกนัปรับปรุง  

� นาํหนา้กฎระเบียบการกาํกบัดูแลของประเทศและดาํเนินการ
ให ้‘พร้อมสาํหรับการรับรอง’  

� เพิ�มผลิตภาพและคุณภาพดว้ยความสมัพนัธ์ที�ดีขึ5นระหวา่ง
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• ปลูกฝังวฒันธรรมการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเนื�องโดยการสอบทานอิสระ การมีส่วนร่วมระหวา่งคนงาน-ฝ่าย
บริหารจดัการ และการมีกลไกร้องเรียน 

� การจดัการความเสี�ยงดา้นภาพลกัษณ์ชื�อเสียงที�มีประสิทธิภาพมากขึ5น เอื5อต่อการจดัตั5งระบบที�จะลดความเสี�ยงใน
ห่วงโซ่อุปทานและตอบสนองต่อแง่มุมทางสงัคมและจริยธรรมของภาคประชาสงัคม สถาบนัการเงินและ
ผูบ้ริโภค  

 

ง. การบริหารจดัการ 

การกาํกบัดูแลโครงการ GLP โดยรวมอยา่งเป็นอิสระและมีขอ้มูลเป็นฐาน เป็นสิ�งสาํคญัสาํหรับความน่าเชื�อถือของ
โครงการเองและสาํหรับความน่าเชื�อของโครงการในแต่ละภาคอุตสาหกรรม  เราเสนอใหมี้การสร้างสถาบนัเลก็ๆ หรือ
อาจจะเป็นสถาบนัเสมือนจริง ที�มีฐานอยูใ่นกรุงเทพฯ ขึ5นมารับผดิชอบในเรื�องต่อไปนี5 : 
 

� มาตรฐานเรื�องสถานที�ทาํงานที�ปรับปรุงทนักาล  
� หลกัสูตรการอบรมและเป็นพี�เลี5ยง 
� การอบรมนกัอบรม 
� การตรวจสอบอิสระ / การวจิยั (นายจา้งและลูกจา้ง) 
� การประเมินและการควบคุมคุณภาพโครงการ GLP ที�นาํโดยภาคอุตสาหกรรมเอง 
� การรายงานต่อสาธารณะในเรื�องโครงการและความกา้วหนา้ (แบบผลรวม) 

การยกยอ่งบริษทัที�มีความกา้วหนา้อยา่งสาํคญั 
การแจง้เตือนบริษทัที�มีความกา้วหนา้ไม่พอ 

� ออกแบบและจดัการกลไกการรับขอ้ร้องเรียน 
� การสื�อสาร 
� การทบทวบรายงานและขอ้เสนอของสมาคมอุตสาหกรรมเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามหลกัการ GLP 

 
ตารางขา้งล่างนี5แสดงถึงบทบาทและหนา้ที�รับผดิชอบของผูที้�เป็นสมาชิกสถาบนั/โครงการโดยคร่าวๆ 
 

องค์กร บทบาท/หน้าที�รับผดิชอบ 

สมาคมการประมงและอาหาร

ทะเล ของประเทศไทย 

 

 

- การเปิดตวัสถาบนัร่วมกบัภาครัฐบาล สหภาพแรงงานและภาคประชาสงัคม 
- ผสานรวมองคก์รไม่แสวงกาํไรเขา้กบัรัฐบาล สหภาพแรงงาน และประชาสงัคม 
- มีบทบาทนาํในการกาํกบัดูแลสถาบนั 
- อนุเคราะห์/ใหทุ้นสนบัสนุนเป็นสดัส่วนตามค่าสมาชิกรายปี/รายรับ หรือแหล่ง

รายไดอื้�นๆ 
- ออกแบบและใหบ้ริการจดัการพฒันาศกัยภาพ GLP 
- ประสานงานและใหบ้ริการ/จดัผลิตภณัฑก์ารตรวจสอบโดยภาคอุตสาหกรรมเอง 
- ออกแบบและใหบ้ริการการฝึกอบรม In-Business 

รัฐบาล - มีบทบาทนาํในการกาํกบัดูแลสถาบนั 
- จดัหาผูด้าํเนินกระบวนการ/ผูป้ระเมิน/ผูฝึ้กอบรม 
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องค์กร บทบาท/หน้าที�รับผดิชอบ 

- ทาํงานกบัหน่วยงานรับเรื�องร้องเรียนของสมาคมอุตสาหกรรมโดยการพดูคุย 
เยยีวยา และหาทางออกกรณีขอ้ร้องเรียน  

- จดัสถานที�อื�นที�บุคคลหรือองคก์รสามารถยื�นขอ้ร้องเรียนได ้
- รณรงคส์ร้างความตระหนกัเรื�อง GLP โดยเฉพาะในเรื�องขอ้บงัคบัทางกฎหมาย

ของไทย กลไกการจดัการขอ้ร้องเรียน 

สหภาพแรงงาน องค์กร

ประชาสังคม 

- มีบทบาทนาํในการกาํกบัดูแลสถาบนั 
- ช่วยจดัหาผูด้าํเนินกระบวนการ/ผูป้ระเมิน/ผูฝึ้กอบรม 
- ทาํงานกบัหน่วยงานรับเรื�องร้องเรียนของสมาคมอุตสาหกรรมโดยการพดูคุย 

เยยีวยา และหาทางออกกรณีขอ้ร้องเรียน  
- จดัสถานที�อื�นที�บุคคลหรือองคก์รสามารถยื�นขอ้ร้องเรียนได ้
- รณรงคส์ร้างความตระหนกัเรื�อง GLP โดยเฉพาะในเรื�องการจดัตั5งสิทธิ กลไกการ

จดัการขอ้ร้องเรียน 

ไอแอลโอ - ทิศทางเชิงยทุธศาสตร์โดยรวม 
- ความช่วยเหลือทางวชิาการในการพฒันาและนาํร่องระบบและเครื�องมือ 
- จดัหาผูด้าํเนินกระบวนการ/ผูป้ระเมิน/ผูฝึ้กอบรม 
- สนบัสนุนการสร้างศกัยภาพใหแ้ก่สมาคมอุตสาหกรรม 
- ควบคุมคุณภาพโครงการ GLP ของอุตสาหกรรม 
- ควบคุมคุณภาพการวจิยัผลกระทบประจาํปีและการรายงานต่อสาธารณะ 
- สนบัสนุนการตลาดเรื�อง GLP 
- ใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่สมาคมอุตสาหกรรมในการนาํ GLP ที�ปรับปรุง

ใหม่ไปใช ้(เช่น ร่วมจ่ายค่าใชจ่้ายเบื5องตน้สาํหรับเจา้หนา้ที�โครงการ) 
- ใหค้าํปรึกษาเรื�องการออกแบบโครงการ 

[ที�ปรึกษา] ผู้ซื-อต่างประเทศ 

โครงการระดบัโลกที�มผู้ีมี

ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย 

- สนบัสนุนการออกแบบโครงการ ใหข้อ้มูลการตลาดและนโยบาย 
- มีส่วนในการวจิยัเรื�องผลกระทบแรงงานของยทุธศาสตร์การจดัหาสินคา้ของผูซื้5อ 

 
ในตารางขา้งตน้ เราระบุถึงบทบาทเชิงที�ปรึกษาของสองหน่วยงานหลกั คือ ผูซื้5อต่างประเทศ และโครงการที�มีผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียหลายฝ่ายเกี�ยวขอ้ง บทบาทและหนา้ที�รับผดิชอบของผูซื้5ออาหารทะเลไทยจากต่างประเทศในโครงการเพื�อการขจดั
รูปแบบการทาํงานที�ยอมรับไม่ไดใ้นภาคการประมงและอาหารทะเลไทยคืออะไร ผูซื้5อต่างประเทศมีผลประโยชน์ชดัเจนใน
การเปลี�ยนแปลงธุรกิจอาหารทะเลไทย และควรจะมีบทบาทในสถาบนั/ศูนย ์ บทบาทเชิงที�ปรึกษานี5 เป็นวธีิในการทาํใหค้ง
คาํถามหลกัๆ ที�มีต่ออุตสาหกรรมไวก้บัสถาบนั เช่น การเลือกซื5อสินคา้และแรงจูงใจของผูซื้5อตอบแทนการปฏิบติัตาม
มาตรฐานแรงงานที�ดีอยา่งไร 
 
เรายงัเสนอแนะใหโ้ครงการที�มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลากหลายเกี�ยวขอ้งในระดบัโลกที�เป็นโครงการที�มีพื5นฐานความเขา้ใจ
เรื�องแรงงานและห่วงโซ่อุปทานในภาคอาหารและการเกษตรไดมี้บทบาทในการช่วยก่อรูปโครงการของสถาบนัใหม่นี5 มี
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ส่วนในการพฒันาเนื5อหาของโครงการ ในการจบัตาดูการรับรู้ของโลกต่อพฒันาการในประเทศไทย และช่วยในการรักษา
ความเป็นอิสระและความน่าเชื�อถือของสถาบนั 
 
หน่วยงานกาํกบัดูแลควรจะประกอบไปดว้ยผูแ้ทนของ: 

� สมาคมอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลที�มุ่งมั�นจะปฏิบติัตามโครงการ/งานของสถาบนั (3) 
� รัฐบาลไทย (กระทรวงแรงงานและกระทรวงเกษตรฯ) (3) 
� สหภาพแรงงานและองคก์รประชาสงัคมดา้นสิทธิแรงงาน (3) 
� สาํนกังานไอแอลโอประจาํประเทศ (1) 
� โครงการที�มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกี�ยวขอ้งหลากหลายในระดบัโลก (1) 
� ผูซื้5อหรือผูจ้ดัหาสินคา้รายหลกั (1) 

 
ผูแ้ทนจากอุตสาหกรรม ลูกจา้ง และภาคประชาสงัคมจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากสมาคมอุตสาหกรรมและเครือข่าย โดย
คณะกรรมการกาํกบัดูและโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั�งจะแต่งหน่วยงานกบักบัดูสถาบนั ซึ�งการจดัตั5งจะเป็นไปตามระเบียบ
กฏหมายในจดัตั5งศูนย ์อุตสาหกรรมอื�นๆ ที�สนใจใหก้ารสนบัสนุนและเขา้ร่วมกิจกรรมของสถาบนัสามารถเพิ�มผูแ้ทน
หน่วยงาน โดยยดึอตัราส่วนที�เท่ากนัระหวา่งอุตสาหกรรม ภาครัฐ และสหภาพแรง/ภาคประชาสงัคม โดยมีจาํนวนผูแ้ทน
ไม่เกิด 	� หน่วยงาน 
 
สถาบนัจะจา้งเจา้หนา้ที�ประจาํศูนย ์ดงันี5   

� ผูอ้าํนวยการบริการที�รับผิดชอบเรื�องกาํหนดทิศทางการทาํงาน การออกแบบโครงการ เป็นฝ่ายเลขาที�ติดตามดูแล
โครงการ และประเมินวเิคราะห์ผลงาน 

� เจา้หนา้ที�โครงการรับผดิชอบเรื�องการอบรม การแนะแนวการทาํงาน และกิจกรรมเพื�อการตรวจสอบภายใน 
� เจา้หนา้ที�ธุรการรับผดิชอบเรื�องการบริหารจดัการในสาํนกังาน 

 
ประมาณการงบประมาณประจาํปีรวม �� ,    ดอลลาร์ และร่างงบประมาณสนบัสนุนจากพนัธิมตรต่าง ๆ และร่าง
กาํหนดเวลาในรอบ � ปี ตามรายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที3 �  
 
จ. การตรวจสอบและการรายงาน 
คณะกรรมการไตรภาคีของสถาบนัจะจดัทาํและเผยแพร่รายงานประจาํปีเกี�ยวกบัความคืบหนา้ในระดบัภาคอุตสาหกรรม
และระดบักิจการของสมาชิกในโครงการ GLP รายงานนี5จะสาํรวจฝ่ายบริหารและคนงานโดยการสุมตวัอยา่งนายจา้งโดย
มุ่งเนน้การเปลี�ยนแปลงและผลกระทบระดบักิจการ มากกวา่เพียงการปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานเดิมๆ  การรายงานจะเป็น
การกล่าวโดยรวม คือ จะไม่ระบุนายจา้งรายบุคคล และจะเป็นฐานใหก้บัการพิจารณาและการรายงานต่อสาธารณะประจาํปี
ของคณะกรรมการบริหารเกี�ยวกบัการดาํเนินการและผลที�เกิดขึ5นจากของสมาคมอุตสาหกรรม 
 
สมาคมอุตสาหกรรมอาจเลือกที�จะทาํการรายงานความคืบหนา้ของตนเองเป็นระยะเกี�ยวกบัการปฏิบติัดา้นแรงงาน                  
แนวปฏิบติัที�ดีที�เกิดขึ5น และสรุปการตรวจวดัการดาํเนินการที�ควรครอบคลุมถึงผลกระทบต่อผลิตภาพ ความพึงพอใจของ
คนงาน การปรับปรุงคุณภาพสินคา้ อตัราการออกจากงานของคนงาน 



 

12 

 

  

ภาคผนวกที
 1 

ร่างงบประมาณสนบัสนุนรายปี 

 

ร่างงบประมาณการจดัตั4งสถาบนั สาํหรับ � ปี 

         
     
ค่าใชจ่้าย    USD  รายได ้ %  USD 

ผูอ้าํนวยการบริหาร                35,000  
สมาคมอุตสาหกรรมไทย 
และผูผ้ลิตสินคน้ไทย        45  

               
67,500  

เจา้หนา้ที3โครงการ                25,000  โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั3ง        15  
               

22,500  

เจา้หนา้ที3ธุรการ                 10,000  
ผูซื้4อจาก 
ต่างประเทศ        30  

               
45,000  

หลกัศูนยฝึ์กอบรม (8 ครั4 ง)                23,000  รัฐบาล (ในรูปแบบของความร่วมมือ)        10  
               

15,000  
การจดัทาํรายงานอิสระเพื3อเป็นการ
ตรวจสอบภายใน                27,000     
ค่าเดินทางสาํหรับฝึกอบรมและการ
ตรวจสอบภายใน                10,000        
การผลิตเอกสาร GLP                   5,000         
ค่าเช่าที3ทาํงานและอุปกรณ์สาํนกังาน                 15,000        

รวม 150,000  รวม 100  150,000  

สมาคมอุตสาหกรรมไทย
และผู้ผลิตสินค้นไทย
45%

ผู้ซื (อจาก
ต่างประเทศ 30%

รัฐบาล
10%

โครงการสิทธิ                   
จากเรือสู่ฝั� ง
15%
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ร่างกาํหนดเวลาการจดัตั4งศูนย ์

กิจกรรรม Q2 

S  

Q3 

S  

Q4 

S  

Q1 

S� 

Q2 

S� 

Q3 

S� 

Q4 

S� 

Q1 

ST 

รายงานเรื3อง GLP และสรุปผลการหารือ          

การร่วมมือกนัแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั3นต่อ GLP ที3งาน Thaifex          

ร่างหลกัสูตรและปรับมาตรฐานการทาํงาน         

การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูรับรองการจดัตั4งสถาบนั GLP และจา้ง

เจา้หนา้ที3 

        

พิธีการเปิด สถาบนั GLP และประกาศรายผูเ้ขา้ร่ว         

เริ3มหลกัสูตรฝึกอบรมและการออกแบบรูปการไกล่เกลี3ยขอ้พิพาท         

การจดัทาํแบบสาํรวจและรายงานประจาํปี         

เริ3มหลกัสูตรฝึกอบรมรอบที3 T          

 

  



 

14 

 

ภาคผนวกที
 �  
กรอบแนวปฏิบตักิารทาํงานในอตุสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทย 

 
 
ร่างแนวปฏิบติัการดา้นแรงงานที3ดี (GLP) อยูบ่นพื4นฐานของกฎหมายแรงงานไทย มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศของ
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) รวมทั4งองคค์วามรู้เรื3องสภาพการทาํงานและแนวปฏิบติัดา้นแรงงานในห่วงโซ่
อุปทานตลอดทั4งสายตั4งแต่เรือประมง ในฟาร์มเพาะเลี4ยง                สตัวน์ํ4 า และในโรงงานการแปรรูป ซึ3งในกรณีที3
มาตรฐาน ILO สูงกวา่กฏหมายแรงงานก็จะใชม้าตรฐานนั4นใน GLP 
 
วตัถุประสงคข์องแนวปฏิบติัเพื3อกาํหนดมาตรฐานการทาํงานที3เป็นประโยชน์สาํหรับโครงการ GLP นาํโดยสมาคม
อุตสาหกรรมต่างๆ โครงการดงักล่าวจะใชก้ารฝึกอบรมเป็นพี3เลี4ยงการแกปั้ญหา รวมทั4งการตรวจสอบสภาพผลทาํงานและ
ความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการเพื3อช่วยใหส้มาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมสามารถเชื3อมช่องวา่งระหวา่งแนวปฏิบติั
ดา้นแรงงานทั3วไปกบัระบบการตรวจสอบหรือรับรอง 
 
แนวปฏิบติัเป็นการปรับปรุงแกไ้ขแนวทางปฏิบติัการใชแ้รงงานที3ดีปี T��b ตามมาตรฐานแรงงานหลกั 

1. แรงงานบงัคบัและการรับสมคัรแรงงาน 
2. แรงงานเด็ก  
3. เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานประกอบกิจการ  
4. เท่าเทียมกนัสาํหรับลูกจา้งทุกคน (การไม่เลือกปฏิบติั)  

และสภาพการทาํงาน: 
5. ค่าจา้ง ค่าชดเชย และชั3วโมงการทาํงาน  
6. ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และสวสัดิการแรงงาน  

 
มาตรฐานแรงงานหลกัและเงื3อนไขของงานที3มีคุณค่ะสามารถปรับใชก้บัการทาํงานบทเรือในฟาร์มเพาะเลี4ยงสตัวน์ํ4 า และใน
โรงงานการแปรรูปได ้ซึ3งรายละเอียดระบุในคอลมัน์ดา้นซา้ย                 อยา่งไรก็ตาม แนวปฏิบติัดา้นแรงงานและกฏ
ระเบียนการทาํงานในอุตสาหกรรมประมง แปรรูปและการเลี4ยงสตัวที์3แตกต่างอยูบ่ทพื4นฐานของกฏหมายแรงงานและ
อนุสญัญาการทาํงานในประมง 188 ในในคอลมัน์ดา้นขวา  
            

1. แรงงานบังคบั (Forced Labour) 
 
คืออะไร 
 
การใชแ้รงงานบงัคบั หมายถึง งานที3บุคคลทาํงานดว้ยความไม่สมคัรใจ โดยอาศยัวิธีการหรืออา้งเหตุเพื3อการลงโทษ หรือ
การบีบบงัคบั การข่มขู่ การข่มขืนใจให้ทาํงานหรือให้บริการ เป็นผลให้บุคคลทาํงานอยา่งไม่เต็มใจ หรือโดยทาํให้บุคคล
นั4นอยูใ่นภาวะที3ไม่สามารถขดัขืนได ้
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การบงัคบัใชแ้รงงาน  ฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนขั4นพื4นฐานเกี3ยวกบัเสรีภาพในการทาํงานและอิสรภาพในการเลือกงาน การใช้
แรงงานบงัคบัจะเกิดขึ4นไดต้อ้งมีองค์ประกอบหลกั 2 ส่วนดงันี4  อย่างแรกคือ องค์ประกอบที3หนึ3 ง คือ ลูกจา้งไดรั้บการ
ลงโทษหรือการถูกคุกคาม ข่มขู่ และองคป์ระกอบที3สอง คือ ลูกจา้งไม่ยอมรับงานที3มอบหมายดว้ยความสมคัรใจ 
 
 

การรับสมคัรแรงงานและการจ้างงาน ประมง 

1. ไม่มกีารใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่ คุมคามลูกจ้างเพื
อให้ลูกจ้างทาํงาน  

2. ไม่มกีารข่มขู่ลูกจ้างที
เป็นแรงงานต่างด้าวว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที
ภาครัฐเพื
อ
ตรวจสอบ หรือจบักมุ หรือส่งกลบัประเทศต้นทางเพื
อบบีบังคบัให้ลูกจ้าง
ทาํงาน 

 

3. มกีารให้เสรีภาพแก่ลูกจ้างในการเข้า – ออกสถานที
ทาํงานหรือที
พกั  

4. ไม่มกีารเกบ็บัตรประจาํตวัหรือทรัพย์สินของลูกจ้าง  

5. [ร่าง] นายจ้างรับประกบัว่าจะจ้างงานลูกจ้างทัDงไทยและต่างด้าวทมีใีบ
อนุญาตทิาํงาน   

 

6. ไม่มกีารเรียกเกบ็เงนิจากลูกจ้าง เพื
อการจดัหาแรงงานหรือรับหลกัประกนั
การทาํงานหรือหลกัประกนัความเสียหายในการทาํงาน 

 

สัญญาจ้าง  

7. [ร่าง] นายจ้างห้ามการบังคบัใช้แรงงานแทนการชําระหนีD ไม่มกีารเรียกหรือ
รับหลกัประกนัการทาํงานจากลูกจ้างและค่าจ้างล่วงหน้าเพื
อให้ลูกจ้าง
ทาํงานอยู่กบัตน 

 

8. มกีารเขียนสัญญาจ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัทาํในภาษาของแรงงาน
ต่างด้าวด้วย 

ซี188 มาตรา 18 และภาคผนวก
ที3 T ลูกจา้งเก็บสาํเนาสญัญาจา้ง 

9. มกีารอธิบายสัญญาจ้างในภาษาของลูกจ้างกรณีที
ลูกจ้างมข้ีอจาํกดัด้าน
ภาษาในการอ่านและเขียน 

 

10. มกีารระบุหน้าที
ความรับผดิชอบของลูกจ้างและชั
วโมงการทาํงานในสัญญา
จ้างอย่างชัดเจน 

ซี188 และภาคผนวกที3 T 
รายละเอียดในสญัญาจา้ง 

11. มกีารระบุค่าจ้าง ผลประโยชน์อื
นๆ ที
ได้รับ และสิทธิของลูกจ้างในสัญญา
จ้างที
ชัดเจน 

ซี188 และภาคผนวกที3 T 
รายละเอียดในสญัญาจา้ง 
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การสรรหาแรงงานผ่านบริษัทจดัหางานหรือนายหน้า  

12. มกีารรับทราบข้อปฏบิัตแิละนโยบายในการสรรหาแรงงานของบริษัทจดัหา
แรงงาน ที
นายจ้างใช้บริการสรรหาแรงงาน 

 

13. [ร่าง] มกีารดาํเนินการตามข้อกาํหนดทางกฆมายเรื
องการสมคัรขอโควต้า 
การนัดให้มกีารตรวจสุขภาพ ความร่วมช่วยต่อแรงงานในการขอวซ่ีาและ
ใบอนุญาตทิาํงาน 

 

14. [ร่าง] นายจ้างรับผดิชอบค่าจดัหาแรงงาน ซึ
งลูกจ้างจะไม่ต้องจ่ายค่าจดัหา
แรงงานโดยตรงหรือทางอ้อม [พรกประมง] 

ซี188 มาตรา TT.d ไม่มีการเก็บ
ค่าจดัหาแรงงานโดยตรงหรือ
ทางออ้ม 

15. นายจ้างมกีารรับทราบข้อกาํหนดและเงื
อนไขการจ้างงานที
บริษัทจดัหา
แรงงานแจ้งให้กบัลูกจ้างรับทราบ เพื
อนายจ้างมั
นใจได้ว่าลูกจ้างไม่ได้เข้ามา
ทาํงานด้วยข้อกาํหนดและเงื
อนไขที
แตกต่างไปจากข้อตกลงเดมิก่อนที
จะ
เดนิทางเข้ามาทาํงานในประเทศไทย 

 

การสิDนสุดสัญญาจ้าง  

16. มกีารให้ลูกจ้างสามารถบอกเลกิสัญญาจ้างโดยไม่ถูกปรับหรือถูกลงโทษ ซี188 มาตรา T�.T เจา้ของเป็นผู ้
จ่ายค่าส่งกลบัประเทศตน้ทาง
ในกรณีสิ4นสุดสญัญา 

17. มกีารให้ลูกจ้างที
สิDนสุดการจ้างงาน/ถูกเลกิจ้างสามารถเข้าถงึเอกสาร
ประจาํตวั ทรัพย์สินของตนเอง และมสิีทธิได้รับค่าจ้างเตม็จาํนวนตลอด
ระยะเวลาที
ทาํงานภายในระยะเวลา 3 วนัทาํการ 

 

สภาพการทาํงาน  

18. มกีารจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างทุกเดอืน ไม่มกีารจ่ายค่าจ้างล่าช้าระงบัการจ่าย
ค่าจ้างหรือจ่ายค่าจ้างที
ไม่ประจาํ  ซึ
งแรงงานบังคบัอาจเกดิขึDนได้หากมีการ
จ่ายค่าจ้างที
ล่าช้าหรือไม่จ่ายเพื
อเป็นข้อผูกมัดให้ลูกจ้างทํางานหรือไม่จ่าย
ค่าจ้าง 

 

19. มกีารจ่ายค่าจ้างให้กบัลูกจ้างโดยตรง ซี188 มาตรา Te ลูกจา้งสามารถ
โอนงานใหค้รอบครัวโดยไม่
เสียค่าใชจ่้าย 

20. มกีารกาํหนดราคาค่าอาหารและค่าที
พกัอย่างเหมาะสม ไม่ก่อภาระหนีD
ให้กบัลูกจ้าง กรณีนายจ้างจดัหาอาหารหรือที
พกั โดยคดิค่าใช้จ่ายกบัลูกจ้าง 
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21. ไม่มกีารคดิดอกเบีDยกรณีลูกจ้างขอเบิกค่าจ้างล่วงหน้า  

22. มกีารกาํหนดการทาํงานล่วงเวลาในวนัทาํงาน หรือทาํงานในวนัหยุด หรือ
ทาํงานล่วงเวลาในวนัหยุด  เท่าที
จาํเป็นตามความเหมาะสม และได้รับความ
ยนิยอมจากลูกจ้าง ก่อนเป็นคราว ๆ ไป 

 

23. ไม่มกีารบงัคบัให้ลูกจ้างทาํงานล่วงเวลา ทาํงานในวนัหยุด หรือทาํงาน
ล่วงเวลาในวนัหยุดมากกว่า 36 ชั
วโมงต่อสัปดาห์ 

ซี188 มาตรา �e.� มีชั3วโมงพกั
อยา่งนอ้ย �  ชั3วโมงต่อวนั/Te 
ชั3วโมง (bb ชั3วโมงพกัต่อ
สปัดาห์) 

 

2. แรงงานเดก็ (Child Labour) 
 
คืออะไร 
 
การใชแ้รงงานเด็ก หมายถึง การให้เด็กทาํงานที3เป็นอนัตรายต่อการพฒันาทางร่างกายและจิตใจของเด็ก นอกจากนี4  ยงั
หมายถึงการใหเ้ด็กทาํงานซึ3งเป็นอนัตรายต่อสภาพจิตใจ ร่างกาย สงัคมและศีลธรรมของเด็ก สภาพดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาคือสูญเสียโอกาสในการเขา้เรียนในโรงเรียน  มีพนัธะทาํให้เด็กตอ้งออกจากโรงเรียนอยา่งถาวร หรือทาํให้เด็ก
ตอ้งเรียนไปดว้ยทาํงานไปดว้ย เป็นผลใหเ้ด็กมีชั3วโมงการทาํงานที3ยาวนานและทาํงานหนกั 
 
อยา่งไรก็ตาม ไม่ไดห้มายความวา่งานทุกประเภทที3เด็กทาํจะถูกจดัวา่เป็นการใชแ้รงงานเด็กซึ3งควรขจดัใหห้มดไปแต่
กฏหมายแรงงานหา้มใหเ้ด็กอายตุ ํ3ากวา่ �g ทาํงานในอุตสาหกรรมประมงหรือแปรรรูปอาหารทะเล 
 
 

 
3. เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานประกอบกิจการ (Freedom of 

Association, Collective Bargaining and Work Place Cooperation) 
 

คืออะไร 
 
เสรีภาพในการสมาคม หมายถึง สิทธิของลูกจา้งในการรวมตวักนัเพื3อจดัตั4งองคก์รหรือสหภาพแรงงาน ซึ3งเป็นตวัแทนของ
ลูกจา้งทั4งหมด การเจรจาต่อรองร่วมเป็นกระบวนการต่อรองระหวา่งตวัแทนลูกจา้งและนายจา้ง โดยทั3วไปมกัเป็นประเด็น
ขอ้ตกลงเกี3ยวกบัสภาพการทาํงานและสภาพการจา้งงาน ซึ3งเป็นสิทธิแรงงานขั4นพื4นฐานทั4งสองส่วนมีความเชื3อมโยงซึ3 งกนั

การจดัหา การว่าจ้าง และเอกสารการจ้างงาน ประมง 

1. มกีารตรวจสอบอายุของลูกจ้าง ทัDงจากเอกสารและวธีิการสัมภาษณ์  

2. ห้ามจ้างงานเดก็อายุตํ
ากว่า cd ทาํงาน 
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และกนั ถา้ลูกจา้งไม่มีเสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วมจะไม่สามารถเกิดขึ4นได ้เนื3องจากลูกจา้งไม่อาจแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ กลุ่มลูกจ้างต้องมีอิสระในการเลือกตัวแทนของตน และนายจ้างต้องไม่แทรกแซงใน
กระบวนการเลือกตวัแทนลูกจา้ง 
 
ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล สถานประกอบกิจการที3อยู่นอกระบบ และสถานประกอบกิจการขนาดเล็กและ
ขนาดกลางส่วนใหญ่จะไม่มีการจดัตั4งสหภาพแรงงาน หรือ ลูกจา้งไม่แสดงความสนใจต่อการจดัตั4งสหภาพแรงงาน  แต่
อยา่งไรก็ตามสิ3งสาํคญัคือลูกจา้งมีสิทธิในการจดัตั4งและเลือกตวัแทนของตน ทั4งนี4  นายจา้งตอ้งเคารพสิทธิของลูกจา้งและ
ไม่แทรกแซงการรวมกลุ่มของลูกจา้ง นายจา้งจะตอ้งชี4แจงใหลู้กจา้งทราบถึงสิทธิในการจดัตั4งและเคารพความตอ้งการของ
ลูกจา้ง 
 

เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานประกอบ
กิจการ 

ประมง 

1. มกีารให้อสิระลูกจ้างในการพบปะพูดคุยและรวมตวั โดยไม่ถูกแทรกแซง
หรือขัดขวาง 

 

2. มกีารให้ตวัแทนสหภาพแรงงานและองค์กรสิทธิลูกจ้าง สามารถเข้าถึง
ลูกจ้างในสถานประกอบกจิการ 

 

3. มกีารให้ลูกจ้างมเีสรีภาพในการจดัตัDงสหภาพแรงงาน ตามที
กฎหมาย
กาํหนด 

 

4. ไม่มกีารขึDนบญัชีรายชื
อลูกจ้าง (Blacklist) เพื
อหลกีเลี
ยงการจ้างลูกจ้างที

เข้าร่วมสหภาพแรงงานหรือมส่ีวนร่วมในการสมาคมของลูกจ้าง 

 

5. มกีารให้จดัตัDงองค์กรลูกจ้างและดาํเนินการโดยอสิระ และนายจ้างไม่เข้าไป
แทรกแซงหรือควบคุม 

 

6. ไม่มกีารกระทาํการใด ๆ เพื
อลงโทษลูกจ้างที
เข้าร่วมสหภาพแรงงานหรือมี
ส่วนร่วมในการสมาคมของลูกจ้าง 

 

7. ไม่มสิี
งจูงใจให้แก่ลูกจ้าง เพื
อไม่ให้ลูกจ้างเข้าร่วมสหภาพแรงงานหรือมี
ส่วนร่วมในการสมาคมของลูกจ้าง 

 

8. ไม่มกีารกระทาํการใด ๆ เพื
อลงโทษลูกจ้างที
เข้าร่วมกลุ่มคดัค้าน โต้แย้ง 
หรือหยุดงานประท้วงตามขัDนตอนกฎหมาย 

 

9. ไม่มกีารจ้างลูกจ้างใหม่ หรือบอกเลกิจ้างลูกจ้างที
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
สหภาพแรงงาน หรือกจิกรรมที
ลูกจ้างเป็นตวัแทน 

 

10. มกีารเจรจาต่อรองโดยสุจริตใจกบัสหภาพแรงงานหรือตวัแทนลูกจ้าง  

11. มกีารดาํเนินการตามข้อตกลง เมื
อการเจรจาข้อตกลงร่วมกนับรรลุผลสําเร็จ  

12. มกีารอนุญาตให้ลูกจ้างชุมนุมหรือการแสดงออกอย่างสันต ิ  

13. มมีาตรการทางวนิัยที
สอดคล้องกบัข้อกาํหนดของกฎหมาย  

14. มกีารแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งของลูกจ้างตามข้อกาํหนดของกฎหมาย  
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4. สภาพการทาํงานที
เท่าเทยีมกนัสําหรับลูกจ้างทุกคน (การไม่เลอืกปฏิบัต)ิ (Equal Employment Opportunity 

and Treatment – Non-Discrimination)   
 
คืออะไร 
 
การเลือกปฏิบติั หมายถึง การแบ่งแยกใด ๆ โดยใชปั้จจยัดา้นเชื4อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ทศันคติทางการเมือง ภูมิหลงัทาง
สังคม เป็นผลให้ไดรั้บการปฏิบติัที3ไม่เท่าเทียมกนั ปัจจยัอื3น ๆ นอกเหนือจากนี4  อาจเกิดจาก กฎหมายภายในประเทศ เช่น 
ความพิการ สถานภาพผูติ้ดเชื4อ HIV/AID อาย ุหรือ วิถีทางเพศ การเลือกปฏิบติัอาจเกิดขึ4นไดท้ั4งทางตรงและทางออ้ม และ
อาจเป็นไปโดยไม่เจตนา การเลือกปฏิบติัทางออ้ม ไดแ้ก่ การแสดงออกที3แสดงถึงความเป็นกลาง แต่โดยแทจ้ริงส่งผลต่อ
การปฏิบติัที3ไม่เท่าเทียมกนั ต่อบุคคลดว้ยบุคลิกลกัษณะแตกต่างกนั 
 
นายจา้งตอ้งกระทาํการใด ๆ ทั4งในเรื3องการทาํงานต่อลูกจา้งทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติั ในเรื3องเชื4อชาติของลูกจา้งที3เป็นคน
ไทย คนงานต่างดา้ว และลูกจา้งที3รับงานไปทาํที3บา้น ตลอดจนไม่ปฏิบติัต่อลูกจา้งในเรื3องเกี3ยวกบัเพศ (Sexual nature) ที3ไม่
เหมาะสม ทั4งทางกาย วาจา หรือไม่ใช่วาจา  
 
องคป์ระกอบสาํคญัในการตระหนกัเกี3ยวกบัการไม่เลือกปฏิบติั คือ ลูกจา้งหญิงและชายตอ้งไดรั้บค่าจา้งและค่าตอบแทน
การทาํงานที3เท่าเทียมกนัในการทาํงานที3มีคุณค่าเช่นเดียวกนั นอกจากนี4  แรงงานคนไทยและแรงงานต่างดา้ว ตอ้งมีเงื3อนไข
และไดรั้บค่าจา้งและค่าตอบแทนการทาํงานที3เท่าเทียมกนัในงานที3เหมือนกนั  
 
 

สภาพการทาํงานที
เท่าเทยีมกนัสําหรับลูกจ้างทุกคน (การไม่เลอืกปฏิบัต)ิ  ประมง 

1. มข้ีอกาํหนดการจ้างแรงงาน การจ่ายค่าจ้างการเลื
อนขัDน เป็นไปตาม
คุณสมบัตทิี
ต้องการทางอาชีพ ความสามารถ และประสบการณ์ทาํงานของ
ลูกจ้าง 

 

2. มกีารประกาศรับสมคัรงาน โดยไม่เลอืกเชืDอชาต ิสัญชาต ิสีผวิ วฒันธรรม 
เพศ ศาสนา และทศันคตทิางการเมอืงของผู้สมคัร 

 

3. มกีารกาํหนดหน้าที
และสภาพการทาํงานโดยไม่ใช้เชืDอชาต ิสัญชาต ิสีผวิ 
วฒันธรรม เพศ ศาสนา และทศันคตทิางการเมอืงของลูกจ้าง เป็นเงื
อนไข 

 

4. มกีารให้ค่าจ้างเท่าเทยีมกนั สําหรับงานที
เหมอืนกนั  

5. [ร่าง] แนวปฏบิัตเิพื
อความปลอดภัยต้องเหมาะสมกบัเพศสภาพและไม่
ล่วงลํDา โดยปกป้องศักดิpศรีของลูกจ้างในกรณีมกีารตรวจค้น  

 

6. มนีโยบายและมาตรการป้องกนั และแก้ไขปัญหา การคุกคาม การล่วงละเมดิ
ทางเพศและมวีธีิการแก้ไขหากเกดิขึDน 

 

7. มกีารตดัสินให้ลูกจ้างพ้นจากการทาํงานโดยไม่พจิารณาถึงเชืDอชาต ิสัญชาต ิ
สีผวิ วฒันธรรม เพศ ศาสนา และทศันคตทิางการเมอืงของลูกจ้าง 
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5.ค่าจ้าง ค่าชดเชย และชั
วโมงการทาํงาน (Wages, Compensation and Working Time) 
 
คืออะไร 
 
ลูกจา้งตอ้งไดรั้บค่าจา้งตรงเวลาและเตม็จาํนวน ทั4งค่าจา้งจากการทาํงานในเวลาปกติและค่าล่วงเวลา รวมถึงการลาหยดุโดย
ไดรั้บค่าจา้ง  ตามปกติลูกจา้งควรรับทราบขอ้มูลเกี3ยวกบัค่าจา้งที3ไดรั้บและค่าใชจ่้ายที3ถูกหกัออกจากรายรับ การหักค่าจา้ง
ควรหกัตามเงื3อนไขและอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและขอ้ตกลงร่วมกนัเท่านั4น 
 
ลูกจา้งควรรับทราบขอ้มูลเกี3ยวกบัค่าจา้งในภาษาที3ลูกจา้งเขา้ใจ และมีการอธิบายการคาํนวณค่าจา้งใหลู้กจา้งรับทราบ โดย
ปกติ นายจา้งจะตอ้งจดัทาํรายการแสดงรายละเอียดค่าจา้งของลูกจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน ซึ3 งรวมถึงจาํนวน
วนัที3ทาํงาน ค่าจา้งหรือปริมาณผลผลิตที3ทาํไดต้่อวนั จาํนวนชั3วโมงการทาํงานล่วงเวลา เงินพิเศษ ค่าเบี4ยเลี4ยง และค่าใชจ่้าย
ที3ถูกหักออกจากรายรับทั4งหมด การไม่จดัทาํรายการแสดงรายละเอียดค่าจา้งให้กบัลูกจา้งแต่ละคนไดรั้บทราบ จะเป็นขอ้
บ่งชี4 ที3สาํคญัที3ชี4 ใหเ้ห็นวา่ ลูกจา้งไม่ไดรั้บทราบเกี3ยวกบัค่าจา้งของตนอยา่งเพียงพอ 
 
การจาํกดัชั3วโมงการทาํงานมีผลดีต่อสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน การมีช่วงเวลาพกัผอ่นระหวา่งกะทาํงาน และ
สร้างความสมดุลระหวา่งความรับผิดชอบต่อครอบครัวและการงาน กิจการภาคอุตสาหกรรมมีการจาํกดัชั3วโมงการทาํงาน
วนัเป็น g ชั3วโมงต่อวนัหรือ ee ชั3วโมงต่อสปัดาห์ขึ4นอยูก่บัขอ้ยกเวน้ ลูกจา้งมีสิทธิหยดุพกั � วนัต่อสปัดาห์ ซึ3งมาตรฐานบท
เรือประมงแตกต่างกนัใหมี้ �  ชั3วโมงพกัผอ่นในช่วงเวลา Te ชั3วโมง  ซึ3งกฏมายแรงงานไดค้วบคุมมาตรฐานขั3นตํ3าสาํหรับ
จาํนวนชั3วโมงการทาํงาน ล่วงเวลา ชั3วโมงการพกัผอ่นแต่นายจา้งและลูกจา้งสามารถทาํสญัญาจา้งเพิ3มตามความเหมาะสม 
 

8. มนีโยบายและข้อปฏิบตัทิี
ไม่เป็นการห้าม ป้องกนั หรือลงโทษลูกจ้างหญิง 
อนัเนื
องมาจากการตัDงครรภ์ นายจ้างไม่เลกิจ้างลูกจ้างหญิง เพราะเหตุมี
ครรภ์ หรือลูกจ้างหญิงที
ลาคลอด หรือบังคบัลูกจ้างเหล่านีDให้ลาออกจาก
งาน 

 

9. มกีารให้สิทธิลูกจ้างหญิงในการลาคลอด และได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย  

10. มกีารให้ลูกจ้างหญิงสามารถกลบัมาทาํงานในตาํแหน่งงานเดมิ และได้รับ
ค่าจ้างในอตัราเท่าเดมิ หลงัจากการลาคลอด 

 

11. มกีารประเมนิคนพกิารที
สมคัรทาํงานตามความสามารถในการปฏบิัตงิาน 
และลกัษณะงานโดยไม่ใช้ความพกิารเป็นข้อจาํกดัในการจ้างงาน 

 

ค่าจ้างและค่าชดเชย ประมง 

1. มกีารจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าอตัราค่าจ้างขัDนตํ
าตามที
กฎหมายกาํหนด ทัDง
ลูกจ้างประจาํและลูกจ้างชั
วคราว  

 

2. มกีารจ่ายค่าทาํงานล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยุด กลางคนื และค่าล่วงเวลา
ในวนัหยุด อตัราค่าจ้างล่วงเวลาเป็น c.q เท่าของค่าจ้างปกต ิ

ซี188 มาตรา �e.� มีชั3วโมงพกั
อยา่งนอ้ย �  ชั3วโมงต่อวนั/Te 
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 ชั3วโมง (bb ชั3วโมงพกัต่อ
สปัดาห์) 

3. มกีารจ่ายค่าตอบแทนการทาํงานในรูปแบบอื
นๆ ตามที
กฎหมายกาํหนด   

4. มกีารค่าจ้างอย่างน้อยครัDงละเดอืนและจ่ายอย่างสมํ
าเสมอและตามเวลา  

5. มกีารจ่ายค่าจ้างให้กบัลูกจ้างโดยตรง และจ่ายค่าจ้างในช่วงเวลาทาํงานปกติ
ที
สถานที
ทาํงาน 

 

กฏกระทรวงเรื3องประมงซี188 
มาตรา Te ลูกจา้งสามารถโอน
งานใหค้รอบครัวโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย 

6. มกีารจ่ายค่าจ้างสําหรับวนัหยุดตามประเพณี  และวนัลาให้กบัลูกจ้างอย่าง
ถูกต้องและเตม็จาํนวน 

 

7. มกีารทาํหลกัฐานการจ่ายเงนิให้กบัลูกจ้าง และมกีารแจ้งลูกจ้างใน
รายละเอยีดเกี
ยวกบัการจ่ายค่าจ้างและการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที
แสดงใน
หลกัฐานการจ่ายเงนิ 

 

8. มกีารขึDนทะเบียนประกนัสังคมให้กบัลูกจ้าง และจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุน
ประกนัสังคมตามที
กฎหมายกาํหนด 

 

9. มกีารให้อสิระแก่ลูกจ้างในการใช้เงนิค่าจ้างที
ได้รับได้ตามอสิระ  

10. มกีารจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ
งเลกิจ้างตามที
กฎหมายกาํหนด 
 

 

ชั
วโมงการทาํงาน   

11. มกีารกาํหนดชั
วโมงการทาํงานปกตวินัละไม่เกนิ d ชั
วโมงต่อวนั หรือ rd 
ชั
วโมงต่อสัปดาห์ 
 

ซี188 มาตรา �e.� มีชั3วโมงพกั
อยา่งนอ้ย �  ชั3วโมงต่อวนั/Te 
ชั3วโมง (bb ชั3วโมงพกัต่อ
สปัดาห์) 

12. มกีารได้รับความยนิยอมจากลูกจ้าง ในการทาํงานล่วงเวลา สัปดาห์ละไม่
เกนิ st ชั
วโมง 
 

ซี188 มาตรา �e.�  

13. มกีารกาํหนดการทาํงานล่วงเวลาในวนัทาํงาน หรือทาํงานในวนัหยุด หรือ
ทาํงานล่วงเวลาในวนัหยุด ให้ทาํเท่าที
จาํเป็นตามความเหมาะสม และได้รับ
ความยนิยอมจากลูกจ้าง 
 

 

14. มกีารจดัวนัหยุดประจาํสัปดาห์ให้กบัลูกจ้างอย่างน้อย 1 วนัต่อสัปดาห์ 
 

ซี188 มาตรา �e.� 
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6.ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน และสวสัดกิารแรงงาน (Occupational Safety and Health 
and Worker Welfare) 
 
คืออะไร? 
 
ผลของการดาํเนินการเพื3อปรับปรุงความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จะช่วยเพิ3มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิต โดยการลดการหยดุชะงกัการทาํงานในประมง ฟาร์มเพาะเลี4ยงสตัวน์ํ4 า และในโรงงานผลิต ลดการขาด
งาน และลดการเกิดอุบติัเหตุและเพิ3มประสิทธิผลต่อการทาํงาน ซึ3งความร่วมมือจากนายจา้งและลูกจา้งเป็นปัจจยัสาํคญัต่อ
การร่วมกนัรักษาความปลอดภยั 
   
นายจา้งและลูกจา้งมีความรับชอบและสิทธิในการไดรั้บความคุม้ครองความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในที3ทาํงาน โดย
อาชีพประมงเป็นอาชีพที3อนัตรายจึงมีความเป็นที3จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภยั มีการเตรียมการในกรณีฉุกเฉิน และมีการกาํหนดชั3วโมงการทาํงานที3เหมาะสม  
 
ในอุตสากรรมแปรรูปจะตอ้งมีการติดตั4งติดตั4งอุปกรณ์ป้องกนั มีพื4นที3ยนืทาํงานสาํหรับลูกจา้งที3เหมาะสม มีการจดัหาเกา้อี4  
ที3นั3งสาํหรับลูกจา้งที3มีสภาพเหมาะสมและการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั โดยเนน้การฝึกอบเพื3อสร้างความตระหนกัเรื3องความ
ปลอดภยัและอาววีอนามยั 
 
นายจา้งจะตอ้งมีการอบรมลูกจา้งที3เหมาะสมและใหค้วามรู้เกี3ยวความเสี3ยงและเคมีอนัตรายต่างเพื3อใหเ้กิดความปลอดและ
อาชีวอนามยัในที3ทาํงาน  
 
 

การบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั   ประมง 

1. มกีารจดัทาํนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ของสถานประกอบกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ซี�gg มาตรา dT.d  
อุปกรร์ป้องกนัและการฝึกอบ
ที3เพียงพอ 

2. มกีารตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมของ
สถานประกอบกจิการ 

 

3. มกีลไกให้เกดิความร่วมมอืระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการจดัการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทาํงานของ
สถานประกอบกจิการ (มคีณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการทาํงานของสถานประกอบกจิการ) 

 

4. มกีารจดัทาํบันทกึการเกดิอุบตัเิหตุและการเกดิโรคเนื
องจากการทาํงาน 
และรายงานข้อมูลดงักล่าวไปยงัหน่วยงานภาครัฐที
เกี
ยวข้อง  

 

ความปลอดภัยในการทาํงานเกี
ยวกบัสารเคมอีนัตราย  

5. มกีารจดัทาํบัญชีรายการสารเคมแีละสารเคมอีนัตรายที
ใช้  
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6. มกีารเกบ็รักษาสารเคมอีนัตรายอย่างเหมาะสม  

7. มกีารอบรมลูกจ้างที
ทาํงานเกี
ยวข้องกบัสารเคมอีนัตรายให้สามารถ
ทาํงานได้อย่างปลอดภัย 

 

8. มกีารจดัหาอุปกรณ์ชําระร่างกายให้กบัลูกจ้างอย่างเพยีงพอ ในกรณีที

ลูกจ้างสัมผสั หรือมกีารรั
วไหลของสารเคมอีนัตราย 

 

9. มกีารจดัเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที
จาํเป็น
เหมาะสมกบัชนิดของสารเคมใีห้กบัลูกจ้างใช้สวมใส่ขณะปฏบิัตงิาน 

 

ความปลอดภัยในการใช้เครื
องจกัร  

10. มกีารออกแบบอุปกรณ์ เครื
องมอื สวติช์ และอุปกรณ์ควบคุม ให้ลูกจ้าง
สามารถใช้ได้โดยง่าย 

 

11. มกีารอบรมลูกจ้างให้สามารถใช้เครื
องจกัรอย่างปลอดภัย และมี
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที
จาํเป็นและเหมาะสม
ให้กบัลูกจ้าง 

 

12. มกีารตดิตัDงอุปกรณ์ป้องกนัตามที
กฎหมายกาํหนด หรือมมีาตรการ
ด้านความปลอดภัยที
เหมาะสม ในส่วนของเครื
องจกัรที
มกีาร
เคลื
อนไหวซึ
งสามารถทาํให้เกดิอนัตรายต่อลูกจ้าง 

 

13. มกีารตดิเครื
องหมายเกี
ยวกบัความปลอดภัยที
เหมาะสม ณ สถาน
ประกอบกจิการ 

 

14. มกีารตดิสัญลกัษณ์ป้ายเตอืนอนัตรายในการทาํงาน ณ สถานประกอบ
กจิการ 

 

พืDนที
ทาํงานและการจดัการ  

15. มพีืDนที
ยนืทาํงานสําหรับลูกจ้างที
เหมาะสม โดยมทีี
พกัเท้า แผ่นรอง
พืDน หรือที
นั
งสําหรับพกัในระหว่างการทาํงาน 

 

16. มมีาตรการที
เพยีงพอเพื
อหลกีเลี
ยงไม่ให้ลูกจ้างยกของหนกัเกนิ
กาํหนด 

 

17. มกีารจดัหาเก้าอีD ที
นั
งสําหรับลูกจ้างที
มสีภาพเหมาะสม  

สิ
งแวดล้อมในการทาํงาน  

18. มกีารตรวจสอบอณุหภูมภิายในสถานประกอบกจิการให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที
กาํหนด 

 

19. มกีารจดัให้มกีารถ่ายเทอากาศอย่างเพยีงพอ  

20. มกีารตรวจสอบระดบัเสียงดงัไม่เกนิมาตรฐานกาํหนด  

21. มกีารจดัให้มแีสงสว่างอย่างเพยีงพอ  

22. มกีารจดัอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที
พร้อมใช้ในกรณีลูกจ้างได้รับบาดเจบ็
ขณะทาํงาน 

ซี�gg มาตรา dg-ds เจา้ของ
รับประกนัเรื3องการ
รักษาพยาบาลที3เพียงพอ 
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23. .มกีารจดัชุดปฐมพยาบาลถูกวางในที
ที
หยบิได้ง่าย และมองเห็นได้ง่าย  

สวสัดกิารแรงงาน/สิ
งอาํนวยความสะดวก  

24. มห้ีองนํDาและห้องส้วมอย่างเพยีงพอสําหรับลูกจ้าง  

25. มอีุปกรณ์ล้างมอืและสบู่อย่างเพยีงพอ  

26. มนีํDาดื
มที
สะอาด ถูกสุขอนามยัและมปีริมาณเพยีงพอสําหรับลูกจ้าง ซี�gg มาตรา Tb อาหารและ
นํ4 าดื3มที3สะอาดที3มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

27. มกีารจดัพืDนที
สําหรับรับประทานอาหารที
เหมาะสม ซี�gg มาตรา TS ที3พกัที3
เหมาะสมและเพียงพอ 

28. มกีารดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบในสถานที
ทาํงาน ซี�gg มาตรา TS ที3พกัที3
เหมาะสมและเพียงพอ 

สวสัดกิารแรงงานและการมส่ีวนร่วมในชุมชน  

29. มกีารแจ้งให้ลูกจ้างรับทราบและรู้สิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพ และ
รู้วธีิปฏบิัตเิมื
อเกดิกรณีฉุกเฉิน 

ซี�gg มาตรา TS การฝึกอม
เรื3องปฐมพยาบาล อุปกรณ์ 
และการเตรียมการ 

30. มกีารให้สิทธิประโยชน์จากการจัดตัDงและการส่งเสริมสถานเลีDยงดูเด็ก แก่
ลูกจ้างและครอบครัวรวมถึงลูกของลูกจ้าง 

 

31. มกีารจดัสถานที
สําหรับการจดัเตรียมและรับประทานอาหารที
ถูก
สุขลกัษณะ ซึ
งแยกจากสถานที
ทาํงาน 

ซี�gg มาตรา TS ที3พกัที3
เหมาะสมและเพียงพอ 

32. มกีารจดัสถานที
ที
ลูกจ้างสามารถพบปะ หรือชุมนุมทางสังคม ซี�gg มาตรา TS ที3พกัที3
เหมาะสมและเพียงพอ 

33. มกีารดูแลลูกจ้างหญงิมคีรรภ์ คนพกิาร ผู้สูงอายุ และลูกจ้างผู้เยาว์เป็น
พเิศษ 

 

34. มกีารดูแลลูกจ้างที
มคีรรภ์ให้มกีารฝากครรภ์ จดัปริมาณงานที

เหมาะสม และสนบัสนุนให้ลูกจ้างเลีDยงลูกด้วยนมมารดา 

 

35. มกีารอบรมและการจดังานโดยให้ลูกจ้างมส่ีวนร่วมในเชิงสร้างสรรค์ 
เพื
อส่งเสริมสวสัดกิารในสถานที
ทาํงาน โดยงานดงักล่าวสามารถ
มุ่งเน้นไปที
ด้านสาธารณสุข การสนับสนุนการศึกษาสําหรับเดก็ เป็น
ต้น โดยงานเหล่านีDเป็นการสร้างโอกาสในการสื
อสารและสร้างความ
เชื
อใจระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

 

36. มกีารให้ความร่วมมอืกบัชุมชนและพจิารณาผลกระทบของสถาน
ประกอบกจิการที
มต่ีอชุมชนโดยรอบ ในประเดน็ของการกาํจดัขยะ 
ของเสีย กลิ
น เสียงรบกวน  ความแออดั และอื
น ๆ ซึ
งเป็นส่วนหนึ
งที
มี
ความสําคญัในการพจิารณาด้านสถานประกอบกจิการ การจดัการ และ
ลูกจ้างมส่ีวนในการแก้ไขปัญหาเหล่านีDได้อย่างสร้างสรรค์ 
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กรณนีายจ้างจดัหาที
พกัให้กบัลูกจ้าง  

37. มกีารจดัพืDนที
ใช้สอยที
จาํเป็นอย่างเพยีงพอตามข้อกาํหนดขัDนตํ
าเรื
อง
พืDนที
 

ซี�gg มาตรา TS ที3พกัที3
เหมาะสมและเพียงพอ 

38. มกีารจดัหานํDาใช้ที
สะอาดและเพยีงพอ ซี�gg มาตรา Tb อาหารและ
นํ4 าดื3มที3สะอาดที3มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

39. มห้ีองนํDา ห้องส้วม มรีะบบกาํจดัของเสียและขยะที
เหมาะสม ซี�gg มาตรา TS ที3พกัที3
เหมาะสมและเพียงพอ 

40. .มกีารป้องกนัการเกดิพาหะนําโรคจากสัตว์และแมลงอย่างเหมาะสม  

41. มอีุปกรณ์ประกอบอาหารและจดัเกบ็อาหารอย่างเหมาะสม ซี�gg มาตรา TS ที3พกัที3
เหมาะสมและเพียงพอ 

42. มกีารป้องกนัอคัคภีัยและมกีารเตรียมการกรณีฉุกเฉินอย่างเหมาะสม  
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ภาคผนวก d:   
สรุปการรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายที3เกี3ยวขอ้งในเดือนธันวาคม T��s 

 

ฝ่ายที
เกี
ยวข้อง ประเดน็สําคญั 
การกาํกบัดูแล หลกัการ แผนงาน มาตรฐาน 

องค์กรประชาสังคม/ 
สหภาพแรงงาน 

ลกัษณะที3เป็นการทาํโดยสมคัรใจของ 
GLP เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมใหม้ี
การนาํแนวปฏิบตัิไปใช ้
 
จาํเป็นตอ้งมีแรงจูงใจและทาํใหบ้ริษทั
ต่างๆ เห็นแรงจูงใจนี4ชดัเจน 
 
นาํโดยภาคอุตสาหกรรมแต่ดว้ยการมี
ส่วนร่วมอยา่งเขม้แขง็จากองคก์ร
ประชาสงัคม สหภาพแรงงานและ
รัฐบาลเพื3อเพิ3มความน่าเชื3อถือและความ
โปร่งใส 
 
ตอ้งเพิ3มความโปร่งใส/การเปิดเผยต่อ
สาธารณะ 
 
การประเมินตนเองควรไดร้ับการ
ส่งเสริมต่อไป แต่อาจจาํเป็นตอ้งมีการ

ไม่ชดัเจนในส่วนของความเชื3อมโยง
ระหวา่งมาตรฐานและหลกัการ 
 
ผูซ้ื4อระหวา่งประเทศควรไดร้ับการ
ส่งเสริมใหซ้ื4อเฉพาะจากหรือเลือก
ซื4อจากบริษทัที3ดาํเนินตาม GLP ก่อน
เพื3อสร้างแรงจูงใจ 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีที3การดาํเนินการตาม
มาตรฐานไม่ไดร้ับการส่งเสริมจาก
สภาพแวดลอ้มที3เอื4ออาํนวย (เช่น ไม่
มีเสรีภาพในการสมาคม) ก็ให้
ดาํเนินการไปทีละขั4น (เช่น จดัตั4ง
คณะกรรมการสวสัดิการที3แรงงาน
ขา้มชาติมีส่วนร่วม) 
 
ตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลและบทเรียนที3
ไดจ้ากช่วงนาํร่อง 
 
จาํเป็นตอ้งมี “การวเิคราะห์สาเหตุ
รากเหงา้” เพื3อเขา้ใจไดด้ีขึ4นเกี3ยวกบั
ขอ้จาํกดัต่างๆ ในการส่งเสริมการ
ดาํเนินการตามมาตรฐานและในการ
ออกแบบการเขา้ไปดาํเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ข 
 

ปรับ “การใชถ้อ้ยคาํ” ของ GLPให้
เขา้กบักฎหมาย และไม่ควรซํ4 าซอ้น  
 
ควรมีมาตรฐานที3เฉพาะเจาะจง
สาํหรับภาคการผลิตยอ่ย/หนา้ที3ใน
การผลิต แทนที3จะเป็นมาตรฐานเดียว
ใชก้บัอุตสาหกรรมประมงและอาหาร
ทะเลทั4งหมด 
 
มาตรฐานที3ลงรายละเอียด ทาํนอง
รายการตรวจสอบ และหากเป็นไปได้
ก็น่าจะมีตวัอยา่งของมาตรการในการ
ดาํเนินการตามแนวทาง 
 
ควรจะง่ายต่อการทาํความเขา้ใจแต่ก็
ยงัเขม้งวดรัดกมุ ทาํมากกวา่แค่
ดาํเนินการตามกฎหมาย 
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ตรวจสอบยนืยนัการดาํเนินการวา่
เป็นไปตามหลกัการหรือไม่ แต่ยงัมี
คาํถามวา่ใครควรจะเป็นคนตรวจสอบ 

ส่งเสริมการรับ GLP อยา่งค่อยเป็น
ค่อยไปทีละขั4น 
 
การมีบริษทัใหญ่ๆ เขา้ร่วมสามารถ
ช่วยเร่งใหเ้กิดความคืบหนา้ได ้
 

รัฐบาล ระยะที� @: คณะกรรมการ (ที�ปรึกษา) ที�
จดัตั5งขึ5นโดยกระทรวงแรงงาน
ประกอบดว้ยตวัแทนจากหน่วยงานรัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม องคก์ร
ระหวา่งประเทศ ทาํหนา้ที�ใหค้าํปรึกษา
เป็นหลกั มีคณะกรรมการเฉพาะภาค
การผลิตแยกยอ่ยลงไปอีก E คณะ โดย
เกี�ยวขอ้งกบั GLP ในระดบัต่างๆ กนัไป 
 
การติดตามตรวจสอบที�นาํโดย
ภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ�งที�ดีโดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งเมื�อสมาชิก (ของสมาคมต่างๆ) 
มีบทบาทหลกัในการตรวจสอบกนัเอง 
แต่มีความจาํเป็นตอ้งเพิ�มความ
น่าเชื�อถือ 
- การติดตามตรวจสอบของ
อุตสาหกรรมสตัวป์ีกเป็นหนึ�งในการ

ขาดการเนน้ที�ประเดน็แรงงาน 
 
ส่วนที�สร้างแรงจูงใจของ GLP เพื�อ
ส่งเสริมการปฏิบตัิตาม 
 
การเปิดเผยขอ้มูลอาจทาํไดย้าก บาง
บริษทักลวัจะถูกปรับ/ลงโทษ
เนื�องจากเปิดเผยขอ้มูล 
 
 
 
 

ปัจจยัที�เป็นอุปสรรคต่อการ
ดาํเนินการ: 
- ขาดบุคลากรที�มีความรู้และความ

เขา้ใจที�ดีพอ 
- งบประมาณไม่พอเพียงสาํหรับ

การเสริมสร้างศกัยภาพและการ
ฝึกอบรมเพื�อช่วยสนบัสนุน
บุคลากรในการดาํเนินการตาม 
GLP 

- บริษทัขนาดเลก็ไม่สามารถ
รับภาระตน้ทุนของการปฏิบตัิตาม
ได ้

- บริษทัขนาดเลก็ไม่เห็นประโยชน์
ของการปฏิบตัิตาม 

 
ขอ้จาํกดับางอยา่งในการส่งเสริม 
GLP มีสาเหตุจากปัญหาที�ลึกซึ5 งและ

GLP ปิด ‘ช่องวา่ง’ ในกฎหมายไทย
และทาํใหบ้ริษทัมีช่องทางที�จะ
สามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานระหวา่ง
ประเทศได ้
 
GLP ในระดบัภาคอุตสาหกรรมอาจ
พอเพียงดว้ยการใชม้าตรการในการ
ดาํเนินการต่างกนั 
 
อีกทางหนึ�งคือแนวทาง GLP ซึ�ง
สมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถ
กาํหนดมาตรฐานและ/หรือมาตรการ
ดาํเนินการตามที�ตนเห็นสมควรได ้
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ริเริ�มที�ประสบความสาํเร็จ ผูซ้ื5อ/โรงงาน
แปรรูปขั5นตน้ซื5อวตัถุดิบจากบริษทัที�
ดาํเนินการเท่านั5น มีการยกเลิก
ใบอนุญาตของบริษทัที�ไม่ปฏิบตัิตาม 
 
ลกัษณะดาํเนินการโดยสมคัรใจของ 
GLP ทาํใหย้ากต่อการส่งเสริมใหก้ิจการ
ส่วนใหญ่ดาํเนินการ อาจจาํเป็นตอ้ง
พิจารณาใชก้ลไกรัฐในการส่งเสริมใหม้ี
การดาํเนินการแต่ยงัคงลกัษณะ
ดาํเนินการโดยสมคัรใจอยู ่
 
ไม่มีตวัชี5วดัที�ชดัเจนและไม่มีองคก์ร
ติดตามตรวจสอบ 
 
GLP ถูกมองวา่เป็นความรับผิดชอบของ
นายจา้งฝ่ายเดียวเท่านั5น แต่รัฐบาลก็
จาํเป็นตอ้งมีบทบาทเพื�อดูแลใหป้ระสบ
ความสาํเร็จดว้ย 

กระทั�งจากปัญหาจากนอกประเทศ
ไทย (เช่น แรงงานบงัคบั ค่าแรงขั5น
ตํ�าที�สูงกวา่ของไทยเมื�อเทียบกบั
ประเทศตน้ทางซึ�งทาํใหไ้ทยเป็น
ประเทศปลายทางที�น่าดึงดูด) 
 
การมอง GLP อีกแบบหนึ�ง คือ 
รัฐบาล แรงงาน และผูผ้ลิต 
จาํเป็นตอ้งมุ่งเนน้แรงงานมากขึ5น 
 
วธิีการเพิ�มระดบั GLP: 
- การเรียนรู้จากกนัและกนั 
- การดูแลเป็นพี�เลี5ยงโดยผูซ้ื5อราย

ใหญ่ 
- การมีส่วนร่วมของผูซ้ื5อ 
 
จาํเป็นตอ้งมี “ตวัแบบ” และ “การนาํ
ร่อง” เพื�อสาธิตประโยชน์ที�จะไดร้ับ 
 
การซื5อขายนอกกรอบสญัญาซื5อขาย
ปกติในหมู่กิจการขนาดเลก็อาจบั�น
ทอนแนวทางแบบห่วงโซ่อุปทานใน
การเสริมสร้างศกัยภาพ 



 

29 

 

แผนการดาํเนินการ GLP ยงัไม่ชดัเจน 
จาํเป็นตอ้งมีการวางแผนดีกวา่นี5  

การเพาะเลี-ยงสัตว์นํ-า   ธุรกิจใหญ่สามารถเป็นพี�เลี5ยงใหก้บั
ธุรกิจเลก็ได ้แต่ตอ้งพิจารณาใหด้ี
เกี�ยวกบัการประยกุตใ์ชก้บั
สถานการณ์ของกิจการต่างๆ 
 
การส่งเสริมความสมัพนัธ์ที�ดีระหวา่ง
กิจการใหญ่และเลก็ / ฟาร์มใหญ่และ
เลก็ ผูซ้ื5อรายใหญ่จะช่วยติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบตัิตาม 
 
การเรียนรู้และใหค้วามคิดเห็น
ยอ้นกลบัโดยใชเ้ทคโนโลยรีาคาถูก 

ไม่เป็นประโยชน์สาํหรับผูซ้ื5อ
ระหวา่งประเทศ ไม่เป็นที�รู้จกักนัและ
ไม่ตรงกบัขอ้กาํหนดในรายละเอียด
เหมือนระบบการรับรองอื�นๆ 
 
GLP ง่ายเกินไปสาํหรับสมาชิกร้อย
ละ 20 (บริษทัใหญ่) เนื�องจากส่วน
ใหญ่ไดร้ับการรับรองอยูแ่ลว้ (เช่น 
SA 8000) 
 
มาตรฐานบางอยา่งใน GLP ใชไ้ม่ได้
กบักิจการขนาดเลก็/กิจการครอบครัว 
เช่น ชั�วโมงทาํงาน  มุ่งเนน้หวัขอ้
หลกัๆ รายละเอียดของมาตรฐานควร
ถูกปรับใหเ้ขา้กบัลกัษณะของ
ภาคอุตสาหกรรมยอ่ย 
 
GLP สามารถช่วยใหเ้กษตรกรไปถึง
มาตรฐานระหวา่งประเทศไดอ้ยา่งที
ละขั5นทีละตอน 
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ประเด็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
นี5ไม่ไดเ้ป็นเรื�องใหญ่นกัยกเวน้แต่
เรื�องการจา้งแรงงานขา้มชาติในการ
เก็บเกี�ยวผลผลิต 
 
แรงงานเด็ก: ตอ้งปลุกจิตสาํนึกแต่ไม่
เป็นปัญหา 

สมาคมอาหารทะเล/ทู

น่า/ประมง 
จาํเป็นตอ้งมีสถาบนัที�เป็นบุคคลที�สาม
ที�มีความน่าเชื�อถือในแง่ความรู้ทาง
เทคนิคและมีประสบการณ์ในการ
พฒันาศกัยภาพ 

หลกัการทั5งหมดดีในทางทฤษฎีแต่
ปัญหาทา้ทายอยูท่ี�การลงทุนและ
ผลตอบแทนจากการลงทุน 
 
หลกัการและมาตรฐานสาํหรับ GLP 
จาํเป็นตอ้งมีการบงัคบัใชจ้ึงจะ
ประสบความสาํเร็จในบริบทของไทย 
 
สมาคมสามารถมีอิทธิพลต่อสมาชิก
ใหบ้รรลุหลกัการเหล่านี5ได ้
 
ไอแอลโอจาํเป็นตอ้งทาํใหผู้ซ้ื5อเห็น
คลอ้ยตามและยอมรับ GLP 
(แรงจูงใจทางเศรษฐกิจสาํหรับ
ภาคอุตสาหกรรม) 
 

การฝึกอบรมยงัเป็นสิ�งจาํเป็น 
 
การสนบัสนุนทางการเงินจากแหล่ง
ทุน/ไอแอลโอ/สมาคม/ผูซ้ื5อ มีความ
จาํเป็นสาํหรับบริษทัขนาดกลางลงไป
ถึงเลก็ 
 
กิจกรรม (ฝึกอบรม) ที�ผา่นมายงัไม่
พอและตอ้งมีการปรับปรุงเพื�อทาํให ้
GLP เป็นแนวทางที�ย ั�งยนื 
 
กระบวนการตรวจสอบในส่วนของ
ลูกจา้งและไม่ใช่แค่การบนัทึก
หลกัฐานเท่านั5น 
 

ถึง GLP จะเป็นแนวทางที�ปฏิบตัิโดย
สมคัรใจ สมาคมต่างๆ ก็สนบัสนุน
และฝึกอบรมสมาชิกเกี�ยวกบั GLP 
โดยถือเป็นส่วนหนึ�งของภารกิจของ
สมาคมที�จะส่งเสริมมาตรฐานสูง 
 
แต่ละคนมี GLP ในฉบบัของตนเอง
ซึ�งสร้างความสบัสนและแผนงาน 
GLP ก็ไม่ค่อยคึกคกัในช่วงหลงัมานี5  
 
GLP ไม่ตรงกบัขอ้กาํหนดของผูซ้ื5อ
ในเรื�องมาตรฐานเนื�องจากไม่มีการ
ใหก้ารรับรอง 
 
หลกัๆ แลว้เป็นเรื�องของการจูงใจทาง
เศรษฐกิจ GLP จาํเป็นตอ้ง ‘สร้าง
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ไม่ใช่วา่ทุกหลกัการจะสามารถ
นาํไปใชไ้ดท้นัทีและจาํเป็นตอ้งมีการ
พิจารณาเรื�องบริบททอ้งถิ�น การ
ปฏิบตัิตามกฎหมายที�เป็นไปอยา่ง
ล่าชา้ ฯลฯ และใหเ้วลาพอสาํหรับ
อุตสาหกรรมในการปรับตวั 
 
การแสดงความยดึมั�นต่อสาธารณะ
และเป็นลายลกัษณ์อกัษรของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดมีความสาํคญัต่อ
อุตสาหกรรมที�จะปรับปรุงตนเอง 
 
หลกัการและมาตรฐานทั5งหมด
จะตอ้งชดัเจนและเกิดขึ5นจากการรับ
ฟังความคิดเห็นจากอุตสาหกรรม
อยา่งใกลช้ิดและจริงใจ 

ตอ้งดูผูซ้ื5อ/อุปสงคแ์ละปรับแผนงาน
ใหส้อดคลอ้ง (คือ ใครมีอาํนาจเจรจา) 

ยี�หอ้’ ตนเองใหต้รงกลุ่มเป้าหมาย
เนื�องจากสถานะปัจจุบนัมีความ
คลุมเครือ 
 
ระบบการรับรองหรือตรวจสอบของ
เอกชนจาํนวนมากกาํลงัยดึตาม
หลกัการเดียวกนักบัของ GLP ใน
เรื�องแรงงาน 
 
มาตรฐาน GLP ดูจะมุ่งไปที�
อุตสาหกรรมบนบกและอาจ
จาํเป็นตอ้งพิจารณาทบทวนแนวทาง
ในรายละเอียดโดยเทียบกบัการ
ปฏิบตัิจริงในอุตสาหกรรมประมง 
 
มาตรฐานที�กาํหนดโดย GLP, EU, 
และอื�นๆ เป็นมาตรฐานสูงและ
เรียกร้องสูง ในการที�จะบรรลุ
มาตรฐานเช่นนั5น อุตสาหกรรม
ประมงตอ้งมีเวลาเพียงพอ 
 
ขอ้ปฏิบตัิของอุตสาหกรรมประมงใน
ปัจจุบนัครอบคลุมขอ้กาํหนดของ 
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GLP ทั5งหมด แต่การปฏิบตัิตามยงั
เป็นปัญหาเนื�องจากขอ้ปฏิบตัิเป็น
เรื�องที�ดาํเนินการโดยสมคัรใจ 
 
บริษทัใหญ่สามารถช่วยบริษทัเลก็ใน
การบรรลุมาตรฐาน GLP ได ้
 
GLP ควรแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 
GLP สาํหรับบนบกและในทะเล 
 
แนวทางที�มีอยูใ่นปัจจุบนัยงัไม่
ชดัเจนและไม่สามารถใชไ้ดใ้น
สถานการณ์ที�ซบัซอ้นเนื�องจาก
ลกัษณะของธุรกิจ 
 
GLP ควรคาํนึงถึงวธิีคิดและการ
ปฏิบตัิทางวฒันธรรมของทอ้งถิ�น 
 

 

 


