แถลงข่ าว
สิ ทธิจากเรื อสู่ ฝั6ง
วัดความคืบหน้ าทีม6 ตี ่ องานทีด6 มี คี ุณค่ าในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลของไทย
รายงานฉบับใหม่ ขององค์ การแรงงานระหว่ างประเทศเรื: องสภาพการทํางานในประเทศไทยของแรงงาน
ประมงและอาหารทะเลสะท้ อนภาพรวมของความก้ าวหน้ าและข้ อท้ าทายที:ยงั ต้ องเผชิ ญอยู่
กรุ งเทพฯ (ข่าวไอแอลโอ) โครงการสิ ทธิเรื อสู่ ฝั:งซึ: งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรปได้
ประเมินสภาพการทํางานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลไทยที:ถูกตรวจสอบข้อเท็จจริ งอย่างเข้มข้น
ในช่วงสามปี ที:ผา่ นมา
ผลการศึกษาวิจยั ข้ อมูลพืน5 ฐานเรื9 องแรงงานประมงและอาหารทะเลในประเทศไทย เป็ นงานวิจยั ฉบับแรกที:
ทําขึRนในประเทศไทยที:ครอบคลุมทัRงภาคประมง ภาคอาหารทะเลและการเพาะเลีRยงสัตว์นR าํ
การวิจยั ได้รวมผลจากการสัมภาษณ์แรงงานในภาคประมงและอาหารทะเล จํานวน 434 คน ซึ: งส่ วนใหญ่เป็ น
แรงงานข้ามชาติที:ทาํ งานให้ผปู ้ ระกอบการรายใหญ่และรายเล็กใน 11 จังหวัด ในปี 2560 โดยได้ทาํ การ
สํารวจเกี:ยวกับการจัดหางาน ค่าจ้าง ชัว: โมงการทํางาน ความปลอดภัยและสุ ขภาพ บริ การ กลไกร้องเรี ยน
และสภาพความเป็ นอยู่ ตลอดจนตัวชีRวดั ของการบังคับใช้แรงงานและการดําเนินการตามกฎหมาย
ถึงแม้การศึกษาวิจยั นีRไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมในทุกเรื: องทัRงหมด ผลการศึกษาสะท้อนทัRงความ
คืบหน้าและปั ญหาที:แรงงานที:สมั ภาษณ์ยงั คงเผชิญอยู่ รายงานมีขอ้ เสนอแนะให้มีการบังคับใช้กฎหมายไทย
ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึRนเพื:อป้องกันและยุติการละเมิดสิ ทธิแรงงานข้ามชาติ
ผลการวิจยั ที:สาํ คัญ
หลักฐานแห่งความก้าวหน้า
§ กรณี การทําร้ายร่ างกายน้อยลง
§ การจ้างแรงงานอายุนอ้ ยกว่า 18 มีนอ้ ยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 1)
§ แรงงานข้ามชาติกว่าร้อยละ 43 มีสญ
ั ญาว่าจ้างที:เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพิ:มขึRนกว่าสี ปีที:ผา่ นมา
§ แรงงานประมงบางคนได้รับค่าจ้างแต่ละเดือนสู งขึRน
การละเมิดแรงงานที:ยงั พบอยูอ่ ย่างต่อเนื:อง
§ ร้อยละ 34 ของแรงงานประมงและอาหารทะเลไม่ได้รับค่าจ้างขัRนตํ:า

§ ยังมีความไม่เท่าเทียมเรื: องค่าจ้างระหว่างหญิงชาย โดยร้อยละ 52 ของแรงงานหญิงได้รับค่าจ้างตํ:า
กว่าค่าจ้างขัRนตํ:า
§ ร้อยละ 24 ในภาคประมงแจ้งว่าถูกนายจ้างยึดค่าจ้าง บางคนถูกยึดค่าจ้างเป็ นเวลา 12 เดือนหรื อ
มากกว่านัRน
§ ร้อยละ 34 แจ้งว่าถูกยึดเอกสาร
รายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมีขอ้ เสนอแนะให้รัฐบาลไทย องค์การนายจ้าง สหภาพแรงงาน
ภาคประชาสังคมและผูซ้ Rื ออาหารทะเลทัว: โลกร่ วมมือกันผลักดันให้มีการบังคับใช้กฏหมายไทยให้มี
ประสิ ทธิภาพและให้เป็ นอุตสาหกรรมที:นาํ ไปสู่ งานที:ดีมีคุณค่า
นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงานว่า “งานวิจยั ข้อมูลพืRนฐานเกี:ยวกับแรงงานประมงและอาหาร
ทะเลได้แสดงถึงความมุ่งมัน: ร่ วมกันของทุกหุน้ ส่ วนภาคีในสังคม ที:จะขับเคลื:อนและประเมินความก้าวหน้า
ในการดําเนินงานยกระดับคุณภาพชีวติ และมาตรฐานแรงงานในภาคประมงและอาหารทะเลให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล และการบรรลุเป้าหมายที: 8 การจ้างงานที:มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามกรอบ
การพัฒนาที:ยงั: ยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development) โดยไม่ทิRงใครไว้ขา้ งหลัง (No one left
behind) รวมถึงการให้ความสําคัญต่อการเป็ นห่วงโซ่อุปทานของโลก (Global Supply Chain) ที:ดาํ เนินงาน
อย่างมีจริ ยธรรม มีความยุติธรรม และมีการจ้างงานที:มีคุณค่า อันเป็ นหัวใจสําคัญของความยัง: ยืน และเป็ น
นโยบายสําคัญของรัฐบาลไทย”
นางลุยซา แร็กเฮอร์ อุปทูตของคณะผูแ้ ทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทยกล่าวว่าสหภาพยุโรปยึดมัน: ในการ
ส่ งเสริ มงานที:มีคุณค่าที:ครอบคลุมทัRงการสร้างงาน การประกันสิ ทธิประโยชน์ของผูใ้ ช้แรงงาน สิ ทธิการ
ประกันสังคมและการเสวนาทางสังคมที:มีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน สหภาพยุโรปยินดีและชื:นชมกับรัฐบาล
ไทยสําหรับความก้าวหน้าในความสําเร็ จที:รวดเร็ วเป็ นรู ปธรรม โดยเฉพาะการสร้างกรอบกฎหมายและระเบียบ
เพื:อพัฒนาคุณภาพการทํางานในภาคประมงและอาหารทะเลทัRงของแรงงานข้ามชาติและแรงงานไทย
ทัRงนีR
สหภาพยุโรปตระหนักดีถึงข้อท้าทายและปั ญหาอื:นๆ ที:ยงั มีอยู่ ซึ: งทางสหภาพยุโรปพร้อมที:จะสนับสนุนและ
ช่วยเหลือรัฐบาลไทยเพื:อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที:ตอ้ งการ
นายแกรห์ ม บัคลีย์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานแรงงานระหว่างประเทศประจําประเทศไทย กัมพูชา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า การวัดความคืบหน้าที:เป็ นรู ปธรรมเรื: องงานที:ดีมีคุณค่าใน
รายงานชิRนนีRเป็ นเรื: องที:สาํ คัญมาก เนื:องจากลูกจ้าง นายจ้าง ผูก้ าํ กับดูแลกติกาและผูซ้ Rื ออาหารทะเลไทยล้วน
มีส่วนได้ส่วนเสี ย เราต้องการให้ความสามารถในการแข่งขันการค้าขายอาหารทะเลทัว: โลกมีความหมาย

มากกว่าราคาสิ นค้าที:ต:าํ และคุณภาพดี เราต้องการให้ความสามารถในการแข่งขันหมายถึงงานที:ดีมีคุณค่า
สําหรับแรงงานในอุตสาหกรรมนีRทR งั หมดตัRงแต่เรื อจนถึงผูค้ า้ ปลีก
หมายเหตุ ผลของการวิจยั ไม่สามารถเป็ นข้อสรุ ปเกี:ยวกับอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลในประเทศ
ไทยได้ทR งั หมดเนื:องจากเป็ นการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักการความน่าจะเป็ นของการสุ่ มตัวอย่าง
(Nonprobability sampling)
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