ข่ าวประชาสั มพั นธ์
องค์ การแรงงานระหว่ างประเทศสนับสนุ นศูนย์ ใหม่ สาหรับแรงงานประมงและลู กหลาน
แรงงานเพื่อนบ้ านที่ปัตตานี
ปั ตตานี (ข่ าวสารไอแอลโอ) -12 มิถุนายน 2561 – โครงการสิ ทธิ จากเรือสู่ ฝั่งที่ได้ รบั งบประมาณจากสหภาพยุ โ รป
ได้ จดั พิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการของศูนย์อภิบาลผู้ เดินทางทะเลและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อ เด็กและครอบครัวแรงงานเพื่ อ น
บ้ านที่ปัตตานี ในปี นี ้ การเปิ ดศูนย์ใหม่สาหรับแรงงานประมงเป็ น การร่ว มเฉลิ มฉลองวันต่ อต้ า นการใช้ แ รงงานเด็ ก
โลกและวันความปลอดภัยและอาชี วอนามัยโลก (SafeDay) เพื่อชี ้ให้ เห็นถึงความจาเป็ นที่ จะต้ องยุติ การใช้ แ รงงาน
เด็กและปรับปรุ งความปลอดภัยและอาชีว อนามัยของแรงงานผู้ เยาว์
ศูนย์อภิบาลผู้ เดินทางทะเลได้ เปิ ดให้ บริการตังแต่
้ ต้นปี
2560 ควบคู่กบั อีกสองศูนย์ที่เปิ ดทางานแล้ วที่ระยองและ
ชลบุรีภายใต้ โครงการเดียวกัน ซึ่งในช่วงปี ที่ผ่านมา มี
แรงงานมากกว่า 7,000 คน ที่ได้ เข้ ารับการบริการที่ศูนย์
ในเรื่องสุ ขภาพ การขอรับคาปรึกษาด้ านกฎหมาย และ
เรียนรู้ เกี่ยวกับสิ ทธิ และความรับผิ ดชอบในฐานะแรงงาน
ข้ ามชาติและแรงงานประมงภายใต้ กฎหมายไทย
การเปิ ดศูนย์เรียนรู้ ใหม่ให้ เด็ กข้ ามชาติมีเ ป้าหมายหลัก
เพื่อช่วยเหลื อเด็กชาวกัมพูชามากกว่ า 80 คน ซึ่งส่ วน
ใหญ่ อายุ 5-13 ปี ที่อาศัยอยู่ใกล้ ท่าเรือปัตตานี เพื่อ
ปรับปรุ งการเรียนรู้ และป้องกันพวกเขาจากภัยอันตราย
จากที่ทางาน ผู้ ปกครองของเด็กมีส่วนในการบริหาร
จัดการศูนย์และจะสนับสนุนค่าเล่ าเรียนและช่วยเหลื อการ
บริหารจัดการ
จากข้ อมูลของกระทรวงมหาดไทยปี 2557 ได้ ประมาณการว่า มีเด็กแรงงานข้ ามชาติและไม่มีเอกสารประจาตัว
จานวนมากกว่า 4 แสนคน ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ในประเทศไทย งานวิจยั ข้ อมูลพื ้นฐานปี 2560 ของโครงการสิ ทธิ
จากเรือสู่ ฝั่งแสดงให้ เห็นถึงความคืบหน้ าในเรื่องสภาพการทางานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล โดยร้ อยละ
99 ดาเนินการตามกฎหมายเรื่ องอายุขนต
ั ้ ่าที่ 18 ปี อย่างไรก็ตาม ร้ อยละ 19 ของแรงงานประมงและการแปรรู ป
อาหารทะเลได้ ประสบอุบตั ิเหตุจากการทางานที่ต้ องไปพบแพทย์ แยกเป็ นร้ อยละ 27 สาหรับแรงงานประมงและ
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ร้ อยละ 13 ในกิจการแปรรู ปอาหารทะเล โครงการสิ ทธิ จากเรือสู่ ฝั่งได้ ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อให้ ความรู้ กบั แรงงาน
ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาคประมง
พิธีเปิ ดศูนย์ได้ มีตวั แทนหน่วยราชการของจังหวัด ตัวแทนนายจ้ างและลู กจ้ าง ตลอดจนภาคประชาสังคมได้ ร่ ว มมื อ
แสดงเจตนารมณ์ ที่จะทางานร่ว มกันต่อต้ านการใช้ แ รงงานเด็กและร่ว มกัน ปรับปรุ งสุ ขภาพและความปลอดภั ยของ
คนทางาน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมบรรยายและเล่ นเกมส์ ให้ ความรู้ แ ก่เด็กเกี่ ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ในบริเวณท่าเรือ

นายอนันต์ บวรเนาวรั ก ษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวั สดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ย ้าถึ ง
ความมุ่งมัน่ ในการยุติการใช้ แรงงานเด็กและรู ปแบบของการละเมิดแรงงานทุ กรู ปแบบในอุตสาห กรรมประมงและที่
เกี่ยวเนื่อง ซึ่งการจัดตังศู
้ นย์สอดคล้ องกับวัต ถุ ประสงค์เพื่อให้ แ รงงานไทยและแรงงานข้ า มชาติได้ ร ับการคุ้ม ค รอง
ตามสิ ทธิ แรงงานและได้ รบั การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม
นางลุยซา แร็ กเฮอร์ อุปทูตของคณะผู้แทนสหภาพยุโรประจาประเทศไทย กล่ าวว่าข้ อริเริ่มการเปิ ดศูนย์ เป็ น
เรื่องที่น่าชื่นชมเพราะเป็ นการน าหลักการมาท าให้ เ ป็ นรู ปธรรมตามที่ ได้ หารือในช่ วงเวที เสวนาระหว่างสหภาพยุโ รป
และไทยในที่ประชุมบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ซึ่งสหภาพยุโรปและประเทศไทยมีความร่วมมือกัน
เพื่อรับประกันสภาพการทางานและความเป็ นอยู่ที่มีคุณค่าให้ คนท างานทุ กคน รวมทังครอบครั
้
วและลู กหลาน และ
ผลักดันเรื่องการโยกย้ ายที่ปลอดภัยให้ ส อดคล้ องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและวาระงานที่ มีคุณค่า
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นางอภิญญา ทาจิตต์ รองผู้อานวยการศูนย์
อภิบาลผู้เดินทางทะเล (สเตลล่ า มาริ ส)
กล่ าวว่ามีภารกิจทัว่ โลกในการให้ ค วาม
ช่วยเหลื อด้ านมนุษยธรรมและสวัสดิภาพแก่
แรงงานประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่
ประสบกับความทุกข์ยากและต้ องการความ
ช่วยเหลื อ โดยไม่เลื อกเชื ้อชาติ ศาสนา ภาษา
และสี ผิว ส่ งเสริมให้ ปฎิบตั ิศาสนกิจตามความ
เชื่อของตน ผ่ านกิจกรรมต่างๆ ในพื ้นที่

นางสาวสุภาวดี โชติกญาณ เจ้ าหน้ าที่ประสานงาน สานักงานแรงงานระหว่ างประเทศประจาประเทศไทย
กัมพูชา และสปป. ลาว ได้ กล่ าวว่าไอแอลโอท างานบนพื ้นฐานของการหารื อ ไตรภาคีโดยร่ว มกับ ภาครัฐ องค์กร
นายจ้ างและลู กจ้ าง สหภาพแรงงานและภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาสภาพการทางานและเสริมสร้ างความเข้ ม แข็ ง
ให้ อุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย พวกเราเชื่อว่ าศูน ย์การเรียนรู้ ใ หม่จะเป็ นที่เ รี ยนรู้ ที่ ปลอดภัยส าหรับเด็ กและสร้ า ง
พลังให้ ผ้ ู ปกครองของแรงงานข้ ามชาติร่วมมือกันบริ หารจัดการศูนย์ เพื่อความยัง่ ยืนในอนาคต
+

+

+

โครงการสิทธิจากเรื อสู่ ฝ่ ั งของไอแอลโอ โดยทุนสนับสนุนของสหภาพยุโรป มุ่งป้องกันและลดการแสวงหา
ประโยชน์จากแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการใช้ แรงงานในรู ปแบบที่ ยอมรับไม่ ได้ อื่นๆ เพื่อขจัดการใช้ แ รงงาน
ที่ไม่เป็ นธรรมให้ หมดไปในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอารัด เอาเปรี ยบแรงงานข้ า มชาติในอุตสาหกรรมการประมง
และอาหารทะเลไทย โดยดาเนินการร่วมกับกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และภาคีทางสังคมต่างๆ
ในปี นี ้ วันความปลอดภัยและอาชีว อนามัยสากล (SafeDay) และวันต่อต้ านการใช้ แ รงงานเด็ ก โลกได้ ร วมตั ว กัน
รณรงค์ เ พื่ อ ปรับปรุ ง ความปลอดภัยและอาชี ว อนามัย ของแรงงานผู้ เ ยาว์ รวมทัง้ ยุ ติการใช้ แ รงงานเด็ก ในวันที่
12 มิถุนายนของทุ กปี กาหนดให้ เ ป็ นวันต่ อต้ านการใช้ แ รงงานเด็ กโลก ที่ได้ มีการเปิ ดงานเป็ นครังแรกเมื
้
่ อ ปี 2545
เพื่อสร้ างความตระหนักถึง การป้องกัน การใช้ แ รงงานเด็ กในทุ กรู ปแบบ และทุกปี ในวันที่ 28 เมษายนถือ เป็ นวัน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลเพื่ อส่ งเสริมความปลอดภัยและอาชี วอนามัย
------------------------------------------------------------------------------

3

สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อโครงการสิ ทธิ จากเรือสู่ ฝั่ง สานักงานแรงงานระหว่างประเทศประจาประเทศไทย
กัมพูชา และสปป. ลาว
อัญมณี ทับทิมศรี
เจ้ าหน้ าที่ประสานงานภาคสนาม
อีเมย์: tabtimsri@ilo.org
โทร: 6689-529-1139
สุ ภาวดี โชติกญาณ
ผู้ ประสานงานโครงการ
อีเมล: chotikajan@ilo.org
โทร: 6687-825-6461

4

