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ร่างรายงานโครงการต่อต้านรูปแบบการท างานทีไ่ม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
ไทยหรือโครงการ “สิทธิบนเรือจนถึงฝ่ัง” 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการคร้ังที ่3 
20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ห้องบอลรูม-ซี 

 

วาระที ่1 กล่าวต้อนรับ 

มล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมการประชุม การประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการโครงการคร้ังท่ี 2 มีข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2559 โดยมีตวัแทนเขา้ร่วมอยา่งพร้อมเพรียงจาก

รัฐบาล สมาคมอุตสาหกรรม องคก์รประชาสังคม คณะผูแ้ทนสหภาพยโุรปประจ าประเทศไทยและไอแอล

โอ การประชุมคร้ังนั้นใหค้วามเห็นชอบต่อขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะท างานและการคดัเลือกส านกังาน

ในพื้นท่ี วตัถุประสงคห์ลกัของการประชุมในวนัน้ีคือการติดตามความคืบหนา้ภายในช่วงเวลาสามเดือนท่ี

ผา่นมา     

คุณลุยซา ราเกอร์ อุปทูตของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทยแสดงความยนิดีกบัความคืบหนา้

ในวตัถุประสงคท่ี์ 1 ในการวิเคราะห์ช่องวา่งส าหรับพิธีสารฉบบัท่ี 29 และอนุสัญญาฉบบัท่ี 188 และความ

พยายามท่ีมีอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะใหส้ัตยาบนัต่อขอ้ตกลงต่างๆ ในปีพ.ศ. 2560 ตลอดจนยนิดีกบัความพยายาม

ของรัฐบาลไทยท่ีจะใหส้ัตยาบนัต่ออนุสัญญาฉบบัท่ี 87 และ 98 ส าหรับวตัถุประสงคท่ี์ 2 คณะผูแ้ทนฯ พอใจ

ท่ีรัฐบาลวางแผนท่ีจะเพิ่มจ านวนผูต้รวจแรงงานเป็น 1,500 คนและเพิ่มจ านวนล่ามแปลภาษาส าหรับการ

ตรวจแรงงานดว้ย ส าหรับวตัถุประสงคท่ี์ 3 มาตรฐานการใชแ้รงงานท่ีดี (GLP standards) เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดี

และเล็งเห็นถึงความพยายามท่ีจะมีการทบทวนมาตรฐานการใชแ้รงงานท่ีดี ส าหรับวตัถุประสงคท่ี์ 4 คณะ

ผูแ้ทนฯ เฝ้ารอคอยการด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีต่างๆ สุดทา้ย คณะผูแ้ทนฯ ขอขอบคุณกระทรวงแรงงานและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการมีส่วนร่วมในโครงการ คณะผูแ้ทนฯ ยงัคงหวงัการมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนั

จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมดในช่วงเวลาอนัใกลน้ี้ 

 
วาระที ่2 สรุปการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการคร้ังที ่2 และการรับรองรายงานการประชุม 
ประธานร่วมจากกระทรวงแรงงานเชิญนางพัฒนา พันธุฟัก ผู้อ านวยการส านักประสานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในฐานะกองเลขาธิการไดท้  าการสรุปประเด็นส าคญัของการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

โครงการคร้ังท่ี 2 เธอระบุวา่การประชุมคร้ังท่ี 2 ไดรั้บรองขอบเขตการท างาน(TOR) ของคณะท างานท่ี 1 และ 

2 ท่ีประชุมยงัรับรองการคดัเลือกจงัหวดัพงังาเป็นท่ีตั้งส านกังานในพื้นท่ีและเลือกจงัหวดัชุมพรเป็นหน่ึงใน
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พื้นท่ีหลกั (จากอีกตวัเลือกหน่ึงคือประจวบคีรีขนัธ์)ให้ความเห็นชอบในหลกัการส าหรับกรอบการติดตาม

และประเมินผล แต่ก็มอบหมายใหไ้อแอลโอไปจดัท ากรอบดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จและส่งมอบเป็นเอกสาร

ใหก้บัประธานร่วมภายในวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการอ านวยการ

โครงการ ใหก้ารเห็นชอบในหลกัการส าหรับแผนงานท่ีเสนอส าหรับปีพ.ศ. 2559 – 2560 ท่ีประชุมรับทราบ

เก่ียวกบัค าอธิบายสรุปเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์โครงการท่ีจะมีการพิจารณาใน

การประชุมคร้ังถดัไป ท่ีประชุมรับทราบเก่ียวกบัการใชจ่้ายงบต่างๆ และสัดส่วนเทียบกบังบประมาณ

ทั้งหมด 

ประธานร่วมจากกระทรวงแรงงานเชิญคุณนิลิม บารัวอาห์ ว่าท่ีผู้อ านวยการประจ าประเทศของไอแอลโอก

ล่าว เขาเสริมวา่มีความคืบหนา้ท่ีส าคญัในวตัถุประสงคท์ั้งส่ีขอ้ โดยเฉพาะจากการท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมา

ร่วมกนัวางแผนกิจกรรมส าหรับไตรมาสถดัไป ไอแอลโอยนิดีเปิดรับขอ้เสนอจากองคก์รประชาสังคม/

สหภาพแรงงานเก่ียวกบักิจกรรมในระดบัพื้นท่ี ในส่วนของการจดัหาแรงงาน ค่าธรรมเนียมในการจดัหางาน

ควรเป็น 0% ไอแอลโอพร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินการตามบทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยการ

จดัหางานท่ีเป็นธรรมและจดัการประชุมไตรภาคีใหผู้เ้ช่ียวชาญไดป้รึกษาหารือ อนุสัญญาไอแอลโอฉบบัท่ี 

181 มีเน้ือหาเก่ียวกบัการจดัหางานและจา้งงานท่ีเป็นธรรม เขากล่าวถึงตวัช้ีวดัของเป้าหมายการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยา้ยถ่ิน แรงงานขา้มชาติท่ีอยูใ่นสัญญาควรสามารถยกเลิกการจา้งงานของตนไดต้าม

ตอ้งการ ในการประชุมเอเชีย-แปซิฟิกคร้ังท่ี 16 ท่ีบาหลีในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมใหค้วามส าคญั

กบัการจดัหางานท่ีเป็นธรรมและตกลงท่ีจะด าเนินขั้นตอนท่ีจะน าไปสู่การมีเสรีภาพในการเคล่ือนยา้ย 

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) เสนอแกไ้ขบนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

โครงการคร้ังท่ี 2 เพื่อให้ชดัเจนวา่สมาคมฯ ไดส่้งเสริมใหส้มาชิกจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการระดบั

โรงงานท่ีประกอบดว้ยแรงงานขา้มชาติ  สมาคมฯ สนบัสนุนแนวปฏิบติัดา้นแรงงานท่ีดี (GLP) และยนิดี

พดูคุยหารือเก่ียวกบัขั้นตอนต่อไป 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ไอแอลโอจะท าการปรับแกบ้นัทึกรายงานการประชุมตาม

ความเห็นของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และแจกจ่ายใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมอีกคร้ัง 

 

วาระที ่3 แจ้งเพือ่ทราบ 

3.1 รายงานความคืบหน้าของคณะท างานที ่1 และ 2 (ประธานร่วมคณะท างาน) 
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ประธานร่วมจากสหภาพยุโรปกล่าววา่คณะท างานท่ี 1 (วตัถุประสงคไ์ม่ไดมี้การประชุมก่อนการประชุมคร้ัง
น้ีและเชิญนางพฒันา พนัธุฟัก ผูอ้  านวยการส านกัประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ ใหร้ายงานความ
คืบหนา้และกิจกรรมต่างๆ ภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ 1 เธอรายงานวา่มีการจดัพูดคุยหารือและการจดัสนทนา
กลุ่มหลายคร้ังเพื่อท าการวิเคราะห์ช่องวา่งของพิธีสารฉบบัท่ี 29 และอนุสัญญาฉบบัท่ี 188 ในเดือนมกราคม 
คณะท างานท่ี 1 จะมีการประชุมพร้อมกบัการตรวจสอบยืนยนัผลการวเิคราะห์ช่องวา่งส าหรับพิธีสารฉบบัท่ี 
29 ในท านองเดียวกนั การวเิคราะห์ช่องวา่งส าหรับอนุสัญญาฉบบัท่ี 188 จะแลว้เสร็จในปลายเดือนธนัวาคม/
ตน้มกราคม และจะมีการประชุมตรวจสอบยนืยนัในเดือนมกราคม/กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 
ดร. พงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี จากสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) รายงานภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ 4 
ดร. พงศ์ฐิติแจง้ต่อท่ีประชุมวา่สรส.ไดย้ืน่ขอ้เสนอโครงการสนบัสนุนการจดัตั้งแรงงานในชลบุรีและสงขลา
ใหไ้อแอลโอพิจารณา สรส.เลือกสองจงัหวดัน้ีเน่ืองจากวา่มีเครือข่ายสหภาพแรงงานอยูแ่ลว้และสามารถเร่ิม
ด าเนินการไดใ้นปลายเดือนมกราคม/กุมภาพนัธ์ขอ้เสนอโครงการใหค้วามส าคญักบัองคก์รแรงงานเป็นดา้น
หลกั รวมถึงการผลกัดนัแนวปฏิบติัดา้นแรงงานท่ีดี สภาพการท างานท่ีดีและการน าระบบเทคโนโลยมีาใช้
สนบัสนุนองคก์รของแรงงานก่อนหนา้น้ีสรส.และเครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติ (MWG) ไดจ้ดัการ
ประชุมกบัองคก์รประชาสังคมเพื่อประสานงานในพื้นท่ี เขาเสริมวา่สรส.และเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานขา้ม
ชาติ (MWRN)ไดจ้ดังานวนัแรงงานขา้มชาติสากลเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม ท่ีสมุทรสาครและสงขลา โดยไดรั้บ
ความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานในการมาพูดเร่ืองสิทธิแรงงานและนโยบายส าหรับแรงงานขา้มชาติมีผูม้า
เขา้ร่วมงานกวา่ 400 คนในแต่ละจงัหวดั 
 
คณะท างานโครงการของไอแอลโอในนามของประธานร่วมทั้งสองของคณะท างานท่ี 2 รายงานเก่ียวกบัการ
ประชุมในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 ของคณะท างานท่ี 2 ท่ีดูแลรับผดิชอบวตัถุประสงคท่ี์ 2 วา่ดว้ยการบงัคบั
ใชก้ฎหมายและวตัถุประสงคท่ี์ 3 วา่ดว้ยแนวปฏิบติัดา้นแรงงานท่ีดี ภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ 2 คณะท างานท่ี 2 
ไดห้ารือกนัอยา่งมากในเร่ืองการสร้างเสริมศกัยภาพของผูต้รวจแรงงาน พิจารณาปัญหาขอ้ทา้ทายดา้น
ศกัยภาพอยา่งเช่น การออกค าสั่ง ศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีและขอ้จ ากดัเร่ืองล่าม ภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ 3 
คณะท างานท่ี 2 ไดป้ระชุมเม่ือส้ินสุดการปรึกษาหารือเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดา้นแรงงานท่ีดีกบัฝ่ายต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีใชเ้วลาหน่ึงสัปดาห์ผูเ้ขา้ร่วมเห็นตรงกนัในหลกัการวา่แผนการแนวปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานท่ีดี
ควรไดรั้บการผลกัดนัอยา่งจริงจงัมากข้ึนและท าใหน่้าเช่ือถือมากข้ึน ขอ้เสนอปรับแกม้าตรฐานแนวปฏิบติั
ดา้นการใชแ้รงงานท่ีดีจะไดรั้บการน าเสนอในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 และจากนั้นก็จะมีการ
ปรึกษาหารือเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานท่ีดีรอบท่ีสองในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 อนุสัญญาฉบบั
ท่ี 188 วา่ดว้ยการท างานในภาคประมงก็ไดรั้บการหารือกนัอยา่งละเอียด รวมถึงการใชม้าตรฐานต่างๆ กบั
แรงงาน กปัตนัเรือ เจา้ของเรือและเรือ และเร่ืองการใชบ้ทบญัญติั ‘ยดืหยุน่’ ของอนุสัญญาต่างๆ ใน
กระบวนการใหส้ัตยาบนัของไทย 
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มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับทราบความคืบหนา้ของคณะท างานทั้งสองคณะและรับทราบวา่ทั้งสองคณะจะมี
การประชุมอีกคร้ังก่อนการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการคร้ังถดัไป 

 
3.2 รายงานความคืบหน้าเกีย่วกบักจิกรรมโครงการ (เจ้าหน้าทีโ่ครงการของไอแอลโอ) 

ประธานร่วมจากกระทรวงแรงงานเชิญคณะท างานโครงการของไอแอลโอให้รายงานความคืบหนา้เก่ียวกบั
กิจกรรมต่างๆ ทั้งท่ีผา่นไปแลว้และก าลงัจะมีข้ึนภายใตว้ตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ 
 
วตัถปุระสงค์ กิจกรรมท่ีท าไปแล้ว กิจกรรมท่ีจะมีขึน้ 
1 (1.1) กรอบภาระงาน (TOR) ของการวิจยั

ขอ้มูลพื้นฐาน และการส ารวจอุตสาหกรรม
เร่ืองแนวปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานท่ีดี 
(1.2) จดัการประชุมไตรภาคีเพื่อ
ปรึกษาหารือเก่ียวกบัพิธีสารฉบบัท่ี 29 และ
อนุสัญญาฉบบัท่ี 188 จ านวนสิบคร้ังและ
ยืน่ร่างการวิเคราะห์ช่องวา่งของพิธีสาร
ฉบบัท่ี 29 ใหก้บัรัฐบาล 
(1.3)  
สนบัสนุนการพฒันาแผนปฏิบติัการ
ร่วมกบักรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน/ศูนยบ์ญัชาการแกไ้ขปัญหาการท า
การประมงผดิกฎหมาย/กระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
และการลงพื้นท่ีศูนยค์วบคุมการแจง้เรือ
เขา้-ออก(PIPO) 

(1.1) ออกแบบ/ทบทวนแกไ้ขเคร่ืองมือวิจยั
ขอ้มูลพื้นฐาน 
(1.2) ยืน่ร่างการวเิคราะห์ช่องวา่งใหก้บั
รัฐบาล จดัประชุมตรวจสอบยนืยนัผล
ส าหรับพิธีสารฉบบัท่ี 29 และอนุสัญญา
ฉบบัท่ี 188 และใหก้ารสนบัสนุนทาง
วชิาการแก่คณะกรรมการร่าง 
(1.3) สนบัสนุนการจดัท าแผนปฏิบติัการ
และใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการใน
กระบวนการวางแผน 

2 (2.1) 
 พิจารณาปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการตรวจ
แรงงานและการประเมินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และประชุมคณะท างานท่ี 2 
(2.2) ทบทวนและปรับแกเ้อกสารฝึกอบรม
การตรวจแรงงาน 

(2.1) จดัท าแผนตรวจแรงงานอยา่ง
ครอบคลุมรอบดา้น 
(2.2) ทบทวนและปรับแกเ้อกสารฝึกอบรม
การตรวจแรงงานและวางแผนฝึกอบรม 
และจดัฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี 120 คนใน 22 
จงัหวดั 
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(2.3) สนบัสนุนการประสานงานระหวา่ง
กระทรวง 

3 (3.1) สนบัสนุนการประสานงาน
คณะท างานดา้นแนวปฏิบติัดา้นการใช้
แรงงานท่ีดี และจดัท าจดหมายข่าวรายไตร
มาสฉบบัแรก 
(3.2) ทบทวนมาตรฐานและแผนการแนว
ปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานท่ีดี ประชุม
คณะท างานท่ี 2 
(3.4) สนบัสนุนส่งเสริมเครือข่ายเช่ือมโยง
ดา้นแนวปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานท่ีดีและ
สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูซ้ื้อ 

(3.1) ฐานขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมแนว
ปฏิบติัการใชแ้รงงานท่ีดี 
(3.2) ปรับแกม้าตรฐานและแผนการแนว
ปฏิบติัการใชแ้รงงานท่ีดีใหท้นัสมยั และ
จดัประชุมปรึกษาหารือรอบสุดทา้ยใน
เดือนมีนาคม 
(3.4) สร้างการมีส่วนร่วมของผูซ้ื้อ 

4 (4.1) ท าแผนท่ีจุดบริการแรงงานขา้มชาติ
แลว้เสร็จและหาภาคีในแต่ละจงัหวดั 

(4.1) ประชุมวางแผนกบัสหภาพและ
องคก์รประชาสังคม 
(4.2) สนบัสนุนการจดัตั้งองคก์รแรงงาน 
(4.3) เอ้ืออ านวยการใหบ้ริการทาง
การศึกษา 
(4.4) สนบัสนุนความร่วมมือและการ
สนทนาแลกเปล่ียนของสหภาพ/องคก์ร
ประชาสังคม 

 
ภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ 2 ไอแอลโอน าเสนอขอ้สังเกตเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการตรวจแรงงานหลงัจากไปเยีย่มชม
ศูนยค์วบคุมการแจง้เรือเขา้-ออกท่ีสงขลา มหาชยั และระยอง ร่วมกบักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
และศูนยบ์ญัชาการแกไ้ขปัญหาการท าการประมงผดิกฏหมาย/ทหารเรือ เช่น ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
สัมภาษณ์แรงงานอยา่งเป็นการส่วนตวัหลายคร้ังในภาษาของแรงงาน ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบ
ทานขอ้มูลและปากค าจากคนงานเทียบกบัจากฝ่ายบริหาร การประสานงานการเยีย่มตรวจแรงงาน และการมี
ส่วนร่วมขององคก์รประชาสังคม/สหภาพเพื่อใหมี้การแจง้ปัญหาไดดี้ข้ึน 
 
การหารือในท่ีประชุมใหญ่ภายใต้วตัถปุระสงค์แต่ละข้อ: 

วตัถุประสงค์ท่ี 1: กรอบทางกฎหมาย นโยบาย และการก ากับดูแล 
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นางพฒันา พนัธุฟัก จากส านกัประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศขอใหมี้การอธิบายเก่ียวกบัการ
พฒันาการวิจยัขอ้มูลพื้นฐานและการสนบัสนุนการจดัท าแผนปฏิบติัการร่วมกบักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน/ศูนยบ์ญัชาการแกไ้ขปัญหาการท าการประมงผดิกฎหมาย/กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ เธอเสนอใหป้รับปรุงการประสานงานกบัส านกัประสานงานความ
ร่วมมือโดยขอใหแ้จง้ล่วงหนา้เร่ืองการเยีย่มชมในพื้นท่ีคร้ังต่อไป 
 

 คุณนิลิม บารัวอาห์ จากไอแอลโอ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้คน้พบหลกัของการวเิคราะห์

ช่องวา่งพิธีสารฉบบัท่ี 29 คณะท างานโครงการของไอแอลโออธิบายวา่ช่องวา่งและปัญหาหลกั

เก่ียวขอ้งกบัการไม่มีบทบญัญติัวา่ดว้ยการใชแ้รงงานบงัคบัเป็นการเฉพาะในกฎหมายไทยท าใหเ้กิด

ปัญหาเร่ืองเขตอ านาจในกรณีการใชแ้รงงานบงัคบั และปัญหาการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน

รัฐ ผลการวิเคราะห์ช่องวา่งถูกเสนอต่อรัฐบาลไปเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อการพิจารณา

และหารือกนัภายในเก่ียวกบัการใหส้ัตยาบนัพิธีสาร  ส าหรับช่องวา่งของอนุสัญญาฉบบัท่ี 188 มี

มากกวา่ เช่น ปัญหาการประสานงานและการบงัคบัใชเ้น่ืองจากมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งเก่ียวขอ้ง

กบัการดูแลมาตรฐานต่างๆ เก่ียวกบัการประมงและความปลอดภยัและสุขภาพของแรงงาน กรอบ

ภาระงาน (TOR) ส าหรับการวจิยัขอ้มูลพื้นฐานถูกพฒันาข้ึนจากกรอบการติดตามและประเมินผล 

และขณะน้ีคณะท างานโครงการของไอแอลโอก าลงัอยูใ่นระหวา่งการคดัเลือกคณะวิจยัภายนอก 

คณะท างานโครงการยืนยนัวา่การพฒันาเคร่ืองมือวิจยัจะเร่ิมในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จะมีการ

หารือแลกเปล่ียนกบัภาคีโครงการดว้ย 

  ประธานร่วมจากกระทรวงแรงงานเนน้ย  ้าวา่ลกัษณะไตรภาคีของโครงการน้ีจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรึกษาหารือ และกระทรวงแรงงานตอ้งการรับทราบความเป็นไปต่างๆ เพื่อให้โครงการสามารถ
เดินหนา้ไปดว้ยกนัได ้

 

วตัถุประสงค์ท่ี 2: การบังคับใช้/การตรวจแรงงานในภาคประมงและอาหารทะเล 

 สมาคมการประมงนอกน่านน ้าไทย (TOFA) แสดงความเห็นวา่มาตรการตรวจแรงงานท่ีศูนย์

ควบคุมการแจง้เรือเขา้-ออกไดส้ร้างแรงกดดนัต่อเจา้ของเรือประมงเป็นอยา่งมากใหป้ฏิบติัตาม

มาตรฐานใหม่ๆ เขาแสดงความเห็นวา่บทบาทของผูต้รวจแรงงานคือการจบักุมผูก้ระท าความผดิ 

เร่ืองท่ีส าคญัไม่แพก้นัคือ การใหก้ารศึกษาแก่เจา้ของเรือประมงใหเ้ขา้ใจมาตรฐานท่ีตอ้งปฏิบติัและ

การก าหนดตวัช้ีวดัเฉพาะเจาะจงใหพ้วกเขาปฏิบติัตาม น่านน ้าไทยเป็นระบบนิเวศน์ท่ีมีพนัธ์ุของ

ส่ิงมีชีวติหลากหลายซ่ึงต่างจากสหภาพยโุรป และดงันั้นจึงควรใชม้าตรฐานท่ีต่างกนัท่ีเหมาะกบั
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บริบทของไทย เขายงัยนืยนักบัคณะกรรมการอ านวยการโครงการดว้ยวา่ขณะน้ีเจา้ของเรือประมง

ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นแรงงานทุกอยา่งเน่ืองจากมีโทษปรับท่ีรุนแรง 

 

 ประธานร่วมจากกระทรวงแรงงานเสริมวา่หน่วยงานรัฐจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนทางวชิาการ

เพื่อใหป้ฏิบติัไดต้ามมาตรฐานสากลท่ีก าหนดขอบเขตและศกัยภาพของการบงัคบัใชก้ฎหมาย

แรงงาน กระทรวงแรงงานตอ้งการใหมี้ความเขา้ใจมากข้ึนเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริงเพื่อจะได้

สามารถปรับปรุงมาตรฐานใหดี้ข้ึน เช่น เร่ืองบญัชีการจา้งแรงงาน กระทรวงแรงงานยนิดีรับฟัง

ความเห็นต่างๆ เพื่อจะไดห้าทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

 

 ศูนยบ์ญัชาการแกไ้ขปัญหาการท าการประมงผดิกฎหมายอธิบายวา่กรมเจา้ท่าไดก้ าหนดมาตรฐาน

ความปลอดภยัในทะเลโดยอาศยับรรทดัฐานและแนวปฏิบติัท่ีดีระหวา่งประเทศ และใชก้บั

เรือประมงท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานได ้ เขาช้ีแจงวา่การตรวจแรงงานท่ีศูนย์

ควบคุมการแจง้เรือเขา้-ออกเป็นส่วนหน่ึงของการบงัคบัใชก้ฎหมายและเพื่อดูแลใหมี้การปฏิบติั

ตามนโยบายและขอ้บงัคบัอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ไดมี้หนา้ท่ีหลกัในการจบักุมผูก้ระท าความผดิ 

 

  สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยอธิบายวา่เวลามีการตรวจแรงงานโดยหน่วยงานต่างๆ เจา้ของเรือบาง

ทีก็ถูกปฏิบติัเหมือนเป็นอาชญากร การตรวจแรงงานควรจะมีการด าเนินการดว้ยท่าทีท่ีเป็นบวก

มากกวา่น้ี เธอเนน้วา่ทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของ “ทีมประเทศไทย” และควรร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ด

เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว 

 

  คุณนิลิม บารัวอาห์ จากไอแอลโอ อธิบายวา่เขาไดเ้ขา้ร่วมในการฝึกอบรมของ UN-ACT ท่ีจดัใหก้บั

ผูต้รวจแรงงานภายใตก้ฎหมายปราบปรามการคา้มนุษย ์ และไดส้ังเกตการณ์การประชุมคณะท างาน

ของอินโดนีเซียในการแกไ้ขปัญหาการท าประมงท่ีผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

(IUU)  การประชุมดงักล่าวไดเ้ชิญทั้งประเทศตน้ทางและปลายทางมาร่วมกนัแกไ้ขปัญหา 

 

 ประธานร่วมจากกระทรวงแรงงานเสริมวา่นโยบายส่วนใหญ่มุ่งเนน้ท่ีการกระท าผดิของนายจา้ง

มากกวา่ลูกจา้ง 
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วตัถปุระสงค์ท่ี 3: การปฏิบัติตามหลักการขัน้พืน้ฐานและสิทธิในการท างาน 

 สมาคมการประมงนอกน่านน ้ าไทยแสดงความเห็นวา่แรงงานจ าเป็นตอ้งเขา้ใจสิทธิแรงงานของตนเอง 
เช่น จ านวนชัว่โมงการท างาน ระยะเวลาการพกัผอ่น และค่าแรง เจา้ของเรือจ าตอ้งอาศยัแรงงานในการ

ท างานและโชคไม่ดีท่ีบางคร้ังแรงงานก็หลบหนีไปหลงัจากรับค่าแรงล่วงหนา้ไปแลว้ 

 

 สเตลลา มาริส เสนอวา่แรงงานควรไดรั้บการฝึกอบรมก่อนออกจากประเทศของตน สเตลลา มาริส 

จะจดัตั้งศูนยบ์ริการข้ึนมาสามแห่งและยนิดีจะรับขอ้มูลจากเจา้ของเรือเก่ียวกบัสิทธิท่ีพวกเขาจดั

ใหก้บัแรงงานและเร่ืองสภาพการท างานบนเรือ สเตลลา มาริส ก าลงัร่วมมือประเทศเพื่อนบา้นเพื่อ

จดัหลกัสูตรการฝึกอบรมให้แรงงานขา้มชาติก่อนออกเดินทางและยนิดีอ านวยความสะดวกให้

ความรู้กบัแรงงานต่อไป 

 

 ประธานร่วมจากกระทรวงแรงงานอธิบายวา่แนวปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานท่ีดีเป็นขอ้ริเร่ิมให้

ผูป้ระกอบการจดัท าโครงการตามความสมคัรใจ โดยกระทรวงแรงงานไดมี้ส่วนช่วยสนบัสนุนดา้น

การฝึกอบรมเพื่อให้ผูป้ระกอบการด าเนินการตามความสมตัรใจ  

 

 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเสนอวา่ผูซ้ื้อควรจะไดท้ราบเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานท่ี

ดีเน่ืองจากไม่มีการออกใบรับรอง และเสนอใหจ้ดัตั้งกลุ่มผูซ้ื้ออา้งอิง (Buyer Reference Group) 

ใหม่เพื่อด าเนินการส่งเสริมแนวปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานท่ีดีกบัพวกเขาต่อไป 

วตัถปุระสงค์ 4: สนับสนุนบริการให้ความช่วยเหลือส าหรับแรงงานและเหย่ือของการละเมิดแรงงาน 

 สมาชิกเครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติ (Solidarity Center) เสนอให้โครงการพิจารณาการ
ส่ือสารขา้มพรมแดนเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการป้องกนั 

 
มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับทราบความคืบหนา้ของกิจกรรมต่างๆ ภายใตว้ตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้  
 
3.3 ยุทธศาสตร์การส่ือสารของโครงการ (ไอแอลโอ) 

ประธานร่วมจากสหภาพยุโรปเชิญไอแอลโอให้อธิบายสรุปเก่ียวกบัแผนยทุธศาสตร์การส่ือสารและการ
ประชาสัมพนัธ์โครงการ คณะท างานโครงการของไอแอลโอน าเสนอเคร่ืองมือต่างๆ กลุ่มผูไ้ดรั้บประโยชน์
ท่ีเป็นเป้าหมายของแผนยทุธศาสตร์ สาสนท่ี์โครงการน าเสนอ และตวัอยา่งกิจกรรมการส่ือสาร เช่น เอกสาร
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ประชาสัมพนัธ์ จดหมายข่าวอีเล็กโทรนิกส์ การแถลงข่าวและการจดักิจกรรม การส่ือสารเชิงยทุธศาสตร์ 
และการเผยแพร่แบบอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี 
 
การหารือในท่ีประชุม: 

  ประธานร่วมจากกระทรวงแรงงานระบุวา่ตราสัญลกัษณ์ของกระทรวงแรงงานไม่ปรากฏบน
เอกสารแผน่พบัและแฟ้ม กระทรวงแรงงานใหค้วามส าคญักบัโครงการน้ีอยา่งจริงจงัและอยากให้
เป็นท่ีรับรู้กนัวา่กระทรวงมีส่วนร่วมในโครงการน้ีดว้ย 
 

 ประธานร่วมจากสหภาพยุโรปเสริมวา่ผูไ้ดรั้บประโยชน์ควรรวมถึงผูบ้ริโภคทั้งไทยและต่างชาติ
ดว้ย 
 

 ประธานร่วมจากกระทรวงแรงงานเสนอวา่ควรเผยแพร่ข่าวเชิงบวกและโครงการควร
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ท่ีก าลงัด าเนินอยู ่
 

  สรส.เสนอวา่โครงการควรช่วยสร้างทศันคติดา้นบวกต่อแรงงานขา้มชาติโดยอาศยัโซเชียลมีเดีย 
 

 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเสนอวา่โครงการควรท างานในระดบัจงัหวดัและอบต.เพื่อจะได้
เขา้ถึงชุมชนเล็กๆ  
 

 เครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติแสดงความเห็นวา่ควรมีแผนยทุธศาสตร์การส่ือสารแยกกนั
ต่างหากส าหรับกลุ่มเป้าหมายผูไ้ดรั้บประโยชน์ท่ีต่างกนั และสนบัสนุนการใชโ้ซเชียลมีเดียเพื่อการ
ส่ือสาร 
 

  ผูอ้  านวยการพฒันา พนัธุฟัก จากส านกัประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวงแรงงาน 
แสดงความเห็นวา่การเขา้ถึงส่ือระดบัโลกมีความส าคญัไม่แพส่ื้อไทย 
 

  สเตลลา มาริส ขอความสนบัสนุนจากนายจา้งและสมาคมธุรกิจ ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในการ
ช่วยเหลือการเขา้ถึงแรงงานโดยผา่นทางศูนยข์องพวกเขา ในอีกประเด็นหน่ึง สเตลลา มาริส ถามวา่
กระทรวงแรงงานจะสามารถขอใหน้ายจา้งส่งเอกสารเก่ียวกบัความหนาแน่นของมวลกระดูกใน
กรณีท่ีสงสัยวา่มีลูกจา้งอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีไดห้รือไม่ 
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 สภาองคก์ารนายจา้งแห่งประเทศไทย (ECOT) ไดจ้ดัตั้งคณะท างานท่ีประกอบดว้ยทั้งนายจา้งและ
ลูกจา้ง และจะส่งเสริมเผยแพร่โครงการสิทธิบนเรือจนถึงฝ่ังน้ีภายในคณะท างาน 
 

  สมาชิกเครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติ (Solidarity Center) เสนอให้จดัแลกเปล่ียนในภาค
ประชาสังคมเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการส่ือสารเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายผูไ้ดรั้บประโยชน์ 

 
มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับทราบแผนยทุธศาสตร์การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์โครงการซ่ึงเป็นแผนท่ี
สามารถปรับแกไ้ดต้ลอดช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 

3.4 รายงานการเงินของโครงการ (ไอแอลโอ) 

ประธานร่วมจากกระทรวงแรงงานเชิญไอแอลโอรายงานสถานะการเงินของโครงการ คณะท างานโครงการ
ของไอแอลโอน าเสนอดงัน้ี: 

 งบท่ีใชไ้ปแลว้ทั้งส้ิน: 420,104 เหรียญสหรัฐฯ; 395,737 ยโูร; 14,980,909 บาท 
 งบผกูพนัทั้งส้ิน: 385,161 เหรียญสหรัฐฯ ; 362,822 ยโูร; 13,734,874 บาท 
 งบท่ีใชไ้ปแลว้และงบผกูพนัทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ของงบทั้งหมดของปีพ.ศ.

2559-2560  
 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับทราบรายงานการเงิน 

 

วาระที ่4 

4.1 กรอบการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (ไอแอลโอ) 

ประธานร่วมจากสหภาพยุโรปเชิญคณะท างานโครงการของไอแอลโอน าเสนอกรอบการติดตามและ
ประเมินผลท่ีปรับแกแ้ลว้ ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการคร้ังหลงัสุด คณะท างาน
โครงการไดผ้นวกความเห็นต่างๆ เขา้ไปในกรอบการติดตามและประเมินผลตามท่ีรับฟังจากผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการและตามความเห็นทางวชิาการจากผูช้  านาญการของไอแอลโอท่ี
เจนีวาและกรุงเทพฯ ตวัช้ีวดับางส่วนไดรั้บการปรับแกโ้ดยค านึงถึงขอ้จ ากดัของขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ละโอกาส
จ ากดัท่ีจะหาแหล่งขอ้มูลใหม่ๆ ช่องวา่งดา้นขอ้มูลท่ียงัมีอยูต่ามท่ีระบุในกรอบการติดตามและประเมินผลจะ
ถูกอุดโดยผลท่ีจะไดจ้ากการวจิยัขอ้มูลพื้นฐาน รวมถึงการส ารวจท่ีมีการแบ่งปันกบัสมาคมอุตสาหกรรมอนั
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เป็นส่วนหน่ึงในการปรึกษาหารือเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานท่ีดี คณะท างานโครงการระบุวา่
กรอบการติดตามและประเมินผลน้ีถูกออกแบบมาใหส้ามารถปรับแกไ้ดเ้ร่ือยๆ 
 

การหารือในท่ีประชุม:  

 ผูอ้  านวยการพฒันา พนัธุฟัก จากส านกัประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวงแรงงาน 

แสดงความกงัวลเก่ียวกบัการเลือกตวัช้ีวดัเน่ืองจากขอ้มูลบางอยา่งอาจยุง่ยากซบัซอ้นมากเกินไปท่ี

จะเก็บรวบรวมและจะส่งผลกระทบต่อผลโดยรวมของโครงการในท่ีสุดเธอเสนอใหมี้การ

ปรึกษาหารือเก่ียวกบักรอบการติดตามและประเมินผลเพื่อพิจารณาตวัช้ีวดัและระบุหาแหล่งขอ้มูล

ท่ีเป็นไปได ้

 

  ส าหรับตวัช้ีวดั 1.4.1 ท่ีเก่ียวกบัจ านวนแรงงานขา้มชาติท่ีมีสถานะถูกกฎหมาย เครือข่ายองคก์รดา้น

ประชากรขา้มชาติขอค าอธิบายวา่มีความส าคญัเก่ียวขอ้งอยา่งไรกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ ศูนย์

บญัชาการแกไ้ขปัญหาการท าการประมงผดิกฎหมายแสดงความกงัวลวา่ตวัช้ีวดัน้ีอาจมีความหมาย

โดยนยัวา่รัฐบาลใหก้ารรับรองการยา้ยถ่ินโดยผิดกฎหมายเน่ืองจากแรงงานขา้มชาติทั้งหมดไม่ควร

เขา้ประเทศมาโดยผดิกฎหมายตั้งแต่ตน้ เครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติตอบต่อประเด็นน้ีวา่

วตัถุประสงคคื์อการช่วยเหลือใหแ้รงงานผดิกฎหมายไดมี้สถานะท่ีถูกกฎหมาย สมาคมการประมง

นอกน่านน ้าไทยแสดงความเห็นวา่ในความเป็นจริงเจา้ของเรือประมงตอ้งการแรงงานอยา่งมาก

เน่ืองจากแรงงานจ านวนมากท่ีมาท างานบนเรือประมงมกัขอเบิกค่าแรงล่วงหนา้แลว้ก็หนีไป 

รัฐบาลเมียนมาควรมีบทบาทส าคญัในการดูแลอ านวยความสะดวกใหแ้รงงานเขา้ประเทศมาโดย

อาศยักระบวนการตามบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) แต่เป็นเร่ืองยากมาก 

 

 ส าหรับตวัช้ีวดั 3.1.1 ท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งองคก์รท่ีประกอบดว้ยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายมา

ก ากบัดูแลแผนการแนวปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานท่ีดี และตวัช้ีวดั 3.2.1 เก่ียวกบัระดบัของการท่ี

หลกัการของแนวปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานท่ีดีสะทอ้นอยูใ่นการปฏิบติัดา้นต่างๆ เครือข่ายองคก์ร

ดา้นประชากรขา้มชาติขอค าช้ีแจงเก่ียวกบัองคป์ระกอบและการจดัตั้งองคก์รดงักล่าวเพื่อมาก ากบั

ดูแลแนวปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานท่ีดีและวา่แนวปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานท่ีดีจะสะทอ้นอยูใ่นแนว

ปฏิบติัต่างๆ อยา่งไร โดยรวมแลว้ เครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติแสดงความกงัวลวา่การ

แปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยอาจท าใหเ้กิดความสับสน 
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  ส าหรับตวัช้ีวดั 4.1.1 เก่ียวกบัจ านวนการส่งต่อกรณีระหวา่งผูใ้หบ้ริการภายใตก้ารสนบัสนุน

โครงการของไอแอลโอ และตวัช้ีวดั 4.1.2 เก่ียวกบัจ านวนสหภาพและองคก์รแรงงานท่ีปฏิบติังาน

อยู ่ เครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติถามวา่ตวัช้ีวดัเหล่าน้ีครอบคลุมองคก์รประชาสังคม

ทั้งหมดหรือเฉพาะท่ีท างานกบัโครงการโดยตรง 

 

  ประธานร่วมจากกระทรวงแรงงานเห็นดว้ยวา่ควรสร้างความชดัเจนเก่ียวกบัตวัช้ีวดัต่างๆ 

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมเห็นพอ้งท่ีจะเล่ือนการใหค้วามเห็นชอบต่อกรอบการติดตามและประเมินผลฉบบั

แกไ้ขออกไปก่อนจนกวา่จะมีการปรึกษาหารือเก่ียวกบัตวัช้ีวดัและไดข้อ้มูลจากการวิจยัขอ้มูลพื้นฐานท่ี

ก าลงัจะด าเนินการเสียก่อน  ซ่ึงคาดวา่จะเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน 2560 

 

4.2 ก าหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการคร้ังต่อไป (ประธานร่วม) 

ประธานร่วมจากกระทรวงแรงงานเสนอใหมี้การประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการคร้ังท่ี 4 ในวนัท่ี 

4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ซ่ึงท่ีประชุมรับทราบ/เห็นพอ้ง 

 

วาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ (หากมี) 

- ไม่มี 
 

วาระที ่6 กล่าวปิด (ประธานร่วม) 

ประธานร่วมจากกระทรวงแรงงานปิดการประชุมดว้ยการขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมและสนบัสนุนใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
ต่างๆ ทั้งหมดท างานร่วมกนัโดยเคารพลกัษณะความเป็นไตรภาคีของโครงการ 
 
ประธานร่วมจากสหภาพยุโรปก็แสดงความขอบคุณและสรุปประเด็นหารือหลกัๆ ความคืบหนา้โดยรวม
ภายใตว้ตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ และมติของท่ีประชุม 
 
 
 



 

13 
 

Appendix 1: รายช่ือผูเ้ขา้ประชุม 
Registration  

No. Title Name Position Organization 

    

1 M.L.  Puntrik Smiti Permanent Secretary Ministry of Labour  

2 Ms Sureeporn Tuppasoot Senior Labour Specialist International Cooperation Bureau, 
Permanent Secretary Office, Ministry of 
Labour 

3 Ms Phornicha Whang A Kad Foreign Relations Officer International Cooperation Bureau, 
Permanent Secretary Office, Ministry of 
Labour 

4 Mr Natapanu Nopakun Director, Social Division, 
Department of 
International 
Organizations 

Ministry of Foreign Affairs  

5 Ms  Kulkaew Kowattawaranon Third Secretary Ministry of Foreign Affairs  

6 Mrs Patana Bhandhufalck Director of International 
Cooperation Bureau 

International Cooperation Bureau, 
Permanent Secretary Office, Ministry of 
Labour 

7 Ms Piengpap 
Wichayachamnankul 

Advisor to Permanent 
Secretary 

Ministry of Labour 

8 Ms Umaporn Wesunfnoen  
Labour Protection Division 

Department of Labour Protection and 
Welfare, Ministry of Labour 

9 Mrs Phanwalai Sriwaro Fishery Biologist, 
Practitioner Level 

Department of Fisheries (DOF) 
Ministry of Agriculture and Coporate 

10 Ms Nawarat Boonpiam Labour Specialist, Senior 
Professional Level 

Social Security Office 
Ministry of Labour  

11 Mr CAPT Dulyawat Chaowdee Deputy Director Naval Operations Department,  
Command Center for Combatting Illegal 
Fishing (CCCIF), Royal Thai Navy 
Headquarters 

12 Mr CAPT Rakop Teewaprateep Deputy Director Naval Operations Department, 
Command Center for Combatting Illegal 
Fishing (CCCIF), Royal Thai Navy 
Headquarters,  

13 Dr Pongthiti Pongsilamanee  Vice General Secretary for 
Education  

State Enterprise Workers' Relations (SERC)    

14 Ms Apinya Tajit Deputy Director Stella Maris Seafarers' centre Sriracha 

15 Ms Napasorn Tajit Operational Manager Stella Maris Seafarers' centre Sriracha 

16 Mr Thammarat Musiglad   Assistant General 
Secretary 

Thai Trade Union Congress (TTUC)  
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17 Mr Attapan Masrungson Secretary Genaral Thai Tuna Industry Association (TTIA) 

18 Mr Vorapon Patananukit Officer on Labour Thai Tuna Industry Association (TTIA) 

19 Mr Mr Adisorn Kerdmongkol    Migrant Working Group (MWG) 

20 Ms Preeda Thongchumnum   Migrant Working Group (MWG) 

21 Ms Rattana Chusree Trade and Technical 
Officer  

Thai Food Processors' Association (TFPA) 

22 Mr Pornpoj Ngamwiriyathum Manager The Thai Overseas Fisheries Association 
(TOFA) 

23 Mr Kornchai 
Kaewmahawong 

Director of Special Project Employers' Confederation of 
Thailand (ECOT) 

24 Ms  Angkana Homhual Social Worker, 
Professional Level 

Ministry of Social Development and Human 
Security  

25 Mrs Wilaiwan Koykaewpring Director of International 
Labour Standards Group 

Ministry of Labour 
Dindang, Bangkok, Thailand 

26 Mr Sompop Salabut   Ministry of Labour 
Dindang, Bangkok, Thailand 

27 Ms Papinya Thongsomjit   Ministry of Labour 
Dindang, Bangkok, Thailand 

28 Ms Puriyaran Promsaka Public Relations Officer Ministry of Labour 
Dindang, Bangkok, Thailand 

29 Mr Sawee Thongsawang   Marine Department 

Observer 

30 Ms Ussarin Kaewpradap  International Affairs 
Coordinator 

State Enterprise Workers' Relations (SERC)    

31 Mr Aung Kyaw Vice President of the 
Migrant Worker Rights 
Network (MWRN) 

State Enterprise Workers' Relations (SERC)    

32 Ms Suchada Chuenchuwit Marketing and Sales 
Devision Manager 

Seafresh Industry PLC. 

Donor  

33 Ms Ana Maria Pena Segura  Attache (Cooperation) European Union Delegation to Thailand 

34 Ms Kakkanang Ghettalae Political Officer, Political, 
Press and Information 
Section 

European Union Delegation to Thailand 
 

International Labour Organization (ILO) 

35 Mr  Jason Judd Senior Technical 
Officer/Project 
Coordinator 

Combating Unacceptable Forms of Work in 
the Thai Fishing and Seafood Industry 

36 Ms  Kuanruthai Siripatthanakosol National Project 
Coordinator  

TRIANGLE and Combating Unacceptable 
Forms of Work in the Thai Fishing and 
Seafood Industry Projects 
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37 Ms Supavadee Chotikajan National Project 
Coordinator  

Combating Unacceptable Forms of Work in 
the Thai Fishing and Seafood Industry 
Projects 

Others 

38 Ms Naphapen Sa Press Radio Thailand 

39 Ms Penchan Charoensuthipan Press Bangkok post 

 


