ร่ างรายงานโครงการต่ อต้ านรู ปแบบการทางานทีไ่ ม่ เป็ นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
ไทยหรือโครงการ “สิ ทธิบนเรือจนถึงฝั่ง”
การประชุ มคณะกรรมการอานวยการโครงการครั้งที่ 3
20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์ เกต ห้ องบอลรู ม-ซี
วาระที่ 1 กล่าวต้ อนรับ
มล.ปุณฑริ ก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมการประชุม การประชุมคณะกรรมการ
อานวยการโครงการครั้งที่ 2 มีข้ ึนเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีตวั แทนเข้าร่ วมอย่างพร้อมเพรี ยงจาก
รัฐบาล สมาคมอุตสาหกรรม องค์กรประชาสังคม คณะผูแ้ ทนสหภาพยุโรปประจาประเทศไทยและไอแอล
โอ การประชุมครั้งนั้นให้ความเห็นชอบต่อขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะทางานและการคัดเลือกสานักงาน
ในพื้นที่ วัตถุประสงค์หลักของการประชุมในวันนี้คือการติดตามความคืบหน้าภายในช่วงเวลาสามเดือนที่
ผ่านมา
คุณลุยซา ราเกอร์ อุปทูตของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจาประเทศไทยแสดงความยินดีกบั ความคืบหน้า
ในวัตถุประสงค์ที่ 1 ในการวิเคราะห์ช่องว่างสาหรับพิธีสารฉบับที่ 29 และอนุสัญญาฉบับที่ 188 และความ
พยายามที่มีอย่างต่อเนื่ องที่จะให้สัตยาบันต่อข้อตกลงต่างๆ ในปี พ.ศ. 2560 ตลอดจนยินดีกบั ความพยายาม
ของรัฐบาลไทยที่จะให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 สาหรับวัตถุประสงค์ที่ 2 คณะผูแ้ ทนฯ พอใจ
ที่รัฐบาลวางแผนที่จะเพิ่มจานวนผูต้ รวจแรงงานเป็ น 1,500 คนและเพิ่มจานวนล่ามแปลภาษาสาหรับการ
ตรวจแรงงานด้วย สาหรับวัตถุประสงค์ที่ 3 มาตรฐานการใช้แรงงานที่ดี (GLP standards) เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดี
และเล็งเห็นถึงความพยายามที่จะมีการทบทวนมาตรฐานการใช้แรงงานที่ดี สาหรับวัตถุประสงค์ที่ 4 คณะ
ผูแ้ ทนฯ เฝ้ ารอคอยการดาเนิ นกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ สุ ดท้าย คณะผูแ้ ทนฯ ขอขอบคุณกระทรวงแรงงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาหรับการมีส่วนร่ วมในโครงการ คณะผูแ้ ทนฯ ยังคงหวังการมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขัน
จากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในช่วงเวลาอันใกล้น้ ี
วาระที่ 2 สรุ ปการประชุ มคณะกรรมการอานวยการโครงการครั้งที่ 2 และการรับรองรายงานการประชุ ม
ประธานร่ วมจากกระทรวงแรงงานเชิ ญนางพัฒนา พันธุฟัก ผู้อานวยการสานักประสานความร่ วมมือระหว่ าง
ประเทศในฐานะกองเลขาธิการได้ทาการสรุ ปประเด็นสาคัญของการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
โครงการครั้งที่ 2 เธอระบุวา่ การประชุมครั้งที่ 2 ได้รับรองขอบเขตการทางาน(TOR) ของคณะทางานที่ 1 และ
2 ที่ประชุมยังรับรองการคัดเลือกจังหวัดพังงาเป็ นที่ต้ งั สานักงานในพื้นที่และเลือกจังหวัดชุมพรเป็ นหนึ่งใน
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พื้นที่หลัก (จากอีกตัวเลือกหนึ่งคือประจวบคีรีขนั ธ์)ให้ความเห็นชอบในหลักการสาหรับกรอบการติดตาม
และประเมินผล แต่ก็มอบหมายให้ไอแอลโอไปจัดทากรอบดังกล่าวให้แล้วเสร็ จและส่ งมอบเป็ นเอกสาร
ให้กบั ประธานร่ วมภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการอานวยการ
โครงการ ให้การเห็นชอบในหลักการสาหรับแผนงานที่เสนอสาหรับปี พ.ศ. 2559 – 2560 ที่ประชุมรับทราบ
เกี่ยวกับคาอธิ บายสรุ ปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการที่จะมีการพิจารณาใน
การประชุมครั้งถัดไป ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบต่างๆ และสัดส่ วนเทียบกับงบประมาณ
ทั้งหมด
ประธานร่ วมจากกระทรวงแรงงานเชิ ญคุณนิลิม บารั วอาห์ ว่ าที่ผ้ อู านวยการประจาประเทศของไอแอลโอก
ล่าว เขาเสริ มว่ามีความคืบหน้าที่สาคัญในวัตถุประสงค์ท้ งั สี่ ขอ้ โดยเฉพาะจากการที่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมา
ร่ วมกันวางแผนกิจกรรมสาหรับไตรมาสถัดไป
ไอแอลโอยินดีเปิ ดรับข้อเสนอจากองค์กรประชาสังคม/
สหภาพแรงงานเกี่ยวกับกิจกรรมในระดับพื้นที่ ในส่ วนของการจัดหาแรงงาน ค่าธรรมเนียมในการจัดหางาน
ควรเป็ น 0% ไอแอลโอพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดาเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการ
จัดหางานที่เป็ นธรรมและจัดการประชุมไตรภาคีให้ผเู้ ชี่ยวชาญได้ปรึ กษาหารื อ อนุสัญญาไอแอลโอฉบับที่
181 มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการจัดหางานและจ้างงานที่เป็ นธรรม เขากล่าวถึงตัวชี้วดั ของเป้ าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติที่อยูใ่ นสัญญาควรสามารถยกเลิกการจ้างงานของตนได้ตาม
ต้องการ ในการประชุมเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 16 ที่บาหลีในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมให้ความสาคัญ
กับการจัดหางานที่เป็ นธรรมและตกลงที่จะดาเนินขั้นตอนที่จะนาไปสู่ การมีเสรี ภาพในการเคลื่อนย้าย
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) เสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
โครงการครั้งที่ 2 เพื่อให้ชดั เจนว่าสมาคมฯ ได้ส่งเสริ มให้สมาชิกจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการระดับ
โรงงานที่ประกอบด้วยแรงงานข้ามชาติ สมาคมฯ สนับสนุนแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี (GLP) และยินดี
พูดคุยหารื อเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ไอแอลโอจะทาการปรับแก้บนั ทึกรายงานการประชุมตาม
ความเห็นของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และแจกจ่ายให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 3 แจ้ งเพือ่ ทราบ
3.1 รายงานความคืบหน้ าของคณะทางานที่ 1 และ 2 (ประธานร่ วมคณะทางาน)
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ประธานร่ วมจากสหภาพยุโรปกล่าวว่าคณะทางานที่ 1 (วัตถุประสงค์ไม่ได้มีการประชุ มก่อนการประชุมครั้ง
นี้และเชิญนางพัฒนา พันธุ ฟัก ผูอ้ านวยการสานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ ให้รายงานความ
คืบหน้าและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้วตั ถุประสงค์ที่ 1 เธอรายงานว่ามีการจัดพูดคุยหารื อและการจัดสนทนา
กลุ่มหลายครั้งเพื่อทาการวิเคราะห์ช่องว่างของพิธีสารฉบับที่ 29 และอนุสัญญาฉบับที่ 188 ในเดือนมกราคม
คณะทางานที่ 1 จะมีการประชุมพร้อมกับการตรวจสอบยืนยันผลการวิเคราะห์ช่องว่างสาหรับพิธีสารฉบับที่
29 ในทานองเดียวกัน การวิเคราะห์ช่องว่างสาหรับอนุสัญญาฉบับที่ 188 จะแล้วเสร็ จในปลายเดือนธันวาคม/
ต้นมกราคม และจะมีการประชุมตรวจสอบยืนยันในเดือนมกราคม/กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ดร. พงศ์ ฐิติ พงศ์ ศิลามณี จากสมาพันธ์ แรงงานรั ฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) รายงานภายใต้วตั ถุประสงค์ที่ 4
ดร. พงศ์ ฐิติแจ้งต่อที่ประชุมว่าสรส.ได้ยนื่ ข้อเสนอโครงการสนับสนุนการจัดตั้งแรงงานในชลบุรีและสงขลา
ให้ไอแอลโอพิจารณา สรส.เลือกสองจังหวัดนี้เนื่ องจากว่ามีเครื อข่ายสหภาพแรงงานอยูแ่ ล้วและสามารถเริ่ ม
ดาเนินการได้ในปลายเดือนมกราคม/กุมภาพันธ์ขอ้ เสนอโครงการให้ความสาคัญกับองค์กรแรงงานเป็ นด้าน
หลัก รวมถึงการผลักดันแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี สภาพการทางานที่ดีและการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้
สนับสนุนองค์กรของแรงงานก่อนหน้านี้สรส.และเครื อข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ได้จดั การ
ประชุมกับองค์กรประชาสังคมเพื่อประสานงานในพื้นที่ เขาเสริ มว่าสรส.และเครื อข่ายเพื่อสิ ทธิ แรงงานข้าม
ชาติ (MWRN)ได้จดั งานวันแรงงานข้ามชาติสากลเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่สมุทรสาครและสงขลา โดยได้รับ
ความร่ วมมือจากกระทรวงแรงงานในการมาพูดเรื่ องสิ ทธิ แรงงานและนโยบายสาหรับแรงงานข้ามชาติมีผมู้ า
เข้าร่ วมงานกว่า 400 คนในแต่ละจังหวัด
คณะทางานโครงการของไอแอลโอในนามของประธานร่ วมทั้งสองของคณะทางานที่ 2 รายงานเกี่ยวกับการ
ประชุมในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ของคณะทางานที่ 2 ที่ดูแลรับผิดชอบวัตถุประสงค์ที่ 2 ว่าด้วยการบังคับ
ใช้กฎหมายและวัตถุประสงค์ที่ 3 ว่าด้วยแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี ภายใต้วตั ถุประสงค์ที่ 2 คณะทางานที่ 2
ได้หารื อกันอย่างมากในเรื่ องการสร้างเสริ มศักยภาพของผูต้ รวจแรงงาน
พิจารณาปั ญหาข้อท้าทายด้าน
ศักยภาพอย่างเช่น การออกคาสั่ง ศักยภาพของเจ้าหน้าที่และข้อจากัดเรื่ องล่าม ภายใต้วตั ถุประสงค์ที่ 3
คณะทางานที่ 2 ได้ประชุมเมื่อสิ้ นสุ ดการปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีกบั ฝ่ ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ผเู ้ ข้าร่ วมเห็นตรงกันในหลักการว่าแผนการแนวปฏิบตั ิดา้ นการใช้แรงงานที่ดี
ควรได้รับการผลักดันอย่างจริ งจังมากขึ้นและทาให้น่าเชื่อถือมากขึ้น ข้อเสนอปรับแก้มาตรฐานแนวปฏิบตั ิ
ด้านการใช้แรงงานที่ดีจะได้รับการนาเสนอในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และจากนั้นก็จะมีการ
ปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิดา้ นการใช้แรงงานที่ดีรอบที่สองในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 อนุสัญญาฉบับ
ที่ 188 ว่าด้วยการทางานในภาคประมงก็ได้รับการหารื อกันอย่างละเอียด รวมถึงการใช้มาตรฐานต่างๆ กับ
แรงงาน กัปตันเรื อ เจ้าของเรื อและเรื อ และเรื่ องการใช้บทบัญญัติ ‘ยืดหยุน่ ’ ของอนุสัญญาต่างๆ ใน
กระบวนการให้สัตยาบันของไทย
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มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของคณะทางานทั้งสองคณะและรับทราบว่าทั้งสองคณะจะมี
การประชุมอีกครั้งก่อนการประชุมคณะกรรมการอานวยการโครงการครั้งถัดไป
3.2 รายงานความคืบหน้ าเกีย่ วกับกิจกรรมโครงการ (เจ้ าหน้ าทีโ่ ครงการของไอแอลโอ)
ประธานร่ วมจากกระทรวงแรงงานเชิ ญคณะทางานโครงการของไอแอลโอให้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆ ทั้งที่ผา่ นไปแล้วและกาลังจะมีข้ ึนภายใต้วตั ถุประสงค์แต่ละข้อ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ทาไปแล้ ว
1
(1.1) กรอบภาระงาน (TOR) ของการวิจยั
ข้อมูลพื้นฐาน และการสารวจอุตสาหกรรม
เรื่ องแนวปฏิบตั ิดา้ นการใช้แรงงานที่ดี
(1.2) จัดการประชุมไตรภาคีเพื่อ
ปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับพิธีสารฉบับที่ 29 และ
อนุสัญญาฉบับที่ 188 จานวนสิ บครั้งและ
ยืน่ ร่ างการวิเคราะห์ช่องว่างของพิธีสาร
ฉบับที่ 29 ให้กบั รัฐบาล
(1.3)
สนับสนุนการพัฒนาแผนปฏิบตั ิการ
ร่ วมกับกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน/ศูนย์บญั ชาการแก้ไขปั ญหาการทา
การประมงผิดกฎหมาย/กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
และการลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื อ
เข้า-ออก(PIPO)
2
(2.1)
พิจารณาปั ญหาที่เป็ นอุปสรรคต่อการตรวจ
แรงงานและการประเมินอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และประชุมคณะทางานที่ 2
(2.2) ทบทวนและปรับแก้เอกสารฝึ กอบรม
การตรวจแรงงาน
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กิจกรรมที่จะมีขึน้
(1.1) ออกแบบ/ทบทวนแก้ไขเครื่ องมือวิจยั
ข้อมูลพื้นฐาน
(1.2) ยืน่ ร่ างการวิเคราะห์ช่องว่างให้กบั
รัฐบาล จัดประชุมตรวจสอบยืนยันผล
สาหรับพิธีสารฉบับที่ 29 และอนุสัญญา
ฉบับที่ 188 และให้การสนับสนุนทาง
วิชาการแก่คณะกรรมการร่ าง
(1.3) สนับสนุนการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการใน
กระบวนการวางแผน

(2.1) จัดทาแผนตรวจแรงงานอย่าง
ครอบคลุมรอบด้าน
(2.2) ทบทวนและปรับแก้เอกสารฝึ กอบรม
การตรวจแรงงานและวางแผนฝึ กอบรม
และจัดฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ 120 คนใน 22
จังหวัด
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(2.3) สนับสนุนการประสานงานระหว่าง
กระทรวง
(3.1) สนับสนุนการประสานงาน
(3.1) ฐานข้อมูลของผูเ้ ข้าร่ วมแนว
คณะทางานด้านแนวปฏิบตั ิดา้ นการใช้
ปฏิบตั ิการใช้แรงงานที่ดี
แรงงานที่ดี และจัดทาจดหมายข่าวรายไตร (3.2) ปรับแก้มาตรฐานและแผนการแนว
มาสฉบับแรก
ปฏิบตั ิการใช้แรงงานที่ดีให้ทนั สมัย และ
(3.2) ทบทวนมาตรฐานและแผนการแนว จัดประชุมปรึ กษาหารื อรอบสุ ดท้ายใน
ปฏิบตั ิดา้ นการใช้แรงงานที่ดี ประชุม
เดือนมีนาคม
คณะทางานที่ 2
(3.4) สร้างการมีส่วนร่ วมของผูซ้ ้ื อ
(3.4) สนับสนุนส่ งเสริ มเครื อข่ายเชื่อมโยง
ด้านแนวปฏิบตั ิดา้ นการใช้แรงงานที่ดีและ
สร้างการมีส่วนร่ วมของกลุ่มผูซ้ ้ื อ
(4.1) ทาแผนที่จุดบริ การแรงงานข้ามชาติ (4.1) ประชุมวางแผนกับสหภาพและ
แล้วเสร็ จและหาภาคีในแต่ละจังหวัด
องค์กรประชาสังคม
(4.2) สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรแรงงาน
(4.3) เอื้ออานวยการให้บริ การทาง
การศึกษา
(4.4) สนับสนุนความร่ วมมือและการ
สนทนาแลกเปลี่ยนของสหภาพ/องค์กร
ประชาสังคม

ภายใต้วตั ถุประสงค์ที่ 2 ไอแอลโอนาเสนอข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจแรงงานหลังจากไปเยีย่ มชม
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื อเข้า-ออกที่สงขลา มหาชัย และระยอง ร่ วมกับกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
และศูนย์บญั ชาการแก้ไขปั ญหาการทาการประมงผิดกฏหมาย/ทหารเรื อ เช่น ความจาเป็ นที่จะต้องมีการ
สัมภาษณ์แรงงานอย่างเป็ นการส่ วนตัวหลายครั้งในภาษาของแรงงาน ความจาเป็ นที่จะต้องมีการตรวจสอบ
ทานข้อมูลและปากคาจากคนงานเทียบกับจากฝ่ ายบริ หาร การประสานงานการเยีย่ มตรวจแรงงาน และการมี
ส่ วนร่ วมขององค์กรประชาสังคม/สหภาพเพื่อให้มีการแจ้งปั ญหาได้ดีข้ ึน
การหารื อในที่ประชุมใหญ่ ภายใต้ วตั ถุประสงค์ แต่ ละข้ อ:
วัตถุประสงค์ ที่ 1: กรอบทางกฎหมาย นโยบาย และการกากับดูแล
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นางพัฒนา พันธุฟัก จากสานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศขอให้มีการอธิ บายเกี่ยวกับการ
พัฒนาการวิจยั ข้อมูลพื้นฐานและการสนับสนุนการจัดทาแผนปฏิบตั ิการร่ วมกับกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน/ศูนย์บญั ชาการแก้ไขปั ญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย/กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เธอเสนอให้ปรับปรุ งการประสานงานกับสานักประสานงานความ
ร่ วมมือโดยขอให้แจ้งล่วงหน้าเรื่ องการเยีย่ มชมในพื้นที่ครั้งต่อไป
 คุณนิลิม บารัวอาห์ จากไอแอลโอ ขอรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับข้อค้นพบหลักของการวิเคราะห์
ช่องว่างพิธีสารฉบับที่ 29 คณะทางานโครงการของไอแอลโออธิ บายว่าช่องว่างและปั ญหาหลัก
เกี่ยวข้องกับการไม่มีบทบัญญัติวา่ ด้วยการใช้แรงงานบังคับเป็ นการเฉพาะในกฎหมายไทยทาให้เกิด
ปั ญหาเรื่ องเขตอานาจในกรณี การใช้แรงงานบังคับ และปั ญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
รัฐ ผลการวิเคราะห์ช่องว่างถูกเสนอต่อรัฐบาลไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อการพิจารณา
และหารื อกันภายในเกี่ยวกับการให้สัตยาบันพิธีสาร สาหรับช่องว่างของอนุสัญญาฉบับที่ 188 มี
มากกว่า เช่น ปั ญหาการประสานงานและการบังคับใช้เนื่องจากมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งเกี่ยวข้อง
กับการดูแลมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับการประมงและความปลอดภัยและสุ ขภาพของแรงงาน กรอบ
ภาระงาน (TOR) สาหรับการวิจยั ข้อมูลพื้นฐานถูกพัฒนาขึ้นจากกรอบการติดตามและประเมินผล
และขณะนี้คณะทางานโครงการของไอแอลโอกาลังอยูใ่ นระหว่างการคัดเลือกคณะวิจยั ภายนอก
คณะทางานโครงการยืนยันว่าการพัฒนาเครื่ องมือวิจยั จะเริ่ มในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จะมีการ
หารื อแลกเปลี่ยนกับภาคีโครงการด้วย
 ประธานร่ วมจากกระทรวงแรงงานเน้นย้าว่าลักษณะไตรภาคีของโครงการนี้จาเป็ นต้องมีการ
ปรึ กษาหารื อ และกระทรวงแรงงานต้องการรับทราบความเป็ นไปต่างๆ เพื่อให้โครงการสามารถ
เดินหน้าไปด้วยกันได้
วัตถุประสงค์ ที่ 2: การบังคับใช้ /การตรวจแรงงานในภาคประมงและอาหารทะเล
 สมาคมการประมงนอกน่านน้ าไทย (TOFA) แสดงความเห็นว่ามาตรการตรวจแรงงานที่ศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรื อเข้า-ออกได้สร้างแรงกดดันต่อเจ้าของเรื อประมงเป็ นอย่างมากให้ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานใหม่ๆ เขาแสดงความเห็นว่าบทบาทของผูต้ รวจแรงงานคือการจับกุมผูก้ ระทาความผิด
เรื่ องที่สาคัญไม่แพ้กนั คือ การให้การศึกษาแก่เจ้าของเรื อประมงให้เข้าใจมาตรฐานที่ตอ้ งปฏิบตั ิและ
การกาหนดตัวชี้วดั เฉพาะเจาะจงให้พวกเขาปฏิบตั ิตาม น่านน้ าไทยเป็ นระบบนิเวศน์ที่มีพนั ธุ์ของ
สิ่ งมีชีวติ หลากหลายซึ่งต่างจากสหภาพยุโรป และดังนั้นจึงควรใช้มาตรฐานที่ต่างกันที่เหมาะกับ
6

บริ บทของไทย เขายังยืนยันกับคณะกรรมการอานวยการโครงการด้วยว่าขณะนี้เจ้าของเรื อประมง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงานทุกอย่างเนื่องจากมีโทษปรับที่รุนแรง
 ประธานร่ วมจากกระทรวงแรงงานเสริ มว่าหน่วยงานรัฐจาเป็ นต้องได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ
เพื่อให้ปฏิบตั ิได้ตามมาตรฐานสากลที่กาหนดขอบเขตและศักยภาพของการบังคับใช้กฎหมาย
แรงงาน กระทรวงแรงงานต้องการให้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็ นจริ งเพื่อจะได้
สามารถปรับปรุ งมาตรฐานให้ดีข้ ึน เช่น เรื่ องบัญชีการจ้างแรงงาน กระทรวงแรงงานยินดีรับฟัง
ความเห็นต่างๆ เพื่อจะได้หาทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
 ศูนย์บญั ชาการแก้ไขปั ญหาการทาการประมงผิดกฎหมายอธิ บายว่ากรมเจ้าท่าได้กาหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยในทะเลโดยอาศัยบรรทัดฐานและแนวปฏิบตั ิที่ดีระหว่างประเทศ
และใช้กบั
เรื อประมงที่มีศกั ยภาพพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามมาตรฐานได้
เขาชี้แจงว่าการตรวจแรงงานที่ศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรื อเข้า-ออกเป็ นส่ วนหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายและเพื่อดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและข้อบังคับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ได้มีหน้าที่หลักในการจับกุมผูก้ ระทาความผิด
 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยอธิ บายว่าเวลามีการตรวจแรงงานโดยหน่วยงานต่างๆ เจ้าของเรื อบาง
ทีก็ถูกปฏิบตั ิเหมือนเป็ นอาชญากร การตรวจแรงงานควรจะมีการดาเนิ นการด้วยท่าทีที่เป็ นบวก
มากกว่านี้ เธอเน้นว่าทุกคนเป็ นส่ วนหนึ่งของ “ทีมประเทศไทย” และควรร่ วมมือกันอย่างใกล้ชิด
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
 คุณนิลิม บารัวอาห์ จากไอแอลโอ อธิ บายว่าเขาได้เข้าร่ วมในการฝึ กอบรมของ UN-ACT ที่จดั ให้กบั
ผูต้ รวจแรงงานภายใต้กฎหมายปราบปรามการค้ามนุษย์ และได้สังเกตการณ์การประชุมคณะทางาน
ของอินโดนีเซี ยในการแก้ไขปั ญหาการทาประมงที่ผดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(IUU) การประชุมดังกล่าวได้เชิญทั้งประเทศต้นทางและปลายทางมาร่ วมกันแก้ไขปั ญหา
 ประธานร่ วมจากกระทรวงแรงงานเสริ มว่านโยบายส่ วนใหญ่มุ่งเน้นที่การกระทาผิดของนายจ้าง
มากกว่าลูกจ้าง
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วัตถุประสงค์ ที่ 3: การปฏิ บัติตามหลักการขัน้ พืน้ ฐานและสิ ทธิ ในการทางาน
 สมาคมการประมงนอกน่านน้ าไทยแสดงความเห็นว่าแรงงานจาเป็ นต้องเข้าใจสิ ทธิ แรงงานของตนเอง
เช่น จานวนชัว่ โมงการทางาน ระยะเวลาการพักผ่อน และค่าแรง เจ้าของเรื อจาต้องอาศัยแรงงานในการ
ทางานและโชคไม่ดีที่บางครั้งแรงงานก็หลบหนีไปหลังจากรับค่าแรงล่วงหน้าไปแล้ว
 สเตลลา มาริ ส เสนอว่าแรงงานควรได้รับการฝึ กอบรมก่อนออกจากประเทศของตน สเตลลา มาริ ส
จะจัดตั้งศูนย์บริ การขึ้นมาสามแห่งและยินดีจะรับข้อมูลจากเจ้าของเรื อเกี่ยวกับสิ ทธิ ที่พวกเขาจัด
ให้กบั แรงงานและเรื่ องสภาพการทางานบนเรื อ สเตลลา มาริ ส กาลังร่ วมมือประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
จัดหลักสู ตรการฝึ กอบรมให้แรงงานข้ามชาติก่อนออกเดินทางและยินดีอานวยความสะดวกให้
ความรู ้กบั แรงงานต่อไป
 ประธานร่ วมจากกระทรวงแรงงานอธิ บายว่าแนวปฏิบตั ิดา้ นการใช้แรงงานที่ดีเป็ นข้อริ เริ่ มให้
ผูป้ ระกอบการจัดทาโครงการตามความสมัครใจ โดยกระทรวงแรงงานได้มีส่วนช่วยสนับสนุนด้าน
การฝึ กอบรมเพื่อให้ผปู้ ระกอบการดาเนินการตามความสมัตรใจ
 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเสนอว่าผูซ้ ้ื อควรจะได้ทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิดา้ นการใช้แรงงานที่
ดีเนื่ องจากไม่มีการออกใบรับรอง และเสนอให้จดั ตั้งกลุ่มผูซ้ ้ื ออ้างอิง (Buyer Reference Group)
ใหม่เพื่อดาเนินการส่ งเสริ มแนวปฏิบตั ิดา้ นการใช้แรงงานที่ดีกบั พวกเขาต่อไป
วัตถุประสงค์ 4: สนับสนุนบริ การให้ ความช่ วยเหลือสาหรั บแรงงานและเหยื่อของการละเมิดแรงงาน
 สมาชิกเครื อข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Solidarity Center) เสนอให้โครงการพิจารณาการ
สื่ อสารข้ามพรมแดนเป็ นส่ วนหนึ่งของมาตรการป้ องกัน
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ภายใต้วตั ถุประสงค์แต่ละข้อ
3.3 ยุทธศาสตร์ การสื่ อสารของโครงการ (ไอแอลโอ)
ประธานร่ วมจากสหภาพยุโรปเชิญไอแอลโอให้อธิ บายสรุ ปเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การสื่ อสารและการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ คณะทางานโครงการของไอแอลโอนาเสนอเครื่ องมือต่างๆ กลุ่มผูไ้ ด้รับประโยชน์
ที่เป็ นเป้ าหมายของแผนยุทธศาสตร์ สาสน์ที่โครงการนาเสนอ และตัวอย่างกิจกรรมการสื่ อสาร เช่น เอกสาร
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ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอีเล็กโทรนิกส์ การแถลงข่าวและการจัดกิจกรรม การสื่ อสารเชิงยุทธศาสตร์
และการเผยแพร่ แบบอย่างของแนวปฏิบตั ิที่ดี
การหารื อในที่ประชุม:
 ประธานร่ วมจากกระทรวงแรงงานระบุวา่ ตราสัญลักษณ์ของกระทรวงแรงงานไม่ปรากฏบน
เอกสารแผ่นพับและแฟ้ ม กระทรวงแรงงานให้ความสาคัญกับโครงการนี้ อย่างจริ งจังและอยากให้
เป็ นที่รับรู ้กนั ว่ากระทรวงมีส่วนร่ วมในโครงการนี้ ดว้ ย
 ประธานร่ วมจากสหภาพยุโรปเสริ มว่าผูไ้ ด้รับประโยชน์ควรรวมถึงผูบ้ ริ โภคทั้งไทยและต่างชาติ
ด้วย
 ประธานร่ วมจากกระทรวงแรงงานเสนอว่าควรเผยแพร่ ข่าวเชิงบวกและโครงการควร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่กาลังดาเนินอยู่
 สรส.เสนอว่าโครงการควรช่วยสร้างทัศนคติดา้ นบวกต่อแรงงานข้ามชาติโดยอาศัยโซเชียลมีเดีย
 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเสนอว่าโครงการควรทางานในระดับจังหวัดและอบต.เพื่อจะได้
เข้าถึงชุมชนเล็กๆ
 เครื อข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติแสดงความเห็นว่าควรมีแผนยุทธศาสตร์ การสื่ อสารแยกกัน
ต่างหากสาหรับกลุ่มเป้ าหมายผูไ้ ด้รับประโยชน์ที่ต่างกัน และสนับสนุนการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการ
สื่ อสาร
 ผูอ้ านวยการพัฒนา พันธุฟัก จากสานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน
แสดงความเห็นว่าการเข้าถึงสื่ อระดับโลกมีความสาคัญไม่แพ้สื่อไทย
 สเตลลา มาริ ส ขอความสนับสนุนจากนายจ้างและสมาคมธุ รกิจ ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการ
ช่วยเหลือการเข้าถึงแรงงานโดยผ่านทางศูนย์ของพวกเขา ในอีกประเด็นหนึ่ง สเตลลา มาริ ส ถามว่า
กระทรวงแรงงานจะสามารถขอให้นายจ้างส่ งเอกสารเกี่ยวกับความหนาแน่นของมวลกระดูกใน
กรณี ที่สงสัยว่ามีลูกจ้างอายุต่ากว่า 18 ปี ได้หรื อไม่
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 สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) ได้จดั ตั้งคณะทางานที่ประกอบด้วยทั้งนายจ้างและ
ลูกจ้าง และจะส่ งเสริ มเผยแพร่ โครงการสิ ทธิ บนเรื อจนถึงฝั่งนี้ภายในคณะทางาน
 สมาชิกเครื อข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Solidarity Center) เสนอให้จดั แลกเปลี่ยนในภาค
ประชาสังคมเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่ดีในการสื่ อสารเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายผูไ้ ด้รับประโยชน์
มติที่ประชุม:
ที่ประชุมรับทราบแผนยุทธศาสตร์การสื่ อสารและประชาสัมพันธ์โครงการซึ่งเป็ นแผนที่
สามารถปรับแก้ได้ตลอดช่วงระยะเวลาดาเนินโครงการ
3.4 รายงานการเงินของโครงการ (ไอแอลโอ)
ประธานร่ วมจากกระทรวงแรงงานเชิ ญไอแอลโอรายงานสถานะการเงินของโครงการ คณะทางานโครงการ
ของไอแอลโอนาเสนอดังนี้:
 งบที่ใช้ไปแล้วทั้งสิ้ น: 420,104 เหรี ยญสหรัฐฯ; 395,737 ยูโร; 14,980,909 บาท
 งบผูกพันทั้งสิ้ น: 385,161 เหรี ยญสหรัฐฯ ; 362,822 ยูโร; 13,734,874 บาท
 งบที่ใช้ไปแล้วและงบผูกพันทั้งหมดคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 18 ของงบทั้งหมดของปี พ.ศ.
2559-2560
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานการเงิน

วาระที่ 4
4.1 กรอบการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (ไอแอลโอ)
ประธานร่ วมจากสหภาพยุโรปเชิญคณะทางานโครงการของไอแอลโอนาเสนอกรอบการติดตามและ
ประเมินผลที่ปรับแก้แล้ว ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการอานวยการโครงการครั้งหลังสุ ด คณะทางาน
โครงการได้ผนวกความเห็นต่างๆ
เข้าไปในกรอบการติดตามและประเมินผลตามที่รับฟังจากผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการอานวยการโครงการและตามความเห็นทางวิชาการจากผูช้ านาญการของไอแอลโอที่
เจนีวาและกรุ งเทพฯ ตัวชี้วดั บางส่ วนได้รับการปรับแก้โดยคานึงถึงข้อจากัดของข้อมูลที่มีอยูแ่ ละโอกาส
จากัดที่จะหาแหล่งข้อมูลใหม่ๆ ช่องว่างด้านข้อมูลที่ยงั มีอยูต่ ามที่ระบุในกรอบการติดตามและประเมินผลจะ
ถูกอุดโดยผลที่จะได้จากการวิจยั ข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงการสารวจที่มีการแบ่งปั นกับสมาคมอุตสาหกรรมอัน
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เป็ นส่ วนหนึ่งในการปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิดา้ นการใช้แรงงานที่ดี คณะทางานโครงการระบุวา่
กรอบการติดตามและประเมินผลนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับแก้ได้เรื่ อยๆ
การหารื อในที่ประชุม:
 ผูอ้ านวยการพัฒนา พันธุฟัก จากสานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน
แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตัวชี้วดั เนื่ องจากข้อมูลบางอย่างอาจยุง่ ยากซับซ้อนมากเกินไปที่
จะเก็บรวบรวมและจะส่ งผลกระทบต่อผลโดยรวมของโครงการในที่สุดเธอเสนอให้มีการ
ปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับกรอบการติดตามและประเมินผลเพื่อพิจารณาตัวชี้วดั และระบุหาแหล่งข้อมูล
ที่เป็ นไปได้
 สาหรับตัวชี้วดั 1.4.1 ที่เกี่ยวกับจานวนแรงงานข้ามชาติที่มีสถานะถูกกฎหมาย เครื อข่ายองค์กรด้าน
ประชากรข้ามชาติขอคาอธิ บายว่ามีความสาคัญเกี่ยวข้องอย่างไรกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ศูนย์
บัญชาการแก้ไขปั ญหาการทาการประมงผิดกฎหมายแสดงความกังวลว่าตัวชี้วดั นี้อาจมีความหมาย
โดยนัยว่ารัฐบาลให้การรับรองการย้ายถิ่นโดยผิดกฎหมายเนื่องจากแรงงานข้ามชาติท้ งั หมดไม่ควร
เข้าประเทศมาโดยผิดกฎหมายตั้งแต่ตน้ เครื อข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติตอบต่อประเด็นนี้วา่
วัตถุประสงค์คือการช่วยเหลือให้แรงงานผิดกฎหมายได้มีสถานะที่ถูกกฎหมาย สมาคมการประมง
นอกน่านน้ าไทยแสดงความเห็นว่าในความเป็ นจริ งเจ้าของเรื อประมงต้องการแรงงานอย่างมาก
เนื่องจากแรงงานจานวนมากที่มาทางานบนเรื อประมงมักขอเบิกค่าแรงล่วงหน้าแล้วก็หนีไป
รัฐบาลเมียนมาควรมีบทบาทสาคัญในการดูแลอานวยความสะดวกให้แรงงานเข้าประเทศมาโดย
อาศัยกระบวนการตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) แต่เป็ นเรื่ องยากมาก
 สาหรับตัวชี้วดั 3.1.1 ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรที่ประกอบด้วยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลายฝ่ ายมา
กากับดูแลแผนการแนวปฏิบตั ิดา้ นการใช้แรงงานที่ดี และตัวชี้วดั 3.2.1 เกี่ยวกับระดับของการที่
หลักการของแนวปฏิบตั ิดา้ นการใช้แรงงานที่ดีสะท้อนอยูใ่ นการปฏิบตั ิดา้ นต่างๆ เครื อข่ายองค์กร
ด้านประชากรข้ามชาติขอคาชี้แจงเกี่ยวกับองค์ประกอบและการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวเพื่อมากากับ
ดูแลแนวปฏิบตั ิดา้ นการใช้แรงงานที่ดีและว่าแนวปฏิบตั ิดา้ นการใช้แรงงานที่ดีจะสะท้อนอยูใ่ นแนว
ปฏิบตั ิต่างๆ อย่างไร โดยรวมแล้ว เครื อข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติแสดงความกังวลว่าการ
แปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยอาจทาให้เกิดความสับสน
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 สาหรับตัวชี้วดั 4.1.1 เกี่ยวกับจานวนการส่ งต่อกรณี ระหว่างผูใ้ ห้บริ การภายใต้การสนับสนุน
โครงการของไอแอลโอ และตัวชี้วดั 4.1.2 เกี่ยวกับจานวนสหภาพและองค์กรแรงงานที่ปฏิบตั ิงาน
อยู่
เครื อข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติถามว่าตัวชี้วดั เหล่านี้ครอบคลุมองค์กรประชาสังคม
ทั้งหมดหรื อเฉพาะที่ทางานกับโครงการโดยตรง
 ประธานร่ วมจากกระทรวงแรงงานเห็นด้วยว่าควรสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับตัวชี้วดั ต่างๆ
มติที่ประชุม: ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะเลื่อนการให้ความเห็นชอบต่อกรอบการติดตามและประเมินผลฉบับ
แก้ไขออกไปก่อนจนกว่าจะมีการปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับตัวชี้วดั และได้ขอ้ มูลจากการวิจยั ข้อมูลพื้นฐานที่
กาลังจะดาเนินการเสี ยก่อน ซึ่ งคาดว่าจะเสร็ จภายในเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน 2560

4.2 กาหนดเวลาการประชุ มคณะกรรมการอานวยการโครงการครั้งต่ อไป (ประธานร่ วม)
ประธานร่ วมจากกระทรวงแรงงานเสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการอานวยการโครงการครั้งที่ 4 ในวันที่
4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ซึ่งที่ประชุมรับทราบ/เห็นพ้อง

วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ (หากมี)
- ไม่มี
วาระที่ 6 กล่าวปิ ด (ประธานร่ วม)
ประธานร่ วมจากกระทรวงแรงงานปิ ดการประชุมด้วยการขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมและสนับสนุนให้ผเู ้ กี่ยวข้อง
ต่างๆ ทั้งหมดทางานร่ วมกันโดยเคารพลักษณะความเป็ นไตรภาคีของโครงการ
ประธานร่ วมจากสหภาพยุโรปก็แสดงความขอบคุณและสรุ ปประเด็นหารื อหลักๆ
ภายใต้วตั ถุประสงค์แต่ละข้อ และมติของที่ประชุม
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Appendix 1: รายชื่อผูเ้ ข้าประชุม
Name

Registration
Position

No.

Title

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

Ministry of Foreign Affairs

5

Ms

Kulkaew Kowattawaranon

Director, Social Division,
Department of
International
Organizations
Third Secretary

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

Ministry of Foreign Affairs

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)

13

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

22

Mr

Pornpoj Ngamwiriyathum

23

Mr

24

Trade and Technical
Officer
Manager

Thai Food Processors' Association (TFPA)

Kornchai
Kaewmahawong

Director of Special Project

Employers' Confederation of
Thailand (ECOT)

Ms

Angkana Homhual

Social Worker,
Professional Level

Ministry of Social Development and Human
Security

25

Mrs

Wilaiwan Koykaewpring

Director of International
Labour Standards Group

26

Mr

Sompop Salabut

27

Ms

Papinya Thongsomjit

28

Ms

Puriyaran Promsaka

29

Mr

Sawee Thongsawang

Ministry of Labour
Dindang, Bangkok, Thailand
Ministry of Labour
Dindang, Bangkok, Thailand
Ministry of Labour
Dindang, Bangkok, Thailand
Ministry of Labour
Dindang, Bangkok, Thailand
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

Kakkanang Ghettalae

Political Officer, Political,
Press and Information
Section

European Union Delegation to Thailand

Senior Technical
Officer/Project
Coordinator
National Project
Coordinator

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

Ms

International Labour Organization (ILO)
35
Mr
Jason Judd

36

Ms

Kuanruthai Siripatthanakosol

Public Relations Officer

14

The Thai Overseas Fisheries Association
(TOFA)

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

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

Penchan Charoensuthipan

Press

Bangkok post

Ms
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