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ร่างรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการก ากับดูและโครงการ (PSC) ครัง้ท่ี 4 

14.00 – 17.00 น.  4 พฤษภาคม 2560 กระทรวงแรงงาน 
 

การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลโครงการ (PSC) ครัง้ท่ี 4 มีประธานคือ มล.ปณุฑริก สมิติ 
ปลดักระทรวงแรงงาน และคณุลยุซา ราเกอร์ (Ms. Luisa Ragher) อปุทตูและรองหวัหน้าคณะผู้แทน
สหภาพยโุรป คณะกรรมการฯ มีมตแิละรับทราบประเดน็หารือดงัตอ่ไปนี ้

 วาระท่ี 1: รับรองบนัทกึการประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ท่ี 3 โดยมีการแก้ไขเล็กน้อยตรงหน้า 8 คือ 
แก้ค าวา่ ‘Solidarity Center’ (ศนูย์สมานฉนัท์) เป็น ‘Migrant Working Group’ (คณะท างาน
แรงงานข้ามชาต)ิ 

 วาระท่ี 2: รับทราบรายงานความคืบหน้าของคณะท างานท่ี 1 และ 2 

 วาระท่ี 3.2 รับทราบความคืบหน้าของกิจกรรม อปุสรรคตอ่การด าเนินการ และการเปล่ียนแปลง
ส าคญัในแผนงานของวตัถปุระสงค์ส่ีข้อ 

 วาระท่ี 3.3 เห็นชอบกบัหวัข้อการศกึษาวิจยัตามท่ีเสนอ 
 การศกึษาเส้นฐานเก่ียวกบัสภาพการท างานและความเป็นอยู่ 
 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในกฎระเบียบใหม่ การบงัคบัใช้ การมีบทบาทของ 

                         ประชาสงัคม ท่ีมีตอ่ผู้จดัหาอาหารทะเล เจ้าของเรือ และตลาดแรงงานของไทย 
                         -รายงานวิจยัในระดบัเล็กเก่ียวกบัประสิทธิผลของชอ่งทางเอ็มโอยใูนอตุสาหกรรมการ   
                         ประมงและอาหารทะเล 
                         -การแก้ไขปัญหาเร่ืองการคุ้มครองคา่จ้างโดยการจา่ยเงินผา่นธนาคาร 

 ผลกระทบจากวิธีปฏิบตัใินการซือ้สินค้าในห่วงโซก่ารจดัหาระดบัโลกท่ีมีตอ่ผู้จดัหาสินค้า 
                         ของไทย 

 การส ารวจเอนด์ไลน์ 

 วาระท่ี 3.4 รับทราบผลเบือ้งต้นของการศกึษาเส้นฐานท่ีน าเสนอโดย RapidAsia จะมีการจดั
ประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือตรวจสอบยืนยนัผลการศกึษาและพิจารณากรอบการติดตามและ
ประเมินผล (M&E) ในปลายเดือนมิถนุายน 

 วาระท่ี 3.5 รับทราบความส าคญัของการผลกัดนัประเดน็เพศสภาพให้ผนวกเข้าไปในกิจกรรม
ตา่งๆ ของโครงการ คณะท างานโครงการของไอแอลโอจะเผยแพร่บนัทกึแนวทางในเร่ืองนีภ้ายหลงั
ในพ.ศ. 2560 
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 วาระท่ี 3.6 รับทราบรายงานการเงิน จ านวนท่ีใช้จา่ยไปและงบผกูพนัรวมทัง้สิน้เทา่กบัประมาณ
ร้อยละ 27 ของงบประมาณโครงการทัง้หมด 

 วาระท่ี 4.1 รับทราบงานส าคญัๆ ท่ีก าลงัจะมีและปฏิทินการประชมุ 
 งานแนวปฏิบตัิด้านแรงงานท่ีดี GLP Thaifex 31 พฤษภาคม 2560 
 การเปิดส านกังานย่อยของไอแอลโอท่ีพงังา 12 มิถนุายน 2560 
 การเปิดศนูย์คนงานประมงของสเตลลา มาริส ท่ีแสมสาร ชลบรีุ 23 มิถนุายน 2560 

 วาระท่ี 4.2 รับทราบวา่การประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ตอ่ไปจะมีขึน้ในชว่งกลางถึงปลายเดือน

กนัยายน อาจจะอยูใ่นชว่งสปัดาห์วนัท่ี 18 – 22 กนัยายน จะมีการยืนยนัวนัประชมุโดยกระทรวง

แรงงาน 

 

สรุปการประชุม 

วาระที่ 1: กล่าวเปิด 

มล.ปณุฑริก สมิต ิปลดักระทรวงแรงงานและคณุลยุซา ราเกอร์ (Ms. Luisa Ragher) อปุทตูและรองหวัหน้า
คณะผู้แทนสหภาพยโุรป ซึ่งเป็นประธานร่วมในการประชมุ กลา่วถึงความส าคญัของการท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลโครงการ (PSC) ต้องมีการส ารวจความคืบหน้าของกิจกรรมตา่งๆ ภายใต้วตัถปุระสงค์แตล่ะข้อ 
และร่วมกนัหาทางแก้ไขท่ีเป็นไปได้ส าหรับอปุสรรคตอ่การด าเนินการ 
 
วาระที่ 2: สรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ท่ีสามและรับรองบันทกึการประชุม 
คณุวิไลวรรณ โกยแก้วพร้ิง ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มงำนมำตรฐำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ กระทรวงแรงงำน 
รายงานประเดน็หารือหลกัๆ ในการประชมุ คณะกรรมการฯ รับทราบความคืบหน้าของคณะท างานทัง้สอง
ชดุเป็นรายไตรมาส ท่ีประชมุรับทราบความคืบหน้าของกิจกรรมภายใต้วตัถปุระสงค์ส่ีข้อและรับทราบ
ยทุธศาสตร์การส่ือสารและการประชาสมัพนัธ์โครงการ กรอบการติดตามและประเมินฉบบัปรับปรุงจะได้รับ
ความเห็นชอบหลงัจากมีการปรึกษาหารือเก่ียวกบัตวัชีว้ดัและข้อมลูจากการศกึษาเส้นฐานท่ีก าลงัจะมีขึน้ 
ท่ีประชมุรับทราบรายงานการเงินเก่ียวกบัการใช้งบประมาณและทรัพยากรตา่งๆ 
 
มต:ิ ท่ีประชมุรับรองบนัทึกการประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ท่ี 3 โดยมีการแก้ไขเล็กน้อยในหน้า 8 คือ แก้จาก 
‘Solidarity Center’ (ศนูย์สมานฉนัท์) เป็น ‘Migrant Working Group’ (MWG) (คณะท างานด้านแรงงาน
ข้ามชาต)ิ 
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วาระที่ 3: รายงานความคืบหน้าของคณะท างานที่ 1 และ 2 
 
ส าหรับคณะท างานท่ี 1 ประธานร่วมรายงาน:  
คณุวิไลวรรณ โกยแก้วพร้ิง ผูช้ ำนำญกำรอำวโุส กลุ่มงำนมำตรฐำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ กระทรวง
แรงงำน รายงานวา่ไอแอลโอได้สง่มอบบทวิเคราะห์ชอ่งว่างเก่ียวกบั P29 และ C188 และมีการจดัประชมุ
เชิงปฏิบตักิารตรวจสอบยืนยนัในเดือนกมุภาพนัธ์และมีนาคมตามล าดบั กระทรวงแรงงานได้จดัตัง้
คณะกรรมการยกร่างกฎหมายสองชดุส าหรับ P29 และ C188  คณะกรรมการส าหรับ P29 ประชมุในวนัท่ี 
25 เมษายนและคณะกรรมการส าหรับ C188 จะประชมุในวนัท่ี 5 พฤษภาคม ในส่วนของ P29 ข้อพิจารณา
หลกัเป็นเร่ืองการตีความค าว่าแรงงานบงัคบัภายใต้พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ มีการ
จดัตัง้คณะท างานทางวิชาการเพ่ือชว่ยร่างกฎหมายให้สอดคล้องกบั P29 ในสว่นของ C188 มีการหารือกนั
ถึงการมีกฎหมายฉบบัเดียวท่ีครอบคลมุชอ่งวา่งตา่งๆ เน่ืองจากมีกฎหมายหลายฉบบัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ท างานในภาคการประมง และเธอยงัได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัก าหนดเวลาท่ีมีการปรับแก้แล้วของการให้
สตัยาบนัตอ่อนสุญัญาตา่งๆ ตามท่ีมีการเสนอ  
 
ดร. พงศ์ฐิติ พงศ์ศิลำมณี รองเลขำธิกำรสมำพนัธ์แรงงำนรัฐวิสำหกิจสมัพนัธ์ (สรส.)  รายงานเก่ียวกบัการ
ปรึกษาหารือกบัองค์กรประชาสงัคมท่ีจดัขึน้ในวนัท่ี 9 มีนาคม และผลจากการปรึกษาหารือซึง่มีการรายงาน
ตอ่คณะท างาน การประชมุดงักลา่วมีขึน้เพ่ือวางยทุธศาสตร์และประสานงานกิจกรรมในพืน้ท่ีของโครงการ 
องค์กรเหล่านัน้ประกอบด้วย สเตลลา มาริส สรส. มลูนิธิรักษ์ไทย มสพ. FED และอ็อกซ์แฟม ประเทศไทย 
ท่ีประชมุเห็นชอบกบัการจดัตัง้กลไกประสานงาน ‘ไตรภาคี-พลสั’ ขึน้ในระดบัจงัหวดัในหมู่องค์กรประชา
สงัคมและสหภาพแรงงานท่ีแสมสาร ชลบรีุ พงังา และสงขลา องค์กรประชาสงัคมตกลงท่ีจะจดัท าเอกสาร
เผยแพร่ร่วมกนัท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานและอาชีวอนามยัส าหรับการท างานบน
เรือประมงและการแปรรูปอาหารทะเล การจดัตัง้คนงาน และประเดน็กฎหมายเชน่ สิทธิแรงงาน มีการเสนอ
ในการประชมุคณะท างานครัง้หลงัสดุท่ีจะให้องค์กรประชาสงัคมสามารถเข้าไปฝึกอบรมคนงานโดยอาศยั
ศนูย์ควบคมุการแจ้งเรือเข้า-ออกได้ ไอแอลโอได้แจ้งศปมผ.เพ่ือขอความสนบัสนนุในเร่ืองนีแ้ล้ว 
 
ส าหรับคณะท างานท่ี 2 ประธานร่วมรายงาน: 
นำยสมบูรณ์ ตรัยศิลำนนัท์ ผูอ้ ำนวยกำรกองคุม้ครองแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน รายงาน
วา่มีการประชมุคณะท างานสองครัง้หลงัจากการประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้หลงัสดุ คือ ในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 
2559 และ 20 เมษายน 2560 การประชมุคณะท างานในเดือนธนัวาคมหารือถึงข้อสงัเกตของไอแอลโอ
เก่ียวกบัการตรวจแรงงานท่ีศนูย์ควบคมุการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ในทะเล และในสถานประกอบการ
แปรรูปอาหารทะเลบนฝ่ัง การประชมุคณะท างานเม่ือสปัดาห์ท่ีแล้วหารือเร่ืองหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีเสนอโดย
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ไอแอลโอ/กสร.ท่ีจะจดัขึน้ในเดือนพฤษภาคม มิถนุายน และกรกฎาคม หลงัจากการฝึกอบรมชดุแรก จะมี
การจดัประชมุผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเพ่ือประเมินหลกัสตูรฝึกอบรมและหารือเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการเสริมสร้าง
ศกัยภาพของผู้ตรวจแรงงานในการออกค าสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
คณุปรำนต์ สยำมวำลำ กรรมกำรสภำองค์กำรนำยจ้ำงแห่งประเทศไทย รายงานวา่การประชมุคณะท างาน
ทัง้สองครัง้มีการหารือเก่ียวกบัรายงานแนวปฏิบตัิด้านแรงงานท่ีดี (GLP) ฉบบัปรับปรุงกนัอยา่งละเอียด 
การประชมุคณะท างานในเดือนธนัวาคมมีขึน้หลงัจากการปรึกษาหารืออยา่งกว้างขวางกบัผู้ มีสว่น
เก่ียวข้องเก่ียวกบัร่างปรับปรุงมาตรฐานและหลกัการ GLP ท่ีมีการเสนอมา การประชมุคณะท างานเม่ือ
สปัดาห์ก่อนหารือเก่ียวกบัรายงาน GLP ฉบบัปรับปรุง ท่ีประชมุเห็นชอบในหลกัการท่ีจะจดัตัง้องค์กร GLP 
อิสระซึง่จะมีการหารือกนัในรายละเอียดเพิ่มเตมิตอ่ไป ผู้ ร่วมประชมุจะสง่ความเห็นเก่ียวกบัรายงาน GLP 
ก่อนการประชมุคณะกรรมการฯ (PSC) ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ไอแอลโอจะพฒันากรอบการก ากบัดแูล 
GLP และข้อเสนอการสมทบงบประมาณโดยลงในรายละเอียดมากขึน้ 
 
มต:ิ ท่ีประชมุรับรองบนัทึกการประชมุคณะท างานท่ี 1 และ 2 
 
วาระที่ 3.2 กิจกรรมโครงการ: ความคืบหน้าและอุปสรรคต่อการด าเนินการ 
คณะท างานโครงการของไอแอลโอรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมโครงการภายใต้วตัถปุระสงค์แตล่ะข้อ
และอปุสรรคตอ่การด าเนินการโดยรวม (ดรูายละเอียดในพาวเวอร์พอยต์) 
 
วตัถปุระสงค์ 1: สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บักรอบกฎหมำย นโยบำย และกำรก ำกบัดูแล 
 
กิจกรรมหลกัของโครงการคือการส ารวจเส้นฐานและการปรับแก้กรอบการตดิตามและประเมินผล ซึง่จะมี
การพิจารณาทบทวนในเดือนมิถนุายน 2560 บทวิเคราะห์ P29 และ C188 ฉบบัสมบรูณ์ได้รับการน าเสนอ
ตอ่กระทรวงแรงงานและภาคีของโครงการ ไอแอลโอยงัคงให้การสนบัสนนุทางเทคนิคให้กบัคณะกรรมการ
ยกร่างกฎหมายของรัฐบาลตอ่ไป นอกจากนีก็้มีภารกิจในการหารือกบัรัฐบาลกมัพชูา องค์กรประชาสงัคม 
สหภาพ และนายหน้าจดัหางานเก่ียวกบัอปุสรรคตอ่การด าเนินการภายใต้ชอ่งทางการเคล่ือนย้ายแรงงาน
ตาม MOU ไอแอลโอวางแผนท่ีจะเร่ิมการศกึษาความมีประสิทธิผลของชอ่งทาง MOU ท่ีมีอยูใ่นเดือน
มิถนุายน  
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วตัถปุระสงค์ที่ 2: เสริมสร้ำงศกัยภำพให้กบัรัฐบำลไทยและกำรตรวจแรงงำน 
กิจกรรมหลกัของโครงการคือการวางแผนจดัฝึกอบรมการตรวจแรงงานสามครัง้ในเดือนพฤษภาคม 
มิถนุายน และกรกฎาคม ซึง่จะมุง่เน้นเทคนิคและทกัษะไหวพริบในการสมัภาษณ์ และสนบัสนนุทางเทคนิค
ให้กบักสร.ในการวางแผนตรวจแรงงานระยะหลายปี ไอแอลโอวางแผนท่ีจะท าการศกึษาทางแก้ปัญหาการ
คุ้มครองคา่จ้างในภาคการประมงด้วยการจา่ยคา่จ้างทางอิเลคโทรนิค ให้การสนบัสนนุศปมผ./กองทพัเรือ
ในการคุ้มครองแรงงานตามแมน่ า้ และพฒันาระเบียบปฏิบตัสิ าหรับการประสานงานระหวา่งกระทรวง 
 
คณุอญัมณี ทบัทิมศรี จากส านกังานยอ่ยของไอแอลโอท่ีจงัหวดัพงังารายงานข้อสงัเกตจากไปเย่ียมศนูย์
ควบคมุการแจ้งเรือเข้า-ออกหลายแหง่ในจงัหวดัภเูก็ตและระนอง และแผนการจดัประชมุไตรภาคีระดบั
จงัหวดัเร่ิมแรกในพงังาและแสมสาร ชลบรีุ 
 
กำรหำรือในที่ประชมุ:  

 ตวัแทนกระทรวงการตา่งประเทศเสนอให้จดัท าคูมื่อแนะแนวทางในการออกค าสัง่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรเพ่ือการตรวจแรงงานจะได้มีข้อค้นพบท่ีชดัเจน 

 
วตัถปุระสงค์ที่ 3: ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนแนวปฏิบติัด้ำนแรงงำนที่ดี (GLP) 
กิจกรรมหลกัของโครงการคือการจดัท ารายงานจากการปรึกษาหารือเก่ียวกบัแนวปฏิบตัดิานแรงงานท่ีดี 
(GLP) กบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง ตลอดจนการมีสว่นร่วมจากผู้ ซือ้จากสหภาพยโุรป สหรัฐฯ ออสเตรเลีย เก่ียวกบั
แผนงาน GLP ท่ีมีการปรับปรุง รวมถึงข้อเสนอจดัตัง้สถาบนั GLP อิสระ จะมีงาน Thaifex เก่ียวกบั GLP ใน
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
 
กำรหำรือในที่ประชมุ:  

 สภาองค์การนายจ้างแหง่ประเทศไทย (ECOT) ระบวุ่าให้การสนบัสนนุอยา่งเตม็ท่ีกบัการใช้ระบบ
การจา่ยคา่จ้างผา่นธนาคารอิเล็คโทรนิกเพ่ือการคุ้มครองคา่จ้าง และได้ติดตอ่ไปรษณีย์ไทยเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการโอนเงินข้ามประเทศแล้ว 

 สมาคมอตุสาหกรรมทนูา่ไทย (TTIA) เห็นด้วยวา่ GLP เป็นเร่ืองท่ีอตุสาหกรรมควรเป็นผู้ มีบทบาท
น า และสนบัสนนุการจดัตัง้ศนูย์ GLP  สมาคมฯ ระบวุา่เศรษฐกิจไทยต้องอาศยัแรงงานข้ามชาติ
และในบางกรณีแรงงานข้ามชาตไิด้รับการปฏิบตัดีิกวา่แรงงานไทยเสียอีก 

 สมาคมประมงแหง่ประเทศไทย (NFAT) กลา่ววา่การปฏิบตัิตาม ‘มาตรฐาน GLP’ เป็นเร่ืองซ า้ซ้อน
เกินจ าเป็นเน่ืองจากพวกเขามีประมวลจรรยาบรรณ (Code of Conduct) อยูแ่ล้วและปฏิบตัิตาม
มาตรฐานแรงงานไทยทกุอย่าง สมาคมประมงฯ ระบวุ่าหากมีใช้รายการตรวจสอบ GLP กบั
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เรือประมงก็จะพบว่าเรือเหล่านัน้มีการปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกบั GLP อยูแ่ล้ว สมาคมประมงฯ ไม่
สามารถให้การสนบัสนนุสมทบงบประมาณส าหรับสถาบนั GLP ได้ 

 สรส.ระบวุา่ GLP มีความมุง่หมายท่ีจะให้เป็นแผนปฏิบตัิโดยสมคัรใจ และเป็นเร่ืองขึน้กบันายจ้าง
วา่จะยอมรับน าไปปฏิบตัหิรือไม่ 

 
วตัถปุระสงค์ที่ 4: บริกำรส ำหรับคนงำน (รวมถึงลูก) โดยองค์กรประชำสงัคมและสหภำพแรงงำน 
กิจกรรมหลกัของโครงการคือการจดัท าและลงนามในข้อตกลงการด าเนินการหกฉบบักบัสเตลลา มาริส 
สรส. มลูนิธิรักษ์ไทย มสพ. FED และอ็อกซ์แฟม ประเทศไทย ข้อตกลงมุง่เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั
องค์กรแรงงานและจดัให้มีช่องทางเข้าถึงบริการส าคญัส าหรับคนงานและครอบครัวในอตุสาหกรรมประมง
และอาหารทะเล 
 
กำรหำรือในที่ประชมุ:  

 ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เสนอว่าควรต้องก าหนดตวัชีว้ดัท่ีชดัเจนในเร่ืองการท างาน
กบัแรงงานข้ามชาตใินอตุสาหกรรมประมงและอาหารทะเล และต้องไมล่ะเลยคนงานไทยท่ีขาด
ความรู้เร่ืองมาตรฐานแรงงานด้วยเชน่กนั 

 กสร. ได้พยายามอย่างมากในการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัสิทธิแรงงานให้กบัทัง้นายจ้างและ
ลกูจ้างแตแ่รงงานข้ามชาตจิ านวนมากเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายมีการเสนอให้ท างานร่วมมืออยา่ง
ใกล้ชิดมากขึน้กบัองค์กรประชาสงัคมเพ่ือจะได้ติดตามการข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมายได้ดีขึน้ 

 สมาคมประมงฯ แสดงความกงัวลวา่องค์กรประชาสงัคมมุง่แตม่องหากรณีการละเมิดของนายจ้าง 

 สรส. ระบวุ่าองค์กรประชาสงัคมก็มีข้อกงัวลวา่นโยบายจ านวนมากท่ีก าหนดในระดบัประเทศไมไ่ด้
มีผลในระดบัจงัหวดั ดงันัน้จึงสนบัสนนุการจดัประชมุไตรภาคี-พลสัของโครงการเพ่ือเอือ้อ านวยให้
เกิดการแลกเปล่ียนกนัมากขึน้ระหวา่งผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทัง้หมด นโยบายการบริหารจดัการแรงงาน
ข้ามชาติควรมีความเป็นธรรมและแรงงานข้ามชาตไิมค่วรถกูปฏิบตัเิหมือนเป็นพลเมืองชัน้สอง  

 
คณะท างานโครงการของไอแอลโอยงัได้รายงานเก่ียวกบัอปุสรรคตอ่การด าเนินโครงการสองสามเร่ือง เร่ือง
แรก การเล่ือนกรอบการตดิตามและประเมินจนกวา่จะท าข้อมลูเส้นฐานเสร็จสมบรูณ์  เร่ืองท่ีสอง การเข้า
มาของแหลง่ทนุและภาคีในการท างานท าให้จ าเป็นต้องมีการประสานงานภาคีและแหลง่ทนุมากขึน้ เร่ืองท่ี
สาม การเปล่ียนแปลงบคุลากรระดบัน าทัง้ในรัฐบาลและไอแอลโอท าให้จ าเป็นต้องให้ความส าคญักบัการ
ถ่ายโอนบทบาทและภาระหน้าท่ีในโครงการ 
 
มต:ิ ท่ีประชมุรับทราบความคืบหน้าภายใต้วตัถปุระสงค์แตล่ะข้อ 
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วาระที่ 3.3 หัวข้อการศึกษาวิจัยของโครงการ 
คณุเจสนั จดัด์ จากไอแอลโอ ขอมตเิห็นชอบตอ่หวัข้อการส ารวจวิจยัส่ีเร่ืองภายใต้โครงการ 

 การศกึษาเส้นฐานเก่ียวกบัสภาพการท างานและความเป็นอยู่ 

 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในกฎระเบียบใหม่ การบงัคบัใช้ การมีบทบาทของประชาสงัคม ท่ี
มีตอ่ผู้จดัหาอาหารทะเล เจ้าของเรือ และตลาดแรงงานไทย 

 ผลกระทบจากวิธีปฏิบตัใินการซือ้สินค้าในห่วงโซก่ารจดัหาระดบัโลกท่ีมีตอ่ผู้จดัหาของไทย 

 การส ารวจเอนด์ไลน์ 
 
นอกจากนีก็้มีการวางแผนจดัท ารายงานวิจยัระดบัท่ีเล็กลงมาอีกหลายเร่ือง เชน่ ความมีประสิทธิผลของ
ชอ่งทาง MOU ในอตุสาหกรรมประมงและอาหารทะเล และการจา่ยคา่จ้างทางธนาคารอิเล็คโทรนิค/ทาง
แก้ปัญหาในการคุ้มครองคา่จ้าง  
 
มต:ิ ท่ีประชมุเห็นชอบหวัข้อการส ารวจวิจยัและหวัข้อรายงานการศกึษาท่ีเสนอ 
 
วาระที่ 3.4 ผลเบือ้งต้นจากการศึกษาเส้นฐาน 
คณุแดเนียล ลินด์เกรน จาก RapidAsia น าเสนอการออกแบบและวิธีการศกึษาของการส ารวจเส้นฐานของ
โครงการ ข้อมลูคนงาน และข้อค้นพบท่ีส าคญั รวมถึงข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาจ้าง อตัราการเข้าออกจากงาน
ของแรงงานข้ามชาตใินภาคประมงและอาหารทะเล การเบกิคา่จ้างลว่งหน้า สิทธิประโยชน์เก่ียวกบัการ
ท างาน บริการชว่ยเหลือคนงาน จะมีการน าเสนอผลการศกึษาท่ีสมบรูณ์ในการประชมุร่วมของคณะท างาน
ท่ีเป็นการประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือตรวจสอบยืนยนัข้อมลูในปลายเดือนมิถนุายน 
 
กำรหำรือในที่ประชมุ:  

 สมาคมประมงฯ ขอความชดัเจนเก่ียวกบัคนงานท่ีอยูใ่นการส ารวจ  วา่คนงานและเรือผา่นศนูย์
ควบคมุแจ้งเรือเข้า-ออกหรือไม?่ ซึง่หมายความวา่คนงานเหลา่นีก็้จะมีสญัญาท่ีถกูต้อง คณุลินด์
เกรนบอกวา่คนงานอาจไมท่ราบวา่ตนมีสญัญาจ้าง ส าหรับข้อมลู/ข้อค้นพบบางสว่น การส ารวจ
สะท้อนการรับรู้ของคนงานเก่ียวกบัสภาพการท างานของตนในประเทศไทย 

 ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง แสดงความเห็นว่าการศกึษาใหมนี่เ้ป็นงานท่ีนา่สนใจและ
เสนอให้ฝ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องมาร่วมกนัหารือหาทางออกเพ่ือแก้ปัญหาการย้ายถ่ินโดยผิด
กฎหมาย ไมต้่องรอให้ได้ข้อค้นพบท่ีเสร็จสมบรูณ์ก่อน 
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มต:ิ  ท่ีประชมุรับทราบข้อค้นพบเบือ้งต้นบางสว่นของการศกึษาเส้นฐานและรอเข้าร่วมการประชมุเชิง
ปฏิบตัิการเพ่ือตรวจสอบยืนยนัข้อมลู 
 
วาระที่ 3.5 การผลกัดนัประเดน็เพศสภาพให้ผนวกเข้าไปในกิจกรรมตา่งๆ ของโครงการ 
คณุมาทิลด้า ดาห์ลควิสต์ ท่ีปรึกษาไอแอลโอ และคณุสภุาวดี โชติกญาณ ผู้ประสานงานโครงการประเทศ
ไทย ร่วมกนัน าเสนอความส าคญัของการท าให้ความเสมอภาคทางเพศเป็นประเดน็ท่ีเช่ือมกบัทกุประเดน็
ในโครงการโดยให้มีการวิเคราะห์และมีมาตรการเก่ียวกบัเพศสภาพท่ีเหมาะสม มีการระบคุวามแตกตา่งใน
มิตเิพศสภาพของภาคประมงและอาหารทะเลของไทย พร้อมด้วยตวัอยา่งของการผลกัดนัประเดน็เพศ
สภาพให้ผนวกเข้าไปในกิจกรรมตา่งๆ ของโครงการ 
 
มต:ิ  ท่ีประชมุรับทราบความส าคญัของการผลกัดนัประเดน็เพศสภาพในกิจกรรมโครงการ ไอแอลโอจะ
จดัท าเอกสารให้รายละเอียดแนวทางเร่ืองนี ้
 
วาระที่ 3.6 รายงานการเงินของโครงการ 
คณุจดัด์รายงานวา่งบคา่ใช้จ่ายและผกูพนัมีทัง้สิน้ราวร้อยละ 27 (หรือ 1,083,650 เหรียญสหรัฐฯ) ของ
งบประมาณโครงการทัง้หมด 
 
มต:ิ ท่ีประชมุรับทราบรายงานการเงินของโครงการ 
 
วาระที่ 4.1 งานเปิดส านักงานอย่างเป็นทางการและปฏิทนิการประชุม 
คณะท างานโครงการของไอแอลโอแจ้งท่ีประชมุถึงงานส าคญัท่ีก าลงัจะมีขึน้สามงาน และเชิญผู้ ร่วมประชมุ
ให้เข้าร่วม 

 งาน GLP Thaifex 31 พฤษภาคม 2560 

 งานเปิดส านกังานยอ่ยของโครงการสิทธิบนเรือถึงฝ่ังท่ีพงังา 12 มิถนุายน 2560 

 งานเปิดศนูย์คนงานประมงของสเตลลา มาริส ท่ีแสมสาร จ.ชลบรีุ 23 มิถนุายน 2560 
 
มต:ิ ท่ีประชมุรับทราบเก่ียวกบังานตา่งๆ ท่ีก าลงัจะมีขึน้ 
 
วาระที่ 4.2 การประชุมคณะกรรมการฯ คัง้ต่อไป 
คณะกรรมการฯ แจ้งวา่การประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ตอ่ไปจะมีขึน้ในกลาง-ปลายเดือนกนัยายน 2560 
(อาจอยูใ่นชว่งสปัดาห์วนัท่ี 18 – 22 กนัยายน) วนัเวลาท่ีแนน่อนจะมีการแจ้งอีกครัง้ภายหลงั 
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มต:ิ ท่ีประชมุรับทราบวา่การประชมุคณะกรรมการฯ จะมีขึน้ในสปัดาห์ท่ีสามของเดือนกนัยายน 2560 
 
วาระที่ 5 กล่าวปิด 
คณุมอริซิโอ บสุซี ผู้อ านวยการไอแอลโอประจ าประเทศไทย แสดงความเห็นว่าการประชมุคณะกรรมการฯ 
(PSC) และคณะท างานท าให้เกิดพืน้ท่ีท่ีเอือ้ตอ่การสนทนาไตรภาคีและแลกเปล่ียนหารือหาทางออกอยา่ง
ตรงไปตรงมา ไอแอลโอขอชมรัฐบาลท่ีแสดงค ามัน่ทางการเมืองท่ีจะให้สตัยาบนัตอ่ตราสารไอแอลโอหลาย
ฉบบั และไอแอลโอจะให้การสนบัสนนุทางวิชาการตอ่ไป เขาเปรียบเทียบแผนงาน GLP ว่าเป็นเหมือน
นามบตัรท่ีเอาไว้แสดงให้ผู้ ซือ้ระหวา่งประเทศเห็นเป็นหลกัฐานแสดงถึงการยึดมัน่ในมาตรฐานท่ีสงูกวา่การ
ปฏิบตัิตามกฎหมายของไทย เขายงัได้อธิบายถึงกระบวนการร้องเรียนกบัคณะประศาสน์การของไอแอลโอ 
และขา่วเม่ือเร็วๆ นีเ้ก่ียวกบัการท่ีสหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศ (ITF) กบัสมาพนัธ์สหภาพแรงงาน
สากล (ITUC) ร้องเรียนเร่ืองการปฏิบตัติามพนัธกรณีวา่ด้วยแรงงานบงัคบัของไทยในภาคการประมง ซึง่
เป็นกระบวนการท่ีแยกขาดโดยสิน้เชิงจากการด าเนินโครงการสิทธิบนเรือถึงฝ่ัง 
 
ประธานร่วมสรุปมตขิองท่ีประชมุและขอบคณุผู้ เข้าร่วม 
 
ปิดการประชมุ 
 
 

 

 


