รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการกากับดูและโครงการ (PSC) ครัง้ ที่ 4
14.00 – 17.00 น. 4 พฤษภาคม 2560 กระทรวงแรงงาน
การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลโครงการ (PSC) ครัง้ ที่ 4 มีประธานคือ มล.ปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน และคุณลุยซา ราเกอร์ (Ms. Luisa Ragher) อุปทูตและรองหัวหน้ าคณะผู้แทน
สหภาพยุโรป คณะกรรมการฯ มีมติและรับทราบประเด็นหารื อดังต่อไปนี ้




วาระที่ 1: รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ 3 โดยมีการแก้ ไขเล็กน้ อยตรงหน้ า 8 คือ
แก้ คาว่า ‘Solidarity Center’ (ศูนย์สมานฉันท์) เป็ น ‘Migrant Working Group’ (คณะทางาน
แรงงานข้ ามชาติ)
วาระที่ 2: รับทราบรายงานความคืบหน้ าของคณะทางานที่ 1 และ 2



วาระที่ 3.2 รับทราบความคืบหน้ าของกิจกรรม อุปสรรคต่อการดาเนินการ และการเปลี่ยนแปลง
สาคัญในแผนงานของวัตถุประสงค์สี่ข้อ



วาระที่ 3.3 เห็นชอบกับหัวข้ อการศึกษาวิจยั ตามที่เสนอ
 การศึกษาเส้ นฐานเกี่ยวกับสภาพการทางานและความเป็ นอยู่
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบใหม่ การบังคับใช้ การมีบทบาทของ
ประชาสังคม ที่มีตอ่ ผู้จดั หาอาหารทะเล เจ้ าของเรื อ และตลาดแรงงานของไทย
-รายงานวิจยั ในระดับเล็กเกี่ยวกับประสิทธิผลของช่องทางเอ็มโอยูในอุตสาหกรรมการ
ประมงและอาหารทะเล
-การแก้ ไขปั ญหาเรื่ องการคุ้มครองค่าจ้ างโดยการจ่ายเงินผ่านธนาคาร
 ผลกระทบจากวิธีปฏิบตั ใิ นการซื ้อสินค้ าในห่วงโซ่การจัดหาระดับโลกที่มีตอ่ ผู้จดั หาสินค้ า
ของไทย
 การสารวจเอนด์ไลน์



วาระที่ 3.4 รับทราบผลเบื ้องต้ นของการศึกษาเส้ นฐานที่นาเสนอโดย RapidAsia จะมีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อตรวจสอบยืนยันผลการศึกษาและพิจารณากรอบการติดตามและ
ประเมินผล (M&E) ในปลายเดือนมิถนุ ายน
วาระที่ 3.5 รับทราบความสาคัญของการผลักดันประเด็นเพศสภาพให้ ผนวกเข้ าไปในกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการ คณะทางานโครงการของไอแอลโอจะเผยแพร่บนั ทึกแนวทางในเรื่ องนี ้ภายหลัง
ในพ.ศ. 2560
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วาระที่ 3.6 รับทราบรายงานการเงิน จานวนที่ใช้ จา่ ยไปและงบผูกพันรวมทังสิ
้ ้นเท่ากับประมาณ
ร้ อยละ 27 ของงบประมาณโครงการทังหมด
้
วาระที่ 4.1 รับทราบงานสาคัญๆ ที่กาลังจะมีและปฏิทินการประชุม
 งานแนวปฏิบตั ิด้านแรงงานที่ดี GLP Thaifex 31 พฤษภาคม 2560
 การเปิ ดสานักงานย่อยของไอแอลโอที่พงั งา 12 มิถนุ ายน 2560
 การเปิ ดศูนย์คนงานประมงของสเตลลา มาริส ที่แสมสาร ชลบุรี 23 มิถนุ ายน 2560
วาระที่ 4.2 รับทราบว่าการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ต่อไปจะมีขึ ้นในช่วงกลางถึงปลายเดือน
กันยายน อาจจะอยูใ่ นช่วงสัปดาห์วนั ที่ 18 – 22 กันยายน จะมีการยืนยันวันประชุมโดยกระทรวง
แรงงาน

สรุปการประชุม
วาระที่ 1: กล่ าวเปิ ด
มล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานและคุณลุยซา ราเกอร์ (Ms. Luisa Ragher) อุปทูตและรองหัวหน้ า
คณะผู้แทนสหภาพยุโรป ซึ่งเป็ นประธานร่วมในการประชุม กล่าวถึงความสาคัญของการที่คณะกรรมการ
กากับดูแลโครงการ (PSC) ต้ องมีการสารวจความคืบหน้ าของกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ วตั ถุประสงค์แต่ละข้ อ
และร่วมกันหาทางแก้ ไขที่เป็ นไปได้ สาหรับอุปสรรคต่อการดาเนินการ
วาระที่ 2: สรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ครั ง้ ที่สามและรับรองบันทึกการประชุม
คุณวิ ไลวรรณ โกยแก้วพริ้ ง ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มงำนมำตรฐำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ กระทรวงแรงงำน
รายงานประเด็นหารื อหลักๆ ในการประชุม คณะกรรมการฯ รับทราบความคืบหน้ าของคณะทางานทังสอง
้
ชุดเป็ นรายไตรมาส
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้ าของกิจกรรมภายใต้ วตั ถุประสงค์สี่ข้อและรับทราบ
ยุทธศาสตร์ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ กรอบการติดตามและประเมินฉบับปรับปรุงจะได้ รับ
ความเห็นชอบหลังจากมีการปรึกษาหารื อเกี่ยวกับตัวชี ้วัดและข้ อมูลจากการศึกษาเส้ นฐานที่กาลังจะมีขึ ้น
ที่ประชุมรับทราบรายงานการเงินเกี่ยวกับการใช้ งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ
มติ: ที่ประชุมรับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ 3 โดยมีการแก้ ไขเล็กน้ อยในหน้ า 8 คือ แก้ จาก
‘Solidarity Center’ (ศูนย์สมานฉันท์) เป็ น ‘Migrant Working Group’ (MWG) (คณะทางานด้ านแรงงาน
ข้ ามชาติ)
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วาระที่ 3: รายงานความคืบหน้ าของคณะทางานที่ 1 และ 2
สาหรับคณะทางานที่ 1 ประธานร่วมรายงาน:
คุณวิ ไลวรรณ โกยแก้วพริ้ ง ผูช้ ำนำญกำรอำวุโส กลุ่มงำนมำตรฐำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ กระทรวง
แรงงำน รายงานว่าไอแอลโอได้ สง่ มอบบทวิเคราะห์ชอ่ งว่างเกี่ยวกับ P29 และ C188 และมีการจัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารตรวจสอบยืนยันในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมตามลาดับ
กระทรวงแรงงานได้ จดั ตัง้
คณะกรรมการยกร่างกฎหมายสองชุดสาหรับ P29 และ C188 คณะกรรมการสาหรับ P29 ประชุมในวันที่
25 เมษายนและคณะกรรมการสาหรับ C188 จะประชุมในวันที่ 5 พฤษภาคม ในส่วนของ P29 ข้ อพิจารณา
หลักเป็ นเรื่ องการตีความคาว่าแรงงานบังคับภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
มีการ
จัดตังคณะท
้
างานทางวิชาการเพื่อช่วยร่างกฎหมายให้ สอดคล้ องกับ P29 ในส่วนของ C188 มีการหารื อกัน
ถึงการมีกฎหมายฉบับเดียวที่ครอบคลุมช่องว่างต่างๆ เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้ องกับการ
ทางานในภาคการประมง และเธอยังได้ ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับกาหนดเวลาที่มีการปรับแก้ แล้ วของการให้
สัตยาบันต่ออนุสญ
ั ญาต่างๆ ตามที่มีการเสนอ
ดร. พงศ์ฐิติ พงศ์ศิลำมณี รองเลขำธิ กำรสมำพันธ์ แรงงำนรัฐวิ สำหกิ จสัมพันธ์ (สรส.) รายงานเกี่ยวกับการ
ปรึกษาหารื อกับองค์กรประชาสังคมที่จดั ขึ ้นในวันที่ 9 มีนาคม และผลจากการปรึกษาหารื อซึง่ มีการรายงาน
ต่อคณะทางาน การประชุมดังกล่าวมีขึ ้นเพื่อวางยุทธศาสตร์ และประสานงานกิจกรรมในพื ้นที่ของโครงการ
องค์กรเหล่านันประกอบด้
้
วย สเตลลา มาริส สรส. มูลนิธิรักษ์ไทย มสพ. FED และอ็อกซ์แฟม ประเทศไทย
ที่ประชุมเห็นชอบกับการจัดตังกลไกประสานงาน
้
‘ไตรภาคี-พลัส’ ขึ ้นในระดับจังหวัดในหมู่องค์กรประชา
สังคมและสหภาพแรงงานที่แสมสาร ชลบุรี พังงา และสงขลา องค์กรประชาสังคมตกลงที่จะจัดทาเอกสาร
เผยแพร่ร่วมกันที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานและอาชีวอนามัยสาหรับการทางานบน
เรื อประมงและการแปรรูปอาหารทะเล การจัดตังคนงาน
้
และประเด็นกฎหมายเช่น สิทธิแรงงาน มีการเสนอ
ในการประชุมคณะทางานครัง้ หลังสุดที่จะให้ องค์กรประชาสังคมสามารถเข้ าไปฝึ กอบรมคนงานโดยอาศัย
ศูนย์ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ า-ออกได้ ไอแอลโอได้ แจ้ งศปมผ.เพื่อขอความสนับสนุนในเรื่ องนี ้แล้ ว
สาหรับคณะทางานที่ 2 ประธานร่วมรายงาน:
นำยสมบูรณ์ ตรัยศิ ลำนันท์ ผูอ้ ำนวยกำรกองคุม้ ครองแรงงำน กรมสวัสดิ กำรและคุม้ ครองแรงงำน รายงาน
ว่ามีการประชุมคณะทางานสองครัง้ หลังจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ หลังสุด คือ ในวันที่ 2 ธันวาคม
2559 และ 20 เมษายน 2560 การประชุมคณะทางานในเดือนธันวาคมหารื อถึงข้ อสังเกตของไอแอลโอ
เกี่ยวกับการตรวจแรงงานที่ศนู ย์ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ า-ออก (PIPO) ในทะเล และในสถานประกอบการ
แปรรูปอาหารทะเลบนฝั่ ง การประชุมคณะทางานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ วหารื อเรื่ องหลักสูตรฝึ กอบรมที่เสนอโดย
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ไอแอลโอ/กสร.ที่จะจัดขึ ้นในเดือนพฤษภาคม มิถนุ ายน และกรกฎาคม หลังจากการฝึ กอบรมชุดแรก จะมี
การจัดประชุมผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องเพื่อประเมินหลักสูตรฝึ กอบรมและหารื อเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมสร้ าง
ศักยภาพของผู้ตรวจแรงงานในการออกคาสัง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คุณปรำนต์ สยำมวำลำ กรรมกำรสภำองค์กำรนำยจ้ำงแห่งประเทศไทย รายงานว่าการประชุมคณะทางาน
ทังสองครั
้
ง้ มีการหารื อเกี่ยวกับรายงานแนวปฏิบตั ิด้านแรงงานที่ดี (GLP) ฉบับปรับปรุงกันอย่างละเอียด
การประชุมคณะทางานในเดือนธันวาคมมีขึ ้นหลังจากการปรึกษาหารื ออย่างกว้ างขวางกับผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับร่างปรับปรุงมาตรฐานและหลักการ GLP ที่มีการเสนอมา การประชุมคณะทางานเมื่อ
สัปดาห์ก่อนหารื อเกี่ยวกับรายงาน GLP ฉบับปรับปรุง ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่จะจัดตังองค์
้ กร GLP
อิสระซึง่ จะมีการหารื อกันในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป ผู้ร่วมประชุมจะส่งความเห็นเกี่ยวกับรายงาน GLP
ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ (PSC) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ไอแอลโอจะพัฒนากรอบการกากับดูแล
GLP และข้ อเสนอการสมทบงบประมาณโดยลงในรายละเอียดมากขึ ้น
มติ: ที่ประชุมรับรองบันทึกการประชุมคณะทางานที่ 1 และ 2
วาระที่ 3.2 กิจกรรมโครงการ: ความคืบหน้ าและอุปสรรคต่ อการดาเนินการ
คณะทางานโครงการของไอแอลโอรายงานความคืบหน้ าของกิจกรรมโครงการภายใต้ วตั ถุประสงค์แต่ละข้ อ
และอุปสรรคต่อการดาเนินการโดยรวม (ดูรายละเอียดในพาวเวอร์ พอยต์)
วัตถุประสงค์ 1: สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบั กรอบกฎหมำย นโยบำย และกำรกำกับดูแล
กิจกรรมหลักของโครงการคือการสารวจเส้ นฐานและการปรับแก้ กรอบการติดตามและประเมินผล ซึง่ จะมี
การพิจารณาทบทวนในเดือนมิถนุ ายน 2560 บทวิเคราะห์ P29 และ C188 ฉบับสมบูรณ์ได้ รับการนาเสนอ
ต่อกระทรวงแรงงานและภาคีของโครงการ ไอแอลโอยังคงให้ การสนับสนุนทางเทคนิคให้ กบั คณะกรรมการ
ยกร่างกฎหมายของรัฐบาลต่อไป นอกจากนี ้ก็มีภารกิจในการหารื อกับรัฐบาลกัมพูชา องค์กรประชาสังคม
สหภาพ และนายหน้ าจัดหางานเกี่ยวกับอุปสรรคต่อการดาเนินการภายใต้ ชอ่ งทางการเคลื่อนย้ ายแรงงาน
ตาม MOU ไอแอลโอวางแผนที่จะเริ่มการศึกษาความมีประสิทธิผลของช่องทาง MOU ที่มีอยูใ่ นเดือน
มิถนุ ายน
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วัตถุประสงค์ที่ 2: เสริ มสร้ำงศักยภำพให้กบั รัฐบำลไทยและกำรตรวจแรงงำน
กิจกรรมหลักของโครงการคือการวางแผนจัดฝึ กอบรมการตรวจแรงงานสามครัง้ ในเดือนพฤษภาคม
มิถนุ ายน และกรกฎาคม ซึง่ จะมุง่ เน้ นเทคนิคและทักษะไหวพริบในการสัมภาษณ์ และสนับสนุนทางเทคนิค
ให้ กบั กสร.ในการวางแผนตรวจแรงงานระยะหลายปี ไอแอลโอวางแผนที่จะทาการศึกษาทางแก้ ปัญหาการ
คุ้มครองค่าจ้ างในภาคการประมงด้ วยการจ่ายค่าจ้ างทางอิเลคโทรนิค ให้ การสนับสนุนศปมผ./กองทัพเรื อ
ในการคุ้มครองแรงงานตามแม่น ้า และพัฒนาระเบียบปฏิบตั สิ าหรับการประสานงานระหว่างกระทรวง
คุณอัญมณี ทับทิมศรี จากสานักงานย่อยของไอแอลโอที่จงั หวัดพังงารายงานข้ อสังเกตจากไปเยี่ยมศูนย์
ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ า-ออกหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ตและระนอง และแผนการจัดประชุมไตรภาคีระดับ
จังหวัดเริ่มแรกในพังงาและแสมสาร ชลบุรี
กำรหำรื อในที ่ประชุม:
 ตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศเสนอให้ จดั ทาคูม่ ือแนะแนวทางในการออกคาสัง่ เป็ นลายลักษณ์
อักษรเพื่อการตรวจแรงงานจะได้ มีข้อค้ นพบที่ชดั เจน
วัตถุประสงค์ที่ 3: ปรับปรุงกำรดำเนิ นกำรตำมแผนงำนแนวปฏิ บตั ิ ด้ำนแรงงำนที ่ดี (GLP)
กิจกรรมหลักของโครงการคือการจัดทารายงานจากการปรึกษาหารื อเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ดิ านแรงงานที่ดี
(GLP) กับผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ตลอดจนการมีสว่ นร่วมจากผู้ซื ้อจากสหภาพยุโรป สหรัฐฯ ออสเตรเลีย เกี่ยวกับ
แผนงาน GLP ที่มีการปรับปรุง รวมถึงข้ อเสนอจัดตังสถาบั
้
น GLP อิสระ จะมีงาน Thaifex เกี่ยวกับ GLP ใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
กำรหำรื อในที ่ประชุม:
 สภาองค์การนายจ้ างแห่งประเทศไทย (ECOT) ระบุว่าให้ การสนับสนุนอย่างเต็มที่กบั การใช้ ระบบ
การจ่ายค่าจ้ างผ่านธนาคารอิเล็คโทรนิกเพื่อการคุ้มครองค่าจ้ าง และได้ ติดต่อไปรษณีย์ไทยเพื่อ
อานวยความสะดวกในการโอนเงินข้ ามประเทศแล้ ว
 สมาคมอุตสาหกรรมทูนา่ ไทย (TTIA) เห็นด้ วยว่า GLP เป็ นเรื่ องที่อตุ สาหกรรมควรเป็ นผู้มีบทบาท
นา และสนับสนุนการจัดตังศู
้ นย์ GLP สมาคมฯ ระบุวา่ เศรษฐกิจไทยต้ องอาศัยแรงงานข้ ามชาติ
และในบางกรณีแรงงานข้ ามชาติได้ รับการปฏิบตั ดิ ีกว่าแรงงานไทยเสียอีก
 สมาคมประมงแห่งประเทศไทย (NFAT) กล่าวว่าการปฏิบตั ิตาม ‘มาตรฐาน GLP’ เป็ นเรื่ องซ ้าซ้ อน
เกินจาเป็ นเนื่องจากพวกเขามีประมวลจรรยาบรรณ (Code of Conduct) อยูแ่ ล้ วและปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานแรงงานไทยทุกอย่าง สมาคมประมงฯ ระบุว่าหากมีใช้ รายการตรวจสอบ GLP กับ
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เรื อประมงก็จะพบว่าเรื อเหล่านันมี
้ การปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับ GLP อยูแ่ ล้ ว สมาคมประมงฯ ไม่
สามารถให้ การสนับสนุนสมทบงบประมาณสาหรับสถาบัน GLP ได้
 สรส.ระบุวา่ GLP มีความมุง่ หมายที่จะให้ เป็ นแผนปฏิบตั ิโดยสมัครใจ และเป็ นเรื่ องขึ ้นกับนายจ้ าง
ว่าจะยอมรับนาไปปฏิบตั หิ รื อไม่
วัตถุประสงค์ที่ 4: บริ กำรสำหรับคนงำน (รวมถึงลูก) โดยองค์กรประชำสังคมและสหภำพแรงงำน
กิจกรรมหลักของโครงการคือการจัดทาและลงนามในข้ อตกลงการดาเนินการหกฉบับกับสเตลลา มาริส
สรส. มูลนิธิรักษ์ไทย มสพ. FED และอ็อกซ์แฟม ประเทศไทย ข้ อตกลงมุง่ เน้ นการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั
องค์กรแรงงานและจัดให้ มีช่องทางเข้ าถึงบริ การสาคัญสาหรับคนงานและครอบครัวในอุตสาหกรรมประมง
และอาหารทะเล
กำรหำรื อในที ่ประชุม:
 ดร.อดิศร พร้ อมเทพ อธิบดีกรมประมง เสนอว่าควรต้ องกาหนดตัวชี ้วัดที่ชดั เจนในเรื่ องการทางาน
กับแรงงานข้ ามชาติในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล และต้ องไม่ละเลยคนงานไทยที่ขาด
ความรู้เรื่ องมาตรฐานแรงงานด้ วยเช่นกัน
 กสร. ได้ พยายามอย่างมากในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิแรงงานให้ กบั ทังนายจ้
้
างและ
ลูกจ้ างแต่แรงงานข้ ามชาติจานวนมากเข้ าประเทศโดยผิดกฎหมายมีการเสนอให้ ทางานร่วมมืออย่าง
ใกล้ ชิดมากขึ ้นกับองค์กรประชาสังคมเพื่อจะได้ ติดตามการข้ ามพรมแดนโดยผิดกฎหมายได้ ดีขึ ้น
 สมาคมประมงฯ แสดงความกังวลว่าองค์กรประชาสังคมมุง่ แต่มองหากรณีการละเมิดของนายจ้ าง
 สรส. ระบุว่าองค์กรประชาสังคมก็มีข้อกังวลว่านโยบายจานวนมากที่กาหนดในระดับประเทศไม่ได้
มีผลในระดับจังหวัด ดังนันจึ
้ งสนับสนุนการจัดประชุมไตรภาคี-พลัสของโครงการเพื่อเอื ้ออานวยให้
เกิดการแลกเปลี่ยนกันมากขึ ้นระหว่างผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทังหมด
้
นโยบายการบริ หารจัดการแรงงาน
ข้ ามชาติควรมีความเป็ นธรรมและแรงงานข้ ามชาติไม่ควรถูกปฏิบตั เิ หมือนเป็ นพลเมืองชันสอง
้
คณะทางานโครงการของไอแอลโอยังได้ รายงานเกี่ยวกับอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการสองสามเรื่ อง เรื่ อง
แรก การเลื่อนกรอบการติดตามและประเมินจนกว่าจะทาข้ อมูลเส้ นฐานเสร็จสมบูรณ์ เรื่ องที่สอง การเข้ า
มาของแหล่งทุนและภาคีในการทางานทาให้ จาเป็ นต้ องมีการประสานงานภาคีและแหล่งทุนมากขึ ้น เรื่ องที่
สาม การเปลี่ยนแปลงบุคลากรระดับนาทังในรั
้ ฐบาลและไอแอลโอทาให้ จาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญกับการ
ถ่ายโอนบทบาทและภาระหน้ าที่ในโครงการ
มติ: ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้ าภายใต้ วตั ถุประสงค์แต่ละข้ อ
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วาระที่ 3.3 หัวข้ อการศึกษาวิจัยของโครงการ
คุณเจสัน จัดด์ จากไอแอลโอ ขอมติเห็นชอบต่อหัวข้ อการสารวจวิจยั สี่เรื่ องภายใต้ โครงการ
 การศึกษาเส้ นฐานเกี่ยวกับสภาพการทางานและความเป็ นอยู่
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบใหม่ การบังคับใช้ การมีบทบาทของประชาสังคม ที่
มีตอ่ ผู้จดั หาอาหารทะเล เจ้ าของเรื อ และตลาดแรงงานไทย
 ผลกระทบจากวิธีปฏิบตั ใิ นการซื ้อสินค้ าในห่วงโซ่การจัดหาระดับโลกที่มีตอ่ ผู้จดั หาของไทย
 การสารวจเอนด์ไลน์
นอกจากนี ้ก็มีการวางแผนจัดทารายงานวิจยั ระดับที่เล็กลงมาอีกหลายเรื่ อง เช่น ความมีประสิทธิผลของ
ช่องทาง MOU ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล และการจ่ายค่าจ้ างทางธนาคารอิเล็คโทรนิค/ทาง
แก้ ปัญหาในการคุ้มครองค่าจ้ าง
มติ: ที่ประชุมเห็นชอบหัวข้ อการสารวจวิจยั และหัวข้ อรายงานการศึกษาที่เสนอ
วาระที่ 3.4 ผลเบือ้ งต้ นจากการศึกษาเส้ นฐาน
คุณแดเนียล ลินด์เกรน จาก RapidAsia นาเสนอการออกแบบและวิธีการศึกษาของการสารวจเส้ นฐานของ
โครงการ ข้ อมูลคนงาน และข้ อค้ นพบที่สาคัญ รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้ าง อัตราการเข้ าออกจากงาน
ของแรงงานข้ ามชาติในภาคประมงและอาหารทะเล การเบิกค่าจ้ างล่วงหน้ า สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการ
ทางาน บริการช่วยเหลือคนงาน จะมีการนาเสนอผลการศึกษาที่สมบูรณ์ในการประชุมร่วมของคณะทางาน
ที่เป็ นการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อตรวจสอบยืนยันข้ อมูลในปลายเดือนมิถนุ ายน
กำรหำรื อในที ่ประชุม:
 สมาคมประมงฯ ขอความชัดเจนเกี่ยวกับคนงานที่อยูใ่ นการสารวจ ว่าคนงานและเรื อผ่านศูนย์
ควบคุมแจ้ งเรื อเข้ า-ออกหรื อไม่? ซึง่ หมายความว่าคนงานเหล่านี ้ก็จะมีสญ
ั ญาที่ถกู ต้ อง คุณลินด์
เกรนบอกว่าคนงานอาจไม่ทราบว่าตนมีสญ
ั ญาจ้ าง สาหรับข้ อมูล/ข้ อค้ นพบบางส่วน การสารวจ
สะท้ อนการรับรู้ของคนงานเกี่ยวกับสภาพการทางานของตนในประเทศไทย
 ดร.อดิศร พร้ อมเทพ อธิบดีกรมประมง แสดงความเห็นว่าการศึกษาใหม่นี ้เป็ นงานที่นา่ สนใจและ
เสนอให้ ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องมาร่วมกันหารื อหาทางออกเพื่อแก้ ปัญหาการย้ ายถิ่นโดยผิด
กฎหมาย ไม่ต้องรอให้ ได้ ข้อค้ นพบที่เสร็จสมบูรณ์ ก่อน
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มติ: ที่ประชุมรับทราบข้ อค้ นพบเบื ้องต้ นบางส่วนของการศึกษาเส้ นฐานและรอเข้ าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเพื่อตรวจสอบยืนยันข้ อมูล
วาระที่ 3.5 การผลักดันประเด็นเพศสภาพให้ ผนวกเข้ าไปในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
คุณมาทิลด้ า ดาห์ลควิสต์ ที่ปรึกษาไอแอลโอ และคุณสุภาวดี โชติกญาณ ผู้ประสานงานโครงการประเทศ
ไทย ร่วมกันนาเสนอความสาคัญของการทาให้ ความเสมอภาคทางเพศเป็ นประเด็นที่เชื่อมกับทุกประเด็น
ในโครงการโดยให้ มีการวิเคราะห์และมีมาตรการเกี่ยวกับเพศสภาพที่เหมาะสม มีการระบุความแตกต่างใน
มิตเิ พศสภาพของภาคประมงและอาหารทะเลของไทย
พร้ อมด้ วยตัวอย่างของการผลักดันประเด็นเพศ
สภาพให้ ผนวกเข้ าไปในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
มติ: ที่ประชุมรับทราบความสาคัญของการผลักดันประเด็นเพศสภาพในกิจกรรมโครงการ ไอแอลโอจะ
จัดทาเอกสารให้ รายละเอียดแนวทางเรื่ องนี ้
วาระที่ 3.6 รายงานการเงินของโครงการ
คุณจัดด์รายงานว่างบค่าใช้ จ่ายและผูกพันมีทงสิ
ั ้ ้นราวร้ อยละ 27 (หรื อ 1,083,650 เหรี ยญสหรัฐฯ) ของ
งบประมาณโครงการทังหมด
้
มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานการเงินของโครงการ
วาระที่ 4.1 งานเปิ ดสานักงานอย่ างเป็ นทางการและปฏิทนิ การประชุม
คณะทางานโครงการของไอแอลโอแจ้ งที่ประชุมถึงงานสาคัญที่กาลังจะมีขึ ้นสามงาน และเชิญผู้ร่วมประชุม
ให้ เข้ าร่วม
 งาน GLP Thaifex 31 พฤษภาคม 2560
 งานเปิ ดสานักงานย่อยของโครงการสิทธิบนเรื อถึงฝั่ งที่พงั งา 12 มิถนุ ายน 2560
 งานเปิ ดศูนย์คนงานประมงของสเตลลา มาริส ที่แสมสาร จ.ชลบุรี 23 มิถนุ ายน 2560
มติ: ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่กาลังจะมีขึ ้น
วาระที่ 4.2 การประชุมคณะกรรมการฯ คัง้ ต่ อไป
คณะกรรมการฯ แจ้ งว่าการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ต่อไปจะมีขึ ้นในกลาง-ปลายเดือนกันยายน 2560
(อาจอยูใ่ นช่วงสัปดาห์วนั ที่ 18 – 22 กันยายน) วันเวลาที่แน่นอนจะมีการแจ้ งอีกครัง้ ภายหลัง
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มติ: ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมคณะกรรมการฯ จะมีขึ ้นในสัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายน 2560
วาระที่ 5 กล่ าวปิ ด
คุณมอริซิโอ บุสซี ผู้อานวยการไอแอลโอประจาประเทศไทย แสดงความเห็นว่าการประชุมคณะกรรมการฯ
(PSC) และคณะทางานทาให้ เกิดพื ้นที่ที่เอื ้อต่อการสนทนาไตรภาคีและแลกเปลี่ยนหารื อหาทางออกอย่าง
ตรงไปตรงมา ไอแอลโอขอชมรัฐบาลที่แสดงคามัน่ ทางการเมืองที่จะให้ สตั ยาบันต่อตราสารไอแอลโอหลาย
ฉบับ และไอแอลโอจะให้ การสนับสนุนทางวิชาการต่อไป เขาเปรี ยบเทียบแผนงาน GLP ว่าเป็ นเหมือน
นามบัตรที่เอาไว้ แสดงให้ ผ้ ซู ื ้อระหว่างประเทศเห็นเป็ นหลักฐานแสดงถึงการยึดมัน่ ในมาตรฐานที่สงู กว่าการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายของไทย เขายังได้ อธิบายถึงกระบวนการร้ องเรี ยนกับคณะประศาสน์การของไอแอลโอ
และข่าวเมื่อเร็วๆ นี ้เกี่ยวกับการที่สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) กับสมาพันธ์สหภาพแรงงาน
สากล (ITUC) ร้ องเรี ยนเรื่ องการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีวา่ ด้ วยแรงงานบังคับของไทยในภาคการประมง ซึง่
เป็ นกระบวนการที่แยกขาดโดยสิ ้นเชิงจากการดาเนินโครงการสิทธิบนเรื อถึงฝั่ ง
ประธานร่วมสรุปมติของที่ประชุมและขอบคุณผู้เข้ าร่วม
ปิ ดการประชุม
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