ร่ างบันทึกการประชุ ม
โครงการสิ ทธิจากเรือสู่ ฝั่งของไอแอลโอ
การประชุ มคณะกรรมการอานวยการโครงการครั้งที่ 5
วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน พศ 2560 เวลา 14.00-17.00 น. ณ กระทรวงแรงงาน
มติและประเด็นหารื อ
 ที่ประชุมรับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ ครั้งที่ 4
 ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดาเนินโครงการฯภายใต้วตั ถุประสงค์ท้ งั สี่ ขอ้
 วัตถุประสงค์ที่ 1) ความคืบหน้าด้านนโยบายและกรอบกฎหมายและการให้สัตยาบันอนุสัญญา
ฉบับที่ 29 และ 188 ซึ่งต้องดาเนินการและรับฟังความคิดเห็นมากขึ้น
 วัตถุประสงค์ที่ 2) การจัดฝึ กอบรมโดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานให้กบั พนักงานผูต้ รวจ
บนเรื อประมงและในโรงงานแปรรู ปอาหารทะเลจาเป็ นต้องมีการวางแผนระยะยาวเพื่อพัฒนา
หลักสู ตรมาตรฐานสาหรับผูต้ รวจแรงงานและคู่มือฝึ กอบรมที่ทนั สถานการณ์
 วัตถุประสงค์ที่ 3) การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นแรงงาน (GLP) ที่งาน Thai Fex
ประสบความสาเร็ จด้วยดี ความร่ วมมือระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย-สมาคมอาหารแช่
เยือกแข็งไทยกับไอแอลโอเริ่ มดาเนินการ แผนงานแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นแรงงานจาเป็ นต้องมีความ
ตระหนักรับรู ้และได้รับความยอมรับมากขึ้นจากผูซ้ ้ื อ
 วัตถุประสงค์ที่ 4) ภาคีประชาสังคม โดยมูลนิธิสรส. สเตลล่ามาริ ส รักษ์ไทย อ็อกซ์แฟม มูลนิธิ
การศึกษาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิเพื่อสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนา รายงานความคืบหน้าการดาเนิน
กิจกรรมล่าสุ ด ควรมีการจัดการดูแลโดยเร่ งด่วนและทันทีในทุกกรณี ที่แรงงานได้รับผลกระทบและ
จาเป็ นต้องมีการร่ วมงานใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างรัฐและภาคประชาสังคม
 ความคืบหน้าของงานศึกษาเกี่ยวกับการคุม้ ครองค่าจ้างโดยใช้ระบบการจ่ายค่าจ้างผ่านธนาคารและ
ประสิ ทธิภาพของช่องทางการนาเข้าแรงงานตามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับประเทศเพื่อนบ้าน มี
ประเด็นปั ญหาหลากหลายจากข้อค้นพบในงานศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่ตอ้ งให้ความสาคัญและ
สะท้อนผลการศึกษาในงานสารวจขั้นสุ ดท้าย
 ที่ประชุมรับรองกรอบการติดตามและประเมินผล
 มีการวางแผนเปิ ดตัวแนะนาเว็บไซต์ของโครงการ shiptoshorerights.org ในเร็ วๆ นี้และมีการจัดทา
ข้อมูลเผยแพร่ เป็ นภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
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 ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและรายจ่ายผูกพันรวมกันมีสัดส่ วนราวร้อยละ 34.14 ของ
งบประมาณปี 2559-2662
 การประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ 2561
วาระที่ 1 ประธานร่ วมกล่าวต้ อนรับ
ม.ล.ปุณฑริ ก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานและนางลุยซา ราเกอร์ อุปทูตของคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ร่ วม
เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ ครั้งที่ 5 และกล่าวถึงความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้วตั ถุประสงค์ท้ งั สี่ ขอ้ และร่ วมกันหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
วาระที่ 2 สรุ ปมติการประชุ มและบันทึกการประชุ มคณะกรรมการอานวยการฯ ครั้งที่ 4
คุณสุ ภาวดี โชติกญาณ ผู้ประสานงานโครงการฯของไอแอลโอ รายงานประเด็นหารื อสาคัญและมติจากการ
ประชุ ม ครั้ งที่ 4 ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบรายงานจากคณะท างาน 1 และ 2 และความคื บหน้าการดาเนิ น งาน
อุ ป สรรคในการด าเนิ น งาน และการปรั บ เปลี่ ย นที่ ส าคัญ ของแผนงานภายใต้ว ัต ถุ ป ระสงค์ ท้ ัง สี่ ข ้ อ
คณะกรรมการอานวยการฯ เห็ นชอบกับหัวข้อที่ เสนอเรื่ องงานศึกษาและรับทราบผลจากงานวิจยั ข้อมูล
พื้นฐานที่นาเสนอโดย Rapid Asia ตลอดจนความสาคัญของการผนวกประเด็นเพศหญิงและชายเข้าไปใน
การดาเนิ น กิ จกรรมของโครงการ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบรายงานทางการเงิ น ของค่ าใช้จ่ายที่ใ ช้ไ ปแล้วและ
ค่าใช้จ่ายผูกพันรวมกันมีสัดส่ วนราวร้อยละ 27 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบกิจกรรมสาคัญที่กาลังจะมีข้ ึนและปฏิทินการประชุม
วาระ 3.1 รายงานความคืบหน้ าเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ โครงการ: ความคืบหน้ าในการดาเนินงานและปัญหา
อุปสรรค เกริ่นนาโดยประธานร่ วมของคณะทางานและรายงานรายละเอียดกิจกรรมโดยไอแอลโอ
วัตถุประสงค์ 1: กรอบกฎหมาย นโยบาย และการกากับดูแล
คุณวิ ไลวรรณ โกยแก้ ว พริ ้ ง ผู้อานวยการกลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่ างประเทศ กระทรวงแรงงาน
รายงานการดาเนิ นการต่างๆ ของกระทรวงแรงงานเพื่อการให้สัตยาบันพิธีสาร P29 และอนุสัญญา C188 ใน
ส่ วนของพิ ธี ส าร P29 กระทรวงแรงงานได้จ ัดท าร่ า งกฎหมายว่า ด้วยการบัง คับ ใช้แ รงงานบนฐานการ
วิ เ คราะห์ ช่ อ งว่ า งทางกฎหมายของ P29 และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาการให้ สั ต ยาบัน
คณะกรรมการดังกล่ าวมี ความเห็ นในหลายประเด็น เช่ น คานิ ยามของแรงงานบังคับเมื่ อเที ยบกับการค้า
มนุษย์ และความเหลื่อมซ้อนที่อาจมีกบั พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซ่ ึ งอาจสร้างปั ญหายุง่ ยาก
ในการบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงแรงงานได้ขอความสนับสนุ นจากไอแอลโอให้จดั ทากรณี ศึกษาเกี่ยวกับ
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แรงงานบังคับในประเทศไทย คาดว่าร่ างกรณี ศึกษาดังกล่าวจะเสร็ จสิ้ นภายในสิ้ นปี นี้ ในส่ วนอนุ สัญญา
C188 คณะกรรมการพิ จารณาการให้สั ตยาบันได้ข อให้หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องทบทวนกฎหมายต่า งๆ ให้
สอดคล้องกับ C188 กระทรวงแรงงานจะจัดตั้งคณะกรรมการยกร่ างเกี่ยวกับ C188 จัดการรับฟังความคิดเห็น
ไตรภาคี และยกร่ างกฎหมายให้สอดคล้องกับ C188
คุณเจสัน จัดด์ เจ้าหน้าที่วชิ าการอาวุโสของไอแอลโอ รายงานความคืบหน้าภายใต้วตั ถุประสงค์ 1 ดังนี้:
- จะมีการเผยแพร่ รายงานข้อค้นพบงานวิจยั ข้อมูลพื้นฐานในเดือนตุลาคม
- กรณี ศึกษาเกี่ยวกับการระบุช้ ี ตวั และดาเนิ นคดีการบังคับใช้แรงงานอยูใ่ นระหว่างการจัดทา
- การมาเยือนพิเศษของผูต้ รวจแรงงานนิวซีแลนด์ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการตรวจใน
ทะเล พร้อมด้วยการศึกษาเปรี ยบเทียบจากนิวซีแลนด์สาหรับการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
- งานศึกษาของที่ปรึ กษาออสเตรเลียเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของช่องทางการนาเข้าแรงงานบันทึก
ความเข้าใจและพลวัตรของตลาดแรงงานกาลังอยูใ่ นระหว่างการมอบหมายให้ดาเนินการ

การหารื อในที่ประชุม
 สมาคมการประมงนอกน่ านน้ าไทยเน้นความจาเป็ นที่ จะต้องชะลอการแก้ไขกฎหมายตาม C188
เพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมประมงท้องถิ่นในประเทศไทยเนื่ องจากคนทางานประมงจานวน
มากยังขาดความรู้ ควรมีการระบุระยะเวลาผ่อนผันใน c188 เพื่อให้มีเวลาพิจารณาและจัดการแก้ไข
ตามบทวิเคราะห์ช่องว่างทางกฎหมาย
 คณะกรรมการอานวยการฯ เข้าใจสภาพของสมาคมการประมงนอกน่านน้ าไทยและการละเมิดสิ ทธิ
คนงานมีอตั ราโทษสู งสาหรับเจ้าของเรื อ จาเป็ นต้องมีการประเมินผลกระทบของกฎหมายเพิ่มเติม
ก่อนการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับใหม่

วัตถุประสงค์ 2: การบังคับใช้ กฎหมาย/การตรวจแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและแปรรู ปอาหารทะเล
คุณสมบูรณ์ ตรั ยศิลานันท์ ผู้อานวยการกองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน รายงานว่ากสร. และไอแอลโอร่ วมกันจัดการฝึ กอบรมผูต้ รวจแรงงานโดยมีสำนักงำนกฎหมำย เอส อาร์
(SR) เข้าร่ วมด้วย ทั้งหมดสามครั้งที่กรุ งเทพฯ สงขลา และภูเก็ต เนื้ อหาการอบรมประกอบด้วยการตรวจ
แรงงาน ขั้นตอนปฏิบตั ิตามกฎหมายและการประเมินผลการอบรม กสร.อยากจะวางแผนการอบรมเพิ่มเติม
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ในเรื่ องการเขี ย นค าสั่ ง แต่ จะปรั บ หลัก สู ตรการอบรมใหม่ หลัง จากรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นจากฝ่ ายต่ า งๆ ที่
เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ ก็มีการจัดอบรมล่ามให้กบั เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ควบคุ มการแจ้งเรื อเข้า-ออกและสานักงาน
ประจาจังหวัดสองครั้ง และการจัดอบรมครั้งที่สามได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากไอแอลโอ ศปมผ.ได้
มอบหมายให้กสร.มีบทบาทนาในการตรวจในโรงงานแปรรู ปอาหารทะเลเนื่ องจากการละเมิดในสถาน
ประกอบกิ จการมี จานวนลดลง กระทรวงแรงงานได้ของบประมาณ 7 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้กบั ระดับ
จังหวัดที่ดูแลโดยผูว้ ่าราชการจังหวัดพร้ อมด้วยตัวแทนกองทัพเรื อและภาคีที่เกี่ ยวข้องตามโควต้าที่ได้รับ
จัดสรรของแต่ละภาคส่ วน
คุณเจสัน จัดด์ เจ้ าหน้ าที่ วิชาการอาวุโสของไอแอลโอ รายงานความคืบหน้าภายใต้วตั ถุประสงค์ 2 ดังนี้:
- การให้ความสนับสนุนช่วยเหลือการวางแผนการอบรมเจ้าหน้าที่ปี 2561 ของกสร. และการ
วิเคราะห์ระบบการรวบรวมและจัดการข้อมูลการตรวจแรงงานในภาคการประมง/แปรรู ปอาหาร
ทะเล
- ทบทวนปรับปรุ งเครื่ องมือและการฝึ กอบรมการตรวจแรงงานที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื อเข้า-ออก
และโรงงานแปรรู ปอาหารทะเล
- จัดอบรมเทคนิคการตรวจแรงงานสามครั้ง
- งานศึกษาวิจยั การจ่ายค่าจ้างคนงานประมงด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
ประเด็นหารื อที่สาคัญมีดงั ต่อไปนี้:
 กรมประมงแสดงข้อกังวลเรื่ องการตรวจ 100% ซึ่ งเจ้าหน้าที่จานวนจากัดตามศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เรื อเข้า-ออกเพื่อที่ จะประเมิ นความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสมและทาการตรวจได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่ ง
จะต้องมีการวางแผนที่ดีกว่าเดิ มร่ วมกับกสร.ในช่ วงเปลี่ ยนผ่านนี้ และกสร.ต้องชี้ แจงทิศทางและ
แนวปฏิบตั ิในการตรวจแรงงาน กสร.ตอบว่าในส่ วนของโรงงานแปรรู ปอาหารทะเลต้องมีแผนเรื่ อง
การทบทวนแผนจากภาคีที่เกี่ยวข้อง และให้ศปมผ.เห็นชอบกับขั้นตอนปฏิบตั ิและแผน
 สเตลล่ า มาริ ส ขอแนวทางส าหรั บ การตรวจเรื อที่ เปลี่ ยนธงชาติ ไ ทยเป็ นธงต่ า งชาติ ซึ่ ง ผูต้ รวจ
แรงงานไม่สามารถตรวจเรื อที่ติดธงต่างชาติได้ กรมประมงอธิ บายว่ากสร.สามารถดาเนินการตรวจ
เรื อต่างชาติที่มีนายจ้างเป็ นคนไทยได้ อย่างไรก็ตาม เรื อต่างชาติที่มีลูกเรื อต่างชาติที่เข้ามาในน่านน้ า
ไทยต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ย บของรั ฐเจ้า ท่า ไอแอลโอเพิ่ม เติ มว่าภายใต้ C188 ผูต้ รวจแรงงาน
สามารถตรวจเรื อต่างชาติในน่ านน้ าไทยได้ สหภาพยุโรปถามว่ามีแผนระยะยาวและประเภทของ
การตรวจที่กาหนดสาหรับเรื อติดธงต่างชาติหรื อไม่
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 ประธานร่ วมคณะกรรมการอานวยการฯ ขอบคุณไอแอลโอ/กสร.ที่ได้จดั การฝึ กอบรมการตรวจ
แรงงานสามครั้ง แต่ก็เสนอแนะให้มีการพัฒนาหลักสู ตรระดับประเทศจากหลักสู ตรที่มีอยูภ่ ายใต้
โครงการ Triangle และควรเพิ่มเรื่ องตัวชี้วดั การบังคับใช้แรงงานเข้าไปด้วย
 กสร.เพิ่มเติมว่าศปมผ.มีระบบใหม่ในการประเมินความเสี่ ยงโดยใช้สีเป็ นสัญลักษณ์ที่จะใช้ธงเขียว
สาหรับเรื อที่มีความเสี่ ยงน้อย และกาหนดกฎระเบียบในการตรวจโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ ยงในบริ เวณ
ชายแดนภาคใต้
 ไอแอลโอก าลัง เริ่ ม การศึ ก ษาระบบการจ่ า ยค่ า จ้า งผ่า นธนาคารที่ จะช่ วยแก้ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การ
คุม้ ครองค่าจ้างได้ ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื อเข้า -ออก กรมประมงจะสุ่ มตรวจเรื่ องค่าจ้าง แต่การ
บังคับให้มีการจ่ายค่าจ้างผ่านธนาคารอาจเป็ นเรื่ องยากเพราะขึ้นกับการตกลงระหว่างคนงานและ
นายจ้าง
วัตถุประสงค์ 3: การปฏิบัติสอดคล้องกับหลักการพืน้ ฐานและสิ ทธิในสถานที่ทางาน (GLP)
คุณเจสั น จัดด์ เจ้ าหน้ าที่ วิชาการอาวุโสของไอแอลโอ ทาหน้าที่แทนผูอ้ านวยการสภาองค์การนายจ้างแห่ ง
ประเทศไทยที่ไม่สามารถมาร่ วมประชุมได้ โดยรายงานความคืบหน้าภายใต้วตั ถุประสงค์ 3 ดังนี้
- กิ จกรรมส่ งเสริ มแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีด้านแรงงานที่ งาน Thaifex ได้รับคามัน่ จากสมาคมอุตสาหกรรม
และองค์กรประชาสังคมที่จะยึดตามหลักการ GLP ใหม่
- หารื อกับสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเรื่ องแผนงานร่ วม GLP ที่
มี ท้ งั การฝึ กอบรม การสร้ างการมี ส่วนร่ วมของผูซ้ ้ื อและองค์ก รประชาสั งคมเกี่ ยวกับกลไกการ
ปฏิบตั ิที่สอดคล้อง และการเพิ่มความตระหนักรับรู ้เกี่ยวกับ GLP มากขึ้น
- สร้างการมีส่วนร่ วมของผูซ้ ้ื อต่อไปที่งาน GLP Thaifex และ Seaweb ที่ซีแอตเติล

ประเด็นหารื อในที่ประชุม
 สมาคมการประมงนอกน่านน้ าไทยกล่าวว่าการที่เรื อประมงไทยในช่วงสองปี ที่ผา่ นมาไม่ได้ทาการ
ประมงนอกน่านน้ าไทยเนื่ องจากกฎระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวด เช่น การติดตั้งระบบติดตามเรื อและ
การติดตามเรื อในเวลาจริ ง ส่ งผลต่อคนทางานประมงเป็ นอย่างมาก
 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยย้ าว่าสมาคมฯ ให้ความสาคัญกับ GLP เป็ นอย่างมาก GLP ยังไม่ได้
เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่ผซู ้ ้ื อ แต่ส่งผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคถึงการปฏิบตั ิสอดคล้อง
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โดยสมัครใจและนาไปสู่ การพัฒนาที่ดีข้ ึนในระยะยาว สมาคมฯ เรี ยกร้องให้ผซู ้ ้ื อจานวนมากขึ้ น
ตระหนักถึงความพยายามในการปฏิบตั ิสอดคล้องตาม GLP
 GLP อาจจะยังไม่ได้เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่ส่งผลต่อการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคถึงการปฏิบตั ิ
สอดคล้องตามมาตรฐานต่างๆ โดยสมัครใจและนาไปสู่ การพัฒนาที่ดีข้ ึนในระยะยาว
 สหภาพยุโรปให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสาคัญของแผนงาน GLP และกล่าวถึงความจาเป็ น
ที่จะต้องหารื อกับผูซ้ ้ื อให้เห็นคล้องด้วย
 คณะกรรมการอานวยการฯ กล่าวชมเชยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยและสมาคมอาหารแช่เยือก
แข็งไทย และเสนอให้กสร.และกระทรวงพาณิ ชย์กระตุ น้ ความสนใจจากผูซ้ ้ื อให้มากขึ้น และนา
GLP ไปใช้ในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 4: บริการสนับสนุนให้ ความช่ วยเหลือคนงานและเหยือ่ ของการละเมิดสิ ทธิแรงงาน
ดร. พงศ์ ฐิติ พงศ์ ศิลามณี รองเลขาธิ การสมาพันธ์ แรงงานรั ฐวิสาหกิจสั มพันธ์ (สรส.) รายงานความคืบหน้า
ของการดาเนิ นงานของสรส.ในการจัดตั้งองค์กรแรงงานในชลบุรีและสงขลา เป้ าหมายคือการสร้ างความ
เข้มแข็งให้กบั เครื อข่าย จัดทาฐานข้อมูลในการจัดการกรณี ต่างๆ และกาหนดตัวแทนคนงานในการจัดการ
ข้อร้ องเรี ยนของคนงาน ในช่ วงเวลาดาเนิ นการระยะแรก มี การจัดประชุ มองค์กรประชาสังคมในเดื อน
มกราคม พ.ศ 2560 เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการดาเนิ นโครงการและความช่วยเหลือที่จะมีให้กบั คนงาน ใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2560 สรส.จัดอบรมคนงานเพื่อเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิ พ้นื ฐานของตัวเองและนโยบายรัฐที่
ชลบุรี การอบรมครั้งที่สองมีข้ ึนสาหรับองค์กรแรงงานข้ามชาติที่สงขลาในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ 2560 โดย
ได้รับความสนับสนุ นจากไอแอลโอ สหพันธ์แรงงานขนส่ งระหว่างประเทศและสเตลล่า มาริ ส ในระยะที่
สอง ผูน้ าคนงานต้องจัดตั้งเวที นาเสนอความต้องการ/ข้อกังวลของตนเองเพื่อนาไปสู่ การคุ ม้ ครองสิ ท ธิ
แรงงานที่ดีข้ ึน
คุณสุภาวดี โชติกจัน ผู้ประสานงานโครงการของไอแอลโอ สรุ ปกิจกรรมโครงการของไอแอลโอดังนี้
- จัดตั้งศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเลสามแห่งที่ชลบุรี ระยอง และปั ตตานี รวมถึงการเพิ่มช่องทางเข้าถึง
บริ การต่างๆ ผ่านทางสหภาพแรงงานและองค์กรภาคประชาสังคม
- ลงนามในสัญญาเพิ่มเติมกับรักษ์ไทย มสพ. มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา และอ็อกซ์แฟม
- จัดตั้งองค์กรแรงงานและสร้างความเข้มแข็งโดยผ่านทางสรส.
- จัดการประชุ มไตรภาคีระดับจังหวัดหลายครั้งที่ชลบุรี พังงา สงขลา และภูเก็ต หารื อเกี่ยวกับปั ญหา
อุปสรรคและประเด็นที่ควรให้ความสาคัญในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
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- พัฒนาโครงการนาร่ องผลักดันเรื่ องการศึกษา

การหารื อในที่ประชุม
 ศูนย์อภิบาลผูเ้ ดิ นทางทะเลของสเตลลา มาริ ส ที่แสมสาร ชลบุรี ระยอง และปั ตตานี เปิ ดบริ การ
สาหรับคนงานประมง และจัดอบรมฝึ กอาชี พให้กบั ภรรยาของคนงานประมงและดู แลเด็กให้กบั
ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ/ไทย
 มูลนิ ธิรักษ์ไทยเน้นงานบริ การสุ ขภาพเป็ นหลักและขณะนี้ ทางานกับเยาวชนแรงงานข้ามชาติ ผ่าน
ทาง AAC โดยมี พ้ืนที่ ดาเนิ นงานในจังหวัดสมุ ทรสาคร สุ ราษฎร์ ธานี ปั ตตานี ความช่ วยเหลื อที่
ให้กบั คนงานรวมถึงช่องทางการร้องเรี ยนเกี่ยวกับค่าจ้างและการยึดเอกสารประจาตัว
 มสพ.จะจัดทาแนวทางสาหรั บผูช้ ่ วยทนายในการส่ งต่อกรณี ร้องเรี ยน และจัดอบรมภาคประชา
สังคมจากจังหวัดต่างๆ
 อ็อกซ์แฟมจะจัดกิ จกรรมแรกในงานรณรงค์ Seafood Spike Campaign ในเดือนพฤศจิกายน 2560
โดยนาเสนอข้อดีของแรงงานข้ามชาติที่มีต่อสังคมไทย
 สหพันธ์ แรงงานขนส่ งระหว่างประเทศทางานใกล้ชิด ร่ วมกับสเตลลา มาริ ส และสหพันธ์ฯ ใน
สงขลาในกิจกรรมลงพื้นที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรแรงงาน
 คณะกรรมการอานวยการฯ ยกประเด็นเกี่ ยวกับโครงการ Triangle ถึงกรณี ปัญหาจานวนมากที่ยงั
ไม่ได้รับการแก้ไข การคุม้ ครองและเยียวยาอาจตกอยูใ่ นหน้าที่รับผิดชอบของเอ็นจีโอ แต่ควรมีการ
ดาเนินการส่ งต่อกรณี ปัญหาให้กบั หน่วยงานรัฐโดยทันที
 สหภาพยุโรปตั้ง ข้อสั ง เกตว่า จะต้องมี ก ารแก้ไขปั ญหาและปิ ดเคสต่างๆ และจาเป็ นต้องมี ค วาม
ร่ วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเอ็นจีโอและรัฐ
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดาเนินโครงการภายใต้วตั ถุประสงค์ท้ งั สี่ ขอ้

วาระ 3.2 ความคืบหน้ าเกีย่ วกับหัวข้ อการศึกษา (ไอแอลโอ)
คุณเจสัน จัดด์ เจ้ าหน้ าที่ วิชาการอาวุโสของไอแอลโอ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับงานศึกษาตามแผน:
- การสารวจวิจยั ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการทางานและความเป็ นอยูแ่ ละรายงานฉบับสมบูรณ์
(กาหนดแล้วเสร็ จ ตุลาคม 2560)
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- การคุม้ ครองค่าจ้างโดยอาศัยระบบการจ่ายค่าจ้างผ่านธนาคาร (กาหนดแล้วเสร็ จ พฤศจิกายน 2560)
- ประสิ ทธิ ภาพของช่องทาง MOU และสถานะของตลาดแรงงาน (กาหนดแล้วเสร็ จ พฤศจิกายน
2560)
- ผลของแนวปฏิบตั ิในการจัดซื้ อของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของผูจ้ ดั หาสิ นค้าของไทยและสภาพการทางาน (กาหนดแล้วเสร็ จ ธันวาคม 2560)
- การศึกษาวิจยั ข้อมูลตอนท้าย (End line) (เสนอ มีนาคม 2562)
คุณแดเนียล ลินด์ เกรน ผู้ก่อตั้ง Rapid Asia นาเสนอข้อค้นพบหลักจากงานศึกษางานวิจยั ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับสภาพการทางานและความเป็ นอยูใ่ นภาคการประมง อาหารทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ที่ประชุมตั้งคาถามและแสดงความเห็นในหลายประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาเส้นฐาน ดังนี้
 มีขอ้ สังเกตว่าพบการหลอกลวง/การเหมาจ่ายค่าจ้าง และการละเมิดเกี่ยวกับค่าจ้าง แต่การศึกษาไม่
พบความรุ นแรงทางกายภาพเมื่อเทียบกับการบังคับใช้แรงงานในรู ปแบบอื่น
 มีการตั้งคาถามเกี่ยวกับกรอบเวลาของการศึกษาเส้นฐานเนื่ องจากมีกฎกระทรวงหลายฉบับออกมา
ในช่วง 1-5 ปี ที่ผา่ นมา รวมถึงค่าธรรมเนียมในการจัดหางานที่เก็บจากประเทศต้นทาง การลงลายมือ
ชื่อในสัญญาภาษาไทยและภาษาประเทศแม่ของแรงงาน การจ่ายค่าจ้างล่วงเวลา และชัว่ โมงพัก ซึ่ ง
ยังต้องมีการถกเถียงกันต่อไป ไม่ใช่ในแง่ตวั เลข แต่เป็ นการหาทางแก้ไขปั ญหาที่ยงั คงมีอยู่
 กรมประมงมีประเด็นว่าผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานแสดงชัดเจนว่าการอบรมและเครื่ องมือที่
พัฒนาขึ้นมานั้นไม่ส่งผลต่อการปรับปรุ งคุณภาพในภาคประมงและอาหารทะเล
 มีความเห็นว่าการศึกษาไม่ได้แยกประเภทคนงานประมงที่ทางานบนเรื อขนาด 30 ตันกรอสที่ตอ้ ง
ผ่านการตรวจที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื อเข้า-ออกและสภาพการทางานถูกติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
เป็ นไปได้วา่ มีคนงานบนเรื อขนาดต่ากว่า 30 ตันกรอสรวมอยูใ่ นกลุ่มตัวอย่างด้วยและไม่ได้ลง
ลายมือชื่อในสัญญาจ้างและไม่ได้รับการอธิ บายเกี่ยวกับสภาพการทางานในสัญญา Rapidasia ชี้แจง
ว่ามีการสัมภาษณ์คนงานบนเรื อขนาดต่ากว่า 30 ตันกรอสและถามเกี่ยวกับความผิดปกติที่พบทัว่ ไป
บนเรื อขนาดเล็กและเรื ออวนลากเดี่ยว มีการรายงานถึงกรณี การละเมิดหลายกรณี
 ไอแอลโออธิ บายว่าตัวเลขต่างๆ ไม่ควรถูกถือว่าเป็ นตัวเลขที่ถูกต้องตายตัว การเปรี ยบเทียบกับ
รายงานการประมงปี 2556 แสดงให้เห็นว่ามีพฒั นาการดีข้ ึนในเรื่ องการลงลายมือชื่ อในสัญญาจ้าง
ซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 6 เมื่อสี่ ปีก่อนและเพิ่มเป็ นร้อยละ 23 รายงานของไอแอลโอจะแล้วเสร็ จภายในเดือน
ตุลาคม 2560
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 ประธานร่ วมย้าความสาคัญของการปรับปรุ งคุณภาพการดาเนินงานของผูต้ รวจในการตรวจหาการ
ละเมิดสิ ทธิแรงงาน
มติที่ประชุม:
 ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ข้อมูลพื้นฐาน
 ไอแอลโอจะส่ งรายงานให้กบั คณะกรรมการอานวยการฯ เมื่อแล้วเสร็ จ

วาระ 3.3 เห็นชอบกรอบการติดตามและประเมินผล (M&E)
คุณสุภาวดี โชติกญาณ ผู้ประสานงานโครงการของไอแอลโอ รายงานสรุ ปเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา
กรอบการติดตามและประเมินผลตลอดช่วงปี ที่ผา่ นมาภายในคณะกรรมการฯ คณะทางานและการประชุม
วิชาการว่าด้วยกรอบการติดตามและประเมินผล ตลอดจนการปรับแก้ตวั ชี้ วดั ตามคาแนะนา กรอบการ
ติดตามและประเมินผลขณะนี้เสร็ จสมบูรณ์พร้อมด้วยผลจากการศึกษาเส้นฐาน
มติที่ประชุม: ที่ประชุมเห็นชอบกับกรอบการติดตามและประเมินผล

วาระ 3.4 การเผยแพร่ ข้อมูล/การประชาสั มพันธ์ โครงการ
คุณชนนิกานต์ โภชนกิจ เจ้ าหน้ าที่โครงการ ผู้ของไอแอลโอ รายงานเกี่ยวกับสื่ อเผยแพร่ ขอ้ มูลที่มีการจัดทา ซึ่ ง
ประกอบด้วยเว็บไซต์ แผ่นพับ ขวดน้ าและเสื้ อยืด ที่ประชุ มเสนอให้จดั ทาสื่ อเผยแพร่ ขอ้ มูลในหลายภาษา
สาหรับแรงงานข้ามชาติ
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับสื่ อที่จดั ทาเพื่อเผยแพร่ โครงการ
วาระ 3.5 รายงานการเงินของโครงการ
คุณเจสัน จัดด์ เจ้ าหน้ าที่ วิชาการอาวุโสของไอแอลโอ รายงานการเงินของโครงการ ดังนี้
- รายจ่ายทั้งหมดถึงปั จจุบนั : 1,049,159.31 เหรี ยญสหรัฐฯ; 888,673.94 ยูโร; 35,010,446.17 บาท
- รายจ่ายผูกพัน: 643,403.28 เหรี ยญสหรัฐฯ; 544,962.58 ยูโร; 21,470,367.45 บาท
- รวมรายจ่ายและรายจ่ายผูกพันทั้งหมด: 1,692,562.59 เหรี ยญสหรัฐฯ; 1,433,636.52 ยูโร;
56,480,813.62 บาท
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- รวมรายจ่ายและรายจ่ายผูกพันทั้งหมดถึงปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 34.14 ของงบประมาณปี 2559 2562
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานการเงินของโครงการ

วาระ 4.1 กาหนดวันประชุ มคณะกรรมการอานวยการฯ ครั้งถัดไป
การประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ ครั้งถัดไปจะมีข้ ึนในปลายเดือนมกราคมหรื อต้นเดือนกุมภาพันธ์
2561 โดยขึ้นอยูก่ บั ตารางเวลาของปลัดกระทรวงคนใหม่

วาระ 5 กล่าวปิ ด
คุณมอริ ซิโอ บุซซี ผู้อานวยการประจาประเทศของไอแอลโอ ได้รับเชิ ญให้แสดงความเห็น โดยได้กล่าวย้า
ความสาคัญของการแก้ไขปั ญหาการบังคับใช้แรงงานซึ่ งเป็ นหนทางที่สาคัญในการคุม้ ครองสิ ทธิ แรงงาน
การให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการบังคับใช้แรงงานและ C188 เป็ นเรื่ องจาเป็ นต้องมีการผลักดันนับแต่มี
การนาเสนอการวิเคราะห์ช่องว่างทางกฎหมาย และไอแอลโอรอคอยที่จะพิจารณาร่ างกฎหมายการบังคับใช้
แรงงานฉบับที่สอง ไอแอลโอตระหนักถึงความพยายามของกระทรวงในการฝึ กอบรมผูต้ รวจแรงงานเพื่อ
ระบุช้ ีการละเมิดกฎหมายค่าจ้างและสิ ทธิ แรงงานอื่นๆ ไอแอลโอส่ งเสริ มการอภิปรายแลกเปลี่ยนในสังคม
เกี่ยวกับการคุม้ ครองค่าจ้างเพื่อดูแลให้คนงานได้รับค่าจ้างตามสัญญา และมีการบังคับใช้ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายระดับประเทศและตามมาตรฐานระหว่างประเทศ การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ เป็ นครั้งที่ 5
โดยมีการเข้าร่ วมจากหน่วยงานรัฐและสถาบันต่างๆ ซึ่ งเป็ นแบบอย่างไม่เหมือนใครในประเทศไทยในการ
ทาให้มีการตัดสิ นใจอย่างเหมาะสม
ประสบการณ์ของประเทศไทยในการจัดการปั ญหาการละเมิดสิ ทธิ
แรงงานในภาคการประมงได้ทาให้ประเด็นเหล่านี้กลายเป็ นจุดอ้างอิงสาหรับภูมิภาคนี้ คณะประศาสน์การ
ของไอแอลโอเป็ นผูต้ ดั สิ นใจหลักในการนาเสนองานตัวอย่างและทาให้งานในประเทศไทยเป็ นที่รู้จกั
ประธานร่ วมจากสหภาพยุโรปสรุ ปประเด็นหารื อสาคัญและมติที่ประชุม และปิ ดการประชุม
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