ร่ างรายงาน
โครงการสิ ทธิจากเรือถึงฝั่งของไอแอลโอ
การประชุ มคณะกรรมการกากับติดตามโครงการครั้งที่ 6
7 มีนาคม 2561 เวลา 14.30-17.00 น. ณ โรงแรมสุ โกศล
มติและประเด็นหารื อ

















ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามโครงการครั้งที่ 5
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าภายใต้วตั ถุประสงค์สี่ดา้ น
วัตถุประสงค์ 1) เรื่ องความคืบหน้าเกี่ยวกับกรอบนโยบายและกฎหมายและการให้สตั ยาบัน P. 29 และ C. 188
ยังคงต้องมีการทางานและหารื อกันต่อไปอีก
วัตถุประสงค์ 2) เรื่ องการฝึ กอบรมที่จดั โดยกสร./ไอแอลโอสาหรับผูต้ รวจแรงงานบนเรื อประมงและโรงงานแปร
รู ปอาหารทะเล กาลังมีการปรับหลักสูตรการอบรมสาหรับผูต้ รวจแรงงานใหม่ให้เป็ นมาตรฐานและปรับปรุ งคู่มือ
การฝึ กอบรมให้เหมาะสมและทันสถานการณ์
วัตถุประสงค์ 3) ความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนงานร่ วมแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมทูน่า
ไทย-สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย แผนงานฝึ กอบรมนาร่ องร่ วมกันกับไทยยูเนี่ยนและสหพันธ์แรงงานขนส่ง
ระหว่างประเทศสาหรับเจ้าของเรื อประมง และความร่ วมมือกับ ETI เกี่ยวกับแผนงานแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี
และการศึกษาวิจยั ที่กาลังจะมีข้ นึ เกี่ยวกับผลกระทบต่อแรงงานจากยุทธศาสตร์การเลือกซื้อจากแหล่งสิ นค้าของ
ผูซ้ ้ือ
วัตถุประสงค์ 4) รายงานสถานการณ์ล่าสุดโดยภาคีประชาสังคมและสหภาพแรงงาน คือ มูลนิธิสรส. สเตลลา
มาริ ส รักษ์ไทย อ็อกซ์แฟม มูลนิ ธิเพื่อสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนา สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ และ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ประชุมรับทราบข้อค้นพบเส้นฐานและให้คามัน่ ที่จะทางานร่ วมกันเพื่อมุ่งสู่การทางานที่มีคุณค่าในภาค
การประมงและแปรรู ปอาหารทะเล
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของการดาเนินการภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล และเชิญให้มี
การแสดงความเห็นเพิ่มเติมและข้อมูลสถานการณ์ล่าสุด
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของงานศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความมีประสิ ทธิผลของช่องทาง MOU และสถานะ
ของตลาดแรงงาน (จะมีการเผยแพร่ รายงานในเดือนเมษายน 2561) และผลกระทบจากแนวปฏิบตั ิดา้ นการซื้อ
ของห่วงโซ่อปุ ทานระดับโลกต่อผูป้ ้ อนสิ นค้าของไทย (ข้อมูลเบื้องต้น/รายงานจะได้รับการเผยแพร่ ในเดือน
พฤษภาคม 2561)
การประชุมคณะกรรมการติดตามโครงการครั้งถัดไปจะไม่ชา้ ไปกว่าเดือนกันยายน 2561 โดยน่าจะเป็ นในเดือน
กรกฎาคม 2561
ที่ประชุมรับทราบรายจ่ายที่ใช้ไปแล้วและรายจ่ายผูกพันรวมกันมีสดั ส่วนราวร้อยละ 40 ของงบประมาณปี 25592662
การประชุมคณะกรรมการติดตามโครงการฯ ครั้งที่ 7 จะมีข้ ึนก่อนเดือนกันยายน 2561 โดยน่าจะเป็ นในเดือน
กรกฎาคม 2561

1

วาระที่ 1 ประธานร่ วมกล่ าวต้อนรับ
คุณจริ นทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงานและคุณลุยซา ราเกอร์ อุปทูตของคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ร่ วมเป็ นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการกากับติดตามโครงการครั้งที่ 6 เป็ นครั้งแรก คุณราเกอร์กล่าวว่ามีความคืบหน้าไปมากนับตั้งแต่การประชุม
ครั้งที่แล้ว การประชุมครั้งที่ 6 นี้จะพิจารณาความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ภายใต้วตั ถุประสงค์สี่ขอ้ การศึกษาเส้นฐานและ
การประเมินผลช่วงกลางโครงการ
วาระที่ 2 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการติดตามโครงการฯ ครั้งที่ 5 และรับรองบันทึกการประชุม
คุณอัญมณี ทับทิ มศรี ผู้ประสานงานพืน้ ที่ ระดับประเทศของไอแอลโอ รายงานเกี่ยวกับประเด็นหารื อที่สาคัญและมติในที่ประชุม
คณะกรรมการกากับติดตามโครงการ ครั้งที่ 5 ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าภายใต้วตั ถุประสงค์ท้ งั สี่ ขอ้ รวมถึงความคืบหน้า
ของการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการคุม้ ครองค่าจ้างด้วยระบบการจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิคและความมีประสิ ทธิผลของช่องทางการ
ย้ายถิ่นภายใต้ MoU ที่ทากับประเทศเพื่อนบ้าน คณะกรรมการกากับติดตามโครงการเห็นพ้องว่าหลายประเด็นในการศึกษาเส้น
ฐานจะต้องได้รับการพิจารณาเพิม่ เติมต่อไปและอาจสะท้อนไว้ในการศึกษาเส้นจบ (endline study) ก็ได้ ที่ประชุมรับรองกรอบ
การติดตามและประเมินผล เว็บไซต์ของโครงการคือ shiptoshorerights.org จะได้รับการเปิ ดตัวเร็ วๆ นี้ และจะมีการจัดทาข้อมูล
เผยแพร่ ในภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ประชุมรับทราบรายงานการเงินว่ารายจ่ายที่ใช้ไปแล้วและรายจ่ายผูกพันรวมกันมี
สัดส่วนราวร้อยละ 40 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5
วาระ 3.1 ความคืบหน้ าเกีย่ วกับกิจกรรมโครงการ แผนงาน การติดตาม และประเมินผล
วัตถุประสงค์ 1: สร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั กรอบกฎหมาย นโยบาย และการกากับดูแล
คุณวิไลวรรณ โกยแก้ วพริ ้ง ผู้ชานาญการอาวุโส กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่ างประเทศ กระทรวงแรงงาน รายงานการ
ดาเนินการต่างๆ ของกระทรวงแรงงานและก้าวต่อไปเพื่อการให้สตั ยาบัน P.29 (พิธีสารแรงงานบังคับ) และ C.188 (อนุสญ
ั ญาว่า
ด้วยการทางานในภาคการประมง) ในส่วนของพิธีสาร P.29 กระทรวงแรงงานได้จดั ทาร่ างกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการบังคับใช้แรงงานที่อยูบ่ นฐานการวิเคราะห์ช่องว่างทางกฎหมายในพ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงานและพ.ร.บ.ป้ องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงแรงงานได้จดั การรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นและการประชาพิจารณ์ในเดือนกุมภาพันธ์
ที่กรุ งเทพฯ และสมุทรสาคร ในการรับฟังความเห็นครั้งแรก ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับคานิยามของคาว่าการเกณฑ์
แรงงานกับการบังคับใช้แรงงาน การจัดตั้งกลไกการแก้ไขและเยียวยา และการกาหนดโทษอัตราสูงสาหรับนายจ้างที่ทาความผิด
ฐานบังคับใช้แรงงาน ไอแอลโอได้แสดงความเห็นต่อร่ างกฎหมายดังกล่าวไว้โดยละเอียด
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการในลักษณะเดียวกันสาหรับการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ C.188 และเห็นชอบที่จะยกร่ างกฎหมาย
ขึ้นมาให้เป็ นฉบับเดียว แทนที่จะแก้ไขกฎหมายหลายฉบับที่ออกมาภายใต้กากับหน่วยงานรัฐต่างๆ กระทรวงแรงงานคาดว่าจะ
จัดทาร่ าง พ.ร.บ.แรงงานในภาคการประมงแล้วเสร็ จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยกาหนดที่จะจัดการรับฟังความคิดเห็นและ
การประชาพิจารณ์ในปลายเดือนมีนาคม นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานอยากขอความสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณจาก
ไอแอลโอสาหรับการสัมนาเชิงปฏิบตั ิการหารื อไตรภาคีของกระทรวงแรงงาน-ไอแอลโอด้วย
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คุณเจสัน จัดด์ เจ้ าหน้ าที่ วิชาการอาวุโสของไอแอลโอ รายงานความคืบหน้าภายใต้วตั ถุประสงค์ 1 โดยระบุวา่ ไอแอลโอได้:
 ทาการศึกษาเส้นฐานแล้วเสร็ จ
 จัดทาโครงร่ างกรณี ศึกษาสาหรับการระบุช้ ีกรณี และการดาเนินคดีภายใต้กฎหมายแรงงานบังคับที่กาลังจะออกมา
 ให้ความเห็นอย่างเป็ นทางการและความสนับสนุนทางวิชาการต่อคณะกรรมการร่ างกฎหมายเกี่ยวกับ P.29 และ C.188
และการประชาพิจารณ์
 จัดทาร่ างแนวทางเกี่ยวกับการบริ โภคอาหารและน้ าประจาวันให้กบั กระทรวงแรงงาน
 ดาเนินการหารื อวางแผนงานกับรัฐบาลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรอบกฎหมายและการศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบ
 ร่ างข้อค้นพบจากการศึกษาเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของช่องทาง MOU และพลวัตรของตลาดแรงงาน ใน
การศึกษาช่องทาง MOU นั้น รัฐบาลเมียนมายอมรับข้อเสนอที่จะให้มีการฝึ กอบรมก่อนเดินทางออกนอกประเทศ
สาหรับแรงงานประมงหลังการให้สตั ยาบัน C.188 ของรัฐบาลไทย
การหารื อในที่ประชุม
ต่อคาถามจากสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยที่วา่ รัฐบาลเมียนมาได้พิจารณาที่จะให้สตั ยาบัน C.188 ด้วยหรื อไม่ มีคาตอบ
ว่ารัฐบาลเมียนมายังไม่ได้ให้สตั ยาบัน C.188 โครงการได้เสนอต่อรัฐบาลกัมพูชาไปแบบเดียวกันที่จะให้มีการฝึ กอบรมก่อน
ออกเดินทางสาหรับแรงงานประมง แต่ไม่สาเร็ จ ไอแอลโอและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ได้
ร่ วมกันจัดทาวิดีโอเกี่ยวกับสิ ทธิแรงงานสาหรับแรงงานที่สามารถใช้ในการฝึ กอบรมได้
ประเด็นหารื อ: ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับกรอบนโยบายและกฎหมายและการให้สตั ยาบัน P. 29 และ C.188 ว่ายัง
ต้องมีการทางานและหารื อกันต่อไปอีก
วัตถุประสงค์ 2: การตรวจแรงงานและการบังคับใช้ กฎหมายทีม่ ปี ระสิทธิผลมากขึน้
คุณจัดด์รายงานแทนประธานร่ วมจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน (กสร.) เกี่ยวกับความคืบหน้าภายใต้วตั ถุประสงค์ 2
ดังนี้:
 กสร.ได้รับการอนุมตั ิตาแหน่งผูต้ รวจแรงงานใหม่ 186 คน และโครงการก็ให้คามัน่ ที่จะให้ความสนับสนุนทางวิชาการ
และงบประมาณ รวมถึงหลักสูตรการตรวจแรงงานระดับประเทศใหม่สาหรับการอบรมผูต้ รวจแรงงานเหล่านี้
 เริ่ มทางานร่ วมกับไอแอลโอในการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจแรงงานประมง/อาหารทะเลและระบบการบริ หาร
จัดการ
 พิจารณาการปรับปรุ งเครื่ องมือตรวจแรงงานที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื อเข้า-ออก
 มีการจัดอบรมเทคนิคการตรวจแรงงานสามครั้งที่กรุ งเทพฯ สงขลา และภูเก็ต ในปี 2560 จากนั้นมีการประชุม
ประเมินผล และวางแผนจัดอบรมขั้นสูงในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และมิถุนายน 2561 ที่ชลบุรี สงขลา และภูเก็ต
 การศึกษาเกี่ยวกับการคุม้ ครองค่าจ้างของแรงงานประมงด้วยระบบการจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิค ไอแอลโอทางาน
ร่ วมกับกสร.และศปมผ.ในการเผยแพร่ เอกสารและวิดีโอให้กบั แรงงานเพื่อแนะนาวิธีใช้เครื่ องเอทีเอ็ม ไอแอลโอร่ วม
ประชุมกับกสร.ที่ตรังเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากระบบการจ่ายค่าจ้างด้วยเงินสดเป็ นการจ่ายผ่านระบบอิเล็กโทรนิค และ
นาเสนอผลการศึกษาเส้นฐานด้วย
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ประเด็นหารื อ: การฝึ กอบรมในปี 2561 โดยกสร./ไอแอลโอสาหรับผูต้ รวจแรงงานบนเรื อประมงและในโรงงานแปรรู ปอาหาร
ทะเล และการปรับปรุ งหลักสูตรระดับประเทศสาหรับผูต้ รวจแรงงานใหม่ รวมถึงการปรับปรุ งคู่มือและเครื่ องมือการอบรม

วัตถุประสงค์ 3: ปรับปรุงการปฏิบัตสิ อดคล้องกับมาตรฐานแรงงานหลัก (แนวปฏิบัตดิ ้ านแรงงานทีด่ )ี
คุณปรานต์ สยามวาลา กรรมการสภาองค์ การนายจ้ างแห่ งประเทศไทย กล่าวถึงมุมมองของธนาคารกรุ งศรี อยุธยาที่มีความเห็น
ในทางลบเกี่ยวกับบัญชีธนาคารสาหรับแรงงานประมงข้ามชาติเนื่องจากข้อบังคับที่เข้มงวดของธนาคารแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับการระบุตวั ตนของลูกค้าที่เปิ ดบัญชีธนาคารหรื อมาตรการ “รู ้จกั ลูกค้า” (Know your customers) เนื่องจากแรงงาน
ประมงส่วนใหญ่ยากต่อการติดตาม การต้องจัดทารายงานเพิม่ เติมจะเป็ นภาระแก่ธนาคาร และธนาคารมองว่าแรงงานข้ามชาติจะ
ไม่ได้ให้ผลกาไรแก่ธนาคารเนื่องจากแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะไม่เก็บเงินไว้ในบัญชีเป็ นเวลานาน เขาเสนอให้
กระทรวงแรงงานและไอแอลโอหารื อกับธนาคารแห่งประเทศไทยให้ผอ่ นคลายข้อบังคับเรื่ องการรายงาน เขาเชิญให้สมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนงานร่ วมแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยรายงานว่าการอบรมรอบแรกภายใต้แผนงาน (พฤษภาคม 2561) จะมุ่งเน้นการบริ หารจัดการ
คณะกรรมการสวัสดิการ
คุณสุภาวดี โชติกจัน ผู้ประสานงานโครงการระดับประเทศของไอแอลโอ รายงานว่าโครงการได้:
 วางแผนที่จะจัดตั้งองค์คณะกากับดูแลแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีภายใต้แผนงานร่ วมของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่า
ไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
 ลงนามในข้อตกลงกับสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยสาหรับแผนงานร่ วมเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั หลักการแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี
 เสนอแผนงานฝึ กอบรมร่ วมแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีกบั ไทยยูเนี่ยนและสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ
สาหรับเจ้าของเรื อประมง
 เสนอความร่ วมมือกับความริ เริ่ มด้านการค้าที่มีจริ ยธรรม (ETI) เกี่ยวกับแผนงานแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี และ
การศึกษาวิจยั ผลกระทบต่อแรงงานจากยุทธศาสตร์การเลือกแหล่งสิ นค้าของผูซ้ ้ือ
การหารื อในที่ประชุม
กระทรวงแรงงานเสนอว่าควรมีการจัดอบรมแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีให้กบั เจ้าของเรื อประมงโดยร่ วมมือกับสมาคมการ
ประมงแห่งประเทศไทยและช่วยเตรี ยมให้พวกเขาพร้อมสาหรับการปฏิบตั ิสอดคล้องกับมาตรฐานใน C.188 สมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทยอธิบายว่าประเทศไทยโดยมากแล้วนาเข้าทูน่าเพื่อการแปรรู ป และกรมประมงออกใบรับรองทูน่าที่
ส่งออกจากไทยเพียงร้อยละ 5 เป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ที่จะให้สมาคมการประมงฯ มีบทบาทในแผนงานแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน
ที่ดี สภาองค์การนายจ้างเสริ มว่าไม่ใช่เรื่ องยากที่จะรับแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีไปปฏิบตั ิสาหรับอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร
ทะเล แต่ยากกว่ามากสาหรับเรื อประมง
ประเด็นหารื อ: ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนงานร่ วมแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมทู
น่าไทย-สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย แผนงานฝึ กอบรมสาหรับเจ้าของเรื อประมงร่ วมกับไทยยูเนี่ยนและสหพันธ์แรงงาน
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ขนส่งระหว่างประเทศ และความร่ วมมือกับ ETI เกี่ยวกับแผนงานแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีและการศึกษาวิจยั ผลกระทบต่อ
แรงงานจากยุทธศาสตร์การเลือกแหล่งสิ นค้าของผูซ้ ้ือที่กาลังจะดาเนินการ
วัตถุประสงค์ 4: สร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั กิจกรรมของแรงงานและการเข้ าถึงบริการสนับสนุนต่ างๆ
ดร. พงศ์ ฐิติ พงศ์ ศิลามณี รองเลขาธิ การสมาพันธ์ แรงงานรั ฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) รายงานว่าสรส. ได้มีความคืบหน้าในการ
จัดตั้งเครื อข่ายแรงงานแปรรู ปอาหารทะเลที่สงขลาและชลบุรี สรส.ได้เผยแพร่ ความรู ้และจัดตั้งเครื อข่ายผูน้ าแรงงานที่สงขลา
เพื่อรับข้อร้องเรี ยนและมีบทบาทในการเจรจารวมหมู่เพื่อแก้ไขข้อพิพาทและกาหนดท่าทีในการต่อรองร่ วม
หลังจากมีการ
จัดการฝึ กอบรมอย่างเข้มข้นมาเป็ นเวลาหนึ่งปี ปี ที่สองจะมุ่งเน้นการผลักดันนโยบายและเจรจากับรัฐบาลและนายจ้าง ไอแอลโอ
ได้ลงนามในข้อตกลงดาเนินการกับองค์กรประชาสังคมอื่นๆ อีกหลายแห่งที่มีความชานาญหลากหลาย เช่น สุขภาพ กฎหมาย
และ/หรื อการศึกษา เขาเชิญให้องค์กรประชาสังคมอื่นรายงานสั้นๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานในพื้นที่
 สเตลล่ามาริ สได้จดั ตั้งศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเลสามแห่งที่ชลบุรี ระยอง และปั ตตานี เพื่อรับข้อร้องเรี ยนจากแรงงาน
และส่งต่อให้กบั กสร. ศรชล. และศปมผ. ที่ระยองมีแรงงานไม่มากเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตเรื อประมงและแรงงาน
จานวนมากได้ยา้ ยไปทางานที่จงั หวัดอื่น ข้อร้องเรี ยนส่วนใหญ่ของแรงงานคือเรื่ องค่าจ้าง และสเตลล่ามาริ สได้
ช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาก่อนที่จะกลายเป็ นคดีความทางกฎหมาย นอกจากนี้ก็มีการจัดฝึ กอบรมหลายครั้งและแจกจ่าย
เอกสารเผยแพร่ ของโครงการสิ ทธิจากเรื อถึงฝั่งเวลาลงพื้นที่
 รักษ์ไทยแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ ของโครงการสิ ทธิจากเรื อถึงฝั่งให้กบั แรงงาน รักษ์ไทยจัดการประชุมหารื อไตรภาคี
ในสามจังหวัด คือ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และปั ตตานี ขณะนี้กาลังจัดการกับกรณี แรงงาน 200 คนจากบริ ษทั ที่ถูก
ปิ ดไปและต้องโอนย้ายแรงงานเหล่านั้นไปโรงงานอื่นๆ โดยวีซ่าของแรงงานใกล้จะหมดอายุ กสร.ได้ดาเนินการให้
ความช่วยเหลือแล้ว
 งานที่ออ็ กซ์แฟมทากับโครงการหลักๆ แล้วเป็ นการรณรงค์ตอ่ สาธารณะและผูค้ า้ ปลีกและผูบ้ ริ โภค มีการจัดงาน
เทศกาลอาหารทะเล (Fisherfolk in Bangkok) ประจาปี ครั้งที่ 4 เกี่ยวกับการประมงที่ยงั่ ยืนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีข้ ึน
ในหมูผ่ บู ้ ริ โภคและสร้างความตระหนักรู ้เกี่ยวกับคุณูปการของแรงงานประมง
 สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศได้ลงพื้นที่พบแรงงานประมง 200 คน มอบยาและอุปกรณ์การแพทย์และ
ฝึ กอบรมการปฐมพยาบาลโดยได้รับความสนับสนุนจากโครงการ มีการร่ วมกับไทยยูเนี่ยนจัดทาหลักปฏิบตั ิสาหรับใช้
กับเรื อประมงโดยรวมถึงการจัดการปั ญหาร้องเรี ยนเกี่ยวกับการละเมิดค่าจ้างและจัดตั้งกลไกร้องเรี ยนสาหรับกรณี
ละเมิดต่างๆ มีการวางแผนจัดการฝึ กอบรมเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิที่สงขลาร่ วมกับโครงการสิ ทธิจากเรื อถึงฝั่งและไทยยู
เนี่ยน และจะมีการขยายไปยังปั ตตานี หลักปฏิบตั ิได้รับการอัพโหลดไว้ที่เว็บไซต์ของไทยยูเนี่ยน
 มูลนิธิเพื่อสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนากาลังจัดทาคู่มือสามฉบับเกี่ยวกับสิ ทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน การบริ หารจัดการ
กรณี ปัญหา และการดาเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย การประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งแรกจะมีข้ ึนในวันที่ 21-22 มีนาคม
2561 นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังให้บริ การปรึ กษาทางกฎหมายด้วย
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 เครื อข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติผลักดันนโยบายเพื่อแรงงานข้ามชาติและผูล้ ้ ีภยั ตลอดจนจัดทาเอกสารแสดง
จุดยืน อย่างเช่นเรื่ องมาตรา 83 ของพระราชกาหนดการประมงและพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของ
คนต่างด้าว
คุณอัญมณี ทับทิ มศรี ผู้ประสานงานพืน้ ที่ ระดับประเทศของไอแอลโอ รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 โครงการมีการดาเนินงานภายใต้ขอ้ ตกลงกับสหภาพและองค์กรประชาสังคม 6 แห่ง โดยเข้าถึงและให้ประโยชน์
โดยตรงแก่แรงงานทั้งสิ้นกว่า 7,000 คนตั้งแต่ปลายปี 2559 เป็ นต้นมา
 การจัดฝึ กอบรมและให้ขอ้ มูลแก่แรงงานในภาคการประมงและอาหารทะเลโดยสรส./สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่าง
ประเทศและรักษ์ไทย
 โครงการให้ความสนับสนุนแก่ศูนย์ใหม่สองแห่งของสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ/เครื อข่ายสิ ทธิ แรงงาน
ประมง
 จัดทาโครงการสนับสนุนการศึกษานาร่ องกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา
 ขอข้อเสนอสาหรับการให้ความสนับสนุนการศึกษาก่อนวัยเรี ยนที่ท่าเรื อปัตตานีจากครอบครัวแรงงานข้ามชาติ/
สเตลลามาริ ส
 นาการประชุมไตรภาคีพลัสระดับจังหวัดระยะแรกที่ชลบุรี พังงา สงขลา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และปั ตตานี
ประเด็นหารื อ: ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของกิจกรรมในพื้นที่ของสหภาพและองค์กรประชาสังคมแต่ละแห่ง
ข้ อค้ นพบจากการศึกษาเส้ นฐาน
คุณจัดด์เชิญผูเ้ ข้าร่ วมหารื อเกี่ยวกับงานส่วนต่างๆ ของงานร่ วมของภาคีพนั ธมิตร ที่จาเป็ นต้องได้รับการปรับปรุ งตามข้อค้นพบ
จากการศึกษาเส้นฐาน
การหารื อในที่ประชุม
 สภาองค์การนายจ้างอธิบายว่าธนาคารทางานกับผูซ้ ้ือจากสหภาพยุโรปด้วยเช่นกัน และมักประเมินความเสี่ ยงของ
สิ นเชื่อโดยพิจารณาจากเรื่ องการใช้แนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาเคยหารื อกับ WWF เกี่ยวกับการ
ยกระดับมาตรฐานในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แต่ยงั ไม่มีความสนใจจากผูซ้ ้ือที่จะลงทุนในเรื่ องมาตรฐานของผูป้ ้ อน
สิ นค้า ควรจะมีการรวมค่าธรรมเนียมอยูใ่ นราคาซื้อสาหรับผูซ้ ้ือเพื่อแลกกับการที่ผปู ้ ้ อนสิ นค้าต้องปฏิบตั ิสอดคล้อง
กับมาตรฐานแรงงานที่สูงขึ้น สมาคมการค้าต่างประเทศของสหภาพยุโรปได้ร่วมงานกับผูซ้ ้ือที่เต็มใจจะสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิสอดคล้องด้านแรงงานที่สูงขึ้น
 ไอแอลโอเสริ มว่ามาตรฐานและหลักการแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีกาลังได้รับความยอมรับในอุตสาหกรรมแปรรู ป
อาหารทะเล แต่ยงั ไม่เป็ นเช่นนั้นในอุตสาหกรรมประมง ไอแอลโอกาลังวางแผนที่จะทาการสารวจผูซ้ ้ือ/ผูป้ ้ อนสิ นค้า
ในปี 2561 ในเรื่ องผลกระทบด้านแรงงานต่อยุทธศาสตร์การเลือกแหล่งสิ นค้าของผูซ้ ้ือ จะมีการจัดพิมพ์และแจกจ่าย
คู่มือแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีในการอบรมที่กาลังจะจัดขึ้นเพื่อช่วยให้สมาคมอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานใน
ภาคประมงและอาหารทะเล
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 สรส.เสนอว่าจาเป็ นต้องมีการร่ วมมือและหารื อในหมู่สหภาพและองค์กรประชาสังคมให้มากขึ้นเพือ่ ผลักดัน
กระบวนการและสร้างความร่ วมมือเชิงยุทธศาสตร์
 กระทรวงแรงงานเสริ มว่าข้อค้นพบจากการศึกษาเส้นฐานควรถูกผนวกเข้าไปในแผนงานแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี
โดยสมัครใจ มีพ้นื ที่สาหรับความร่ วมมือกับสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศในการแนะนาหลักปฏิบตั ิให้กบั
ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดและเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี
แผนงาน 2561
คุณจัดด์ช้ ีแจงข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในแผนงานโครงการที่สาคัญ:
 วัตถุประสงค์ 2 ปรับเรื่ องการจัดบรรจุงานให้เป็ นการมุ่งเน้นการอบรมก่อนออกเดินทาง
 วัตถุประสงค์ 2 ปรับเรื่ ององค์คณะไตรภาคีกากับดูแลเรื่ องการตรวจแรงงานให้เป็ นหน่วยงานที่คณะกรรมการกากับ
ติดตามโครงการมอบหมายเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 วัตถุประสงค์ 2 ปรับการพัฒนาระบบติดตามเรื อ VMS ให้มีการสนับสนุนการพัฒนาเมทริ กซ์เรื่ องความเสี่ ยงแรงงาน
การหารื อในที่ประชุม
 ประธานร่ วมจากสหภาพยุโรปถามเกี่ยวกับการหันเหการให้ความสาคัญจากการพัฒนาระบบติดตามเรื อ VMS ไปเน้น
ที่เมทริ กซ์เรื่ องความเสี่ ยงแรงงาน เธอเสนอให้มีการหารื อเพิ่มเติมในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงแผนงานนี้
 กรมประมงได้จดั ทาระบบการใช้สีสญ
ั ลักษณ์แสดงเรื อประมงที่มีความเสี่ ยงจากต่าไปสูง จะมีการตรวจแรงงาน
สาหรับเรื อประมงที่มีความเสี่ ยงสูง
ประเด็นหารื อ: ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงสาคัญในแผนงานที่มีการเสนอ แต่เสนอให้หารื อเพิ่มเติมกับ
กรมประมงเกี่ยวกับการผนวกมาตรการความเสี่ ยงแรงงานกับข้อมูล VMS มากขึ้น
กรอบการติดตามและประเมินผล
คุณสุภาวดี โชติกญาณ ผู้ประสานงานโครงการระดับประเทศของไอแอลโอ ชี้แจงว่าคณะทางานโครงการของไอแอลโอได้
ปรับส่วนความคืบหน้าการดาเนินในกรอบการติดตามและประเมินผลให้ทนั สถานการณ์ โดยเป็ ส่วนหนึ่งของการประเมินผล
ช่วงกลางโครงการ เธอเชิญให้ผเู ้ ข้าร่ วมแสดงความเห็นต่อกรอบการติดตามและประเมินผลและปรับปรุ งให้ทนั กาลตามที่
เห็นสมควร
ประเด็นหารื อ: ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดาเนินการเกี่ยวกับกรอบการติดตามและประเมินผลและเชิญให้
ผูเ้ ข้าร่ วมพิจารณาและแสดงความเห็นต่อกรอบดังกล่าว
วาระ 3.2 การประเมินผลช่ วงกลางโครงการ
คณะทางานโครงการของไอแอลโอขอบคุณสมาชิกคณะกรรมการติดตามโครงการสาหรับการมีส่วนร่ วมในการประเมินผลช่วง
กลางโครงการ และแนะนาคุณรู ธ โบเวน และคุณโรยทราย วงศ์ สุบรรณ คณะผู้ประเมิน เพื่อนาเสนอผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ
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คุณโบเวนอธิบายความเป็ นมา วัตถุประสงค์ และวิธีการประเมินกลางโครงการ ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และการลงพื้นที่ เธอประเมินการออกแบบโครงการและความคืบหน้าโดยเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินในเรื่ องความสาคัญเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ประสิ ทธิผล ประสิ ทธิภาพ ความยัง่ ยืน การประสานงาน และการสร้าง
ความรับรู ้เกี่ยวกับโครงการ เธอแจกแจงข้อค้นพบหลักภายใต้วตั ถุประสงค์แต่ละข้อของโครงการ กรอบการติดตามและ
ประเมินผล และการเผยแพร่ และการสร้างความรับรู ้เกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอแนะบางส่วนมีดงั นี้
 ดาเนินเพื่อมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายหลักของโครงการที่จะปรับปรุ งสภาพการทางานและสิ ทธิใน
การทางาน
 ดาเนินแผนการปฏิรูปกฎหมาย: เพื่อสร้างผลกระทบเพิ่มเติมต่อกรอบกฎหมายและการกากับดูแล ไอแอลโอควรให้
ความสนับสนุนแก่กระทรวงแรงงานในการจัดทาแผนและแนวทางในการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายที่คาดหมาย
 การเข้าถึงหลักประกันทางสังคมของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนี้: แสวงหาโอกาสสนับสนุนการเข้าถึงค่าชดเชยของ
แรงงานด้วยการผลักดันแก้ไขกฎหมาย การฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการใช้กฎระเบียบ และ
การผลักดันขององค์กรประชาสังคมในเรื่ องการเข้าถึงค่าชดเชยในกรณี บาดเจ็บจากการทางาน
 การประสานงานองค์กรประชาสังคม: ภาคีองค์กรประชาสังคมและสหภาพแรงงานควรใช้โอกาสจากโครงการนี้ใน
การเพิ่มการจัดตั้งและผลักดันร่ วมกัน ในขณะเดียวกันโครงการก็สามารถสร้างโอกาสเพิ่มเติมสาหรับการประสานงาน
และแลกเปลี่ยนแนวทางการทางานและเครื่ องมือต่างๆ
 สมาคมลูกจ้างและการจัดตั้ง: ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การสิ้นสุดโครงการ โครงการควรรวบรวมบันทึก
แนวทางต่างๆ ในการจัดตั้งและนาเสนอแนวทางที่ได้ผลให้กบั ฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและไอแอลโอในระดับระหว่าง
ประเทศ
 แผนงานแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี: โครงการและสมาคมที่เข้าร่ วมควรหาหนทางในการดึงภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ให้เข้ามามีบทบาทในแผนงานแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีและทางานกับสมาคมต่างๆ ในการพัฒนาทางเลือกต่างๆ ใน
การการจัดตั้งศูนย์แนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีให้มีความยัง่ ยืน
 การประสานงานบริ การต่างๆ:ทางานกับภาคีระดับจังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลไกการประสานงานไตรภาคี
ระดับจังหวัดให้มีความยัง่ ยืนและบูรณาการงานบริ การสาหรับแรงงาน
 เพศสภาพ:กาหนดยุทธศาสตร์เพศสภาพในรู ปของแนวทางการนาประเด็นเพศสภาพเป็ นประเด็นหลักและการ
ดาเนินการที่สนองตอบต่อประเด็นเพศสภาพ
 กรอบการติดตามและประเมินผล: ปรับกรอบให้รวมเป้ าหมายของตัวชี้วดั ที่เป็ นหลักหมายแสดงความคืบหน้าโดย
ลาดับ และปรับผลลัพธ์บางประการและตัวชี้วดั ของผลลัพธ์เหล่านั้นให้สะท้อนให้เห็นว่าผลลัพธ์เกิดจากโครงการนี้
 การขยายเวลาโครงการ: ไอแอลโอและสหภาพยุโรปสารวจทางเลือกในการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีกอย่าง
น้อย 6 เดือนโดยให้งบประมาณหรื อไม่ให้งบประมาณเพิ่มเติม
การหารื อในที่ประชุม
สหภาพยุโรปกล่าวว่าโครงการมีเป้ าหมายสูงส่งหลายอย่าง และสหภาพยุโรปพร้อมหารื อกับไอแอลโอเกี่ยวกับการขยายเวลา
โครงการและเพื่อระบุส่วนที่จาเป็ นต้องมีการทางานเพิ่มเติม ศปมผ.ถามว่าเกณฑ์พิจารณาและเนื้อหาส่วนใดภายใต้โครงการที่
สามารถนาไปใช้เพื่อปรับปรุ งสภาพการทางานให้ดีข้ ึน ก็ได้รับคาอธิบายว่าการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท้ งั สี่ ขอ้ จะมีส่วนช่วยให้
สภาพการทางานของแรงงานดีข้ นึ สภาองค์การนายจ้างเน้นการทางานกับผูซ้ ้ือมากขึ้นให้เต็มใจที่จะจ่ายในราคาที่เพิม่ ขึ้นเพื่อ
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แลกกับการที่ผปู ้ ้ อนสิ นค้าปฏิบตั ิสอดคล้องกับมาตรฐานที่สูงขึ้น ธนาคารต่างๆ สามารถช่วยเผยแพร่ เอกสารเกี่ยวกับเอทีเอ็มผ่าน
ช่องทางที่ตนมีอยูไ่ ด้
ประเด็นหารื อ: ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินช่วงกลางโครงการและเสนอให้มีการประชุมหารื อเกี่ยวกับข้อค้นพบใน
รายละเอียด
วาระ 3.3 การศึกษาวิจยั และการเผยแพร่
คุณจัดด์รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ที่ประกอบด้วยประสิ ทธิภาพของช่องทาง MOU และสถานะของ
ตลาดแรงงาน (รายงานจะได้รับการเผยแพร่ ในเดือนเมษายน 2561) และผลกระทบจากแนวปฏิบตั ิในการซื้อของห่วงโซ่อุปทาน
ระดับโลกที่มีต่อผูป้ ้ อนสิ นค้าของไทย (ข้อมูลเบื้องต้น/รายงานจะได้รับการเผยแพร่ ในเดือนพฤษภาคม 2561) การศึกษาระบบ
การจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็คโทรนิคสาหรับแรงงานประมงได้รับการเผยแพร่ ในการประชุมร่ วมของคณะทางานในเดือนกุมภาพันธ์
2561 ข้อค้นพบหลักมีอย่างเช่น การสรุ ปวิธีการจ่ายค่าจ้างที่เป็ นระบบดีแล้วของโรงงานแปรรู ปอาหารทะเลที่สามารถนาไปใช้
ได้กบั แรงงานข้ามชาติในภาคการประมง และวิธีการส่งเงินกลับบ้านผ่านทางนายหน้าของแรงงานประมงมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะระยะสั้นมีอย่างเช่น ทาการรณรงค์ตามพื้นที่ท่าเรื อร่ วมกับสมาคมการประมงฯ กับเจ้าของเรื อประมง
ในเรื่ องข้อกาหนดใหม่ๆ และเรื่ องการจัดตั้งระบบอิเล็คโทรนิค ตลอดจนการรณรงค์ตามพื้นที่ท่าเรื อและทางโซเชียลมีเดีย
สาหรับแรงงานประมง
คุณชนนิกานต์ โภชนกิจ ผู้ประสานงานโครงการระดับประเทศของไอแอลโอ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการงานสื่ อสาร เช่น
เว็บไซต์ของโครงการและแผ่นพับเพื่อให้ความรู ้กบั แรงงาน
ประเด็นหารื อ: ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับงานศึกษาวิจยั และงานสื่ อสาร
วาระ 3.4 รายงานการเงิน
คุณเจสัน จัดด์ รายงานการเงิน
 รายจ่ายทั้งสิ้นถึงปั จจุบนั : 1,655,610.01 เหรี ยญสหรัฐฯ; 1,349,322.15 ยูโร; 52,002,710.41 บาท
 รายจ่ายผูกพันทั้งสิ้น: 415,034.36 เหรี ยญสหรัฐฯ; 338,253.00 ยูโร; 13,036,229.25 บาท
 รายจ่ายที่จ่ายไปแล้วและผูกพันรวมทั้งสิ้น: 2,070,644.37 เหรี ยญสหรัฐฯ; 1,687,575.16 ยูโร; 65,038,971.07 บาท
 รายจ่ายที่จ่ายไปแล้วและผูกพันรวมทั้งสิ้นคิดเป็ นร้อยละ 40 ของงบประมาณปี 2559-2562
ประเด็นหารื อ: ที่ประชุมรับทราบรายงานการเงินของโครงการ
วาระ 4 กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตามโครงการครั้งถัดไป
ประธานร่ วมเสนอประชุมกลางปี 2561 หรื อหลังจากนั้น แต่ไม่เกินเดือนกันยายน 2561 คณะทางานสามารถประชุมบ่อยครั้งขึ้น
เพื่อหารื อประเด็นเชิงเทคนิค
สภาองค์การนายจ้างเสนอว่านักศึกษาวิชาการบริ หารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศที่เอแบคน่าจะมาฝึ กงานกับโครงการได้
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ประเด็นหารื อ: การประชุมครั้งถัดไปน่าจะเป็ นกลางปี 2561 ไม่เกินกันยายน 2561 โดยจะมีการยืนยันกาหนดการที่ชดั เจนใน
ภายหลัง
วาระ 5 กล่ าวปิ ด
คุณแกรม บัคลี่ย์ ผู้อานวยการไอแอลโอประจาประเทศไทย กัมพูชา และลาว เสนอมุมมองเกี่ยวกับโครงการและการประชุม
คณะกรรมการติดตามโครงการฯ เขาชื่นชมกระทรวงแรงงานที่ดาเนินการคืบหน้าสู่การให้สตั ยาบัน C.188 และ P.29 ไอแอลโอ
จะทางานกับรัฐบาลและภาคีต่อไปในการรณรงค์ให้ความรู ้แก่แรงงานข้ามชาติในการใช้เครื่ องเอทีเอ็ม เป็ นเรื่ องสาคัญที่ตอ้ งดึง
ผูซ้ ้ือให้เข้ามามีส่วนร่ วมในเรื่ องแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีและเต็มใจจ่ายในราคาที่เพิ่มขึ้นสาหรับการปฏิบตั ิสอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงานที่สูงขึ้น เขาสนับสนุนให้ทุกฝ่ ายร่ วมเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่ดีให้กบั ฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อค้นพบจากการประเมินผลช่วงกลางโครงการจะต้องมีการหารื อเพิ่มเติม รวมถึงเรื่ องเหตุผลในการขยายเวลาโครงการด้วย
เขาระบุวา่ โครงการใหม่ของไอแอลโอที่จาการ์ตาที่นาโดยคุณมี โจว วางแผนที่จะออกแบบและจัดตั้งองค์กรระดับภูมิภาคเพื่อ
จัดการปั ญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในภาคการประมง นอกจากนี้ เขายังได้แนะนาคุณภารติ พฟลัก ผูช้ านาญ
เฉพาะทางอาวุโสด้านหลักการและสิ ทธิข้ นั พื้นฐานในการทางาน ที่สามารถให้ความสนับสนุนในประเด็นแรงงานบังคับและ
อื่นๆ ได้
ปลัดกระทรวงแรงงานปิ ดการประชุมด้วยการย้าการให้คามัน่ ของรัฐบาลไทยที่จะคุม้ ครองสิ ทธิของแรงงานทุกคนและจะดูแล
ให้แรงงานทั้งไทยและข้ามชาติได้ใช้สิทธิของตนเอง
ประธานร่ วมจากสหภาพยุโรปกล่าวขอบคุณสมาชิกคณะกรรมการติดตามโครงการที่มาเข้าร่ วมประชุม
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