ร่ างรายงานการประชุม
คณะกรรมการการกากบติดติามคครงการิดธิดาากรรอสิ่ ฝบ่งขสงไสแสลคสครบ้งธี่ 8
12 ิบนวาคม 2561 รวลา 14.00-17.00 น. กระธรวงแรงงาน
ิรุปมิดและประรต็นหารอสในธีป่ ระชุม
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7 ของคณะกรรมการการกากับติดตามโครงการและรับทราบความคืบหน้า ข้อ
ท้าทาย และข้อเสนอแนะภายใต้วตั ถุประสงค์ท้ งั สี่ ขอ้
 วัตถุประสงค์ 1: สภานิติบญั ญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อการให้สตั ยาบัน C. 188 แต่ยงั มีงานต้องดาเนินการและ
ผลักดันในส่วนของการบังคับใช้พ.ร.บ. ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และการจัดทาร่ าง
กฎหมายการคุม้ ครองแรงงานในภาคประมงให้แล้วเสร็ จ
 วัตถุประสงค์ 2: จัดฝึ กอบรมขั้นสูงให้กบั พนักงานตรวจแรงงาน ร่ างหลักสูตรฝึ กอบรมการตรวจแรงงานระดับประเทศ
และเก็บข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในภาคประมง สหภาพแรงงานและเอ็นจีโอที่เป็ นภาคีของ
โครงการเผชิญความท้าทายในการเข้าถึงคนงานในพื้นที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื อเข้า-ออก
 วัตถุประสงค์ 3: ความร่ วมมือระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย/สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยในการเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั แผนงานแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นแรงงาน (ประกอบด้วยการปรับปรุ งแก้ไขคู่มือแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นแรงงานและ
การจัดประชุมหารื อโต๊ะกลมเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นแรงงาน) และการมีมติเห็นชอบกับการจัดตั้งคณะกรรมการที่
ปรึ กษาแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี
 วัตถุประสงค์ 4: รายงานสถานการณ์การดาเนินงานในพื้นที่โดยสหภาพแรงงานและองค์กรประชาสังคมที่เป็ นภาคี
โครงการ คือ สรส. สเตลลามาริ ส รักษ์ไทย อ็อกซ์แฟม มูลนิธิเพื่อสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนา สหพันธ์แรงงานขนส่ง
ระหว่างประเทศ/เครื อข่ายสิ ทธิแรงงานประมง และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา ตัวแทนคนงานประมงจากเครื อข่าย
สิ ทธิแรงงานประมงระบุประเด็นปั ญหาของคนงาน เช่น การไม่มีสญ
ั ญาจ้างในภาษาของตนเอง
 ที่ประชุมรับรองการปรับแก้กรอบการติดตามและประเมินผล เช่น การกาหนดเป้ าหมายรายปี ตามข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินผลช่วงกลางโครงการ
 ที่ประชุมเห็นชอบที่จะสนับสนุนการขยายเวลาโครงการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็ นข้อเสนอของไอแอลโอไปอีกห้าเดือน
(จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และการปรับแก้แผนงานปี 2562 และรับทราบหัวข้อการศึกษาวิจยั ที่เสนอ และการเผยแพร่
วิดีโอของโครงการที่จะมีข้ ึน
 ที่ประชุมรับทราบรายจ่ายที่ใช้ไปแล้วและรายจ่ายผูกพัน รวมกันมีสดั ส่วนราวร้อยละ 75 ของงบประมาณทั้งหมดของ
โครงการ (2559-2662)

วาระธี่ 1 ประิานร่ วมกล่ าวิ้สนรบต
คุณสมศักดิ์ อภิวนั ทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเปิ ดการประชุมในฐานะตัวแทนปลัดกระทรวงแรงงาน และขอบคุณ
สหภาพยุโรปที่ให้ความสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการสิ ทธิจากเรื อสู่ฝั่ง คณะกรรมการการกากับติดตามโครงการทาหน้าที่เป็ น
เวทีสาหรับการพิจารณาความคืบหน้าภายใต้วตั ถุประสงค์ท้ งั สี่ขอ้ โดยเฉพาะความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบใหม่และ
การฝึ กอบรมพนักงานตรวจแรงงาน
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คุณจูเซปเป บูซินี รองหั วหน้ าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป กล่าวว่าโครงการสิ ทธิจากเรื อสู่ฝั่งเป็ นโครงการสาคัญ การประชุมในวันนี้มี
ความสาคัญที่เราจะได้มาพิจารณาผลการดาเนินงานต่างๆ ตั้งแต่เดือนมิถนุ ายน 2561 และทาการหารื อกันอย่างเปิ ดเผยและ
ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความคืบหน้าและแผนงานต่างๆ ภายใต้วตั ถุประสงค์ท้ งั สี่ ขอ้ การประเมินผลกลางโครงการเสร็ จสมบูรณ์แล้ว
และปี หน้าจะเป็ นปี สุดท้ายของการดาเนินโครงการ
การหารื อแลกเปลี่ยนด้านแรงงานระหว่างสหภาพยุโรปกับไทยยอมรับถึง
มาตรฐานแรงงานที่สูงขึ้นในภาคประมงและแปรรู ปอาหารทะเล ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 จะเป็ นแบบอย่าง
ให้กบั ประเทศอื่นในการเป็ นประเทศแรกในเอเชียที่ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาทั้งสองฉบับ
วาระธี่ 2 ิรุปการตารนดนการหลบงาากการประชุมคณะกรรมการฯ ครบ้งธี่ 7 และรบตรสงรายงานการประชุม
คุณอัญมณี ทับทิ มศรี ผู้ประสานงานพืน้ ที่ของไอแอลโอ รายงานประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7 รวมถึง
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลกลางโครงการ ข้อเสนอปรับแก้แผนงานโครงการ รายการตรวจสอบทางเพศสภาพใหม่ขององค์กร
ภาคี ข้อเสนอขยายเวลาดาเนินโครงการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย รายงานการเงินของโครงการ ตลอดจนงานศึกษาวิจยั และเผยแพร่ ที่กาลัง
ดาเนินการอยู่
มติที่ประชุม
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7
วาระธี่ 3.1 รายงานความคอตหน้ าขสงการตารนดนงานและสภดปรายิามวบิถุประิงค์ แิ่ละข้ ส และความรห็นิ่ สข้ สรินสแนะ
วบิถุประิงค์ 1: ริรดมิร้ างกรสตกฎหมาย นคยตาย และการกากบตตแล ให้ รข้ มแข็ง
คุณวิไลวรรณ โกยแก้ วพริ ้ง ผู้ชานาญการอาวุโส กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่ างประเทศ กระทรวงแรงงาน รายงานว่ากระทรวง
แรงงานได้ยนื่ สัตยาบันสาร P. 29 ไปเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบต่อข้อเสนอแก้ไขร่ างพระราชบัญญัติป้องกัน
และขจัดการใช้แรงงานบังคับเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 สภานิติบญั ญัติแห่งชาติเห็นชอบการให้สตั ยาบัน C. 188 ในเดือนธันวาคม
2561 กระทรวงแรงงานกาลังเตรี ยมการให้สตั ยาบัน C. 188 ต่อไอแอลโอ คณะกรรมการกฤษฎีกาเปิ ดเว็บไซต์ให้ประชาชนแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับร่ างกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในงานประมง มีความจาเป็ นที่จะต้องรณรงค์สร้างความตระหนักรู ้เกี่ยวกับ
ร่ างกฎหมายใหม่ดงั กล่าวและการใช้บทบัญญัติยดื หยุน่ ภายใต้ C. 188 เธอระบุกาหนดเวลาสาหรับ P. 29 และ C. 188 ให้อย่างคร่ าวๆ
คุณฐิ ตารี ย์ เอือ้ อานวย คณะทางานโครงการของไอแอลโอ รายงานความคืบหน้าภายใต้วตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ระบุวา่ ไอแอลโอได้
ดาเนินการดังนี้
 ให้ความเห็นทางวิชาการอย่างละเอียดแก่รัฐบาลไทยเกี่ยวกับการนา C. 188 และ P. 29 ไปปฏิบตั ิ
 จัดพิมพ์กรณี ศึกษาการใช้แรงงานบังคับ (อังกฤษและไทย สาหรับโครงการของ EIDHR ของไอแอลโอ/สหภาพยุโรป)
 จัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั MBIE ของนิวซีแลนด์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในภาคประมง
 สนับสนุนการปรับปรุ งการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวางแผนการตรวจแรงงานและการบังคับใช้
กฎหมาย
 เริ่ มศึกษากรณี การปรับปรุ งเรื อประมงในงานศึกษาเกี่ยวกับความต้องการในตลาดแรงงาน
 เป็ นผูน้ าการจัดปรึ กษาหารื อไตรภาคีของกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากรของเมียนมาร์ เกี่ยวกับการจัด
ฝึ กอบรมให้กบั แรงงานข้ามชาติในงานประมง
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วบิถุประิงค์ 2 : การิรวาแรงงานและการตบงคบตใช้ กฎหมายธีม่ ปี ระิดธิดผลมากขึน้
คุณจรั ญชัย ก่ อศรี พิทักษ์ กลุ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รายงานว่ากรมสวัสดิการฯ ได้ร่วมงานกับไอแอลโอในการจัดทา
เครื่ องมือการตรวจแรงงานที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื อเข้า-ออก มีการจัดฝึ กอบรมขั้นสูงครั้งที่สาม (ครั้งสุดท้าย) ให้กบั พนักงานตรวจ
แรงงาน 36 คนในเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งทาให้มีพนักงานตรวจแรงงานที่เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 96 คนในช่วงเวลาสองปี ที่
ผ่านมา กฎระเบียบใหม่ที่ออกมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สร้างความชัดเจนสาหรับการตรวจแรงงานในส่วนของขั้นตอนปฏิบตั ิ
และหน้าที่ตามมาตรฐานในการตรวจที่ศูนย์ควบคุมฯ
กระทรวงแรงงานและไอแอลโอจะร่ วมกันจัดการฝึ กอบรมนาร่ องให้กบั
พนักงานตรวจแรงงานใหม่ 186 คนในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
คุณอัญมณี ทับทิ มศรี และคุณฐิ ตารี ย์ เอือ้ อานวย คณะทางานโครงการของไอแอลโอ รายงานความคืบหน้าภายใต้วตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 2
โดยระบุวา่ ไอแอลโอได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
 ประเมินผลการตรวจแรงงานและการบังคับใช้กฎหมายเชิงยุทธศาสตร์กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญจาก MBIE ของนิวซีแลนด์
 ร่ างหลักสูตรการตรวจแรงงาน
 วิเคราะห์การเก็บข้อมูลของกรมสวัสดิการฯ
 จัดฝึ กอบรมการตรวจแรงงานขั้นสูง
 สนับสนุนทางวิชาการในการประเมินความเสี่ ยงด้านแรงงาน
คณะทางานโครงการของไอแอลโอกล่าวถึงผลที่ได้จากการมาเยือนของผูต้ รวจแรงงานของนิวซีแลนด์ บทเรี ยนสาคัญจากการเก็บ
ข้อมูลของกรมสวัสดิการฯ เช่น ตัวเลขการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการจัดการความเสี่ ยงด้านแรงงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุ งการ
กาหนดเป้ าหมาย มีการแจกแจงหัวข้อการฝึ กอบรมหลักและเสริ มในหลักสูตรการฝึ กอบรมระดับประเทศเพื่อหารื อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
การหารื อในที่ประชุม
 เครื อข่ายสิ ทธิแรงงานประมง/สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศขอความร่ วมมือจากรัฐบาลให้พวกตนสามารถเข้า
สังเกตการณ์และสนับสนุนการตรวจแรงงานที่ศูนย์ควบคุมฯ ได้ตามนโยบายที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เครื อข่ายสิ ทธิแรงงาน
ประมงรายงานว่าเมื่อเร็ วๆ นี้ผปู ้ ฏิบตั ิงานของตนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในศูนย์ควบคุมฯ บางแห่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวบุคคลที่เป็ นหัวหน้าศูนย์ ก่อนหน้านี้ สหพันธ์ฯ และไอแอลโอได้ทาหนังสื อไปยังรัฐบาลเพื่อขอให้สามารถเข้าไปใน
ศูนย์ควบคุมฯ ได้
 ศปมผ.ตอบว่าเครื อข่ายฯ /สหพันธ์ฯ สามารถเข้าไปในศูนย์ควบคุมฯ ได้ และได้มีการวางมาตรฐานการดาเนินการของศูนย์
ควบคุมฯ โดยใช้เครื่ องมือชุดเดียวกัน มีการจัดตั้งทีม FIT ทาหน้าที่ตรวจศูนย์ควบคุมฯ ทั้ง 30 แห่งเพื่อควบคุมคุณภาพ ซึ่ง
พบปั ญหาบ้าง เช่น รายชื่อลูกเรื อไม่ตรงกัน แต่การสแกนหน้า/ม่านตาสามารถป้ องกันการลักลอบนาคนงานเข้าออกอย่าง
ผิดกฎหมายได้
 กรมสวัสดิการฯ ยินดีร่วมมือกับเอ็นจีโอและสหพันธ์ฯ สามารถเข้าร่ วมในฐานะผูส้ งั เกตการณ์และล่ามได้เสมอ
 สรส.แสดงความเห็นว่าควรจะมีนโยบายพื้นฐานว่าด้วยการเข้าไปในศูนย์ควบคุมฯ แม้วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้า
ศูนย์ก็ตาม สรส.สนับสนุนให้มีการแบ่งปั นข้อมูลกัน แต่ก็ยงั มีปัญหาในการบังคับใช้ถึงแม้จะได้มีการให้สตั ยาบัน P. 29
และ C. 188 แล้วก็ตาม
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 สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเก็บบัตรเอทีเอ็มเป็ นปั ญหาและเป็ นการละเมิดกฎหมายที่หา้ มการกัก
ค่าจ้าง กรมสวัสดิการฯ ตอบว่าพยายามสัมภาษณ์คนงานเพื่อป้ องกันการยึดบัตรเอทีเอ็ม
 สเตลลามาริ สแสดงความเห็นว่าเมื่อพบการละเมิดสิ ทธิแรงงานที่ศูนย์ควบคุมฯ ที่ชลบุรีและระยอง หน่วยงานรัฐลังเลที่จะ
ลงโทษปรับนายจ้าง คนงานยังคงไม่ได้รับค่าจ้างทั้งหมดถึงแม้วา่ จะมีการโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีของคนงานแล้วก็ตาม
นายจ้างกดเงินสดจากเอทีเอ็มให้คนงาน แต่จ่ายให้คนงานเพียงบางส่วนของค่าจ้างเท่านั้น ตอนนี้ยงั คงมีการขาดแคลน
แรงงานและการใช้มาตรา 83 ของพ.ร.ก.การประมงในการออกหนังสื อคนประจาเรื อยังไม่สามารถแก้ปัญหาขาดแคลน
คนงาน
 มูลนิธิเพื่อสิ ทธิมนุษยชนฯ กล่าวถึงปั ญหาการยึดบัตรเอทีเอ็มของคนงานประมงโดยนายจ้างด้วยเช่นกัน
วบิถุประิงค์ 3: พบฒนาปรบตปรุงการปฏดตบิิด สตคล้สงิามมาิรฐานแรงงานหลบก (แนวปฏดตบิตด ้ านแรงงานธีต่ )ี
คุณอรรถพันธ์ มาศรั งสรรค์ เลขาธิ การสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุ งคู่มือแนวปฏิบตั ิดา้ น
แรงงานที่ดีสาหรับอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารทะเล การประชุมโต๊ะกลมในเดือนพฤศจิกายน 2561 พิจารณาทบทวนคู่มือแนวปฏิบตั ิ
ด้านแรงงานที่ดีและเครื่ องมือเช่นการจัดทาผังห่วงโซ่อุปทานใหม่และรายการตรวจสอบสาหรับโรงงาน เธอกล่าวว่าแนวปฏิบตั ิดา้ น
แรงงานที่ดีเป็ นเรื่ องที่ดาเนินการโดยสมัครใจและเรี ยกร้องให้ผซู ้ ้ือให้ความสาคัญและให้รางวัลแก่ผจู ้ ดั หาสิ นค้าและวัตถุดิบของไทย
ที่เข้าร่ วมในแผนงานแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี
คุณปรานต์ สยามวาลา กรรมการสภาองค์ การนายจ้ างแห่ งประเทศไทย กล่าวว่าธนาคารต่างๆ อยากจะสนับสนุนการปรับปรุ งห่วงโซ่
อุปทานด้วยการให้เงินกู้ แต่ราคาจากผูซ้ ้ือและผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมากเกินไปสาหรับธนาคารบางแห่ง สภา
องค์การนายจ้างฯ ร่ วมงานกับ WWF ในการสนับสนุนฟาร์มกุง้ เพือ่ ให้มีการรับรองโดย ASC เขาบอกว่าธนาคารยินดีสนับสนุนการ
รับรองแต่ผซู ้ ้ือที่ตอ้ งการซื้อสิ นค้า ASC ไม่ตอ้ งการจ่ายแพงขึ้น
คุณสุภาวดี โชติกญาณ ผู้ประสานงานโครงการระดับประเทศของไอแอลโอ รายงานความคืบหน้าภายใต้วตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 โดย
ระบุวา่ ไอแอลโอได้ดาเนินการดังนี้:
 เสนอการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี
 ปรับปรุ งคู่มือแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี
 จัดการประชุมโต๊ะกลมเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี
เธอแจกแจงวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึ กษาแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี และขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมในการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าว
สหภาพยุโรปกล่าวว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนด้านแรงงานระหว่างสหภาพยุโรป-ไทยให้ความสาคัญกับการสร้างมาตรฐานแรงงาน
ด้านประมงในภูมิภาค แนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีจะเป็ นพื้นฐานที่จะนาไปสู่ความริ เริ่ มที่ครอบคลุมทัว่ ทั้งอาเซียน สภาองค์การ
นายจ้างฯ
ถามว่าสหภาพยุโรปจะกดดันผูซ้ ้ือให้จ่ายแพงขึ้นสาหรับมาตรฐานที่สูงขึ้นของผูจ้ ดั หาสิ นค้าและวัตถุดิบของไทยได้
อย่างไร สหภาพยุโรปตอบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญอย่างมากกับการเคารพมาตรฐานสิ่ งแวดล้อมและแรงงาน และห่วงโซ่อุปทานที่
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มีความรับผิดชอบ สหภาพยุโรปมีห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบในโครงการ Asia Project ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแนวปฏิบตั ิ
ด้านแรงงานที่ดี
มิดธปี่ ระชุม
ที่ประชุมเห็นชอบกับขอบเขตของงานของคณะกรรมการที่ปรึ กษาแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีตามที่เสนอ
วบิถุประิงค์ 4: ินบตินุนการตารนดนกดากรรมขสงคนงานและการรข้ าถึงตรดการช่ วยรหลอส
คุณสาวิทย์ แก้ วหวาน เลขาธิ การสมาพันธ์ แรงงานรั ฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) รายงานว่าสรส.ได้จดั ตั้ง “กลุม่ แรงงานอุตสาหกรรม
อาหารทะเลภาคใต้” ที่สงขลาและ “Working Class Labourers” ที่ชลบุรี สิ่ งที่ตอ้ งให้ความสาคัญคือการจัดตั้งคนงานให้สามารถเจรจา
ค่าจ้างของตนเองได้ สรส.เผชิญอุปสรรคในการขอให้นายจ้างอนุญาตให้คนงานมาเข้าร่ วมการอบรม ช่องทาง MOU ที่นาคนงานเข้า
มาในประเทศไม่ได้ให้ความคุม้ ครองแก่แรงงานอย่างเพียงพอและแรงงานข้ามชาติจานวนมากยังคงไม่สามารถเข้าถึงหลักประกัน
ทางสังคมได้ เอกสารเผยแพร่ ขอ้ มูลสาหรับคนงานควรมีอยูใ่ นภาษาของพวกเขา สรส.เรี ยกร้องให้รัฐบาลให้สตั ยาบัน C. 87 และ C.
98 ที่จะทาให้คนงานสามารถทาการเจรจาได้อย่างยัง่ ยืน
องค์ กรภาคีภายใต้ วตั ถุประสงค์ 4 รายงานการดาเนินงานที่ผา่ นมาและที่กาลังจะมีข้ ึน
 ศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเลสามแห่งของสเตลลามาริ ส ที่ชลบุรี ระยอง และปั ตตานี เข้าถึงคนงาน 11,900 คนโดยส่วนใหญ่
เป็ นการให้บริ การสุขภาพ องค์กรดังกล่าวรายงานว่าคนงานบางส่วนยังคงไม่ได้รับค่าจ้างเต็ม คนงานจาเป็ นต้องรู ้สิทธิของ
ตนเอง ถึงแม้วา่ จะไม่พบหรื อแทบไม่พบการใช้แรงงานเด็กแล้วก็ตาม แต่นายจ้างก็จาเป็ นต้องรู ้วธิ ีจดั การเมื่อพบปั ญหา
ดังกล่าว มีการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้สาหรับลูกแรงงานข้ามชาติที่ปัตตานีเพื่อคุม้ ครองสิทธิของเด็ก ตลอดจนให้การศึกษา
พื้นฐานและเป็ นการป้ องกันไม่ให้พวกเขาไปเล่นใกล้บริ เวณท่าเรื อที่อาจะได้รับอันตราย
 มูลนิธิเพื่อสิ ทธิ มนุษยชนฯ ได้จดั ทาคู่มือสามฉบับเกี่ยวกับสิ ทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน การจัดการกรณี ร้องเรี ยน และมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศ มูลนิธิได้จดั ฝึ กอบรมให้กบั เอ็นจีโอในไทยและกัมพูชา นอกจากนี้ก็มีการรายงานกรณี ตวั อย่าง
ของการละเมิดสิทธิแรงงานที่พบในจังหวัดต่างๆ
 สหพันธ์ แรงงานขนส่ งระหว่ างประเทศ/เครื อข่ ายสิ ทธิ แรงงานประมงรายงานว่าในเดือนตุลาคม 2561 มีการจัดฝึ กอบรม
ให้กบั คนงานประมงที่ตราดโดยร่ วมกับมูลนิธิเพื่อสิ ทธิมนุษยชนฯ และเครื อข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติในการให้
ข้อมูลแก่คนงาน ในเดือนมิถุนายน 2561 ไอแอลโอ สหพันธ์ฯ และบริ ษทั ไทยยูเนี่ยนจัดฝึ กอบรมให้กบั คนงานประมง 100
คนเกี่ยวกับความปลอดภัยและการช่วยชีวติ ขั้นพื้นฐาน ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้จดั การประชุมคนงานประมงที่ระยอง
และร่ วมงานกับมูลนิธิเพื่อสิ ทธิมนุษยชนฯ และรักษ์ไทยในการให้ความช่วยเหลือกรณี ฟ้องร้องของคนงาน 8 คนในจังหวัด
 มูลนิธิรักษ์ ไทยจัดการฝึ กอบรมให้กบั คนงานแปรรู ปอาหารทะเลและผูพ้ ่ งึ พิง สร้างเครื อข่ายชุมชน และจัดประชุมหารื อ
ไตรภาคี การละเมิดสิ ทธิแรงงานยังคงเกิดขึ้นเนื่องจากคนงานมีความรู ้จากัด การขาดช่องทางเข้าถึงระบบยุติธรรม การขาด
ความคุม้ ครองกระทัง่ สาหรับคนงานที่เข้ามาตามช่องทาง MOU และการขาดอานาจต่อรอง
 ไอแอลโอรายงานแทนออกซ์ แฟม ว่าได้จดั งาน ‘Humans of Seafood’ เพื่อส่งเสริ มอาหารทะเลที่มีจริ ยธรรมและยัง่ ยืนโดย
มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนกับองค์กรประชาสังคมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน 2561 และประสานงานผลักดัน
นโยบายผ่านทางแนวร่ วมองค์กรประชาสังคมว่าด้วยอาหารทะเลที่ยงั่ ยืนและมีจริ ยธรรม
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การหารื อในที่ประชุม
 สานักงานประกันสังคม (กระทรวงแรงงาน) รายงานว่าการประกันสังคมเป็ นประเด็นสาคัญในการหารื อเกี่ยวกับ C. 188
และกระทรวงแรงงานกาลังทางานอย่างใกล้ชิดกับนายจ้างและเอ็นจีโอเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องนี้ นายจ้างมี
ความกังวลเกี่ยวกับการจ่ายในส่วนนี้และกระทรวงแรงงานได้บรรลุขอ้ ตกลงที่จะดาเนินการด้านการประกันสังคมให้
คืบหน้าไปโดยลาดับ
 ผูน้ าเครื อข่ายสิ ทธิแรงงานประมงจากสงขลา ระนอง ตราด เรี ยกร้องให้มีสญ
ั ญาจ้างงานในภาษาของคนงานและให้มีการจัด
อาหารและน้ าบนเรื ออย่างเพียงพอ พวกเขาสนับสนุนการให้สตั ยาบัน C188 C87 และ C98 ค่าจ้างที่สูงขึ้น และสภาพการ
ทางานที่ดีข้ ึน กรมสวัสดิการฯ เสริ มว่ากาลังดาเนินการแปลสัญญาจ้างอยู่
 สรส.รายงานว่ามีการละเมิดสิ ทธิแรงงานหลายกรณี และจะทาการรวบรวมประเด็นหลักๆ มาบอกกล่าว
คุณสุภาวดี โชติกญาณ รายงานความคืบหน้าภายใต้วตั ถุประสงค์ 4
ดาเนินการดังนี้:






โดยระบุวา่ ในไตรมาสที่แล้วไอแอลโอและองค์กรภาคีได้

ให้ความช่วยเหลือคนงานโดยตรงโดยองค์กรภาคี
สนับสนุนการจัดทาคู่มือสาหรับคนงาน
หาภาคีสหภาพแรงงาน/องค์กรประชาสังคมเพื่อจัดอบรมให้กบั แรงงานใหม่จากเมียนมาร์ก่อนออกเดินทาง
จัดประชุมไตรภาคีในระดับจังหวัด
เข้าถึงเป้ าหมายรวมทั้งสิ้นประมาณ 54,000 คน (โดยเจอตัวและทางออนไลน์)

3.2 พดาารณาการปรบตแก้แผนงานและกรสตการิดติามและประรมดนผล (การประรมดนผลกลางคครงการ)
คุณสุภาวดี โชติกญาณ รายงานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากการประเมินผลกลางโครงการที่ให้ปรับแก้กรอบการติดตามและประเมินผล
ให้กาหนดเป้ าหมายสาหรับสิ้นปี 2561 และสิ้นสุดโครงการ ตลอดจนเป้ าหมายรายปี
คุณเจสัน จัดด์ อธิบายว่าไอแอลโอและสหภาพยุโรปกาลังสารวจทางเลือกต่างๆ ในการขยายเวลาโครงการไปอีกห้าเดือนโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายและอธิบายเหตุผลของการขยายเวลาว่าเพื่อดาเนินงานที่ยงั ค้างคาให้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ ยังได้อธิบายรายละเอียดเรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงของแผนงานที่ได้รับการเสนอแนะ
รวมถึงการเสนอให้จดั การอบรมก่อนออกเดินทางนอกประเทศสาหรับแรงงาน
ประมงและการปรับย้ายกิจกรรมภาคสนามจากสานักงานพังงามายังกรุ งเทพฯ

มิดธปี่ ระชุม
ที่ประชุมเห็นชอบและรับรองข้อเสนอขยายเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ประเมินผลตามที่เสนอ

การปรับแก้แผนงานที่เสนอ

และกรอบการติดตามและ

3.3 รายงานความคอตหน้ ารกีย่ วกบตงานศึกษาวดายบ และงานิอ่สิาร
คุณจัดด์ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับงานศึกษาเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่มีการศึกษากรณี การปรับปรุ งเรื อประมง การประเมินการจ่าย
ค่าจ้างผ่านระบบอิเล็คโทรนิค ผลกระทบต่อแรงงานที่เกิดจากการเลือกซื้อของผูซ้ ้ือ และการสารวจเส้นจบ นอกจากนี้เขายังอธิบาย
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เกี่ยวกับวิดีโอของโครงการซึ่งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับกระบวนการให้สตั ยาบัน P. 29 การสนับสนุนกิจกรรมของคนงานโดยสหภาพ
แรงงานและองค์กรประชาสังคม และแบบอย่างแนวปฏิบตั ิในการบังคับใช้กฎหมายที่ศูนย์ควบคุมฯ
3.4 รายงานการรงดนขสงคครงการ
คุณจัดด์ รายงานการใช้จ่ายของโครงการจนถึงปั จจุบนั
 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นถึงปัจจุบนั :
 งบผูกพันทั้งสิ้น:
 ค่าใช้จ่ายและงบผูกพันทั้งสิ้น:

2,496,277.99 เหรี ยญสหรัฐฯ; 2,201,991.78 ยูโร; 81,728,141.39 บาท
672,151 เหรี ยญสหรัฐฯ; 592,912 ยูโร; 19,411,939 บาท
3,168,430 เหรี ยญสหรัฐฯ; 2,794,903 ยูโร; 101,140,080 บาท

ค่าใช้จ่ายและงบผูกพันทั้งสิ้นจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนราวร้อยละ 75 ของงบประมาณทั้งหมดของปี 2559 – 2562
วาระ 4 กาหนตรวลาการประชุมคณะกรรมการฯ ครบ้งิ่สไป
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9 จะมีข้ ึนในปลายเดือนมีนาคมหรื อปลายเมษายน 2562
วาระ 5 กล่ าวปด ต
คุณแกรม บัคลีย์ ผู้อานวยการไอแอลโอประจาประเทศ กล่าวถึงความพยายามทุ่มเทในการทางานเป็ นอย่างมากเพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้ าหมาย ปี นี้เป็ นปี สุดท้ายของงานในการสร้างความเข้าใจร่ วมกันเกี่ยวกับการให้สตั ยาบัน C. 188 ตลอดจนบทบาทและความ
รับผิดชอบต่างๆ การจัดตั้งคนงานยังจาเป็ นต้องมีการเสริ มสร้างศักยภาพเป็ นอย่างมาก แนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีส่งผลต่อวาระการ
ทางานที่มีคุณค่าในการกาหนดมาตรฐานขั้นต่าและการเข้าถึงตลาดสหภาพยุโรป กระบวนการและแนวปฏิบตั ิบางอย่างมีค่าควรแก่
การบันทึกไว้
คุณจูเซปเป บูซินี สรุ ปประเด็นหลักในการหารื อในที่ประชุม
 วัตถุประสงค์ 1 ลาดับเวลากระบวนการให้สตั ยาบันและความจาเป็ นในการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ C188
 วัตถุประสงค์ 2 ผูต้ รวจแรงงานจากนิวซีแลนด์ การเก็บข้อมูล และการเข้าถึงการปฏิบตั ิงานในศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื อเข้า
ออก กรมสวัสดิการฯ จะดูแลเรื่ องการเข้าถึงศูนย์ฯ ของภาคีเอ็นจีโอ
 วัตถุประสงค์ 3 ความคืบหน้าเกี่ยวกับคู่มือแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดี บทบาทของสหภาพยุโรปในการถ่ายทอดความ
ชานาญในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบ และความตั้งใจที่จะยกประเด็นต่างๆ ขึ้นมาหารื อในบรัสเซลใน
ประเด็นการให้ความสาคัญกับแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีของผูซ้ ้ือในสหภาพยุโรป การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาแนว
ปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่ดีได้รับความเห็นชอบ
 วัตถุประสงค์ 4 สรส. สหพันธ์ฯ รักษ์ไทย มูลนิธิเพื่อสิ ทธิมนุษยชนฯ และอ็อกซ์แฟมรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานต่างๆ
ที่ประชุมรับทราบการปรับแก้กรอบการติดตามและประเมินผลโดยเพิ่มการกาหนดเป้ าหมายรายปี ตามข้อเสนอจากการประเมินผล
กลางโครงการ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบกับการขยายเวลาโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกห้าเดือน (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)
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และการปรับแก้แผนงานตามที่เสนอ คณะกรรมการฯ รับทราบหัวข้อการศึกษาวิจยั วิดีโอของโครงการ และรายงานการเงินที่แสดง
ค่าใช้จ่ายและงบผูกพันทั้งสิ้นจนถึงปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนราวร้อยละ 75 ของงบประมาณทั้งหมดของปี 2559 – 2562
คุณสมศักดิ์ อภิวนั ทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวขอบคุณผูม้ าเข้าร่ วมประชุมและปิ ดการประชุม
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