ี้ จงของไทยต่อรายงานของโครงการ “สท
ิ ธิจากเรือสูฝ
่ ่ง
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ั ” ของ ILO
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ตามทีเ่ มือ
่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได ้เปิ ดตัวงานวิจย
ั ข ้อมูลพืน
้ ฐาน (Baseline
Research) ของโครงการ “สิท ธิจ ากเรือ สู่ฝั่ ง” (Ship to Shore Rights) และได ้มีส ื่อ มวลชนให ้ความสนใจและน าเสนอเนื้ อ หา
รายงานดังกล่าวในแง่มม
ุ ต่าง ๆ นัน
้
้ จงข ้อมูลและข ้อเท็จจริง ดังนี้
กระทรวงการต่างประเทศขอชีแ
่ ั่ ง” เป็ นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ
๑. โครงการ “สิท ธิจากเรือสูฝ
สหภาพยุโ รป โดยมีวัตถุประสงค์เ พือ
่ ป้ องกันและลดรูปแบบการทางานทีไ่ ม่เ ป็ นทีย
่ อมรับ ในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหาร
ทะเล กิจกรรมภายใต ้โครงการประกอบด ้วยการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เ กีย
่ วข ้องของไทย การเสริมสร ้างศักยภาพในการ
ตรวจแรงงานของเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจแรงงาน การปรับปรุง การปฏิบัตงิ านให ้สอดคล ้องกับมาตรฐานของ ILO และการเพิม
่ การเข ้าถึง
บริการความช่วยเหลือต่าง ๆ สาหรับแรงงาน
๒. โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เริม
่ ต ้นด ้วยการท าวิจัยข ้อมูลพื้นฐานกับแรงงาน
ในภาคประมงและแปรรู ปอาหารทะเล โดยท าการสารวจข ้อมูลจากแรงงานจานวน ๔๓๔ คน ในพื้นที่ ๑๑ จัง หวัด ในช่วงเดือน
มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็ นข ้อมูลพื้นฐานสาหรับ วัด พัฒนาการการดาเนินงานของไทย โดยจะมีการท าวิจัยขัน
้ สุด ท า้ ย
(Endline Research) อีกครัง้ ก่อนจบโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดัง นั น
้ ผลการวิจัยดัง กล่าวไม่สามารถใช ้เป็ นภาพสะท ้อนสถานะ
ปั จจุบันของภาคการประมงและแปรรูปอาหารทะเลโดยรวมได ้
๓. งานวิจย
ั ข ้อมูลพืน
้ ฐานของโครงการดังกล่าวระบุวา่ สถานการณ์แรงงานในไทยโดยรวมดีขน
ึ้ มาก เช่น มีสถิตก
ิ ารทาร ้าย
ร่างกายทีล
่ ดลง และมีการใช ้แรงงานเด็กเหลือเพียงร ้อยละ ๑ จากการสารวจแรงงานกลุม
่ ตัวอย่างทัง้ หมด ซึง่ เป็ นผลจากการปฏิรูป
มาตรการทางกฎหมายและการกากับดูแลของไทย อย่างไรก็ด ี งานวิจัยยัง พบการละเมิดสิท ธิแรงงานอยู่ โดยส่วนราชการไทย
ตระหนักดีในข ้อนี้ และได ้รับข ้อมูลและประสานงานกับ ILO เกีย
่ วกับการดาเนินโครงการและการแก ้ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
อีกทัง้ ปลัดกระทรวงแรงงานยังเป็ นประธานกรรมการในคณะกรรมการขับเคลือ
่ นโครงการ (Project Steering Committee) ดังกล่าว
ด ้วย
๔. อย่างไรก็ด ี จากการทีง่ านวิจย
ั ได ้ระบุข ้อสงวนเพิม
่ เติมว่า แรงงานทีใ่ ห ้สัมภาษณ์เป็ นผู ้ทีท
่ างานบนเรือประมงทีอ
่ อกทะเล
้ ไม่ครอบคลุมแรงงานบนเรือประมงทีอ
ระยะสัน
่ อกทะเลเป็ นเวลานานและทีท
่ างานนอกน่านน้ าไทยซึง่ อาจทาให ้เกิดความเข ้าใจที่
้ จงเพิม
คลาดเคลือ
่ นนัน
้ กระทรวงการต่างประเทศขอชีแ
่ เติมว่า กรมประมงได ้ออกประกาศเมือ
่ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ กาหนดให ้
เจ ้าของเรือประมงทีม
่ ข
ี นาดตัง้ แต่ ๓๐ ตันกรอสขึน
้ ไป ซึง่ ออกไปทาการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านน้ าไทย ต ้องนาเรือประมง
กลับเข ้าเทียบท่าเรือประมงภายใน ๓๐ วัน นับตัง้ แต่ออกประกาศ อีกทัง้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปั จจุบัน หน่วยงานของไทยยัง
มิไ ด ้อนุ ญ าตให ้เรือประมงลาใดออกไปท าประมงนอกน่ านน้ า จึง ไม่ม ี เ รือประมงของไทยออกท าการประมงนอกน่ านน้ านั บตัง้ แต่
ช่วงเวลาดังกล่าว ซึง่ รวมถึงช่วงเวลาทีท
่ าการสารวจข ้อมูลสาหรับงานวิจย
ั ดังกล่าวในเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๐ ด ้วย
๕. ทีผ
่ ่านมา รัฐบาลไทยได ้แสดงความมุง่ มัน
่ ทีจ
่ ะยกระดับการจัดการแรงงานทัง้ ไทยและต่างด ้าว โดยเฉพาะในภาคประมง
ทัง้ การออก พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด ้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ
่ ควบคุมการบริหารการทางานของคนต่างด ้าวทัง้
ระบบให ้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้ องกันการค ้ามนุษย์ในด ้านแรงงาน นอกจากนี้ ภายใต ้ความร่วมมือกับ ILO ไทยกาลังอยู่
ั ญา ILO ฉบับที่ ๒๙ ว่า
ในระหว่างการร่าง พ.ร.บ. ป้ องกันและขจัดแรงงานบังคับ เพื่อรองรับการให ้สัตยาบันพิธส
ี ารภายใต ้อนุสญ
ั ญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด ้วยการทางาน
ด ้วยแรงงานบังคับ และร่าง พ.ร.บ. แรงงานประมงทะเล เพือ
่ รองรับการให ้สัตยาบันอนุสญ
ั ญา ILO ฉบับที่ ๙๘ ว่าด ้วยสิท ธิใน
ในภาคประมงทะเล อีกทัง้ ไทยกาลังปรับปรุงกฎหมายภายในเพื่อรองรับการให ้สัตยาบันอนุสญ
การรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง และได ้จัดตัง้ คณะทางานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ซึง่ มีผู ้แทนส่วนราชการ
ไทย ILO และภาคประชาสังคมเข ้าร่วมคณะทางานด ้วย
๖. ไทยมีความคืบหน ้าเรื่องการแก ้ไขปั ญ หาแรงงานในภาพรวม ซึง่ ครอบคลุมแรงงานในภาคประมงโดยมีการจัดตัง้ กลไก
ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปในเรือ
่ งแรงงานเป็ นการเฉพาะ และมีกลไกความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศอืน
่ เช่น ILO และ

NGO ต่าง ๆ อย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง ข ้อมูลในงานวิจย
ั ทีด
่ าเนินการในช่วงต ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และอ ้างอิงข ้อมูลในปี ก่อนหน ้า
นัน
้ จึงไม่สอดคล ้องกับข ้อเท็จจริงทัง้ หมดและไม่สะท ้อนถึงพัฒนาการการแก ้ไขปั ญหาอย่างต่อเนื่องของไทยในปั จจุบัน อย่างไรก็
ดี งานวิจย
ั ข ้อมูลพืน
้ ฐานของโครงการฯ ได ้แสดงถึงความมุง่ มัน
่ ของทุกหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง ซึง่ แสดงความตัง้ ใจทีจ
่ ะขับเคลือ
่ นการ
ดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณ ภาพชีว ต
ิ ของแรงงาน โดยเฉพาะในภาคประมงให ้สอดคล ้องกับมาตรฐานสากล ซึง่ รัฐบาลไทยให ้
ความสาคัญและจะสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป
Source: http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/87387-NGO-ย้าสถานการณ์แรงงานภาคประมงของไทยเปลีย
่ นแปลงดีข.html

