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บทสรุป/ประเด็นหลัก 

ระบบนิเวศทางทะเลตกอยู่ในภาวะอันตรายอันเนื่องมาจากการประมงเกินขนาด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศที่ส่งผลต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลกต้องดําเนินการแก้ไข
และจัดการกับปัญหาที่เร่งเร้าให้เกิดการประมงเกินขนาดและคุกคามวิถีชีวิตของผู้คนนับล้านคนที่ต้องพึ่งพาท้อง

ทะเล 

ภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกัน การเปลี่ยนผ่านของภาคอุตสาหกรรมนี้สามารถใช้เป็นแบบ
จําลองสําหรับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ยั่งยืนและมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะที่เป็น
อุตสาหกรรมปลาทูน่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทไทยยูเนี่ยนมีบทบาทสําคัญในการช่วยผลักดันอุตสาหกรรมอาหาร

ทะเลไปในทิศทางที่ถูกต้องและทํางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานเพื่อหาทางแก้ปัญหา 

เนื้อหาต่อไปนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัทไทยยูเนี่ยนและกรีนพีซที่ต้องการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกภายใน

อุตสาหกรรมโดยการจัดการกับประเด็นสําคัญสี่ประการ (อุปกรณ์ล่อปลาหรือซั่งกอ(FADs), การประมงเบ็ด

ราว(longlines), การขนถ่ายสัตว์นํ้ากลางทะเล(transshipment) และแรงงาน(laour)) ซึ่งได้ถูกระบุว่าเป็นตัวขับ

เคลื่อนปัญหาตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ 

ถึงแม้จะมีการริเริ่มเชิงบวกในบางแง่มุมของภาคอุตสาหกรรมประมง แต่การจับปลาทูน่าอย่างยั่งยืนกลับล้มเหลว

อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ  อัตราการเพิ่มของกองเรือประมงปลาทูน่าเติบโตอย่างต่อเนื่องสูงกว่าความสามารถ

ในการเติบโตของประชากรปลาเพื่อรักษาระดับที่ยั่งยืน ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกองเรือประมงอวนล้อม(purse 

seine) และเบ็ดราว(Longline) อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี, การใช้อุปกรณ์ล่อปลา(Fish 

Aggregating Devices)ที่ล้นเกิน การปฏิบัติต่างๆ เช่น การขนถ่ายสัตว์นํ้าระหว่างเรือในทะเล(at sea 

transshipment) ซึ่งเอื้อให้กองเรือประมงออกหาปลาในท้องทะเลได้ไกลและยาวนานมากขึ้น และการก่อสร้างเรือ

โรงงานประมงขนาดใหญ่ที่ส่งผลให้เิกิดการใช้ทรัพยากรประมงเกินศักยภาพทั่วทั้งอุตสาหกรรม รวมถึงการประมง

ที่ผิดกฏหมาย, ไม่มีการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU fishing) ซึ่งเป็นตัวบ่อนทําลายการจัดการประมงและความ

พยายามในการบังคับใช้กฏหมาย ในขณะที่กองเรือประมงมีความสามารถที่จะจับปลาได้เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตและ
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สร้างมลทินให้กับห่วงโซ่อุปทานด้วยปลาที่ไม่มีแหล่งที่มา การขาดการตรวจสอบ การควบคุมและการเฝ้าระวัง 

(MCS) ทําให้การตรวจตราเรือประมงทุกลําเป็นเรื่องยาก ในขณะที่นโยบายการจัดซื้อและข้อกําหนดของซัพพลายเอ

อร์(supplier)ที่ไม่เพียงพอนั้นทําให้ห่วงโซ่อุปทานมีช่องโหว่และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และในบางครั้งไม่มีการ

จัดการหรือบทลงโทษ ปลาทูน่าเป็นกลุ่มสายพันธ์ปลาล่าเหยื่อที่เผชิญกับการประมงเกินขนาดที่มากที่สุด และสาย

พันธุ์สัตว์ทะเลที่ไม่ใช่เป้าหมายถูกจับทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจซึ่งเป็นผลมาจากวิธีการจับปลาตามอําเภอใจก็นําไปสู่

การลดลงของสายพันธุ์เหล่านั้นด้วย ฉลาม, เต่า, นกทะเล และสัตว์ประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในสถานะถูกคุกคามและเสี่ยง 

นั้นมักถูกจับและถูกฆ่าในการประมงปลาทูน่า 

ธรรมชาติของภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าและการดําเนินการที่เฉพาะเจาะจงยังสร้างเงื่อนไขให้เกิดการปฏิบัติดูแลที่่

ยํ่าแย่และการละเมิดสิทธิแรงงานบนเรือประมงอย่างรุนแรง การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแรงงาน

ข้ามชาติ และแม้กระทั่งการค้ามนุษย์นั้นถูกรายงานและมีการบันทึกเป็นอย่างดีในสื่อมวลชนนานาชาติที่ได้รับความ

น่าเชื่อถือ สภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฏหมายต้องมีขึ้นและมีการรับรองในกองเรือ

ประมงปลาทูน่าทั้งหมด ณ ปัจจุบันยังไม่มีสิ่งใดที่เพียงพอเพื่อรับประกันถึงการปฏิบัติที่เป็นธรรมและมีจริยธรรมต่อ

แรงงางประมงผู้จับปลา, แรงงานในสายพานการผลิตแปรรูปและนําผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าวางบนชั้นขายในห้าง

ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

บริษัทไทยยูเนี่ยนได้สร้างพันธกิจที่สําคัญและครอบคลุมโดยกว้างผ่านข้อตกลงซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการ

ประมงตามแนวทางที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการประมงอื่นๆ ขจัดกิจกรรมที่ละเมิดกฏหมายและไร้จริยธรรม

จากห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และนําผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าจากการประมงที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นออกสู่ตลาดหลัก 

ชุดข้อเสนอของการปฏิรูปนี้ทําให้บริษัทไทยยูเนี่ยนอยู่ในฐานะที่ดีในการช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน, 

ความมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและความโปร่งใสของอุตสาหกรรมอาหารทะเลมากยิ่งขึ้น ข้อตกลงนี้ไม่ใช่สูตร

สําเร็จที่จะขจัดผลกระทบทางนิเวศวิทยาและสังคมของภาคอุตสาหกรรมประมงปลาทูน่าออกไปโดยสิ้นเชิง แต่ข้อ

ตกลงนี้นําเสนอถึงโอกาสเพื่อเริ่มการเปลี่ยนแปลงการประมงปลาทูน่าและการนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพื่อช่วย

ปกป้องอนาคตของสิ่งมีชีวิตในทะเลและผู้คนที่ได้รับผลกระทบ 

การดําเนินงานตามพันธกิจที่บริษัทไทยยูเนี่ยนให้คํามั่นไว้นี้เป็นภารกิจใหม่ที่สําคัญของบริษัทไทยยูเนี่ยนซึ่งต้องมี

การเพิ่มตําแหน่งงานประมาณ 5 ตําแหน่งและมีค่าใช้จ่ายประมาณ 750,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในการดําเนิน

งานให้เป็นไปตามแผน เมื่อถึงสิ้นปี พ.ศ. 2561 หน่วยงานอิสระภายนอกจะทําการตรวจสอบความก้าวหน้าของข้อ

ตกลงที่ทางบริษัทได้ทําไว้  กรีนพีซสนับสนุนการริเริ่มต่างๆ ตามรายละเอียดที่อยู่ในข้อตกลง และจะทําการติดตาม

ความก้าวหน้าและการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด 

แนวทางการปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อตกลงนี้จะประสบผลสําเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมืออย่างเต็มที่ของ

กลุ่มผู้จัดหาสินค้าป้อนบริษัทไทยยูเนี่ยนและผู้ร่วมทําธุรกิจ ผู้เล่นในภาคอุตสาหกรรมจากทะเลสู่ท้องตลาดต้องร่วม

มือกับบริษัทไทยยูเนี่ยนและกลุ่มบริษัทชั้นนําอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการทํางานสู่วิธีการที่จะนํามา

ซึ่งผลลัพธ์ที่ดีต่อท้องทะเล กรีนพีซและบริษัทไทยยูเนี่ยนเรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลอื่นๆ ที่มีบทบาท

สําคัญได้รับรู้และตระหนักถึงรายละเอียดของข้อตกลงนี้และเริ่มกระบวนการของตนเพื่อยกระดับและเปลี่ยนแปลง 
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กรีนพีซและไทยยูเนี่ยนสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าปัญหาของการละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่

อุปทานอุตสาหกรรมปลาทูน่าทั่วโลกประกอบไปด้วย (แต่ไม่จํากัดเพียง) เรื่องต่อไปนี้: 

● การบังคับใช้แรงงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลที่ขยายสืบเนื่อง (the 
extended seafood supply chain) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกองเรือประมงพาณิชย์ที่ออกทําประมงใน

ทะเลหลวงเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน 
● การไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและไร้สภาพการทํางานที่มีคุณค่าในภาคการประมง 
● การขาดสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกันและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ

แรงงานข้ามชาติในภาคการประมง 
● การขาดสัญญาจ้างงานในภาษาที่แรงงานสามารถเข้าใจได ้
● ขั้นตอนการสมัครงานสําหรับคนงานบนเรือประมงผ่านนายหน้า ซึ่งทําให้เกิดการละเมิดสิทธิแรงงานและ

สิทธิมนุษยชน 

● จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติว่าด้วยเรือประมง(Vessel code of conduct) – บริษัทไทยยูเนี่ยนตกลงที่จะจัด
ให้มีการกําหนดจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติว่าด้วยเรือประมงด้วยมาตรฐานที่ตรวจสอบได้ซึ่งครอบคลุม

ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกภายในมกราคม พ.ศ.2561 
○ การตรวจสอบจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยบุคคลที่สามที่มีประวัติการทํางานที่ได้รับการพิสูจน์

และเป็นที่ยอมรับในการจัดทํารายงานการตรวจสอบด้านสังคม โปรแกรมการตรวจสอบนี้จะเริ่ม
ดําเนินการในปี พ.ศ.2561 ควบคู่ไปกับโปรแกรม  SeaChange และดําเนินการให้ไกลไปกว่านั้นเพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับที่ต่อเนื่อง จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติว่าด้วยเรือประมงจะมีการ

แรงงาน–กรีนพีซและไทยยูเนี่ยนตกลงร่วมกันว่าการละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนต้องไม่เกิดขึ้นในห่วงโซ่
อุปทานอาหารทะเลและต้องขจัดออกจากอุตสาหกรรมให้เร็วที่สุด

ประเด็นและความสนใจร่วมของสองฝ่ายในการแก้ไข

ข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย ณ ปัจจุบัน
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สื่อสารไปยังเรือประมงทั้งหมดที่ป้อนสินค้าให้ไทยยูเนียนในปี 2018 พร้อมคําชี้แจงให้ทราบว่าจะมี
การตรวจสอบภายใต้โปรแกรมนี้ทุกเมื่อ 

● การสนับสนุนเพื่อการจัดตั้งกลุ่มเพื่อการต่อรองและปกป้องสิทธ ิ– บริษัทไทยยูเนี่ยนตอกยํ้าถึงพันธกิจใน
การสนับสนุนเสรีภาพของการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วมในสถานที่ทํางานตลอดจนในห่วงโซ่อุปทาน

ทั่วโลกของแรงงาน 
● ระบบข้อมูลการจับปลาและการตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัล (Electronic Catch Data and Traceability, 

eCDT) – ไทยยูเนี่ยนให้คํามั่นที่จะขยายแพลทฟอร์มของระบบข้อมูลการจับปลาและการตรวจสอบย้อนกลับ
แบบดิจิทัลที่รวมถึงการสนับสนุน worker voice at sea ไปจนถึงกองเรือประมงทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษัท 

○ ในปี พ.ศ.2560 บริษัทไทยยูเนี่ยนจะดําเนินโครงการนําร่อง 2 โครงการ เพื่อทดสอบแพลทฟอร์มที่
สามารถขยายได้ของระบบข้อมูลการจับปลาและการตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นการใช้
แอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและสัญญาณดาวเทียมในการเชื่อมต่อเพื่อสนับสนุน worker voice 
at sea และแสดงถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบด้านความเป็นธรรมของแรงงานในภาคการ
ประมงไทย ผลลัพธ์จากโครงการนําร่องนี้จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในปลายป ีพ.ศ.2560 

○ บริษัทไทยยูเนี่ยนตกลงที่จะทําการทดสอบระบบข้อมูลการจับปลาและการตรวจสอบย้อนกลับแบบ

ดิจิทัล(eCDT) กองเรือประมงเบ็ดราวทูน่าที่ได้รับเลือกในปี พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการปรับปรุงการประมง(Fisheries Improvement Project) 

○ กรีนพีซและบริษัทไทยยูเนี่ยนเห็นร่วมกันว่าจะมีการแบ่งปันข้อมูลความคืบหน้าต่างๆ และมีการ
ทบทวนทุกหกเดือนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทบทวนข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย โดยรวมถึง
การประเมินความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อเร่งให้เกิดการนําไปใช้อย่างเต็มที่ในห่วงโซ่อุปทานทั่ว

โลกของบริษัทไทยยูเนี่ยน 
○ จะมีการแบ่งปันรายละเอียดของยุทธศาสตร์ การเรียนรู้ และการประเมินผลภายใต้กระบวนการ

ทบทวนข้อตกลง โดยมีการสื่อสารสาธารณะบนเวปไซต ์SeaChange ทุกๆ หกเดือน 
● การตรวจสอบและความโปร่งใส – มีพันธกิจต่อแผนงานการตรวจสอบโดยฝ่ายที่สามอย่างจริงจังและ

ตารางเวลาในส่วนข้อตกลงว่าด้วยแรงงานที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารนี้ 
○ บริษัทไทยยูเนี่ยนจะทําวิจัยและระบุถึงประเด็นการใช้แรงงานบนเรือประมงผ่านการตรวจสอบทาง

สังคม ด้วยการมุ่งเน้นไปที่แรงงานบังคับ การขนถ่ายสัตว์นํ้ากลางทะเล, กลไกที่มีอยู่ของการส่ง
เสริมกระบอกเสียงของคนงาน การจ้างงาน และสัญญาจ้าง ผลลัพธ์จากการตรวจสอบนี้จะถูก
รวมไว้ในแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพภายในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทและทั่วทั้งอุตสาหกรรม

ประมงหากเป็นไปได้ ผลโดยสรุปของการตรวจสอบจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจําทุกปี

เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความร่วมมือในอุตสาหกรรมประมง 
○ บริษัทไทยยูเนี่ยนยืนยันถึงคํามั่นที่จะแก้ปัญหาประเด็นแรงงานในโรงงานของตนเองซึ่งถูกตรวจ

สอบให้เป็นไปตามมาตราฐานสากลโดยฝ่ายที่สาม และยังมีแผนงานเพื่อรับรองทุกโรงงานของ
บริษัทไทยยูเนี่ยนให้เป็นไปตามมาตราฐาน BSCI ภายในปี พ.ศ.2563 BSCI เป็นมาตราฐานสากล
สําหรับการตรวจสอบทางสังคม หลักฐานของการปฏิบัติให้เป็นตามข้อกําหนดของการตรวจสอบ
จะเป็นใบรับรองให้กับโรงงาน 

● การจ้างงานอย่างมีจรรยาบรรณ(Ethical recruitment) –พันธกิจในการส่งสัญญาณการสนับสนุนของ

บริษัทไทยยูเนี่ยนต่อนโยบายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจัดหาแรงงานโดยสิ้นเชิงเพื่อป้องกันการละเมิด

สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน(zero recruitment fees policy) เพื่อขยายไปสู่ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและรวม
ถึงอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่กว้างมากขึ้น 

○ บริษัทไทยยูเนี่ยนรับรองว่าจะมีคําที่ระบุถึงนโยบายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจัดหาแรงงาน

โดยสิ้นเชิงเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน(no recruitment fees) ในสัญญา
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จ้างสําหรับแรงงานที่ถูกจ้างโดยบริษัทและรวมถึงผู้จัดส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทไทยยูเนี่ยนภายใน

ระยะเวลาหกเดือนหลังจากมีข้อตกลงนี้ 
○ บริษัทไทยยูเนี่ยนจะเรียกร้องให้คู่ค้าของตนส่งข้อมูลที่ระบุถึงแนวทางในการจ้างงานซึ่งถือเป็น

ส่วนหนึ่งของแผนงานการตรวจสอบในทางสังคม 
○ ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากสรุปข้อตกลงนี ้บริษัทไทยยูเนี่ยนจะเพิ่มภาษาอื่นๆ ตามฉบับ

ภาษาอังกฤษของจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน(the Business Ethics and 
Labour Code of Conduct) เพื่อสะท้อนถึงประเด็นที่ได้กล่าวไว้ด้านบนและเพื่อประยุกต์ใช้ทั้งระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน การแปลเป็นภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้ืนตามมา 
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● ลักษณะการทําประมงเบ็ดราวปลาทูน่าในทะเลหลวงนําไปสู่การจับสัตว์ทะเลอื่นๆ ที่ไม่ใช่เป้าหมายโดยตั้งใจและไม่

ได้ตั้งใจ และสร้างแรงกดดันต่อสัตว์ทะเลที่อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม เช่น ฉลาม นกทะเล และเต่าทะเล 

● การประมงเบ็ดราวปลาทูน่าในปัจจุบันส่วนใหญ่ขาดการตรวจสอบ ควบคุมและตรวจตราที่เพียงพอ ในกรณี

ของการประมงในทะเลหลวง กิจกรรมที่ไม่มีการรายงาน รายงานตํ่ากว่าความเป็นจริง และที่ผิดกฏหมายนั้น

รวมถึงการฆ่าฉลามเพื่อเอาครีบ 

● การขาดการดูแลและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประมงเบ็ดราว เช่น การขนถ่ายสัตว์นํ้าระหว่างเรือในทะเล (at 

sea transshipment) เอื้อให้เกิดเงื่อนไขในการทําผิดกฏหมายในการทําประมงและการละเมิดสิทธิแรงงานและ

สิทธิมนุษยชน 

● ให้การสนับสนุนการทําประมงแบบเบ็ดตวัด (pole and line) และแนวปฏิบัติการประมงที่ดีที่สุดโดยการปรับ

เปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่มาจากการประมงเบ็ดราว แผนการนี้ให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกกับตลาด

อเมริกาเหนือ 

● แผนการที่ดีที่สุดเพื่อลดผลกระทบการจับสัตว์นํ้าที่เป็นผลพลอยได้ – บริษัทไทยยูเนี่ยนจะใช้มาตราการที่

เป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุดในทุกกองเรือประมงเบ็ดราวที่ส่งสินค้าให้กับบริษัท จะมีการร่างแผนการที่ดีที่สุดเพื่อลด

ผลกระทบการจับสัตว์นํ้าที่เป็นผลพลอยได้ของไทยยูเนี่ยนภายในสิ้นปี พ.ศ.2560 โดยระบุหมุดหมายหลักที่

ชัดเจนและกรอบเวลาโดยประมาณ กรีนพีซจะได้รับร่างแผนงานล่วงหน้าเพื่อให้ข้อเสนอแนะและเห็นชอบในขั้น

การประมงเบ็ดราว(Longlining)–บริษัทไทยยูเนี่ยนและกรีนพีซเห็นร่วมกันว่าการประมงเบ็ดราวมีความเสี่ยงใน
การจับสัตว์ทะเลที่ไม่ใช่เป้าหมาย และการปฏิบัติในปัจจุบันเพิ่มความเสี่ยงต่อการกระทําที่ละเมิดต่อกฏหมาย เช่น 
การทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ไร้การควบคุมและขาดการรายงาน (IUU) และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นและความสนใจร่วมของสองฝ่ายในการแก้ไข

ข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย ณ ปัจจุบัน
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ตอนต่อไป ภายในต้นปี พ.ศ.2561 บริษัทไทยยูเนี่ยนจะรับรองว่าประเด็นเกี่ยวกับนกทะเลจะเป็นไปตามข้อ

กําหนดขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค(RFMO)ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกกลางและตะวัน

ตก(WCPO) และมีการสื่อสารและเริ่มแผนการดําเนินงานกับผู้จัดหาสินค้าสัตว์นํ้า(suppliers) 

● ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจับสัตว์นํ้าที่เป็นผลพลอยได้ – บริษัทไทยยูเนี่ยนตระหนักถึงการเข้าถึง

และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจับสัตว์นํ้าที่เป็นผลพลอยได้ซึ่งเป็นจุดอ่อนของภาคการประมงเบ็ดราวปลา

ทูน่า และบริษัทจะทํางานร่วมกับกองเรือประมงเหล่านั้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลดิบของการจับสัตว์นํ้าที่เป็น

ผลพลอยได้ต่อคณะทํางานด้านวิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค(RFMO) และ

ทํางานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างรับประกันว่าการเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้น 

● เพิ่มขอบข่ายการสังเกตการณ์โดยมนุษย์และระบบอิเล็กทรอนิกส ์- บริษัทไทยยูเนี่ยนจะขยายขอบข่ายการ

สังเกตการณ์ (ทั้งมนุษย์และระบบอิเล็กทรอนิกส)์ บนกองเรือประมงเบ็ดราวที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทให้เป็น 100% 

ภายในปี พ.ศ.2563 บริษัทไทยยูเนี่ยนกําลังทํางานกับผู้จัดหาสินค้าจากกองเรือประมงเบ็ดราวปลาทูน่าราย

สําคัญเพื่อทดลองความสามารถในการเพิ่มการใช้ผู้สังเกตการณ์และระบบสังเกตการณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ความตั้งใจให้บรรลุที่จะมีผู้สังเกตการณ์ร้อยละ 5 บนกองเรือประมงเบ็ดราวและขยายขอบข่ายทั้งผู้

สังเกตการณ์และระบบสังเกตการณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานของบริษัท 

�                                                         �                                                             �7



!  

● การขนถ่ายสัตว์นํ้าระหว่างเรือในทะเล(at sea transshipment) เป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงภายในห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมปลาทูน่า โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (IUU fishing) และการคุกคามแรงงาน และยังทําให้กองเรือประมงออกจับปลาอยู่กลางทะเลเป็นเวลา
หลายปีโดยปราศจากการกํากับดูแลด้านกฎระเบียบที่เพียงพอ 

● บริษัทไทยยูเนี่ยนตกลงที่จะขยายเวลาห้ามการขนถ่ายสัตว์นํ้าระหว่างเรือในทะเลตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่ได้มาจากการประมงเบ็ดราว เว้นเสียแต่ว่าผู้จัดหาสินค้าให้กับบริษัทไทยยูเนี่ยนจะปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดอย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันว่าประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งยวดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติจะได้รับการ

แก้ไขอย่างเป็นที่พอใจ และจะเริ่มทํางานกับผู้จัดส่งสินค้าเหล่านั้นเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
ไว้อย่างเข้มงวด 

● เงื่อนไขของการขนถ่ายสัตว์นํ้าระหว่างเรือในทะเล : 

o ขอบข่ายการสังเกตการณ ์– บริษัทไทยยูเนี่ยนจะจัดหาปลาทูน่าจากกองเรือประมงเบ็ดราวที่มีผู้
สังเกตการณ์บนเรือที่ทําการขนถ่ายสัตว์นํ้ากลางทะเลเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการประมง IUU 
และการปฏิบัติต่างๆ เช่นการล่าครีบฉลาม บริษัทไทยยูเนี่ยนจะขยายโปรแกรมผู้สังเกตการณ์ของ

ตนไปจนถึงปลายป ีพ.ศ.2563 เพื่อฝึกอบรมผู้สังเกตการณ์รายใหม่ ๆ เพื่อรับรองถึงการปฏิบัติ

การขนถ่ายสัตว์นํ้าระหว่างเรือในทะเล(at sea transshipment) บริษัทไทยยูเนี่ยนและกรีนพีซเห็นร่วมกันว่าการ
ขนถ่ายสัตว์นํ้าระหว่างเรือในทะเลแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่สูงในห่วงโช่อุปทานของอุตสาหกรรมปลาทูน่า โดย
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU fishing) และการ
ละเมิดสิทธแิรงงาน

ประเด็นและความสนใจร่วมของสองฝ่ายในการแก้ไข

ข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย ณ ปัจจุบัน
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ตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โปรแกรมผู้
สังเกตการณ์นี้จะเสริมกับแนวทางปฏิบัติโปรแกรมการตรวจสอบที่ดําเนินการโดย MRAG ในประเด็น
สิ่งแวดล้อมรวมถึง การประมง IUU, การล่าครีบฉลาม และการลดผลกระทบการจับสัตว์นํ้าที่เป็น
ผลพลอยได้ โปรแกรมผู้สังเกตการณ์จะเอื้อให้เกิดความยืดหยุ่นในอนาคตในการอบรมผู้

สังเกตการณ์ให้ครอบคลุมเพิ่มเติมด้านสิ่งแวดล้อม ในการบรรลุเป้าหมายที่มีขอบข่ายผู้สังเกตุ
การณ์ร้อยละ 10 บนกองเรือประมงเบ็ดราว(เป็นสองเท่าจากที่กําหนดไว้ในปัจจุบัน) ภายในสิ้นปี 
พ.ศ.2563 นั้น ทุกๆ หกเดือน บริษัทไทยยูเนี่ยนจะแบ่งปันข้อมูลกับกรีนพีซถึงสัดส่วนของกองเรือ
ประมงเบ็ดราวที่มีผู้สังเกตการณ์บนเรือ 

o จํากัดช่วงเวลาที่อยู่ในทะเล -เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการที่แรงงานทํางานบนเรือประมงใน
ทะเลเป็นเวลายาวนาน บริษัทไทยยูเนี่ยนตกลงที่จะรับวัตถุดิบจากกองเรือประมงที่ใช้เวลามากที่สุด 9 
เดือนในการออกทะเลก่อนกลับเข้าฝั่ง และอนุญาตให้ลูกเรือสามารถเข้าถึงการบริการที่ท่าเรือได้ 

o การติดตามตรวจสอบ ควบคุมและเฝ้าระวัง/ความโปร่งใส – บริษัทไทยยูเนี่ยนตกลงที่จะกําหนดให้
เรือประมงที่ได้รับอนุญาตขนถ่ายสัตว์นํ้ากลางทะเลควรมีระบบ Automatic Identification 
System(AIS) หรือเทคโนโลยีที่มีคุณลักษณะเทียบเท่ากัน 

o การบังคับใช้และการไม่ปฏิบัติตาม – จะมีการแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของซับพลายเออร์ที่

ถูกพบจากผ่านโปรแกรมการตรวจสอบทางสังคมโดยแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในประเด็นที่มี
ความสําคัญอย่างยิ่งยวด เช่น แรงงานบังคับ ประเด็นเหล่านี้จะต้องมีการแก้ไขในทันที สําหรับ
ประเด็นอื่นๆ จะมีการตกลงกับซับพลายเออร์ในเรื่องแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพและกรอบเวลา 
ซับพลายเออร์รายใดไม่เต็มใจหรือไม่สามารถดําเนินการได้ตามมาตรฐานของบริษัทไทยยูเนี่ยนจะถูก

ระงับการส่งวัตถุดิบอย่างน้อยหนึ่งปี 

o การตรวจสอบท่าเรือ/ความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSMA) – บริษัทไทยยูเนียน
ตระหนักถึงความสําคัญของความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSMA) และปัญหาที่บาง

ประเทศต้องเผชิญกับการใช้บทบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะรัฐชายฝั่งทะเลที่ยากจน 
อย่างไรก็ตาม มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผลประโยชน์ที่ได้จะมากกว่าต้นทุนที่ลงทุนไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลกระทบและค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจจากการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม(IUU fishing)ที่มีการศึกษาเป็นอย่างดีในรัฐชายฝั่งที่เป็นประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้น
เราสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ให้สัตยาบันต่อข้อตกลงดังกล่าวและหาแนวทางในการดําเนินการ ใน
ขั้นสูงสุด เป้าหมายคือการเจัดหาปลาจากท่าเรือของประเทศที่มีการดําเนินการอย่างเต็มที่ภายใต้
ความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า 

o การเก็บข้อมูล/การตรวจสอบย้อนกลับ – บริษัทไทยยูเนี่ยนตกลงในการใช้ระบบดิจิตัลสําหรับการ
ตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่การจับปลาจนถึงส่งต่อไปยังผู้บริโภคอย่างเต็มรูปแบบ การตรวจสอบ
ย้อนกลับเป็นแกนกลางของความยั่งยืนและการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ 
อิเล็กทรอนิกส์ล็อกบุ๊ค (E-logbooks) และ e-CDT คืออนาคตของการตรวจสอบย้อนกลับ และบริษัท
ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนการทดสอบและพันธกิจของผู้ควบคุมดูแลในการเปลี่ยนแปลงจากระบบข้อมูล

กระดาษไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

o หมายเลขประจําตัวเรือ (IMO number) – บริษัทไทยยูเนี่ยนจะเรียกร้องให้เรือประมงทุกลําที่เป็นต้น
ทางของวัตถุดิบของบริษัทนั้นสามารถที่จะขอหมายเลขประจําตัวเรือได ้และเรือประมงอื่นๆ จะต้องมี 
UVI หรือเลขทะเบียนที่เทียบเท่า 
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o การจ้างผู้สังเกตการณ์ – บริษัทไทยยูเนี่ยนจะรับวัตถุดิบที่มาจากกองเรือประมงที่มีผู้สังเกตการณ์

ในระดับภูมิภาค และในกรณีที่ผู้สังเกตการณ์ระดับภูมิภาคไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จะต้องมีผู้
สังเกตการณ์ในประเทศหรือผู้สังเกตการอิสระจากหน่วยงานฝ่ายที่สาม 

o การตรวจสอบกองเรือประมง/เรือแม่ที่ขนสินค้าสัตว์นํ้า – บริษัทไทยยูเนี่ยนจะดําเนินโครงการตรวจ
สอบเรือแม่ที่ขนถ่ายสัตว์นํ้ากลางทะเล โดยเริ่มในปี พ.ศ.2561 (หมายเหต:ุ ข้อกําหนดนี้จะไม่ใช้กับเรือ
ที่ขนถ่ายสัตว์นํ้าที่ท่าเรือ) 
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● บ.ไทยยูเนี่ยนเห็นร่วมกับกรีนพีชว่าการใช ้FADs มากเกินไปนําไปสู่การประมงที่เกินกําลังผลิตของมหาสมุทร
และส่งผลให้เกิดมลพิษเมื่อ FADs กลายเป็นขยะในทะเลและไม่มีการจัดเก็บ ด้วยเหตุนี ้บ.ไทยยูเนี่ยนตกลงที่จะ
ทํางานร่วมกับกองเรือประมงคู่ค้าเพื่อลดจํานวนการใช ้FADs ที่ใช้ในการประมงปลาทูน่าโดยมีวัตถุประสงค์
ของการจัดการของสถานะประชากรปลาทูน่าจากแหล่งประมงซึ่งบริษัทไทยยูเนี่ยนได้จัดหาวัตถุดิบ 

● ตกลงที่จะใช ้non-entangling FADs จากเรือประมงอวนล้อมเท่านั้น  - ภายในวันที ่30 มิถุนายน 2560 กองเรือ
ประมงอวนล้อมขนาดใหญ่ทุกลําต้องมีนโยบายในการใช ้non-entangling FADs โดยมุ่งการใช้ non-entangling  
FADs ให้ได้ภายใน 31 มีนาคม พ.ศ.2561 

● การใช้ non-entangling FADs และ FADs ที่ย่อยสลายได ้- ภายใน 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 กองเรือประมงทุกลํา
ที่ป้อนวัตถุดิบให้บริษัทไทยยูเนี่ยนจะต้องใช ้non-entangling FADs เท่านั้น บริษัทไทยยูเนี่ยนตกลงที่จะทําให้เรือ
ประมงที่ป้อนวัตถุดิบให้บริษัทใช ้FADs ที่สามารถย่อยสลายได้ทั้งหมด และเพื่อเป็นผู้เริ่มต้นการใช้  FADs ที่ทําจาก
วัสด/ุเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถย่อยสลายได ้(ยกเว้นทุ่นลอย) 

● การแก้ปัญหาเรือบรรทุกสินค้าสัตว์นํ้า – บริษัทไทยยูเนี่ยนให้การสนับสนุน IOTC ในการริเริ่มเพื่อแก้ปัญหาเรือเรือ

บรรทุกสินค้าสัตว์นํ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมงเกินศักยภาพและการจับปลาที่มากเกิน ต้องมีการส่งเสริมให้ 
องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคอื่นๆ พัฒนาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจต่อผลกระ

ทบของเรือบรรทุกสินค้าสัตว์นํ้าและกฏระเบียบที่เหมาะสม บริษัทไทยยูเนี่ยนตกลงที่จะเรียกร้องให้เรือบรรทุก
สินค้าสัตว์นํ้าทุกลําที่ส่งวัตถุดิบมายังบริษัทจัดทําข้อมูลที่ถูกต้องและส่งไปยังองค์การบริหารจัดการประมงระดับ

ภูมิภาค(RFMO)ที่เกี่ยวข้องในเรื่องสถานะปัจจุบันของการใช้เรือบรรทุกสินค้าสัตว์นํ้า และเรียกร้องให้องค์การ
บริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค(RFMO) เร่งวิเคราะห์ผลกระทบของศักยภาพของเรือบรรทุกสินค้าสัตว์นํ้าใน
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก 

อุปกรณ์ล่อปลา(Fish Aggregating Devices-FADs) – กรีนพีซและบริษัทไทยยูเนี่ยนมีความเห็นร่วมกัน
ว่าการจัดการประชากรปลาทูน่าอย่างยั่งยืนต้องมีการจัดการและลดการใช ้FADs ในแต่ละ การประมง

ประเด็นและความสนใจร่วมของสองฝ่ายในการแก้ไข

ข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย ณ ปัจจุบัน
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● แผนการจัดการ FADs ในโครงการปรับปรุงการประมง(Fisheries Improvement Project) – สําหรับโครงการ
ปรับปรุงการประมงปลาทูน่าแต่ละโครงการซึ่งบริษัทไทยยูเนี่ยนดําเนินการอยู่และมีการใช ้FADs จะมีการพัฒนา

แผนการจัดการ FADs ที่มีการควบคุมดูแลที่ดีขึ้นโดยรัฐชายฝั่งและองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค 
(RFMOs) และระบุจํานวน FADs ที่ใช้เพื่อวัดความคืบหน้าของแผนการลด FADs ลง 

● ความโปร่งใสของข้อมูลการใช้ FADs – บริษัทไทยยูเนี่ยนตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลที่เชื่อถือและเข้าถึงได้ของ

การใช้ FAD ในการเพิ่มความเข้าใจและจัดการผลกระทบจาก  FADs ด้วยเหตุนี้ บริษัทไทยยูเนี่ยนจะเรียกร้องและ
คาดหวังให้เรือประมงอวนล้อมทุกลําที่ทําการค้ากับทางบริษัทจะจัดส่งข้อมูลการใช้ FADs ให้กับคณะกรรมการ

ทางวิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) ภายในเวลา 4 เดือนหลังจากที่เสร็จ
สิ้นรอบการทําประมง บริษัทไทยยูเนี่ยนจะเรียกร้องและคาดหวังให้เรือประมงทุกลําที่ทําการค้ากับทางบริษัทได้จัด
ส่งข้อมูลในลักษณะนี้และทําให้เกิดความชัดเจนว่านี่คือมาตรฐานอันเป็นที่ต้องการของบริษัท บริษัทไทยยูเนี่ยนจะ
เรียกร้องให้องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค(RFMOs)เพิ่มขีดความสามารถเพื่อการรับและนําข้อมูลดัง
กล่าวไปใช้ในการจัดการ FADs 

● Information for Consumers -Thai Union will provide more details on FAD free tuna on the can 
tracker websites to improve the understanding of consumers of the products they are buying. 

● ข้อมูลสําหรับผู้บริโภค - บริษัทไทยยูเนี่ยนจะจัดทํารายละเอียดที่มากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่มาจากการ

ประมงที่ไร้ FADs บนเวปไซต์ can tracker เพื่อเพิ่มความเข้าใจในสินค้าที่พวกเขาซื้อ 

● RFMO Regulations on FADs - TU agree to maintain their own targets while they remain stronger, 
but publicly support any RFMO action plans that attempt to further reduce the use of FADs. 

● กฏระเบียบองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค(RFMOs) เกี่ยวกับ FADs – บริษัทไทยยูเนี่ยนตกลงที่จะคง
ไว้ซึ่งการใช้ FADs ในขณะที่ยังคงให้การสนับสนุนมากขึ้นและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อแผนดําเนินการของ 
องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค(RFMOs)ที่พยายามที่จะลดการใช ้FADs ให้มากขึ้น 

(จบ)
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