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กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 
ได้ดำ�เนินก�รจัดอันดับแบรนด์

ผลิตภัณฑ์ปล�ทูน่�กระป๋องใน
ประ เทศไทยแล ะ โ รงง�นผลิต 
ปล�กระป๋องในประเทศอินโดนีเซีย
และฟิ ลิปปิน ส์ เป็น เวล�ติดต่อ
กันม� 2 ปีแล้ว ซึ่งในปีนี้ได้นำ�
เสนอร�ยง�นรวมกันเป็นฉบับ
เดียว ร�ยง�นก�รจัดอันดับของ
ปีที่ผ่�นม�เปิดเผยว่�โดยภ�พ
รวมของภูมิภ�คนี้ยังไม่ส�ม�รถ
ทำ�ให้ผู้บริโภคม่ันใจได้ว่�ปล�ทูน่� 
ถูกจับม�อย่�งย่ังยืนและยุติธรรม  
สำ�หรับปีนี ้ ผลที่ได้รับก็ยังอยู ่ 
ในระดับพอใช้ แต่ก็ยังมีคว�มหวัง 
เ น่ืองจ�กห ล � ย บ ริ ษัท มีก � ร 
ดำ�เนินก�รพัฒน�ปรับปรุงขึ้น

ปล�ทูน่�เป็นหน่ึงในพันธ์ุปล�ซ่ึง 
เป็นท่ีนิยมและมีมูลค่�ท�งเศรษฐกิจ 
ม�กสุดในโลก ท้ังยังเป็นปล�ผู้ล่� 
ท่ีสำ�คัญในระบบนิเวศ1 อุตส�หกรรม 
ทูน่� ขับ เค ล่ือนก�รสร้�งง�น 
จำ�นวนม�กท่ัวโลกท้ังท่ีเก่ียวข้องกับ 
ก�รประมง ก�รแปรรูป และก�รค้�  
ซึ่งรวมไปถึงประเทศกำ�ลังพัฒน�
ท่ีมีช�ยฝ่ังทะเล ท้ังยังสร้�งร�ยได้ 
มห�ศ�ลในส่วนของค่�สัมปท�น
ประมง เศรษฐกิจปล�ทูน่�เชิงพ�ณิชย์ 
ท่ัวโลกมีมูลค่� ณ จุดข�ยหน้�ร้�น 
โดยรวมถึงประม�ณ 42 พันล�้น 
เหรียญสหรัฐต่อปี และกิจก�รประมง 
ทูน่�ได้รับร�ยได้คิดเป็นประม�ณ
หนึ่งในสี่ของมูลค่�ทั้งหมด ทะเล 
แปซิฟิกตะวันตกและแปซิฟิกกล�ง 
เป็นแหล่งประมงปล�ทูน่�ท่ีใหญ่ 
ที่สุดในโลก คิดเป็นครึ่งหนึ่งของ 
ปริม�ณก�รจับปล�ทูน่�เชิงพ�ณิชย์ 
ท้ังหมดในโลกในปี พ.ศ.2557ซ่ึงได้ 
น้ำ�หนักเกือบถึง 2.85 ล้�นตัน มีมูลค่�  
ณ จุดข�ยหน้�ร้�นม�กกว่� 22.68 
พันล้�นเหรียญสหรัฐ2 ด้วยแรง 
กดดั นที่ ชนิ ดของปล� ต่ �งๆ 
ประสบอยู่ทั ่วโลก มวลปล�ทูน่�
หล�ยแห่งถูกจับเกินขน�ดไปเป็น 

จำ�นวนม�ก ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2559 
บัญชีแดงขององค์ก�รระหว่�ง
ประเทศเพื่อก�รอนุรักษ์ทรัพย�กร 
ธรรมช�ติ (IUCN Red List) ได้จัด 
ให้ปล�ทูน่�ครีบย�ว (albacore:  
Thunnus alalunga) และปล�ทูน่� 
ครีบเหลือง (yellowfin: T. albacares)  
อยู่ ในประ เภทสิ่งมีชีวิตที่ เกือบ
อยู่ในข่�ยเสี่ยงต่อก�รสูญพันธุ์  
(NT - Near Threatened) ปล�ทูน่� 
ต�โต (bigeye: T. obesus) และปล� 
ทูน่�ครีบน้ำ�เงินแปซิฟิก (Pacific 
bluefin: T. orientalis) อยู่ในประเภท 
สิ่งมีชีวิตที่ เกือบอยู่ ในข่�ยใกล้  
ก�รสูญพันธุ์ (VU - Vulnerable 
species) ปล�ทูน่�ครีบน้ำ�เงินแอต- 
แลนติก (Atlantic bluefin: T. thynnus) 
อยู่ในประเภทส่ิงมีชีวิตท่ีใกล้ก�ร 
สูญพันธ์ุ (EN - Endangered species)  
และปล�ทูน่�ครีบน้ำ�เงินเซ�เทอร์น 
(southern bluefin: T. maccoyii) 
อยู่ในประเภทสิ่งมีชีวิตที่มีคว�ม
เส่ียงข้ันวิกฤตต่อก�รสูญพันธ์ุ  
(CR - Critically endangered species)3 
ซ่ึงบริษัทต่�งๆ ท่ีเข้�ร่วมก�รจัดอันดับ 
ในร�ยง�นฉบับน้ีมีก�รจับปล�
ทูน่�ส�ยพันธุ์ ใดส�ยพันธุ์ห น่ึง
หรือหล�ยส�ยพันธุ์ในบัญชีแดงนี้
เนื่องจ�กอุตส�หกรรมประมงทูน่�
มักจะปฏิบัติง�นในพ้ืนท่ีห่�งไกลจ�ก
ช�ยฝั่งม�ก เป็นสภ�พแวดล้อมที่
มีก�รตรวจสอบได้เพียงน้อยนิด 
ทำ�ให้ธุรกิจที่ข�ดจรรย�บรรณ
ส�ม�รถทำ�ล�ยล้�งสิ่ งต่�งๆ  
ได้ม�กกว่�สิ่งแวดล้อมท�งทะเล 

น่�เสียด�ยท่ีพ้ืนท่ีประมงทูน่�น้ัน
เป็นแหล่งรวมปัญห�ก�รทำ�ประมง
ผิดกฎหม�ย ข�ดก�รร�ยง�นและ 
ไร้ก�รควบคุม (IUU) ปัญห�แรงง�น
บังคับ รวมทั้งปัญห�ก�รละเมิด 
สิทธิมนุษยชน บริษัทผลิตปล�ทูน่� 
ยังคงมีข่�วฉ�วที่ เกี่ยวข้องกับ
ก�รกดขี่ แรงง�นและแรงง�น
บังคับในห่วงโซ่อุปท�นก�รผลิต
ปล�ทูน่� ต้องเผชิญกับก�รคุกค�ม
จ�กก�รคว่ำ�บ�ตรท�งก�รค้�
จ�กประเทศส่งออก ทั ้งยังมี 
ข้อกล่�วห�เร่ืองก�รปิดบังข้อมูล
ก�รผลิตสินค้�ซึ่งบริษัทเหล่�นี้
เองก็ยังไม่แน่ใจเลยว่� ส่ิงที่อยู่
ในกระป๋องที่ตนเองข�ยอยู่ น้ัน
บรรจุอะไรไว้บ้�ง ถึงแม้ว่�บริษัท
ปล�ทูน่�จะมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 
ในห่ วง โซ่อุปท�นของตนเอง 
ม�กข้ึน(ก�รตรวจสอบย้อนกลับ) 
พวกเข�อ�จจะยังลังเลท่ีจะประก�ศ
ข้ อ มู ล เ ห ล่ � นี้ กั บ ผู้ ซื้ อ สิ น ค้ � 
(คว�มโปร่งใส) เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ในก�รตัดสินใจซื้อสินค�้ได้ 

ในขณะท่ีหลักเกณฑ์ก�รประเมิน
ผลก�รดำ�เนินง�นของแต่ละบริษัท 
ยังคงเหมือนปีที่ผ่�นม� กรีนพีซ
ได้เพ่ิมก�รตรวจเข้มเร่ืองหลักฐ�น 
พิสูจน์ให้ม�กข้ึนโดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง 
เม่ือข่�วก�รกดข่ีแรงง�นและก�รทำ� 
ก�รประมงแบบทำ�ล�ยล้�งยังมีให้เห็น 
กันอยู ่ท ั ่วไป ในปีที ่แล้วบริษัท 
หล�ยแห่งได้รับประโยชน์จ�กก�รท่ี 
ไม่ต้องนำ�หลักฐ�นใดๆ ม�พิสูจน์ 

ข้อกล่�วอ้�งและเร�ให้คว�มเช่ือใจ 
ในคำ�ตอบที่ได้รับแต่ท้�ยที่สุดแล้ว 
กลับพบว่�บ�งคำ�ตอบนั้นเป็นเท็จ 
 ดงันัน้ เพ่ือให้คำ�ตอบท่ีได้รับมีคว�ม 
ถูกต้องน่�เชื่อถือม�กขึ้น ท�ง 
กรีนพีซจึงได้ขอให้ มีก�รแสดง
เอกส�รหลักฐ�นเพื่อพิสูจน์สิ่งที่
บริษัทนั้นได้กล�่วอ้�งม�

ผลการดำาเนินงานของบริษัท 
ในปีนี้คละผสมกัน นับเป็นข่�วดี
ที่ มีบริษัทเข้�ร่วมก�รสำ�รวจใน
ปีนี้ม�กขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว 
ในปีนี้มีบริษัทแบรนด์ผลิตภัณฑ์
และโรงง�นปล�ทูน่�ขน�ดใหญ่
จำ�นวนม�กกว่� 2 ใน 3 จ�ก 
ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ประเทศไทย ฟิล ิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย) เข้�ร่วมก�รจัดอันดับ 
นำ�ไปสู่ก�รเจรจ�และคว�มร่วมมือ 
กันที่เพิ่มม�กขึ้นในส่วนของข้อมูล
เพื ่อก�รวิเคร�ะห์ อ ันอ�จเป็น
สัญญ�ณก�รเริ่มต้นว่�บริษัท
ต่�งๆ มีระดับคว�มสนใจในเรื่อง
ของคว�มโปร่งใสที่ เพ่ิมม�กขึ้น
ต่อประช�ชนผู้ซื้อสินค�้ 
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ปลาทูน่าท้องแถบได้รับความนิยม
สูงสุด เกือบทุกบริษัทที่เข้�ร่วม 
ก�รจัดอันดับข�ยปล�ทูน่�ท้องแถบ
ที่จับม�จ�กมห�สมุทรแปซิฟิก
ต ะ วั น ต ก แ ล ะ แ ป ซิ ฟิ ก ก ล � ง  
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือว่�เป็นสิ่งที่ดี
เนื่องจ�กเป็นปล�ทูน่�ส�ยพันธุ์ที่
มีมวลปล�ม�กที่สุด สำ�หรับบริษัท 
ที่ ใ ช้ ป ล � ทู น่ � ท้ อ ง แ ถ บ จ ะ ใ ช้  
ส�ยพันธุ ์น ี ้ถ ึงร้อยละ 71 ของ
ผลิตภัณฑ์ทูน่ �ที่ ข�ยทั้ งหมด 
อย่�งไรก็ต�ม บริษัทส่วนใหญ่
ยังคงใช้ปล�ทูน่�ครีบเหลืองซ่ึง 
เป็นส�ยพันธุ์ที่ “เกือบอยู่ในข่�ย 
เสี ่ยงต่อก�รสูญพันธุ ์” หร ือ  
Near Threatened ในบัญชีแดง 
ของ IUCN โดยยอดข�ยเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 28 ของปล�ทูน่�ทั้งหมด 
ทั้งนี้ ยังมีบ�งบริษัทที่ใช้ปล�ทูน่� 
ครีบย�ว (อยู่ในบัญชีแดงของ IUCN 
ประเภทเดียวกับปล�ทูน่�ครีบเหลือง) 
และท่ีแย่กว่�น้ันคือมีก�รใช้ปล�ทูน่� 
ต�โตซ่ึงจัดอยู่ในประเภท“เกือบอยู่ 
ในข่�ยใกล้ก�รสูญพันธุ์” หรือ  
Vulnerable อีกด้วย อย่�งไร- 
ก็ต�ม เม่ือพิจ�รณ�ภ�พรวมแล้ว  
บริษัทต่�งๆ ที่ตอบแบบสอบถ�ม
น้ันกำ�ลังดำ�เนินก�รไปในท�งท่ี 
ถูกต้องและส่วนใหญ่จะใช้ปล�ทูน่� 
ส�ยพันธุ์ที่มีอยู่จำ�นวนม�กซึ่ง 
ก็คือปล�ทูน่�ท้องแถบเพื่อผลิต
เป็นปล�ทูน่�กระป๋อง

วิธีการทำาประมงยังนับว่ายัง
เป็นปัญหา เมื่อวิเคร�ะห์วิธีก�ร
ทำ�ประมงก็พบว่�น่�หดหู่ บริษัท
เกือบจะท้ังหมดใช้วัตถุดิบท่ีม�จ�ก 
ก�รทำ�ประมงแบบอวนล้อมร่วมกับ 
เครื่องมือล่อปล�หรือซั้ง (FAD) 

(ศึกษ�วิธีก�รทำ�ประมงประเภทต่�งๆ  
ได้จ�ก “วิธีก�รทำ�ประมง”ในร�ยง�น 
ฉบับน้ี) โดยสรุปแล้ว ก�รทำ�ประมง 
อ ว น ล้ อ ม ร่ ว ม กั บ เ ค รื่ อ ง มื อ 
ล่อปล�นั้นข�ดก�รควบคุมและ
เป็นวิธีที่ไร้ประสิทธิภ�พ เน่ืองจ�ก 
อวนล้อมจะจับติดลูกปล�ทูน่� 
ครีบเหลืองและปล�ทูน่�ต�โตได้
เป็นจำ�นวนม�ก ทั้งยังจับปล�ที่
ไม่ใช่เป้�หม�ย เช่น ปล�ฉล�มและ
สัตว์น้ำ�ชนิดอื่นๆ ม�ด้วย ซึ่งม�ก
ถึง 2.8-6.7 เท่�เมื่อเทียบกับก�ร
ใช้อวนล้อมท่ีไม่ใช้เคร่ืองมือล่อปล� 
บริษัทที่ เข้�ร่วมก�รสำ�รวจส่วน
ใหญ่จะใช้ปล�ทูน่�จ�กเรือประมง
ที่ใช้วิธีนี ้ถึงร้อยละ 79 และที่แย่
กว่�นั้นคือ บริษัทจำ�นวน 16 แห่ง
ใช้ปล�ทูน่�เกือบทั้งหมดที่ม�จ�ก
เรืออวนล้อมร่วมกับเครื่องมือ 
ล่อปล� ห�กจะมีข่�วดีบ้�งก็คือ  
มีบริษัทจำ�นวนหน่ึงซื้อปล�ทูน่� 
ท่ี จั บ ด้ วยวิ ธี ก �รทำ �ปร ะมงที่  
รั บ ผิ ด ช อ บ ม � ก ก ว่ � วิ ธี อื่ น  
อันได้แก่ อวนล้อมจับแบบไม่ใช ้
เคร่ืองมือล่อปล� เบ็ดมือ เบ็ดตวัด 
และเบ็ดล�ก โดยโรงง�นผลิตปล� 
ทู น่ � ก ร ะ ป๋ อ ง จ � ก ป ร ะ เ ท ศ
อินโดนีเซียมีแนวโน้มท่ีจะใช้วัตถุดิบ
จ�กเบ็ดตวัดม�กที่สุดซึ่ ง เป็น
วิธีที่ยั่งยืนและรับผิดชอบม�ก
ที่สุดในก�รจับปล�ทูน่� อย่�งไร
ก็ต�ม เมื่อพิจ�รณ�ภ�พรวมของ
อุตส�หกรรมแล้ว เร�ยังต้องขับ-
เคลื่อนกันอีกย�วไกลกว่�จะไปถึง
จุดที่มีคว�มยั่งยืนสำ�หรับวิธีก�ร
ทำ�ประมง

ความโปร่งใสที่มีต่อลูกค้าใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยังอยู่ ในระดับต่ำาเมื่อเทียบกับ
ภูมิภาคอื่น สิ่งที่ค้นพบจ�กก�ร
สำ�รวจในครั้งน้ีคือบ�งบริษัทใช้
ม�ตรฐ�นต่�งระดับซึ่งขึ้นอยู่กับ
คว�มต้องก�รของตล�ดผู้บริโภค
ขั้นสุดท�้ย ตัวอย่�งเช่น ปล�ทูน่�
กระป๋องที่มีตล�ดปล�ยท�งเป็น
ผู้บริโภคขั้นสุดท้�ยในประเทศไทย
มักจะไม่ค่อยมีข้อมูลว่�ในกระป๋อง
นั้นบรรจุปล�ทูน่�ชนิดใด ในขณะ
ที่เมื่อส่งออกไปยังประเทศอังกฤษ 
บริษัทเดียวกันนี้จะทำ�ทุกวิถีท�ง 
ที่จะทำ�ให้แน่ใจว่�ทุกกระป๋องมี 
ข้อมูลทุกๆ อย่�งบนฉล�ก ซึ่ง 
รวมถึงชนิดของปล�ทูน่� แหล่งทำ� 
ประมงแ ล ะ วิ ธี ก � ร ทำ � ป ร ะ ม ง  
ผู้บริโภคในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก- 
เฉียงใต้ควรจะได้รับข้อมูลเช่นเดียว 
กันกับผู้บริโภคในตล�ดอื่นๆ

มห�สมุทรของเร� สัตว์ทะเล และ 
ช�วประมงที่จับปล� รวมทั้งผู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับก�รแปรรูปปล�ทูน่�
ของเร�ควรจะได้รับก�รปฏิบัติ
อย่ �งดีที่ สุด เท่ �ที่ จ ะ เป็น ไป ได้  
อุตส�หกรรมทูน่�ยังมีโอก�สที่
จะกลับตัวและดำ�เนินธุรกิจในรูป
แบบท่ีย่ังยืนและเป็นธรรมให้ม�กข้ึน  
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมท�งทะเล
และคุ้มครองแรงง�นแทนที่จะ
ทำ�ล�ย กรีนพีซจะยังคงเดินหน้�ต่อ  
เพื่อขจัดก�รดำ� เนินธุรกิจที่ ไม่
คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม จนกว่�บริษัท 
ผลิตปล�ทูน่�ทั้งหมดจะอยู่ ใน
ระดับที่ควรจะเป็นและตล�ดเลิก
สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหม�ย
และไร้ศีลธรรมอันเป็นเหตุให้บริษัท
บ�ง แห่ งต้ องตกกร ะป๋ อง ไป  
ส่วนข่�วดีล่ะ? ร�ยง�นฉบับนี้ได้ 
พิ สูจน์แล้วว่�บริษัทหล�ยแห่ง 
กำ�ลังพัฒน�ตัวเองข้ึนม� ท้ังยังใช้ 
นโยบ�ยแนวคิดเร่ืองก�รพัฒน�ที่ 
ยั่งยืนด้วย

คุณส�ม�รถอ่�นร�ยละเอียด 
เพิ่มเติมได้ในร�ยง�นฉบับเต็ม

ผลการจัดอันดับบริษัททูน่า  
พลิกไปที่หน้� 17

รู้จักบริษัททูน่า  
พลิกไปที่หน้� 18 
 
หลักเกณฑ์การจัดอันดับ  
พลิกไปที่หน้� 15
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ห่วงโซ่อุปท�นของปล�ทูน่�กระป๋องมีคว�มคลุมเครือ 
เป็นอย่�งยิ่ง ซึ่งนี่เป็นส�เหตุหลักประก�รหนึ่งที่เร� 

รวบรวมก�รประเมินแบรนด์ปล�ทูน่�กระป๋องในภูมิภ�ค  
(แบรนด์ของไทย) เข้�ไว้ด้วยกันกับก�รประเมินโรงง�นผลิต 
ปล�ทูน่�กระป๋องที่ใหญ่ที่สุดบ�งแห่งในภูมิภ�ค (จ�กประเทศ 
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์) ทั้งนี้ แบรนด์ทูน่�ไม่ส�ม�รถ 
มั่นใจได้ทั้งหมด 100% ว่�ห่วงโซ่อุปท�นของตนเป็นอย�่งไร 
ห�กแบรนด์เหล่�นั้นซ้ือผลิตภัณฑ์ม�จ�กโรงง�นผลิต 
ปล�กระป๋องที่ปนเปวัตถุดิบ (อ�จโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ) 
จ�กเรือประมงที่ม�จ�กหล�กหล�ยโดยไม่คำ�นึงถึงชนิดของ
ปล� แหล่งทำ�ประมง หรือวิธีก�รจับ ความสมบูรณ์ของ 
ห่วงโซ่อุปทานนั้นเป็นส่วนสำาคัญที่สุดของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
เนื่องจากว่าหากขาดความโปร่งใสแล้ว การปฏิรูปวงการ 
ทูน่าที่มีประสิทธิภาพก็อาจไม่ประสบความสำาเร็จได้

ตัวอย่�งเช่น ห�กซูเปอร์ม�ร์เก็ตแห่งหนึ่งต้องก�รข�ย 
ผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้แบรนด์ปล�ทูน่�กระป๋องของตนเองให้แก่
ลูกค้� ฝ่�ยบริห�รของซูเปอร์ม�ร์เก็ตแห่งนั้นรู้สึกว่�ตน 
น่�จะมีส่วนรับผิดชอบต่อก�รปกป้องมห�สมุทร และยังสังเกต 
ว่�ลูกค้�ตนเลือกซื้ออ�ห�รที่มีส่วนในก�รสร้�งคว�มยั่งยืน  
ดังน้ัน ท�งซูเปอร์ม�ร์เก็ตจึงตัดสินใจว่�จะซ้ือปล�ทูน่�ท้องแถบ 
หรือ skipjack tuna จ�กแห่งที่สมบูรณ์ และจ�กเรือประมง 
ที่ทำ�ก�รประมงอย่�งถูกฎหม�ยด้วยวิธียั่งยืน (เช่น เบ็ดตวัด)  
ท�งโรงง�นผลิตปล�กระป๋อง x เสนอข�ยวัตถุดิบประเภทนี้ 
ให้ แก่ซู เปอร์ม�ร์ เก็ตในร�ค�ที่ สูงกว่�ปกติ นิดหน่อย  
แต่ห�กโรงง�นผลิตปล�ทูน่�กระป๋อง x รับปล�ทูน่�ท่ัวไปจ�ก 
หล�ยแห่งและมีก�รคัดแยกท่ีไม่ชัดเจน น่ีอ�จจะเป็นเหตุผลให้
ซูเปอร์ม�ร์เก็ตนั้นต้องจบลงด้วยก�รซื้อปล�ทูน่�กระป๋องที่
มีปล�ทูน่�ส�ยพันธุ์อื่นปะปนเข้�ม� อ�จเป็นปล�ที่ถูกจับม� 
ด้วยเครื่องมือประมงทำ�ล�ยล้�ง หรือที่แย่กว่�นั้น ด้วย 
อุตส�หกรรมโดยรวมน้ันข�ดก�รตรวจสอบ อ�จมีก�รใช้แรงง�น 
บังคับในก�รจับปล�ทูน่�ที่นำ�ม�บรรจุกระป๋อง และปล�ทูน่� 

ท่ีจับได้ก็อ�จจะม�จ�กแหล่งท่ีผิดกฎหม�ย ซ่ึงท�งซูเปอร์ม�เก็ต 
ก็จะลงเอยด้วยก�รข�ยปล�ทูน่�ที่ไม่ได้เป็นที่ต้องก�รทั้งๆ 
ที่จ่�ยเงินซื้อม�ในร�ค�แพงเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคว�ม
คว�มย่ังยืนและมีคุณภ�พ แน่นอนท่ีสุดว่�เร�ไม่ส�ม�รถรับได้
กับสถ�นก�รณ์เช่นนี้

กรีนพีซได้ดำ�เนินก�รอย่�งแข็งขันท่ีจะทำ�ให้มีก�รแสดงข้อมูล 
ห่วงโซ่อุปท�น โดยพย�ย�มท่ีจะนำ�เสนอแนวท�งปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 
ในก�รติดต�มตรวจสอบย้อนกลับท้ังยังต้องก�รคว�มม่ันใจ 
ในส่วนต้นท�งของห่วงโซ่อุปท�นน้ันว่�จะไม่ส�ม�รถหลบเล่ียง 
ก�รปฏิรูปเพ่ือปรับปรุงให้ดีข้ึนตลอดท่ัวท้ังห่วงโซ่อุปท�นได้  
คำ�ถ�มหล�ยข้อในแบบสำ�รวจของเร�จะถ�มบริษัทผลิตทูน่� 
ถึงม�ตรฐ�นของบริษัทท่ีมีต่อซัพพล�ยเออร์ รวมท้ังสอบถ�ม 
ด้วยว่�บริษัทมีก�รว่�จ้�งผู้ตรวจสอบท่ีเป็นคนกล�งจ�ก 
ภ�ยนอกให้ตรวจสอบกระบวนก�รผลิตและแนวท�งปฏิบัติ 
อีกครั้งหรือไม่ เร�ยังร้องขอให้บริษัท (ทั้งแบรนด์ผลิตภัณฑ์ 
และโรงง�นผลิตปล�กระป๋อง) แสดงผลก�รดำ�เนินง�นในส่วน 
ของก�รตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งขอให้เปิดเผยร�ยชื่อ
เรือประมงที่ส่งข�ยวัตถุดิบให้เพื่อใช้เป็นหลักฐ�นในก�ร
พิสูจน์ด้วย

© Paul Hilton / Greenpeace

ทำาไม ห่วงโซ่อุปทานทูน่า
จึงมีความสำาคัญ?
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เบ็ดราว (Longliner)
ปล�ทูน่�ครีบย�ว ปล�ทูน่�ต�โต และปล� 
ทูน่�ครีบเหลือง มักจะถูกจับได้โดยเบ็ดร�ว  
ซ่ึงเป็นเชือกพล�สติกหน�มีขอเบ็ดเก่ียว 
อยู่เป็นแถวๆ จำ�นวนนับพันตัว เบ็ดร�ว 
โดยท่ัวไปจะล�กย�วไปไกลหล�ยกิโลเมตร 
มีสัตว์น้ำ�พลอยได้ติดม�ประม�ณร้อยละ 
30 กรีนพีซเรียกร้องให้บริษัทประมง
ยกเลิกก�รใช้เคร่ืองมือประมงท่ีทำ�ล�ยล้�งน้ี

อวนล้อม (Purse seiner)
ปล�ทูน่�ท้องแถบส่วนใหญ่ถูกจับโดยเรืออวนล้อม 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้เคร่ืองมือล่อปล�หรือซ้ัง (FAD) ร่วมด้วย  
เครื่องมือล่อปล�จะมีลักษณะเหมือนทุ่นหรือแพลอยน้ำ� 
ที่ใช้ล่อให้ปล�ม�รวมกัน ซึ่งไม่ใช่เฉพ�ะปล�ทูน่�ท้องแถบ 
เท่�น้ัน        อวนล้อมท่ีใช้ร่วมกับเคร่ืองมือล่อปล�น้ีเป็นตัวคร่� 
ชีวิตปล�ฉล�ม กระเบน ลูกปล�ทูน่�ต�โต และสัตว์อ่ืนๆ ท่ี
ถูกคุกค�มเป็นจำ�นวนมห�ศ�ลทุกปี กรีนพีซรณรงค์ให้ 
บรษิทัต�่งๆ เชน่ ไทยยเูน่ียน รวมทัง้บรษิทัอืน่ๆ      ในร�ยง�น 
ฉบับน้ีเลิกใช้เครื่องมือล่อปล�และหันม�ใช้วิธีก�รทำ�
ประมงที่ยั่งยืนกว่�เดิม

จุดตรวจสอบสินค้าประเทศผู้นำาเข้า  
(Foreign country import point)
เป็นสถ�นที่แรกที่ควบคุมก�รนำ�เข้�ปล�ทูน่�จ�ก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศผู้นำ�เข้� แม้ว�่ 
ประเทศส่วนใหญ่จะมีกฎหม�ยห้�มนำ�เข้�อ�ห�ร
ทะเลท่ีทำ�ก�รประมงแบบผิดกฎหม�ยหรือติดฉล�ก 
ไม่ตรงกับคว�มเป็นจริง แต่กระบวนก�รบังคับใช้
กฎหม�ยนั้นยังข�ดประสิทธิภ�พ แม้แต่ในประเทศ
สหรัฐอเมริก�ซึ่งมักจะประก�ศว่�ตนเป็นต้นแบบ 
ท่ีดีในก�รบริห�รจัดก�รประมง ยังมีก�รตรวจสอบ 
น้อยกว่�ร้อยละ 2 ของอ�ห�รทะเลท่ีนำ�เข้�ประเทศตน  
กรีนพีซเรียกร้องผู้ค้�ปลีก ผู้ว�งนโยบ�ย และผู้บริโภค 
ให้ช่วยสนับสนุนกฎหม�ยก�รตรวจสอบย้อนกลับ 
อย่�งจริงจังในประเทศนำ�เข้�หลักๆ ซ่ึงเป็นก�รช่วย 
ปิดก้ันไม่ให้อ�ห�รทะเลท่ีม�จ�กก�รประมงท่ีผิด
กฎหม�ย ข�ดก�รร�ยง�น และไรก้�รควบคมุ (IUU)  
ผ่�นเข้�ม�ในประเทศได้ และยังช่วยรักษ�ท้องทะเล 
ของเร�ให้มีสภ�พอุดมสมบูรณ์ขึ้นด้วย
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เรือขนถ่ายสัตว์น้ำา/เรือแม่ (Transhipper/Reefer)
กิจกรรมลักลอบทำ�ประมงทูน่�ส่วนใหญ่น้ันถูกซ่อนเร้น 
ไว้ด้วยก�รขนถ่�ยสัตว์น้ำ� ซึ่งก็คือก�รขนถ�่ยสัตว์น้ำ� 
จ�กเรือประมงไปยังเรือขนถ่�ยหรือเรือแม่กล�งทะเล  
ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีเจ้�หน้�ท่ีสังเกตก�รณ์กล�งทะเล  
กิจกรรมน้ีสร้�งคว�มคลุมเครือให้กับห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์  
ทั้งยังทำ�ให้ก�รติดต�มตรวจสอบแหล่งที่ม�ของ 
ผลิตภัณฑ์น้ันย�กย่ิงข้ึนไปอีก บริษัทท่ีมีนโยบ�ยก้�วหน้� 
จ ะ เลิก ใช้ปล�ทูน่ �ที่ ม�จ�กก�รขนถ่�ยสัตว์ น้ำ �  
รวมท้ังมีก�รดำ�เนินง�นในลักษณะท่ีส�ม�รถตอบคำ�ถ�ม 
ตอ่ส�ธ�รณะไดแ้ละโปรง่ใสม�กกว่� ทำ�ใหบ้รษิทัเหล่�นัน้ 
ส�ม�รถยืนยันคว�มถูกต้องของผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองได้อย่�งเต็มป�ก

โรงงานผลิตปลากระป๋อง (Cannery)
กระบวนก�รตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์มักจะ
ถูกกลืนไปในระบบโรงง�นผลิตปล�กระป๋อง ห�กไม่มีก�ร 
เก็บบันทึกที่ละเอียดโปร่งใสและข�ดกระบวนก�รท่ีเคร่งครัด
รัดกุม โรงง�นผลิตปล�กระป๋องอ�จผสมปนเปปล�ทูน่�จ�กแหล่ง 
ที่ม�หล�ยแหล่งและปล�ส�ยพันธุ์ต่�งๆ เข้�ด้วยกัน ทำ�ให้ 
ผลิตภัณฑ์น้ันไม่ส�ม�รถบอกแหล่งท่ีม�ได้ และยังทำ�ให้ผู้บริโภค
ไม่ส�ม�รถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนได้

ผู้ค้าปลีก (Retailer)
ผู้ค้�ปลีกในท่ีน้ีรวมไปถึงร้�นค้�ปลีก ร้�นอ�ห�ร  
และองค์กรต่�งๆ ท่ีข�ยหรือจัดห�ปล�ทูน่�ให้กับ 
ผู้บริโภค กรีนพีซเรียกร้องให้ผู้ค้�ปลีกดำ�เนิน 
นโยบ�ยท่ีช่วยให้ผู้บริโภคส�ม�รถเลือกปล�ทูน่� 
กระป๋องท่ีมีคว�มย่ังยืนและมีคว�มรับผิดชอบได้  
ซึ่งรวมถึงผู้ค้�ปลีกของไทยที่อยู่ในร�ยง�น 
ฉบับนี้ อันได้แก่ เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ทั้งนี้  
กรีนพีซได้ทำ�ก�รจัดอันดับผู้ค้�ปลีกและบริษัท
ท่ีให้บริก�รด้�นอ�ห�รร�ยใหญ่ในประเทศนำ�เข้�
ปล�ทูน่�อื่นๆ ในระดับโลกด้วย

7  
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ในปีพ.ศ.2558 ตล�ดนำ�เข้� 
ปล�ทูน่�กระป๋องร�ยใหญ่ 6  

ประเทศ คือ สหรัฐอเมริก� อิต�ลี 
สหร�ชอ�ณ�จักร ฝรั่งเศส สเปน  
และเยอรมัน ประเทศไทยนับว่�เป็น 
ผู้ส่งออกปล�ทูน่�พร้อมรับประท�น 
หรือปล�ทูน่�แปรรูปเป็นอันดับหน่ึง 
ของโลก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.8  
ของก�รส่งออผลิตภัณฑ์ประเภท 
นี้ของโลก ประเทศอินโดนีเซียอยู่ใน
อันดับที่ 5 โดยส่งออกร้อยละ 4.9 
ในขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ส่งออก
เป็นอันดับที่ 7 คิดเป็นร้อยละ 3.8  
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เหล่� น้ีจัด เ ป็นผู้ผลิตปล�ทูน่�
กระป๋อง/แปรรูปชั้นนำ�ที่ส่งออก
ไปยังตล�ดโลกแยกต�มปริม�ณ4  
(ดูภ�พประกอบ)

กาน่า
US$ 189,355,000

สเปน
US$ 447,137,000

เอกวาดอร์
US$ 706,850,000

ผู้ส่งออกรายใหญ่ ปีพ.ศ.2558
ปล�ทูน่�ท้องแถบและปล�โอแอตแลนติกพร้อม
รับประท�นและแปรรูปที่ข�ยทั้งตัวหรือเป็นชิ้น 
(ไม่รวมเนื้อปล�บด)

การส่งออก 
ปลาทูน่าแช่แข็ง 

ของโลกในปี  
2558 มีมูลค่า  

US$6,042,673,000

การค้า
ทูน่ากระป๋อง
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10 ประเทศหลักผู้นำาเข้าปลากระป๋องจาก 3 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:

ประเทศไทย

สหรัฐอเมริกา, อียิปต์, ออสเตรเลีย, 
ญี่ปุ่น, แคนาดา, ซาอุดิอาระเบีย, 

ลิเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,  
สหราชอาณาจักร, และเปรู

ประเทศฟิลิปปินส์

สหรัฐอเมริกา, เยอรมัน, 
ญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร, 

เนเธอร์แลนด์, เบลเยียม, อิตาลี, 
กรีก, เปรู, และแคนาดา

ประเทศอินโดนีเซีย

ซาอุดิอาระเบีย, สหรัฐอเมริกา, 
ญี่ปุ่น, อิตาลี, ออสเตรเลีย,  

สหราชอาณาจักร, ไทย, ลิเบีย, 
เม็กซิโก, และเยอรมัน

เวียดนาม
US$ 193,004,000

ฟิลิปปินส์
US$ 229,495,000

เซเชลส์
US$ 233,679,000

มอริเชียส
US$ 239,543,000

อินโดนีเซีย
US$ 294,984,000

จีน
US$ 339,920,000

ไทย
US$ 1,970,543,000
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การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และการประมง

ผิดกฎหมาย
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ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนและก�รประมงผิดกฎหม�ย
ในขณะท่ีมวลปล�มีจำ�นวนลดลงเน่ืองจ�กก�รทำ�ประมง

เกินขน�ด ฝูงเรือประมงอุตส�หกรรมกลับเพิ่มขน�ดขึ้น และ 
อุปสงค์อ�ห�รทะเลร�ค�ถูกกลับเพิ่มม�กขึ้น ทำ�ให้บริษัท 
ต่�งๆ มีแรงจูงใจที่จะใช้แรงง�นร�ค�ถูกหรือแรงง�นบังคับ 
ท้ังยังทำ�ก�รประมงแบบผิดกฎหม�ย5 6 ผู้ประกอบก�รประมง
หล�ยร�ยใช้เครือข่�ยค้�มนุษย์ในก�รจัดห�ลูกเรือประมง 
และใช้ “แรงง�นขัดหนี้ คว�มรุนแรง ก�รข่มเหง และก�ร
ฆ�ตกรรม เพื่อทำ�ให้ลูกเรืออยู่ในอ�ณัติ และยังคงรักษ�ร�ค� 
อ�ห�รทะเลให้ถูกได้”7 ที่น่�เศร้�ก็คือ สิ่งต่�งๆ เหล่�นี้เกิดขึ้น
ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เอง

ในเดือนมีน�คม พ.ศ.2558 สำ�นักข่�วเอพีร�ยง�นเร่ืองแรงง�น 
บงัคับบนเรือประมงของอินโดนีเซีย8 สองเดือนถัดม�หนังสือพิมพ์ 
ในไทยได้พ�ดหัวข่�วเร่ืองหลุมศพของผู้ท่ีค�ดว่�จะเป็นเหย่ือ 
ค้�มนุษย์ในค่�ยพักแรมของเหย่ือค้�มนุษย์9 10 และเหย่ือค้�มนุษย์ 
ที่ถูกทิ้งกล�งทะเล11 12 ก�รกดข่ีแรงง�นมักจะถูกละเลยจ�ก
เจ้�หน้�ท่ีรัฐ ซ่ึงบ�งคร้ังก็สมรู้ร่วมคิดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ร�้ยก�จที่สุดในอุตส�หกรรมประมงระดับโลก ตัวอย่�งเช่น 
เจ้�หน้�ที่รัฐของไทยได้ส่งหนังสือให้กับผู้ประกอบก�รประมง

ของไทยที่ทำ�ผิดกฎหม�ย IUU โดยขอให้เรือเหล่�นั้นขึ้นปล�
เฉพ�ะในช่วงเวล�ที่กำ�หนดไว้ เพื่อหลบเลี่ยงก�รตรวจสอบ
และหลีกเหลี่ยงก�รถูกลงโทษ13 ที่ผ�่นม� เจ�้หน้�ที่รัฐของ
อินโดนีเซียไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ก�รกดขี่แรงง�นอย่�ง
รุนแรงและแพร่หล�ยได้ ทั้งยังสมรู้ร่วมคิดกับเจ้�หน้�ที่ของ
ไทยโดยยอมให้มีก�รค้�มนุษย์ในอุตส�หกรรมประมงเกิดข้ึน14 15 
อย่�งไรก็ต�ม รัฐบ�ลอินโดนีเซียได้ส่งสัญญ�ณก�รเริ่มต้น
จัดก�รกับปัญห�อย่�งจริงจังโดยก�รจัดตั้ง คณะทำ�ง�น  
Anti-IUUF Task Force 115 ขึ้น  ทั้งยังออกกฎกระทรวงที่
เฉพ�ะเจ�ะจงใช้กับกรณีก�รค้�มนุษย์สำ�หรับกิจก�รประมง
อีกด้วย17

ร�ยง�นเรื่องแรงง�นบังคับบนเรือประมงนั้นมีอยู่ม�กกว่� 
50 ประเทศ18 กรีนพีซได้บันทึกสภ�พก�รทำ�ง�นที่น่�สังเวช
บนเรืออวนล้อมทูน่�และเรือเบ็ดร�ว ช�วประมงบนเรือเบ็ดร�ว 
ทูน่�ในมห�สมุทรแปซิฟิกตะวันตกเล่�ให้กรีนพีซฟังว่�พวกเข� 
ไม่ได้กลับเข้�ฝ่ังม�เป็นเวล� 18 เดือนแล้ว ท้ังถูกกระทำ�ท�รุณ
จ�กลูกเรือ และถูกบังคับให้อยู่ในสภ�พเลวร�้ย19

บรรด�บริษัทที่กดขี่แรงง�นของตนมักจะทำ�ก�รประมงแบบ
ทำ�ล�ยล้�งและผิดกฎหม�ย ท้ังยังไม่เค�รพกฎหม�ยก�รประมง
อีกด้วย20 21 ผลกระทบโดยตรงจ�กก�รทำ�ประมงเกินขน�ด 
ยังผลให้มวลปล�ช�ยฝั่งหล�ยแห่งหมดเกลี้ยงไป ทำ�ให้เรือ
ประมงต้องออกเรือไปจับปล�ไกลถึงทะเลหลวง นอกจ�กน้ี  
แทนที่เรือจะเสียเวล�ทำ�ประมงและเสียต้นทุนเพิ่มขึ้นจ�ก
ก�รเดินเรือกลับเข�้ฝั่ง อุตส�หกรรมประมงต้องพึ่งพ�ก�ร 
ขนถ่�ยสัตว์น้ำ�กล�งทะเลเป็นอย่�งม�ก โดยเรือประมงขน�ดเล็ก 
ส�ม�รถเติมน้ำ�มัน สต๊อกของกินของใช้ และถ�่ยปล�ให้กับ 
เรือสินค�้ขน�ดใหญ่ เปลี่ยนสภ�พเรือประมงเป็นคุกลอยน้ำ�  
และทำ�ให้เรือนั้นส�ม�รถซ่อนปล�ที่จับได้อย่�งผิดกฎหม�ย 
หรือปฏิบัติไม่ดีกับลูกเรือได้ แรงง�นค้�มนุษย์และแรงง�นกดข่ี 
ถูกบังคับให้ทำ�ง�นอยู่กล�งทะเลโดยไร้หนท�งหลบหนี  
ซึ่งมีร�ยง�นออกม�แล้วว่�มีช�วประมงที่ถูกบังคับให้อยู่ 
กล�งทะเลม�แล้วเป็นเวล�หล�ยปี22 23 นี่เป็นเหตุผลหลักที่ 
กรีนพีซบรรจุคำ�ถ�มเกี่ยวกับก�รขนถ่�ยสัตว์น้ำ�กล�งทะเล
ไว้ในแบบสอบถ�มที่ส่งไปยังบริษัทต�่งๆ ในร�ยง�นฉบับนี้

ห�กไทยยูเน่ียนซึ่งเป็นบริษัทแปรรูปปล�ทูน่�กระป๋องที่
ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นเจ้�ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ซีเล็คและ 
โอเช่ียนเวฟในร�ยง�นฉบับน้ี ยังคงพ่ึงพ�ก�รขนถ่�ยสัตว์น้ำ� 
กล�งทะเล ก็เป็นเหตุผลอันควรที่จะกล่�วว่�ห่วงโซ่อุปท�น 
ทั้งหมดของบริษัทมีคว�มน่�เป็นห่วง วัตถุดิบปล�ทูน่�จ�ก 
แหล่งต่�งๆ อ�จถูกผสมปนเปกันโดยง�่ยด�ย ทำ�ให้ห่วงโซ่ 
อุปท�นมีคว�มยุ่งเหยิงซับซ้อน และทำ�ให้ไม่ส�ม�รถระบุได้ว่� 
ปล�น้ันจับม�อย่�งผิดกฎหม�ยหรือไร้ศีลธรรม24 ก�รรวมเอ� 
ปล�ทูน่�ที่มีก�รบันทึกก�รจับเป็นอย่�งดีเข้�กับปล�บรรจุ 
ทูน�่กระป๋องที่ไม่มีก�รบันทึกข้อมูลที่ดี อ�จทำ�ให้เร�ส�ม�รถ 
แยกแยะปล�ได้เป็นอย่�งดี หรืออ�จจะมีปล�ปะปนกันยุ่งเหยิง 
ณ โรงง�นผลิตปล�กระป๋อง ซึ่งเป็นเหตุผลให้มีก�รสำ�รวจ 
โรงง�นผลิตปล�กระป๋องในร�ยง�นฉบับนี้ด้วย25

เคยมีการรายงาน
เรื่องแรงงาน 

บังคับบนเรือประมง 
มาแล้วมากกว่า  

50 ประเทศ
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โดยขั้นต้นแล้ว ก�รประมงทูน่�อย่�งยั่งยืน 
หม�ยคว�มถึงก�รจับปล�ทูน่�เฉพ�ะส�ยพันธ์ุ

ท่ีมีมวลปล�ท่ีมีก�รบริห�รจัดก�รได้เป็นอย่�งดี
อยู่ในสภ�พสมบูรณ์ เช่น ปล�ทูน่�ท้องแถบ 
แทนที่จะจับปล�ส�ยพันธุ์ที่ไร้เสถียรภ�พ เช่น 
ปล�ทูน่�ครีบย�ว ปล�ทูน่�ครีบเหลือง หรือ
ที่แย่กว่�นั้นคือ ปล�ทูน่�ต�โต หรือปล�ทูน่� 
ครีบน้ำ�เงิน อย่�งไรก็ต�ม วิธีก�รที่เรือประมงใช้ 
จับปล�ทูน่�และข้อมูลวิธีก�รจับน้ันถูกส่งต่อไปยัง 
โรงง�นผลิต ผู้ค้�ปลีก และท้�ยที่สุดผู้บริโภค 
หรือไม่นั้น มีคว�มสำ�คัญที่เร�จะต้องนำ�ม�
พิจ�รณ�เป็นอย่�งยิ่ง

ลองจินตน�ก�รดูว่�คุณกำ�ลังรับประท�นอ�ห�ร 
ในร้�นอ�ห�รบุฟเฟ่ต์แห่งหนึ่ง แทนที่คุณจะ 
ตักเฉพ�ะอ�ห�รที่ต้องก�รจะกิน คุณกลับโกย 
อ�ห�รครึ่งหนึ่งของที่จัดว�งไว้กลับม�ที่โต๊ะ 
ของตัวเอง คนอื่นจะได้ไม่ต้องกิน ที่ร้�ยกว�่นั้น  
คุณกลับกินอ�ห�รไปเพียงนิดเดียว แต่ได้ตัก 
อ�ห�รออกม�จ�กถ�ดที่เสิร์ฟไว้ให้กับทุกคน 
ออกม�แล้ว คนส่วนใหญ่ก็จะตัดสินว่�คุณเป็นคน 
ที่ไร้ม�รย�ทและทำ�ให้เสียของ ในท�งเดียวกัน 
บริษัททูน่�บ�งแห่งหวังว่�ผู้บริโภคของตนจะไม่
เห็นว่�ก�รดำ�เนินง�นของตนเป็นแบบน้ัน ซ่ึงเป็น
วิธีประมงทำ�ล�ยล้�ง เป็นวิธีที่กว�ดล้�งสัตว์น้ำ� 
ชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงเร�เรียกว่� “สัตว์น้ำ�พลอยได้” ข้ึนม�
ด้วยจ�กก�รทำ�ประมงทูน่�นั้นเอง

วิธีก�รทำ�ประมงทูน่�ที่แพร่หล�ยมีอยู่ด้วยกัน 
5 แบบ ได้แก่:

การประมง
อย่างย่ังยืน

– เครื่องมือประมงแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกัน

อวนล้อมร่วมกับเครื่องมือล่อปลา: ปล�ทูน่�ที่จับได้คือปล�ทูน่�ท้องแถบ  
หรือ “chunk light” (ทูน�่ชิ้นเล็ก) วิธีก�รประมงที่ใช้กันม�กเกินไปและข�ดก�รควบคุม
นี้มีก�รใช้เครื่องมือล่อปล�หรือซั้ง (FAD) ซึ่งเป็นเหมือนทุ่นหรือแพลอยน้ำ�มีอวนเก่� 
ส�ยเชือก หรือส�ยสมอถ่วงอยู่ด�้นล�่ง เพื่อล่อปล�ทูน่�ให้ม�รวมกัน น�่เสียด�ยที่
นอกเหนือจ�กปล�ทูน่�ท้องแถบแล้ว เครื่องมือนี้ยังล่อลูกปล�ทูน่�ต�โตและปล�ทูน่�
ครีบเหลือง รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในทะเลจำ�นวนหล�กหล�ย ได้แก่ ฉล�ม และบ�งครั้งก็มี
เต่�เข้�ม�ด้วย เมื่อเรือประมงทำ�ก�รลงอวนล้อม (ซึ่งเหมือนกับถุงมีหูรูดปิดที่ก้น) รอบ
เครื่องมือล่อปล� ถุงอวนนั้นจะล้อมเอ�สัตว์ทุกชนิดที่ติดอยู่ในนั้นขึ้นม�ไว้บนเรือ แล้ว
กำ�จัดสัตว์น้ำ�ชนิดอื่นๆ (ซึ่งมักจะต�ยแล้ว) ที่ไม่ใช่ปล�ทูน่�ทิ้งไป ก�รใช้เครื่องมือล่อ
ปล�จะทำ�ให้เรือประมงอวนล้อมจับติดสัตว์น้ำ�พลอยได้ขึ้นม�เป็นจำ�นวนม�กกว่�ก�ร
ทำ�ประมงอวนล้อมที่ไม่ใช้เครื่องมือล่อปล� (หรือเรียกว่�ก�รล้อมปล�ฝูงอิสระ) ถึง  
2.8-6.7 เท่�26 ลูกปล�ทูน่�ต�โตและทูน่�ครีบเหลืองมักจะถูกนำ�ม�แปรรูปและบรรจุเป็น 
ปล�กระป๋อง หมดโอก�สที่จะเติบโตเต็มวัย ผลก�รวิจัยก�รจับปล�ทูน่�ในมห�สมุทร
แปซิฟิกตะวันตกและแปซิฟิกกล�งระบุว่�ปล�ทูน่�ต�โตและทูน่�ครีบเหลืองที่จับติดม� 
มีม�กถึงประม�ณร้อยละ 30 โดยน้ำ�หนัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกปล�27 ก�รศึกษ�วิจัย 
อีกชิ้นหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้เปิดเผยว�่ แต่ละปีในมห�สมุทรอินเดีย นอกจ�กจะมีสัตว์น้ำ�ที่ถูก
จับด้วยอวนล้อมแล้ว ยังมีฉล�มซิลกี (silk shark) ประม�ณ 480,000 ถึง  960,000 ตัว  
เข้�ม�ติดอวนและเชือกอวนที่ห้อยอยู่ใต้เครื่องมือล่อปล�หรือซั้ง (FAD) ด้วย28  สุดท�้ย  
เครื่องมือล่อปล�ที่หลุดห�ยไปหรือถูกทิ้งไม่ใช้แล้วก็จะถูกกระแสน้ำ�พัดพ�ไปรวมกับขยะ
อ่ืนๆ จำ�นวนมห�ศ�ลท่ีลอยอยู่กล�งมห�สมุทรของเร� ซึ่งอ�จจบลงด้วยก�รถูกซัด
เกยตื้นที่ช�ยห�ด หรือเข้�ไปติดกับแนวปะก�รัง29
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อวนล้อมที่ไม่ใช้เครื่องมือล่อปลา:

อวนล้อมที่ไม่ใช้เครื่องมือล่อปลา: 

เบ็ดตวัด: ก�รประมงวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ “ม�ตรฐ�นทองคำ�”  
ในก�รตกปล�ทูน่� และเป็นวิธีที่กรีนพีซแนะนำ�เป็นอย�่งยิ่ง  
เรือเบ็ดตวัดมักจะปล่อยกลุ่มช�วประมงท่ีแต่ละคนจะมีเบ็ดและ 
คันเบ็ดประจำ�ตัวซึ่งจะจับปล�ทูน่�ได้ทีละตัว ด้วยวิธีก�รนี้  
จะทำ�ให้จับสัตว์น้ำ�พลอยได้ได้น้อยม�กเน่ืองจ�กว่�เคร่ืองมือ
ประมงนั้นส�ม�รถเลือกจับปล�เฉพ�ะที่ต้องก�รได้ ในขณะที่ 
เรือเบ็ดตวัดบ�งลำ�ใช้เคร่ืองมือล่อปล�ท่ียึดสมอเลียบช�ยฝ่ัง  
เ น่ืองจ�กว่�วิธีก�รประมงน้ีส�ม�รถคัดเลือกปล�ได้  
ก�รใช้เบ็ดตวัดร่วมกับเคร่ืองมือล่อปล�จึงไม่ก่อให้เกิดปัญห� 
เหมือนกับอวนล้อมท่ีจับปล�ร่วมกับเคร่ืองมือล่อปล� วิธีก�รน้ี 
มักจะนำ�ม�ใช้เพ่ือจับท้ังปล�ทูน่�ครีบย�วและปล�ทูน่�ท้องแถบ

เบ็ดมือ: เป็นเคร่ืองมือท่ีส�ม�รถเลือกจับสัตว์น้ำ�ได้และมักจะ 
เป็นวิธีก�รประมงอย่�งรับผิดชอบ มีก�รใช้เอ็นและเบ็ดท่ีปกติ 
ใช้เหยื่อตกปล�ร่วมด้วย โดยจะหย่อนเบ็ดลงไปในน้ำ�จ�กเรือ 
ที่ปล่อยลอย เรือที่ถ่วงสมอ หรือเรือที่เคลื่อนที่ ช�วประมง
เบ็ดมือจะถือเชือกเอ็นไว้ในมือ และรอให้ปล�กินเหย่ือ ห�กปล�
กินเหยื่อและปล�ติดเบ็ดก็จะส�วเชือกเอ็นขึ้นม�ด้วยมือ

กรีนพีซเรียกร้องให้แบรนด์ทูน่าและบริษัทแปรรูปทูน่า 
เลือกและใช้วัตถุดิบปลาทูน่าที่จับด้วยวิธีประมงที่รับผิดชอบ

อันได้แก่ เบ็ดราว เบ็ดมือ หรืออวนล้อม 
ที่ไม่ใช้เครื่องมือล่อปลาหรือซั้ง

(หรือก�รจับปล�ฝูงอิสระ) วิธีก�รนี้จะดีกว่�วิธีก�รข้�งต้น 
เพร�ะสัตว์น้ำ�ที่จับได้จะไม่มีปล�ที่ ไม่ต้องก�รเจือปนอยู่ 
แทนที่จะใช้เครื่องมือล่อปล�และจับสัตว์น้ำ�ทุกอย่�งที่อยู่ 
ใต้ทุ่นน้ัน ด้วยวิธีก�รน้ี เรืออวนล้อมจะลงอวนล้อมจับปล�ทูน่� 
ท้องแถบท่ีเป็นปล�ฝูงอิสระว่�ยกล�งน้ำ� อัตร�ก�รจับสัตว์น้ำ� 
พลอยได้จ�กอวนล้อมท่ีไม่ใช้เคร่ืองมือล่อปล�จะต่ำ�กว่�ม�ก  
ท้ังยังมีลูกปล�ทูน่�จำ�นวนน้อยกว่� (น้อยกว่�กันถึงร้อยละ 90) 
ซึ่งนี่เป็นเหตุผลให้กรีนพีซแนะนำ�ให้ทำ�ก�รประมงด้วยวิธีนี้
อันเป็นท�งเลือกแทนก�รจับปล�ทูน�่ด้วย

(หรือก�รจับปล�ฝูงอิสระ) วิธีก�รนี้จะดีกว่�วิธีก�รข้�งต้น  
เพร�ะสัตว์น้ำ�ที่ จับได้จะไม่มีปล�ที่ ไม่ต้องก�รเจือปนอยู่ 
แทนที่จะใช้เครื่องมือล่อปล�และจับสัตว์น้ำ�ทุกอย่�งที่อยู่ใต้
ทุ่นนั้น ด้วยวิธีก�รนี้ เรืออวนล้อมจะลงอวนล้อมจับปล�ทูน่� 
ท้องแถบท่ีเป็นปล�ฝูงอิสระว่�ยกล�งน้ำ� อัตร�ก�รจับสัตว์น้ำ�
พลอยได้จ�กอวนล้อมที่ไม่ใช้เครื่องมือล่อปล�จะต่ำ�กว่�ม�ก 
ทั้งยังมีลูกปล�ทูน่�จำ�นวนน้อยกว่� (น้อยกว่�กันถึงร้อยละ 
90) ซึ่งนี่เป็นเหตุผลให้กรีนพีซแนะนำ�ให้ทำ�ก�รประมงด้วยวิธี
นี้อันเป็นท�งเลือกแทนก�รจับปล�ทูน่�ด้วย
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หลักเกณฑ์การจัดอันดับ

ดังเช่นปีท่ีแล้ว กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ทำ�ก�รติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตปล�ทูน่�กระป๋อง  

12 แบรนด์จ�กประเทศไทย โรงง�นผลิตปล�ทูน่� 
กระป๋อง 16 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย และอีก 
9 แห่งหลักๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ กรีนพีซได้ 
ขอให้บริษัทเหล่�นั้นเข้�ร่วมก�รสำ�รวจในปีนี้  
ทั้งยังช่วยเหลือบริษัทต่�งๆ ให้ส�ม�รถตอบ
แบบสอบถ�มได้อย�่งถูกต้อง

ในขณะที่หมวดหมู่และหลักเกณฑ์ก�รจัดอันดับ
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทต่�งๆ นั้นยังคง 
เหมือนเดิม ในปีน้ี กรีนพีซได้มีคว�มรัดกุมม�กข้ึน 
ในเร่ืองของหลักฐ�นพิสูจน์ข้อกล่�วอ้�ง ในปีท่ีแล้ว  
เร� “ยกประโยชน์ให้จำ�เลย” กับบริษัทหล�ยแห่ง 
โดยเชื่อว่�ตอบคำ�ถ�มอย่�งตรงไปตรงม�  
แต่กลับม�พบภ�ยหลังว่�คำ�ตอบบ�งข้อ 
น้ันแท้จริงแล้วไม่ถูกต้อง ดังน้ัน เพ่ือให้คำ�ตอบ 
มีคว�มถูกต้องม�กข้ึน ท�งกรีนพีซจึงได้ร้องขอ 
ให้บริษัทต่�งๆ แสดงเอกส�รหลักฐ�นเพ่ือสนับสนุน 
ข้อกล่�วอ�้งที่บริษัทยกม�

ในปีท่ีผ่�นม�บริษัทหล�ยแห่งแสดงคว�มเห็น
ว่�กระบวนก�รสำ�รวจและแบบสอบถ�มนั้นมี
คว�มสับสนและมีม�กเกินไป เพ่ือจัดก�รกับคว�ม
สับสนเหล่�นี้ ในปีนี้ ท�งกรีนพีซได้จัดเวิร์คช็อป 
หล�ยคร้ังในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย  
เพ่ือนำ�เสนอแบบสำ�รวจน้ีอีกครั้งโดยช้ีแจงโดย
ละเอียดถึงกระบวนก�รเป็นข้ันเป็นตอนและยัง
ตอบข้อซักถ�มท่ีบริษัทต่�งๆ มี เป็นที่น่�ยินดีที่
ก�รประชุมทั้งในประเทศฟิลิปปินส์และไทยนั้นมี
บริษัทที่สนใจตอบรับเข้�ร่วมเป็นอย�่งดี

กรีนพีซได้เชิญให้บริษัทต่�งๆ เข้�ร่วมตอบ 
แบบสำ�รวจน้ีโดยคว�มสมัครใจ ในขณะท่ีกฎหม�ย 
ของอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย มิได้บังคับ 
ให้บริษัทต้องเข้�ร่วมก�รตอบแบบสำ�รวจ 
หรือเปิดเผยข้อมูลบริษัทต่อส�ธ�รณะ กรีนพีซ 
เช่ือม่ันว่�ห�กบริษัทย่ิงมีคว�มโปร่งใสม�กข้ึน 
ก็จะนับเป็นก้�วแรกสู่ก�รตรวจสอบย้อนกลับ  
คว�มยั่งยืน และคว�มเป็นธรรมของห่วงโซ ่
อุปท�นปล�ทูน่� รวมทั้งจะช่วยให้ประช�ชน
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้�ได้โดยอยู่บนพื้นฐ�น
ของข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง 

กรีนพีซประเมินก�รดำ�เนินง�นของบริษัทต่�งๆ  
โดยใช้เกณฑ์ก�รประเมิน 7 ประก�ร ดังนี้:

© Oscar Siagian / Greenpeace

© Oscar Siagian / Greenpeace
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การขับเคลื่อนให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลง  
บริษัทสนับสนุนหรือลงทุนในก�ร
พัฒน�ให้มีก�รประมงที่ยั่งยืนและ
เป็นธรรมหรือไม่?

สามารถตรวจสอบ 
ย้อนกลับได ้
ปล�ทูน่�นั้นส�ม�รถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ตั้งแต่ทะเลถึงชั้นว�ง
สินค�้หรือไม่? ผู้ตรวจสอบยืนยัน
แล้วว่�ข้อมูลที่ ได้ม�นั้นถูกต้อง
เป็นจริงหรือไม่?

ความยั่งยืนของแหล่ง
วัตถุดิบ  
ปล�ทูน่�ม�จ�กแหล่งที่สมบูรณ์
และไม่ได้ทำ�ก�รประมงเกินขน�ด
หรื อ ไม่ เ คยปร ะสบกั บปัญห�
ประมงเกินขน�ดหรือไม่? ปล�ทูน่� 
ท่ีจับม�น้ันใช้วิธีก�รประมงที่หลีก
เลี่ ยงก�รจับติดสัตว์ น้ำ � ช นิด
อื่นๆ เช่น ปล�ฉล�ม เต่� หรือ
ลูกปล�ทูน่� (เช่น ก�รใช้เบ็ดตวัด)  
หรือไม่? หรือปล�ทูน่�ท่ีจับม�ได้น้ัน
ม�จ�กวิธีประมงที่ไม่แยกแยะและ
ไม่รับผิดชอบ เช่น ก�รใช้เบ็ดร�ว
หรืออวนล้อมแบบด้ังเดิมที่ยังใช้
ร่วมกับเครื่องมือล่อปล�หรือไม่?

ความชอบด้วยกฎหมาย  
เรือประมงทูน่�เข้�ไปมีส่วนร่วม 
ในก�รประมงแบบผิดกฎหม�ย  
ข�ดก�รร�ยง�น และไร้ก�รควบคุม  
(IUU) หรือไม่? แบรนด์/โรงง�น
ปล�ทูน่�มีม�ตรก�รเชิงรุกในก�ร
พิสูจน์ว่�ไม่ได้ใช้วัตถุดิบจ�กเรือ
ประมงหรือบริษัทประมงที่มีก�ร
ทำ�ประมงแบบ IUU ในอดีตหรือไม่?

ความเป็นธรรม/ 
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
บริษัทมีก�รคุ้มครองแรงง�นและ
ชุมชนในประเทศในขณะที่ยังทำ�
กำ�ไรได้อย่�งยุติธรรมหรือไม่? 
แรงง�นที่ใช้นั้นได้รับก�รปกป้อง
จ�กก�รกดขี่แรงง�นหรือไม่?

นโยบายจัดหาวัตถุดิบ  
บริษัทแสดงเจตจำ�นงและมีก�ร
กำ�หนดระยะเวล�ดำ�เนินก�รด้�น
คว�มยั่งยืนหรือไม่?

ความโปร่งใสและการให้
ข้อมูลกับผู้บริโภค  
บริษัทแสดงให้เห็นถึงคว�มโปร่งใส 
และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีก�รเลือก 
ซ้ือสินค้� ท่ีอ ยู่บนพ้ืนฐ�นของ 
ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องหรือไม่?

1 2 3 4

5 6 7
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ผลการจัดอันดับ

ในปีนี้ ไม่มีแบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือโรงง�นผลิต 
ปล�ทูน่�กระป๋องใดเลยที่ส�ม�รถทำ�คะแนน 

ให้อยู่ในระดับ “ดี” ได้ ซึ่งจำ�เป็นต้องได้คะแนน 
70 แต้มหรือม�กกว่�นั้นจ�กคะแนนเต็ม 100 
บริษัททั้งหมดจัดอยู่ในระดับ “พอใช้” คือคะแนน  
40-69 แต้ม ซึ่งบ�งบริษัทเกือบจะไม่ผ่�นเกณฑ์  
ส่วนบริษัทอื่นๆ ก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่ก็มีบริษัท 
ที่พล�ดตกจ�กระดับ “ดี” เพียงไม่กี่แต้มเท่�นั้น

บริษัทท่ีดำ�เนินก�รดีท่ีสุดในปีน้ีเป็นบริษัทใหม่ที่
เพิ่งเข้�ร่วมก�รจัดอันดับ ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ 
เนชั่นแนล อลิอันซ์ ฟู้ดส์ อินโดนีเซีย ซึ่งใช้วีธี
ก�รจับปล�ทูน่�ท้องแถบด้วยเบ็ดตวัดท้ังหมด 
100%  ซ่ึงนับว่�เป็นตัวอย่�งท่ีดีให้กับบริษัทอ่ืนๆ  
ในก�รดำ�เนินก�รไปสู่คว�มย่ังยืน เม่ือพิจ�รณ� 
บริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดในหลักเกณฑ์ 7 หมวด  
บริษัทน้ีก็ยังได้คะแนนสูงสุดในหมวด: คว�มย่ังยืน 
ของแหล่งวัตถุดิบ และนโยบ�ยจัดห�แหล่งวัตถุดิบ  
อีกด้วย บริษัทอลิอันซ์ ซีเล็ค ฟู้ดส์ อินเตอร์ 
เนช่ันแนล ได้คะแนนสูงสุดในหมวดก�รตรวจสอบ 
ย้อนกลับ บริษัท สมุทร มันดิรี เซนโตซ่า ได้
คะแนนสูงสุดในหมวดคว�มเป็นธรรม และบริษัท  
เดโฮ แคนนิ่ง จำากัด และบริษัท ชิตรา ราชา  
อัมพัต แคนนิ่ง จำากัด ได้คะแนนสูงสุดในหมวด
คว�มโปร่งใสและก�รให้ข้อมูลกับผู้บริ โภค  
ส่วน เทสโก้ โลตัส เป็นบริษัทเดียวที่ผ�่นไม่ตก 
เ ก ณ ฑ์ ใ น ห ม ว ด ก � ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ใ ห้ เ กิ ด 
ก�รเปลี่ยนแปลง อันแสดงให้เห็นถึงคว�มไม ่
คืบหน้�ในกิจกรรมเชิงรุกของบริษัทปล�ทูน่�ใน
ภูมิภ�คนี้

การจัดอันดับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องไทย
เป็นการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ด้วยคะแนน 1-100

70-100 = ดี 40-69 = พอใช้

0-39 = ต้องปรับปรุง ไม่เข้าร่วม

หลักเกณฑ์การจัดอันดับ

สามารถ 
ตรวจสอบ 

ย้อนกลับได้

ความยั่งยืนของ
แหล่งวัตถุดิบ

ความชอบ
ด้วยกฏหมาย

ความเป็นธรรม/
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

นโยบายจัดหา
วัตถุดิบ

ความโปร่งใสและ 
การให้ข้อมูลแก่ 

ผู้บริโภค

การขับเคลื่อน
ให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ 
และโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
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อินโดนีเซีย
บริษัท พีที อินเตอร์เนช่ันแนล อลิอันซ์ ฟู้ดส์ อินโดนีเซีย 
บริษัท เดโฮ แคนน่ิง
บริษัท พีที ชิตร� ร�ช� อัมพัต แคนน่ิง
บริษัท สมุทร มันดิรี เซนโตซ่�
บริษัท ซิน�ร์ เพียวฟู้ดส์ อินเตอร์เนช่ันแนล  
บริษัท อ�ร์ดี แปซิฟิก อินเตอร์เนช่ันแนล
บริษัท อเนก� ทูน่� อินโดนีเซีย
บริษัท บ�หลีม�ย� เปอร์มัย ฟู้ด แคนน่ิง อินดัสตรี 
บริษัท ม�ย� มุนค�ร์
บริษัท เดลต้� แปซิฟิก อินโดทูน่�
บริษัท อวิล� พรีม่� อินทร� มัคมูร์ 
บริษัท บ�นยูว�งี แคนเนอร่ี อินโดนีเซีย 
บริษัท ค�ร์วินน่� ตรีจ�ย� มัคมูร์
บริษัท จุยฟ� อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ดส์
บริษัท พีที มีเดียน ทรอปิคอล แคนน่ิง
บริษัท ซีวี แปซิฟิก ฮ�ร์เวสต์

ฟิลิปปินส์
โอเชียนแคนน่ิง 
ซีลีเบส แคนน่ิง 
เซ็นจูร่ี ทูน่� 
ฟิลเบสท์ แคนน่ิง 
อลิอันซ์ ซีเล็ค ฟู้ดส์ อินเตอร์เนช่ันแนล (ASFII) 
ซีเทรด แคนน่ิง 
ซีดีโอ ฟู้ดสเฟรียร์
เปอร์เม็กซ์ โปรดิวเซอร์ แอนด์ เอ็กพอร์ตเตอร์ คอร์ป 
บ๊ิกฟิช ฟู้ดส์ คอร์ป

ประเทศไทย
ท็อปส์ ซูเปอร์ม�ร์เก็ต ผลิตโดย ไทยยูเน่ียน (บริษัท ที โฮลด้ิง จำ�กัด)
ทีซีบี ผลิตโดย บริษัท ทรอปิคอล แคนน่ิง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
คิงส์คิทเช่น ผลิตโดย บริษัท พรีเมียร์ ม�ร์เก็ตต้ิง จำ�กัด

โอเช่ียนเวฟและซีเล็ค ซ่ึงเป็นแบรนด์ของ ไทยยูเน่ียน ฟู้ดส์ (บริษัท  
ที โฮลด้ิง จำ�กัด)

โรซ่� โดย บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อ�ห�ร จำ�กัด   

นอติลุสและซีคร�วน์ ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท พัทย�ฟู้ด อิน
ดัสตรี จำ�กัด
เทสโก้ โลตัส หรือ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จำ�กัด  

เอโร่และเซพแพ็ค แบรนด์ประจำ�ห้�งของ บริษัท สย�มแม็คโคร 
จำ�กัด (มห�ชน) ซ้ือกิจก�รโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) 
อะยัม ผลิตให้กับตล�ดในประเทศไทยโดย ไทยยูเน่ียน
บ๊ิกซี ผลิตโดย ไทยยูเน่ียน
 โฮมเฟรชม�ร์ท ผลิตโดย ไทยยูเน่ียน

กา
รข

ับเ
คล

ื่อน
ให

้เก
ิด 

กา
รเ

ปล
ี่ยน

แป
ลง

ผ
ลก

าร
จัด

อัน
ดับ

 ป
ี 2

55
9

สา
มา

รถ
ตร

วจ
สอ

บ
ย้อ

นก
ลับ

ได
้

 ค
วา

มย
ั่งย

ืนข
อง

แห
ล่ง

วัต
ถุด

ิบ

คว
าม

ชอ
บด

้วย
กฎ

หม
าย

คว
าม

เป
็นธ

รร
ม/

 
คว

าม
รับ

ผ
ิดช

อบ
ต่อ

สัง
คม

นโ
ยบ

าย
จัด

หา
วัต

ถุด
ิบ

คว
าม

โป
ร่ง

ใส
แล

ะ 
กา

รใ
ห้ข

้อม
ูลก

ับผ
ู้บร

ิโภ
ค

68.88
62.15
62.15
58.59
51.64
50.43
41.58
33.06
30.47

–
–
–
–
–
–
–

51.46
44.63
44.09
41.76
41.20
41.06

–
–
–

51.99
50.47
47.07

43.09

42.73

41.06

40.89

40.00

34.88
–
–

อัน
ดับ ประเทศ

1
2
2
3
4
5
6
7
8

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1
2
3
4
5
6

N/A
N/A
N/A

1
2
3

4

5

6

7

8

9
N/A
N/A
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ประเทศฟิลิปปินส์

อ้�งว่�ใช้ปล�ทูน่�ท้องแถบและปล�ทูน่�ครีบเหลืองทั้งหมด 
100% โดยไม่ได้ใช้เครื่องมือล่อปล� เพื่อสนับสนุนคำ�กล�่วนี้ 
ท�งบริษัทได้แสดงสัญญ�ว่�จะไม่ใช้วัตถุดิบที่จับได้โดยใช้
เครื่องมือล่อปล�กับบริษัทผู้ซื้อร�ยหน่ึงที่อยู่ในประเทศ
เยอรมัน บริษัทยังแสดงร�ยชื่อเรือประมง แต่ไม่ได้ระบุประเภท 
อุปกรณ์ก�รประมง บริษัทไม่มีเว็บไซต์ท�งก�รท่ีส�ม�รถเข้�ไป 
ห�ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ ทั้งยังจำ�เป็นต้องปรับปรุงเรื่อง 
คว�มเป็นธรรม นโยบ�ยก�รจัดห�วัตถุดิบ คว�มโปร่งใสและ
ข้อมูลสำ�หรับผู้บริโภค รวมท้ังก�รขับเคล่ือนคว�มเปล่ียนแปลง  
นโยบ�ยภ�ยในควรประก�ศสู่ส�ธ�รณะและควรจะเพ่ิมเติมข้อคว�ม 
เร่ืองก�รคุ้มครองแรงง�นและม�ตรฐ�นคว�มยั่งยืน 
ที่เกี่ยวข้องกับวิธีก�รทำ�ประมง ห้�มก�รล่�หูฉล�ม และก�ร 
ห้�มก�รขนถ�่ยสัตว์น้ำ�กล�งทะเลให้ชัดแจ้ง เร�ขอแนะนำ�ให้ 
จัดทำ�เว็บไซต์ของบริษัทเองในอน�คตอันใกล้นี้

โอเชียนแคนนิ่ง 

51.46

C O R P O R A T I O N

รู้จัก
บริษัทผลิต 
ปลาทูน่ากระป๋อง
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มีนโยบ�ยที่ชัดเจนในส่วนของก�รตรวจสอบย้อนกลับ  
ทั้งยังได้แสดงเอกส�รหลักฐ�นที่อธิบ�ยถึงระบบพิกัดสินค้� 
ของโรงง�น พร้อมด้วยร�ยก�รส�ยพันธ์ุและวันท่ีผลิตสินค้� 
แต่เป็นท่ีน่�เสียด�ยท่ีบริษัทไม่ได้ส่งข้อมูลร�ยช่ือเรือประมง 
ซ่ึงถือเป็นส่วนสำ�คัญในระบบตรวจสอบย้อนกลับ แหล่งปล�ทูน่� 
หลักๆ ของบริษัทม�จ�กมห�สมุทรแปซิฟิกตะวันตกและแปซิฟิก 
กล�ง โดยมีปล�ทูน่�ท้องแถบเป็นหลัก และปล�ทูน่�ครีบเหลือง 
บ�งส่วน (รวมท้ังมีหลักฐ�นว่�มีปล�ทูน่�ต�โตด้วย) น่�เสียด�ย 
ท่ีบริษัทใ ช้วัตถุดิบท้ังหมดจ�กเ รือประมงท่ีใ ช้วิธีก�ร 
ประมงอวนล้อมท่ีไม่แยกแยะว่�ใช้ร่วมกับเคร่ืองมือล่อปล�
หรือไม่ นอกจ�กก�รใช้วัตถุดิบท่ีไม่ชัดเจนแล้ว บริษัทยังต้อง
สร้�งคว�มเข้มแข็งในนโยบ�ยก�รจัดห�วัตถุดิบปล�ทูน่�
พร้อมกับประก�ศสู่ส�ธ�รณะ รวมทั้งพิจ�รณ�ว่�ตนเองจะ
ส�ม�รถเป็นผู้ขับเคลื่อนก�รเปลี่ยนแปลงในอุตส�หกรรมที่
แข็งขันขึ้นกว่�นี้ได้อย่�งไร

ซีลีเบส แคนนิ่ง 

 44.63

เ ป็นแบรนด์ปล�ทู น่�ที่ เ ป็นที่ นิยมม�กที่ สุดในประเทศ  
ได้แสดงเอกส�รสนับสนุนก�รตรวจสอบย้อนกลับหลังจ�ก 
พ้นเส้นต�ยท่ีได้ยืดเวล�ให้ไปแล้ว เอกส�รน้ีจึงไม่ส�ม�รถนำ�ม� 
ใช้พิ จ�รณ� เพื่ อ ใช้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของคะแนนรวม ได้   
ในขณะที่เว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลจำ�นวนม�กพอสมควร 
แต่ไม่ได้ระบุว่�สถ�นะของมวลปล�ในแหล่งท่ีจับม�เป็นอย่�งไร 
บริษัทมีคว�มภูมิใจในแบรนด์พรีเมียมปล�ทูน่�ครีบเหลืองท่ี
ตกด้วยเบ็ดมือโดยทำ�ง�นร่วมกับองค์ก�รกองทุนสัตว์ป่�โลก
ส�กล (WWF) แต่มีปล�ทูน่�ครีบเหลืองเพียงร้อยละ 1 เท่�น้ันที่
ตกด้วยวิธีนี้ สำ�หรับข้อที่น�่ยกย่องก็คือเป็นแบรนด์เดียวใน
ประเทศฟิลิปปินส์ที่ระบุส�ยพันธุ์ปล�ทูน่�และวิธีก�รจับไว้บน
ฉล�กผลิตภัณฑ์ อย่�งไรก็ต�ม ด้วยคว�มที่ปล�ทูน่�ครีบ
เหลืองและปล�ทูน่�ต�โตมีจำ�นวนคิดเป็น 20% ของวัตถุดิบ 
ทั้งหมด ซึ่งมีคว�มเป็นไปได้สูงที่จะเป็นลูกปล�จำ�นวนม�ก  
คว�มยั่งยืนของทรัพย�กรที่ใช้โดยบริษัทนั้นยังเป็นสิ่งที่น่�
สงสัยอยู่ เนื่องจ�กแท้จริงแล้ว ร้อยละ 90 ของปล�ทูน่� 
ทั้งหมดถูกจับด้วยวิธีทำ�ล�ยล้�งอย่�งอวนล้อมพร้อม
เครื่องมือล่อปล� บริษัทจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รปรับเปลี่ยน 
ม�ใช้วิธีก�รท่ีรับผิดชอบม�กข้ึนในก�รทำ�ก�รประมง และปรับปรุง 
ในแง่ของคว�มเป็นธรรมท�งสังคมและก�รขับเคล่ือน 
ก�รเปลี่ยนแปลงด้วย

เซ็นจูรี่ ทูน่า

 44.09

รู้จัก
บริษัทผลิต 
ปลาทูน่ากระป๋อง
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เป็นแบรนด์ปล�ทูน่�กระป๋องของ บริษัท อ�ร์ดี คอร์ปอเรชั่น 
ในประเทศฟิลิปปินส์ ในขณะที่บริษัทอ้�งว่�ร้อยละ 52 ของ
ปล�ทูน่�น้ันจับด้วยเทคนิคก�รทำ�ประมงที่ไม่ใช้เครื่องมือ 
ล่อปล� และส่วนท่ีเหลือจับด้วยวิธีก�รทำ�ประมงอวนล้อมแบบ 
ธรรมด� บริษัทไม่ได้แสดงเอกส�รหลักฐ�นข้อกล่�วอ้�งน้ี หรือ 
แม้แต่ร�ยชื่อเรือประมงที่จับปล�ม� บริษัทควรจะนำ�นโยบ�ย
จัดห�วัตถุดิบปล�ทูน่�ที่จริงจังม�ใช้ โดยมีเนื้อห�หลักอยู่ที่ 
คว�มย่ังยืนและม�ตรฐ�นคุ้มครอบแรงง�น ข่�วดีก็คือบริษัท 
ได้แสดงคว�มสนใจในก�รเพ่ิมผลิตภัณฑ์ของตนที่จับด้วย
วิธีก�รที่ยั่งยืน ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ก�รดำ�เนินง�นและก�รเก็บ
เอกส�รหลักฐ�นที่เหม�ะสม

ฟิลเบสท์ แคนนิ่ง

41.76

ในขณะที่บริษัทนี้เกี่ยวข้องกับ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล  
อลิอันซ์ ฟู้ด อินโดนีเซีย (PTIAFI) แต่ทั้งสองบริษัทมีคว�ม
แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญในแหล่งที่ม�ของปล�ทูน่�
และวิธีก�รทำ�ประมง นี่เป็นเหตุผลที่คะแนนของ ASFII ต่ำ�
กว่�คะแนนของ PTIAFI (66.88) เป็นอย�่งม�ก นโยบ�ย
ของบริษัทน้ีระบุว่�บริษัทจัดห�วัตถุดิบปล�ทูน่�ท้องแถบ 
ทั้งแบบสดและแช่แข็ง ปล�ทูน่�ครีบเหลือง และปล�โอล�ย  
แต่ไม่ได้ระบุว่�จะจัดห�วัตถุดิบท่ีม�จ�กเรือประมงท่ีใช้วิธีก�รทำ�
ประมงท่ีรับผิดชอบ นโยบ�ยภ�ยในบริษัทจำ�เป็นต้องปรับปรุง 
ให้มีคว�มหนักแน่นข้ึนเป็นอย่�งม�ก และบริษัทมีก�รตอบคำ�ถ�ม 
ที่ขัดกันเมื่อถ�มถึงก�รขนถ�่ยสัตว์น้ำ�กล�งทะเล บริษัทยัง 
ต้องดำ�เนินก�รปรับปรุงพัฒน�อีกกว่�จะขึ้นไปถึงระดับ 
เดียวกันกับบริษัทเครือเดียวกันในประเทศอินโดนีเซีย

อลิอันซ์ ซีเล็ค ฟู้ดส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ASFII)

41.20
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เกือบจะตกอันดับในก�รประเมินคร้ังน้ี บริษัทได้แสดงเอกส�ร 
หลักฐ�นก�รตรวจสอบย้อนกลับและก�รตรวจสอบโดยคนกล�ง 
แต่ในหมวดอื่นๆ นั้นได้คะแนนแย่ม�ก บริษัทใช้ปล�ทูน่� 
ท้องแถบเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งปล�ทูน่�ครีบเหลืองบ�งส่วน
จ�กเรือประมงอวนล้อมร่วมกับเครื่องมือล่อปล�ที่ทำ�ล�ย
ล�้ง บริษัทได้อ�้งว่�มีนโยบ�ยภ�ยในแต่ไม่ได้แสดงเอกส�รให้
กับกรีนพีซ ดังนั้น ข้อกล่�วอ้�งหล�ยประเด็นจึงไม่ส�ม�รถ
พิสูจน์ได้ ท่ีสำ�คัญก็คือ บริษัทจะต้องปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นใน
ทุกๆ ด�้นที่ทำ�ได้ ซึ่งยังมีคว�มหวังอยู่บ้�งเนื่องจ�กบริษัท 
ได้แสดงเจตน�รมณ์ในก�รจัดห�วัตถุดิบปล�ทูน่�ร้อยละ 30  
ของสินค้�จ�กก�รทำ�ประมงเบ็ดตวัดภ�ยในระยะเวล� 2 ปี  
ซ่ึงท�งเร� และมห�สมุทร หวังเป็นอย่�งย่ิงว่�บริษัทจะทำ�ต�ม 
เจตน�รมณ์นั้น

ซีเทรด แคนนิ่ง

41.06

บริษัทที่ไม่เข้าร่วมการสำารวจ – ล้มเหลว
บริษัทต่อไปนี้ไม่ได้เข้�ร่วมในก�รสำ�รวจ และมีข้อมูลที่เปิดเผยต่อส�ธ�รณะผ่�นท�งอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอ อันนำ�ไปสู่คว�มไม่น�่เชื่อถือ ของก�รจัดห�
วัตถุดิบปล�ทูน่�ในเรื่องของก�รตรวจสอบย้อนกลับ คว�มยั่งยืน และคว�มเป็นธรรมต่อสังคม

ซีดีโอ ฟู้ดสเฟรียร์ 
บิ๊กฟิช ฟู้ดส์ 

คอร์ป

เปอร์เม็กซ์ โปรดิวเซอร์ 
แอนด์ เอ็กพอร์ตเตอร์ 

คอร์ป 
ล้มเหลวในก�รเข้�ร่วมก�รสำ�รวจ
ถึง 2 ปีซ้อน และตกอันดับในปีนี้

ล้มเหลวในก�รเข้�ร่วมก�รสำ�รวจถึง 2 ปี
ซ้อน และตกอันดับในปีนี้

ล้มเหลวในก�รเข้�ร่วมก�รสำ�รวจถึง 
2 ปีซ้อน และตกอันดับในปีนี้



จากทะเลสู่กระป๋อง: การจัดอันดับความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.255922  

ประเทศอินโดนีเซีย

เป็นบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดนำ�หน้�บริษัททั้งหมดที่เข้�ร่วมก�รจัดอันดับ 
และควรได้รับก�รยกย่องว่�เกือบขึ้นถึงระดับ “ดี” เป็นบริษัทลูกของบริษัท  
อลิอันซ์ ซีเล็ค อินเตอร์เนช่ันแนล ซ่ึงเป็นบริษัทของอินโดนีเซียท่ีมีสำ�นักง�นใหญ่ 
ตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ จ�กนโยบ�ยภ�ยในด้�นก�รจัดซื้อปล�ทูน่�ที่ 
ออกม�เม่ือเดือนกรกฎ�คม 2559 ระบุว่�บริษัทจะ “ดำ�เนินก�รไปสู่ก�รจัดห� 
วัตถุดิบจ�กเรือประมงท่ีจับปล�ทูน่�ฝูงอิสระ หรือใช้เคร่ืองมือล่อปล�หรือซ้ัง 
ที่ไม่ทำ�ให้สัตว์น้ำ�เข้�ไปติด” และบริษัท “จะไม่ใช้วัตถุดิบจ�กเรืออวนล้อมที่มี 
ก�รขนส่งสัตว์น้ำ�กล�งทะเล” นโยบ�ยยังระบุอีกด้วยว่�จะสนับสนุนก�รประมง 
เบ็ดตวัดห�กเป็นไปได้ เนื่องจ�กเป็นท�งเลือกที่รับผิดชอบดีกว�่ในก�รทำ� 
ประมงปล�ทูน่� เป็นที่น่�สนใจว่�บริษัทนี้ดำ�เนินก�รได้ก�้วไกลกว�่นโยบ�ย 
ที่ตนตั้งไว้ คือมีก�รจัดห�แหล่งวัตถุดิบที่รับผิดชอบที่สุดในเหล�่บรรด�
บริษัทที่ทำ�ก�รสำ�รวจในร�ยง�นฉบับนี้ ซึ่งก็คือใช้วัตถุดิบปล�ทูน่�ที่ม� 
จ�กก�รใช้เบ็ดตวัดทั้งหมด 100% จ�กมห�สมุทรแปซิฟิกตะวันตกและ
แปซิฟิกกล�ง บริษัทน้ียังคิดค้นก�รใช้ปล�เหย่ือท่ีย่ังยืน ซ่ึงส�ยพันธ์ุปล�
เหย่ือท่ีต้องก�รมักจะถูกจับหมดแล้วท่ัวโลก ท้ังน้ี ก�รดำ�เนินก�รข้ันต่อไป
คือก�รประก�ศนโยบ�ยสู่ส�ธ�รณะ และท่ีเข้มข้นกว่�น้ันคือก�รห้�มก�รล่� 
หูฉล�ม ห้�มก�รขนถ่�ยสัตว์น้ำ�ในทะเล มีก�รคุ้มครองแรงง�นอย่�งชัดเจน  
และเรียกร้องให้มีก�รปกป้องและสนับสนุนพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท�งทะเล อย่�งไรก็ต�ม  
ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืนในปัจจุบันได้สร้�งม�ตรฐ�นให้กับบริษัทอื่น
ในภูมิภ�คนี้ได้ดำ�เนินต�ม

68.88

เป็นบริษัท 2 แห่งภ�ยใต้ก�รบริห�รเดียวกัน มีก�รดำ�เนินก�ร 
จัดอยู่ในอันดับท่ีดีในปีน้ี ก�รจัดห�วัตถุดิบในปัจจุบันของบริษัท 
มีคว�มรับผิดชอบสูง คือวัตถุดิบปล�ทูน่�ม�จ�กก�รจับ 
แบบเบ็ดตวัด 100% จ�กมห�สมุทรแปซิฟิกตะวันตกและ 
แปซิฟิกกล�ง (เกือบท้ังหมดเป็นปล�ทูน่�ท้องแถบ) อย่�งไรก็ต�ม  
บริษัทน้ียังมีข้อบกพร่องในเรื่องของคว�มโปร่งใสและก�ร
ประก�ศนโยบ�ยจัดห�วัตถุดิบปล�ทูน่�ให้ส�ธ�รณะทร�บ 
ท�งบริษัทจำ�เป็นต้องบรรจุกระบวนก�รจัดห�วัตถุดิบไว้ใน
นโยบ�ย เปิดเผยม�กยิ่งขึ้น และสื่อส�รกับผู้บริโภคให้ชัดเจน
ผ่�นท�งบรรจุภัณฑ์และเว็บไซต์ท่ีบริษัทควรจะมีเป็นของตัวเอง

บริษัท ชิตรา ราชา อัมพัต แคนน่ิง 
และบริษัท เดโฮ แคนนิ่ง

62.51

บริษัท  
อินเตอร์เนชั่นแนล  

อลิอันซ์ ฟู้ดส์ 
อินโดนีเซีย
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เป็นบริษัทท่ีอยู่ในระดับเดิมในระยะ 2 ปีท่ีทำ�ก�รจัดอันดับ บริษัท 
ได้นำ�เอกส�รที่แสดงเกือบทั้งห่วงโซ่อุปท�นม�เป็นหลักฐ�น  
โดยมีร�ยช่ือของเรือประมง (รวมท้ังวิธีก�รทำ�ประมง) และร�ยช่ือ 
บริษัทผู้ซื้อสินค�้ในต่�งประเทศ ประม�ณร้อยละ 40 ของ 
วัตถุดิบปล�ทูน่ �ม�จ�กวิธีก�รทำ�ประมงท่ีค่อนข้�ง 
รับผิดชอบ อันได้แก่ เบ็ดตวัด และเบ็ดมือ ในขณะที่บริษัทนี้ 
กำ�ลังจะกล�ยเป็นผู้เล่นสำ�คัญที่จะส่งเสริมก�รเปล่ียนแปลง
ไปสู่คว�มย่ังยืนและก�รตรวจสอบย้อนกลับได้ บริษัทยังจำ�เป็น 
ต้องแก้ไขปัญห�วัตถุดิบในส่วนที่เหลือท่ีม�จ�กก�รทำ�ประมง
อวนล้อมท่ีใช้เคร่ืองมือล่อปล�หรือซ้ัง (FAD) ซึ่งควรจะเดินหน้� 
ด้วยก�รประก�ศนโยบ�ยส�ธ�รณะที่มีม�ตรฐ�นในก�ร
คุ้มครองแรงง�นที่เข้มแข็งขึ้น

บริษัท สมุทร มันดิรี  
เซนโตซ่า

58.59

ใช้วัตถุดิบปล�ทูน่�ท้องแถบและปล�ทูน่�ครีบเหลืองประม�ณ
ร้อยละ 30 จ�กเบ็ดตวัด เพื่อเป็นก�รยืนยัน ท�งบริษัทได้
แสดงร�ยชื่อเรือประมงและเครื่องมือประมงที่จดทะเบียน 
อย่�งไรก็ต�ม ท�งบริษัทควรจะมีผู้ตรวจสอบอิสระที่ทำ�ก�ร 
ตรวจสอบย้อนกลับและก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งสมบูรณ์  
ซ่ึงไม่ใช่แค่คว�มปลอดภัยท�งอ�ห�รเท่�น้ัน บริษัทมีนโนบ�ย
ในก�รจัดห�วัตถุดิบประก�ศต่อส�ธ�รณะ และส่งเสริมให้เรือ 
ประมงจดทะเบียนเคร่ืองมือล่อปล� หรือเลิกใช้เคร่ืองมือล่อปล�  
ส่วนกรีนพีซสนับสนุนให้บริษัทใช้วัตถุดิบที่ม�จ�กเรือประมง
เบ็ดตวัดหรือเรืออวนล้อมที่ไม่ใช้เครื่องมือล่อปล�เท่�นั้น

บริษัท ซินาร์ เพียวฟู้ดส์ 
อินเตอร์เนช่ันแนล 

51.64
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เป็นบริษัทลูกของ อ�ร์ดี คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีสำ�นักง�นใหญ่ 
อยู่ท่ีกรุงมะนิล� ท�งบริษัทกล่�วอ้�งว่�ร้อยละ 52 ของวัตถุดิบ 
ปล�ทูน่�นั้นม�จ�กเรืออวนล้อมปล�ฝูงอิสระ แต่ไม่ส�ม�รถ 
ห�หลักฐ�นท่ีเพียงพอม�พิสูจน์ข้อกล่�วอ้�งน้ันได้ เอกส�รบ�ง 
ร�ยก�รระบุว่�มีปล�ทูน่�ท่ีม�จ�กวิธีจับแบบเบ็ดตวัดเข้�ม�
อยู่ในห่วงโซ่อุปท�น แต่ไม่ทร�บจำ�นวน บริษัทควรจะเลิกใช้ 
ปล�ทูน่�ต�โตท่ีคิดเป็นสัดส่วนจำ�นวนน้อย และเปล่ียนก�รใช้ 
ปล�ทูน่�ครีบเหลืองที่คิดเป็นสัดส่วนจำ�นวนพอสมควร 
ให้เป็นปล�ทูน่�ท้องแถบแทน บริษัทยังระบุว่�จะออกนโยบ�ยจัดห� 
วัตถุดิบปล�ทูน่�ภ�ยในหน่ึงปี ซ่ึงกรีนพีซหวังเป็นอย่�งย่ิงว่� 
บริษัทจะประก�ศนโยบ�ยที่ชัดเจนเข้มแข็งออกม� โดยมีก�ร 
ห้�มอย่�งชัดเจนไม่ให้ใช้วัตถุดิบท่ีม�จ�กก�รขนถ่�ยสัตว์น้ำ� 
กล�งทะเลและห้�มก�รล่�หูฉล�มมีประก�ศอย่�งชัดแจ้ง 
ในก�รสนับสนุนพื้นที่คุ้มครองท�งทะเล รวมทั้งสัญญ�ว่� 
จะเปลี่ยนม�ใช้วัตถุดิบจ�กวิธีก�รประมงที่ยั่งยืนกว่�เดิม

บริษัท อาร์ดี แปซิฟิก  
อินเตอร์เนชั่นแนล

50.43

ทำ�คะแนนได้เฉียดฉิวระดับผ่�น และยังต้องมีก�รปรับปรุงอีกม�ก  
จุดแข็งของบริษัทคือมีก�รประก�ศนโยบ�ยเร่ืองปล�ทูน่� 
สู่ส�ธ�รณะและพย�ย�มใหข้อ้มลูกบัผูซ้ือ้สนิค�้ ส่วนด้�นอ่ืนๆ  
บริษัทยังคงไม่คืบหน้�ในทุกหมวดก�รประเมิน เช่น บริษัทไม่มี 
คว�มย่ังยืนอย่�งย่ิง ท้ังยังไม่มีม�ตรฐ�นก�รคุ้มครองแรงง�น  
บริษัทควรจะมีคว�มโปร่งใสในก�รตรวจสอบย้อนกลับได้ 
และจัดให้มีก�รดำ�เนินง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รติดต�ม 
ตรวจสอบ และสุดท�้ย บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบปล�ทูน่�จ�ก 
หล�ยแห่ง มีทั้งปล�ทูน่�ท้องแถบ ปล�ทูน่�ต�โต ปล�ทูน่� 
ครีบเหลือง และปล�ทูน่�ครีบย�วท่ีจับม�จ�กมห�สมุทรแปซิฟิก 
ตะวันตก และมห�สมุทรอินเดีย ในขณะท่ีบริษัทจะต้องปรับเปล่ียน 
ก�รจัดห�วัตถุดิบทูน่�จ�กแหล่งที่มีคว�มสมบูรณ์ม�กกว่�นี้ 
ให้ได้อย่�งรวดเร็ว บริษัทควรจะได้รับคำ�ชมเชยในก�รใช้ปล�ทูน่� 
บ�งส่วนที่ม�จ�กก�รทำ�ประมงด้วยเบ็ดตวัด เบ็ดรอก และ 
เบ็ดมือที่มีคว�มน่�เชื่อถือ ซึ่งเป็นวิธีที่รับผิดชอบม�กกว่�  
ปล�ทูน่�ส่วนที่เหลือที่ม�จ�กก�รจับด้วยอวนล้อมร่วมกับ
เครื่องมือล่อปล�หรือซั้ง กรีนพีซเรียกร้องให้บริษัทยึดมั่น
ใช้วิธีก�รประมงที่รับผิดชอบเหล่�น้ีให้ได้อย่�งเต็มที่ม�กขึ้น 
รวมทั้งยุติก�รจับปล�ทูน่�ต�โตโดยทันที

บริษัท อเนกา ทูน่า 
อินโดนีเซีย

41.58
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ไม่ผ่�นก�รประเมินจัดอันดับในปีนี้ เนื่องจ�กคว�มไม่ยั่งยืน
ในก�รจัดห�แหล่งปล�ทูน่�ในปัจจุบันเป็นหลัก บริษัทใช้วัตถุดิบ
จ�กมห�สมุทรอินเดียเท่�น้ัน โดยหลักๆ เป็นปล�ทูน่�ครีบย�ว
และปล�ทูน่�ครีบเหลือง ซึ่งเป็นแหล่งประมงที่ไม่อยู่ในสภ�พ
ที่สมบูรณ์ ในขณะที่บริษัทใช้ปล�ทูน่�บ�งอย่�งที่จับด้วยวิธี
ก�รประมงอย่�งรับผิดชอบ แต่ก็เป็นปริม�ณน้อยม�กเมื่อ
เทียบกับวัตถุดิบจำ�นวนมห�ศ�ลที่จับม�จ�กวิธีก�รประมง
ทำ�ล�ยล้�ง เช่น เบ็ดร�วที่จับปล�ทูน่�ครีบย�ว บริษัทจำ�เป็น
ต้องมีนโยบ�ยจัดห�วัตถุดิบปล�ทูน่�ที่เข้มแข็งและประก�ศ
สู่ส�ธ�รณะ รวมทั้งให้ข้อมูลแก่ลูกค้�ว่�ปล�ทูน่�นั้นจับม�
จ�กแหล่งใดให้ม�กยิ่งขึ้น

บริษัท บาหลีมายา เปอร์มัย ฟู้ด 
แคนนิ่ง อินดัสตรี 

33.06

ไมผ่่�นก�รประเมนิจดัอนัดับในปนีี ้บรษิทัใชว้ัตถดุบิถงึรอ้ยละ  
85 จ�กมห�สมุทรอินเดียที่มีปล�ทูน่�เหลืออยู่น้อย วัตถุดิบ 
ส่วนที่เหลือม�จ�กมห�สมุทรแปซิฟิกตะวันตกกล�ง บริษัท 
ผลิตปล�ทูน่�ท้องแถบ ปล�ทูน่�ครีบเหลือง ปล�ทูน่�ครีบย�ว  
และปล�โอดำ� โดยอ�้งว�่จบัปล�ทนู�่ครบีเหลอืงและปล�โอดำ� 
ด้วยวิธีเบ็ดตวัด (ซึ่งถือเป็นวิธีก�รทำ�ประมงที่รับผิดชอบ)  
อย่�งไรก็ต�ม เอกส�รท่ีนำ�ม�พิสูจน์เป็นหลักฐ�นอ้�งอิงน้ันมี 
ไม่เพียงพอ นอกจ�กน้ี บริษัทยังอ้�งว่�ใช้ปล�ทูน่�ครีบย�ว 
ท่ีจับม�ด้วยวิธีเบ็ดมือ แต่ไม่ส�ม�รถแสดงเอกส�รเพ่ือสนับสนุน 
ก�รกล่�วอ้�งนั้นได้ ทั้งนี้ ท�งกรีนพีซยังเห็นว่�บริษัทนี้ 
มีก�รพัฒน�ข้ึนในเกณฑ์กระบวนก�รติดต�มตรวจสอบย้อนกลับ 
และคว�มยั่งยืน แต่ก็ยังต้องมีก�รปรับปรุง เมื่อบริษัทยัง
ไม่ส�ม�รถผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินในข้ออื่นๆ ได้ บริษัทก็ยัง
จำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รอีกม�กเพื่อพัฒน�อันดับของตน

บริษัท มายา มุนคาร์ 

30.47
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เข้�ร่วมในก�รสำ�รวจในปีที่แล้ว  
แต่ไม่ได้เข�้ร่วมและตกอันดับในปีนี้

ล้มเหลวในก�รเข้�ร่วมก�รสำ�รวจ
ถึง 2 ปีซ้อน และตกอันดับในปีนี้

ล้มเหลวในก�รเข้�ร่วมก�รสำ�รวจ
ถึง 2 ปีซ้อน และตกอันดับในปีนี้

ล้มเหลวในก�รเข้�ร่วมก�รสำ�รวจ
ถึง 2 ปีซ้อน และตกอันดับในปีนี้

เป็นบริษัทอินโดนีเซียที่จัดห�
วัตถุดิบให้กับแบรนด์ Chicken  
of the Sea ของไทยยูเนี่ยนซึ่ง 
จัดจำ�หน�่ยอยู่ในสหรัฐอเมริก� 
ล้มเหลวในก�รเข�้ร่วมก�รสำ�รวจ
ถึง 2 ปีซ้อน และตกอันดับในปีนี้
บริษัท ซีวี แปซิฟิก ฮ�ร์เวสต์ 

ก�รจัดอันดับในปีน้ีเป็นคร้ังแรกท่ี
ได้เชิญบริษัท พีที มีเดียน ทรอปิ
คอล แคนน่ิง และถือว่�เป็นโอก�สท่ี
ดีสำ�หรับบริษัทผู้ผลิตทูน่�แห่งน้ีจะมี
ส่วนร่วมในกระบวนก�รสำ�รวจ แต่
บริษัท พีที มีเดียน ทรอปิคอล แคน
น่ิง ไม่ได้มีก�รส่งคำ�ตอบและไม่มี
ส่วนร่วมในก�รจัดลำ�ดับคว�มย่ังยืน
ในคร้ังน้ี และผลคะแนนจึงจัดอยู่ใน
ลำ�ดับล้มเหลวในก�รจัดอันดับในปีน้ี

ล้มเหลวในก�รเข้�ร่วมก�รสำ�รวจ
ถึง 2 ปีซ้อน และตกอันดับในปีนี้

โรงงานผลิตปลากระป๋องที่ไม่เข้าร่วมการจัดอันดับ –  ล้มเหลว
บริษัทต่อไปนี้ไม่ได้เข้�ร่วมในก�รสำ�รวจ และมีข้อมูลที่เปิดเผยต่อส�ธ�รณะผ่�นท�งอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอ อันนำ�ไปสู่คว�มไม่น�่เชื่อถือ ของก�รจัดห�
วัตถุดิบปล�ทูน่�ในเรื่องของก�รตรวจสอบย้อนกลับ คว�มยั่งยืน และคว�มเป็นธรรมต่อสังคม

บริษัท เดลต้า 
แปซิฟิก  

อินโดทูน่า

บริษัท อวิลา 
พรีม่า อินทรา 

มัคมูร์

บริษัท บานยู
วางี แคนเนอรี่ 

อินโดนีเซีย

บริษัท คาร์วิน
น่า ตรีจายา 

มัคมูร์ 

บริษัท จุยฟา 
อินเตอร์

เนชั่นแนล ฟู้ดส์  
บริษัท พีที มีเดียน  
ทรอปิคอล แคนน่ิง

บริษัท ซีวี 
แปซิฟิก 

ฮาร์เวสต์ 
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ประเทศไทย

ผลิตโดย ไทยยูเนี่ยน (บริษัท ที โฮลดิ้ง จำ�กัด) จัดอยู่ในอันดับสูงสุดเมื่อ 
เทียบกับบริษัทไทยอื่นๆ ที่เข้�ร่วมก�รสำ�รวจในร�ยง�นฉบับนี้ ถึงแม้ว�่ 
จะมีคะแนนโดยรวมท่ีไม่ม�กนัก บริษัทได้มีก�รพัฒน�ข้ึนอย่�งรวดเร็วนับต้ังแต่ 
ปีท่ีแล้ว และมีคะแนนนำ�แบรนด์ทีซีบีซ่ึงเป็นคู่แข่งสำ�คัญ ท็อปส์ ซูเปอร์ม�ร์เก็ต  
จัดห�วัตถุดิบปล�ทูน่�จ�กบริษัท ไทย ยูเนี่ยน ฟูดส์ (ทียูเอฟ)  
แต่ไ ด้คะแนนสูงกว่�ทียูเอฟเ น่ืองจ�กคว�มมีม�ตรฐ�นท่ีสูงกว่� 
ปีที่แล้ว บริษัทใช้ปล�ทูน่�ที่จับม�ด้วยวิธีประมงทำ�ล�ยล้�ง แต่ในปีนี้  
ท็อปส์ ได้นำ�คำ�แนะนำ�ของเร�จ�กร�ยง�นฉบับปีที่แล้วไปใช้ จนบัดนี้ ใช้ 
วัตถุดิบเฉพ�ะท่ีจับม�จ�กวิธีประมงอวนล้อมแบบไร้เคร่ืองมือล่อปล�  
(ปล�โอดำ�จ�กเรือประมงเวียดน�ม) และท�งซูเปอร์ม�ร์เก็ตได้นำ�ส่งเอกส�ร 
เพ่ือสนับสนุนข้อกล่�วอ้�งวิธีก�รทำ�ประมงท่ีรับผิดชอบอย่�งม�กน้ี 
อย�่งไรกต็�ม กย็งัเปน็เพยีงก�รปฏบิตัดิำ�เนนิง�นทีด่ใีนปจัจบุนั แตย่งัไม่มี
ก�รบรรจุอยู่ในนโยบ�ยของบริษัท ท�งบริษัทยังได้นำ�เสนอร�ยง�นฉบับ 
ล่�สุดของศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAFDEC  
ที่ระบุว่�มวลปล�โอดำ�ในมห�สมุทรอินเดียนั้นอยู่ในสภ�วะก�รทำ�ประมง
เกินขน�ดเพียงใด ในขณะที่มวลปล�ท�งฝั่งมห�สมุทรแปซิฟิกนั้นไม่ได้มี 
ก�รทำ�ประมงเกินขน�ด เร�ได้เรียกร้องให้บริษัทจัดทำ�นโยบ�ยจัดห�วัตถุดิบ 
ปล�โอดำ�จ�กแหล่งทำ�ประมงในมห�สมุทรแปซิฟิกเท่�นั้น หรือที่ดีกว่�นั้น 
คือใช้ปล�ทูน่�ท้องแถบแทน ท็อปส์ยังมีแผนง�นท่ีทะเยอทะย�นซ่ึงจะดำ�เนินก�ร 
ให้แล้วเสร็จภ�ยในส้ินปีในก�รให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค ก�รติดฉล�ก และคว�มโปร่งใส  
รวมท้ังว�งแผนท่ีจะใช้ซูเปอร์ม�ร์เก็ตของตนในก�รส่ือส�รโดยตรงกับผู้บริโภค 
เรื่องผลิตภัณฑ์ปล�ทูน่�ของตน อย่�งไรก็ต�ม บริษัทควรระมัดระวัง 
เป็นอย่�งย่ิงกับซัพพล�ยเออร์ และต้องทำ�ให้ม่ันใจว่�ปัญห�ท่ีเกิดกับทียูเอฟ 
เม่ือเร็วๆ น้ี จะไม่ส่งผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือโดยท็อปส์ นอกจ�กน้ี 
ท็อปส์ยังต้องปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รคุ้มครองแรงง�นท่ีม�กข้ึนกว่�น้ี  
และต้องระวังเป็นอย่�งม�กในเรื่องของก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติต่อ
แรงง�นในห่วงโซ่อุปท�นด้วย

ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต

51.99

ผลิตโดย บริษัท ทรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด 
(มห�ชน) มีม�ตรก�รตรวจสอบย้อนกลับท่ีรัดกุมอยู่แล้ว โดยไม่รับ 
วัตถุดิบท่ีมีก�รขนถ่�ยสัตว์น้ำ�กล�งทะเล และมีนโยบ�ยคุ้มครอง 
แรงง�นที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นพื้นฐ�นที่(เร�หวังว่�) จะยังให้เกิด 
ก�รปฏิรูปในท�งที่ดีในอน�คต แต่น่�เสียด�ยที่บริษัทกลับ 
ล้มเหลวในเรื่องคว�มยั่งยืนเน่ืองจ�กไม่มีก�รใช้ปล�ทูน่� 
ท้องแถบ (มีเพียงปล�ทูน่�ครีบเหลืองและปล�โอดำ�) ทั้งยังใช้ 
วัตถุดิบท่ีม�จ�กวิธีก�รทำ�ประมงทำ�ล�ยล้�งเพียงอย่�งเดียว  
อันได้แก่ อวนล้อมร่วมกับเคร่ืองมือล่อปล� ห�กบริษัทส�ม�รถ 
แก้ปัญห�นี้ได้ และผลักดันให้เกิดก�รปฏิรูปในอุตส�หกรรม 
บริษัทมีแนวโน้มที่จะก�้วกระโดดขึ้นอันดับได้ โดยมีข้อแม้ว�่จะ
ต้องมีเอกส�รหลักฐ�นพิสูจน์ที่แน่นหน�ในด้�นนโยบ�ยและ
แนวท�งปฏิบัติ

ทีซีบี 

50.47
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ผลิตโดย บริษัท พรีเมียร์ ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด ควรได้รับก�ร 
ยกย่องเนื่องจ�กใช้วัตถุดิบ 100% เป็นปล�ทูน่�ครีบเหลือง 
ท่ีม�จ�กเบ็ดตวัดซ่ึงเป็นวิธีทำ�ประมงท่ีดีท่ีสุด ในขณะท่ีปล�ทูน่� 
ครีบเหลืองมีมวลปล�ในธรรมช�ติอยู่จำ�นวนน้อยกว่�ปล�ทูน่�
ท้องแถบหล�ยเท่� ห�กบริษัทต้ังใจท่ีจะใช้วัตถุดิบเฉพ�ะปล�ทูน่� 
ครีบเหลืองผลิตเป็นปล�ทูน่�กระป๋องและปล�ทูน่�ในซองแล้ว  
อย่�งน้อยท�งบริษัทควรที่จะยกเลิกปล�ที่ม�จ�กมห�- 
สุมทรอินเดียซึ่งกำ�ลังอยู่ในสภ�พย่ำ�แย่ แล้วเปลี่ยนม�ใช้ 
ปล�ทูน่�ที่ม�จ�กมห�สมุทรแปซิฟิกแทน แม้ว่�แบรนด์นี้จะ
แสดงให้เห็นว่�ใช้ปล�ท่ีม�จ�กวิธีก�รทำ�ประมงท่ีดี แต่มีคะแนน 
รวมท่ีไม่ดีนัก เน่ืองจ�กข�ดนโยบ�ยก�รจัดห�วัตถุดิบปล�ทูน่�  
ข�ดหลักฐ�นก�รตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นจ�กผู้ตรวจสอบ
อิสระที่ไม่ใช่รัฐบ�ล และมีคว�มโปร่งใสต่อผู้บริโภคน้อยม�ก

คิงส์คิทเช่น

47.07

เป็นแบรนด์ของ ไทยยูเนี่ยน ฟู้ดส์ (บริษัท ที โฮลดิ้ง จำ�กัด) ได้คะแนนโดย
รวมไม่ดีนักแต่ยังไม่ตกเกณฑ์ บริษัทได้ลงทุนในก�รพัฒน�เว็บไซต์สีสันสดใส 
ที่มีข้อมูลแผนก�รดำ�เนินง�นเพื่อนำ�ไปสู่ก�รตรวจสอบย้อนกลับได้  
รวมทั้งมีเรื่องของคว�มยั่งยืน และก�รคุ้มครองแรงง�น อย�่งไรก็ต�ม  
ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพียงแค่แผนดำ�เนินก�ร ซึ่งยังต้องรอกันต่อไปว่�บริษัท 
จะดำ�เนินก�รในเรื่องเหล่�นี้ได้บรรลุต�มเป้�หม�ยหรือไม่ อย่�งไรก็ต�ม  
ขณะน้ีทียูเอฟได้ผันตัวเองจ�กก�รตกเป็นข่�วฉ�วไปสู่ก�รดำ�เนินง�น 
อย่�งย่ังยืน รวมท้ังก�รปฏิบัติต่อลูกเรือบนเรือประมงท่ีส่งวัตถุดิบให้กับทียูเอฟ  
และท�งเร�หวังว่�บริษัทจะส�ม�รถพลิกโฉมตัวเองได้ในท่ีสุด ในฐ�นะท่ีทียูเอฟ 
บริษัทผลิตปล�ทูน่�ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก�รใช้วัตถุดิบปล�ทูน่�ท้องแถบ 
ท้ังหมด 100% จ�กเรืออวนล้อมร่วมกับเครื่องมือล่อปล�เพื่อผลิตเป็น 
สินค้�แบรนด์ของไทยนั้นย่อมถือว่�เป็นปัญห�ม�กขึ้นเนื่องจ�กวิธีก�ร 
ทำ�ประมงเป็นแบบทำ�ล�ยล้�ง ในอดีต ทียูเอฟมีจุดยืนท่ีคลุมเครือในเร่ืองของ 
ก�รขนถ่�ยสัตว์น้ำ� เนื่องจ�กเมื่อก่อนอ้�งว่�ได้ห้�มก�รขนถ่�ยสัตว์น้ำ� 
กล�งทะเลแล้วทั้งหมด 100% แต่ภ�ยหลังพบว่�ก�รห้�มก�รขนถ�่ยนี้ 
ใ ช้กับเ รือประมงเพียงส่วนเล็กน้อยเ ม่ือ เทียบกับฝูง เรือทั้ งหมด  
ในปีนี้ บริษัทไม่ส�ม�รถแสดงหลักฐ�นที่พิสูจน์ได้ว่�มีผู้สังเกตก�รณ ์
ประจำ�เรือคอยตรวจสอบก�รขนถ่�ยสัตว์น้ำ�ท้ังหมด 100% ต�มท่ีกล่�วอ้�งไว้  
ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปรับปรุงพัฒน�ก�รปฏิบัติก�รให้ถ้วนทั่วครอบคลุม 
ทุกอย่�งที่เกี่ยวข้อง ห�กต้องก�รเป็นผู้นำ�ในอุตส�หกรรมในอน�คต

โอเชี่ยนเวฟและซีเล็ค 

43.09
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อ้�งว่�บริษัทใช้วัตถุดิบปล�โอดำ�ในผลิตภัณฑ์ของตนโดย 
ไม่ใช้เคร่ืองมือล่อปล� แต่ไม่มีเอกส�รแสดงยืนยันเพ่ือสนับสนุน 
ข้อมูลดังกล่�ว บริษัทควรได้รับก�รยกย่องในเร่ืองก�รปฏิรูป 
นโยบ�ยก�รจัดห�วัตถุดิบ และก�รห้�มใช้วัตถุดิบที่มีก�ร
ขนถ่�ยสัตว์น้ำ�กล�งทะเลอย่�งเข้มงวด นอกจ�กคะแนนที่
ได้ไปหล�ยคะแนนในหมวดที่เกี่ยวข้องกับด้�นกฎหม�ยแล้ว 
โรซ่�ยังดำ�เนินก�รหล�ยอย่�งในอีกหล�ยๆ ด�้น และควรจะ
ห�เอกส�รหลักฐ�นก�รทำ�ประมงแบบไม่ใช้เครื่องมือล่อปล�
เพื่อให้ได้รับคะแนนเต็มในเรื่องคว�มยั่งยืน

โรซ่า โดย บริษัท ไฮคิว 
ผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด

42.73

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท พัทย�ฟู้ด อินดัสตรี จำ�กัด 
เกือบจะไม่ผ่�นเกณฑ์ก�รจัดอันดับ ปัญห�สำ�คัญที่สุดคือใช้
ปล�ทูน่�ท้องแถบและปล�ทูน่�ครีบเหลืองที่ม�จ�กก�รทำ�
ประมงแบบอวนล้อมโดยใช้เครื่องมือล่อปล�ที่ทำ�ล�ยล้�ง
เพียงอย่�งเดียว บริษัทยังไม่ส�ม�รถแสดงเอกส�รหลักฐ�น
เพื่อพิสูจน์คว�มเป็นธรรมต่อสังคม มีก�รนำ�เสนอเอกส�ร
ข้อมูลที่ให้กับผู้บริโภคที่ไม่เพียงพอ และไม่ส�ม�รถขับเคลื่อน
ก�รเปลี่ยนแปลงในอุตส�หกรรมได้ ถึงกระนั้น บริษัทควร
ได้รับก�รยกย่องในเรื่องก�รลงประก�ศนโยบ�ยเรื่อง
ปล�ทูน่�ในเว็บไซต์ ซึ่งครอบคลุมทั้งสองแบรนด์ อย�่งไร
ก็ต�ม นโยบ�ยของบริษัทไม่ได้หนักแน่นอย�่งที่กล่�วอ้�งไว้  
อีกทั้งบริษัทยังส�ม�รถปรับปรุงแก้ไขนโยบ�ยโดยก�รแก้ไข
ข้อคว�มใหม่ รวมทั้งมีม�ตรฐ�นที่เข้มแข็งม�กขึ้น

นอติลุสและซีคราวน์

41.06
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ควรจะได้รับคะแนนท่ีสูงกว่�น้ีห�กบริษัทแม่ คือ เทสโก้ นำ�เอ�ก�รดำ�เนินก�ร 
ต�มม�ตรก�รที่ดีเรื่องปล�กระป๋องทูน่�ของซูเปอร์ม�ร์เก็ตที่มีฐ�น 
อยู่ท่ีประเทศอังกฤษม�ใช้กับเทสโก้ โลตัส ในประเทศไทยด้วย เป็นท่ีน่�เสียด�ย 
ท่ีบริษัทมีก�รจัดห�วัตถุดิบปล�ทูน่�สำ�หรับภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ได้ไม่เป็นท่ีน่�พอใจเพ่ือข�ยให้กับผู้บริโภคนอกประเทศอังกฤษ และนโยบ�ย 
ของเทสโก้ในประเทศอังกฤษก็แตกต่�งจ�ก เทสโก้ โลตัส อีกด้วย บริษัท 
ซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใช้ในก�รผลิตสินค้�ในแบรนด์ของตัวเองจ�กซัพพล�ยเออร์ 
หลัก 2 แห่ง คือ บริษัท พัทย�ฟู้ด อินดัสตรี จำ�กัด และบริษัท ยูนิคอร์ด  
จำ�กัด (มห�ชน) ซ่ึงคะแนนรวมของบริษัท 2 แห่งน้ีมีคว�มแตกต่�งกัน 
เพียงน้อยนิด โดย บริษัท พัทย�ฟู้ด อินดัสตรี จำ�กัด จะจัดห�วัตถุดิบ 
ปล�ทูน่�ท้องแถบทั้งหมด 100% จ�กก�รทำ�ประมงด้วยวิธีที่ดีกว�่  
ในขณะที่ บริษัท ยูนิคอร์ด จำ�กัด (มห�ชน) ก็ใช้ปล�ทูน่�ท้องแถบ 
เป็นหลักแต่ยังมีอยู่จำ�นวนหน่ึงท่ีเป็นปล�ทูน่�ส�ยพันธ์ุอ่ืนที่อุดมสมบูรณ์ 
น้อยกว่� น่�เสียด�ยที่ซัพพล�ยเออร์ทั้ง 2 แห่ง ยังส่งสินค้�ปล�ทูน่� 
ท่ีจับด้วยวิธีอวนล้อมร่วมกับเคร่ืองล่อปล�ให้กับเทสโก้ โลตัส ห�กจะมีจุดเด่น 
อยู่บ้�งสำ�หรับบริษัทนี้ก็คือ เป็นบริษัทแห่งเดียวที่ไม่ตกเกณฑ์ในหมวด  
“ก�รขับเคลื่อนให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง” ผ่�นท�งก�รขับเคล่ือนระดับโลก 
ท่ีบริษัทแม่ ซ่ึงก็คือ เทสโก้ ได้ดำ�เนินก�รไว้

เทสโก้ โลตัส หรือ บริษัท เอก-ชัย 
ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำากัด 

40.89

เกือบจะไม่ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินในปีนี้ บริษัทใช้ปล�ทูน่� 
ท้องแถบและปล�ทูน่�ครีบเหลืองท้ังหมด 100% ท่ีม�จ�ก
อวนล้อมร่วมกับเครื่องมือล่อปล�ซึ่งเป็นวิธีก�รทำ�ประมง 
ที่ทำ�ล�ยล้�ง บริษัทซื้อวัตถุดิบปล�ทูน่�จ�ก บริษัท พัทย�
ฟู้ด อินดัสตรี จำ�กัด (ซึ่งเป็นไปต�มนโยบ�ยของบริษัท 
พัทย�ฟู้ด อินดัสตรี จำ�กัด) แต่ไม่มีนโยบ�ยก�รจัดห�วัตถุดิบ
เป็นของตัวเอง บริษัทได้รับคะแนนท่ีแย่ในหมวดคว�มเป็นธรรม/
แรงง�น นโยบ�ยก�รจัดห�วัตถุดิบ คว�มโปร่งใสต่อผู้บริโภค 
และก�รขับเคลื่อนให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงเ

เอโร่และเซพแพ็ค แบรนด์ประจำาห้างของ 
บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  

ซื้อกิจการโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

40.00
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ผลิตให้กับตล�ดในประเทศไทยโดย ไทยยูเน่ียน ซ่ึงไม่ได้เข้�ร่วม 
ก�รสำ�รวจอย่�งเต็มท่ี และล้มเหลวในก�รจัดอันดับ แต่กรีนพีซ 
ก็ยังส�ม�รถรวบรวมข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับบริษัท โดยได้รับ 
ข้อมูลที่เพียงพอจ�กเว็บไซต์บริษัทในเรื่องก�รจัดห�วัตถุดิบ 
ปล�ทนู�่ และผ�่นท�งก�รสมัภ�ษณเ์จ�้หน�้ทีบ่รษิทั ในขณะที ่
บริษัทยังต้องมีก�รพัฒน�อีกม�กโดยเฉพ�ะในเร่ืองของก�ร 
ตรวจสอบย้อนกลับได้ ก็ยังมีสัญญ�ณบ่งชี้ว่�บริษัทจะมี 
ก�รฟัฒน�ข้ึนในเร็ววัน คือจะมีก�รประก�ศนโยบ�ยเกี่ยวกับ
ปล�ทูน่�ในปี 2560

อะยัม

34.88

ไม่ได้เข้�ร่วมทั้งปีที่แล้วและปีนี้ และตกอันดับทั้ง 
2 ปี ก�รที่บริษัทใช้วัตถุดิบจ�กทียูเอฟนั้นทำ�ให้
อยู่ในสถ�นะที่น่�เป็นห่วง

สำ�หรับ โฮมเฟรชม�ร์ท ห้�งสรรพสินค�้
เดอะมอลล์ ไม่ได้เข�้ร่วมก�รสำ�รวจทั้งในปี
ที่ผ่�นม�และปีนี้ และตกอันดับทั้ง 2 ปี เช่น
เดียวกันกับบิ๊กซี ก�รที่บริษัทใช้วัตถุดิบจ�ก
ทียูเอฟนั้นทำ�ให้อยู่ในสถ�นะที่น�่เป็นห่วง

บิ๊กซี ผลิตโดย ไทยยูเนี่ยน
โฮมเฟรชมาร์ท 

ผลิตโดย ไทยยูเนี่ยน 

บริษัทที่ไม่เข้าร่วมการสำารวจ – ล้มเหลว
บริษัทต่อไปนี้ไม่ได้เข้�ร่วมในก�รสำ�รวจ และมีข้อมูลที่เปิดเผยต่อส�ธ�รณะผ่�นท�งอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอ อันนำ�ไปสู่คว�มไม่น�่เชื่อถือ ของก�รจัดห�
วัตถุดิบปล�ทูน่�ในเรื่องของก�รตรวจสอบย้อนกลับ คว�มยั่งยืน และคว�มเป็นธรรมต่อสังคม
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ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบหลักของนโยบาย 
การจัดหาวัตถุดิบปลาทูน่ากระป๋อง 
ที่เน้นความยั่งยืนและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ก�รทำ�ให้ผู้บริโภคมีคว�มมั่นใจ
ว่�ปล�ทูน่�กระป๋องมีก�ร

ผลิตอย่�งยั่งยืนและเป็นธรรมนั้น
จะส�ม�รถประสบคว�มสำ�เร็จได้ 
ก็ ต่ อ เ ม่ื อ ไ ด้ตั้ ง เ ป้ �หม�ยแล ะ
กำ�หนดเวล�ที่ชัดเจนแล้วเท่�นั้น 
อันจะเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น
ต�มคว�มมุ่งมั่นด้�นคว�มยั่งยืน
ของบริษัท ก�รร่�งและดำ�เนินต�ม
นโยบ�ยจัดห�สินค้�อ�ห�รทะเล
ท่ีประสบคว�มสำ�เร็จได้จะเป็นส่ิงท่ี
ทำ�ได้ง่�ยๆ ห�กมีก�รพิจ�รณ�ถึง
ขั้นตอนต�่งๆ ดังนี้:

• ปรึกษ�กับผู้เ ช่ียวช�ญหรือ
องค์กรพัฒน�เอกชนพันธมิตร
ก่อนร่�งและอนุมัตินโยบ�ย 

• มีก�รระบุข้อกำ�หนดก�รจัดห�
วัตถุดิบที่ชัดเจนและละเอียด 
โดยใช้ภ�ษ�ที่ มีก�รกำ�หนด 
กฎเกณฑ์ 

• มีก�รติดต่อซัพพล�ยเออร์
ตั ้งแต่ช่วงแรก และบังคับใช้ 
สัญญ�ใหม่และสัญญ�ที่มีอยู่ 
ทั้งหมด โดยให้มีก�รส่งมอบ
เฉพ�ะปล�ทูน่ �ที่ตรงต�ม
นโยบ�ย

• ประก�ศนโยบ�ยหลักสู่ส�ธ�รณะ 
ผ่�นท�งอินเตอร์เน็ต 

• ฝึกอบรมเจ้ �หน้�ที่ ให้ รู้ จัก
เนื้ อห�และปฏิบัติง�นต�ม
นโยบ�ย 

• ส่งเสริมเฉพ�ะผลิตภัณฑ์ที่ได้
ม�ตรฐ�นตรงต�มนโยบ�ย
เท่�นั้น 

• ดำ�เนินง�นร่วมกับซัพพล�ย-
เออร์อยู่ตลอดเวล�ในก�รห�
ท�งเลือกที่ดีกว่� 

• ดำ�เนินก�รทบทวนนโยบ�ยและ 
กระบวนก�รติดต�มตรวจสอบ
อยู่เสมอ

• มีก�รตรวจสอบสินค้�ว่�มี
คุณสมบัติตรงต�มนโยบ�ย
หรือไม่อยู่เสมอ 

ก�รปรับเปลี่ยนนโยบ�ยและก�ร
ดำ�เนินก�รจัดห�วัตถุดิบให้เป็น
ไปอย่�งมีคว�มรับผิดชอบนั้นจะ 
นำ�ไปสู่ก�รเปล่ียนแปลงที่ดีต่อ 
มห�สมุทรของเร�ที่จำ�เป็นต้อง
ได้รับก�รดูแลในเรื่องต่�งๆ ซึ่ง
ได้รวบรวมเอ�หัวข้อสำ�คัญที่พึง 
นำ �ม�พิจ�รณ�และ ไ ม่ ถือ เป็น
ร�ยก�รข้อกำ�หนดก�รจัดห�
วัตถุดิบที่ครอบคลุมเรื่องทั้งหมด 
ดังร�ยก�รต่อไปนี้

© Paul Hilton / Greenpeace
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การขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
• สนับสนุนโครงก�รศึกษ�

วิจัยและพัฒน�ที่เกี่ยวข้อง
กับก�รประมงที่ยั่งยืน 

• ทำ�ง�นร่วมกับภ�คี (ซัพพล�ย- 
เออร์, อุตส�หกรรมประมง, 
รัฐบ�ล, องค์กรพัฒน�เอกชน  
นักวิจัย) เพ่ือพัฒน�ก�รจัดก�ร 
และคว�มยั่งยืนของก�ร
ประมงท่ีตนเองรับวัตถุดิบม� 

• สนับสนุนก�รเปล่ียนแปลง
ก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�ร
ประมง

ความยั่งยืน
• จัดห�วัตถุดิบจ�กแหล่งมวล

ปล�ทูน่�ที่มีก�รจัดก�รที่ดี
มีคว�มสมบูรณ์ (ไม่มีก�รทำ�
ประมงเกินขน�ด เคยมีก�ร
ทำ�ประมงเกินขน�ด หรือมวล
ปล�กำ�ลังลดลง)

• จัดห�วัตถุดิบจ�กก�รทำ�
ประมงด้วยวิธีที่ดีที่สุดโดยมี
ก�รเลือกจับ และมีผลกระทบ
กับสัตว์น้ำ�อ่ืนๆ น้อยม�กท่ีสุด 
(เช่น เบ็ดตวัด เบ็ดรอก)

ความเป็นธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
• จั ด ห � วั ต ถุ ดิ บ จ � ก ก � ร

ทำ�ประมงในน่�นน้ำ �ของ
ประ เทศตนเองและมีก�ร
ดำ�เนินง�นแปรรูปในประเทศ
ของตนเองห�กเป็นไปได้

• ห�กไม่ส�ม�รถห�ได้ ให้จัดห� 
วัตถุดิบจ�กบริษัทที่มั่นใจ
ว่�ประเทศที่ติดกับทะเลนั้น
ได้รับค่�ตอบแทนทรัพย�กร
คืนไปในจำ�นวนที่เป็นธรรม  

• ไม่ใช้วัตถุดิบจ�กบริษัทใดๆ 
ก็ต�มที่ เกี่ยวข้องกับก�ร
กดขี่แรงง�นที่ผิดกฎหม�ย 

• ห ลี ก เ ล่ี ย ง บ ริ ษั ท ท่ี ไ ม่
ส�ม�รถยุติก�รใช้แรงง�น
บังคับ แรงง�นเด็ก สภ�พ 
ก�รจ้�งง�นที่กีดกันหรือ
ไม่เป็นธรรม โดยอย่�งน้อย
ที่สุดให้เลือกซื้อวัตถุดิบจ�ก
เรือประมง บริษัท โรงง�น
ผลิตปล�กระป๋องและแปรรูป
สินค�้ ที่ดำ�เนินง�นโดยใช้
ม�ตรฐ�นแรงง�นส�กล 
ต�มอนุสัญญ�หลักของ
องค์ก�รแรงง�นระหว่�ง
ประเทศ (ILO) อนุสัญญ�
ของ ILO ฉบับที่ 188 ว่�
ด้วยง�นในภ�คก�รประมง 
ค.ศ. 2007 

• กำ � ห น ด ม � ต ร ฐ � น ท่ี
ซัพพล�ยเออร์ต้องทำ�ต�ม
ได้ เพื่อให้มั่นใจว�่แรงง�นที่
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปท�น
น้ันได้รับก�รคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน โดยให้คว�มสนใจ
เ ป็นอย่�งยิ่งกับแรงง�น
ข้�มช�ติ

ความชอบด้วยกฎหมาย
• ไม่ใช้วัตถุดิบปล�ทูน่�ท่ีมีก�ร

ขนถ่�ยสัตว์น้ำ�กล�งทะเล 
• ไม่ใช้วัตถุดิบปล�ทูน่�ท่ีม�

จ�กเรือประมงและ/หรือผู้
ประกอบก�รท่ีติดแบล็คลิสต์ 
ท่ีระบุไว้ในเว็บไซต์ http://
blacklist.greenpeace.
org 

• จัดห�วัตถุดิบปล�ทูน่�จ�ก
เรือประมงท่ีมีผู้สังเกตก�รณ์
อิสระตรวจสอบอยู่ท้ังหมด 
100%

ข้อมูลสำาหรับผู้บริโภค
และการให้ความรู้
• ติดฉล�กบนทุกผลิตภัณฑ์

โดยระบุข้อมูลที่สำ�คัญ ได้แก่ 
แหล่งที่ม�และวิธีก�รจับ 
ปล�ทูน่� ส�ยพันธุ์ปล�ทูน่� 
และประเทศที่แปรรูปสินค�้

• จัด ให้มี ข้ อมูล เพิ่ ม เติม ใน
อินเตอร์เน็ตเรื่องส�ยพันธุ์
ปล� ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ
ข้ อมู ล เ รื่ องคว�มยั่ งยื น 
ร ว ม ทั้ ง ใ น ร้ � น ค้ � ผ่ � น 
แผ่นพับโฆษณ� และข้อมูล 
ณ จุดข�ย 

สนับสนุนการปกป้อง
มหาสมุทร
• ให้ก�รสนับสนุนอย่�งเปิดเผย

ในก�รจัดต้ังพ้ืนท่ีอนุรักษ์
ท�งทะเล

• ไม่ใช้ปล�ทูน่�ท่ีม�จ�กพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ท�งทะเล เช่น เขต
ทะ เลหลวงในมห�สมุทร
แปซิฟิกตะวันออกและแปซิฟิก
กล�ง พ้ืนท่ีอนุรักษ์ท�งทะเล
หรือพ้ืนท่ีคุ้มครองท�งทะเล
ท่ีประก�ศจัดต้ังแล้ว หรือพ้ืนท่ี
ห้�มทำ�ประมง 

1 2 3 4

5 6 7

© Paul Hilton / Greenpeace

การตรวจสอบย้อนกลับได้
• ให้แน่ใจว่�ปล�ทูน่�ส�ม�รถ

ต ร ว จ ส อ บ ย้ อ น ก ลั บ ไ ด้  
ตั้งแต่ เรือประมงไปจนถึง
ปล�กระป๋องท่ีว�งข�ยอยู่
บนชั้นว�งสินค้�

• มีก�รตรวจสอบประจำ�ปี  
โ ดย ผู้ตรวจสอบภ�ย ใน 
และผู้ตรวจสอบอิสระท่ีเป็น 
กล�ง ณ จุดหลักๆ ในห่วง-
โซ่อุปท�น ซ่ึงได้แก่ ก�รสุ่ม
ตรวจเร่ืองคว�มย่ังยืน และ
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
ว่�เป็นไปต�มข้อกำ�หนดท่ี
บรรจุไว้ในนโยบ�ยของบริษัท 
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