
การละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
อุตสาหกรรมปลาทูน่าโลก

โซ่ตรวน 
กลางทะเล





01

บทสรุปผูบ้รหิาร

02

บทน�า

04

บทสรุป

03

ข้อเสนอแนะ

ภาพปก 

คนงานอายุ 21 ปี ที่ถูกบังคับให้ท�างานใน 
เรือประมงโดยที่ไม่มีทางได้กลับไปบ้านเกิด

© Ardiles Rante / Greenpeace

ปกใน

ท่าเรือเมืองอัมบล ในหมู่เกาะโมลุกกะของ
อินโดนีเซียได้รับหนึ่งในจุดปลายทางที่ส�าคัญ
ในอินโดนีเซียส�าหรับผู้ชายใช้ประโยชน์ในการ
ท�างานบนเรือไทยด�าเนินการเรือประมง 
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โซ่ตรวนกลางทะเล : การละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมปลาทูน่าโลกกรีนพีซ เอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้1  

“ 

EXECUTIVE
SUMMARY

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ผลิตปลำทูน่ำบรรจุ
กระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเครือข่ำยครอบคลุมทั้งกำรจัดหำวัตถุดิบ 
กำรผลิต และกำรกระจำยสินค้ำให้กับแบรนด์ต่ำงๆ ทั่วโลก  ทว่ำไทย
ยูเน่ียนมีส่วนเชื่อมโยงกับด้ำนท่ีมืดท่ีสุดของอุตสำหกรรมอำหำรทะเล 
น่ันคือ กำรบังคับใช้แรงงำนอย่ำงไม่เป็นธรรม ควำมสูญเสียอย่ำง
กว้ำงขวำงของส่ิงมีชีวิตในทะเลและกำรท�ำลำยส่ิงมีชีวิตในทะเลท่ีใกล้
สูญพันธุ์ด้วยวิธีกำรประมงท่ีท�ำลำยล้ำง อุตสำหกรรมปลำทูน่ำใน
ปัจจุบันน้ันอยู่คู่กับกำรท�ำลำยส่ิงแวดล้อม โศกนำฏกรรมมนุษย์และ
ควำมโลภ ปัญหำเหล่ำน้ีไม่ได้เกิดขึ้นในอุตสำหกรรมปลำทูน่ำเพียง
บริษัทเดียว แต่ไทยยูเน่ียนมีเครือข่ำยและอิทธิพลในระดับโลกท่ีจะ
เปล่ียนผ่ำนอุตสำหกรรมปลำทูน่ำโดยปฏิเสธแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีไม่
เป็นที่ยอมรับซึ่งครอบง�ำภำคอุตสำหกรรมปลำทูน่ำอยู่ในขณะนี้ 

ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ รำยงำนของสื่อมวลชนได้เปิดเผยให้เห็นกำรกระท�ำ 
อย่ำงโหดร้ำยทำรณุต่อคนงำนท่ีไร้สิทธไิร้เสียงบนเรือประมงสัญชำติไทย 
โดยท่ีไทยยูเน่ียนถกูระบุอยู่ในรำยงำนข่ำวเชงิสบืสวนสอบสวนนีด้้วย1/2 

ในรำยงำนของส่ือมวลชนเหล่ำน้ีหยิบยกให้เห็นว่ำ กำรค้ำมนุษย์  
แรงงำนบังคบัและแรงงำนติดหนี ้ คือส่วนหนึง่ของแบบจ�ำลองทำงธุรกิจ 
ของบริษัทท่ีจัดหำสินค้ำสัตว์น�้ำท้ังหลำย ป้อนให้กับอุตสำหกรรม
ปลำทูน่ำยักษ์ใหญ่อย่ำงไทยยูเน่ียน จำกรำยงำนล่ำสุดของกรีนพีซ
ซึ่งรวมถึงกำรสัมภำษณ์ผู้ตกเป็นเหย่ือกำรค้ำมนุษย์ แรงงำนบังคับ 
และแรงงำนติดหน้ี ระบุว่ำ พฤติกรรมละเมิดสิทธิแรงงำนในกองเรือ 
ประมงไทยทีท่�ำกำรประมงนอกน่ำนน�ำ้เป็นควำมเส่ียงท่ีมีต่อไทยยูเน่ียน 
อย่ำงสูงในแง่กำรด�ำเนินงำนตลอดห่วงโซ่อุปทำน ควำมเสี่ยงนี้มีนัยยะ 
ส�ำคัญกว่ำกำรโต้ตอบเล็กๆ น้อยๆ ของไทยยูเน่ียนต่อรำยงำน 
ข้อเท็จจริงท่ีเปิดเผยโดยส่ือมวลชน 

ถึงแม้ว่ำไทยยูเน่ียนได้หยุดรับซื้อวัตถุดิบปลำทูน่ำจำกบริษัทประมงที่
มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและน�ำเอำจรรยำบรรณ
ธุรกิจและแนวปฏิบัติด้ำนแรงงำนฉบับใหม่ (Code of conduct) มำ
ใช้ในปี 2558 นี้ แต่ภำระก็ยังคงเป็นของไทยยูเนี่ยนในกำรแสดงให ้
ผู้บริโภคและลูกค้ำของตนเห็นว่ำ บริษัทด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนอย่ำง 
มีประสิทธิภำพเพื่อรับรองว่ำตลอดห่วงโซ่อุปทำนท้ังหมดไปจนถึง 
เรือประมงของอุตสำหกรรมอำหำรทะเลนั้นปรำศจำกกำรกดขี่ 
ขูดรีดแรงงำนและส่ิงแวดล้อม 3/4/5 ควำมพยำยำมแก้ปัญหำในห่วงโซ ่
อปุทำนของอตุสำหกรรมยักษ์ใหญ่อย่ำงไทยยูเน่ียน ไม่ควรทีจ่ะเน้นไป 
ท่ีธุรกิจเพำะเล้ียงกุ้งหรือกองเรือประมงของไทยแต่เพียงอย่ำงเดียว 
ตำมท่ีไทยยูเน่ียนได้ให้ค�ำม่ันสัญญำต่อประเด็นละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในช่วง 15 เดือนท่ีผ่ำนมำ 6/7

ผู้บริโภคก�ำลังเรียกร้องให้เกิดควำมแน่ใจว่ำ ผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำ 
กระป๋องท่ีเป็นท่ีรู ้จักกันดีท่ีวำงจ�ำหน่ำยในตลำดน้ันมำจำกกำรท�ำ 
ประมงท่ีเป ็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยท่ีมีกำรปฏิบัติต่อแรงงำน 
อย่ำงเป็นธรรม ผู้บริโภคบำงกลุ่มเริ่มส่ือสำรต่อไทยยูเนียนผ่ำนกำร 
ฟ้องร้องคดีแบบกลุ่ม (class action lawsuit) ต่อบริษัทในเครือ 
และบริษัทเรือประมงท่ีจัดหำวัตถุดิบปลำทูน่ำ 8/9 เรือท่ีขนปลำท่ีจับ 
มำจำกมหำสมุทรเพื่อส่งให้กับไทยยูเน่ียนก�ำลังสร้ำงผลกระทบด้ำน 
ส่ิงแวดล้อมและก่อให้เกิดควำมทุกข์ยำกต่อแรงงำนท่ัวมหำสมุทร 
ของโลก ในขณะท่ีไทยยเูนีย่นไม่ได้เป็นอตุสำหกรรมอำหำรทะเลแห่งเดยีว 
ท่ีมีประเด็นสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทำน แต่ไทยยูเน่ียนอยู่ในสถำนะ
ท่ีไม่มีใครเทียบได้ในกำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อ
เปล่ียนผ่ำนอุตสำหกรรมปลำทูน่ำโลกและยกระดับคุณภำพชีวิตของ
แรงงำนอีกนับไม่ถ้วนบนเรือประมงในทะเลลึก 

“เป็นเร่ืองยากที่จะรับรองว่าห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม

อาหารทะเลไทยนั้นจะสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์”  

– ธรีพงศ์ จนัทร์ศริิ ประธานกรรมการบริหาร บริษทัไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  10 
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ปลาทูน่าแช่แข็งอัดกันแน่นในเรือประมง 
ซึ่งมีปลายทางที่ตลาดโลก
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มหำสมุทรโลกโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในเขตน่ำนน�้ำสำกลเป็นพื้นท่ีท่ี 
กฏหมำยเอื้อมไม่ถึงมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก โดยอำชญำกรรมทำง 
สังคมและส่ิงแวดล้อมเกิดขึ้นเป็นประจ�ำและไม่สำมำรถเอำผิดใครได้ 11  
กำรกดขี่ขูดรีดแรงงำนในอุตสำหกรรมประมงก�ำลังเป็นประเด็นกังวล
ท่ีเพิ่มมำกขึ้นในระดับโลก โดยเฉพำะจำกกำรรำยงำนข่ำวสืบสวน 
เชิงลึกอันโด่งดังหลำยชิ้นในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 12/13/14  
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุตสำหกรรมประมงเป็นปัญหำระดับโลก 
ท่ีเกิดขึน้ท่ัวโลกและยังเป็นปัญหำทีเ่ก่ียวข้องรปูแบบกำรท�ำผิดกฎหมำย 
ต่ำงๆ รวมถงึกำรประมงผิดกฎหมำย ไม่มีกำรรำยงำนและขำดกำรควบคมุ  

(IUU) กำรขำดกฎเกณฑ์และไม่มีกำรบงัคบัใช้ให้เป็นไปตำมกฎหมำยท้ัง 
กำรท�ำประมงและมำตรฐำนแรงงำน ก็หมำยถึงว่ำมหำสมุทรของเรำ
กลำยเป็นสถำนท่ีท่ีซึ่งมำตรฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชนท่ีมีกำรรับรอง 
ในทำงสำกลนั้นถูกละเมิดอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้ได้มำซึ่งผลก�ำไร 

สถานท่ีเกดิเหตุ

ควำมต้องกำรอำหำรทะเลรำคำถูกในระดับโลกเป็นปัจจัยหลัก 
ประกำรหนึ่งของควำมเส่ือมโทรมด้ำนส่ิงแวดล้อมทำงทะเลและ 
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุตสำหกรรมประมง ในช่วง 6 ทศวรรษ 
ท่ีผ่ำนมำ ยอดกำรผลิตปลำทูน่ำและปลำสำยพันธุ์อื่นที่ใกล้เคียงกับ 
ปลำทูน่ำของโลกเพิ่มขึ้นกว่ำ 1,100 เปอร์เซ็นต์ หรือมำกกว่ำ 7  
ล้ำนตัน โดยกำรเพิ่มขึ้นเป็นผลมำจำกควำมต้องกำรของผู้บริโภคใน 
ยุโรป อเมริกำเหนือ และญี่ปุ่น 18/19/20  จำกค�ำให้กำรของแรงงำนที ่
บันทึกโดยกรีนพีซเม่ือเร็วๆ นี้ กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นบน 
กองเรือประมงปลำทูน่ำในมหำสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นแหล่งประมงและ 
จัดหำปลำทูน่ำกว่ำร้อยละ 70 ของควำมต้องกำรระดับโลก เป็นเรื่องที่ 

หนักหนำสำหัสและควรได้รับควำมสนใจอย่ำงเร่งด่วน ผู้ผลิต19/20  
ผู ้ซื้อและร้ำนค้ำปลีกอำหำรทะเลท่ัวโลกท่ีมีอ�ำนำจในกำรซื้อน้ัน 
สำมำรถผลักดันให ้ เกิดกำรเปล่ียนแปลงตลอดห่วงโซ ่อุปทำน 
ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้จัดหำวัตถุดิบยึดม่ันต่อมำตรฐำน 
ท่ีเข้มงวดเพื่อผดุงไว้ซึ่งสิทธิของแรงงำนท่ีจับปลำบนเรือประมง 
ท�ำกำรแปรรูปและบรรจุผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลของเรำ

ปัจจยัก่อเหตุ

02

ความต้องการอาหารทะเลราคาถูกในระดับโลกเป็นปัจจัยหลัก
ประการหน่ึงของความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมประมง
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ผู้มีบทบาท
ไทยยูเน่ียนเป็นอุตสำหกรรมอำหำรทะเลท่ีใหญ่เป็นอันดับสำม 
ของโลก และเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำ เกือบ 1 ใน 5 ของกำร
จัดหำปลำทูน่ำทั่วโลกและเป็นผู้ผลิตปลำทูน่ำกระป๋องท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในโลก 23/24/25  รำวร้อยละ 40 ของปลำทูน่ำในประเทศไทยจัดจ�ำหน่ำย
โดยไทยยูเน่ียน และในทุกๆ วินำที มีกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำ 
กระป๋องประมำณ 157 กระป๋องจำกประเทศไทย 26/27 ปัจจุบัน 
ไทยยูเน่ียนผลิตอำหำรทะเลในรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีหลำกหลำยและ 
มีบริษัทในเครืออีกนับสิบแห่ง นอกจำกนี้ยังมีหุ้นส่วนในเกือบทุกด้ำน
ของกระบวนกำรผลิตอำหำรทะเล ตั้งแต่กำรท�ำประมงในมหำสมุทร 
กระบวนกำรผลิต แปรรูป ไปจนถึงกำรผลิตกระป๋องและบรรจุภัณฑ์
และกำรจัดจ�ำหน่ำยภำยใต้แบรนด์ของตนเองและของบริษัทอื่นๆ 

ขอบเขตธุรกิจของไทยยูเน่ียนครอบคลุมจำกมหำสมุทรไปจนถึง 
ชั้นวำงสินค้ำ แบรนด์ของไทยยูเนี่ยนน้ันครอบง�ำตลำดปลำทูน่ำ 
ท่ีส�ำคัญของโลก ไทยยูเนี่ยนเป็น “ผู้เล่นหลักในระบบนิเวศทำงทะเล  
(keystone actor in marine ecosystem)” ที่มีควำมสัมพันธ์ 
อย่ำงมำกต่อผลกระทบท่ีมีต่อมหำสมุทรของเรำ 28  ในฐำนะท่ีเป็นผู้ผลิต 
รำยใหญ่ของโลกและเป็นภำคธุรกิจยักษ์ใหญ่ ไทยยูเน่ียนสำมำรถ 
ใช ้บทบำทอันมีอิทธิพลอย่ำงมำกนี้ต ่อเงื่อนไขของกำรท�ำงำน  
ตลอดห่วงโซ่อุปทำนทั้งหมดได้ 

© Ardiles Rante  /  Greenpeace

เรือประมงที่ด�าเนินการโดยชาวไทยจอดทอดสมอ 
ที่ฮาลอง เกาะอัมบล อินโดนีเซีย  ปี 2558 
ในช่วงที่รัฐบาลอินโดนีเซียท�าการยกเลิก 
ใบอาชญาบัตรเรือประมงต่างชาติ
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พนักงานทั่วโลก 35 แบรนด์
ในเครือบริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด มหาชน (TU)  
และบริษัทย่อยในประเทศ:

35,000 คน

บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 29/30

2557 รายละเอียดการขาย 2557 การกระจายการขายสินค้า

ปลาทนู่า 
44%

สหรัฐอเมริกา 
44%

+

3.44 พนัล้านเหรยีญสหรัฐฯ
รายได้ 
ปี 2557

ปลาทูน่าในกระบวนการผลิต การส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า
จากประเทศไทย ปี 2557

610,000 ตัน / ปี 595,479 ตัน / ปี

ปลาทูน่า  44% 
อื่นๆ  27%  
กุ้งและที่เก่ียวข้อง  24% 
ปลาซาร์ดีนและปลาทู  5%

สหรัฐอเมริกา  44% 
ยุโรป  29% 
อื่นๆ  13% 
ญี่ปุ่น  7% 
ไทย  7%

อเมริกา 
ฝร่ังเศส 
นอร์เวย์ 
ไทย 
มอริเชียส

ลักเซมเบิร์ก 
เวียดนาม 
อินเดีย 
ปาปัวนิวกินี 
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 
จีน
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ถึงแม้ว ่ำผู ้บริโภคส่วนใหญ่จะไม่รู ้จักชื่อของไทยยูเนี่ยนในฐำนะ 
บริษัทแม่ แต่ไทยยูเน่ียนเป็นเจ้ำของแบรนด์และผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล 
บรรจกุระป๋องท่ีมชีือ่เสียงระดบัโลก ไม่ว่ำจะเป็น Chicken of the Sea  
ในสหรฐัอเมรกิำ และ MW Brands ในยุโรป ซึง่จดัจ�ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ 
อำหำรทะเลภำยใต้แบรนด์ต่ำงๆ นับตัง้แต่ John West, Petit Navire, 
Hyacinthe Parmentier และ Mareblu ไปจนถึง Century Tuna  
ในประเทศจนี และ Sealect ในประเทศไทย ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่ำนมำ  

ไทยยูเน่ียนได้กระจำยกำรด�ำเนินธุรกิจและเข้ำซื้อกิจกำรอย่ำงน้อย  
10 แห่ง ซึ่งท�ำให้เกิดรำยได้เพิ่มขึ้นถึงสำมเท่ำและขยำยฐำนธุรกิจ 
ไปท่ัวโลก 31  ในเดือนธันวำคม 2557 ไทยยูเน่ียนประกำศซื้อกิจกำร 
ของบริษัท Bumble Bee Foods มูลค่ำ 1.5 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  
ขณะน้ียังไม่มีข้อตกลงซือ้ขำยเนือ่งจำกอยู่ในขัน้ตอนกำรตรวจสอบว่ำ
ด้วยกฎหมำยต่อต้ำนกำรผูกขำดโดยหน่วยงำนของรฐับำลสหรฐัฯ 

แบรนด์ปลาทูน่ากระป๋องของไทยยูเนี่ยนท่ัวโลก 34

PETIT NAVIRE

แบรนด์อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
อันดับ 1 ในประเทศฝร่ังเศส

CENTURY TUNA  

แบรนด์อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
อันดับ 1 ในประเทศจีน 

CHICKEN OF THE SEA 

ผู้น�าเข้าอาหารทะเลแช่แข็งอันดับ 1  
ในสหรัฐอเมริกา และแบรนด์อาหาร 
ทะเลบรรจุกระป๋องในสหรัฐอเมริกา 
ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3

JOHN WEST  

แบรนด์อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
อันดับ 1 ในสหราชอาณาจักร 
ไอร์แลนด์ และ เนเธอร์แลนด์

SEALECT  

แบรนด์ปลาทูน่ากระป๋อง อันดับ 1 
ในประเทศไทย

MAREBLU

แบรนด์ปลาทูน่ากระป๋องอันดับ 2 
ในประเทศอิตาลี
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คนงำนหญิงและชำยในภำคอุตสำหกรรมอำหำรทะเลมีควำมเส่ียงต่อ 
กำรละเมิดสิทธิในรูปแบบต่ำงๆ งำนวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ช้ีให้เห็นว่ำ แรงงำนย้ำยถิ่นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแรงงำนย้ำยถิ่นข้ำม 
พรมแดนมีควำมเส่ียงมำกท่ีสุดต่อกำรกดข่ีขูดรีดและกำรละเมิด 
สิทธิ 35/36 ภำคอุตสำหกรรมอำหำรทะเลของไทยกลำยเป็นประเด็น 
อือ้ฉำวระดบันำนำชำติในเรือ่งกำรค้ำมนษุย์ กำรบังคบัคมุขงัเพือ่ใช้หน้ี  
แรงงำนบังคับและแรงงำนเด็ก และกำรกระท�ำทำรุณอย่ำงรุนแรงอื่นๆ  
คนงำนยังคงประสบกับกำรละเมิดสิทธิแรงงำนและสิทธิมนุษยชน 
อยู ่ เป ็นประจ�ำ ถึงแม ้ว ่ำประเด็นห ่วงใยในระดับนำนำชำติและ 
โดยเฉพำะควำมสนใจของส่ือมวลชนพุ่งเป้ำไปท่ีห่วงโซ่อุปทำนของ 
อุตสำหกรรมกุ้ง แต่งำนวิจัยต่ำงๆ ระบุว่ำกำรละเมิดสิทธิแรงงำนและ
สิทธิมนุษยชนอย่ำงโหดร้ำยและรุนแรงยังคงปรำกฎให้เห็นในห่วงโซ่
อุปทำนอุตสำหกรรมปลำทูน่ำ 37/38

โรงงำนแปรรูปอำหำรทะเลจัดเตรียมวัตถุดิบ บรรจุและเพิ่มมูลค่ำ 
อำหำรทะเลที่เรำบริโภค กำรละเมิดสิทธิแรงงำนท่ีไม่อำจยอมรับได ้
ท้ังในโรงงำนแปรรูปอำหำรทะเลที่มีใบอนุญำตและไม่มีใบอนุญำต 
ในประเทศไทยน้ันรวมถงึกำรปฏเิสธกำรจ่ำยค่ำจ้ำง กำรเรยีกเก็บค่ำ 
ธรรมเนียมต่ำงๆ เกินจริงกำรยึดเอกสำรส่วนตัวต่ำงๆ กำรท�ำร้ำย 
ร่ำงกำย กำรคุกคำมทำงเพศ กำรบังคับคุมขังเพื่อใช้หนี้ กำรค้ำมนุษย ์
และกำรใช้แรงงำนเด็ก 39,40,41,42,43 กำรส�ำรวจขององค์กำรแรงงำนระหว่ำง 
ประเทศ (ILO) พบว่ำ รำว 1 ใน 10 ของคนงำนในโรงงำนแปรรูป 
อำหำรทะเลถูกบังคับใช้แรงงำน ขณะเดียวกัน ยังพบอีกว่ำ ร้อยละ 7  
ของคนงำนในศูนย์กลำงหลักของกำรแปรรูปอำหำรทะเลของไทย 
นั้นเคยถูกบังคับใช้แรงงำน และประมำณ 1 ใน 3 มำจำกกระบวนกำรค้ำ 
มนุษย์ 44/45 กำรศึกษำของ ILO ในปี 2558 พบว่ำ รำว 1 ใน 5 ของ
แรงงำนข้ำมชำติที่ต�่ำกว่ำวัยในภำคอุตสำหกรรมอำหำรทะเลของไทย

ประสบกับกำรได้รับบำดเจ็บในโรงงำน คิดเป็นมำกกว่ำสองเท่ำเม่ือ
เทียบกับภำคกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมอื่นๆ ท่ีมีกำรใช้แรงงำนเด็ก 
1 ใน 3 ของแรงงำนเด็กในอุตสำหกรรมอำหำรทะเล ในกำรศึกษำของ 
ILO นี้ ไม่มีใครได้เรียนหนังสือ

สถำนกำรณ์ที่คนงำนต้องเผชิญในอุตสำหกรรมประมงของไทย 
ย่ิงเลวร้ำยกว่ำน้ี กำรศึกษำของ ILO 2 ชิ้น พบว่ำ แรงงำนบน 
เรือประมงไทยรำวร้อยละ 20 ผ่ำนกระบวนกำรกำรค้ำมนุษย์เป็น 
แรงงำนบังคับหรือแรงงำนติดหนี้ 49/50 หน่ึงในกำรส�ำรวจของ ILO  
พบว่ำแรงงำนบนเรือประมงมำกกว่ำ ร้อยละ 40 เคยถูกหักเงินค่ำจ้ำง  
ร้อยละ 17 ถูกกระท�ำด้วยควำมรุนแรง และประมำณ 1 ใน 10  
เคยพยำยำมจะหลบหนีและถูกทุบตีอย่ำงทำรุณหรือทั้งสองอย่ำง  
กำรวิจัยล่ำสุดซึ่งส�ำรวจแรงงำนบนเรือประมงท่ีมำจำกนับร้อยคน  
พบว่ำ ร้อยละ 80 “ไม่เคยรู ้สึกถึงอิสรภำพ” กว่ำ 2 ใน 3 เคย
ถูกทำรุณอย่ำงรุนแรงทำงกำยภำพหรือถูกล่วงละเมิดทำงเพศ  
มำกกว่ำครึ่งเคยเห็นนำยหน้ำ กระบวนกำรค้ำมนุษย์ใช้ควำมรุนแรง 
กับแรงงำนคน อื่นๆ และเกือบ 1 ใน 4  ถูกบังคับและกักขัง หน่วงเหนี่ยว 51  
มีรำยงำนว่ำเกือบร้อยละ 6 ของแรงงำนถูกบังคับให้ใช้ยำเสพติด เช่น 
ยำบ้ำ เพื่อที่จะเพิ่มศักยภำพในกำรท�ำงำนบนเรือประมง

ผู้ท่ีตกเป็นเหยือ่

© Ardiles Rante  /  Greenpeace

แรงงานประมงชาวเมียนมาร์ในที่พักชั่วคราว  
ณ ท่าเรือเมืองอัมบล อินโดนีเซีย แรงงานประมง 
ที่ผ่านกระบวนการค้ามนุษย์เหล่านี้ไร้ซึ่งอนาคต
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ออง นาย อดีตแรงงานประมงจากเมียนมาร ์
ที่ถูกทิ้งไว้ในเมืองอัมบล จังหวัดโมลุกกะของอินโดนีเซีย
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หลักฐำนเชิงประจักษ์จำกประเทศไทยระบุว่ำปริมำณปลำท่ีลดลง 
อย่ำงรวดเรว็ใน ช่วงครึง่ศตวรรษท่ีผ่ำนมำและค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำประมง 
ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำลูกเรือและน�้ำมัน 
เชื้อเพลิงส�ำหรับเรือประมงได้ผลักดันให้ต้องใช้แรงงำนจำกกำรค้ำ
มนุษย์ แรงงำนบังคับและแรงงำนติดหน้ีในอุตสำหกรรมน้ี 52 ผลผลิต 
ท่ีลดลงจำกกำรประมงเชิงพำณิชย์ในน่ำนน�้ำไทยอันมีสำเหตุหลัก 

มำจำกกองเรือประมงพำณิชย์จ�ำนวนมหำศำลเกินก�ำลังกำรผลิต 
ของทะเล เป็นแรงกดดันต่อผู้ประกอบกำรเรือประมง เรือประมงต้อง 
ออกหำปลำไกลขึ้นและใช้เวลำมำกขึ้นโดยใช้กำรท�ำประมงท่ีไม่ย่ังยืน  
เม่ือรำยได้ลดลงและต้นทุนเพิ่มสูงมำกขึ้น ผู้ประกอบกำรเรือประมง 
ต้องหันไปใช้เครือข่ำยกำรค้ำมนุษย์ในกำรจัดหำแรงงำนบนเรือเพื่อ
ตัดค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ลง

ปริมำณปลำทะเลที่เรือประมงน�ำขึ้นท่ำในประเทศไทย รำวครึ่งหนึ่งมำ 
จำกทะเลนอกเขตเศรษฐกจิจ�ำเพำะ54/55 กำรศกึษำขององค์กำรแรงงำน 
ระหว่ำงประเทศ (ILO) ในปี พ.ศ.2556 พบว่ำเรือประมงที่ออกทะเล
ระยะไกลซึ่งส่วนใหญ่ท�ำกำรประมงอยู่นอกเขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะของ
ประเทศไทยจะมีแรงงำนบนเรือท่ีถูกหลอกหรือถูกบังคับมำกกว่ำเรือ
ประมงที่ท�ำกำรในระยะใกล้ถึง 5 เท่ำ 56 กำรค้ำมนุษย์เพื่อใช้เป็นแรงงำน
บนเรือประมงในเขตทะเลหลวงไม่ได้เป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเพิ่งเกิดขึ้น 
นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 รำยงำนแจ้งสำยด่วนคนหำยท�ำกำรเตือน 
ถงึกำรสูญหำยของชำยไทยวยักลำงคน 57 ซึง่ในบำงกรณมีีควำมชดัเจน 
ขึ้นโดยค�ำบอกเล่ำของผู้ท่ีหลบหนีออกมำได้ ถึงเรื่องรำวของกำรถูก 

ขำยให้เป็นแรงงำนบังคับบนเรือประมงสัญชำติไทย ท่ีท�ำกำรประมงใน 
น่ำนน�้ำอินโดนีเซียและมำเลเซีย ระหว่ำงปี พ.ศ. 2551 และ 2552 
องค์กรประชำสังคม 2 หน่วยงำนในประเทศไทยท�ำกำรติดต่อกับ
แรงงำนชำยเกือบ 300 คน ท่ีถูกส่งหรือหลบหนีออกมำจำกกำรเป็น
แรงงำนบังคับและแรงงำนติดหน้ีบนเรือประมงของไทยที่ท�ำกำรประมง
นอกน่ำนน�้ำที่ห่ำงไกลออกไป 58

3,300%

86%

1960  1990

3500

0

ความเชื่อมโยงระหว่างการท�าประมงเกินขนาด
และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 51

53

ในในช ่วงเวลาเพียงไม ่ถึง 
25 ปี ช่ัวโมงการท�าประมง 
ใ น อ ่ า ว ไ ท ย เ พิ่ ม ข้ึ น เ ป ็ น  

ชั่ว
โม

ง

ก า ร ท� า ป ร ะ ม ง ใ น น ่ า น น�้ า ไ ท ย มี
จ�านวนเพิ่มสูง ท่ีสุดในป ี  2530 ท่ี 

52

24 ล้านชั่วโมง 
ระหว ่างป ี 2509 และป ี 2555 ปริมาณการจับ

สัตว์น�้าในน่านน�้าไทยต่อหน่ึงช่ัวโมง ลดลงไปกว่า
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โดยพื้นฐำน กำรกดข่ีขูดรีดแรงงำนเกิดข้ึนอย่ำงกว ้ำงขวำง 
ในอุตสำหกรรมประมงไทยอันเน่ืองมำจำกกรอบทำงกฎหมำยท่ีไม ่
เพียงพอ กำรตรวจสอบที่หย่อนยำน และระบบกำรติดตำมควบคุม  
เฝ้ำระวังและบังคับใช้ท่ีอ่อนแอโดยรัฐชำยฝั ่ง (coastal state)  
รัฐเจ้ำของธง (flag state) และรัฐเจ้ำของท่ำเรือ (port state)  
แต ่กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนยังมีแรงผลักดันจำกป ัจจัยอื่นๆ  
ด้วยอุตสำหกรรมประมงของไทยน้ันต้องพึ่งพำแรงงำนไร้ฝีมือ 
อันเป็นผลมำจำกควำมล้มเหลวของกำรลงทุนในด้ำนเทคโนโลย ี
เพื่อเพิ่มผลิตภำพของแรงงำนและกำรท่ีมีแรงงำนข้ำมชำติรำคำถูก 
อย่ำงมำกมำยจำกประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจท่ี 
ต�่ำกว่ำโดยเปรียบเทียบ 59/60  ในขณะที่ผู้ประกอบกำรเรือประมงเอง 
ต้องเผชิญกับปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง ข้อมูลจำก 
สมำคมกำรประมงแห่งประเทศไทย (NFAT) ระบุว่ำ กำรขำดแคลน 
แรงงำนสูงถึง 50,000 คน 61 ผนวกกับแรงกดดันทำงเศรษฐกิจท่ี 
มำจำกควำมเส่ือมโทรมของทรัพยำกรทำงทะเลในเขตเศรษฐกิจ
จ�ำเพำะของประเทศไทย ปัจจยัเหล่ำนีน้�ำไปสู่กำรเพิม่ขึน้ของกำรกระท�ำ 
ทำรุณต่อแรงงำน แรงงำนบังคับ แรงงำนติดหนี้ และกำรค้ำมนุษย์ใน
อุตสำหกรรมประมงของไทย 62 แรงงำนชำยและเด็กชำยที่ผ่ำนกระบวน 
กำรค้ำมนุษย์ไปยังอินโดนีเซียเพื่อท�ำงำนบนเรือประมงไทยนอกน่ำน
น�้ำโดยทั่วไปเป็นแรงงำนข้ำมชำติจำกสหภำพเมียนมำร์ กัมพูชำ ลำว  
หรือในเขตชนบทโดยเฉพำะทำงภำคอีสำนของไทย แรงงำนผู้ตกเป็น 
เหยื่อน้ีส ่วนมำกจะถูกดักโดยนำยหน้ำท่ีบริ เวณชำยแดนหรือ 
ตำมศูนย์กลำงกำรคมนำคมที่ส�ำคัญ และถูกหลอกให้ท�ำงำนบนเรือ
ประมงด้วยค�ำสัญญำจะได้ท�ำงำนที่ดีบนฝั่ง คนที่ตกเป็นเหยื่อบำงรำย 
ถูกชักชวนจำกนำยหน้ำไปท่ีร้ำนอำหำรและคำรำโอเกะ สุดท้ำยเหย่ือ 
จะถูกวำงยำและลักพำตัว หรือเจอกับบิลค่ำอำหำร เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์และบริกำรทำงเพศท่ีสูงล่ิวท่ีพวกเขำต้องจ่ำยคืนด้วย
กำรท�ำงำนบนเรือประมง 63 ในระหว่ำงท่ีรอถูกส่งขึ้นเรือไปยังน่ำนน�้ำ 
อินโดนีเซีย ผู ้ตกเป็นเหย่ือหลำยคนถูกกักตัวในห้องหรืออยู่ใน 
กำรควบคุมของชำยฉกรรจ์ติดอำวุธ คนท่ีพยำยำมหลบหนีจะถูก
ทุบตีอย่ำงโหดเหี้ยมหรืออำจเลวร้ำยไปกว่ำนั้น

กระบวนกำรค้ำมนุษย์จะปลอมแปลงเอกสำรคือ หนังสือคนประจ�ำเรือ  
(Seamen Books) ซึ่งเป็นเอกสำรทำงกำรส�ำหรับลูกเรือประมงท่ีใช ้
เดินทำงเข้ำออกเขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะทำงทะเล 64 ในเดือนสิงหำคม 
พ.ศ. 2557 ทำงกำรไทยเข้ำจับกุมเครือข่ำยส่ิงพิมพ์ผิดกฎหมำยใน 
กรุงเทพฯ คนงำนในโรงพิมพ์ดังกล่ำวบอกว่ำในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ  
มีชำยคนหนึ่งเข้ำมำให้พิมพ์หนังสือคนประจ�ำเรือปลอม 2,000 เล่ม 
ในรำคำเพียงเล่มละ 163 บำท 65 กำรปลอมแปลงหนังสือคนประจ�ำ
เรือจะใช้ชื่อของคนที่เสียชีวิตแล้วพร้อมกับภำพถ่ำยจริงของแรงงำน
ประมง เช่น คนกัมพูชำหรือพม่ำ เพื่อสวมให้เป็นคนไทย  ยังมีควำม
ไม่ชัดเจนว่ำ เอกสำรปลอมเหล่ำน้ีและเอกสำรตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง
นั้นผ่ำนกำรตรวจสอบโดยเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรไทยได้อย่ำงไร ทั้งๆ ที่มี
ข้อก�ำหนดทำงกฎหมำยในกำรตรวจสอบลูกเรือประมงท่ีเดินทำงเข้ำ
ออกประเทศ 66

กำรใช ้ เอกสำรปลอมท�ำให ้ผู ้ ท่ีตกเป ็นเหย่ือของกำรค้ำมนุษย ์
แรงงำนบังคับและแรงงำนติดหน้ี เป็นผู้ไร้สัญชำติในทำงพฤตินัยทันที 
ท่ีพวกเขำก้ำวออกจำกเรือ 67 ใน พ.ศ. 2551 ส�ำนักข่ำวอัลจำซีรำ  
น�ำเสนอสำรคดีเรื่องรำวชำวพม่ำกว่ำพันชีวิตท่ีหลบหนีออกมำจำก 
กำรกดขี่ขูดรีด แรงงำนบนเรือประมงอวนลำกไทย และใช้ชีวิตให ้
รอดพ้นอันตรำยบนเกำะตวลของประเทศอินโดนีเซีย 68   ไต๋เรือและ 
ผู้ประกอบกำรเรือประมงมักจะทิ้งแรงงำนท่ีไม่ให้ควำมร่วมมือไว้ตำม 
เกำะต่ำงๆ ของอินโดนีเซีย บำงคนปรับตัวเข้ำกับชุมชนท้องถิ่นหรือถูก 
กักกันตัวโดยเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในท้ำยท่ีสุด หลำยคน 
หวนกลับมำท�ำงำนบนเรือประมงหรือท่ีท่ำเรือ เป็นแรงงำนรำคำถูก 
และไร้สิทธิให้กับผู้ประกอบกำรธุรกิจประมงท่ีฉ้อฉล 

© Ardiles Rante  /  Greenpeace

เรือประมงที่ด�าเนินการโดยชาวไทยจอดทอดสมอ 
ที่ฮาลอง เกาะอัมบล อินโดนีเซีย  ปี 2558 
ในช่วงที่รัฐบาลอินโดนีเซียท�าการยกเลิก 
ใบอาชญาบัตรเรือประมงต่างชาติ
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รายงานจากการสัมภาษณ์แรงงานประมง 
ที่ท�างานบนเรือประมงไทย 69

รายงานจากการสัมภาษณ์ผู ้ท่ีตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
บนเรือประมงไทย 70
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ในช่วงกลำงปี พ.ศ. 2557 รำยงำนข่ำวสืบสวนของสื่อมวลชนของ 
ไทยค้นพบว่ำมีชำยไทยหลำยร้อยคน ผู้ตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย ์
เพื่อท�ำงำนบนเรือประมงที่เกำะอัมบลของ อินโดนีเซีย 71  ในช่วงเวลำ 
ดังกล่ำว กรณีกำรค้ำมนุษย์ถูกตีแผ่ออกมำถึงรำยละเอียดของชีวิต 
นับพันของแรงงำนไทย พม่ำ กัมพูชำ และลำวบนเรือประมงไทย 
ท่ีท�ำกำรประมงในเขตทะเลโมลุกกะของอินโดนีเซีย โดยถูกบังคับใช ้
แรงงำนและท�ำงำนใช้หน้ี จำกประจักษ์พยำน ผู้ตกเป็นเหย่ือเล่ำถึง 
กำรถกูท�ำร้ำยร่ำงกำย กำรถกูทรมำนหรอืแม้กระท่ังกำรถกูฆำตกรรม  
ควำมสนใจของประชำคมนำนำชำติ เ กิดขึ้น ใน เดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2558   โดยรำยงำนข่ำวใหญ่ของส�ำนักข่ำวเอพี 72  องค์กรระหว่ำง 
ประเทศเพื่อกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน (IOM) ได้เข้ำช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อ 
กำรค้ำมนุษย์จ�ำนวนรวม 1,033 คน บนเกำะเบนจิน่ำ อัมบล และตวล
จำกเรือประมงอวนลำก และอวนลอย 189 ล�ำ ที่เคยได้รับใบอนุญำตให้ 
ท�ำกำรประมงในแถบทะเลอัลลำฟูลล่ำ (Arafura) ของอินโดนีเซีย 73/74

กำรสืบสวนของส�ำนักข่ำวเอพีติดตำมปลำท่ีจับได้ผ่ำนกำรบังคับใช้ 
แรงงำนท่ีขนลงเรือห้องเย็นขนำดใหญ่หรือเรือแม่ (reefer) ของบริษัท  
Silver Sea Line จ�ำกัด ท่ีมีฐำนในประเทศไทย ในขณะท่ีเรือ 
ท�ำกำรขนถ่ำยปลำขึ้นท่ำเรือที่จังหวัดสมุทรสำครซึ่งเป็นศูนย์กลำง 
หลักของอำหำรทะเลของไทย ส�ำนักข่ำวเอพีติดตำมกำรขนส่งปลำ 

ไปยังโรงงำนแปรรูปและห้องเย็นที่อยู่ในจังหวัด และตำมรถบรรทุก 
คันหน่ึงท่ีขนปลำไปท่ีบริษัท Niwat ซึ่งส่งปลำให้กับบริษัทในเครือของ 
ไทยยูเน่ียน ในสถำนกำรณ์ท่ีเผชิญกับกำรตรวจสอบอย่ำงละเอียด
จำกระดับนำนำชำติเรื่องห่วงโซ่อุปทำนอำหำรทะเลท่ีเก่ียวข้องกับ 
กำรกดขี่ขูดรีดแรงงำนประมง ไทยยูเน่ียนได้ประกำศหยุดท�ำธุรกิจ 
กับบริษัท Niwat ในทันที 75 อย่างไรก็ตาม ไทยยูเน่ียนไม่ได้ระบุว่า
จะหยุดการรับซื้อปลาทะเลที่ขนส่งมาขึ้นท่าเรือ โดยบริษัท Sliver 
Sea Line ถึงแม้ว่า ขนาดของการกดขี่ขูดรีดแรงงานประมงใน
อินโดนีเซียยังไม่ได้ถูกเปิดเผย และเรือแม่ (Reefer) หลายล�าท่ี 
ด�าเนินการโดยบริษัท Sliver Sea Line บริษัท Sliver Sea  
Reefer และบริษัทประมงอื่นๆ ของไทย ยังคงด�าเนินการท�าประมง
ในเขตทะเลโมลุกกะของอินโดนีเซียอยู่ต่อไป

การค้ามนุษย์และการท�าประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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เวียดนาม

ไทย

เมียนมาร์

มาเลเซีย
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ระนอง
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เกาะอมับล

แม่สอด

สมุทรสาคร
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ล�าดับขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทาน

3B. การขนถ่ายกลาง    
      ทะเลไปยังเรือแม่

6. ส่งออก
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5. โรงงานบรรจ ุ
    อาหารกระป๋อง

1. ท่าเรือสมุทรสาคร     
    ประเทศไทย

3A. ท่าเรือในอินโดนีเซีย
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มีกลุ่มบรษัิทไม่ก่ีแห่งในประเทศไทยทีผู่กขำดกำรท�ำประมงนอกน่ำนน�ำ้  
สมำคมประมงนอกน่ำนน�้ำแห่งประเทศไทยซึ่งท�ำหน้ำท่ีเป็นนำยหน้ำ 
เพื่อให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตจำกรัฐบำลต่ำงประเทศ รวมไปถึงกำรจัด 
ตำรำงเวลำกำรขนถ่ำยสินค้ำสัตว์น�้ำระหว่ำงเรือแม่และกองเรือ
ประมงนั้นมีสมำชิกทั้งหมด 30 บริษัทที่มีเรือประมงรวมกัน 462 ล�ำ 76  

เรือประมงท่ีออกจับปลำในน่ำนน�้ำต ่ำงประเทศมีท้ังในลักษณะ 
ท่ีคนไทยเป็นเจ้ำของหรือกำรร่วมทุนระหว่ำงคนไทยและคนในประเทศ 
ท่ีเรือออกไปท�ำประมง จำกกำรสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ระบุว่ำ เรือบรรทุกสินค้ำและห้องเย็น (เรือแม่) ที่ส่งเสบียงหรือ 
กำรขนส่งแรงงำนที่ผ่ำนกระบวนกำรค้ำมนุษย์ไปยังเรือประมง และน�ำ
ปลำท่ีจับได้กลับมำขึ้นท่ำในประเทศไทยน้ันเป็นของบริษัทที่มีอ�ำนำจ
และมีอิทธิพลเพียงไม่กี่บริษัท 77

บริษัท Silver Sea Line ซึ่งถูกระบุในรำยงำนข่ำวสืบสวนของส�ำนัก
ข่ำวเอพี รวมถึงบริษัทในเครืออย่ำง Silver Sea Reefer และ Dech 
Reefer นั้นมีเรือแม่หลำยล�ำ ในช่วง 18 เดือนที่ผ่ำนมำ เรือแม่อย่ำง
น้อยที่สุด 5 ล�ำ ของกลุ่มบริษัทนี้ขนส่งปลำจำกอินโดนีเซียมำที่มหำชัย  
จังหวัดสมุทรสำครอันเป็นศูนย์กลำงกำรแปรรูปอำหำรทะเล และเป็น 
ท่ีต้ังของโรงงำนปลำกระป๋องของไทยยูเน่ียน กองเรอืประมงจ�ำนวนมำก 
ใช้บริกำรเรือแม่จำกบริษัท Silver Sea Reefer ซึ่งโดยท่ัวไปแล้ว
ด�ำเนินงำนภำยใต้ชื่อ PT Pusuka Benjina Resources และ 
Mabiru Group ข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำท่ีอำวุโสของรัฐบำลอินโดนีเซีย 
ระบุว่ำบริษัทเหล่ำนี้ต้ังขึ้นมำบังหน้ำเพื่อปิดบังเจ้ำของที่แท้จริงท่ี 
เป็นคนไทย 78 กำรออกอำชญำบัตรประมงให้กับกองเรอืประมงต่ำงชำติ 
ในอินโดนีเซียเป็นกระบวนกำรคอรัปชั่นที่รุนแรง 79 บริษัท PT Pusuka  
Benjina Resources ซึ่งส�ำนักข่ำวเอพีท�ำกำรแกะรอย โดยมีแรงงำน 
ประมงมำกกว่ำ 1,400 คน ได้รับกำรช่วยเหลือโดยทำงกำร

อินโดนีเซีย ให้กำรยอมรับว่ำมีกำรจ่ำยสินบนให้กับเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
เป็นเงิน 2,700 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน  80/81

เรือ Silver Sea Line ไม่ได้เป็นเพียงเรือแม่ของบริษัท Silver Sea  
ล�ำเดียว ที่ขนปลำที่มำจำกกำรกดขี่ขูดรีดแรงงำนประมงในอินโดนีเซีย
และน�ำมำข้ึนท่ำท่ีจังหวัดสมุทรสำครเพ่ือเข้ำสู่ห่วงโซ่อุปทำนของ 
ภำคอุตสำหกรรมส่งออกอำหำรทะเลของไทย จำกกำรตรวจสอบและ
ควำมเข้มงวดของกำรท�ำประมงในเขตทะเลโมลุกกะของอินโดนีเซียท่ีมี
มำกขึ้น กลุ่มเรือประมงของบริษัท PT Pusuka Benjina Resources 
ท่ีมีแรงงำนประมงบนเรือจำกกำรค้ำมนุษย์และถูกทำรุณกรรม 
จึงได ้หลบหนี ไปยังน ่ำนน�้ำปำป ัวนิวกีนีและติดธงปำปัวนิวกินี 
อย่ำงผิดกฎหมำย พร้อมท้ังเปล่ียนชื่อและเลขทะเบียนเพื่อปกปิด 
หลักฐำนจริง 82  เรือแม่ Silver Sea 2 ที่เคยด�ำเนินกำรแถบเกำะอัมบล 
ก็ ได้ตำมไปขนถ่ำยปลำกลำงทะเลในเขตท�ำกำรประมงของปำปัว
นิวกินี (Dog Leg) ก่อนท่ีจะถูกจับโดยเจ้ำหน้ำท่ีของอินโดนีเซียต้อน
เดินเรือกลับมำในเดือน สิงหำคม 2558 83
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เรือประมงที่ด�าเนินการโดยชาวไทยจอดทอดสมอ 
ที่ฮาลอง เกาะอัมบล อินโดนีเซีย  ปี 2558 
ในช่วงที่รัฐบาลอินโดนีเซียท�าการยกเลิก 
ใบอาชญาบัตรเรือประมงต่างชาติ
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จอ โม ตู 84 (นามสมมุติ) อายุ 35 ปี มาจากย่างกุ้ง  
เขาท�างานอยู่ในโรงต้มเหล้าตอนเขาได้พบกับ โซว นาย  
ผู ้ ท่ี ชั ก ช ว น ให ้ เขาไปท�างานท่ีประเทศไทยเพราะ
รายได้ดีและพร้อมจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ให้ด้วย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 จอ โม ตู ได ้
เดินทางมาถงึเมียวดี เขตแดนไทย-พม่า และถูกพาข้าม 
ไปอ�าเภอแม่สอด ณ ท่ีน่ัน โซว นาย ได้ส่งตัวเขาไปให ้
นายหน้าอีกคนหน่ึงท่ีบอก จอ โม ต ูว่าเขาจะไปท�างานใน 
โรงงานอาหารทะเลกระป๋อง พวกเขาเดินทางเข้าป่าเป็น 
เวลา 3 วัน ผ่านไร่อ้อยในจังหวัดก�าแพงเพชร และ  
จอ โม ตู ถูกส่งต่อไปให้กับผู้หญิงไทยอีกคนหน่ึงท่ีพา 
เขาเข้าบ้านท่ีถูกอ้างว่าเป็นบ้านพักของนายต�ารวจ 
คนหน่ึง จากน้ัน จอ โม ตู อ้างว่าเขาได้ถูกน�าตัวข้ึน 
รถต�ารวจพร้อมกับคนอ่ืนๆ อีก 10 ชีวิต เดินทาง  
มุ ่งเดินไปยังศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลท่ี 
ส�าคัญของประเทศไทยในจังหวัดสมุทรสาคร

จอ โม ตู ถูกขังในห้องพักของนายหน้าในจังหวัด
สมุทรสาครเป็นเวลาร่วมเดือน ภายใต้การเฝ้าคุมของ 
ชายฉกรรจ์ 3 คน ท่ีพกอาวุธท้ังปืนและมีด ท่ีน่ีเอง 
เขารู ้ตัวว่าได้ถูกขายมาเป็นแรงงานบนเรือประมงใน
อินโดนีเชีย นายหน้าช่ือ อา นาย ได้บอกกับผู้ตกเป็น 
เหยื่อถึงสภาพการท�างานที่ดีบนเรือประมง และยังได้มี 
โอกาสลิ้มรสของบุหรี่แบรนด์นอกราคาแพงอย่าง 
มาร์โบโรอีกด้วย จอ โม ตู ไม่ยอมไป แต่การหนีออกจาก 
ห้องท่ีคุมขังก็เป็นไปไม่ได้ คนท่ีพยายามจะหลบหนีจะ
ถูกทุบตีอย่างทารุณ นายหน้าพาช่างภาพมาถ่ายรูป
พวกเขาและบอกว่าต้องน�าไปใช้ประกอบหนังสือประจ�า
คนเรือ ก่อนท่ีจะถูกส่งข้ึนเรือแม่เพ่ือเดินทางไปยังน่าน
น�้าอินโดนีเซีย อา นาย เคยบอก จอ โม ตู ว่าเขาต้อง
ท�างานใช้หนี้เพียง 4 เดือนเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้ว 
เวลาผ่านไป 10 ปี จอ โม ตู ยังคงต้องท�างานให้กับเรือ
ประมง 2 ล�า ในอินโดนีเซียโดยท่ีไม่ ได้รับค่าจ้างใดๆ  
ทั้งสิ้น

ในปี 2547 จอ โม ตู มาถึง อัมบล เพื่อท�างานบนเรือประมง 
อวนลอย ชื่อ วิจายา 29 จอ โม ตู ได้พบกับแรงงาน 
ชาวเมียนมาร์อีก 10 คน ที่ท�างานภายใต้การควบคุม 
ของนายหน้าคนละคนกับในประเทศไทย การจบัปลาทูน่า 
และปลาสายพนัธ์ุอืน่ๆบนเรอืประมง ท่ีมีแรงงานค้ามนุษย์ 
และถูกทารุณกรรมต่างๆ ต้องวางอวน ต้องจัดกลุ่ม
ปลาเพื่อแช่แข็ง และดูแลซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของเรือ  
พวกเขาท�างาน 22 ชั่วโมงต่อวัน ถือว่าเป็นวงจรการ
ท�างานท่ีโหดร้าย จอ โม ตู ถูกท�าร้ายร่างกายอย่าง
โหดร้ายโทษฐานท่ีเขาท�างานเชื่องช้าและไม่แข็งขันเม่ือ
เทียบกับแรงงานคนอื่น สุดท้ายไต้ก๋งเรือได้ท้ิงเขาไว้ท่ี
เกาะซัมลากิ ตานิมบัล ก่อนท่ีจะถูกวงจรค้ามนุษย์ซ้ือ
เขากลับไปบนเรืออวนลาก ชื่อ มาหาตัน อารุจายา 12   
อีกครั้ง

ปลายปี  2556 จอ โม ตู มีโอกาสกลับมาที่สมุทรสาคร
และพบกับไต้ก๋งเรือ มาหาตัน อารุจายา 12 ไต้ก๋งเรือ 
ไม่ได้กล่าวถึงเงินค่าจ้างของ จอ โม ตู แต่ส่งเขาข้ึน 
ตู ้ส ่งสินค้าของ มารีน วัน กลับไปยังเกาะอัมบล  
อีกครั้ง เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2558 ไต้ก๋งเรือ 
มาหาตัน อารุจายา 12 น�าเอกสารภาษาไทยฉบับหน่ึง
มาให้ จอ โม ตู เซ็นโดยไม่ ได้อธิบายถึงรายละเอียด
ของข้อความในเอกสาร บอกเพียงว่า จอ โม ตู ต้อง
เซ็นเอกสารน้ีเพื่อท่ีจะได้รับเงินค่าจ้างของเขาในช่วงปีท่ี 
แล้ว ซึ่งเป็นจ�านวนเงินทั้งหมด 1,300 เหรียญสหรัฐฯ  
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จอ โม ตู ยอมเซ็นเอกสาร 
นั้นโดยไม่เฉลียวใจว่า เอกสารได้เขียนชัดเจนว่า เขาได้ 
รบัเงนิค่าจ้างไปเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว และไม่เคยถกูท�าร้าย 
หรือทารุณกรรมใดๆ ในขณะท่ีท�างานอยู่บนเรือ
รวมถึงไม่ได้ตกเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์หรือบังคับ
ใช้แรงงานแต่อย่างใด ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558   
จอ โม ตู ยังคงไม่ได้รับเงินค่าจ้างส�าหรับช่วงเวลา 7 ปี 
8 เดือน ที่เขาท�างานบนเรือมาหาตัน อารุจายา 12

บทสัมภาษณ์เหย่ือของการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงาน 
การสัมภาษณ์ลูกเรือบนเกาะอมับล (Ambon) ของอนิโดนีเซยีโดยกรีนพซี  
เม่ือเดอืนกันยายน  2558  ได้เน้นไปท่ีเรือแม่ของ Sliver Sea  
ช่ือ Marine One ซ่ึงบรรทกุและขนส่งปลาทูน่าและปลาทะเลอืน่ๆ ทีจ่บัได้ 
ผ่านการค้ามนษุย์และการบังคับใช้แรงงานให้กับศนูย์กลางการส่งออก
อาหารทะเลแปรรูปของไทย 

เรื่องราวของ จอ โม ตู
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เราเคยพบกับเจ้าหน้าที่ของอินโดนิเซียบนเรือ พวกเขาแค่เข้ามาใกล้เรือและพูดคุยกับ
กัปตันทางวิทยุ ถามแค่ว่าใครคือหัวหน้างาน บริษัทไหนเป็นเจ้าของเรือ หลังจากนั้น 
พวกเขาก็กลับไป คนจากส�านักงานของบริษัทได้โทรมาคุยกับกัปตันว่าเขาได้จ่ายเงิน
จ�านวนหนึ่งให้เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากน้ันก็ไม่เคยมีเจ้าหน้าท่ีมายุ่งกับเราอีกเลย 
และเราก็สามารถหาปลาจากที่ไหนก็ได้ในทะเล”

ตอนท่ีท�างานอยู่บนเรือ วิจายา 29 ผมโดนทุบตีอย่างโหดร้ายเพราะร่างกายผมไม ่
แข็งแรงและว่องไวพอที่จะท�างานให้เสร็จ นี่คือเหตุผลท่ีผมถูกทุบตีบนเรือนี้

4 – 5  วัน ก่อนที่เรือแม่จะออก ฉันและเพื่อนๆอีก 6 คน ที่ยังคงอยู่บนเรือประมง พยายาม
ที่จะหลบหนีแต่เราท�าไม่ส�าเร็จ พวกเขาต่อยและท�าร้ายร่างกายเราและก็ไม่ได้อนุญาตให้กิน
อะไรเลยหลังจากนั้น”

“นายหน้าเรียกพวกเราว่า “ลูกฟุตบอล” หมายความว่า เราอยู่ภายใต้เท้าของพวกเขา  
เขาสามารถเตะเราไปได้ทุกที่ เพราะเราไม่มีความสามารถที่จะไปไหนได้ด้วยตัวเอง

– จอ โม ตูเหย่ือของการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงาน
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“พวกเราไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้อง มีผู้ชายคนหนึ่งพยายามหนีแต่ก็ถูกจับได้และ
ถูกทุบตี อีกคนถูกเฆี่ยนตีและท�าร้ายขั้นรุนแรงจนขาหัก พวกเรามีกันอยู่ 13 คน หลังจาก
เห็นผู้ชายคนนั้นถูกท�าร้ายจนขาหัก พวกเราก็ไม่กล้าหนีอีกเลย

พวกที่ถูกเฆี่ยนตีตอนอยู่ที่สมุทรสาครถูกส่งตัวขึ้นเรือ เมื่อเรือถึงท่าที่เกาะอัมบลพวกเขา 
พยายามหลบหนีอีกครั้ง แต่ก็ถูกไต้ก๋งเรือจับได้ ซึ่งไต้ก๋งเรือได้รับความช่วยเหลือจาก
ต�ารวจ พวกเขาถูกจับเข้าคุก ผมไม่รู้ว่าพวกเขาถูกเนรเทศออกนอกประเทศหรือเปล่า

เวลาที่ฝนตกคือช่วงเวลาที่เราได้อาบน�้าท�าความสะอาดร่างกาย 

เราได้รับการปฏิบัติที่แย่มาก ๆ ผมผิดหวังจริง ๆ พวกเขาให้พวกเรากินข้าวแต่ละมื้อน้อย
นิดเดียว พวกเขาชอบตะคอกและสบถใส่เรา พวกเขาเร่งให้เราท�างานแม้เวลาที่เราก�าลังกิน
อยู่ เราไม่เคยได้กินอิ่มเลย ชีวิตบนเรือประมงของพวกเรามันทรมานมากจริงๆ” 

ถ้าฉันสามารถด�าเนินการตามกฎหมายกับไต้ก๋งเรือได้ฉันอยากท่ีจะเผชิญหน้ากับเขา
โดยตรงในศาล

– มิน มิน เตย์ เหย่ือการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงาน
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มิน มิน เตย์ 85 (นามสมมุติ) ถูกน�าตัวมาที่สมุทรสาครหลังจาก 
ได้ผ่านขบวนการนายหน้าลูกโซ่ถึง 7 ครั้ง ในเมียวดี ทวาย 
กาญจนบุรีและสมุทรสาคร ในขณะที่เดินทางถึงเมียวดี นายหน้า 
บอกเขาว่าเขาจะได้มาท�างานเป็นคนก่อสร้างในกรงุเทพฯ แต่เมือ่ 
มาถึงสมุทรสาคร เขากลับถูกจับขังอยู่ในห้องของท่าเรือร่วมกับ
ผู้ร่วมชะตากรรมอีก 13 คน และถูกควบคุมโดยพวกนายหน้า 
ค้ามนุษย์ บางคนปรกึษากันถงึหนทางท่ีจะหลบหนี บ้างก็พยายาม 
ท่ีจะหนีแต่ก็ไม่ส�าเรจ็ แต่มาตรการเฆีย่นตขีองพวกนายหน้าท�าให้ 
แผนการหลบหนีน้ันเงียบลง  หลังจากการถูกคุมขังนานถึงหน่ึง
อาทิตย์ พวกเขาได้ถูกส่งตัวลงเรือไปยังอินโดนีเซีย 

มิน มิน เตย์ ต้องท�างาน  20 ชั่วโมง ต่อวัน บนเรืออวนติดตา  
อะลูมินา พูสากา 718 ซึ่งจับแต่ปลาทูน่าและฉลาม เป็นเวลาถึง  
15 เดือน เรือประมงน้ีจับฉลามท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่  

แต่จะท้ิงพวกปลาทูน่าขนาดเล็กและส่งกลับคืนท่ีท่าเรือของ
เกาะอัมบน ทุกๆ 3 เดือน ลูกเรือก็จะถ่ายของท่ีได้จากเรือไปส่ง
ขึ้นเรือแม่ชื่อ มารีนวัน 

ในช่วงเวลา 15 เดือน ท่ี มิน มิน เตย์ ท�างานบนเรืออะลูมินา  
พูสากา 718 เขาไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ไต้ก๋งเรือได้ตกลงกับเขา 
ไว้ในจ�านวน 252 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2558 ไต้ก๋งเรือให้มิน มิน เตย์ เซ็นเอกสารภาษาไทย ซ่ึงเขา
ไม่เข้าใจ และไม่ได้รับค�าอธิบายถึงรายละเอียดในเอกสารน้ัน  
เขาบอกมิน มิน เตย์ว่าเขาจะถูกส่งกลับบ้านโดยเครื่องบินและ
ได้รับเงินค่าจ้าง 1,489 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณร้อยละ 
40 ของจ�านวนเงินเดือนที่ไต้ก๋งเรืออะลูมินา พูสากา 718 เคยให้
สัญญากับเขาไว้

เรื่องราวของ มิน มิน เตย์

© Ardiles Rante  /  Greenpeace

เรือประมงต่างชาติจอดทอดสมอที่เกาะอัมบล 
อินโดนีเซีย ในปี 2558 ในช่วงที่รัฐบาลอินโดนีเซีย
ท�าการยกเลิกใบอาชญาบัตรเรือประมงต่างชาติ
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ไทยยูเน่ียนต้องพิสูจน์ว ่ำได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจและ 
แนวปฏิบัติด้ำนแรงงำนในห่วงโซ่อุปทำนของตน 86/87 ปลำยเดือน
กันยำยน 2558 บริษัทได้ประกำศจรรยำบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ
ด้ำนแรงงำนฉบับใหม่เพื่อปรับปรุงและน�ำมำแทนฉบับเดิมท่ีใช้มำต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2556 88/89 ถึงแม้ว่ำแนวปฏิบัติฉบับใหม่นี้จะมีผลผูกพันกับ 
ผู้จัดหำปลำทูน่ำทั้งหมด แต่ไม่ได้มุ่งเน้นห่วงโซ่อุปทำนท่ีขยำยกว้ำง 
ออกไปของไทยยเูน่ียนและไม่ได้ระบโุดยตรงถงึกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
บนเรือประมงท่ีจัดหำปลำทูน่ำและสินค้ำสัตว์น�้ำให้กับไทยยูเน่ียน  
แนวปฏิบัติว ่ำด้วยเรือประมงเรือประมงแบบใหม่น ่ำจะได้เริ่มใช ้ 
ช่วงปลำยปี 2558 90

ไทยยูเน่ียนเน้นว่ำจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ใหม่น้ีเป็น
เพียงหน่ึงในหลำยๆ มำตรกำรแก้ปัญหำของกำรค้ำมนุษย์และปัญหำ
แรงงำนอื่นๆ ผู้เล่นหลักเป็นสมำชิกของแนวร่วมคณะท�ำงำนเฉพำะกิจ
ของภำคธุรกิจและองค์กร พัฒนำเอกชน (NGO) ที่ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
ห่วงโซ่อุปทำนอำหำรกุ้งอย่ำงครอบคลุม แม้ว่ำกำรตรวจสอบน้ี  
จะรวมไปถึงของเหลือใช้จำกกระบวนกำแปรรูปปลำทูน่ำ  (ชิ้นส่วนเหลือ 
และก้ำงปลำ) ไปจนถึงโรงงำนอำหำรกุ้ง จนถึงปัจจุบัน ไทยยูเนี่ยน 
ยังล ้มเหลวท่ีให ้ค�ำม่ันที่จะเน ้นควำมเส่ียงของกำรละเมิดสิทธ ิ
มนุษยชนในห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมปลำทูน่ำ ควำมพยำยำมที่จะ 
ตรวจสอบย้อนกลับ กำรระบุและแก้ปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 
ห่วงโซ่อุปทำนของไทยยูเน่ียนน้ันมีขอบเขตในระดับโลก ไทยยูเน่ียน 
อ้ำงว่ำน้อยกว่ำร้อยละ 4 ของอำหำรทะเลมำจำกเรือประมงไทย  
แต่ประจักษ์พยำนที่รวบรวมโดยกรีนพีซ ชี้ให้เห็นว่ำกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนนั้นเกิดขึ้นอย่ำงแพร่หลำยในกองเรือประมงปลำทูน่ำใน
มหำสมุทรแปซิฟิก

ในเดือนกันยำยน 2558 ไทยยูเนี่ยนรับรองนโยบำยใหม่ว่ำด้วย 
กำรขนถ่ำยปลำและสินค้ำสัตว์น�้ำในทะเลท่ีดูเหมือนจะตอบรับต่อ 
รำยงำนกำรสืบสวนของส�ำนักข ่ำวเอพีและกำรเป ิดโปงของ 
นิวยอร์คไทม์ถึงเรื่องรำวกำรค้ำมนุษย์และกำรบังคับใช้แรงงำน 
พร้อมระบุชื่อบริษัทในเครือไทยยูเนี่ยนคือบริษัท สงขลำ แคนนิ่ง จ�ำกัด  
กำรปฏิบัติกำรขนถ่ำยปลำและสินค้ำสัตว์น�้ำกลำงทะเลไม่เพียงแต่ 

ท�ำให้เกิดกำรฟอกปลำท่ีจับโดยกำรประมงแบบผิดกฎหมำย แต่ยัง 
เพิ่มควำมเส่ียงของกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยให้เรือประมงอยู ่
กลำงทะเลอย่ำงไม่มีก�ำหนด ซึ่งเอื้อให้ผู้ประกอบกำรท่ีไร้ศีลธรรม 
กระท�ำทำรุณกรรมกับแรงงำนประมงซึ่งตกอยู่ในวงจรอุบำทว์ของ 
กำรกดขีข่ดูรดี อย่ำงไรก็ตำม นโยบำยใหม่ของไทยยเูน่ียนระบวุ่ำบรษัิท  
“ได้หยุดซื้อสินค้ำสัตว์น�้ำท้ังหมดจำกเรือแม่และเรือท่ีใช้ขนถ่ำยปลำ 
ในน่ำนน�้ำของไทย” แต่นโยบำยนี้ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ำ ผูจ้ดัหำปลำทนู่ำ 
ให้ไทยยูเนี่ยนจะต้องยุติกำรซื้อสินค้ำสัตว์น�้ำจำกเรือท่ีมีกำรขนถ่ำย
กลำงทะเล หรือค�ำม่ันต่อนโยบำยใหม่จะครอบคลุมเรือประมงที่ขน 
ปลำขึ้นท่ำเรือในไทยซึ่งปลำทูน่ำเหล่ำนั้นถูกขนถ่ำยในเขตทะเลหลวง
หรือในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะของไทย หรือของประเทศอื่นแต่อย่ำงใด

ไทยยูเนี่ยนควรรับประกันว่ำควำมต้องกำรอย่ำงไม่ส้ินสุดท่ีจะได ้
ปลำรำคำถูกในปริมำณมำกๆ ไม่อำจแลกด้วยต้นทุนทำงสิ่งแวดล้อม 
และควำมเป็นธรรมทำงสังคม บรษิทัต้องท�ำงำนกับคูค้่ำท่ีจดัหำวตัถดุบิ 
ปลำทูน่ำทัง้ในอดตีและในปัจจบัุน เพือ่รบัรองว่ำแรงงำนประมงนับร้อย 
ที่ติดค้ำงอยู่บนเกำะในอินโดนีเซียและอีกกว่ำพันชีวิตที่ยังประเมินไม่ได้  
จะไม่ถูกทอดทิ้งหรือขำดควำมช่วยเหลือตำมท่ีควรจะได้รับ แรงงำน 
ประมงควรถูกส่งกลับประเทศและฟื้นฟูพวกเขำให้กลับไปใช้ชีวิต 
ในภูมิล�ำเนำเดมิ แรงงำนประมงอกีหลำยคนต้องได้รบักำรชดเชยจำก 
กำรถูกละเมิดสิทธิท่ีท�ำให้พวกเขำต้องประสบควำมทุกข์ยำก เมื่อ 
รฐับำลอินโดนีเชียท�ำกำรประกำศยกเลิกกำรห้ำมเรือประมงต่ำงชำติ 
เข้ำมำท�ำประมงในน่ำนน�้ำของตนและไม่มีกำรต่ออำยุใบอนุญำต 
เรือประมง ไทยยูเนี่ยนจะต้องรับประกันว่ำปลำทูน่ำนั้นมำจำกกำรท�ำ
ประมงที่ถูกกฎหมำย

บทสรุป
03
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ภาพถ่าย  จอ โม ตู จากเมียนมาร์กับเรือแม่ (reefer) ชื่อ 
มารีน วัน ที่ใช้พาเขากลับมาที่อินโดนีเซีย
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ในฐานะท่ีเป็นอตุสาหกรรมปลาทูน่ารายใหญ่ของโลก ไทยยูเนีย่นต้อง
จัดการปัญหาการละเมิดสิทธแิรงงานและยุติการประมงท�าลายล้าง  
และไม่ย่ังยืนในห่วงโซ่อปุทานของตนในทันที พร้อมไปกบัการขับเคล่ือน
การเปล่ียนแปลงในอตุสาหกรรมปลาทูน่าไปสู่การปฎิบติัตามมาตรการ
ทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 

04

กรีนพีซเรียกร้องให้ไทยยูเนี่ยนเป็นผู้น�ำในกำรเปลี่ยนแปลงอุตสำหกรรมปลำทูน่ำโดยลงมือด�ำเนินกำรแทนที่จะออกเพียง
แถลงกำรณ์เชิงนโยบำย ไทยยูเนี่ยนจะต้องแสดงให้เห็นถึงแผนกำรท�ำงำนที่เป็นรูปธรรม มีกรอบเวลำที่ชัดเจนในกำรบรรลุถึง
พันธกิจด้ำนควำมยั่งยืนของตนที่ตั้งเอำไว้ตลอดห่วงโซ่อุปทำน ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำในเรื่องนี้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

04

เอกสารข้อเรียกร้องของกรีนพีซถึงไทยยูเนี่ยนฉบับเต็ม  
สามารถดูได้ที่ www.greenpeace.or.th/oceans/Greenpeace-Tuna-Markets-Asks.pdf

ข้อเสนอแนะ
04

1. ให้ค�ำมั่นสัญญำที่จะจัดหำปลำทูน่ำที่ไม่ 
เกี่ยวข้องหรือไม่มีที่มำจำกกำรบังคับใช้แรงงงำน  
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และสำมำรถให ้
หน่วยงำนที่สำมสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบได้ 

2. ให้ค�ำมั่นสัญญำในกำรยกเลิกกำรขนถ่ำย 
ปลำทูน่ำและสินค้ำสัตว์น�้ำกลำงทะเล 

3. หยุดกำรใช้ปลำทูน่ำและสินค้ำสัตว์น�้ำที่ได้มำจำก 
กำรท�ำประมงแบบท�ำลำยล้ำงและกำรใช้เบ็ดรำว  
ซึ่งท�ำให้สัตว์น�้ำพลอยได้เช่น ฉลำมซึ่งเป็นสัตว์น�้ำประจ�ำถิ่น 
ที่มีควำมเสี่ยงสูงในกำรถูกจับติดมำโดยไม่ได้ตั้งใจ 

4. หยุดกำรท�ำประมงปลำทูน่ำที่ใช้อวนล้อมร่วมกับ 
เครื่องมือล่อปลำ (FADs)
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ปลาทูน่าที่มาจากการประมงแบบเบ็ดตวัด 
ที่เกาะอัมบล อินโดนีเซีย วิธิการประมงที่ม ี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางทะเลน้อยกว่า 
และสร้างผลประโยชน์โดยตรงให้กับชุมชน 
นั้นเกิดขึ้นแล้ว
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