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ในแต่ละปี เต่าทะเล 300,000 ตัว 
นกทะเลราว 160,000 ตัว  
และฉลามหลายล้านตัวต้อง
จบชวีติลงจากการประมงเบด็ราว1

ในมหาสมุทรแปซิฟิก 
ตะวันตกตอนกลาง  
มีปลาทูน่าตาโตหลงเหลืออยู ่
เพียงร้อยละ 16 2  

กระทรวงการต่างประเทศ 
สหรัฐอเมริการายงานว่า 
มีการปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ต่อแรงงานบนเรือประมง 
ใน 50 ประเทศ รวมถึง
ประเทศไทย 3

ไตร่ตรอง 
ก่อนเลือกผลิตภัณฑ์
ทูน่ากระป๋อง
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กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้1  

กำรจับสัตว์น�้ำพลอยได้ (bycatch) ไม่ว่ำจะเป็นฉลำม 
เต่ำ และปลำทูน่ำวัยอ่อนท่ีติดเข้ำมำในอวนจำกกำรท�ำ
ประมงประเภทนี้ และถูกโยนคืนกลับไปในทะเลในสภำพ
ที่ตำยแล้วหรือก�ำลังจะตำย เป็นปัญหำที่ยังคงเกิดขึ้น
และรอกำรเปิดเผยต่อไป กำรน�ำสัตว์น�้ำที่จับได้จ�ำนวน
มำกไปทิ้งในทะเลส่งผลคกุคำมต่อระบบนเิวศทำงทะเล 
รวมทัง้ควำมมั่นคงด้ำนอำหำรระดับโลก กำรประมง
ผิดกฎหมำย ไม่มีกำรรำยงำนและขำดกำรควบคุม 

(Illegal, Unreported, and Unregulated  fishing) 
ในอุตสำหกรรมทูน่ำ เกิดขึ้นอย่ำงแพร่หลำย โดยเฉพำะ
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เลวร้ำยกว่ำนัน้ 
กำรละเมิดสิทธมินุษยชนร้ำยแรง มักเชือ่มโยงกับกำรท�ำ
ประมงปลำทูน่ำที่ผิดกฎหมำย แต่มันไม่ควรเป็นเช่นนี้ 
อุตสำหกรรมปลำทนู่ำสำมำรถใช้โอกำสน้ีเป็นส่วนหนึง่ของ
กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ แทนที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของปัญหำ

ปลาทนู่าเป็นหนึง่ในพนัธ์ุปลาซึง่เป็นทีน่ยิมและมมีลูค่าทางเศรษฐกจิมากสุดในโลก 
แต่ความต้องการบริโภคในระดับโลกเช่นนี้ตามมาด้วยต้นทุน มหาสมุทรของเรา
ยังคงเผชิญกับปัญหาการท�าประมงเกินขนาด การประมงแบบท�าลายล้าง  
และการประมงผิดกฎหมาย 

บทน�า
01

ปลาทูน่าครีบเหลือง

ใช้ระยะเวลา 2 ปี

ในการเจริญเติบโต

ให้มีขนาด 1 เมตร 



2  

อุตสำหกรรมทูน่ำขนำดใหญ่หลำยแห่งตั้งอยู่ในภูมิภำค
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ และบรษิทัระดบัโลกหลำยแห่ง
เหล่ำนีอ้ยูท่ีป่ระเทศไทย กรนีพซีท�ำกำรประเมินกำร
ด�ำเนนิงำนของบรษิทับำงแห่งเหล่ำนี้ในแง่กำรส่งออก 
โดยมีกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งไปยังประเทศ
ต่ำงๆ ที่มีอัตรำกำรบริโภคปลำทูน่ำค่อนข้ำงสูง (เช่น 
สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร) และให้ข้อมูลผู้บริโภค
เกี่ยวกับควำมยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำกระป๋องที่
มีวำงขำยในซูเปอร์มำร์เก็ตในประเทศเหล่ำนั้น อย่ำงไร
ก็ดี ประชำชนในภูมิภำคซึ่งเป็นแหล่งประมงปลำทูน่ำ
ขนำดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กลับมีข้อมูลน้อย
มำกถึงทำงเลือกในกำรซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�ำหน่ำยใน
ประเทศ  

ผูบ้ริโภคในประเทศไทยมบีทบำทส�ำคญัในกำรอนรุกัษ์
ทรัพยำกรปลำทูน่ำเพื่อประโยชน์ของคนในรุ่นต่อไป 
ตลำดผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำกระป๋องในไทยมีมูลค่ำ 700 
ล้ำนบำท กรีนพีซท�ำหน้ำที่ให้ข้อมูลกับผู้บริโภคชำวไทย
เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของผู้ผลิตปลำทูน่ำกระป๋อง
แต่ละแบรนด์ที่มีวำงจ�ำหน่ำยในร้ำนช�ำในประเทศ และ
ได้จัดอนัดบัแบรนด์สนิค้ำเหล่ำนี ้โดยใช้หลกัเกณฑ์ทัง้ใน
ด้ำนการตรวจสอบย้อนกลับ ความยั่งยืน และความ
เป็นธรรม กำรได้มำซึ่งกำรจัดอันดับที่ดี อุตสำหกรรม
ทูน่ำควรรับประกันให้มีกำรตรวจสอบได้ถึงแหล่ง
ที่มำของปลำทูน่ำ ตั้งแต่เรือประมงไปจนถึงกำรวำง
จ�ำหน่ำยในชั้นวำงสินค้ำ เพื่อท�ำให้มั่นใจว่ำปลำทูน่ำ
มำจำกแหล่งที่มีประชำกรจ�ำนวนมำกพอ และมีกำรท�ำ
ประมงปลำทูน่ำอย่ำงรับผิดชอบ รวมทั้งมีมำตรฐำน
ที่เข้มแข็งทั้งด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน นอกจำก
นี้ บริษัทอุตสำหกรรมทูน่ำยังควรใช้ผู้ตรวจสอบที่เป็น
บุคคลที่สำมและเป็นอิสระที่เข้ำมำตรวจสอบกำรด�ำเนิน
งำนว่ำมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่ประกำศไวต้ลอด

วงจรกำรผลิตหรือไม่ หลักเกณฑ์ที่เราใช้ในการจัด
อันดับความยัง่ยนืประกอบด้วยแนวคดิ 3 ประการหลกั 
ทีจ่ะปรากฎในรายงาน ดังรายละเอียดด้านล่าง

การตรวจสอบย้อนกลับ: บริษัทอุตสำหกรรมทูน่ำ
ควรสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับไปในห่วงโซ่อุปทำน
ของปลำทูน่ำ และทรำบอย่ำงชัดเจนว่ำมีกำรจับมำ 
จำกที่ไหนและอย่ำงไร เพื่อรับประกันว่ำมีกำรปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ กำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบหรือไม่ 

ความยั่งยืน: เจตจ�ำนงที่จะวำงจ�ำหน่ำยปลำทูน่ำที่
ยั่งยืนและเป็นธรรม โดยมีกำรก�ำหนดนโยบำย กำร
จัดหำแหล่งวัตถุดิบอย่ำงชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้น�ำ
ปลำทูน่ำสำยพันธุ์ที่เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ ปลำทูน่ำ
ที่มำจำกกำรประมงที่ท�ำลำยล้ำง และมำจำกบริษัท
ที่ขำดควำมรับผิดชอบด้ำนสังคม มำใช้ในกำรผลิต
สินค้ำ

ความเป็นธรรม: บริษัทอุตสำหกรรมทูน่ำควรทรำบ
ว่ำใครเป็นผู้จับปลำทูน่ำให้ตน และมีกำรปฏิบัติอย่ำงไร 
ทั้งยังควรมีเจตจ�ำนงที่จะดูแลสวัสดิภำพของคนงำน
ตลอดห่วงโซ่อุปทำน และควรท�ำงำนอย่ำงเต็มที่เพื่อต่อ
ต้ำนกำรบังคับใช้แรงงำนและกำรค้ำมนุษย์

กรนีพซีได้ส่งแบบส�ำรวจไปยงัผูผ้ลิตปลำทนู่ำกระป๋อง
รำยใหญ่หลำยแห่ง ซึ่งวำงจ�ำหน่ำยปลำทูน่ำกระป๋อง 
ในประเทศไทย นอกจำกกำรส�ำรวจเหล่ำนี ้กรีนพซีได้
ท�ำกำรวจิยัเพ่ิมเตมิเก่ียวกบันโยบำยและกำรปฏบัิติของ
บรษิทัเหล่ำนี ้เพื่อให้ได้ข้อมูลมำกสุดเท่ำที่จะท�ำได้ 

ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องที่วางจ�าหน่ายในไทย
เป็นอย่างไรบ้าง? สามารถดูได้ที่หน้า 5 

หากต้องการทราบข้อมลูเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ของเรา? 
สามารถดูได้ในหน้าถัดไป

ผู้บริโภคชาวไทยมีบทบาท

ส�าคัญในการอนุรักษ์

ทรัพยากรปลาทูน่าเพื่อ

ประโยชน์ของคนรุ่นต่อไป

ตลาดผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า

กระป๋องในประเทศไทยมี

มูลค่าถึง 700 ล้านบาท
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กรีนพีซส่งแบบส�ารวจอย่างละเอียดไปยังผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายปลาทูน่ากระป๋อง 
14 แบรนด์ตามที่ปรากฏในรายงาน และมีการตอบรับที่ดี สองในสามของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการตอบแบบสอบถาม ส�าหรับผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายที่ไม่ส่ง
แบบสอบถามกลบั ท�าให้เกดิปัญหาเนือ่งจากเราไม่สามารถให้คะแนนได้ อย่างไรกด็ี  
กรีนพีซขอชื่นชมบริษัทผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องที ่
เข้าร่วมการส�ารวจเพื่อจัดอันดับในครั้งนี้ และเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ม ี
การปรับปรุงนโยบายในการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อน�าไปสู่การจัดหาวัตถุดิบ
อย่างยั่งยืนในปีต่อไป กรีนพีซใช้หลักเกณฑ์ 7 ประการในการจัดอันดับดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การจัดอันดับ
02
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การตรวจสอบย้อนกลับ

สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับที่มำ
ของปลำทูน่ำตั้งแต่ในทะเลจนเข้ำสู่
กระป๋องและกำรวำงจ�ำหน่ำยใน 
ชั้นวำงหรือไม่? 
 
มีกำรตรวจสอบเพื่อรับประกันว่ำ

ข้อมูลถูกต้องหรือไม่?

การขับเคลือ่นให้เกิดการเปลีย่นแปลง   

แสดงให้เห็นว่ำทำงบริษัทสนับสนุน
หรือลงทุนในกำรพัฒนำกำรประมง 
ที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมำกขึ้นหรือไม่  
ทำงบริษัทหลีกเลี่ยงกำรจัดหำ
แหล่งวัตถุดิบจำกบริเวณที่เสนอ
และประกำศให้เป็นเขตปกป้องระบบ
นิเวศวิทยำทำงทะเลหรือไม่?  
ทำงบริษัทมีบทบำทส�ำคัญในกำร 
ยกระดับอุตสำหกรรมทูน่ำ ลดผล 
กระทบ และแก้ปัญหำท้ำทำยที่เกิดขึ้น

กับมหำสมุทรของเรำหรือไม่? 

ความโปร่งใสและข้อมูลเพือ่ผู้บรโิภค   

โปร่งใสและสนบัสนนุให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจ
อย่ำงมีควำมรู้หรือไม่ มีกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวกให้ผู้บริโภคทรำบข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้ำในกระป๋องหรือไม่?  
ผู้บริโภคสำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้สะดวกหรือไม่? 
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07
นโยบายการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ

แสดงถึงเจตจ�ำนงของบริษัทและกำร
ปฏิบัติให้เกิดควำมยั่งยืน ทำงบรษิทั
มนีโยบำยทีเ่ขียนเป็นลำยลกัษณ์
อักษรเกี่ยวกับควำมยั่งยืนและ 
ควำมเป็นธรรม โดยมีกำรก�ำหนด
หลักเกณฑ์กำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบ
เพื่อผลิตปลำทูน่ำกระป๋องที่ชัดเจน
หรือไม่? ทำงบริษัทจัดหำแหล่ง
วัตถุดิบจำกผู้จัดหำที่จับสัตว์น�้ำใกล้
สูญพันธุ์หรือเสี่ยงจะสูญพันธุ์ หรือ
จำกบริเวณที่ทรำบกันว่ำมีกำรท�ำ
ประมงเกินขนำดหรือไม่? ทำงบริษัท
มุ่งท�ำงำนตำมเป้ำหมำยในกรอบ
เวลำและหลีกเลี่ยงวิธีท�ำประมงแบบ
ไม่เลือกเป้ำหมำยหรือท�ำลำยล้ำง
หรือไม่? 

ความยั่งยืน

เป็นกำรพิจำรณำทั้งสถำนภำพของ
สำยพันธุ์ปลำทูน่ำที่จับ และวิธีกำรจับ

จ�านวนประชากรของสายพันธุ์
ปลาทูน่า
ปลำทูน่ำเหล่ำนี้มำจำกกลุ่มประชำกร
ปลำทูน่ำที่จ�ำนวนมำกพอ และไม่มี
กำรท�ำประมงเกินขนำด หรือไม่ได้
มีกำรท�ำประมงจนเกินกว่ำควำม
สำมำรถที่จะฟื้นฟูตัวเองหรือไม่?

วิธีการท�าประมงที่ใช ้  

ในกำรท�ำประมงปลำทูน่ำมีกำร 
หลีกเลี่ยงกำรจับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
อย่ำงเช่น ฉลำมและเต่ำ รวมทั้งปลำ
ทูน่ำวัยอ่อน  ด้วยกำรใช้เครื่องมือ 
ท�ำประมงทยีัง่ยนื เช่น เบด็ตวดัหรอืไม่?   
หรือเป็นวิธีท�ำประมงแบบไม่เลือก 
เป้ำหมำย อย่ำงเช่น กำรประมงเบด็รำว
ในทะเลหลวง กำรใช้อวนล้อมร่วมกับ
เครื่องมือล่อปลำ (FADs) หรือไม่?

ความถูกต้องตามกฎหมาย

เกี่ยวข้องกับกำรประมงผิดกฎหมำย 
ไม่มีกำรรำยงำน และขำดกำรควบคุม 
(IUU) เป็นกำรตรวจสอบทำงบริษัท
รับประกันว่ำจะไม่มีกำรน�ำปลำที่จับ
ด้วยกำรประมงผิดกฎหมำย ไม่มีกำร
รำยงำนและขำดกำรควบคมุเข้ำสูห่่วงโซ่ 
อปุทำนของตน นอกจำกนัน้ ทำงบรษิทั
อนุญำตให้มีกำรขนถ่ำยสนิค้ำกลำง
ทะเลหรอืไม่ (เพรำะเสีย่งทีจ่ะมกีำรน�ำ
อำหำรทะเลทีจ่บัอย่ำงถกูกฎหมำยและ
ผิดกฎหมำยมำปนกัน รวมถึงกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน) หรือมีกำรท�ำ
ธุรกิจร่วมกับบริษัทที่เคยมีประวัติถูก
ฟ้องร้องด�ำเนินคดีเนื่องจำกกำรค้ำ
และกำรท�ำประมงหรือไม่?

ความเป็นธรรม

เป็นหลกัประกนัเพือ่คุม้ครองคนงำน
และชุมชนในพื้นที่ และประกันให้มี
กำรจ่ำยคืนผลก�ำไรที่เป็นธรรมแก่
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ทำงบริษัททรำบหรือไม่ว่ำใครเป็น 
ผู้จับปลำทูน่ำให้ตน และมีกำรปฏิบัติ
อย่ำงไร? มีเจตจ�ำนงที่จะคุ้มครอง
สวสัดกิำรของคนงำนตลอดห่วงโซ่
อปุทำนหรือไม่? มีกำรท�ำงำนอย่ำง
เต็มที่เพื่อยุติกำรบังคับใช้แรงงำน
และกำรค้ำมนุษย์ในอุตสำหกรรม
อำหำรทะเลหรือไม่?



อะไรอยู่ในกระป๋อง?
จากทะเลสู่กระป๋อง: การจัดอันดับความยั่งยืน
ของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในไทย

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้5  

เป็นการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ด้วยคะแนน 1-100 (0-39 = ต�่ากว่ามาตรฐาน,  
40-69 = พอใช้, และ 70-100 = ดี)  

ใน 14 ผลิตภัณฑ์ที่เรำประเมินจำกที่มีขำยในตลำดในไทย เรำพบว่ำมี 5 ผลิตภัณฑ์ต�่ำกว่ำมำตรฐำน และอีก 9 
ผลิตภัณฑ์ได้คะแนนพอใช้ ไม่มีผลิตภัณฑ์ไดที่ได้คะแนนระดับดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ปลำทูน่ำกระป๋องและอุตสำหกรรมทูน่ำต้องท�ำงำนเพิ่มขึ้นอีกมำก

ทีซีบ ี/ บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

คิงส์คิทเช่น / บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

นอติลุส / บริษัท พัทยำฟู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด

ซีคราวน ์/ บริษัท พัทยำฟู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด

ซีเล็ค / บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ำกัด (มหำชน)

โอเชีย่นเวฟ / บรษิทั ไทยยเูนีย่น โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ�ำกดั (มหำชน)

เทสโก้ โลตัส / บริษัท พัทยำฟู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด

แอโร ่/ บริษัท พัทยำฟู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด

บรูก / บริษัท เซ้ำท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จ�ำกัด

ท็อปส ์/ บรษิทั ไทยยเูนีย่น โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ�ำกดั (มหำชน)

อะยัม / บรษิทั ไทยยเูนีย่น โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ�ำกดั (มหำชน)

บิ๊กซี / บรษิทั ไทยยเูนีย่น โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ�ำกดั (มหำชน)

โฮมเฟรช มาร์ท / บรษัิท ไทยยเูนีย่น โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ�ำกดั (มหำชน)

โรซ่า / บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด

พอใช้

พอใช ้

พอใช้

พอใช้

พอใช ้

พอใช้

พอใช้

พอใช้

พอใช้

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์/ ผู้ผลิต คะแนนโดยรวมอันดับ

1

2

3

3

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

การจดัอนัดบั ผลติภัณฑ์ปลาทนู่ากระป๋องไทย

03

ผลการส�ารวจ



6  

ตลำดปลำทูน่ำกระป๋องในไทยเป็นของบริษัทใหญ่ ๆ เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งจ�ำหน่ำยสินค้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง และ
เป็นผูร้บัจ้ำงผลิตสนิค้ำให้กับบรษิทัอ่ืน ผลติภณัฑ์ปลำทนู่ำกระป๋องซึง่ผลติจำกบริษทัเดยีวกนัอำจได้รบัคะแนนเท่ำกนั 
อย่ำงไรก็ดี ในบำงกรณีผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้อำจได้รับคะแนนแตกต่ำงกัน เน่ืองจำกมีมำตรฐำนกำรจัดหำวัตถุดิบ 
แตกต่ำงกันไป แม้ว่ำโดยหลักจะผลิตมำจำกบริษัทเดียวกันก็ตำม

จำกกำรส�ำรวจพบว่ำ ปลำทูน่ำกระป๋องทุกผลิตภัณฑ์ต่ำงได้รับคะแนนต�่ำมำกในแง่กำรให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคอย่ำง
เพียงพอ โดยส่วนใหญ่บริษัทผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยปลำทูน่ำกระป๋องในประเทศไทยไม่มีกำรให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค 
แม้กระทั่งกำรระบุว่ำเป็นปลำทูน่ำสำยพันธุ์ไหนที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต และไม่มีกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น 
ควำมยั่งยืน กรีนพีซคำดหวังว่ำในปีต่อ ๆ ไป ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้จะมีกำรปรับปรุงในด้ำนนี้มำกขึ้น ผลิตภัณฑ ์
ปลำทูน่ำกระป๋องต่อไปนี้จัดอันดับตำมอันดับของคะแนนรวม (ดีสุดไปหำแย่สุด)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ปลาทูน่ากระป๋อง

04

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนท�าอาหาร  
ผูบ้ริโภค หรือคนรักมหาสมุทร 
คุณควรจะรู้ว่าปลาทูน่า
แต่ละชนิดมีสถานะอย่างไร

ปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Albacore 

Tuna) : พบในผลิตภัณฑ์หลำยรูป
แบบตั้งแต่ กระป๋อง รมควัน และ
สด สถำนะใกล้ถูกคุกคำมเนื่องจำก
จ�ำนวนประชำกรลดลงอย่ำงรวดเร็ว
และบำงชนิดมีกำรประมงเกินขนำด

ปลาทูน่าพันธุ์ตาโต (Bigeye 

Tuna) :  นิยมน�ำมำสเต็กทูน่ำ ซูชิ
หรือซำชิมิ แต่ปลำทูน่ำตำโตขนำด
เล็กสำมำรถน�ำมำท�ำปลำกระป๋อง 
สถำนะอย่ำงเป็นทำงกำร คือ เสี่ยง
และเพิ่งเข้ำภำวะใกล้สูญพันธุ์ ด้วย
ประชำกรที่ลดลงและและบำงชนิดมี
กำรประมงเกินขนำด

 

ปลาทูน่าพันธุ์ครีบน�้าเงิน (Bluefin 
Tuna) : เป็นสัญลักษณ์ของปลำทูน่ำ
ที่มีมูลค่ำเชงิพำณชิย์สงูทีส่ดุ ปลำทูน่ำ
สำยพนัธุน์ี้มีสำมชนิด แอตแลนติก 
แปซิฟิก และเซำเทอร์น พบได้ในร้ำน
อำหำรญีปุ่น่ระดับหรูที่น�ำมำท�ำซำชิ
มิหรือซูชิ ปัจจุบันอยู่ในภำวะใกล้สูญ
พันธุ์ หำกแนวโน้มของสถำนกำรณ์
ยังเหมือนเดิม ปลำทูน่ำสำยพันธุ์นี้
อำจต้องเผชิญกับกำรสูญพันธุ์เชิง
พำณิชย์ในเขตแปซิฟิก

ปลาทูน่าพันธุ์ครีบเหลือง 

(yellowfin) : ส่วนใหญ่นิยมน�ำมำ
ท�ำสเต็กทูน่ำ ซำชิมิหรือซูชิ แต่ก็พบ
ในทูน่ำกระป๋อง สถำนะปัจจุบัน ใกล้
ภำวะคุกคำม ด้วยจ�ำนวนประชำกร
ทั้งหมดลดลงและบำงชนิดมีกำร
ประมงเกินขนำด

ปลาทนู่าพนัธุท้์องแถบ (skipjack) : 
พบได้ในทูน่ำกระป๋องและอำหำรแมว 
ส่วนใหญ่ติดฉลำก “light tuna” ซึ่ง
สำยพันธุ์นี้ยังไม่มีกำรท�ำประมงใน
อตัรำเกนิขนำด แต่หำกยังด�ำเนนิกำร 
ประมงในอตัรำขนำดนีต่้อไปกอ็ำจจะ
เกินขนำดก็ได้ บำงครั้งสำยพันธุ์
ตำโตและครีบเหลืองก็ถูกจับรวม 
ไปกับพันธุ์ท้องแถบและถูกรวมอยู่ใน
ทูน่ำกระป๋องเดียวกัน



อะไรอยู่ในกระป๋อง?
จากทะเลสู่กระป๋อง: การจัดอันดับความยั่งยืน
ของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในไทย

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้7  

No.1

ข้อมูลพื้นฐาน 
บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)  
มีสินค้ำหลักเป็นปลำทูน่ำกระป๋องร้อยละ 70 ของวัตถุดิบ 
น�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และร้อยละ 96 ของลูกค้ำเป็นลูกค้ำ
ในต่ำงประเทศ (ส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ แคนำดำ และออสเตรเลีย)4 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทนี้มีกำรวำงจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในตลำดใน
ประเทศด้วย 

ความเห็น 
TCB ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำรส�ำรวจครั้งนี้และมี
ศักยภำพที่จะปรับปรุงอย่ำงรวดเร็ว ทั้งยังเป็นผู้น�ำในกำรจัด
อันดับผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำกระป๋องที่มีวำงจ�ำหน่ำยในตลำด
ของไทย และสมควรได้รับค�ำชื่นชมส�ำหรับควำมส�ำเร็จครั้งนี้ 
อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำ TCB จะมีอันดับเหนือกว่ำคู่แข่ง แต่ก็ยังไม่ถึง
ขั้นที่เรียกได้ว่ำ “ดี” และยังมีสิ่งที่ต้องท�ำอีกมำก อันที่จริง TCB 
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำที่ยั่งยืนในประเทศอื่นๆ (อย่ำงเช่น 
ออสเตรเลีย) ทำงบริษัทจึงควรใช้ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนใน
ประเทศอื่น เพื่อพัฒนำสินค้ำเพื่อจ�ำหน่ำยในไทยเช่นกัน TCB 
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำครีบเหลืองและปลำทูน่ำ Tonggol 
(ปลำทูน่ำพันธุ์ตองโก) ทั้งสองสำยพันธุ์นี้อยู่ในกลุ่มปลำทูน่ำที่
ไม่ได้มีจ�ำนวนประชำกรมำกนัก 

จุดแข็ง
TCB ได้คะแนนสูงสุดในแง่กำรตรวจสอบย้อนกลับ ควำมถูก
ต้องตำมกฎหมำย และนโยบำยกำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบ ทำง
บริษัทให้ข้อมูลอย่ำงหนักแน่นเพื่อสนับสนุนข้ออ้ำงว่ำปลำทูน่ำ
เหล่ำนีม้ท่ีีมำอย่ำงไร กรีนพซีสนบัสนนุให้ TCB ท�ำงำนทีดี่เช่นนี้
ต่อไป และยังคงสอดส่องดูแลห่วงโซ่อุปทำนของตน TCB ไม่
ได้ใช้วัตถุดิบที่มำจำกเรือประมงที่ถูกทำงกำรขึ้นบัญชีด�ำ ทั้ง
ไม่มีกำรขนถ่ำยปลำทูน่ำกลำงทะเล และปฏิเสธจะท�ำธุรกิจร่วม

กับบริษัทที่เคยถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีในข้อหำท�ำกำรประมง
ผิดกฎหมำย ไม่มกีำรรำยงำนและขำดกำรควบคมุ สำมำรถตรวจ
สอบนโยบำยโดยละเอียดด้ำนอำหำรทะเลยั่งยืนจำกเว็บไซต์ของ
บริษัทที่เปิดให้กับคนทั่วไปดู ถือว่ำเป็นข้อมูลที่สินค้ำแบรนด์อื่น 
มักไม่เปิดเผย 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง
TCB ยังคงมีปัญหำในแง่ควำมยั่งยืนและกำรขับเคลื่อนให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลง ทำงบริษัทใช้วัตถุดิบปลำทูน่ำครีบเหลืองและ
ปลำทูน่ำ Tonggol (ซึ่งเป็นสองสำยพันธุ์ที่มีปัญหำเรื่องจ�ำนวน
ประชำกรโดยรวม) และเป็นปลำที่ถูกจับมำด้วยวิธีกำรท�ำประมง
ที่ไม่ยั่งยืน (เช่น กำรใช้อวนล้อม) อันเป็นเหตุให้จับปลำที่ไม่ใช่
เป้ำหมำยได้เป็นจ�ำนวนมำก ทำงบริษัทควรพิจำรณำเปลี่ยนไป
ใช้วัตถุดิบที่เป็นปลำทูน่ำท้องแถบในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
เป็นปลำที่จับด้วยวิธีกำรท�ำประมงที่ยั่งยืนมำกขึ้น เช่น วิธีกำร
จับปลำทูน่ำโดยไม่ใช้อวนล้อมกับเครื่องมือล่อปลำ (FAD free) 
ทำงบริษัทจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรมำกขึ้นและใช้โอกำสนี้เป็นผู้น�ำ
ในอุตสำหกรรมดังกล่ำว

สรุป
กำรเปิดกว้ำงและควำมยึดมั่นต่อกำรตรวจสอบย้อนกลับ
ภำยในของ TCB เป็นเหตุให้บริษัทมีพื้นฐำนเข้มแข็งที่จะสำมำรถ
ปรับปรุงในแง่กำรจัดหำวัตถุดิบจำกสำยพันธุ์ปลำที่มีจ�ำนวน
มำกกว่ำ (เช่น ปลำทูน่ำท้องแถบ) และใช้วิธีกำรท�ำประมงที่
มีควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น เนื่องจำกทำงบริษัท
ให้ควำมใส่ใจในแง่ห่วงโซ่อุปทำน ทำงบริษัทจึงน่ำจะสำมำรถ
ปรับปรุงในอนำคตได้อย่ำงรวดเร็วและมีควำมแน่นอนมำกกว่ำ 
คู่แข่งอื่น ๆ แม้ว่ำ TCB จะน�ำหน้ำบริษัทอื่น ๆ ที่เป็นคู่แข่งใน
ตลำดในประเทศของไทย แต่ทำงบริษัทคงต้องท�ำงำนอีกมำก
เพื่อให้ได้คะแนนดีขึ้น 

ทีซีบี
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No.2

คิงส์คิทเช่น

ข้อมูลพื้นฐาน 
คิงส์คิทเช่นจดัจ�ำหน่ำยและผลิตโดยบรษิทัพรเีมยีร์ มำร์เกต็ติง้ 
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทพรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ 
จ�ำกัด (PCI) PCI ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำส�ำเร็จรูป
ทั้งแบบซองและกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำส่วนใหญ่ส่งออก
ไปต่ำงประเทศในเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลำง ส�ำหรับตลำด
ในประเทศ ทำงบริษัทขำยปลำทูน่ำครีบเหลืองในน�้ำมันเมล็ด
ทำนตะวัน5

ความเห็น  
คิงส์คิทเช่นเข้ำร่วมในกำรส�ำรวจปีนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำ 
ผลติภัณฑ์เดียวท่ีขำยในไทยและมกีำรระบสุำยพนัธุป์ลำ (ปลำทนู่ำ
ครีบเหลือง) ในป้ำยฉลำกบนบรรจุภัณฑ์ กรีนพีซเชื่อว่ำกำร
ปฏิบัติเช่นนี้ควรถือเป็นหลักเกณฑ์ขั้นต�่ำส�ำหรับผลิตภัณฑ ์
ปลำทูน่ำกระป๋องอื่น ๆ แต่ก็ขอชื่นชมคิงส์คิทเช่นส�ำหรับควำม
พยำยำมเช่นนี ้ท่ีส�ำคญัครึง่หนึง่ของปลำทนู่ำครบีเหลือง 
ที่บริษัทใช้ (ซึ่งจัดอยู่ในประเภท “เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์”  
(“near threatened”) ในบัญชีแดงของInternational Union 
for Conservation of Nature and Natural Resources หรือ  
IUCN ) อย่ำงน้อยเป็นปลำทนู่ำทีจ่บัมำด้วยวธิกีำรจบัแบบเบด็ตวดั 
ซึ่งมีควำมยั่งยืนมำกกว่ำ

จุดแข็ง
ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย นโยบำยกำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบ 
คิงส์คิทเช่นอ้ำงว่ำไม่ได้จัดหำวัตถุดิบจำกเรือประมงที่ถูก
ทำงกำรขึ้นบัญชีด�ำ ไม่เกี่ยวข้องกับกำรประมงที่มีกำรขนถ่ำย
ปลำกลำงทะเล และไม่ได้จัดหำวัตถุดิบจำกบริษัทที่เคยถูกฟ้อง
ร้องด�ำเนินคดีในข้อหำท�ำกำรประมงผิดกฎหมำย ไม่มีกำร
รำยงำนและขำดกำรควบคุม (IUU) แต่ไม่สำมำรถให้เอกสำร
ยืนยันข้ออ้ำงเหล่ำนี้ได้ ทำงบริษัทไม่มีกำรเปิดเผยนโยบำย
กำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบต่อสำธำรณะ แม้บริษัทอ้ำงว่ำจะมีกำร

อธิบำยในนโยบำยว่ำมีกำรป้องกันกำรจับปลำทูน่ำบำงสำยพันธุ์ 
คุม้ครองแหล่งสงวนพนัธุส์ตัว์น�ำ้ทำงทะเล ห้ำมกำรล่ำครบีฉลำม  
และก�ำหนดให้มีนโยบำยรักษำชวีติของสตัว์น�ำ้ทีจ่บัได้ทุกตวั 
อย่ำงเคร่งครัด (catch retention policy)

สิ่งที่ต้องปรับปรุง
ประกำรแรกสุด คิงส์คิทเช่นต้องแสดงควำมโปร่งใสต่อ
สำธำรณะมำกขึ้น สิ่งที่ต้องปรับปรุงมำกสุดสองประกำรได้แก่ 
ควำมเป็นธรรมและกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ในแง่
ควำมเป็นธรรมคิงส์คิทเช่นไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
ต่อลูกเรือในเรือประมงที่จับปลำทูน่ำให้กับบริษัท ทั้งไม่ได้ตอบ
ค�ำถำมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อคนงำนในโรงงำนบรรจุกระป๋อง 
หรือสัดส่วนกำรจ้ำงงำนคนในท้องถิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับ
สัดส่วนกำรถือครองหุ้นของคนต่ำงชำติ ทำงบริษัทควรแสดง
ควำมเป็นผู้น�ำที่เข้มแข็งมำกขึ้นในด้ำนนี้ และมีส่วนร่วมอย่ำงใกล้
ชิดกับกิจกรรมที่สนับสนุนกำรอนุรักษ์ปลำทูน่ำทั่วโลก

สรุป
แม้ว่ำคิงส์คิทเช่นควรได้รับเครดิตในแง่กำรให้ข้อมูลบนบรรจุ
ภัณฑ์ แต่ยังไม่ถือว่ำควำมโปร่งใสเป็นจุดแข็งของบริษัท ทำง
บริษัทควรเปิดเผยต่อสำธำรณะมำกขึ้นเกี่ยวกับนโยบำยกำร
จัดหำแหล่งวัตถุดิบ แต่ในส่วนที่น่ำชื่นชมคือ กำรเลือกใช้
วัตถุดิบที่มำจำกกำรจับปลำทูน่ำโดยใช้เบ็ดตวัด อย่ำงไรก็ตำม
คิงส์คิทเช่นควรพิจำรณำจัดหำวัตถุดิบซึ่งมำจำกสำยพันธุ์ปลำ
ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์น้อยกว่ำนี้ และเพิ่มสัดส่วนกำร
จัดซื้อปลำทูน่ำที่มำจำกกำรจับแบบเบ็ดตวัดมำกขึ้น ทำงบริษัท
ยังมีช่องว่ำงอย่ำงมำกในแง่ควำมเป็นธรรม และมีควำมเสี่ยง
ในแง่กำรปฏิบัติมิชอบด้ำนแรงงำน สืบเนื่องจำกแบบแผนกำร
ปฏิบัติมิชอบอย่ำงแพร่หลำยในอุตสำหกรรมอำหำรทะเลระดับ
โลก คิงส์คิทเช่นควรเร่งด�ำเนินกำรเพื่อรับประกันว่ำจะไม่มีส่วน
สนับสนุนให้เกิดปัญหำนี้มำกขึ้นในห่วงโซ่อุปทำนของตน



อะไรอยู่ในกระป๋อง?
จากทะเลสู่กระป๋อง: การจัดอันดับความยั่งยืน
ของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในไทย

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้9  

No.3

นอติลุส และ ซีคราวน์

ข้อมูลพื้นฐาน 
บริษัทนอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จ�ำกัดเป็นบริษัทในเครือของ
บริษัทพัทยำฟู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 
นอกจำกมีกำรด�ำเนินงำนหลักในประเทศไทย นอติลุสยงัมี
ศนูย์กำรตลำดและจ�ำหน่ำยอกีแห่งหนึง่ ตัง้อยู่ทีก่รุงโฮจมินิห์ซิตี้ 
ประเทศเวียดนำม บริษัทนอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็น
ผูจ้ดัจ�ำหน่ำยอำหำรทะเลกระป๋องโดยใช้แบรนด์ “นอตลุิส” “นอตลิสุ 
ไลท์” “ซีครำวน์” “ลิลลี่” และ “มงกุฎทะเล”6 ผลิตภัณฑ์นอติลุส 
มคีวำมหลำกหลำยทัง้สเตก็ปลำทูน่ำ ปลำทนู่ำก้อน และแซนด์วซิ
ปลำทูน่ำ7 ทั้งยังเป็นบริษัทผู้ผลิตปลำทูน่ำกระป๋องใหญ่สุด
เป็นอันดับสองของไทย และยังเป็นผู้จัดหำวัตถุดิบเพื่อแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำให้กับแบรนด์อื่น ๆ ที่ส่งตำมซูเปอร์มำร์เก็ต
ในประเทศไทย 

ความเห็น 
นอติลุสเข้ำร่วมกำรส�ำรวจในปีนี้ และแจ้งให้กรีนพีซทรำบว่ำ 
วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นปลำทูน่ำท้องแถบ โดยมีบำงส่วนเป็น
ปลำทูน่ำครีบเหลืองและปลำทูน่ำตำโต กรีนพีซเรียกร้องให ้
นอติลุสยุติกำรใช้ปลำทูน่ำตำโตโดยทันที และให้เริ่มกำรเลิกใช้
ปลำทูน่ำครีบเหลืองเช่นกัน ปลำทูน่ำท้องแถบส่วนใหญ่ที่ใช้มำ
จำกกำรจับด้วยเรืออวนล้อม และในบำงกรณีใช้วัตถุดิบที่เป็น
ปลำทูน่ำที่จับโดยไม่ใช้อวนล้อมกับเครื่องมือล่อปลำ (FAD-free 
tuna) แต่เรำสนับสนุนให้ทำงบริษัทเปลี่ยนกำรจัดหำวัตถุดิบซึ่ง
มำจำกวิธีกำรท�ำประมงที่มีควำมยั่งยืนมำกขึ้นเท่ำนั้น 

จุดแข็ง
นอติลุสไม่มีจุดแข็งเป็นพิเศษในด้ำนใด แต่มีภำพรวมกำรด�ำเนนิ
งำนในระดับปำนกลำงท้ังในแง่ของกำรตรวจสอบย้อนกลับ ควำม
ยั่งยืน และควำมถูกต้องตำมกฎหมำยโดยรวม ทำงบริษัท
สำมำรถปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนในด้ำนกำรตรวจสอบย้อนกลับ 
โดยกำรจัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบที่เป็นบุคคลที่สำมและเป็น
อิสระอย่ำงแท้จริง เนื่องจำกกำรตรวจสอบของรัฐบำลไทยเพียง

อย่ำงเดียวไม่เพียงพอ ในแง่ควำมยั่งยืน กำรเลิกใช้ปลำทูน่ำ
ตำโต (ซึ่งจัดอยู่ในประเภท “ใกล้กำรสูญพันธุ์” “vulnerable”  
ในบัญชีแดง International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources หรือ  IUCN) และเลือกใช้กำร
ท�ำประมงที่ยั่งยืนมำกขึ้นเพื่อจับปลำทูน่ำท้องแถบ ย่อมจะช่วย
ปรบัปรุงกำรด�ำเนนิงำนให้ดขีึน้อย่ำงมำก สดุท้ำย กรีนพซีให้ข้อ
สังเกตเกี่ยวกับกำรใช้วิธีขนถ่ำยปลำกลำงทะเล โดยทำงบริษัท
ให้ข้อมูลยืนยันว่ำมีกำรว่ำจ้ำงผู้สังเกตกำรณ์คอยเฝ้ำดูกรณี
ที่มีกำรขนถ่ำยปลำทูน่ำกลำงทะเล แต่กรีนพีซเรียกร้องว่ำควร
จัดท�ำนโยบำยที่ให้มีผู้สังเกตกำรณ์ที่เป็นอิสระที่คอยติดตำม
ดูแลในทุกขั้นตอนและเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะหรอืถ้ำให้ดกีว่ำ
นัน้ ให้มกีำรยตุกิำรใช้วธิขีนถ่ำยกลำงทะเลโดยสิน้เชงิเนือ่งจำก
จะเป็นหลกัประกนัทีด่ขีึน้ว่ำมกีำรใช้วตัถดุบิถูกกฎหมำยและช่วย
คุ้มครองแรงงำนในทะเล 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง
ส�ำหรับนอติลุส ควำมเป็นธรรมและนโยบำยกำรจัดหำแหล่ง
วัตถุดิบเป็นสองด้ำนทีย่งับกพร่อง บริษทัควรให้ควำมใส่ใจ
อย่ำงจริงจังมำกขึ้นกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและแรงงำน 
เพื่อหลีกเลี่ยงกำรสนับสนุนให้เกิดปัญหำนี้อย่ำงแพร่หลำยใน
อุตสำหกรรมประมงโดยไม่ตั้งใจ แม้ว่ำทำงบริษัทเปิดเผยข้อมูล
นโยบำยภำยในกับกรีนพีซ แต่เรำต้องกำรให้ทำงบริษัทพัฒนำ
มำตรฐำนที่เข้มแข็งมำกขึ้น และให้น�ำข้อมูลนโยบำยเหล่ำนี้ไป 
เผยแพร่ต่อสำธำรณะด้วยเช่นกัน

สรุป
นอติลุสจ�ำเป็นต้องปฏิรูปในหลำยด้ำนเพื่อให้สำมำรถแข่งขัน
ในแง่ควำมยั่งยืนที่ดีขึ้นได้ แต่ในแง่ดีก็คือ ทำงบริษัทได้มีกำร
ก�ำหนดมำตรกำรบำงอย่ำงอยู่แล้ว เมื่อค�ำนึงถึงขนำดของ
บริษัท เชื่อว่ำจะท�ำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญอันเป็น
ประโยชน์ต่อมหำสมุทรของเรำได้ 
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No.4

ข้อมูลพื้นฐาน 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ำกัด (มหำชน) (TUF)  
เป็นบรษิทัปลำทูน่ำกระป๋องรำยใหญ่สดุในโลก โดยปลำทนู่ำกระป๋อง 
ซีเล็คมีสัดส่วนกำรจ�ำหน่ำยถึงร้อยละ 43 ของตลำดปลำทูน่ำ
กระป๋องในประเทศมูลค่ำ 700 ล้ำนบำท ทำงบริษัทมีเป้ำหมำยเพิ่ม
สัดส่วนกำรตลำดถึงร้อยละ 50-60 ในอนำคตอันใกล้ แม้ทำงบริษัท
ส่งออกสินค้ำเป็นหลัก แต่ก็มีแผนใช้เงินทุนถึง 100-150 ล้ำนบำท
เฉพำะในปี 2558 เพื่อกระตุ้นให้คนไทยบริโภคปลำทูน่ำกระป๋อง
มำกขึน้ โดยทำงบรษิทัมเีป้ำหมำยเพ่ิม “สัดส่วนกำรบริโภคปลำทนู่ำ
กระป๋อง” ให้ได้ถึงร้อยละ 50 เหมือนตลำดอื่น ๆ ในโลก เช่น ใน
สหรัฐฯ เนื่องจำกในปัจจุบัน มีเพียงร้อยละ 10 ของผู้บริโภคไทยที่
ซื้อปลำทูน่ำกระป๋องมำบริโภค เนื่องจำกคนไทยนิยมอำหำรทะเล
สดมำกกว่ำแบบที่เป็นกระป๋อง8 ส่วนหนึ่งของควำมพยำยำมจัด
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำกระป๋องมำกขึ้นในไทย ทำง TUF จึง
ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภำยใต้แบรนด์ซีเล็ค โดยมีเป้ำหมำยเพิ่มขนำด
ธรุกจิปลำทูน่ำกระป๋องแบรนด์ซีเล็คให้ได้สองเท่ำภำยในสำมปีข้ำง
หน้ำ และในช่วงห้ำปีข้ำงหน้ำ ผลิตภัณฑ์ซีเล็คยังอำจวำงจ�ำหน่ำย
ในตลำดใหม่ ๆ อย่ำงเช่นในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มำเลเซีย และ
สิงคโปร9์ 

ความเห็น 
TUF เข้ำร่วมกำรส�ำรวจในครั้งนี้ และให้เอกสำรเพิ่มเติมเมื่อมีกำร
ร้องขอ TUF มีข้ออ้ำงหลำยประกำรเกี่ยวกับจุดแข็งของนโยบำย
ด้ำนปลำทูน่ำของตน แต่เรำไม่สำมำรถตรวจสอบยืนยันค�ำกล่ำว
อ้ำงเหล่ำนี้ได้ เนื่องจำกเป็นนโยบำยภำยในและทำงบริษัทไม่เผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยเหล่ำนี้ให้เรำทรำบ ในท�ำนองเดียวกัน ทำง
บริษัทไม่ได้ก�ำหนดนโยบำยอย่ำงชัดเจนเพื่อต่อต้ำนกำรขนถ่ำย
ปลำกลำงทะเล แม้ว่ำ TUF เกี่ยวข้องกับวิธีท�ำประมงหลำยประเภท 
ทำงบรษิทัได้พยำยำมแยกแยะทีม่ำของวตัถดุบิเหล่ำนี ้(ซึ่งจะช่วยให้
ผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำกระป๋องซีเล็คและอื่นๆ สำมำรถจ�ำหน่ำยสินค้ำที่
มีควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้นอย่ำงชัดเจน)

จุดแข็ง
ซเีลค็ได้รบักำรชืน่ชมทีเ่ลอืกใช้ปลำทนู่ำท้องแถบเพยีงอย่ำงเดยีว ซ่ึง
ถือว่ำเป็นสำยพันธุ์ปลำที่ยังมีปริมำณอุดมสมบูรณ์มำกสุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับสำยพันธุ์ปลำทูน่ำอื่น ๆ ที่มีกำรจับทั่วไป แม้ว่ำซีเล็ค
และ TUF ควรได้รับเครดิตจำกกำรจัดหำวัตถุดิบจำกกำรประมง
แบบเบ็ดตวัด ซึ่งมีในสัดส่วนที่น้อยมำก แต่กำรที่เป็นบริษัทที่มี
ขนำดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศย่อมต้องมีควำมรับผิดชอบ
มำกขึ้นด้วย อย่ำงไรก็ตำมซีเล็คเป็นผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำกระป๋อง
ที่เป็นผู้ครองตลำดในประเทศ เรำพบว่ำประมำณสำมในสี่ของ
ผลติภณัฑ์ปลำทนู่ำประป๋องซีเลค็และโอเชีย่นเวฟใช้วตัถุดบิทีม่ำจำก
วธิกีำรท�ำประมงทีไ่ม่ยัง่ยนื หรอืทีเ่รียกว่ำกำรจบัโดยใช้อวนล้อมร่วมกับ 
เครื่องมือล่อปลำ (FAD) TUF เป็นสมำชิกที่มีบทบำทมำกของ
ทั้ง International Pole & Line Foundation และ International 
Seafood Sustainability Foundation ทำงบริษัทจึงควรใช้เวที
เหล่ำนี้เพื่อผลักดันมำตรกำรอนุรักษ์ปลำทูน่ำให้มำกขึ้น 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ำกัด (มหำชน) (TUF) และ
ผลิตภัณฑ์อย่ำงซีเล็คและโอเชี่ยนเวฟมีปัญหำมำกกว่ำบริษัทอื่น
ในแง่ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย ซึ่งเป็นปัญหำส�ำคัญยิ่ง ในช่วง
สองปีที่ผ่ำนมำ หนึ่งในบริษัทประมงที่จัดส่งวัตถุดิบให้บริษัทอย่ำง 
Albacora S.A. ถูกตรวจพบว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรประมงปลำ
ทนู่ำอย่ำงผดิกฎหมำย (เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้อย่ำงต่อเนือ่งกับบรษิทัน้ี)  
TUF ยังคงจัดซื้อสินค้ำจำกบริษัทดังกล่ำว TUF ยังมีปัญหำ
เนื่องจำกถูกกล่ำวหำว่ำมีกำรปฎิบัติต่อแรงงำนอย่ำงไม่เป็นธรรม
ในกำรผลิตกุ้ง ท�ำให้เกิดค�ำถำมเกี่ยวกับระดับกำรก�ำกับดูแลของ
บริษัทต่อภำคกำรผลิตปลำทูน่ำของตน ถึงแม้ว่ำ TUF ให้ข้อมูลใน
กำรส�ำรวจ แถลงต่อสื่อมวลชนและให้สัมภำษณ์ว่ำไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับกำรขนถ่ำยปลำกลำงทะเลแล้ว และมีกำรขนถ่ำยเฉพำะที่ท่ำเรือ 
อย่ำงไรก็ดี ทำงบริษัทคงยังต้องเพิ่มกำรท�ำงำนในด้ำนนี้อีกมำก 
เพื่อให้สำธำรณชนมั่นใจอย่ำงเต็มที่ในประเด็นนี้

สรุป
ซีเล็คเป็นผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำกระป๋องรำยใหญ่ในตลำดไทย TUF 
ยังมีแผนลงทุนจ�ำนวนมหำศำลเพื่อกระตุ้นให้คนไทยซื้อปลำทูน่ำ
กระป๋องมำบริโภคมำกขึ้น เรำจึงมีควำมหวังอย่ำงจริงจังว่ำ TUF 
จะแก้ไขช่องว่ำงเหล่ำนี้เพื่อให้บริษัทเติบโตในลักษณะที่มีควำมยั่งยืน
ทำงสิ่งแวดล้อมและมีควำมเป็นธรรมมำกขึ้น  

ซีเล็ค และ โอเชี่ยนเวฟ



อะไรอยู่ในกระป๋อง?
จากทะเลสู่กระป๋อง: การจัดอันดับความยั่งยืน
ของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในไทย

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้11  

No.5

ข้อมูลพื้นฐาน 
เทสโก้ โลตัสเป็นกิจกำรค้ำร่วมระหว่ำงเทสโก้ซูเปอร์มำร์เก็ตจำก
สหรำชอำณำจักร และเครือเจริญโภคภัณฑ์ในไทย บริษัทเจริญ
โภคภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด (มหำชน) เป็นหนึ่งในบริษัทขนำดใหญ่
สุดในไทย (เป็นเจ้ำของร้ำน 7-Elevens ในไทย) และมีเจ้ำของ
เป็นคนรวยสดุของไทยเช่นกนั10 โชคร้ำยทีห่่วงโซ่อปุทำนของซี
พเีกี่ยวข้องกับกำรปฎิบัติต่อแรงงำนอย่ำงไม่เป็นธรรมในเรือ
อวนลำก เทสโก้ โลตัสมีสำขำ 1,800 แห่งในไทย และมีลูกค้ำ
กว่ำ 12 ล้ำนคนต่อสัปดำห1์1 ผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำกระป๋องเทสโก้ 
โลตัสผลิตโดย บริษัทพัทยำฟู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด ซึ่งใช้วัตถุดิบ
ที่มำจำกบริษัทอื่นและไม่เป็นที่เปิดเผยกับกรีนพีซ ทำงบริษัท
จ�ำหน่ำยทั้งปลำทูน่ำแบบก้อนและแบบชิ้น12 

ความเห็น 
เทสโก้ โลตัสเข้ำร่วมในกำรส�ำรวจ และกรีนพีซขอชื่นชมบริษัท
ที่ยอมให้ข้อมูลและเอกสำรเพิ่มเติมเพื่อให้สำมำรถประเมินกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทได้ดีขึ้น แม้ว่ำทำงบริษัทอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
แต่ก็ยังมุ่งปฏิรูปห่วงโซ่อุปทำน ท�ำให้มีโอกำสที่จะพัฒนำอย่ำง
เข้มแข็งในแง่ควำมยั่งยืน ทำงบริษัทใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่เป็น
ปลำทูน่ำท้องแถบ แต่โชคร้ำยที่มีกำรใช้วัตถุดิบบำงส่วนที่เป็น
ปลำทูน่ำครีบเหลืองและปลำทูน่ำตำโต ซึ่งเป็นสำยพันธุ์ ที่จัด
อยู่ในประเภท “เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์” และ “ใกล้ต่อกำรสูญ
พันธุ์” ตำมล�ำดับในบัญชีแดงของ International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources หรือ  
IUCN 

จุดแข็ง
กำรตรวจสอบย้อนกลับและควำมถูกต้องตำมกฎหมำย  
เทสโก้ โลตัสมีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดีเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทำน 

ของตน และมผีลงำนดกีว่ำบริษทัอืน่ๆ ในแง่นี ้ดังทีก่ล่ำวข้ำง
ต้น จุดแข็งในประเด็นนี้ปูทำงให้มีกำรปฏิรูปที่ตรวจสอบได้ใน
อนำคตเพื่อกำรจัดหำวัตถุดิบที่ยั่งยืนมำกขึ้น ทำงบริษัทยังมี
มำตรฐำนที่เข้มแข็งเพื่อรับประกันว่ำจะไม่มีกำรจัดซื้อวัตถุดิบที่
ผิดกฎหมำย 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง
ข้อมูลเพื่อผู้บริโภคและกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
แม้ว่ำทำงบริษัทมีข้อมูลเป็นอย่ำงดีเกี่ยวกับวัตถุดิบที่จัดซื้อ  
แต่กลบัไม่มกีำรสือ่สำรให้ผูบ้รโิภคได้ทรำบอย่ำงชดัเจน ในท�ำนอง
เดยีวกนั แม้ว่ำบรษิทัมคีวำมโปร่งใสอย่ำงมำกในกำรส�ำรวจในปีน้ี 
แต่ทำงบริษัทต้องพยำยำมท�ำให้เกิดควำมโปร่งใสกับลูกค้ำของ
ตนมำกขึ้น พร้อมไปกับกำรคุ้มครองข้อมูลที่เป็นควำมลับทำง 
ธรุกจิ เทสโก้ โลตสัต้องมส่ีวนร่วมมำกขึน้ในกำรเป็นผูน้�ำแนว
ปฏิบัติเพื่อควำมยั่งยืนและกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ในภำคกำรผลิตนี้ นอกจำกกำรส่งเสริมมำตรกำรคุม้ครองกำร
ท�ำประมงในน่ำนน�ำ้สำกลบำงแห่ง ทำงบรษิทัยังควรให้ควำมใส่ใจ
ต่อกำรปฏิรูปห่วงโซ่อุปทำนภำยใน โดยยุติกำรจัดซื้อปลำทูน่ำ
ตำโตโดยทันที และเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบที่เป็นปลำทูน่ำท้องแถบ
ที่มำจำกกำรจับแบบเบ็ดตวัดมำกขึ้น

สรุป
ถ้ำบริษัทสำมำรถ (1) จัดหำวัตถุดิบที่เป็นปลำทูน่ำที่มีควำม
ยั่งยืนมำกขึ้นส�ำหรับตลำดในไทย (2) ส่งเสริมอย่ำงจริงจังให้มี
กำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปลำทนู่ำกระป๋องทียั่ง่ยนืในร้ำนของตน และ 
(3) ให้ข้อมูลผู้บริโภคมำกขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีควำม
ยั่งยืนมำกขึ้นของตน เชื่อว่ำทำงบริษัทจะสำมำรถขยับขึ้นไปสู่
อันดับต้น ๆ ได้ไม่ยำก

เทสโก้ โลตัส 
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แอโร่เป็นสินค้ำแบรนด์ที่มีวำงจ�ำหน่ำยเฉพำะในแม็คโครซูเปอร์
มำร์เก็ตระบบสมำชิกแบบช�ำระเงินสดและบริกำรตนเอง (Cash 
& Carry) บรษิทั สยำมแมค็โคร จ�ำกดั (มหำชน) ด�ำเนนิธรุกจิรปูแบบ
สมำชิกเป็นหลัก จดทะเบียนในชื่อ “แม็คโคร” ทั่วประเทศไทย 
จนถึงปลำยปี 2556 เม็กโครมีสำขำ 64 แห่งและมีร้ำนสยำม 
โฟรเซ่นฟู้ด 5 แห่งที่ด�ำเนินกำรทั่วประเทศไทย13

ความเห็น 
แม็คโครเข้ำร่วมกำรส�ำรวจในปีนี้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำ
กระป๋องทีจ่�ำหน่ำยเฉพำะในร้ำนคอื แอโร่ อย่ำงไรกด็ ียงัมีช่องว่ำง
ด้ำนข้อมลูอกีมำกท�ำให้กำรประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั
เป็นไปด้วยควำมยำกล�ำบำก เนื่องจำกทำงบริษัทไม่ได้ชี้แจง
ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีกำรสอบถำมไป ทำงบริษัทอ้ำงว่ำมีนโยบำย
ภำยใน แต่เรำไม่เคยได้รับเอกสำรดังกล่ำว ทำงบริษัทผู้ค้ำปลีก
ได้ส่งข้อมูลมำตรฐำนบำงส่วนให้เรำ ซึ่งเป็นมำตรฐำนที่บริษัท
ผู้ผลิตวัตถุดิบแห่งหนึ่งต้องปฏิบัติตำม ปลำทูน่ำกระป๋องของ
บรษัิทผลติจำกปลำทูน่ำท้องแถบ ปลำทูน่ำครีบเหลือง และปลำทนู่ำ 
Tonggol ปนกัน เนื่องจำกปริมำณที่เหลืออยู่น้อยของปลำ
ทูน่ำครีบเหลืองและปลำทูน่ำ Tonggol ทำงบริษัทจึงควรเลือก
ใช้เฉพำะปลำทูน่ำท้องแถบ เนือ่งจำกแมค็โครเป็นบรษัิทค้ำปลกี
ขนำดใหญ่ จึงมีโอกำสอย่ำงมำกที่จะจัดหำวัตถุดิบที่มีต้นทุนต�่ำ 
มำจำกกำรท�ำประมงที่ยั่งยืน และสำมำรถแจ้งข้อมูลนี้ให้ลูกค้ำ
ได้ทรำบ เรำคงต้องเฝ้ำดูว่ำทำงบริษัทจะใช้ประโยชน์จำกโอกำส
นี้อย่ำงไร 

จุดแข็ง
แม้ว่ำแม็คโครไม่ได้มีจุดเด่นในด้ำนใดเลยในกำรส�ำรวจ แต่ก็มี
คะแนนค่อนข้ำงสูงในด้ำนกำรตรวจสอบย้อนกลับและควำมถูก
ต้องตำมกฎหมำยแม้จะมีจุดที่ต้องระวังบ้ำง คะแนนด้ำนกำร

ตรวจสอบย้อนกลับน่ำจะสูงกว่ำนี้ได้ หำกสำมำรถจ�ำแนกและ
แสดงหลักฐำนจำกหน่วยงำนตรวจสอบที่เป็นบุคคลที่สำม และ
เปิดเผยข้อมูลควำมถี่ของกำรตรวจสอบ ในแง่ควำมถูกต้อง
ตำมกฎหมำย ทำงบริษัทก�ำหนดมำตรฐำนหลำยประกำรเพื่อ
ป้องกันและลดกำรใช้ผลิตภัณฑ์จำกกำรประมงผิดกฎหมำย 
ไม่มีกำรรำยงำนและขำดกำรควบคุม ไม่ให้เข้ำสู่ห่วงโซ่อุปทำน
ของตน รวมทัง้อ้ำงว่ำไม่มีกำรขนถ่ำยสินค้ำกลำงทะเล อย่ำงไร
กด็ ีเรำไม่สำมำรถตรวจสอบควำมถกูต้องของข้ออ้ำงเหล่ำนีไ้ด้ 
เนื่องจำกทำงบริษัทไม่ได้มอบนโยบำยด้ำนอำหำรทะเลยั่งยืน
หรือเอกสำรอื่นใดให้กับเรำ  

สิ่งที่ต้องปรับปรุง
กำรให้ค�ำตอบทีแ่ตกต่ำงกันอย่ำงมำกส�ำหรับค�ำถำมในสองด้ำน 
ทั้งในแง่สัดส่วนของวัตถุดิบที่ถือว่ำเป็นปลำทูน่ำที่จับโดยไม่ใช้
อวนล้อมกับเครื่องมือล่อปลำ เมื่อไม่มีข้อมูลในด้ำนนี้ เรำจึงมี
สมมติฐำนว่ำแม็คโครใช้วัตถุดิบจ�ำนวนหนึ่งจำกแหล่งวตัถดุบิ
ซึง่เป็นปลำทนู่ำท่ีจบัโดยไม่ใช้อวนล้อมกบัเครือ่งมอืล่อปลำ หนึ่ง
ในบริษัทที่จัดส่งวัตถุดิบมีประวัติกำรส่งวัตถุดิบลักษณะดัง
กล่ำวอยู่แล้ว ทำงบริษัทยังได้รับคะแนนต�่ำมำกในแง่กำรให้
ข้อมูลเพื่อผู้บริโภค และไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรเป็นแรง 
ขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในอุตสำหกรรม กำรให้ข้อมูล
เพื่อผู้บริโภคเพียงน้อยนิดเป็นปัญหำอย่ำงมำก เมื่อพิจำรณำว่ำ
ทำงบริษัทเป็นเจ้ำของร้ำนค้ำปลีกด้วย

สรุป
คงจะดกีว่ำน้ีหำกเรำได้รบัข้อมูลทีส่มบรูณ์มำกข้ึนและได้รับหลกัฐำน
เพิ่มเติมจำกผู้ค้ำปลีกรำยนี้ ทำงบริษัทยังคงต้องปรบัปรงุอกี
หลำยด้ำน โดยเฉพำะในแง่กำรเปิดเผยนโยบำยปลำทูน่ำที่ยั่งยืน
ต่อสำธำรณะ และกำรบังคับใช้นโยบำยนี้ ถ้ำบริษัทแก้ปัญหำนี้
รวมทั้งกำรจัดหำวัตถุดิบที่ยังเป็นปัญหำอยู่ เชื่อว่ำแม็คโครจะมี
คะแนนเพิ่มขึ้นได้ไม่ยำกในกำรส�ำรวจปีหน้ำ

แอโร่



อะไรอยู่ในกระป๋อง?
จากทะเลสู่กระป๋อง: การจัดอันดับความยั่งยืน
ของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในไทย
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ข้อมูลพื้นฐาน 
ปลำทูน่ำแบรนด์บรูกผลิตโดยบริษัท SEAPAC (Southeast 
Asian Packaging and Canning Ltd.) SEAPAC เป็นโรงงำน
ปลำทูน่ำกระป๋องแห่งแรกในไทย เดิมใช้ชื่อว่ำบริษัท SAFCOL 
(THAILAND), LTD มีโรงงำนหลักสองแห่งและผลิตผลิตภัณฑ์
ปลำทนู่ำหลำยแบบเพือ่ขำยปลกี และมีตลำดขำยวัตถดุบิทัว่โลก14 

ความเห็น 
บรูกเข้ำร่วมกำรส�ำรวจ แม้จะไม่ได้ตอบค�ำถำมที่มีกำรสอบถำม
เพิ่มเติม บรูกใช้วัตถุดิบที่มำจำกวิธีกำรท�ำประมงที่หลำกหลำย 
ตั้งแต่กำรจับแบบเบ็ดตวัด กรณีปลำทูน่ำท้องแถบ (ดี) ไปจนถึง
กำรใช้อวนล้อมเพื่อจับปลำทูน่ำครีบเหลือง (ไม่ดี) ทำงบริษัท
ไม่ได้แจ้งว่ำมีหน่วยงำนตรวจสอบที่เป็นบุคคลที่สำม ท�ำให้เกิด
ข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมถี่ของกำรตรวจสอบห่วงโซ่อุปทำน เหตุ
ที่บรูกมีกำรจัดหำวัตถุดิบที่ยั่งยืนในบำงส่วน เป็นเหตุให้ทำง
บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “พอใช้” และรอดจำกกำรจัดอันดับว่ำ
ต�่ำกว่ำมำตรฐำนมำหวุดหวิด

จุดแข็ง
ควำมย่ังยนืและควำมถกูต้องตำมกฎหมำย กำรจบัแบบเบด็ตวดั
รวมทั้งกำรใช้อวนล้อมกับเครื่องมือล่อปลำในบำงส่วน ท�ำให้
บริษัทได้รับคะแนนที่น่ำพึงพอใจในแง่ควำมยั่งยืน (แม้ว่ำกำร
เลือกใช้ปลำทูน่ำครีบเหลืองและปลำทูน่ำ Tonggol ยังถือว่ำเป็น
ปัญหำ เนือ่งจำกมปีรมิำณน้อย) ในท�ำนองเดยีวกนั ดเูหมอืนว่ำทำง
บริษัทใช้มำตรกำรหลีกเลี่ยงกำรจัดหำวัตถุดิบจำกกำรประมง
ผดิกฎหมำย ไม่มกีำรรำยงำนและขำดกำรควบคมุ แม้จะไม่ชัดเจนว่ำ
ท�ำได้อย่ำงไร บรูกอ้ำงว่ำไม่มีกำรขนถ่ำยสินค้ำกลำงทะเล แต่เรำ
จ�ำเป็นต้องได้เห็นหลักฐำนและนโยบำยที่ประกำศต่อสำธำรณะ
อย่ำงชัดเจน 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง
ทำงบริษัทไม่เอ่ยถึงแม้แต่ว่ำมีนโยบำยกำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบ
หรือไม่ เนื่องจำกไม่มีข้อมูลจำกภำยนอก เรำจึงมีสมมติฐำน
ว่ำทำงบริษัทไม่มีนโยบำยดังกล่ำว และควรจัดท�ำนโยบำยเช่น
นั้นโดยเร่งด่วน ทำงบริษัทสำมำรถใช้โอกำสนี้เพื่อสนับสนุน
กำรจัดหำวัตถุดิบที่ดี (แทนที่จะท�ำเพรำะบังเอิญ) และขจัดกำร
จัดหำวัตถุดิบที่ไม่ยั่งยืน รวมทั้งจัดท�ำมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นกำรท�ำประมงปลำทูน่ำในหลำยด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรห้ำม
กำรล่ำครีบฉลำมเพื่อกำรคุ้มครองแหล่งสงวนพันธุ์สัตว์น�้ำใน
ทะเล เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำกระป๋องรำยอื่นๆ ที่ส�ำรวจ
ในรำยงำนนี้ ทำงบริษัทยังต้องท�ำงำนอีกมำกเพื่อให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมกับผู้บริโภค และหำทำงเป็นผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงในภำคกำร
ผลิตนี้ 

สรุป
ถ้ำบรูกสำมำรถสื่อสำรได้ดีขึ้นกับลูกค้ำในแง่ข้อมูลกำรจดัหำ
วตัถดุบิและกำรตรวจสอบย้อนกลบั โปร่งใสมำกขึน้เกีย่วกบั
กระบวนกำรตรวจสอบของหน่วยงำนที่เป็นบุคคลที่สำม และ
จัดท�ำนโยบำยอำหำรทะเลที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มสัดส่วนวัตถุดิบที่เป็น
อำหำรทะเลที่ยั่งยืนมำกขึ้น ทำงบริษัทย่อมสำมำรถก้ำวขึ้นไป
ท้ำทำยกับบริษัทอื่นที่อยู่ในระดับบนของรำยงำนนี้ได้ 
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บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลล์ จ�ำกัด (CFR) เป็นเครือข่ำยซูเปอร์
มำร์เก็ตใหญ่สุดของไทย เปิดด�ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2539 เซ็นทรัล 
ฟู้ด รีเทลล์มีกำรปรับรูปแบบของร้ำนค้ำให้เหมำะสมกับลูกค้ำ
ในกลุ่มต่ำงๆ หนึ่งในแบรนด์สินค้ำส�ำคัญของร้ำนคือ ท็อปส1์5 
ผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำกระป๋องท็อปส์ผลิตโดยบริษัทไทยยูเนี่ยนให้กับ
บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลล์ จ�ำกัดเป็นกำรเฉพำะ รวมทั้งสเต็กทูน่ำ
ท็อปส1์6 และแซนด์วิซทูน่ำท็อปส1์7

ความเห็น 

ทอ็ปส์ ซเูปอร์มำร์เกต็พร้อมจะเข้ำร่วมกำรส�ำรวจในปีนี ้และกรนีพซี
ถอืว่ำกำรประเมนิบรษิทัในปีนีเ้ป็นข้อมลูพืน้ฐำน โดยคำดว่ำจะมี
กำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนในปีหน้ำ ท็อปส์ได้รับคะแนนต�่ำกว่ำ
มำตรฐำนด้วยเหตุผลหลำยประกำร แต่ถ้ำยังมีควำมหวังอยู่บ้ำง 
คงเป็นเพรำะทำงซูเปอร์มำร์เก็ตดูเหมือนจะมีควำมมั่นใจในกำร
ควบคุมดูแลห่วงโซ่อุปทำนและกำรตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งหำกขำด
กำรดูแลทั้งสองด้ำน กำรปฏิรูปที่แท้จริงคงไม่อำจเกิดขึ้นได้ แต่
เนื่องจำกมีกำรควบคุมทั้งสองด้ำน กำรปฏิรูปย่อมง่ำยขึ้น  
ท็อปส์ใช้วัตถุดิบอย่ำงปลำทูน่ำ Tonggol ที่จับโดยใช้อวนล้อมหรือ
เครื่องมือล่อปลำ ซึ่งมำจำกบริษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ 
จ�ำกัด (มหำชน) (TUF) กรีนพีซเสนอให้ทำงบริษัทจัดหำวัตถุดิบซึ่ง
เป็นปลำทูน่ำสำยพันธุ์อื่นที่มีปริมำณยั่งยืนกว่ำนี้ (เช่น ปลำทูน่ำ
ท้องแถบ) และให้ยุติกำรจัดซื้อปลำทูน่ำที่จับโดยใช้อวนล้อมกับ
เครื่องมือล่อปลำโดยทันที ในฐำนะผู้ค้ำปลีกที่เป็นซูเปอร์มำร์เก็ต 
ทำงบริษัทมีโอกำสมำกขึ้นที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำกระป๋อง
ที่ยั่งยืนให้กับลูกค้ำ

จุดแข็ง

กำรตรวจสอบย้อนกลับและควำมถูกต้องตำมกฎหมำยโดยทั่วไป 
ท็อปส์สำมำรถตรวจสอบแหล่งที่มำของปลำทูน่ำได้ และพึ่งพำกำร
ตรวจสอบจำกบุคคลที่สำมทั้งกำรตรวจสอบภำยในและภำยนอก
เพื่อดูแลกำรจัดหำวัตถุดิบ ทั้งยังมีมำตรกำรหลีกเลี่ยงกำรจัดหำ
วัตถุดิบจำกกำรประมงผิดกฎหมำย ไม่มีกำรรำยงำนและขำดกำร

ควบคุม กรีนพีซกระตุ้นให้ท็อปส์ทบทวนนโยบำยกำรขนถ่ำยสินค้ำ
กลำงทะเล ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติที่ผิดกฎหมำยและมักเสี่ยงจะน�ำไปสู่
กำรฟอกและกำรปะปนของวัตถุดิบผิดกฎหมำยรวมทั้งเอื้อให้เกิด
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ง่ำยขึ้น แม้ว่ำท็อปส์แจ้งว่ำไม่ได้จัดซื้อ
วัตถุดิบจำกเรือที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติเช่นนั้น แต่กรีนพีซกระตุ้น
ให้ทำงบริษัทตรวจสอบว่ำเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่  

สิ่งที่ต้องปรับปรุง

ควำมยั่งยืนและนโยบำยกำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบของอำหำรทะเล
เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต้องปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน ดังที่กล่ำวถึงข้ำงต้น 
ท็อปส์ควรแก้ปัญหำที่ใช้ปลำทูน่ำสำยพันธุ์ที่มีปริมำณน้อยและเป็น
ปลำที่จับได้ด้วยวิธีกำรที่ท�ำให้เกิดควำมเปล่ำประโยชน์อย่ำงกำร
จับปลำแบบเหมำรวม ทั้งนี้โดยกำรเลือกที่จะขำยปลำทูน่ำสำยพันธุ์
อื่น ซึ่งมีประชำกรปลำมำกกว่ำ และเป็นกำรจับปลำทูน่ำในสภำพที่มี
กำรคุ้มครองด้ำนสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ยกตัวอย่ำงเช่น กำรจับแบบเบ็ด
ตวัด หรือกำรจับโดยไม่ใช้อวนล้อมกับเครื่องมือล่อปลำ (FAD-free) 
นโยบำยกำรจัดหำแหล่งวตัถดุบิของท็อปส์ ซเูปอร์มำร์เก็ตเป็นข้อมูล
ภำยใน และไม่ได้มีกำรประกำศเจตจ�ำนงหรือมำตรฐำนอย่ำงชัดเจน 
ทำงบริษัทจึงควรใช้เวลำที่เหลือในปี 2558 เพื่อจัดท�ำนโยบำยกำร
จัดหำแหล่งวัตถุดิบที่เข้มแข็งและมีกำรแจ้งให้สำธำรณชนทรำบ  
โดยประกอบด้วยมำตรกำรคุ้มครองเพื่อแก้ปัญหำกำรตรวจสอบ
ย้อนกลับ ควำมยั่งยืน และควำมเป็นธรรม 

สรุป

ทอ็ปส์มพีืน้ฐำนด้ำนกำรตรวจสอบย้อนกลบั แต่ยังต้องตรวจสอบและ
พึง่พำค�ำวนิจิฉยัของหน่วยงำนอสิระกรณท่ีีมกีำรตดัสนิใจเก่ียวกบักำร
จัดซื้อปลำทูน่ำเข้ำร้ำน กำรเลือกจัดซื้อวัตถุดิบจำกบริษัทที่มีชื่อ
เสียงยังไม่เพียงพอที่จะประกันว่ำมีกำรคุ้มครองมหำสมุทร ทำง
บริษัทควรใช้อ�ำนำจซื้อในฐำนะเป็นเครือข่ำยซูเปอร์มำร์เก็ตระดับ
ประเทศ เพื่อคัดเลือกปลำทูน่ำที่มีควำมยั่งยืนมำกขึ้น และแจ้งให้ผู้
บริโภคทรำบว่ำผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนมีควำมยั่งยืนมำกกว่ำของ
คู่แข่ง 

ท็อปส ์
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อะยัม

ข้อมูลพื้นฐาน 
อะยัมเป็นแบรนด์สินค้ำที่วำงจ�ำหน่ำยในไทย มำเลเซีย สิงคโปร์ 
ฮ่องกง จนี ญีปุ่่น และออสเตรเลยี18 ผลติภณัฑ์ปลำทนู่ำกระป๋อง
ประกอบด้วยท้ังปลำทูน่ำแบบก้อนและแซนด์วซิ19  ผลิตภณัฑ์อะยมั
ผลิตโดยบริษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ำกัด (มหำชน) 
(TUF) 

ความเห็น 
อะยัมไม่ได้เข้ำร่วมกำรส�ำรวจในปีนี ้กรีนพซีจงึไม่สำมำรถประเมนิ
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทได้อย่ำงสมบูรณ์ อย่ำงไรกด็ ีอะยมัมี
กำรเสนอข้อมลูผ่ำนเวบ็ไซต์มำกกว่ำบรษัิทอ่ืนๆ ท�ำให้เรำให้เครดิต
เรื่องนี้กับบริษัท อะยัมใช้วัตถุดิบเฉพำะที่เป็นปลำทนู่ำท้องแถบ 
ปลำทูน่ำ Tonggol และปลำทนู่ำสำยพนัธุโ์บนโิต ซึง่ถือว่ำไม่เส่ียง
ต่อกำรสูญพนัธุ2์0 โชคร้ำยทีบ่รษิทัไม่ได้ให้ข้อมลูเพิม่เตมิว่ำปลำทนู่ำ
เหล่ำนี้จับมำจำกแหล่งใด และใช้วิธีกำรท�ำประมงแบบใด 

จุดแข็ง
อะยัมท�ำคะแนนไม่ดีเลยในทุกด้ำนของกำรส�ำรวจ อย่ำงไรก็ดี  
ต้องให้เครดิตว่ำเป็นสินค้ำแบรนด์เดียวที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สำยพันธ์ุปลำทูน่ำในเวบ็ไซต์ (คงิส์คทิเช่นใส่ข้อมูลนีไ้ว้บนฉลำก
ผลติภณัฑ์) ทั้งยังเลือกใช้ปลำทูน่ำสำยพันธุ์ที่ดูเหมือนมีปริมำณ
ที่ปลอดภัย 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง
กำรตรวจสอบย้อนกลับและควำมเป็นธรรม ดูเหมือนต้องมี
กำรปรับปรุงในทุกด้ำน แม้อะยัมเลือกใช้ปลำทูน่ำสำยพันธุ์ที่ไม่
เส่ียงต่อกำรสูญพนัธุ ์ถงึอย่ำงน้ันกค็วรให้ข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั
วิธีกำรท�ำประมงและสำธิตให้เห็นว่ำมีกำรตรวจสอบย้อนกลับ
วตัถดุบิตัง้แต่บนเรอืไปจนถงึบนชัน้วำงสนิค้ำอย่ำงไร ทำงบริษัท
ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีกำรประกันว่ำมีกำรจัดหำวัตถุดิบที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติมิชอบต่อคนงำนหรือลูกเรือเลย 

สรุป
แม้จะน่ำสนใจที่ทำงบริษัทให้ข้อมูลบำงส่วนในอินเทอร์เน็ตเกี่ยว
กับสำยพันธุ์ปลำทูน่ำที่วำงจ�ำหน่ำย แต่ก็ยังต้องท�ำงำนอีกมำก
ในด้ำนกำรตรวจสอบย้อนกลับ ควำมยั่งยืน และควำมเป็นธรรม 
เรำมีควำมหวังว่ำอะยัมจะเข้ำร่วมมำกขึ้นในกระบวนกำรแลก
เปลี่ยนข้อมูลในปีหน้ำ และอำจจะสอบผ่ำนจำกเกณฑ์ที่ต�่ำกว่ำ
มำตรฐำนได้ 



16  

No.10

บิ๊กซี 

ข้อมูลพื้นฐาน 
บิ๊กซีเป็นผู้ค้ำปลีกสินค้ำทั่วไปมีส�ำนักงำนที่กรุงเทพฯ ถือว่ำเป็น
เครือข่ำยห้ำงสรรพสินค้ำชั้นน�ำของไทย อยู่ใต้กำรบริหำรงำน
ของกลุ่มบริษัท Groupe Casino ในปี 2553 ทำงบริษัทยังได้
ซื้อกิจกำรเครือข่ำยซูเปอร์มำร์เก็ตของคำร์ฟูในไทยด้วย21 

ความเห็น 
บิก๊ซีไม่ได้เข้ำร่วมกำรส�ำรวจในปีนี ้กรนีพซีจงึไม่สำมำรถประเมนิ
บริษัทได้อย่ำงเต็มที่ โชคร้ำยที่ทำงบริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลทำง
อินเทอร์เน็ตต่อสำธำรณะเกี่ยวกับกำรจัดหำปลำทูน่ำเป็น
วัตถุดิบเลย จำกข้อมูลที่ติดอยู่บนฉลำกปลำกระป๋องระบุว่ำ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ำกัด (มหำชน) (TUF) เป็น
ผู้จัดหำปลำทูน่ำเพื่อเป็นวัตถุดิบ อย่ำงไรก็ดี ไม่เป็นที่ชัดเจนว่ำ
ทำงบริษัทเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบรำยเดียวหรือไม่ แม้ว่ำ TUF จะ
เป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบรำยเดียวก็ไม่เป็นที่ชัดเจนว่ำวัตถุดิบที่น�ำมำ
ท�ำปลำกระป๋องมำจำกแหล่งประมงใดของ TUF บิ๊กซีจะต้องจัด
ท�ำนโยบำยอำหำรทะเลที่ยั่งยืน มีกำรสื่อสำรข้อมูลกับสำธำรณะ 
และมีกระบวนกำรตรวจสอบภำยในเป็นอย่ำงดี และสอดคล้อง
กับนโยบำยของตน โดยใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนตรวจสอบที่
เป็นบุคคลที่สำมและเป็นอิสระ ประชำชนจ�ำเป็นต้องได้รับข้อมูล
เพิ่มเติมว่ำปลำทูน่ำมำจำกแหล่งใด เนื่องจำกเป็นสินค้ำที่มี
จ�ำหน่ำยเฉพำะในห้ำง บิ๊กซีจึงมีโอกำสที่จะใส่ใจกับควำมยั่งยืน
ของปลำทูน่ำอย่ำงจริงจัง และช่วยให้ลูกค้ำตระหนักถึงควำม
ส�ำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนเหล่ำนี้
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โฮมเฟรช มาร์ท 

ข้อมูลพื้นฐาน 
Home Fresh Mart และ Gourmet Market เป็นร้ำนค้ำปลกีใน
เครอืเดอะมอลล์ (คู่แข่งกับกลุ่มเซ็นทรัล) และตั้งอยู่ในห้ำงสยำม
พำรำกอนและเอ็มโพเรียม ซูเปอร์มำร์เก็ตเหล่ำนี้เป็นคู่แข่งขันโดย
ตรงกับท็อปส์และวิลล่ำ และมีเป้ำหมำยเป็นกลุ่มลูกค้ำที่เป็นคน
ไทยระดับบนและคนต่ำงชำติในไทย22 

ความเห็น 
ทำงบริษัทไม่ได้เข้ำร่วมกำรส�ำรวจในปีนี้ และไม่ได้ตอบข้อมูลเมื่อ
มีกำรซักถำม กรีนพีซจึงไม่สำมำรถประเมินผลกำรด�ำเนินงำน
ได้อย่ำงเต็มที่ นอกจำกนี้ ในเว็บไซต์ก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกำร
จัดหำปลำทูน่ำเป็นวัตถุดิบ แต่บนกระป๋องมีข้อมูลมำกพอที่ระบุ
ว่ำบริษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ำกัด (มหำชน) (TUF) 
เป็นผู้จัดหำวัตถุดิบเพื่อผลิตปลำทูน่ำ อย่ำงไรก็ดี ไม่เป็นที่
ชัดเจนว่ำมีผู้จัดส่งวัตถุดิบรำยอื่นหรือไม่ แม้ TUF จะเป็นผู้จัด
ส่งวัตถุดิบรำยเดียว ก็ไม่เป็นที่ชัดเจนว่ำมีสัดส่วนวัตถุดิบทีเ่ป็น
ปลำทนู่ำมำกน้อยเพยีงใดท่ีเป็นของ TUF โฮมเฟรชมำร์ทต้อง 
จดัท�ำนโยบำยอำหำรทะเลทีย่ัง่ยนื มกีำรแจ้งข้อมลูน้ีต่อสำธำรณะ 
และตรวจสอบว่ำกระบวนกำรภำยในด�ำเนินไปเป็นอย่ำงดี และ
สอดคล้องกับนโยบำยที่ให้มีกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นอิสระและ
จำกบุคคลที่สำม ประชำชนควรทรำบข้อมูลเพิ่มเติมว่ำปลำทูน่ำ
เหล่ำนี้มำจำกแหล่งใด 

Gourmet Market (และสำขำอื่นๆในเครือเดอะมอลล์) สำมำรถ
น�ำแบรนด์โฮมเฟรชมำร์ทเข้ำมำมีส่วนร่วมในประเด็นควำมยั่งยืน
ของปลำทูน่ำและชี้แจงควำมคืบหน้ำให้แก่ลูกค้ำ
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ข้อมูลพื้นฐาน 
ปลำกระป๋องแบรนด์โรซ่ำผลิตโดยบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อำหำร 
จ�ำกดั โรงงำนผลติแห่งแรกของบรษิทัไฮควิตัง้อยูท่ีอ่�ำเภอบำงบ่อ 
สมทุรปรำกำร ในปี 2539 บรษิทัไฮควิจดลขิสทิธิแ์บรนด์ “โรซำ่” 
ท�ำให้ทำงบริษทัสำมำรถเข้ำมำแข่งขนัในตลำดซอสปรงุรสของไทย 
และทำงบริษัทมีสินค้ำจ�ำหน่ำยในตลำดดังกล่ำว รวมทั้งตลำด
ปลำทูน่ำกระป๋อง23 

ความเห็น 
โรซ่ำไม่ได้เข้ำร่วมกำรส�ำรวจในปีนี้ และแทบไม่มีข้อมูลใดๆ ทำง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคมีควำมรู้แม้เพียงน้อยนิดว่ำปลำ
ที่อยู่ในกระป๋องเป็นปลำชนิดใด มำจำกที่ไหน และมีกำรจับแบบ
ยั่งยืนหรือไม่ ทำงบริษัทต้องจัดท�ำนโยบำยอำหำรทะเลที่ยั่งยืน 
สื่อสำรข้อมูลให้ประชำชนทรำบ และตรวจสอบว่ำกระบวนกำร
ภำยในด�ำเนินไปเป็นอย่ำงดี และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้
ตรวจสอบบัญชีที่เป็นอิสระและเป็นบุคคลที่สำม สำธำรณชน
จ�ำเป็นต้องทรำบข้อมูลมำกขึ้นว่ำปลำทูน่ำเหล่ำนี้มำจำกที่ใด  
กรีนพีซไม่สำมำรถประเมินแบรนด์สินค้ำได้อย่ำงรอบด้ำน  
เนื่องจำกไม่มีกำรให้ข้อมูลที่สมบูรณ์

โรซ่า



อะไรอยู่ในกระป๋อง?
จากทะเลสู่กระป๋อง: การจัดอันดับความยั่งยืน
ของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในไทย
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ข้อมูลเหล่ำนี้ส่งผลให้รัฐบำลสหรัฐฯ จัดให้ไทยอยู่ใน
เทียร์ 3 ส่วนสหภำพยุโรปให้ใบเหลืองกับไทย จำกกำร
ที่ไทยไม่มีมำตรกำรเพียงพอในกำรแก้ไขกำรท�ำประมง
ผิดกฎหมำย ไม่มีกำรรำยงำนและขำดกำรควบคุม 
(IUU Fishing) มำตรกำรทั้งสองอย่ำงคุกคำมควำม
สัมพันธ์ทำงกำรค้ำทั้งในภำคอำหำรทะเลและภำคส่วน
อื่นๆ ของไทย เป็นเหตุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบตลำด
และอุตสำหกรรมอำหำรทะเล อุตสำหกรรมทูน่ำจัดท�ำ
มำตรฐำนด้ำนแรงงำนและกำรตรวจสอบย้อนกลับที่
เข้มแข็งมำกขึ้น โดยมีกำรพัฒนำนโยบำยกำรจัดหำ
วตัถดุบิและประกำศต่อสำธำรณะ รวมทัง้น�ำมำปฏิบตัจิรงิ   

โดยในขั้นต�่าสุด ปลาทูน่าควรจะ :

• จัดหำมำจำกแหล่งประมงท่ีมีควำมย่ังยืนและ 
รับผิดชอบต่อสังคมเท่ำนั้น

•  สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่ำงเต็มที่จำก 
เรือถึงช้ันวำงสินค้ำ รวมท้ังอำหำรท่ีใช้ล่อเหยื่อ  
กำรตรวจสอบเป็นประจ�ำส�ำหรับทุกขั้นตอนของ 
ห่วงโซ่อุปทำน รวมท้ังกำรตรวจสอบโดยไม่แจ้ง 
ล่วงหน้ำ ควรเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยดังกล่ำว

• ต้องไม่มำจำกเรือประมงหรือบริษัทท่ีถูกข้ึนบัญชีด�ำ
เนื่องจำกเกี่ยวข้องกับกำรประมงผิดกฎหมำย ไม่มี
กำรรำยงำนและขำดกำรควบคุม กรีนพีซเป็นผู้ดูแล
บัญชีด�ำดังกล่ำว และมีข้อเสนอแนะว่ำผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบตลำดควรพิจำรณำเครื่องมือชิ้นน้ี ก่อนจะ 
ตัดสินใจจัดซ้ือวัตถุดิบจำกผู้ผลิตรำยใด

•  ต้องไม่มำจำกเรอืประมงทีมี่กำรขนถ่ำยสินค้ำกลำงทะเล

•  ต้องไม่มำจำกบริษัทที่ถูกลงโทษเน่ืองจำกปฏิบัติ
ผิดกฎหมำยในแง่ของกำรประมงและกำรค้ำปลำ

• ต้องไม่มำจำกบริษัทใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
ละเมิดกฎหมำยแรงงำน กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและ  
กำรค้ำมนุษย์

•  ต้องมำจำกเฉพำะเรอื บริษทั โรงงำนท�ำปลำกระป๋อง 
และโรงงำนผลิต ซ่ึงด�ำเนินงำนอย่ำงสอดคล้อง
กับมำตรฐำนองค์กำรแรงงำนโลก และสะท้อนถึง
อนุสัญญำหลักขององค์กำรแรงงำนโลก อนุสัญญำ
ฉบับที่ 188 ว่ำด้วยงำนในภำคกำรประมง (2550) 
(ILO Work in Fishing Convention 2007  
(No. 188))  และอนุสัญญำแรงงำนทำงทะเล  
(ILO Maritime Labor Convention)

สุดท้ำยน้ี แนวทำงที่ดีสุดที่ช่วยให้บริษัทสำมำรถ 
รับประกันให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรเหล่ำน้ีอย่ำง
เต็มที่ ได้แก่ กำรก�ำหนดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบซึ่ง
เป็นบุคคลที่สำมและเป็นอิสระ เพื่อค้นหำช่องว่ำงใดๆ  
ที่ยังเหลืออยู่

รายงานหลายฉบับเมื่อเร็ว ๆ น้ีกล่าวหาว่าประเทศไทยเก่ียวข้องกับการท�าประมง
ผิดกฎหมายและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล 

ประเด็นแรงงานและสิทธิมนุษยชน
ในอุตสาหกรรมปลาทูน่า
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