กกร.ร่วมเอกชนแจงการดําเนิ นการภาคเอกชนในการแก้ปญั หา
ประมงและค้ามนุ ษย์ดา้ นแรงงาน
โดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์
รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมง
กรุงเทพ -15 มกราคม 2559 - คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กกร) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ร่ วมกับสมาพันธ์ผูผ้ ลิตสินค้าประมงไทย 8 สมาคม
ประกอบด้วย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสําเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมกุง้ ไทย
สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผูผ้ ลิตปลาป่ นไทย สมาคมการประมงนอกน่ านไทย และสมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทย ซึ5งสมาชิกแต่ละสมาคมเป็ นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชี7แจงความคืบหน้าการดําเนินการของภาคเอกชนในการแก้ปญ
ั หาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (IUU Fishing) และปัญหาการค้ามนุ ษย์ในแรงงานการประมง ตลอดห่วงโซ่อุปทานทีเ5 กี5ยวข้องกับการดําเนิน
ธุรกิจโดยผูผ้ ลิตและส่งออกสินค้าประมงทัง7 หมดดังกล่าว มีความรับผิดชอบ ปฎิบตั ิตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.
2558 มาตรฐานสากลทัง7 ด้านการทําประมงและการผลิตสินค้าประมงในห่วงโซ่อย่างถูกต้อง ยัง5 ยืน และปราศจากการใช้
แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน และการเอาเปรียบแรงงาน
ดร. พจน์ อร่ ามวัฒนานนท์ กล่าวว่า ในนามของภาคเอกชน ทุกภาคส่วนดังกล่าวขอยืนยันในการให้ความ
ร่ วมมือ สนับสนุ นนโยบาย การดําเนิน กิจกรรมทุก อย่ างของรัฐบาลโดยแต่ ละสมาคมการค้า ได้ด าํ เนินการแก้ไขให้
สอดคลอ้ งกับนโยบายที5รฐั กําหนด เพื5อให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ สร้างความยัง5 ยืน และสร้างความเชื5อมัน5 ว่า
ปัญหา IUU Fishing จะต้องหมดไปโดยเร็วทีส5 ุดทันทีเพือ5 ความสมบูรณ์มนั 5 คัง5 ทางทรัพยากรสัตว์นาํ7 ขอประเทศไทย และ
สอดคลอ้ งกับมาตรฐานสากลโลก และไม่มคี วามเสีย5 งของวัตถุดบิ ทีม5 าจากการทําประมง IUU เข้ามาปะปนในห่วงโซ่การ
ผลิตของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการประมงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (traceability) ไม่มแี รงงานเด็ก การค้า
มนุษย์ดา้ นแรงงาน และการเอาเปรียบแรงงาน โดยแต่ละองค์กรได้ดาํ เนินการ ดังนี7
1. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศนโยบายและขับเคลือ5 น
สนับสนุนสมาคมการค้าทีเ5 ป็ นสมาชิกให้ดาํ เนินการทุกอย่างให้ถกู ต้องตามกฎหมาย นโยบายและคําสัง5 ปฏิบตั ิ
ของรัฐบาล
2. แต่ละสมาคมได้ประกาศจุดยืนและนโยบายให้สมาชิกดําเนินธุรกรรมให้ถูกต้องตาม พระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ.2558 และไม่ซ7อื วัตถุดบิ สัตว์นาํ7 จากเรือ หรือแหล่งทีไ5 ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย มีการปนเปื7 อน IUU
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Fishing หรือมีปญั หาด้านแรงงานและการค้ามนุ ษย์ดา้ นแรงงาน หากพบมีการปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง จะขับออก
จากการเป็ นสมาชิกทําให้ไม่สามารถดําเนินธุรกรรมในการส่งออกได้
ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization : ILO) และกระทรวง
แรงงานในการจัดทําและให้ความรูเ้ รื5องแนวทางการปฎิบตั ิทด5ี ดี า้ นแรงงาน (Good Labor Practices) ตัง7 แต่
ปี 2554 จนถึงปัจจุบนั
ร่วมกับองค์กรสิทธิมนุ ษยชนต่างๆ ทัง7 ในและต่างประเทศ (NGO) ในการให้ความรูก้ บั สมาชิก และแรงงาน
ในการปฎิบตั ิให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติแรงงาน และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ รวมทัง7 สนับสนุ น
งบประมาณในการดําเนินกิจกรรม อาทิ ด้านการศึกษา สร้างโรงเรียน การว่าจ้างครู และการจัดอบรมสัมมนา
เป็ นต้น
ร่วมมืออย่างเต็มที5กบั หน่ วยงานภาครัฐในการออกมาตรการและการจัดทําเอกสารควบคุมการตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Testability) ของสินค้าทุกประเภท โดยภาคการเลี7ยงจะต้องมีหนังสือรับรองการเคลือ5 นย้ายสัตว์
นํา7 (Movement Document: MD) และภาคการจับจากธรรมชาติ จะต้องมีหนังสือกํากับการซื7อขายสัตว์นาํ7
(Marine Catch Purchasing Document: MCPD) รวมทัง7 การนําเข้าและส่งออกสินค้าประมงทุกประเภท
จะต้องมีเอกสารกํากับทีส5 ามารถตรวจสอบได้
สนับสนุ นรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ตามหลักการสากล UNCLOS 1982 และ FAO Code
of Conduct for Responsible Fisheries
สนับสนุ นพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.lmmn และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย
นโยบายแห่งชาติดา้ นการจัดการประมงทะเล พ.ศ.lmmn
แต่ละสมาคมได้ดาํ เนินการสํารวจและแก้ไขจุดอ่อน รวมถึงปัญหาของสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต เพือ5 สร้าง
ความมัน5 ใจว่าสินค้าทัง7 หมดที5ผลิตออกมาจะต้องไม่มปี ญ
ั หาการปฏิบตั ิทผ5ี ดิ จากพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. 2558 / IUU Fishing / พระราชบัญญัติแรงงาน อาทิ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้ยกเลิกการใช้สถานแปรรูปสัตว์นาํ7 เบื7องต้นจากภายนอกโรงงานแล ้ว เป็ นต้น

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ สรุปว่า ภาคเอกชนทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมนี7 ขอยืนยันและได้ตระหนักถึงปัญหา
สําคัญดังกล่าวและให้คาํ มัน5 ในความร่วมมือทีจ5 ะสนับสนุ นกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing และ
ปัญหาแรงงานโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎหมายระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล หลักเกณฑ์ จริยธรรม เพือ5 ภาพลักษณ์ท5ี
ดีของสินค้าไทย ซึง5 จะทําให้อตุ สาหกรรมอาหารทะเลของไทยมีความยัง5 ยืนต่อไป และเป็ นส่วนหนึ5งของนโยบายรัฐบาลให้
ประเทศไทยเป็ นประเทศ “ครัวไทยสู่ครัวโลก”
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