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วนัที่ 11 ตุลาคม 2565 

พิธีเปิดงาน INFOFISH 

WORLD TUNA TRADE 

CONFERENCE& 

EXHIBITION คร ัง้ที ่17 

เวลา 09.00-10.00 น.  

ณ  The Grand Ballroom, 

Shangri-La Hotel  

Bangkok ภายใตธ้มี 

‘Strengthening 

Resilience, Adaptability 

and Sustainable Growth in the Global Tuna Industry’ โดยม ีนสพ.สมชวน รัตนมังคลา

นนท ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหเ้กยีรตเิป็นประธานเปิดงานฯ 
 

ผูแ้ทนจากสมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทยไดเ้ขา้ร่วมพธิเีปิดฯ ดังนี้ คณุเชง นรุิตนิานนท,์ ดร.พจน์ 

อร่ามวัฒนานนท ์ทีป่รกึษากติตศิักดิ,์ ดร.ชนนิทร ์นายกฯ, คุณวรรรี ์เอง่ฉว้น เลขาธกิารฯ 

 
   

TTIA รว่มงาน 17thInfofish World Tuna Trade Conference & Exhibition 
 

11-13 ตลุาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกร-ีลา กรุงเทพฯ:  

TTIA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคม รว่มเป็น Co-chair,  

คุณนรนิทร ์อุปนายกสมาคม รว่มเป็น Speaker “Thai Tuna Industry Update”, 

สมาคมรว่มเป็น Co-organizer และออกบูธประชาสมัพนัธผ์ลงาน/สมาชกิ 

 11-13 Oct 2022
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          คุณนรนิทร ์อุปนายก บรรยายหวัขอ้ Thai 

Tuna Industry Update สรุป ดงันี ้ 

- สมาคมมุ่งมั่นใน 3 นโยบายหลัก: (1) ความ

ปลอดภัยของอาหาร, (2) การท าประมงอย่างยั่งยืน 

และ (3) มาตรฐานทางจรยิธรรมและสทิธมินุษยชน 

- มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทย 

ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เพิ่มขึน้ 15% เมื่อ

เทยีบกับชว่งเดยีวกันในปี 2564 

- สมาคมฯไดม้ีการท างานร่วมกับ ILO, IOM 

และ NGOs ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแกไ้ข

การใช ้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานประมง และการใช ้
แรงงานขา้มชาต ิโดยเนน้การสง่เสรมิหลักการดา้นสทิธมินุษยชน ทัง้นี้ TIP Report 2022 ไดจ้ัด

อันดับไทยเป็น Tier 2 จากปีกอ่นอยู่ที ่Tier 2 watch list 

 - จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิโลกและภาคธุรกจิในวงกวา้ง

ตัง้แต่ปี 2020 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไดรั้บผลกระทบจาก

วกิฤตการณ์และจ าเป็นตอ้งปรับตัว โดยอุตสาหกรรมทูน่าของไทยไดป้ฏบัิตติามมาตรการพเิศษ

ในการควบคุมสขุอนามัย เพือ่ป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส าหรับ

สถานประกอบการผลติอาหารแปรรูปสัตวน์ ้าเพื่อการส่งออก ของกระทรวงสาธารณสุข และกรม

ประมง จากการปฏบัิตติามแนวทางของภาครัฐท าใหคู้่คา้และผูบ้รโิภคทั่วโลกมีความเชือ่มั่นใน

สนิคา้ปลากระป๋องของไทยมากขึน้ 

 - ความทา้ทายทีอ่ตุสาหกรรมทูน่าของไทยตอ้งเผชญิ ไดแ้ก ่การจัดหาวัตถุดบิปลาทูน่า

ใหเ้พียงพอ, การลดภาษีผ่านการเจรจาความตกลงคา้เสรี เช่น สหภาพยุโรปและสหราช

อาณาจักร และการส่งเสรมิมาตรฐานจรยิธรรมที่น าแนวปฏบัิตดิา้นแรงงานที่ดี (GLP) ไปใชก้ับ

อตุสาหกรรมตลอดห่วงโซอุ่ปทาน โดยการใหค้วามส าคัญกับการสรา้งชอ่งทางที่มปีระสทิธิภาพ

ในรับเรือ่งรอ้งเรยีนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง 
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 วนัที ่12 ตุลาคม 2565 ดร.ชนนิทร ์นายกฯ 

(Co-chair) ร่วมเป็น Moderator ในการสมัมนา 

ช่ ว ง ที่  1  Session 4 :  Tuna markets and 

marketing: Embracing changes สรุปดงันี ้

 1. การเปลี่ยนแปลงทางการคา้ปลาทูน่าใน

สหภาพยุโรป 

          - กรณีภาพยนตร์ เรื่อง Seaspiracy ทาง Netflix 

ที่พาดพิงในเรื่องการท าประมงผิดกฎหมายและการคา้

มนุษยใ์นเรอืประมง ท าใหเ้สยีภาพลักษณ์ในอตุสาหกรรม

ทูน่า ท าใหผู้บ้ริโภคบางส่วนเลกิทานทูน่า / ปลา และ

เปลี่ยนมาทานอาหารมังสวิรัติแทน โดยในประเด็นนี้

วิ ท ย า ก ร คุ ณ  Henk Brus (CEO, Pacifical B.V. 

Netherlands) ใหค้วามเห็นว่าภาพสว่นใหญ่ในภาพยนตร์

เป็น fake News 

           -  9 0%  ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค  Plant base food 

(Flexitarians) ไม่ใช ้กลุ่ม Vegetarian หรอื Vegan โดย

กลุ่ม Flexitarians สว่นใหญ่จะเป็นชาวเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่จะยังคงรับประทานเนื้อสัตวบ์า้งเป็นบาง

เวลา แต่จะลดปรมิาณลง หากม ีplant-base food เป็นอาหารทางเลอืกเพิม่เขา้มา 

           - ทางผูผ้ลติทูน่ากระป๋องพยายามประชาสัมพันธใ์หก้ลุ่ม Flexitarian ทีคุ่น้เคยกับแหล่ง

โปรตีนจากสัตวอ์ยู่แลว้ หันมาซือ้สนิคา้ทูน่ากระป๋อง โดยใหเ้หตุผลว่าเป็นสนิคา้ที่มโีปรตีนสงูดี

ต่อสขุภาพ สามารถเก็บรักษาไดน้าน และราคาถูก 

 

 

            - ผูบ้รโิภคมักคดิว่าสนิคา้plant-base จะช่วยอนุรักษ์ดา้นสิง่แวดลอ้ม อีกทัง้มีบางสื่อ

โจมตว่ีา  อตุฯ ทูน่า ท าใหเ้กดิปัญหาในดา้นต่างๆ  ทัง้หมดนี้อาจเป็นสิง่ทีท่า้ทายต่ออตุสาหกรรม

ทูน่าในปัจจุบัน  
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      ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นว่าสิง่ส าคัญที่สุดคอื ทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกัน ช่วยกันประชาสัมพันธ์

ใหเ้กดิภาพลักษณ์ในทางทีด่ขี ึน้ต่ออตุสาหกรรม 

 

 2.  ตลาดปลาทูน่าแถบ

ตะวันออกกลาง 

 - ช่วงสถานการณ์โควดิ19 

ไดส้รา้งความตอ้งการปลาทูน่า

กระป๋องอย่างไม่เคยปรากฏมา

ก่ อ น   อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ห ลั ง

สถานการณ์โควดิ19 สง่ผลใหก้าร

น าเขา้มปีรมิาณลดลงบา้ง 

 - ผูบ้รโิภคตระหนักไดว่้า ทู

น่ากระป๋องเป็นสินคา้ที่มีโปรตีน 

ราคาไม่แพง สามารถเก็บรักษาไดน้าน น าไปประกอบอาหารอื่นๆ ไดอ้ีก รวมถงึยังทานไดทุ้กที่

ทุกเวลา 

 -  ปัจจัยหลักทีผู่บ้รโิภคเลือกซือ้สนิคา้ทูน่ากระป๋อง ไดแ้ก่ ประสบการณ์การรับประทาน

อาหาร ราคาทีส่ามารถซือ้ได ้ความสะดวก และประหยัดเวลา 
 

 3. ยุคใหม่ของลาตนิอเมรกิา หลังสถานการณ์โควดิ19 

 - การเพิม่ขึน้ของสนิคา้ทูน่าในภูมภิาคฯ เป็นผลโดยตรงจากการระบาดของ COVID-19 

ดูไดจ้ากธุรกจิทูน่าในประเทศบราซลิซึง่ในอดีตเคยขาดดุลการคา้ในการคา้ปลาทูน่า แต่กลับ

กลายเป็นประเทศทีเ่กนิดุลการคา้หลังโควดิ-19 ในชว่งปลายปี 2020 ทีผ่่านมา โดยผูน้ าเขา้หลกั 

ไดแ้ก ่อารเ์จนตนิา ชลิ ีเวเนซเุอลา รวมเป็น 80%  

 - รัฐบาลในละตนิอเมรกิา มนีโยบายใหส้ าหรับชนชัน้ทีม่รีายไดน้อ้ย โดย  ลดภาษี น าเขา้
อาหาร (รวมถงึปลาทูน่า) เพื่อรักษาระดับเงนิเฟ้อใหต้ ่า เพิม่การบรโิภคต่อหัว โปรโมทสนิคา้ทู

น่าเป็นโปรตนีทีด่ตี่อสขุภาพเมือ่เทยีบกับเนื้อวัว ไก ่หมู 

 
 วนัที ่13 ตุลาคม 2565 ดร. ชนนิทร ์นายกฯ, คุณนรนิทร ์อุปนายก ไดป้ระชุม

ร่วมกบัรฐัมนตร/ีตวัแทนของคริบิาสและปาปัวนวิกนิี เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนและ

ความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมทูน่าของไทยกับ 2 ประเทศ โดยเฉพาะประเด็นผลประโยชน์

ของภูมภิาคนี้ทีจ่ะช่วยกันเจรจากับทางสหรัฐอเมรกิาขอลดภาษีทูน่าน าเขา้จากการใชวั้ตถุดบิทู

น่า sustainability ของประเทศหมู่เกาะแปซฟิิกและผลิตโดยประเทศสมาชกิอาเซียน ในการ

ประชมุ APEC และภายใตน้โยบายสนับสนุนประเทศในอนิโดแปซฟิิกของ US 
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 จากน ัน้ ดร. ชนนิทร ์และคุณสุพตัรา 

ไดพู้ดคุยรว่มกบัคุณเปาโล FOS ซึง่มาร่วมงาน

แล ะได ้สุ่ ม ต ร ว จ โ ร ง ง านทู น่ า แ ถ วจั ง ห วั ด

สมุทรสาครไปแลว้ในภาพรวมพบว่ามีเอกสารครบ

ตามขอ้ก าหนดและ มีระบบtraceability ที่ดี ซึ่ง

ทาง FOS ใชเ้ครื่องมือ CCTV ในการติดตามการ

จับปลาว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ FOS หรือไม่ 

และแสดงความกังวลเรื่องของ IUU fishing ใน

มหาสมุทร  อนิเดีย นอกจากนี้แจง้ว่ามีการขยาย
งาน/โปรเจคดา้นการรับรองบรรจุภัณฑเ์พิม่ขึน้  
 

TTIA ร่วมออกบูธ งาน INFOFISH WORLD TUNA TRADE CONFERENCE & 

EXHIBITION คร ัง้ที ่17 ระหวา่งวนัที ่11-13 ตุลาคม 2565 

บูธต าแหน่งที ่10 ณ The Grand Ballroom, Shangri-La Hotel Bangkok โดย สมาคมฯ 

มีการประชาสัมพันธ์รายชื่อสมาชิกและผลงาน, QR Code สมาชิก, วีดีโอ TTIA และ TPFA 

ใหแ้กผู่เ้ขา้ร่วมงานไดรั้บชม 
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 ทัง้นี้ เจา้หนา้ที่ของสมาคมไดเ้ขา้ร่วมฟัง

สัมมนาในหัวขอ้ต่างๆ ดังนี้ 

 

 วันที่ 12 ตุลาคม 2565 TTIA คุณปิยะราช 

จนท.การคา้ และคุณภรภัคร จนท.อาหารสัตว์

เลี้ยง เขา้ร่วมสัมมนา ช่วงที่ 2 Session 4: 

Tuna markets and marketing: Changing 

landscapes สรุป ดังนี้ 

 1.การคา้ทูน่าในเอเชยี: ความหลากหลาย

และโอกาส 

 - ความตอ้งการของผูบ้รโิภคส าหรับปลาทูน่ากระป๋องยังคงค่อนขา้งต ่าในภูมภิาคเอเชยีที่

อาหารทะเลสดและแช่แข็งเป็นที่ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากกว่า แต่ในช่วง COVID-19 ความ

ตอ้งการปลาทูน่ากระป๋องในเอเชยีเพิม่ขึน้เป็นบางส่วน เนื่องจากสามารถ     เก็บรักษาไดเ้ป็น
เวลานาน และสะดวกในการรับประทานในสถานการณ์ COVID19 

 - การน าเขา้วัตถุดบิอยู่ในระดับสูงในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โดยในปี 2564 การน าเขา้

สะสมของ skipjack Yellow Fin albacores ในประเทศไทย ฟิลปิปินส ์และจีน มีมูลค่ามากกว่า 

1.3 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ ซึง่ประเทศไทยเป็นผูน้ าเขา้สงูสดุ ประมาณ 663,000 ตัน  

 - ญี่ปุ่นยังคงเป็นตลาดชัน้น าส าหรับปลาทูน่าซาซมิิในภูมิภาคนี้ และฟ้ืนตัวไดด้ีหลัง

สถานการณ์ COVID-19 
 

 2. การเปลีย่นแปลงในตลาดปลาทูน่าของเวยีดนาม 

 - ตลาดสง่ออกหลักของประเทศเวียดนาม ไดแ้ก ่EU UK  โดยมคีวามตอ้งการสนิคา้มาก

ขึน้หลังสถานการณ์ COVID19 รวมถงึการมีขอ้ตกลงการคา้เสรี EU, EFTA, CPTPP น ามาซึง่ขอ้

ไดเ้ปรยีบดา้นภาษี 

 - ราคาเฉลี่ยของทูน่าส่งออกไปยังตลาดเพิม่ขึน้ประมาณ 20% โดยราคาเฉลี่ยของทูน่า

สง่ออกไปยังสหรัฐอเมรกิาเพิม่ขึน้ประมาณ 40% 

 - โรงงานแปรรูปปลาทูน่าของเวียดนามมีขอ้ไดเ้ปรียบจากที่มีแรงงานที่มั่นคง 

ความสามารถในการแปรรูปสงู 

 - ความทา้ทายของเวียดนาม ไดแ้ก่ ขาดวัตถุดบิในการแปรรูปเพื่อการส่งออก, การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกจิกรรมประมงและเพิ่มตน้ทุนการผลิต ในปี 2022 

สงครามรรัสเซียและยูเครนท าใหร้าคาน ้ามันสูงขึน้ ตน้ทุนการผลิตที่เพิ่มขึน้ลดผลก าไรของ

ผูป้ระกอบการอาหารทะเล รวมทัง้การแปรรูปปลาทูน่าและผูป้ระกอบการสง่ออก ใบเหลอืง IUU 

ส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารทะเลไปยังสหภาพยุโรป, แรงกดดันทางการแข่งขันกับ

ประเทศผูผ้ลิตอื่นๆ: ดว้ยทูน่ากระป๋องเวียดนาม เป็นการยากที่จะแข่งขันในแง่ของแบรนด์ 

สว่นผสม และสว่นแบ่งการตลาดแบบดัง้เดมิกับไทย 
 

 3. การปรับตัวของตลาดและนวัตกรรมในระดับคา้ปลกีในตลาดสหภาพยุโรป 

 - จากขอ้มูลของ FAO การจับปลาทูน่าเชงิพาณิชยท์ี่ส าคัญทั่วโลกในปี 2020 อยู่ที่ 5 

ลา้นตัน ลดลง 7% เมื่อเทียบกับการจับในปี 2019 เนื่องจากไดรั้บการส่งเสรมิจากความร่วมมอื

เชงิสรา้งสรรคร์ะหว่าง RFMOs, Tuna Fleets, Canning Industries และ NGOs 

 - ประชากรโลกเพิ่มขึน้ ความตอ้งการปลาทูน่ากระป๋องเพิ่มมากขึน้ จากการวิจัยทาง

เศรษฐกจิและสังคมยนืยันว่าประชากรของประเทศเกดิใหม่ จะยังคงเตบิโตต่อไป / ครัวเรอืนของ

ประเทศจะมสีมาชกิอยู่ร่วมกันมากขึน้ เป็น ครอบครัวขนาดใหญ่ มสีมาชกิในวัยท างานอยู่ร่วมกัน 

และมสีว่นร่วมในงบประมาณการใชจ้่ายของครอบครัวมากขึน้ 

 - การบรโิภคปลาทูน่ากระป๋องตามทอ้งตลาดภายในสหภาพยุโรป - สหรัฐฯ - ออสเตรเลยี 

- ซาอุดีอาระเบีย - ญี่ปุ่นจะเตบิโตอย่างต่อเนื่องที ่2-3% ดา้นเอเชยี-อเมรกิากลางและอเมรกิา

ใต ้จะเตบิโตเร็วขึน้ 3-8% 
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 วันที่ 12 ตุลาคม 2565 TTIA 

คุณอนุสรา จนท.ความปลอดภัยดา้น

อาหาร เขา้ร่วมสัมมนา Session 5: 

Sustainable supply chain and 

logistics สรุปดังนี้ 

 1. Shipping tuna: Impacts 

of high freight costs on raw tuna 

/raw material and processed tuna 

trade 

 - ผลกระทบของการแพร่จาก

โรคระบาด : ปลาและอาหารทะเล > 

มี  Challenges น อ ก ช า ย ฝ่ั ง บ น

เรือประมงและบนชายฝ่ังในโรงงานแปรรูป และ Challenges ในการเปลี่ยนลูกเรือ รวมถงึ GCA 

อาจมขีอ้จ ากัด และความตอ้งการลดลงในภาค F&E  

 - การขนส่ง/การเชือ่มต่อส าหรับลูกคา้ในอนาคต > โดยก าลังรวบรวมระบบโลจิสติกส์ 

คอนเทนเนอรร์ะดับโลก เชือ่มต่อกับซัพพลายเชนของลูกคา้ไดง้่ายขึน้ 

 2. How the pandemic is reshaping supply chains 

 - พื้นฐานในการรับประกันความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปรับตัวไดข้อง supply chain >> 

Global, Scientific, Transformative และ Multi-stakeholder 

 - การด าเนินการที่ส าคัญต่อความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปรับตัวไดข้อง supply chain >> 

การบูรณาการของ suppliers, ความร่วมมือเพื่อการปฏิรูป เช่น ISSF WWF OXFAM, สุขภาพ 

วทิยาศาสตร ์และโภชนาการ, นวัตกรรมและการตลาดเชงิสรา้งสรรค ์ 

 - Ex. การท างานร่วมกับ OXFAM (1) นโยบายสิทธิมนุษยชน โดยสอดคลอ้งกับ

มาตรฐานสากลทีด่ ี(2) การประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน 

 3. Effectiveness in maintaining European Union policy in fighting Illegal, 

Unreported and Unregulated fisheries (IUU): post-COVID-19 , new challenges, and 

future objectives 

 - นโยบายสหภาพยุโรป ( EU) ในการต่อสูก้ับ IUU โดยทีม DG MARE IUU ที่มี

ความสามารถเดนิทางไปยังพันธมติรของประเทศที่สาม ส าหรับการเจรจา IUU อย่างไร  ก็ตาม 
DG MARE ยังคงมสีว่นร่วมอย่างแข็งขันในการต่อสูก้ับ IUU ผ่านการประชมุทางไกลและกจิกรรม

ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรักษาและส่งเสริมแนวทางการประมงที่ไม่ชอบดว้ย

กฎหมายโดยเด็ดขาด  

 - กลยุทธข์องสหภาพยุโรปในการต่อสูก้ับกจิกรรมการท าประมงโดย IUU ในชว่งที่มีการ

ระบาดใหญ่ นอกเหนือจากความร่วมมอืกับประเทศที่สาม ยังมเีป้าหมายเพือ่ตอกย ้าบทบาทของ

ตนในฐานะรัฐของตลาด DG MARE โดยการท างานอย่างหนักเพื่อเตรียมแพลตฟอร์มไอทใีหม่

ส าหรับใบรับรองการจับดจิทิัล และการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของกจิกรรมของประเทศสมาชกิ 

ในการด าเนนิการตามโครงการ IUU Catch  

 - ในบรบิทของนโยบายการก ากับดูแลมหาสมุทรระหว่างประเทศฉบับใหม่ของสหภาพ

ยุโรปและการสือ่สารเมื่อเร็วๆ นี้ ก าลังด าเนนิการโดยมุ่งเป้าไปทีก่ารเสรมิก าลังเครื่องมอืในการ

ก าจัดประชาคมระหว่างประเทศเพื่อต่อสูก้ับ IUU (โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดับ FAO ดว้ย มีการ

ระบุวัตถุประสงคใ์หม่ ซึง่เกีย่วขอ้งกับความจ าเป็นในการใหค้วามส าคัญกับบทบาทของสถานะธง

ทีเ่กีย่วขอ้งกับปรากฏการณ์ "การลงทะเบยีนแบบเปิด" และการปฏบัิตติามกฎระเบียบ IUU ของ

สหภาพยุโรปในชว่ง COVID- 19 และหลัง COVID- 19 เพือ่ต่อสูก้ับการท าประมง IUU ปัจจุบัน 

 - New Challenges >> Transshipment, Port controls, Open Registries 
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 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 คุณวรพล จนท.

อาวุโส คุณนลธวัช จนท.แรงงาน เขา้

ร่วมงานสัมมนา Session 7: Technology an 

Innovations for a safer, secure and 

sustainable tuna industry สรุปดังนี้ 

 1 .  Adding Value to Tuna Fishery 

Improvement Projects (FIPs) 

 -  ปัจจุ บัน  ตลาดมีค วามต อ้ งการให ้

อุตสาหกรรมทูน่ามีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

หากตอ้งการที่จะใหเ้กดิการพัฒนาดังกล่าว

ได ้ควรมีไกด์ไลน์และนโยบายที่เกี่ยวกับ

สังคม (Social Policy) หรอื การเขา้ร่วมกลุ่ม 

Seafood Task force และ การจัดท า code of conduct เพื่อสนับสนุนการท าประมงที่ถูก

กฎหมาย รวมถงึการมมีาตรการและความรับผดิชอบต่อปัญหาสภาวะโลกรอ้น (Climate change 

commitments) การร่วมมือจากภาคประชาสังคมในประเด็นเฉพาะ และ ความร่วมมือหรือการ

เจรจาทางสังคม (Social Dialogue) 

 - โครงการ FIPs เหมาะทีจ่ะเป็นสว่นชว่ยใหเ้กดิการพัฒนาและความยั่งยนื ซึง่เห็นไดจ้าก 

ตัวโครงการเป็นภาคสาธารณะและสามารถอา้งองิได ้อีกทัง้ยังไดรั้บการยอมรับจากผูม้ีส่วนได ้

สว่นเสยีดว้ย 

 - สิ่งที่จะช่วยท าโครงการ FIPs เกิดการพัฒนาในระดับต่อไป เช่น การเขา้ร่วมกับ

โครงการฯ และเพิม่กจิกรรมของโครงการเขา้ไปอยู่ในแผนงานขององคก์ร หรือ ประชาสัมพันธ์

ใหภ้าคสว่นอืน่ๆทราบมากยิง่ข ึน้ หรอื การเพิม่เงนิทุนชว่ยเหลอืโครงการ 

 

 2. Fisheries and People in the context of social accountability and sustainability 

 - ปัจจุบันทางองคร์ะหว่างประเทศไดเ้ขา้มามบีทบาทในการพัฒนากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ภาคอุตสาหกรรมประมงมากยิง่ข ึน้ เช่น องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ไดพ้ยายาม

การสรา้งความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับตัวเรือในการประมงมากยิ่งขึน้ หรือ 

องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) ก็มคีวามกังวลเกีย่วกับสภาพแรงงานใน

อตุสาหกรรมการประมง  

 - ปัจจุบันนี้ อาจกล่าวไดว่้า ILO เป็นหน่วยงานเดียวที่เป็นตัวกลางระหว่างรัฐบาล 

นายจา้ง และคนงานในการก าหนดมาตรฐานแรงงาน โดยไดจ้ัดท าอนุสัญญาว่าดว้ยการท า

ประมงพยายามทีจ่ะรับรองการท างานทีด่ใีนการประมง 

 - ขอ้จ ากัดในประเด็นต่างๆ และการขยายผลการด าเนินการ ส่งผลใหเ้กดิผลลัพธต์่างๆ 

ไดแ้ก ่ 

 > เกดิความความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศ มากขึน้ 

 > บางรัฐชายฝ่ังไดใ้ชม้าตรการและก ากับดูแลสภาพของเรือและลูกเรือในเ รือ

ต่างประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหท้ าการประมงในน่านน ้าของตนมากขึน้ 

 > มกีารเปลีย่นแปลงมาตรฐานแรงงานไปสูบ่รรทัดฐานดา้นสทิธมินุษยชน 

 

  3 .  ช่ ว งอภิปรายจากหน่ วยง าน  MSC, FRIEND OF THE SEA , Fishing Industry 

Association ปาปัวนวิกนิี และ OPAGAC/AGAC, Spain มกีารน าเสนอประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 หั ว ข ้อ  What's next in social accountability and sustainability at the Marine 

Stewardship Council (MSC) โดยคุณ Bill Holden 

 - MSC เป็นองคก์รใหค้วามส าคัญมาตรฐานสิง่แวดลอ้มเป้าหมายเพื่อแกปั้ญหา Global 

crisis และการจับปลามากเกนิไปต่อมาไดม้ีการเพิม่มาตรฐานการใชแ้รงงานเพราะเป็นประเด็น

ส าคัญดา้นสังคม โดยไดพั้ฒนาขอ้ก าหนดทีม่ีเป้าหมายถงึสทิธมินุษยชนและการใชแ้รงงานใน
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อุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยจะมีการก าหนดใหท้ าแท็บเล็ต Report ในประเด็นดา้นการใช ้

แรงงาน ซึง่ครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญ เช่น การสรรหาลูกเรือสัญญาจา้งอายุในการท างาน การ

รับขอ้รอ้งเรียนและการเยียวยาและแรงงานขัดหนี้ ซึง่จะมีการตรวจ audit จาก Third Party 

รวมถึงการประเมินตนเองและการท ามาตรฐานต่างๆ เช่น SEDEX AMfori SA 8000 ส าหรับ

มาตรฐานดา้นแรงงานจะเริม่ใชใ้นวันที ่1 พฤษภาคม 2023 นี้ 

 หัวขอ้ satellite and CCTV monitoring , Augmented Reality audit and Marine Bio 

diversity off Set sustainable seafood certification according to friend of the sea. โ ดย

คุณ เปาโล เบ 

 - ปัจจุบันมาตรฐาน friend Of The Sea ครอบคลุมทัง้หมดกว่า 1,500 บริษัท 5,000 

สนิคา้และ 80 ประเทศทั่วโลกโดยมาตรฐานจะครอบคลุมสนิคา้หลายประเภท เชน่ สนิคา้ประมง 

เกษตร อาหารทะเล สบู่ ครีม และอาหารเสริมคอลลาเจน โอเมกา้ 3 โดยล่าสุดมีมาตรฐาน 

Friend Of The Sea ส าหรับพรีเมี่ยม Plant Base ดว้ย ส าหรับการตรวจสอบของเฟรนด์ออฟ

เดอะซีจะใชร้ะบบชื่อ ว่าซาร่า audit Video recording and blockchain ซึ่ง เ ป็นขั ้นตอนที่

ประหยัดเวลา ประหยัดเงินทุน โดยมีขัน้ตอนที่ส าคัญเช่นบริษัทตอ้งกรอกขอ้มูลออนไลน์ใน 

checklist และจะมีการตรวจประเมิน audit ผ่าน Sara audit มีการใชร้ะบบวีดีโอในการบันทกึ

แลว้ก็สง่รายงานและน าขอ้มูลเขา้ blockchain  

 หัวขอ้ Human Rights in tuna fisheries  by Fishing Industry association ปาปัวนวิกนิี 

โดยคุณ Marcelo Hidalgo  

 - ในการน าหลักการ responsible ฟิชเชอรี ่มาเริม่ปรับใช ้ซึง่ครอบคลุมหลักการจาก ILO 

C188 PSMA FAO UNCLOS และเริ่มมีการใชห้ลักการมาตรฐานลูกเรือซึง่น าพื้นฐานมาจาก 4 

หลักการส าคัญดา้นความรับผิดชอบประมงและ Human Rights และมีการสรา้งความรูค้วาม

ตระหนักใหก้ับลูกเรอืในประเด็นการใชแ้รงงานพลเรอืประมง 

 หัวขอ้ Social sustainability in fishing Why it is controversial โดย Julio moron จาก 

OPAGAC/AGAC ,SPAIN  

 - มีการใชห้ลักการสากลเรื่องความปลอดภัยและการท างานบนเรือประมงซึง่น ามาจาก 

UNCLOS article 94 flag state duties, IMO construction Fishing vessel, ILO Training And 

certification C1 2 5  and working Living 

condition on board fishing vessel C188 

โดยหลักการดา้นสังคมจะครอบคลุมประเด็น

ดา้นแรงงาน ประกอบดว้ยเหลักการประกาศ

เจตนารมณ์หลักจรยิธรรมแรงงาน  โดยมุ่งให ้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจดา้นอาหาร

ทะเลและเครือข่ายซัพพลายเชนและการรับ

อนุ สัญญา c188 และกฎหมายที่มีความ

ใกลเ้คียงกับหลักการดา้นประมงสากลและ

เนน้ไปที่หลัก SDG ขอ้ 8 การท างานอย่างมี

คุณค่าและการใชท้รัพยากรทะเลในขอ้ 14 

 

 

ก าหนดการจัดงาน 18th Infofish World Tuna Trade Conference & Exhibition 

จะมขี ึน้ประมาณเดอืนพฤษภาคม 2024 


