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ข่ าว LPN เดินหน้ าเชื่อมสมาคมอาหารแช่ เยือกแข็งไทย...แก้ ปัญหาล้ ง
NGO-LPN ไม่ หวั่นเปลืองตัว...รับบทร่ างทรงแรงงานต่ างด้ าววิ่งประสานเอกชน EU-USA
รวมทัง้ รัฐไทย แก้ ปัญหายกเลิก “ล้ ง” ต้ นทาง ยกแรกเจรจากับนายพจน์ อร่ ามวัฒนานนท์
นายกสมาคมอาหารแช่ เยือกแข็งไทย “ลื่น”
นายสมพงค์ สระแก้ ว ผู้อานวยการมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และศูนย์
ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือลูกเรื อประมง ได้ เปิ ดเผยว่า ได้ มีสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น ้าเบื ้องต้ น (ล้ ง)
ภายนอก ประมาณ 300 แห่ง (จากจานวนล้ งทังหมดในจั
้
งหวัดสมุทรสาครประมาณ 1,000 แห่ง )
ได้ มาขอให้ ทางมูลนิธิฯ ทาหน้ าที่ประสานงานกับภาคเอกชนซึง่ เป็ นผู้รับซื ้อสินค้ ารายใหญ่ในประเทศ และ
ขอให้ ชว่ ยประสานงานกับผู้สงั่ ซื ้อสินค้ าปลายทางในสหภาพยุโรป ( European Union : EU) และใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงประสานงานกับหน่วยราชการในประเทศไทย เพื่อหาทางแก้ ปั ญหากรณีที่สมาคม
อาหารแช่เยือกแข็งไทย จะประกาศยกเลิกการว่าจ้ าล้ งภายนอก ซึง่ ในจานวนนี ้มีล้งจานวน 54 แห่งซึง่ ทา
การแปรรูปสัตว์น ้าเบื ้องต้ นส่งให้ กบั สมาชิกของสมาคมฯ ทังนี
้ ้เพื่อแก้ ปัญหาการให้ ใบแดงของประเทศผู้
สัง่ ซื ้อในสหภาพยุโรปและในสหรัฐอเมริกา โดยกาหนดให้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 บริษัทผู้รับซื ้อสัตว์น ้า
หรื อห้ องเย็นรายใหญ่ที่เป็ นสมาชิกของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยจะต้ องดาเนินการแปรรูปสัตว์น ้า
เบื ้องต้ นเองในสถานประกอบการของตน
“มาตรการดังกล่าวถือว่าเป็ นการใช้ ยาแรงของผู้สงั่ ซื ้อรายใหญ่ในประเทศ เพื่อแก้ ปัญหาวิกฤติการ
ส่งออกและป้องกันการถูกยกเลิกคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าในต่างประเทศ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อได้ มีการตังเงื
้ ่อนไขในเรื่ อง
มาตรฐานด้ านสภาพแวดล้ อมการทางานของพนักงานทังระบบ
้
รวมถึงการเพ็งเล็งในเรื่ องปั ญหาการค้ า
มนุษย์และการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานที่ผิดกฎหมาย”
นายสมพงค์กล่าวต่อว่า ด้ วยความกังวลของผู้ประกอบการล้ ง ดังกล่าว ทางมูลนิธิเครื อข่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) จึงได้ เริ่มเดินเครื่ องเป็ นปฐมบท ด้ วยการประสานงานเชิญ นายพจน์
อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย มาทาการหารื อร่วมกับผู้ประกอบการล้ งทัง้ 300
ราย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้ องประชุมของสโมสรหมูบ่ ้ านมหาชัยเมืองทอง จังหวัด
สมุทรสาคร ซึง่ นายพจน์ก็ได้ เข้ ามารับทราบถึงความเดือดร้ อนที่จะเกิดขึ ้นตามมาของผู้ประกอบการล้ ง
ทังหมด
้
จากการใช้ มาตรการตัดตอนปั ญหาของทางสมาคมฯ
“การมีโอกาสได้ หารื อร่วมกันครัง้ แรกนี ้ ทาให้ บรรยากาศความหวาดหวัน่ ต่อสภาพประกอบการใน
ในอนาคตของผู้ประกอบการล้ งอยูใ่ นสภาพดีขึ ้น เนื่องจากนายพจน์ได้ มารับรู้ปัญหาและทาความเข้ าใจกับ
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ความเดือดร้ อนที่จะเกิดขึ ้น อย่างไรก็ตามนายพจน์ได้ สรุปและเสนอแนวทางการดาเนินงานต่อไปให้
หน่วยงานราชการและผู้เกี่ยวข้ องรับไปเดินเรื่ อง...คือ
ประการแรก หน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครจะต้ องมีข้อมูลที่
ชัดเจนเกี่ยวกับล้ งทังหมด
้
เพื่อจะได้ ทราบว่าจานวนล้ งทังหมดในจั
้
งหวัดมีกี่แห่ง แยกเป็ นกี่ประเภท
ประเภทละกี่แห่ง (ทังประเภทแปรรู
้
ปสัตว์น ้าเบื ้องต้ นเพื่อจาหน่ายในท้ องถิ่น ประเภทแปรรูปเพื่อส่ง
จาหน่ายในประเทศ และประเภทแปรรูปเพื่อการส่งออก)
ประการที่สอง ทางสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยรับปากที่จะเจรจากับโรงงานพี่เลี ้ยงหรื อผู้รับซื ้อ
คนกลางให้ มาประชุมกับทางล้ งต้ นทาง เพื่อจะได้ หาโมเดลแก้ ปัญหาร่วมกัน โดยลาดับแรกจะเริ่มต้ น
กับล้ ง 54 แห่งที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายในการแปรรูปสัตว์น ้าเบื ้องต้ นให้ กบั บริ ษัทฯหรื อห้ องเย็นที่เป็ นสมาชิก
ของสมาคมฯ
ประการที่สาม นายพจน์จะนาข้ อตกลงและแนวทางปฏิบตั ริ ่วมกันของล้ ง เข้ ารายงานละวางแผน
กาหนดแนวทางร่วมกับกรรมการของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เพื่อจะได้ นาไปเจรจาต่อรองและตก
ลงกับผู้ซื ้อในต่างประเทศต่อไป”
นายสมพงค์กล่าวอีกว่า การหารื อที่เกิดขึ ้นเป็ นที่พอใจของทุกฝ่ าย และเป็ นนิ มิตรหมายที่ดีในการ
แสดงความพร้ อมที่จะปรับกระบวนการทางานของทุกฝ่ าย อย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดขึ ้นก็มีความยากในการ
แก้ ปัญหาเนื่องจากหลายเรื่ องถูกกาหนดมาจากต่างประเทศ และถือเป็ นปั จจัยภายนอกที่ยากในการ
ควบคุม กับทังยั
้ งเป็ นปั ญหาของเอกชนกับเอกชน ซึง่ หน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชนอย่างมูลนิธิฯ
ของตน ก็ทาได้ เพียงมีหน้ าที่เข้ าไปช่วยเสริมและประสานงานให้
“ในลาดับต่อไปทางมูลนิธิฯ จะพยายามประสานให้ มีการหารื อร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐทังใน
้
ส่วนกลางและในส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อันได้ แก่ หน่วยงานของกระทรวงแรงงาน หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานตารวจ หน่วยงานปกครอง
สังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานด้ านสาธารณสุข และในส่วนภาคเอกชนอาจต้ องเชื่อต่อให้ องค์กร
ด้ านวิชาชีพในท้ องถิ่นเช่น หอการค้ า สภาอุตสาหกรรม สมาคมการประมงฯ ได้ มาเข้ าร่วมดาเนินการ
ด้ วย”
“ลาดับสุดท้ ายทางมูลนิธิฯ อาจจะต้ องใช้ ความสัมพันธ์และเครื อข่ายขององค์กรที่มีอยูใ่ น
ต่างประเทศ ทาการติดต่อให้ ข้อมูลและสร้ างความเข้ าใจกับผู้สงั่ ซื ้อที่เคยติดต่อกันทังในสหภาพยุ
้
โรปและ
สหรัฐอเมริกา” นายสมพงค์กล่าวในที่สดุ

3

อนึง่ ปั ญหาที่ผา่ นมา เกิดจากกรณีที่สานักข่าวต่างประเทศแห่งหนึง่ ได้ รายงานถึงปั ญหาการผลิต
และการแปรรูปอาหารทะเลที่ไม่ได้ มาตรฐานของบริษัทแห่งหนึง่ ในจังหวัดสมุทรสาคร อันมีผลทาให้
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยต้ องกาหนดมาตรการที่เข้ มข้ นในการแปรรูปสัตว์น ้าเบื ้องต้ น ทังในช่
้ วงที่
ผ่านมา บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ก็ได้ ประกาศยกเลิกการว่าจ้ างสถานประกอบการล้ งจาก
ภายนอกทังหมด
้
โดยยกกระบวนการผลิตทังหมดเข้
้
ามาอยูภ่ ายใต้ การควบคุมและดูแลของไทยยูเนี่ยนฯ
เอง เพื่อที่ทางบริษัทสามารถควบคุมมาตรฐานการปฏิบตั งิ านด้ านแรงงานได้ อย่างเข้ มงวด โดย
กระบวนการผลิตทังหมดจะได้
้
รับการควบคุมอย่างใกล้ ชิด
ขณะที่ บริษัท มารี นโกลด์โปรดักส์ จากัด ได้ แจ้ งยกเลิกการรับเป็ นพี่เลี ้ยง และที่ปรึกษาระบบ
GMP, HACCP และระบบการจัดการด้ านแรงงาน ของบริษัท พี อินเตอร์ ฟ้ ดส์
ู จากัด และ บริษัท เจนน่า
โปรดักส์ จากัด เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ผา่ นมา เนื่องด้ วยเหตุผลความจาเป็ นทางด้ านการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ การจัดการมาตรฐานด้ านแรงงาน และความปลอดภัย ให้ มีความสอดคล้ องตาม ข้ อกฎหมายและ
ความต้ องการของคูค่ ้ า (ข้ อมูลสมทบจากเว็บไซต์ขา่ วสาครออนไลน์ )
สาหรับกิจการต่างๆที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับวรจรธุรกิจของสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น ้าเบื ้องต้ น
(ล้ ง) ประกอบไปด้ วย เกษตรกรผู้เลี ้ยงกุ้ง-ผู้ผลิตสัตว์น ้า แพกุ้ง-แพปลา ผู้ประกอบการล้ งและคนงาน
ในล้ ง โรงน ้าแข็ง ผู้ค้าเปลือกกุ้งและผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการแปรรูปสัตว์น ้าเบื ้องต้ น รถขนส่งและภาค
การขนส่งที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ มาตรการตัดตอนล้ งของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เพื่อแก้ ปัญหาการส่งออก อาจ
ก่อให้ เกิดปั ญหาอื่นๆตามมาต่อ ผู้ประกอบการล้ งและภาคสังคม เช่น ปั ญหาขาดความสามารถจนต้ อง
หยุดการประกอบกิจการของล้ ง ปั ญหาขาดรายได้ และการเกิดหนี ้สินต่างๆตามมาของผู้ประกอบการ เกิด
ปั ญหาการเลิกจ้ างและการว่างงาน ปั ญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ ้นตามมา ปั ญหาความยากจนและ
ปั ญหาสังคมอื่นๆ ผลกระทบทางด้ านภาษีและการจัดเก็ บรายได้ ของรัฐ ผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้ า
ต่อเนื่องกับล้ งและภาคธุรกิจต่างๆของชุมชน (ข้ อมูลจากมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน LPN และศูนย์ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือลูกเรื อประมง)
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