
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2019 Certification and Ratings Collaboration ไดรั้บมอบหมายให้วิเคราะห์ประสิทธิภาพดา้นความยัง่ยืนของการทาํประมงซูริมิในเขตร้อน 

การศึกษาเร่ืองการผลิตซูริมิและอาหารทะเลซูริมิในเขตร้อน - มุมมองภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรม 

นาํเสนอภาพรวมท่ีครอบคลุมเก่ียวกบัความทา้ทายดา้นความยัง่ยืนในการทาํประมงในเขตร้อนเพื่อจดัหาวตัถุดิบให้กบัการคา้ซูริมิทัว่โลก Certification and Ratings 

Collaboration ขอขอบคุณคุณ Duncan Leadbitter จาก Fish Matter Pty Ltd คุณ Pascal Guenneugues จาก Future Seafood และคุณ Jae Park จาก Jae Park Surimi 

School เป็นอยา่งยิ่งสาํหรับการเป็นผูน้าํจดัทาํการวิเคราะห์น้ี 

 

เอกสารฉบบัน้ีนาํเสนอภาพรวมของขอ้คน้พบท่ีสาํคญัในรายงานดงักล่าวสาํหรับธุรกิจซูริมิ ราคาตลาดและขอ้มูลอา้งอิงต่างๆ เป็นขอ้มูลท่ีนาํมาจากรายงาน 

ยกเวน้ขอ้มูลท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

การจาํกดัความซูริมิในเขตร้อน 

 

 

ซูริมิส่วนใหญ่คือแหล่งโปรตีนจากเน้ือปลาบดท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในเมนูอาหารทะเลมาเกือบหน่ึงพนัปี 

ตลาดซูริมิในเขตร้อนยคุใหมม่ีการผลิตอาหารทะเลสาํเร็จรูปจากซูริมิถึงปีละ 2.5 ลา้นตนั (ใชป้ลาทั้งตวัประมาณ 3.5 ลา้นเมตริกตนั) คิดเป็น 70% 

ของการผลิตซูริมิทัว่โลก โดยใชป้ลาพอลล็อก ปลาทราย และปลานํ้าเยน็อ่ืนๆ เป็นส่วนประกอบในสัดส่วนท่ีสมดุลกนั 

 

ส่วนผสมของซูริมิในเขตร้อนส่วนใหญ่มาจากประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อินเดีย ปากีสถาน และจีน แมว้่าการผลิตซูริมิในเขตร้อนจะใชป้ลาทรายแดง 

ปลาปากคม ปลากระพงตาโต และปลาฤาษีเป็นส่วนผสมมากกว่า 90% แต่ก็มีสัตวน์ํ้ าท่ีเป็นแหล่งท่ีมามากกว่า 120 สายพนัธุ์รวมอยูใ่นการคา้ดว้ย 

โดยผลิตภณัฑซู์ริมิในเขตร้อน เช่น ลูกช้ินปลา ปูอดั และส่วนผสมอ่ืนๆ เป็นผลิตภณัฑท่ี์บริโภคกนัอยา่งแพร่หลายทัว่เอเชีย รวมทั้งในยโุรป รัสเซีย 

และสหรัฐอเมริกา 

 

ประเทศท่ีสาํคญั 

 

ขณะท่ีการผลิตซูริมิมีอยูท่ัว่โลก แต่การผลิต นาํเขา้และส่งออกซูริมิในเขตร้อนนาํโดยประเทศท่ีสาํคญัหลายแห่ง 

แผนภูมิดา้นบนในส่วนน้ีแสดงให้เห็นถึงการผลิตซูริมิ (วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตอาหารทะเลสาํเร็จรูปจากซูริมิ) 

ความเส่ียงดา้นการจดัหา 
ซูริมิในเขตร้อน 

 
 

 
 
 
 

เดือน 2021 
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ส่วนแผนภูมิดา้นล่างแสดงให้เห็นถึงการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารทะเลสําเร็จรูปจากซูริมิ ท่ีพร้อมจาํหน่ายทั้งแบบปลีกหรือสาํหรับบริการดา้นอาหาร 

ปริมาณทั้งหมดเป็นการประมาณการ และปริมาณในส่วนน้ีใชห้น่วยเป็นตนั เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

การผลิตซูริมิในเขตร้อน ประเทศท่ีสําคัญ  

 

การผลิตอาหารทะเลสําเร็จรูปจากซูริมิในเขตร้อน ประเทศท่ีสําคัญ 

 

China:
Vietnam:
India:
Thailand:
Indonesia:
Malaysia:
Pakistan: 
Myanmar:

230,000
180,000
110,000

60,000
30,000
20,000

5,000
2,000

Japan: 520,000

Korea: 350,000

China: 1,400,000

Southeast
Asia: 300,000

จีน: 230,000 
เวียดนาม: 180,000 
อินเดีย: 110,000 
ประเทศไทย: 60,000 
อินโดนีเซีย: 30,000 
มาเลเซีย: 20,000 
ปากีสถาน: 5,000 
พม่า: 2,000 

ญี่ปุ่ น: 520,000 
จีน: 1,400,000 

 
เอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้: 300,000 

เกาหล:ี 350,000 
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ภยัคุกคามดา้นความยัง่ยนืท่ีแทจ้ริง 

 

ซูริมิจากปลานํ้าเยน็ท่ีมีจาํหน่ายในอเมริกาเหนือส่วนใหญ่มาจากการทาํประมงท่ีไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานการประมงของ Marine Stewardship Council 

โดยเห็นไดจ้ากขอ้มูลปลาพอลล็อกอลาสกา้โดยสังเขปใน Sustainable Seafood Data Tool ของ Collaboration เช่นเดียวกบัขอ้มลูปลาเฮคของสหรัฐฯ โดยสังเขป 

การทาํประมงซูริมิปลาในเขตร้อนแทบจะไม่ไดรั้บการรับรองหรือไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีสุด (Best Choice) 

จากโครงการเฝ้าระวงัดา้นอาหารทะเลหรือ Seafood Watch Program ของพิพิธภณัฑสั์ตวน์ํ้ ามอนเทอเรยเ์บย ์(Monterey Bay Aquarium) 

ดงัท่ีแสดงให้เห็นในขอ้มูลโดยสังเขปจาก Data Tool เก่ียวกบัส่วนผสมซูริมิจากปลาเขตร้อนทัว่ไปสองชนิด ไดแ้ก่ ปลาทรายแดงแคระและปลากระพงขาว ซ่ึง 

Seafood Watch ไดจ้ดัอนัดบัโดยทัว่ไปใหก้ารทาํประมงซูริมิในเขตร้อนเป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง (Avoid) หรือท่ีมีแนวโนม้มากกว่าคือยงัไมไ่ดรั้บการประเมิน 

 

การทาํประมงในเขตร้อนจาํนวนมาก (เช่น กุง้) 

ซ่ึงมีเป้าหมายเจาะจงเฉพาะสัตวน์ํ้ าบางสายพนัธุ ์

โดยทัว่ไปแลว้จะมีอตัราการท้ิงสัตวน์ํ้ าท่ีไม่ใช่เป้าหมายเท่ากั

บ 70-90% ของการจบัทั้งหมด กลบักนั 

การทาํประมงเพื่อการทาํซูริมิแทบไม่มีการท้ิงสัตวน์ํ้ าท่ีไดม้า

เลยเน่ืองจากทุกส่ิงท่ีจบัมาไดล้ว้นมตีลาดรองรับ 

การทาํประมงสัตวน์ํ้ าหลายสายพนัธุด์งักล่าวแสดงถึงความท้

าทายในการจดัการท่ีมีรูปแบบเฉพาะ อาทิ 

การประมงเหล่าน้ีตอ้งเผชิญกบัค่าผลผลิตสูงสุดท่ีย ัง่ยืน 

(Maximum Sustainable Yield: MSY) 

ท่ีแตกต่างกนัสาํหรับสัตวน์ํ้ าแต่ละชนิด และเน่ืองจากแนวคิดของ MSY มกักาํหนดในแง่ของปริมาณปลาท่ีจบัไดเ้ท่านั้น 

จึงไม่ไดค้าํนึงถึงการล่าสัตวน์ํ้ าหรือปฏิสัมพนัธ์ของสัตวนํ้าอ่ืนๆ การวิจยัแสดงให้เห็นว่าการประมาณการโดยใช ้MSY สาํหรับสัตวน์ํ้ าสายพนัธุ์เดียว 

“อาจทาํให้เกิดการประเมินผลผลิตท่ีย ัง่ยืนโดยรวมของการทาํประมงรวมท่ีสูงเกินจริงถึง 25-50% หรือมากกว่านั้น” เมือ่กล่าวเช่นน้ีแลว้ 

การจบัสัตวน์ํ้ าโดยไม่เลือกสายพนัธุ์อาจเป็นผลดี เน่ืองจากเป็นการใช้ประโยชน์จากทั้งสัตว ์ผูล่้า และเหยื่อ 

ซ่ึงช่วยลดความเสียหายของระบบนิเวศหากจดัการอยา่งระมดัระวงั ทั้งน้ี 

มีการจดัทาํแนวทางการจดัการแบบใหม่เพือ่เป็นแนวทางแก่ผูจ้ดัการการทาํประมงและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียให้ใชง้านไดแ้ลว้ 

 

นอกเหนือจากความซบัซอ้นโดยธรรมชาติของการจดัการการทาํประมงสัตวน์ํ้ าหลายสายพนัธุ์แลว้ 

การทาํประมงซูริมิในเขตร้อนมกัเผชิญกบัความทา้ทายดา้นความยัง่ยืนอ่ืนๆ ดว้ย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพยีงประเด็นต่อไปน้ี 

 

• การจบัปลาท่ีหลากหลายซ่ึงทาํให้บนัทึกการจบัแบบละเอียดมีความทา้ทาย 

• ห่วงโซ่อุปทานท่ีซับซอ้นซ่ึงทาํให้การตรวจสอบยอ้นกลบัทาํไดย้าก 

• แรงงาน ความเสมอภาค การมีส่วนร่วมของชุมชน และประเด็นทางสังคมอ่ืนๆ ท่ีนาํไปสู่การปฏิบตัิท่ีผิดกฎหมายในวงกวา้ง 

ตั้งแต่การหลีกเล่ียงใบอนุญาตและการใชอุ้ปกรณ์ตอ้งห้าม ไปจนถึงการจา้งแรงงานทาสและการบงัคบัใชแ้รงงานในบางกรณี 

• ระบบการจดัการภาครัฐท่ีมีขอ้จาํกดัสาํคญั เช่น 

o การประเมินปริมาณสัตวน์ํ้ านานๆ คร้ัง ซ่ึงส่งผลให้มีขอ้มูลไม่เพยีงพอสาํหรับการตดัสินใจดา้นการบริหารท่ีเป็นเหตุเป็นผล 

o การขาดโครงสร้างการกาํกบัดูแลท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได ้

o ความลม้เหลวในการดาํเนินการตามแผนการจดัการการทาํประมงโดยมีวตัถุประสงคท่ี์เช่ือถือไดแ้ละอธิบายได ้

o การหลบเล่ียงหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อจาํกดัจาํนวนเรือประมงในระหว่างการพฒันาการทาํประมง เพือ่เอ้ือประโยชน์ให้กบันโยบาย 

"การเขา้ถึงแบบเปิด" 

o ขาดการดาํเนินการแกไ้ขเพื่อตอบสนองต่อหลกัฐานการจบัสัตวน์ํ้ าท่ีลดลงอยา่งชดัเจนและปริมาณการจบัต่อหน่วยการลงแรงประมง 

(Catch Per Unit Effort) 

ข้อความจากผู้กล่าวโดยตรง: 

อุปสรรคในการปรับปรุงความย่ังยืนท่ีผ่านการเลือกสรร ตามคาํกล่าวของผู้ผลิตซูริมิ 

• บริษทัขาดความรู้เก่ียวกบัประเด็นดา้นความยัง่ยืน 

• ผูบ้ริโภคขาดความตระหนกัต่อประเด็นดา้นความยัง่ยืน 

• ผูบ้ริโภคไม่รู้เก่ียวกบัปัญหาดา้นความยัง่ยนื 

• ปัญหาดา้นราคา ซูริมิแบบยัง่ยืนมีราคาแพงกว่าแบบไมย่ ัง่ยืน 

https://public.tableau.com/shared/ZN3N3NTB3?:display_count=y&:origin=viz_share_link&:embed=y
https://public.tableau.com/shared/48FZJ32WR?:display_count=y&:origin=viz_share_link&:embed=y
https://public.tableau.com/shared/WBY85N4SX?:showVizHome=no
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o ความหละหลวมดา้นการควบคมุการทาํประมงท่ีผิดกฎหมาย ไร้การควบคุม และขาดการรายงานสาํหรับเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

ผูผ้ลิตซูริมิเร่ิมรู้สึกถึงผลกระทบของการทาํประมงเกินขนาด ทาํให้บางรายกงัวลว่าซูริมิจะเป็น “อุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นสภาวะขาลง” โดยการสาํรวจผูผ้ลิตในจีน 

อินเดีย มาเลเซีย และเวียดนาม พบว่าในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา 

 

• ขนาดของปลาโดยเฉล่ียลดลงประมาณ 30%  

• ปริมาณการขนถ่ายสัตวน์ํ้ าขึ้นท่าลดลงมากถึง 50% 

 

ในขณะท่ีการทาํประมงเกินขนาดทาํให้เกิดวิกฤติ ธุรกิจซูริมิบางแห่งกลบัเพิกเฉยต่อปริมาณสัตวน์ํ้ าท่ีลดลงและราคาท่ีเพิ่มขึ้น โดยเลือกท่ีจะจบัสัตวน์ํ้ าท่ีอ่ืนแทน 

ใชสั้ตวน์ํ้ าท่ีมีขนาดเล็กลง ใชสั้ตวน์ํ้ าสายพนัธุ์ใหม ่หรือสัตวน์ํ้ าท่ีเล้ียงในฟาร์มทดแทน วิธีการน้ีไม่ไดช่้วยบรรเทาอนัตรายต่อการทาํประมงในระยะแรกแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างวงจรท่ีจะทาํให้การจดัหาซูริมิมีความน่าเช่ือถือนอ้ยลง มีราคาแพงขึ้น และคณุภาพตํ่าลงในอนาคต ยิง่ไปกว่านั้น 

ยงัทาํให้สูญเสียอาํนาจของธุรกิจท่ีช่วยส่งเสริมการจดัการท่ีดีเพื่อประโยชน์ของสัตวน์ํ้ าและผูท่ี้ตอ้งพึ่งพาธุรกิจเหล่าน้ี 

 

ความสนใจดา้นการปรับปรุงของรัฐบาลและอุตสาหกรรม 

 

ในขณะท่ีความยัง่ยืนโดยรวมและความรับผิดชอบต่อสังคมสาํหรับการทาํประมงซูริมิในเขตร้อนยงัคงมีความทา้ทาย 

แต่ก็มีตวัอยา่งท่ีส่งเสริมการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในหมู่ประเทศท่ีผลิตซูริมิในเขตร้อน โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงไดแ้สดงให้เห็นถึงความเป็นผูน้าํท่ีแทจ้ริง 

สัญญาณท่ีสาํคญัของการปรับปรุงการจดัการภายในภูมิภาค ไดแ้ก่ 

 

 

• ประเทศไทยและมาเลเซียได้

ใชร้ะบบจาํกดัการนาํเขา้เพื่อ

ตอบสนองต่อตวัช้ีวดัดา้นกา

รทาํประมงเกินขนาด 

• ประเทศไทยและอินเดียดาํเนิ

นการประเมินปริมาณสัตว์

นํ้าอยา่งสมํ่าเสมอและมีประ

สิทธิภาพ 

• อินโดนีเซียใชม้าตรการท่ีแข็

งกร้าวต่อเรือต่างชาติท่ีทาํการประมงอยา่งผิดกฎหมายในน่านนํ้าของตน 

• ประเทศไทยและเวียดนามมคีวามกา้วหนา้ในดา้นโครงสร้างการกาํกบัดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ และอินโดนีเซียก็เร่ิมเดินหนา้เช่นกนั 

• ประเทศไทยมีระบบการวางแผนการจดัการท่ีชดัเจน 

• รัฐบาลไทยไดเ้ร่ิมกระบวนการปฏิรูปเพื่อแกไ้ขปัญหาสิทธิแรงงาน เพื่อเปิดสู่ช่วงการเปล่ียนผ่านท่ียาวนาน ยากลาํบาก และเลยกาํหนดมานาน 

 

ผูม้ีบทบาทบางรายในอุตสาหกรรมน้ีกาํลงัดาํเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพความยัง่ยืนของซูริมิ หรือเปิดรับการเขา้แทรกแซงท่ียึดตลาดเป็นหลกั 

สมาคมอาหารแช่แขง็ไทยท่ีมีผูผ้ลิตซูริมิหลายรายเป็นสมาชิกท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ FIPs ซ่ึงรวมถึงการดาํเนินการเป็นคร้ังแรกภายใต ้

โครงการนาํร่องสัตวน์ํ้ าหลายสายพนัธุ์ของ Marin Trust นอกจากน้ี ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียชาวอินเดียและเวียดนามยงัไดเ้ปิดตวั FIPs 

การทาํประมงซูริมิในช่วงท่ีผ่านมา การสาํรวจบริษทัผูผ้ลิตอาหารทะเลจากซูริมิ 19 แห่งพบว่าส่วนใหญ่สนบัสนุนการปฏิรูปท่ียึดตลาดเป็นหลกั ไดแ้ก่ 

 

 

• ผูค้า้ปลีกตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์ย ัง่ยืนเพิ่มขึ้น 

• แรงจูงใจสาํหรับการจดัหาส่วนผสมซูริมิท่ีย ัง่ยืนเพิม่ขึ้น 

 ข้อความจากผู้กล่าวโดยตรง: แรงจูงใจในการปรับปรุงความย่ังยืนท่ีผ่านการเลือกสรร 

ตามคาํกล่าวของผู้ผลิตซูริมิ 

 • วตัถุดิบท่ีพร้อมใชง้านมจีาํนวนลดลงซ่ึงทาํให้การจดัหาทาํไดย้าก 

• ผูบ้ริโภคมีความตระหนกัเก่ียวกบัประเด็นความยัง่ยืนมากขึ้น 

• แรงกดดนัจากการจาํหน่ายปลีกท่ีบีบให้ผูแ้ปรรูปปฏิเสธวตัถุดิบซูริมิจากแหล่งกาํเนิดท่ีไม่ผ่านการรับรอง 

https://www.seafoodsource.com/news/premium/supply-trade/surimi-at-highest-prices-in-a-decade-in-japan
https://www.marin-trust.com/multispecies-pilot
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• ความพยายามสร้างความตระหนกัรู้แก่ผูบ้ริโภค 

 

Roadmap for tropical surimi sustainability improvement 

 

รายงานสรุปฉบบัน้ีมาพร้อมกบัเอกสารท่ีเสนอแนวทางเฉพาะสาํหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของการทาํประมงซูริมิในเขตร้อน 

“แผนงาน” น้ีไดรั้บการออกแบบมาเพื่อให้สอดคลอ้งและสานต่อดา้นความสนใจของอุตสาหกรรมในดา้นการปรับปรุง 

โดยแนะนาํการดาํเนินการอยา่งเจาะจงท่ีธุรกิจสามารถทาํไดเ้พื่อดูแลแหล่งทรัพยากรน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยผูเ้ขียนสนบัสนุนให้ธุรกิจท่ีมีความสนใจทบทวนแผนงานและปฏิบตัิตามคาํแนะนาํท่ีเก่ียวขอ้ง 
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