
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี 2021 หน่วยงานความรว่มมอืดา้นการรบัรองและการจดัอนัดบั (Certification and Ratings Collaboration) 
ไดเ้ผยแพรร่ายงานเรือ่งการผลติซรูมิแิละอาหารทะเลซรูมิจิากปลาเขตรอ้น – มุมมองภูมทิศันข์องอตุสาหกรรม 
การวเิคราะหท์ีไ่ม่เคยมมีากอ่นนีไ้ดนํ้าเสนอภาพรวมทีค่รอบคลุมเกีย่วกบัความทา้ทายดา้นความยัง่ยนืการประมงแบบสั
ตวนํ์้าหลายสายพนัธุแ์ละแบบสายพนัธุเ์ดยีวตอ้งเผชญิ 
รวมทัง้ความสนใจในการเพาะเลีย้งสตัวนํ์้าทีเ่ป็นแหลง่อุปทานใหก้บัตลาดซรูมิใินเขตรอ้น ในขณะเดยีวกนั 
Collaboration ไดเ้ผยแพรแ่หล่งอุปทานซรูมิเิขตรอ้นทีม่คีวามเสีย่ง 
ซึง่เป็นภาพรวมของผูบ้รหิารเกีย่วกบัขอ้คน้พบสําคญัของรายงานภูมทิศันส์าํหรบัธรุกจิซรูมิ ิ
 
แผนงานนีใ้ชป้ระกอบกบัเอกสารดงักล่าว เน่ืองจากรายงานภูมทิศันแ์ละภาพรวมของผูบ้รหิารมุ่งเนน้อย่างกวา้งๆ 
ไปทีค่วามทา้ทายดา้นความยั่งยนืทีก่ารทําประมงซรูมิใินเขตรอ้นตอ้งเผชญิ แผนงานฉบบันีจ้งึไมไ่ดใ้หข้อ้มลูน้ัน 
กลบักนั แผนงานมเีป้าหมายเพือ่เป็นจดุเร ิม่ตน้ใหเ้กดิการปรบัปรุงความยัง่ยนืสําหรบัธรุกจิและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอืน่ๆ 
ทีม่คีวามกงัวลรว่มกบัเราเกีย่วกบัอนาคตของอุตสาหกรรมนี ้
 
เราเร ิม่ตน้ในตอนทา้ย 
โดยมคีําอธบิายว่าผลการดําเนินงานดา้นความยัง่ยนืทีด่เีป็นอย่างไรในการทําประมงสตัวนํ์้าหลายสายพนัธุ ์
แมว้่าการทําประมงแต่ละคร ัง้จะมคีวามพเิศษเฉพาะตวั 
แต่ภาพรวมทั่วไปนีจ้ะใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัลกัษณะของการทําประมงซรูมิทิีม่ปีระสทิธภิาพสูง 
ประเด็นของแนวทางนีค้อืชว่ยใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้ใจว่าความพยายามในการปรบัปรุงอาจนําไปสู่จดุมุง่หมายใด 
 
จากน้ันเราจะแนะนําแนวคดิดา้นการวเิคราะหช์อ่งว่าง ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 
สิง่นีห้มายถงึการประเมนิประสทิธภิาพความยั่งยนืของการประมงในปัจจบุนัเมือ่เทยีบกบัประสทิธภิาพในระดบัสูง 
ซึง่มจีดุมุง่หมายเพือ่ใหผู้ม้สี่วนไดส้ว่นเสยีรบัทราบถงึประเภทและขอบเขตการปรบัปรุงทีจ่ําเป็น 
เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายดา้นความยั่งยนื 
 
ถดัไปคอืตวัแผนงาน ซึง่เป็นบญัชรีายการการแทรกแซงทีแ่นะนํา 
เพือ่ตอบสนองตอ่ความทา้ทายดา้นความยั่งยนืทีร่ะบุไวใ้นรายงานภูมทิศันแ์ละภาพรวมของผูบ้รหิารอนัประกอบดว้ย 
 

• ขอ้จํากดัของขอ้มลู 
• ปัญหาประสทิธภิาพดา้นสิง่แวดลอ้มทีท่ราบ 
• ขอ้บกพรอ่งในการกาํกบัดูแล 
• ประเด็นทางสงัคม 
• การตรวจสอบยอ้นกลบั 

 

ภาพถ่ายโดย Mahmoud Fawzy บน Unsplash 

แผนงานพฒันาความยัง่ยนืสาํ
หรบัการประมงซรูมิเิขตรอ้น 

 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2022 

https://certificationandratings.org/surimi/
https://certificationandratings.org/surimi/
https://unsplash.com/@mahmoud_fawzy100?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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สิง่สําคญัคอืโปรดทราบว่าเราไม่ไดม้องว่ารายการนีค้อืทัง้หมดทีม่แีลว้ ยงัมกีารแทรกแซงอืน่ๆ 
ทีอ่าจส่งผลใหป้ระสทิธภิาพดขีึน้ และเราสนับสนุนใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีสํารวจสิง่เหลา่น้ันเชน่กนั 
เรายงัรบัทราบดว้ยว่าแผนงานนีแ้นะนําการแทรกแซงทีต่อบสนองต่อปัญหาบางอย่างมากกวา่ปัญหาอืน่ๆ 
การแทรกแซงดา้นธรรมาภบิาลและการแทรกแซงทีต่อบสนองต่อประเด็นทางสงัคมมคีวามสาํคญั 
แต่ส่วนใหญอ่ยู่นอกเหนือขอบเขตงานของโปรแกรมสมาชกิหน่วยงาน Collaboration 
 
เราสนับสนุนใหธ้รุกจิซรูมินํิาห่วงโซอุ่ปทานของตนเขา้รว่ม
การเจรจาอย่างเปิดเผยเกีย่วกบัความยัง่ยนืของอตุสาหกรร
มซรูมิใินเขตรอ้น 
ส่งเสรมิใหซ้พัพลายเออรพ์จิารณาขัน้ตอนเหลา่นีแ้ละสํารว
จวธิทีีคุ่ณสามารถสนับสนุนการทํางานของซพัพลายเออรเ์
พือ่รกัษาความปลอดภยัใหก้บัห่วงโซอุ่ปทานของคุณในอน
าคต 
 
น่ันคอืเหตุผลทีเ่ราปิดทา้ยแผนงานดว้ยคําเชญิใหเ้ขา้รว่มเป็นพนัธมติร 
เราหวงัว่าผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีในการทําประมงซรูมิเิขตรอ้นซึง่ตอ้งการปรบัปรุงประสทิธภิาพการทําประมงทีต่นพึง่พาอาศั
ย จะตดิต่อเรามาพรอ้มคําถาม แนวคดิ และโอกาสในการทํางานรว่มกนั 
 
 

ประสทิธภิาพทีด่ ี 
มลีกัษณะเชน่ไรในการทําประมงสตัวน้ํ์าหลายสายพนัธุ ์
 
การประมงสตัวนํ์า้หลายสายพนัธุโ์ดยทั่วไปมคีวามทา้ทายดา้นความยั่งยนืหลากหลายดา้น 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตรอ้นทีส่ตัวนํ์้ามคีวามหลากหลายทางชนิดพนัธุส์งู 
และความทา้ทายเหลา่นีย้ิง่ทวคีณูขึน้จากขอ้จาํกดัดา้นความสามารถและเป้าหมายทางสงัคมทีแ่ตกต่างกนั 
ซึง่พบไดท้ั่วไปในประเทศกาํลงัพฒันา อย่างไรกต็าม มมีุมมองใหม่ๆ 
เกดิขึน้เกีย่วกบัประสทิธภิาพทีด่ใีนการประมงหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติซรูมิ ิโดยมแีงม่มุทีส่ําคญัดงันี ้

1. การมุ่งเนน้ไปที ่MSY สําหรบัสตัวนํ์้าหลายสายพนัธุ ์ไม่ใชแ่คส่ายพนัธุเ์ดยีว 
ซึง่รวมเอาความตอ้งการทางระบบนิเวศ (โดยเฉพาะการล่าสตัวอ์ืน่เป็นอาหาร) 
เขา้กบัการสรา้งคาํแนะนําเกีย่วกบัการจบัสตัวนํ์้าทีเ่ป็นไปได ้ 

2. การประมาณ "ผลผลติโดยรวม" ซึง่อธบิายความสมัพนัธใ์นการอยู่รว่มกนัระหว่างสตัวนํ์า้สายพนัธุต์่างๆ 
ทําใหก้ารประเมนิมคีวามแม่นยํายิง่ขึน้สําหรบัการประมงสตัวนํ์า้หลายสายพนัธุม์ากกว่าทีก่ารประเมนิสตัวนํ์้าส
ายพนัธุเ์ดยีวทําได ้มวีธิกีารทีเ่ป็นทีรู่จ้กัหลายวธิใีนการประมาณผลผลติโดยรวม 
ซึง่บางวธิมีรีายละเอยีดอยู่ในรายงานภูมทิศันด์ว้ย 
การประเมนิผลผลติโดยรวมควรเสรมิดว้ยการประเมนิสิง่มชีวีติบ่งชีท้ีค่ดัเลอืกมาอย่างดใีนจาํนวนทีเ่หมาะสม 
แนวทางนีส้ามารถทําใหก้ารเฝ้าตดิตาม การประเมนิ และการวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ 
จดัการไดง้่ายมากขึน้ และใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนม์ากขึน้สําหรบัใชเ้ป็นฐานในการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิาร 

3. การระบุและตรวจสอบกลุม่สิง่มชีวีติบ่งชีต้ามทีต่กลงกนัไวแ้ละเชือ่มโยงเขา้กบัตวักระตุน้ทีทํ่าใหเ้กดิการจดัการ 
การดําเนินการนีจ้ะชว่ยย่นระยะการประเมนิและการรายงานความทา้ทายจากการทีม่สีิง่มชีวีติหลายสายพนัธุเ์ข ้
ามาเกีย่วขอ้งมากเกนิไป   

4. ความชดัเจนเกีย่วกบัวตัถปุระสงค ์– ในอดตีทีผ่่านมา 
การทําประมงทีเ่กีย่วขอ้งถูกมองว่าเป็นสิง่ทีไ่มม่วีนัหมดสิน้ไป และอาจสนับสนุนภาคสว่นตา่งๆ 
และผูค้นไดอ้ย่างหลากหลายในวงกวา้ง ซึง่แทท้ีจ่รงิแลว้ไม่ใชเ่ลย ในความเป็นจรงิ 
การจดัการการประมงสตัวนํ์้าหลายสายพนัธุเ์พือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธส์ูงสุดเป็นสตัวนํ์้าบางชนิดหรอืเพือ่ภาคส่วนผูม้สี่
วนไดส้่วนเสยีบางกลุ่ม แลกมาดว้ยการเสยีประโยชนข์องคนอกีกลุม่ 

 เราสนับสนุนใหธ้รุกจิซรูมินํิาห่วงโซอุ่ปทานขอ
งตนเขา้รว่มการเจรจาอย่างเปิดเผยเกีย่วกบัค
วามยั่งยนืของอตุสาหกรรมซรูมิใินเขตรอ้น 
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ผูท้ีด่ําเนินการจดัการตอ้งดาํเนินงานตามวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน 
ซึง่กาํหนดขึน้จากการปรกึษาหารอืกบัผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีและรฐับาล 

5. การควบคมุปรมิาณการจบัสตัวนํ์้า – การประมงจํานวนมากพฒันาขึน้ภายใตส้ภาวะการเขา้ถงึไดอ้ย่างเสร ี
ซึง่ทั่วโลกมบีนัทกึเกีย่วกบัการควบคุมการจบัสตัวนํ์้าทีไ่ม่ดนัีก 
ปรมิาณการจบัสตัวนํ์้าทีล่น้เกนิกอ่ใหเ้กดิผลหลายอย่างตามมา 
รวมถงึผลกัดนัใหเ้กดิการทําประมงผดิกฎหมายและแนวทางการลดค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นปัญหา (เชน่ แรงงานทาส) 
ทัง้นี ้
การประมงหลายแห่งจําเป็นตอ้งมกีระบวนการปฏรูิปทีทํ่าใหป้รมิาณการจบัสตัวนํ์า้กบัผลผลติทีย่ ั่งยนืเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั 

6. รวบรวมขอ้มลูการเก็บเกีย่วทีถ่กูตอ้งและทนัสมยัซึง่มคีวามสําคญัตอ่การจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ อนิโดนีเซยี 
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศไทย ไดร้บัผลประโยชนจ์ากการรวบรวมขอ้มูลการเก็บเกีย่วอย่างมนัียสาํคญั 
โดยการปรบัปรุงการเขา้ถงึและคุณภาพของความพยายามในการสํารวจ 
การแทรกแซงทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่สว่นใหญ่แลว้ชว่ยลดการทําประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไรก้ารควบคมุ (IUU) ตวัอย่างเชน่ ประเทศไทยไดร้บัผลประโยชนเ์กีย่วกบัการประมง IUU 
อย่างเดน่ชดัผ่านชดุการปฏรูิปทีม่กีารประสานงานกนั 
โดยรฐับาลไทยไดส้นับสนุนทรพัยากรดา้นบุคลากรและการเงนิใหแ้กฝ่่ายผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายอย่างต่อเน่ืองตล
อดหลายปีทีผ่่านมา ขณะเดยีวกนัก็ทํางานเพือ่ลดปรมิาณการจบัสตัวนํ์้าทีล่น้เกนิของอตุสาหกรรมประมงลง 

7. จดัลาํดบัความสําคญัของสายพนัธุท์ีใ่กลส้ญูพนัธุ ์ถูกคกุคาม หรอืไดร้บัการคุม้ครอง (ETP) 
กลยุทธก์ารจดัการตอ้งคํานึงถงึความสมัพนัธใ์นการอยู่รว่มกนัของสายพนัธุ ์ETP 
และมกีารรเิร ิม่เพือ่ลดความสมัพนัธ ์

แมปั้ญหาอาจดูท่วมทน้ แต่ในประเทศผูผ้ลติทีส่ําคญับางประเทศก็มคีวามคบืหนา้อย่างมาก 
และภาคอตุสาหกรรมซรูมิกิ็มบีทบาทสําคญัในการชว่ยผลกัดนัการพฒันาเป้าหมายดา้นความยั่งยนืและกระบวนการจดั
การทีจ่ําเป็นตอ่ไปเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายเหล่าน้ัน 

 

ภาพรวมในระดบัประเทศ 
 
รายงานภูมทิศันเ์กีย่วกบัซรูมิขิองหน่วยงาน Collaboration 
ระบุลกัษณะของการผลติอาหารทะเลซรูมิแิละซรูมิใินประเทศตน้ทางทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกแปดแห่งดว้ยกนั 
รายงานภูมทิศันจ์ะใหร้ายละเอยีดมากกวา่ส่วนนี ้
แต่เรามุ่งหวงัจะใชพ้ืน้ทีนี่อ้ธบิายเคา้โครงโดยย่อเกีย่วกบัประเด็นดา้นความยัง่ยนืในแตล่ะประเทศ 
เราสนับสนุนใหผู้อ้่านทีส่นใจทําการศกึษาบทที ่4 (ซึง่เร ิม่จากหนา้ 107) ในรายงานภูมทิศัน ์
เพือ่ใหเ้ห็นขอ้มลูทีค่รอบคลมุมากขึน้ในแต่ละประเทศและความทา้ทายดา้นความยั่งยนืของประเทศเหล่าน้ัน 
 
ซรูมิเิป็นแป้งทีทํ่ามาจากเนือ้ปลาบด 
อาหารทะเลซรูมิเิป็นผลติภณัฑข์ัน้สุดทา้ยทีไ่ดจ้ากการ
นําซรูมิมิาผสมกบัผลติภณัฑอ์ืน่ๆ 
(โดยเฉพาะในประเทศจนี) 
เพือ่ผลติเป็นอาหารใหม้นุษยบ์รโิภค 
 
 
 

 รายงานภูมทิศันจ์ะใหร้ายละเอยีดมากกว่าส่วนนี ้
แต่เรามุ่งหวงัจะใชพ้ืน้ทีนี่อ้ธบิายเคา้โครงโดยย่อ
เกีย่วกบัประเด็นดา้นความยั่งยนืในแต่ละประเทศ 
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จนี 
 
ในเวลาเพยีงไมก่ีท่ศวรรษ จนีไดเ้ตบิโตขึน้เป็นผูผ้ลติซรูมิเิขตรอ้นทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก โดยมสีดัส่วนซรูมิทิะเลประมาณ 
230,000 ตนั ปรมิาณซรูมิจิากปลานํ้าจดื (เพาะเลีย้งสตัวนํ์้า) ทีก่าํลงัเพิม่ขึน้ และอาหารทะเลซรูมิปิระมาณ 1.4 
ลา้นตนั อุตสาหกรรมนีส้ว่นใหญ่เป็นอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยมกีารนําเขา้เพยีงประมาณ 35,000 
ตนัและการส่งออกประมาณ 45,000 ตนั 
 
แมว้่าสถานะของจาํนวนสตัวนํ์า้จะยงัไม่มขีอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนั แต่การประเมนิในปี 2009 
พบว่าสตัวนํ์้าลกึทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติซรูมิน้ัินหากไม่เร ิม่หมดลงก็ถูกจบัไปมากจนเกนิขนาด 
ซึง่สอดคลอ้งกบัรายงานการลดลงของจาํนวนสตัวนํ์้าทีถ่กูจบัขึน้ฝ่ังและผลจบัสตัวนํ์้าตอ่หน่วยการลงแรงประมง 
 
การจดัการน้ันซบัซอ้นและไม่ไดผ้ลเป็นส่วนใหญ่ แมจ้ะมกีารขยายขอบเขตและระยะเวลา 
แต่การออกคาํสัง่หา้มทําการประมงในฤดรูอ้นของจนีทีด่าํเนินมาเป็นเวลาเกอืบ 30 ปีแลว้ 
กลบัไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึประโยชนใ์นแงค่วามยั่งยนืทีม่ากพอเลย 
 

เวยีดนาม 
 
เวยีดนามผลติซรูมิ ิ180,000 ตนัและอาหารทะเลซรูมิเิพยีงไมก่ีพ่นัตนั 
ซรูมิขิองเวยีดนามเกอืบทัง้หมดเป็นการผลติเพือ่สง่ออก 
 
จํานวนสตัวนํ์้าทีเ่ร ิม่หมดลงเห็นไดจ้ากผลจบัสตัวนํ์้าต่อหน่วยการลงแรงประมงทีล่ดฮวบลงในเวยีดนามจาก 1 ในปี 
1981 เป็น 0.35 ในปี 2002 การวเิคราะหใ์นปี 2018 
พบว่าพืน้ทีทํ่าการประมงบรเิวณชายฝ่ังยงัคงมกีารจบัปลามากเกนิไป 
ส่วนพืน้ทีทํ่าการประมงนอกชายฝ่ังก็เสือ่มโทรมลง 
ภาพรวมเกีย่วกบัสถานะของแหล่งรวมพนัธุส์ตัวใ์นประเทศสมาชกิของคณะกรรมการการประมงแห่งเอเชยีแปซฟิิก 
ยนืยนัขอ้กงัวลทีว่า่มกีารทําประมงเกนิขนาดอย่างแพรห่ลายในเวยีดนาม เวยีดนามไดร้บั "ใบเหลอืง" 
จากสหภาพยุโรปตัง้แต่ปี 2017 เน่ืองจากมกีารประมง IUU ในระดบัสูง 
 
ผูท้ีด่ําเนินการจดัการใชเ้ครือ่งมอืทีห่ลากหลาย รวมทัง้การแบ่งเขตและใบอนุญาต 
แต่กลบัมแีผนการจดัการดา้นการประมงอยู่นอ้ยมาก 
และความพยายามในการจดัการดูเหมอืนจะไมม่กีารประสานงานกนั 
 

อนิเดยี 
 
อนิเดยีผลติซรูมิปิระมาณ 110,000 เมตรกิตนั ซึง่ส่วนใหญ่เป็นไปเพือ่การส่งออก จากการประเมนิในปี 2020 
พบว่ากองเรอืประมงทีม่คีวามจมุากเกนิไปผลกัดนัใหเ้กดิการจบัปลามากเกนิไปในการประมงสตัวนํ์้าหลายสายพนัธุข์อง
อนิเดยี 
 
หน่วยงานดา้นการจดัการนําเครือ่งมอืหลายอย่างมาใช ้รวมถงึขอ้กาํหนดดา้นใบอนุญาต ขอ้จํากดัดา้นขนาดตาข่าย 
เขตการประมงพืน้บา้นบรเิวณชายฝ่ัง และการหา้มทําการประมงในชว่งกลางปี ทัง้นี ้
ทางการอนิเดยีไม่ไดจ้ดัทําแผนการจดัการทีอ่งิตามการควบคมุการจบัและผลผลติทีย่ ั่งยนื 
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ประเทศไทย 
 
การผลติซรูมิใินสมยัปัจจบุนัอยู่ทีป่ระมาณ 60,000 ตนั ซึง่ลดลงจากประมาณ 150,000 ตนัในชว่งกลางทศวรรษ 
2000 การสง่ออกซรูมิขิองไทยอยู่ทีป่ระมาณ 28,000 ตนั และการส่งออกอาหารทะเลซรูมิอิยู่ทีป่ระมาณ 33,000 ตนั 
การนําเขา้ซรูมิมิปีระมาณ 50,000 ตนั 
 
ประเทศไทยมกีารทําประมงเกนิขนาดมานานหลายทศวรรษ ผลจบัสตัวนํ์้าตอ่หน่วยการลงแรงประมงลดลงจากเกอืบ 
300 กโิลกรมัตอ่ช ัว่โมงในทศวรรษ 1960 เป็น 20 กโิลกรมัตอ่ช ัว่โมงในทศวรรษ 1990 
แต่สิง่นีก้าํลงัดขีึน้เน่ืองจากความสามารถในการจบัปลาทีล่ดลง 
 
แมจ้ะมหีลกัฐานเพยีงเล็กนอ้ยวา่สตัวนํ์้าฟ้ืนจํานวนขึน้ 
แต่รฐับาลไทยก็ไดด้ําเนินการปฏรูิปทีพ่สิูจนแ์ลว้ว่ามปีระสทิธภิาพในเขตอํานาจศาลอืน่ๆ 
ซึง่รวมถงึการลดจํานวนอวนลาก พืน้ทีปิ่ดและการจบัปลาตามฤดูกาลลงอย่างมาก 
ซึง่เป็นความพยายามทีม่นัียสําคญัในการควบคุมการทําประมง IUU การเพิม่ขนาดตาข่าย และมาตรการอืน่ๆ 
นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัไดจ้ดัทําแผนการจดัการประมงดว้ย 
 
การทําประมงผดิกฎหมายทีลุ่กลามไปทั่วและการเปิดโปงการใชแ้รงงานอย่างทารุณทีโ่ด่งดงัในอดตี 
ไดผ้ลกัดนัใหร้ฐับาลและภาคเอกชนดําเนินการเปลีย่นแปลงการประมง 
การรเิร ิม่ของภาคเอกชนเป็นการรว่มแรงรว่มใจของบรษิทัไทยและต่างประเทศ (ส่วนใหญ่ในสหรฐัฯ และสหภาพยุโรป) 
สมาคมการคา้ NGO และเจา้หนา้ทีห่น่วยงาน 
โดยใชค้วามพยายามหลากหลายดา้นในการส่งเสรมิการปฏบิตัติามกฎหมาย 
 

อนิโดนีเซยี 
 
อนิโดนีเซยีผลติซรูมิปิระมาณ 30,000 ตนั และนําเขา้เพิม่เตมิอกีประมาณ 2,000 ตนั 
การประเมนิจํานวนสตัวนํ์้าในการประมงของชาวอนิโดนีเซยีไม่สอดคลอ้งกนั แต่ขอ้มูลปี 2018 
ชีใ้หเ้ห็นว่าแมจ้ะมกีารจบัปลาบางสายพนัธุม์ากเกนิไป แต่ปลานํ้าลกึยงัไม่ประสบเหตุการณเ์ชน่น้ัน 
 
หน่วยงานระดบัภูมภิาคมคีวามสําคญัเพิม่ขึน้ในฐานะหน่วยงานกาํกบัดูแลในอนิโดนีเซยี 
แมว้่าจะมกีารแบ่งปันความรบัผดิชอบกบัจงัหวดัต่างๆ และรฐับาลแห่งชาต ิ
แมท้างการอนิโดนีเซยีจะใชเ้ครือ่งมอืในการจดัการ เชน่ ใบอนุญาตและการปิดตามพืน้ที ่
แต่ลกัษณะการควบคมุอุปกรณจ์บัปลาทีไ่ม่ตอ่เน่ืองก็มสี่วนทําใหเ้กดิการจบัปลาเกนิขนาดในการประมงซรูมิอิยู่ด ี
 
การทีจ่นีผนวกดนิแดนส่วนหน่ึงของทะเลนาตนูาซึง่เป็นพืน้ทีทํ่าประมงซรูมิทิีส่าํคญัมาเป็นของตน 
คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อจาํนวนสตัวนํ์า้ทีจ่บัขึน้ฝ่ังของอนิโดนีเซยี และเพิม่ผลกระทบดา้นการประมงในพืน้ทีอ่ืน่ๆ 
นอกจากนี ้อุตสาหกรรมประมงของอนิโดนีเซยียงัเผชญิกบัความทา้ทายจากการประมงทีผ่ดิกฎหมาย ไรก้ารควบคมุ 
และขาดการรายงาน (IUU) รวมทัง้การบงัคบัใชแ้รงงานดว้ย 
 

มาเลเซยี 
 
รายงานบางฉบบัระบุว่าการผลติซรูมิขิองมาเลเซยีอยู่ทีม่ากกว่า 90,000 ตนัในชว่งกลางทศวรรษ 2000 
แมม้าเลเซยีจะยงัคงมกีองเรอือวนลากทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงในภูมภิาค 
แต่ปัจจบุนัมาเลเซยีมกีารผลติซรูมิคิดิเป็นประมาณ 20,000 ตนั 
ตวัเลขการคา้ในสมยัปัจจบุนัชีใ้หเ้ห็นว่ามกีารสง่ออกประมาณ 6,500 ตนัและการนําเขา้ 14,000 ตนั 
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ไมม่กีารประเมนิจํานวนสตัวนํ์้าทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมงซรูมิ ิ
มาตรการจดัการทีใ่ชก้บัการทําประมงซรูมิริวมถงึการขึน้ทะเบยีนชาวประมงและใบอนุญาตเดนิเรอื 
การควบคมุอุปกรณจ์บัปลา ระบบการแบ่งเขตตามประเภทของเรอืและอุปกรณจ์บัปลา พืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเล 
และการจดัตัง้แนวปะการงัเทยีม 
 
การทําประมง IUU ยงัคงเป็นปัญหาใหญ่ในน่านนํ้ามาเลเซยี 
แมว้่าเรอืของมาเลเซยีจะมลีูกเรอืชาวตา่งชาตเิป็นจํานวนมาก แต่ก็ไมม่รีายงานการละเมดิสทิธแิรงงานทีม่นัียสําคญั 
 
 

การวเิคราะหช์อ่งว่าง 
 
 
รายงานภาพรวมกอ่นหนา้นีเ้ป็นการใหมุ้มมองอย่างก
วา้งๆ 
เกีย่วกบัความทา้ทายดา้นความยั่งยนืทีป่ระเทศผูผ้ลิ
ตซรูมิใินเขตรอ้นตอ้งเผชญิ 
ซึง่ไม่ไดใ้หแ้ละไมส่ามารถใหข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัคว
ามทา้ทายทีเ่ฉพาะเจาะจงซึง่การประมงแห่งใดแห่งหน่ึ
งในภมูภิาคตอ้งเผชญิ 
เหตุผลหลกัทีเ่ราจดัทําแผนงานนี ้
เป็นเพราะเราตอ้งการความรว่มมอืจากภาคธรุกจิและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ ในภูมภิาค 
เพือ่ทําความเขา้ใจและจดัการกบัความทา้ทายเหลา่
น้ัน โดยเฉพาะอย่างยิง่กรณีนี ้เน่ืองจากซรูมิมิกัเป็นหน่ึงในหลายๆ การใชป้ระโยชนท์า้ยสุดจากการประมงเหลา่นี ้
การใชป้ระโยชนอ์ืน่ๆ โดยทั่วไปรวมถงึปลาเพือ่การบรโิภคโดยตรงของมนุษย ์ผลติภณัฑเ์สรมิมลูค่า เชน่ นํ้าปลา 
ส่วนผสมทางทะเล (เชน่ ปลาป่น) และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ 
(ซึง่ทัง้หมดนีอ้าจเป็นทีส่นใจของผูซ้ ือ้ทีจ่ดัหาสนิคา้จากการประมงเหล่านี)้ 
 
เรายงัรบัทราบดว้ยว่า แมว้่าผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในภูมภิาคอาจเขา้ใจว่ามบีางอย่างผดิปกตใินการประมงทีต่นพึง่พา 
แต่พวกเขาอาจขาดเครือ่งมอืและจดุอา้งองิทางเทคนิคทีจ่ําเป็นในการประเมนิความทา้ทายทีเ่ฉพาะเจาะจงน้ัน 
ส่วนนีจ้ะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัจดุเร ิม่ตน้ทีแ่นะนํา 
โดยแนะนําเครือ่งมอืหลายอย่างทีอ่อกแบบมาเพือ่ชว่ยใหผู้ม้สีว่นไดส้่วนเสยีประเมนิประสทิธภิาพของการทําประมงทีต่น
พึง่พา และเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพน้ันกบัมาตรฐานประสทิธภิาพทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทั่วไป 
เรามองวา่เครือ่งมอืวเิคราะหช์อ่งว่างเหล่านีเ้ป็นจดุเร ิม่ตน้ทีส่าํคญัสาํหรบัการเดนิทางสู่เสน้ทางการผลติทีร่บัผดิชอบต่อ
สิง่แวดลอ้มและสงัคม 
 
มเีครือ่งมอืหลายอย่างทีส่ามารถชว่ยระบุชอ่งว่างเกีย่วกบัวธิทีีก่ารประมงตน้ทางดาํเนินการในแง่ของสิง่แวดลอ้มและสงัค
ม 
 

การประเมนิล่วงหนา้ของ MSC 
 
การประเมนิล่วงหนา้ของ Marine Stewardship Council มกัจะดาํเนินการโดย Conformity Assessment 
Bodies (CABs) หรอืทีป่รกึษาทีเ่ช ีย่วชาญดา้นเทคนิค สําหรบัการประเมนิล่วงหนา้ (ดูขอ้มลูเพิม่เตมิในหนา้ 15 ของ 
PDF นี)้ CAB ทีไ่ดร้บัเลอืกจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในภาคการประมงจะพจิารณาขอ้มลูทีม่อียู่ทัง้หมด 

 รายงานภาพรวมเป็นการใหมุ้มมองอย่างกวา้งๆ 
เกีย่วกบัความทา้ทายดา้นความยั่งยนืทีป่ระเทศผูผ้ลิ
ตซรูมิใินเขตรอ้นตอ้งเผชญิ … 
เหตุผลหลกัทีเ่ราจดัทาํแผนงานนีเ้ป็นเพราะเราตอ้งก
ารความรว่มมอืจากภาคธรุกจิและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
อืน่ๆ 
ในภูมภิาคเพือ่ทําความเขา้ใจและจดัการกบัความทา้
ทายเหล่าน้ัน 

https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/for-fishery-clients/fisheries-get-certified-2019.pdf
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เพือ่ประเมนิชอ่งว่างระหว่างประสทิธภิาพของการประมงกบัมาตรฐานของ MSC หากไม่มขีอ้มูลทีเ่พยีงพอ CAB 
อาจใชก้รอบการทํางานทีอ่งิตามความเสีย่งของ MSC 
 
ผลของรายงานการประเมนิลว่งหนา้ และการมอียู่ของรายงานน้ันถอืเป็นความลบั 
เวน้แต่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีของลกูคา้จะสัง่ให ้CAB เผยแพรร่ายงานในวงกวา้งมากขึน้ 
รายงานใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัอุปสรรคหรอืปัญหาทีอ่าจขดัขวางไม่ใหเ้กดิการรบัรอง 
ซึง่เป็นจดุเร ิม่ตน้สําหรบัความพยายามในการปรบัปรุง 
 
หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัขัน้ตอนการประเมนิล่วงหนา้ หรอืมคีําถามเกีย่วกบักรอบเวลาและค่าใชจ้่าย 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดา้นการประมงควรตดิตอ่ตวัแทนของ MSC ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การประเมนิของ MarinTrust 
 
สําหรบัโรงงานวตัถุดบิจากทะเล การประเมนิทีย่ดึถอืกนัมาในโปรแกรมการรบัรองของ MarinTrust 
ทําหนา้ทีเ่ทยีบเท่ากบัการประเมนิล่วงหนา้ของ MSC MarinTrust ใชห้น่วยงานการรบัรองอสิระ (CBs) เชน่เดยีวกบั 
MSC ในการเปรยีบเทยีบขอ้มลูการประมงตน้ทางของโรงงานกบัมาตรฐานของ MarinTrust 
หากการประมงยงัไม่มสีทิธิไ์ดร้บัการรบัรอง ลูกคา้จะพฒันาแผนปฏบิตักิารดา้นการประมงเพือ่การปรบัปรุงผ่าน 
MarinTrust Improver Program 
 
หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิหรอืมคีาํถามเกีย่วกบัการประเมนิและการรบัรองของ MarinTrust 
โปรดตดิตอ่สาํนักเลขาธกิาร MarinTrust ที ่standards@marintrust.com นอกจากนี ้
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอาจตดิต่อ CB แห่งใดแห่งหน่ึงทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก MarinTrust 
เพือ่ทําการประเมนิการประมงใหเ้สรจ็สิน้ไดเ้ชน่กนั 
 
Marin Trust 
ไดพ้ฒันาโมดลูการประเมนิการประมงสตัวนํ์้าหลายสายพนัธุซ์ ึง่กาํลงัทดลองใชใ้นประเทศไทยและเวยีดนาม 
โดยยดึหลกัการจดัการประมงตามแนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดดงัทีก่าํหนดไวใ้นบรรทดัฐานและแนวทางสากล 
ซึง่รวมถงึจรรยาบรรณการทําประมงอย่างรบัผดิชอบขององคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาตปีิ 1995 
(และหลกัเกณฑท์างเทคนิคทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้) 
โดยเชือ่มโยงกบัเครือ่งมอืทีพ่ฒันาโดยองคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ
ซึง่จะใหค้ําแนะนําแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งในการกาํหนดทศิทางการจดัการการประมงสตัวนํ์้าหลายสายพนัธุ ์
 

เคร ือ่งมอืประเมนิสิง่แวดลอ้มอย่างรวดเรว็ (ERA) 
 
ERA พฒันาขึน้โดย Ocean Outcomes (O2), World Wildlife Fund และ Sustainable Fisheries 
Partnership (SFP) เพือ่ชว่ยใหผู้ม้สีว่นไดส้่วนเสยีดา้นการประมงนําตวัชีว้ดัประสทิธภิาพของ MSC 
ไปใชใ้นการประเมนิการทําประมงใดๆ ก็ตาม ไม่ใชแ่ค่ผูท้ีจ่ะไดร้บัใบรบัรองในระยะเวลาอนัใกลเ้ท่าน้ัน อนัทีจ่รงิ 
เครือ่งมอืนีทํ้าหนา้ทีเ่ป็นการประเมนิความตอ้งการสําหรบัโครงการปรบัปรุงการประมงขัน้พืน้ฐาน (FIPs) 
ทีร่ายงานขอ้มลูความคบืหนา้บน FisheryProgress.org 
 
ERA ไม่ใชม่าตรฐาน 
และการทําการประเมนิใหเ้สรจ็สิน้โดยใชเ้ครือ่งมอืนีไ้มจ่ําเป็นตอ้งใหผู้ต้รวจสอบทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามเขา้มามสี่วนรว่ม 
แต่ระเบยีบวธิขีอง ERA (เอกสาร Word) 
แนะนําใหผู้ป้ระเมนิดาํเนินการฝึกอบรมเฉพาะใหเ้สรจ็สิน้กอ่นทีจ่ะดําเนินการประเมนิ ERA ทัง้นี ้
การประเมนินีไ้ม่ไดเ้ป็นการจดัการกบัการประมงแบบหลายสายพนัธุโ์ดยเฉพาะ 

https://www.msc.org/for-business/fisheries/developing-world-and-small-scale-fisheries/our-approach-to-data-limited-fisheries
https://www.msc.org/for-business/fisheries/msc-fisheries-representatives
https://www.marin-trust.com/programme/improver-programme
mailto:standards@marintrust.com
https://fisheryprogress.org/resources/launching-fip
https://fisheryprogress.org/sites/default/files/ERA%20Methodology%20v2.0_Oct2021.docx
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FishSource 
 
โครงการรเิร ิม่ของ SFP ทีช่ ือ่วา่ FishSource 
สรุปขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัการจดัการการประมงและประสทิธภิาพดา้นสิง่แวดลอ้ม 
เพือ่ชว่ยใหธ้รุกจิมขีอ้มลูประกอบในการตดัสนิใจดา้นการจดัหาและจดัลาํดบัความสําคญัของความพยายามในการปรบั
ปรุง FishSource 
กลัน่กรองขอ้มลูดงักล่าวเป็นคะแนนทีส่รุปประสทิธผิลของการจดัการการประมงและความสมบูรณข์องจาํนวนสตัวนํ์้าโด
ยใชร้ะดบัคะแนนจากศูนยถ์งึสบิ ซึง่สอดคลอ้งกบัระดบัคะแนนประสทิธภิาพ 0-100 ของ MSC 
 
หากยงัไมม่โีปรไฟล ์FishSource สําหรบัการประมงทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของคณุ คณุสามารถขอให ้SFP 
พฒันาโปรไฟลด์งักลา่วภายใตโ้ปรแกรมการประเมนิอย่างรวดเรว็ของ FishSource ได ้
แมว้่าผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีจะสามารถขอรบัการประเมนิอย่างรวดเรว็เป็นรายๆ ไปได ้
แต่การรวมกลุ่มทรพัยากรในบรรดาผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีหลายรายอาจเป็นประโยชนใ์นแงต่น้ทุน หากมคีําถามเกีย่วกบั 
RAP หรอื FishSource ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีควรตดิตอ่ Patrícia Amorim ที ่SFP 
 

กรอบความรบัผดิชอบต่อสงัคมในภาคอาหารทะเล 
 
หน่วยงาน Certification and Ratings Collaboration ยอมรบัว่าธรุกจิจํานวนมากไม่รูว้่าจะเร ิม่ตน้จากตรงไหน 
เมือ่ตอ้งทําความเขา้ใจประเด็นทางสงัคมทีแ่สดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนในกรอบการทํางาน Monterey 
สําหรบัอาหารทะเลทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม การประเมนิความเสีย่ง และการดาํเนินการป้องกนัหรอืแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
กรอบความรว่มมอืดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมในภาคอาหารทะเลของหน่วยงาน Collaboration 
สรา้งขึน้จากมาตรฐานและทรพัยากรทีม่อียู่เพือ่ตอบคาํถามแรกทีส่ําคญั เชน่ 
 

• นอกเหนือจากประเด็นดา้นแรงงานทาสแลว้ เราควรคํานึงถงึ “ประเด็นทางสงัคม” อะไรอกีบา้ง 
• สําหรบัแต่ละประเด็นทางสงัคม ประสทิธภิาพทีด่แีละไมด่เีป็นอย่างไร 
• มาตรฐานหรอืเครือ่งมอืใดทีธ่รุกจิสามารถใชป้ระเมนิความเสีย่งและปรบัปรุงประสทิธภิาพได ้
• เชน่เดยีวกบัประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ประเด็นทางสงัคมถอืเป็นความรบัผดิชอบและความเสีย่งสําหรบัธรุกจิอาหารทะเลทุกประเภท 
และเชน่เดยีวกบัประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้ม 
การปรบัปรุงประสทิธภิาพในประเด็นทางสงัคมจะชว่ยใหธ้รุกจิเขม้แข็งและยดืหยุ่นมากขึน้ 

 
กรอบความรว่มมอืดงักลา่วชว่ยใหธ้รุกจิมจีดุเร ิม่ตน้ 
และชว่ยใหพ้วกเขาเขา้ใจว่าตนตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิในการประเมนิความเสีย่งและปรบัปรุงจดุใด 
 

เคร ือ่งมอืประเมนิความรบัผดิชอบต่อสงัคม (SRA) สําหรบัภาคอาหารทะเล 
 
SRA สรา้งขึน้จากกรอบความรว่มมอืดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมในภาคอาหารทะเล 
ทําใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีในอุตสาหกรรมอาหารทะเลมวีธิกีารนํากรอบการทํางาน Monterey 
สําหรบัอาหารทะเลทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมไปใชใ้นเชงิปรมิาณ 
ซึง่กรอบดงักล่าวไดร้บัการพฒันาโดยองคก์รไม่แสวงผลกาํไรเกอืบ 24 แห่งทีนํ่าโดย Conservation International 
แต่ตอนนีส้ามารถเขา้ถงึไดผ่้านแผนงานของ FishWise สําหรบัการปรบัปรุงแพลตฟอรม์จรยิธรรมอาหารทะเล 
 

https://www.fishsource.org/
https://sustainablefish.org/tools-science-services/fishsource/fishsource-rapid-assessment-program/
https://sustainablefish.org/tools-science-services/fishsource/fishsource-rapid-assessment-program/
https://sustainablefish.org/about-us/our-staff/
https://certificationandratings.org/framework-for-social-responsibility-in-the-seafood-sector/
https://riseseafood.org/topics/actioning-the-monterey-framework/
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SRA เป็นกรอบการทํางานสําหรบัความกา้วหนา้ทางสงัคมของ FIP ทีม่กีารรายงานบน FisheryProgress.org 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่นใจสามารถทําความรูจ้กัทีป่รกึษาดา้นการประเมนิทีผ่่านการรบัรองจาก SRA ไดท้ีไ่ซต ์
FisheryProgress 
 

ความทา้ทายและการแทรกแซงดา้นความยั่งยนื 
 
เมือ่คุณมคีวามเขา้ใจในความทา้ทายทีก่ารประมงของคุณตอ้งเผชญิ 
คําถามตอ่ไปอาจเป็นคําถามทีว่่าคุณและผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีอืน่ๆ จะเร ิม่จดัการกบัความทา้ทายเหล่าน้ันไดอ้ย่างไร 
ส่วนนีจ้ะใหข้อ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัการแทรกแซงทีแ่นะนําโดยองคก์รสมาชกิของ Collaboration การแทรกแซงต่างๆ 
จะจดัเรยีงความทา้ทายหลกัทีร่ะบุในรายงานภูมทิศันเ์กีย่วกบัซรูมิ:ิ ขอ้จํากดัของขอ้มูล ประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้มทีร่ะบุ 
ธรรมาภบิาล; ประเด็นทางสงัคม และการตรวจสอบยอ้นกลบัได ้
 

ขอ้มูล 
 
การนํารอ่งดา้นสตัวนํ์้าหลายสายพนัธุข์อง MarinTrust 
 
MarinTrust กาํลงันํารอ่งมาตรการการประเมนิการประมงสตัวนํ์้าหลายสายพนัธุ ์
ผูนํ้ารอ่งจะแจง้การพฒันาวธิกีารทดสอบภาคสนามทีจ่ะนําไปใชใ้นการประเมนิการประมงทีซ่บัซอ้นได ้ในทา้ยทีส่ดุ 
โครงการรเิร ิม่นํารอ่งอาจส่งผลใหเ้กดิการพฒันากระบวนการทีส่ามารถนําไปสูก่ารรบัรองจาก MarinTrust 
ธรุกจิหรอืผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ 
ทีม่คีวามสนใจในการเขา้รว่มหรอืสนับสนุนโครงการนํารอ่งควรตดิต่อสํานักเลขาธกิาร MarinTrust ที ่
standard@marin-trust.com 
 
การประเมนิล่วงหนา้ของ MSC 
 
นอกจากการระบุอุปสรรคดา้นการรบัรองดงัทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้แลว้ 
การประเมนิล่วงหนา้ยงัมปีระโยชนใ์นการทําความเขา้ใจว่าการประมงมชีอ่งว่างของขอ้มูลในจดุใด 
หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัขัน้ตอนการประเมนิล่วงหนา้ หรอืมคีําถามเกีย่วกบักรอบเวลาและค่าใชจ้่าย 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดา้นการประมงควรตดิตอ่ตวัแทนของ MSC ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
MSC 
ยงัตัง้ใจทีจ่ะปรบัเปลีย่นมาตรฐานเพือ่ใชใ้นการประเมนิการทําประมงแบบผสมผสานและแบบสตัวนํ์้าหลายสายพนัธุด์ว้ย 
โดยการแกไ้ขทีเ่สนอนีค้าดวา่จะพรอ้มใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีตรวจสอบไดภ้ายในปีนี ้
คุณสามารถเรยีนรูเ้พิม่เตมิและสมคัรรบัขอ้มลูอปัเดตไดท้ีเ่ว็บไซต ์MSC 
 
การประเมนิการประมงสตัวนํ์้าหลายสายพนัธุข์อง FishSource 
 
ดงัทีร่ะบุไว ้แหล่งขอ้มลู FishSource ของ SFP 
จะรวบรวมและสรุปขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัการจดัการประมงและความสมบูรณข์องจํานวนสตัวนํ์้า 
ในขณะที ่FishSource 
สามารถนําไปใชใ้นการประเมนิความเสีย่งและชีแ้นะการปรบัปรุงดา้นการประมงสตัวนํ์า้หลายสายพนัธุ ์SFP 
ก็กาํลงัพฒันาวธิกีารประเมนิของ FishSource สําหรบัการประมงสตัวนํ์้าหลายสายพนัธุไ์ปดว้ย เมือ่เสรจ็สิน้ 
คาดว่าโครงการรเิร ิม่นีจ้ะชว่ยใหส้ามารถพฒันาโปรไฟลก์ารประมงของ FishSource 
สําหรบัการประมงซรูมิแิละการประมงสตัวนํ์้าหลายสายพนัธุอ์ืน่ๆ 
 

https://fisheryprogress.org/social-responsibility/social-responsibility-assessment-tool
https://fisheryprogress.org/resources-fips/find-qualified-consultant
https://fisheryprogress.org/resources-fips/find-qualified-consultant
https://www.marin-trust.com/programme/improver-programme/multispecies-pilot
mailto:standards@marin-trust.com
https://www.msc.org/for-business/fisheries/msc-fisheries-representatives
https://www.msc.org/standards-and-certification/developing-our-standards/the-fisheries-standard-review/projects/management-of-mixed-and-multispecies-fisheries
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โครงการรเิร ิม่ Seafood Metrics ของ SFP ใชค้ะแนนของ FishSource 
มาพฒันาโปรไฟลค์วามยั่งยนืสําหรบัธรุกจิอาหารทะเลทีเ่ฉพาะเจาะจง 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปตามกลุ่มห่วงโซอุ่ปทานของบรษิทั 
การดําเนินโครงการรเิร ิม่การประเมนิการประมงสตัวนํ์า้หลายสายพนัธุจ์ะชว่ยใหผู้ซ้ ือ้เห็นว่าประสทิธภิาพความยั่งยนืขอ
งห่วงโซอุ่ปทานซรูมิขิองตนอยู่ตรงจดุใด ซึง่อาจชว่ยดงึดดูใหผู้ซ้ ือ้มาลงทุนใน FIPs, โครงการโตะ๊กลมห่วงโซอุ่ปทาน 
(SRs) หรอืความพยายามในการปรบัปรุงการประมงซรูมิอิืน่ๆ 
 
แมว้่าการพฒันาวธิกีารจะซบัซอ้นและอาจมรีาคาแพง แต่ SFP 
สามารถรวบรวมทรพัยากรจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในวงกวา้งโดยมคีวามสนใจรว่มกนัในการประเมนิการประมงสตัวนํ์้าห
ลายสายพนัธุท์ีแ่ม่นยํา ผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีทีส่นใจเรยีนรูเ้พิม่เตมิควรตดิต่อ Patrícia Amorim ที ่SFP 
 

เคร ือ่งมอืสําหรบัแกไ้ขปัญหาทีร่ะบุในการวเิคราะหช์อ่งว่าง 
 
โครงการปรบัปรุงการประมง (FIPs) 
 
FIPs 
ชกันําใหธ้รุกจิทีทํ่างานในภาคการประมงหรอืจดัหาวตั
ถุดบิจากการประมงรว่มทัง้ NGO 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของรฐับาลเขา้มารว่มกนัระบุคว
ามทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมตลอดจนทําการป
รบัปรุงพฒันา สําหรบั FIPs ทีร่ายงานบน 
FisheryProgress.org 
จะมกีารวดัประสทิธภิาพดา้นสิง่แวดลอ้มโดยเทยีบกบัม
าตรฐานของ MSC 
เน่ืองจากไมม่กีารประมงใดทีจ่ะเผชญิกบัความทา้ทายเหมอืนกนัไปหมดทุกประการ จงึไม่ม ีFIP 
สองใดทีเ่หมอืนกนัทุกกระเบยีดนิว้ แต่ FIP ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูจะเป็นไปตามแนวทางทีก่าํหนดโดย Conservation 
Alliance for Seafood Solutions และรายงานความคบืหนา้ของตนบน FisheryProgress.org 
 
MarinTrust แนะนําใหธ้รุกจิทีส่นใจเร ิม่สํารวจการจดัตัง้ FIP โดยตดิต่อผูด้ําเนินการ FIP 
ทีไ่ดร้บัอนุมตัแิละผ่านการฝึกอบรม เชน่ ผูท้ีม่รีายชือ่บนเว็บไซต ์หรอืผูเ้ชีย่วชาญอืน่ๆ รวมถงึ NGO 
ทีม่ปีระสบการณใ์นการอาํนวยความสะดวกใหก้บั FIP UMITO Partners ยนิดตีอบคําถามเกีย่วกบัการเร ิม่ตน้ FIP 
ใหม่ และธรุกจิทีส่นใจสามารถตดิตอ่มาที ่info@umitopartners.com 
 
SFP ไดพ้ฒันาชดุเครือ่งมอื FIP สําหรบัธรุกจิ ซึง่รวมถงึคําแนะนําในการเปิดตวั FIP และแหล่งขอ้มูลการนําไปใช ้MSC 
และ SFP เป็นหน่ึงในองคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) ทีร่ว่มมอืกนัในโครงการฝึกอบรมออนไลน ์
ทีมุ่่งสรา้งความสามารถของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหป้ระสบความสําเรจ็ในการดําเนินการ FIP 
 
MSC นําเสนอเครือ่งมอืดา้นเสน้ทางรวมถงึแม่แบบแผนปฏบิตักิารปรบัปรุงสําหรบัการประมง 
เพือ่ออกแบบแผนการปรบัปรุงสําหรบัแกไ้ขชอ่งว่างทีร่ะบุในการประเมนิล่วงหนา้ แหลง่ขอ้มลูสําหรบัผูด้าํเนินการ FIP 
ประกอบดว้ยเครือ่งมอืเปรยีบเทยีบและตดิตาม และแม่แบบการรายงานการตรวจสอบความคบืหนา้ 
 
โครงการโตะ๊กลมระดบัโลกเกีย่วกบัวตัถุดบิจากทะเล  
 
ธรุกจิซรูมิไิม่จาํเป็นตอ้งจดัการกบัปัญหาความยัง่ยนือยู่เพยีงลาํพงั  โครงการโตะ๊กลมห่วงโซอุ่ปทาน (SR) 
ของวตัถุดบิทางทะเลระดบัโลกแบบใหม่ซึง่ไดร้บัการพฒันารว่มกนัโดย SFP และ IFFO ซึง่เป็น Marine Ingredients 
Organisation เปิดโอกาสใหไ้ดเ้รยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอืน่ๆ 

 FIPs 
ชกันําใหธ้รุกจิทีท่ํางานในภาคการประมงหรอืจดัห
าวตัถุดบิจากการประมงรว่มทัง้ NGO 
และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีของรฐับาลเขา้มารว่มกนัระ
บุความทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมตลอดจน
ทําการปรบัปรุงพฒันา 

https://sustainablefish.org/tools-science-services/seafood-metrics/
https://sustainablefish.org/about-us/our-staff/
https://solutionsforseafood.org/our-work/fishery-improvement-projects-guidelines/
https://solutionsforseafood.org/our-work/fishery-improvement-projects-guidelines/
https://fisheryprogress.org/resources-fips/find-qualified-consultant
https://www.marin-trust.com/programme/improver-programme/approved-ip-fishery-assessors
mailto:info@umitopartners.com
https://sustainablefish.org/how-we-work/fishery-improvement-projects/
https://www.worldwildlife.org/pages/fishery-improvement-projects-fip
https://www.msc.org/for-business/fisheries/developing-world-and-small-scale-fisheries/fips/fishery-improvement-tools
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ทีเ่ผชญิกบัความทา้ทายทีค่ลา้ยคลงึกนั ธรุกจิต่างๆ ใชอ้ํานาจของตนรว่มกนัผ่าน SRs 
เพือ่สนับสนุนการปรบัปรุงการประมงภายในภูมภิาคของโลก หรอืเฉพาะภาคสว่นในกรณีของ SR วตัถุดบิทางทะเล 
 
บรษิทัต่างๆ เชน่ Olvea, Biomar, Cargill, Skretting และ NGO เชน่ MarinTrust และ Aquaculture 
Stewardship Council ไดล้งทะเบยีนเขา้รว่มแลว้ การเป็นสมาชกิมคี่าใชจ้่ายประมาณ 10,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 
และธรุกจิทีส่นใจสามารถตดิตอ่ Dave Martin จาก SFP ไดท้ี ่dave.martin@sustainablefish.org 
 
Target 75 
 
โครงการรเิร ิม่ Target 75 ของ SFP ชว่ยใหผู้ซ้ ือ้อาหารทะเลมองไกลออกไปจากห่วงโซอุ่ปทานเฉพาะของตน 
ไปยงัประสทิธภิาพความยัง่ยนืของภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลทีส่ําคญัดว้ย ภาคส่วนในกลุ่ม Target 75 ไดแ้ก ่
ภาคการประมงปลาไวตฟิ์ชและการประมงแบบรดีกัช ัน่ 
ซ ึง่รวมถงึปลาทรายแดงและปลากิง้กา่ทีพ่บไดท้ั่วไปจากการจบัปลาในการทําประมงซรูมิเิขตรอ้น 
 
ธรุกจิซรูมิทิีส่นใจสามารถเรยีนรูเ้พิม่เตมิว่าห่วงโซอุ่ปทานของตนเขา้กบั Target 75 เพยีงใด 
และเกีย่วกบัวธิทีีต่นจะสามารถสนับสนุนและขอความพยายามในการปรบัปรุง โดยเบือ้งตน้ ธรุกจิควรตดิต่อ Dave 
Martin จาก SFP ที ่dave.martin@sustainablefish.org 
 
ธรรมาภบิาล 
 
FIPs 
 
ในขณะที ่FIPs ใชป้ระโยชนจ์ากอํานาจของตลาดในการปรบัปรุงแนวทางปฏบิตัใินการจบัปลา โมเดลนีม้เีป้าหมาย " 
เพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงเหล่านีย้ ั่งยนืผ่านการเปลีย่นแปลงนโยบาย" มาโดยตลอด และ FIPs ทีม่กีารรายงานบน 
FisheryProgress.org จะตดิตามความคบืหนา้ทีมุ่ง่ไปสู่ "การจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ" 
ตลอดจนการปรบัปรุงดา้นสิง่แวดลอ้มและความสมบูรณข์องจาํนวนสตัวนํ์า้ ตดิต่อผูด้ําเนินการ FIP 
ทีอ่า้งองิดา้นบนเพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั FIP 
 
การตรวจสอบยอ้นกลบัดว้ยบล็อกเชนจากมหาสมุทรถงึโตะ๊อาหาร 
 
การตรวจสอบยอ้นกลบัเป็นสิง่สําคญัในการบรรเทาการประมง IUU 
ซึง่เป็นภยัคกุคามทีร่า้ยแรงต่อการกาํกบัดูแลทีม่ปีระสทิธภิาพ UMITO Partners 
ขอแนะนําระบบตรวจสอบยอ้นกลบัดว้ยบล็อกเชนจากมหาสมทุรถงึโตะ๊อาหาร ซึง่ตดิตามขอ้มูลการประมงตัง้แต่บนเรอื 
และทําใหข้อ้มลูดงักลา่วเขา้ถงึไดส้าํหรบัผูซ้ ือ้อาหารทะเลและผูบ้รโิภคในทา้ยทีสุ่ด 
ลกัษณะทีโ่ดดเด่นของเทคโนโลยบีล็อกเชนชว่ยใหด้ําเนินการตดิตามไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 
ทําใหย้ากตอ่การปิดบงัการจบัปลาทีผ่ดิกฎหมายจากหน่วยงานกาํกบัดูแล 
 
หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิหรอืมคีาํถามเกีย่วกบัการตรวจสอบยอ้นกลบัดว้ยบล็อคเชน โปรดตดิตอ่ UMITO 
Partners ที ่info@umitopartners.com  
 
ประเด็นทางสงัคม 
 
FIPs 
 
ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ FIPs ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูชว่ยแกปั้ญหาทัง้ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม นโยบายทางสงัคมของ 
FisheryProgress.org ทีเ่ผยแพรใ่นปี 2021 
ใหข้อ้มลูโครงสรา้งทีน่่าเชือ่ถอืและสมํ่าเสมอสาํหรบัการรายงานการปรบัปรุงทางสงัคม การรายงาน FIP ทุกคร ัง้บน 
FisheryProgress.org จะตอ้งรายงานความกา้วหนา้ทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มในทา้ยทีส่ดุ 

mailto:dave.martin@sustainablefish.org
mailto:dave.martin@sustainablefish.org
https://solutionsforseafood.org/our-work/fishery-improvement-projects-guidelines/
https://fisheryprogress.org/resources-fips/find-qualified-consultant
mailto:info@umitopartners.com
https://fisheryprogress.org/social-responsibility/social-responsibility-assessment-tool
https://fisheryprogress.org/social-responsibility/social-responsibility-assessment-tool
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แมว้่านโยบายนีจ้ะยงัใหม่อยู่ แต่ FIP มากกว่ายีส่บิสีร่ายการไดเ้ร ิม่รายงานภายใตโ้ครงการ Early Adopter Program 
ของไซตแ์ลว้ ซึง่โครงการนีใ้หก้ารสนับสนุนอย่างเขม้ขน้ การเรยีนรูจ้ากเพือ่นรว่มงาน และผลประโยชนอ์ืน่ๆ 
 
SFP ยงัไดเ้ผยแพรแ่นวทางเกีย่วกบัสิง่ทีอุ่ตสาหกรรมตอ้งเผชญิในการรวบรวมประเด็นทางสงัคมต่างๆ ไวใ้น FIP 
 
ตดิตอ่ผูด้ําเนินการ FIP ทีอ่า้งองิดา้นบนเพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั FIP 
 
การตรวจสอบยอ้นกลบัดว้ยบล็อกเชนจากมหาสมุทรถงึโตะ๊อาหาร 
 
ดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ การตรวจสอบยอ้นกลบัเป็นสิง่สําคญัในการบรรเทาการทําประมง IUU 
ซึง่มกัสมัพนัธก์บัการละเมดิแรงงานและประเด็นทางสงัคมอืน่ๆ 
หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิหรอืมคีาํถามเกีย่วกบัการตรวจสอบยอ้นกลบัดว้ยบล็อคเชน โปรดตดิตอ่ UMITO 
Partners ที ่info@umitopartners.com  
 

การตรวจสอบยอ้นกลบั  
 
โครงการเปิดเผยขอ้มูลในมหาสมุทร 
 
ผูด้ําเนินการดา้นห่วงโซอุ่ปทานเปิดเผยขอ้มลูการจดัหาโดยสมคัรใจผ่านโครงการเปิดเผยขอ้มูลในมหาสมุทร (ODP) 
ของ SFP เพือ่เพิม่ความรบัผดิชอบและเพือ่เป็นแรงจงูใจในการบรรลุเป้าหมายดา้นความยั่งยนื 
ผูค้า้ปลกีรายใหญ่ไดส้รา้งโปรไฟล ์ODP และสนับสนุนใหซ้พัพลายเออรข์องตนทําเชน่เดยีวกนั 
 
ธรุกจิทีส่นใจควรตดิตอ่ ODP ที ่info@oceandisclosureproject.org 
หากมคีาํถามหรอืตอ้งการเร ิม่ตน้สรา้งโปรไฟล ์
 
การตรวจสอบยอ้นกลบัดว้ยบล็อกเชนจากมหาสมุทรถงึโตะ๊อาหาร 
 
ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ ขอ้ดขีองเทคโนโลยบีล็อกเชนคอืชว่ยใหด้ําเนินการตดิตามไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 
สิง่นีทํ้าใหผู้ซ้ ือ้และหน่วยงานกาํกบัดูแลมคีวามมั่นใจเพิม่ขึน้วา่ผลติภณัฑส์ตัวนํ์า้ในบรรจภุณัฑผ่์านการจบัและแปรรูปด ้
วยแนวทางปฏบิตัทิีย่ ั่งยนืตามทีร่ะบุบนฉลาก 
หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิหรอืมคีาํถามเกีย่วกบัการตรวจสอบยอ้นกลบัดว้ยบล็อคเชน โปรดตดิตอ่ UMITO 
Partners ที ่info@umitopartners.com  
 

การแสดงความขอบคณุและขัน้ตอนถดัไป 
 
เรามคีวามยนิดทีีผู่ผ้ลติซรูมิใิหค้วามสนใจในการปรบัปรุงความยั่งยนืของอุตสาหกรรมทีม่คีวามสาํคญัทางวฒันธรรมแ
ละเศรษฐกจินี ้เรารบัทราบว่าขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้เป็นจดุเร ิม่ตน้ ไม่ใชว่ธิแีกปั้ญหาทีค่รบถว้นสมบูรณ ์
องคก์รทีม่สีว่นรว่มในแผนงานนีต้อ้งการเดนิเคยีงขา้งธรุกจิทีมุ่่งมั่นบนเสน้ทางแห่งความยั่งยนื 
เราขอเชญิใหคุ้ณตดิตอ่กบัเราโดยใชข้อ้มูลตดิตอ่ดา้นบน หรอืผ่านหน่วยงาน Certification and Ratings 
Collaboration ที ่info@certificationandratings.org  
 
นอกจากนี ้หน่วยงาน Collaboration และองคก์รพนัธมติรขอขอบคุณบุคคลตอ่ไปนี ้ซ ึง่หากไม่มพีวกเขาแลว้ 
แผนงานนีค้งไมส่ามารถเกดิขึน้ได ้
 
 

https://fisheryprogress.org/social-responsibility/early-adopter-program
https://sustainablefish.org/impact-initiatives/protecting-fishers-and-fishing-communities/#:%7E:text=Embedding%20Social%20Issues%20in%20Fishery%20Improvement%20Projects
mailto:info@umitopartners.com
mailto:info@oceandisclosureproject.org
mailto:info@umitopartners.com
mailto:info@certificationandratings.org
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ผูเ้ขยีนรายงานภูมทิศัน ์
Duncan Leadbitter, Fish Matter Pty Ltd 
Pascal Guenneugues, Future Seafood 
Jae Park – Jae Park Surimi School 
 

สมาชกิคณะทํางานประจาํแผนงาน 
Dierdre Hoare, Marin Trust 
Shunji Murakami, UMITO Partners 
Pedro Viega, Sustainable Fisheries Partnership 
Megan Atcheson, Marine Stewardship Council 
Dave Martin, Sustainable Fisheries Partnership 
Duncan Leadbitter, Fish Matter Pty Ltd 
Marina Mendes, Sustainable Fisheries Partnership 
 

สมาชกิกลุ่มผูนํ้าโครงการรเิร ิม่เกีย่วกบัซรูมิ ิ
Blake Stok, Fairtrade USA 
Libby Woodhatch, Marin Trust 
Shunji Murakami, UMITO Partners 
Matt Watson, Marine Stewardship Council 
Erika Feller, Marine Stewardship Council 
Sven Blankenhorn, Fairtrade USA 
Wakao Hanaoka, Seafood Legacy 
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