
ประมง เปิดเวทสีมัมนาสรา้งความ
รว่มมอืขบัเคลือ่นทรพัยากรปลาโอด าสู่

ความย ัง่ยนื 

 
 

 กรมประมง เปิดเวทสีมัมนา “โครงการปรบัปรงุและพฒันาการท าประมงอวน
ลอ้มจบัปลาโอด าฝั่งอา่วไทย” หนุนผลกัดนัความรว่มมอืเพือ่ขบัเคลือ่นทรพัยากร
ปลาโอด าสูค่วามย ัง่ยนื 

 เมือ่วันที ่14 ธ.ค. 2563 กรมประมง รว่มกบัศนูยพ์ัฒนาการประมงแหง่เอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต ้(SEAFDEC) สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย สมาคมอวนลอ้มจับประเทศ
ไทย ผูป้ระกอบการ ชาวประมงทีเ่กีย่วขอ้ง และ บรษัิท Key Traceability (ผูป้ระเมนิตาม
มาตรฐาน MSC) จัดงานสมัมนา “โครงการปรับปรงุและพัฒนาการท าประมงอวนลอ้มจับปลา

โอด าฝ่ังอา่วไทย” (Gulf of Thailand Longtail Tuna Fishery Improvement Project : 
Tonggol FIP) เพือ่สรา้งความเขา้ใจถงึความส าคัญของการขับเคลือ่นโครงการฯ ในดา้น
ตา่งๆ ไดแ้ก ่การท าประมง การปฏบิัตติามจรรยาบรรณในการท าประมง การใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรปลาโอด าทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของความย่ังยนื รวมทัง้แลกเปลีย่นความรูใ้นการท า
ประมงอวนลอ้มจับปลาโอด าของประเทศไทย โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหอ้ตุสาหกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัปลาโอด าสามารถแขง่ขันไดใ้นตลาดโลก จากการท าประมงทีย่ั่งยนืตลอดหว่ง
โซก่ารผลติ ณ โรงแรมครสิตัล อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวัดสงขลา 



 ดร.วชิาญ องิศรสีวา่ง รองอธบิดกีรมประมง กลา่ววา่ ปัจจบุันผูบ้รโิภคผลติภัณฑส์ตัว์
น ้าท่ัวโลกตา่งหันมาใหค้วามสนใจในเรือ่งของการใชท้รัพยากรสตัวน์ ้าอย่างย่ังยนืกนัมากขึน้ 
และค านงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและการบรหิารจัดการการท าประมงอยา่งมคีวาม
รับผดิชอบ ประเทศไทยซึง่เป็นฐานการผลติสนิคา้ประมงรายใหญข่องโลกจงึตอ้งด าเนนิการ
ผลติสนิคา้ทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดโลกเพือ่ใหเ้กดิความเชือ่ม่ันในผลติภัณฑ์
ประมงของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ปลาโอด า (Longtail tuna : Thunnus tonggol) จัดเป็นปลาเศรษฐกจิทีม่คีวามส าคัญ
ชนดิหนึง่ของประเทศไทย เนื่องจากเป็นปลาทีม่คีณุภาพด ีเป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภคและมี
ราคาคอ่นขา้งสงูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปลาในตระกลูเดยีวกนั โดยมปีรมิาณการสง่ออกแตล่ะปี
ประมาณ 13,700 ตนั/ปี สามารถสรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศกวา่สองพันลา้นบาท ซึง่มรีปูแบบ
ของผลติภัณฑใ์นการสง่ออก เชน่ บรรจกุระป๋อง แชเ่ย็น แชแ่ข็ง และอืน่ๆ โดยวัตถดุบิสว่น
ใหญไ่ดม้าจากการท าประมงอวนลอ้มจับ 

 ดังนัน้ การสรา้งความม่ันใจใหป้ระเทศคูค่า้ในตลาดโลก ว่าปลาโอด าของไทยเป็น
สนิคา้ทีไ่ดม้าจากการท าประมงอยา่งรับผดิชอบและใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรอยา่งย่ังยนื 
สนิคา้นัน้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้ับฉลากการรับรองการท าประมงอยา่งย่ังยนื(Marine 
Steawardship Council หรอืMSC) ซึง่เป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคจะเลอืกซือ้เป็นล าดับแรก อยา่งไร
ก็ตาม การไดม้าซึง่ฉลากรับรองการท าประมงทีย่ั่งยนืนัน้ สนิคา้จะตอ้งผา่นการประเมนิ
ตัวชีวั้ดในดา้นตา่งๆ 3 ดา้น ไดแ้ก ่ ปรมิาณความย่ังยนืของสตัวน์ ้าเป้าหมาย ผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้มจากการท าการประมง และการบรหิารประมงทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่กระบวนการทีจ่ะ
ท าใหเ้งือ่นไขทัง้ 3 ดา้นบรรลเุป้าหมายการท าประมงทีย่ั่งยนื จะเกดิขึน้ไดต้อ้งมคีวามร่วมมอื
จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจากทกุภาคสว่นตลอดห่วงโซก่ารผลติ ตัง้แตผู่จ้บั ผูค้า้ ผูแ้ปรรปู ผูส้ง่ออก 
โดยปกตใินการยืน่ขอใบรับรองฯ นัน้ตอ้งผา่นขัน้ตอนตา่งๆ ซึง่มหีลายขัน้ตอน และใชเ้วลาใน
การด าเนนิการเป็นเวลานาน โดยประเทศทีป่ระสงคจ์ะยืน่ขอใบรับรองจาก MSC ตอ้งเตรยีม
ความพรอ้มเพือ่เขา้สูก่ารประเมนิ โดยสามารถจัดท าโปรแกรมการบรหิารจัดการ (Fishery 
Improvement Program : FIP) ซึง่โปรแกรมดังกลา่วตอ้งมแีผนปฏบิัตกิารทีช่ดัเจน สามารถ
ปฏบิัตไิดจ้รงิ มคีวามกา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอโดยมหีน่วยงานกลางเป็นผูป้ระเมนิและเผยแพร่
ผลการปฏบิัตงิานบนเว็บไซต ์www.Fisheryprogress.org และเมือ่ผา่นการประเมนิจะ
สามารถยืน่ขอใบรับรอง MSC เพือ่ตดิบนฉลากสนิคา้ได ้ในสว่นของประเทศไทย 

 ส าหรับปลาโอด านัน้ ไดเ้ริม่ด าเนนิการจัดท า FIP มาตัง้แตปี่ 2559 โดยเป็นความ
รว่มมอืระหวา่งกรมประมง ศนูยพ์ัฒนาการประมงแหง่เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ (SEAFDEC) 
สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย สมาคมอวนลอ้มจับประเทศไทย ผูป้ระกอบการ ชาวประมงที่
เกีย่วขอ้ง โดยมบีรษัิท Key Traceability เป็นผูป้ระเมนิผลและรายงานผลการด าเนนิงานทัง้ 
3 หลักการดังกลา่วขา้งตน้ ซึง่ขณะนี้สถานะการประเมนิของไทยยังไมส่ามารถผา่นการ

ประเมนิตัวชีวั้ดของการรับรองไดค้รบทัง้ 3 ดา้น โดยเฉพาะความร่วมมอืของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใน
หว่งโซก่ารผลติ จงึเป็นทีม่าของประชมุในครัง้นี้ โดยกรมประมงและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจงึ
ไดร้ว่มจัดสัมมนาในหัวขอ้ตา่งๆ อาท ิ การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ FIP สูก่ารท าประมง
ไทยทีย่ั่งยนื หลักจรรยาบรรณของ FIP ส าหรับเรอืประมงทีเ่ขา้รว่ม การศกึษาทรัพยากรปลา
โอในทะเลจนีใตข้องศนูยพ์ัฒนาการประมงเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ โครงการพัฒนาอปุกรณ์
ทีช่ว่ยลดแรงงานประมงและการพัฒนาระบบการเก็บสตัวน์ ้าในเรอืประมงอว้นลอ้มปลาโอด า 
รวมทัง้ชวีวทิยาปลาโอด าลักษณะทีม่ถี ิน่อาศัยบรเิวณอา่วไทย นอกจากนี้ ยังมกีารรว่มเสวนา
แลกเปลีย่นความคดิเห็นในรายละเอยีดของโครงการปรับปรงุและพัฒนาการท าประมงอวน
ลอ้มจับปลาโอด าฝ่ังอา่วไทย Tonggol FIP ระหวา่งกรมประมง กบัผูแ้ทนทางหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งอกีดว้ย 
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 รองอธบิดกีรมประมง กลา่วในตอนทา้ยวา่ ความส าคัญของการ ไดร้ับใบรบัรอง MSC 
ถอืเป็นเรือ่งทีท่า้ทายตอ่การคา้สนิคา้สตัวน์ ้าของประเทศไทยในเวทโีลก เนื่องจากการไดร้ับ
รองมาตรฐานดังกล่าว จะเป็นการสรา้งความเชือ่ม่ันตอ่สนิคา้สตัวน์ ้าของไทย ว่าเป็นสนิคา้ที่
ผลติจากการท าประมงอยา่งมคีวามรับผดิชอบ โดยใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรปลาโอด าจาก
การท าประมงทีย่ั่งยนื สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื SDGs14 (Life below 
water) ขององคก์ารสหประชาชาต ิ แตก่ารด าเนนิการนี้จะส าเร็จไดต้อ้งมาจากความรว่มมอื
ของผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่าย ตัง้แตช่าวประมงผูจ้ับปลาโอด า แพปลา ทา่เทยีบเรอื โรงงานแปรรปู 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ห่วงโซก่ารผลติ และเชือ่วา่หากประเทศไทยมคีวามรว่มมอือย่างจรงิจัง 
ก็จะเพิม่โอกาสในการแขง่ขันใหส้ามารถยนืหยัดอยูบ่นเวทกีารคา้โลกไดส้งา่งามอย่าง
แน่นอน 

ทีม่า: สยามรัฐออนไลน ์14 ธันวาคม 2563 16:48 น. https://siamrath.co.th/n/204303 
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