ข่ าวประชาสัมพันธ์
อนาคตอุตสาหกรรมทูน่าในตลาดโลก
ประเด็นการใช้ ทรั พยากรประมงอย่ างยั่งยืน และการทาประมงถูกกฎหมาย
กรุงเทพฯ 24 พฤษภาคม 2559 10.00 น.
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association – TTIA) ร่วมกับ 3 หน่วยงาน ได้ แก่
Friend of the Sea (FOS), สมาคมผู้นาเข้ าและจ าหน่ายสินค้ าอาหารของสหราชอาณาจักร (British Food
Importers & Distributors Association) และ International Pole and Line Foundation (IPNLF) ได้ ชี ้แจงและ
ให้ ความเห็น เรื่ อง อนาคตอุตสาหกรรมทูน่าในตลาดโลก ประเด็นการใช้ ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืน และการ
ทาประมงถูกกฎหมาย
ปั จจุบนั ปริมาณวัตถุดบิ ปลาทูนา่ ของโลกที่จบั ได้ มีจากัดปี ละประมาณ 5 ล้ านตัน ในจานวนนี ้ ประเทศ
ไทยนาเข้ าผลิตและแปรรูปส่งออกสัดส่วน 15-18% ของปริมาณปลาทูนา่ ที่จบั ได้ หรื อ คิดเป็ นปริมาณ 7-8 แสน
ตันต่อปี ซึ่งหลายปี ที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างให้ ความสาคัญในการกาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริ ม การทา
ประมงที่ยงั่ ยืน เช่น การใช้ ทรัพยากรสัตว์น ้าอย่างยัง่ ยืนโดยเฉพาะปลาทูน่า การส่งเสริ มการทาประมงที่ ถูก
กฎหมาย การเป็ นหน่วยงานที่จะดูแลให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดกฎหมายและกฎระเบียบ
ของประเทศตน เป็ นต้ น
ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย กล่าวว่า “ จุดยืนของสมาคมอุตสาห
กรรมทูน่าไทยต่อหลักการแก้ไขปัญหา IUU-fishing ยึดมัน่ ใน 4 หลักการ ดังนี ้ ”
(1) ยึดมั่น ตามหลัก วิช าการและข้ อมูล เชิ ง วิ ทยาศาสตร์ (Base on Scientific Data) ของ องค์ก าร
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) หรื อ กรมประมง (Department of Fisheries) หรื อ สหภาพ
ยุโรป (EU) ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ดีที่สดุ เพื่อนา มาแก้ ไขการจัดการทรัพยากรทางทะเลของไทยให้ ดีขึ ้นตามหลักสากล
(2) ยึดมัน่ ในกรอบกฎหมายสากล (Base on Legal Framework) ของ FAO หรื อ UNCLOS 1982 ซึ่ง
กฎหมายต่อต้ านการประมงของสหภาพยุโรปก็ต้องอิงกับหลักกฎหมายของ FAO และ UN เช่นเดียวกัน
(3) ยึดมัน่ หลักการปฏิบตั ิอย่างโปร่งใส (Base on Transparency) ในการดาเนินการแก้ ไขปั ญหาต้ อง
เปิ ดเผยและเป็ นเอกสารที่สามารถอ้ างอิงและต้ องตรวจสอบได้ ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง (Stakeholder) กับเรื่ อง IUU
(4) ยึ ด มั่น หลัก การความร่ ว มมื อ ในการแก้ ปั ญ หา (Base on Constructive Cooperation) ซึ่ง เป็ น
หลักการที่เป็ นหัวใจของกฎหมายต่อต้ านการประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป โดยการช่วยเหลื อและ
ร่วมมือกับประเทศที่ 3 เช่น ประเทศไทย ให้ มีการแก้ ไข ปรับปรุงด้ านต่าง ๆ เพื่อฟื น้ ฟูแหล่งทรัพยากรประมงของ
ไทยเอง

ดร.ชนินทร์ ฯ กล่าวอีกว่า “ สมาคมฯ ยอมรับและเห็นด้วยกับการที ่ประเทศไทยและคณะกรรมาธิ การ
(EU Commission) ให้ความสาคัญ ต่ อการปรับปรุ ง แหล่ง ทรัพ ยากรประมงของไทย และยิ นดี ที่จะให้ค วาม
ร่ วมมื อ ”
จากข้ อเสนอแนะของสหภาพยุโรป ในการแก้ ไขที่ยงั่ ยืน สิ่งที่ควรต้ องปรับปรุงโดยเร็ว (Short coming)
ประกอบด้ วย 3 ประเด็นหลัก ดังนี ้
3.1 กรอบกฎหมาย (Legal Framework) การออกกฎหมายลูก 65 ฉบับ ภายใต้ พระราชกาหนดการ
ประมง พ.ศ.2558 ที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งปั จจุบนั ออกกฎหมายลูกมาแล้ ว 35
ฉบับ
3.2 ระบบติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวัง (MCS, Monitoring, Control and Surveillance System)
เช่น ระบบติดตามตาแหน่งเรื อ (VMS, Vessel Monitoring System) ซึ่งตามหลักการ FAO IUU Fishing การ
ติดตังระบบดั
้
งกล่าว เพื่อที่จะควบคุมและติดตามทาประมงของเรื อประมงขนาดใหญ่ ซึ่งกาหนดให้ ควบคุม
เฉพาะเรื อประมงที่มีขนาด 24 เมตร เป็ นหลัก (หรื อเรื อ 30 ตันกรอสส์ ขึ ้นไป เป็ นหลัก)
3.3 การทาประมงเกินขนาด (Overfishing) หลักข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ของแต่ละประเทศ ในการ
วัดปริมาณสูงสุดของสัตว์น ้าที่จะจับมาใช้ ประโยชน์ได้ (MSY: Maximum Sustainable Yields) ยกตัวอย่างเช่น
กรณีเรื อประมงอียทู ี่จบั ปลาทูน่าครี บเหลืองในมหาสมุทรอินเดีย จากที่เคยอยู่ระดับ Green ปั จจุบนั กลายเป็ น
ระดับ Red ซึ่งก็ต้องแก้ ไขตามหลักการดังกล่าว เช่นเดียวกับประเทศไทย ก็ต้องหาค่า MSY ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์
ดร.ชนินทร์ ฯ กล่าวทิ ้งท้ ายว่า “ จากหลักการข้างต้น หากรัฐบาลและสมาคมฯ ในฐานะเอกชน ให้
ความร่ วมมื อและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิ ดกฎหมายตามหลักการดังกล่าว โดยขอให้ยึด
หลักการสากลไว้เป็ นจุดยืนและถือเป็ นหลักปฏิ บตั ิ อย่างเท่าเทียมกันในทุกประเทศ ”
-----------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
คุณสุพตั รา ริ ว้ ไพโรจน์ / คุณภัคธร เนียมแสง
โทรศัพท์ 02 661 8992-3 อีเมลล์ ttia@thaituna.org
www.thaituna.org

