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8 สมาคมประมงไทยรว่มมอืภาครฐัใชม้าตรฐานสากล พฒันาพืน้ทีป่ระมงเขตอา่วไทยเพือ่
ความย ัง่ยนืสงูสดุ 
 
วนัที ่12 ตลุาคม 2559 
 
กรมประมง 12-10-59 – คณะพัฒนาระบบการผลติสนิคา้และผลติภัณฑป์ระมงไทย(Thai Sustainable 
Fisheries Roundtable) หรือ TSFR ไดน้ าร่องมาตรฐานสากลที่ไดรั้บความยอมรับระดับโลก มาใชใ้น
โครงการพัฒนาการประมงพืน้ทีท่ะเลเขตอา่วไทยเพือ่ความยั่งยนืสงูสดุ โดยมุง่เนน้การเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารจัดการและการท าประมงของไทยดว้ยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลับไดทั้ง้หว่งโซอ่ปุทาน  
 
นายพรศลิป์ พชัรนิทรต์นะกุล นายกสมาคมผูผ้ลติอาหารสัตวไ์ทย กล่าวว่า โครงการน าร่องดังกล่าว 
เป็นความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกับการประมง โดยเฉพาะสมาชกิ 8 สมาคม ผูร้่วม
กอ่ตัง้ TSFR ประกอบดว้ย สมาคมการประมงแหง่ประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านน ้าไทย สมาคม
ผูผ้ลติปลาป่นไทย สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัวไ์ทย สมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย สมาคมกุง้ไทย สมาคม
อตุสาหกรรมทนู่าไทย และสมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรูป เพือ่ประกาศเจตนารมยใ์นการสนับสนุนใหม้กีาร
ด าเนินโครงการพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อปุทาน (Fishery Improvement Plan) หรือ 
FIP ในเขตพืน้ทีอ่า่วไทย หลังประสบความส าเร็จในการพัฒนาการประมงในเขตทะเลฝ่ังอนัดามันโดยความ
ร่วมมอืกับองคก์ารกองทุนสัตวป่์าโลกสากล (World Wildlife Fund) หรือ WWF ส านักงานประเทศไทย 
ตัง้แตปี่ 2557   
 
ส าหรับเป้าหมายหลัก 4 ประการ ในการด าเนนิโครงการตามภายใต ้FIP คอื  

1. สนิคา้ในหว่งโซอ่ปุทานตอ้งจับมาจากการประมงทีม่คีวามรับผดิชอบและสามารถตรวจสอบกลับ
ไดทั้ง้หว่งโซอ่ปุทาน  

2.หว่งโซอ่ปุทานมคีวามโปรง่ใสและ สรา้งความตระหนักรูใ้หแ้กผู่ซ้ ือ้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
3.การบรหิารจัดการการประมงอย่างมีประสทิธภิาพเพื่อป้องกันการประมงที่ผดิกฎหมาย (IUU) 

และการจับสตัวน์ ้าทีม่ากกวา่ปรมิาณการผลติเพือ่ปกป้องระบบนเิวศนท์างทะเลและในขณะเดยีวกนัสามารถ
ใหป้ระโยชนส์งูสดุตอ่ทกุภาคสว่นในหว่งโซอ่ปุทาน  

4.การจัดท าระบบการตดิตามทีไ่ดรั้บความยอมรับและสามารถตรวจตราไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถงึ
ระบบการสบืคน้ยอ้นกลับ เพือ่ลดการท าประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรวยงาน และเฝ้าระวัง และเพือ่ชว่ย
สนับสนุนผูท้ีเ่คารพกฎหมาย    

 
“การด าเนนิโครงการ FIP ในเขตอา่วไทย เป็นหลักฐานแสดงความตัง้ใจจรงิในความพยายามของภาครัฐ
และกลุม่ผูท้ าการประมงเพือ่สรา้งความยั่งยนืแกอุ่ตสาหกรรมประมง โดยค านงึถงึปัญหาการท าประมงผดิ
กฎหมายและการท าประมงเกนิขนาดท าใหม้ผีลตอ่การลดลงของสตัวน์ ้าในปัจจบุนั” นายพรศลิป์ กลา่ว  
 
นายพรศิลป์ กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นครัง้แรกในโลกที่ไดม้ีการน ามาตรฐาน IFFO 
Responsible Supply Standard Version ลา่สดุเขา้มาใช ้ซึง่มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานสากลทีถ่กูออกแบบ
มาบนพื้นฐานการประมงอย่างรับผดิชอบตามขอ้ก าหนดของ FAO และที่ส าคัญเป็นมาตรฐานที่มีความ
เหมาะสมมากทีส่ดุกบัการจัดการทรัพยากรประมงทะเลในประเทศไทยทีม่ผีลการจับสตัวน์ ้าไดห้ลากหลาย
ชนิด (Multi-Species) เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการทรัพยากรทางทะเลเกดิประสทิธภิาพต่อการพัฒนาการ
ประมงของประเทศเพือ่ความยั่งยนืสงูสดุ  

 
นอกจาก TSFR ไดม้ีการน ามาตรฐานสากลที่ไดรั้บการยอมรับระดับโลกเขา้มาใชแ้ลว้โครงการจัดท า

แผนพัฒนาและปรับปรุงการท าประมงในอา่วไทย (FIP อา่วไทย) ไดรั้บความร่วมมอืจากองคก์ร SFP ซึง่

เป็นองคก์รดา้นสิง่แวดลอ้มทีใ่หค้วามส าคัญในการท าการประมงอยา่งยั่งยนืรวมไปถงึมคีวามสามารถในการ

สือ่สารขอ้มลูของโครงการสูผู่ซ้ ือ้ท่ัวโลกมาเป็นทีป่รกึษาโครงการ (Project advisor) 
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ผูแ้ทน SFP กลา่ววา่ “SFP มคีวามรูส้กึยนิดเีป็นอยา่งยิง่ส าหรับการเปิดตัวโครงการจัดท าแผนพัฒนาและ

ปรับปรงุการท าประมงในอา่วไทย (FIP) และขอยกยอ่งนับถอืการท างานหนักของผูเ้กีย่วขอ้งในโครงการฯ 

ซึง่ SFP ในฐานะทีป่รกึษาโครงการจะชว่ยสนับสนุนผา่นการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการขับเคลือ่น การให ้

ค าแนะน า การฝึกอบรม และการประกันคุณภาพ ในการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อใหส้ามารถบรรลุตาม

เป้าประสงคท์ีว่างไว ้นอกจากนี้ SFP จะสนับสนุนการสือ่สารขอ้มูลของโครงการฯออกไปยังผูซ้ ือ้และผูท้ี่

เกีย่วขอ้งทั่วโลก การเปิดตัวโครงการฯนี้ นับเป็นกา้วทีส่ าคัญเพือ่มุง่สูเ่ป้าหมายในการบรหิารจัดการประมง

อยา่งรับผดิชอบ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการจากหว่งโซอ่ปุทานผูซ้ ือ้ในตา่งประเทศไดเ้ป็นอยา่งด”ี 

นอกจากนี้ TSFR ไดเ้ชญิ มร.ดันแคน ลีดเบ็ทเทอร์ ผูอ้ านวยการบรษัิท ฟิช แมทเทอร์ จากประเทศ

ออสเตรเลยี ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์มากกวา่ 20 ปี ในการบรหิารจัดการการประมงในเขตพืน้ที่

แถบเอเซยีตะวันออกเฉียงใต ้และมหาสมทุรแปซฟิิก มาเป็นผูจั้ดการโครงการ (Project Manager) ในการ

ชว่ยก ากบัและชีแ้นะแนวทางปฏบิตั ิเพือ่ใหโ้ครงการเดนิหนา้สูเ่ป้าหมายทีตั่ง้ไว ้
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