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นาตาล ีเวบสเตอร ์รองประธานของมลูนธิ ิInternational Pole & Line Foundation  

จะเป็นองคป์าฐกในงานการประชุมทนูา่ ๒๐๑๖ (Tuna 2016 Conference) ณ 
กรงุเทพมหานคร, ๒๓-๒๕ พฤษภาคม  
 

  [๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙/ ลอนดอน, สหราชอาณาจักร] นาตาล ีเวบสเตอร ์รองประธานมูลนิธ ิ
การประมงเบ็ดตวัดนานาชาต ิ(International Pole & Line Foundation: IPNLF) เล็งเขา้รว่มการประชมุ 
ทนู่า ๒๐๑๖ ในชว่งงานแถลงขา่ว ‘อนาคตของอตุสาหกรรมทนู่าในตลาดโลก (ความยั่งยนืและการประมง
ทีผ่ดิกฎหมาย ไมม่กีารรายงาน และไรก้ารควบคมุ (ไอยยู)ู’ (Sustainability  and IUU Fishing) ทีม่คีวาม 
ส าคญัยิง่ ซึง่จะจัดขึน้ในเวลา ๑๐.๐๐ น. วนัองัคารที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
 

  คณะผูแ้ทนทีเ่ขา้รว่มการประชมุปีนีจ้ะไดรั้บประโยชนจ์ากความรูแ้ละขอ้มลูในเชงิลกึในฐานะ
ผูเ้ชีย่วชาญของนาตาลเีกีย่วกบัประเด็นวา่การประมงปลาทนู่าแบบจับครัง้ละตวัรปูแบบตา่งๆ (one-by-one 
tuna fisheries) จะสามารถเกือ้หนุนการด ารงชพี คุม้ครองมหาสมทุร และเป็นแหลง่ผลติภณัฑอ์าหาร
ทะเลทีอ่รอ่ย และมคีณุคา่ทางโภชนาการใหแ้กต่ลาดทีส่ าคญัๆ ทัว่โลกหลายแหง่ไดอ้ยา่งไร  นาตาลยีัง
จะอธบิายอกีดว้ยวา่มลูนธิ ิIPNLF ซึง่เป็นองคก์รทีไ่มแ่สวงก าไรนัน้ท างานเพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึคณูุปการ
และพัฒนาคณูุปการของการประมงรปูแบบตา่งๆเหลา่นี้ตอ่ชมุชนชายฝ่ังทะเล ทีพ่ ึง่พาการประมง
รปูลักษณะดังกลา่วอยา่งไร 

  นาตาลกีลา่ววา่ “IPNLF ท างานเพือ่สง่เสรมิคณุประโยชนท์ัง้ดา้นสิง่แวดลอ้มและดา้นสงัคม ทีไ่ด ้
รับจากการประมงแบบจับสตัวน์ ้าครัง้ละตวัรปูแบบตา่งๆ และเราชว่ยพัฒนาประมงรปูแบบตา่งๆเหลา่นี้ เพือ่
ปรับปรงุและสนับสนุนพลังในการด ารงอยูร่ะยะยาวและความยั่งยนื เราท างานรว่มกบัวงการวทิยาศาสตร ์
วงการก าหนดนโยบาย และหว่งโซอ่ปุทานอาหาร (food supply chain) เพือ่สง่เสรมิความมุง่หมายดา้น
การตลาดของชมุชนชายฝ่ังทะเลเหลา่นัน้ทีย่ดึมั่นใชว้ธิกีารท าประมงทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม
และสงัคม ซึง่รวมถงึการจับปลาดว้ยเบ็ดตวดั (pole-and-line) เบ็ดลาก (troll) และเบ็ดมอื (handline)” 

  นาตาลกีลา่วเสรมิวา่ “IPNLF เป็นศนูยก์ลางส าหรับบรษัิทตา่งๆ ทีม่คีวามเขา้ใจวา่การบรกิารจัดการ
การประมงรปูแบบตา่งๆ ส าหรับสายพันธุส์ัตวน์ ้าทีย่า้ยถิน่อยูเ่สมอ เชน่ ปลาทนู่านัน้ เป็นการด าเนนิการสิง่
ทีม่คีวามซบัซอ้น และเขา้ใจดว้ยวา่ ระบบการบรหิารจัดการนานาชาตทิีม่กีารปรับปรงุขึน้นัน้ มคีวามจ าเป็น

ยิง่ตอ่การชว่ยขับเคลือ่นการพัฒนาการประมงปลาทนู่าทีย่ั่งยนืและเป็นธรรม  และเนื่องจากสมาชกิทีม่ี
จ านวนเพิม่ขึน้ของเรานัน้ไดเ้ขา้มามบีทบาทรว่มในการด าเนนิการ ผูก้ าหนดนโยบายทัว่โลกจงึรูส้กึถงึ
ความจ าเป็นในการพจิารณาแกไ้ขขอ้บกพรอ่งในการบรหิารจัดการการประมงมากขึน้ทกุท ีโดยมเีป้าหมาย
เบือ้งตน้ทีจ่ะชว่ยการประมงแบบจับสตัวน์ ้าครัง้ละตัวรปูแบบตา่งๆทัง้ทีม่อียูแ่ลว้และทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่ๆ  เพือ่
ตอบสนองตอ่อปุสงคข์องผูบ้รโิภคตอ่ผลติภณัฑเ์หลา่นี ้ซ ึง่ก าลังเตบิโตอยา่งรวดเร็ว” 

  นอกเหนือจากบทบาทส าคญัยิง่ ณ IPNLF นาตาลยีังเป็นผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบิัตกิาร (Director of 
Operations) ส าหรับสมาคมการประมงปลาทนู่าชนดิอลับาคอรอ์เมรกินั (American Albacore Fishing 
Association: AAFA) นาตาลมีาจากครอบครัวชาวประมงทีม่รีากเหงา้สบืกลับไปไดถ้งึการประมงปลาทนู่า
โดยใชเ้บ็ดตวดัและเบ็ดลากในซานดเิอโกในชว่งตน้ครสิตศตวรรษที ่๒๐ คณุพอ่และคณุปู่ ของนาตาลเีป็น 



ชาวประมงปลาทนู่าทีท่ าประมงดว้ยเบ็ดตวัดและเบ็ดลากเชน่เดยีวกบัแจ็คสามขีองเธอ เป้าหมายของ
สมาคม AAFA นัน้รวมถงึการสรา้งอนาคตทีด่ยี ิง่ข ึน้แกอ่ตุสาหกรรมการประมงทีใ่ชเ้บ็ตวัดและเบ็ดลากของ
สหรัฐฯ  

  ภายในสมาคม AAFA นัน้ นาตาลไีดต้ดิตามและด าเนนิการโครงการรับรอง Marine Stewardship 
Council (MSC) certification โครงการแรกส าหรับการประมงปลาทนู่าของโลกจนส าเร็จ ไดม้กีาร      
ออก แบบและด าเนนิการใหม้โีครงการการสบืยอ้นกลับ certificate share และโครงการสมาชกิภาพ
(certificate share and membership programmes) โดยทีม่สีมาคม AAFA เป็นลกูคา้อตุสาหกรรม
ประมง  

  นาตาลยีังเป็นผูร้ว่มกอ่ตัง้องคก์ร American Tuna ดว้ย ซึง่เป็นองคก์รประมงปลาทนู่าทีใ่ชว้ธิจัีบ
แบบเบ็ดตวดัและเบ็ดลากทีไ่ดรั้บการรับรองจาก MSC แหง่แรกของสหรัฐอเมรกิา ผลติภัณฑข์ององคก์ร 
American Tuna เป็นทีต่อ้งการเป็นอยา่งมาก เนือ่งจากเป็นปลาทนู่าทีจ่ับจากแหลง่ทอ้งถิน่ มคีวามยั่งยนื 
และสามรถสบืยอ้นกลับได ้ 

  นาตาลแีสวงหาตลาดใหม่ๆ  ใหก้ารศกึษา และสง่เสรมิความตระหนักรูข้องผูบ้รโิภคเกีย่วกบัการ

ประมงปลาทนู่าชนดิอลับาคอรท์ีท่ าประมงดว้ยเบ็ดตวัดและเบ็ดลากอยา่งจรงิจัง นาตาลมีคีวามเชือ่เสมอ
วา่ควรจะไดส้ือ่เรือ่งราวเกีย่วกบัการประมงปลาทนู่าทลีะตัวรปูแบบตา่งๆ ตลอดจนชาวประมงและครอบครัว
ชาวประมงแกผู่บ้รโิภคทัว่โลกเพือ่ทีจ่ะไดรั้บการยอมรับ และการสนับสนุน  

[จบขา่วประชาสมัพันธ]์ 

 

เกีย่วกบั IPNLF 

มลูนธิเิบ็ดตวัดนานาชาต ิ(International Pole & Line Foundation: IPNLF) ท างานเพือ่พัฒนา สนับสนุน และสง่เสรมิอตุสา
หรรมปลาทูน่าแบบใชเ้บ็ดตวัดและเบ็ดมอืทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มรปูแบบตา่งๆทั่วโลก ความมุง่หวังของ 
IPNLF คอืการสรา้งเสรมิการประมงชายฝ่ังทะเลรปูแบบตา่งๆทีก่ าลงัรุง่เรอืง ซึง่รวมถงึประชาชน ชมุชน ธรุกจิตา่งๆ และบรรดา
ทะเลที่เชือ่มโยงกับการประมงเหล่านี้ ในฐานะศูนย์กลางส าหรับองค์กรที่มุ่งเนน้ความยั่งยืน เราใชพ้ลังของตลาดเพื่อ
กอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงผ่านโครงการการประมงทีมุ่ง่เนน้ผลปฏบิัต ิและความร่วมมอืของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สมาชกิภาพ
ของ IPNLF (IPNLF membership) เปิดกวา้งส าหรับองคก์รต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกับหว่งโซอ่ปุทานการประมงปลาทูน่าทีจ่ับครัง้
ละหนึง่ตัว IPNLF ท างานร่วมเป็นพันธมติรกับสมาชกิของเราและแสดงใหเ้ห็นถงึคุณค่าของปลาทูน่าทีจ่ับครัง้ละหนึง่ตัวแก่
ผูบ้รโิภค ผูก้ าหนดนโยบาย และตลอดทั่วห่วงโซอ่ปุทาน เราท างานร่วมกับแวดวงวทิยาศาสตร ์แวดวงการก าหนดนโยบาย 
และภาคสว่นอาหารทะเล โดยใชแ้นวทางทีเ่นน้หลักฐานและวธิแีกปั้ญหา โดยไดรั้บการชีแ้นะจากคณะกรรมการทีผ่รกึษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละวชิาการ และคณะกรรมบรหิารของเรา  
 

IPNLF จดทะเบยีนอยา่งเป็นทางการในสหราชอาณาจักรในปี 2012 (Charity 1145586) โดยมสี านักงานในกรงุลอนดอนและ
ส านักงานาขาทีเ่กาะมสัดฟี และมคีณะเจา้หนา้ทีท่ างานในประเทศอนิโดนเีซยี  
 

ผูป้ระสานงานตดิตอ่ (CONTACT): Jason Holland, Communications Coordinator, International Pole & Line 
Foundation 
อเีมล:์ jason.holland@ipnlf.org หมายเลขโทรศัพท:์ +44 (0)7908 908953 
Juliette Tunstall, International Pole & Line Foundation 
อเีมล:์ juliette.tunstall@ipnlf.org Tel: +44 (0)7834320268 
 
 

 
 

ส านกังานประจ าสหราชอาณาจกัร: 49-51 East Road, London, N1 6AH, United Kingdom 

ส านกังานสาขาเกาะมลัดฟีส:์ 1st Floor M. Mist, Fiyaathoshi Magu, Malé-20223, Republic of Maldives 

info@ipnlf.org         www.ipnlf.org 
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