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And honorable guests 
 

Longtail Tuna or Tonggol is a popular fish for consumer around the world, including 

Europe, North America, and Australia. Thai waters are one of the important fishing grounds for 

harvesting and processing Tonggol products for both domestic consumption and export. In recent 

years, major seafood buyers in North America and Europe have begun looking more closely at 

their procurement and thinking about how to source more sustainably produced seafood, 

including those from Thailand. 

Although the new Thai fisheries law addresses sustainable fisheries management overall, 

the FIP is aimed at strengthening the management of Tonggol fisheries in Gulf of Thailand to be 

in line with international standard and result in sustainable sources of Tonggol for production and 

consumption. As the industrial sector of this partnership, TTIA realizes the importance of 

sustainability in business. Sustainable fisheries are a part of sustainable production and long-term 

availability of fish means long-term supply. All of these contribute to sustainability in business.  

Therefore, TTIA supports and closely coordinates with Department of Fisheries, SEAFDEC, 

and WWF in implementing the FIP and promoting the utilization of Tonggol from legal and 

sustainable fisheries. Market support from buyers and retailers would also be another driver 

contributing to the progress of the FIP. We wish to be recognized by international seafood 

consumers that Tonggol products from Thailand are traceable and sustainably produced.  

 



คํากลาว สมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทย 

เรียน อธิบดีกรมประมง เลขาธิการ SEAFDEC ผูอํานวยการ WWF ประเทศไทย และแขกผูมีเกียรติ 

ปลาโอดํา หรือท่ีมักเรียกกันในภาษาอังกฤษวา Tonggol นั้น เปนท่ีนิยมในกลุมผูบริโภคอยางกวางขวาง

ท่ัวโลก รวมถึงยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย ซ่ึงประเทศไทยก็เปนหนึ่งในหลายประเทศท่ีมีแหลงการทํา

ประมงปลาโอดํา มีการทําประมงและนําไปแปรรูปเพ่ือบริโภคในประเทศและสงออก เม่ือชวง 2-3 ปท่ีผานมา ผูซ้ือ

อาหารทะเลในอเมริกาเหนือและยุโรปเริ่มตรวจสอบการจัดซ้ืออยางละเอียดมากข้ึน และเริ่มหาวาจะซ้ืออาหาร

ทะเลท่ีผลิตอยางยั่งยืนไดอยางไร รวมถึงสินคาประมงท่ีผลิตจากประเทศไทยดวย 

แมวากฎหมายการประมงของไทยมุงเนนใหมีการจัดการอยางยั่งยืนอยูแลวก็ตาม โครงการนี้มีจุดมุงหมาย

เพ่ือใหการจัดการประมงปลาโอดําในอาวไทยเปนไปในแนวทางเดียวกับมาตรฐานสากล และสงผลใหมีทรัพยากร

ปลาโอดําเพ่ือการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน ในฐานะท่ีเปนภาคธุรกิจ สมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทยตระหนัก

ถึงความสําคัญของความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ การทําประมงอยางยั่งยืนก็เปนสวนหนึ่งของการผลิตอยางยั่งยืน 

เม่ือมีปลาโอดําท่ีอุดมสมบูรณในทะเล จึงหมายถึงการมีวัตถุดิบท่ีเขาสูกระบวนการผลิตท่ีเพียงพอในระยะยาว

เชนกัน ท้ังหมดนี้นําไปสูความยั่งยืนในการทําธุรกิจ 

ดังนั้น สมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทยจึงสนับสนุนและรวมดําเนินการกับภาครัฐบาล โดยกรมประมง, 

SEAFDEC, และ WWF ในการดําเนินโครงการปรับปรุงการทําประมงโอดําในอาวไทย และสงเสริมการใชวัตถุดิบ

ปลาโอดําจากแหลงท่ีมีการทําประมงท่ียั่งยืนและถูกกฎหมาย การสนับสนุนจากตลาดท้ังจากผูซ้ือและผูคาปลีก    

ก็เปนอีกแรงผลักดันใหเกิดความ กาวหนาในการดําเนินโครงการ เราหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการยอมรับจาก

ผูบริโภคอาหารทะเลท่ัวโลกวา สินคาปลาโอดําจากประเทศไทยนั้นสามารถตรวจสอบยอนกลับไดและผลิตอยาง

ยั่งยืน 

 


