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การประชุมคณะอนุกรรมการดานการคาสัตวน้ํา ครั้งที่ 13 

ณ เมืองไฮเดอราบัด สาธารณรัฐอินเดีย 

ระหวางวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ  2555 

วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

1. การเลือกประธาน  รองประธาน 

และคณะผูจัดทํารางรายงานการ
ประชุม 

การประชุมคณะอนุกรรมการดานการคาสัตวน้ํา ครั้งที่ 
13 จัดขึ้น ณ  เมืองไฮเดอราบัด   สาธารณรัฐอินเดีย 

ระหวางวันที่  20 – 24 กุมภาพันธ  2555  โดยรัฐบาล
อินเดียเปนเจาภาพจัดการประชุม  มีประเทศสมาชิก
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติเขารวม
ประชุม 40 ประเทศ และผูสังเกตการณจากองคกร
รัฐบาลระหวางประเทศ  และองคกรเอกชนระหวาง
ประเทศ รวม8 แหง 

- Mr. Dag Erling Stai จากประเทศนอรเวย
ไ ด รั บ เ ลื อ ก ใ ห เ ป น ป ร ะ ธ า น
คณะอนุกรรมการฯ โดยมีMr. Abderraouf 

Ben Moussa จากประเทศโมร็อคโค ไดรับ
เลือกเปนรองประธานคนที่ 1 และผูแทนจาก
ประเทศอุรุกวัยและประเทศญี่ปุนเปนรอง
ประธานอื่น ๆ   สําหรับคณะผูจัดทําราง
รายงานการประชุม  Mr. Tarun Shridhar 

จากสาธารณรัฐอินเดียไดรับเลือกใหเปน
ประธานฯ โดยมีผูแทนจากแคนาดา  กานา  
ญี่ปุน ไนจีเรีย  รัสเซีย  สเปน  ไทย  อุรุกวัย 

และสหรัฐอเมริกา รวมเปนคณะผูจัดทําราง
รายงานฯ 

2. การรับรองวาระการประชุม ผูแทนสหภาพยุโรปได เสนอ  Declaration of 

Competence and Voting Rights 

- ที่ประชุมรับรองวาระการประชุมตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

3. รายงานกิจกรรมของ FAO ที่
เกี่ยวกับการคา 

อํานาจหนาที่ของ FAO คือ เพื่อเพิ่มระดับ
โภชนาการ  ปรับปรุงผลผลิตการเกษตร เพื่อใหชีวิต
ความเปนอยู ของประชาชนในชนบทดีขึ้น   และ
เสริมสรางใหเศรษฐกิจโลกเติบโต ดังนั้น FAO จึงมุง
ดูแลสนับสนุนการคาสินคาอาหารระหวางประเทศซึ่ง

 

 
3.1  คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอคิดเห็น
เกี่ยวกับขอมูลและกิจกรรมเกี่ยวกับการคาที่
ดําเนินการอยางกวางขวาง   

3.2  ที่ประชุมไดเนนความสําคัญของ FAO ใน
การเสริมสรางขีดความสามารถ (capacity 
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วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

รวมถึงสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑ  กิจกรรมทางดาน
เศรษฐกิจ เพื่อการจางงานและหารายไดเปนเงินตรา
ตางประเทศ  รวมทั้งเพื่อประโยชนดานโภชนาการ
โดยตรงดวยการเพิ่มการบริโภคสารอาหารที่จําเปนตอ
สุขภาพและการพัฒนามนุษย    

 การคาสินคาสัตวน้ํ าและผลิตภัณฑในตลาด
ระหวางประเทศสูงเกือบรอยละ 40 ของตลาดโลก จึงมี
บทบาทสําคัญสําหรับผูผ ลิตและผูสงออกรวมทั้ ง
ประเทศกําลังพัฒนาซึ่งเขาสูตลาดโลกประมาณครึ่งหนึ่ง
ของมูลคาการสงออกทั้งหมด   ผลกระทบจากการคา
และตลาดนอกจากการเขาไปมีสวนในหวงโซการผลิต
ระหวางประเทศ ยังมีผลตอตลาดภายในประเทศและใน
ภูมิภาครวมทั้งผลผลิตที่ไมไดทําการซื้อขายดวย 

 

กิจกรรมของFAO เกี่ยวกับการคาสินคาประมงระหวาง
ประเทศ 

กิจกรรมสวนใหญดําเนินการโดย Fisheries and 

Aquaculture Departmentของ FAO และบางกิจกรรมได
รวมมือกับ Economic and Social Department  ฝาย
กฎหมาย  และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ    

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่มีบทบาทมากขึ้นในดาน
ผลผลิตและการคาทําใหการดําเนินงานของFAO เนนใน
เรื่องผลิตภัณฑจากการเพาะเลี้ยงที่ตองศึกษาตอไปใน
ดานซัพพลาย ดีมานดและราคา  ชวงป 2553-2554 ไดมี

building)  ให แ ก ป ร ะ เ ท ศ กํ า ลั ง พั ฒน า 
โดยเฉพาะการเขาถึงตลาดและการเพิ่มมูลคา
สินคาสําหรับผูประกอบการขนาดเล็กใน
ประเทศกําลังพัฒนา และใหขอสังเกตถึง
ความตองการความชวยเหลือในการหาตลาด
และการวิเคราะหหวงโซมูลคาในประเทศและ
ระหวางประเทศ 

3.3 คณะอนุกรรมการฯ ไดสนับสนุนให FAO 

จัดทําแผนการดําเนินงานโดยใหความสําคัญ
อยางเดนชัดกับภาคการประมงขนาดเล็ก 

และใหแยกเปนหัวขอเรื่องตางหากในวาระ
การประชุมคณะอนุกรรมการการคาสัตวน้ํา
ครั้งตอไป 

3.4 ประเทศสมาชิกไดเห็นประโยชนจาก
โครงการของ GLOBEFISH เกี่ยวกับการ
วิเคราะหและการใหขอมูลแนวโนมตลาด
สัตวน้ําระหวางประเทศ   โดยไดเนนถึง
ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ขี ด
ความสามารถ (capacity building) ในระดับ
ภู มิ ภ า ค ที่ ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย  FISH 

INFONetwork และสงเสริม FAO ให
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ร ว ม มื อ กั บ  FISH 

INFONetwork อยางตอเนื่อง 
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วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

การรวมกิจกรรมของFAO  ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และการคา ซึ่งในดานการคาและการตลาดไดมีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงและการกําหนดนโยบาย 

รวมทั้งการรวมมือของคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะคือ 

อนุกรรมการดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและอนุกรรมการ
ดานการคาสัตวน้ํา 

ในป 2553 มีการจัดประชุม Global Conference on 

Aquaculture โดย FAO  รวมกับ Network of Aquaculture 

Centres in Asia-Pacific : NACA และรัฐบาลไทย  มีผูแทนเขา
รวมประมาณ 700 คน 

FAO กําลังริเริ่มพัฒนาตัวชี้วัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(เชน สวนแบงตลาด  อัตราสวน   ดัชนีความไดเปรียบที่
ปรากฏ: RCA ฯลฯ)เพื่อติดตามการดําเนินงานของ
การคาสินคาประมงระหวางประเทศ ดวยการพัฒนา
ตัวชี้วัดใหเปนเครื่องมือมาตรฐานเพื่อชวยประเมินและ
ติดตามสถานะและแนวโนมในการคาระหวางประเทศ 

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจาก
มุมมองของทั่วโลก ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  

การศึกษาจะขยายไปถึงการวิเคราะหชนิดสัตวน้ําที่มีการ
เพาะเลี้ยงของแตละประเทศ    คาดวาจะเริ่มในป 2555 – 

2556 

FAO จะดําเนินการศึกษาหวงโซมูลคาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในบางประเทศแถบอัฟริกาโดยทุนจาก 

3.5 ประเทศสมาชิกยินดีที่โครงการ OECD-

FAO 2011-2020 Agricultural Outlook รวม
การศึกษาสัตวน้ําดวย และสนับสนุนใหมี
การปรับปรุงโมเดลตอไป นอกจากนี้ไดให
ขอสังเกตถึงประโยชนจากดัชนีราคาสัตวน้ํา
ของ FAO และยินดีในการปรับปรุงโดยรวม
เรื่องประมงไวในบริบทที่เกี่ยวกับการผลิต
อาหาร  การคา การบริโภค และโภชนาการ 

ใหกวางขึ้น 

3.6 คณะอนุกรรมการฯ  ไดใหขอสังเกต
เกี่ยวกับงานสําคัญซึ่.งดําเนินการโดยการ
หารือร วมกันระหว างผู เ ชี่ ยวชาญของ
องค ก ารอนามั ยโลก  ( WHO)และFAO

เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงและประโยชนจาก
การบริโภคสัตวน้ํา และสนับสนุนให FAO 

เผยแพรผลที่ไดจากการดําเนินการดังกลาว
ใหกวางขวางมากขึ้น 

3.7 ประเทศสมาชิกไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับ
บทบาทที่ เพิ่มขึ้นของฉลากสิ่งแวดลอม 

(ecolabels)  การใหการรับรองและแผนการ
ตรวจสอบยอนกลับ (traceability schemes) 

ที่ เกี่ยวของ  ซึ่งเปนความทาทายสําหรับ
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SIDA เพื่อใหทราบถึงขอจํากัดที่มีหรือมีศักยภาพในหวง
โซ มู ลค า ก า รผลิ ตและการค าที่ มี ผ ลกระทบต อ
ความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑจากการ
เพาะเลี้ยงสัตวนําในภูมิภาค   รวมถึงการตรวจสอบ
การคาระหวางประเทศระหวางอัฟริกากับประเทศ
นอกอัฟริการวมทั้งประเทศในภูมิภาคอัฟริกา เพื่อให
สามารถสงเสริมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในอัฟริกา 

FAO ไดใหความชวยเหลือดานการตลาดและ
การคาแกองคการอื่น ๆ และองคการดานประมงใน
ภูมิภาค เชน คณะกรรมาธิการประมงในเมดิเตอเรเนียน
(GFCM) เกี่ยวกับกลยุทธการตลาดและการสงเสริมการ
เพาะเลี้ยงในเมดิเตอเรเนียน 

FAO ได ร วมมือ กับหลายหนวยงานรวมทั้ ง
กรรมาธิการเพื่อการสงออกอาหารทะเลของนอรเวย  
มหาวิทยาลัยสตาแวนเจอร   มหาวิทยาลัยPontificia 

Universidad Catolica del Peru  พัฒนาดัชนีราคา  โดย
ใชมูลคาสินคานําเขาในตลาดหลัก ปจจุบันไดขยาย
รวมถึงตลาดในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ   

คณะกรรมาธิการยุโรป  มหาวิทยาลัยPortsmouth และ
มหาวิทยาลัยNorwegian University of Life Sciences ได
จัดหาขอมูลใหดวย   ดัชนีราคาสัตวน้ําของ FAO ได
ตีพิมพใน GLOBEFISH Highlights และ  FAO Food 

Outlook 

ผูผลิตขนาดเล็ก  โดยชี้ให เห็นวา  ฉลาก
สิ่งแวดลอมก็สามารถเปนโอกาสไดดวย 

รวมทั้งใหมีการเผยแพรมาตรการบริหาร
จัดการประมงอยางยั่งยืนที่มีอยู 
3.8 คณะอนุกรรมการฯ สนับสนุน FAO ให
บูรณาการการดําเนินงานดานประมงของ 

FAO เขากับหนวยงานดานวิชาการอื่นๆ 

ของ FAO และในการจัดทํา FAO Food 

Outlook ควรมีการประสานงานอยาง
ตอเนื่องกับองคกรระหวางประเทศอื่นๆ เชน 

องค ก ารความร วมมื อและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (Organization for Economic 

Cooperation and Development : OECD) 

องคการการคาโลก  (World Trade 

Organization : WTO) และธนาคารโลก 

(World Bank)   และไดเนนถึงบทบาทที่
สําคัญของ FAO ในการจัดหาผูเชี่ยวชาญ
พิเศษดานวิชาการใหกับองคการการคาโลก 

(WTO) โดยเฉพาะในการเจรจาเรื่องการ
อุดหนุนประมง และสนับสนุนให FAO เพิ่ม

บทบาทเชิงรุกในการให้การสนับสนุนทาง

วิชาการแก่การเจรจาของWTO 

3.9 คณะอนุกรรมการฯ ไดสนับสนุนการ
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ไดมีการจัดทําโมเดลดีมานและซัพพลายสินคา
สัตวน้ําและผลิตภัณฑในการคาดการณการเกษตรป 
2554 – 2564 โดยรวมมือกับOECD ซึ่งเปนครั้งแรกที่
เปนการคาดการณสินคาอาหารทั้งหมด โดยใชโมเดลที่
มีการเคลื่อนไหวและบูรณาการ        ประโยชนจาก
โมเดลที่ได  ไม เพียงแตจะใชในภาคประมงแตยั ง
สามารถเชื่อมโยงไปใชกับสินคาอาหารอื่น ๆ โดยเฉพาะ
สินคาอาหารสัตวและสัตวบกดวย 

ในรายงานการคาดการณการเกษตรประจําป ซึ่ง
จัดทําโดยความรวมมือระหวางOECDและFAO นํา
สินคา นโยบายและผูเชี่ยวชาญจากทั้งสององคการมา ทํา
การประเมินการพัฒนาตลาดสินคาทั่วโลกระยะปาน
กลางโดยใชโมเดล Aglink-Cosimo เพื่อใหเกิดความ
ถูกตองในการคาดการณผลผลิต การบริโภค สต็อค  

การคาและราคาสินคาเกษตรตาง ๆ ในชวงเวลา 10 ป   
การประเมินการตลาดซึ่งมีความไมแนนอน  ไดเนนถึง
สมมุติฐานเกี่ยวกับปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและ
เสถี ย รภาพของนโยบายการค าและการ เกษตร
ภายในประเทศ  การคาดการณไดแสดงถึงวิวัฒนาการ
ตลาดสินคาเกษตรของโลกในทศวรรษหนาและเปน
พื้นฐานการวิเคราะหเศรษฐกิจทางเลือกหรือสมมุติฐาน
ดานนโยบายในอนาคต 

FAO รวมกับ International Food Policy Research 

ดําเนินงานของ FAO เกี่ยวกับการปรับปรุง
ร ะ บ บ ก า ร จํ า แ น ก พิ กั ด ศุ ล ก า ก ร 

(Harmonized System : HS) สินคาสัตวน้ํา 
และรวมมือกับองคการศุลกากรโลก (World 

Customs Organization) ตอไป 

3.10 ประเทศสมาชิกยินดีกับ FAO ที่รวมมือ
กั บ ห น ว ย ง า น ส ถิ ติ ข อ ง อ ง ค ก า ร
สหประชาชาติในเรื่องการปรับปรุงการ
จําแนกและวิธีการรวบรวมสถิติ 

3.11 ประเทศสมาชิกยินดีกับกฎระเบียบ
ศุลกากรฉบับใหมในการจําแนกสัตวน้ําที่
ขึ้นท าในต างประเทศใหถือ เปนสินค า
สงออก 
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Institute (IFPRI) ธนาคารโลก  มหาวิทยาลัยอารแคนซัส 

และWorld Fish Center(WFC) ทบทวนเอกสาร Fish 2020 

และโมเดลที่ใชเพื่อปรับขอมูลทั่วโลกและมองภาพไป
จนถึงป 2030โดยมุงเนนดานการเพาะเลี้ยง    นอกจากนี้ 
ในชวง 2 ปนี้ FAO ไดดําเนินการเสริมสรางสมรรถนะ
ดานการคาสัตวน้ําและความปลอดภัยดานอาหารใหกับ
ประเทศกําลังพัฒนา และประเทศที่อยูในระยะเปลี่ยน
ผาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับกฎระเบียบการคาโลกภายใต
กรอบ WTO และการเจรจารอบโดฮาที่WTO กําลัง
ดําเนินการ   ทั้งนี้ ไดมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเรื่องการคาสัตวน้ําในภูมิภาคตาง ๆ จํานวนมาก
โดยรวมกับ WTO, OECD สมาคมอุตสาหกรรมประมง
ในประเทศ  องคการเอกชน รวมทั้งFish INFONetwork 

FAO ไดใหการสนับสนุนดานวิชาการในการ
เจรจาเรื่องการอุดหนุนประมงใหกับ WTO และไดเขา
รวมเปนผูสัง เกตการณในการประชุม   รวมทั้งได
บรรยายสรุปอยางไมเปนทางการใหกับผูแทนในWTO 

เกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคโดยเฉพาะภาคประมง 

เมื่อเดือนตุลาคม  2554ไดมีการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการรวมกับสมาคมประมงของจีนและINFOYU 

เกี่ยวกับผลกระทบตอตลาดโลกจากการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบความตองการ การผลิตและการบริโภคของจีน
ในอนาคต   การสัมมนาดังกลาวมีผูแทนรัฐบาลจีน  
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นักวิชาการและผูแทนภาคอุตสาหกรรม เจาหนาที่ของ 

FAO, OECD เขารวมสัมมนา  โดยใหความสําคัญ
บทบาทดานการผลิตและการคาของจีนซึ่งจะมีการจัด
ตอเนื่อง 

บทบาทของการรับรองและฉลากเขียวหรือฉลาก
สิ่งแวดลอมที่กําลังเติบโตทําใหมีการรองขอความชวยเหลือ
มากขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่มหนาที่ของ COFI : FT รวมทั้งการ
พัฒนากรอบการประเมินแผนฉลากสิ่งแวดลอมใหเขากับ
แนวทางการรับรองของ FAO 

ป 2553 FAOไดตีพิมพเรื่องการทบทวนผลกระทบตอ
ชาวประมงขนาดเล็กจากการใชเกณฑความยั่งยืนและฉลาก
สิ่งแวดลอม   แมจะยอมรับวามีศักยภาพที่จะไดประโยชน
จากโลกาภิวัตน  แตรายงานก็ไดเนนถึงเกณฑดังกลาววา
อาจเปนอุปสรรคในการเขาถึงประโยชน  ผลการศึกษาได
เสนอกรณียกเวนเพื่อใหไดประโยชนจากการเขาสูตลาดคือ   

ขอกังวลเกี่ยวกับประมงขนาดเล็กจะไดรับผลกระทบดาน
ลบจากการเรียกรองใหแสดงถึงสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนซึ่ง
อาจเปนเรื่องเกินจริงหรือไมปรากฏ    แตความสามารถเพื่อ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานสุขภาพและสุขอนามัยเปนสิ่ง
สําคัญมากกวา  สําหรับการใชประโยชนจากการเขาสูตลาด 

FAO พยายามรวมมือกับองคกรอื่นทํางานเกี่ยวกับ
การคาสัตวน้ําระหวางประเทศโดยเฉพาะการเสริมสรางขีด
ความสามารถ  รวมทั้ งการร วมมืออย างใกล ชิดกับ
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สถาบันการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการคาและการตลาด และ
เครือขายนักวิชาการระหวางประเทศ  ผูตรวจสอบสัตวน้ํา  
นักวิชาการประมงและนักเศรษฐศาสตร รวมทั้งสมาคม
อุตสาหกรรมประมง 

FAO ไดรวมจัดหลักสูตรการตลาดและการคาสัตว
น้ํ า ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ส เ ป น   ร ว ม จั ด ป ร ะ ชุ ม
ผูประกอบการขนาดเล็กโดยรวมมือกับรัฐบาลใน
ภูมิภาคของสเปน  FAO ชวยในดานวิชาการและอํานวย
ความสะดวกใหประเทศกําลังพัฒนาในการเขารวม
ประชุม   การสนับสนุนสวนใหญมาจากระดับชาติ 

ภูมิภาคและสถาบันทองถิ่น  ความรวมมือประเภทนี้เปน
ประโยชนกับทุกฝายแตตองอาศัยเงินทุนจากภายนอก 

ในการอภิปรายระหวางประเทศเรื่องประมงและ
การคา  ไดมีการเนนในเรื่องผลกระทบดานโภชนาการ
เพิ่มขึ้น   ในรายงานฉบับสมบูรณของผู เ ชี่ยวชาญที่
ปรึกษารวมระหวางFAO และ WHO เมื่อป 2553 เรื่อง
ความเสี่ยงและประโยชนจากการบริโภคสัตวน้ํา   เปน
ประเด็นสําคัญในการอภิปราย  

 

โครงการที่กําลังดําเนินการตอ 

โครงการของFAOสวนใหญดําเนินการโดยผาน
แผน ง านคว าม ร ว มมื อ ท า ง วิ ช า ก า ร  ( Technical 

Cooperation Programme : TCP) โดย FAO ใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศสมาชิก  โครงการของ 



- 9 - 

วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

FAO ประมาณรอยละ 10-20 ไดรับเงินทุนจาก
งบประมาณปกติของ FAO TCP และจาก Special 

Programme for Food Security : SPFS  สวนที่เหลือจะ
ไดเงินทุนมาจากงบประมาณพิเศษ เชน โครงการความ
รวมมือกับรัฐบาล (GCP)  Unilateral Trust Fund (UTF) 

หรือ Trust Funds เพื่อการชวยเหลือฉุกเฉิน 

เรื่องเพศ (gender)เปนประเด็นที่ไดรับความสนใจ
ในโครงการของFAOมากขึ้นทั้งในรูปกิจกรรมแยกหรือ
รวมอยูในโครงการ และยังอยูในระหวางการออกแบบ
โครงการ 

จากการที่ FAO เนนการกระจายงาน บรรดา
เจาหนาที่เครือขายในภูมิภาคและอนุภูมิภาคจึงมีความ
เขมแข็ง  ทําใหมีผลตอแผนงานของFAO และกิจกรรม
มากขึ้น  FAO จึงมีความใกลชิดกับการบริหารใน
ประเทศสมาชิกมากขึ้น  ไดมีการหยิบยกความตองการ
ในการปรับปรุงการสื่อสารระหวาง FAO สวนกลางและ
เจาหนาที่ในภูมิภาค  อนุภูมิภาคและเจาหนาที่FAO

ประจําประเทศ  จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับประมงที่จะตอง
พิจารณาเจาหนาที่ที่มีอยูจํากัด   เรื่องประมงหลังการจับ
จึงเปนเพียงหนึ่งในหลายเรื่องที่สําคัญ  การเนนในเรื่อง
การคาสัตวน้ําระหวางประเทศและนโยบายแหงชาติมาก
ขึ้นไดอํานวยความสะดวกกับงานที่เนนความสําคัญใน
เรื่องการคา   ตลาด และประโยชนตาง ๆ ที่จะไดมา 
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 ในการวางแผนและกระบวนการจัดลํ าดับ
ความสําคัญ  การจัดประชุมระดับภูมิภาคของFAOไดมี
บทบาทสําคัญ   การประชุมสวนใหญจะเนนเรื่องที่
เกี่ยวกับการเกษตร จึงควรจัดลําดับความสําคัญเรื่องการ
ประมงในการประชุมระดับภูมิภาคดวยเพื่อใหเห็นถึง
ความสําคัญของความรวมมือในภูมิภาคและการดําเนิน
โครงการ   การอํานวยความสะดวกการใชทรัพยากรที่
หายากอยางมีประสิทธิภาพ 

ในบรรดาโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคา สัตวน้ํา
หรือการตลาดที่ดําเนินการโดยสํานักงานFAOในภูมิภาค
และอนุภูมิภาค มีขอสังเกตคือ 

- TCPภูมิภาคไดเริ่มในแอฟริกาตะวันออกเกี่ยวกับ
การคาสัตวน้ําสําหรับประเทศสมาชิกองคกรรัฐบาล
ระหวางประเทศ 7 แหง (Intergovernmental Authority on 

Development : IGAD)วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันของภูมิภาค  ปรับปรุงการเขาสูตลาดภูมิภาค
และสนับสนุนการผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงเพื่อความ
มั่นคงดานอาหารในประเทศและภูมิภาค 

- ในแปซิฟกตอนใต FAOไดพัฒนาแนวทางการ
บรรจุสัตวน้ํามีชีวิตเพื่อการคา  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับชาติเรื่องหลังการจับและผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม   การ
ประชุมโตะกลมสําหรับประเทศหมูเกาะแปซิฟกเรื่อง WTO 

และขอตกลงทางการคาในภูมิภาค   ในประเทศ/ภูมิภาค
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นี้กําลังประเมินศักยภาพการเพาะเลี้ยงที่มีตอความมั่นคง
ทางอาหารในประเทศและภูมิภาค 

- ในตะวันออกใกล        มีการสัมมนาผูมีสวนได
สวนเสียทั้งหลายในเรื่องการคาสัตวน้ํ าและการทํา
ประมงIUUในตะวันออกใกลและแอฟริกาเหนือ  นัย
ของการรับรองและแผนการตรวจสอบยอนกลับสําหรับ
ภูมิภาค  จัดที่โมร็อคโค ป 2553 รวมกับ INFOSAMAK  

การสัมมนามีผู เขารวม75 คนจาก 22ประเทศโดยฝก
ปฏิบัติขอมูลในเอกสารการจับสัตวน้ําและแผนการ
ตรวจสอบยอนกลับ  เนนความตองการปรับปรุงความ
รวมมือและความรับผิดชอบของภูมิภาคตอการทํา
ประมงIUUในตะวันออกใกลและอัฟริกาเหนือ 

- ยุโรปตอนกลางและตะวันออก ดําเนินการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรับรองผลิตภัณฑสัตวน้ําสําหรับ
ตลาดตางประเทศ 

- ประเทศในยุโรปตอนใต ไดดําเนินการศึกษา
ตลาดในหลายประเทศเพื่อประเมินศักยภาพในการผลิต
สัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงในประเทศ 

 

FISH INFONetwork & GLOBEFISH 

FISH INFONetwork (FIN) เปนบริการในภูมิภาค 

เนน เรื่ องประมงและหลังการจับสัตวน้ํ าจากการ
เพาะเลี้ยง  FINไดดําเนินโครงการเพื่อเผยแพรขอมูลที่
เกี่ยวของ  เสริมสรางขีดความสามารถที่เกี่ยวกับการคา  
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ปรับปรุงความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
ในตลาดระหวางประเทศ  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
การประชุมระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  และระหวาง
ประเทศ     FAO มีหนาที่ประสานและเสริมสราง
สมรรถนะของประเทศสมาชิก FIN ใหเขมแข็งในการ
รับรูขอมูลขาวสารการตลาดและบริการทางวิชาการโดย
FAOใหความชวยเหลือทางวิชาการและสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวของ   GLOBEFISHเปนสวนหนึ่งของ
FIN ทําหนาที่ประสานงานในกิจกรรมเครือขาย  แมการ
ใหบริการระดับภูมิภาคยังคงเปนองคการรัฐบาลระหวาง
ประเทศที่เปนอิสระจากFAO 

GLOBEFISH อยูในหนวยงานFisheries & 

Aquaculture Department ของ FAO โดยไดรับเงินจาก
FAO และหุนสวนของ GLOBEFISH ซึ่งประกอบดวย
ฝายบริหารของรัฐบาลและหนวยงานที่ชํานาญงานเปน
พิ เ ศ ษ ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ก า ร ค า สั ต ว น้ํ า  
GLOBEFISHจะรับผิ ดชอบในการ เผยแพร ข อมู ล
ขาวสารและวิเคราะหตลาดสัตวน้ําระหวางประเทศและ
การคา  จัดทําเอกสารเผยแพรการวิเคราะหแนวโนม
(GLOBEFISH Highlights)  ขอมูลราคา (European Fish 

Price Report) ขอมูลอนุกรมเวลา (Commodity Updates) 

และศึ กษาด านการตลาด  ( GLOBEFISH Research 

Programme) 
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กิจกรรมของ FIN และ GLOBEFISH เปนเวทีให
FAOไดมีโอกาสสัมผัสกับผูที่มีสวนไดสวนเสียในหวง
โซมูลคา โดยเฉพาะสมาคมอุตสาหกรรมในประเทศ
กําลังพัฒนา 
 

สํานักกฎหมาย (LEG) 

สํานักกฎหมายของFAOทําเรื่องเกี่ยวกับการคา
ดานประมง  โดยเฉพาะที่ เกี่ยวกับเครื่องมือระหวาง
ประเทศและการประสานเขากับการออกกฎหมายของ
ประเทศ  รวมทั้งกฎหมายดานอาหารปลอดภัยที่ระบุใน
ความตกลงของ WTO เกี่ยวกับการใชมาตรการ SPS และ 

TBT   ชวยในการเสริมสรางขีดความสามารถในดานกฎระเบียบ
WTO เรื่องการอุดหนุนประมงและการปลอดภาษี  ชวย
ใหประเทศสมาชิกFAOไดรับรูขอกําหนดการเขาสูตลาด
ในหลายแงมุมเพื่อใหปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใตความ
ตกลงWTO รวมทั้งความตกลงพหุภาคีหรือทวิภาคีอื่น ๆ 
 

ความรวมมือกับหนวยสถิติของUN (UNSD) 

UNSD รวมมือกับ FAOในดานสถิติ รวมทั้งการ
จัดประชุมประจําปของหนวยเฉพาะกิจสถิติการคา
สินคาระหวางประเทศ   ทบทวนการจําแนกสินคา
(Central Product Classification : CPC) และบัญชีระบบ
สิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ(System of Environmental 

Economic Accounts : SEEA)  ในป 2555 กรรมาธิการ
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สถิติของสหประชาชาติจะตรวจสอบการทบทวนทั้ง 2 

อยาง 

CPCไดกําหนดกรอบการเปรียบเทียบสถิติสินคา
ระหวางประเทศ  สําหรับดานประมง FAOไดเสนอให
ทบทวนการแยกสินคาขั้นตนที่มาจากธรรมชาติและจาก
ฟารม  และปรับปรุงการจําแนกสินคาประมงตามการ
จําแนกในระบบHarmonized (HS2555) 

SEEA เปนกรอบสถิติตามแนวคิดที่มีการตกลงระหวาง
ประเทศ  กําหนดคํานิยาม  การจําแนก กฎการทําบัญชีและ
ตารางมาตรฐานเพื่อจัดทําสถิติเปรียบเทียบระหวางประเทศใน
ดานสิ่งแวดลอมและความสัมพันธกับเศรษฐกิจ   กรอบ SEEA

คลายกับโครงสรางระบบบัญชีประชาชาติ(System of Nation 

Accounts : SNA)และใชแนวคิด คํานิยามและการจําแนกดวย
SNAเพื่ อความสะดวกในการรวมสถิ ติ เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม   ทรัพยากรประมงเปนหนึ่งในเรื่องที่อยูในSEEA 

และFAOไดเขารวมในกระบวนการเพื่อใหความมั่นใจวา
แนวคิดและนิยามในSEEAไมเปนเหตุใหเกิดขอขัดแยง
รุนแรงโดยการจัดทําCode of Conduct for Responsible Fisheries 

: CCRF, LOAและเครื่องมืออื่น ๆ สําหรับประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  กรอบงานของ SEEAอยูในUNSC 2555 และ
การทดลองการส งเสริ มและใชบัญชี ระบบนิ เวศน
(Experimental Ecosystem Accounts and Extensions and 

Applications) กําหนดแลวเสร็จในป 2556 
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ยุทธศาสตรGlobal Strategy of Improving 

Agricultural and Rural Statistics ไดรับการรับรองโดย
คณะกรรมการ UNSC เมื่อป 2553      มีเปาหมายเพื่อเพิ่มการ 

บูรณาการระหวางเกษตรและสถิติในชนบท(รวมทั้งสถิติ
ประมงและการเพาะเลี้ ยงสัตวน้ํ า)  กับระบบสถิ ติ
แหงชาติ  เปนการดําเนินยุทธศาสตรดานการประมงและ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําขั้นตน โดยFAO จะรวมคําถามที่
เกี่ยวของกับประมงในการสํารวจประชากรและการ
สํารวจอื่น ๆ   ซึ่งคาดวาจะชวยปรับปรุงความรูในภาคประมง
โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดเล็ก 

สวนสถิติการคาสินคาระหวางประเทศ (International 

Merchandise Trade Statistics Section : IMTSS) ของ UNSD 

รับผิดชอบการพัฒนาและการบํารุงรักษาแนวทางวิธีการ
สถิติการคาสินคาระหวางประเทศ IMTS รวมทั้งแนวคิด
และนิยาม  ไดมีการทบทวนเมื่อป 2553 โดยไดพัฒนา
วิธีปฏิบั ติทางการค า   การพัฒนา วิธี การด านอื่ น
นอกเหนือจากสถิติ   

IMTS 2553 เปนสถิติการคาสินคาระหวางประเทศ
ใหม ใชกรอบวิธีการที่กวางในการเก็บรวบรวม และ
รวบรวมสถิติการคาสินคาระหวางประเทศทุกประเทศ 

โดยไมคํานึงถึงระดับการพัฒนาของระบบสถิติใน
ประเทศนั้น ๆ    สิ่งที่มีการปรับปรุงอยางสําคัญ คือการ
เทียบทาในตางประเทศ  เดิมถือวาไมรวมในสถิติการ
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สงออกและบันทึกแยกตางหาก  แต IMTS 2553 ถือวาตอง
บันทึกทั้งการสงออกและนําเขา 

IMTS 2553 ระบุวา “1.31 สัตวน้ําที่จับได  แรจาก
พื้นทองทะเลและของที่ขนดวยเรือ สินคาที่ขนดวย เรือ
ของประเทศหนึ่งเทียบทาในทาเรือของประเทศอื่น  หรือของ
ที่ไดมาโดยเรือของประเทศหนึ่งในทะเลหลวงจากเรือ
ของประเทศอื่น อยูในขอบเขตของ IMTS 2553 ทั้งการ
สงออกและนําเขาและควรบันทึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือ
สิ่งแวดลอมที่สําคัญ  การรวบรวมขอมูลตามการจัดแบง
ประเภทสินคานี้อาจเปนการทาทาย   บรรดาประเทศตาง ๆ
ไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาการรวบรวมขอมูลที่จําเปน
และ/หรือวิธีประมาณการณในแงของนโยบายสําคัญที่
ตองการขอมูล รวมทั้งการประเมินและติดตามผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจากการคาและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 

สวนใน Annex F (แนวคิดที่แตกตางระหวาง 

IMTS 2553 และ BPM6)   “F.19   สัตวน้ําที่จับได  แร
จากพื้นทองทะเลและของที่ขนดวยเรือ  สินคาที่ขายจาก
เรือของประเทศหนึ่งในทาเรือของประเทศอื่นหรือจาก
เรือของประเทศที่อยูในทะเลหลวงถายใหเรือของ
ตางประเทศ  แตเดิมใหถือวาไมรวมอยูในสถิติสงออก
แตใหบันทึกแยก (IMTS,Rev.2 para.58) 

ทั้ง IMTS 2553 และBPM6 รวมสิ่งเหลานี้เปนรายการ
ซื้อขายสินคา(para. 1.31และ BPM6, para.10.17(e)” 
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การเปลี่ยนแปลงในการบันทึกการเทียบทาใน
ตางประเทศเปนการปรับปรุงที่สําคัญ  การที่ไมรวมการ
เทียบทาในตางประเทศในสถิติการสงออกไดสราง
ปญหาในการที่จะใหไดสถิติครอบคลุมสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสงออกโดยตรงเพื่อคํานวณสถิติการบริโภค
สัตวน้ําที่ถูกตอง  การรวมการเทียบทาในตางประเทศใน
สถิติการผลิตสัตวน้ํา แตไมรวมขอมูลการสงออกทําให
สถิติการบริโภคในประเทศสูงเกินจริง   วิธีการที่FAOใช
ปจจุบัน  การคํานวณสถิติการบริโภคสัตวน้ําที่ปรากฏ 

ไดจากสูตร   

การผลิต(การจับ+การเพาะเลี้ยง) – ปลาปน/น้ํามัน 

– อื่นๆ(สัตวน้ําที่ไมไดใชเปนอาหาร)- สงออก+นําเขา   
+ / - สต็อกตาง ๆ 

 

รหัสศุลกากรสําหรับสัตวน้ําและผลิตภัณฑ และการ
ทํางานกับศุลกากรโลก (WCO) 

การกําหนด รหัสและรายการสินคา เปนระบบ HS 

(Harmonized System)ซึ่งใชเปนพื้นฐานสําหรับการเก็บ
ภาษีศุลกากรและสถิติการคาระหวางประเทศมากกวา 
200 ประเทศ  มากกวารอยละ 98ของสินคาในการคา
ระหวางประเทศจําแนกในระบบ HS  โดย WCO ไดมี
การพัฒนาการจําแนก แนะนําและรักษาใหคงไว  ตั้งแต
เริ่มและเปนที่ยอมรับทั่วไปในป 2531 การจําแนก HS 

ไดมีการทบทวนเปนประจํา รูปแบบใหมคือHS2555   



- 18 - 

วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

ซึ่งบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 กับทุกประเทศที่ใช
ระบบHS 

HS2555 เปนผลจาก FAO รวมกับWCOทบทวน
รหัสสินคาที่เกี่ยวกับเกษตร ปาไมและประมง  เหตุผล
ในสวนที่เกี่ยวกับสินคาประมงเนื่องจากไมครอบคลุม
การจําแนกชนิดสัตวน้ําในประเทศกําลังพัฒนาหรือใน
ซีกโลกตอนใตอยางเพียงพอ เชนเดียวกับรายละเอียด
การแปรรูปชนิดสินคาที่เลือก  ซึ่งFAOไดรับรายงานจาก
หลายประเทศและในการประชุม COFI ครั้งที่ 25 เมื่อป 
2546 มีมติใหFAOปรับปรุงการจําแนก HSสําหรับสัตว
น้ําและผลิตภัณฑ และในการประชุมคณะอนุกรรมการ
การคาสัตวน้ําครั้งที่ 9-11 ในป 2547, 2549, 2551 ก็ไดมี
มติเนนย้ําดวย 

การเปลี่ยนแปลงแกไขรหัสสินคาโดยFAO ก็เพื่อ
ปรับปรุงรูปแบบชนิดสัตวน้ําและผลิตภัณฑภายใต
ขอจํากัดของรหัสที่มี  ไดมีการปรับโครงสรางการ
จําแนกชนิดสัตวน้ํา เปนกลุมหลักตามลักษณะทาง
ชีววิทยา  ไดมีการแกไขประมาณ 190 รายการ เปน
สินคาชนิดใหม 90 รายการ  ชนิดที่ไดรับเลือกใหเพิ่ม ดู
จากความสําคัญทางเศรษฐกิจในปจจุบันและอนาคต 

เชนเดียวกับการติดตามชนิดสัตวปาที่ใกลสูญพันธุ ชนิด
สัตวน้ําที่เพิ่มไดแก  tilapia,  catfish,  carps,  hake,  seabass, 

seabream, Alaska pollack, cobia, jack and horse mackerel,  
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rays and skates, Norway lobster, coldwater shrimps,  clams,  

cockles, arkshells, abalone, sea urchin, sea cucumber, jellyfish  มี
สินคาที่จําแนกตามชนิดสัตวน้ําหลายชนิด แยกเปน
เฉพาะเนื้อและการแลเปนชิ้น รวมทั้งการแยกครีบ
ฉลาม/หูฉลาม   แยกไขปลาคารเวียจากปลาสเตอรเจียน
ออกจากไขปลาอื่น ๆที่ใชแทนกัน  แยกประเภทโมลลุสก
จากประเภทสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลังอื่น ๆ   แยก
ประ เภทสาหร ายสํ าหรับมนุษยบริ โภคและ เพื่ อ
วัตถุประสงคอื่น  ๆ    การจํ าแนกสาหร ายจะเปน
ประโยชนในการคํานวณภาวะสมดุลของอาหาร(Food 

Balance Sheets)โดยFAO ซึ่งปจจุบันไดนําพืชน้ํามา
พิจารณาดวย 

การทบทวน HS ทําเปนประจําทุก 5 ป ปจจุบัน
กําลังเริ่ม HS 2562  FAOยังคงรวมมือกับWCOปรับปรุง
สินคาเกี่ยวกับเกษตร ปาไมและประมง  โดยมีแผนที่จะ
เสนอWCOในเดือนกุมภาพันธ 2555เพื่อทบทวนรหัส
ซึ่งจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนระบบ HS 

ของ WCO ครั้งที่ 43 ในเดือนพฤษภาคม 2555 เพื่อ
ประโยชนในการติดตามการคาสินคาประมงไดดีขึ้น 
 

ความคืบหนาในการฟนฟูดานการประมงในประเทศที่
ไดรับผลกระทบจากสึนามิและการตอบสนองกรณีฉุกเฉิน 

หลังจากเกิดเหตุแผนดินไหวและสึนามิโจมตี
ญี่ปุนในป2554   FAOได ติดตามสถานการณและ
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ผลกระทบการผลิตอาหาร การบริโภคและการคาโดย
รวมมืออยางใกลชิดกับรัฐบาลญี่ปุน    สวนสึนามิใน
มหาสมุทรอินเดียป 2548    FAOยังคงมีกิจกรรมของ
กองทุนฟนฟูหลังสึนามิจากเงินงบประมาณพิเศษ  มี
หลายพื้นที่ที่ระบุวาตองการความชวยเหลือหลังการจับ 

เชนในอินโดนีเซีย มีกิจกรรมลดความสูญเสียหลังการ
จับสัตวน้ํา  ปรับปรุงคุณภาพการเก็บรักษาสัตวน้ํา  การ
อบรม ดูแลและแปรรูปสัตวน้ํา ซึ่งมีผลในการเพิ่มรายได
แกผูแปรรูปและผูคาสัตวน้ํา เชนเดียวกับในศรีลังกา ซึ่งได
ปรับปรุงโครงสรางบริเวณทาเรือ  อบรมการจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัยใหกับ เจ าหน าที่ ของ
กระทรวงและทาเรือประมงหลายแหง 

4. การพัฒนาการคาสัตวน้ํา ไดมีการทบทวนขอเท็จจริงและการพัฒนาการคา
สั ต ว น้ํ า ร ะหว า ง ป ร ะ เ ทศหลั ง จ า กก า รปร ะชุ ม
คณะอนุกรรมการการคาสัตวน้ําครั้งที่ 12 เมื่อเดือน
เมษายน 2553 ในเรื่องการผลิตสัตวน้ําของโลก  การ
บริโภค การคา  และราคา  สถานการณการคาสินคาสัตว
น้ําที่สําคัญ  และเรื่องที่เกี่ยวของตลอดหวงโซมูลคา  
กิจกรรมของFAO และองคกรระหวางประเทศอื่น ๆที่
เกี่ยวกับการคาสัตวน้ําของโลก     เรื่องที่เปนที่ยอมรับวา
มีความสําคัญตอผูที่เกี่ยวของทั้งหลายในหวงโซมูลคา
การคาสินคาประมงระหวางประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
ผูผลิต  ผูแปรรูปและผูสงออกในประเทศกําลังพัฒนา

- แนวทางการดํ า เนินงานของFAO 

เ กี่ ย วกับการค าสินค าสั ตวน้ํ า ระหว า ง
ประเทศ ในอนาคตโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
ประเทศกําลังพัฒนาและผูประกอบการราย
ยอย ใหมีสวนรวมในการคาดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- บทบาทของFAO ในการดําเนินการกับ
ผูมีสวนไดสวนเสียตลอดหวงโซมูลคา และ
การรวมมือกับองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง
การประมง  

4.1 คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอสังเกตวา
ตองการให FAO ติดตามและวิเคราะห
การคาสัตวน้ําระหวางประเทศ  และการ
พัฒนาเกี่ยวกับอุปทาน  อุปสงค  ราคา และ
การบริโภคตอไป โดยประเทศสมาชิกไดให
ขอสังเกตเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือราย
ยอยในดานการคา และสนับสนุน FAO ใหมี
การดํ า เนินการที่ มี ผลกระทบจากการ
พัฒนาการคาตอรายยอยใหชัดเจนยิ่งขึ้นใน
อนาคตและใหรายงาน 

4.2 คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอสังเกตถึง
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รวมทั้งผูประกอบการรายยอย 

การที่ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเติบโตอยาง
ตอเนื่องและการจับสัตวน้ําจากธรรมชาติก็ เพิ่มขึ้น
เชนกัน หลังจากที่ลดลงเมื่อป 2553 ซึ่งมีสาเหตุจาก
ปรากฎการณ El Nino   ผลผลิตสัตวน้ําป 2554 มีปริมาณ
ประมาณ 152 ลานตัน สูงสุดเทาที่มีมา  แมการเพิ่มขึ้น
จากการจับจากธรรมชาติจะนําไปทําปลาปนและน้ํามัน
ปลา  แตก็สามารถคาดไดวาการบริโภคสัตวน้ําโดยตรงตอ
คนจะเพิ่มประมาณรอยละ 1.3  

ในป 2553 และครึ่งปแรกของป 2554 การคา
คลองตัว แตชวงครึ่งหลังของป 2554  ราคาสัตวน้ําหลาย
ชนิดออนตัวลง  มูลคาการสงออกและนําเขาป 2554 ทํา
สถิติสูงสุด  โดยสงออกถึง 120 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 11 

การผลิต 

ปริมาณผลผลิตโลกทั้งจับจากธรรมชาติและ
เพาะเลี้ยงไมรวมพันธุไมน้ํา เพิ่มขึ้นมากกวาชวงป 2551 

– 2552 ซึ่งเติบโตมาก  โดยขอมูลเบื้องตนของป 2553 

เพิ่มเปน 147 ลานตันและประมาณการณป 2554 จะเปน 

152 ลานตัน   จีนซึ่งเปนผูผลิตหลักรายงานวาป 2552 

ผลิตได 50 ลานตันโดยมาจากการเพาะเลี้ยง 35 ลานตัน  

ผลผลิตสัตวน้ําของโลกกวารอยละ 81 มาจากประเทศ

ความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงและการ
เขมงวดมากขึ้นกับสินคานําเขาในตลาด
สําคัญ แมวาสัดสวนการสงออกจํานวนมาก
มาจ ากประ เทศกํ า ลั ง พัฒนา   แต ก า ร
เสริมสรางขีดความสามารถ  และการให
ความช วย เหลือด าน วิชาการ  ยั ง เปนที่
ตองการของประเทศผูสงออกกําลังพัฒนา 
เพื่อดําเนินการตามมาตรการเหลานั้น 

4.3 ประเทศสมาชิกไดเนนถึงความตองการ
ดํ า เนินการทางการค าอย างยั่ งยืน  และ
สนับสนุน FAO ใหดําเนินการชวยประเทศ
สมาชิกในการปฏิบั ติตามแนวทางการ
ดําเนินการทางดานการคาสัตวน้ํ าอยาง

รับผิดชอบของ FAO (Code of Conduct’s 

Technical Guidelines on Responsible Fish 

Trade)   

4 . 4  คณะอนุ กร รมการฯ  ขอให  FAO 

ทําการศึกษาในเรื่องตางๆ รวมทั้งการศึกษา
ผลกระทบของความตกลงทางการคาในระดับ
ภูมิภาคตอผูประกอบการขนาดเล็กและชุมชน
ในชนบท ในมิติดานสังคม การพัฒนาการคา
ในระดับภูมิภาค โอกาสตามสิ่ งบ งชี้ทาง
ภูมิศาสตร (geographical indications)     การ
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กําลังพัฒนา โดยเฉพาะผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงซึ่งมา
จากประเทศกําลังพัฒนาถึงรอยละ 93  โดยผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยงของโลกมาจากประเทศในเอเชียถึงรอยละ 89 

หากเปรียบเทียบตัวเลขการผลิตกับทศวรรษกอน  

ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกวา 21 ลานตันซึ่งเพิ่มขึ้นจากการ
เพาะเลี้ยงเกือบทั้งหมด  ขอมูลเบื้องตนในป 2554 การ
เพาะเลี้ยง(ไมรวมพันธุไมน้ํา) ประมาณ 62 ลานตันหรือรอย
ละ41 ของผลผลิตทั้งหมด  การที่การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   เติบโต
มากในป 2553 -2554 สวนหนึ่งเปนเพราะราคาสัตวน้ําจากการ
เพาะเลี้ยงหลายชนิดสูงขึ้น 

ผลผลิตจากการจับจากธรรมชาติคงที่อยูที่
ประมาณ 90 ลานตัน แตในป 2553 เหลือเพียง 88 ลาน
ตัน  คาดวาป 2554 จะสามารถฟนกลับมาเปน 90 ลาน
ตันอยูในระดับเดียวกับเมื่อ 15 ปกอนที่ตัวเลขการจับแต
ละปขึ้นลงอยูในชวง 85 – 95 ลานตัน 

การบริโภค 

การบริโภคสัตวน้ําและผลิตภัณฑรวมทั่วโลกตอ
คนเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอในทศวรรษที่ผานมา  ใน
ศตวรรษที่ 21 การบริโภคยังคงเติบโต ชวงป 2544 – 

2550 เฉลี่ยประมาณ 16.5 กก.ตอคน  แตในชวงป 2552 

– 2553 เพิ่มขึ้นเปน 17.3 กก.และ 17.6 กก.ตามลําดับ 

คาดวาป 2554 จะเปน 17.8 กก.ตอคน  การที่การจับจาก

พัฒนาการเลี้ยงกุงขาว (whiteleg shrimp) และ
ประเด็นการตลาดที่ เกี่ยวของ   การคาปลา
สวยงาม  การบริการดานประมง  เครื่องมือทาง
การเงินในการคาสัตวน้ํา รวมทั้งสินคาอาหาร
ในอนาคต และการคาสัตวน้ํ ามูลคาต่ําใน
ภูมิภาค      ฝายเลขาฯ ไดบันทึกความตองการ
ของสมาชิก และไดแจงใหคณะอนุกรรมการฯ 

ทราบถึงขอจํากัดของเจาหนาที่และงบประมาณ 

จึงไมสามารถดําเนินการศึกษาไดทุกเรื่อง
ภายในระยะเวลา ๒ ปขางหนา 

4.5 คณะอนุกรรมการฯ ไดเนนความสําคัญของ
การวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบใน
การคาสินคาประมงโดย FAO และยินดีที่ FAO 

ไดรวมมือกับองคกรตางๆ เชน องคการความ
รวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for 

Economic Cooperation and Development : OECD)    

องคการการคาโลก (World Trade Organization : 

WTO) ธนาคารโลก (World Bank) และองคกร
อื่นๆ มากขึ้น และสนับสนุน FAO ใหพยายาม
เผยแพรผลการศึกษา บทบาทของภาคประมงใน
การคา   การบริโภค   การปรับปรุงความมั่นคงทาง
อาหาร   ชีวิตความเปนอยู  การจางงาน  ใหกวาง
ขึ้นโดยเฉพาะสตรี  
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ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

ธรรมชาติคงที่จึงมีแนวโนมที่การบริโภคตอคนจะลดลง
แมจะมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพิ่มขึ้นทดแทน แตในระยะ
ยาว เปนการทาทายผูกําหนดนโยบายใหทําประมงอยาง
ยั่งยืนมากขึ้น ไมเพียงแตจะรักษาระดับการบริโภคตอ
คนในปจจุบัน ยังจะตองเพิ่มขึ้นดวย   ป 2554 คาดวา
สัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงเพื่อใชในการบริโภคของ
มนุษยโดยตรงจะสูงถึงรอยละ 49 

บทบาทของสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําใน
ความมั่นคงทางอาหารจะเพิ่มขึ้น ทั้งการเปนแหลงอาหาร
และการสรางงาน เชนในดานการผลิต การแปรรูป และ
การคา ชวยใหเศรษฐกิจเติบโตและพัฒนา  แตบทบาทที่
ลดลงคือ ในดานโภชนาการซึ่งเปนแหลงโภชนาการ
พื้นฐานที่สําคัญ ไมมีในอาหารประเภทอื่น โดยเฉพาะ
ในสตรีมีครรภ และการเจริญเติบโตในชวงแรกของชีวิต  

ในประเทศดอยพัฒนาหลายประเทศ  สัตวน้ํ าและ
ผลิตภัณฑเปนแหลงโปรตีนจากสัตวสําหรับผูบริโภค มี
สัดสวนสูงมากกวาสัตวอื่น 

ในเขตเมือง ชองทางการจําหนายอาหารในราน
สมัยใหมที่เติบโตขึ้นทําใหมีสัตวน้ําสําหรับผูบริโภค
มากขึ้น  บางตลาดจะมีการกระตุนการบริโภคสัตวน้ํา  
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอ
ระดับการบริโภคสัตวน้ํา    โลกาภิวัฒนมีศักยภาพตอ
ผูบริโภคใหสามารถเลือกไดมากขึ้นจากการนําเขาสัตวน้ํา  

4.6 ประเทศสมาชิกไดเนนบทบาทของการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในดานการผลิต การคา และ
การบริโภคที่เพิ่มขึ้น และตองการใหประเมิน
การพึ่งพาการใชปลาปนสําหรับการเพาะเลี้ยงที่
จะเติบโตในอนาคต   คณะอนุกรรมการฯ ไดให
ขอสังเกตถึงการเติบโตของความตองการใน
ตลาดของประเทศกําลังพัฒนาที่มากขึ้น  และ
เปนการสรางโอกาสจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ในทองถิ่นเพิ่มขึ้นพรอมกับการเติบโตทาง
การคาภายในภูมิภาค    นอกจากนี้ คณะอนุ
กรรมการฯ ไดใหขอสังเกตวา   ประเทศกําลัง
พัฒนาไดกลายเปนตลาดสําคัญสําหรับ   

ผูสงออกในประเทศพัฒนาแลวมากขึ้น 
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เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

ความสนใจที่ เพิ่มมากขึ้นของผูบริโภคในประเทศ   

หนุนใหเกิดการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในหลาย
ภูมิภาค ทั้งในเอเชีย แอฟริกา  อเมริกากลางและใต   การ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงเปนประโยชนตอผูบริโภคทั้งใน
ประเทศและในภูมิภาคมีความสําคัญตอเศรษฐกิจมาก  

ความตองการภายในประเทศที่เขมแข็งจะชวยลดปญหา
ใหกับผูผลิตภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงความ
ตองการและราคาทันที ซึ่งมักเกิดในตลาดระหวางประเทศ 

การคา 

การคาสินคาประมงระหวางประเทศในป 2552  

มูลคาการนําเขาสงออกลดลงอยางมาก  สะทอนถึงราคา
และกําไรทีลดลงมากกวาการลดลงของการบริโภคสัตว
น้ําเพราะปริมาณการคาแสดงถึงน้ําหนักสดยังคงคงที่ 55 

ลานตัน   การลดลงไมมีรูปแบบ  และประเทศกําลัง
พัฒนาหลายประเทศมีความตองการและการนําเขามาก
ขึ้นในป 2552  สวนป 2553 การคาฟนตัวอยูในระดับสูง
ทั้งปริมาณและมูลคา   ป  2554 ราคาเพิ่มขึ้นและความ
ตองการในประเทศกําลังพัฒนามีมากทําใหปริมาณ
การคาและมูลคาอยูในระดับสูงสุด  จากการประมาณ
การเบื้องตน การสงออกจะสูงเกือบ 120 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ   แมในชวงครึ่งปหลังจะออนตัวลงบาง  การที่
คาเงินขึ้น ๆ ลง ๆ ไมเพียงแตมีอิทธิพลตอการขายและ
ตลาด  แตสถิติการคาในรูปดอลลารสหรัฐฯ  การที่
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คาเงินออนตัวทําใหตัวเลขการนําเขาและสงออกสูงขึ้น 

 สัดสวนการค าผลิต ภัณฑระหว างประเทศ
(น้ําหนักสด) ชวงป 2553-2554 ยังคงที่ประมาณรอยละ 

37 ลดลงเล็กนอยในป 2554  แมการฟนเศรษฐกิจใหม
ในป 2554 หลายประเทศที่เปนเศรษฐกิจชั้นนําของโลก
ยังไมมีเสถียรภาพ แต แนวโนมระยะยาว การคาสัตวน้ํา
ยังเปนบวก   การคาดการณระยะสั้นป 2555ยังคงไม
แนนอน เพราะแนวโนมในการบริโภคและความตองการ
ยังเปนบวกในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญซึ่งจะสมดุล
จากการเพิ่มขึ้นของผูบริโภคในตลาดประเทศผูนําเขาเดิมคือ
สหรัฐฯ  สหภาพยุโรปและญี่ปุน 

ในป 2552 การสงออกสัตวน้ําทั่วโลกลดลงรอยละ 6 

เหลือ 96 พันลานเหรียญสหรัฐฯ แตกลับฟนตัวรอยละ 

12.4 ในป 2553 เปน 108 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  คาดวา
ป 2554 ทั้งปอาจโตถึง 120 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  

ประเทศกําลังพัฒนายังคงเปนผูผลิตพื้นฐานที่สําคัญใน
ตลาดโลกเกือบครึ่งของการสงออกทั้งหมด  การนําเขา
สวนใหญมาจากประเทศพัฒนาแลว รอยละ 76 ของ
มูลคาการนําเขาทั้งหมด 110 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
(2553) ลดลงจาก 2 ปกอนรอยละ 2   ประเทศกําลัง
พัฒนานําเขาเพื่อการแปรรูปและเพื่อใหเพียงพอตอการ
บริโภคภายในประเทศที่ เพิ่มขึ้น     ในดานปริมาณ
(น้ําหนักสด)  การนําเขาของประเทศที่พัฒนาแลวมีปริมาณ
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นอยลงเหลือเพียงรอยละ 58 สะทอนถึงมูลคาตอหนวยที่
นําเขาโดยประเทศพัฒนาแลว มูลคาสูงขึ้น 

มูลคาการสงออกสุทธิจากการคาสัตวน้ําโดย
ประเทศกําลังพัฒนา 27.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 
2553  การคาสัตวน้ําในประเทศกําลังพัฒนาหลาย
ประเทศไดเปนแหลงสรางเงินตราตางประเทศที่สําคัญ 

รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในดานรายได  การจางงาน  

ความมั่นคงทางอาหารและในดานโภชนาการ   สําหรับ
ประเทศรายไดต่ําที่ขาดดุลอาหาร (LIFDCs)  มูลคาการ
สงออกสุทธิของประเทศ LIFDCs เพิ่มเปน 5.6 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯในป 2553    คิดเปนรอยละ 8 ของมูลคา
การสงออกทั้งหมด  เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตั้งแตป 2551 

จีนเปนผูสงออกที่ใหญที่สุด 13.2 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ (2553) แตการนําเขาก็เพิ่มขึ้นเปน6.2 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ (2553)  การนําเขาที่เพิ่มขึ้นของจีนเปน
ผลจากการจัดหาจากภายนอก เพราะผูแปรรูปนําเขา
วัตถุดิบจากหลายภูมิภาครวมทั้งอเมริกาเหนือและใต  
ยุโรป เพื่อผลิตและสงออก  ไดสะทอนถึงการเติบโต
ของก า รบริ โ ภคชนิ ดสั ต ว น้ํ า ที่ ไ ม มี ใ นท อ งถิ่ น
ภายในประเทศ  การคาดการณการสงออกสัตวน้ําของ
จีนในป 2554 แสดงถึงการเติบโต 15.7พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ  ตลาดสงออกหลักคือญี่ปุน สหรัฐฯ  สหภาพ
ยุโรปและเกาหลี   จีนจะยังคงเปนผูผลิตชั้นนําของโลก
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ในอนาคตและยังคงเปนผูสงออกที่ใหญที่สุด   ในฐานะ
ผูนําเขา  จีนชนะสเปนซึ่งเปนผูนําเขาอันดับสามของ
โลก รองจากสหรัฐฯและญี่ปุน 

ไทยและเวียดนามเปนผูสงออกใหญที่สุดอันดับ 2 

และ 3ในเอเชีย โดยไทยเปนศูนยกลางการแปรรูปที่ใหญ
ซึ่งอาศัยการนําเขาวัตถุดิบ  แตเ วียดนามโตขึ้นดวย
ทรัพยากรภายในประเทศโดยนําเขาเพียงเล็กนอย แมวา
ปริมาณวัตถุดิบจะมากขึ้น   อุตสาหกรรมการแปรรูป
ของทั้ งสองประ เทศ  มีความสํ าคัญตอ เศรษฐกิจ
ภายในประเทศโดยการสรางงานและการคา 

สหภาพยุโรปเปนตลาดเดี่ยวที่นําเขาสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑมากที่สุด และการบริโภคภายในประเทศก็
เติบโต แตเปนเพราะยุโรปไดขยายเปน 27 ประเทศดวย   

ป 2553 มีการนําเขา 43.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
จากป 2552 รอยละ 6   คิดเปนรอยละ39 ของการนําเขา
ของโลก  สถิติทางการไดรวมการคาภายในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปดวย  แตถาไมรวม  สหภาพยุโรป
นําเขาสัตวน้ํา 23 พันลานเหรียญสหรัฐฯจากประเทศที่
มิใชสมาชิก เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 7  ซึ่งสหภาพ
ยุโรปก็ยังคงเปนตลาดที่ใหญที่สุดของโลก ประมาณรอย
ละ 26 ของการนําเขาทั่วโลก  คาดวาป 2554 จะมีมูลคา 
26.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ(ไมรวมการคาภายใน
สหภาพฯ)  ยุโรปยังตองอาศัยการนําเขาสัตวน้ําเพื่อการ
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บริโภคมากขึ้น เปนผลจากแนวโนมการบริโภคเปนบวก 

แตมีขอจํากัดภายในสหภาพฯในเรื่องการขยายปริมาณ  

ทําใหปจจุบันมีการปฏิรูปนโยบายประมงรวมโดยมี
เปาหมายในการฟนฟูปริมาณสัตวน้ําของสหภาพยุโรป
รวมทั้งขยายการผลิตจากการเพาะเลี้ยง  แตผลจากการ
ปฏิรูปยังตองใชเวลาในระยะกลางถึงระยะยาว 

สหรัฐฯ เปนประเทศที่นําเขามากที่สุด ประมาณ
รอยละ 60 ของการบริโภค จากจํานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้นและแนวโนมการบริโภคอาหารทะเลในระยะ
ยาวเปนบวก   ป  2552 นําเขา  13.9 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ  และ 15.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯในป 2553  

สินคาที่สหรัฐฯนําเขามีมูลคามากที่สุดคือกุง รองลงมา
ไดแก แซลมอน  ทูนาและปู รวมแลวประมาณรอยละ 

55 ของมูลคาการนําเขาในป 2553  สวนป 2554 คาดวา
จะสูงถึง 17.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

ญี่ปุน ในอดีตเปนผูนําเขาสัตวน้ํามากที่สุดแตถูก
สหรัฐฯ แซงหนา  แนวโนมระยะยาวสําหรับการบริโภค
ของญี่ปุนจะคงที่เพราะการบริโภคเนื้อสัตวอื่นมากกวา
สัตวน้ํา ป 2554 คาดวาจะนําเขา 16.3 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ  ญี่ปุนพึ่งการนําเขาประมาณรอยละ 54 ของการ
บริโภค  การเกิดสึนามิเมื่อตนป2554 เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกกองเรือ  สิ่งอํานวยควมสะดวกในการ
เพาะเลี้ ยง   การแปรรูป  และทา เรืออย างมาก   แต
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ผลกระทบตอสมรรถนะการผลิตของประเทศในระยะกลาง
ถึงระยะยาวคาดวาจะมีไมมาก 

นอกจากตลาดนําเขาหลักทั้ง 3 ตลาด ยังมีตลาด
เกิดใหมที่เริ่มเปนตลาดผูสงออกสําคัญของโลก ที่สําคัญ
ไดแก บราซิล  เม็กซิโก  รัสเซีย  อียิปต  ตะวันออกกลาง
และเอเชีย  ในเอเชีย แอฟริกา อเมริกากลางและใต  
การคาในภูมิภาคยังเปนสิ่งสําคัญแมจะไมสะทอนใน
สถิติที่เปนทางการ   การปรับปรุงระบบการจําหนาย
ภายในประเทศ มีบทบาทสําคัญกับการคาในภูมิภาค  ทํา
ใหมีการเพาะเลี้ ยงมากขึ้น   ตลาดภายในประเทศ
โดยเฉพาะในเอเชีย รวมทั้งอเมริกากลางและใตยังคง
แข็งแรงในชวงป 2553-2554 ทําใหเกิดผูผลิตในประเทศ
และในภูมิภาค  โดยเฉพาะการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเพื่อ
ตอบสนองความตองการภายในประเทศที่มากขึ้น  เปน
หนึ่งในเหตุผลที่การเพาะเลี้ยงในแอฟริกาเติบโตขึ้น  

แอฟริกาไดกลายเปนตลาดสําหรับปลาน้ําจืดจากการ
เลี้ยงในเอเชีย 

ตลาดประเทศพัฒนาแลวมีระบียบดานคุณภาพ
และความปลอดภัยในอาหาร รวมทั้งสินคานําเขาที่
เขมงวด แมประเทศผูผลิตและผูสงออกจากประเทศ
กําลังพัฒนาหลายประเทศอาจรูสึกวากฎระเบียบที่
ออกแบบมานั้นไมสนับสนุนการนําเขา  ขึ้นอยูกับ 3 

ตลาดหลักที่นําเขาสัตวน้ําเพื่อการบริโภค  สิ่งเหลานี้เกิด
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เพราะไมมีภาษีนําเขาหรือภาษีที่มีอยูต่ํา  และความจริง
ที่วาประเทศกําลังพัฒนาปจจุบันมีสัดสวนถึงครึ่งหนึ่ง
ของการสงออกสัตวน้ําและผลิตภัณฑทั้งหมด  การ
คํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารไมได
จํากัดเฉพาะตลาดประเทศพัฒนาแลว  ผูบริโภคใน
ประเทศกําลังพัฒนา ไมวาจะเปนชนชั้นกลางหรือคนจน 

เริ่มเหมือนประเทศพัฒนาแลวคือเพิ่มการตระหนักถึง
ความปลอดภัยของอาหารที่ตนซื้อสําหรับครอบครัว  จึง
มีผลกระทบตอกรอบกฎระเบียบ  ขีดความสามารถของ
สถาบันในการติดตามและเขาแทรกแซงในประเทศ
กําลังพัฒนา ซึ่งชาวเมืองจะไดเห็นความสามารถในการ
บังคับใชกฎระเบียบสําหรับความปลอดภัยในอาหารใน
ฐานะเปนสัญลักษณของรัฐบาลที่ชอบดวยกฎหมายเอง 

ราคา 

ราคาสัตวน้ําก็เหมือนสินคาอื่น ๆที่ขึ้นกับปจจัยดี
มานดซับพลาย  ขณะเดียวกันก็มีลักษณะแตกตางโดย
ธรรมชาติอยางมากเพราะมีเปนรอยชนิดและเปนพัน
ผลิตภัณฑในการคาระหวางประเทศ  จึงเปนการทาทาย
ในการคาดการณการพัฒนาราคาทั้งหมด  ชวงป 2553-

2554   FAO ยังคงทํางานสรางดัชนีราคาสัตวน้ําเพื่อให
แสดงถึงความสัมพันธและการเคลื่อนไหวของราคา
อยางสมบูรณ   โดยไดพัฒนารวมกับมหาวิทยาลัย
Stavanger และไดรับการสนับสนุนขอมูลดานราคาจาก 
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Norwegian Seafood Export Council 

ดัชนีราคาสัตวน้ํารวมของFAO เพิ่มขึ้นจาก 89.5 

เมื่อตนป 2545 เปน 143.6 เมื่อเดือนมีนาคม 2551 และ
หลังจากนั้นดัชนีราคาไดตกลงเหลือ 122.1 ในเดือน
มิถุนายน 2552  และไดฟนขึ้นมาเปน 156.9 ในเดือน
มีนาคม 2554(ตัวเลขปฐาน 2545-2547 =100)  นอกจากนี้ไดมี
การพัฒนาดัชนีรวม ดัชนีแยกสําหรับสินคาที่มีความสําคัญ
ทั้งจากการจับจากธรรมชาติและจากฟารม 

การพัฒนาหวงโซมูลคา 

การวิเคราะหหวงโซมูลคาเปนเรื่องเกิดขึ้นใหม 
ในชวงที่ผานมา 2 ป เปนประเด็นระหวางประเทศ  มีผูที่
มีสวนไดสวนเสียจํานวนมากและไดรับผลกระทบใน
หลายระดับ  ขึ้นอยู กับตํ าแหน งในหวงโซมู ลค า  
ความสัมพันธตามขอสัญญา  ความเขมแข็งในการเจรจา
ตอรองในฐานะผูผลิตและลูกคา  บางเรื่องอยูในระหวาง
การเปลี่ยนผานโดยมีผลกระทบดานตลาดทันที  บางก็อยูใน
ระยะยาวซึ่งผลกระทบจริงอาจเปนเพียงสมมุติฐานในขณะนี้ 

เรื่องสําคัญที่เกี่ยวของกับการคาสินคาประมง
ระหวางประเทศในชวง 2 ปที่ผานมาและยังคงมีผลตอ
การคาระหวางประเทศไดแก 

- การที่ราคาสินคาโดยทั่วไปเปลี่ยนแปลงงาย 

และผลกระทบตอผูผลิตและผูบริโภค 
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- ผลกระทบตอภาคประมงภายในประเทศจากการ
นําเขาสินคาจากการเลี้ยงมากโดยเฉพาะปลา  pangasius 

- บทบาทของผูผลิตและผูคาสัตวน้ํารายยอยในอนาคต 

-  ความสัมพันธระหวางการออกแบบการจัดการ
ประมง การจัดสรรสิทธิและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

-  ราคาและการกระจายผลกําไรและประโยชน
ตลอดหวงโซมูลคาสัตวน้ํา 

-  ความตองการเพื่อที่จะแขงขันกับสินคาอาหารอื่น  

- ความเข าใจรับรู และความเสี่ ยงจริ งและ
ผลประโยชนจากการบริโภคสัตวน้ํา 

เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับผลกระทบ
ที่มีตอสินคาสัตวน้ําไดกลายเปนสวนหนึ่งของวาระ แม
จะมีปจจัยอื่นๆ ในการผลิตที่มีสาเหตุจากปรากฎการณ
ธรรมชาติตามปกติในการประมง เชน การเกิด EL Nino, 

La Nina  เหตุการณน้ําทวมและพายุที่เกิดขึ้นบอย ๆ  มี
ผลกระทบอยางมากตอการผลิตสัตวน้ํ าหลายชนิด
โดยเฉพาะในเอเชีย  ความหายนะจากธรรมชาติได
ทําลายสวนที่ออนแอที่สุดของสังคม  มีผลกระทบดานลบ
ตอชีวิตความเปนอยูและความมั่นคงทางอาหารอยางมาก  

FAO ไดเพิ่มการดําเนินการในโครงการเรงดวนเกี่ยวกับ
การกอบกูและฟนฟูภาคประมงที่ไดรับผลกระทบ 

ในระยะ 2 ปที่ผานมา  มีสินคาจํานวนมากที่
ไดรับการรับรองฉลากสิ่งแวดลอมสําหรับผูบริโภคที่
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ตองการเพิ่มขึ้นมาก  แมสวนใหญจะจํากัดอยูในตลาด
ของประเทศพัฒนาแลว  ฉลากสิ่งแวดลอมกลายเปน
เรื่องที่กลาวถึงมากในตลาดเหลานี้  ขยายไปถึงรูปแบบ
สินคาและประเทศแหลงกําเนิด   ฉลากสิ่งแวดลอมเดิมมัก
ใชกับสินคามูลคาเพิ่มที่มาจากสัตวน้ํ าทะเลที่จับจาก
ธรรมชาติ  แตปจจุบันสัตวน้ําจากการเลี้ยงไดมีการรับรอง
เพิ่มขึ้น เปนที่นาสังเกตคือสัตวน้ําหนาดินชนิดสําคัญหลาย
ชนิดกําลังประเมินเพื่อรับการรับรองในอนาคต 

ในป  2554 ประเทศสมาชิก  FAOไดยอมรับ
แนวทางทางวิชาการสําหรับการรับรองการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําของ FAO  เหมือนกับเปนการกระตุนใหมีการ
รับรองผลผลิตจากการเลี้ยงตอไป  หนวยงานที่ใหการ
รับรองหลายแหงไดประสานมาตรฐานของตนกับ
แนวทางใหมแลว  ปจจุบันแนวทางของ FAO ได
ครอบคลุมทั้งสัตวน้ําทะเล  สัตวน้ําจืดจับจากธรรมชาติ
และผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงดวย 

แรงผลักดันใหมตอฉลากสิ่งแวดลอมไดเนนถึง
ความตองการในการอํานวยความสะดวกใหกับสินคา
ที่มาจากชาวประมงและผูเพาะเลี้ยงรายยอย  องคกรที่ใหการ
รับรองและเจาของแผนงานสวนใหญพยายามที่จะระบุถึง
ปญหา  แตโดยธรรมชาติลักษณะของภาคผูประกอบการ
รายยอยมักจะอยูกระจาย  มีตนทุนการซื้อขายสูงและมี
ระดับการจัดองคกรต่ํา ซึ่งเปนสิ่งทาทายที่สําคัญ    แมจะมี
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ตัวอยางที่เปนบวกแตสิ่งสําคัญคือไมสามารถจํากัดเรื่อง
การยกเวนหลักฐาน แตเรื่องการรับรองรายยอยไดถูก
ระบุโดยแผนงานของเจาของฉลากฯ ใหหารือกับผูมี
สวนไดสวนเสียตาง ๆรวมทั้งผูผลิตรายยอย 

สินคาหลัก 

กุ ง   ยั ง เปนสินค า เดี ยวที่ มีมู ลค ามากที่ สุ ด 

ประมาณรอยละ 15 ของมูลคาการคาสินคาประมง
ระหวางประเทศทั้งหมด  สวนใหญผลิตในประเทศ
กําลังพัฒนา และสามารถเขาสูการคาระหวางประเทศได  
การเติบโตของความตองการในประเทศเหลานี้เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทําใหสงออกนอยลงและการ
บริโภคภายในประเทศเพิ่ม   ป 2554 (ตัวเลข 6 เดือน) 

แสดงใหเห็นวาตลาดใหญที่นําเขาคือ สหรัฐฯ สหภาพ
ยุโรปและญี่ปุนเพิ่มขึ้นเทากับในระยะเดียวกับป 2553  

แตยังไมเทาชวงที่สูงในป 2549 – 2550   จีนนําเขาลดลง
เล็กนอย   ปริมาณผลผลิตกุงจากฟารมในป 2554 จาก
บางประเทศในเอเชียโดยเฉพาะไทยและเวียดนามอาจ
ลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่ เลวรายและเปนโรค  

ผลผลิตกุงจากการเลี้ยงของอินเดียเพิ่มขึ้น 

สัตวน้ําหนาดิน มีประมาณรอยละ 11 ของการ
สงออกสัตวน้ําของโลก  ผลผลิตทั้งหมดสูงกวาป 2553

และคาดวาจะดีขึ้นในป 2554 รวมทั้งราคาดี แมผลผลิต
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สวนใหญจะดี  ปลาค็อดยังเปนปลาที่มีราคาแพง  โควตา
การจับปลาอลาสกาพอลล็อคสูงขึ้นมากกวาป 2553 แต
ปริมาณการจับเมื่อเดือนกันยายน 2554 จับไดนอย คาด
วาโควตาป 2555 จะลดลงอีก 

ปลาเนื้อขาวจากการเลี้ยง   โดยเฉพาะปลานิล
(tilapia)  และปลาสวาย( pangasius) ที่แขงกับปลาหนาดินที่จับ
จากธรรมชาติเนื่องจากมีราคาที่ถูกกวา    แตปริมาณปลา
สวายในป 2554 ลดลงจากปกอนถึงรอยละ 40 เนื่องจาก
ผลผลิตในประเทศผูสงออกหลักคือเวียดนามลดลง   

ปลานิลยังคงเปนที่นิยมมากในสหรัฐฯ มากกวาในยุโรป  

แตการสงออกปลาสวายแพรหลายมากกวาทั้ งใน
สหภาพยุโรป  สหรัฐฯและญี่ปุน  รัสเซีย อียิปตและ
ตะวันออกกลาง  อเมริกาใต 

ปลา Nile perch ในยุโรปเปนที่นิยมมากกวาปลา
นิลซึ่งเปนปลาน้ําจืด นําเขามากเปนอันดับ 2      ในชวง 

2 -3 ปที่ผานมา ปริมาณการนําเขาปลาแลเนื้อซึ่งเคยสูงถึง 
42,000 ตันในป 2551 ลดเหลือ 31,000 ตันในป 2553   สวนปลา 
seabass และ seabream ในเมดิเตอรเรเนียนผลผลิตลดลง  

คาดวาในป 2554 มีปริมาณ 250,000 ตัน เปนผลใหราคา
ดีขึ้นสําหรับผูผลิตแมจะออนตัวในชวงปลายป 2554 

ทูนา   สัดสวนการสงออกรอยละ  8 ของการ
สงออกปลาทั้งหมด  ในป 2552 ปริมาณการจับทูนาชนิด
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สําคัญเพิ่มขึ้นจาก  2 ปกอนเปน 4.4 ลานตัน   ที่จับ
ไดมากขึ้นคือ สคิปแจ็ค เกือบ 2.6 ลานตัน   ระหวางป 
2553  และ 2554  ปริมาณการจับต่ําทําใหราคาสูง   ความ
ตองการบลูฟนและทูนาอื่น ๆ สด/แชเย็นในญี่ปุนลดลง 

เปนเพราะแผนดินไหวและสึนามิเมื่อเดือนมีนาคม 2554  

แตความตองการทูนากระปองเพิ่มขึ้น  ในชวงครึ่งปหลัง 

ตลาดปลาดิบไดฟนตัว  ในป 2554 ภาคอุตสาหกรรมทูนา
ถูกองคกรเอกชนวิจารณเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะในสหรัฐฯ แตอุตสาหกรรมทูนาไดปฏิเสธวา
ไมมีหลักฐานและไมมีหลักทางวิทยาศาสตร   การขึ้น
บัญชีแอตแลนติกและเมดิเตอรเรเนียนบลูฟนทูนาใน CITES 

บัญชี 1 ไมสามารถดําเนินการได แตคณะกรรมาธิการอนุรักษ
แอตแลนติกทูนาระหวางประเทศ(ICCAT) ไดเสนอให
เขมงวดโควตาการจับมากขึ้น   ทางดานแปซิฟก ป 2553  

ความตกลงนาอูรู(PNA) เห็นชอบใหขยายการหามทํา
ประมงอวนลอมทูนาในพื้นที่ในมหาสมุทรแปซิฟกให
กวางขึ้น   PNA มีผลตอการควบคุมผลผลิตประมาณรอยละ 

25 ของทูนาโลก  คิดเปนมูลคาประมาณ  2 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯตอป  รวมทั้งการหามทําประมงโดยใช
เครื่องมือลอสัตวน้ํา (Fish Aggregating Devices : FADs )   

ปละ 3 เดือน 

แซลมอน มีสัดสวนในการคาโลกเพิ่มขึ้นมากถึง
รอยละ 12 ในชวงทศวรรษที่แลวจนถึงปจจุบัน และ
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ยังคงตอเนื่องเพราะการเพาะเลี้ยงแซลมอนและเทราท
ในยุโรปเหนือ และในอเมริกาเหนือและใต   ราคา
ปลาแซลมอนจากการเลี้ยงในชวงครึ่งปแรกของป2554 

สูงเปนพิเศษ  แตเมื่อกลางเดือนมีนาคมราคาเริ่มลดลง
และยังไมมีเสถียรภาพจนถึงปลายป  ทั้งนี้เพราะปริมาณ
การเลี้ยงแซลมอนในชิลีฟนตัว  สวนการจับแซลมอน
จากธรรมชาติในสหรัฐฯและรัสเซียไดผลดี และผลผลิต
แซลมอนจากฟารมในนอรเวยก็เติบโต 

หมึก สัดสวนในการคาระหวางประเทศประมาณ
รอยละ4   ตั้งแตป 2545 จนถึงป 2551มีการเติบโตมาก   

แตในป 2554 ผลผลิตหมึกยักษจากโมร็อคโคและมอริ
ตา เนียส งออกไปยุโรปลดลงมาก  ขณะที่ ตูนี เซี ย 

อินโดนีเซียและเม็กซิโกสงออกเพิ่มขึ้น  หมึกกลวยใน
อารเจนตินาและหมูเกาะโฟลคแลนดในป 2554 ดีขึ้น 

ปลาปน ผลผลิตลดลงเล็กนอยตั้งแตป 2548 จาก
เฉลี่ย 6 ลานตันตอปเปนนอยกวา 5 ลานตันตอปในป 
2551   แสดงถึงราคาที่สูงเปนประวัติการณ  แนวโนม
จากผูสงออกหลัก 5 ประเทศยังคงเปนลบเพราะสงออก
ลดลง  แมการสงออกของเปรูจะเพิ่มขึ้นในครึ่งปแรก
ของป 2554  แตการสงออกของชิลีในระยะเดียวกัน
ลดลงมาก  จีนนําเขาปลาปนโดยปริมาณลดลงแตมูลคาเพิ่ม
ขึ้นมากเพราะผลผลิตทั้งหมดลดลง  แตความตองการโดยรวม
ยังคงสูง   ผลผลิตปลาปนในยุโรปตอนเหนือลดลงเพราะ
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สัดสวนสําหรับมนุษยบริโภคโดยตรงเพิ่มขึ้นมาก 

น้ํามันปลา  ผลผลิตจากผูสงออกหลัก 5 ประเทศ
ในครึ่งปแรกของป 2554 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 34  สวน
ใหญเพิ่มจากอเมริกาใต   เปรูเพิ่มขึ้นเล็กนอยในครึ่งแรก
ของป 2554   สวนชิลีสงออกลดลงเล็กนอย  แตความ
ตองการภายในประเทศของชิลีฟนตัวจากอุตสาหกรรม
การเลี้ยงแซลมอนทําใหสงออกนอยลง  ผลผลิตประจําป
ลดลงต่ํากวา 1 ลานตันในป 2552  ความตองการน้ํามัน
ปลาเพิ่มขึ้นเพื่อทําเปนอาหารเสริมทําใหราคาสูงขึ้น 

กิจกรรมเกี่ยวกับ WTO 

การเจรจาของ WTO รอบโดฮาซึ่งเริ่มในป 2544 

จนถึง 2553 และ 2554 มีเรื่องหลักที่เกี่ยวกับประมง 2 

เรื่องคือ การอุดหนุนประมง   หารือในกลุมเจรจาเรื่อง
การอุดหนุนในกลุมเจรจาเรื่องกฎระเบียบ  และเรื่องการ
เขาสูตลาดอุตสาหกรรม   หารือในกลุมเจรจาเรื่องการ
เขาสูตลาดที่มิใชสินคาเกษตรกรรม(NAMA) 

หลังจากจีนเขาเปนสมาชิก WTOป 2544 และ
เวียดนาม เขาเปนสมาชิกป 2550  ประเทศที่เปนผูผลิต  

ผูนําเขาและสงออกรายใหญไดเปนสมาชิกทั้งหมด
ยกเวนรัสเซียซึ่งตอมาไดเปนผูสังเกตการณและอยู
ระหวางการเจรจาเขาเปนสมาชิกแตยังคงคางอยูเพราะ  

การเปนสมาชิกองคการจําเปนตองเขาสูกลไกแกไขขอขัดแยง
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กอน  ตั้งแตป 2551 ยังไมมีสมาชิกใหมเขารวม WTO 

ประเด็นอื่นที่เกี่ยวกับประมงคือการทบทวนทั่วโลก 

ซึ่งเปนการติดตามการริเริ่มความชวยเหลือเพื่อการคา
(AID for Trade) ในการทบทวนครั้งที่ 3 เมื่อเดือนกรกฎาคม 

2554  ความชวยเหลือจากประเทศผูบริจาคใหแกประเทศ
กําลังพัฒนาในภาคประมงเพิ่มจาก 227.7 ลานเหรียญ
สหรัฐฯในป 2548 เปน 557 ลานเหรียญสหรัฐฯในป 
2552  เปาหมายของการริ เริ่มคือชวยใหเกิดการคา
มากกวาการดําเนินการ     

ในเดือนกันยายน 2554  มีรายงานคณะผูพิจารณา
เรื่องมาตรการของสหรัฐฯเกี่ยวกับการนําเขา  การตลาด
และการจําหนายทูนาและผลิตภัณฑ กรณีเม็กซิโกนํามา
ค านสหรัฐในป  2551  โดยเ วียนใหสมาชิก  WTO   

คูกรณีมีเวลา 60 วันเพื่ออุทธรณ 

ความรวมมือของFAO กับองคกรอื่น ๆ 

FAO ใ ห ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ WTO โ ด ย จั ด
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาการใหเมื่อรองขอ 

ความรวมมือกับ  CITES ยังคงเปนปกติดวย
กองทุนงบประมาณพิเศษ    FAOใหการสนับสนุน 

CITES หลายกิจกรรม โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และเผยแพรเกี่ยวกับฉลามและชนิดอื่น ๆ ตามกรอบของ 

CITES และเรื่องทางกฎหมาย  ดวยสถานะที่แตกตางกัน
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ระหวาง FAO และ CITES จึงตองทําใหเกิดความชัดเจน
ในการกําหนดหลักเกณฑการขึ้นบัญชี 2 ในการคาสัตวน้ําที่
ใกลสูญพันธุ ซึ่งจะมีการประชุมสมาชิก CITESในป 2556  

จึงจะตองกําหนดแนวทางในการตีความหลักเกณฑ 

นอกจากนี้ยังมีความรวมมือกับOECD ในชวง 2 

ปและกับองคกรอื่นโดยการจัดหาผู เ ชี่ยวชาญทาง
วิชาการเมื่อไดรับการรองขอ 

 

5. ผลการหารือของผูเชี่ยวชาญใน
การพัฒนากรอบการประเมิน
ของ FAO (Results of the Expert 

Consultation to develop an FAO 

evaluation framework) 

ในการประชุม COFI:FT สมัยที่ 12 เห็นชอบให 
เลขาธิการ FAO พัฒนากรอบการประเมินเพื่อใช
ประเมินความสอดคลองระหวางโครงการฉลาก
สิ่งแวดลอมของรัฐและเอกชนกับแนวทางการปฏิบัติวา
ด วยการ ติดฉลากสิ่ งแวดลอมสินค าสัตวน้ํ าและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําที่จับจากทะเล (Guidelines for the 

Ecolabelling of Fish and Fishery Products from Marine 

Capture Fisheries : marine guidelines) ของ FAO   และ
เห็นดวยวา  FAO ไมควรรับรองการประเมินความ
สอดคลองของโครงการฉลากสิ่งแวดลอม (ecolabelling 

schemes) แตจะใชเปนเพียงเครื่องมือในการประเมิน
เทานั้น    โดยในขั้นตอนแรกให เลขาธิการ FAO จัด
ประชุมหารือผูเชี่ยวชาญเพื่อเริ่มจัดทํากรอบการประเมิน   

ผลการประชุมหารือผูเชี่ยวชาญใหนํามาพิจารณาในที่
ประชุม COFI สมัยที่ 29  เดือนมกราคม 2554 เพื่อหา

- ประโยชนของกรอบการประเมินที่
พัฒนาโดยการหารือของผูเชี่ยวชาญ 

- ประโยชนของกรอบการประเมินที่เปน
กรอบรวมทั้งประมงทะเลและประมงน้ําจืด 

- แนวทางในการดําเนินการตอเพื่อใหได
กรอบการประเมินที่สมบูรณ  พิจารณาวา
จะตองมีการประชุมหารือดานวิชาการ
หรือไม 

- แนวทางในเรื่องที่เกี่ยวของเชน : การ
ประเมินขอบเขตโครงการฉลากสิ่งแวดลอม
ในทางปฏิบัติมีสวนในการปรับปรุงการ
จั ด ก า รประม งและผลตอบแทนทา ง
เศรษฐกิจ 

5.1 สมาชิกหลายประเทศไดเสนอใหยอมรับ
รางกรอบการประเมินที่นําเสนอจากการหารือ
ของผูเชี่ยวชาญ โดยใหขอสังเกตวา กรอบการ
ประเมิ นควรมี การทบทวนหลั งจากได
ประสบการณจากการดําเนินการไประยะหนึ่ง   
สวนสมาชิกอื่นๆ เห็นวา รางกรอบการประเมิน
ยังไมพรอมที่จะไดรับการยอมรับ และควรมี
การจัดทําโครงการนํารอง เพื่อทดสอบการ
นําไปใช จะเปนประโยชนกวา 

 5.2 คณะอนุกรรมการฯ เห็นดวยวาใน
ระยะนี้ยังไมจําเปนที่จะตองจัดประชุมหารือ
ผู เ ชี่ยวชาญ  หรือหารือทางวิชาการ  เพื่อ
ดําเนินการตามกรอบการประเมินดังกลาว 

5.3 ประเทศสมาชิกสวนใหญชื่นชมกับ
การรวมสัตวน้ําจืดไวในกรอบการประเมินรวม
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แนวทางการดําเนินการในเรื่องนี้วาจะดําเนินการอยางไร 

 การประชุมหารือผูเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนากรอบ
การประเมินเพื่อใชประเมินความสอดคลองระหวาง
โครงการฉลากสิ่งแวดลอม (ecolabelling schemes) ของ
รัฐและเอกชนกับแนวทางการปฏิบัติวาดวยการติดฉลาก
สิ่งแวดลอมสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําที่จับจาก
ทะเล ไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 ณ 

กรุงโรม ประเทศอิตาลี และไดนําเสนอรายงานตอที่
ประชุม COFI สมัยที่ 29    

 ที่ประชุม COFI สมัยที่ 29 ให FAO นําเสนอ
รายงานการประชุมหารือผู เ ชี่ยวชาญตอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการการคาฯ สมัยที่ 13 เพื่อใหแนวทาง
ดําเนินการตอไปและติดตามผล รวมทั้งพิจารณาถึง
ความจําเปนในการจัดประชุมหารือดานวิชาการใน
ประเด็นนี้ดวย 

ผลการประชุมหารือผูเชี่ยวชาญ 

 เลขาธิการ FAO ไดจัดประชุมหารือผูเชี่ยวชาญ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเริ่มกระบวนการพัฒนากรอบการ
ประเมินที่จะใชในการประเมินความสอดคลองระหวาง
โครงการฉลากสิ่งแวดลอม (ecolabelling schemes)  

ของรัฐและเอกชนกับแนวทางการปฏิบัติวาดวยการติด
ฉลากสิ่งแวดลอมสินคาสัตวน้ําทะเลและผลิตภัณฑที่จับ
จากทะเล เพื่อให COFI พิจารณาตอไป   งานหลักคือ การ

ทั้งสัตวน้ําจืดและสัตวน้ําเค็ม โดยยอมรับวา 
แนวทางการประเมินมีตัวชี้วัดจํานวนมาก 

5.4 คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอสังเกต
เกี่ยวกับขอเสนอแนะจากการหารือของ
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งตองการใหแกไขแนวทางการ
ปฏิบัติโดยเนนการจัดการตลอดสายหวงโซ
ผลิตภัณฑ (chain of custody)   แตไมเห็น
ดวยวาเปนเรื่องจําเปนในขณะนี้ 

5.5 คณะอนุกรรมการฯ เห็นดวยวา จะเกิด
ประโยชนหากมีการประเมินผลของแผน 

ฉลากสิ่งแวดลอมตางๆ ในเรื่องการบริหาร
จั ด ก า รประม งและผลตอบแทนทา ง
เศรษฐกิจ  
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พัฒนากรอบการประเมินที่จะใชในการประเมินสัตวน้ําที่
จับจากทะเล   และ เนื่องจากคณะอนุกรรมการการคาฯ 

ไดตั้งขอสังเกตวา กรอบการประเมินดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนากรอบการประเมินที่จะใช
ประเมินความสอดคลองระหวางโครงการฉลาก
สิ่งแวดลอมของรัฐและเอกชนกับแนวทางการปฏิบัติ
ของFAO วาดวยการติดฉลากสิ่งแวดลอมสินคาสัตวน้ํา
จืดและผลิตภัณฑที่ไดจากประมงน้ําจืดดวยเพราะมี
แนวทางใกลเคียงกันมาก  ซึ่งขอสังเกตดังกลาวไดรับ
การรับรองจากที่ประชุม COFI สมัยที่ 29     ในการ
ประชุมหารือผูเ ชี่ยวชาญจึงไดพิจารณาหลักเกณฑที่
เกี่ยวกับแนวทางสําหรับสัตวน้ําจืดเพิ่มเติม 

 ข อสรุ ปที่ สํ า คั ญจ ากก า รประชุ มห า รื อ
ผู เ ชี่ ยวชาญปรากฎตามรายงานการประชุมหารือ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนากรอบการประเมินที่จะใชประเมิน
ความสอดคลองระหวางโครงการฉลากสิ่งแวดลอมของ
รัฐและเอกชนกับแนวทางการปฏิบัติวาดวยการติดฉลาก
สิ่งแวดลอมสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําที่จับจาก
ทะเล เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 ณ กรุงโรม   

รางกรอบการประเมินที่พัฒนาโดยการหารือผูเชี่ยวชาญ 

ตามภาคผนวก ดี (Appendix D) 

กรอบการประเมินตามภาคผนวก ดี (Appendix D) 

ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัด (benchmarking 
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indicators) ซึ่งไดรับการพัฒนาจากการหารือผูเชี่ยวชาญ 

โดยแนวทางตัวชี้วัดสวนที่ตรงกันจะนํามาใชประเมิน
ความสอดคลอง  รางกรอบการประเมินไดพัฒนาให
ครอบคลุมทั้งประมงทะเลและประมงน้ําจืดดวยตัวชี้วัด
ชุดเดียวกัน แตความแตกตางของแนวทางการปฏิบัติ 2 

ประเภทอยูที่ความสัมพันธของตัว ชี้ วัดแตละตัวที่
แตกตางกัน โดยจะระบุไวในเอกสารเรื่องกรอบการ
ดําเนินงาน 

 โ ค ร ง ส ร า ง ข อ ง ก ร อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 

ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก 
 1. หลักการ (principles) 

 2. ขอกําหนดขั้นต่ํา (Minimum Substantive 

Requirements) รวมถึงระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากร
สัตวน้ําที่นํามาพิจารณา (Stocks under consideration) และ
ระบบนิเวศ (Ecosystem) 

 3. หลักเกณฑของกระบวนการและสถาบัน 

(Procedural and Institutional Aspects) รวมถึงแนวทาง
การปฏิบัติในการกําหนดมาตรฐานการทําประมงอยาง
ยั่งยืน   แนวทางการปฏิบัติของหนวยงานตรวจสอบ
อิสระที่เปนที่ยอมรับ   แนวทางการปฏิบัติสําหรับการ
ตรวจสอบรับรองการทําประมง 

 หลักเกณฑตามแนวทางการปฏิบัติไดอธิบาย
วาขอกําหนดที่อยูในลําดับสูงกวา   จะจําเปนสําหรับ
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โครงการติดฉลากสิ่งแวดลอมทั้งหมด     รายละเอียดของการ
ดําเนินการตามขอกําหนดจะระบุไวในสวนของขอกําหนด
ขั้นต่ําและหลักเกณฑของกระบวนการและสถาบัน  

 ในการหารือผูเชี่ยวชาญ ไดมีการพัฒนาเกณฑ
มาตรฐานตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทุกวรรคในขอกําหนดขั้นต่ํา 
และหลักเกณฑของกระบวนการและสถาบัน  แตไมได
พัฒนาเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัดแยกจากหลักการ    สวนความ
สอดคลองกับหลักการ   ประเมินจากความสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานตัวชี้ วัดภายใตขอกําหนดขั้นต่ํ าและ
หลักเกณฑของกระบวนการและสถาบัน  

วิธีที่ใชในการพัฒนากรอบการประเมินได
ระบุตัวชี้วัดที่จะใชประเมินความสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิบัติของ FAO    สวนขอกําหนดขั้นต่ําและ
หลักเกณฑดานสิ่งแวดลอมที่มี ตัวชี้วัดหนึ่งตัวหรือ
มากกวา จะระบุไวในแตละวรรคของแนวทางการปฏิบัติ   

สําหรับหลักเกณฑของกระบวนการและสถาบันจะระบุให
ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของในวรรคตางๆ    ตัวชี้วัดจะ
ปรากฏอยูในภาคผนวก ดี  ของรายงานการหารือผูเชี่ยวชาญ
และ เปนไปตามเอกสารแนวทางการปฏิบัติของ  FAO  

 กระบวนการประเมินที่ พัฒนาจากการหารือ
ผูเชี่ยวชาญ สามารถประเมินโครงการวามีความสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดที่ระบุในกรอบการประเมินในภาคผนวก ดี หรือไม 
โดยมีหลักเกณฑเพียง ผาน หรือ ไมผาน เทานั้น     กรอบการ
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ประเมินไดรวมเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัดจํานวนมาก (มีทั้งหมด 

155 ตัวใชกับประมงน้ําจืด 6 ตัว) ทุกตัวมีความเทาเทียมกัน 

โครงการจะสอดคลองกับแนวทางการปฏิบั ติตอเมื่ อ
สอดคลองกับตัวชี้ วัดทั้งหมดในกรอบการประเมินใน
ภาคผนวกดี (Appendix D) ของรายงานการหารือผูเชี่ยวชาญ 

 ที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับประโยชนของวิธีการที่
มีความยืดหยุนมากขึ้น เชน วิธีการแบบไฟสัญญาณจราจรเพื่อ
ประเมินความสอดคลอง โดยอาจจะใชการถวงน้ําหนักของ
ตัวชี้วัดเพื่อแสดงถึงความสําคัญตอการสอดคลองตาม
หลักการ  รูปแบบของการประเมินตัวชี้วัดในลักษณะของการ
ปฏิบัติที่ใชงานไดมากขึ้น อาจนําไปใชกําหนดบางสวน แต
สามารถยอมรับความสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติได    
การหารือผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาประโยชนของวิธีการนี้ แต
ไมมีเวลาเพียงพอ 

รูปแบบการประเมิน 

 กรอบการประเมินอาจใชประเมินความสอดคลอง
กับแนวทางการปฏิบัติของ FAO โดยวิธีการตางๆ  เชน    

ใชเปนเครื่องมือประเมินตนเอง (self-assessment tool) โดยผูถือ
ฉลากสิ่งแวดลอม   หรือใชโดยฝายที่สาม (third parties) ที่
สนใจการประเมินความสอดคลองของโครงการฉลาก
สิ่งแวดลอมตามแนวทางการปฏิบัติ  รวมทั้งรัฐบาล  ผูบริโภค  

ผูคาปลีก  ผูแปรรูป  และผูจับสัตวน้ํา ที่กําลังคนหาวิธี
ประเมินตนเองกับหลักเกณฑที่เปนที่ยอมรับ  แตทั้งนี้ FAO 
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จะไมเปนหนวยงานรับรองความสอดคลองของโครงการ
ฉลากสิ่งแวดลอม  

สถานการณพิเศษของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
ที่อยูระหวางการเปลี่ยนผาน 

 แนวทางการปฏิบัตินี้ไดตระหนักถึงสถานการณ
พิเศษของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่อยูระหวางการ
เปลี่ยนผาน รวมถึงความจําเปนในการใชวิธีการที่ตองการ
ขอมูลไมมากนัก     การใหความชวยเหลือทางการเงินและ
วิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี   ความรวมมือดานการ
ฝกอบรมและดานวิทยาศาสตร  สถานการณพิเศษบาง
สถานการณไดกลาวถึงโดยโครงการฉลากสิ่งแวดลอม และ
บางกรณีไดมีการกลาวถึงโดยประเทศตางๆ   องคกร
ระหวางประเทศระดับรัฐบาล  องคกรเอกชน และสถาบัน
การเงินที่ เกี่ยวของ   แตกรอบการประเมินตองการให
โครงการฉลากสิ่งแวดลอมเนนถึงสถานการณพิเศษที่อยู
ภายใตขีดความสามารถของตน   สวนการขยายไปถึง
ประเทศตาง  ๆ  องคกรระหวางประเทศระดับรัฐบาล  องคกร
เอกชน และสถาบันการเงินที่ เกี่ยวของที่ เปนไปตามที่
ตองการ ถือวาอยูนอกเหนือขอบเขตของกรอบการประเมิน  

แตโครงการฉลากสิ่งแวดลอมควรจะอํานวยความสะดวกใน
การเขาถึงแหลงการใหความชวยเหลือที่ เหมาะสมจาก
ประเทศตาง  ๆ  องคกรระหวางประเทศระดับรัฐบาล  องคกร
เอกชน และสถาบันการเงิน 
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ประเด็นอื่นๆ
 แนวทางการปฏิบัตินี้ตองการใหโครงการฉลาก
สิ่งแวดลอมเนนเรื่องหวงโซการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 
(chain of custody certification)     แตจากการหารือผูเชี่ยวชาญ
เห็นว าไม ไดมี การจัดทํ าขอกํ าหนดขั้นต่ํ า(Minimum 

Substantive Requirements) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความ
มั่นใจวาจะมีการบูรณาการสินคาที่ติดฉลากสิ่งแวดลอม
ทุกจุดตลอดหวงโซอุปทาน (supply chain)      ที่ประชุม
ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการจัดทํากรอบการประเมิน
โดยพยายามเนนขอบกพรอง   การปรับปรุงแนวทางการ
ปฏิบัติอาจจําเปนเพื่อจัดทําประเด็นใหครบถวน 

 การหารือผูเชี่ยวชาญเห็นวา มีความจําเปนที่
จะตองประเมินขอบเขตของโครงการฉลากสิ่งแวดลอม
ในทางปฏิบัติ  เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการบริหาร
จัดการประมงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  ซึ่ ง
ผูสนับสนุนโครงการฉลากสิ่งแวดลอมมักจะยืนยัน
บอยครั้งวาไดมีการดําเนินการแลว   ที่ประชุมเห็นวา 
จากหลักฐานที่มีอยูในปจจุบันควรไดรับการวิเคราะห
เพื่อตรวจสอบวา ขอยืนยันตางๆเหลานั้นควรไดรับการ
สนับสนุนหรือไม   ที่ประชุมไดพิจารณาวาเรื่องนี้ เปน
หนาที่ของ FAO ที่อาจพิจารณาดําเนินการ  
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6. แนวทางการปฏิบัติที่ดีสําหรับการ
ตรวจสอบยอนกลับ(Traceability 

best practice guidelines) 

 

 

ระบบการตรวจสอบยอนกลับเปนเครื่องมือที่ดีที่
สรางขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือในหวงโซ
อุปทาน (supply chain) และเพื่อเยียวยาความผิดพลาด
เมื่อความนาเชื่อถือของหวงโซอุปทานถูกทําลาย    โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจใหกับคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา
วาเปนสินคาที่ถูกตองตามกฎหมาย    มาจากการทําประมงใน
แหลงที่มีการบริหารจัดการอยางยั่งยืน      การตรวจสอบ
ยอนกลับในภาคประมงมักมีความแตกตางกัน   เมื่อไมกี่
ปมานี้ ความตองการใหมีมาตรการตรวจสอบยอนกลับ
สัตวน้ํ าและผลิต ภัณฑสัตวมีมากขึ้น    สวนหนึ่ ง
เนื่องมาจากโลกาภิวัตนของอุตสาหกรรมสัตวน้ําในแง
การหาแหลงวัตถุดิบ การแปรรูป และการตลาดที่เพิ่มขึ้น  

ทําใหหวงโซอุปทานมีความยาวและความซับซอนมากขึ้น   

ความตองการตรวจสอบยอนกลับสินคาตลอดสายหวง
โซอุปทานจึงเพิ่มขึ้นดวย      ขอกําหนดในการตรวจสอบ
ยอนกลับจึงเพิ่มทวีคูณขึ้น ซึ่งสรางความทาทายทั้งภาครัฐ
และเอกชน  แมจะมีการยอมรับวาขอกําหนดในการ
ตรวจสอบยอนกลับมีประโยชน     แตการดําเนินการ
ตามมาตรการดังกลาวก็ทําใหเกิดตนทุนและอาจสราง
อุปสรรคตอการคา  
คํานิยาม  

 องคการมาตรฐานระหวางประเทศ (International 

พิจารณาแนวทาง ในการดําเนินการ
ตอไปสําหรับ FAO คือ 

1.  ให เลขาธิการ  FAO พัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีสําหรับการตรวจสอบยอนกลับ
และจัดพิมพเผยแพรเปนแนวทางของ FAO 

เอง  หรือ 

2. ใหเลขาธิการ FAO จัดทํารางแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีสําหรับการตรวจสอบยอนกลับ 

และเสนอใหคณะอนุกรรมการฯพิจารณาใน
การประชุมสมัยหนา  หรือ 

3.  ใหเลขาธิการ FAO จัดประชุมหารือ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนารางแนวทางปฏิบัติที่ดี
สํ าหรับการตรวจสอบยอนกลับ    และ
นําเสนอผลการหารือใหคณะอนุกรรมการฯ 

พิจารณาในการประชุมสมัยหนา  แตตอง
ระบุถึงแหลงเงินทุนงบประมาณพิเศษที่จะ
นํามาใชในการจัดประชุมหารือผูเชี่ยวชาญ 

 

6 . 1  คณะอนุกรรมการฯ  โดยความ
ชวยเหลือของกลุม Friends of the Chair ได
ตกลงเงื่อนไขการดําเนินงานในอนาคต
เกี่ยวกับการพิจารณาและการพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติที่ดีสําหรับการตรวจสอบ
ยอนกลับ 

ที่ประชุมไดขอให เลขาธิการ  FAO 

รวบรวมและวิเคราะหการปฏิบัติที่ดี และ
มาตรฐานเพื่อการตรวจสอบยอนกลับที่มีอยู 
รวมทั้ งการวิ เคราะหชองวาง    กําหนด
ทางเลือกสําหรับการดําเนินการในอนาคต 

และเครื่องมือที่อาจนํามาใชได  โดยใน
เอกสารขอให อธิบ าย เนื้ อหาของการ
ตรวจสอบยอนกลับอยางครบถวน และระบุ
ถึงระบบและมาตรฐานในปจจุบัน  เพื่อ
หลีกเลี่ยงการดําเนินงานที่ซ้ําซอนในอนาคต 

  หลักการตรวจสอบยอนกลับ    ในกรอบ
การวิเคราะห จะตอง 

- ไมสรางอุปสรรคทางการคาที่ไมจําเปน 

- มีความเทาเทียมกัน 

- อยูบนพื้นฐานความเสี่ยง 

- งาย ชัดเจน และโปรงใส  

ในเอกสารนี้ใหทบทวนทางเลือกในการ
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Organization for Standardization) ISO 9000 : 2000 ไดให
ความหมายการตรวจสอบยอนกลับว าหมายถึ ง 

ความสามารถในการตรวจสอบประวัติ   การใช หรือ
แหลงผลิตของสินคาที่อยูภายใตการพิจารณา     จะ
สามารถตรวจสอบสินคายอนกลับถึงแหลงวัตถุดิบและ
สวนประกอบ   ประวัติการแปรรูป   การกระจายสินคา 
และแหลงผลิตไดหลังจากสินคาถูกสงมอบแลว 

 ในกรณีความปลอดภัยด านอาหาร   Codex 

Alimentarius (Codex Alimentarius Commission , 2548)  ได
นิยามวา   การตรวจสอบยอนกลับ เปนความสามารถใน
การติดตามการเคลื่อนยายอาหารผานขั้นตอนการผลิต 

การแปรรูป และการจําหนายตามที่กําหนด 

 คํานิยามตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป 

(EU, 2545) ระบุวา การตรวจสอบยอนกลับหมายถึง 

ความสามารถในการตรวจสอบและติดตามอาหาร 

อาหารสัตว   สัตวที่ใชในการผลิตอาหาร สารที่เตรียมไว
หรือคาดวาจะนําไปผสมในอาหารหรืออาหารสัตว 
ตลอดทุกขั้นตอนการผลิต  การแปรรูป  และการจัด
จําหนาย 

รางแนวทางการปฏิบั ติ ที่ดีสํ าหรับการตรวจสอบ
ยอนกลับ 

 FAO จะพัฒนารางแนวทางการปฏิบัติที่ดี
สําหรับการตรวจสอบยอนกลับ โดยจะระบุประเด็นและ

ใหความชวยเหลือทางวิชาการเพื่อที่จะ
ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบยอนกลับดวย 

6.2 คณะอนุกรรมการฯ  เห็นชอบให
เลขาธิการ FAO ดําเนินการพัฒนาเอกสาร
ฉบับนี้เอง โดยความชวยเหลือจากการหารือ
กับผู เ ชี่ ยวชาญ  และใหนํ า เสนอในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการการคาสัตวน้ํา 
สมัยที่ 14 เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

 



- 50 - 

วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

การปฏิบัติที่สําคัญ ซึ่งสมาชิก FAO ควรจะนําไป
พิจารณาเพื่อสรางระบบการตรวจสอบยอนกลับ   แนว
ทางการปฏิบั ติที่ ดีควรตระหนักถึงสิทธิอธิปไตย 

(sovereign right) ของประเทศในการกําหนดมาตรการ
ปกปอง  แตก็ควรเนนวา  มาตรการดังกลาวไมควร
เขมงวดเกินความจําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การปกปองในระดับที่เหมาะสม   องคประกอบที่จะ
นํามาพิจารณาในแนวทางการปฏิบัติที่ดีสําหรับการ
ตรวจสอบยอนกลับ ไดแก 
 1. ประโยชนของการประสานขอกําหนดเรื่อง
การตรวจสอบยอนกลับไวในแนวทางการปฏิบัติที่ดี
สําหรับการตรวจสอบยอนกลับ    ความตกลงวาดวย
อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Agreement on Technical 

Barriers to Trade : TBT) ภายใตกรอบขององคการการคา
โลก (WTO)        สนับสนุนใหมีการประสานมาตรฐาน
ตางๆ ระหวางประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือนทาง
การคา (trade distortions)   วัตถุประสงคของการ
ประสานกฎระ เบี ยบหรือมาตรฐานไมสามารถ
กําหนดใหเปนรูปแบบเดียวกันไดมากนัก  แตครอบคลุม
ขอกําหนดเรื่องการตรวจสอบยอนกลับ 

 2. ขอกําหนดเรื่องการตรวจสอบยอนกลับควร
มี ก า รพิ จ า รณาแนวคิ ด เ รื่ อ ง คว าม เท า เ ที ย มกั น 

(equivalency) ดวย คือ มาตรการปกปองของแตละประเทศ
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สามารถมีไดโดยอยู ในระดับเดียวกันแตระบบการ
ตรวจสอบยอนกลับอาจมีความแตกตางกันได   ความ
เทาเทียมกันมีสมมติฐานวา หากระบบการตรวจสอบ
ยอนกลับมีความแตกตางกันแตมีผลเทาเทียมกัน ควร
ยอมรับวาเปนการเสนอมาตรการปกปองในระดับ
เดียวกัน 

 3. ตนทุนและผลประโยชนของการบูรณาการ
ขอกําหนดเรื่องการตรวจสอบยอนกลับภายในระบบการ
ตรวจสอบยอนกลับ   สัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําตอง
อยูภายใตขอกําหนดของการตรวจสอบยอนกลับจํานวน
มาก   หากเปนไปไดควรมีการพจิารณารวบรวมขอกําหนด
ดังกลาวใหมีจํานวนเทาที่เปนไปได    แนวทางการปฏิบัติที่ดี
ควรตระหนักถึงความตองการของประเทศกําลังพัฒนาดวย 

 

7. การทบทวนขอกําหนดการเขาถึง
ตลาด (Review of market access   

requirements)  

ในระหวางการประชุมคณะอนุกรรมการการคา
สัตวน้ํา (COFI : FT) สมัยที่ 12 ไดทบทวนเรื่องการ
พัฒนาและประเด็นการเขาถึงตลาดสินคาประมง
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของสินคาประมงและอาหารทะเล  คุณภาพ  

การตรวจสอบยอนกลับ การตรวจรับรอง มาตรฐาน
ภาคเอกชน และอุปสรรคการเขาสูตลาด     ที่ประชุมฯ
พอใจกับการทํางานของ FAO ในการสนับสนุนขอมูล
ทางวิทยาศาสตรสําหรับกิจกรรมการกําหนดมาตรฐาน 

การดําเนินงานของ FAO เกี่ยวกับ 

- การสนับสนุนทางดานวิทยาศาสตรใหกับ 

CODEX ในกระบวนการกําหนดมาตรฐาน 

- การใหความชวยเหลือประเทศสมาชิกเพื่อ
ดําเนินการในเรื่องมาตรฐาน  แนวทาง  การ
ปฏิบัติที่ดีในดานการเพาะเลี้ยง  การดูแลและ
แปรรูปสัตวน้ําเพื่อใหสามารถเขาสูตลาดได 

- การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรฐาน  

แนวทาง  การรับรองและระบบharmonize 

7 .1 คณะอนุกรรมการฯไดแสดงการ
สนับสนุนการดําเนินงานของ FAO ในการ
สนับสนุนมาตรฐาน Codex  Alimentarius ใน
เรื่องความปลอดภัยในสัตวน้ําและอาหารทะเล 

7.2 คณะอนุกรรมการฯ ไดเนนวา FAO 

ควรใหความชวยเหลือดานวิชาการแกการทํา
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําขนาดเล็กใน
ป ร ะ เ ท ศ กํ า ลั ง พั ฒน า เ พื่ อ พั ฒน า ขี ด
ความสามารถในการเขาสูตลาด 
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Codex และการใหความชวยเหลือทางวิชาการแก
ประเทศกําลังพัฒนาเพื่อสรางขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑการปฏิบัติของ 

Codex (Codex Codes of Practices and Standards)   

คณะอนุกรรมการฯ ไดเนนถึงความซับซอนของขอกําหนด
ในการเขาถึงตลาดการคาสัตวน้ําระหวางประเทศ และ
ความตองการพิเศษของภาคประมงขนาดเล็กและการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   และไดขอให FAO สรางความเขมแข็งใน
การเชื่อมโยงและสงเสริมความเทาเทียมกันของโครงการ
ตรวจรับรอง โดยใชขอมูลทางวิทยาศาสตรที่มีอยูที่ดีที่สุด
เพื่อการกําหนดมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง 

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการประมง สมัยที่ 29 ได
รับรองขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการการคาสัตวน้ํา และ
เนนถึงความจําเปนในการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับภาค
ประมงขนาดเล็กและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

วัตถุประสงคในเรื่องนี้ คือ 1) รายงานการพัฒนา
ขอกําหนดในการเขาถึงตลาดที่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ เกี่ยวกับ
ประเด็นการคุมครองผูบริโภค   การติดฉลาก และการ
ตรวจรับรอง 2) อธิบายกิจกรรมของ FAO เกี่ยวกับเรื่อง
นี้ และ 3) หาแนวทาง ในการสรางความเขมแข็งใหแก
การดําเนินงานของ FAO ในเรื่องนี้ 

การพัฒนาความปลอดภัยและคุณภาพสินคาสัตวน้ํา
 หลักเกณฑการบริหารจัดการความปลอดภัย

 7.4 ประเทศสมาชิกไดแจงใหคณะอนุกรรมการฯ 

ทราบถึงกิจกรรมระดับชาติและระดับภูมิภาค
ในการปรับปรุงความปลอดภัยดานอาหารที่
สอดคลองกับขอกําหนดในการเขาสูตลาด
ระหวางประเทศ และขอให FAO ใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

7.5 ประเทศสมาชิกบางประเทศไดกลาวถึง
สื่อที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยด านอาหารของสินค าสัตวน้ํ าและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา และขอให FAO เผยแพรขอมูล
ทางวิทยาศาสตรและแนวทางการปฏิบัติของ 
CODEX โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูบริโภคไดรับรู 

7.6  ฝายเลขาฯ ไดแจงใหคณะอนุกรรมการฯ 

ทราบถึงการดําเนินงานของ FAO/WHO/IAEA 

เกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหารฉุกเฉิน (food 

safety emergencies)  
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และคุณภาพของสินคาสัตวน้ําเกี่ยวของเชื่อมโยงตลอด
หวงโซอุปทาน ตั้งแตการผลิตขั้นตน (การเพาะเลี้ยงหรือ
การจับสัตวน้ํา) ไปจนถึงผูบริโภค    การดําเนินมาตรการโดย
อาศัยขอมูลทางวิทยาศาสตรเพื่อปองกันปญหา    การเกิด
ปญหาเรื่องความปลอดภัยดานอาหารในอาหารหลาย
ประเภทซ้ําซากนําไปสูประเด็นทางดานสื่อสารมวลชน  

การเมือง  ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยดาน
อาหารที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว รวมทั้งการทําประมงและ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุนยังคง เปนตลาด
สินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําระหวางประเทศที่
สําคัญอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 68 ของการคาสัตวน้ํา
ระหวางประเทศ   หลักเกณฑความปลอดภัยดานอาหาร
ใหม  ๆในตลาดเหลานี้   ประเทศผูสงออกควรใหความสนใจ
อยางมาก  สหรัฐฯ อยูระหวางดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
การปรับปรุงความปลอดภัยทางดานอาหารใหทันสมัย 

(Food Safety Modernization Act : FSMA) และมีอํานาจใน
การตรวจสอบปลาตระกูล catfish        FSMAกําหนดวา 
สถานที่ผลิตอาหารจะตองดําเนินการตามแผนการควบคุม
เชิงปองกันที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร ประกอบดวย 

1) การประเมินอันตรายที่อาจสงผลกระทบตอความ
ปลอดภัยของอาหาร  2) ระบุขั้นตอนการปองกัน หรือการ
ควบคุมที่จะเตรียมไวเพื่อลดหรือปองกันอันตรายใหเหลือ
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นอยที่สุด    3) ระบุวาจะติดตามดูแลการควบคุมเหลานี้
อย างไร เพื่อรับประกันว าสามารถใชงานไดอย างมี
ประสิทธิภาพ    4) จัดทําบันทึกการติดตามดูแลเปนประจํา 
และ   5) ระบุวาสถานที่ผลิตอาหารจะดําเนินการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นอยางไร ควรมีการรับรองการแตงตั้ง
หองปฏิบัติการตรวจสอบอาหาร   ผูนําเขาตองมีความ
รับผิดชอบอยางชัดเจนที่จะยืนยันวาผูจัดหาสินคา ของตน
ในตางประเทศ มีการควบคุมเชิงปองกันที่เพียงพอ และ
พรอมที่ จะรับประกันว าอาหารที่ ผลิตนั้นปลอดภัย   

นอกจากนี้ FSMA ไดกําหนดโครงการซึ่งใหบุคคลที่สามที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถใหการรับรองวาสถานที่ผลิต
อาหารในตางประเทศปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ทางดานอาหารของสหรัฐฯ และอาจใชการรับรองนี้เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับการนําเขาได ทั้งนี้ การตรวจรับรอง
โดยบุคคลที่สามควรไดรับการแตงตั้ งและยอมรับจาก
สํานักงานอาหารและยา (Food and Drugs Administration : FDA) 

 ระบบการนําเขาสัตวน้ําของสหภาพยุโรป
ขึ้นอยู กับบัญชีราย ชื่อของประเทศที่มีคุณสมบั ติ
เหมาะสมที่จะสงออกโดยอาศัยการตรวจรับรองจาก
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ  (Competent  Authority : CA) 

ของประเทศนั้น   ซึ่ งมีอํ านาจ   มีโครงสร างและ
ทรั พย ากร เพื่ อ ใช ดํ า เ นิ นก ารตรวจสอบอย า งมี
ประสิทธิภาพ และใหการรับประกันความนาเชื่อถือของ
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ผลิตภัณฑสัตวน้ํ าที่สงไปยังตลาดนี้    ภารกิจของ
สํานักงานอาหารและอนามัยสัตว (Food and Veterinary 

Office : FVO) ของสหภาพยุโรปคือ การสงประเทศที่สาม 

(third countries) ไปประเมินการทํางานของหนวยงานที่
รับผิดชอบ (CA)       ในชวงป 2553-2554  FVO ของ
สหภาพยุโรปไดสงคณะไปดําเนินการสําหรับสินคา
ประมง 22 ครั้ง   องคการความปลอดภัยดานอาหารแหง
ยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ไดให
คําแนะนําดานวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนากฎระเบียบ
ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหาร ทํา
ใหสหภาพยุโรป ลดขีดจํ ากัดปริมาณสาร polycyclic 

aromatic hydro-carbons (PAH)ในปลารมควันที่สามารถ
ยอมรับได ตามคําแนะนําของ EFSA    ระดับของสารที่
กําหนดใหมจะเริ่มใชตั้งแตป 2555  

 ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยดาน
อาหารของญี่ปุน  อาศัยวิธีการปองกันโดยใชมาตรฐาน
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygienic 

Practice) และการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Points : 

HACCP) ในระหวางการแปรรูป    สวนสินคาที่มีการระบุ
ไวแนนอน เชน สินคาปลาดิบสําหรับบริโภคจะตอง
ดํ า เนินการตามหลั ก เกณฑ เฉพาะ     กระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุนไดจัดทํา
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เว็บเพจภาษาอังกฤษเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
นําเขาภายใตกฎหมายสุขอนามัย (Food Sanitation Law) 

แผนการติดตามอาหารทะเลนําเขาประจําป และขอมูล
เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย 

 นอกจากความปลอดภัยด านอาหารแลว 

ผูบริโภคในตลาดที่สําคัญมีความตระหนักเพิ่มขึ้นใน
ประเด็นความยั่งยืน สิ่งแวดลอมและสังคมที่เกี่ยวกับการ
ผลิต การแปรรูป และการตลาดของสินคาสัตวน้ํา   หวง
โซซุปเปอรมารเก็ตและผูคาปลีกขนาดใหญกลายเปนผูมี
บทบาทสําคัญในการจัดทําขอกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ
ที่ตนซื้อ      บอยครั้งที่จะตองไดรับการรับรองโดย
เอกชนหรือบุคคลที่สามที่ไมใชรัฐบาล       ประเด็นเรื่อง
การจัดการมาตรฐานเอกชนไดถูกนําเขาสูที่ประชุม
คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร  (Codex 

Alimentarius Commission : CAC) สมัยที่ 34 เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2554 โดยผูสังเกตการณจากองคการการคา
โลกแจง CAC วา เรื่องนี้อยูภายใตการหารือใน
คณะกรรมการว าด วยมาตรฐานสุขอนามั ยและ
สุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Committee: 

SPS) ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ไดเสนอแนะวา รัฐบาลของ
ประเทศตาง ๆ ควรทําใหองคกรภาคเอกชนในประเทศรู
ถึงความสําคัญของมาตรฐานระหวางประเทศของ 

Codex Alimentarius Commission  องคการโรคระบาด
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สัตวระหวางประเทศ (World Organisation of Animal Health 

: OIE) และสํานักงานอนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืช
ระหวางประเทศ (International Plant Protection 

Convention : IPPC)    

กิจกรรมของ FAO 

 แผนกการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
(Fisheries and Aquaculture Department) ของ FAO ได
สนับสนุนขอมูลดานวิทยาศาสตรและวิชาการ ซึ่งเปน
การดําเนินงานตามปกติของ FAO ดังนี้ 
 1. ใหคําแนะนําตอที่ประชุมคณะกรรมการ 

Codex วาดวยสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
(Codex Committee on Fish and Fishery Products : 

CCFFP) สมัยที่ 31   คณะกรรมการชุดนี้ไดมีการจัดทํา
ความคืบหนาเกณฑการปฏิบัติสําหรับสินคาสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํ าและมาตรฐานตางๆ  ไดหลายขอ 

รวมทั้งการรับรองหลักเกณฑขั้นสุดทายบางขอ 

 2. ใหคําแนะนําตอที่ประชุมคณะกรรมการ 

Codex วาดวยสุขลักษณะของอาหาร (Codex Committee on 

Hygiene : CCFH)  ซึ่งไดรับรองรางขอกําหนดสุขอนามัย
บางขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
 3. มีการดําเนินงานตอเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนา
เครื่องมือวิเคราะหความเสี่ยงสําหรับใหรัฐบาลของ
ประเทศตางๆใชประโยชน    โดยยึดหลักการประเมินความ
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เสี่ยงของแบคทีเรีย Vibrio spp ในอาหารทะเล ของ FAO / 

องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) 

 4. สนับสนุนคณะทํางานทางดานอิเล็คทรอนิคส 
และกายภาพของคณะกรรมการ Codex วาดวยสุขลักษณะของ
อาหาร (Codex Committee on Hygiene : CCFH) เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักเกณฑการปฏิบัติทางสุขลักษณะสําหรับควบคุม
เชื้อไวรัสในหอยสองฝา (Code of Hygienic Practice for Control 

of Viruses in bivalve molluscs) 

 5. จัดใหมีการหารือผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเชื้อ
แบคทีเรียซัลโมเนลลา (Salmonella) ในหอยสองฝา และ
ปรับปรุงขอมูล เกี่ ยวกับสารชีวพิษ  (biotoxins)  ให
ทันสมัยในเอกสารวิชาการประมง (Fisheries Technical Paper 

: FTP 551) เพื่อใหคําแนะนําแก คณะกรรมการ Codex วาดวย
สินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา (Codex Committee on 

Fish and Fishery Products : CCFFP)   เกี่ยวกับมาตรฐาน
หอยสองฝา มีชีวิต และหอยสองฝาที่ยังไมไดปรุงแตง 
 6. ทบทวนการปฏิบัติและประเด็นที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันเกี่ยวกับมาตรฐานและการรับรองของเอกชนสําหรับ
การทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  โดยจัดทําในรูป
เอกสารวิชาการประมง (Fisheries Technical Paper : FTP 553)   

 7. สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน
ระดับภูมิภาค โดยมีผูเขารวมประชุมจากประเทศผูผลิตสัตว
น้ําในเอเชียตะวันออก และหนวยงานอื่นๆ เชน องคการโรค



- 59 - 

วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

ระบาดสัตวระหวางประเทศ (World Organisation of Animal 

Health : OIE) องคการมาตรฐานระหวางประเทศ (International 

Standards Organisation : ISO) และสํานักงานมาตรฐาน
ความปลอดภัยดานอาหารระดับโลก (Global Food 

Safety Initiative : GFSI)  

 8. การเผยแพรขอมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการ
ประเมินและการบริหารจัดการความปลอดภัยและ
คุณภาพของสัตวน้ํา รวมทั้งหอยสองฝา และการพัฒนา
เทคโนโลยีการแปรรูปสัตวน้ํา  โดยจัดทําเปนเอกสาร
วิชาการประมงของ FAO 

 9. สนับสนุนการพัฒนาวิธีการแปรรูปสัตวน้ํา ให
เหมาะสมตามกระบวนการมาตรฐานที่เกี่ยวของ ซึ่ง
กําหนดโดยตลาดนําเขาที่สําคัญ เชน ระดับปริมาณสาร
โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (polycyclic 

aromatic hydrocarbons) ในปลารมควัน 

 10. การพัฒนากรอบการประเมินของ FAO 

เพื่อใชประเมินความสอดคลองของโครงการฉลาก
สิ่งแวดลอมของรัฐบาลและเอกชนกับแนวทางการ
ปฏิบัติของ FAO สําหรับการติดฉลากสิ่งแวดลอมสัตว
น้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําจากการจับจากทะเล (FAO 

Guidelines for the Ecolabelling of Fish and Fishery 

Products from Marine Capture Fisheries)  

 11. สนับสนุนประเทศตางๆ ใหปฏิบัติตาม
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โปรแกรมการรับรองการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และรวมกลุม
เกษตรกรประมงขนาดเล็กเพื่อดําเนินการใหสอดคลอง
กับขอกําหนดของตลาดระหวางประเทศ   

 FAO ไดดําเนินกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถ
ใหแกประเทศกําลังพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดแก 
 1. การดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของ 

Codex หลักเกณฑการปฏิบัติและมาตรฐาน     การ
ประเมินและการบริหารจัดการหลัก เกณฑความ
ปลอดภัยและคุณภาพอาหารทะเลระดับชาติ เพื่อให
เปนไปตามขอกําหนดของตลาดที่สําคัญและสอดคลอง
กับขอกําหนดตาง ๆ ของความตกลงวาดวยการใชบังคับ
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on 

the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures : SPS)      และความตกลงวาดวยอุปสรรคทาง
เทคนิคตอการคา (Agreement on Technical Barriers to 

Trade : TBT)      การตรวจ สอบยอนกลับ และ
โปรแกรมการตรวจรับรอง 

 2. การดําเนินการตามโปรแกรมที่ทําใหเกษตรกรผู
เพาะเลี้ยง  สัตวน้ําและชาวประมงขนาดเล็กสามารถ
ดําเนินการไดสอดคลองกับมาตรการตรวจรับรองและ
ขอกําหนดอื่นๆ ของตลาด 

 3.  ใหความชวยเหลือทางดานวิชาการแก
ประเทศกําลังพัฒนาเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
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ดําเนินการใหสอดคลองกับขอกําหนดดานสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (SPS) รวมกับโครงการอํานวยความ
สะดวกในการพัฒนามาตรฐานและการคา (Standards 

and Trade Development Facility : STDF) FAO ไดให
ความชวยเหลือดังกลาวจํานวนมาก เชน โครงการใน
ภูมิภาคอัฟริกาเหนือไดใหความชวยเหลือแกประเทศ
ตางๆ  5 ประเทศ ในการดําเนินการตามขอกําหนดดาน
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ในตลาดสัตวน้ํา
ระหวางประเทศ     สนับสนุนให ประเทศสมาชิกที่
ตองการความชวยเหลือดังกลาวติดตอมายัง FAO 

 4. จัดฝกอบรมในระดับภูมิภาคเพื่อชวยให
ประเทศสมาชิกสามารถจัดการกับประเด็นสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (SPS) และอุปสรรคทางเทคนิคตอ
การคา (TBT) ภายใตองคการการคาโลก (WTO) ได 
 5. สนับสนุนรูปแบบการดําเนินธุรกิจอาหารทะเล
อยางยั่งยืน โดยรวมมือกับผูที่เกี่ยวของกับดานประมงทั้งหมด 

ประกอบดวย FAO    สมาคมพันธมิตรประมงนานาชาติ 
(International Coalition of Fisheries Associations) ธนาคารโลก  และ
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global  Environmental   Facility : GEF) 

 FAO กําลังดําเนินการพัฒนามาตรฐาน Codex โดย
อาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
คุณภาพของอาหาร และประเด็นที่ไมไดอยูภายใต Codex เชน 

ประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืน สิ่งแวดลอม และสังคม    



- 62 - 

วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

จรรยาบรรณในการทํ าการประมงอย างรับผิ ดชอบ    

(Code of Conduct for Responsible Fisheries : CCRF) ของ FAO 

เปนกรอบการทํางานอยางกวางสําหรับประเทศตางๆ ในการ
ดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี  และปรับปรุงการใช
ประโยชนจากสัตวน้ําและการคา     นอกจากนี้ ยังไดพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติตางๆ เชน แนวทางปฏิบัติทางวิชาการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Technical 

Guidelines on Aquaculture Certification) ซึ่งไดรับการอนุมัติ
เมื่อเร็ว  ๆนี้ และการใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใน
การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติสําหรับการติดฉลาก
สิ่งแวดลอม และขอกําหนดอื่น  ๆของตลาด เชน กฎระเบียบวา
ดวยการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการ
ควบคุม (IUU Regulations) ของสหภาพยุโรป  

8. การวิเคราะหหวงโซมูลคา (Value-

chain analysis ) และการคาสินคา
ประมงระหวางประเทศ( International   

fish trade) 

 

FAO รวมกับสํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาของนอรเวย (Norwegian Agency for Development : 

NORAD) ริเริ่มโครงการวิเคราะหหวงโซมูลคาการคา
สัตวน้ํ าระหวางประเทศในภาพรวมเกี่ ยวกับการ
ประเมินผลกระทบที่เกิดกับผูประกอบการขนาดเล็กใน
ประเทศกําลังพัฒนา    เปาหมายของโครงการกําหนด
ระยะเวลา 2 ป เริ่มตั้งแตฤดูใบไมรวงของป 2552 เพื่อ
ระบุวิธีการที่จะพัฒนาความมั่นคงทางอาหารของประชากรใน
ทองถิ่นโดยการแจงการจัดทํานโยบายใหมากขึ้น 

 การสงออกและการคาสัตวน้ําเปนแหลงรายได

FAO อยูระหวางดําเนินการวิเคราะห
หวงโซมูลคาแตยังไมเสร็จสมบูรณ   จาก
การวิเคราะหเบื้องตนพบวา   ขอมูลราคา
สัตวน้ําและผลิตภัณฑแตละชนิดยังมีไม
ตลอดหวงโซ     ผูผลิตอยูกระจัดกระจาย
และการเปนผูประกอบการขนาดเล็กไม
สามารถตอรองกับผูสงออก    การเพิ่มการ
เขาถึงตลาดระหวางประเทศมีศักยภาพใน
การเพิ่มรายไดใหแกผูผลิตรายเล็ก  และใน
บางกรณี เปนไปไดที่การขยายตลาดภายในประเทศ 

8 . 1  คณะอนุกรรมการฯ  ไดบันทึก
ขอเสนอแนะใหรวมประเทศและภูมิภาค
เพิ่มเติมในโครงการหวงโซมูลคา     

8.2  คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอสังเกต
เกี่ยวกับศักยภาพโดยการจัดตั้งสหกรณ หรือ
รวบรวมโครงสรางที่คลายกัน เพื่อเอาชนะ
การที่ผูประกอบการขนาดเล็กอยูกระจัด
กระจายทั่วไป 

 8.3 สมาชิกไดกลาวถึงความยุงยาก
ซับซอนของหวงโซมูลคาระหวางประเทศ 
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ที่สําคัญสําหรับประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งปจจุบันมีการ
สงออกมากกวารอยละ 50 ของการสงออกสัตวน้ําทั่วโลก   

คิดเปนรายไดสุทธิจากการสงออกมากกวา 27 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ ตอป   ชวยใหมีการสรางงานในภาคการ
ผลิต การแปรรูปและการคา และความมั่นคงทางอาหาร
ภายในทองถิ่น สงผลใหครัวเรือนตางๆ  มีรายไดเพียงพอที่จะ
ซื้ออาหารหลัก ตลอดจนสนับสนุนใหมีการบริโภคสัตวน้ํา
ตามหลักโภชนาการ 

 ในการผลิตสัตวน้ํา  ปริมาณการจับและการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวนใหญดําเนินการโดยผูประกอบการ
ขนาดเล็ก  ดังนั้น  การกําหนดนโยบายเพื่อปกปอง
ผลประโยชนของผู ประกอบการขนาด เล็ กจึ งมี
ความสําคัญอยางมาก ไมเพียงแตจะทําใหผูผลิตสามารถ
เขาถึงตลาดระหวางประเทศไดเทานั้น แตยังชวยใหเกิด
ความมั่นใจในเรื่องของราคาและกําไรที่จะทําใหภาค
การผลิตนี้มีความยั่งยืนในระยะยาวจากแนวคิดทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรชีวภาพ 

วัตถุประสงค 
 เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับพลวัตของหวง
โซมูลคาที่ครอบคลุมมากขึ้นสําหรับการคาสัตวน้ํา
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของและจัดทําขอเสนอแนะเชิง
นโ ยบาย  โคร งก ารนี้ จ ะ วิ เ ค ร า ะห ก า รกระจ า ย
ผลประโยชนในหวงโซมูลคาและความเชื่อมโยง

ทําใหรายไดของผูผลิตขนาดเล็กเพิ่มขึ้น     

ตองการใหคณะอนุกรรมการฯ เสนอ
แนวทางการดําเนินงานในอนาคตของ FAO 

เกี่ยวกับการวิ เคราะหหวงโซมูลคาโดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับผูประกอบการขนาดเล็ก
เพื่อปรับปรุงสถานะในหวงโซมูลคา 

แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร ก ร ะ จ า ย
ผลประโยชนระหวางผูที่เกี่ยวของในหวงโซ
มูลคาใหเทาเทียมกันมากขึ้น  สมาชิกได
ชี้ใหเห็นถึงประโยชนของการศึกษาหวงโซ
มูลคา  โดยวิเคราะหวา  หวงโซมูลคาจะ
สามารถปรับปรุงสภาพการดําเนินงานของ
ผูประกอบการขนาดเล็กไดอยางไร  

8.4 คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอสังเกตถึง
ความทาทายในการเขาถึงขอมูลในดานราคาและ
ตนทุนที่ตองการอยางเพียงพอตลอดหวงโซ
มูลคา และกลาวถึงการริเริ่มทั้งในระดับชาติและ
ระดับภูมิ ภาคจํ านวนมากที่ จะปรั บปรุ ง
กระบวนการเก็บ รวบรวม และกระจายขอมูลที่
เหมาะสม 
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ระหวางผลประโยชนที่ไดรับกับรูปแบบของหวงโซ    มี
การเปรียบเทียบระหวางหวงโซมูลคาภายในประเทศ 

ภูมิภาค และระหวางประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อสราง
ความเขาใจแกผูผลิตขนาดเล็กในประเทศกําลังพัฒนาวา
จะสามารถเพิ่มมูลคาทรัพยากรสัตวน้ําใหดีขึ้นไดอยางไร 
 ในการศึกษานี้จะวิเคราะหปจจัยที่กําหนดราคาและ
กําไรตลอดหวงโซมูลคา รวมทั้งการกระจายผลประโยชนใน
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ โดยจะพิจารณาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําและการทําประมงน้ําจืด นอกเหนือจากการทําประมง
ทะเล และมีความตั้งใจเปนพิเศษที่จะศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกตางของมูลคาในหวงโซการสงออกสัตวน้ําที่แปรรูปและ
ไมผานการแปรรูป 

 โครงการนี้ เกี่ยวของกับกรณีศึกษาใน  15 

ประเทศ เปนประเทศอุตสาหกรรม 5 ประเทศ และที่
เหลือเปนประเทศกําลังพัฒนา    ประเทศอุตสาหกรรม 

ไดแก ญี่ปุน แคนาดา นอรเวย ไอซแลนด และสเปน 

สําหรับกรณีศึกษาของไอซแลนด นอรเวย และสเปนจะ
ออกคาใชจายเอง   สวนประเทศกําลังพัฒนาไดแก 
ฮอนดูรัส และเปรู (อเมริกากลางและใต)  ยูกันดา เคนยา 
และกานา (อัฟริกา)   กัมพูชา    เวียดนาม   ไทย บังคลาเทศ 

และมัลดีฟส (เอเชีย)  

 การจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานของแตละประเทศ
ประกอบดวย  ขอมูลเกี่ยวกับภาคการประมง /การ
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เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา แนวโนมปริมาณและราคา     ภาพรวม
โครงสรางอุตสาหกรรม รวมทั้งกฎระเบียบและหวงโซ
มูลคาที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังไดจัดเตรียมรายงานการ
วิเคราะหสถิติความเชื่อมโยงดานราคาในหวงโซมูลคาของ
แตละประเทศ   จะนําผลการศึกษาทั้งหมดมาสังเคราะหเปน
รายงานโครงการที่ไมใชงานวิชาการ 2 ฉบับ และมีรายงาน
ฉบับพิเศษเกี่ยวกับเพศในหวงโซมูลคา  

ผลการศึกษา 
 ผลจากการศึกษาเบื้องตน 2 ประเทศ ไดแกเปรู 
และมัลดีฟส 
 

กรณีศึกษาของเปร ู

 การทําประมงขนาดเล็กสนับสนุนวิถีการ
ดําเนินชีวิตของชาวประมงจํานวนมากที่อาศัยอยูตาม
ชายฝงของเปรู ในดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปนกิจกรรม
ที่ เพิ่มมากขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้   การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไม
เพียงแตจะสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ บริเวณชายฝง 

เทานั้น แตยังรวมถึงพื้นที่บริเวณเทือกเขาแอนดีสและ
พื้นที่ปาของเปรูดวย      ธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาเทราต
ขนาดเล็กกําลังไดรับความนิยมในแถบแอนดีส     ปลา
เทราตเปนหนึ่งในสัตวน้ํา 3 ชนิดที่สําคัญที่สุดในการ
เพาะเลี้ยงของเปรู สวนอีก 2 ชนิด คือ กุง และหอยเชลล 
(scallop) ซึ่งเปนการเพาะเลี้ยงตามชายฝง 

 ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําขนาดเล็กมีความทาทาย
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ทั้งทางดานวิชาการและเกี่ยวของกับการผลิตและ
การตลาด    เปนที่ทราบดีวา  สัตวน้ําที่ขายในตลาด
ระหวางประเทศมักจะมีราคาสูงกวาเมื่อเทียบกับตลาด
ในประเทศ   ซึ่งหมายความวา ความสามารถในการ
เขาถึงตลาดระหวางประเทศจะเปนการสรางความ
ไดเปรียบใหแกผูผลิตขนาดเล็กอยางมาก 

 จากการแสดงการเปรียบเทียบราคาขายสงกุง 

ปลาเทราต และหอยเชลลในประเทศ กับราคาสงออก
และนําเขา (กุงและหอยเชลลในตลาดสหรัฐฯ  กับปลา
เทราตในตลาดสหภาพยุโรป) ราคาขายสงทั้งหมดใชวิธี
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (weighted average) ระหวางราคา
ต่ําสุดและราคาสู งสุดในตลาดค าส งในกรุ งลิม า   
ราคากุงและปลาเทราตสงออกเฉลี่ยสูงกวาราคาขายสง
ภายในประเทศ     สวนกรณีราคาขายสงหอยเชลล อาจ
รายงานคลาดเคลื่อนเพราะสูงเกินไป หากตั้งสมมติฐาน
วา ผูคาสวนใหญขายไดในราคาคอนขางต่ําสุดแทนราคา
สูงสุด ความแตกตางระหวางราคาสงออกกับราคาขาย
สงภายในประเทศก็จะเปนบวกสําหรับหอยเชลล และ
อาจมากกวากุงและปลาเทราต แตในความเปนจริง 

ตั้งแตป 2551-2553 ราคาสงออกกุง  ปลาเทราต และหอย
เชลล โดยเฉลี่ยสูงกวาราคาขายสงภายใน ประเทศขั้นต่ํา 
รอยละ 50, 53 และ 70 ตามลําดับ 

 เมื่อวิเคราะหขอมูลราคาในตลาดอาหารทะเล
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ระหวางประเทศพบวา ปจจุบันสินคาสงออกของเปรูอยู
ในตลาดที่มีการแขงขัน ซึ่งหมายความวา ผูผลิตของเปรู
สามารถแขงขันไดทั้ งในดานตนทุนและคุณภาพ 

นอกจากนี้ ความแตกตางระหวางราคาภายในประเทศ
กับราคาระหวางประเทศนาจะยังคงมีตอไปจนกวา
ผลผลิตจะถูกสงออกในสัดสวนที่มากขึ้น ตัวอยางเชน
ราคาปลาเทราตในประเทศมีแนวโนมลดลงเนื่องจาก
สัดสวนของปริมาณการผลิตที่ขายในประเทศมีจํานวน
มากและมากกวาความตองการในปจจุบัน    ราคาที่
ลดลงบางสวนเปนเพราะคุณภาพที่แตกตางระหวาง
สินคาสงออกกับสินคาที่ขายในประเทศ ดังนั้น การเขา
ไปมีสวนรวมในหวงโซมูลคาอาหารทะเลระหวาง
ประเทศจึงเปนประโยชนอยางมากตอเศรษฐกิจ 

 เปรูเปนหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนาหลาย
ประเทศที่มีผูผลิตอาหารทะเลขนาดเล็กไมกี่รายที่
สามารถสงออกสินคาสัตวน้ําได   ผูผลิตพื้นบานสวน
ใหญจะบริหารการสงออกไดทางออมโดยการขายสินคา
ใหแกบริษัทที่มีขนาดใหญกวาเพื่อเขาสูหวงโซอุปทาน
ระหวางประเทศ  การรับรองความปลอดภัยดานอาหาร
และการดําเนินการใหสอดคลองกับขอกําหนดการ
ตรวจสอบยอนกลับเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหผูสงออก
รายใหมตองพายแพ เนื่องจากตองใชเงินทุนและความรู
ทางดานอุตสาหกรรมเกินกวาที่ผูผลิตพื้นบานสวนใหญมี 
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 วิธีที่ จะก าวผ านขอจํ ากัดด านทรัพยากร
ประกอบดวย 2 กลยุทธคือ 1) การรวมมือกับบริษัทที่
ใหญกวาและมีชื่อเสียง ซึ่งปรากฏอยูทั่วไปในการเลี้ยง
กุงและการเลี้ยงหอยเชลลบางสวน    ตัวอยางความ
รวมมือในการเลี้ยงปลาเทราตระหวางผูผลิตขนาดเล็ก
และขนาดใหญของเปรูที่นาสนใจ เชน บริษัทผูผลิตปลา
เทราตขนาดใหญ 2-3 รายไดใหความชวยเหลือทาง
วิชาการและสินเชื่อแกผูผลิตขนาดเล็ก ในทางกลับกัน 

ผูผลิตขนาดเล็กก็สัญญาที่จะขายผลผลิตใหแกบริษัท  

แบบจําลองนี้มีลักษณะคลายกับที่พบในภาคเกษตรของ
หลายประเทศ เปนการปรับปรุงวิธีการรวมมือซึ่งพิสูจน
ไดวาประสบความสําเร็จสําหรับผูผลิตขนาดเล็ก  นอกจากนี้ 
ความรวมมือดังกลาวยังขึ้นอยูกับความสัมพันธในระยะ
ยาวระหวางผูผลิตขนาดเล็กที่มีความรูกับผูซื้อที่ยุติธรรม 

ทําใหผูผลิตสามารถขายสินคาไดในราคาที่สูงกวาตลาด
ในประเทศ   แมวาจะมีตัวอยางความรวมมือระหวางผูผลิต
ขนาดเล็กและขนาดใหญจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จ
อยางดี แตก็มีบางกรณีที่ผูผลิตขนาดใหญใชอํานาจซื้อและ
จายคาสินคาในราคาต่ําเพื่อใหไดกําไรสูงสุด 

 กลยุทธอีกวิธีหนึ่งคือ การกําหนดใหผูผลิต
พื้นบานนําทรัพยากรที่มีจํากัดมารวมกันและนํามา
แบงปนกันในรูปแบบของสหกรณหรือสมาคม ในกรณี
นี้จะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในรูปแบบของการ
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ฝกอบรมทางวิชาการ  และการใหสิน เชื่ อที่ เปน
ประโยชน      ตัวอยางเชนผูเพาะเลี้ยงหอยเชลลพื้นบาน
ไดประโยชนจากการแบงปนทรัพยากรและการ
ฝกอบรมดังกลาว เปนเพราะมีเพียง 2 - 3บริษัทที่เขาถึง
เทคโนโลยีและความรูที่ทันสมัยในการควบคุมตลอด
กระบวนการผลิตทางชีวภาพ 

 กรณีศึกษานี้ไดเนนถึงความสําคัญของตลาด
อาหารทะเลระหวางประเทศสําหรับผูผลิตขนาดเล็ก 

การคาในตลาดเหลานี้เปนเรื่องของธุรกิจที่ถูกละเลย
บอยครั้ง ไมเฉพาะผูผลิตพื้นบาน แตยังรวมถึงสถาบัน
ของรัฐที่ควรใหการสนับสนุน   การคาสําหรับภาค
ประมงขนาดเล็กในเปรูจะตองกาวขามอุปสรรคเรื่อง
การรับรองความปลอดภัยและการตรวจสอบยอนกลับ
เปนอันดับแรก    ซึ่งกลยุทธทั้ง 2 วิธีสามารถแกปญหา
ได แตก็ไมสมบูรณ การจัดตั้งสหกรณเพื่อใหชาวประมง
นําทรัพยากรที่มีจํากัดมารวมกันแลว ก็ยังตองการการ
สนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องการฝกอบรมและการ
เขาถึงสินเชื่อ  การสรางความสัมพันธระหวางผูผลิต
ขนาดเล็กและขนาดใหญจะกอใหเกิดประโยชน แตก็ยัง
ตองการงานวิจัยจํานวนมากเพื่อใหระบุวา จะทําอยางไร
ใหราคาซื้อมีความยุติธรรมสามารถสรางความมั่นใจ
ใหแกผูขายขนาดเล็กไดดีขึ้น  มีแนวโนมวาจะมุงเนน
ศักยภาพในการขยายการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามากเกินไป 
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โดยตระหนักเพียงเล็กนอยวา จะนําสัตวน้ําเหลานี้ไปขาย
ที่ไหน   จะรวบรวมผูผลิตไดอยางไร   และกระบวนการ
รับรองจําเปนตองไดราคาที่อยูได    อยางไรก็ตาม 

ประเด็นการตลาดกําลังไดรับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ 

และจะกลายเปนประเด็นที่มีความสํ าคัญเพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะหากเกิดกรณีราคาอาหารทะเลในตลาดภายใน 

ประเทศกับตลาดระหวางประเทศยังคงแตกตางกันมาก  

กรณีศึกษาของมัลดีฟส : ผลกระทบของราคาสงออกตอ
ราคาทูนาจากเรือ (ex-vessel price)  

การจับสัตวน้ําที่สําคัญในมัลดีฟสไดแก   ทูนา 
คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ  5 -6  ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณฑ ม ว ล ร ว ม
ภายในประเทศ (GDP) หรือประมาณรอยละ 8 ของการ
จางงานทั้งหมด สวนใหญสงออกเปนทูนาสด แชแข็ง 

ใสเกลือ หรือบรรจุกระปอง ราคาสัตวน้ําที่จับไดจะ
แบงเปน  2 สวน  ตามนิยามของหวงโซอุปทานคือ   

ราคาโดยตรง/ราคาจากเรือ (first-hand market/ex-vessel 

price) และราคาตลาดขั้นสุดทาย/ราคาสงออก (final 

market/export price)  

ขอมูลสวนใหญแสดงมูลคาและปริมาณทูนา   
รายเดือนซึ่งรวบรวมจากชาวประมง รวมถึงมูลคาและ
ปริมาณการสงออกทูนาแปรรูปรายเดือนจากโรงงาน
บรรจุอาหารกระปอง 2 แหง ตั้งแตป 2548-2553 เอกสาร
ขอมูลแสดงแนวโนมที่ ผ านมาและวิ เคราะห เ ชิ ง



- 71 - 

วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

เปรียบเทียบระหวางโรงงานบรรจุอาหารกระปอง โดย
โรงงานบรรจุอาหารกระปองจะนําขอมูลมาใชในการ
คํานวณมูลคาที่แทจริงของราคาจากเรือและราคาสงออก 

 ผลสรุปขอมูลทางสถิติแสดงใหเห็นวา ทั้ง
ปริมาณการจับและการสงออกลดลงตลอดเวลา สงผล
ใหรายไดที่แทจริงของชาวประมงขนาดเล็กลดลง    หาก
ราคาที่แทจริงจากเรือไมเพิ่มขึ้นมาชดเชยปริมาณการจับ
ที่ ลดลง    ในความ เปนจริ งรายไดที่ แท จริ งของ
ชาวประมงทั้งหมดลดลงตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษา 
ยกเวนในชวง 2-3 เดือนที่ผานมา (พ.ศ. 2548-2553) 

 งานวิจัยนี้ไดวิเคราะหความตองการสืบเนื่อง 

(derived demand) สําหรับทูนาจากการสงออกไปยัง
ตลาดแรก (first-hand market) วิธีนี้จะอาศัยทฤษฎี
อุปสงคสืบเนื่อง (theory of derived demand) โดยสมมติ
วาราคาปลาสงออกถูกกําหนดจากปจจัยภายนอก เพราะ
ถูกกําหนดโดยตลาดระหวางประเทศ ซึ่งเปนปจจัยหลัก
ในการกําหนดราคาปลาจากเรือ  

 ในการวิเคราะหเชิงสถิติ ราคาปลาสงออกจะ
ถูกรวมไวเปนตัวแปรภายนอก (exogenous variable) ใน
แบบจําลอง  และควบคุมดวยฤดูกาลและแนวโนม
การตลาด เพื่ อปรั บปรุ ง ก า รพยากรณ  โดยระบุ
แบบจําลองอุปสงคและอุปทาน   สุดทายจะวิเคราะห
สวนต างระหว างราคาสงออกกับราคาจากเรือที่
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เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 แบบจําลองไดแสดงวาราคาปลาจากเรือที่
ลาชาชั่วระยะหนึ่ง  มีความสําคัญตอการกําหนดราคา
ปลาจากเรือ ณ เวลาปจจุบัน    นอกจากนี้ราคาปลา
สงออกปจจุบันยังเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดราคา
ปลาจากเรือ    ผลการศึกษาแสดงวา ราคาปลาทูนาจาก
เรือในมัลดีฟไมไดพิจารณาจากอํานาจตลาดอยางเดียว  

ราคาปลาจาก เรื อ กํ าหนดจากพฤติกรรมในอดีต  

หมายความวา ผูประกอบการกําลังคาดหวังใหแนวโนม
ดานราคามีเสถียรภาพ แตในเวลาเดียวกันราคาก็จะตอง
ตอบสนองตอความตื่นตระหนกที่แทจริง (real shock) 

ในตลาดสงออก 

 แบบจําลองไดแสดงใหเห็นวา ปริมาณการจับ
ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะลดแรงกดดันตอราคาปลาจากเรือ
รอยละ 0.19 ซึ่งแสดงวา การเพิ่มความพยายามในการจับ
สัตวน้ําใหไดมากขึ้นจะสงผลทําใหราคาปลาจากเรือ
ลดลง โดยกําหนดใหสิ่งอื่นๆ คงที่  
 การทําประมงทูนาของมัลดีฟสมีความสําคัญ
ตอตลาดทูน า โลก  พฤติกรรมการรวมกลุ มของ
ชาวประมงจึงสงผลกระทบตอราคาปลาจากเรือ ในทาง
ตรงกันขาม ประเทศที่ทําประมงขนาดเล็กขายใหกับ
ตลาดขนาดใหญจะตองเผชิญกับสถานการณที่ไม
สามารถกําหนดราคาปลาไดเอง (horizontal demand 
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curve) หรือเสนอุปสงคจะอยูในลักษณะแนวนอน ซึ่ง
พฤติกรรมการรวมกลุมของชาวประมงจะไมสงผล
กระทบตอราคาปลาจากเรือ 

 ผลจากการวิเคราะหทางดานนโยบายที่สําคัญ 

2 ประการคือ 1) รายงานนี้ไดระบุวา ทรัพยากรทูนาใน
มหาสมุทรอินเดียถูกนํามาใชมากเกินไป ทําใหมีผลตอ
ปริมาณการจับและราคา ผลที่ไดอาจใชแสดงขนาดของ
ผลกระทบตอรายไดของผูสงออกและชาวประมงขนาดเล็ก 

2 )  เนื่ องจากอุตสาหกรรมมีกระบวนการซื้ อที่ มี
ลักษณะเฉพาะซึ่งถูกควบคุมโดยผูแปรรูป   วิธีการตางๆ 

ที่จะเสริมสรางอํานาจตอรองของชาวประมงควรไดรับการ
พิจารณา     ตัวอยางที่เห็นชัดไดแกสหกรณชาวประมง 
สรุป 

 การวิเคราะหกรณีศึกษาตางๆ ประกอบดวย 

ระบบการทําประมงที่แตกตางและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
จํานวนมากที่ผลิตสัตวน้ําปอนตลาดทองถิ่น  ตลาด
ภูมิภาค และตลาดระหวางประเทศ 

 ความเชื่อมโยงดานราคาสามารถพิจารณาได 2 มิติ 

คือ การพิจารณาในภาพกวาง   แสดงราคาสินคาชนิดเดียวกัน
ในตลาดทางภูมิศาสตรที่ตางกัน หากราคามีแนวโนมรูปแบบ
เดียวกัน หลังจากปรับตนทุนคาขนสงที่แตกตางแลว จะระบุ
ไดวาสินคาดังกลาวมาจากตลาดเหมือนกัน คํานิยามที่
เหมือนกันนี้สามารถนํามาใชกับสินคาที่ตางกัน เชน สินคา
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สัตวน้ําสด กับ สินคาสัตวน้ําแปรรูป 

 การพิจารณาความเชื่อมโยงดานราคาในหวง
โซมูลคา  ตั้งแตชาวประมง/ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไปจนถึง
ผูแปรรูป ผูกระจายสินคา/ผูคาปลีก และผูบริโภค ซึ่ง
ขึ้นอยูกับโครงสรางของอุตสาหกรรม 

 ปจจุบันผลการศึกษาที่ไดมีเพียง 2 - 3ประเทศ 

และเร็วเกินไปที่จะสรุปผล   ขอสรุปโดยทั่วไปคือ  

ประเทศตางๆ สวนใหญไมสามารถหาขอมูลราคาตลอด
หวงโซมูลคาเพื่อนํามาวิเคราะหดานราคาได แมแต
ประเทศแคนาดาซึ่งสามารถเขาถึงราคาสัตวน้ําของ
ชาวประมง/ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา     ผูแปรรูปและผูสงออก 

แตก็ไมมีราคาขายปลีก   ไมว าจะเปนราคาตลาด
ภายในประเทศหรือตลาดระหวางประเทศ ดังนั้น การ
เก็บรวบรวมขอมูลจึงเปนปญหาหลักที่จะตองจัดการ 

เปรู : ปลาเทราต หอยเชลล และกุงสามารถแขงขันใน
ตลาดระหวางประเทศ และมีโอกาสที่จะขยายตลาดปลา
เทราตภายในประเทศ  ซึ่ งผู ผลิตขนาดเล็กจะได
ประโยชนจากการสรางความรวมมือ 

มัลดีฟส : โรงงานบรรจุกระปองสวนใหญกําหนดราคา
ปลาจากเรือ  แตจะตองจัดการในสวนของการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

 การวิเคราะหในสวนของเปรูแสดงใหเห็นวา 
ปลาเทราต หอยเชลล และกุง ที่ไดจากการเพาะเลี้ยง
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สามารถแขงขันในตลาดระหวางประเทศ และมีโอกาสที่
จะขยายตลาดปลาเทราตภายในประเทศ  แตจะตองมี
ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะสงใหกับผูคาปลีก
รายใหญ เชน ซุปเปอรมารเก็ต 

 ผูสงออกอยูในฐานะที่มีอํานาจเหนือกวาเมื่อ
เทียบกับผูเพาะเลี้ยงทั่วไปซึ่งมีขนาดเล็ก  มาตรการที่
แตกตางกันอาจนํามาใชเพื่อใหผูเพาะเลี้ยงขนาดเล็กมี
สถานะที่ เขมแข็ง     ทางเลือกหนึ่งก็คือ  การจัดตั้ง
สหกรณหรือสมาคมผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งรัฐบาลตอง
ใหความชวยเหลือกระบวนการนี้ดวยการสงเสริมความรู
ดานวิชาการและปรับปรุงการเขาถึงแหลงสินเชื่อ   ความ
พยายามเหลานี้ไมเพียงแตจะชวยเพิ่มผลผลิต แตยังชวย
เพิ่มรายได   ความมั่นคงทางอาหาร   และสวัสดิการของ
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําขนาดเล็กทั่วไปดวย    อีกทางเลือก
หนึ่งคือ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยความสัมพันธ
ระหวางผูผลิตขนาดเล็กกับผูผลิตขนาดใหญ ซึ่งจะชวย
สรางความมั่นใจวาผูผลิตขนาดเล็กจะขายสัตวน้ําไดใน
ราคาที่ยุติธรรม     ปจจัยเหลานี้อาจจะใชเปนแบบจําลอง
ไดหรือไมได   จําเปนตองศึกษาวิจัยตอไป 

สําหรับมัลดีฟส :  ทรัพยากรสัตวน้ําในมหาสมุทร
อินเดียถูกนํามาใชมากเกินไปอาจทําใหปริมาณการจับ
ลดลง  แมราคาจะเพิ่มขึ้นแตรายรับรวมทั้งของผูสงออก
และชาวประมงขนาดเล็กลดลง  ในสถานการณเชนนี้ มีความ
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จําเปนที่จะตองเนนคุณภาพของสินคาใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยให
สินคามีความแตกตางกันในตลาด สงผลใหราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก 

 สถานการณของชาวประมงทูนาในมัลดีฟสจะ
คลายคลึงกับผู เพาะเลี้ ยงสัตวน้ํ าขนาดเล็กในเปรู
เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศเปนผูสงออก  โรงงานบรรจุ
อาหารกระปองในมัลดีฟสและผูผลิตขนาดใหญสามารถ
เขาถึงตลาดระหวางประเทศในเปรูได โดยมีบทบาท
สําคัญตอการใชจายของชาวประมงและผูเพาะเลี้ยง
ขนาดเล็ก    การจัดตั้งสหกรณชาวประมงจะทําให
อํานาจตอรองของชาวประมงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลให
สวัสดิการของชาวประมงดีขึ้น สวนการเนนคุณภาพ
ของสินคาจะทําใหราคาสินคาของชาวประมงขนาดเล็ก 

ของมัลดีฟสเพิ ่มมากขึ ้น     แตจะตองมีการปรับปรุง
หองเย็น วิธีการจัดการ และการแปรรูป  

9. กิจกรรมเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวย
การคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดสัตว
ปาและพืชปาที่ ใกลจะสูญพันธุ   
( Convention   on  International Trade 

in  Endangered  Species  of Wild  

Fauna  and  Flora : CITES)      

 

อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและ
พืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ ( Convention   on  International 

Trade in  Endangered  Species  of Wild  Fauna  and  Flora : 

CITES) เปนความตกลงระหวางประเทศโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปกปองและอนุรักษทรัพยากรสัตวปา
และพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุใหอยูรอดโดยไมถูกคุกคาม
จากการคาระหวางประเทศ     มีสัตวประมาณ 5,000 

ชนิด และพืชอีก 28,000 ชนิด ที่อยูภายใตการคุมครอง
ของ CITES เพื่อปองกันการนํามาใชประโยชนมาก

การที่ FAO และ CITES มีสถานะที่
แตกตางกัน จึงตองทําความกระจางในเรื่อง
เกณฑการขึ้นบัญชีตามภาคผนวก II สําหรับ
การใชประโยชนทางการคาสัตวน้ํา   และ
การดําเนินการเพื่อปรับปรุงความสามารถ
และการจัดการชนิดสัตวน้ํ าที่ ขึ้นบัญชี
รวมทั้งเรื่อง Introduction from the Sea 

พิจารณาขอเสนอใหมในการจัดทํา
บันทึกความรวมมือระหวางFAO  และ 

9.1 สมาชิกไดแสดงการสนับสนุนการ
ทํางานของ FAO เกี่ยวกับการคาสัตวน้ําที่อยู
ในความสนใจของ CITES และเนนถึง
ความสําคัญของบทบาทการคาสัตวน้ํ า
ระหว า งประ เทศตอความ เปนอยู และ
เศรษฐกิจของหลายประเทศ 

9.2  สมาชิกสวนใหญสนับสนุนทาที
ปจจุบันของ FAO เกี่ยวกับการตีความ
หลักเกณฑในบัญชี  ๒  ของ  CITES และ
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เกินไปในการคาระหวางประเทศ    ชนิดพันธุดังกลาวได
ขึ้นบัญชี 1 ใน 3 บัญชีของภาคผนวกภายใตอนุสัญญาฯ  และ
การคาระหวางประเทศสําหรับชนิดพันธุเหลานี้จะถูก
ควบคุมตามระดับของการคุมครองที่กําหนด 

 ปจจุบันบัญชีแนบทายในภาคผนวกของ 

CITES ได ร วบรวมชนิ ดพั นธุ สั ต ว น้ํ า ที่ นํ า ม า ใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยเกือบ 100 ชนิด ไดแก ปลา 
หอยและหมึก สัตวทะเลประเภท echinoderms และสัตว
น้ําในกลุมอื่นๆ เชน ปลาฉลามบาสกิ้ง (Basking shark : 

Cetorhinus maximus) ปลาฉลามขาว (Great white shark 

: Carcharodon carcharias) ฉลามวาฬ (whale shark : 

Rhincodon typus) ปลาฉนากทุกชนิด (sawfishes : 

pristidae) ปลาสเตอรเจี้ยน (Sturgeons : Acipenser 

brevirostrum และ A. sturio) ปลาไหลยุโรป (European 

eel : Anguilla anguilla) ปลานกขุนทองหัวโหนก 

(Napoleon wrasse : Cheilinus undulatus) มาน้ําทุกชนิด 

(seahorses : Hippocampus spp.) หอยสังขแคริบเบียน 

(Caribbean queen conch : Strombus gigas) หอยมือเสือ 

(giant clams : Tridacnidae)  และปลิงทะเล (Sea 

cucumbers : Isostichopus fuscus) 

 บันทึกความเขาใจ (MoU) ระหวางหนวยงาน 

Fisheries and Aquaculture Department ของ FAO กับ 

CITES เมื่อป 2549 มีเจตนาใหความรวมมือระหวาง 2 

CITES (MOC) ในขณะที่ยังมีบันทึกความ
เขาใจ(MOU)เกี่ยวกับการใชประโยชนชนิด
สัตวน้ําเพื่อการคาระหวางFAO Fisheries 

and Aquaculture Department  และ  CITES ซึ่ง
ดําเนินการมาเกือบ 6 ป โดยใชเงินกองทุน
ของรัฐบาลญี่ปุนภายใต Trust Fund Project 

ของ CITES  

สนับสนุนฝายเลขาฯ ใหดําเนินการในเรื่องนี้
ตอไป โดยไดเนนถึงความตองการตรวจสอบ
สถานะของทรัพยากร (stock status) และ
ผลกระทบตอการคาระหวางประเทศ     

9.3 คณะอนุกรรมการฯ ไดแสดงใหเห็น
วาจะสนับสนุนคณะผูเชี่ยวชาญซึ่งเปน ที่
ปรึกษาของ FAO ตอไป และไดใหขอคิดเห็น
เกี่ยวกับความสําคัญทางวิทยาศาสตรที่ไม
กอใหเกิดความสับสน  และวัตถุประสงค
การใหคําแนะนําถึงสถานะของปริมาณสัตวน้ํา
ที่เสนอใหขึ้นบัญชี CITES    ประเทศ
สมาชิกไดขอใหคณะที่ปรึกษาภายใต
เงื่อนไขการจาง(TOR) พิจารณาดานวิชาการ
เกี่ ยวกับการจัดการและการคาระหวาง
ประเทศอยางเขมแข็ง  ซึ่งควรจะรวมถึง
บทบาทของการเพาะเลี้ยงชนิดสัตวน้ําที่
เพาะเลี้ยงไดแตยังมีปญหา     และเนื่องจาก
ประเทศสมาชิกไดมีความเห็นที่ตางกัน  จึง
ควรดําเนินการโดยใชกระบวนการคูขนาน
เพื่อใหประสบความสําเร็จ หรือบูรณาการ
ภายใตการประเมินโดยคณะที่ปรึกษาที่มีอยู 

9.4 ประเทศสมาชิกบางรายไดสนับสนุน
ใหดํ า เนินการตอเนื่องตามบันทึกความ



- 78 - 

วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

หนวยงานมีความเขมแข็งในประเด็นรวมเกี่ยวกับชนิด
พันธุสั ตวน้ํ าที่นํ ามาใชประโยชน ใน เ ชิงพาณิชย  
ประเทศสมาชิก FAO และภาคี CITES หลายประเทศ
เห็นวา MoU ฉบับนี้เปนความสําเร็จอยางสําคัญ 

 ภาพรวมของ CITES ในสวนของกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยหนวยงาน Fisheries and Aquaculture 

Department ของ FAO ที่ไดปรับปรุงหลังการประชุม
คณะอนุกรรมการดานการคาสัตวน้ํา (COFI : FT) สมัยที่ 
12 เมื่อป  2553 รวมถึงการทํางานภายใตแผนการ
ดําเนินงาน และโครงการ Trust Fund Projects ของ 

CITES ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุน และ
สัตวน้ําที่นํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชย รวมทั้งการ
ประเมินขอเสนอการขึ้นบัญชี (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2)

มีดังนี้ 

การใชหลักเกณฑของ CITES กับชนิดพันธุสัตวน้ําที่
นํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
 เมื่อเดือนเมษายน 2554  FAO ไดจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อตอบสนองตอขอเรียกรองของที่
ประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง
ชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ  ครั้งที่  15  

(CITES CoP 15) เมื่อป 2553     FAO ไดใหความ
ชวยเหลือแก CITES ในกระบวนการสรางความชัดเจน
สําหรับหลักเกณฑการเสนอขึ้นบัญชีชนิดพันธุสัตวน้ําที่

รวมมือระหวาง FAO และ CITES ขณะที่
สมาชิกบางสวนไมเห็นดวย   อยางไรก็ตาม 

คณะอนุกรรมการไดเนนวาไมควรทําลาย
บันทึกความเขาใจระหวาง CITES กับหนวย
ประมงและเพาะเลี้ยงของ FAO 

9 . 5  ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก ไ ด เ น น ถึ ง
ความสําคัญของการปรับปรุงความรวมมือ
ระหวางกัน การหารือระหวางหนวยงาน
ประมงแหงชาติ และหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในเรื่อง CITES เพื่อใหมั่นใจไดวา มีขอมูล
ขาวสารที่ เกี่ยวของโดยตรงเพียงพอที่จะ
เสนอตอ CITES รวมถึงเวทีการประชุมเรื่อง
การบริหารจัดการประมง 

     9 . 6  ป ร ะ เ ท ศสม า ชิ ก ยิ น ดี กั บ ก า ร
ดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการระหวาง
ประเทศ (International Plan of Action) วาดวยการ
อนุรักษและจัดการฉลามซึ่งดําเนินการโดย FAO   

การออกแบบสอบถามโดยคณะทํางานเรื่อง
ฉลามของ CITES Animals Committee   

สมาชิ กบางรายได แจ งถึ ง ง านที่ กํ าลั ง
ดํา เนินการตามแผนปฏิบั ติการระหวาง
ประเทศเพื่อการอนุรักษและจัดการฉลาม 

9.7 คณะอนุกรรมการฯ ไดเนนถึงงาน
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นํามาใชประโยชนเชิงพาณิชยในบัญชี 2 (Appendix II) 

สําหรับการประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง
ประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ ครั้ง
ที่ 15  (CITES CoP 15) ไดขอใหสํานักเลขาธิการ CITES 

ดําเนินการดังตอไปนี้  
 1) จัดเตรียมรายงานสรุปประสบการณการใช
หลักเกณฑการพิจารณาตามภาคผนวก 2a B (Annex 2 a 

B) และนําเสนอขอความที่ระบุในภาคผนวก 2 a ตามมติ
ที่ประชุมวาระที่ 9.24 (Annex 2 a of Resolution Conf. 

9.24) ตามที่อางในการประชุม CoP 15 บางสวนหรือ
ทั้งหมดของชนิดพันธุสัตวน้ําที่นํามาใชประโยชนในเชิง
พาณิชยซึ่ งถูกเสนอใหรวมไวในบัญชีหมายเลข  2 

(Appendix II) ในการประชุมภาคีครั้งที่ 13  14 และ 15 

โดยเนนถึงความยุงยากในดานวิชาการ หรือมีประเด็น
คลุมเครือ รวมทั้งยกตัวอยางประเด็นที่เหมาะสมโดย
เปรียบเทียบการใชหลักเกณฑนี้กับชนิดพันธุอื่นๆ  

 2) ขอใหสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union 

for Conservation of Nature : IUCN) / เครือขายติดตาม
การคาสัตวปา (The wildlife trade monitoring network : 

TRAFFIC) และ FAO จัด เตรียมรายงานในเรื่องเดียวกัน
ตามที่อางถึงในขอ1)โดยใชงบประมาณจากภายนอก
(Dec.15.28)     (http://www.cites.org/eng/dec/valid15/15_28-30.php.)    

ของ FAO ที่เกี่ยวกับ CITES ใชเงินจาก
กองทุนแผนงานปกติ (Regular Programme 

Funds) แตโดยหลักการที่เปนที่ยอมรับของ
คณะกรรมาธิการและหนวยงานประมงและ
เพาะเลี้ยงของ FAO   การดําเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับ CITES ตอไปใหขึ้นอยูกับกองทุน
งบประมาณพิเศษเนื่องจากสถานะการเงิน
ข อ ง  FAO อ ยู ใ น ภ า ว ะ ย า ก ลํ า บ า ก 

ขณะเดียวกันก็ตองการใหมีการจัดลําดับ
เพื่อใหเกิดความสมดุล  ปจจุบัน FAO ยัง
ตองพึ่งพา Japanese trust fund  แตใน
อนาคตอาจของบประมาณพิเศษจากประเทศ
สมาชิกอื่นของ FAO     หากไมมีกองทุน
งบประมาณพิเศษ   FAO อาจไมสามารถ
ดําเนินการจัดประชุมคณะผู เ ชี่ยวชาญที่
ปรึกษาตามที่กําหนดไวในเดือนธันวาคม 

2555 ได คณะอนุกรรมการฯ สนับสนุนให
สมาชิกบริจาคเงินสนับสนุนการดําเนินงาน
ดังกลาว 

9.8 ฝายเลขานุการฯ ไดบันทึกไววา
จําเปนตองหารือกับประเทศสมาชิกกอนที่
จะติดตอกับ CITES ในเรื่องที่ไมไดมีหารือ
โดย COFI หรือ หนวยงานสาขาอื่นๆ 

http://www.cites.org/eng/dec/valid15/15_28-30.php
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 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดาน
การคาสัตวน้ํา (COFI : FT) ครั้งที่ 12 วรรค 44 “สนับสนุน
ใหเลขาธิการ FAO  ใหขอมูลที่อยูระหวางดําเนินการ   แกการ
ประชุมยอย ระหวางสมัยประชุมซึ่งกําหนดโดย CITES  เพื่อ
สรางความชัดเจนในการตีความหลักเกณฑการพิจารณาชนิด
พันธุเพื่อขึ้นบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) สําหรับชนิด
พันธุสัตวน้ําที่นํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชย โดยเนนการ
ประสานการตีความหลักเกณฑเพื่อเปนหลักสําคัญสําหรับการ
ดําเนินงานตอไปของคณะผู เชี่ยวชาญที่ปรึกษา ของ FAO     

(Expert Advisory Panel) 

(http ://www.fao.org/docrep/013/i1684t/i1684t00.pdf) 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อป 2554 ไดมีการ
วิเคราะหวิธีการที่ Expert Advisory Panel  ของ  FAO  นํามาใช
กับหลักเกณฑตามที่อธิบายไวในวรรค A และ B  ของ
ภาคผนวก 2 a ตามมติที่ประชุมวาระที่ 9.24 (Annex 2 a 

of Resolution Conf. 9.24) ตามที่อางในการประชุม CoP 

15 ซึ่ง FAO เห็นวา ขอความทั้ง 2 วรรคของภาคผนวก 2 

a (Annex 2 a) จะใชคํานิยาม คําอธิบาย และแนวทาง
ปฏิบัติตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ตามมติที่ประชุมวาระ
ที่ 9.24 (Annex 5 of Resolution Conf. 9.24) ตามที่อาง
ในการประชุม CoP 15 ซึ่งไดรับการรับรองในที่ประชุม
เชิงปฏิบัติการแลว    นอกจากนี้ ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ไดเสนอแนะถึงความแตกตางระหวางคําวา “decline” 
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กับ “reduce” ซึ่งจัดทําโดยสํานักเลขาธิการ CITES   

ควรทําใหเกิดความชัดเจน โดยเฉพาะมาตรการที่ทําให
เกิดการ decline มีเจตนาที่จะใชกับภาคผนวก 2 aB 

(Annex 2 a B) เทียบกับภาคผนวก 2 a A (Annex 2 a A)

หรือไม    และไดใหขอสังเกตวาคณะผูเชี่ยวชาญที่ปรึกษา 
ของ  FAO ไดพิจารณา  มติที่ประชุมวาระที่ 9.24 CoP 15 

โดยรวมทั้งหมด เพื่อจัดทําแนวทางการพิจารณาตาม
วิธีการปองกันไวกอน (precautionary manner) วา  ชนิด
พันธุนั้นมีความเสี่ยงจากความตองการเพื่อการคา
ระหวางประเทศในอนาคตหรือไม  
 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการที่นําเสนอใน
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการดานสัตว (CITES Animals 

Committee : AC) ครั้งที่ 25 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554   

FAO ไดจัดทําแถลงการณ ซึ่งรวมคําตอบรายงานที่
นําเสนอโดยสํานักเลขาธิการ CITES และ IUCN / 

TRAFFIC รายงานทั้งหมดไดรวมไวในเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการดานสัตว ครั้งที่ 25 ฉบับที่ 10 

(http://www.cites.org/eng/com/ac/25/E25-10.pdf) การหารือ
ดังกลาวไดมีการแตงตั้งคณะทํางานระหวางการประชุม
เพื่อทําหนาที่รายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
ดานสัตว (Animals Committee meeting) ในเดือน
มีนาคม 2555  คณะทํางานไดรับมอบหมายใหพัฒนา
แนวทางการใชหลักเกณฑการขึ้นบัญชีชนิดพันธุสัตวน้ํา

http://www.cites.org/eng/com/ac/25/E25-10.pd
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ที่นํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชย และใหเสนอแนะวิธีการ
ที่ดีที่สุดในการนําแนวทางดังกลาวมาใชโดยไมสงผล
กระทบตอการใชหลักเกณฑอื่น  เพื่อนํามาพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร (Standing Committee : SC)  

ครั้งที่ 62     คณะทํางานไดใชวิธีแลกเปลี่ยนมุมมองผาน
เวทีการหารือทางอิ เล็ กทรอนิกสที่ ไม ได เปดตอ
สาธารณะ โดยสํานักเลขาธิการ CITES จัดตั้งขึ้น    มีรอง
ประธานคณะกรรมาธิการดานสัตว  เปนประธานคณะทํางาน 

ผูแทนจากองคกรและประเทศตางๆ เขารวมจาก อัฟริกา   
เอเชีย และยุโรป   ประธานคณะกรรมการดานพืช  ผูแทน
จากออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน สาธารณรัฐเช็ก เยอรมนี 
อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน เม็กซิโก นิวซีแลนด เกาหลีใต 
สเปน ไทย สหรัฐฯ สหภาพยุโรป FAO  สหภาพนานาชาติ
เพื่ อการอนุรั กษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
(International Union for Conservation of Nature : IUCN) ศูนย
ติดตามการอนุรักษโลกภายใตโครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (UNEP-WCMC)    กองทุน Fundación Cethus  

องคการสงเสริมมนุษยธรรมสากล(Humane Society 

International)     โครงการกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศ (International environmental law project : IELP)  

World Conservation Trust (IWMC)  Pew Environment Group   

องคการ SWAN International   เครือขายติดตามการคาสัตวปา
สากล (TRAFFIC International) และองคการกองทุนสัตวปา
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โลก (Wor ld Wild Fund : WWF)

การตีความของคําวา “introduction from the sea” 

 การประชุมภาคีครั้งที่ 15 (CoP 15) ณ กรุงโดฮา 
เมื่อป 2553 ไดรับรองวาระที่ 14.48 และวาระที่ 15.50     

(http ://www.cites.org/eng/dec/valid15/15_50-14_48..php) 

ใหคณะกรรมการบริหารขยายการดําเนินงานของ
คณะทํางานเกี่ยวกับการกําหนดคํานิยามของคําวา 
“Introduction from the Sea” ซึ่งกําหนดขึ้นในระหวาง
การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 57 เพื่อพิจารณา
พ ร อ ม กั บ ป ร ะ เ ด็ น คํ า จํ า กั ด ค ว า ม อื่ น ๆ  ไ ด แ ก 
“transportation into a State” และสรางความชัดเจนคําวา 
“State of introduction”    จากการที่ FAO ไดเขารวมการ
ประชุม “Working Group on Introduction from the Sea”  ซึ่ง
จัดโดยคณะกรรมการบริหารCITES เมื่อเดือนพฤษภาคม 

2554 ณ เมือง Bergen ประเทศนอรเวย    สมาชิกคณะทํางาน
ไดบรรลุความตกลงเกี่ยวกับวิธีการทั่วไปที่ประธานฯ และ
รองประธานฯ เสนอวา  การนําชนิดพันธุใดๆ มาจากทะเล 

เกิดขึ้นเมื่อเรือที่จดทะเบียนในรัฐหนึ่งไดนําชนิดพันธุนั้น

ขนสงเขามาในสภาพแวดลอมทางทะเลที่ไมไดอยูภายใต

อาณาเขตของรัฐใด  ๆมายังรัฐเดียวกัน  และไดตกลงวาเมื่อเรือ

ที่จดทะเบียนในรัฐหนึ่งขนสงชนิดพันธุในสภาพแวดลอม

ทางทะเลที่ไมไดอยูภายใตอาณาเขตของรัฐใดๆ ไปยังรัฐอื่น 

ควรจะปฏิบัติตอชนิดพันธุ เหลานั้นโดยถือเปนสินคา
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วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

สงออก/นําเขา  ไมใชชนิดพันธุที่ไดมาจากทะเล 

คณะทํางานไดหารือในประเด็น เฉพาะ
สําหรับการดําเนินงาน เชน แหลงกําเนิดสินคา  การ
เคลื่อนตัวสินคา (flow of products) การเชาเรือ (chartering)    

การปฏิบัติที่แตกตาง (differential treatment)     องคการการคา
โลก (WTO) และขอกําหนดของการไดมาโดยถูกกฎหมาย   

(determination of legal acquisition) และประเด็นอื่นๆ อีก 2 

ประเด็น คือ องคการบริหารจัดการประมงในระดับภูมิภาค 

(Regional Fisheries Management Organizations : RFMOs)   

ระยะเวลาการคนพบที่ไมกอใหเกิดความเสียหายหรือความ
เสี่ยงตอการสูญพันธุและการออกเอกสาร (timing of non-

detriment finding and issuance of documents)      นอกจากนี้ 
คณะทํางานไดเสนอรางแกไขมติที่ประชุมวาระที่ 14.6 

ในการประชุม CoP 15 และปรับปรุงอารัมภบท และ
ขอความในวรรคที่สําคัญ  เพื่อสะทอนผลการหารือ 

สําหรับประเด็นการเชาเรือ ยังไมไดฉันทามติจึงยาย
ขอความที่เกี่ยวของจากเอกสารเพื่อการหารือไปเปนราง
มติที่ประชุมฉบับแกไข โดยยังเปนประเด็นคางอยูในวงเล็บเพื่อ
หารือตอไป    (http : //www.cites.org/eng/com/sc/61/E61-32..pdf)    ตอมา  
FAO ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารของ CITES  

เมื่อเดือนสิงหาคม 2554  ซึ่งคณะทํางานเกี่ยวการกําหนด
คํานิยามของ Introduction from the Sea ไดมีฉันทามติ
ในวรรคที่กลาวถึงประเด็นการเชาเรือ  และตกลงใหมี
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วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

การปรับปรุงขอความตามที่ระบุในภาคผนวก 1 ของ
เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 61 วาระที่ 
32  (http : //www.cites.org/ eng/ com/sc/61/E61-Com-01..pdf) 

บันทึกความรวมมือ (Memorandum of Cooperation : MoC)  

 การประชุมคณะกรรมการบริหารของ CITES 

ครั้งที่ 61 เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 เลขาธิการ CITES ได
นําเสนอเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 61 

วาระที่ 15.5  เกี่ยวกับบันทึกความรวมมือ (MoC) ระหวาง FAO 

กับสํานักงานเลขาธิการ CITES (http : //www.cites.org/eng/com/sc 

/61/E61-15-05..pdf)   มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทํากรอบความ
รวมมือในเรื่องการอนุรักษทางชีวภาพและการใช
ทรัพยากรดานอาหารและเกษตร ประมง ปาไม และสัตว
ปาอยางยั่งยืน  โดยแนบบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับชนิด
พันธุสั ตวน้ํ าที่นํ ามาใชประโยชน ใน เ ชิงพาณิชย 
(Memorandum of Understanding (MoU) on commercially-

exploited aquatic species) เปนภาคผนวก      ผูอํานวยการกอง
การประเมิน การบริหารจัดการ และการอนุรักษปาไม  
ดานปาไมของ FAO ไดใหการสนับสนุนการจัดทําบันทึก
ความรวมมือ (MoC) ในนามของ FAO 

 การรับรองร างขอบทของภาคี  CITES มี
หลากหลาย   บางประเทศสนับสนุนถอยคําที่ปรากฏใน
รางขอบทอยางเต็มที่    ภาคีอื่นไดแสดงความกังวล
เกี่ยวกับขอความในวรรค G และ H ของบทบัญญัติที่ 4 
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วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

ของรางขอบทวา  เปนการเปดให FAO เขาแทรกแซงใน
เรื่องของ CITES    บางประเทศคัดคานอยางมากกับการ
ทําบันทึกความรวมมือ (MoC) ในลักษณะทั่วไปกับ 

FAO  (ควรทําบันทึกความรวมมือเฉพาะกับแผนกตางๆ 

ของ FAO เทานั้น) ดังนั้นเลขาธิการ CITES จะตอง
เจรจากับ FAO ตอไป เพื่อหาคําที่ตกลงกันได 

 กรอบระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน (Time bound listing) 

 การประชุมคณะกรรมการบริหาร (Standing 

Committee : SC) ครั้งที่ 61 เมื่อเดือนสิงหาคม 2554   

เลขาธิการ  CITES ไดนํ า เสนอเอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริหาร (SC)  ครั้งที่ 61  ฉบับที่ 53 (SC61 Doc. 

53) ซึ่งกลาวถึงผลการหารือในที่ประชุม CoP 15 เมื่อป 
2553 เกี่ยวกับความยุงยากที่ประสบในการนําชนิดพันธุ
ตางๆ มาลดหรือยกออกจากบัญชี CITES   (down-listing or 

removing)   สํานักเลขาธิการ CITES สนับสนุนใหภาคี
เปดการหารือในประเด็นนี้ และเชิญคณะกรรมการ
บริหาร (SC) เขารวมพิจารณาวาตองการริเริ่มจัดทํา
นโยบายเกี่ยวกับมาตรการที่สามารถเขาถึงสมาชิกเพื่อ
เพิ่มองคประกอบที่สมบูรณใหกับ CITES ดวยเกณฑ
การบริหารจัดการอื่นๆ  รวมทั้ งใชประโยชนจาก 

ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการขึ้นบัญชี และจัดตั้ง
คณะทํางานเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้หรือไม   และ
รายงานผลในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (SC) 
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วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

ครั้งที่ 62    FAO ไดใหการสนับสนุนเลขาธิการของ 

CITES ในการริเริ่มดําเนินการดังกลาว แตมีภาคี CITES 

เพียง 1 ประเทศเทานั้นที่ใหการสนับสนุนขอเสนอนี้  
สวนภาคีอื่นทั้ งหมดไดคัดคานการหารือเกี่ ยวกับ
ทางเลือกดังกลาวทั้งหมด และใหขอสังเกตวา ควรจะ
สรางความเขมงวดในการทบทวนการขึ้นบัญชีภายใต 
CITES แทนที่จะทบทวนชนิดสัตวที่ขึ้นบัญชี CITES 

เปนระยะๆ ซึ่งเรื่องนี้ยังคงอยูในขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหาร (SC) 

การใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีชนิดพันธุตาง  ๆ

ฉลาม 

 เมื่อป 2554 FAO ไดรายงานการปรับปรุงการ
ดําเนินการประเมินตามแผนปฏิบัติการระหวางประเทศ 

(International Plan of Action : IPOA) เรื่องฉลาม
http://www.fao.org/docrep/meeting/021/k9050E.pdf) โดยเปน
ที่ยอมรับถึงความลาชาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การระหวางประเทศ (International Plan of Action : 

IPOA) เรื่องฉลามของประเทศสมาชิก FAO และไดรับ
การวิจารณที่รุนแรงจากองคกรที่มิใชภาครัฐ( NGOs) 

และภาคีของ  FAO ซึ่ งมีบทบาทในการสนับสนุน
มาตรการบริหารจัดการการทําประมงฉลามระหวาง
ประเทศ    ประเด็นนี้ไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นจาก 

CITES เกี่ยวกับการอนุรักษชนิดพันธุฉลามที่ไดรับ



- 88 - 

วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

ผลกระทบจากการคาระหวางประเทศ 

 FAO รวมกับ CITES จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการทบทวนการใชและประสิทธิภาพของมาตรการ
ที่เปนกฎระเบียบระหวางประเทศสําหรับการอนุรักษ
และการใชปลาจําพวกกระดูกออนอยางมีประสิทธิภาพ 

(Review the application and effectiveness of 

international regulatory measures for the conservation 

and sustainable use of elasmobranchs) ณ เมือง 

Genazzano ประเทศอิตาลี เมื่อเดือนกรกฎาคม  2553การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู เ ชี่ยวชาญจากหลาย
ภูมิภาคที่แตกตางกันและหลากหลายสาขา รวมถึงการ
ประเมินทางวิทยาศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากร
สัตวน้ํา อุตสาหกรรมประมง การคาสัตวน้ํา การติดตาม
และการควบคุม และการจัดการโดยรัฐบาล และไดมี
การอธิบายถึงกฎระเบียบดานการประมงและการคา
ตางๆ  และไดมีการหารือถึงประสิทธิภาพของการ
ดํา เนินการตามกฎระเบียบดังกลาวและการฟนฟู
ทรัพยากร รวมทั้งผลกระทบตอการทําประมง วิถีชีวิต 

ความมั่นคงทางอาหาร การตลาดและการคา และการ
จัดการโดยรัฐบาล ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการที่สําคัญ
จะนําไปสรุปเปนตารางการหารือถึงผลกระทบของ
มาตรการที่แตกตางกันในสาขาตางๆ โดยรวบรวมไวใน
รายงานเพื่อชวยผูบริหารจัดการทรัพยากรในการ
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เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

ตัดสินใจ เกี่ ยว กับกฎระ เบี ยบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่เหมาะสมสําหรับการอนุรักษและการใช
ทรัพยากรฉลามอยางยั่งยืน โดยสามารถเขาถึงรายงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการไดที่เว็บไซตของ FAO และ
จัดทําเปนเอกสารในการประชุม COFI : FT   

 เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 FAO ไดเขารวมการ
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ทํ า ง า น เ กี่ ย ว กั บ ฉ ล า ม ภ า ย ใ ต
คณะกรรมาธิการดานสัตว (AC) ของ FAO คณะทํางาน
ไดพิจารณารายงานของแตละประเทศ  และพัฒนา
แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ระหวางประเทศ (IPOA) เรื่องฉลาม และไดขอให FAO 

ประสานกับสํานักเลขาธิการ CITES เกี่ยวกับแบบสอบถามที่
จะสงใหกับประเทศหลักที่ทําประมงฉลาม ดังรายงานของ
คณ ะ ทํ า ง า น http://www.cites.org/eng/com/ac/25/wg/E25-

WG06.pdf

 การประชุมคณะอนุกรรมการดานการคาสัตว
น้ํา (COFI : FT) สมัยที่ 12 คณะอนุกรรมการฯ ได
เรียกรองให FAO รวบรวมกฎระเบียบและกิจกรรมของ
รัฐตางๆ และขององคการบริหารจัดการประมงในระดับ
ภูมิภาค (RFMOs) เกี่ยวกับการอนุรักษฉลามอยางอิสระ
นั้น ไดระบุไวในแผนปฏิบัติการระดับชาติ (National 

Plan of Action : NPOA)หรือไม    และในการประชุม
คณะกรรมการดานการประมง (Committee of Fisheries) 

http://www.cites.org/eng/com/ac/25/wg/E25-WG06.pdf
http://www.cites.org/eng/com/ac/25/wg/E25-WG06.pdf
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สมัยที่ 29 ป 2554 ไดมีการเรียกรองอีกFAO กําลัง
ทบทวนผลการปฏิบั ติตามแผนปฏิบั ติการระหวาง
ประเทศ (International Plan of Action : IPOA) ในการ
อนุรักษและบริหารจัดการฉลาม ซึ่งไดรับการรับรอง
ภายใต จรรยาบรรณในการทํ าการประมงอย า ง
รับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Fisheries 

: CCRF) และจะนําเสนอในที่ประชุม COFI ครั้งตอไป
ในป 2555  

 ปลิงทะเล (sea cucumbers) 

 CITES ไดพิจารณาการคาปลิงทะเล (bêche-

de-mer) ระหวางประเทศ เปนประเด็นการอนุรักษที่
สําคัญ เนื่องจากไมมีมาตรการบริหารจัดการปลิงทะเล
ทั่วโลกโดยเฉพาะ ปจจุบันเอกวาดอรเปนเพียงประเทศ
เดียวที่ขึ้นบัญชีปลิงทะเล (Isostichopus fuscus) ในบัญชี 

3 (AppendixIII) ของ CITES เปนการพยายามควบคุม
การทําประมงปลิงทะเลมากเกินไป (overfishing) ซึ่ง
เปนผลมาจากการคาปลิงทะเลผิดกฎหมายระหวาง
ประเทศ 

 เมื่อป 2553 FAO ไดเผยแพรเอกสารวิชาการ 

(technical paper) เรื่องการบริหารจัดการการทําประมง
ปลิงทะเลโดยอาศัยหลักการของระบบนิเวศ (Managing sea 

cucumber fisheries with an ecosystem approach)ใน 

http://www.fao.org/docrep/012/i1384e00.htm ซึ่ งแสดงถึ ง
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วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

กรอบการทํางานอยางมีเหตุผลเพื่อชวยผูบริหารดาน
ประมงในการเลือกมาตรการดานกฎระเบียบและการ
ดําเนินการบริหารจัดการที่ เหมาะสม  และอธิบาย
รายละเอียดการใช ขอจํากัด และวิธีการที่จะนําไปปฏิบัติ   

นอกจากนี้ เมื่อป 2554 FAO ไดเผยแพรหนังสือเรื่องการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการของระบบนิเวศ
ในการบริหารจัดการการทําประมงปลิงทะเล (Putting 

into practice an ecosystem approach to managing sea 

cucumber fisheries) ซึ่งเปนเอกสารวิชาการแบบงาย 

 FAO ไดจัดทําคูมือชนิดของปลิงทะเลที่มี
ความสําคัญในเชิงพาณิชยของโลก  (Commercially 

important sea cucumbers of the world) โดยมีขอมูล
ตัวอยางของปลิงทะเลทั้งสด (มีชีวิต) และแปรรูป เพื่อ
สนับสนุนการระบุชนิดของปลิงทะเลในภาคสนามและ
เปนผลิตภัณฑเพื่อการคา 
 คูมือเปนเครื่องมือที่ เปนประโยชนตอการ
ทํางานเพื่อชวยเหลือหนวยงานดานประมงโดยเฉพาะ
ประเทศที่มีรายไดนอยในการกําหนดและปฏิบัติตาม
แผนการบริหารจัดการแบบใหมเพื่อรักษาและฟนฟู
ทรัพยากรปลิงทะเล  ดวยวัตถุประสงคดังกลาว FAO ได
สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค
ของประเทศในแปซิฟก ซึ่งจัดที่เมือง Nadi ประเทศฟจิ 
ระหวางวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2554  โดยมุงชวย
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วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

ผูจัดการการเดินเรือเกี่ยวกับมาตรการดานกฎระเบียบที่มี
ศักยภาพตางๆ  และการดํา เนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรตางๆ เพื่อนิเวศวิทยาอยางยั่งยืน และเปนที่
ยอมรับของสังคม 

 ปลานกขุนทองหัวโหนก (humphead wrasse)

 ตั้งแตปลานกขุนทองหัวโหนก  (Cheilinus 

undulatus) หรือ Napoleon ไดขึ้นบัญชี 2 (Appendix II) 

ของ CITES เมื่อป 2547   FAO ไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
กับการพัฒนาวิธีการและแนวทางการปฏิบัติสําหรับการ
ประเมินและบริหารจัดการชนิดพันธุเหลานี้   ในป 2553 

FAO ไดเผยแพรหนังสือเวียน 2 ฉบับคือ (1) การติดตาม
และบริหารจัดการปลานกขุนทองหัวโหนก (Cheilinus 

undulates) เพื่อหารือองคประกอบที่สําคัญของระบบ
บริหารจัดการปลานกขุนทองหัวโหนก  พิจารณา
วัตถุประสงคของการบริหารจัดการทรัพยากร  มาตรการ
บริหารจัดการ   การบังคับใช  การติดตามและการ
ประเมินทรัพยากร (2) การประเมินความเหมาะสมของ
แนวหินที่เปนแหลงที่อยูอาศัยของปลานกขุนทองหัว
โหนก (Cheilinus undulatus) โดยใชเครื่องตรวจ
ทางไกลประเมินผลการใชภาพถายดาวเทียมเพื่อจัดทํา
แผนที่แนวหินในบริเวณน้ําตื้นและแหลงที่อยูอาศัยของ
ปลานกขุนทองหัวโหนก 

 ปลาสเตอรเจียน (sturgeons)
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วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

 FAO ไดเขารวมการประชุม Regional 

Fisheries Meeting of the CaspEco Project และไดสง
แถลงการณซึ่งเนนถึงความจําเปนของการรวมมือในการ
บริหารจัดการประมงในระดับภูมิภาคอยางเปดเผยและ
โปรงใส  การดําเนินการโดยอาศัยหลักการของระบบ
นิเวศในการบริหารจัดการทรัพยากรในทะเลแคสเปยน   

ประเทศตางๆ ไดรับคําเตือนเกี่ยวกับขอผูกพันที่จัดทํา
ขึ้นในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการของ FAO ณ ประเทศตุรกี 
เมื่อป 2552 เพื่อเริ่มพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติและ
ระดับภูมิภาคในการตอตานการทําการประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (illegal, 

unreported and unregulated fishing : IUU fishing) 

 มาน้ํา (sea horses)  

 หนังสือเวียนดานการประมงของ FAO ฉบับที่ 
1058 เรื่อง กรณีศึกษาผลกระทบของการขึ้นบัญชีมาน้ํา
ของ CITES เกี่ยวกับสถานะของมาน้ําและความเปนอยู
ของมนุษยในประเทศฟลิปปนส (A Case-study of the 

Impacts of the CITES Listing of  Sea Horses on the 

Status of the Species and on Human Well-being in the 

Philippines)  ไ ด รั บ ก า ร เ ผ ย แ พ ร เ มื่ อ ป  2554 

(http://www.fao.org/docrep/013/i2003e/i2003e00.pdp) 

ผลการศึกษาระบุถึงนัยยะดานกฎหมาย  เศรษฐกิจ-

สังคม ตอการขึ้นบัญชีมาน้ํา (Hippocampus spp.) ใน
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วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

บัญชี 2 ของ CITES ในประเทศฟลิปปนส เมื่อป 2545

จากผลการวิ เคราะห  ได เสนอ  การพัฒนาวิธีการ
ประเมินผลกระทบอยางสมดุลในการขึ้นบัญชีมาน้ําไม
ควรพิจารณาเฉพาะผลกระทบดานนิ เวศวิทยาตอ
สิ่งมีชีวิตเทานั้น แตควรพิจารณานัยยะดานนโยบาย 

กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ซึ่งจะทํา
ใหเกิดความเขาใจและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ   

คณะผูเชี่ยวชาญที่ปรึกษา(Expert Advisory Panel )ของ FAO 

เรื่องการประเมินขอเสนอแกไขบัญชี 1 และ 2 ของ CITES 

เกี่ยวกับชนิดพันธุสัตวน้ําที่นํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
 การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งลาสุดมี
ขอเสนอแนะวา หลักเกณฑทางวิชาการดานการคาและ
การบริหารจัดการควรไดรับการพิจารณาจากคณะ
ผูเชี่ยวชาญที่ปรึกษา (Expert Advisory Panel )ในการ
ประเมินขอเสนอในการขอขึ้นบัญชีชนิดพันธุสัตวน้ําที่
นํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชยของ CITES เพื่อให
สอดคลองกับเงื่อนไขที่นํามาอางอิง ซึ่งที่ประชุม COFI 

ไดใหการรับรองขอเสนอดังกลาวเมื่อป 2554 และ
พยายามตอบสนองตอการตัดสินใจเรื่องนี้และสรางความ
เขมแข็งในการพิจารณากําหนดเกณฑตางๆ ในการประชุม 

Expert Advisory Panel ครั้งตอไปชวงปลายป 2555 

กิจกรรมของ FAO ในอนาคต 

 FAO พยายามรวมมือกับ CITES อยางตอเนื่อง
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เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

เพื่อใหความชวยเหลือแกภาคี CITES ในการพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชหลักเกณฑของ CITES 

สําหรับชนิดพันธุสัตวน้ําที่นํามาใชประโยชนในเชิง
พาณิชย โดยเฉพาะหลักเกณฑในขอ B และบทนํา ใน 

ภาคผนวก2ของมติที่ประชุม 9.24 (Rev. CoP 15) 

นอกจากนี้ FAO จะเขารวมในคณะทํางานของคณะ
กรรมการบริหาร (SC) เกี่ยวกับ Introduction from the 

Sea เพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกในการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุม 14.6 (Rev. CoP 15) 

 FAO มีขอผูกพันในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการระหวางประเทศ (IPOA) เรื่องฉลามให
เขมแข็ง โดยใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิก 

CITES ในการพัฒนาและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติเพื่อการอนุรักษและบริหารจัดการฉลาม FAO 

จะประสานกับสํานักงานเลขาธิการ CITES, UNEP และ 

Convention of Migratory Species (CMS) อยางตอเนื่อง ใน
ประเด็นที่มีความสนใจรวมกันเกี่ยวกับการอนุรักษฉลาม 

 FAO กําลังดําเนินการเกี่ยวกับประเด็นการ
บังคับใชและการจําแนกชนิดพันธุเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้น
บัญชีชนิดพันธุที่มีลักษณะคลายกันโดยไมจําเปน และ
เพื่อใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติการแยกบัญชีชนิดพันธุ 
 FAO จะทบทวนภายในเกี่ยวกับสถานะของ
ทรัพยากรและการใชประโยชนจากชนิดพันธุสัตวน้ําที่
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นํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชยซึ่งถูกนํามาขึ้นบัญชี CITES  

 FAO จะใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิก
และภูมิภาคต างๆ  อย างตอ เนื่ องดวย วิธีการและ
ทรัพยากรที่มี  เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของ CITES สําหรับทรัพยากรสัตวน้ําที่
นํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

10. การติดตามการดําเนินการตามมาตรา 
11 ของจรรยาบรรณในการทําการ
ประมงอยางรับผิดชอบ (Code of 

Conduct for Responsible Fisheries 

:CCRF) 

 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการดานการคาสัตวน้ํา 
(Sub-Committee on Fish Trade : COFI : FT) สมัยที่ 12  

เห็นชอบใหมีการติดตามการดําเนินการตามมาตรา 11 

วาดวยแนวทางการปฏิบัติหลังการจับและการคา (Post-

harvest Practices and Trade) ภายใตจรรยาบรรณในการ
ทําการประมงอยางรับผิดชอบ และเห็นวาควรใหมีการ
ตอบแบบสอบถามเฉพาะเรื่องการคาทุก 2 ป สลับกับ
การตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามการดําเนินการตาม
จรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ 

แบบสอบถาม 

 ขอมูลในเอกสารไดตรวจและวิเคราะหจาก
แบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองที่ไดสงใหสมาชิกของ 

FAO  โดยไดรับคําตอบจากสมาชิก 15 ประเทศ และ 1 

องคกร (สหภาพยุโรป หรือ EU 27 ประเทศ) อัตราการ
ตอบแบบสอบถามดังกลาวที่รวมสมาชิกสหภาพยุโรป 

27 ประเทศ คิดเปนรอยละ 22 ของสมาชิก FAO  

 

1. พิจารณาหาแนวทางการดําเนินการตาม
มาตรการที่ 11 ของจรรยาบรรณในการทํา
การประมงอย างรับผิดชอบไดแกการ
ดําเนินการหลังการจับและการคา 
2. การดําเนินการขั้นต่ําไดแก 

- การประเมินและการลดความสูญเสีย
หลังการจับสัตวน้ํา 

- การตีราคาและติดตามผลกระทบ
การค าสั ตวน้ํ า และผลิต ภัณฑ (นํ า เข า -

สงออก) ดานความมั่นคงทางอาหาร 

3.  สําหรับประเด็นกฎระเบียบ IUU และ 

การตรวจสอบยอนกลับถือเปนประเด็นใหม 
4.  พิจารณาหาแนวทางในการเพิ่มอัตราการ
ตอบแบบสอบถาม 

10.1  ประเทศสมาชิกใหขอสังเกตวา ผลการ
ตอบแบบสอบถามแสดงให เห็นว าการ
ดําเนินการโดยรัฐตามมาตรการที่กําหนดเพื่อ
ลดความสูญเสียหลังการจับ รวมทั้ งการ
ประเมินและการติดตามผลกระทบจากการคา
สัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําในเรื่องความ
มั่นคงทางอาหารยังอยูในระดับต่ํา ประเทศ
สมาชิกไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับความกังวลที่
เกิดขึ้นในการดําเนินการตามกฎระเบียบ IUU 

และขอกําหนดเรื่องการตรวจสอบยอนกลับ 

ซึ่งเปนประเด็นใหมที่เกิดขึ้น 

10.2 ประเทศสมาชิกไดแสดงความกังวล
เกี่ยวกับอัตราการตอบแบบสอบถามที่อยูใน
ระดับต่ํา  และเตือนวาเปนเรื่องยากที่จะ
ประเมินระดับการดําเนินการในปจจุบันตาม 

Code เ นื่ อ ง จ า ก ข อ จํ า กั ด ข อ ง จํ า น วน
แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน 
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 มาตรา 11 ของจรรยาบรรณในการทําการ
ประมงอยางรับผิดชอบประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1) 

การใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ําอยางรับผิดชอบ 2) 

การคาสัตวน้ําระหวางประเทศอยางรับผิดชอบ และ 3) 

กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการคาสัตวน้ํา    คําถาม 

3 ขอแรกของแบบสอบถามไดขอใหสมาชิกรายงาน
ขอบเขตของการดําเนินมาตรการที่เกี่ยวกับองคประกอบ
ทั้ง 3 สวน   โดยคําตอบจะเรียงลําดับจาก 1 (ไมได
ดําเนินการ หรือเพิ่งเริ่มดําเนินการ) จนถึง 5 (ดําเนินการ
เกือบทั้งหมดแลว หรือดําเนินการเสร็จสิ้นแลว)  สวน
คําถามอีก  6 ขอตอไปเปนคําถามปลายเปดเพื่อให
สมาชิกระบุประเด็นที่ เกิดขึ้นและความทาทายใน
ปจจุบันเกี่ยวกับระบบการรับรองความปลอดภัยและ
คุณภาพ การดําเนินการหลังการจับ  การคาสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําระหวางประเทศ รวมถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบ    สวนตอมาเปนการวิเคราะหผลที่ไดรับจาก
แบบสอบถาม  โดยมีขอสังเกตวาจํานวนการตอบ
แบบสอบถามโดยเปรียบเทียบคอนขางต่ํา จึงไมสามารถ
จําแนกเปนภูมิภาคได  แตก็ไดมีการจําแนกสมาชิก
ออกเปนกลุม G77 และกลุม OECD     

การใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําอยางรับผิดชอบ 

 ในสวนนี้มี 2 องคประกอบยอยในการติดตาม
คือ 1) การดําเนินมาตรการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ

10.3 ประเทศสมาชิกไดเสนอมาตรการจํานวน
มากให FAO ไปดําเนินการ เพื่อทําใหอัตราการ
ตอบแบบสอบถามมีมากขึ้นในครั้งตอไป 
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คุณภาพของสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา และ 2) การ
ดําเนินมาตรการภายหลังการจับ  

1. ขอบเขตการดําเนินมาตรการดานความปลอดภัยและ
คุณภาพของสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สมาชิกได
รายงานวามีการดําเนินการที่สอดคลองกับมาตรการดาน
ความปลอดภัยและคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตว
น้ําในระดับสูงโดยเฉพาะประเทศสมาชิก OECD   สวน
การตอบแบบสอบถามของสมาชิกกลุม G77 พบวา การ
ดําเนินการที่สอดคลองกับมาตรการดานความปลอดภัย
และคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําอยูในระดับต่ํา
กวา    ในดานสิ่งแวดลอมและ/หรือแผนการติดตาม
ตรวจสอบสารตกคางในระดับประเทศ    ระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพโดยการวิเคราะหอันตรายและจุด
วิกฤตที่ตองควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis 

and Critical Control Point : HACCP) การกําหนด การ
ติดตาม และการบังคับใชมาตรฐานความปลอดภัยและ
คุณภาพผลิตภัณฑของตลาดภายในประเทศ   การปรับ
มาตรฐานแหงชาติใหสอดคลองกับมาตรฐานอาหาร
ระหวางประเทศ (Codex Alimentarius standards) 

รวมทั้งการเขารวมโครงการมาตรฐานอาหารระหวาง
ประเทศ (Codex Alimentarius) และองคการมาตรฐาน
ระหวางประเทศอื่นๆ    ที่นาสนใจคือ สมาชิกกลุม G77 

รายงานวา การดําเนินการรับรองและบังคับใชกฎหมาย
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เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและคุณภาพจะสูงกวาการ
กําหนดและการใชนโยบายวาดวยระบบการรับรอง
ความปลอดภัยและคุณภาพแหงชาติเล็กนอย ซึ่งอาจ
แสดงวา  กฎหมายที่ ใชอยูถูกมองวามีความสําคัญ
มากกวาการพัฒนานโยบายระดับชาติ 

2. ขอบเขตของมาตรการที่ใชดําเนินการหลังการจับ
 เชนเดียวกับกรณีกอนหนานี้ การรายงานระดับการ
ดําเนินมาตรการหลังการจับของสมาชิก OECD สูงกวาสมาชิก
กลุม G77   ระดับการดําเนินมาตรการหลังการจับทั้งหมดยังต่ํา
กวาการดําเนินมาตรการดานความปลอดภัยและคุณภาพสัตว
น้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา      สวนสมาชิกกลุม G77 รายงานวา 
กลุมฯ ไดดําเนินมาตรการประเมินและลดความสูญเสียหลัง
การจับบางแลว แตยังไมเพียงพอ  

การคาสัตวน้ําระหวางประเทศอยางรับผิดชอบ 

 กลุม OECD รายงานระดับการดําเนิน
มาตรการดานการคาระหวางประเทศมากกวาเมื่อเทียบ
กับสมาชิกกลุม G77   แตทั้ง 2 กลุมรายงานวา มีการ
ดําเนินการในระดับต่ําในเรื่องการประเมินและติดตาม
ผลกระทบของการคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา (การ
นําเขาและสงออก) เกี่ยวกับความมั่นคงทางดานอาหาร
และรายได   และมาตรการที่ใชในการตรวจสอบสัตวน้ํา
และผลิตภัณฑสัตวน้ําที่มาจากการทําการประมงและ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืน   
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กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการคาสัตวน้ํา
 ในสวนนี้สมาชิกมีการดําเนินการมากที่สุด 

และมีขอบกพรองในกลุม G77เพียงประเด็นการแจงการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายการคาและกฎระเบียบเมื่อปรับใช
กับองคการการคาโลก (World Trade Organization : 

WTO) ประเทศที่สนใจ และองคการระหวางประเทศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ประเด็นที่เกิดขึ้นใหมจากการดําเนินการตามมาตรา 11 

ของจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ  

 คําถาม 3 ขอแรกในสวนนี้ (ขอกําหนดฉลาก
สิ่งแวดลอมและการรับรอง   กฎระเบียบวาดวยการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม  

และขอกําหนดเรื่องการตรวจสอบยอนกลับ) ตองการ
คําตอบวา ใช หรือ ไมใช    สวนที่ เหลือเปนคําถาม
ปลายเปดที่ไม เขมงวดกับการตอบของสมาชิก  ซึ่ง
สามารถสรุปคําตอบในแตละคําถามไดดังนี้ 
 1. ขอกําหนดฉลากสิ่งแวดลอมและการรับรอง 

(ecolabels and certification requirements)  

สมาชิกร อยละ  7 7  รายงานว า  ขอ กํ าหนดฉลาก
สิ่งแวดลอมและการรับรองเปนประเด็นที่เกิดขึ้นใหม 
 2. กฎระเบียบวาดวยการทําประมงผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU regulations) 

สมาชิกรอยละ 92 รายงานวา เปนประเด็นที่เกิดขึ้นใหม 
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 3. ขอกําหนดเรื่องการตรวจสอบยอนกลับ 

(traceability requirements)  สมาชิกรอยละ 92 รายงาน
วา เปนประเด็นที่เกิดขึ้นใหม 
 4. เรื่องอื่นๆ (other) ผูตอบแบบสอบถามได
รายงานประเด็นอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใหม ซึ่งรวมถึงความ
ตองการที่จะคํานวณผลกระทบตอการผลิตสัตวน้ําและ
อาหารทะเลจากผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ (climate 

impact) เชน คารบอนฟุตพริ้นท (carbon footprint) 

ความทาทายในปจจุบันเกี่ยวกับระบบการรับรอง
คุณภาพและความปลอดภัย 

 สมาชิกได ตั้ งขอสั ง เกตถึงตนทุนในการ
ดําเนินการใหสอดคลองกับขอกําหนดใหมในการ
รับรองความปลอดภัยและคุณภาพ ซึ่งเนนความตองการ
ใหมีการรับรองการประเมินผลกระทบกอนที่จะนํามาใช   
วิวัฒนาการของขอกําหนดดานกฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยอาหารระหวางประเทศมีนัยยะทางการเงินที่
ตองใชในการตรวจสอบ ติดตาม และเฝาระวัง รวมทั้ง
กําหนดใหมีการฝกอบรมผูตรวจสอบอยางตอเนื่อง   

และมีขอกังวลเกี่ยวกับระบบการรับรองอาหารของ
หุนสวนทางการคาระหวางประเทศที่ไมเทาเทียมกัน 

 ไดเนนถึงความทาทายในการดําเนินการตาม
ระบบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสําหรับตลาด
ภายในประเทศ     ตนทุนที่สูงขึ้นในการผลิตสินคา
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คุณภาพดีอาจจะทําใหไมสามารถเขาถึงกลุมตลาดได
เนื่องจากอํานาจซื้อมีจํากัด   และมีขอสังเกตวาการ
ดําเนินการตามระบบรับรองความปลอดภัยและคุณภาพ
ในภาคประมงขนาดเล็กเปนความทาทาย 

ความทาทายปจจุบันในภาคหลังการจับ (post-harvest sector) 

 ความทาทายสําหรับสมาชิกในการดําเนินการ
หลังการจับที่สําคัญคือ การเพิ่มมูลคาโดยการพัฒนาการ
ใชประโยชนจากสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา  รวมทั้ง
การดําเนินมาตรการเพื่อลดความสูญเสียหลังการจับ  

และเพิ่มการผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่ม ตัวอยางมาตรการ
ลดความสูญเสียหลังการจับรวมถึงการปรับปรุงสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการแปรรูป การปรับปรุงคุณภาพ
น้ํา และการสรางเครือขายการขนสง ซึ่งเปนความทาทาย
สําหรับการทําประมงขนาดเล็ก 

ความทาทายปจจุบันเกี่ยวกับการคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
สัตวน้ําระหวางประเทศ 

  สมาชิกหลายรายแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
อุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี (non-tariff barriers) ที่
เพิ่มขึ้น  รวมถึงมาตรการที่ไมสอดคลองกับหลักการที่
ระบุไวในความตกลงวาดวยการใชบังคับมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) ภายใต
องคการการคาโลก  รวมถึงการใชมาตรฐานความ
ปลอดภัยดานอาหารที่ไมเปนไปตามโครงการมาตรฐาน
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อาหารระหวางประเทศ (Codex Alimentarius) หรือ
ไมไดอยูบนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยง    มีการอาง
ถึงการดําเนินการตามโครงการรับรองการจับสัตวน้ําซึ่ง
เปนความทาทายในหลายประเทศ และมีขอสังเกตวายัง
ไมมีการประสานขอกําหนดเรื่องการรับรองและเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ 

ความทายทายปจจุบันเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ 

 สมาชิ กต องการใหมี ก ารกํ าหนดกรอบ
กฎหมายที่งาย และมีขอกังวลเกี่ยวกับการทับซอนและ
การซ้ําซอนของอํานาจอธิปไตย (jurisdictional overlap 

and duplication) ในกฎหมายบางประเภท และระหวาง
อํานาจอธิปไตย  รวมทั้งการบังคับใชมาตรการทาง
การตลาดเพียงฝายเดียว   

ประเด็นอื่นๆ 

 สมาชิกบางประเทศสังเกตวา ขอกําหนดใน
การเขาถึงตลาดจะกําหนดโดยประเทศพัฒนาแลวที่เปนผู
นําเขา ขณะที่ประเทศผูผลิตโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนายัง
ขาดความสามารถในการปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว 

สรุป 

 มาตรา 11 ของจรรยาบรรณในการทําการ
ประมงอยางรับผิดชอบประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1) 

การใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําอยางรับผิดชอบ 
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2) การคาระหวางประเทศอยางรับผิดชอบ และ 3) 

กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการคาสัตวน้ํา   สมาชิก
ไดรายงานวา มีการดําเนินมาตรการเกี่ยวกับการรับรอง
ความปลอดภั ยและคุณภาพภายใตหั วขอการใช
ประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําอยางรับผิดชอบใน
ระดับสูงสุด สําหรับกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การคาสัตวน้ํามีการดําเนินการในระดับสูง   สวนคําถาม
เรื่องมาตรการตางๆ  ที่ดําเนินการหลังการจับมีการ
ดําเนินการในระดับต่ําสุด   และมีการพูดโดยทั่วไปวา 
การดําเนินการตามมาตรการบังคับอยูในระดับที่สูงขึ้น 

แตการดําเนินการตามมาตรการสมัครใจอยูในระดับที่
ลดลง (การลดความสูญเสียหลังการจับ และการสงเสริม
การเพิ่มมูลคาสินคา) 
 สมาชิกจํานวนมากระบุวา กฎระเบียบเรื่องการ
ทําประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไรการ
ควบคุม (IUU) และขอกําหนดการตรวจสอบยอนกลับ 

(traceability ) เปนประเด็นที่เกิดขึ้นใหมในการ
ดําเนินการตามมาตรา 11 ของจรรยาบรรณในการทําการ
ประมงอยางรับผิดชอบ   มีสมาชิกจํานวนไมมากที่ระบุ
วา ฉลากสิ่งแวดลอม (ecolabels) และขอกําหนดเรื่อง
การรับรอง (certification requirements) เปนประเด็น
ใหม   สมาชิกมีความกังวลมากในขอกําหนดเรื่อง IUU 

และการตรวจสอบยอนกลับ อาจเนื่องมาจากขอเท็จจริง



- 105 - 

วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

ที่วา การเขาถึงตลาดนั้นกําหนดใหเปนมาตรการบังคับ 

สวนการติดฉลากสิ่งแวดลอมถือเปนมาตรการสมัครใจ 

 สมาชิกทั้งในกลุม G77 และกลุม OECD 

รายงานวา การดําเนินมาตรการตรวจสอบสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําวามาจากแหลงที่ทําประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ยั่งยืน อยูในระดับต่ํา 

 การดําเนินการตามขอกําหนดในมาตรา 11 ที่
อยูในระดับต่ํานั้น   มีขอสังเกตวาสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
สัตวน้ําที่ เขาสูตลาดภายในประเทศ  เนื่องจากไมเปนที่
ยอมรับของตลาดระหวางประเทศ 

 

11. คณะอนุกรรมการดานการคาสัตว
น้ําภายใตองคกรการคาระหวาง
ประเทศในฐานะคณะทํางาน
กองทุนรวมเพื่อสินคาโภคภัณฑ
ระหวางประเทศ (COFI Sub-

Committee on Fish Trade as 

International Commodity Body 

for the Common Fund for 

Commodities : CFC) 

 

กองทุนรวมเพื่อสินคาโภคภัณฑ (Common Fund for 

Commodities : CFC) ไดแตงตั้งใหคณะอนุกรรมการดาน
การคาสัตวน้ําเปนคณะดําเนินงานสินคาโภคภัณฑ
ระหวางประเทศ (International Commodity Body : ICB) 

สําหรับสินคาสัตวน้ํา โดยคณะอนุกรรมการฯ จะเปน
หนวยงานกํากับดูแล (Supervisory Body : SB) โครงการ
ที่ไดรับอนุมัติจากกองทุนรวมเพื่อสินคาโภคภัณฑ 
(CFC)       สําหรับโครงการใหมที่จะขออนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการดานการคาฯ เพื่อเสนอขอใชเงินจาก
กองทุนรวมเพื่อสินคาโภคภัณฑ และรายงานความ
คืบหนาของโครงการตอเนื่อง 

ขอเสนอโครงการใหม 

โครงการที่เสนอขอใชเงินกองทุน CFC 

1.  Diversification  and Marketing of 

Marine Aquacultured Cobia and Other 

Marine Fin Fish Culture in India, 

Indonesia, Maldives, Malaysia, Sri Lanka 

and Thailand : INFOFISH 

2. Improvement of Fish Processing and 

Marketing by Women from Fishing and  

Aquaculture Communities    in Latin America   

( Ecuador, Honduras and Nicaragua : 

CETMAR) 

3. Support to Women for Value-addition 

   11.1 คณะอนุกรรมการฯ ไดรับรองโครงการ
ใหม 3 โครงการที่ไดเสนอเพื่อพิจารณา 

   11.2 คณะอนุกรรมการฯ ไดเสนอแนะให
ขอเสนอโครงการควรเนนในระดับภูมิภาค
โดยใหเปนเครื่องมือในการบูรณาการใน
ระดั บ ภูมิ ภ าค  เ มื่ อประ เทศที่ เ ข า ร วม
ดําเนินการมีการทําประมงรวม เชน อัฟริกา 
อเมริกากลางและแปซิฟก (ACP) ที่แสดง
ความสนใจจะเขารวมโครงการในระดับ
ภูมิภาคในอนาคต 

    11.3 ฝายเลขานุการไดอธิบายถึงบทบาท
ของผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ เชน องคกร
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 ขอเสนอโครงการใหม 3 โครงการที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวย 

 1. โครงการความหลากหลายและการตลาด
ผลิตภัณฑปลาชอนทะเล (cobia) และการเพาะเลี้ยงปลา
ทะเลมีครีบอื่นๆ (other marine fin fish culture) ใน
อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส มาเลเซีย ศรีลังกา และไทย 

มูลค าของโครงการ  3 . 2 6 5  ล าน เหรี ยญสหรั ฐฯ 

หนวยงานที่รับผิดชอบบริหารโครงการคือ INFOFISH 

 2. โครงการชวยเหลือสตรีที่ทํางานในภาค
ประมงของเอกวาดอร นิการากัว และฮอนดูรัส มูลคา
ของโครงการ 2.17 ลานเหรียญสหรัฐฯ หนวยงานที่
รับผิดชอบบริหารโครงการคือ CETMAR 

 3. โครงการสนับสนุนสตรีใหประกอบธุรกิจ
การเพิ่มมูลคาสินคาประมงและการทําประมงขนาดเล็ก
ในโกตดิวัวรและโตโก มูลคาของโครงการ 3.1 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ หนวยงานที่รับผิดชอบบริหารโครงการ
คือ INFOPECHE 

สถานะของโครงการที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะอนุกรรมการดานการคาสัตวน้ําสมัยที่ 12 

 ขอเสนอโครงการที่ผานการอนุมั ติจากที่
ประชุมคณะอนุกรรมการดานการคาสัตวน้ําสมัยที่ 12 

เพื่อเสนอขอรับเงินจากกองทุนรวมเพื่อสินคาโภคภัณฑ 
ซึ่งไดจัดทําเปนโครงการที่สมบูรณแลว  2 โครงการ 

and Small-scale Fisheries Enterprise 

Development in Cote d’ivoire and Togo  : 

INFOPECHE 

รัฐบาลระหวางประเทศ   หนวยงานบริหาร 

และประเทศสมาชิก   เรื่ องนี้ ได เนนว า
จําเปนตองมีการหารือระหวาง FAO  หุนสวน
ที่รวมดําเนินการ และประเทศสมาชิกผูไดรับ
ประโยชน นอกจากนี้ยังตองการใหมีขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวของอยางเพียงพอและ เนนให
มีการวิเคราะหวัตถุประสงคโครงการที่เสนอ 

ฝายเลขาฯ จะตองจัดเตรียมขอสังเกตเกี่ยวกับ
แนวคิด (concept note) สําหรับการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ สมัยหนา เพื่อความ
กระจางในเรื่องนี้  

     11.4 ประเทศสมาชิกพอใจกับโครงการที่
ไดรับทุนจาก CFC ทั้งที่ดําเนินการเสร็จแลว
และกําลังดําเนินการ ซึ่งเปนประโยชนตอ
ประ เทศกํ า ลั งพัฒนา ในการส ง เ สริ ม
ผลิตภัณฑประมง   ตลาดผลิตภัณฑสัตวน้ํา
ทั้ ง ในประ เทศและระหว า งป ระ เทศ   

สหกรณประมง  รายไดและคุณภาพชีวิต 

      11.5 ประเทศสมาชิกไดแสดงความ
พอใจตอโครงการของ CFC หลายโครงการ
และโครงการที่เสนอซึ่งเนนเรื่องเพศโดย
เฉพาะที่ เกี่ยวกับหวงโซมูลคา    และได
แนะนําวา การเสนอโครงการในอนาคตควร
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และเปนโครงการเรงรัด (fast-track project) 2 โครงการ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขอเสนอโครงการลดความสูญเสียหลังการ
จับและความหลากหลายของตลาดสินคาสัตวน้ําจาก
ทะเลสาบมาลาวี (Lake Malawi) หรือทะเลสาบนยาซา 
(Lake Nyassa)จัดทํา เปนรูปโครงการที่สมบูรณแลว 

และอยูระหวางการทบทวน โดยคํานึงถึงขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการโครงการกองทุนรวมเพื่อสินคาโภค
ภัณฑ (CFC project committee) 

 2. ขอเสนอโครงการสงเสริมคุณภาพ สุขภาพ 

และระบบความปลอดภัยสําหรับการคาสินคาประมง
พื้นบาน  เปนโครงการเรงรัดที่กองทุนรวมเพื่อสินคา
โภคภัณฑยังไมยอมรับ 

 3. ขอเสนอโครงการพัฒนาการแปรรูปและ
การตลาดสัตวน้ํ า โดยสตรี จ ากชุมชนประมงใน
อารเจนตินา บราซิล โคลัมเบีย เอกวาดอร กัวเตมาลา 
ฮอนดูรัส เม็กซิโก นิการากัว และเปรู เปนโครงการ
เรงรัด ซึ่งคณะกรรมการโครงการกองทุนรวมเพื่อสินคา
โภคภัณฑพิจารณาวาเปนโครงการที่สําคัญ และใหนํา
กลับมาเสนอในรูปโครงการที่สมบูรณแลวอีกครั้ง   

 4. ในชวงที่จัดทําเอกสารฉบับนี้  ขอเสนอ
โครงการปรับปรุงการเขาถึงตลาดสําหรับอาหารทะเลที่
ไดจากการเพาะเลี้ยงในลาตินอเมริกา  ยังคงอยูใน

รวมการรณรงคการรับรู เ รื่ อง เพศดวย 

โดยเฉพาะประมงขนาดเล็ก   ประเทศสมาชิก
ไดเสนอวาการดําเนินโครงการที่จะเสนอใน
อนาคตควรรวมเงื่ อนไขการทํ างานให
สอดคลองกันดวย 
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ระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาของ
กองทุนรวมเพื่อสินคาโภคภัณฑ (CFC Consultative 

Committee)  โดยคาดว าจะมีการหารือกันในเดือน
มกราคม 2555 

โครงการตอเนื่อง 

 1. โครงการสงเสริมการแปรรูปและการตลาด
สินคาปลาน้ําจืดในบังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย และ
ศรีลังกา ภายใตความรับผิดชอบของ INFOFISH ซึ่ง
ไดรับการอนุมัติเมื่อป 2552 และเริ่มดําเนินโครงการเมื่อ
ตนป 2554 วัตถุประสงคหลักของโครงการคือ การ
สงเสริมการใชทรัพยากรน้ําจืดอยางยั่งยืนเพื่อปรับปรุง
สวัสดิการของประชากรโดยรวม และโดยเฉพาะชุมชน
บริเวณแหลงประมงน้ําจืดของประเทศตางๆ ทั้งในและ
นอกกลุมเปาหมาย โครงการนี้จะพัฒนาตลาดผลผลิต
ภายในประเทศและเนนการสงออกผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม
โดยผานกิจกรรมการแปรรูปและการตลาดที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมตามความเหมาะสม และมีเปาหมายที่จะทํา
ใหสินคาปลาน้ําจืดเขาสูตลาดที่สําคัญ หรือตลาดเกิด
ใหม รวมทั้งตลาดในภูมิภาค โดยยึดมาตรฐานคุณภาพ
และความปลอดภัยซึ่งเปนที่ยอมรับระหวางประเทศและ
ขอกําหนดเฉพาะของตลาด โครงการนี้จะทําใหการ
พัฒนาปลาน้ําจืดเติบโตของอยางยั่งยืนโดยกอใหเกิด
รายไดและการจางงาน 
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 2. โครงการความชวยเหลือดานวิชาการเพื่อ
ยกระดับการทําการประมงขนาดเล็กและการปรับตัวเขา
สูการคาระหวางประเทศ ภายใตความรับผิดชอบของ 

INFOSAMAK   เ ป น ก า ร ให ค ว า ม ช ว ย เ ห ลื อ แ ก
อุตสาหกรรมประมงขนาดเล็กในกรุงจิบูตี (Djibouti) 

โมร็อคโค และเยเมน  วัตถุประสงคหลักของโครงการ
คือ  การยกระดับการทําการประมงขนาดเล็ก  การ
สงเสริมการควบคุมคุณภาพ สรางความเขมแข็งใหกับ
การบริการตรวจสอบสินคาประมง   อบรมอาชีพประมง
เกี่ยวกับเทคนิคใหมๆ ในการเก็บรักษา  การแปรรูป 

การตลาด และการกระจายสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา พัฒนาตลาดสัตวน้ําภายในประเทศ และการ
เขาถึงตลาดสงออก   โครงการนี้ไดรับการอนุมัติเมื่อ
ปลายป 2550 และเริ่มดําเนินโครงการเมื่อเดือนมิถุนายน 

2551 ทุกประเทศที่ เขารวมไดมีการดําเนินการ  การ
ฝกอบรมดานสุขอนามัย ความปลอดภัยทางทะเล และ
การอนุรักษทรัพยากรทางทะเล   โครงการจะสิ้นสุดในตนป 
2556 

 3.  โครงการเพิ่มผลผลิตอาหารทะเลของ
ชาวอะเมซอนโบราณในตลาดโลก   ภายใตความ
รับผิดชอบของ  INFOPESCA  ไดรับการอนุมั ติจาก
กองทุนรวมเพื่อสินคาโภคภัณฑเมื่อป 2551 และเริ่ม
ดําเนินโครงการเมื่อเดือนกันยายน 2552  มีวัตถุประสงค
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วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

เพื่อพัฒนาหลักเกณฑการแปรรูป   การรับรองคุณภาพ 

การคาและการตลาดของผลิตภัณฑประมงของชาวอะเม
ซอนโบราณ   สัตวน้ําจืดจากภูมิภาคอะเมซอนไมไดมี
บทบาทสําคัญในตลาดระหวางประเทศ แตก็มีศักยภาพ
มากในการผลิตและการคาของโลก  โครงการนี้จะ
สนับสนุนตลาดในภูมิภาคและตลาดระหวางประเทศ
สําหรับปลาเนื้อขาว กางนอย   และเปนโอกาสในการ
ผลิตเนื้อปลาแบบฟลเลจากปลาเหลานี้ที่ เลี้ยงดวย
เทคโนโลยีที่มีอยูแลว โครงการนี้จะดําเนินการตอเนื่อง
ตลอดป 2555  

โครงการที่เสร็จสมบูรณแลว 

 1.  โครงการปรับปรุงการเขาสูตลาดของ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําอินทรียจากการเพาะเลี้ยงในเอเซีย 

ภายใตความรับผิดชอบของ INFOFISH  ซึ่งไดรับการ
อนุมัติจากกองทุนรวมเพื่อสินคาโภคภัณฑเมื่อป 2548 

ดํา เนินการเสร็จสมบูรณในป  2554 โครงการนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนามาตรฐานและการเขาถึงตลาด
ผลิตภัณฑสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงแบบอินทรียใน 3 

ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย และพมา โดยมีสัตวน้ําที่
สําคัญคือ กุงและปลานิล   กิจกรรมที่มีความสําคัญและ
ประสบความสําเร็จอีกอยางหนึ่งคือ การวิเคราะหตลาด
ผลิตภัณฑอินทรียที่ไดจากการเพาะเลี้ยง   และการจับคู
ระหวางผูซื้อ-ผูขายในการเขารวมงานแสดงสินคา
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ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

ระหวางประเทศ  และสงเสริมตลาดภายในประเทศ   

โครงการนี้ไดระบุวา มีตลาดผลิตภัณฑสัตวน้ําอินทรีย
ภายในประเทศที่สําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ให
ราคาสูงกวาตลาดสงออก โครงการนี้สนับสนุนใหมี
ความรวมมือกันในภูมิภาคเพื่อพัฒนามาตรฐานสินคา
อินทรียดวยการสรางผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานและการ
รับรองภายในทองถิ่น  

 2. โครงการใหความชวยเหลือแกชาวประมง
ขนาดเล็กในโมซัมบิกและแองโกลา  ภายใตความ
รับผิดชอบของ INFOSA  ซึ่งไดรับอนุมัติเมื่อป 2549 

ดําเนินการแลวเสร็จในป 2554  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ปรับปรุงภาพลักษณของการทําประมงขนาดเล็กใน
โมซัมบิกและแองโกลาเกี่ยวกับการคาสัตวน้ํา  โครงการ
นี้สงผลกระทบทางดานบวกตอการคาภายในภูมิภาค
และเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับตลาดนี้  โครงการ
ไดจัดพิมพเอกสารการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการจัดการสัตวน้ํา (fish handling) เปนภาษา
โปรตุเกส 

 3. โครงการรวบรวมและการขยายการผลิต
สัตวน้ํารายเล็กใหเขมแข็งเพื่อสงออกในอเมริกากลาง
แล ะแค ริ บ เ บี ย น  ภ า ย ใต ค ว า ม รั บ ผิ ด ชอบขอ ง 

INFOPESCA เ ริ่ ม ดํ า เ นิ น ก า ร เ มื่ อ ต น ป  2 5 5 0  มี
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงรายไดและมาตรฐานความ



- 112 - 

วาระ
ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

เปนอยูของชุมชนประมงขนาดเล็กโดยทั่วไปและ
โดยเฉพาะชุมชนในชนบท  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
โครงการนี้ไดรวมกิจกรรมการวิเคราะหตลาดและ
พัฒนาหวงโซการจัดจําหนายสินคาสัตวน้ําจากการทํา
ประมงขนาดเล็ก   โครงการไดจัดกิจกรรมการฝกอบรม
ที่หลากหลายในประเทศที่ เขารวม  ไดแก  เม็กซิโก 

ฮอนดูรัส และคิวบา รวมทั้งสรางโรงงานผลิตน้ําแข็งใน
บริษัทที่เขารวมโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ โครงการนี้ดําเนินการแลวเสร็จ
เมื่อตนป 2553 

 4.  โครงการความหลากหลายและการตลาด
ผลิตภัณฑสัตวน้ํามูลคาเพิ่มในกินีและมอริเชียส ภายใต
ความรับผิดชอบของ INFOPECHE ไดรับการอนุมัติจาก
กองทุนรวมเพื่อสินคาโภคภัณฑเมื่อป 2548 มีวัตถุประสงค
เพื่อจัดทําโครงการนํารองการผลิตสินคาสัตวน้ํามูลคาเพิ่ม
โดยอาศัยการถายทอดเทคโนโลยีและความรูดานการแปรรูป
ที่เหมาะสม และเพื่อพัฒนาโอกาสทางการตลาดใหมๆ และ
ไดประเมินความตองการลงทุนในระยะยาวเพื่อขยายการแปร
รูปสัตวน้ําในภูมิภาค การดําเนินโครงการของทั้งสอง
ประเทศมีปญหาหลายอยางเกิดขึ้น นอกจากนี้ กินียังถูกหาม
สงออกไปยังสหภาพยุโรป ทําใหวัตถุประสงคของโครงการ
เปลี่ยนไป โครงการนี้เริ่มดําเนินการเมื่อป 2550 และจะแลว
เสร็จในเดือนธันวาคม 2554  
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ที่ 

เรื่อง ความเปนมา ขอพิจารณา มติที่ประชุม 

12. เรื่องอื่น ๆ  
 

 บราซิลแจงวา จะเปนเจาภาพจัดการประชุม
ใหญขององคการสหประชาชาติวาดวยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Rio+20) ระหวางวันที่ 20 – 

2 2  มิถุนายน  2 5 5 5  ที่ ริ โอ เดอจา เนโร 

ประเทศบราซิล 

 

    คณะอนุกรรมการฯรับทราบการเปน
เจาภาพจัดประชุมและเชิญประเทศสมาชิก
คณะกรรมการดานประมงของFAO เขารวม
ประชุม 

   กําหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ การคา
สัตวน้ํา สมัยที่ 14 

 

ผูอํานวยการจะหารือกับประธานฯ โดย
คํานึงถึงปฏิทินการประชุมระหวางประเทศ 

และจะพิจารณาตัดสินใจตอไป 

 

 

กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ 

กองประมงตางประเทศ 

กรมประมง 

11 มิ.ย. 55 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

























 
 
 
 
 
1.          The Thirteenth Session of the Sub-Committee on Fish Trade was held in Hyderabad, India, 20-24 
February 2012  
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