สำนักงำนทีป่ รึกษำกำรเกษตรต่ ำงประเทศ ประจำสหภำพยุโรป

ฉบับที่ 3/2561

ข่าวสารด้านการเกษตรสหภาพยุโรป
สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป

สวัสดิภาพปลา (fish welfare)
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
สหภาพยุโรปเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้ถึง 1.3 ล้านตัน ต่อปี มีมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านยู
โร โดยประเทศสมาชิกฯ ที่มีอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าขนาดใหญ่ ได้แก่ สเปน สหราช
อาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี และกรีซ โดยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ส้าคัญ ได้แก่ ปลาน้้าจืด และปลา
ทะเล (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของผลผลิตสัตว์น้าทั้งหมด) กุ้ง หอย และปู (อีกร้อยละ 50)
นอกจากนี้ นอร์เวย์ ถึงแม้เป็นเพียงสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่
ใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึง่ ใหญ่กว่าภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของสหภาพยุโรปทั้งหมด
ในปี 2558 นอร์ เวย์ มี ผ ลผลิ ต จากการ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ถึ ง 1.4 ล้ า นตั น คิ ด เป็ น มู ล ค่ า
ประมาณ 5,200 ล้านยูโร โดยเป็นผู้ผลิตอันดับ 8
ของโลก มีอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงฟาร์มปลาแซลมอน
ที่ใหญ่ ที่ สุดในโลก ซึ่ งเลี้ยงในกรงตามแถบชายฝั่ ง
ทะเล โดยผลิตปลาแซลมอนได้ถึงปีละ 1.3 ล้านตัน
หรือมากกว่าร้อยละ 90 ของผลผลิตเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าทั้งหมดของประเทศ
ปลาเป็นอาหารที่มีแหล่งโปรตีนส้าคัญของมนุษย์ ท้าให้ความต้องการปลาเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่อุปทานจากแหล่งธรรมชาติไม่ เพียงพอ ส่งผลให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเติบโต
อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับกับความต้อง อย่างไรก็ตาม ฟาร์มส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มผลผลิต
และก้าไรเป็นหลัก โดยขาดความสนใจในสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องจากเชื่อว่าปลาเป็นสัตว์ที่ไม่มี
ความรู้สึก ทั้งนี้ จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ พิสูจน์แล้วว่า “ปลาเป็นสัตว์ที่รับรู้ได้ถึงความ
เจ็บปวด มีความเครียด และความกลัว เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ” การปฏิบัติต่อ
ปลาอย่างมีมนุษยธรรม จึงเป็นประเด็นที่กลุ่มผู้พิทักษ์สัตว์ และผู้บริโภคในยุโรปก้าลังให้ความ
สนใจเพิ่มขึ้น

1

สวัส ดิ ภ าพสั ต ว์ หมายถึ ง การที่ สั ต ว์
ได้รับการเลี้ยง และดูแลให้มีความเป็น อยู่ที่
เหมาะสม มี สุ ข อนามั ย ที่ ดี มี ที่ อ ยู่ ส ะดวก
สบาย ได้ รั บ อาหารและน้้ า อย่ า งเพี ย งพอ
โดยหลักอิสรภาพ 5 ประการในการเลี้ยงและ
ปฏิบั ติต่อสัต ว์ ได้แก่ การที่ สัตว์มีอิสระจาก
ความหิวกระหาย ความไม่สบายกาย ความ
เจ็ บ ปวดและโรคภั ย ความกลั ว และไม่ พึ ง
พอใจ รวมทั้งมีอิสระในการแสดงพฤติกรรม
ตามธรรมชาติ
ส้าหรับสหภาพยุโรป แม้มีกฎระเบียบที่
แข็งแกร่งในการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ แต่
ส่วนใหญ่ มุ่ งไปที่ สั ตว์ บ กมากกว่า ในขณะที่
สัตว์น้าอย่างปลายังไม่ได้รับความสนใจเรื่อง
สวัส ดิ ภ าพมากนั ก แต่ จ ากกระแสผู้ บ ริโภค
ยุโรปค้านึงถึงการผลิตอาหารที่มีคุณ ภาพสูง
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีเมตตาต่อ
สัตว์ ท้าให้ธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาที่ใช้เป็น
อาหารควรพัฒนาวิธีการเลี้ยงดู การขนส่งไป
จนถึงการฆ่าให้ สอดคล้อ งกับ ความต้ องการ
ตลาดที่เปลี่ยนไป
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การเพาะเลี้ยงปลาส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพปลา (fish welfare)
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาอย่างรวดเร็ว ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพปลา ดังนี้
•

การใช้อาหารปลาที่อุดมด้วยโปรตีนและน้้ามันปลา เป็นสาเหตุท้าให้
น้้าเสีย และคุณภาพน้้าเปลี่ยน

•

การแพร่ระบาดของโรคหรือปรสิตจากปลาในฟาร์มสู่ปลาใน
ธรรมชาติ

•

การเลี้ ย งปลาที่ ห นาแน่ น จนเกิ น ไป ท้ า ให้ ป ลามี พื้ น ที่ ว่ า ยน้้ า ไม่
เพี ย งพอ เกิ ด ความเครีย ด เป็ น โรคหรือ ได้ รั บ บาดเจ็บ รวมทั้ งต้ อ ง
แก่งแย่งอาหารและได้รับออกซิเจนน้อยลง

•

การกักขังปลาในบ่อหรือกรงขัดต่อพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลา
บางชนิ ด เช่ น ปลาแซลมอนต้ อ งอพยพย้ ายถิ่ น เพื่ อ ผสมพั น ธุ์แ ละ
วางไข่ แต่การเลี้ยงในกรง ท้าให้ปลาต้องว่ายวนในพื้นที่แคบ และผิว
อาจเสียดสีกับตาข่ายหรือปลาตัวอื่นจนได้รับบาดเจ็บ

•

ขั้นตอนงดให้ อาหารปลาก่อนขนส่ง คัดแยกขนาด และฆ่า ท้าให้
ปลาได้รับความทุกข์ทรมานจากการขาดอาหารเป็นเวลานานหลายวัน

เมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560 ที่ ผ่ า นมา คณะกรรมาธิ ก ารยุ โรป
เปิดเผยรายงานเรื่อง “Welfare of farmed fish : Common practices
during transport and at slaughter” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลการศึกษา
แนวทางปฏิบัติในการขนส่ง และการฆ่าปลาของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าสหภาพยุโรปในแง่มุมด้านสวัสดิภาพ โดยพบว่า “วิธีการขนส่งปลา
ที่ประเทศสมาชิกฯ ใช้ส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหา แต่วิธีการฆ่าปลาในหลาย
ประเทศยั ง ไม่ผ่านมาตรฐานสวัสดิ ภ าพสัตว์ตามหลั กการสากล” เช่ น
ประเทศกรีซ สเปน และอิ ตาลี ใช้ วิ ธี ฆ่ าปลา sea bass และ sea bream ใน
ลักษณะแช่ในน้้าแข็งแล้วปล่อยให้ปลาขาดออกซิเจนจนตาย ซึ่งเป็นวิธีที่
ทารุณ และสร้างความเครียดให้กับปลา หรือฝรั่งเศสที่ใช้วิธีฆ่าปลา trout
โดยท้าให้สลบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือแช่ในน้้าแข็ง แล้วตามด้วย
การช็อตด้วยไฟฟ้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การโรค
ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)
รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า กฎระเบียบควบคุมภาคการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าของสหภาพยุโรปยังอ่อนแอ ท้าให้ไม่สามารถคุ้มครองสวัสดิภาพ
ปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ก้าหนดนโยบายของสหภาพยุโรปจึง
ต้องพิจารณาถึงความจ้าเป็นในการออกกฎระเบียบคุ้มครองสวัสดิภาพปลา
และปรับปรุงวิธีการฆ่าปลาของภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ตามหลักการสากล
ในขั้ น ตอนต่ อไป คณะกรรมาธิก ารยุโรปจะต้ องน้ าเสนอรายงาน
ข้างต้นต่อสภายุโรปและคณะมนตรียุโรป เพื่อพิจารณาถึงความจ้าเป็นใน
การจัดท้าร่างกฎระเบียบบังคับเรื่องการท้าให้ปลาสลบหรือหมดความรู้สึก
ก่อนฆ่า (mandatory fish stunning) ซึ่งนอกจากจะส่งผลดี ต่อคุ ณ ภาพ
และยกระดั บ การคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพปลาแล้ ว ยั งสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้อ งการผู้ บ ริโภค และช่ วยเพิ่ ม คุณ ค่ าด้ านจริยธรรมให้ กับ สิ นค้ าสัต ว์น้ า
เพาะเลี้ยงของสหภาพยุโรป

•

การฆ่าปลาโดยยังไม่หมดสติ เช่น การแช่ในน้้าแข็ง ซึ่งไม่ท้าให้ปลา
ตายในทั นที แต่ จะค่ อย ๆ ตายจากการขาดอ๊อกซิเจน หรือการตั ด
เหงือกโดยที่ปลายังรู้สึกตัวอยู่ เป็นวิธีการที่ทารุณต่อสัตว์
กฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์น้าของสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปมีกฎระเบียบหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพสัตว์ เช่น กฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ในการ
เลี้ยงดู (Council Directive 98/58/EC) การขนส่ง (Council Regulation
(EC) No 1/2005) และการฆ่ า (Council Regulation (EC) No 1099/ 2009)
ซึ่งมุ่งเน้นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์บกหรื อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า
ส่วนบางประเทศมีกฎระเบียบคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์น้าโดยเฉพาะ เช่น
สหราชอาณาจักร และนอร์เวย์ มีกฎระเบียบบังคับให้การฆ่าปลาบางชนิด
จะต้องใช้วิธีที่ไม่ทรมานสัตว์ เป็นต้น
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แนวทางส่งเสริมสวัสดิภาพปลาส้าหรับภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
สวัสดิภาพปลาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่ (1) ปัจจัยที่ไม่มีชีวิต
(abiotic factors) เช่ น คุ ณ ภาพน้้ า การออกแบบบ่ อ หรื อ ตาข่ า ยที่ ใ ช้ เ ลี้ ย งปลา
การจัดการ และการคัดแยกขนาด ฯลฯ (2) ปัจจัยทางชีวภาพ (biotic factors) เช่น
ความหนาแน่นในการเลี้ยง อาหารที่ใช้ สายพันธุ์ และสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งกฎระเบียบ
คุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป (Council Directive 98/58/EC) ได้ก้าหนด
ข้อบังคับต่าง ๆ เหล่านี้เอาไว้อยู่แล้ว อย่างไรก็ดี สวัสดิภาพปลาอาจได้รับการพัฒนา
ให้ ดีขึ้ น อี ก ได้ โดยปรับ ปรุง เทคนิ ค การเพาะเลี้ ย ง และการจั ด การภายในฟาร์ ม
การขนส่ ง ตลอดจนถึ ง การฆ่ า ให้ เหมาะสมกั บ พฤติ ก รรมปลาแต่ ล ะสายพั น ธุ์
ในขณะเดี ยวกั น จาเป็ น ต้อ งค านึ งต้ น ทุ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น โดยต้ อ งไม่ ส ร้างภาระให้ แ ก่
ผู้ประกอบการมากจนเกินไป นอกจากนี้ การออกกฎหมายบังคับให้นาวิธีขนส่งและ
ฆ่าปลาที่มี ม นุ ษ ย์ธรรมมาใช้ เป็ น อี กกลยุท ธ์ห นึ่ งในการส่งเสริม สวัส ดิภ าพปลา
รวมทั้ ง ควรสนั บ สนุ น การวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเพาะเลี้ ย งปลาสายพั น ธุ์ ที่ มี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมความ
เป็นอยู่ ความต้องการ และพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลาแต่ละสายพันธุ์มากขึ้น
อันจะนาไปสู่การพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง และส่งผลดีต่อ
สวัสดิภาพปลา
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