ความเสี่ ยงด้านการจัดหา
ซู ริ มิ ใ นเขตร้ อ น

เดือน 2021

ในปี 2019 Certification and Ratings Collaboration ได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพด้านความยัง่ ยืนของการทําประมงซูริมิในเขตร้อน
การศึกษาเรื่ องการผลิตซูริมิและอาหารทะเลซูริมิในเขตร้ อน - มุมมองภูมิทัศน์ ของอุตสาหกรรม
นําเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความท้าทายด้านความยัง่ ยืนในการทําประมงในเขตร้อนเพื่อจัดหาวัตถุดิบให้กบั การค้าซูริมิทวั่ โลก Certification and Ratings
Collaboration ขอขอบคุณคุณ Duncan Leadbitter จาก Fish Matter Pty Ltd คุณ Pascal Guenneugues จาก Future Seafood และคุณ Jae Park จาก Jae Park Surimi
School เป็ นอย่างยิ่งสําหรับการเป็ นผูน้ าํ จัดทําการวิเคราะห์น้ ี
เอกสารฉบับนี้นาํ เสนอภาพรวมของข้อค้นพบที่สาํ คัญในรายงานดังกล่าวสําหรับธุรกิจซูริมิ ราคาตลาดและข้อมูลอ้างอิงต่างๆ เป็ นข้อมูลทีน่ าํ มาจากรายงาน
ยกเว้นข้อมูลที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

การจํากัดความซูริมิในเขตร้อน
ซูริมิส่วนใหญ่คือแหล่งโปรตีนจากเนื้อปลาบดที่ใช้เป็ นส่ วนผสมในเมนูอาหารทะเลมาเกือบหนึ่งพันปี
ตลาดซูริมิในเขตร้อนยุคใหม่มีการผลิตอาหารทะเลสําเร็ จรู ปจากซูริมิถึงปี ละ 2.5 ล้านตัน (ใช้ปลาทั้งตัวประมาณ 3.5 ล้านเมตริ กตัน) คิดเป็ น 70%
ของการผลิตซูริมิทวั่ โลก โดยใช้ปลาพอลล็อก ปลาทราย และปลานํ้าเย็นอื่นๆ เป็ นส่ วนประกอบในสัดส่ วนที่สมดุลกัน
ส่ วนผสมของซูริมิในเขตร้อนส่ วนใหญ่มาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ปากีสถาน และจีน แม้ว่าการผลิตซูริมิในเขตร้อนจะใช้ปลาทรายแดง
ปลาปากคม ปลากระพงตาโต และปลาฤาษีเป็ นส่ วนผสมมากกว่า 90% แต่ก็มีสัตว์น้ าํ ที่เป็ นแหล่งที่มามากกว่า 120 สายพันธุ์รวมอยูใ่ นการค้าด้วย
โดยผลิตภัณฑ์ซูริมิในเขตร้อน เช่น ลูกชิ้นปลา ปูอดั และส่ วนผสมอื่นๆ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่บริ โภคกันอย่างแพร่ หลายทัว่ เอเชีย รวมทั้งในยุโรป รัสเซีย
และสหรัฐอเมริ กา

ประเทศที่สาํ คัญ
ขณะที่การผลิตซูริมิมีอยูท่ วั่ โลก แต่การผลิต นําเข้าและส่ งออกซูริมิในเขตร้อนนําโดยประเทศที่สาํ คัญหลายแห่ง
แผนภูมิดา้ นบนในส่ วนนี้แสดงให้เห็นถึงการผลิตซูริมิ (วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารทะเลสําเร็ จรู ปจากซูริมิ)

ส่ วนแผนภูมิดา้ นล่างแสดงให้เห็นถึงการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสําเร็จรูปจากซูริมิ ที่พร้อมจําหน่ายทั้งแบบปลีกหรื อสําหรับบริ การด้านอาหาร
ปริ มาณทั้งหมดเป็ นการประมาณการ และปริ มาณในส่ วนนี้ใช้หน่วยเป็ นตัน เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

การผลิตซูริมิในเขตร้ อน ประเทศที่สําคัญ
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การผลิตอาหารทะเลสําเร็จรูปจากซูริมิในเขตร้ อน ประเทศที่สําคัญ
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ภัยคุกคามด้านความยัง่ ยืนที่แท้จริ ง
ซูริมิจากปลานํ้าเย็นที่มีจาํ หน่ายในอเมริ กาเหนือส่ วนใหญ่มาจากการทําประมงที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการประมงของ Marine Stewardship Council
โดยเห็นได้จากข้อมูลปลาพอลล็อกอลาสก้าโดยสังเขปใน Sustainable Seafood Data Tool ของ Collaboration เช่นเดียวกับข้อมูลปลาเฮคของสหรัฐฯ โดยสังเขป
การทําประมงซูริมิปลาในเขตร้อนแทบจะไม่ได้รับการรับรองหรื อได้รับการจัดอันดับให้เป็ นตัวเลือกที่ดีที่สุด (Best Choice)
จากโครงการเฝ้าระวังด้านอาหารทะเลหรื อ Seafood Watch Program ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าํ มอนเทอเรย์เบย์ (Monterey Bay Aquarium)
ดังที่แสดงให้เห็นในข้อมูลโดยสังเขปจาก Data Tool เกี่ยวกับส่ วนผสมซูริมิจากปลาเขตร้อนทัว่ ไปสองชนิด ได้แก่ ปลาทรายแดงแคระและปลากระพงขาว ซึ่ง
Seafood Watch ได้จดั อันดับโดยทัว่ ไปให้การทําประมงซูริมิในเขตร้อนเป็ นสิ่ งที่ควรหลีกเลี่ยง (Avoid) หรื อที่มีแนวโน้มมากกว่าคือยังไม่ได้รับการประเมิน
การทําประมงในเขตร้อนจํานวนมาก (เช่น กุง้ )
ซึ่งมีเป้าหมายเจาะจงเฉพาะสัตว์น้ าํ บางสายพันธุ์
ข้ อความจากผู้กล่าวโดยตรง:
โดยทัว่ ไปแล้วจะมีอตั ราการทิ้งสัตว์น้ าํ ที่ไม่ใช่เป้าหมายเท่ากั
อุปสรรคในการปรั บปรุ งความยั่งยืนที่ผ่านการเลือกสรร ตามคํากล่ าวของผู้ผลิตซูริมิ
บ 70-90% ของการจับทั้งหมด กลับกัน
การทําประมงเพื่อการทําซูริมิแทบไม่มีการทิ้งสัตว์น้ าํ ที่ได้มา
• บริ ษทั ขาดความรู ้เกี่ยวกับประเด็นด้านความยัง่ ยืน
เลยเนื่องจากทุกสิ่ งที่จบั มาได้ลว้ นมีตลาดรองรับ
• ผูบ้ ริ โภคขาดความตระหนักต่อประเด็นด้านความยัง่ ยืน
การทําประมงสัตว์น้ าํ หลายสายพันธุด์ งั กล่าวแสดงถึงความท้
าทายในการจัดการที่มีรูปแบบเฉพาะ อาทิ
• ผูบ้ ริ โภคไม่รู้เกี่ยวกับปัญหาด้านความยัง่ ยืน
การประมงเหล่านี้ตอ้ งเผชิญกับค่าผลผลิตสู งสุ ดที่ยงั่ ยืน
• ปัญหาด้านราคา ซูริมิแบบยัง่ ยืนมีราคาแพงกว่าแบบไม่ยงั่ ยืน
(Maximum Sustainable Yield: MSY)
ที่แตกต่างกันสําหรับสัตว์น้ าํ แต่ละชนิด และเนื่องจากแนวคิดของ MSY มักกําหนดในแง่ของปริ มาณปลาที่จบั ได้เท่านั้น
จึงไม่ได้คาํ นึงถึงการล่าสัตว์น้ าํ หรื อปฏิสัมพันธ์ของสัตวนํ้าอื่นๆ การวิจยั แสดงให้เห็นว่าการประมาณการโดยใช้ MSY สําหรับสัตว์น้ าํ สายพันธุ์เดียว
“อาจทําให้เกิดการประเมินผลผลิตที่ยงั่ ยืนโดยรวมของการทําประมงรวมที่สูงเกินจริ งถึง 25-50% หรื อมากกว่านั้น” เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้ว
การจับสัตว์น้ าํ โดยไม่เลือกสายพันธุ์อาจเป็ นผลดี เนื่องจากเป็ นการใช้ประโยชน์จากทั้งสัตว์ ผูล้ ่า และเหยื่อ
ซึ่งช่วยลดความเสี ยหายของระบบนิเวศหากจัดการอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้
มีการจัดทําแนวทางการจัดการแบบใหม่เพือ่ เป็ นแนวทางแก่ผจู ้ ดั การการทําประมงและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยให้ใช้งานได้แล้ว
นอกเหนือจากความซับซ้อนโดยธรรมชาติของการจัดการการทําประมงสัตว์น้ าํ หลายสายพันธุ์แล้ว
การทําประมงซูริมิในเขตร้อนมักเผชิญกับความท้าทายด้านความยัง่ ยืนอื่นๆ ด้วย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงประเด็นต่อไปนี้
•
•
•
•

การจับปลาที่หลากหลายซึ่งทําให้บนั ทึกการจับแบบละเอียดมีความท้าทาย
ห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนซึ่งทําให้การตรวจสอบย้อนกลับทําได้ยาก
แรงงาน ความเสมอภาค การมีส่วนร่ วมของชุมชน และประเด็นทางสังคมอื่นๆ ที่นาํ ไปสู่ การปฏิบตั ิที่ผิดกฎหมายในวงกว้าง
ตั้งแต่การหลีกเลี่ยงใบอนุญาตและการใช้อุปกรณ์ตอ้ งห้าม ไปจนถึงการจ้างแรงงานทาสและการบังคับใช้แรงงานในบางกรณี
ระบบการจัดการภาครัฐที่มีขอ้ จํากัดสําคัญ เช่น
o การประเมินปริ มาณสัตว์น้ าํ นานๆ ครั้ง ซึ่งส่ งผลให้มีขอ้ มูลไม่เพียงพอสําหรับการตัดสิ นใจด้านการบริ หารที่เป็ นเหตุเป็ นผล
o การขาดโครงสร้างการกํากับดูแลที่โปร่ งใสและตรวจสอบได้
o ความล้มเหลวในการดําเนินการตามแผนการจัดการการทําประมงโดยมีวตั ถุประสงค์ที่เชื่อถือได้และอธิบายได้
o การหลบเลี่ยงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อจํากัดจํานวนเรื อประมงในระหว่างการพัฒนาการทําประมง เพือ่ เอื้อประโยชน์ให้กบั นโยบาย
"การเข้าถึงแบบเปิ ด"
o ขาดการดําเนินการแก้ไขเพื่อตอบสนองต่อหลักฐานการจับสัตว์น้ าํ ที่ลดลงอย่างชัดเจนและปริ มาณการจับต่อหน่วยการลงแรงประมง
(Catch Per Unit Effort)
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o

ความหละหลวมด้านการควบคุมการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ไร้การควบคุม และขาดการรายงานสําหรับเรื อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผูผ้ ลิตซูริมิเริ่ มรู ้สึกถึงผลกระทบของการทําประมงเกินขนาด ทําให้บางรายกังวลว่าซูริมิจะเป็ น “อุตสาหกรรมที่อยูใ่ นสภาวะขาลง” โดยการสํารวจผูผ้ ลิตในจีน
อินเดีย มาเลเซีย และเวียดนาม พบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
•
•

ขนาดของปลาโดยเฉลี่ยลดลงประมาณ 30%
ปริ มาณการขนถ่ายสัตว์น้ าํ ขึ้นท่าลดลงมากถึง 50%

ในขณะที่การทําประมงเกินขนาดทําให้เกิดวิกฤติ ธุรกิจซูริมิบางแห่งกลับเพิกเฉยต่อปริ มาณสัตว์น้ าํ ที่ลดลงและราคาที่เพิ่มขึ้น โดยเลือกที่จะจับสัตว์น้ าํ ที่อื่นแทน
ใช้สัตว์น้ าํ ที่มีขนาดเล็กลง ใช้สัตว์น้ าํ สายพันธุ์ใหม่ หรื อสัตว์น้ าํ ที่เลี้ยงในฟาร์มทดแทน วิธีการนี้ไม่ได้ช่วยบรรเทาอันตรายต่อการทําประมงในระยะแรกแต่อย่างใด
นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้างวงจรที่จะทําให้การจัดหาซูริมิมีความน่าเชื่อถือน้อยลง มีราคาแพงขึ้น และคุณภาพตํ่าลงในอนาคต ยิง่ ไปกว่านั้น
ยังทําให้สูญเสี ยอํานาจของธุรกิจที่ช่วยส่ งเสริ มการจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของสัตว์น้ าํ และผูท้ ี่ตอ้ งพึ่งพาธุรกิจเหล่านี้

ความสนใจด้านการปรับปรุ งของรัฐบาลและอุตสาหกรรม
ในขณะที่ความยัง่ ยืนโดยรวมและความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับการทําประมงซูริมิในเขตร้อนยังคงมีความท้าทาย
แต่ก็มีตวั อย่างที่ส่งเสริ มการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพในหมู่ประเทศที่ผลิตซูริมิในเขตร้อน โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความเป็ นผูน้ าํ ที่แท้จริ ง
สัญญาณที่สาํ คัญของการปรับปรุ งการจัดการภายในภูมิภาค ได้แก่

•

•

•
•
•
•

ประเทศไทยและมาเลเซียได้
ข้ อความจากผู้กล่าวโดยตรง: แรงจูงใจในการปรั บปรุ งความยั่งยืนที่ผ่านการเลือกสรร
ใช้ระบบจํากัดการนําเข้าเพื่อ
ตามคํากล่าวของผู้ผลิตซูริมิ
ตอบสนองต่อตัวชี้วดั ด้านกา
รทําประมงเกินขนาด
ประเทศไทยและอินเดียดําเนิ
• วัตถุดิบที่พร้อมใช้งานมีจาํ นวนลดลงซึ่งทําให้การจัดหาทําได้ยาก
นการประเมินปริ มาณสัตว์
• ผูบ้ ริ โภคมีความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นความยัง่ ยืนมากขึ้น
นํ้าอย่างสมํ่าเสมอและมีประ
• แรงกดดันจากการจําหน่ายปลีกที่บีบให้ผแู ้ ปรรู ปปฏิเสธวัตถุดิบซูริมิจากแหล่งกําเนิดที่ไม่ผ่านการรับรอง
สิ ทธิภาพ
อินโดนีเซียใช้มาตรการที่แข็
งกร้าวต่อเรื อต่างชาติที่ทาํ การประมงอย่างผิดกฎหมายในน่านนํ้าของตน
ประเทศไทยและเวียดนามมีความก้าวหน้าในด้านโครงสร้างการกํากับดูแลที่มีประสิ ทธิภาพ และอินโดนีเซียก็เริ่ มเดินหน้าเช่นกัน
ประเทศไทยมีระบบการวางแผนการจัดการที่ชดั เจน
รัฐบาลไทยได้เริ่ มกระบวนการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาสิ ทธิแรงงาน เพื่อเปิ ดสู่ ช่วงการเปลี่ยนผ่านที่ยาวนาน ยากลําบาก และเลยกําหนดมานาน

ผูม้ ีบทบาทบางรายในอุตสาหกรรมนี้กาํ ลังดําเนินการเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพความยัง่ ยืนของซูริมิ หรื อเปิ ดรับการเข้าแทรกแซงที่ยึดตลาดเป็ นหลัก
สมาคมอาหารแช่แข็งไทยที่มีผผู ้ ลิตซูริมิหลายรายเป็ นสมาชิกที่จะเข้าร่ วมโครงการ FIPs ซึ่งรวมถึงการดําเนินการเป็ นครั้งแรกภายใต้
โครงการนําร่ องสัตว์น้ าํ หลายสายพันธุ์ของ Marin Trust นอกจากนี้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยชาวอินเดียและเวียดนามยังได้เปิ ดตัว FIPs
การทําประมงซูริมิในช่วงที่ผ่านมา การสํารวจบริ ษทั ผูผ้ ลิตอาหารทะเลจากซูริมิ 19 แห่งพบว่าส่ วนใหญ่สนับสนุนการปฏิรูปที่ยึดตลาดเป็ นหลัก ได้แก่

•
•

ผูค้ า้ ปลีกต้องการผลิตภัณฑ์ที่ยงั่ ยืนเพิ่มขึ้น
แรงจูงใจสําหรับการจัดหาส่ วนผสมซูริมิที่ยงั่ ยืนเพิม่ ขึ้น
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•

ความพยายามสร้างความตระหนักรู ้แก่ผบู ้ ริ โภค

Roadmap for tropical surimi sustainability improvement
รายงานสรุ ปฉบับนี้มาพร้อมกับเอกสารที่เสนอแนวทางเฉพาะสําหรับการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคมของการทําประมงซูริมิในเขตร้อน
“แผนงาน” นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องและสานต่อด้านความสนใจของอุตสาหกรรมในด้านการปรับปรุ ง
โดยแนะนําการดําเนินการอย่างเจาะจงที่ธุรกิจสามารถทําได้เพื่อดูแลแหล่งทรัพยากรนี้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยผูเ้ ขียนสนับสนุนให้ธุรกิจที่มีความสนใจทบทวนแผนงานและปฏิบตั ิตามคําแนะนําที่เกี่ยวข้อง
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