ตุ ล าคม 2021

กลยุุทธ์์การจััดการสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์�ของ SeaBOS
เป้้ าหมายที่่�มีีกำำ�หนดเวลา

คำำ�จำ�กั
ำ ด
ั ความ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ของ SeaBOS
เราจึึงนิิยามว่่า "สััตว์์ใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์�" หมายถึึง บััญชีีรายชื่่�อชนิิด
พัันธุ์์�ที่่� IUCN ระบุุว่่ามีีแนวโน้้มใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์� (Vulnerable) ใกล้้
สููญพัันธุ์์� (Endangered) หรืือใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์�อย่่างยิ่่�ง (Critically
Endangered) โดยปรัับเปลี่่ย
� นให้้เหมาะสมตามการประเมิินทาง
วิิทยาศาสตร์์ที่ล
่� ะเอีียดยิ่่�งขึ้้�นหรืือเป็็ นข้้อมููลที่่ใ� หม่่กว่่า ตลอด
จนชนิิดพัันธุ์์�ที่่ถู
� ก
ู จำำ�แนกว่่ามีีสถานภาพใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์� ถููกคุุกคาม
หรืือได้้รับ
ั การคุ้้�มครองจากหน่่วยงานภาครััฐหรืือองค์์การ
ระหว่่างประเทศระดัับรััฐบาลที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง

1. วางมาตรการทางวิิทยาศาสตร์์และมาตรการสำำ�หรัับการ
ปฏิิบััติิงาน ที่่�เมื่่�อใช้้ร่่วมกัันแล้้ว ความเสี่่�ยงในการเกิิด
อัันตรายต่่อปลากระดููกอ่่อนในกลุ่่�มปลากระเบนและ
ปลาฉลาม (Elasmobranch) และนกทะเลที่่�ใกล้้สููญพัันธุ์์�
จากการดำำ�เนิินงานของเราสามารถลดลงได้้จริิง รวมถึึง
ความเสี่่�ยงในการเกิิดอัันตรายต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิตเหล่่านี้้�จาก
การดำำ�เนิินงานอัันเป็็ นส่่วนหนึ่่� งในห่่วงโซ่่อุุปทานของเรา
สามารถลดลงได้้จริิงภายในเดืือนตุุลาคม 2022

แนวทาง สมาชิิกของ SeaBOS มีีหน้้าที่่�เพิ่่�มความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของตน ประเมิินว่่าสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์�มีี
ปฏิิสััมพัันธ์์กัับการดำำ�เนิินงานของตนหรืือไม่่ อย่่างไร ระบุุ
แนวทางในการลดปฏิิสััมพัันธ์์ด้้านลบ รวมถึึงดำำ�เนิินการตาม
ความเหมาะสม กลยุุทธ์์นี้้มีีจุุ
� ดมุ่่�งหมายเพื่่�อพััฒนาความรู้้�
ความเข้้าใจและส่่งเสริิมความโปร่่งใส พร้้อมทั้้�งสร้้างความ
มั่่�นใจว่่าแนวทางปฏิิบััติิที่่�มีีอยู่่�เดิิม (และแนวทางปฏิิบััติิ
ใหม่่) ซึ่่� งมุ่่�งลดความเสี่่�ยงต่่อสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์�และถิ่่�นที่่�อยู่่�
อาศััย จะถููกนำำ�ไปปรัับใช้้อย่่างกว้้างขวางยิ่่�งขึ้้� นในทุุกมิิติิ
ของอุุตสาหกรรมอาหารทะเล รวมถึึงการประมง อาหารสััตว์์
และการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ�ำ� สมาชิิกของ SeaBOS ที่่�ทำำ�งานร่่วม
กัับนัักวิิทยาศาสตร์์จะพััฒนาและนำำ�ร่่องการแก้้ปััญหาทาง
วิิทยาศาสตร์์ซึ่่�งประกอบด้้วยการประเมิินเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ
ที่่�ช่่วยติิดตามสถานภาพของสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์� ช่่วยลดผล
กระทบด้้านลบ หรืือช่่วยจููงใจให้้เกิิดการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามได้้ โดยผู้้�นำำ�
จะได้้รัับแผนงานริิเริ่่�มเพื่่�อการพิิทัักษ์์ชนิิดพัันธุ์์�และถิ่่�นที่่�อยู่่�
ซึ่่� งกำำ�ลัังประสบปัั ญหาเรื่่�องความสมบููรณ์์และพื้้� นที่่�ครอบคลุุม
ลดลง กลยุุทธ์์นี้้พั
� ัฒนาขึ้้� นจากประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับมาระหว่่าง
การดำำ�เนิินงานก่่อนหน้้าในคณะทำำ�งานที่่� 1 (Task Force I) และ
ประกอบด้้วยลำำ�ดัับขั้้�นตอนซ้ำำ�� ๆ ที่่�ร่่วมออกแบบมาในทำำ�นอง
เดีียวกััน

2. เราจะเผยแพร่่มาตรการ "แนวปฏิิบััติิที่่�เป็็ นเลิิศ" สำำ�หรัับ
จำำ�กััดอัันตรายต่่อปลากระดููกอ่่อนในกลุ่่�มปลากระเบน
และปลาฉลาม (Elasmobranch) และนกทะเลที่่�ใกล้้สููญ
พัันธุ์์� ภายในเดืือนมกราคม 2022

3. เราจะพััฒนากรอบการติิดตามและรายงาน สำำ�หรัับการมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์กัับปลากระดููกอ่่อนในกลุ่่�มปลากระเบนและ
ปลาฉลาม (Elasmobranch) และนกทะเลที่่�ใกล้้สููญพัันธุ์์�
ภายในเดืือนพฤษภาคม 2022 เพื่่�อนำำ�ไปปรัับใช้้ในเดืือน
ตุุลาคม 2022

4. เราจะรายงานความคืืบหน้้าในการบรรลุุเป้้ าหมายที่่� 1
และปฏิิบััติิการเคลื่่�อนที่่�เร็็วอัันมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดการ
เกิิดอัันตรายต่่อสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์�เมื่่�อระบุุได้้ ในเดืือน
ตุุลาคม 2023 และเดืือนตุุลาคม 2025
5. นำำ�บทเรีียนที่่ไ� ด้้จากการจััดการสััตว์์ใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์�ในระยะ
เริ่่�มต้้น ซึ่่�งให้้ความสนใจกัับปลากระดููกอ่่อนในกลุ่่ม
� ปลาก
ระเบนและปลาฉลาม (Elasmobranch) และนกทะเล เพื่่�อ
เริ่่�มกระบวนการในเดืือนตุุลาคม 2023 เพื่่�อขยายขอบเขต
และประเด็็นหลัักสำำ�หรัับการจััดการสััตว์์ใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์�ของ
SeaBOS โดยมีีเป้้ าหมายเพื่่�อขจััดผลกระทบด้้านลบที่่เ� กิิด
ต่่อสััตว์์ใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์�โดยดำำ�เนิินการเป็็ นขั้้�นตอน

ขอบเขต เนื่่�องจากมีีชนิิดพัันธุ์์�อยู่่�เป็็ นจำำ�นวนมากที่่�ระบุุว่่า
มีีสถานภาพใกล้้สููญพัันธุ์์� เราจึึงเริ่่�มดำำ�เนิินการโดยให้้ความ
สนใจกัับปลากระดููกอ่่อนในกลุ่่�มปลากระเบนและปลาฉลาม
(Elasmobranch) และนกทะเลก่่อนเป็็ นเบื้้� องต้้น (2021-2023)

วััตถุุประสงค์์ สมาชิิกของ SeaBOS มีีหน้้าที่่�ส่่งเสริิมการ
พิิทัักษ์์มหาสมุุทร รวมถึึงใช้้กระบวนการผลิิตอาหารทะเลที่่�มีี
ความยั่่�งยืืน ซึ่่� งการผลิิตที่่�ยั่่ง� ยืืนนั้้�นจะเกิิดขึ้้� นได้้ก็็ต่่อเมื่่�อผล
กระทบที่่�เกิิดขึ้้� นกัับสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์�ลดลงแล้้วเท่่านั้้�น
1

ขอบเขตในอนาคต ด้้วยการตระหนัักถึึงความซัับซ้้อน
และความหลากหลายของการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงการเรีียน
รู้้�ที่่�จำำ�เป็็ นเพื่่�อให้้เกิิดการผลิิตอาหารทะเลอย่่างยั่่�งยืืน องค์์
ประกอบสามประการสุุดท้้ายจะมีีความสำำ�คััญเป็็ นพิิเศษเมื่่�อ
ดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ไปได้้ไกลเกิินกว่่าขอบเขตเบื้้� องต้้นในปีี 2023
การขยายขอบเขตนี้้�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มเติิมไป
ถึึงสิ่่�งมีีชีีวิิตกลุ่่�มอื่่�น ๆ (เช่่น ปลาชนิิดอื่่�น ๆ สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วย
นม สััตว์์เลื้้�อยคลาน) การดำำ�เนิินงานเพิ่่�มเติิมที่่�มุ่่�งป้้ องกััน
และลดการทำำ�ประมงเกิินขนาด รวมทั้้�งผ่่านการสร้้างความ
ร่่วมมืือกัับคณะทำำ�งานอื่่�น ๆ ของ SeaBOS ตลอดจนการ
ให้้ความสนใจเรื่่�องการอนุุรัักษ์์และฟื้้� นฟููถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััยและ
ระบบนิิเวศซึ่่� งมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์� โดย
ขอบเขตในแต่่ละส่่วนนี้้�กำำ�ลัังอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ และทีีม
วิิทยาศาสตร์์จะคอยเก็็บรวบรวมอย่่างเป็็ นระบบตลอดช่่วง
เวลา 2-3 ปีีข้้างหน้้า เพื่่�อรองรัับการขยายขอบเขตต่่อไปใน
อนาคตและแนวทางการพิิทัักษ์์ที่่�ครอบคลุุม

3. การจััดทำำ�รายการแนวปฏิิบััติิที่�เ่ ป็็ นเลิิศและหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
แนวปฏิิบััติิและนโยบายที่่�มีีอยู่่�หลายฉบัับ (นโยบายภายใน
ของบริิษััท หลัักจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับซััพพลายเออร์์) มีี
ไว้้เพื่่�อลดผลกระทบด้้านลบอัันเกิิดต่่อสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์� (เช่่น
จากการหลีีกเลี่่�ยง การบรรเทาผลกระทบ และการลดอััตรา
การตายหลัังปล่่อย) จะมีีการรวบรวมตััวอย่่างแนวปฏิิบััติิ
อัันเป็็ นเลิิศและเทคโนโลยีีใหม่่สำำ�หรัับลดผลกระทบอัันเกิิด
ต่่อสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์� แล้้วส่่งให้้สมาชิิกของ SeaBOS และจะ
ระบุุองค์์กรผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอกที่่�มีีศัักยภาพในการเป็็ น
พัันธมิิตร
4. การแก้้ไขหลัักจรรยาบรรณ นโยบายการจััดซื้้�อ และ
นโยบายอื่่� น ๆ
การเรีียนรู้้�เรื่่�องปัั ญหาร่่วมกััน แนวปฏิิบััติิอัันเป็็ นเลิิศ และ
ประเด็็นสำำ�คััญเฉพาะของบริิษััท จะช่่วยให้้บริิษััทต่่าง ๆ
สามารถมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ โดยการดำำ�เนิิน
การต่่าง ๆ อาจนำำ�ไปสู่่�การแก้้ไขหลัักจรรยาบรรณหรืือการ
ปรัับปรุุงนโยบายการจััดซื้้� อได้้

สาเหตุุที่�เ่ ลืือก SeaBOS
ประชาคมระหว่่างประเทศได้้พััฒนาแผนปฏิิบััติิการและ
มาตรการการจััดการระหว่่างประเทศว่่าด้้วยนกทะเล
และปลากระดููกอ่่อนในกลุ่่�มปลากระเบนและปลาฉลาม
(Elasmobranch) เอาไว้้ชััดเจนแล้้ว บริิษััทที่่�เป็็ นสมาชิิกของ
SeaBOS จึึงมีีโอกาสสนัับสนุุนมาตรการที่่�มีีอยู่่�เดิิมดัังกล่่าวได้้
SeaBOS มีีความสามารถเฉพาะในการเร่่งรััดวิิธีีการที่่�มีีอยู่่�เพื่่�อ
ลดภััยคุุกคาม และการให้้ความสนใจเบื้้� องต้้นต่่อชนิิดพัันธุ์์�ทั้้�ง
สองกลุ่่�มนี้้�ในระยะแรก (2021-2023) จะช่่วยสร้้างองค์์ความ
รู้้�และแนวปฏิิบััติิใหม่่ ๆ อาจมีีส่่วนช่่วยให้้แนวทางที่่�มีีอยู่่�เดิิม
ได้้รัับความนิิยมขึ้้� น และมีีส่่วนช่่วยในการพิิทัักษ์์มหาสมุุทร
การดำำ�เนิินงานเบื้้� องต้้นกัับนกทะเลและปลากระดููกอ่่อนใน
กลุ่่�มปลากระเบนและปลาฉลาม (Elasmobranch) ของเราจะ
เปิิ ดโอกาสให้้ได้้เรีียนรู้้�ร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบััติิอัันเป็็ นเลิิศ
โดยมีีเป้้ าหมายเพื่่�อขยายขอบเขตความรู้้�และการปฏิิบััติิดััง
กล่่าวไปยัังชนิิดพัันธุ์์�กลุ่่�มอื่่�น ๆ ด้้วย

5. ร่่วมจััดทำำ�แนวทางแก้้ไขสำำ�หรัับแต่่ละบริิษััท
ไม่่มีีการดำำ�เนิินการใดที่่�จำำ�เป็็ นสำำ�หรัับทุุกสถานที่่�และเวลา
ตััวอย่่างเช่่น เราจะให้้ความสนใจเรื่่�องการระบุุขอบเขตความ
เสี่่�ยงเฉพาะของบริิษััทและโอกาสในการบรรเทาผลกระทบ
ต่่อสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์� ประกอบกัับการตรวจสอบอัันทรง
ประสิิทธิิภาพ ความโปร่่งใส และการตรวจสอบย้้อนกลัับ
พร้้อมตระหนัักว่่าความพยายามที่่�โปร่่งใสในการจััดการอย่่าง
ยั่่�งยืืนนั้้�นมีีแนวโน้้มที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจะมองว่่าน่่าเชื่่�อถืือ
มากกว่่า
6. การกำำ�หนดการดำำ�เนิินการโดยสมััครใจและการ
รายงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กระบวนการนี้้�รวมถึึงการกำำ�จััดความเสี่่�ยงจากห่่วงโซ่่อุุปทาน
ที่่�มีีต่่อสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์�อย่่างพิิสููจน์์ได้้ และการนำำ�นโยบายที่่�
มีีอยู่่�ไปปฏิิบััติิเพื่่�อลดผลกระทบอัันเกิิดต่่อสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์�
โดยดำำ�เนิินการตามแนวปฏิิบััติิอัันเป็็ นเลิิศสำำ�หรัับการจัับสััตว์์
น้ำำ��และการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ�ำ� กฎหมายและระเบีียบระดัับ
ประเทศ มาตรการอนุุรัักษ์์และการจััดการ (conservation
and management measures, CMMs) ขององค์์กรเพื่่�อการ
อนุุรัักษ์์ รวมถึึงองค์์กรจััดการประมงระดัับภููมิิภาค (Regional
Fishery Management Organization, RFMO) ที่่�มีีอยู่่�เป็็ น
หลััก กระบวนการนี้้�จะสนัับสนุุนการแปลข้้อมููลความรู้้�ทาง
วิิทยาศาสตร์์และแนวปฏิิบััติิที่่� “เหมาะสมกัับวััตถุุประสงค์์”
สำำ�หรัับการประมงและการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ ซึ่่� งความโปร่่งใส
ที่่�มากขึ้้� นผ่่านการรายงานช่่วยแสดงให้้เห็็นว่่าแต่่ละบริิษััทมีี
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อสััตว์์ใกล้้
สููญพัันธุ์์�ได้้อย่่างไรบ้้าง

แนวทางขั้้�นตอนเพื่่� อให้้บรรลุุเป้้ าหมายที่่�มีีกำำ�หนด
เวลาดัังกล่่าว
1. การประเมิินทางวิิทยาศาสตร์์และการรายงาน
มีีแหล่่งข้้อมููลทางวิิทยาศาสตร์์อยู่่�เป็็ นจำำ�นวนมากที่่�ให้้
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์� สถานภาพ การกระจายทาง
ภููมิิศาสตร์์ และปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�มีีต่่อการผลิิตอาหารทะเล เราจะ
อาศััยหน่่วยงานด้้านวิิทยาศาสตร์์ชั้้น
� นำำ� และทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าจะ
มีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููลแล้้วสัังเคราะห์์ออกมาเป็็ นรููปแบบที่่�
รายงานให้้ทราบถึึงการตััดสิินใจเชิิงกลยุุทธ์์และลำำ�ดัับความ
สำำ�คััญของสมาชิิก SeaBOS
2. การตรวจสอบเชิิงลึึกและการประเมิินภายใน
จะมีีการจััดทำำ�แบบสอบถามสำำ�หรัับบริิษัท
ั ที่่เ� ป็็ นสมาชิิกของ
SeaBOS แต่่ละแห่่ง เพื่่�อช่่วยพััฒนาความเข้้าใจเรื่่�องปฏิิสัม
ั พัันธ์์
ที่่เ� กิิดขึ้้�นหรืืออาจเกิิดขึ้้�นระหว่่างสััตว์์ใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์�กัับการประมง
สััตว์์ทะเลไม่่ว่า่ จะจัับไว้้หรืือปล่่อยไป รวมถึึงปฏิิสัม
ั พัันธ์์กับ
ั ถิ่่�นที่่�
อยู่่�อาศััยและระบบนิิเวศที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง ซึ่่�งอาจรวมถึึงการพิิจารณา
ปฏิิสัม
ั พัันธ์์ระหว่่างชนิิดพัันธุ์์�เป้้ าหมายกัับชนิิดพัันธุ์์�ที่่ไ� ม่่ใช่่เป้้ า
หมาย อุุปกรณ์์หรืือโครงสร้้างพื้้� นฐานที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง หรืือพื้้� นที่่ท
� าง
ภููมิศ
ิ าสตร์์และช่่วงเวลาของปีี ด้้วยความละเอีียดที่่เ� หมาะสม
การตรวจสอบดัังกล่่าวจะเริ่่�มที่่ก
� ารปฏิิบัติ
ั งิ านของตนก่่อน แล้้ว
ค่่อย ๆ คืืบหน้้าไปยัังการดำำ�เนิินงานของห่่วงโซ่่อุุปทาน

7. การสร้้างนวััตกรรมด้้านนโยบาย ความรู้้�ทาง
วิิทยาศาสตร์์ และการปฏิิบััติิงาน
สมาชิิกของ SeaBOS มีีความสามารถในการกำำ�หนดแนวทาง
ปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์�ที่่�มีีอยู่่�ได้้ แต่่ก็็ยัังมีีบทบาท
สำำ�คััญในการสร้้างองค์์ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ใหม่่ ๆ เป็็ นผู้้�นำำ�
ในการพิิทัักษ์์ฟื้� ้ นฟููและสนัับสนุุนนโยบายให้้ดีียิ่่�งขึ้้� นได้้ โดย
ปรัับใช้้ตามบริิบทของแต่่ละประเทศ องค์์กรระหว่่างประเทศ
ที่่�มีีส่่วนร่่วม (เช่่น RFMO) หน่่วยรัับรอง และสถานที่่�อื่� น
่ ๆ
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กลยุุทธ์์นี้้จั
� ัดทำำ�ขึ้้�นโดยคณะทำำ�งานที่่� 1 (Task Force I) ของ SeaBOS ด้้วยการสนัับสนุุนด้้านวิิทยาศาสตร์์จาก Stockholm Resilience Centre มหาวิิทยาลััย
สตอกโฮล์์ม, Beijer Institute of Ecological Economics และโครงการ Global Economic Dynamics and the Biosphere ราชวิิทยาลััยวิิทยาศาสตร์์แห่่ง
สวีีเดน, มหาวิิทยาลััยแลงคาสเตอร์์, และ Stanford Center for Ocean Solutions ตลอดจนการสนัับสนุุนทางการเงิินจาก Walton Family Foundation,
David and Lucile Packard Foundation, และ Gordon and Betty Moore Foundation

