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Copy ข้ อความจากที่ นาเสนอใน facebook
คุณพลอยปภัส วิริยะธาดาศักดิ์ (น้ องกุ้งไทย)

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ขอชี้ แจง
ข้อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ให้เ กิ ด ความเข้า ใจที่ ถู ก ต้อ ง
ดังต่อไปนี้
1. การเผยแพร่ ข้อความดังกล่ าวไม่ อยู่บนพื้ นฐาน
ของความจริงและความถูกต้ อง เป็ นการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มี
หลักฐานความเป็ นจริ งใดๆ ทั้งสิ้น ไร้ ซ่ึงจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งควรตระหนักถึงการ
นาเสนอข่ าวสารที่จะต้ องนาเอาข้ อเท็จจริงที่มีหลักฐานและ
เหตุผลที่ถูกต้ องมานาเสนอมากกว่าเป็ นการนาเสนอข่าวสาร
จากความรู้สึกส่วนตัวของผู้เขียน ทั้งนี้เพื่อให้ ผ้ ูอ่านได้ รับรู้
รับทราบในสถานการณ์ท่ีถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ งไม่
บิดเบือนจนก่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ไม่ถูกต้ องแก่เกษตรกรผู้
เลี้ยงกุ้งหรือผู้เกี่ยวข้ องอื่น ๆ
2. สมาคมอาหารแช่ เ ยื อ กแข็ง ไทย เป็ นสมาคม
การค้ าที่มีหน้ าที่ผลักดันสร้ างความเจริญก้ าวหน้ าอย่างยั่นยืน
ตลอดห่ วงโซ่ของอาหารทะเลแช่ เยือกแข็งและอาหารแปรรูป
ไม่ เ คยกี ด กั น ผู้ ป ระกอบการใดๆ หรื อ เกษตรกรที่ มี ก าร
ค้ าขายกุ้งด้ วยตนเองไปยังตลาดต่ างประเทศ อาทิ ประเทศ
จีน หรื อเวียดนาม เป็ นต้ น ที่ดาเนินการโดยผ่ านพิธีการค้ า
ขายทางชายแดนที่ปฏิบัติตามกฏหมายอย่ างถูกต้ อง และมี
ความยิ น ดี พ ร้ อ มที่จ ะสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การขยายตลาดให้
เติบโตและกว้ างขวางขึ้นให้ เกิดแก่อุตสาหกรรมกุ้งไทย
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3. การควบคุ ม การส่ ง ออกน าเข้ า ของสัต ว์น้ าทุ ก ประเภทนั้ น เป็ นไปตามพระราชก าหนดการประมง
พ.ศ. 2558 มาตรา 4 (4)และ(11) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการจัดระเบียบการประมง ดังนี้
(4) เพื่อกาหนดมาตรการในการป้ องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาการประมงโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย และการ
ใช้ แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง
(11) เพื่อให้ มีระบบการสืบค้ นที่มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์นา้ หรือผลิตภัณฑ์สตั ว์นา้
ได้ ต้งั แต่การทาการประมงไปจนถึงผู้บริโภค
หาใช่ เป็ นการควบคุมผลผลิตกุ้งเพื่ อมิให้ ลักลอบส่งออกอันจะส่งผลต่ อกลไกราคากุ้งในตลาดตามที่วิเคราะห์
เอาเองด้ วยมิจฉาทิฐิแต่อย่างใดไม่
4. ส่วนปัญหา IUU ที่เรากาลังแก้ ไขนั้น โดยสาระเนื้อหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหา IUU มีหนึ่งในประเด็นสาคัญ
คือ ระบบตรวจสอบย้ อนกลับ Traceability (MD สาหรับสัตว์นา้ เพาะเลี้ยง และ MCPD/Logbook สาหรับสัตว์นา้ ที่จับ
จากทะเล) เป็ นการควบคุมกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับของสินค้ าสัตว์นา้ ทุกประเภท ภาครัฐที่เป็ นหน่วยงานหลักทั้ง
กรมประมง ศปมผ. ต่างทราบปัญหาและเร่งรัดที่จะจัดการแก้ ไข และสะสางปัญหาด้ านการประมงและสัตว์นา้ เพื่อที่จะทา
ให้ ถูกต้ องและหลุดพ้ นจากปั ญหาใบเหลืองใบแดง ซึ่งเป็ นนโยบายของรัฐบาลอย่ างชัดเจนในการที่จะเร่ งรัดการแก้ ไข
ปัญหา IUU กับสหภาพยุโรป ทั้งนี้ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและสมาชิกผู้ผลิตผู้ส่งออก ต่างก็ให้ ความร่ วมมือกับ
นโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่และประกาศหยุดซื้อของที่ไม่มี MD และ FMD เพื่อปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
5) สมาคมฯ ได้ ตระหนักถึงปั ญหาที่ปรากฎใน Social Media เป็ นอย่างดี และได้ ขอให้ รัฐบาลอานวยความ
สะดวกแก่ผ้ ูประกอบการที่มีการผลิตและส่งออกที่ปฏิบัติอย่างถูกต้ องตามกฏหมาย เพื่อให้ สามารถส่งออกตามขั้นตอน
ได้ โดยไม่เกิดอุปสรรค นี่คือข้ อเท็จจริงที่ถูกต้ อง
6) สมาคมฯ ขอปฏิ เสธรายละเอียดเนื้ อความตามที่มีการเสนอใน Social Media ของคุณพลอยปภัส วิริยะ
ธาดาศักดิ์ (น้องกุง้ ไทย) และประนามการกระทาดังกล่าว ที่ไม่คานึงถึงข้อเท็จจริงและไม่มีความรับผิดชอบในสิ่งที่
นาเสนอ อีกทั้งยังขาดจรรยาบรรณของผูน้ าเสนอที่ดี ซึ่งควรเสนอโดยยึดหลักความถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสาร หลักการ
นาเสนอข้ อมูลด้ วยความเป็ นกลางปราศจากอคติ และชี้นาโดยอาศัยความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้ องของตนเอง ซึ่งจะทาให้ เกิด
ความเข้ าใจผิดแก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้ องตลอดห่ วงโซ่ คุณค่ า (Value Chain) และสร้ างความเสื่อมเสียหรือความ
เสียหายต่ออุตสาหกรรมกุ้ง ตามที่ปรากฎเป็ นนัยแห่ งข้ อความที่ส่อื ออกมานั้น
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
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หน้ า 2/2
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย โทรศัพท์ 02 235 5622-4 โทรสาร 02 235 5625
เวปไซต์ : www.thai-frozen.or.th อีเมล์ thai-frozen@thai-frozen.or.th

