
ภาพรวม

การจััดการทรัพยากรประมงแบบดั�งเดิมประกอบไปด้วยสองขัั้�นตอน คืือ ขัั้�นตอนแรก นักวิทยาศาสตร์จัะทำาการประเมินทรัพยากรก่อน 
จัากนั�นผู้้้จััดการประมงจัะเจัรจัาต่อรองเรื�องมาตรการต่างๆ เช่่น โคืวต้า หรือการปิดพื�นท่�เป็นเวลา เพื�อทำาให้มั�นใจัว่าทรัพยากร ซ่ึ่�งก็คืือ 

ปลาท่�เป็นเป้าหมายนั�น ถู้กนำาไปใช้่อย่างเหมาะสมและยั�งยืน

แม้ว่ากระบวนการดังกล่าวจัะด้ง่าย แต่แนวทางปัจัจุับัน ด้วยคืวามร้้ท่�ไม่ถู้กต้องเก่�ยวกับช่่ววิทยาขั้องปลา ข้ั้อม้ลด้านการประมงท่�ไม่สมบ้รณ์์ 
คืวามแปรปรวนตามธรรมช่าติ และคืวามท้าทายท่�เกิดข่ั้�นได้จัากการใช้่ร้ปแบบต่างๆ ในการนับประช่ากรปลา การประเมินทรัพยากรจ่ังอาจัม่ 

คืวามไม่แน่นอนได้อย่างม่นัยสำาคัืญ ดังนั�น คืำาแนะนำาทางวิทยาศาสตร์จ่ังอาจัม่คืวามคืลุมเคืรือ หรือม่ตัวเลือกการจััดการท่�หลากหลายมากมาย 
หน่วยงานจััดการประมงส่วนใหญ่มุ่งมั�นท่�จัะปฏิิบัติตามคืำาแนะนำาทางวิทยาศาสตร์และแนวทางเชิ่งป้องกันไว้ก่อน แต่ไม่ม่กรอบการทำางาน 

ท่�ชั่ดเจันสำาหรับการตัดสินใจัด้านการจััดการ ดังนั�นการเจัรจัาต่อรองจ่ังมักจัะกลายเป็นการถูกเถู่ยงอย่างไม่ม่แบบแผู้นและมุ่งเน้นไปท่� 

ประสิทธิภาพในระยะสั�นมากกว่า

ยุทธศาสตร์การทำาประมง: การจัดการประมง 
ในศตวรรษที่ 21
ระบบที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการประมงในระยะยาว
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อ่กทางเลือกหน่�งท่�เป็นท่�ร้้จัักกันในชื่�อ “ยุทธศาสตร์การทำาประมง” หรือ “กระบวนการจััดการ” นั�นถืูอเป็นนวัตกรรมใหม่ในการจััดการ 

ประมง ยุทธศาสตร์การทำาประมงเป็นกรอบการทำางานท่�ม่การตกลงกันล่วงหน้าเพื�อการตัดสินใจัด้านการจััดการประมง เช่่น การกำาหนด 

โคืวต้า โดยม่คืวามคืล้ายคืล่งกับการยอมรับต่อกฎต่างๆ ก่อนท่�เข้ั้าเล่นเกม และเปล่�ยนมุมมองจัากการตัดสินใจัแบบไม่ม่แบบแผู้นไปเป็น 

วัตถุูประสงค์ืในระยะยาว แม้ว่าหน่วยงานจััดการต่างๆ จัะตั�งชื่�อและนิยามยุทธศาสตร์เหล่านั�นแตกต่างกันออกไป แต่ยุทธศาสตร์การทำา 

ประมงทั�งหมดประกอบด้วยองค์ืประกอบพื�นฐานดังน่�คืือ วัตถุูประสงค์ืในการจััดการ โปรแกรมติดตามตรวจัสอบ ตัวบ่งช่่�สถูานะการประมง 

และคืวามสมบ้รณ์์ขั้องประช่ากร รวมถู่งจุัดอ้างอิงท่�เก่�ยวข้ั้อง วิธ่การในการประเมินตัวบ่งช่่�เหล่านั�น และกฎคืวบคุืมการประมง (HCRs) 
ท่�กำาหนดโอกาสในการทำาประมง ซ่ึ่�งอาจัรวมถู่งข่ั้ดจัำากัดในการจัับและขั้นาด โดยข่ั้�นอย้่กับค่ืาขั้องตัวบ่งช่่�ท่�สำาคัืญท่�เก่�ยวข้ั้องกับจุัดอ้างอิงนั�น 
ขั้ณ์ะท่�หน่วยงานส่วนใหญ่มองว่ายุทธศาสตร์การทำาประมงและกระบวนการจััดการเป็นแค่ืคืำาท่�ม่คืวามหมายเหมือนกัน แต่บางหน่วยงาน 

ก็มองว่ากระบวนการจััดการนั�นเป็นส่วนหน่�งขั้องยุทธศาสตร์การทำาประมง นั�นคืือ กฎคืวบคุืมการประมงพร้อมข้ั้อม้ลและวิธ่ประมาณ์สถูานะ 

ทรัพยากรท่�ใช้่เพื�อนำา HCR ไปใช้่ ก่อนท่�จัะม่การนำายุทธศาสตร์การทำาประมงท่�พร้อมสมบ้รณ์์ไปใช้่ จัะต้องได้รับการทดสอบผู่้านกระบวนการ 

ท่�เร่ยกว่า การประเมินยุทธศาสตร์การจััดการ (MSE) เส่ยก่อน 

หน่�งในคุืณ์สมบัติท่�ทำาให้ยุทธศาสตร์การทำาประมงม่ประสิทธิภาพคืือวงจัรย้อนกลับ ซ่ึ่�งม่การรวบรวมข้ั้อม้ลท่�เฉพาะเจัาะจังเพื�อประเมิน 

สถูานะขั้องการประมง และเพื�อประเมินว่าทำางานได้ผู้ลอย่างไรเมื�อเท่ยบกับจุัดอ้างอิงท่�กำาหนดและวัตถุูประสงค์ืการจััดการ ผู้ลลัพธ์จัะถู้กป้อน 

เข้ั้าส่้ HCR ซ่ึ่�งเป็นตัวกำาหนดว่าจัำาเป็นต้องม่การปรับเปล่�ยนมาตรการการจััดการใดบ้าง ทั�งน่�เพื�อทำาให้มั�นใจัว่าจัะบรรลุตามวัตถุูประสงค์ื 

การจััดการขั้องยุทธศาสตร์การทำาประมง จัากนั�นวงจัรจัะเริ�มต้นข่ั้�นอ่กคืรั�งโดยใช้่โปรแกรมติดตามตรวจัสอบเพื�อบันท่กผู้ลกระทบขั้อง 

มาตรการใหม่และรวบรวมข้ั้อม้ลใหม่

ยุทธศาสตร์การทำาประมงท่�พร้อมสมบ้รณ์์และรอบคือบจัะให้ประโยช่น์แก่ทั�งปลาและช่าวประมง เมื�อใช้่คืวบค่้ืกับระบบการปฏิิบัติตามท่�ม่ 

ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การทำาประมงสามารถูอธิบายถู่งคืวามไม่แน่นอนและคืวามแปรปรวนทางวิทยาศาสตร์ได้ รวมถู่งท่�เก่�ยวข้ั้องกับ 

การเปล่�ยนแปลงทางสภาพภ้มิอากาศ และใช้่แทนท่�การตัดสินใจัระยะสั�นท่�ไม่ม่แบบแผู้น ซ่ึ่�งกระบวนการน่�จัะช่่วยฟ้ื้�นฟ้ื้ประช่ากรปลาท่�ถู้ก 

ทำาการประมงเกินขั้นาด หรือรักษาประช่ากรและการประมงตามเป้าหมายได้ ยุทธศาสตร์การทำาประมงท่�ด่จัะเพิ�มคืวามโปร่งใสและ 

การคืาดการณ์์ในการจััดการประมง ซ่ึ่�งเป็นการส่งเสริมคืวามมั�นคืงขั้องอุตสาหกรรมดังกล่าว นอกจัากน่�ยังช่่วยปรับปรุงการเข้ั้าถู่งตลาด 
เนื�องจัากโปรแกรมการรับรองอาหารทะเลท่�ยั�งยืน ซ่ึ่�งรวมถู่ง Marine Stewardship Council กำาหนดให้การทำาการประมงจัำาเป็นต้องใช้่ 

ยุทธศาสตร์การทำาประมง

Rodrigo Friscione/เก็ตต้� อิิมเมจ
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ภาพที่ 1

ยุทธศาสตร์การทำาประมง: เข้าใจการทำางานของกระบวนการ

เล อืกวตัถปุระสงคก์ารจดัการ*

ยุทธศาสตร์การทำาประมงตรง 
ตามวัตถุูประสงค์ืหรือไม่ไม่ ใช่่

ติดตามการประมง

ยุทธศาสตร์ 
การทำาประมง 
เม่่อนำาไปใช้้งาน

ประเมิน 

การประมง§

กำาหนดสถูานะขั้องการประมง

ท่�สัมพันธ์กับจุัดอ้างอิง ‡

นักวิทยาศาสตร์ ผู้้้จััดการ

เสนอจุัดอ้างอิงท่�เข้ั้าข่ั้าย ‡

เลือกจุัดอ้างอิงสุดท้าย ‡

กำาหนดคืวามไม่แน่นอน

กำาหนดระดับคืวามเส่�ยง 

ท่�ยอมรับได้

เสนอกฎคืวบคุืมการทำาประมง

ท่�เข้ั้าข่ั้าย

เลือกกฎคืวบคุืมการทำาประมง 

ท่�เข้ั้าข่ั้ายเพื�อประเมินด้วย MSE

การพัฒนาการประเมิน 
ยุทธศาสตร์การจัดการ 
(MSE) †

สถานการณ์์ทดสอบเคร่่องม่อ MSE

ใช้่การเปล่�ยนแปลง 

การจััดการท่�อิงจัาก 
กฎคืวบคุืมการทำาประมง 
หากจัำาเป็น

ระบุคืวามคิืดเห็นเก่�ยวกับ 

ผู้ลลัพธ์เบื�องต้น

*	 วัตถุูประสงค์ืสามารถูปรับเปล่�ยนได้โดยเป็นส่วนหน่�งขั้องการตรวจัสอบระยะยาว (เช่่น ทุกๆ 10 ปี) เพื�อทำาให้มั�นใจัว่ายังคืงใช้่ประโยช่น์ได้

† คืำาสั�งท่�แสดงน่�เป็นเพ่ยงตัวอย่างและสามารถูปรับให้เข้ั้ากับคืวามต้องการด้านการประมงได้

‡ หรือตัวบ่งช่่�การประมงอื�นๆ

§ ผู่้านร้ปแบบการประเมินทางสถิูติอย่างเต็มร้ปแบบหรือแนวทางท่�ง่ายกว่า (เช่่น ดัช่น่ปริมาณ์การจัับต่อหน่วยการลงแรงประมง 

อย่างน้อย 1 หน่วยข่ั้�นไป) 

© 2019 The Pew Charitable Trusts

ปรับใช้่ยุทธศาสตร์ 

การทำาประมง 

ท่�พร้อมสมบ้รณ์์ท่�สุด
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องคป์ระกอบของยทุธศาสตรก์ารทำาประมง

วัตถุประสงค์ของการจัดการ

การกำาหนดวัตถุูประสงค์ืขั้องการจััดการเป็นขัั้�นตอนแรกท่�ม่คืวามสำาคัืญยิ�งในการพัฒนายุทธศาสตร์การทำาประมง โดยม่การกำาหนดวิสัยทัศน์ 

สำาหรับการประมงและม่กลไกสำาหรับวัดคืวามสำาเร็จัในระยะยาวขั้องยุทธศาสตร์ วัตถุูประสงค์ืขั้องการจััดการสามารถูปรับเปล่�ยนได้ แต่หาก 

จัะให้ยุทธศาสตร์การทำาประมงม่ประสิทธิภาพแล้ว สิ�งสำาคัืญคืือการปรับเปล่�ยนดังกล่าวจัะเกิดข่ั้�นก็ต่อเมื�อวิสัยทัศน์สำาหรับการประมง 

เปล่�ยนแปลงอย่างแท้จัริงเท่านั�น แทนท่�จัะเป็นแค่ืวิธ่การเพื�อพิส้จัน์ผู้ลลัพธ์ในระยะสั�นท่�ต้องการ

ขั้ณ์ะท่�วัตถุูประสงค์ืด้านกฎหมายหรือกติกาสำาหรับการประมงมักจัะแสดงในแง่ทั�วไปท่�เก่�ยวข้ั้องกับการปรับการจัับปลาให้เหมาะสม 
แต่วัตถุูประสงค์ืด้านการจััดการท่�เป็นพื�นฐานสำาหรับยุทธศาสตร์การทำาประมงจัะต้องม่คืวามเฉพาะเจัาะจังมากข่ั้�นและสามารถูวัดได้ 
โดยเก่�ยวข้ั้องกับช่่วงเวลาและระดับคืวามเส่�ยงท่�ยอมรับได้ (เช่่น คืวามเส่�ยงร้อยละ 5 ในการละเมิดจุัดอ้างอิงท่�จัำากัด หรือโอกาส 

ร้อยละ 75 ในการสร้างทรัพยากรเพื�อให้ถู่งจุัดอ้างอิงเป้าหมายภายใน 10 ปี) คืำาศัพท์ท่�ไม่ได้ให้คืำาจัำากัดคืวาม เช่่น “ม่คืวามน่าจัะเป็นส้ง” หรือ 
“ในระยะเวลาท่�สั�นท่�สุด” จัะข่ั้�นอย้่กับการต่คืวามหมายและนำาไปส่้การขั้าดคืวามชั่ดเจัน ซ่ึ่�งทำาให้การเจัรจัาต่อรองด้านการจััดการ 

ม่คืวามซัึ่บซ้ึ่อน

การประมงมักจัะม่วัตถุูประสงค์ืด้านการจััดการมากกว่าหน่�งข้ั้อ ตัวอย่างเช่่น แหล่งทรัพยากรหน่�งอาจัได้รับการจััดการหลายอย่างไปพร้อมๆ 
กัน เพื�อเพิ�มปริมาณ์การจัับ คืวามมั�นคืงในการจัับแบบปีต่อปี กำาไร คืวามเร็วในการสร้างทรัพยากรปลาใหม่ และคืวามเป็นไปได้ท่�ประช่ากร 

ปลาจัะอย้ใ่นระดับคืวามสมบ้รณ์์เป้าหมายและส้งกว่าข่ั้ดจัำากัด

ในกรณ่์ท่�ม่วัตถุูประสงค์ืการจััดการหลายข้ั้อ บางข้ั้ออาจัม่คืวามขัั้ดแย้งกัน เช่่น การเพิ�มปริมาณ์การจัับและการลดโอกาสในละเมิดข่ั้ดจัำากัด 

ขั้องช่่วมวล ซ่ึ่�งหมายคืวามว่า ผู้้้จััดการอาจัต้องให้นำ�าหนักกับแต่ละวัตถุูประสงค์ืแตกต่างกันออกไป และพิจัารณ์าถู่งข้ั้อแลกเปล่�ยนเมื�อเลือก 

ยุทธศาสตร์การทำาประมงสุดท้าย ขั้ณ์ะท่�การประมงเป็นการนำามาซ่ึ่�งอาหาร การจ้ัางงาน และผู้ลประโยช่น์ทางเศรษฐกิจัสำาหรับผู้้้คืนมากมาย 
ผู้ลประโยช่น์เหล่าน่�จัะยั�งยืนในระยะยาวก็ต่อเมื�อม่การรักษาผู้ลการผู้ลิตทางช่่วภาพและคืวามสมบ้รณ์์ขั้องทรัพยากรไว้ ดังนั�น วัตถุูประสงค์ื 

ขั้องการจััดการคืวรได้รับการประเมินคืวามสำาคัืญ เพื�อให้มั�นใจัว่าม่คืวามเป็นไปได้ส้งท่�จัะบรรลุวัตถุูประสงค์ืด้านสถูานะและคืวามปลอดภัย 

สำาหรับการประมง (ด้ท่�กล่อง) 

ประเภททั่วไปของวัตถุประสงค์การจัดการ

 • สถูานะ: เพื�อเพิ�มคืวามเป็นไปได้ในการบำารุงรักษาทรัพยากรให้อย้่ในสถูานะท่�สมบ้รณ์ ์(เช่่น ไม่ม่การประมงเกินขั้นาด 
ไม่ทำาการประมงเกินขั้นาด)

 • คืวามปลอดภัย: เพื�อเพิ�มคืวามเป็นไปได้ท่�ทรัพยากรจัะอย้่ตำ�ากว่าจัุดอ้างอิงด้านขั้่ดจัำากัดขั้องช่่วมวล

 • ผู้ลผู้ลิต: เพื�อเพิ�มปริมาณ์การจัับและหรืออัตราการจัับทั�วภ้มิภาคืและหรืออุปกรณ์์การประมง

 • คืวามมั�นคืง: เพื�อเพิ�มคืวามมั�นคืงในปริมาณ์การจัับจัากปีต่อป ีเพื�อทำาให้อุตสาหกรรมสามารถูคืาดการณ์์ได้มากขั้่�น

จุดอ้างอิง

จุัดอ้างอิงคืือมาตรฐานท่�ใช้่เพื�อเปร่ยบเท่ยบสถูานะปัจัจุับันขั้องระบบการจััดการประมงเท่ยบกับสถูานะท่�ต้องการ (หรือไม่ต้องการ) 
เมื�อจัับค่้ืวัตถุูประสงค์ืขั้องการจััดการสำาหรับการประมงแล้ว สามารถูใช้่เพื�อประเมินคืวามก้าวหน้าเพื�อการบรรลุวัตถุูประสงค์ืเหล่านั�นได้ 
จุัดอ้างอิงม่สองประเภทหลักๆ ด้วยกันคืือ จุัดอ้างอิงด้านข่ั้ดจัำากัด (LRPs หรือ Blim และ Flim) และจุัดอ้างอิงด้านเป้าหมาย 
(TRPs หรือ BTARGET และ FTARGET) ซ่ึ่�งโดยทั�วไปจัะข่ั้�นอย้่กับอัตราการตายโดยการประมง (F-based) หรือคืวามอุดมสมบ้รณ์์ 

ขั้องประช่ากร (B-based)
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จุัดอ้างอิงด้านข่ั้ดจัำากัดคืวรจัำากัดเขั้ตอันตราย ซ่ึ่�งเป็นจุัดท่�การประมงไม่ถืูอว่ายั�งยืนอ่กต่อไป ในการประมงท่�ม่การจััดการท่�ด่ ผู้้้จััดการจัะใช้่ 

คืวามระมัดระวังเพื�อทำาให้มั�นใจัว่าม่คืวามเป็นไปได้ส้งท่�จัะหล่กเล่�ยงเขั้ตน่� และหากม่การละเมิดโดยไม่ตั�งใจั ให้ดำาเนินการทันท่เพื�อนำา 

ทรัพยากรหรือคืวามกดดันการประมงกลับส่้ระดับเป้าหมาย ท่�สำาคัืญ LRPs คืวรอย้บ่นพื�นฐานขั้องช่่ววิทยาขั้องทรัพยากรและคืวามยืดหยุน่ 

ต่อคืวามกดดันการประมงเท่านั�น LRPs ไม่คืวรถืูอเป็นปัจัจััยด้านเศรษฐกิจัเพราะ LRP จัะกำาหนดจุัดท่�ทรัพยากรไม่คืวรถู้กกระทบเนื�องจัาก 

ภัยคุืกคืามในแง่ช่่วภาพ 

จุัดอ้างอิงเป้าหมายจัะกำาหนดสถูานะการประมงท่�ต้องการ ในการประมงท่�ม่การจััดการท่�ด่ จ่ังคืวรม่การออกแบบมาตรการต่างๆ เพื�อให้ 

บรรลุสถูานะน่�อย่างต่อเนื�องด้วยคืวามแน่นอนในระดับส้ง จัากคืวามไม่ร้้และไม่แน่นอนในการประเมินทรัพยากรและในการจััดการประมง 

โดยทั�วไป หน่�งในประโยช่น์ขั้อง TRP คืือสามารถูสร้างเขั้ตกันช่นท่�เพ่ยงพอเพื�อช่่วยให้ผู้้้จััดการมั�นใจัได้ว่าจัะไม่ม่การละเมิดจุัดอ้างอิงด้าน 

ข่ั้ดจัำากัด การประมงม่แนวโน้มท่�จัะผัู้นผู้วนใกล้ๆ กับเป้าหมายอันเนื�องมาจัากคืวามแปรปรวนและคืวามไม่แน่นอนทางธรรมช่าติ แต่ไม่คืวร 

เบ่�ยงเบนจัากเป้าหมายอย่างเป็นระบบ (เช่่น ตำ�ากว่าเป้าหมายขั้องช่่วมวลอย่างต่อเนื�อง หรืออย้่ส้งกว่าเป้าหมายการตายโดยประมง) ผู้้้จััดการ 

และนักวิทยาศาสตร์สามารถูอ้างอิง TRP ในการพิจัารณ์าทางนิเวศวิทยา สังคืม เศรษฐกิจั และหรือช่่ววิทยาได้ ซ่ึ่�งไม่เหมือนกับจุัดอ้างอิง 

ด้านข่ั้ดจัำากัด

นอกจัากน่� การประมงบางแห่งยังม่จุัดอ้างอิงกระตุ้น ท่�เร่ยกว่าจุัดอ้างอิงเกณ์ฑ์์ ซ่ึ่�งทั�วไปแล้วจัะอย้่ระหว่าง TRP และ LRP เพื�อกระตุ้น 

การตอบกลับด้านการจััดการเพิ�มเติมผู่้านกฎคืวบคุืมการทำาประมง เพื�อช่่วยให้มั�นใจัว่าการประมงยังคืงใกล้เค่ืยงกับเป้าหมาย หรือหล่กเล่�ยง 

การละเมิดข่ั้ดจัำากัด 

ท่�สำาคัืญ ในขั้ณ์ะท่�คืวามไม่แน่นอนเพิ�มข่ั้�น คืวรม่การกำาหนดจุัดอ้างอิงเป้าหมายและข่ั้ดจัำากัดอย่างระมัดระวัง หากม่คืวามไม่แน่นอนส้งหรือ 

ม่โปรแกรมติดตามตรวจัสอบท่�คืรอบคืลุมน้อยลง TRP คืวรกำาหนดไว้ให้ห่างจัาก LRP เพื�อสร้างกันช่นขั้นาดใหญ่ข่ั้�น และลดคืวามเส่�ยง 

ในการละเมิดข่ั้ดจัำากัด

หลักการเรื่องจุดอ้างอิงที่สำาคัญในความตกลงว่าด้วยการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำาแห่งสหประชาชาติ

 • LRPs “จัำากดัการจัับภายในขั้่ดจัำากัดช่่ววิทยาท่�ปลอดภัย” คืวามเส่�ยงขั้องการละเมิด LRP คืวรอย้่ใน “ระดบัตำ�ามาก” 
“ถู้าคืลังอย้่ตำ�ากว่า LRP หรือ อย้่ในคืวามเส่�ยงท่�จัะตกไปอย้่ตำ�ากว่าจุัดอ้างอิงจัะต้องม่การดำาเนินงาน ด้าน การอนุรักษ์และ 
การจััดการเพื�อช่่วยฟ้ื้�นฟ้ื้ทรัพยากรปลา”

 • การจััดการการออกแบบเพื�อให ้TRPs บรร ล ุ“โดยเฉล่�ย”

 • “อตัราการตายโดยการประมงซึ่่�งสร้างผู้ลผู้ลิตท่�ยั�งยืนส้งสุด คืวรถูือเป็นขั้่ดจัำากัดมาตรฐานขั้ั�นตำ�าหรือจัุดอ้างองิด้านขั้่ดจัำากัด”
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ตารางที่ 1

การตรวจสอบจุดอ้างอิงที่ใช้้โดยทั่วไป

จุดอิ้างอิิง คำาอิธิบาย ข้อิด้ ข้อิเส้ย

X%B0 หรือิ  
X%SB ปัจจุบัน F=0

X% ขั้องช่่วมวลขั้องทรัพยากร 
ก่อนเริ�มต้นการประมง หรือช่่วมวล 

ขั้องการวางไข่ั้ท่�คืาดการณ์์ 
ในช่่วงท่�ไม่ม่การประมง

สามารถูใช้่กับทรัพยากรท่�ม่ข้ั้อม้ลตำ�า 
มาตรการท่�สัมพันธ์กับคืวามอุดมสมบ้รณ์์ 
ในกรณ่์ท่�คืวามอุดมสมบ้รณ์์แบบสัมบ้รณ์์ 

ยากท่�จัะประมาณ์การ

การประเมินช่่วมวลแบบดั�งเดิม (B0) 
ข่ั้�นอย้่กับจัำานวน ข้ั้อสันนิษฐานและ 

อาจัไม่น่าเชื่�อถืูอ

FX% หรือิ FX%SPR

อัตราการตายโดยการประมง 
ท่�ช่่วยให้ทรัพยากรสามารถูบรรลุ 

X% ขั้องโอกาสในการวางไข่ั้ส้งสุด 
(เช่่น การผู้ลิตไข่ั้ 

การทดแทนประช่ากรสัตว์นำ�า 
พ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุ) ท่�จัะได้รับ 

โดยไม่ม่การประมง

ใช้่เป็นจุัดอ้างอิงสำาหรับการจัับพ่อแม่พันธ์ุ 
ท่�กำาลังจัะวางไข่ั้ทำาให้ไม่เกิดการขั้ยายพันธ์ุ* 

ซ่ึ่�งไม่ต้องม่คืวามสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร 
และการทดแทนประช่ากรสัตว์นำ�า หรือ 

ข้ั้อม้ลประวัติมากนัก โดยสามารถูใช้่ได้หาก 
ม่การข้ั้อม้ลด้านการประมงและประวัติช่่วิต 
สัตว์นำ�าท่�น่าเชื่�อถืูอ แม้ว่าจัะไม่ทราบคืวาม 
สัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรและการทดแทน 

ประช่ากรสัตว์นำ�าก็ตาม

ไม่ได้คืำาน่งถู่งข้ั้อเท็จัจัริงท่�ว่าการทดแทน 
ประช่ากรสัตว์นำ�าโดยเฉล่�ยอาจัลดลงตำ�ากว่า 

ช่่วมวล ม่คืวามไวต่อการเปล่�ยนแปลง 
ในการเลือก ไม่ได้พิจัารณ์าผู้ลจัับท่�เหมาะสม

X%*BMSY,  
X%*SBMSY

ช่่วมวล หรือช่่วมวลในการวางไข่ั้ 
(SB)*ท่� จัำาเป็นเพื�อรักษา*

MSY (ผู้ลจัับท่�ยั�งยืนส้งสุด)

พิจัารณ์าทั�งการการจัับพ่อแม่พันธ์ุท่�กำาลัง 
จัะวางไข่ั้ทำาให้ไม่เกิดการขั้ยายพันธ์ุและ 
การจัับสัตว์นำ�าวัยอ่อนท่�ยังไม่โตเต็มวัย† 

ยากในการประเมิน ไม่สามารถูจััดการคืลัง 
ทั�งหมดในการประมงแบบหลายทรัพยากร 

ให้ตรงกับ MSY ได้ ม่คืวามอ่อนไหวต่อคืวาม 
ไม่แน่นอนเก่�ยวกับการทดแทนประช่ากร 
สัตว์นำ�าและการเลือก ไม่ใช่่เป้าหมายท่�นิ�ง‡

F0.1

ค่ืา F ท่�เพิ�มข่ั้�นเล็กน้อยในผู้ลจัับ 
ในสภาวะสมดุลลดลงจัำานวน 

1 ใน 10 ขั้องม้ลค่ืาเมื�อม่การใช้่ 
ทรัพยากรคืรั�งแรก ±

ใช้่เป็นจุัดอ้างอิงสำาหรับการจัับสัตว์นำ�า 
วัยอ่อนท่�ยังไม่โตเต็มวัย โดยสามารถูคืำานวณ์
ด้วยการประมาณ์การเติบโต การเลือกจัับปลา 
และอัตราการตายโดยธรรมช่าติ ไม่จัำาเป็นต้องม่
คืวามร้้เรื�องคืวามสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรและ
การทดแทนประช่ากรสัตว์นำ�าสามารถูประมาณ์
การได้แม้ว่าผู้ลจัับต่อเส้นโค้ืงขั้องการทดแทน 

จัะคืงท่�อย้่ด้านบน

สามารถูส้งกว่า FMSY เพื�อจัะนำาไปส่้การลดลง
ขั้องทรัพยากรในระดับท่�ส้งอย่างไม่น่าเชื่�อ 
ไม่ได้คืำาน่งถู่งการการจัับพ่อแม่พันธ์ุท่�กำาลัง 

จัะวางไข่ั้ทำาให้ไม่เกิดการขั้ยายพันธ์ุ

BX%R0/ 
BX%RMAX

ช่่วมวลท่�สามารถูสร้างการเกิด 
ทดแทนขั้องประช่ากรสัตว์นำ�าท่�ยัง 
ไม่ได้ทำาการประมง/ส้งสุดได้ X%

คืำาน่งถู่งการจัับพ่อแม่พันธ์ุท่�กำาลังจัะวางไข่ั้ 
ทำาให้ไม่เกิดการขั้ยายพันธ์ุโดยตรง

ข่ั้�นอย้่กับการประมาณ์การขั้องการทดแทน 
ประช่ากรสัตว์นำ�าในปัจัจุับันและในอด่ต

*	 การจัับพ่อแม่พันธ์ุท่�กำาลังจัะวางไข่ั้ทำาให้ไม่เกิดการขั้ยายพันธ์ุจัะเกิดข่ั้�นเมื�อประช่ากรสัตว์นำ�าท่�โตเต็มวัยลดลงถู่งระดับท่�การทดแทนประช่ากรสัตว์นำ�า 

โดยเฉล่�ยอย้่ตำ�ากว่าระกับคืวามอุดมสมบ้รณ์์อย่างเห็นได้ชั่ด

†	 การทำาประมงเกินกำาลังการผู้ลิตจันสัตว์นำ�าเติบโตไม่ทันจัะเกิดข่ั้�นเมื�อสัตว์นำ�าถู้กทำาการประมงขั้ณ์ะท่�ยังไม่โตเต็มวัย เพื�อเพิ�มผู้ลจัับต่อหน่วย 

การทดแทน ซ่ึ่�งเป็นเรื�องปกติมากกว่าการจัับพ่อแม่พันธ์ุท่�กำาลังจัะวางไข่ั้ทำาให้ไม่เกิดการขั้ยายพันธ์ุ แต่ไม่ร้ายแรงต่อทรัพยากรเท่ากับการจัับ 

พ่อแม่พันธ์ุท่�กำาลังจัะวางไข่ั้ทำาให้ไม่เกิดการขั้ยายพันธ์ุ

‡ 	 การเลือกสรรหมายถู่งคืวามเปราะบางเชิ่งสัมพัทธ์ขั้องช่่วงอายุท่�ต่างกัน หรือประเภทขั้นาด ไปจันถู่งเคืรื�องมือประมงและการประมงท่�ต่างกัน

±   โดยเฉพาะอย่างยิ�ง อัตราการตายโดยการประมงท่�สอดคืล้องกับ 10 เปอร์เซึ่นต์ขั้องคืวามลาดเอ่ยงขั้องการจัับต่อหน่วยการทดแทนเป็นฟัื้งก์ชั่น 

ขั้อง F เมื�อ F=0

© 2019 The Pew Charitable Trusts
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กฎควบคุมการทำาประมง

กฎคืวบคุืมการทำาประมง (HCRs) หรือเป็นท่�ร้้จัักกันในชื่�อกฎการตัดสินใจั เป็นองค์ืประกอบเชิ่งปฏิิบัติการขั้องยุทธศาสตร์การทำาประมง 
เป็นแนวทางหลักท่�กำาหนดว่าจัะสามารถูทำาการประมงได้ในจัำานวนเท่าไหร่ โดยอิงจัากตัวบ่งช่่�ขั้องสถูานะขั้องทรัพยากรเป้าหมายท่� 

สัมพันธ์กับจุัดอ้างอิง ตัวบ่งช่่�เหล่าน่�ม่อย้่สองประเภทด้วยกันคืือ แบบเชิ่งประจัักษ์และแบบจัำาลอง บางคืรั�ง ตัวบ่งช่่�เศรษฐกิจัหรือตัวบ่งช่่�อื�นๆ 
อาจัใช้่เป็นตัวกระตุ้นแทนท่� หรือเพิ�มเติมจัาก จุัดอ้างอิงช่่ววิทยา

สำาหรับกฎคืวบคุืมการทำาประมงเชิ่งประจัักษ์ ตัวบ่งช่่�จัะมาจัากมาตรการโดยตรงขั้องสถูานะทรัพยากรหน่�งมาตรการข่ั้�นไป เช่่น การสำารวจั 

คืวามอุดมสมบ้รณ์์ หรือการคืำานวณ์ว่าต้องใช้่คืวามพยายามเท่าไหร่ในการจัับปลาจัำานวนหน่�งๆ ซ่ึ่�งเป็นท่�ร้้จัักกันในชื่�อ ดัช่น่ปริมาณ์การจัับ 

สัตว์นำ�าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) สำาหรับ HCRs จัากแบบจัำาลอง โดยทั�วไปแล้ว ระดับคืวามอุดมสมบ้รณ์์ท่�ประมาณ์การตามร้ปแบบ 

การประเมินทรัพยากรจัะเป็นตัวบ่งช่่� 	ในทั�งสองกรณ่์ HCR คืวรจัะแสดงถู่งข้ั้อตกลงเก่�ยวกับวิธ่การคืำานวณ์สถูานะขั้องทรัพยากรด้วย ซ่ึ่�งรวมถู่ง 

วิธ่การเก็บรวบรวมข้ั้อม้ล องค์ืประกอบสามประการเหล่าน่�ทำางานร่วมกันและไม่คืวรเปล่�ยนท่ละองค์ืประกอบ การพ่�งพาซ่ึ่�งกันและกันน่�เป็น 

สาเหตุว่าทำาไมยุทธศาสตร์การทำาประมงท่�ระบุรายละเอ่ยดอย่างคืรบถู้วนจ่ังเป็นท่�นิยมสำาหรับ HCRs

HCRs ม่ตั�งแต่ยุทธศาสตร์การจัับแบบพื�นฐาน แบบคืงท่� ซ่ึ่�งระดับการจัับจัะไม่เปล่�ยนแปลง ไปจันถู่งกฎแบบหลายขัั้�นตอนท่�ซัึ่บซ้ึ่อนซ่ึ่�งกำาหนด 

การจัับท่�อนุญาตโดยอิงตามตัวกระตุ้น บ่อยคืรั�งท่�การดำาเนินการจััดการแรกใน HCR จัะได้รับการกระตุ้นเมื�อขั้นาดประช่ากรขั้องพันธ์ุปลา 

ผู่้านจุัดอ้างอิงเป้าหมาย การกำาหนดการตอบสนองด้านการจััดการอัตโนมัติเมื�อ TRP ถู้กละเมิด HCRs จัะช่่วยทำาให้มั�นใจัว่าจัะไม่ม่การ 

ละเมิดจุัดอ้างอิงด้านข่ั้ดจัำากัด สำาหรับการออกแบบอื�นๆ จัะไม่ม่การดำาเนินการใดๆ จันกว่าการประมงจัะถู่งจุัดอ้างอิงกระตุ้น

การดำาเนินการจััดการเพื�อคืวบคุืมการประมงอาจัข่ั้�นอย้่กับการจัับ คืวามพยายาม (เช่่น จัำานวนวันทั�งหมดท่�อนุญาตให้ทำาการประมง) 
หรืออัตราการตายโดยการประมง (F) HRCs ยังสามารถูกำาหนดการเปล่�ยนแปลงในการคืวบคุืมอื�นๆ ได้ด้วย เช่่น คืวามยาวหรือขั้นาดขั้อง 

การปิดพื�นท่�เวลาหรือข่ั้ดจัำากัดด้านขั้นาด

mgokalp/เก็ตต้� อิิมเมจ
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หาก SB อย้่ตำ�ากว่า SBLimit ให้ระงับการประมง (เช่่น การตายโดยการประมงท่�อย้แ่กนทางซ้ึ่ายมือ = ศ้นย์) และกำาหนดโคืวต้า 

การติดตามทางวิทยาศาสตร์จันกว่าจัะถู่งหรือเกินข่ั้ดจัำากัดท่�กำาหนด
1

หาก SB มากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย (SBtarget) เช่่น ในช่่วงส่เข่ั้ยว) ให้จัับปลาท่�อัตราการตายโดยการประมง (Ftarget) 
ตามระยะการบำารุงรักษาขั้อง HCR

3

© 2019 The Pew Charitable Trusts

ภาพที่ 2

กฎควบคุมการทำาประมงทำางานอย่างไร

ผู้ลลัพธ์ขั้องการประเมินทรัพยากรปลาสามารถูแสดงด้วยภาพกราฟิื้ก ซ่ึ่�งเป็นท่�ร้้จัักกันในชื่�อพล็อต Kobe พล็อต Kobe ท่�ปรับเปล่�ยนด้านล่างน่�

แสดงหน่�งในหลายๆ ประเภทขั้อง HCR สถูานะท่�ด่ขั้องการประมงคืือส่เข่ั้ยว สถูานะเตือนคืือส่เหลือง และสถูานะท่�คืวรหล่กเล่�ยงคืือส่แดง 
ในตัวอย่างน่� ตัวบ่งช่่�สำาหรับสถูานะขั้องทรัพยากรคืือช่่วมวลขั้องจัำานวนสิ�งม่ช่่วิตต่อหน่วยพื�นท่�การวางไข่ั้ (SB) ตามท่�ประมาณ์การโดย 

ร้ปแบบการประเมินทรัพยากร HCR ม่คุืณ์สมบัติดังต่อไปน่�

หาก SB อย้่ระหว่างข่ั้ดจัำากัด (SBLimit) และเป้าหมาย (SBtarget) ให้ลดการตายโดยการประมงลงตามระยะการสร้างใหม่ขั้อง HCR 
(เช่่น การตายโดยการประมงท่�อย้ท่างด้านซ้ึ่ายลดลงจัาก Ftarget เมื�อทรัพยากรอย้ใ่กล้กับ SBtarget ถู่งศ้นย์ เนื�องจัากทรัพยากรลดลง 

ส่้ SBLimit)

2

กา
รต

าย
จา

กก
าร

ทำ
ปร

ะม
ง

มวลชีวภาพของการวางไข

ระยะการบำรุงรักษา

FLimit

FTarget

SBLimit SBTarget

ระ
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กา
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งใ
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การประเมินยุทธศาสตร์การจัดการ

การประเมินยุทธศาสตร์การจััดการ (MSE) เป็นเคืรื�องมือท่�นักวิทยาศาสตร์และผู้้้จััดการสามารถูใช้่เพื�อจัำาลองการทำางานขั้องระบบการประมง

และทดสอบว่ายุทธศาสตร์การทำาประมงจัะสามารถูบรรลุวัตถุูประสงค์ืการจััดการท่�ตกลงไว้ได้หรือไม่ MSE ช่่วยในการค้ืนหายุทธศาสตร์ 

การทำาประมงท่�ม่แนวโน้มทำางานได้ด่ท่�สุด โดยไม่คืำาน่งถู่งคืวามไม่แน่นอน และการแลกเปล่�ยนคืวามสมดุลระหว่างวัตถุูประสงค์ืการจััดการ 

ท่�แข่ั้งขัั้นกัน MSE เป็นส่วนสำาคัืญขั้องกระบวนการขั้องการพัฒนาและยอมรับยุทธศาสตร์การทำาประมง

ม่หลากหลายวิธ่ในการจััดโคืรงสร้างขั้องกรอบการทำางาน MSE แต่ม่ “ร้ปแบบการทำางาน” หน่�งรายการข่ั้�นไปท่�เป็นศ้นย์กลางขั้องกระบวนการ 
ร้ปแบบการทำางานเหล่าน่�จัะจัำาลองมุมมองท่�เก่�ยวข้ั้องทั�งหมดขั้องระบบการประมงและยุทธศาสตร์การทำาประมงท่�นำาเสนอ โดยรวมถู่ง 

สมมุติฐานท่�เป็นไปได้ทั�งหมดเก่�ยวกับช่่ววิทยาขั้องทรัพยากร เช่่น การทดแทนประช่ากรสัตว์นำ�า รวมถู่งมุมมองต่างๆ ขั้องการประมง เช่่น 
ระดับขั้องกิจักรรมการประมงท่�ผิู้ดกฎหมาย เนื�องจัากข้ั้อสันนิษฐานหลายอย่างถู้กรวมเข้ั้าด้วยกัน จ่ังมักม่การทดสอบสถูานการณ์์ต่างๆ 
นับร้อย ร้ปแบบการทำางานเป็นแบบ "ปรับสภาพ" โดยปรับข้ั้อม้ลในโลกแห่งคืวามจัริงท่�ม่อย้่ให้เข้ั้ากับร้ปแบบเหล่านั�น เช่่น ข้ั้อม้ล CPUE 
เพื�อขั้จััดสถูานการณ์์ท่�เป็นไปไม่ได้ออก ตัวอย่างเช่่น ร้ปแบบการทำางานจัะต้องจัำาลองถู่งเหตุการณ์์ท่�เกิดข่ั้�นในอด่ต จัากนั�นจ่ังม่การใช้่ 
“การจัำาลองแบบวงจัรปิด” เพื�อทดสอบยุทธศาสตร์การทำาประมงท่�เข้ั้าข่ั้าย (ด้ภาพท่� 3)

ภาพที่ 3

การจำาลองการทดสอบยุทธศาสตร์การทำาประมง
วงจรย้อนกลับแบบปิดของ MSE ที่จำาลองผลกระทบของยุทธศาสตร์การทำาประมงที่เข้าข่าย 
เกี่ยวกับทรัพยากรและการประมงในอนาคต ใช้ตัวอย่างที่อิงจากการจับ

© 2019 The Pew Charitable Trusts

การจัับแบบ “จัริง”

การจัับแบบ 
“เอนเอ่ยง/
ไม่แม่นยำา”

โคืวต้าข่ั้�นอย้่กับ 
อายุท่�เกิน

โคืวต้า

ยุทธศาสตร์การทำาประมง 
(การประเมินทรัพยากร + HCR):

ประมาณ์การสถูานะทรัพยากรและ 
ใช่ ้HCR เพื�อกำาหนดการดำาเนินงาน 

ด้านการจััดการ

รูปแบบความผิดพลาดในการใช้

ส่งคืำาแนะนำาให้ฝ่ายการจััดการ 
เก่�ยวกับการวิเคืราะห์คืวามผู้ิดพลาด 

ในการใช่้งานท่�อาจัเกิดขั้่�น เช่่น  
อายุเกินขั้่ดขั้องโคืวต้าท่�เกิดจัากการ 
จัับท่�ผู้ิดกฎหมายหรือไม่ได้รายงาน

รูปแบบการทำางาน:

สร้างขั้้อม้ลการประมงจัำาลอง (เช่่น 
การจัับ ดัช่น ่ขั้องคืวามอุดมสมบ้รณ์)์ 

รูปแบบความผิดพลาดในการสังเกต

เพิ�มระดับท่�เป็นไปได้ขั้องคืวามไม่แม่นยำา 
และคืวามเอนเอ่ยงเพื�อทำาให้เหมือนกับ 

การประมงจัริง
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ผู้ลลัพธ์ขั้อง MSE จัะให้คืวามเป็นไปได้ว่า HCR ท่�เข้ั้าข่ั้ายจัะตรงกับวัตถุูประสงค์ืการจััดการขั้องการประมงหรือไม่ (ผู่้านตัวบ่งช่่�ด้าน 

ประสิทธิภาพ ซ่ึ่�งเป็นการแสดงเชิ่งปริมาณ์ขั้องวัตถุูประสงค์ืการจััดการ) ทั�งแบบเด่�ยวหรือแบบรวม ม่วิธ่ในการนำาเสนอผู้ลลัพธ์หลายวิธ่ 
ซ่ึ่�งรวมถู่งพล็อตแมงมุมและพล็อตกล่อง (ด้ภาพท่� 4) โดยสามารถูนำาเสนอผู้ลลัพธ์แบบร้อยละขั้องโอกาสในการบรรลุวัตถุูประสงค์ื เช่่น 
โอกาสร้อยละ 75 ในการไม่ทำาการประมงเกินขั้นาดและไม่อย้ภ่ายใต้การประมงเกินขั้นาด หรือโอกาสในการบรรลุผู้ลด้านตัวเลขั้จัริง เช่่น 
การจัับปลารายปีระยะยาวจัำานวน 50,000 เมตริกตัน การเปล่�ยนแปลงระหว่างปีส้งสุดในการจัับปลาท่�อนุญาตจัำานวนร้อยละ 10 หรือ 
การละเมิดจุัดอ้างอิงด้านข่ั้ดจัำากัดใน 10 จัาก 20 ปี ในการตรวจัสอบผู้ลลัพธ์เหล่าน่� ผู้้้จััดการมักมุ่งเน้นไปท่�การระบุยุทธศาสตร์การทำาประมง 

ท่�เข้ั้าข่ั้ายท่�ตรงตามวัตถุูประสงค์ืมากท่�สุด โดยพิจัารณ์าถู่งข้ั้อแลกเปล่�ยนต่างๆ ในบรรดาเป้าหมายท่�เป็นปฏิิปักษ์ เช่่น การเพิ�มปริมาณ์ 

การจัับระยะสั�นและการปรับปรุงสถูานะทรัพยากร

ภาพที่ 4

ตัวอย่างบ็อกซ์พล็อตเม่่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์การทำาประมง (HS)

© 2019 The Pew Charitable Trusts

HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 HS6

100%

75%

50%

25%

0%

SB
/S

B 0

SB/SB0

บ็อกซ์ึ่พล็อตน่�แสดงถู่งประสิทธิภาพขั้องยุทธศาสตร์การทำาประมงเชิ่งสมมุติฐาน 6 รายการเท่ยบกับวัตถุูประสงค์ืการจััดการ 1 รายการ ท่�กำาหนดจุัดอ้างอิง 
เป้าหมายขั้อง 50%SB0 (เส้นส่เข่ั้ยว) และจุัดอ้างอิงด้านข่ั้ดจัำากัดขั้อง 20%SB0 (เส้นส่แดง) เส้นในแนวนอนในแต่ละกล่องแสดงถู่งค่ืามัธยฐาน กล่องท่� 
ม่ส่แสดงถู่งเปอร์เซึ่นต์ไทล์ท่� 25 - 27 และเส้นบางๆ (หรือเส้นหนวด) แสดงถู่งเปอร์เซึ่นต์ไทล์ท่� 5 และ 95
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และท่�สำาคัืญ องค์ืประกอบทั�งหมดขั้องยทุธศาสตร์การทำาประมงสามารถูปรับปรุงและทำา MSE ซึ่ำ�าได้ตามท่�รับประกัน หลังจัากท่�เลือก HCRs 
แล้ว โดยทั�วไปจัะม่การประเมินทุกๆ 3 ถู่ง 5 ปี และสามารถูปรับเปล่�ยนได้หากไม่สามารถูทำางานได้ตามท่�คืาดหวังไว้ หากเกิด “สถูานการณ์์ 

พิเศษ” ท่�ไม่ได้รับการทดสอบโดย MSE (เช่่น ดัช่น่คืวามอุดมสมบ้รณ์์ท่�จัำาเป็นม่คืวามไม่ต่อเนื�อง) หรือหากต้องม่การแก้ไขั้คืวามร้้ใหม่เก่�ยวกับ 

ร้ปแบบการทำางาน และในทำานองเด่ยวกัน แม้ว่า MSE และยทุธศาสตร์การทำาประมงจัะลดคืวามเชื่�อมั�นในการประเมินทรัพยากรแบบดั�งเดิม 

สำาหรับการแจ้ังการดำาเนินการด้านการจััดการลง แต่จัะยงัคืงม่การประเมินเกณ์ฑ์์อย้เ่ป็นระยะๆ เพื�อทำาให้มั�นใจัว่ายทุธศาสตร์การทำาประมงนั�น 

ทำางานได้ตามท่�คืาดหวัง

การปรับใช้่ยทุธศาสตร์การทำาประมงท่�ไม่ได้ทดสอบโดยไม่ศ่กษากระบวนการ MSE อย่างสมบ้รณ์์ จัะทำาให้เส่ยประโยช่น์มากมายจัากแนวทางน่� 

และอาจัส่งผู้ลกระทบต่อประสิทธิภาพขั้องการประมง เมื�อผู้้้จััดการพิจัารณ์าถู่งยทุธศาสตร์การทำาประมงท่�ไม่ได้ทดสอบ กระบวนการดังกล่าว 

จัะอย้ภ่ายใต้การเจัรจัาต่อรองท่�ขัั้ดแย้งเด่ยวกันท่�ม่การจััดการประมงแบบดั�งเดิมมาอย่างยาวนาน และการตัดสินใจัอาจัมุ่งเน้นไปท่�การพิจัารณ์า 

แบบระยะสั�นมากกว่าจัะเป็นการบรรลุวัตถุูประสงค์ืในระยะยาว

ขอ้สรปุ

หากม่การออกแบบอย่างถู้กต้อง ยุทธศาสตร์การทำาประมงจัะให้ประโยช่น์แก่ทั�งปลาและช่าวประมง ด้วยการตระหนักถู่งประสิทธิผู้ลขั้อง 

เคืรื�องมือเหล่าน่� การจััดการประมงระหว่างประเทศหลายแห่งม่การพัฒนาหรือปรับใช้่ยุทธศาสตร์ท่�เหมาะสมสำาหรับการประมงขั้องตน 
แต่ละกลุ่มสามารถูสร้างและเติมเต็มงานขั้องกันและกันได้ และได้รับประโยช่น์จัากบทเร่ยนท่�เร่ยนร้้ร่วมกัน

การพัฒนายุทธศาสตร์การทำาประมงท่�ด่จัะต้องม่คืวามร่วมมือระหว่างท่มนักวิทยาศาสตร์ ผู้้้จััดการ และผู้้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย แม้ว่า 

นักวิทยาศาสตร์จัะเป็นผู้้้ทำาแบบจัำาลองสำาหรับ MSE แต่ผู้้้จััดการจัะต้องให้ข้ั้อม้ลและทิศทางท่�คืรอบคืลุม ผู้้้จััดการจัะเลือกจุัดอ้างอิง 
ระดับคืวามเส่�ยงท่�ยอมรับได้ และช่่วงเวลาสำาหรับยุทธศาสตร์การทำาประมง นอกจัากน่�ยังม่การร่าง HCRs ท่�เข้ั้าข่ั้ายเพื�อทดสอบใน MSE 
เมื�อผู้ลลัพธ์ MSE พร้อมแล้ว ผู้้้จััดการจัะทำาการตรวจัสอบ และเลือกยุทธศาสตร์การทำาประมง ตามวิธ่ท่�ผู้้้จััดการตัดสินใจัใช้่ในการชั่�งนำ�าหนัก 

ข้ั้อแลกเปล่�ยนขั้องบรรดาวัตถุูประสงค์ืการจััดการต่างๆ  วิธ่น่� แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จัะทำาการวิเคืราะห์และสร้างแบบจัำาลองจัำานวนมาก 

ใน MSE ผู้้้จััดการ ซ่ึ่�งได้รับคืำาแนะนำาจัากผู้้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย จัะสามารถูคืวบคุืมทั�งส่วนหน้าขั้องกระบวนการ (กำาหนดวัตถุูประสงค์ื 

การจััดการ) และส่วนสุดท้ายขั้องกระบวนการ (การเลือกยุทธศาสตร์การทำาประมง) 

ขั้ณ์ะท่�การดำาเนินการ MSE เพื�อเลือกยุทธศาสตร์การทำาประมงสุดท้ายต้องใช้่เวลาและคืวามพยายาม ม่หลักฐานบ่งบอกว่าการลงทุนเริ�มแรก 

จัะให้ผู้ลตอบแทนท่�รวดเร็วแก่ผู้้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย โดยจัะเห็นได้จัากจัำานวนประช่ากรปัจัจุับันและโคืวต้าท่�เพิ�มข่ั้�นขั้องปลาท้น่าคืร่บนำ�าเงินตอนใต้ 
ยุทธศาสตร์การทำาประมงท่�ออกแบบและทดสอบมาเป็นอย่างด่ คืวบค่้ืกับระบบการปฏิิบัติตามท่�ม่ประสิทธิภาพ จัะรับประกันได้ว่าสามารถู 

ฟ้ื้�นฟ้ื้ทรัพยากรปลาท่�ใกล้จัะหมดลงได้อย่างสมบ้รณ์์ รวมถู่งให้การประมงในระยะยาวท่�ยั�งยืนและม่ผู้ลกำาไร 
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