
กฎควบคมุการประมง
การปรบัรปูแบบการจัดัการประมงในระยะยาวอยา่งมปีระสิทิธิภิาพ

เอกสารข้อมูลจาก

ภาพรวม
ยุุทธศาสตร์การทำาประมงหรือเรียุกอีกอยุ่างว่่ากระบว่นการจัดการ เป็นแนว่ทางเพืื่�อการบริหารจัดการประมงอยุ่างมีประสิทธิภาพื่โดยุอิง 

พืื่�นฐานทางวิ่ทยุาศาสตร์ที�ทันสมัยุที�สุด เม่ื่�อถููกพััฒนาข้ึ้�นอย่่างเหมื่าะสมื่ ยุ่ทธศาสตร์์น้�จะเร่์�มื่ต้นวงจร์ขึ้องมัื่นด้้วย่การ์ม้ื่วัตถุูปร์ะสงค์์การ์จัด้การ์ 

ท้�ชััด้เจน และม้ื่การ์ตร์วจต่ด้ตามื่สถูานะขึ้องปร่์มื่าณทรั์พัย่ากร์สัตว์นำ�าหลังการ์ด้ำาเน่นยุ่ทธศาสตร์์ซ้ึ่�งผูู้้จัด้การ์การ์ปร์ะมื่งและผูู้้ม้ื่ส่วนได้้ส่วนเส้ย่ 

จะสามื่าร์ถูรั์บรู้์ได้้อย่่างชััด้เจนถู้งแนวทางการ์จัด้การ์ท้�ด้้ท้�สุด้สำาหรั์บสัตว์นำ�าและการ์ทำาปร์ะมื่ง

กฎคว่บคุมการประมง (Harvest Control Rule, HCR) คือองค์ประกอบหน่�งของยุุทธศาสตร์การทำาประมง โดยุมีแนว่ทางปฏิิบัติตาม 

ข้อตกลงล่ว่งหน้า ซ่ึ่�งจะกำาหนดปริมาณการจับสัตว์่นำ�าโดยุอ้างอิงจากตัว่ชีี้�วั่ดสถานะของปริมาณทรัพื่ยุากรสัตว์่นำ�าเป้าหมายุ ตัวช้ั�วัด้ดั้งกล่าว 
สามื่าร์ถูแบ่งได้้เป็น 2 ปร์ะเภทค่์อ ตัวช้ั�วัด้เช่ังปร์ะจักษ์์ (empirical) และตัวช้ั�วัด้จากแบบจำาลอง (model-based)

สำาหรั์บกฎค์วบคุ์มื่การ์ปร์ะมื่งเช่ังปร์ะจักษ์์ ตัวช้ั�วัด้น้�ได้้มื่าโด้ย่ตร์งจากมื่าตร์การ์หน้�งหร่์อหลาย่มื่าตร์การ์ท้�ใช้ัในการ์จัด้การ์ปร่์มื่าณทรั์พัย่ากร์สัตว์นำ�า เช่ัน 
ผู้ลการ์สำาร์วจค์วามื่อุด้มื่สมื่บูร์ณ์หร่์อการ์ค์ำานวณค่์าการ์ลงแร์งปร์ะมื่งต่อหน่วย่การ์ทำาปร์ะมื่งท้�จะนำามื่าใช้ัเป็นตัวช้ั�วัด้หร่์อท้�เร้์ย่กกันว่า ดั้ชัน้ 

ปร่์มื่าณการ์จับสัตว์นำ�าต่อหน่วย่ลงแร์งปร์ะมื่ง ส่วนกฎค์วบคุ์มื่การ์ปร์ะมื่งจากแบบจำาลองนั�นจะใช้ัร์ะดั้บค์วามื่อุด้มื่สมื่บูร์ณ์ขึ้องสัตว์นำ�าท้�ค์ำานวณจาก 

การ์ปร์ะเม่ื่นทรั์พัย่ากร์เป็นตัวช้ั�วัด้

HCRs ครอบคลุมตั�งแต่ขั�นพืื่�นฐาน (ภายุใต้ระดับการจับสัตว์่นำ�าที�ไม่มีการเปลี�ยุนแปลง) ไปจนถ่งการใช้ี้ยุุทธศาสตร์ที�ซัึ่บซ้ึ่อน มีหลายุขั�นตอน 

ที�กำาหนดปริมาณการจับสัตว์่นำ�าที�อนุญาตบนพืื่�นฐานของตัว่กระตุ้น ซ้ึ่�งบ่อย่ค์รั์�งท้�มื่าตร์การ์จัด้การ์ขัึ้�นแร์กขึ้อง HCR เก่ด้ข้ึ้�นเม่ื่�อจำานวนปร์ะชัากร์ 

ขึ้องสัตว์นำ�าชัน่ด้หน้�งม้ื่ค่์าถู้งจุด้อ้างอ่งเป้าหมื่าย่ (target reference point) ส่วนการ์จัด้การ์ด้้วย่ว่ธ้อ่�นๆ นั�นจะไม่ื่ม้ื่การ์ด้ำาเน่นการ์ใด้ๆ จนกว่าร์ะดั้บ 

ขึ้องการ์ทำาปร์ะมื่งถู้งจุด้อ้างอ่งตั�งต้น (threshold reference point) หร่์อจุด้อ้างอ่งกร์ะตุ้น (trigger reference point) ซ้ึ่�งร์ะดั้บขึ้องการ์ 

ทำาปร์ะมื่งนั�นอาจสูงหร่์อตำ�ากว่าจุด้อ้างอ่งเป้าหมื่าย่ ซ้ึ่�งทำาหน้าท้�เป็นตัวกร์ะตุ้นให้ม้ื่การ์ด้ำาเน่นการ์ตามื่วัตถุูปร์ะสงค์์ขึ้องการ์จัด้การ์ปร์ะมื่ง

HCRs ม้ื่ 4 ปร์ะเภท ค่์อ กฎค์งท้� (constant rule) กฎท้�จุด้เร่์�มื่ต้น (threshold rule) กฎแบบขัึ้�นบันได้ (step rule) และกฎแบบปรั์บเปล้�ย่นได้้ 
(sliding rule) การ์ด้ำาเน่นการ์เพ่ั�อค์วบคุ์มื่การ์จับสัตว์นำ�าอาจข้ึ้�นอยู่่กับปร่์มื่าณการ์จับสัตว์นำ�า การ์ลงแร์งปร์ะมื่ง (เช่ัน จำานวนวันทำาปร์ะมื่ง) 
หร่์ออัตร์าการ์ตาย่จากการ์ทำาปร์ะมื่ง (F) นอกจากน้� กฎค์วบคุ์มื่การ์ทำาปร์ะมื่ง ย่ังสามื่าร์ถูปรั์บเปล้�ย่นเป็นมื่าตร์การ์ค์วบคุ์มื่อ่�น ๆ เช่ัน การ์ค์วบคุ์มื่ 

ช่ัวงเวลาหร่์อขึ้นาด้พ่ั�นท้�ท้�ห้ามื่ทำาการ์ปร์ะมื่ง หร่์อการ์จำากัด้ขึ้นาด้สัตว์นำ�าเป็นต้น
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รปูที� 1
ประเภทของกฎควบคมุการประมง (HCR)

ชี้นิดของ HCR คำาอธิบายุ ลักษณะของ HCR

แบบคงที�

ให้ทำาการ์ปร์ะมื่งในร์ะดั้บค์งท้�บนพ่ั�นฐานขึ้องค่์าค่์าหน้�ง
โด้ย่ไม่ื่ค์ำาน้งถู้งสถูานะขึ้องทรั์พัย่ากร์  

ค่์าค์งท้�ท้�ใช้ันั�นอาจเป็นอัตร์าการ์ตาย่จากการ์ทำาปร์ะมื่ง 
(F) ปร่์มื่าณท้�อนุญาตให้ทำาการ์ปร์ะมื่งทั�งหมื่ด้ (TAC) 
หร่์อจำานวนวันทำาปร์ะมื่ง ฯลฯ

กา
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ับ 
/ 

กา
รล

งแ
รง

 /
 F

ขนาดของปริมาณทรัพยากร

แบบที�จุดเริ�มต้น
อนุญาตให้ทำาการ์ปร์ะมื่งในร์ะดั้บเป้าหมื่าย่ร์ะดั้บหน้�งไปจนถู้ง
ข้ึ้ด้จำากัด้ ซ้ึ่�งเป็นจุด้ท้�ต้องให้หยุ่ด้ทำาการ์ปร์ะมื่ง

กา
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/ 

กา
รล

งแ
รง

 /
 F

ขนาดของปริมาณทรัพยากร

แบบขั�นบันได
เป็นการ์ร์วมื่ขัึ้�นตอนการ์จัด้การ์ โด้ย่ท้�อนุญาตให้ทำาปร์ะมื่ง
มื่ากข้ึ้�นเม่ื่�อสถูานะขึ้องปร่์มื่าณทรั์พัย่ากร์สัตว์นำ�าด้้ข้ึ้�น

กา
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กา
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งแ
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 /
 F

ขนาดของปริมาณทรัพยากร

แบบปรับเปลี�ยุนได ้
(เส้นตรงธรรมดา)

กฎข้ึ้อน้�อนุญาตให้ม้ื่การ์ปรั์บเปล้�ย่นการ์ค์วบคุ์มื่การ์จับสัตว์นำ�า
แบบต่อเน่�องได้้ โด้ย่ให้ร์ะดั้บการ์จับมื่ากข้ึ้�นได้้เม่ื่�อสถูานะ
ขึ้องปร่์มื่าณทรั์พัย่ากร์สัตว์นำ�าด้้ข้ึ้�น

กา
รจ

ับ 
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กา
รล
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 /
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ขนาดของปริมาณทรัพยากร

แบบปรับเปลี�ยุนได ้
(เส้นตรงซึ่ับซึ่้อน)

ค์ล้าย่กันกับด้้านบน แต่เส้นตร์งม้ื่ค์วามื่ซัึ่บซ้ึ่อนมื่ากข้ึ้�น หมื่าย่ถู้ง
การ์ตอบสนองท้�แตกต่างกันจะถููกกร์ะตุ้น ณ จุด้ตั�งต้นท้�ต่างกัน

กา
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ขนาดของปริมาณทรัพยากร

แบบปรับเปลี�ยุนได ้ 
(เส้นโค้ง)

ค์ล้าย่กับรู์ปแบบปรั์บเปล้�ย่นได้้ แต่การ์ปรั์บจะไม่ื่เป็นเช่ังเส้นตร์ง  
ซ้ึ่�งอาจจะเป็นลอการ่์ท้มื่ (ม้ื่ร์ะดั้บการ์จับสัตว์นำ�าเพ่ั�มื่ข้ึ้�น
อย่่างร์าบเร้์ย่บเพัร์าะสถูานะขึ้องปร่์มื่าณทรั์พัย่ากร์สัตว์นำ�าด้้ข้ึ้�น)  
หร่์อเป็นโลจ่สต่ก (เป็นรู์ปตัว S มื่ากข้ึ้�นเข่ึ้น ม้ื่ร์ะดั้บท้�เพ่ั�มื่ข้ึ้�นจนถู้ง
ร์ะดั้บค่์าค์วบคุ์มื่ค์งท้�ค่์าหน้�งท้�ม้ื่ขึ้นาด้ปร์ะชัากร์สัตว์นำ�ามื่ากกว่า) กา

รจ
ับ 

/ 
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 /

 F

ขนาดของปริมาณทรัพยากร



SSB อยู่่ตำ�ากว่า SBLimit ให้หยุ่ด้ทำาการ์ปร์ะมื่ง และจัด้ตั�งสถูาบันเพ่ั�อต่ด้ตามื่โค์วตาท้�กำาหนด้ไว้จนกร์ะทั�งถู้งหร่์อเก่นข้ึ้ด้กำาจัด้1

SSB มื่ากกว่าหร่์อเท่ากับเป้าหมื่าย่ (SSBTarget) ให้ทำาปร์ะมื่งในร์ะดั้บอัตร์าการ์ตาย่จากการ์ทำาการ์ปร์ะมื่ง (FTarget)3
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ในปัจจุบันองค์์กร์การ์จัด้การ์ปร์ะมื่งร์ะดั้บภูม่ื่ภาค์ (RFMOs) ซ้ึ่�งจัด้การ์การ์ทำาปร์ะมื่งปลาทูน่าเน้นพััฒนารู์ปแบบ HCRs ไปท้�กฎค์วบคุ์มื่การ์ 

ปร์ะมื่งแบบปรั์บเปล้�ย่นได้้และแบบขัึ้�นบันได้ โด้ย่หน้�งการ์ศ้กษ์าขึ้อง RFMO ท้�ม้ื่การ์จัด้การ์ปลาทูน่าได้้เปร้์ย่บเท้ย่บปร์ะส่ทธ่ภาพัขึ้องการ์ใช้ั 

กฎค์วบคุ์มื่การ์ปร์ะมื่งแบบค์งท้�กับแบบปรั์บเปล้�ย่นได้้ พับว่ากฎค์วบคุ์มื่การ์ปร์ะมื่งแบบปรั์บเปล้�ย่นได้้ม้ื่ผู้ลลัพัธ์ในการ์ป้องกันไว้ก่อนด้้กว่า 
ทำาให้ม้ื่ค์วามื่อุด้มื่สมื่บูร์ณ์เพ่ั�มื่มื่ากข้ึ้�น โด้ย่ให้ผู้ลการ์จับต่อปีลด้ลงเพ้ัย่งเล็กน้อย่1 เม่ื่�อพ่ัจาร์ณาถู้งกฎค์วบคุ์มื่การ์ปร์ะมื่งแบบปรั์บเปล้�ย่นได้้ 

ในรู์ปแบบต่าง ๆ จะเห็นว่าร์ะดั้บในสถูานะ “สมื่บูร์ณ์” ต้องใช้ัการ์จัด้การ์ท้�เข้ึ้มื่งวด้มื่ากข้ึ้�นเม่ื่�อถู้งจุด้อ้างอ่ง การ์ท้�ต้องเล่อกใช้ัมื่าตร์การ์แบบใด้ 

แบบหน้�งส่งผู้ลให้เก่ด้ค์วามื่แปร์ปร์วนขึ้องการ์จับสัตว์นำ�า หร่์อการ์ลงแร์งปร์ะมื่งในแต่ละปี 

รปูที� 2
กฎควบคมุการประมงทำางานอยา่งไร
ผู้ลขึ้องการ์ปร์ะเม่ื่นทรั์พัย่ากร์สามื่าร์ถูแสด้งได้้ด้้วย่กร์าฟ “โกเบพัล็อต” ตัวอย่่างด้้านล่างแสด้ง HCR เส้นตร์งเล่�อนแบบง่าย่ ๆ 
สถูานะการ์ทำาปร์ะมื่งในอุด้มื่ค์ต่จะอยู่่ในพ่ั�นท้�ส้เข้ึ้ย่ว โซึ่นท้�เป็นร์ะดั้บเต่อนภัย่จะอยู่่ในพ่ั�นท้�ส้เหล่อง และม้ื่พ่ั�นท้�ซ้ึ่�งค์วร์หล้กเล้�ย่ง 

เป็นพ่ั�นท้�ส้แด้ง ในตัวอย่่างน้� ตัวช้ั�วัด้สถูานะปร่์มื่าณทรั์พัย่ากร์สัตว์นำ�าค่์อมื่วลช้ัวภาพัขึ้องปร่์มื่าณทรั์พัย่ากร์สัตว์นำ�าท้�วางไข่ึ้ (SSB) 
ท้�ปร์ะเม่ื่นโด้ย่ใช้ัแบบจำาลองการ์ปร์ะเม่ื่นทรั์พัย่ากร์ โด้ย่ค่์า HCR สามื่าร์ถูจำาแนกได้้ดั้งต่อไปน้�

SSB อยู่่ร์ะหว่างข้ึ้ด้จำากัด้ (SSBLimit) และ เป้าหมื่าย่ (SSBTarget) ให้ลด้อัตร์าการ์ตาย่จากการ์ทำาปร์ะมื่ง ซ้ึ่�งเป็นไป 

ตามื่ร์ะย่ะฟ้�นฟูทรั์พัย่ากร์ขึ้อง HCR
2
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ง

มวลชีวภาพของสัตวน้ําท่ีวางไข

รักษาระดับไวในพ้ืนท่ีน้ี
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FTarget

SSBLimit SSBTarget
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บทสรุป
กฎคว่บคุมการประมงจะให้ประโยุชี้น์มากกว่่าการจัดการแบบดั�งเดิมที�ใช้ี้ผลจากการประเมินสภาว่ะทรัพื่ยุากรสัตว์่นำ�ามาเจรจาเพืื่�อกำาหนด 

การทำาประมงหรือปริมาณสัตว์่นำ�าที�สามารถทำาประมงได้ การ์ใช้ัว่ธ้การ์จัด้การ์ปร์ะมื่งตามื่ท้�ได้้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าเพ่ั�อตอบสนองต่อตัวช้ั�วัด้ 

ขึ้องสภาวะทรั์พัย่ากร์สัตว์นำ�า สามื่าร์ถูเพ่ั�มื่ปร์ะส่ทธ่ภาพัและค์วามื่โปร่์งใสขึ้องการ์บร่์หาร์จัด้การ์ฯ และย่ังช่ัวย่หล้กเล้�ย่งค์วามื่ยุ่ง่ย่ากและเส้ย่เวลา 

จากการ์เจร์จาทางการ์เม่ื่องอ้กด้้วย่

เม่ื่�อผูู้้จัด้การ์การ์ปร์ะมื่งกำาหนด้กฎค์วบคุ์มื่การ์ปร์ะมื่งท้�ม้ื่ปร์ะส่ทธ่ภาพั กร์ะบวนการ์ปร์ะเม่ื่นยุ่ทธศาสตร์์การ์จัด้การ์ (Management Strategy 
Evaluation, MSE) สามื่าร์ถูนำามื่าใช้ัเพ่ั�อกำาหนด้แนวทางท้�จะตอบสนองวัตถุูปร์ะสงค์์ท้�กำาหนด้ไว้ก่อนล่วงหน้าท้�ด้้ท้�สุด้สำาหรั์บการ์ทำาปร์ะมื่ง 
นอกจากน้� MSE ย่ังใช้ัทด้สอบปร์ะส่ทธ่ภาพัขึ้องข้ึ้อบังคั์บเพ่ั�อค์วบคุ์มื่การ์จับสัตว์นำ�าในช่ัวงท้�ม้ื่ค์วามื่ไม่ื่แน่นอน และเพ่ั�มื่โอกาสท้�จะบร์ร์ลุเป้าหมื่าย่ 

ท้�ตั�งไว้เม่ื่�อเผู้ช่ัญกับส่�งท้�ไม่ื่อาจหล้กเล้�ย่งได้้ในการ์ทำาการ์ปร์ะมื่ง ด้้วย่เหตุผู้ลเหล่าน้� องค์์กร์การ์จัด้การ์ปลาทูน่าทั�ง 5 แห่งทั�งหมื่ด้ จ้งได้้พััฒนาหร่์อ 

กำาลังพััฒนากฎค์วบคุ์มื่การ์ปร์ะมื่งสำาหรั์บจัด้การ์ทรั์พัย่ากร์สัตว์นำ�าภาย่ใต้ขึ้อบเขึ้ตค์วามื่รั์บผู่้ด้ชัอบขึ้องตน
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