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กฎควบคุมการประมง

การปรัับรููปแบบการจััดการประมงในระยะยาวอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ภาพรวม
ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงหรืือเรีียกอีีกอย่่างว่่ากระบวนการจััดการ เป็็นแนวทางเพื่�อ่ การบริิหารจััดการประมงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพโดยอิิง
พื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�ทัันสมััยที่่�สุุด เมื่่�อถููกพััฒนาขึ้้�นอย่่างเหมาะสม ยุุทธศาสตร์์นี้้�จะเริ่่�มต้้นวงจรของมัันด้้วยการมีีวััตถุุประสงค์์การจััดการ
ที่่�ชััดเจน และมีีการตรวจติิดตามสถานะของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��หลัังการดำำ�เนิินยุุทธศาสตร์์ซึ่่�งผู้้�จััดการการประมงและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
จะสามารถรัับรู้้�ได้้อย่่างชััดเจนถึึงแนวทางการจััดการที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับสััตว์์น้ำำ��และการทำำ�ประมง
กฎควบคุุมการประมง (Harvest Control Rule, HCR) คืือองค์์ประกอบหนึ่่�งของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิตาม
ข้้อตกลงล่่วงหน้้า ซึ่่�งจะกำำ�หนดปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��โดยอ้้างอิิงจากตััวชี้้�วััดสถานะของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��เป้้าหมาย ตััวชี้้�วััดดัังกล่่าว
สามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 ประเภทคืือ ตััวชี้้วั� ัดเชิิงประจัักษ์์ (empirical) และตััวชี้้วั� ัดจากแบบจำำ�ลอง (model-based)
สำำ�หรัับกฎควบคุุมการประมงเชิิงประจัักษ์์ ตััวชี้้วั� ัดนี้้�ได้้มาโดยตรงจากมาตรการหนึ่่�งหรืือหลายมาตรการที่่�ใช้้ในการจััดการปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� เช่่น
ผลการสำำ�รวจความอุุดมสมบููรณ์์หรืือการคำำ�นวณค่่าการลงแรงประมงต่่อหน่่วยการทำำ�ประมงที่่�จะนำำ�มาใช้้เป็็นตััวชี้้วั� ัดหรืือที่่�เรีียกกัันว่่า ดััชนีี
ปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยลงแรงประมง ส่่วนกฎควบคุุมการประมงจากแบบจำำ�ลองนั้้�นจะใช้้ระดัับความอุุดมสมบููรณ์์ของสััตว์์น้ำำ��ที่่�คำำ�นวณจาก
การประเมิินทรััพยากรเป็็นตััวชี้้�วัดั
HCRs ครอบคลุุมตั้้�งแต่่ขั้้�นพื้้�นฐาน (ภายใต้้ระดัับการจัับสััตว์์น้ำำ��ที่่�ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง) ไปจนถึึงการใช้้ยุุทธศาสตร์์ที่่�ซัับซ้้อน มีีหลายขั้้�นตอน
ที่่�กำำ�หนดปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��ที่่�อนุุญาตบนพื้้�นฐานของตััวกระตุ้้�น ซึ่่�งบ่่อยครั้้�งที่่�มาตรการจััดการขั้้�นแรกของ HCR เกิิดขึ้้�นเมื่่�อจำำ�นวนประชากร
ของสััตว์์น้ำ�ชนิิด
ำ�
หนึ่่�งมีีค่่าถึึงจุุดอ้้างอิิงเป้้าหมาย (target reference point) ส่่วนการจััดการด้้วยวิิธีีอื่่�นๆ นั้้�นจะไม่่มีีการดำำ�เนิินการใดๆ จนกว่่าระดัับ
ของการทำำ�ประมงถึึงจุุดอ้้างอิิงตั้้�งต้้น (threshold reference point) หรืือจุุดอ้้างอิิงกระตุ้้�น (trigger reference point) ซึ่่�งระดัับของการ

ทำำ�ประมงนั้้�นอาจสููงหรืือต่ำำ�� กว่่าจุุดอ้้างอิิงเป้้าหมาย ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวกระตุ้้�นให้้มีีการดำำ�เนิินการตามวััตถุุประสงค์์ของการจััดการประมง

HCRs มีี 4 ประเภท คืือ กฎคงที่่� (constant rule) กฎที่่�จุุดเริ่่�มต้้น (threshold rule) กฎแบบขั้้�นบัันได (step rule) และกฎแบบปรัับเปลี่่�ยนได้้
(sliding rule) การดำำ�เนิินการเพื่่�อควบคุุมการจัับสััตว์์น้ำำ��อาจขึ้้�นอยู่่�กัับปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ�� การลงแรงประมง (เช่่น จำำ�นวนวัันทำำ�ประมง)
หรืืออััตราการตายจากการทำำ�ประมง (F) นอกจากนี้้� กฎควบคุุมการทำำ�ประมง ยัังสามารถปรัับเปลี่่�ยนเป็็นมาตรการควบคุุมอื่่�น ๆ เช่่น การควบคุุม

ช่่วงเวลาหรืือขนาดพื้้�นที่่�ที่่�ห้้ามทำำ�การประมง หรืือการจำำ�กััดขนาดสััตว์์น้ำำ��เป็็นต้้น

รููปที่่� 1

ประเภทของกฎควบคุุมการประมง (HCR)

แบบปรับเปลี่ยนได้
(เส้นตรงธรรมดา)

แบบปรับเปลี่ยนได้
(เส้นตรงซับซ้อน)

แบบปรับเปลี่ยนได้
(เส้นโค้ง)

เป็็นการรวมขั้้�นตอนการจััดการ โดยที่่�อนุุญาตให้้ทำำ�ประมง
มากขึ้้�นเมื่่�อสถานะของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ดีีขึ้้�น

กฎข้้อนี้้�อนุุญาตให้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนการควบคุุมการจัับสััตว์์น้ำำ��
แบบต่่อเนื่่�องได้้ โดยให้้ระดัับการจัับมากขึ้้�นได้้เมื่่�อสถานะ
ของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ดีีขึ้้�น

คล้้ายกัันกัับด้้านบน แต่่เส้้นตรงมีีความซัับซ้้อนมากขึ้้�น หมายถึึง
การตอบสนองที่่�แตกต่่างกัันจะถููกกระตุ้้�น ณ จุุดตั้้�งต้้นที่่�ต่่างกััน

คล้้ายกัับรููปแบบปรัับเปลี่่�ยนได้้ แต่่การปรัับจะไม่่เป็็นเชิิงเส้้นตรง
ซึ่่�งอาจจะเป็็นลอการิิทึึม (มีีระดัับการจัับสััตว์์น้ำำ��เพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างราบเรีียบเพราะสถานะของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ดีีขึ้้�น)
หรืือเป็็นโลจิิสติิก (เป็็นรููปตััว S มากขึ้้�นเข่่น มีีระดัับที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจนถึึง
ระดัับค่่าควบคุุมคงที่่�ค่่าหนึ่่�งที่่�มีีขนาดประชากรสััตว์์น้ำ�ม
ำ� ากกว่่า)

ที่มาของข้อมูล: Aaron M. Berger et al., Introduction to Harvest Control Rules for WCPO Tuna Fisheries
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การจับ / การลงแรง / F

แบบขั้นบันได

อนุุญาตให้้ทำำ�การประมงในระดัับเป้้าหมายระดัับหนึ่่�งไปจนถึึง
ขีีดจำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นจุุดที่่�ต้้องให้้หยุุดทำ�ำ การประมง

การจับ / การลงแรง / F

แบบที่จุดเริ่มต้น

ขนาดของปริมาณทรัพยากร

ขนาดของปริมาณทรัพยากร

การจับ / การลงแรง / F

หรืือจำำ�นวนวัันทำำ�ประมง ฯลฯ

ขนาดของปริมาณทรัพยากร

การจับ / การลงแรง / F

ค่่าคงที่่�ที่่�ใช้้นั้้�นอาจเป็็นอััตราการตายจากการทำำ�ประมง

(F) ปริิมาณที่่�อนุุญาตให้้ทำำ�การประมงทั้้�งหมด (TAC)

ขนาดของปริมาณทรัพยากร

การจับ / การลงแรง / F

ให้้ทำำ�การประมงในระดัับคงที่่�บนพื้้�นฐานของค่่าค่่าหนึ่่�ง
โดยไม่่คำ�นึึ
ำ งถึึงสถานะของทรััพยากร
แบบคงที่

ลักษณะของ HCR

คำ�อธิบาย

ขนาดของปริมาณทรัพยากร

การจับ / การลงแรง / F

ชนิดของ HCR

ขนาดของปริมาณทรัพยากร

ในปััจจุุบัันองค์์กรการจััดการประมงระดัับภููมิิภาค (RFMOs) ซึ่่�งจััดการการทำำ�ประมงปลาทููน่่าเน้้นพััฒนารููปแบบ HCRs ไปที่่�กฎควบคุุมการ
ประมงแบบปรัับเปลี่่�ยนได้้และแบบขั้้�นบัันได โดยหนึ่่�งการศึึกษาของ RFMO ที่่�มีีการจััดการปลาทููน่่าได้้เปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพของการใช้้
กฎควบคุุมการประมงแบบคงที่่�กัับแบบปรัับเปลี่่�ยนได้้ พบว่่ากฎควบคุุมการประมงแบบปรัับเปลี่่�ยนได้้มีีผลลััพธ์์ในการป้้องกัันไว้้ก่่อนดีีกว่่า
ทำำ�ให้้มีีความอุุดมสมบููรณ์์เพิ่่�มมากขึ้้�น โดยให้้ผลการจัับต่่อปีีลดลงเพีียงเล็็กน้้อย1 เมื่่�อพิิจารณาถึึงกฎควบคุุมการประมงแบบปรัับเปลี่่�ยนได้้
ในรููปแบบต่่าง ๆ จะเห็็นว่่าระดัับในสถานะ “สมบููรณ์์” ต้้องใช้้การจััดการที่่�เข้้มงวดมากขึ้้�นเมื่่�อถึึงจุุดอ้้างอิิง การที่่�ต้้องเลืือกใช้้มาตรการแบบใด
แบบหนึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดความแปรปรวนของการจัับสััตว์์น้ำำ�� หรืือการลงแรงประมงในแต่่ละปีี

รููปที่่� 2

กฎควบคุุมการประมงทำำ�งานอย่่างไร
ผลของการประเมิินทรััพยากรสามารถแสดงได้้ด้้วยกราฟ “โกเบพล็็อต” ตััวอย่่างด้้านล่่างแสดง HCR เส้้นตรงเลื่่�อนแบบง่่าย ๆ
สถานะการทำำ�ประมงในอุุดมคติิจะอยู่่�ในพื้้�นที่่�สีีเขีียว โซนที่่�เป็็นระดัับเตืือนภััยจะอยู่่�ในพื้้�นที่่�สีีเหลืือง และมีีพื้้�นที่่�ซึ่่�งควรหลีีกเลี่่�ยง
เป็็นพื้้�นที่่�สีีแดง ในตััวอย่่างนี้้� ตััวชี้้วั� ัดสถานะปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��คืือมวลชีีวภาพของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ที่่�วางไข่่ (SSB)
ที่่�ประเมิินโดยใช้้แบบจำำ�ลองการประเมิินทรััพยากร โดยค่่า HCR สามารถจำำ�แนกได้้ดัังต่่อไปนี้้�
1

SSB อยู่่�ต่ำำ��กว่่า SBLimit ให้้หยุุดทำ�ำ การประมง และจััดตั้้�งสถาบัันเพื่่�อติิดตามโควตาที่่�กำำ�หนดไว้้จนกระทั่่�งถึึงหรืือเกิินขีีดกำำ�จััด

2

SSB อยู่่�ระหว่่างขีีดจำำ�กัดั (SSBLimit) และ เป้้าหมาย (SSBTarget) ให้้ลดอััตราการตายจากการทำำ�ประมง ซึ่่�งเป็็นไป
ตามระยะฟื้้�นฟููทรััพยากรของ HCR

3

SSB มากกว่่าหรืือเท่่ากัับเป้้าหมาย (SSBTarget) ให้้ทำ�ำ ประมงในระดัับอััตราการตายจากการทำำ�การประมง (FTarget)

FTarget
2

รักษาระดับไวในพื้นที่นี้

ระย
ะฟน
ฟู

การตายจากการทําประมง

FLimit

1

SSBLimit

SSBTarget

มวลชีวภาพของสัตวนํ้าที่วางไข
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3

บทสรุุป
กฎควบคุุมการประมงจะให้้ประโยชน์์มากกว่่าการจััดการแบบดั้้�งเดิิมที่่�ใช้้ผลจากการประเมิินสภาวะทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��มาเจรจาเพื่่�อกำำ�หนด
การทำำ�ประมงหรืือปริิมาณสััตว์์น้ำำ��ที่่�สามารถทำำ�ประมงได้้ การใช้้วิิธีีการจััดการประมงตามที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้ล่่วงหน้้าเพื่่�อตอบสนองต่่อตััวชี้้วั� ัด
ของสภาวะทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� สามารถเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพและความโปร่่งใสของการบริิหารจััดการฯ และยัังช่่วยหลีีกเลี่่�ยงความยุ่่�งยากและเสีียเวลา
จากการเจรจาทางการเมืืองอีีกด้้วย
เมื่่�อผู้้�จัดั การการประมงกำำ�หนดกฎควบคุุมการประมงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ กระบวนการประเมิินยุุทธศาสตร์์การจััดการ (Management Strategy
Evaluation, MSE) สามารถนำำ�มาใช้้เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางที่่�จะตอบสนองวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ก่่อนล่่วงหน้้าที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับการทำำ�ประมง
นอกจากนี้้� MSE ยัังใช้้ทดสอบประสิิทธิิภาพของข้้อบัังคัับเพื่่�อควบคุุมการจัับสััตว์์น้ำำ��ในช่่วงที่่�มีีความไม่่แน่่นอน และเพิ่่�มโอกาสที่่�จะบรรลุุเป้้าหมาย
ที่่�ตั้้�งไว้้เมื่่�อเผชิิญกัับสิ่่�งที่่�ไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงได้้ในการทำำ�การประมง ด้้วยเหตุุผลเหล่่านี้้� องค์์กรการจััดการปลาทููน่่าทั้้�ง 5 แห่่งทั้้�งหมด จึึงได้้พััฒนาหรืือ
กำำ�ลัังพััฒนากฎควบคุุมการประมงสำำ�หรัับจััดการทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ภายใต้้ขอบเขตความรัับผิิดชอบของตน
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