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การจััดการประมงแบบดั�งเดิมประกอบไปด้วยสองขั้ั�นตอนได้แก่ ขั้ั�นตอนแรก นักวิทยาศาสตร์จัะทำาการประเมินทรัพยากรก่อน จัากนั�น 

ผู้้้จััดการประมงจัะเจัรจัาต่อรองเร่�องมาตรการต่างๆ เช่่น กำาหนดโควตา หร่อการปิดพ่�นท่�ทำาการประมงในช่่วงเวลาท่�กำาหนด เพ่�อให้แน่ใจัว่า 

ทรัพยากร โดยเฉพาะสัตว์นำ�าเป้าหมายได้ถู้กนำาขั้้�นมาใช่้ประโยช่น์อย่างเหมาะสมและยั�งย่น ซึ่้�งแนวทางน่�ด้เหม่อนดำาเนินการได้ง่ายและ 

เหมาะสมท่�จัะนำามาใช่้

แต่ด้วยความร้้ทางด้านช่่ววิทยาสัตว์นำ�าและขั้้อม้ลการทำาประมงท่�ยังไม่สมบ้รณ์์ ความแปรปรวนขั้องธรรมช่าติ และปัญหาในการใช่้แบบจัำาลอง 

เพ่�อนับจัำานวนปลาในกล่่มประช่ากรหน้�ง การประเมินทรัพยากรมักเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน (ด้แถูบด้านขั้้าง) นั�นหมายความว่าผู้ลลัพธ์ท่�ได้ 

อาจัม่ความแตกต่างจัากการประเมินในแต่ละครั�งมาก ดังนั�น นักวิทยาศาสตร์จัะต้องให้คำาแนะนำาแก่ผู้้้จััดการการประมงบนพ่�นฐานขั้อง 

ผู้ลการประเมินเหล่าน่� แต่ด้วยความไม่แน่นอนท่�ม่ คำาแนะนำาท่�ให้อาจัคล่มเคร่อ หร่อม่ตัวเล่อกในการจััดการประมงท่�หลากหลาย

หน่วยงานการจััดการประมงปลาท้น่าส่วนใหญ่ยินด่ท่�จัะปฏิิบัติตามคำาแนะนำาทางวิช่าการและใช่้แนวทางเช่ิงป้องกัน หากแต่ไม่ม่กรอบ 

การทำางานท่�ช่ัดเจันเพ่�อช่่วยในการตัดสินใจัทางการจััดการประมง มักจัะทำาให้เกิดการเจัรจัาต่อรอง ซึ่้�งใช่้เวลานาน และม่ค่าใช่้จั่ายส้ง

แต่ม่ทางเล่อกหน้�งท่�ร้้จัักกันด่ในช่่�อขั้อง “ย่ทธศาสตร์การทำาประมง” หร่อ“ ขั้ั�นตอนการจััดการ” ซึ่้�งเป็นนวัตกรรมใหม่ขั้องการจััดการประมง 
โดยการผู้สมผู้สานกันระหว่างเคร่�องม่อการจััดการท่�ม่อย้่ เช่่น โปรแกรมการตรวจัติดตามและจั่ดอ้างอิง ย่ทธศาสตร์การทำาประมงน่�ได้รวม 

เอาส่วนท่�เก่�ยวขั้้องทั�งหมดเขั้้าไว้ด้วยกันเพ่�อให้ผู้้้จััดการการประมงเห็นภาพท่�ช่ัดเจัน เพ่�อกำาหนดแนวทางการจััดการท่�ด่ท่�ส่ดสำาหรับทรัพยากร 

สัตว์นำ�าและการทำาประมง
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ยุทธศาสตรก์ารทำาประมงคืืออะไร
ย่ทธศาสตร์การทำาประมงค่อกรอบการทำางานท่�ตกลงกันไว้ก่อนท่�จัะนำาเขั้้าส้่การตัดสินใจัเพ่�อการจััดการประมง เช่่น การกำาหนดโควตา 

การจัับสัตว์นำ�า แม้จัะม่คำานิยามและคำาอธิบายวิธ่การขั้องแนวทางน่�ไว้แตกต่างกันบ้างในบางเวท่ประช่่ม แต่ทั�งหมดนั�นม่องค์ประกอบ 

ท่�เหม่อนกัน โดยประกอบด้วยโปรแกรมการตรวจัติดตาม วิธ่การประเมินทรัพยากร และการหาจั่ดอ้างอิง (หร่อตัวช่่�วัดอ่�นๆ สำาหรับ 

การทำาประมง) และกฎควบค่มการประมง1 เพราะการท่�ม่องค์ประกอบท่�หลากหลาย เลยทำาให้ม่ย่ทธศาสตร์การทำาประมงท่�ม่ประสิทธิภาพ 

อย่างไม่จัำากัด การประเมินย่ทธศาสตร์การจััดการ (Management Strategy Evaluation, MSE) เป็นกระบวนการท่�ใช่้เคร่�องม่อ 

การจัำาลองเพ่�อช่่วยเปร่ยบเท่ยบประสิทธิภาพขั้องย่ทธศาสตร์ต่างๆ ในหลายๆ แนวทางขั้องกระบวนการพัฒนาย่ทธศาสตร์การทำาประมง

ย่ทธศาสตร์การทำาประมงจัะควบค่มความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 4 ประการ และสร้างวงจัรย้อนกลับ เริ�มจัากขั้้อม้ลจัากโปรแกรม 

การตรวจัติดตามถู้กนำาไปใช่้ในการประเมินทรัพยากร เพ่�อแสดงสถูานะการทำาประมงว่าอย้่ในระดับใดเม่�อเท่ยบกับจั่ดอ้างอิงท่�กำาหนดขั้้�น 
ผู้ลขั้องการประเมินจัะน่�จัะก่อให้เกิดการใช่้กฎควบค่มการประมงซึ่้�งจัะนำาไปส้่การปรับเปล่�ยนมาตรการการจััดการเพ่�อให้บรรล่ตาม 

วัตถู่ประสงค์ท่�ได้กำาหนดไว้ หลังจัากนั�นวงรอบก็จัะเริ�มอ่กครั�งด้วยโปรแกรมตรวจัติดตามท่�บันท้กผู้ลขั้องมาตรการใหม่เพ่�อประเมิน 

ปริมาณ์ทรัพยากร โดยประเมินผู้ลกระทบจัากองค์ประกอบเหล่าน่� และจัากส่วนอ่�นๆ

การประเมินทรัพยากรนั�นไม่จัำาเป็นต้องใช่้การประเมินอย่างเต็มร้ปแบบท่�ม่ความซึ่ับซึ่้อน แต่สามารถูทำาให้ใช่้วิธ่ประเมินอย่างง่ายโดยใช่้ขั้้อม้ล 

ปริมาณ์การจัับสัตว์นำ�าต่อหน่วยลงแรงประมง (Catch-per-unit-effort, CPUE) ซึ่้�งเป็นวิธ่การประเมินอัตราการจัับสำาหรับการทำาประมง 

ประเภทนั�น ในทำานองเด่ยวกัน มาตรการการจััดการประมงไม่จัำาเป็นต้องจัำากัดเพ่ยงแค่ปริมาณ์การจัับสัตว์นำ�า ย่ทธศาสตร์การทำาประมงยังสามารถู 

จัำากัดระดับการลงแรงประมง หร่อใช่้การปิดพ่�นท่�ทำาประมงในช่่วงท่�กำาหนด โดยจัะต้องม่การประเมินย่ทธศาสตร์การจััดการโดยใช่้กระบวนการ 

ประเมินผู้ล

ขอ้ดขีองยุุทธศาสตรก์ารทำาประมงเม่�อเปรยีุบเทียุบกับรูปแบบ 
การจดัการประมงแบบเดมิๆ 
ยุุทธศาสตรก์ารทำาประมงที�มปีระสทิธภิาพสามารถ
 • ช่ดเช่ยความแปรปรวนตามธรรมช่าต ิความไม่แน่นอนทางวิทยาศาสตร ์และอิทธิพลทางการเม่อง

 • มองเห็นความเส่�ยงและยอมรับสมด่ลขั้องการแลกเปล่�ยน

 • หล่กเล่�ยงการเส่ยเวลาและการเจัรจัาต่อรองท่�ม่ค่าใช่้จั่ายส้งในการปรับปร่งสถูานะขั้องทรัพยากรสัตว์นำ�าใดๆ

 • อน่ญาตให้ผู้้้จััดการการประมงดำาเนินการได้อย่างรวดเร็วและม่ประสิทธิภาพ เพ่�อให้แน่ใจัว่าทรัพยากรอย้่ในสภาวะ 
ท่�สมบ้รณ์์ และจัะก่อให้เกิดผู้ลประโยช่น์ในระยะยาว

 • เพิ�มความมั�นคงขั้องตลาดและช่่วยปรับปร่งความสามารถูขั้องภาคอ่ตสาหกรรมในการวางแผู้น เน่�องจัากการ 
ตัดสินใจัด้านการจััดการสามารถูคาดการณ์์ได้

 • แสดงม่มมองระยะยาวท่�ช่ัดเจันขั้องปริมาณ์ทรัพยากรสัตว์นำ�าและการทำาประมงท่�ยั�งย่นแก่ผู้้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยท่กฝ่าย

 • เป็นไปตามแนวปฏิิบัติท่�ด่ท่�ส่ดสำาหรับการจััดการประมงสมัยใหม่ท่�ซึ่้�งสอดคล้องกับขั้้อตกลงสหประช่าช่าติว่าด้วย 
ประช่ากรขั้องสัตว์นำ�า ในหัวข้ั้อจัรรยาบรรณ์ขั้องการทำาประมงอย่างรับผิู้ดช่อบ และมาตรฐานการรับรองขั้อง 
MSC (Marine Stewardship Council)

 • ใช่้แนวทางเช่ิงป้องกันได้อย่างม่ประสิทธิภาพ
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เสนอตัวเล่อกขั้องย่ทธศาสตร์ 
การทำาประมง

ยุุทธศาสตรก์ารทำาประมง เขา้ใจถึงการทำางานของกระบวนการดังกล่าว

เล่อกวัตถู่ประสงค์ขั้องการจััดการ

ใช่้ย่ทธศาสตร์ 
การทำาประมงท่�ม่ 
ประสิทธิภาพท่�ส่ด

ย่ทธศาสตร์การทำาประมง 
บรรล่วัตถู่ประสงค์หร่อไม่

^ สิ�งท่�แสดงตามลำาดับภาพน่�เป็นตัวอย่างและสามารถูนำาไปปรับใช้่ได้ตามความต้องการขั้องการทำาประมงแต่ละประเภท

* หร่อใช้่ตัวช่่�วัดการทำาประมงตัวอ่�นๆ

† ผู่้านแบบจัำาลองการประเมินทางสถิูติเต็มร้ปแบบ หร่อด้วยแนวทางท่�ง่ายกว่า (เช่่น ดัช่น่ปริมาณ์การจัับสัตว์นำ�าต่อหน่วยลงแรงประมงหร่อมากกว่า)
© 2558 The Pew Charitable Trusts

เสนอตัวเล่อกสำาหรับจ่ัดอ้างอิง*

ไม่

เล่อกจ่ัดอ้างอิงท่�เหมาะสม*

ระบ่ถู้งความไม่แน่นอน

กำาหนดระดับความเส่�ยงท่�ยอมรับได้

เสนอตัวเล่อกขั้องกฎควบค่ม 
การประมง

ทำาการสร่ปเล่อกกฎควบค่ม 
การประมง

ยอมรับตัวเล่อกขั้องย่ทธศาสตร์ 
การทำาประมงเพ่�อประเมินผู้ล 
โดยใช่้ MSE

ใช่่

เฝ้าติดตามการประมง

ยุุทธศาสตร์ ์
การ์ทำาปร์ะมง 

ในสถานการ์ณ์จ์ร์งิ

ประเมิน 
สถูานะ 
การทำา 

ประมง†

กำาหนดสถูานะขั้องการทำาประมง 
ท่�สัมพันธ์กับจ่ัดอ้างอิง*

นักวิทยาศาสตร์ ผู้้้จััดการ

การ์จดัทำาการ์ปร์ะเมนิ 
ยุุทธศาสตร์ก์าร์จดัการ์ 
(MSE)

ใช้เ้คร์่�องมอ่ MSE ทดสอบ 
ในสถานการ์ณ์จ์ำาลอง

ดำาเนินการ 
เปล่�ยนหลักเกณ์ฑ์์ 
สำาหรับการ 
จััดการประมง 
บนพ่�นฐานขั้องกฎ 
ควบค่มการประมง  
ถู้าจัำาเป็น
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องค์ืประกอบของยุทธศาสตรก์ารทำาประมง
วตัถปุระสงค์ของการจดัการ
โดยทั�วไปแล้วผู้้้จััดการด้านการทำาประมงท้น่าจัะย้ดหลักการจััดการตามวัตถู่ประสงค์พ่�นฐานท่�จัะรักษาระดับประช่ากรสัตว์นำ�าให้เท่ากับ 

หร่อส้งกว่าระดับผู้ลผู้ลิตท่�ยั�งย่นส้งส่ด (BMSY) อย่างไรก็ตาม ในบริบทขั้องการพัฒนาย่ทธศาสตร์การทำาประมงนั�นม่วัตถู่ประสงค์การ 

จััดการท่�แตกต่างกันเล็กน้อย โดยขั้ณ์ะกำาลังตั�งเป้าหมายสำาหรับการทำาประมง วัตถู่ประสงค์การจััดการจัะยังม่ความเฉพาะเจัาะจังและ 

วัดผู้ลได้ และยังอาจัม่ได้หลายวัตถู่ประสงค์ ตัวอย่างเช่่นปริมาณ์ทรัพยากรหน้�งสามารถูม่การจััดการด้วยหลายวัตถู่ประสงค์พร้อมกันเพ่�อ 

ให้ได้ผู้ลจัับสัตว์นำ�าส้งส่ด ม่ข่ั้ดจัำากัดขั้องการจัับสัตว์นำ�าต่อปีคงท่� เพิ�มผู้ลกำาไร ทรัพยากรสามารถูฟื้้�นตัวได้อย่างรวดเร็ว และสร้างโอกาสท่�ม่ 

จัำานวนประช่ากรสัตว์นำ�าอย้่ในระดับส้งกว่า BMSY (มวลช่่วภาพท่�ให้ผู้ลผู้ลิตท่�ยั�งย่นส้งส่ด) โดยม่การทำาประมงในระดับท่�ตำ�ากว่าค่า FMSY 
(ค่ออย้่ในพ่�นท่�ส่เข่ั้ยวขั้องโกเบพล็อต ซ้ึ่�งเป็นแผู้นภ้มิขั้องปริมาณ์ทรัพยากรซ้ึ่�งเป็นทรัพยากรเป้าหมาย) ในกรณ่์ท่�วัตถู่ประสงค์บางอย่างม่ 

ความสำาคัญมากกว่าวัตถู่ประสงค์อ่�น ผู้้้จััดการการประมงสามารถูเล่อกตามลำาดับความสำาคัญได้ ตัวอย่างเช่่น การฟื้้�นฟ้ื้ปริมาณ์ทรัพยากร 

สัตว์นำ�าในเวลาท่�เหมาะสมอาจัเป็นเร่�องสำาคัญกว่า แม้ว่าจัะต้องควบค่มให้ม่การจัับสัตว์นำ�าอย้่ในระดับตำ�าสำาหรับช่่วงเวลาสั�นๆ ก็ตาม

การกำาหนดวัตถู่ประสงค์ขั้องการจััดการเป็นขัั้�นตอนแรกท่�สำาคัญในการพัฒนาย่ทธศาสตร์การทำาประมง เพราะขัั้�นตอนต่อมาทั�งหมดม่่งเน้น 

ไปท่�การบรรล่วัตถู่ประสงค์เหล่านั�น

จุดอ้างอิง
จ่ัดอ้างอิงค่อเกณ์ฑ์์มาตรฐานท่�ใช่้เปร่ยบเท่ยบสถูานะปัจัจ่ับันกับสถูานะท่�พ้งประสงค์ (หร่อไม่พ้งประสงค์) สำาหรับระบบการจััดการประมง 
เม่�อจัับค้่ระหว่างวัตถู่ประสงค์ขั้องการจััดการประมงก็จัะสามารถูประเมินความค่บหน้าขั้องการบรรล่วัตถู่ประสงค์เหล่านั�นได้ ทั�งน่� จ่ัดอ้างอิงม่อย้่ 
2 ประเภทหลัก ได้แก่ จ่ัดอ้างอิงจัำากัด (Limit Reference Points, LRPs หร่อ Blim และ Flim) และจ่ัดอ้างอิงเป้าหมาย (Target 
Reference Points, TRPs หร่อ BTARGET และ FTARGET) ซ้ึ่�งข้ั้�นกับอัตราการตายจัากการทำาประมง (เช่่น FX%) หร่อความอ่ดมสมบ้รณ์์ขั้องปร

ะช่ากรสัตว์นำ�า เช่่น BMSY

จ่ัดอ้างอิงจัำากัดจัะช่่วยกำาหนดโซึ่นอันตราย ซ้ึ่�งหมายถู้งหากม่การทำาประมงเกินจ่ัดน่�ถู่อว่าเป็นการทำาประมงท่�ไม่ยั�งย่น และควรหล่กเล่�ยง 

การเขั้้าไปอย้่ในโซึ่นน่� แต่หากม่การละเมิดโดยไม่ตั�งใจัก็ควรร่บดำาเนินการฟื้้�นฟ้ื้ทรัพยากรทันท่ หร่อรักษาระดับอัตราการจัับสัตว์นำ�าให้อย้ ่

ในระดับเป้าหมาย โครงการฟื้้�นฟ้ื้ปริมาณ์ทรัพยากรควรพิจัารณ์าค่า LRPs ให้เป็นค่าเป้าหมายระดับตำ�าส่ดขั้องการฟื้้�นฟ้ื้ท่�ควรจัะเป็น2 
สิ�งท่�สำาคัญค่อค่า LRP นั�นให้ใช่้ขั้้อม้ลด้านช่่ววิทยาและความย่ดหย่่นขั้องปริมาณ์ทรัพยากรต่อแรงกดดันจัากการทำาประมงเท่านั�น 

ในการพิจัารณ์า โดยไม่ควรพิจัารณ์าถู้งปัจัจััยทางเศรษฐกิจั

จ่ัดอ้างอิงเป้าหมายจัะช่่วยกำาหนดสถูานะขั้องทรัพยากรประมงในอ่ดมคติ เพ่�อการออกแบบการจััดการท่�เหมาะสม โดยคำาน้งถู้ง 

ความน่าจัะเป็นส้งส่ดในการรักษาระดับความอ่ดมสมบ้รณ์์ขั้องทรัพยากรสัตว์นำ�าไว้ เพราะความไม่แน่นอนและการขั้าดความร้้ในการ 

ประเมินทรัพยากร รวมถู้งความร้้ทั�วไปในการจััดการประมงท่�ไม่สมบ้รณ์์ ค่าขั้อง TRP จัะช่่วยสร้างเขั้ตกันช่นเพ่�อให้แน่ใจัว่าการทำาประมง 

จัะไม่เกินข่ั้ดจัำากัด ระดับการทำาประมงม่แนวโน้มท่�จัะเคล่�อนไหวใกล้เค่ยงกับเป้าหมาย แต่ไม่ควรเกินระดับค่าเฉล่�ย3 ซ้ึ่�งเร่�องน่�จัะแตกต่าง 

กับการกำาหนดจ่ัดอ้างอิงจัำากัด กล่าวค่อ TRPs จัะข้ั้�นอย้่กับขั้้อม้ลทางช่่ววิทยาเช่่นเด่ยวกับด่ลพินิจัในด้านนิเวศวิทยา สังคมและเศรษฐกิจั

สิ�งท่�สำาคัญอ่กประการหน้�งค่อควรกำาหนดจ่ัดอ้างอิงเป้าหมายและจ่ัดอ้างอิงจัำากัดอย่างระมัดระวังมากข้ั้�นหากพบว่าค่าความไม่แน่นอน 

ม่แนวโน้มส้งข้ั้�น หากพบว่าม่ความไม่แน่นอนส้งและหร่อม่โปรแกรมตรวจัติดตามท่�ไม่ครอบคล่มพอ ควรกำาหนดค่า TRP ให้ห่างจัาก LRP 
มากข้ั้�น เพ่�อขั้ยายเขั้ตกันช่นให้ม่ช่่วงกว้างมากข้ั้�นเพ่�อป้องกันการละเมิดขั้้อจัำากัดท่�อาจัเกิดข้ั้�นได้
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กฎควบคุมการประมง
เป็นท่�ทราบกันด่แล้วว่ากฎควบค่มการประมง (Harvest Control Rules, HCRs) หร่อท่�เร่ยกกันอ่กอย่างหน้�งว่ากฎการตัดสินใจั 
เป็นขั้้อตกลงล่วงหน้าท่�พิจัารณ์าผู้ลลัพธ์ท่�เกิดจัากการตอบสนองต่อการจััดการ ปัจัจััยตัวกระต่้นต่างๆ เช่่น การเปล่�ยนแปลงสถูานะขั้อง 

ปริมาณ์ทรัพยากรสัตว์นำ�า สภาพเศรษฐกิจั หร่อสภาวะสิ�งแวดล้อม ตัวกระต่้นเหล่าน่�อาจัจัะไม่เก่�ยวขั้้องกับจ่ัดอ้างอิงขั้องตัวมันเอง 
โดยทั�วไปแล้ว จ่ัดอ้างอิงขั้องเป้าหมายมักจัะใช่้เป็นจ่ัดเริ�มต้น โดยกำาหนดให้การตอบสนองต่อการจััดการโดยอัตโนมัติเม่�อม่การละเมิด 

จ่ัดอ้างอิงเป้าหมาย (TRP) ซ้ึ่�ง HCRs จัะช่่วยให้มั�นใจัว่าจ่ัดอ้างอิงจัำากัดจัะไม่ถู้กละเมิด แต่ในกรณ่์ท่�การประเมินย่ทธศาสตร์การทำาประมง 

เป็นเพ่ยงช่่ดขั้องขั้้อม้ลแสดงปริมาณ์การจัับสัตว์นำ�าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) ตัวกระต่้นสำาหรับ HCR อาจัเป็นค่าเริ�มต้นขั้อง CPUE 
เองแทนท่�จัะใช่้เป็นจ่ัดอ้างอิง นอกจัากน่�ตัวช่่�วัดทางเศรษฐกิจัหร่อปัจัจััยอ่�นท่�อาจัทำาหน้าท่�เป็นตัวกระต่้นแทน หร่อเป็นจ่ัดอ้างอิงทางช่่วภาพ 

ท่�เพิ�มข้ั้�นมาแทนก็ได้

ผู้้้จััดการการประมงจัะเล่อกกฎควบค่มการประมงและการนำาไปใช่้โดยใช่้การตัดสินใจับนพ่�นฐานขั้องการสนับสน่นด้านวิช่าการท่�ด่และขั้้อม้ล 

จัากผู้้้ท่�ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย เน่�องจัากมาตรการเหล่าน่�จัะให้กรอบท่�ชั่ดเจันสำาหรับการจััดการการประมงในอนาคต ช่่วยเพิ�มความสามารถูในการ 

คาดการณ์์สถูานการณ์์ในอนาคต และเพิ�มความโปร่งใสขั้องกระบวนการจััดการประมง และยังสามารถูใช่้ปรับปร่งแก้ไขั้กระบวนการให้ม่ 

ประสิทธิภาพมากข้ั้�นด้วย

ความไมแ่นน่อนค่ออะไร

วิทยาศาสตร์การประมงจัะม่ระดับความไม่แน่นอนท่�แตกต่างกัน ผู้้้จััดการการประมงควรลดความไม่แน่นอนน่�ลงให้มากท่�ส่ด 

เท่าท่�จัะทำาได้ และควรทำาความเขั้้าใจัผู้ลกระทบท่�อาจัเกิดข้ั้�น โดยเราสามารถูออกแบบระบบการจััดการประมงเพ่�อป้องกัน 

ผู้ลกระทบเหล่านั�น

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทั�งหมดไม่ได้เกิดข้ั้�นมาด้วยปัจัจััยท่�เหม่อนกัน โดยทั�วไปแล้ว นักวิทยาศาสตร์การประมงจัะ 

คำาน้งถู้ง 4 เร่�องต่อไปน่�

 • แบบจัำาลองท่�ใช่ ้กล่าวค่อไม่ม่ช่่ดสมการใดท่�สามารถูใช่้อธิบายประช่ากรสัตว์นำ�าในธรรมช่าติได้อย่างถู้กต้องสมบ้รณ์ ์
ควรใช้่แบบจัำาลองการประเมินทรัพยากรแบบใด และแบบจัำาลองควรม่โครงสร้างเป็นอย่างไร

 • การสังเกต แม้แต่ขั้้อม้ลท่�วัดได้และนำาไปใช่้กับแบบจัำาลองก็ยังพบว่าม่แนวโน้มท่�ขั้้อม้ลนั�นจัะม่อคต ิซึ่้�งทำาให้เกิด 
ข้ั้อผิู้ดพลาดในการส่่มตัวอย่าง ข้ั้อม้ลผู้ลการจัับสัตว์นำ�าม่ความถู้กต้องแล้วหร่อไม่ เทคโนโลย่ส่งผู้ลอย่างไรต่อการ 
ลงแรงประมง สิ�งใดค่อจ่ัดอ่อนไหวท่�สำาคัญขั้องปริมาณ์ทรัพยากรต่อการทำาประมง

 • กระบวนการ ความไม่ร้้เก่�ยวกับช่่ววิทยาและพลวัตรประช่ากรสัตว์นำ�าส่วนใหญ่ท่�ศ้กษาจัะส่งผู้ลกระทบอย่างม ่
นัยสำาคัญต่อการประเมินสถูานะปริมาณ์ทรัพยากรทั�งในปัจัจ่ับันและอนาคต สัตว์นำ�าจัะเติบโตเต็มวัยเม่�อไร 
จัำานวนตัวอ่อนท่�ผู้ลิตได้ในแต่ละปีนั�นเก่�ยวข้ั้องกับจัำานวนประช่ากรตัวเต็มวัยหร่อไม่

 • การดำาเนินงาน แม้ว่าม่การใช่้แนวทางเช่ิงป้องกันอย้่แล้ว แต่การปฏิิบัติตามและการบังคับใช่้อาจัยังคงเป็นปัญหา 
สิ�งใดค่อความแตกต่างระหว่างข่ั้ดจัำากัดขั้องการจัับสัตว์นำ�า และการจัับท่�เกิดข้ั้�นจัริง

ความไม่แน่นอนท่�ม่มากข้ั้�นหมายถู้งการม่ความเส่�ยงส้งท่�จัะเกิดความล้มเหลวในการบรรล่เป้าหมายขั้องการจััดการ 

ท่�ตั�งไว้ จ้ังจัำาเป็นอย่างยิ�งท่�จัะต้องระมัดระวังในการตัดสินใจัด้านการจััดการประมง
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การประเมนิยุุทธศาสตรก์ารจดัการ
การประเมินย่ทธศาสตร์การจััดการ (Management Strategy Evaluation: MSE) เป็นกระบวนการท่�ใช่้เคร่�องม่อจัำาลองเพ่�อกำาหนด 

ย่ทธศาสตร์การทำาประมงท่�ด่ท่�ส่ด MSE จัะช่่วยประเมินความไม่แน่นอนในระบบเพ่�อตรวจัสอบว่าย่ทธศาสตร์การทำาประมงท่�เล่อกใช่้นั�น 

จัะสามารถูบรรล่วัตถู่ประสงค์ขั้องการจััดการประมงท่�ได้เล่อกไว้หร่อไม่ กล่าวอ่กนัยหน้�งก็ค่อ ใช่้เพ่�อทดสอบกรอบงานต่างๆ เพ่�อด้ว่ากำาลัง 

เกิดอะไรข้ั้�นในกระบวนการ การทำาเช่่นน่�ทำาให้เกิดม่มมองเพ่�อการตัดสินใจัท่�หลากหลายข้ั้�น เพ่�อนำาไปส้่การตรวจัสอบและการให้นำ�าหนักในแต่ละ 

วัตถู่ประสงค์ขั้องการจััดการประมงท่�กำาหนดไว้ และช่่วยผู้้้จััดการการประมงตัดสินใจัว่าจัะเปล่�ยนการให้นำ�าหนักไปเป็นอย่างอ่�นจัะเหมาะสม 

กว่าหร่อไม่ ถู่อว่า MSE เป็นส่วนสำาคัญขั้องกระบวนการพัฒนาและการยอมรับย่ทธศาสตร์การทำาประมง

นอกจัากน่� MSE ยังเป็นเคร่�องม่อหร่อร้ปแบบการดำาเนินงานท่�จัำาลองการทำาประมงทั�งระบบ โดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็นการตัดสินใจั 

ในการจััดการ การดำาเนินการตามการตัดสินใจัเหล่านั�น โปรแกรมการตรวจัติดตาม และการศ้กษาผู้ลกระทบท่�เกิดจัากการจัับสัตว์นำ�าต่อ 

ระบบนิเวศขั้องพ่�นท่�นั�นซ้ึ่�งแตกต่างจัากวิธ่การจััดการประมงแบบอ่�นท่�ใช่้อย้่ในปัจัจ่ับัน ทั�งน่� MSE ยังคำาน้งถู้งความไม่แน่นอน โดยรวมเอา 

สมม่ติฐานอย่างเต็มร้ปแบบเก่�ยวกับสัตว์นำ�าและการทำาประมง และม่การให้นำ�าหนักตามผู้ลท่�ได้ผู้่านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

MSE ยังบอกได้ถู้งความไม่แน่นอนท่�อาจัม่อิทธิพลต่อผู้ลลัพธ์มากท่�ส่ด ดังนั�นการประเมินย่ทธศาสตร์การจััดการจ้ังเป็นเคร่�องม่อท่�ม่ประโยช่น ์

ในการกำาหนดลำาดับความสำาคัญขั้องงานวิจััย เพราะช่่วยระบ่ถู้งความร้้ท่�ยังขั้าดอย้่ท่�ถู่อว่าเป็นปัญหาท่�ใหญ่ท่�ส่ดในการจััดการประมง แม้กระนั�นก็ตาม 
หน้าท่�หลักขั้องกระบวนการ MSE ค่อการเปร่ยบเท่ยบความสามารถูท่�เป็นไปได้ขั้องการเล่อกย่ทธศาสตร์การทำาประมงท่�เหมาะสมเพ่�อบรรล่ 

วัตถู่ประสงค์การจััดการท่�ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าในสถูานการณ์์จัำาลองท่�หลากหลาย การเปร่ยบเท่ยบน่�ข้ั้�นอย้่กับตัวช่่�วัดง่ายๆ เช่่น ด้ท่�จัำานวนปี 

ในแบบจัำาลองท่�แสดงว่าทรัพยากรได้อย้่ในระดับตำ�ากว่าจ่ัดอ้างอิงแล้ว

Punchstock
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การทำา MSE นั�น ต้องใช่้ท่มนักวิทยาศาสตร์ ผู้้้จััดการ และผู้้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย โดยนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้้้จััดทำาแบบจัำาลอง และม่ผู้้้จััดการ 

การประมงเป็นผู้้้ให้ขั้้อม้ลท่�ครอบคล่ม (ด้ผัู้งงาน) เช่่น ผู้้้จััดการการประมงต้องกำาหนดวัตถู่ประสงค์การจััดการและระดับความเส่�ยง 

ท่�ยอมรับได้ ความเส่�ยงท่�ยอมรับได้นั�นจัะวัดความน่าจัะเป็นไปได้ขั้องผู้ลลัพธ์ในเชิ่งลบจัากการทำาประมง เช่่น การละเมิด LRP ทั�งน่� 
การกำาหนดระดับความเส่�ยงควรอย้่บนพ่�นฐานขั้องการวิเคราะห์ต้นท่นและผู้ลประโยช่น์ และควรปรับลดลงในกรณ่์ท่�พบว่าม่ค่าความ 

ไม่แน่นอนส้งข้ั้�น

เน่�องจัากกระบวนการสำาหรับการทบทวนนั�นม่หลายขัั้�นตอน การส่�อสารกับภาคส่วนต่าง ๆ ท่�เก่�ยวขั้้องจ้ังเป็นสิ�งสำาคัญท่�จัะได้ผู้ลลัพธ์ท่�ด่จัาก 

การประเมินย่ทธศาสตร์การจััดการ

บทสรุป
หากม่การออกแบบอย่างถู้กต้องแล้ว ย่ทธศาสตร์การทำาประมงจัะเป็นประโยช่น์ทั�งต่อสัตว์นำ�าและช่าวประมงเอง หน่วยงานจััดการปลาท้น่า 

ระหว่างประเทศกำาลังตระหนักถู้งประสิทธิผู้ลขั้องเคร่�องม่อเหล่าน่� และหน่วยงานเหล่าน่�ทั�งหมดกำาลังพัฒนาหร่อม่การใช่้ย่ทธศาสตร์ 

ท่�เหมาะสมสำาหรับการจััดการทรัพยากรประมงในเขั้ตรับผิู้ดช่อบขั้องตน แต่ละกล่่มสามารถูสร้างและเสริมการทำางานขั้องผู้้้อ่�นและ 

ได้รับประโยช่น์จัากบทเร่ยนส่วนรวมท่�ได้เร่ยนร้้ไปพร้อมกัน

ในกระบวนการดำาเนินการ MSE เพ่�อเล่อกย่ทธศาสตร์การทำาประมงในขัั้�นตอนส่ดท้ายต้องใช่้เวลาและความพยายามอย่างม่นัยสำาคัญ 
ม่หลักฐานท่�แสดงให้เห็นว่าการลงท่นในตอนแรกเริ�มจัะตอบแทนผู้้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยอย่างรวดเร็วหากทำาประมงตามย่ทธศาสตร์เหล่าน่� 
ย่ทธศาสตร์การทำาประมงตามแนวทางเชิ่งป้องกัน ทำาให้มั�นใจัได้ว่าการฟื้้�นตัวขั้องทรัพยากรท่�ถู้กทำาลายไปจัะเกิดข้ั้�นได้และจัะส่งผู้ลท่�ด่ 

ในระยะยาว ทำาให้ช่าวประมงม่ผู้ลกำาไรมากข้ั้�น และม่การทำาประมงอย่างยั�งย่น
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