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ยุทธศาสตร์การทำ�ประมง
้ ถัดไป
การจัดการประมงในขัน

การจััดการประมงแบบดั้้�งเดิิมประกอบไปด้้วยสองขั้้�นตอนได้้แก่่ ขั้้�นตอนแรก นัักวิิทยาศาสตร์์จะทำำ�การประเมิินทรััพยากรก่่อน จากนั้้�น
ผู้้�จััดการประมงจะเจรจาต่่อรองเรื่่�องมาตรการต่่างๆ เช่่น กำำ�หนดโควตา หรืือการปิิดพื้้�นที่่�ทำำ�การประมงในช่่วงเวลาที่่�กำำ�หนด เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า
ทรััพยากร โดยเฉพาะสััตว์์น้ำำ��เป้้าหมายได้้ถููกนำำ�ขึ้้�นมาใช้้ประโยชน์์อย่่างเหมาะสมและยั่่�งยืืน ซึ่่�งแนวทางนี้้�ดููเหมืือนดำำ�เนิินการได้้ง่่ายและ
เหมาะสมที่่�จะนำำ�มาใช้้
แต่่ด้้วยความรู้้�ทางด้้านชีีววิิทยาสััตว์์น้ำำ��และข้้อมููลการทำำ�ประมงที่่�ยัังไม่่สมบููรณ์์ ความแปรปรวนของธรรมชาติิ และปััญหาในการใช้้แบบจำำ�ลอง
เพื่่�อนัับจำำ�นวนปลาในกลุ่่�มประชากรหนึ่่�ง การประเมิินทรััพยากรมัักเต็็มไปด้้วยความไม่่แน่่นอน (ดููแถบด้้านข้้าง) นั่่�นหมายความว่่าผลลััพธ์์ที่่�ได้้
อาจมีีความแตกต่่างจากการประเมิินในแต่่ละครั้้�งมาก ดัังนั้้�น นัักวิิทยาศาสตร์์จะต้้องให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ผู้้�จััดการการประมงบนพื้้�นฐานของ
ผลการประเมิินเหล่่านี้้� แต่่ด้้วยความไม่่แน่่นอนที่่�มีี คำำ�แนะนำำ�ที่่�ให้้อาจคลุุมเครืือ หรืือมีีตััวเลืือกในการจััดการประมงที่่�หลากหลาย
หน่่วยงานการจััดการประมงปลาทููน่่าส่่วนใหญ่่ยิินดีีที่่�จะปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ทางวิิชาการและใช้้แนวทางเชิิงป้้องกััน หากแต่่ไม่่มีีกรอบ
การทำำ�งานที่่�ชััดเจนเพื่่�อช่่วยในการตััดสิินใจทางการจััดการประมง มัักจะทำำ�ให้้เกิิดการเจรจาต่่อรอง ซึ่่�งใช้้เวลานาน และมีีค่่าใช้้จ่่ายสููง
แต่่มีีทางเลืือกหนึ่่�งที่่�รู้้�จัักกัันดีีในชื่่�อของ “ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง” หรืือ“ ขั้้�นตอนการจััดการ” ซึ่่�งเป็็นนวััตกรรมใหม่่ของการจััดการประมง
โดยการผสมผสานกัันระหว่่างเครื่่�องมืือการจััดการที่่�มีีอยู่่� เช่่น โปรแกรมการตรวจติิดตามและจุุดอ้้างอิิง ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงนี้้�ได้้รวม
เอาส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดเข้้าไว้้ด้้วยกัันเพื่่�อให้้ผู้้�จััดการการประมงเห็็นภาพที่่�ชััดเจน เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางการจััดการที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับทรััพยากร
สััตว์์น้ำำ��และการทำำ�ประมง

ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงคืืออะไร
ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงคืือกรอบการทำำ�งานที่่�ตกลงกัันไว้้ก่่อนที่่�จะนำำ�เข้้าสู่่�การตััดสิินใจเพื่่�อการจััดการประมง เช่่น การกำำ�หนดโควตา
การจัับสััตว์์น้ำำ�� แม้้จะมีีคำำ�นิิยามและคำำ�อธิิบายวิิธีีการของแนวทางนี้้�ไว้้แตกต่่างกัันบ้้างในบางเวทีีประชุุม แต่่ทั้้�งหมดนั้้�นมีีองค์์ประกอบ
ที่่�เหมืือนกััน โดยประกอบด้้วยโปรแกรมการตรวจติิดตาม วิิธีีการประเมิินทรััพยากร และการหาจุุดอ้้างอิิง (หรืือตััวชี้้�วััดอื่่�นๆ สำำ�หรัับ
การทำำ�ประมง) และกฎควบคุุมการประมง1 เพราะการที่่�มีีองค์์ประกอบที่่�หลากหลาย เลยทำำ�ให้้มีียุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
อย่่างไม่่จำำ�กััด การประเมิินยุุทธศาสตร์์การจััดการ (Management Strategy Evaluation, MSE) เป็็นกระบวนการที่่�ใช้้เครื่่�องมืือ
การจำำ�ลองเพื่่�อช่่วยเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพของยุุทธศาสตร์์ต่่างๆ ในหลายๆ แนวทางของกระบวนการพััฒนายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงจะควบคุุมความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์ประกอบ 4 ประการ และสร้้างวงจรย้้อนกลัับ เริ่่�มจากข้้อมููลจากโปรแกรม
การตรวจติิดตามถููกนำำ�ไปใช้้ในการประเมิินทรััพยากร เพื่่�อแสดงสถานะการทำำ�ประมงว่่าอยู่่�ในระดัับใดเมื่่�อเทีียบกัับจุุดอ้้างอิิงที่่�กำำ�หนดขึ้้�น
ผลของการประเมิินจะนี้้�จะก่่อให้้เกิิดการใช้้กฎควบคุุมการประมงซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนมาตรการการจััดการเพื่่�อให้้บรรลุุตาม
วััตถุุประสงค์์ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ หลัังจากนั้้�นวงรอบก็็จะเริ่่�มอีีกครั้้�งด้้วยโปรแกรมตรวจติิดตามที่่�บัันทึึกผลของมาตรการใหม่่เพื่่�อประเมิิน
ปริิมาณทรััพยากร โดยประเมิินผลกระทบจากองค์์ประกอบเหล่่านี้้� และจากส่่วนอื่่�นๆ
การประเมิินทรััพยากรนั้้�นไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้การประเมิินอย่่างเต็็มรููปแบบที่่�มีีความซัับซ้้อน แต่่สามารถทำำ�ให้้ใช้้วิิธีีประเมิินอย่่างง่่ายโดยใช้้ข้้อมููล
ปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยลงแรงประมง (Catch-per-unit-effort, CPUE) ซึ่่�งเป็็นวิิธีีการประเมิินอััตราการจัับสำำ�หรัับการทำำ�ประมง
ประเภทนั้้�น ในทำำ�นองเดีียวกััน มาตรการการจััดการประมงไม่่จำำ�เป็็นต้้องจำำ�กััดเพีียงแค่่ปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ�� ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงยัังสามารถ
จำำ�กััดระดัับการลงแรงประมง หรืือใช้้การปิิดพื้้�นที่่�ทำำ�ประมงในช่่วงที่่�กำำ�หนด โดยจะต้้องมีีการประเมิินยุุทธศาสตร์์การจััดการโดยใช้้กระบวนการ
ประเมิินผล

ข้้อดีีของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับรููปแบบ
การจััดการประมงแบบเดิิมๆ
ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพสามารถ
•
•
•
•
•
•
•

ชดเชยความแปรปรวนตามธรรมชาติ ความไม่แน่นอนทางวิทยาศาสตร์ และอิทธิพลทางการเมือง
มองเห็นความเสี่ยงและยอมรับสมดุลของการแลกเปลี่ยน
หลีกเลี่ยงการเสียเวลาและการเจรจาต่อรองที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการปรับปรุงสถานะของทรัพยากรสัตว์น�้ำใดๆ
อนุญาตให้ผู้จัดการการประมงด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรอยู่ในสภาวะ
ที่่�สมบููรณ์์ และจะก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ในระยะยาว
เพิ่มความมั่นคงของตลาดและช่วยปรับปรุงความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในการวางแผน เนื่องจากการ
ตััดสิินใจด้้านการจััดการสามารถคาดการณ์์ได้้
แสดงมุมมองระยะยาวที่ชัดเจนของปริมาณทรัพยากรสัตว์น�้ำและการท�ำประมงที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดส�ำหรับการจัดการประมงสมัยใหม่ที่ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงสหประชาชาติว่าด้วย
ประชากรของสััตว์์น้ำำ�� ในหััวข้้อจรรยาบรรณของการทำำ�ประมงอย่่างรัับผิิดชอบ และมาตรฐานการรัับรองของ
MSC (Marine Stewardship Council)

•
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ใช้แนวทางเชิงป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การท�ำประมง เข้าใจถึงการท�ำงานของกระบวนการดังกล่าว
นัักวิิทยาศาสตร์์

ผู้้�จััดการ

เลืือกวััตถุุประสงค์์ของการจััดการ

การจััดทำำ�การประเมิิน
ยุุทธศาสตร์์การจััดการ
(MSE)

ไม่่

เสนอตััวเลืือกสำำ�หรัับจุุดอ้้างอิิง*

ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
บรรลุุวััตถุุประสงค์์หรืือไม่่

ใช่่

กำำ�หนดสถานะของการทำำ�ประมง
ที่่�สััมพัันธ์์กัับจุุดอ้้างอิิง*

เลืือกจุุดอ้้างอิิงที่่�เหมาะสม*
ระบุุถึึงความไม่่แน่่นอน
กำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
เสนอตััวเลืือกของกฎควบคุุม
การประมง

ประเมิิน
สถานะ
การทำำ�
ประมง
†

ยุุทธศาสตร์์
การทำำ�ประมง
ในสถานการณ์์จริิง

ทำำ�การสรุุปเลืือกกฎควบคุุม
การประมง
เสนอตััวเลืือกของยุุทธศาสตร์์
การทำำ�ประมง

เฝ้้าติิดตามการประมง

ยอมรัับตััวเลืือกของยุุทธศาสตร์์
การทำำ�ประมงเพื่่�อประเมิินผล
โดยใช้้ MSE

ดำำ�เนิินการ
เปลี่่�ยนหลัักเกณฑ์์
สำำ�หรัับการ
จััดการประมง
บนพื้้�นฐานของกฎ
ควบคุุมการประมง
ถ้้าจำำ�เป็็น
ใช้้ยุุทธศาสตร์์
การทำำ�ประมงที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพที่่�สุุด

ใช้้เครื่่�องมืือ MSE ทดสอบ
ในสถานการณ์์จำ�ำ ลอง
^ สิ่่�งที่่�แสดงตามลำำ�ดัับภาพนี้้�เป็็นตััวอย่่างและสามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ได้้ตามความต้้องการของการทำำ�ประมงแต่่ละประเภท
* หรืือใช้้ตััวชี้้�วััดการทำำ�ประมงตััวอื่่�นๆ
† ผ่่านแบบจำำ�ลองการประเมิินทางสถิิติิเต็็มรููปแบบ หรืือด้้วยแนวทางที่่ง่� ่ายกว่่า (เช่่น ดััชนีีปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยลงแรงประมงหรืือมากกว่่า)
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องค์์ประกอบของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
วัตถุประสงค์ของการจัดการ
โดยทั่่�วไปแล้้วผู้้�จััดการด้้านการทำำ�ประมงทููน่่าจะยึึดหลัักการจััดการตามวััตถุุประสงค์์พื้้�นฐานที่่�จะรัักษาระดัับประชากรสััตว์์น้ำำ��ให้้เท่่ากัับ
หรืือสููงกว่่าระดัับผลผลิิตที่่�ยั่่�งยืืนสููงสุุด (BMSY) อย่่างไรก็็ตาม ในบริิบทของการพััฒนายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงนั้้�นมีีวััตถุุประสงค์์การ
จััดการที่่�แตกต่่างกัันเล็็กน้้อย โดยขณะกำำ�ลัังตั้้�งเป้้าหมายสำำ�หรัับการทำำ�ประมง วััตถุุประสงค์์การจััดการจะยัังมีีความเฉพาะเจาะจงและ
วััดผลได้้ และยัังอาจมีีได้้หลายวััตถุุประสงค์์ ตััวอย่่างเช่่นปริิมาณทรััพยากรหนึ่่�งสามารถมีีการจััดการด้้วยหลายวััตถุุประสงค์์พร้้อมกัันเพื่่�อ
ให้้ได้้ผลจัับสััตว์์น้ำำ��สููงสุุด มีีขีีดจำำ�กััดของการจัับสััตว์์น้ำำ��ต่่อปีีคงที่่� เพิ่่�มผลกำำ�ไร ทรััพยากรสามารถฟื้้�นตััวได้้อย่่างรวดเร็็ว และสร้้างโอกาสที่่�มีี
จำำ�นวนประชากรสััตว์์น้ำำ��อยู่่�ในระดัับสููงกว่่า BMSY (มวลชีีวภาพที่่�ให้้ผลผลิิตที่่�ยั่่�งยืืนสููงสุุด) โดยมีีการทำำ�ประมงในระดัับที่่�ต่ำำ��กว่่าค่่า FMSY
(คืืออยู่่�ในพื้้�นที่่�สีีเขีียวของโกเบพล็็อต ซึ่่�งเป็็นแผนภููมิิของปริิมาณทรััพยากรซึ่่�งเป็็นทรััพยากรเป้้าหมาย) ในกรณีีที่่�วััตถุุประสงค์์บางอย่่างมีี
ความสำำ�คััญมากกว่่าวััตถุุประสงค์์อื่่�น ผู้้�จััดการการประมงสามารถเลืือกตามลำำ�ดัับความสำำ�คััญได้้ ตััวอย่่างเช่่น การฟื้้�นฟููปริิมาณทรััพยากร
สััตว์์น้ำำ��ในเวลาที่่�เหมาะสมอาจเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญกว่่า แม้้ว่่าจะต้้องควบคุุมให้้มีีการจัับสััตว์์น้ำำ��อยู่่�ในระดัับต่ำำ��สำำ�หรัับช่่วงเวลาสั้้�นๆ ก็็ตาม
การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ของการจััดการเป็็นขั้้�นตอนแรกที่่�สำำ�คััญในการพััฒนายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง เพราะขั้้�นตอนต่่อมาทั้้�งหมดมุ่่�งเน้้น
ไปที่่�การบรรลุุวััตถุุประสงค์์เหล่่านั้้�น

จุดอ้างอิง
จุุดอ้้างอิิงคืือเกณฑ์์มาตรฐานที่่�ใช้้เปรีียบเทีียบสถานะปััจจุุบัันกัับสถานะที่่�พึึงประสงค์์ (หรืือไม่่พึึงประสงค์์) สำำ�หรัับระบบการจััดการประมง
เมื่่�อจัับคู่่�ระหว่่างวััตถุุประสงค์์ของการจััดการประมงก็็จะสามารถประเมิินความคืืบหน้้าของการบรรลุุวััตถุุประสงค์์เหล่่านั้้�นได้้ ทั้้�งนี้้� จุุดอ้้างอิิงมีีอยู่่�
2 ประเภทหลััก ได้้แก่่ จุุดอ้้างอิิงจำำ�กััด (Limit Reference Points, LRPs หรืือ Blim และ Flim) และจุุดอ้้างอิิงเป้้าหมาย (Target
Reference Points, TRPs หรืือ BTARGET และ FTARGET) ซึ่่�งขึ้้�นกัับอััตราการตายจากการทำำ�ประมง (เช่่น FX%) หรืือความอุุดมสมบููรณ์์ของปร
ะชากรสััตว์์น้ำำ�� เช่่น BMSY
จุุดอ้้างอิิงจำำ�กััดจะช่่วยกำำ�หนดโซนอัันตราย ซึ่่�งหมายถึึงหากมีีการทำำ�ประมงเกิินจุุดนี้้�ถืือว่่าเป็็นการทำำ�ประมงที่่�ไม่่ยั่่�งยืืน และควรหลีีกเลี่่�ยง
การเข้้าไปอยู่่�ในโซนนี้้� แต่่หากมีีการละเมิิดโดยไม่่ตั้้�งใจก็็ควรรีีบดำำ�เนิินการฟื้้�นฟููทรััพยากรทัันทีี หรืือรัักษาระดัับอััตราการจัับสััตว์์น้ำำ��ให้้อยู่่�
ในระดัับเป้้าหมาย โครงการฟื้้�นฟููปริิมาณทรััพยากรควรพิิจารณาค่่า LRPs ให้้เป็็นค่่าเป้้าหมายระดัับต่ำำ��สุุดของการฟื้้�นฟููที่่�ควรจะเป็็น2
สิ่่�งที่่�สำำ�คััญคืือค่่า LRP นั้้�นให้้ใช้้ข้้อมููลด้้านชีีววิิทยาและความยืืดหยุ่่�นของปริิมาณทรััพยากรต่่อแรงกดดัันจากการทำำ�ประมงเท่่านั้้�น
ในการพิิจารณา โดยไม่่ควรพิิจารณาถึึงปััจจััยทางเศรษฐกิิจ
จุุดอ้้างอิิงเป้้าหมายจะช่่วยกำำ�หนดสถานะของทรััพยากรประมงในอุุดมคติิ เพื่่�อการออกแบบการจััดการที่่�เหมาะสม โดยคำำ�นึึงถึึง
ความน่่าจะเป็็นสููงสุุดในการรัักษาระดัับความอุุดมสมบููรณ์์ของทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ไว้้ เพราะความไม่่แน่่นอนและการขาดความรู้้�ในการ
ประเมิินทรััพยากร รวมถึึงความรู้้�ทั่่�วไปในการจััดการประมงที่่�ไม่่สมบููรณ์์ ค่่าของ TRP จะช่่วยสร้้างเขตกัันชนเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการทำำ�ประมง
จะไม่่เกิินขีีดจำำ�กััด ระดัับการทำำ�ประมงมีีแนวโน้้มที่่�จะเคลื่่�อนไหวใกล้้เคีียงกัับเป้้าหมาย แต่่ไม่่ควรเกิินระดัับค่่าเฉลี่่�ย3 ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�จะแตกต่่าง
กัับการกำำ�หนดจุุดอ้้างอิิงจำำ�กััด กล่่าวคืือ TRPs จะขึ้้�นอยู่่�กัับข้้อมููลทางชีีววิิทยาเช่่นเดีียวกัับดุุลพิินิิจในด้้านนิิเวศวิิทยา สัังคมและเศรษฐกิิจ
สิ่่�งที่่�สำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งคืือควรกำำ�หนดจุุดอ้้างอิิงเป้้าหมายและจุุดอ้้างอิิงจำำ�กััดอย่่างระมััดระวัังมากขึ้้�นหากพบว่่าค่่าความไม่่แน่่นอน
มีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น หากพบว่่ามีีความไม่่แน่่นอนสููงและหรืือมีีโปรแกรมตรวจติิดตามที่่�ไม่่ครอบคลุุมพอ ควรกำำ�หนดค่่า TRP ให้้ห่่างจาก LRP
มากขึ้้�น เพื่่�อขยายเขตกัันชนให้้มีีช่่วงกว้้างมากขึ้้�นเพื่่�อป้้องกัันการละเมิิดข้้อจำำ�กััดที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
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ความไม่่แน่่นอนคืืออะไร

วิิทยาศาสตร์์การประมงจะมีีระดัับความไม่่แน่่นอนที่่�แตกต่่างกััน ผู้้�จััดการการประมงควรลดความไม่่แน่่นอนนี้้�ลงให้้มากที่่�สุุด
เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ และควรทำำ�ความเข้้าใจผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โดยเราสามารถออกแบบระบบการจััดการประมงเพื่่�อป้้องกััน
ผลกระทบเหล่่านั้้�น
อย่่างไรก็็ตาม ความไม่่แน่่นอนทั้้�งหมดไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นมาด้้วยปััจจััยที่่�เหมืือนกััน โดยทั่่�วไปแล้้ว นัักวิิทยาศาสตร์์การประมงจะ
คำำ�นึึงถึึง 4 เรื่่�องต่่อไปนี้้�
แบบจ�ำลองที่ใช้ กล่าวคือไม่มีชุดสมการใดที่สามารถใช้อธิบายประชากรสัตว์น�้ำในธรรมชาติได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
ควรใช้้แบบจำำ�ลองการประเมิินทรััพยากรแบบใด และแบบจำำ�ลองควรมีีโครงสร้้างเป็็นอย่่างไร
• การสังเกต แม้แต่ข้อมูลที่วัดได้และน�ำไปใช้กับแบบจ�ำลองก็ยังพบว่ามีแนวโน้มที่ข้อมูลนั้นจะมีอคติ ซึ่งท�ำให้เกิด
ข้้อผิิดพลาดในการสุ่่�มตััวอย่่าง ข้้อมููลผลการจัับสััตว์์น้ำำ��มีีความถููกต้้องแล้้วหรืือไม่่ เทคโนโลยีีส่่งผลอย่่างไรต่่อการ
ลงแรงประมง สิ่่�งใดคืือจุุดอ่่อนไหวที่่�สำ�คั
ำ ัญของปริิมาณทรััพยากรต่่อการทำำ�ประมง
• กระบวนการ ความไม่รู้เกี่ยวกับชีววิทยาและพลวัตรประชากรสัตว์น�้ำส่วนใหญ่ที่ศึกษาจะส่งผลกระทบอย่างมี
นััยสำำ�คััญต่่อการประเมิินสถานะปริิมาณทรััพยากรทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต สััตว์์น้ำำ��จะเติิบโตเต็็มวััยเมื่่�อไร
จำำ�นวนตััวอ่่อนที่่ผลิ
� ิตได้้ในแต่่ละปีีนั้้�นเกี่่�ยวข้้องกัับจำำ�นวนประชากรตััวเต็็มวััยหรืือไม่่
• การด�ำเนินงาน แม้ว่ามีการใช้แนวทางเชิงป้องกันอยู่แล้ว แต่การปฏิบัติตามและการบังคับใช้อาจยังคงเป็นปัญหา
สิ่่�งใดคืือความแตกต่่างระหว่่างขีีดจำำ�กััดของการจัับสััตว์์น้ำำ�� และการจัับที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
•

ความไม่่แน่่นอนที่่�มีีมากขึ้้�นหมายถึึงการมีีความเสี่่�ยงสููงที่่�จะเกิิดความล้้มเหลวในการบรรลุุเป้้าหมายของการจััดการ
ที่่�ตั้้�งไว้้ จึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องระมััดระวัังในการตััดสิินใจด้้านการจััดการประมง

กฎควบคุุมการประมง
เป็็นที่่�ทราบกัันดีีแล้้วว่่ากฎควบคุุมการประมง (Harvest Control Rules, HCRs) หรืือที่่�เรีียกกัันอีีกอย่่างหนึ่่�งว่่ากฎการตััดสิินใจ
เป็็นข้้อตกลงล่่วงหน้้าที่่�พิิจารณาผลลััพธ์์ที่่�เกิิดจากการตอบสนองต่่อการจััดการ ปััจจััยตััวกระตุ้้�นต่่างๆ เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงสถานะของ
ปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� สภาพเศรษฐกิิจ หรืือสภาวะสิ่่�งแวดล้้อม ตััวกระตุ้้�นเหล่่านี้้�อาจจะไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับจุุดอ้้างอิิงของตััวมัันเอง
โดยทั่่�วไปแล้้ว จุุดอ้้างอิิงของเป้้าหมายมัักจะใช้้เป็็นจุุดเริ่่�มต้้น โดยกำำ�หนดให้้การตอบสนองต่่อการจััดการโดยอััตโนมััติิเมื่่�อมีีการละเมิิด
จุุดอ้้างอิิงเป้้าหมาย (TRP) ซึ่่�ง HCRs จะช่่วยให้้มั่่�นใจว่่าจุุดอ้้างอิิงจำำ�กััดจะไม่่ถููกละเมิิด แต่่ในกรณีีที่่�การประเมิินยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
เป็็นเพีียงชุุดของข้้อมููลแสดงปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยลงแรงประมง (CPUE) ตััวกระตุ้้�นสำำ�หรัับ HCR อาจเป็็นค่่าเริ่่�มต้้นของ CPUE
เองแทนที่่�จะใช้้เป็็นจุุดอ้้างอิิง นอกจากนี้้�ตััวชี้้�วััดทางเศรษฐกิิจหรืือปััจจััยอื่่�นที่่�อาจทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวกระตุ้้�นแทน หรืือเป็็นจุุดอ้้างอิิงทางชีีวภาพ
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมาแทนก็็ได้้
ผู้้�จััดการการประมงจะเลืือกกฎควบคุุมการประมงและการนำำ�ไปใช้้โดยใช้้การตััดสิินใจบนพื้้�นฐานของการสนัับสนุุนด้้านวิิชาการที่่�ดีีและข้้อมููล
จากผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เนื่่�องจากมาตรการเหล่่านี้้�จะให้้กรอบที่่�ชััดเจนสำำ�หรัับการจััดการการประมงในอนาคต ช่่วยเพิ่่�มความสามารถในการ
คาดการณ์์สถานการณ์์ในอนาคต และเพิ่่�มความโปร่่งใสของกระบวนการจััดการประมง และยัังสามารถใช้้ปรัับปรุุงแก้้ไขกระบวนการให้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นด้้วย
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การประเมินยุทธศาสตร์การจัดการ
การประเมิินยุุทธศาสตร์์การจััดการ (Management Strategy Evaluation: MSE) เป็็นกระบวนการที่่�ใช้้เครื่่�องมืือจำำ�ลองเพื่่�อกำำ�หนด
ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงที่่�ดีีที่่�สุุด MSE จะช่่วยประเมิินความไม่่แน่่นอนในระบบเพื่่�อตรวจสอบว่่ายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงที่่�เลืือกใช้้นั้้�น
จะสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของการจััดการประมงที่่�ได้้เลืือกไว้้หรืือไม่่ กล่่าวอีีกนััยหนึ่่�งก็็คืือ ใช้้เพื่่�อทดสอบกรอบงานต่่างๆ เพื่่�อดููว่่ากำำ�ลััง
เกิิดอะไรขึ้้�นในกระบวนการ การทำำ�เช่่นนี้้�ทำำ�ให้้เกิิดมุุมมองเพื่่�อการตััดสิินใจที่่�หลากหลายขึ้้�น เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การตรวจสอบและการให้้น้ำำ��หนัักในแต่่ละ
วััตถุุประสงค์์ของการจััดการประมงที่่�กำำ�หนดไว้้ และช่่วยผู้้�จััดการการประมงตััดสิินใจว่่าจะเปลี่่�ยนการให้้น้ำำ��หนัักไปเป็็นอย่่างอื่่�นจะเหมาะสม
กว่่าหรืือไม่่ ถืือว่่า MSE เป็็นส่่วนสำำ�คััญของกระบวนการพััฒนาและการยอมรัับยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
นอกจากนี้้� MSE ยัังเป็็นเครื่่�องมืือหรืือรููปแบบการดำำ�เนิินงานที่่�จำำ�ลองการทำำ�ประมงทั้้�งระบบ โดยแบ่่งองค์์ประกอบออกเป็็นการตััดสิินใจ
ในการจััดการ การดำำ�เนิินการตามการตััดสิินใจเหล่่านั้้�น โปรแกรมการตรวจติิดตาม และการศึึกษาผลกระทบที่่�เกิิดจากการจัับสััตว์์น้ำำ��ต่่อ
ระบบนิิเวศของพื้้�นที่่�นั้้�นซึ่่�งแตกต่่างจากวิิธีีการจััดการประมงแบบอื่่�นที่่�ใช้้อยู่่�ในปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้� MSE ยัังคำำ�นึึงถึึงความไม่่แน่่นอน โดยรวมเอา
สมมุุติิฐานอย่่างเต็็มรููปแบบเกี่่�ยวกัับสััตว์์น้ำำ��และการทำำ�ประมง และมีีการให้้น้ำำ��หนัักตามผลที่่�ได้้ผ่่านการวิิเคราะห์์ทางวิิทยาศาสตร์์
MSE ยัังบอกได้้ถึึงความไม่่แน่่นอนที่่�อาจมีีอิิทธิิพลต่่อผลลััพธ์์มากที่่�สุุด ดัังนั้้�นการประเมิินยุุทธศาสตร์์การจััดการจึึงเป็็นเครื่่�องมืือที่่�มีีประโยชน์์

ในการกำำ�หนดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของงานวิิจััย เพราะช่่วยระบุุถึึงความรู้้�ที่่�ยัังขาดอยู่่�ที่่�ถืือว่่าเป็็นปััญหาที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในการจััดการประมง แม้้กระนั้้�นก็็ตาม
หน้้าที่่�หลัักของกระบวนการ MSE คืือการเปรีียบเทีียบความสามารถที่่�เป็็นไปได้้ของการเลืือกยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงที่่�เหมาะสมเพื่่�อบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์การจััดการที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้ล่่วงหน้้าในสถานการณ์์จำำ�ลองที่่�หลากหลาย การเปรีียบเทีียบนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับตััวชี้้�วััดง่่ายๆ เช่่น ดููที่่�จำำ�นวนปีี
ในแบบจำำ�ลองที่่�แสดงว่่าทรััพยากรได้้อยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าจุุดอ้้างอิิงแล้้ว
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การทำำ� MSE นั้้�น ต้้องใช้้ทีีมนัักวิิทยาศาสตร์์ ผู้้�จััดการ และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย โดยนัักวิิทยาศาสตร์์เป็็นผู้้�จััดทำำ�แบบจำำ�ลอง และมีีผู้้�จััดการ
การประมงเป็็นผู้้�ให้้ข้้อมููลที่่�ครอบคลุุม (ดููผัังงาน) เช่่น ผู้้�จััดการการประมงต้้องกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์การจััดการและระดัับความเสี่่�ยง
ที่่�ยอมรัับได้้ ความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้นั้้�นจะวััดความน่่าจะเป็็นไปได้้ของผลลััพธ์์ในเชิิงลบจากการทำำ�ประมง เช่่น การละเมิิด LRP ทั้้�งนี้้�
การกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงควรอยู่่�บนพื้้�นฐานของการวิิเคราะห์์ต้้นทุุนและผลประโยชน์์ และควรปรัับลดลงในกรณีีที่่�พบว่่ามีีค่่าความ
ไม่่แน่่นอนสููงขึ้้�น
เนื่่�องจากกระบวนการสำำ�หรัับการทบทวนนั้้�นมีีหลายขั้้�นตอน การสื่่�อสารกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะได้้ผลลััพธ์์ที่่�ดีีจาก
การประเมิินยุุทธศาสตร์์การจััดการ

บทสรุุป
หากมีีการออกแบบอย่่างถููกต้้องแล้้ว ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงจะเป็็นประโยชน์์ทั้้�งต่่อสััตว์์น้ำำ��และชาวประมงเอง หน่่วยงานจััดการปลาทููน่่า
ระหว่่างประเทศกำำ�ลัังตระหนัักถึึงประสิิทธิิผลของเครื่่�องมืือเหล่่านี้้� และหน่่วยงานเหล่่านี้้�ทั้้�งหมดกำำ�ลัังพััฒนาหรืือมีีการใช้้ยุุทธศาสตร์์
ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการจััดการทรััพยากรประมงในเขตรัับผิิดชอบของตน แต่่ละกลุ่่�มสามารถสร้้างและเสริิมการทำำ�งานของผู้้�อื่่�นและ
ได้้รัับประโยชน์์จากบทเรีียนส่่วนรวมที่่�ได้้เรีียนรู้้�ไปพร้้อมกััน
ในกระบวนการดำำ�เนิินการ MSE เพื่่�อเลืือกยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงในขั้้�นตอนสุุดท้้ายต้้องใช้้เวลาและความพยายามอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
มีีหลัักฐานที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าการลงทุุนในตอนแรกเริ่่�มจะตอบแทนผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างรวดเร็็วหากทำำ�ประมงตามยุุทธศาสตร์์เหล่่านี้้�
ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงตามแนวทางเชิิงป้้องกััน ทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการฟื้้�นตััวของทรััพยากรที่่�ถููกทำำ�ลายไปจะเกิิดขึ้้�นได้้และจะส่่งผลที่่�ดีี
ในระยะยาว ทำำ�ให้้ชาวประมงมีีผลกำำ�ไรมากขึ้้�น และมีีการทำำ�ประมงอย่่างยั่่�งยืืน
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