เอกสารข้อมูลจาก

2559

อภิิธานศัั พท์์เกี่่�ยวกัับยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
ภาพรวม
ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงเป็็นที่่�รู้้�จัักกัันในฐานะที่่�เป็็นนวััตกรรมการจััดการประมงที่่สำ� ำ�คััญ การทำำ�ความเข้้าใจคำำ�ศััพท์์ที่่�ใช้้อธิิบายขั้้�นตอนต่่างๆ
ในกระบวนการการจััดการจะช่่วยให้้ผู้้�จััดการการประมงและผู้้มีีส่
� ่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�นๆ ใช้้แนวทางปฏิิบััติิที่่�อธิิบายไว้้ในชุุดเครื่่�องมืือนี้้�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
คำำ�จำำ�กััดความที่่มีีคว
� ามหมายสอดคล้้องกัันสามารถใช้้เป็็นกรอบอ้้างอิิงในระดัับสากลสำำ�หรัับการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับยุุทธศาสตร์์
การทำำ�ประมง และแนวคิิดที่่�เกี่่ยว
� ข้้อง

อภิธานศั พท์
B: มวลชีีวภาพ น้ำำ��หนัักรวมของสิ่่�งมีีชีีวิิตทั้้�งหมดหรืือส่่วนหนึ่่�งในกลุ่่�มประชากรใดๆ
B0: มวลชีีวภาพของทรััพยากรตั้้�งต้้นหรืือมวลชีีวภาพของทรััพยากรที่่�ยัังไม่่ได้้มีีการทำำ�ประมง โดยทั่่�วไปใช้้ค่่าเฉลี่่ยข
� องมวลชีีวภาพก่่อนที่่�จะเริ่่�มมีีการ

ทำำ�ประมง หรืือ ณ จุุดหนึ่่�งจุุดใดที่่�ไม่่มีีการทำำ�ประมง

BMSY: มวลชีีวภาพเฉลี่่�ยระยะยาว ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นเมื่่�อมีีการทำำ�ประมงในระดัับอััตราการตายจากการทำำ�ประมงคงที่่�เทีียบเท่่ากัับ FMSY กล่่าวอีีกนััยหนึ่่�งคืือ
มวลชีีวภาพโดยเฉลี่่�ยที่่�สามารถสร้้างผลผลิิตที่่ยั่่� �งยืืนสููงสุุด (Maximum Sustainable Yield, MSY) และเนื่่�องจากมวลชีีวภาพในเวลาใดเวลาหนึ่่�งนั้้�น
เป็็นค่่าเฉลี่่ย� ทำำ�ให้้อาจจะแตกต่่างจากค่่า BMSY เนื่่�องจากความแปรปรวนตามธรรมชาติิของความสามารถในการผลิิต และความสำำ�เร็็จในการสืืบพัันธุ์์�

แม้้จะพยายามรัักษาค่่าเฉลี่่ยร
� ะยะยาวเอาไว้้ก็็ตาม

F: อััตราการตายจากการทำำ�ประมง ณ ขณะใดขณะหนึ่่�ง ซึ่่�งเป็็นเศษส่่วนของประชากร (หรืือชั้้�นปีีหรืือกลุ่่�มที่่�กำ�ห
ำ นดอื่่�นๆ) ที่่�คาดว่่าจะถููกจัับ ณ
เวลาใดเวลาหนึ่่�ง อััตราการตายจากการทำำ�ประมงต่่อปีีสามารถคำำ�นวณโดยใช้้สููตร 1-e-F โดยที่่� “e” เป็็นค่่าคงที่่�ทางคณิิตศาสตร์์ที่รู้่� ้�จัักกัันในชื่่�อ
ตััวเลขออยเลอร์์ (Euler’s number) ตััวอย่่างเช่่น ค่่า F ที่่� 0.54 หมายถึึงปริิมาณสััตว์์น้ำ�ที่
ำ� ่�จัับได้้ 0.417 หรืือ 41.7 %ในแต่่ละปีี
F0.1: อััตราการตายจากการทำำ�ประมง ณ ความชัันจุุดหนึ่่�งของเส้้นโค้้งผลผลิิตต่่อการเกิิดขึ้้�นทดแทน (Yield Per Recruit, YPR) ที่่�ลดลงเหลืือ 10%
นัับจากค่่าเริ่่�มต้้น (จุุดตััดกัันของกราฟบนแกน x และ y) ค่่า F0.1 ได้้รัับการพััฒนาเพื่่�อให้้อััตราการตายจากการทำำ�ประมงอยู่่�ในระดัับที่่�ปกป้้องศัักยภาพ
การวางไข่่ของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� (ดูู FX%) ในขณะที่่�ยัังให้้ผลผลิิตต่่อการเกิิดขึ้้�นทดแทนสููง การกำำ�หนดไว้้ที่่� 10% เป็็นตััวเลขที่่�กำำ�หนดขึ้้�นเองไม่่ได้้
ขึ้้�นกัับกฎเกณฑ์์ใด ซึ่่�งแนวคิิดเดีียวกัันนี้้�สามารถนำำ�ไปใช้้กัับอััตราการลดลงที่่�แตกต่่างกัันในผลผลิิตต่่อการเกิิดขึ้้�นทดแทน แต่่อััตรา 10% นี้้�ถููกพััฒนาขึ้้�น
ให้้เป็็นทางเลืือกที่่มีีคว
� ามอนุุรัักษ์์นิิยมมากกว่่าค่่า FMAX เท่่านั้้�นเอง
FMAX: อััตราการตายจากการทำำ�ประมงที่่ยั� ังคงให้้ผลผลิิตต่่อการเกิิดขึ้้�นทดแทนสููงสุุด (YPR) แม้้ว่่าอััตรานี้้�จะทำำ�ให้้เกิิดผลผลิิตต่่อการเกิิดขึ้้�นทดแทน
ได้้มากที่่�สุุด แต่่ไม่่ได้้หมายความว่่าอััตรานี้้�จะป้้องกัันการลดลงของจำำ�นวนการเกิิดขึ้้�นทดแทน (การทำำ�ประมงเกิินกำำ�ลัังผลิิตจนสััตว์์น้ำำ��เกิิดทดแทนไม่่ทััน)
และทำำ�ให้้เกิิดการลดลงของจำำ�นวนประชากรต่่อมาในที่่�สุุด ในเวลาต่่อมา F0.1 ได้้ถููกพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อแก้้ไขจุุดอ่่อนหลัังเป็็นที่่ย� อมรัับกัันว่่า FMAX

อาจสร้้างความไม่่ยั่่�งยืืนต่่อทรััพยากร

FMED: อััตราการตายจากการทำำ�ประมงที่่�สามารถถููกทดแทนได้้โดยอััตราการรอดตายของสััตว์์น้ำ�ที่
ำ� ่�เกิิดทดแทนขึ้้�นใหม่่ที่่�เฝ้้าสัังเกตในช่่วงระยะเวลา
50% ในหนึ่่�งปีี
FMSY: อััตราการตายจากการทำำ�ประมงที่่ห
� ากมีีการนำำ�ไปใช้้อย่่างต่่อเนื่่�อง จะทำำ�ให้้เกิิด BMSY และมีีผลผลิิตที่่ยั่่� �งยืืนสููงสุุดโดยเฉลี่่�ยในระยะยาว
FX%: อััตราการตายจากการทำำ�ประมงที่่ทำ
� ำ�ให้้เกิิดความเป็็นไปได้้ในการวางไข่่ได้้สููงสุุดในอััตรา X% (ตััวอย่่างเช่่น จำำ�นวนไข่่ที่ผลิ
่� ิตได้้
จำำ�นวนที่่�เกิิดขึ้้�นทดแทน จำำ�นวนพ่่อแม่่พัันธุ์์�) ซึ่่�งได้้มาในขณะที่่�ไม่่มีีการทำำ�ประมง

M: อััตราการตายตามธรรมชาติิในชั่่�วขณะหนึ่่�ง ในทัันทีีทัันใด โดยมีีซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของอััตราการตายทั้้�งหมด (F + M) ที่่�เกิิดจากสาเหตุุตามธรรมชาติิ

รวมถึึงการเกิิดโรค การถููกล่่า และการขาดแคลนอาหาร

แนวทางการป้้องกัันไว้้ก่่อน: ปรััชญาการจััดการที่่ต้้� องคำำ�นึึงถึึงการลดความเสี่่�ยงในกระบวนการตััดสิินใจ หากไม่่มีีข้้อมููลที่่คร
� บถ้้วน การตััดสิินใจอาจ
ส่่งผลให้้เกิิดความเสี่่�ยงที่่�รุุนแรงต่่อปริิมาณทรััพยากร
โกเบพล็็อต (Kobe plot): แผนภููมิิควอแดรนต์์ที่่�แสดงสถานะของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� เส้้นทางการเปลี่่�ยนแปลงของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��
ในช่่วงเวลาหนึ่่�ง หรืือแสดงผลลััพธ์์ทั้้�งสองอย่่าง ความอุุดมสมบููรณ์์ของปริิมาณทรััพยากรแสดงบนแกนนอน และข้้อมููลการตายจากการทำำ�ประมง
แสดงบนแกนตั้้�ง โดยทั่่�วไปแล้้ว แกนทั้้�งสองจะมีีเส้้นแบ่่งที่่� B = BMSY และ F = FMSY ตามลำำ�ดัับ และการพล็็อตวิิธีีนี้้�สามารถแสดงให้้เห็็นถึึงสถานะ
ของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ที่่�มีีแนวโน้้มหรืือมีีการจัับเกิินขนาดกำำ�ลัังการผลิิต
กฎควบคุุมการประมง (Harvest Control Rule, HCR): ข้้อบัังคัับที่่�ตกลงไว้้ก่่อน โดยพิิจารณาว่่าจะจััดการการจัับสััตว์์น้ำำ��บนพื้้�นฐานของตััวชี้้�วััด
ปริิมาณทรััพยากรที่่�ได้้เลืือกไว้้ บางกรณีีก็็ใช้้คำำ�ว่่ากฎการตััดสิินใจ (decision rule)
การเกิิดทดแทน: จำำ�นวนสััตว์์น้ำำ��เกิิดขึ้้�นใหม่่ในกลุ่่�มของสััตว์์น้ำำ��ที่่�กำำ�หนดในแต่่ละปีี ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นเนื่่�องจากการเติิบโตและ/หรืือการอพยพย้้ายถิ่่�น กลุ่่�มสััตว์์น้ำำ��
ที่่�ระบุุนั้้�นส่่วนหนึ่่�งอาจจะถููกจัับเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ ซึ่่�งอธิิบายว่่าเป็็นการเกิิดทดแทนเพื่่�อทำำ�การประมง หรืือกลุ่่�มสััตว์์น้ำ�นั้้
ำ� �นอาจเป็็นประชากรทั้้�งหมด
(เป็็นได้้ทั้้�งที่่ถูู� กทำำ�ประมงหรืือไม่่มีีการทำำ�ประมง) ที่่�มีีอายุุมากกว่่ากลุ่่�มที่่�เจาะจง (เช่่นอายุุ 1 ปีีหรืืออายุุเมื่่�อเจริิญเต็็มวััย)
การคััดเลืือกสััตว์์น้ำำ��เป้้าหมาย: เป็็นมาตรการเชิิงสััมพััทธ์์ของขนาดสััตว์์น้ำำ��เป้้าหมายที่่�จะถููกจัับด้้วยเครื่่�องมืือประมงหรืือกองเรืือประเภทต่่างๆ
การทำำ�ประมงเกิินกำำ�ลัังผลิิตจนสััตว์์น้ำำ��เกิิดทดแทนไม่่ทััน (Recruitment overfishing): เกิิดขึ้้�นเมื่่�อสััตว์์น้ำำ��ตััวเต็็มวััยมีีจำำ�นวนลดลงจนถึึงจุุดที่่�
ไม่่สามารถฟื้้�นฟููคืืนสู่่�สถานะเดิิมได้้ด้้วยตััวเอง หากไม่่มีีการแก้้ไขจะนำำ�ไปสู่่�การล่่มสลายของปริิมาณทรััพยากรนั้้�น
การทำำ�ประมงเกิินกำำ�ลัังผลิิตจนสััตว์์น้ำำ��เติิบโตไม่่ทััน (Growth overfishing) : เกิิดขึ้้�นเมื่่�อสััตว์์น้ำำ��ที่่�ถููกจัับขึ้้�นมามีีขนาดเล็็กเกิินไปที่่จ� ะทำำ�ให้้เกิิดผลผลิิต
ต่่อการเกิิดขึ้้�นทดแทนสููงสุุด (Yield per recruit, YPR)
การประเมิินยุุทธศาสตร์์การจััดการ (Management Strategy Evaluation, MSE): การประเมิินผลการดำำ�เนิินการบนพื้้�นฐานของแบบจำำ�ลองและ
ใช้้กรอบการวิิเคราะห์์เพื่่�อประเมิินประสิิทธิิภาพของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงที่่�ใช้้ว่่าสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์การจััดการที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในขั้้�นต้้นหรืือไม่่
การปรัับให้้เหมาะสม (Conditioning): กระบวนการปรัับรููปแบบการดำำ�เนิินงาน (Operating Model, OM) ให้้สอดคล้้องกัับข้อ้ มููลที่่มีี� อยู่่�ซึ่่�ง
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการประเมิินยุุทธศาสตร์์การจััดการ (Management Strategy Evaluation, MSE) การปรัับรููปแบบการดำำ�เนิินงาน (OM)
ให้้เหมาะสมจะช่่วยพััฒนาแบบจำำ�ลองที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ และ/หรืือ สร้้างสมมติิฐานของปริิมาณทรััพยากรและการประมงที่่�สอดคล้้องกัับข้อ้ มููลบน
สมมติิฐานของความไม่่แน่่นอน ซึ่่�งจะแตกต่่างจากการระบุุสถานการณ์์ที่่� “ดีีที่่�สุุด” และไม่่สนใจแบบจำำ�ลองทางเลืือก และ/หรืือสมมติิฐานเมื่่�อทำำ�การ
ทดสอบยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
ขั้้�นตอนการจััดการ (Management procedure, MP): ดููยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
ความเสี่่�ยง: ความน่่าจะเป็็นของผลลััพธ์์เชิิงลบในการทำำ�ประมงหนึ่่�งๆ เช่่น การล่่มสลายของปริิมาณทรััพยากร หรืือการละเมิิดจุุดอ้้างอิิงจำำ�กััด
(Limit Reference Point, LRP) ในทางสถิิติห
ิ มายถึึงผลลััพธ์์เชิิงลบคููณด้้วยผลลััพธ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์
ความไม่่แน่่นอน (Uncertainty): ผลลััพธ์์จากการขาดองค์์ความรู้้�ที่่�สมบููรณ์์เกี่่ยวกั
� ับปััจจััยอย่่างน้้อยหนึ่่�งอย่่างที่่มีีผ
� ลต่่อการประเมิินปริิมาณ
ทรััพยากรของสััตว์์น้ำำ�� รวมทั้้�งการประเมิินจุุดอ้้างอิิงและการจััดการ ในบริิบทการจััดการประมงประกอบด้้วยความไม่่แน่่นอน 4 ประเภท ได้้แก่่
ข้้อผิิดพลาดในการสัังเกต (เกิิดจากข้อ้ มููลมีีอคติิ) ข้้อผิิดพลาดของกระบวนการ (เกิิดจากความแปรปรวนของประชากรในธรรมชาติิ) แบบจำำ�ลอง
ผิิดพลาด (เกิิดจากการสัันนิิษฐานหรืือโครงสร้้างของแบบจำำ�ลองที่่�ไม่่ถููกต้้อง) และมาตรการการจััดการผิิดพลาด (เกิิดจากความผิิดพลาดที่่�ส่่วนใหญ่่
เกิิดจากการดำำ�เนิินการจััดการ)
จุุดอ้้างอิิง: เกณฑ์์มาตรฐานที่่สั� ัมพัันธ์์กัับตััวชี้้�วััด ใช้้ในการเปรีียบเทีียบสถานะการจััดการประมงในปััจจุุบัันกัับสถานะที่่พึึ� งประสงค์์หรืือไม่่พึึงประสงค์์
จุุดอ้้างอิิงเป้้าหมาย (Target Reference Point): เกณฑ์์มาตรฐานสำำ�หรัับตััวชี้้�วััดหนึ่่�งที่่�ใช้้กำำ�หนดสถานะของการทำำ�ประมงเป้้าหมายที่่�ควรจะ
ทำำ�ให้้บรรลุุและรัักษาสถานะเอาไว้้ได้้ มีีการกำำ�หนดเขตกัันชนเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าจะไม่่มีีการละเมิิดจุุดอ้้างอิิงจำำ�กััด (Limit Reference Point, LRP)
โดยพิิจารณาจากข้้อมููลพื้้�นฐานทางชีีวภาพ นิิเวศวิิทยา เศรษฐศาสตร์์ หรืือทางสัังคม อย่่างน้้อยหนึ่่�งอย่่างหรืือมากกว่่า

จุุดอ้้างอิิงกระตุ้้�น (Trigger Reference Point, TRP): ดูู จุุดอ้้างอิิงตั้้�งต้้น
จุุดอ้้างอิิงจำำ�กััด (Limit Reference Point, LRP): เกณฑ์์มาตรฐานของตััวชี้้�วััดซึ่่�งใช้้กำำ�หนดสภาวะทางชีีวภาพของทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์
ความน่่าจะเป็็นของการละเมิิด LRP ควรจะอยุ่่�ในระดัับที่่�ต่ำำ��มากเพื่่�อให้ป้ ริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��อยู่่�ในระดัับปลอดภััย อย่่างไรก็็ตามหากมีีการละเมิิด
LRP จะต้้องรีีบดำำ�เนิินมาตรการเพื่่�อฟื้้�นฟููปริิมาณทรััพยากรของสััตว์์น้ำำ��ในทัันทีี เช่่น การหยุุดการทำำ�ประมง เพื่่�อรัักษาปริิมาณทรััพยากรหรืือการประมง
ให้้อยู่่�ในระดัับเป้้าหมาย
จุุดอ้้างอิิงตั้้�งต้้น (Threshold reference point): เกณฑ์์มาตรฐานที่่�ก่่อให้เ้ กิิดการตอบสนองต่่อการจััดการที่่กำ� ำ�หนดไว้้ล่่วงหน้้า เพื่่�อช่่วยให้้ระดัับ
การทำำ�ประมงยัังคงอยู่่�ใกล้้กัับจุุดอ้้างอิิงเป้้าหมาย (TRP) และเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการละเมิิดจุุดอ้้างอิิงจำำ�กััด (LRP) โดยทั่่�วไปจะกำำ�หนดจุุดอ้้างอิิงให้้อยู่่�
ระหว่่าง TRP และ LRP ซึ่่�งบางครั้้�งก็็เรีียกว่่า จุุดอ้้างอิิงกระตุ้้�น
ตััวชี้้�วััด: ปริิมาณทรััพยากรที่่�ได้้จากการวััดหรืือประมาณ ซึ่่�งให้ข้้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับสถานะของทรััพยากรทั้้�งโดยตรงหรืือโดยอ้้อม ตััวชี้้�วััดอาจเป็็นเชิิงปริิมาณ
หรืือเชิิงคุุณภาพ เมื่่�อมีีการระบุุผลลััพธ์์ของตััวชี้้�วััดทั้้�งที่่�ให้้ผลลััพธ์์ที่ต้้่� องการและผลลััพธ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ มาตรการการจััดการที่่�ผสมผสานกัันสามารถ
นำำ�มาใช้้เพื่่�อเสนอแนะตััวชี้้�วััดเชิิงประสิิทธิิภาพ (performance indicator) หรืือมาตรการเชิิงประสิิทธิิภาพ (performance measures)
ใช้้เพื่่�อวััดความสำำ�เร็็จในการบรรลุุวััตถุุประสงค์์การจััดการ ดูู ตารางเมทริิกซ์์แสดงประสิิทธิิภาพ
ตััวชี้้�วััดประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน: การแสดงผลเชิิงปริิมาณสำำ�หรัับการประเมิินว่่าบรรลุุวััตถุุประสงค์์การจััดการได้้ดีีเพีียงใด ด้้วยการเปรีียบเทีียบค่่าปััจจุุบััน
ว่่าใกล้้เคีียงกัับค่่าตััวชี้้�วััดของวััตถุุประสงค์์ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้เพีียงใด ซึ่่�งมัักจะเป็็นจุุดอ้้างอิิงค่่าหนึ่่�ง หรืือเรีียกอีีกชื่่�อหนึ่่�งว่่าสถิิติิเชิิงประสิิทธิิภาพหรืือตััวชี้้�วััด
เชิิงประสิิทธิิภาพ (ดูู ตััวชี้้�วััด)
ตารางเมทริิกซ์์แสดงผลของยุุทธศาสตร์์โกเบ: คืือตารางแสดงความน่่าจะเป็็นที่่จ� ะบรรลุุวััตถุุประสงค์์การจััดการอย่่างน้้อยหนึ่่�งอย่่าง (เช่่น ความสำำ�เร็็จ
ของการฟื้้�นฟููปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� การหลีีกเลี่่ย� งการจัับสััตว์์น้ำำ��เกิินกำำ�ลัังการผลิิต) ภายใต้้สถานการณ์์การจััดประมงโดยมีีหลายทางเลืือก
(เช่่น ระดัับปริิมาณสััตว์์น้ำำ��ที่่�อนุุญาตให้้ทำำ�การประมงทั้้�งหมด (Total Allowable Catch, TAC) ที่่�แตกต่่างกััน)
ประสิิทธิิภาพ: หนึ่่�งในวิิธีีการที่่�ทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพตามที่่ต้้� องการ และมีีความน่่าเชื่่�อถืือ มีีความสม่ำำ��เสมอตลอดช่่วงของความไม่่แน่่นอน
และเป็็นไปตามสมมติิฐานที่่กำ� �ห
ำ นดไว้้
ปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยลงแรงประมง (Catch per unit effort, CPUE): ปริิมาณสััตว์์น้ำำ��ที่่�จัับได้้ต่่อหน่่วยการลงแรงประมง ตััวอย่่างเช่่น
จำำ�นวนปลาที่่�จัับได้้ต่่อเบ็็ดจำำ�นวน 1,000 ตััว มัักใช้้เป็็นจุุดอ้้างอิิงสำำ�หรัับความอุุดมสมบููรณ์์ของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำ�ำ�
ผลผลิิตต่่อการเกิิดขึ้้�นทดแทน (Yield Per Recruit, YPR): ผลผลิิตที่่ค� าดไว้้ (วััดได้้จาก จำำ�นวน มวลชีีวภาพ และอื่่�นๆ ) ที่่�สััตว์์น้ำ�ที่
ำ� ่�เกิิดขึ้้�นใหม่่นั้้�น
จะให้้ผลผลิิตตลอดอายุุขััย ภายใต้้อััตราการตายจากการทำำ�ประมงและการคััดเลืือกสััตว์์น้ำำ��เป้้าหมาย
ผลผลิิตที่่ยั่่� �งยืืนสููงสุุด (MSY): ผลผลิิตเฉลี่่ยร
� ะยะยาวสููงสุุดของปริิมาณทรััพยากรภายใต้้สภาพแวดล้้อมที่่มีี� อยู่่� และอััตราการตายจากการทำำ�ประมงคงที่่�
มวลชีีวภาพของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ที่่�วางไข่่ (Spawning Stock Biomass): น้ำำ��หนัักรวมของประชากรสััตว์์น้ำำ��ที่่�อยู่่�ในขนาดตััวเต็็มวััย (ผู้้�ใหญ่่)
ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง (Harvest strategy): กรอบการดำำ�เนิินการที่่�ตกลงกัันไว้้ก่่อนที่่จ� ะนำำ�เข้้าสู่่�การตััดสิินใจเพื่่�อการจััดการประมง เช่่น
การกำำ�หนดโควตาเพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์การจััดการประมงที่่�เฉพาะเจาะจง โดยทั่่�วไปแล้้วยุุทธศาสตร์์นี้้�รวมถึึงโปรแกรมการติิดตาม วิิธีีการ
ประเมิินทรััพยากร จุุดอ้้างอิิงและกฎควบคุุมการประมง (HCR) และยัังเป็็นที่่รู้� ้�จัักกัันในชื่่�อกระบวนการการจััดการ (management procedure)
หรืือยุุทธศาสตร์์การจััดการ (management strategy)
รููปแบบการดำำ�เนิินงาน (Operating Model, OM): เป็็นองค์์ประกอบหลัักของกระบวนการประเมิินยุุทธศาสตร์์การจััดการ (Management
Strategy Evaluation, MSE) ที่่�ใช้้ในการทดสอบยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง โดย OM จะจำำ�ลองลัักษณะที่่�เกี่่ยว
� ข้้องทั้้�งหมดของยุุทธศาสตร์์
การทำำ�ประมงเพื่่�อให้ส้ ามารถวััดและเปรีียบเทีียบผลกระทบของยุุทธศาสตร์์ทางเลืือกได้้ โดยทั่่�วไปแล้้ว OM จะรวมถึึงพลวััตของทรััพยากร/ระบบนิิเวศ
กระบวนการสัังเกตการณ์์ กระบวนการประเมิินผล กระบวนการตััดสิินใจของฝ่่ายบริิหารและการดำำ�เนิินการตามการตััดสิินใจของฝ่่ายบริิหาร
ซึ่่�งความไม่่แน่่นอนในแต่่ละกระบวนการเหล่่านี้้�ได้้ถููกรวมอยู่่�ใน OM ด้้วย ทั้้�งนี้้� ในการประเมิินยุุทธศาสตร์์การจััดการใดๆ มัักใช้้หลาย OM ซึ่่�งอ้้างอิิง
บนสมมติิฐานที่่�แตกต่่างกััน เพื่่�อทดสอบประสิิทธิิภาพของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงทางเลืือกที่่�ให้้ผลลััพธ์์ดีีที่สุ่� ุด

วััตถุุประสงค์์ของการจััดการ: หมายถึึงเป้้าหมายในการจััดการปริิมาณทรััพยากรและการทำำ�การประมงที่่�ได้้รัับการรัับรองเป็็นทางการ ซึ่่�งประกอบด้้วย
วััตถุุประสงค์์ระดัับสููงหรืือวััตถุุประสงค์์เชิิงแนวคิิดซึ่่�งมัักปรากฏในข้อ้ กฎหมาย อนุุสััญญาหรืือเอกสารอื่่�นใดที่่�คล้้ายคลึึงกััน และมัักรวมถึึงวััตถุุประสงค์์
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการที่่�เฉพาะเจาะจงและสามารถประเมิินผลได้้ภายใต้้เงื่่�อนไขและเวลาที่่�กำำ�หนด เมื่่�อใดก็็ตามที่่�วััตถุุประสงค์์ของการจััดการถููกอ้้างถึึง
ในบริิบทของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง ต้้องมีีการระบุุรายละเอีียดที่่�จำ�ำ เพาะเจาะจงและชััดเจนด้้วย
อััตราส่่วนการวางไข่่ (Spawning Potential Ratio, SPR): ปริิมาณการให้้กำำ�เนิิดตลอดอายุุขััย (เช่่นไข่่) ที่่�คาดว่่าจะมีีการเกิิดทดแทนน้้อยกว่่า
อััตราการตายจากการทำำ�ประมง ซึ่่�งสััมพัันธ์์กัับผลผลิิตที่่�ได้้ตลอดอายุุขััยของสััตว์์น้ำ�ที่
ำ� ่�ไม่่มีีการทำำ�ประมง มัักแสดงเป็็นจำำ�นวนร้้อยละ ตััวอย่่างเช่่น SPR50%
หมายถึึงที่่�ภายใต้้อััตราการตายจากการทำำ�ประมงค่่าหนึ่่�ง สััตว์์น้ำ�นั้้
ำ� �นสามารถผลิิตไข่่ได้้โดยเฉลี่่�ยครึ่่�งหนึ่่�งของปริิมาณไข่่ที่่�สามารถผลิิตได้้ตลอดอายุุขัยั
ของมัันเมื่่�อเทีียบกัับสภาวะที่่�ไม่่มีีการทำำ�ประมง ดูู FX%
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