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อภิิธานศััพท์์เก่ี่�ยวกัี่บยุท์ธศัาสตร์ก์ี่าร์ท์ำาปร์ะมง

ภิาพร์วม
ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงเป็นท่�ร้์�จัักกันในฐานะท่�เป็นนวััตกร์ร์มการ์จััดการ์ปร์ะมงท่�สำาคััญ การ์ทำาคัวัามเข้�าใจัคัำาศัพท์ท่�ใช้�อธิบายุขั้�นตอนต่างๆ 
ในกร์ะบวันการ์การ์จััดการ์จัะช่้วัยุให้�ผู้้�จััดการ์การ์ปร์ะมงและผู้้�ม่ส่วันได�ส่วันเส่ยุอ่�นๆ ใช้�แนวัทางปฏิิบัติท่�อธิบายุไวั�ในชุ้ดเคัร่์�องม่อน่�ได�อยุ่างม่ปร์ะสิทธิภาพ 
คัำาจัำากัดคัวัามท่�ม่คัวัามห้มายุสอดคัล�องกันสามาร์ถใช้�เป็นกร์อบอ�างอิงในร์ะดับสากลสำาห้รั์บการ์แลกเปล่�ยุนคัวัามคิัดเห็้นเก่�ยุวักับยุุทธศาสตร์์ 

การ์ทำาปร์ะมง และแนวัคิัดท่�เก่�ยุวัข้�อง

อภิิธานศััพท์์
B: มวัลช่้วัภาพ นำ�าห้นักร์วัมข้องสิ�งม่ช่้วิัตทั�งห้มดห้ร่์อส่วันห้น่�งในกลุ่มปร์ะช้ากร์ใดๆ

B0: มวัลช่้วัภาพข้องทรั์พยุากร์ตั�งต�นห้ร่์อมวัลช่้วัภาพข้องทรั์พยุากร์ท่�ยุังไม่ได�ม่การ์ทำาปร์ะมง โดยุทั�วัไปใช้�ค่ัาเฉล่�ยุข้องมวัลช่้วัภาพก่อนท่�จัะเริ์�มม่การ์ 

ทำาปร์ะมง ห้ร่์อ ณ จุัดห้น่�งจุัดใดท่�ไม่ม่การ์ทำาปร์ะมง

BMSY: มวัลช่้วัภาพเฉล่�ยุร์ะยุะยุาวั ซ่ึ่�งเกิดข่้�นเม่�อม่การ์ทำาปร์ะมงในร์ะดับอัตร์าการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมงคังท่�เท่ยุบเท่ากับ FMSY กล่าวัอ่กนัยุห้น่�งค่ัอ 
มวัลช่้วัภาพโดยุเฉล่�ยุท่�สามาร์ถสร์�างผู้ลผู้ลิตท่�ยุั�งยุ่นส้งสุด (Maximum Sustainable Yield, MSY) และเน่�องจัากมวัลช่้วัภาพในเวัลาใดเวัลาห้น่�งนั�น 

เป็นค่ัาเฉล่�ยุ ทำาให้�อาจัจัะแตกต่างจัากค่ัา BMSY เน่�องจัากคัวัามแปร์ปร์วันตามธร์ร์มช้าติข้องคัวัามสามาร์ถในการ์ผู้ลิต และคัวัามสำาเร็์จัในการ์ส่บพันธ์ุ 
แม�จัะพยุายุามรั์กษาค่ัาเฉล่�ยุร์ะยุะยุาวัเอาไวั�ก็ตาม

F: อัตร์าการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมง ณ ข้ณะใดข้ณะห้น่�ง ซ่ึ่�งเป็นเศษส่วันข้องปร์ะช้ากร์ (ห้ร่์อชั้�นปีห้ร่์อกลุ่มท่�กำาห้นดอ่�นๆ) ท่�คัาดว่ัาจัะถ้กจัับ ณ 
เวัลาใดเวัลาห้น่�ง อัตร์าการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมงต่อปีสามาร์ถคัำานวัณโดยุใช้�ส้ตร์ 1-e-F โดยุท่� “e” เป็นค่ัาคังท่�ทางคัณิตศาสตร์์ท่�ร้์�จัักกันในช่้�อ 
ตัวัเลข้ออยุเลอร์์ (Euler’s number) ตัวัอยุ่างเช่้น ค่ัา F ท่� 0.54 ห้มายุถ่งปริ์มาณสัตว์ันำ�าท่�จัับได� 0.417 ห้ร่์อ 41.7 %ในแต่ละปี

F0.1: อัตร์าการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมง ณ คัวัามชั้นจุัดห้น่�งข้องเส�นโคั�งผู้ลผู้ลิตต่อการ์เกิดข่้�นทดแทน (Yield Per Recruit, YPR) ท่�ลดลงเห้ล่อ 10% 
นับจัากค่ัาเริ์�มต�น (จุัดตัดกันข้องกร์าฟบนแกน x และ y) ค่ัา F0.1 ได�รั์บการ์พัฒนาเพ่�อให้�อัตร์าการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมงอยุ้ใ่นร์ะดับท่�ปกป้องศักยุภาพ 

การ์วัางไข่้ข้องปริ์มาณทรั์พยุากร์สัตว์ันำ�า (ด้ FX%) ในข้ณะท่�ยุังให้�ผู้ลผู้ลิตต่อการ์เกิดข่้�นทดแทนส้ง การ์กำาห้นดไวั�ท่� 10% เป็นตัวัเลข้ท่�กำาห้นดข่้�นเองไม่ได� 

ข่้�นกับกฎเกณฑ์์ใด ซ่ึ่�งแนวัคิัดเด่ยุวักันน่�สามาร์ถนำาไปใช้�กับอัตร์าการ์ลดลงท่�แตกต่างกันในผู้ลผู้ลิตต่อการ์เกิดข่้�นทดแทน แต่อัตร์า 10% น่�ถ้กพัฒนาข่้�น 

ให้�เป็นทางเล่อกท่�ม่คัวัามอนุรั์กษ์นิยุมมากกว่ัาค่ัา FMAX เท่านั�นเอง

FMAX: อัตร์าการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมงท่�ยุังคังให้�ผู้ลผู้ลิตต่อการ์เกิดข่้�นทดแทนส้งสุด (YPR) แม�ว่ัาอัตร์าน่�จัะทำาให้�เกิดผู้ลผู้ลิตต่อการ์เกิดข่้�นทดแทน 

ได�มากท่�สุด แต่ไม่ได�ห้มายุคัวัามว่ัาอัตร์าน่�จัะป้องกันการ์ลดลงข้องจัำานวันการ์เกิดข่้�นทดแทน (การ์ทำาปร์ะมงเกินกำาลังผู้ลิตจันสัตว์ันำ�าเกิดทดแทนไม่ทัน) 
และทำาให้�เกิดการ์ลดลงข้องจัำานวันปร์ะช้ากร์ต่อมาในท่�สุด ในเวัลาต่อมา F0.1 ได�ถ้กพัฒนาข่้�นเพ่�อแก�ไข้จุัดอ่อนห้ลังเป็นท่�ยุอมรั์บกันว่ัา FMAX 
อาจัสร์�างคัวัามไม่ยุั�งยุ่นต่อทรั์พยุากร์

FMED: อัตร์าการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมงท่�สามาร์ถถ้กทดแทนได�โดยุอัตร์าการ์ร์อดตายุข้องสัตว์ันำ�าท่�เกิดทดแทนข่้�นให้ม่ท่�เฝ้้าสังเกตในช่้วังร์ะยุะเวัลา 
50% ในห้น่�งปี

FMSY: อัตร์าการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมงท่�ห้ากม่การ์นำาไปใช้�อยุ่างต่อเน่�อง จัะทำาให้�เกิด BMSY และม่ผู้ลผู้ลิตท่�ยุั�งยุ่นส้งสุดโดยุเฉล่�ยุในร์ะยุะยุาวั

FX%: อัตร์าการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมงท่�ทำาให้�เกิดคัวัามเป็นไปได�ในการ์วัางไข่้ได�ส้งสุดในอัตร์า X% (ตัวัอยุ่างเช่้น จัำานวันไข่้ท่�ผู้ลิตได� 
จัำานวันท่�เกิดข่้�นทดแทน จัำานวันพ่อแม่พันธ์ุ) ซ่ึ่�งได�มาในข้ณะท่�ไม่ม่การ์ทำาปร์ะมง



M: อัตร์าการ์ตายุตามธร์ร์มช้าติในชั้�วัข้ณะห้น่�ง ในทันท่ทันใด โดยุม่ซ่ึ่�งเป็นส่วันห้น่�งข้องอัตร์าการ์ตายุทั�งห้มด (F + M) ท่�เกิดจัากสาเห้ตุตามธร์ร์มช้าติ 

ร์วัมถ่งการ์เกิดโร์คั การ์ถ้กล่า และการ์ข้าดแคัลนอาห้าร์

แนวทางการป้้องกันไว้ก่อน: ปรั์ช้ญาการ์จััดการ์ท่�ต�องคัำาน่งถ่งการ์ลดคัวัามเส่�ยุงในกร์ะบวันการ์ตัดสินใจั ห้ากไม่ม่ข้�อม้ลท่�คัร์บถ�วัน การ์ตัดสินใจัอาจั 

ส่งผู้ลให้�เกิดคัวัามเส่�ยุงท่�รุ์นแร์งต่อปริ์มาณทรั์พยุากร์

โกเบพล็อต (Kobe plot): แผู้นภ้มิคัวัอแดร์นต์ท่�แสดงสถานะข้องปริ์มาณทรั์พยุากร์สัตว์ันำ�า เส�นทางการ์เปล่�ยุนแปลงข้องปริ์มาณทรั์พยุากร์สัตว์ันำ�า 

ในช่้วังเวัลาห้น่�ง ห้ร่์อแสดงผู้ลลัพธ์ทั�งสองอยุ่าง คัวัามอุดมสมบ้ร์ณ์ข้องปริ์มาณทรั์พยุากร์แสดงบนแกนนอน และข้�อม้ลการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมง 

แสดงบนแกนตั�ง โดยุทั�วัไปแล�วั แกนทั�งสองจัะม่เส�นแบ่งท่� B = BMSY และ F = FMSY ตามลำาดับ และการ์พล็อตวิัธ่น่�สามาร์ถแสดงให้�เห็้นถ่งสถานะ 

ข้องปริ์มาณทรั์พยุากร์สัตว์ันำ�าท่�ม่แนวัโน�มห้ร่์อม่การ์จัับเกินข้นาดกำาลังการ์ผู้ลิต

กฎควบคุมการป้ระมง (Harvest Control Rule, HCR): ข้�อบังคัับท่�ตกลงไวั�ก่อน โดยุพิจัาร์ณาว่ัาจัะจััดการ์การ์จัับสัตว์ันำ�าบนพ่�นฐานข้องตัวัช่้�วััด 

ปริ์มาณทรั์พยุากร์ท่�ได�เล่อกไวั� บางกร์ณ่ก็ใช้�คัำาว่ัากฎการ์ตัดสินใจั (decision rule)

การเกิดทดแทน: จัำานวันสัตว์ันำ�าเกิดข่้�นให้ม่ในกลุ่มข้องสัตว์ันำ�าท่�กำาห้นดในแต่ละปี ซ่ึ่�งเกิดข่้�นเน่�องจัากการ์เติบโตและ/ห้ร่์อการ์อพยุพยุ�ายุถิ�น กลุ่มสัตว์ันำ�า 
ท่�ร์ะบุนั�นส่วันห้น่�งอาจัจัะถ้กจัับเพ่�อนำาไปใช้�ปร์ะโยุช้น์ ซ่ึ่�งอธิบายุว่ัาเป็นการ์เกิดทดแทนเพ่�อทำาการ์ปร์ะมง ห้ร่์อกลุ่มสัตว์ันำ�านั�นอาจัเป็นปร์ะช้ากร์ทั�งห้มด 
(เป็นได�ทั�งท่�ถ้กทำาปร์ะมงห้ร่์อไม่ม่การ์ทำาปร์ะมง) ท่�ม่อายุุมากกว่ัากลุ่มท่�เจัาะจัง (เช่้นอายุุ 1 ปีห้ร่์ออายุุเม่�อเจัริ์ญเต็มวััยุ)

การคัดเลือกสัตว์นำ�าเป้้าหมาย: เป็นมาตร์การ์เชิ้งสัมพัทธ์ข้องข้นาดสัตว์ันำ�าเป้าห้มายุท่�จัะถ้กจัับด�วัยุเคัร่์�องม่อปร์ะมงห้ร่์อกองเร่์อปร์ะเภทต่างๆ

การทำาป้ระมงเกินกำาลังผลิตจนสัตว์นำ�าเกิดทดแทนไม่ทัน (Recruitment overfishing): เกิดข่้�นเม่�อสัตว์ันำ�าตัวัเต็มวััยุม่จัำานวันลดลงจันถ่งจุัดท่� 

ไม่สามาร์ถฟ้�นฟ้ค่ันส่้สถานะเดิมได�ด�วัยุตัวัเอง ห้ากไม่ม่การ์แก�ไข้จัะนำาไปส่้การ์ล่มสลายุข้องปริ์มาณทรั์พยุากร์นั�น

การทำาป้ระมงเกินกำาลังผลิตจนสัตว์นำ�าเติบโตไม่ทัน (Growth overfishing) : เกิดข่้�นเม่�อสัตว์ันำ�าท่�ถ้กจัับข่้�นมาม่ข้นาดเล็กเกินไปท่�จัะทำาให้�เกิดผู้ลผู้ลิต

ต่อการ์เกิดข่้�นทดแทนส้งสุด (Yield per recruit, YPR)

การป้ระเมินยุทธศาสตร์การจัดการ (Management Strategy Evaluation, MSE): การ์ปร์ะเมินผู้ลการ์ดำาเนินการ์บนพ่�นฐานข้องแบบจัำาลองและ 

ใช้�กร์อบการ์วิัเคัร์าะห์้เพ่�อปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพข้องยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงท่�ใช้�ว่ัาสอดคัล�องกับวััตถุปร์ะสงค์ัการ์จััดการ์ท่�ได�กำาห้นดไวั�ในขั้�นต�นห้ร่์อไม่ 

การป้รับให้เหมาะสม (Conditioning): กร์ะบวันการ์ปรั์บร้์ปแบบการ์ดำาเนินงาน (Operating Model, OM) ให้�สอดคัล�องกับข้�อม้ลท่�ม่อยุ้่ซ่ึ่�ง 

เป็นส่วันห้น่�งข้องการ์ปร์ะเมินยุุทธศาสตร์์การ์จััดการ์ (Management Strategy Evaluation, MSE) การ์ปรั์บร้์ปแบบการ์ดำาเนินงาน (OM) 
ให้�เห้มาะสมจัะช่้วัยุพัฒนาแบบจัำาลองท่�ม่คัวัามน่าเช่้�อถ่อ และ/ห้ร่์อ สร์�างสมมติฐานข้องปริ์มาณทรั์พยุากร์และการ์ปร์ะมงท่�สอดคัล�องกับข้�อม้ลบน 

สมมติฐานข้องคัวัามไม่แน่นอน ซ่ึ่�งจัะแตกต่างจัากการ์ร์ะบุสถานการ์ณ์ท่� “ด่ท่�สุด” และไม่สนใจัแบบจัำาลองทางเล่อก และ/ห้ร่์อสมมติฐานเม่�อทำาการ์ 

ทดสอบยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมง

ขั�นตอนการจัดการ (Management procedure, MP): ด้ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมง

ความเส่�ยง: คัวัามน่าจัะเป็นข้องผู้ลลัพธ์เชิ้งลบในการ์ทำาปร์ะมงห้น่�งๆ เช่้น การ์ล่มสลายุข้องปริ์มาณทรั์พยุากร์ ห้ร่์อการ์ละเมิดจุัดอ�างอิงจัำากัด 
(Limit Reference Point, LRP) ในทางสถิติห้มายุถ่งผู้ลลัพธ์เชิ้งลบค้ัณด�วัยุผู้ลลัพธ์ท่�ไม่พ่งปร์ะสงค์ั

ความไม่แน่นอน (Uncertainty): ผู้ลลัพธ์จัากการ์ข้าดองค์ัคัวัามร้์�ท่�สมบ้ร์ณ์เก่�ยุวักับปัจัจััยุอยุ่างน�อยุห้น่�งอยุ่างท่�ม่ผู้ลต่อการ์ปร์ะเมินปริ์มาณ 

ทรั์พยุากร์ข้องสัตว์ันำ�า ร์วัมทั�งการ์ปร์ะเมินจุัดอ�างอิงและการ์จััดการ์ ในบริ์บทการ์จััดการ์ปร์ะมงปร์ะกอบด�วัยุคัวัามไม่แน่นอน 4 ปร์ะเภท ได�แก่ 
ข้�อผิู้ดพลาดในการ์สังเกต (เกิดจัากข้�อม้ลม่อคัติ) ข้�อผิู้ดพลาดข้องกร์ะบวันการ์ (เกิดจัากคัวัามแปร์ปร์วันข้องปร์ะช้ากร์ในธร์ร์มช้าติ) แบบจัำาลอง 

ผิู้ดพลาด (เกิดจัากการ์สันนิษฐานห้ร่์อโคัร์งสร์�างข้องแบบจัำาลองท่�ไม่ถ้กต�อง) และมาตร์การ์การ์จััดการ์ผิู้ดพลาด (เกิดจัากคัวัามผิู้ดพลาดท่�ส่วันให้ญ่ 

เกิดจัากการ์ดำาเนินการ์จััดการ์)

จุดอ้างอิง: เกณฑ์์มาตร์ฐานท่�สัมพันธ์กับตัวัช่้�วััด ใช้�ในการ์เปร่์ยุบเท่ยุบสถานะการ์จััดการ์ปร์ะมงในปัจัจุับันกับสถานะท่�พ่งปร์ะสงค์ัห้ร่์อไม่พ่งปร์ะสงค์ั

จุดอ้างอิงเป้้าหมาย (Target Reference Point): เกณฑ์์มาตร์ฐานสำาห้รั์บตัวัช่้�วััดห้น่�งท่�ใช้�กำาห้นดสถานะข้องการ์ทำาปร์ะมงเป้าห้มายุท่�คัวัร์จัะ 

ทำาให้�บร์ร์ลุและรั์กษาสถานะเอาไวั�ได� ม่การ์กำาห้นดเข้ตกันช้นเพ่�อให้�แน่ใจัว่ัาจัะไม่ม่การ์ละเมิดจุัดอ�างอิงจัำากัด (Limit Reference Point, LRP) 
โดยุพิจัาร์ณาจัากข้�อม้ลพ่�นฐานทางช่้วัภาพ นิเวัศวิัทยุา เศร์ษฐศาสตร์์ ห้ร่์อทางสังคัม อยุ่างน�อยุห้น่�งอยุ่างห้ร่์อมากกว่ัา



จุดอ้างอิงกระตุ้น (Trigger Reference Point, TRP): ดูู จุุดูอ้้างอิ้งต้ั้�งต้ั้น

จุดอ้างอิงจำากัด (Limit Reference Point, LRP): เกณฑ์์มาตร์ฐานข้องตัวัช่้�วััดซ่ึ่�งใช้�กำาห้นดสภาวัะทางช่้วัภาพข้องทรั์พยุากร์สัตว์ันำ�าท่�ไม่พ่งปร์ะสงค์ั 
คัวัามน่าจัะเป็นข้องการ์ละเมิด LRP คัวัร์จัะอยุุใ่นร์ะดับท่�ตำ�ามากเพ่�อให้�ปริ์มาณทรั์พยุากร์สัตว์ันำ�าอยุ้่ในร์ะดับปลอดภัยุ อยุ่างไร์ก็ตามห้ากม่การ์ละเมิด 
LRP จัะต�องร่์บดำาเนินมาตร์การ์เพ่�อฟ้�นฟ้ปริ์มาณทรั์พยุากร์ข้องสัตว์ันำ�าในทันท่ เช่้น การ์ห้ยุุดการ์ทำาปร์ะมง เพ่�อรั์กษาปริ์มาณทรั์พยุากร์ห้ร่์อการ์ปร์ะมง 

ให้�อยุ้่ในร์ะดับเป้าห้มายุ

จุดอ้างอิงตั�งต้น (Threshold reference point): เกณฑ์์มาตร์ฐานท่�ก่อให้�เกิดการ์ตอบสนองต่อการ์จััดการ์ท่�กำาห้นดไวั�ล่วังห้น�า เพ่�อช่้วัยุให้�ร์ะดับ 

การ์ทำาปร์ะมงยุังคังอยุ้ใ่กล�กับจุัดอ�างอิงเป้าห้มายุ (TRP) และเพ่�อห้ล่กเล่�ยุงการ์ละเมิดจุัดอ�างอิงจัำากัด (LRP) โดยุทั�วัไปจัะกำาห้นดจุัดอ�างอิงให้�อยุ้่ 

ร์ะห้ว่ัาง TRP และ LRP ซ่ึ่�งบางคัรั์�งก็เร่์ยุกว่ัา จุัดอ�างอิงกร์ะตุ�น

ตัวช่ี้�วัด: ปริ์มาณทรั์พยุากร์ท่�ได�จัากการ์วััดห้ร่์อปร์ะมาณ ซ่ึ่�งให้�ข้�อม้ลเก่�ยุวักับสถานะข้องทรั์พยุากร์ทั�งโดยุตร์งห้ร่์อโดยุอ�อม ตัวัช่้�วััดอาจัเป็นเชิ้งปริ์มาณ 

ห้ร่์อเชิ้งคุัณภาพ เม่�อม่การ์ร์ะบุผู้ลลัพธ์ข้องตัวัช่้�วััดทั�งท่�ให้�ผู้ลลัพธ์ท่�ต�องการ์และผู้ลลัพธ์ท่�ไม่พ่งปร์ะสงค์ั มาตร์การ์การ์จััดการ์ท่�ผู้สมผู้สานกันสามาร์ถ 

นำามาใช้�เพ่�อเสนอแนะตัวัช่้�วััดเชิ้งปร์ะสิทธิภาพ (performance indicator) ห้ร่์อมาตร์การ์เชิ้งปร์ะสิทธิภาพ (performance measures) 
ใช้�เพ่�อวััดคัวัามสำาเร็์จัในการ์บร์ร์ลุวััตถุปร์ะสงค์ัการ์จััดการ์ ด้ ตาร์างเมทริ์กซ์ึ่แสดงปร์ะสิทธิภาพ

ตัวช่ี้�วัดป้ระสิทธิภาพการทำางาน: การ์แสดงผู้ลเชิ้งปริ์มาณสำาห้รั์บการ์ปร์ะเมินว่ัาบร์ร์ลุวััตถุปร์ะสงค์ัการ์จััดการ์ได�ด่เพ่ยุงใด ด�วัยุการ์เปร่์ยุบเท่ยุบค่ัาปัจัจุับัน

ว่ัาใกล�เค่ัยุงกับค่ัาตัวัช่้�วััดข้องวััตถุปร์ะสงค์ัท่�ได�กำาห้นดไวั�เพ่ยุงใด ซ่ึ่�งมักจัะเป็นจุัดอ�างอิงค่ัาห้น่�ง ห้ร่์อเร่์ยุกอ่กช่้�อห้น่�งว่ัาสถิติเชิ้งปร์ะสิทธิภาพห้ร่์อตัวัช่้�วััด 

เชิ้งปร์ะสิทธิภาพ (ด้ ตัวัช่้�วััด)

ตารางเมทริกซ์์แสดงผลของยุทธศาสตร์โกเบ: ค่ัอตาร์างแสดงคัวัามน่าจัะเป็นท่�จัะบร์ร์ลุวััตถุปร์ะสงค์ัการ์จััดการ์อยุ่างน�อยุห้น่�งอยุ่าง (เช่้น คัวัามสำาเร็์จั 

ข้องการ์ฟ้�นฟ้ปริ์มาณทรั์พยุากร์สัตว์ันำ�า การ์ห้ล่กเล่�ยุงการ์จัับสัตว์ันำ�าเกินกำาลังการ์ผู้ลิต) ภายุใต�สถานการ์ณ์การ์จััดปร์ะมงโดยุม่ห้ลายุทางเล่อก 
(เช่้น ร์ะดับปริ์มาณสัตว์ันำ�าท่�อนุญาตให้�ทำาการ์ปร์ะมงทั�งห้มด (Total Allowable Catch, TAC) ท่�แตกต่างกัน)

ป้ระสิทธิภาพ: ห้น่�งในวิัธ่การ์ท่�ทำาให้�เกิดผู้ลลัพธ์ท่�ม่ปร์ะสิทธิภาพตามท่�ต�องการ์ และม่คัวัามน่าเช่้�อถ่อ ม่คัวัามสมำ�าเสมอตลอดช่้วังข้องคัวัามไม่แน่นอน 
และเป็นไปตามสมมติฐานท่�กำาห้นดไวั�

ป้ริมาณการจับสัตว์นำ�าต่อหน่วยลงแรงป้ระมง (Catch per unit effort, CPUE): ปริ์มาณสัตว์ันำ�าท่�จัับได�ต่อห้น่วัยุการ์ลงแร์งปร์ะมง ตัวัอยุ่างเช่้น 
จัำานวันปลาท่�จัับได�ต่อเบ็ดจัำานวัน 1,000 ตัวั มักใช้�เป็นจุัดอ�างอิงสำาห้รั์บคัวัามอุดมสมบ้ร์ณ์ข้องปริ์มาณทรั์พยุากร์สัตว์ันำ�า

ผลผลิตต่อการเกิดข้�นทดแทน (Yield Per Recruit, YPR): ผู้ลผู้ลิตท่�คัาดไวั� (วััดได�จัาก จัำานวัน มวัลช่้วัภาพ และอ่�นๆ ) ท่�สัตว์ันำ�าท่�เกิดข่้�นให้ม่นั�น 

จัะให้�ผู้ลผู้ลิตตลอดอายุุขั้ยุ ภายุใต�อัตร์าการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมงและการ์คััดเล่อกสัตว์ันำ�าเป้าห้มายุ

ผลผลิตท่�ยั�งยืนสูงสุด (MSY): ผู้ลผู้ลิตเฉล่�ยุร์ะยุะยุาวัส้งสุดข้องปริ์มาณทรั์พยุากร์ภายุใต�สภาพแวัดล�อมท่�ม่อยุ้่ และอัตร์าการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมงคังท่�

มวลช่ี้วภาพของป้ริมาณทรัพยากรสัตว์นำ�าท่�วางไข่ (Spawning Stock Biomass): นำ�าห้นักร์วัมข้องปร์ะช้ากร์สัตว์ันำ�าท่�อยุ้่ในข้นาดตัวัเต็มวััยุ (ผู้้�ให้ญ่)

ยุทธศาสตร์การทำาป้ระมง (Harvest strategy): กร์อบการ์ดำาเนินการ์ท่�ตกลงกันไวั�ก่อนท่�จัะนำาเข้�าส่้การ์ตัดสินใจัเพ่�อการ์จััดการ์ปร์ะมง เช่้น 
การ์กำาห้นดโคัวัตาเพ่�อให้�บร์ร์ลุวััตถุปร์ะสงค์ัการ์จััดการ์ปร์ะมงท่�เฉพาะเจัาะจัง โดยุทั�วัไปแล�วัยุุทธศาสตร์์น่�ร์วัมถ่งโปร์แกร์มการ์ติดตาม วิัธ่การ์ 
ปร์ะเมินทรั์พยุากร์ จุัดอ�างอิงและกฎคัวับคุัมการ์ปร์ะมง (HCR) และยุังเป็นท่�ร้์�จัักกันในช่้�อกร์ะบวันการ์การ์จััดการ์ (management procedure) 
ห้ร่์อยุุทธศาสตร์์การ์จััดการ์ (management strategy)

รูป้แบบการดำาเนินงาน (Operating Model, OM): เป็นองค์ัปร์ะกอบห้ลักข้องกร์ะบวันการ์ปร์ะเมินยุุทธศาสตร์์การ์จััดการ์ (Management 
Strategy Evaluation, MSE) ท่�ใช้�ในการ์ทดสอบยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมง โดยุ OM จัะจัำาลองลักษณะท่�เก่�ยุวัข้�องทั�งห้มดข้องยุุทธศาสตร์์ 

การ์ทำาปร์ะมงเพ่�อให้�สามาร์ถวััดและเปร่์ยุบเท่ยุบผู้ลกร์ะทบข้องยุุทธศาสตร์์ทางเล่อกได� โดยุทั�วัไปแล�วั OM จัะร์วัมถ่งพลวััตข้องทรั์พยุากร์/ร์ะบบนิเวัศ 
กร์ะบวันการ์สังเกตการ์ณ์ กร์ะบวันการ์ปร์ะเมินผู้ล กร์ะบวันการ์ตัดสินใจัข้องฝ่้ายุบริ์ห้าร์และการ์ดำาเนินการ์ตามการ์ตัดสินใจัข้องฝ่้ายุบริ์ห้าร์ 
ซ่ึ่�งคัวัามไม่แน่นอนในแต่ละกร์ะบวันการ์เห้ล่าน่�ได�ถ้กร์วัมอยุ้ใ่น OM ด�วัยุ ทั�งน่� ในการ์ปร์ะเมินยุุทธศาสตร์์การ์จััดการ์ใดๆ มักใช้�ห้ลายุ OM ซ่ึ่�งอ�างอิง 
บนสมมติฐานท่�แตกต่างกัน เพ่�อทดสอบปร์ะสิทธิภาพข้องยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงทางเล่อกท่�ให้�ผู้ลลัพธ์ด่ท่�สุด



วัตถุุป้ระสงค์ของการจัดการ: ห้มายุถ่งเป้าห้มายุในการ์จััดการ์ปริ์มาณทรั์พยุากร์และการ์ทำาการ์ปร์ะมงท่�ได�รั์บการ์รั์บร์องเป็นทางการ์ ซ่ึ่�งปร์ะกอบด�วัยุ 

วััตถุปร์ะสงค์ัร์ะดับส้งห้ร่์อวััตถุปร์ะสงค์ัเชิ้งแนวัคิัดซ่ึ่�งมักปร์ากฏิในข้�อกฎห้มายุ อนุสัญญาห้ร่์อเอกสาร์อ่�นใดท่�คัล�ายุคัล่งกัน และมักร์วัมถ่งวััตถุปร์ะสงค์ั 

สำาห้รั์บการ์ดำาเนินการ์ท่�เฉพาะเจัาะจังและสามาร์ถปร์ะเมินผู้ลได�ภายุใต�เง่�อนไข้และเวัลาท่�กำาห้นด เม่�อใดก็ตามท่�วััตถุปร์ะสงค์ัข้องการ์จััดการ์ถ้กอ�างถ่ง 

ในบริ์บทข้องยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมง ต�องม่การ์ร์ะบุร์ายุละเอ่ยุดท่�จัำาเพาะเจัาะจังและชั้ดเจันด�วัยุ

อัตราส่วนการวางไข่ (Spawning Potential Ratio, SPR): ปริ์มาณการ์ให้�กำาเนิดตลอดอายุุขั้ยุ (เช่้นไข่้) ท่�คัาดว่ัาจัะม่การ์เกิดทดแทนน�อยุกว่ัา 

อัตร์าการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมง ซ่ึ่�งสัมพันธ์กับผู้ลผู้ลิตท่�ได�ตลอดอายุุขั้ยุข้องสัตว์ันำ�าท่�ไม่ม่การ์ทำาปร์ะมง มักแสดงเป็นจัำานวันร์�อยุละ ตัวัอยุ่างเช่้น SPR50% 
ห้มายุถ่งท่�ภายุใต�อัตร์าการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมงค่ัาห้น่�ง สัตว์ันำ�านั�นสามาร์ถผู้ลิตไข่้ได�โดยุเฉล่�ยุคัร่์�งห้น่�งข้องปริ์มาณไข่้ท่�สามาร์ถผู้ลิตได�ตลอดอายุุขั้ยุ 

ข้องมันเม่�อเท่ยุบกับสภาวัะท่�ไม่ม่การ์ทำาปร์ะมง ด้ FX%
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