
ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงหรื์อข้ั้�นตอนการ์จ้ัดการ์ (Management Procedures, MPs) กร์อบการ์ทำางานท่�ตกลงก้นไว้้ก่อนท่�จัะนำาเข้ั้าส่่การ์ 

ต้ดสินใจัเพืื่�อการ์จ้ัดการ์ปร์ะมง เช่่น การ์กำาหนดโคว้ตาการ์จ้ับส้ตว์้นำ�า ถึึงแม้ว่้าหน่ว้ยุงานการ์จ้ัดการ์ปร์ะมงในแต่ละพืื่�นท่�อาจัจัะเร่์ยุกชื่�อหรื์อนิยุามท่� 

แตกต่างก้น แต่ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงท้�งหลายุเหล่าน้�นต่างม่องค์ปร์ะกอบพืื่�นฐานคล้ายุก้นได้แก่ โปร์แกร์มการ์เฝ้้าร์ะว้้ง ต้ว้ช่่�ว้้ดสถึานะขั้องการ์ 

ทำาปร์ะมง และจุัดอ้างอิงท่�เก่�ยุว้ข้ั้อง วิ้ธ่การ์ปร์ะเมินม่ลค่าขั้องต้ว้ช่่�ว้้ดท่�เลือกใช้่ และกฎคว้บคุมการ์ปร์ะมง (Harvest Control Rules, HCRs) 
ท่�กร์ะตุ้นให้เกิดกิจักร์ร์มการ์จ้ัดการ์ปร์ะมงซึึ่�งขึั้�นอยุ่่ท่�ว่้าต้ว้ช่่�ว้้ดหล้กอยุ่่ใกล้เค่ยุงหรื์อนอกจุัดอ้างอิง

เครื์�องมือการ์จ้ัดการ์ปร์ะมงในศตว้ร์ร์ษท่� 21 ถ่ึกใช้่เพืื่�อปร้์บปรุ์งการ์จ้ัดการ์ปร์ะมงร์ะหว่้างปร์ะเทศและในน่านนำ�าขั้องปร์ะเทศท้�ว้โลก (ด่ร่์ปท่� 1) ซึึ่�ง 

สามาร์ถึใช้่ในกร์ณ่ีท่�ม่ข้ั้อม่ลไม่สมบ่ร์ณ์ีและปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ท่�ม่ข้ั้อม่ลจัำานว้นมาก1 เมื�อข้ั้อม่ลม่ร์ายุละเอ่ยุดเพิื่�มขึั้�น ต้ว้ช่่�ว้้ดจัะแสดงให้เห็นคว้ามส้มพ้ื่นธ์ 

ร์ะหว่้างมว้ลช่่ว้ภาพื่ขั้องปร์ะช่ากร์ส้ตว์้นำ�าก้บการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมง ในขั้ณีะท่�วิ้ธ่การ์ปร์ะเมินทร้์พื่ยุากร์ใช้่การ์ปร์ะเมินเชิ่งปริ์มาณี และค่า HCR 
ท่�นำามาใช้่อยุ่่บนพืื่�นฐานขั้องแบบจัำาลอง ส่ว้นปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ส้ตว์้นำ�าท่�ม่ข้ั้อม่ลจัำาก้ด ต้ว้ช่่�ว้้ดม้กจัะสามาร์ถึว้้ดด้ว้ยุวิ้ธ่การ์ปร์ะเมินโดยุตร์งจัากการ์ 

คำานว้ณีทางสถิึติหรื์ออ้ลกอริ์ธึม (algorithmic calculation) ท่�ใช้่ง่ายุ และ HCR ท่�ใช้่น้�นจัะเป็นค่าเชิ่งปร์ะจ้ักษ์ ซึึ่�งเป็นข้ั้อม่ลนำามาใช้่โดยุตร์ง 

เพืื่�อกำาหนดโคว้ตาแทนท่�จัะปร้์บ HCR ให้เป็นผลล้พื่ธ์ขั้องการ์ปร์ะเมินทร้์พื่ยุากร์หรื์อแบบฝึ้กห้ดการ์สร้์างแบบจัำาลองอื�นๆ

การ์ปร์ะเมินยุุทธศาสตร์์การ์จ้ัดการ์ (Management Strategy Evaluation, MSE) ช่่ว้ยุทดสอบแบบจัำาลองเพืื่�อพ้ื่ฒนายุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมง 

ท่�ม่ปร์ะสิทธิภาพื่ และเพืื่�อปร์ะเมินต้ว้เลือกขั้องยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงในทางวิ้ทยุาศาสตร์์ว่้าม่คว้ามเป็นไปได้มากท่�สุดท่�จัะบร์ร์ลุว้้ตถุึปร์ะสงค์ขั้อง 

การ์จ้ัดการ์ให้เป็นไปตามว้้ตถุึปร์ะสงค์ แม้ว่้าจัะม่คว้ามไม่แน่นอนขั้องเรื์�องคว้ามเข้ั้าใจัในร์ะบบนิเว้ศ การ์ติดตามตร์ว้จัสอบและดำาเนินงานปฏิิบ้ติตามข้ั้อบ้ง 

ค้บ แทนท่�จัะมองข้ั้ามคว้ามไม่แน่นอนเหล่าน่� แต่ MSE ใช้่ล้กษณีะขั้องคว้ามไม่แน่นอนเหล่าน่�เพืื่�อค้นหายุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงท่�ม่ปร์ะสิทธิภาพื่ 
เนื�องจัากไม่ใช่่ทุกสถึานการ์ณ์ีท่�สามาร์ถึคาดการ์ณ์ีและทดสอบได้ ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงหลายุอยุ่างจึังร์ว้มเอาสถึานการ์ณ์ีท่�สมคว้ร์ยุกเว้้นไว้้ด้ว้ยุ 

บทบ้ญญ้ติเหล่าน่�ให้ข้ั้อแนะนำาว่้าจัะต้องทำาอยุ่างไร์เมื�อต้องนำาเสนอในสถึานการ์ณ์ีท่� MSE ยุ้งไม่ได้ถ่ึกทดสอบ ร์ว้มท้�งสถึานการ์ณ์ีนอกเหนือไปจัาก 

ท่�ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงออกแบบไว้้เพืื่�อจ้ัดการ์ปร์ะมง  

กรณีศึกษาของยุทธศาสตรก์ารทำาประมงในการ 
ทำาประมงระดับสากล
แนวทางการจดัการปลาทนู่าในอนาคต

บทสรุปจาก 2559



2

ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงท่�เน้นปร์ะสิทธิภาพื่และใช้่แนว้ทางเชิ่งป้องก้นเป็นปร์ะโยุช่น์ต่อท้�งส้ตว์้นำ�าและช่าว้ปร์ะมง เมื�อปฏิิบ้ติค่่ก้บกฎร์ะเบ่ยุบท่�ม่ 

ปร์ะสิทธิภาพื่ ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงจัะช่่ว้ยุช่ดเช่ยุคว้ามไม่แน่นอนทางวิ้ทยุาศาสตร์์ คว้ามแปร์ปร์ว้นทางธร์ร์มช่าติและผลกร์ะทบทางการ์เมือง 
กร์ะบว้นการ์เหล่าน่�ช่่ว้ยุให้เกิดการ์ฟ้ื้�นฟ่ื้ขั้องปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ท่�ถ่ึกทำาปร์ะมงเกินกำาล้งผลิตหรื์อช่่ว้ยุร้์กษาร์ะด้บจัำานว้นปร์ะช่ากร์และการ์ทำาปร์ะมง 

ให้ไปต่อตร์งตามเป้าหมายุได้ ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงท่�ด่จัะช่่ว้ยุเพิื่�มคว้ามโปร่์งใสและปร์ะสิทธิภาพื่ในการ์คาดการ์ณ์ีการ์จ้ัดการ์ปร์ะมง ซึึ่�งส่งเสริ์ม 

คว้ามม้�นคงด้านอุตสาหกร์ร์ม และปร้์บปรุ์งการ์เข้ั้าถึึงตลาด เนื�องจัากบางโปร์แกร์มม่การ์ร้์บร์องอาหาร์ทะเลท่�ยุ้�งยุืน ร์ว้มถึึง Marine Stewardship 
Council (MSC) ท่�ต้องการ์ให้ม่การ์ทำาปร์ะมงต้องม่ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมง

การ์ตร์ว้จัสอบยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงท่�ใช้่ก้นอยุ่่จัะแสดงให้เห็นว่้าวิ้ธ่การ์ใดท่�ใช้่แล้ว้จัะปร์ะสบคว้ามสำาเร็์จั ในฐานะหน่ว้ยุงานด้านการ์จ้ัดการ์ร์ว้มถึึง 

องค์กร์จ้ัดการ์ปร์ะมงร์ะด้บภ่มิภาค (RFMOs) ท่�มุ่งเน้นไปท่�ปลาท่น่า การ์พ้ื่ฒนายุุทธศาสตร์์เหล่าน่�ช่่ว้ยุให้ผ้่กำาหนดนโยุบายุ น้กวิ้ทยุาศาสตร์์ และ 

ผ้่ม่ส่ว้นได้ส่ว้นเส่ยุสามาร์ถึร้์บข้ั้อม่ลเชิ่งลึกจัากการ์ทบทว้น การ์ออกแบบ และกร์ะบว้นการ์ดำาเนินการ์สำาหร้์บยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมง

รูปท่ี 1

ยุทธศาสตรก์ารทำาประมงท่ีมกีารนำาไปใชใ้นระดบัสากล

1. คณีะกร์ร์มาธิการ์อนุร์้กษ์ปลาท่น่า 
คร่์บนำ�าเงินทางตอนใต้

2. องค์กร์การ์ทำาปร์ะมงแอตแลนติกตะว้้นตก 
เฉ่ียุงเหนือ (ปลาฮาลิบ้ตกร่์นแลนด์)

3. องค์กร์การ์ทำาปร์ะมงแอตแลนติกตะว้้นตก 
เฉ่ียุงเหนือ (ปลาคอดแอตแลนติก)
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4. การ์ทำาปร์ะมงในน่านนำ�าแถึบแอฟื้ร์ิกาใต ้
(ปลาเฮค ปลาซึ่าร์์ด่น และปลากร์ะต้ก)

5. การ์ทำาปร์ะมงในน่านนำ�านิว้ซึ่่แลนด ์(กุ้งม้งกร์)

6. การ์ทำาปร์ะมงในน่านนำ�าออสเตร์เล่ยุ 
(เช่่น กุ้งกุลาดำา)

หมายุเหตุ: จัำานว้นต้ว้เลขั้ในแผนท่�แสดงกร์ณ่ีศึกษาท่�ปร์ากฏิในขั้ณีะท่�จ้ัดทำาเอกสาร์น่� ซึึ่�งทำาให้เห็นถึึงการ์ใช้่ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงอยุ่างแพื่ร่์หลายุในร์ะด้บสากล
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7. การ์ทำาปร์ะมงในน่านนำ�าแคนาดา 
(ปลาพื่อลล็อค)

8. การ์ทำาปร์ะมงในน่านนำ�าแคนาดา 
(ปลาหิมะ)

9. ปลาซึ่าร์์ด่นในทะเลแปซึ่ิฟื้ิก 
สหร้์ฐอเมริ์กา
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ปลาท่น่าคร่์บนำ�าเงินตอนใต้ (Thunnus maccoyii).

คณะกรรมาธกิารเพื่่�อการอนุรกัษ์ปลาทนูา่ครบีนำ�าเงินตอนใต้ 
Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna 
(CCSBT)
ในปี 2554 CCSBT ได้ร้์บร์องแผนการ์จ้ัดการ์ปร์ะมง (Management Plan, MP) เพืื่�อการ์จ้ัดการ์ปลาท่น่าคร่์บนำ�าเงินตอนใต้ (Southern 
Bluefin Tuna) เป็นส้ตว์้นำ�าท่�พื่บในน่านนำ�าข้ั้ามซ่ึ่กโลกใต้2 ปลาท่น่าสายุพ้ื่นธ์น่�เป็นปลาท่น่าท่�ม่การ์ลดลงขั้องปร์ะช่ากร์มากท่�สุด โดยุถ่ึกนำาขึั้�นบ้ญช่่ 

โดยุองค์กร์ร์ะหว่้างปร์ะเทศเพืื่�อการ์อนุร้์กษ์ธร์ร์มช่าติ (International Union for Conservation of Nature, IUCN) ว่้าเป็นส้ตว์้นำ�าท่�ม่ 

คว้ามเส่�ยุงท่�จัะส่ญพ้ื่นธ์ุ CCSBT ได้เริ์�มพ้ื่ฒนาข้ั้�นตอนการ์จ้ัดการ์ปร์ะมงขึั้�นในปี 2545 หล้งจัากท่�การ์จ้ัดการ์แบบด้�งเดิมโดยุคว้ามพื่ยุายุามท่�จัะฟ้ื้�นฟ่ื้ 

การ์ลดลงขั้องปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ปลาท่น่าน้�นล้มเหลว้ ในเว้ลาน้�นน้กวิ้ทยุาศาสตร์์คาดการ์ณ์ีว่้าปลาท่น่าสายุพ้ื่นธ์ุน่�จัะต้องใช้่เว้ลานานกว่้าทศว้ร์ร์ษในการ์ 

ฟ้ื้�นฟ่ื้แม้ว่้าจัะม่การ์ห้ามการ์จ้ับแล้ว้ก็ตามยุุทธศาสตร์์น่�ใช้่เว้ลา 9 ปี ในการ์พ้ื่ฒนา ผ้่ท่�เก่�ยุว้ข้ั้องต้องเริ์�มต้นใหม่หล้งจัากท่�ผ่านไปได้เพ่ื่ยุงครึ์�งทาง 

หล้งจัากค้นพื่บว่้าร์ายุงานผลการ์จ้ับส้ตว์้นำ�าน้�นตำ�ากว่้าคว้ามเป็นจัริ์ง ผ้่จ้ัดการ์การ์ปร์ะมงและน้กวิ้ทยุาศาสตร์์จ้ัดการ์งานต่างๆ มากมายุภายุในเว้ลา 

ไม่ถึึง 5 ปี เพืื่�อพ้ื่ฒนา MSE เต็มร่์ปแบบ และม่การ์เจัร์จัาต่อร์องเพืื่�อดำาเนินการ์ตามแผนการ์จ้ัดการ์ปร์ะมง

ทุกคนเห็นพ้ื่องก้นว่้าว้้ตถุึปร์ะสงค์ขั้อง MP ท่�จัะฟ้ื้�นฟ่ื้มว้ลช่่ว้ภาพื่ขั้องปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ส้ตว์้นำ�าท่�ว้างไข่ั้ (Spawning Stock Biomass, SSB) 
คิดเป็น 20% ขั้องร์ะด้บท่�ยุ้งไม่ม่การ์จ้ับส้ตว์้นำ�า (20% SSB0) โดยุต้�งเป้าหมายุไว้้ในปี 2578 นอกจัากน่� MP ยุ้งได้กำาหนดโคว้ตาการ์จ้ับส้ตว์้นำ�า 

เพืื่�อให้แน่ใจัว่้าม่โอกาสปร์ะสบคว้ามสำาเร็์จัถึึง 70% ท่�สำาค้ญคือเมื�อม่การ์ฟ้ื้�นฟ่ื้ปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ใหม่จันถึึงร์ะด้บช้่�ว้คร์าว้ท่� 20%SSB0 โดยุให้ร์ะด้บน่� 

เป็นจุัดอ้างอิงจัำาก้ด (Limit Reference Point, LRP) สิ�งน่�ช่่ว้ยุกร์ะตุ้นการ์ยุอมร้์บเป้าหมายุอ้างอิงในร์ะยุะยุาว้ (Target Reference Point, 
TRP) ท่�ต้�งไว้้ท่� SSBMSY ซึึ่�งเป็นมว้ลช่่ว้ภาพื่ขั้องปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ส้ตว์้นำ�าท่�ว้างไข่ั้ท่�จัะสร้์างผลผลิตท่�ยุ้�งยุืนส่งสุด (Maximum Sustainable 
Yield) ณี ปัจัจุับ้นได้ปร์ะเมินไว้้ท่� 24%SSB0 ซึึ่�งแสดงให้เห็นว่้ายุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงสามาร์ถึออกแบบและใช้่เพืื่�อฟ้ื้�นฟ่ื้ปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ขึั้�นใหม่ 
และยุ้งสามาร์ถึปร้์บแก้ได้ในภายุหล้งเพืื่�อร้์กษาปร์ะช่ากร์ให้อยุ่่ในร์ะด้บเป้าหมายุได้

MP สำาหร้์บปลาท่น่าคร่์บนำ�าเงินตอนใต้ม่ HCR เชิ่งปร์ะจ้ักษ์ (empirical HCR) โคว้ตาถ่ึกต้�งค่าไว้้ท่�ร์ะยุะเว้ลา 3 ปี โดยุอ้างอิงจัากข้ั้อม่ล 2 แหล่ง 
คือการ์สำาร์ว้จัส้ตว์้นำ�าว้้ยุอ่อนทางอากาศ และปริ์มาณีการ์จ้ับส้ตว์้นำ�าต่อหน่ว้ยุลงแร์งปร์ะมง (CPUE) ขั้องเครื์�องมือปร์ะมงเบ็ดร์าว้ ยุุทธศาสตร์์การ์ 

ทำาปร์ะมงยุง้จัำาก้ดโคว้ตาอยุ่่ร์ะหว่้าง 100 ถึึง 3,000 ต้น ซึึ่�งเท่ยุบเท่าก้บการ์เปล่�ยุนแปลงส่งสุด 20% ขั้องทุกปี

เนื�องจัากผ้่จ้ัดการ์การ์ปร์ะมงเห็นด้ว้ยุก้บยุุทธศาสตร์์ท่�จ้ัดทำาขึั้�นในปี 2554 ซึึ่�งม่การ์เพิื่�มโคว้ตาขึั้�นทุกปี และมว้ลช่่ว้ภาพื่ขั้องปลาท่�ม่อายุุ 10 ปีขึั้�นไป 

ม่ปริ์มาณีเพิื่�มขึั้�นจัาก 5% ไปส่่ 9% ขั้องร์ะด้บปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ส้ตว์้นำ�าท่�ยุ้งไม่ม่การ์จ้ับ ซึึ่�งแสดงให้เห็นถึึงคว้ามสำาเร็์จัขั้องแนว้ทางการ์จ้ัดการ์แบบใหม่น่�
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องค์กรการทำาประมงแห่่งแอตแลนติกตะวันัตกเฉีียงเห่นอ่ Northwest 
Atlantic Fisheries Organization (NAFO)
NAFO เป็นหน่ว้ยุงานร์ะหว่้างร้์ฐบาลม่หน้าท่�บริ์หาร์จ้ัดการ์ทร้์พื่ยุากร์ส้ตว์้นำ�าในมหาสมุทร์แอตแลนติกตะว้้นตกเฉ่ียุงเหนือ ได้ม่การ์จ้ัดต้�งคณีะทำางาน 

ปร์ะมงร่์ว้มขึั้�นในปี 2556 เป็นคณะทำำ�ง�นกรรมก�รด้้�นวิิช�ก�ร เร่�องกลยุทุำธ์์ก�รจััด้ก�รต�มควิ�มเส่ี่�ยุง3 คณีะทำางานกลุ่มน่�เป็นผ้่ให้แนว้ทางในการ์ 

จ้ัดทำาพ้ื่ฒนายุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงสำาหร้์บปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ในพืื่�นท่�ร้์บผิดช่อบขั้อง NAFO ว้้ตถุึปร์ะสงค์ขั้องการ์จ้ัดการ์ฯ และการ์เก็บข้ั้อม่ลสถิึติท่�ม่ 

ปร์ะสิทธิภาพื่ตามแนว้ทางเชิ่งป้องก้น4  ทำาให้ NAFO สามาร์ถึจ้ัดทำายุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงท่�ใข้ั้ก้บปลาฮาลิบ้ตกร่์นแลนด์และปลาคอดแอตแลนติก

 • ปลาฮาลิบัตกรีนแลนด์ พื้นที ่2 เส้นแบ่งเขต 3KLMNO นอกชายฝั่งนิวฟาวด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา: 
หล้งจัากใช่้เว้ลาในการ์พื่้ฒนาสองป ีNAFO ก็ได้แผนการ์จั้ดการ์ไปใช่้ก้บปร์ิมาณีทร์้พื่ยุากร์ปลาฮาลิบ้ตกร์่นแลนด์ในป ี2553 โดยุม่ว้้ตถึุปร์ะสงค ์
เพืื่�อร้์กษาร์ะด้บมว้ลช่่ว้ภาพื่ขั้องส้ตว์้นำ�าท่�ม่อายุุ 5 ปี ขึั้�นไปไว้้ท่� 140,000 ต้น ซึึ่�งถืึอว่้าเป็นร์ะด้บท่�จัะช่่ว้ยุให้ได้ผลผลิตท่�ม้�นคงในร์ะยุะยุาว้ จัากน้�น 
เป็นต้นมา HCR ได้เป็นท่�ยุอมร้์บในการ์กำาหนดปริ์มาณีจ้ับส้ตว์้นำ�าท้�งหมดท่�อนุญาต (Total Allowable Catch, TAC) ซึึ่�งกำาหนดโดยุใช้่ส่ตร์ 
คำานว้ณีจัากการ์สำาร์ว้จัวิ้จ้ัยุ 3 คร้์�ง นอกจัากน่�ยุ้งจัำาก้ดการ์ปร้์บโคว้ตาปร์ะจัำาปี ซึึ่�งสามาร์ถึเพิื่�มหรื์อลดลงแต่ได้ไม่เกิน 5% องค์กร์น่�ยุ้งได้จ้ัดต้�งพิื่ธ่สาร์ 
สำาหร้์บสถึานการ์ณ์ีพิื่เศษท่�ให้ม่กร์ะบว้นการ์ทางเลือกสำาหร้์บกำาหนดค่า TAC หากคว้ามเปล่�ยุนแปลงอยุ่่นอกช่่ว้งคว้ามเป็นไปได้ท่�ทดสอบโดยุ MSE 
ม่การ์ทบทว้นการ์ใช้่งานทุกค่าท่�กำาหนดน่�ทุกปีต้�งแต่ปี 2011 จัากการ์ร์ว้บร์ว้มผลการ์สำาร์ว้จั 2 คร้์�ง NAFO ได้ทบทว้นยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงใหม่ 
ในปี 2556 และได้ดำาเนินต่อไปจันถึึงปี 2560 เมื�อม่การ์ทบทว้นคร้์�งต่อไป

 • ปลาคอดแอตแลนติกที่อยู่ในพื้นที ่3NO ของกรีนแบงก์ อยู่ตอนใต้นอกฝั่งของนิวฟาวด์แลนด์ ประเทศแคนาดา: ม่การ์ใช่ ้HCR สำาหร์้บ 
ปลาคอดท่�จ้ับในน่านนำ�า 3NO มาต้�งแต่ปี 2550 และการ์จ้ับปลาได้ถ่ึกร์ะง้บมาต้�งแต่ปี 2537 เพืื่�อเป็นการ์ฟ้ื้�นฟ่ื้ปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ขึั้�นใหม่ 
ได้ม่การ์ต้�งค่า LRP สำาหร้์บมว้ลช่่ว้ภาพื่สำาหร้์บปลาในช่่ว้งต้ว้เต็มว้้ยุ (BLIM = 60,000 mt) และการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมง (FLIM = 0.3) 
เนื�องจัากปลาคอดแอตแลนติกเป็นปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ท่�สามาร์ถึฟ้ื้�นต้ว้ได้ ข้ั้อบ้งค้บน่�จึังกำาหนดไว้้เป็นว้้ตถุึปร์ะสงค์แบบช้่�ว้คร์าว้ (เพืื่�อฟ้ื้�นฟ่ื้ SSB 
ให้อยุ่่เหนือกว่้าร์ะด้บ BLIM) โดยุม่ว้้ตถุึปร์ะสงค์ร์ะยุะยุาว้5  (เพืื่�อร้์กษาปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ไว้้ท่�หรื์อใกล้ก้บค่า BMSY) TRPs ช้่�ว้คร์าว้ได้กำาหนดค่า 
SSB ไว้้ท่� 185,000 ต้น (BTARGET) และม่อ้ตร์าการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมง F0.1 (0.19) นอกจัากน่�จุัดอ้างอิงปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ข้ั้�นกลางได้ถ่ึก 
กำาหนดไว้้เป็นจัำานว้น 2 เท่าขั้อง BLIM (BISR = 120,000 ต้น) ซึึ่�งจัะให้ม่พืื่�นท่�ก้นช่นหรื์อพืื่�นท่�เพืื่�อคว้ามปลอดภ้ยุในช่่ว้งฟ้ื้�นฟ่ื้ทร้์พื่ยุากร์ HCR 
กำาหนด TAC ไว้้ท่� 3 ปี และห้ามทำาการ์ปร์ะมงจันกว่้าจัะม่คว้ามน่าจัะเป็น “ตำ�ามาก” ซึึ่�งถ่ึกกำาหนดไว้้น้อยุกว่้า 10% ในร์ะด้บท่�ตำ�ากว่้า BLIM 
เมื�อเปิดให้ม่การ์ทำาปร์ะมงได้อ่กคร้์�ง ข่ั้ดจัำาก้ดขั้องการ์จ้ับส้ตว์้นำ�าส่งผลให้ม่การ์เติบโตขั้อง SSB อยุ่างต่อเนื�อง หรื์อม่ค่าคว้ามน่าจัะเป็นท่�ตำ�า 
(20% หรื์อน้อยุกว่้า) ขั้อง SSB ท่�จัะลดลงตำ�ากว่้าจุัด BLIM ใน 3 ปีถ้ึดไป และค่า F น้อยุกว่้า F0.1 จัะเห็นได้ว่้า HCR ต้องการ์การ์ตอบสนอง 
ท่�แตกต่างก้นเล็กน้อยุเท่าน้�น ขึั้�นอยุ่่ก้บว่้าสถึานะขั้องปร์ะช่ากร์น้�นอยุ่่ในร์ะด้บส่งกว่้าหรื์อตำ�ากว่้า BISR  และ BTARGET ค่าขั้อง HCR ท่�ใช้่อยุ่่ใน 
ปัจัจุับ้นยุ้งไม่ได้ถ่ึกปร์ะเมินโดยุใช้่ MSE แต่ม่การ์ว้างแผนท่�จัะวิ้เคร์าะห์ข้ั้อบ้งค้บท่�เป็นทางเลือก เนื�องจัากว่้ามว้ลช่่ว้ภาพื่ขั้ยุ้บเข้ั้าใกล้จุัด BLIM 
สำาหร้์บปลาคอดแอตแลนติก พื่บว่้ามว้ลช่่ว้ภาพื่ขั้องส้ตว์้นำ�าช่่ว้งเต็มว้้ยุเพิื่�มขึั้�นอยุ่างมากต้�งแต่ปี 2553 แต่ยุ้งคงอยุ่่ท่�เพ่ื่ยุง 64% ขั้อง LRP6 
ด้งน้�นการ์ทำาปร์ะมงยุง้คงถ่ึกห้ามอยุ่่และม่การ์คว้บคุมการ์จ้ับส้ตว์้นำ�าพื่ลอยุจ้ับได้

การทำาประมงในน่านนำ�าแอฟรกิาใต้   
แอฟื้ริ์กาใต้ม่การ์ใช้่แผนการ์จ้ัดการ์ (MPs) ในการ์ปร์ะมงท้องถิึ�นหลายุพืื่�นท่� ซึึ่�งถืึอเป็นพืื่�นท่�บุกเบิกในการ์ใช้่ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมง ต้ว้อยุ่างเช่่น 

 • ปลาเฮค: การ์ทำาปร์ะมงอว้นลากปลาเฮคเป็นสิ�งสำาค้ญท่�สุดขั้องปร์ะเทศ และเป็นหนึ�งเด่ยุว้ในโลกท่�ม่การ์ใช่้แผนการ์จั้ดการ์ ยุุทธศาสตร์์การ์ทำา 
ปร์ะมงสำาหร้์บปลาเฮคได้ร้์บการ์แก้ไขั้หลายุคร้์�งต้�งแต่เริ์�มใช้่ในปี 2533 ในรุ่์นปัจัจุับ้นเป็นยุุทธศาสตร์์แบบเชิ่งปร์ะจ้ักษ์และคร์อบคลุมท้�งการ์ทำา 
ปร์ะมงท้�งในเขั้ตนำ�าตื�นและในทะเลลึก ค่าขั้อง TAC ขึั้�นอยุ่่ก้บการ์ปร์ะเมิน CPUE ท่�ได้จัากการ์สำาร์ว้จัในงานวิ้จ้ัยุ7 การ์เพิื่�มขึั้�นถ่ึกจัำาก้ดไว้้ท่� 10% 
ต่อปีโดยุม่ข้ั้อจัำาก้ดท่� TAC ไม่เกิน 150,000 ต้น การ์ลดปริ์มาณีการ์จ้ับท่�อนุญาตน้�นถ่ึกจัำาก้ดอยุ่่ท่� 5% ต่อปี เว้้นแต่ว่้าด้ช่น่มว้ลช่่ว้ภาพื่ขั้อง 
สายุพ้ื่นธ์ุจัะตำ�าเกินไป ท้�งน่� HCR ได้ถ่ึกออกแบบมาเพืื่�อให้ม่ค่าม้ธยุฐานขั้องการ์จ้ับส้ตว์้นำ�าคงไว้้ท่�ร์ะด้บ 135,000 ต้นต่อปีไปจันถึึงปี 2567 เพืื่�อ 
ม้�นใจัได้ว่้ามว้ลช่่ว้ภาพื่ขั้องปลานำ�าลึกท่�พื่ร้์อมสืบพ้ื่นธ์ุว้างไข่ั้จัะอยุ่่ในร์ะด้บท่�ไม่ตำ�ากว่้า SSBMSY SSBMSY ค่า LRP สำาหร้์บการ์ทำาปร์ะมงปลาเฮค 
ทะเลลึกถ่ึกต้�งไว้้ท่�ค่าม้ธยุะฐานท่�ร์ะด้บมว้ลช่่ว้ภาพื่เท่าก้บ 2007 แผนการ์จ้ัดการ์สำาหร้์บการ์ทำาปร์ะมงปลาเฮคจัะม่การ์ทบทว้นทุก 4 ปี เพืื่�อให้ม้�นใจั 
ว่้าได้ดำาเนินการ์ตามแผนท่�ว้างไว้้ ว้้นน่�ปริ์มาณีการ์จ้ับส้ตว์้นำ�าต่อหน่ว้ยุลงแร์งปร์ะมง (Catch Per Unit Effort) ขั้องแอฟื้ริ์กาใต้กำาล้งเพิื่�มขึั้�น 
อยุ่างต่อเนื�องน้บต้�งแต่เริ์�มดำาเนินการ์ตามยุุทธศาสตร์์ น้กวิ้ช่าการ์ได้ปร์ะเมินไว้้ว่้าปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ส้ตว์้นำ�าท้�งสองสายุพ้ื่นธ์ุน่�ได้ร้์บการ์ฟ้ื้�นฟ่ื้ขึั้�นอยุ่าง 
สมบ่ร์ณ์ีแล้ว้โดยุม่ร์ะด้บ SSB ท่�มากกว่้า SSBMSY การ์ปร์ะมงอว้นลากปลาเฮคถืึอว่้าเป็นเครื์�องมือจ้ับส้ตว์้นำ�าเพ่ื่ยุงปร์ะเภทเด่ยุว้ขั้องแอฟื้ริ์กาท่�ได้ร้์บ 
การ์ร้์บร์องโดยุสถึาบ้น MSC ว่้าเป็นการ์ทำาปร์ะมงอยุ่างยุ้�งยุืน
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 • ปลาซาร์ดีนและปลากะตัก:8 แอฟื้ร์ิกาใต้ดำาเนินแผนการ์จั้ดการ์สำาหร์้บปลาซึ่าร์์ด่นและปลากะต้กในป ี1994 โดยุม่การ์ปร์้บแก้ไปหลายุคร์้�ง 
ข้ั้�นตอนการ์ปร้์บแก้ด้งกล่าว้ปร์ะกอบด้ว้ยุการ์ใช้่กฎคว้บคุมการ์ปร์ะมงเชิ่งปร์ะจ้ักษ์ (empirical HCRs) และใช้่ข้ั้อม่ลจัากการ์สำาร์ว้จัมว้ลช่่ว้ภาพื่ 
ขั้องส้ตว์้นำ�าโตเต็มว้้ยุและการ์เกิดขึั้�นทดแทนขั้องส้ตว์้นำ�าว้้ยุอ่อนเพืื่�อกำาหนดร์ะด้บปริ์มาณีส้ตว์้นำ�าท่�อนุญาตให้ทำาการ์ปร์ะมงท้�งหมด 
(Total Allowable Catch, TAC) HCR น่�จัะช่่ว้ยุร้์กษาร์ะด้บอ้ตร์าการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมงให้คงท่� แต่ม่การ์ปร้์บแผนและนำาไป 
การ์ดำาเนินการ์หากผลการ์สำาร์ว้จัพื่บว่้ามว้ลช่่ว้ภาพื่ท่�ปร์ะเมินการ์จัากสำาร์ว้จัอยุ่่ในร์ะด้บส่งหรื์อตำ�ากว่้า HCR ม่ข้ั้อจัำาก้ดเก่�ยุว้ก้บร์ะด้บส่งสุด 
และตำ�าสุดขั้อง TAC ร์ว้มถึึงข้ั้อจัำาก้ดสำาหร้์บร์ะด้บส่งสุดหรื์อตำ�าสุดต่อปี (15 หรื์อ 25% ขึั้�นอยุ่่ก้บสถึานะขั้องปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์) คว้ามน่าจัะเป็น 
ขั้องปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ท่�ลดลงตำ�ากว่้าร์ะด้บมว้ลช่่ว้ภาพื่ในอด่ตจัะต้องน้อยุกว่้า 10% หรื์อน้อยุกว่้า 30% ขึั้�นอยุ่่ก้บร์ะด้บมาตร์ฐาน HCR 
กำาหนดว่้าคว้ร์ห้ามทำาการ์ปร์ะมงหากม่มว้ลช่่ว้ภาพื่ท่�ปร์ะเมินโดยุการ์สำาร์ว้จัตำ�ากว่้า 25% จัากร์ะด้บในสถึานการ์ณ์ีพิื่เศษ ซึึ่�งเป็นร์ะด้บท่�คว้ร์ 
หล่กเล่�ยุง ท่�น่าสนใจัอ่กก็คือ HCR ยุ้งช่่ว้ยุจ้ัดทำาปริ์มาณีจ้ับส้ตว์้นำ�าพื่ลอยุจ้ับได้ท่�อนุญาต (Total Allowable Bycatch, TAB)

Getty Images

ซ้าย: การ์ทำาปร์ะมงอว้นลากปลาเฮค (Merluccius paradoxus และ Merluccius capensis) บริ์เว้ณีช่ายุฝั้�งขั้องแอฟื้ริ์กาใต้ ขวาบน: ปลาฉีลามส่นำ�าเงิน (Prionace glauca) 
และปลากะต้กแอฟื้ริ์กาใต้ (Engraulis capensis) baitball ขวาล่าง: ปลาคอดแอตแลนติก (Gadus morhua)

Joachim S. MuellerOceanwide Images

Alessandro De Maddalena/Shutterstock
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การทำาประมงในน่านนำ�านวิัซีแีลนด์  
นิว้ซ่ึ่แลนด์เริ์�มใช้่ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงสำาหร้์บการ์ทำาปร์ะมงกุ้งม้งกร์ในปี 19979 หล้งจัากผ่านช่่ว้งท่�เฟ้ื้�องฟ่ื้และล่มสลายุขั้องการ์ใช้่วิ้ธ่การ์จ้ัดการ์ 

แบบเดิม ๆ ปร์ะเทศนิว้ซ่ึ่แลนด์จึังได้ต้ดสินใจัลองใช้่ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงเพืื่�อฟ้ื้�นฟ่ื้ปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ขึั้�นมาใหม่ โดยุม่คว้ามเป็นไปได้ส่งท่�จัะทำาให้ 

ปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์อยุ่่เหนือร์ะด้บอ้างอิง จัากแหล่งการ์ทำาปร์ะมงกุ้งม้งกร์จัำานว้น 10 แห่งในนิว้ซ่ึ่แลนด์ ม่อยุ่ ่5 แห่งท่�ได้ดำาเนินการ์จ้ัดการ์โดยุใช้่ 

ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมง โดยุม่การ์ทบทว้นทุกๆ 5 ปี และม่การ์ปร้์บแก้ตามคว้ามจัำาเป็น

นิว้ซ่ึ่แลนด์จ้ัดการ์ปร์ะมงในน่านนำ�าขั้องตนโดยุใช้่มาตร์ฐาน10 ขั้องยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงในปี 2551 เอกสาร์ด้งกล่าว้ร์ะบุว่้ายุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมง 

ได้ถ่ึกออกแบบมาเพืื่�อให้ม้�นใจัว่้าจัะบร์ร์ลุว้้ตถุึปร์ะสงค์ด้งต่อไปน่�:

 • บร์ร์ลุเป้าหมายุท่�ร์ะด้บ MSY หร์ือในร์ะด้บท่�ด่กว้่า โดยุม่โอกาสท่�เป็นไปได้อยุ่างน้อยุ 50%

 • จัำาก้ดคว้ามเส่�ยุงขั้้�นตำ�าขั้องการ์ละเมิดขั้่ดจัำาก้ดไว้้ท่�ไม่เกิน 10% หากเกินร์ะด้บขั้่ดจัำาก้ดขั้้�นตำ�า จัะต้องดำาเนินการ์ตามแผนฟื้้�นฟื้่ปร์ิมาณีทร์้พื่ยุากร์ส้ตว้์นำ�า 
แม้ว่้าจัะไม่ม่การ์ร์ะบุข่ั้ดจัำาก้ดข้ั้�นตำ�า แต่โดยุท้�ว้ไปจัะใช้่ค่ามว้ลช่่ว้ภาพื่ ณี ร์ะด้บท่�ยุ้งไม่ม่การ์จ้ับส้ตว์้นำ�าท่� 20% B0

 • จัำาก้ดคว้ามเส่�ยุงขั้้�นส่งขั้องการ์ละเมิดขั้่ดจัำาก้ดไว้้ท่�ไม่เกิน 2% หากเกินร์ะด้บขั้่ดจัำาก้ดน่�ต้องห้ามทำาการ์ปร์ะมง ร์ะด้บขั้องขั้่ดจัำาก้ดขั้้�นส่งน่�เร์ิ�มต้น 
ท่� 25% BMSY หรื์อ 10% B0 แล้ว้แต่ค่าใดจัะส่งกว่้า

หล้งจัากท่�นำาไปใช้่จ้ัดการ์ปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ขั้องกุ้งม้งกร์โดยุม่เป้าหมายุท่� BMSY หรื์อเท่าก้บร์ะด้บปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ท่�เคยุม่ในอด่ต เมื�อปริ์มาณี 

ทร้์พื่ยุากร์ม่ “ผลผลิตท่�ด่และม่คว้ามปลอดภ้ยุท่�พิื่ส่จัน์ได้” (BREF) BREF อยุ่่ท่�ร์ะด้บ หรื์อส่งกว่้าBMSY เสมอ ส่ว้นข่ั้ดจัำาก้ดเริ์�มต้นจัะถ่ึกกำาหนดไว้้ 

ท่� 20%ขั้อง SSB หรื์อ 50% ขั้อง BREF แล้ว้แต่จัำานว้นใดจัะส่งกว่้า ในขั้ณีะท่�ข่ั้ดจัำาก้ดข้ั้�นส่งถ่ึกกำาหนดไว้้ท่� 10% ขั้อง SSB หรื์อ 25 %ขั้อง BREF 
แล้ว้แต่จัำานว้นใดจัะส่งกว่้า ร์ว้มถึึงค่าต้ว้แทนขั้อง BREF ถืึอว่้าเป็นวิ้ธ่ท่�นำาไปใช้่ได้ด่ เพื่ร์าะสามาร์ถึกำาหนดร์ะด้บข่ั้ดจัำาก้ดเพืื่�อว้้ตถุึปร์ะสงค์ขั้องการ์อนุร้์กษ์ 

ท่�มากกว่้าค่าเริ์�มต้น

แผนการ์จ้ัดการ์ปร์ะมงกุ้งม้งกร์สำาหร้์บแต่ละแหล่งปร์ะมงท้�ง 5 ได้สะท้อนสถึานการ์ณ์ีท่�ม่คว้ามเป็นเอกล้กษณ์ีขั้องตนเอง ม่การ์ต้�งโคว้ตาสำาหร้์บปร์ะมง 

เชิ่งพื่าณิีช่ยุ์เป็นร์ายุปีตามปริ์มาณีการ์จ้ับส้ตว์้นำ�าต่อหน่ว้ยุลงแร์งปร์ะมง (CPUE) แม้ว่้า HCR ขั้องแต่ละแหล่งนำ�าจัะแตกต่างก้นเล็กน้อยุ (ด่ร่์ปท่� 2) 

รูปท่ี 2

กฎควบคมุการประมงสำาหรบัการทำาประมงกุ้งมงักรในนิวซแีลนด์
ต้ว้อยุ่าง ข้ั้อกำาหนดเชิ่งปร์ะจ้ักษ์โดยุใช้่พืื่�นฐานขั้องปริ์มาณีการ์จ้ับส้ตว์้นำ�าต่อหน่ว้ยุลงแร์งปร์ะมง

หมายุเหตุ: เส้นกร์าฟื้แสดงกฎคว้บคุมการ์ปร์ะมงขั้องแต่ละแหล่งนำ�าแทนท่�ปริ์มาณีส้ตว์้นำ�าแต่ละช่นิดท่�อนุญาตให้ม่การ์จ้ับ

© 2559 The Pew Charitable Trusts
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พื้นที ่3 พื้นที่ 4 พื้นที่ 7

ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงใช้่ได้ผลด่ก้บปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์กุ้งม้งกร์ในนิว้ซ่ึ่แลนด์ ม่เพ่ื่ยุงแหล่งปร์ะมงพืื่�นท่�เด่ยุว้จัาก 10 พืื่�นท่�ท่�ม่ร์ะด้บตำ�ากว่้าร์ะด้บเป้าหมายุ 
ปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ขั้องกุ้งม้งกร์ในแหล่งอื�นท้�งหมดยุ้งอยุ่่เหนือท้�งข่ั้ดจัำาก้ดข้ั้�นตำ�าและข้ั้�นส่ง สำาหร้์บการ์ปร์ะมงปร์ะเภทอื�นๆ ขั้องปร์ะเทศก็สามาร์ถึทำาได้ด่ 

ภายุใต้มาตร์ฐานขั้องยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมง: 72.5% ขั้องปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์อยุ่่ร์ะด้บเหนือเป้าหมายุการ์จ้ัดการ์ และ 82.8% อยุ่่เหนือข่ั้ดจัำาก้ดข้ั้�นตำ�า 
และ 94% อยุ่่เหนือข่ั้ดจัำาก้ดข้ั้�นส่ง11
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การทำาประมงในน่านนำ�าออสเตรเลยี 
ออสเตร์เล่ยุใช้่นโยุบายุยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงเพืื่�อการ์จ้ัดการ์ปร์ะมงในปร์ะเทศในปี พื่.ศ. 255012 นโยุบายุน่�ม่จุัดมุ่งหมายุเพืื่�อ “ร้์กษาปริ์มาณี 

ทร้์พื่ยุากร์เชิ่งพื่าณิีช่ยุ์ให้อยุ่่ในร์ะด้บท่�ยุ้�งยุืนขั้องร์ะบบนิเว้ศวิ้ทยุาและในบริ์บทขั้องการ์ให้ผลปร์ะโยุช่น์ทางเศร์ษฐกิจัส่งสุดกล้บส่่ชุ่มช่นช่าว้ออสเตร์เล่ยุ” 
โดยุม่ว้้ตถุึปร์ะสงค์เพืื่�อ

 • ร์้กษาร์ะด้บปร์ิมาณีทร์้พื่ยุากร์ส้ตว้์นำ�าไว้้ท่�ร์ะด้บค่าเฉีล่�ยุขั้องมว้ลช่่ว้ภาพื่เป้าหมายุ (BTARG) ท่�เท่าก้บขั้นาดขั้องปร์ิมาณีทร์้พื่ยุากร์ท่�ต้องการ์เพื่ื�อผล 
ตอบแทนทางเศร์ษฐกิจัส่งสุด (BMEY) โดยุม่ BMEY อยุ่่ท่� 1.2 BMSY โดยุปร์ะมาณี (หรื์อ 48% B0 เป็นค่าต้ว้แทน)

 • ตร์ว้จัสอบให้แน่ใจัว้่าปร์ิมาณีทร์้พื่ยุากร์ส้ตว้์นำ�าม่สถึานะอยุ่่ในร์ะด้บส่งกว้่าร์ะด้บมว้ลช่่ว้ภาพื่ เพื่ื�อหล่กเล่�ยุงคว้ามเส่�ยุงท่�ส่งเกินไปซึ่ึ�งอาจัส่งผลกร์ะทบ 
ต่อปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ส้ตว์้นำ�า (เช่่น BLIM หรื์อท่�ค่าต้ว้แทน) ซึึ่�ง BLIM อยุ่่ท่� 0.5BMSY (หรื์อ 20% B0 เป็นค่าต้ว้แทน) หรื์อส่งกว่้า

 • ตร์ว้จัสอบให้แน่ใจัว้่าปร์ิมาณีทร์้พื่ยุากร์อยุ่่เหนือร์ะด้บ BLIM อยุ่างน้อยุ 90 เปอร์์เซึ่็นต์ขั้องเว้ลาน้�นสำาหร์้บปร์ิมาณีทร์้พื่ยุากร์ท่�อยุ่่ส่งกว้่าร์ะด้บ BTARG 
ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงตามปร์ิมาณีทร์้พื่ยุากร์จัะกำาหนดอ้ตร์าการ์จั้บ

สำาหร้์บปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ท่�อยุ่่ส่งกว่้าร์ะด้บ BTARG ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงตามปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์จัะกำาหนดอ้ตร์าการ์จ้ับส้ตว์้นำ�าท่� “ลดลง” ให้อยุ่่ใน 

ร์ะด้บเป้าหมายุ สำาหร้์บปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ท่�ม่สถึานะอยุ่่ร์ะหว่้าง BTARG และ BLIM ให้ผ้่จ้ัดการ์การ์ปร์ะมง น้กวิ้ช่าการ์และผ้่ม่ส่ว้นได้เส่ยุจ้ัดทำายุุทธศาสตร์์ 

เพืื่�อฟ้ื้�นฟ่ื้ปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ส้ตว์้นำ�าให้เป็น BMSY และให้เป็น BTARG หากปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ส้ตว์้นำ�าลดลงตำ�ากว่้า BLIM ม่จัำาเป็นต้องม่แผนการ์ฟ้ื้�นฟ่ื้ 

ทร้์พื่ยุากร์ส้ตว์้นำ�า หรื์อดำาเนินการ์จ้ัดการ์แบบเข้ั้มข้ั้นมากขึั้�น เช่่น การ์หยุุดทำาปร์ะมง ม่ต้ว้อยุ่างขั้องยุุทธศาสตร์์การ์จ้ับกุ้งกุลาดำา13 หรื์อกำาหนดข่ั้ดจัำาก้ด 

การ์จ้ับส้ตว์้นำ�าให้อยุ่่ในร์ะด้บท่�ม่เป้าหมายุเพืื่�อให้เกิดการ์ฟ้ื้�นฟ่ื้ขั้องปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ส้ตว์้นำ�า โดยุกำาหนดเป้าหมายุเป็นจัำานว้นปีท่�แน่นอน หากปริ์มาณี 

ทร้์พื่ยุากร์อยุ่่ในร์ะด้บตำ�ากว่้า BLIM สามาร์ถึร์ะบุว่้าสถึานะว่้าให้ “ขึั้�นอยุ่่ก้บการ์อนุร้์กษ์” ซึึ่�งม่แผนการ์ฟ้ื้�นฟ่ื้ปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ส้ตว์้นำ�าเป็นท่�ยุอมร้์บ 

โดยุท้�ว้ก้นขั้องหน่ว้ยุงานด้านการ์จ้ัดการ์ปร์ะมงขั้องออสเตร์เล่ยุ และร้์ฐมนตร่์ว่้าการ์กร์ะทร์ว้งสิ�งแว้ดล้อม

จุัดอ้างอิงบนพืื่�นฐานขั้องการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมงก็ถ่ึกใช้่ในยุุทธศาสตร์์น่� ให้ FMSY เป็นค่าเริ์�มต้น F-based LRP (FLIM) แต่ FLIM ลดลงหากปริ์มาณี 

ทร้์พื่ยุากร์อยุ่่ตำ�ากว่้า BTARG ต้องเร่์งให้ม่การ์ฟ้ื้�นฟ่ื้ปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ส้ตว์้นำ�า FTARG ถ่ึกกำาหนดไว้้ท่�อ้ตร์าการ์ตายุจัากการ์ทำาปร์ะมงท่�ต้องร้์กษาปริ์มาณี 

ทร้์พื่ยุากร์ไว้้ท่�ร์ะด้บ BTARG

การ์ทบทว้นนโยุบายุยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงขั้องออสเตร์เล่ยุในปี 2556 ได้ข้ั้อสรุ์ปได้ว่้านโยุบายุด้งกล่าว้เป็น “คว้ามคิดริ์เริ์�มท่�ปร์ะสบคว้ามสำาเร็์จั 

อยุ่างมากท่�ได้ม่การ์ปร้์บปรุ์งการ์จ้ัดการ์ปร์ะมงขั้องเครื์อจ้ักร์ภพื่”14 โดยุปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ส้ตว์้นำ�าท่�ท่�เคยุม่การ์ทำาปร์ะมงเกินกำาล้งผลิตท้�งหมดในอด่ต 

ได้ร้์บการ์ฟ้ื้�นฟ่ื้และไม่ม่การ์ทำาปร์ะมงเกินกำาล้งผลิต 

กุ้งมัังกร (Jasus edwardsii), New Zealand.

Paul Kay/ Getty images
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การทำาประมงในน่านนำ�าแคนาดา
ในปี 2009 แคนาดาใช้่การ์จ้ัดการ์ปร์ะมงในน่านนำ�าโดยุใช้่กร์อบขั้องยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมง15 เป็นการ์จ้ัดการ์ปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์โดยุม่จุัดอ้างอิง 

ท่�เก่�ยุว้ข้ั้องก้บมว้ลช่่ว้ภาพื่ 2 จุัด คือ จุัดอ้างอิงปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์บน (Upper Stock Reference, USR) และจุัดอ้างอิงจัำาก้ด (Limit Reference 
Point) จุัดอ้างอิงน่�ใช้่แบ่งสถึานะขั้องปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ออกเป็น 3 ปร์ะเภท: อุดมสมบ่ร์ณ์ี (B> USR) ต้องเฝ้้าร์ะว้้ง (LRP <B <USR) และวิ้กฤติ 
(B <LRP) อ้ตร์าการ์จ้ับส้ตว์้นำ�าส่งสุดท่�กำาหนดไว้้ท่�น้อยุกว่้าหรื์อเท่าก้บ FMSY เมื�ออยุ่่ในโซึ่นอุดมสมบ่ร์ณ์ี อ้ตร์าการ์จ้ับส้ตว์้นำ�าลดลงเมื�อปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ 

อยุ่่ในโซึ่นต้องเฝ้้าร์ะว้้ง และปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์อาจัล่มสลายุหากอยุ่่ในโซึ่นวิ้กฤติ จุัด USR น่�ไม่จัำาเป็นต้องเป็น TRP แต่เป็นต้ว้ช่่�ว้้ดสถึานะปริ์มาณี 

ทร้์พื่ยุากร์ ค่าเริ์�มต้นสำาหร้์บ USR และ LRP ต้�งไว้้ท่� 0.8MSY และ 0.4MSY ตามลำาด้บ ต้ว้อยุ่างเช่่น

 • Western Component pollock แอตแลนติกเหนือ: ในป ี2554 แคนาดาใช่้ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงเพื่ื�อการ์จั้ดการ์ปลาพื่อลล็อค 
โดยุร์ว้มเอา MSE เต็มร่์ปแบบเข้ั้าในกร์ะบว้นการ์พ้ื่ฒนายุุทธศาสตร์์ซึึ่�งใช้่เว้ลาจ้ัดทำาเพ่ื่ยุงหนึ�งปี ภาคอุตสาหกร์ร์มและผ้่จ้ัดการ์การ์ปร์ะมงผิดหว้้ง 
มากเก่�ยุว้ก้บข้ั้อแนะนำาทางวิ้ทยุาศาสตร์์ท่�ได้จัากการ์ปร์ะเมินสถึานะปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ส้ตว์้นำ�าแบบวิ้ธ่ด้�งเดิม และม่คว้ามต้องการ์ท่�จัะให้ม่ผล 
การ์จ้ับส้ตว์้นำ�าคงท่� จึังได้หาตลาดร์องร้์บท่�ม่เสถ่ึยุร์ภาพื่มากขึั้�นเพืื่�อปร้์บปรุ์งการ์ว้างแผนธุร์กิจัท่�จัะส่งผลให้เกิดการ์พ้ื่ฒนาได้อยุ่างร์ว้ดเร็์ว้ 
ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงถ่ึกออกแบบมาเพืื่�อให้บร์ร์ลุว้้ตถุึปร์ะสงค์การ์จ้ัดการ์ในร์ะยุะกลาง 3 ปร์ะการ์16

 • ขั้นาดปร์ิมาณีทร์้พื่ยุากร์: การ์ปร์ะเมินขั้นาดปร์ิมาณีทร์้พื่ยุากร์ท่�สามาร์ถึใช่้ปร์ะโยุช่น์ได้ในป ี2564 คำานว้ณีจัากขั้นาดปร์ิมาณีทร์้พื่ยุากร์ 
ในปี 2543 ขั้นาดปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์เฉีล่�ยุในปี 2564 จัะต้องส่งกว่้าขั้นาดปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ในปี 2543 ร้์อยุละ 50 ในขั้ณีะท่�เปอร์์เซ็ึ่นไทล์ 
ท่� 25 ต้ว้ล่างต้องไม่น้อยุกว่้าขั้นาดปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ในปี 2543

 • การ์จั้บส้ตว้์นำ�า: ขั้่ดจัำาก้ดขั้องการ์จั้บส้ตว้์นำ�าต้องมากกว้่า 4,000 ต้น/ป ีน้บต้�งแต่ป ี2555 ถึึง 2559

 • ขั้้อบ้งค้บในการ์เปล่�ยุนแปลงการ์จั้บส้ตว้์นำ�าต่อป ีและปร์ิมาณีการ์จั้บส่งสุด: การ์จั้บส้ตว้์นำ�าสามาร์ถึเพื่ิ�มได้ส่งสุด 20% หร์ือ 500 ต้น 
แล้ว้แต่จัำานว้นใดจัะส่งกว่้า จัากปีหนึ�งไปยุ้งปีถ้ึดไป สามาร์ถึลด TAC ลงได้มากถึึง 20% จัากปีหนึ�งไปยุ้งปีถ้ึดไป 
ซึึ่�งการ์จ้ับปร์ะจัำาปีส่งสุดถ่ึกกำาหนดไว้้ท่� 20,000 ต้น

ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงปลาพื่อลล็อคใช้่ HCR เชิ่งปร์ะจ้ักษ์ โดยุม่โคว้ตาบนพืื่�นฐานขั้องผลการ์สำาร์ว้จัคว้ามอุดมสมบ่ร์ณ์ีขั้องปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ในช่่ว้ง 
3 ปีท่�ผ่านมา ผลสรุ์ปว่้ายุง้ไม่พื่บว่้าม่ “สถึานการ์ณ์ีพิื่เศษ” (ด่ร่์ปท่� 3)

ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงม่การ์ปร์ะเมินในทุก 5 ปี ม่การ์กำาหนดโคว้ตาลดลงในร์ะหว่้างปี 2559-2560 ในการ์ตอบสนองผลสำาร์ว้จัท่�พื่บว่้าม่ 

คว้ามอุดมสมบ่ร์ณ์ีลดลงในปีท่�ผ่านมา โดยุไม่ม่ข้ั้อโต้แยุ้งตามแผนการ์จ้ัดการ์ปร์ะมง

 • ปลาหิมัะบริติชโคลัมัเบีย: ในป ี2553 แคนาดายุอมร์้บแผนการ์จั้ดการ์สำาหร์้บการ์ทำาปร์ะมงปลาหิมะในน่านนำ�า โดยุให้ค่าเร์ิ�มต้นขั้อง TACs อยุ่่บน
พื่ื�นฐานขั้องแผนการ์จั้ดการ์จั้บส้ตว้์นำ�าสำาหร์้บการ์ทำาปร์ะมงในป ี2554-2555 ซึ่ึ�งแนว้ทางน่�ถึ่กออกแบบมาเพื่ื�อให้บร์ร์ลุว้้ตถึุปร์ะสงค์ด้งต่อไปน่�:

 • ร์้กษาสถึานะให้ร์ะด้บ SSB ให้อยุ่่ส่งกว้่า LRP ขั้อง 0.4MSY ใน 95% ขั้องปีท่�ม่การ์ว้้ดผลต่อเนื�องใน 2 ช่่ว้งอายุุขั้องปลาหิมะ (36 ป)ี

 • หากอยุ่่ในโซึ่นต้องเฝ้้าร์ะว้้ง (ได้แก ่0.4BMSY <B < 0.8-1.0BMSY) ให้ป้องก้นการ์ลดลงขั้องปร์ิมาณีทร์้พื่ยุากร์ไว้้สำาหร์้บ 10 ปีขั้้างหน้า 
โดยุกำาหนดไว้้ท่�ร์ะด้บตำ�าคือ 5% ขั้อง LRP แล้ว้ค่อยุเพิื่�มขึั้�นเป็นเส้นตร์งจันถึึงร์ะด้บกลาง ๆ ขั้อง TRP (50%)

 • ร์้กษาร์ะด้บมว้ลช่่ว้ภาพื่ขั้องปร์ะช่ากร์ท่�พื่ร์้อมสืบพื่้นธุ์ว้างไขั้่ไว้้ท่�ร์ะด้บส่งกว้่า BMSY หร์ือ 0.8BMSY เมื�อสถึานะปร์ะช่ากร์ฟื้้�นฟื้่ขั้ึ�นจัากร์ะด้บ 
จัากโซึ่นเฝ้้าร์ะว้้ง17 โดยุปร์ะเมินปร์ะช่ากร์ได้ 50% ขั้องปีใน 2 ช่่ว้งอายุุขั้องปลาหิมะ (ว้้ตถุึปร์ะสงค์น่�คือเพืื่�อกำาหนดค่า TRP)

 • เพื่ิ�มการ์จั้บต่อปีโดยุเฉีล่�ยุเป็นเว้ลา 10 ปีหากบร์ร์ลุว้้ตถึุปร์ะสงค์ท้�งสามท่�กล่าว้ด้านบน

แผนการ์จ้ัดการ์ปลาหิมะน้�นร์ว้มถึึงการ์ใช้่กฎคว้บคุมการ์ปร์ะมงด้ว้ยุแบบจัำาลอง (model-based HCR) ท่�กำาหนดว่้าคว้ร์ห้ามทำาการ์ปร์ะมงหาก 

ม่ร์ะด้บมว้ลช่่ว้ภาพื่ตำ�ากว่้า 0.6BMSY และคว้ร์ม่ถึึง 0 ท่� 0.4BMSY (ด่ร่์ปท่� 4) กฎคว้บคุมการ์ปร์ะมงปลาหิมะยุง้กำาหนดโคว้ตาข้ั้�นตำ�าไว้้ท่� 
1,992 ต้น หรื์อปร์ะมาณีครึ์�งหนึ�งขั้องร์ะด้บการ์จ้ับส้ตว์้นำ�าก่อนท่�จัะม่การ์ใช้่แผนยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมง ซึึ่�งถ่ึกนำาไปใช้่ในการ์ทำาปร์ะมงร์ะหว่้าง 

ปี 2558-2559 ถึึงแม้ว่้าปลาหิมะอยุ่่ในสภาว้ะการ์ทำาปร์ะมงเกินกำาล้งผลิต แต่การ์ลดลงขั้องมว้ลช่่ว้ภาพื่ได้หยุุดไปแล้ว้ และม่แนว้โน้มท่�เพิื่�มขึั้�นเล็กน้อยุ 

ในปี 2559
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รูปท่ี 3

กฎควบคมุการประมงปลาพอลลอ็ค 
ข่ั้ดจัำาก้ดขั้องการ์จ้ับส้ตว์้นำ�าม่คว้ามเชื่�อมโยุงก้บผลการ์สำาร์ว้จั

รูปท่ี 4

กฎควบคมุการประมงปลาหมิะบนพื้นฐานของรูปแบบจำาลอง
อ้ตร์าการ์จ้ับส้ตว์้นำ�าท่�เชื่�อมโยุงก้บมว้ลช่่ว้ภาพื่ท่�ม่การ์ปร์ะเมินทร้์พื่ยุากร์

© 2559 The Pew Charitable Trusts

© 2559 The Pew Charitable Trusts
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ซ้าย: ปลาซึ่าร์์ด่นกลุ่มใหญ่ (Sardinops sagax) ท่�อยุ่่ร์ว้มก้น ขวาบน: กุ้งกุลาดำา (Penaeus spp) ขวาล่าง: ปลาหิมะ (Anoplopoma fimbria)

Getty Images NOAA/CBNMS

CSIRO Marine Research

ปลาซีารดี์นแปซีฟิกิของสห่รฐัอเมรกิา18 
คณีะมนตร่์จ้ัดการ์ปร์ะมงขั้องแปซิึ่ฟิื้กใช้่ยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมง (HCRs) เพืื่�อบริ์หาร์จ้ัดการ์ปลาซึ่าร์์ด่นและปลาผิว้นำ�าช่ายุฝั้�งต้�งแต่ปี 2543 
กฎคว้บคุมการ์ปร์ะมงปลาซึ่าร์์ด่นช่ายุฝั้�งตอนใต้คือ:

TAC19  = (Biomass - Cutoff) x Fraction x Distribution

ในการ์คำานว้ณีน่� การ์ปร์ะเมินมว้ลช่่ว้ภาพื่ส้ตว์้นำ�าจัะทำาขึั้�นทุกปีโดยุใช้่แบบจัำาลองท่�ต้ดร์ะด้บตำ�าสุดขั้องมว้ลช่่ว้ภาพื่ออกไปโดยุใช้่การ์ปร์ะมาณีการ์จ้ับ 

ส้ตว์้นำ�าท่�อนุญาต (เช่่น 150,000 ต้น) การ์แพื่ร่์กร์ะจัายุ (Distribution) ขั้องส้ตว์้นำ�าเป็นปัจัจ้ัยุหนึ�งคิดเป็นร้์อยุละขั้องปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ท่�ม่อยุ่่ 

ในน่านนำ�าสหร้์ฐอเมริ์กา (เช่่น 87 %) โคว้ตาและเป้าหมายุ F ม่อิทธิพื่ลจัากต้ว้แปร์ท่�เกิดจัากสภาพื่แว้ดล้อม: เศษส่ว้นท่�ม่ค่าอยุ่่ร์ะหว่้าง 5 ถึึง 15% 
และขึั้�นอยุ่่ก้บอุณีหภ่มิผิว้นำ�าทะเล แม้ไม่ถืึอว่้าเป็น MSE อยุ่างเป็นทางการ์จัากคณีะมนตร่์การ์จ้ัดการ์ HCR น่�ท่�ได้ร์ว้มค่า cutoff และค่า fraction 
ท่�พ้ื่ฒนาโดยุใช้่แบบจัำาลองเข้ั้มข้ั้น ซึึ่�งดำาเนินการ์คร้์�งแร์กในปี 2542 และได้ทบทว้นในปี 2555
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ค่า cutoff จัะช่่ว้ยุให้ม้�นใจัได้ว่้าการ์จ้ัดการ์การ์ปร์ะมงปลาซึ่าร์์ด่นน้�นเป็นไปตามแนว้ทางเชิ่งป้องก้น เนื�องจัากคว้ามต้องการ์ท่�มากขึั้�นอยุ่างช้่ดเจัน 

ด้ว้ยุคว้ามสำาค้ญขั้องปลาซึ่าร์์ด่นท่�ใช้่เป็นอาหาร์ส้ตว์้ การ์ทำาปร์ะมงปลาซึ่าร์์ด่นยุ้งไม่ถืึอว่้าอยุ่่ในร์ะด้บท่�เกินกำาล้งผลิตจันกว่้าร์ะด้บมว้ลช่่ว้ภาพื่จัะม่ปริ์มาณี 

ลดลงตำ�ากว่้า 50,000 ต้น แต่ภายุใต้ HCR น่� ได้ห้ามการ์ทำาปร์ะมงปลาซึ่าร์์ด่นเมื�อมว้ลช่่ว้ภาพื่ม่ปริ์มาณีลดลงเหลือ 150,000 ต้น ซึึ่�งถืึอเป็นจุัดท่� 
HCR จัะกร์ะตุ้นให้เกิดแผนการ์ “ฟ้ื้�นฟ่ื้ปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์” ก่อนท่�ปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์จัะถ่ึกร์ะบุว่้าม่การ์ทำาปร์ะมงเกินกำาล้งผลิต ม่การ์ห้ามทำาการ์ 

ปร์ะมงร์ะหว่้างปี 2558-2559 เนื�องจัากม่คว้ามโปร่์งใสและการ์คาดการ์ณ์ีท่�น่าเชื่�อถืึอตามข้ั้อแนะนำาด้านวิ้ช่าการ์ภายุใต้แผนขั้อง HCR ทำาให้ภาค 

อุตสาหกร์ร์มให้การ์สน้บสนุนเป็นอยุ่างด่ การ์ห้ามทำาปร์ะมงปลาซึ่าร์์ด่นช่ายุฝั้�งทะเลตะว้้นตกเริ์�มต้�งแต่ปี 2493 จันถึึงปี 2533 ด้งน้�นข้ั้อกำาหนดด้งกล่าว้ 

จึังไม่ได้ผิดไปจัากปกติแต่อยุ่างใดและเข้ั้าใจัได้ว่้าม่การ์ใช้่กฎคว้บคุมการ์ปร์ะมงอยุ่างท่�คว้ร์จัะเป็น

นอกจัากน่� TAC ท่�กำาหนดไว้้ท่� 200,000 ต้น เพืื่�อสน้บสนุนให้ม่การ์จ้ับส้ตว์้นำ�าในปริ์มาณีคงท่�ทุกปีและตลอดไป และเพืื่�อป้องก้นการ์เพิื่�มข่ั้ด 

คว้ามสามาร์ถึขั้องจ้ับส้ตว์้นำ�าท่�มากเกินศ้กยุภาพื่การ์ผลิตขั้องส้ตว์้นำ�าในเว้ลาท่�ร์ะด้บมว้ลช่่ว้ภาพื่ส้ตว์้นำ�าจัะส่งมากหรื์อข่ั้ดจัำาก้ดขั้องการ์จ้ับส้ตว์้นำ�าท่�กำาหนด 

ไว้้คงท่� ก็เพืื่�อป้องก้นข้ั้อผิดพื่ลาดในการ์ปร์ะเมินมว้ลช่่ว้ภาพื่ขั้องส้ตว์้นำ�า

กฎคว้บคุมการ์ปร์ะมงได้ม่การ์ปร้์บแก้ในเว้ลาต่อมา และยุ้งคงใช้่อยุ่่เพืื่�อจ้ัดการ์ปร์ะมงปลาซึ่าร์์ด่นในแปซิึ่ฟิื้กขั้องสหร้์ฐอเมริ์กา

บทสรุป
จัากท่�กล่าว้มา แสดงให้เห็นว่้าหากม่การ์ออกแบบยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงอยุ่างเหมาะสมผ่านกร์ะบว้นการ์ท่�เข้ั้มงว้ดโดยุใช้่ MSE แล้ว้ ผลท่�ได้คือการ์ 

บริ์หาร์จ้ัดการ์ท่�เหมาะสมก้บสถึานการ์ณ์ีท่�หลากหลายุทางช่่ว้วิ้ทยุา นิเว้ศวิ้ทยุาและโคร์งสร้์างการ์จ้ัดการ์คว้ามสำาเร็์จัขั้องยุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงน่�ส่ง 

แร์งบ้นดาลใจัให้ผ้่จ้ัดการ์ในการ์ปร์ะมงท่�อื�น ๆ เพิื่�มมากขึั้�นและทำาให้เริ์�มม่พ้ื่ฒนาตนเองมากขึั้�น

คว้ามพื่ยุายุามเหล่าน่�ได้ปร์ะโยุช่น์จัากบทเร่์ยุนจัากการ์ทำาปร์ะมงท่�นำาเอายุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมงไปใช้่ โดยุเฉีพื่าะอยุ่างยุิ�งสำาหร้์บปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ 

ปลาท่น่าท่�ม่การ์บริ์หาร์จ้ัดการ์โดยุองค์กร์บริ์หาร์จ้ัดการ์ทร้์พื่ยุากร์ปร์ะมงร์ะด้บภ่มิภาค (RFMOs) องค์กร์เหล่าน่�ยุ้งได้พ้ื่ฒนายุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมง 

เพืื่�อบริ์หาร์จ้ัดการ์ทร้์พื่ยุากร์ในเขั้ตคว้ามร้์บผิดช่อบขั้องตน โดยุปร้์บแนว้การ์บริ์หาร์จ้ัดการ์ท่�สอดคล้องก้น ผ่านการ์ปร์ะสานงานและดำาเนินการ์เพืื่�อ 

สน้บสนุนกิจักร์ร์มท่�เอื�อปร์ะโยุช่น์ซึึ่�งก้นและก้น ในขั้ณีะน่�ได้ม่การ์นำาเอากฎคว้บคุมการ์ปร์ะมงปลาท่น่าไปใช้่แล้ว้อยุ่างแพื่ร่์หลายุ เริ์�มจัากปลาท่น่าลายุ 

แถึบในมหาสมุทร์อินเด่ยุไปจันถึึงปลาท่น่าคร่์บนำ�าเงินในเขั้ตมหาสมุทร์ตอนใต้ โดยุใช้่กฎคว้บคุมการ์ปร์ะมงเต็มร่์ปแบบ และใช้่ HCR เพืื่�อการ์บริ์หาร์ 

จ้ัดการ์ปริ์มาณีทร้์พื่ยุากร์ปลาท่น่าได้ท้�งหมด

ผ้่จ้ัดการ์ปลาท่น่า น้กวิ้ช่าการ์ และผ้่ม่ส่ว้นได้ส่ว้นเส่ยุท้�งหมดคว้ร์ทำางานร่์ว้มก้นเพืื่�อเร่์งพ้ื่ฒนายุุทธศาสตร์์การ์ทำาปร์ะมง สิ�งน่�จัะช่่ว้ยุฟ้ื้�นฟ่ื้ขั้องปริ์มาณี 

ทร้์พื่ยุากร์ท่�หมดแล้ว้ และทำาให้ตลาดม่เสถ่ึยุร์ภาพื่จัากการ์ปร์ะมงท่�ให้กำาไร์และม่คว้ามยุ้�งยุืน เว้ลาและคว้ามพื่ยุายุามท่�ลงทุนจัะยุง้คงให้ผลด่อยุ่างต่อเนื�อง 
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