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กรณีศึกษาของยุทธศาสตร์การทำ�ประมงในการ
ทำ�ประมงระดับสากล
แนวทางการจัดการปลาทูน่าในอนาคต

ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงหรืือขั้้�นตอนการจััดการ (Management Procedures, MPs) กรอบการทำำ�งานที่่�ตกลงกัันไว้้ก่่อนที่่จ� ะนำำ�เข้้าสู่่�การ
ตััดสิินใจเพื่่�อการจัดั การประมง เช่่น การกำำ�หนดโควตาการจับั สััตว์์น้ำำ�� ถึึงแม้้ว่่าหน่่วยงานการจััดการประมงในแต่่ละพื้้�นที่่�อาจจะเรีียกชื่่�อหรืือนิิยามที่่�
แตกต่่างกััน แต่่ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงทั้้�งหลายเหล่่านั้้�นต่่างมีีองค์์ประกอบพื้้�นฐานคล้้ายกัันได้้แก่่ โปรแกรมการเฝ้้าระวััง ตััวชี้้�วััดสถานะของการ
ทำำ�ประมง และจุุดอ้้างอิิงที่่�เกี่่ยวข้
� ้อง วิิธีีการประเมิินมููลค่่าของตััวชี้้�วััดที่่�เลืือกใช้้ และกฎควบคุุมการประมง (Harvest Control Rules, HCRs)
ที่่�กระตุ้้�นให้้เกิิดกิิจกรรมการจัดั การประมงซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�ที่่�ว่่าตััวชี้้�วััดหลัักอยู่่�ใกล้้เคีียงหรืือนอกจุุดอ้้างอิิง
เครื่่�องมืือการจัดั การประมงในศตวรรษที่่� 21 ถููกใช้้เพื่�อ่ ปรัับปรุุงการจััดการประมงระหว่่างประเทศและในน่่านน้ำำ��ของประเทศทั่่�วโลก (ดููรููปที่่� 1) ซึ่่�ง
สามารถใช้้ในกรณีีที่่มีีข้
� ้อมููลไม่่สมบููรณ์์และปริิมาณทรััพยากรที่่มีีข้
� ้อมููลจำำ�นวนมาก1 เมื่่�อข้้อมููลมีีรายละเอีียดเพิ่่�มขึ้้�น ตััวชี้้�วััดจะแสดงให้้เห็็นความสััมพัันธ์์
ระหว่่างมวลชีีวภาพของประชากรสััตว์์น้ำำ��กัับการตายจากการทำำ�ประมง ในขณะที่่วิ� ิธีีการประเมิินทรััพยากรใช้้การประเมิินเชิิงปริิมาณ และค่่า HCR
ที่่�นำำ�มาใช้้อยู่่�บนพื้้�นฐานของแบบจำำ�ลอง ส่่วนปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ที่่�มีีข้้อมููลจำำ�กััด ตััวชี้้�วััดมัักจะสามารถวััดด้้วยวิิธีีการประเมิินโดยตรงจากการ
คำำ�นวณทางสถิิติิหรืืออััลกอริิธึึม (algorithmic calculation) ที่่�ใช้้ง่่าย และ HCR ที่่�ใช้้นั้้�นจะเป็็นค่่าเชิิงประจัักษ์์ ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลนำำ�มาใช้้โดยตรง
เพื่�อ่ กำำ�หนดโควตาแทนที่่�จะปรัับ HCR ให้้เป็็นผลลััพธ์์ของการประเมิินทรััพยากรหรืือแบบฝึึกหััดการสร้้างแบบจำำ�ลองอื่่�นๆ
การประเมิินยุุทธศาสตร์์การจัดั การ (Management Strategy Evaluation, MSE) ช่่วยทดสอบแบบจำำ�ลองเพื่่�อพััฒนายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และเพื่่�อประเมิินตััวเลืือกของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงในทางวิิทยาศาสตร์์ว่่ามีีความเป็็นไปได้้มากที่่สุ� ุดที่่�จะบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของ
การจััดการให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ แม้้ว่่าจะมีีความไม่่แน่่นอนของเรื่่�องความเข้้าใจในระบบนิิเวศ การติิดตามตรวจสอบและดำำ�เนิินงานปฏิิบััติิตามข้้อบััง
คัับ แทนที่่�จะมองข้้ามความไม่่แน่่นอนเหล่่านี้้� แต่่ MSE ใช้้ลัักษณะของความไม่่แน่่นอนเหล่่านี้้�เพื่่�อค้้นหายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ
เนื่่�องจากไม่่ใช่่ทุุกสถานการณ์์ที่่�สามารถคาดการณ์์และทดสอบได้้ ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงหลายอย่่างจึึงรวมเอาสถานการณ์์ที่่�สมควรยกเว้้นไว้้ด้้วย
บทบััญญััติิเหล่่านี้้�ให้้ข้้อแนะนำำ�ว่่าจะต้้องทำำ�อย่่างไรเมื่่�อต้้องนำำ�เสนอในสถานการณ์์ที่่� MSE ยัังไม่่ได้้ถููกทดสอบ รวมทั้้�งสถานการณ์์นอกเหนืือไปจาก
ที่่�ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงออกแบบไว้้เพื่่�อจััดการประมง

ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงที่่�เน้้นประสิิทธิิภาพและใช้้แนวทางเชิิงป้้องกัันเป็็นประโยชน์์ต่่อทั้้�งสััตว์์น้ำ�ำ� และชาวประมง เมื่่�อปฏิิบััติิคู่่�กัับกฎระเบีียบที่่มีี�
ประสิิทธิิภาพ ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงจะช่่วยชดเชยความไม่่แน่่นอนทางวิิทยาศาสตร์์ ความแปรปรวนทางธรรมชาติิและผลกระทบทางการเมืือง
กระบวนการเหล่่านี้้�ช่่วยให้้เกิิดการฟื้้�นฟููของปริิมาณทรััพยากรที่่�ถููกทำำ�ประมงเกิินกำำ�ลัังผลิิตหรืือช่่วยรัักษาระดัับจำำ�นวนประชากรและการทำำ�ประมง
ให้้ไปต่่อตรงตามเป้้าหมายได้้ ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงที่่ดีีจ
� ะช่่วยเพิ่่�มความโปร่่งใสและประสิิทธิิภาพในการคาดการณ์์การจัดั การประมง ซึ่่�งส่่งเสริิม
ความมั่่�นคงด้้านอุุตสาหกรรม และปรัับปรุุงการเข้้าถึึงตลาด เนื่่�องจากบางโปรแกรมมีีการรัับรองอาหารทะเลที่่�ยั่่�งยืืน รวมถึึง Marine Stewardship
Council (MSC) ที่่�ต้้องการให้้มีีการทำำ�ประมงต้้องมีียุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
การตรวจสอบยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงที่่�ใช้้กัันอยู่่�จะแสดงให้้เห็็นว่่าวิิธีีการใดที่่�ใช้้แล้้วจะประสบความสำำ�เร็็จ ในฐานะหน่่วยงานด้้านการจััดการรวมถึึง
องค์์กรจััดการประมงระดัับภููมิิภาค (RFMOs) ที่่�มุ่่�งเน้้นไปที่่�ปลาทููน่่า การพััฒนายุุทธศาสตร์์เหล่่านี้้�ช่่วยให้้ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย นัักวิิทยาศาสตร์์ และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียสามารถรัับข้้อมููลเชิิงลึึกจากการทบทวน การออกแบบ และกระบวนการดำำ�เนิินการสำำ�หรัับยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
รูปที่ 1

ยุทธศาสตร์การทำ�ประมงที่มีการนำ�ไปใช้ในระดับสากล
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1.

คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ปลาทูน่า
ครีีบน้ำำ��เงิินทางตอนใต้้

4.

การท�ำประมงในน่านน�้ำแถบแอฟริกาใต้
(ปลาเฮค ปลาซาร์์ดีีน และปลากระตััก)

7.

การท�ำประมงในน่านน�้ำแคนาดา
(ปลาพอลล็อค)

2.

องค์กรการท�ำประมงแอตแลนติกตะวันตก
เฉีียงเหนืือ (ปลาฮาลิิบััตกรีีนแลนด์์)

5.

การท�ำประมงในน่านน�้ำนิวซีแลนด์ (กุ้งมังกร)

8.

6.

การท�ำประมงในน่านน�้ำออสเตรเลีย
(เช่่น กุ้้�งกุุลาดำำ�)

การท�ำประมงในน่านน�้ำแคนาดา
(ปลาหิมะ)

9.

ปลาซาร์ดีนในทะเลแปซิฟิก
สหรััฐอเมริิกา

3.

องค์กรการท�ำประมงแอตแลนติกตะวันตก
เฉีียงเหนืือ (ปลาคอดแอตแลนติิก)

หมายเหตุุ: จำำ�นวนตััวเลขในแผนที่่�แสดงกรณีีศึึกษาที่่�ปรากฏในขณะที่่�จััดทำำ�เอกสารนี้้� ซึ่่�งทำำ�ให้้เห็็นถึึงการใช้้ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงอย่่างแพร่่หลายในระดัับสากล
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ปลาทููน่่าครีีบน้ำำ��เงิินตอนใต้้ (Thunnus maccoyii).

คณะกรรมาธิิการเพื่่�อการอนุุรัก
ั ษ์์ปลาทููน่า่ ครีีบน้ำำ��เงิินตอนใต้้
Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna
(CCSBT)
ในปีี 2554 CCSBT ได้้รัับรองแผนการจััดการประมง (Management Plan, MP) เพื่่�อการจััดการปลาทููน่่าครีีบน้ำำ��เงิินตอนใต้้ (Southern
Bluefin Tuna) เป็็นสััตว์์น้ำำ��ที่่�พบในน่่านน้ำำ��ข้้ามซีีกโลกใต้้2 ปลาทููน่่าสายพัันธ์์นี้้�เป็็นปลาทููน่่าที่่�มีีการลดลงของประชากรมากที่่สุ� ุด โดยถููกนำำ�ขึ้้�นบััญชีี
โดยองค์์กรระหว่่างประเทศเพื่�อ่ การอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ (International Union for Conservation of Nature, IUCN) ว่่าเป็็นสััตว์์น้ำ�ที่
ำ� ่�มีี
ความเสี่่ย� งที่่�จะสููญพัันธุ์์� CCSBT ได้้เริ่่�มพััฒนาขั้้�นตอนการจัดั การประมงขึ้้�นในปีี 2545 หลัังจากที่่�การจััดการแบบดั้้�งเดิิมโดยความพยายามที่่�จะฟื้้�นฟูู
การลดลงของปริิมาณทรััพยากรปลาทููน่่านั้้�นล้้มเหลว ในเวลานั้้�นนัักวิิทยาศาสตร์์คาดการณ์์ว่่าปลาทููน่่าสายพัันธุ์์�นี้้�จะต้้องใช้้เวลานานกว่่าทศวรรษในการ
ฟื้้�นฟููแม้้ว่่าจะมีีการห้้ามการจัับแล้้วก็็ตามยุุทธศาสตร์์นี้้�ใช้้เวลา 9 ปีี ในการพััฒนา ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องต้้องเริ่่�มต้้นใหม่่หลัังจากที่่ผ่� ่านไปได้้เพีียงครึ่่�งทาง
หลัังจากค้้นพบว่่ารายงานผลการจัับสััตว์์น้ำำ��นั้้�นต่ำำ��กว่่าความเป็็นจริิง ผู้้�จััดการการประมงและนัักวิิทยาศาสตร์์จััดการงานต่่างๆ มากมายภายในเวลา
ไม่่ถึึง 5 ปีี เพื่�อ่ พััฒนา MSE เต็็มรููปแบบ และมีีการเจรจาต่่อรองเพื่่�อดำำ�เนิินการตามแผนการจััดการประมง
ทุุกคนเห็็นพ้้องกัันว่่าวััตถุุประสงค์์ของ MP ที่่�จะฟื้้�นฟููมวลชีีวภาพของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ที่่�วางไข่่ (Spawning Stock Biomass, SSB)
คิิดเป็็น 20% ของระดัับที่่�ยัังไม่่มีีการจัับสััตว์์น้ำำ�� (20% SSB0) โดยตั้้�งเป้้าหมายไว้้ในปีี 2578 นอกจากนี้้� MP ยัังได้้กำำ�หนดโควตาการจัับสััตว์์น้ำ�ำ�
เพื่�อ่ ให้้แน่่ใจว่่ามีีโอกาสประสบความสำำ�เร็็จถึึง 70% ที่่�สำำ�คััญคืือเมื่่�อมีีการฟื้้�นฟููปริิมาณทรััพยากรใหม่่จนถึึงระดัับชั่่�วคราวที่่� 20%SSB0 โดยให้้ระดัับนี้้�
เป็็นจุุดอ้้างอิิงจำำ�กััด (Limit Reference Point, LRP) สิ่่�งนี้้�ช่่วยกระตุ้้�นการยอมรัับเป้้าหมายอ้้างอิิงในระยะยาว (Target Reference Point,
TRP) ที่่�ตั้้�งไว้้ที่่� SSBMSY ซึ่่�งเป็็นมวลชีีวภาพของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ที่่�วางไข่่ที่่�จะสร้้างผลผลิิตที่่�ยั่่�งยืืนสููงสุุด (Maximum Sustainable
Yield) ณ ปััจจุุบัันได้้ประเมิินไว้้ที่่� 24%SSB0 ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่ายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงสามารถออกแบบและใช้้เพื่่�อฟื้้�นฟููปริิมาณทรััพยากรขึ้้�นใหม่่
และยัังสามารถปรัับแก้้ได้้ในภายหลัังเพื่่�อรัักษาประชากรให้้อยู่่�ในระดัับเป้้าหมายได้้
MP สำำ�หรัับปลาทููน่่าครีีบน้ำำ��เงิินตอนใต้้มีี HCR เชิิงประจัักษ์์ (empirical HCR) โควตาถููกตั้้�งค่่าไว้้ที่ร่� ะยะเวลา 3 ปีี โดยอ้้างอิิงจากข้้อมููล 2 แหล่่ง
คืือการสำำ�รวจสััตว์์น้ำำ��วััยอ่่อนทางอากาศ และปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยลงแรงประมง (CPUE) ของเครื่่�องมืือประมงเบ็็ดราว ยุุทธศาสตร์์การ
ทำำ�ประมงยัังจำำ�กััดโควตาอยู่่�ระหว่่าง 100 ถึึง 3,000 ตััน ซึ่่�งเทีียบเท่่ากัับการเปลี่่ย� นแปลงสููงสุุด 20% ของทุุกปีี

เนื่่�องจากผู้้�จััดการการประมงเห็็นด้้วยกัับยุุทธศาสตร์์ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นในปีี 2554 ซึ่่�งมีีการเพิ่่�มโควตาขึ้้�นทุุกปีี และมวลชีีวภาพของปลาที่่มีี� อายุุ 10 ปีีขึ้้�นไป
มีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นจาก 5% ไปสู่่� 9% ของระดัับปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ที่่�ยัังไม่่มีีการจัับ ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�เร็็จของแนวทางการจััดการแบบใหม่่นี้้�
3

องค์์กรการทำำ�ประมงแห่่งแอตแลนติิกตะวัันตกเฉีียงเหนืือ Northwest
Atlantic Fisheries Organization (NAFO)
NAFO เป็็นหน่่วยงานระหว่่างรััฐบาลมีีหน้้าที่่�บริิหารจััดการทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ในมหาสมุุทรแอตแลนติิกตะวัันตกเฉีียงเหนืือ ได้้มีีการจััดตั้้�งคณะทำำ�งาน
ประมงร่่วมขึ้้�นในปีี 2556 เป็็นคณะทำำ�งานกรรมการด้้านวิิชาการ เรื่่�องกลยุุทธ์์การจััดการตามความเสี่่�ยง3 คณะทำำ�งานกลุ่่�มนี้้�เป็็นผู้้�ให้้แนวทางในการ
จััดทำำ�พััฒนายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงสำำ�หรัับปริิมาณทรััพยากรในพื้้�นที่่รัั� บผิิดชอบของ NAFO วััตถุุประสงค์์ของการจััดการฯ และการเก็็บข้้อมููลสถิิติิที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพตามแนวทางเชิิงป้้องกััน4 ทำำ�ให้้ NAFO สามารถจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงที่่�ใข้้กัับปลาฮาลิิบััตกรีีนแลนด์์และปลาคอดแอตแลนติิก

• ปลาฮาลิบัตกรีนแลนด์ พื้นที่ 2 เส้นแบ่งเขต 3KLMNO นอกชายฝั่งนิวฟาวด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา:
หลังจากใช้เวลาในการพัฒนาสองปี NAFO ก็ได้แผนการจัดการไปใช้กับปริมาณทรัพยากรปลาฮาลิบัตกรีนแลนด์ในปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่�อ่ รัักษาระดัับมวลชีีวภาพของสััตว์์น้ำำ��ที่่�มีีอายุุ 5 ปีี ขึ้้�นไปไว้้ที่่� 140,000 ตััน ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นระดัับที่่จ� ะช่่วยให้้ได้้ผลผลิิตที่่มั่่� �นคงในระยะยาว จากนั้้�น
เป็็นต้้นมา HCR ได้้เป็็นที่่�ยอมรัับในการกำำ�หนดปริิมาณจับั สััตว์์น้ำ�ทั้
ำ� ้�งหมดที่่�อนุุญาต (Total Allowable Catch, TAC) ซึ่่�งกำำ�หนดโดยใช้้สููตร
คำำ�นวณจากการสำำ�รวจวิิจััย 3 ครั้้�ง นอกจากนี้้�ยัังจำำ�กััดการปรัับโควตาประจำำ�ปีี ซึ่่�งสามารถเพิ่่�มหรืือลดลงแต่่ได้้ไม่่เกิิน 5% องค์์กรนี้้�ยัังได้้จััดตั้้�งพิิธีีสาร
สำำ�หรัับสถานการณ์์พิิเศษที่่�ให้้มีีกระบวนการทางเลืือกสำำ�หรัับกำำ�หนดค่่า TAC หากความเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�นอกช่่วงความเป็็นไปได้้ที่่�ทดสอบโดย MSE
มีีการทบทวนการใช้้งานทุุกค่่าที่่�กำำ�หนดนี้้�ทุุกปีีตั้้�งแต่่ปีี 2011 จากการรวบรวมผลการสำำ�รวจ 2 ครั้้�ง NAFO ได้้ทบทวนยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงใหม่่
ในปีี 2556 และได้้ดำ�ำ เนิินต่่อไปจนถึึงปีี 2560 เมื่่�อมีีการทบทวนครั้้�งต่่อไป
• ปลาคอดแอตแลนติกที่อยู่ในพื้นที่ 3NO ของกรีนแบงก์ อยู่ตอนใต้นอกฝั่งของนิวฟาวด์แลนด์ ประเทศแคนาดา: มีการใช้ HCR ส�ำหรับ
ปลาคอดที่่�จับั ในน่่านน้ำำ�� 3NO มาตั้้�งแต่่ปีี 2550 และการจัับปลาได้้ถููกระงัับมาตั้้�งแต่่ปีี 2537 เพื่่�อเป็็นการฟื้้�นฟููปริิมาณทรััพยากรขึ้้�นใหม่่
ได้้มีีการตั้้�งค่่า LRP สำำ�หรัับมวลชีีวภาพสำำ�หรัับปลาในช่่วงตััวเต็็มวััย (BLIM = 60,000 mt) และการตายจากการทำำ�ประมง (FLIM = 0.3)
เนื่่�องจากปลาคอดแอตแลนติิกเป็็นปริิมาณทรััพยากรที่่�สามารถฟื้้�นตััวได้้ ข้้อบัังคัับนี้้�จึึงกำำ�หนดไว้้เป็็นวััตถุุประสงค์์แบบชั่่�วคราว (เพื่่�อฟื้้�นฟูู SSB
ให้้อยู่่�เหนืือกว่่าระดัับ BLIM) โดยมีีวััตถุุประสงค์์ระยะยาว5 (เพื่่�อรัักษาปริิมาณทรััพยากรไว้้ที่่�หรืือใกล้้กัับค่่า BMSY) TRPs ชั่่�วคราวได้้กำำ�หนดค่่า
SSB ไว้้ที่่� 185,000 ตััน (BTARGET) และมีีอััตราการตายจากการทำำ�ประมง F0.1 (0.19) นอกจากนี้้�จุุดอ้้างอิิงปริิมาณทรััพยากรขั้้�นกลางได้้ถููก
กำำ�หนดไว้้เป็็นจำำ�นวน 2 เท่่าของ BLIM (BISR = 120,000 ตััน) ซึ่่�งจะให้้มีีพื้้�นที่่กัั� นชนหรืือพื้้�นที่่�เพื่่�อความปลอดภััยในช่่วงฟื้้�นฟููทรััพยากร HCR
กำำ�หนด TAC ไว้้ที่่� 3 ปีี และห้้ามทำำ�การประมงจนกว่่าจะมีีความน่่าจะเป็็น “ต่ำำ��มาก” ซึ่่�งถููกกำำ�หนดไว้้น้้อยกว่่า 10% ในระดัับที่่ต่ำ� ำ��กว่่า BLIM
เมื่่�อเปิิดให้้มีีการทำำ�ประมงได้้อีีกครั้้�ง ขีีดจำำ�กััดของการจัับสััตว์์น้ำำ��ส่่งผลให้้มีีการเติิบโตของ SSB อย่่างต่่อเนื่่�อง หรืือมีีค่่าความน่่าจะเป็็นที่่ต่ำ� ำ��
(20% หรืือน้้อยกว่่า) ของ SSB ที่่�จะลดลงต่ำำ��กว่่าจุุด BLIM ใน 3 ปีีถััดไป และค่่า F น้้อยกว่่า F0.1 จะเห็็นได้้ว่่า HCR ต้้องการการตอบสนอง
ที่่�แตกต่่างกัันเล็็กน้้อยเท่่านั้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าสถานะของประชากรนั้้�นอยู่่�ในระดัับสููงกว่่าหรืือต่ำำ�� กว่่า BISR และ BTARGET ค่่าของ HCR ที่่�ใช้้อยู่่�ใน
ปััจจุุบัันยัังไม่่ได้้ถููกประเมิินโดยใช้้ MSE แต่่มีีการวางแผนที่่จ� ะวิิเคราะห์์ข้้อบัังคัับที่่�เป็็นทางเลืือก เนื่่�องจากว่่ามวลชีีวภาพขยัับเข้้าใกล้้จุุด BLIM
สำำ�หรัับปลาคอดแอตแลนติิก พบว่่ามวลชีีวภาพของสััตว์์น้ำำ��ช่่วงเต็็มวััยเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากตั้้�งแต่่ปีี 2553 แต่่ยัังคงอยู่่�ที่่�เพีียง 64% ของ LRP6
ดัังนั้้�นการทำำ�ประมงยัังคงถููกห้้ามอยู่่�และมีีการควบคุุมการจับั สััตว์์น้ำำ��พลอยจัับได้้

การทำำ�ประมงในน่่านน้ำำ��แอฟริิกาใต้้
แอฟริิกาใต้้มีีการใช้้แผนการจััดการ (MPs) ในการประมงท้้องถิ่่�นหลายพื้้�นที่่� ซึ่่�งถืือเป็็นพื้้�นที่่บุ� ุกเบิิกในการใช้้ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง ตััวอย่่างเช่่น
•

ปลาเฮค: การท�ำประมงอวนลากปลาเฮคเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดของประเทศ และเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีการใช้แผนการจัดการ ยุทธศาสตร์การท�ำ
ประมงสำำ�หรัับปลาเฮคได้้รัับการแก้้ไขหลายครั้้�งตั้้�งแต่่เริ่่�มใช้้ในปีี 2533 ในรุ่่�นปััจจุุบัันเป็็นยุุทธศาสตร์์แบบเชิิงประจัักษ์์และครอบคลุุมทั้้�งการทำำ�
ประมงทั้้�งในเขตน้ำำ��ตื้้�นและในทะเลลึึก ค่่าของ TAC ขึ้้�นอยู่่�กัับการประเมิิน CPUE ที่่�ได้้จากการสำำ�รวจในงานวิิจััย7 การเพิ่่�มขึ้้�นถููกจำำ�กััดไว้้ที่่� 10%
ต่่อปีีโดยมีีข้้อจำำ�กััดที่่� TAC ไม่่เกิิน 150,000 ตััน การลดปริิมาณการจัับที่่�อนุุญาตนั้้�นถููกจำำ�กััดอยู่่�ที่่� 5% ต่่อปีี เว้้นแต่่ว่่าดััชนีีมวลชีีวภาพของ
สายพัันธุ์์�จะต่ำำ�� เกิินไป ทั้้�งนี้้� HCR ได้้ถููกออกแบบมาเพื่�อ่ ให้้มีีค่่ามััธยฐานของการจัับสััตว์์น้ำำ��คงไว้้ที่่�ระดัับ 135,000 ตัันต่่อปีีไปจนถึึงปีี 2567 เพื่่�อ
มั่่�นใจได้้ว่่ามวลชีีวภาพของปลาน้ำำ�ลึ
� ึกที่่�พร้้อมสืืบพัันธุ์์�วางไข่่จะอยู่่�ในระดัับที่่�ไม่่ต่ำำ��กว่่า SSBMSY SSBMSY ค่่า LRP สำำ�หรัับการทำำ�ประมงปลาเฮค
ทะเลลึึกถููกตั้้�งไว้้ที่่�ค่่ามััธยะฐานที่่�ระดัับมวลชีีวภาพเท่่ากัับ 2007 แผนการจััดการสำำ�หรัับการทำำ�ประมงปลาเฮคจะมีีการทบทวนทุุก 4 ปีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าได้้ดำำ�เนิินการตามแผนที่่ว� างไว้้ วัันนี้้�ปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort) ของแอฟริิกาใต้้กำำ�ลัังเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�องนัับตั้้�งแต่่เริ่่�มดำำ�เนิินการตามยุุทธศาสตร์์ นัักวิิชาการได้้ประเมิินไว้้ว่่าปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำ�ทั้
ำ� ้�งสองสายพัันธุ์์�นี้้�ได้้รัับการฟื้้�นฟููขึ้้�นอย่่าง
สมบููรณ์์แล้้วโดยมีีระดัับ SSB ที่่�มากกว่่า SSBMSY การประมงอวนลากปลาเฮคถืือว่่าเป็็นเครื่่�องมืือจับั สััตว์์น้ำำ��เพีียงประเภทเดีียวของแอฟริิกาที่่�ได้้รัับ
การรัับรองโดยสถาบััน MSC ว่่าเป็็นการทำำ�ประมงอย่่างยั่่�งยืืน
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ซ้้าย: การทำำ�ประมงอวนลากปลาเฮค (Merluccius paradoxus และ Merluccius capensis) บริิเวณชายฝั่่�งของแอฟริิกาใต้้ ขวาบน: ปลาฉลามสีีน้ำำ��เงิิน (Prionace glauca)
และปลากะตัักแอฟริิกาใต้้ (Engraulis capensis) baitball ขวาล่่าง: ปลาคอดแอตแลนติิก (Gadus morhua)
•

ปลาซาร์ดีนและปลากะตัก:8 แอฟริกาใต้ด�ำเนินแผนการจัดการส�ำหรับปลาซาร์ดีนและปลากะตักในปี 1994 โดยมีการปรับแก้ไปหลายครั้ง
ขั้้�นตอนการปรัับแก้้ดัังกล่่าวประกอบด้้วยการใช้้กฎควบคุุมการประมงเชิิงประจัักษ์์ (empirical HCRs) และใช้้ข้้อมููลจากการสำำ�รวจมวลชีีวภาพ
ของสััตว์์น้ำำ��โตเต็็มวััยและการเกิิดขึ้้�นทดแทนของสััตว์์น้ำำ��วััยอ่่อนเพื่่�อกำำ�หนดระดัับปริิมาณสััตว์์น้ำำ��ที่่�อนุุญาตให้้ทำ�ำ การประมงทั้้�งหมด
(Total Allowable Catch, TAC) HCR นี้้�จะช่่วยรัักษาระดัับอััตราการตายจากการทำำ�ประมงให้้คงที่่� แต่่มีีการปรัับแผนและนำำ�ไป
การดำำ�เนิินการหากผลการสำำ�รวจพบว่่ามวลชีีวภาพที่่�ประเมิินการจากสำำ�รวจอยู่่�ในระดัับสููงหรืือต่ำำ�� กว่่า HCR มีีข้้อจำำ�กััดเกี่่�ยวกัับระดัับสููงสุุด
และต่ำำ��สุุดของ TAC รวมถึึงข้้อจำำ�กััดสำำ�หรัับระดัับสููงสุุดหรืือต่ำำ��สุุดต่่อปีี (15 หรืือ 25% ขึ้้�นอยู่่�กัับสถานะของปริิมาณทรััพยากร) ความน่่าจะเป็็น
ของปริิมาณทรััพยากรที่่�ลดลงต่ำำ�� กว่่าระดัับมวลชีีวภาพในอดีีตจะต้้องน้้อยกว่่า 10% หรืือน้้อยกว่่า 30% ขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับมาตรฐาน HCR
กำำ�หนดว่่าควรห้้ามทำำ�การประมงหากมีีมวลชีีวภาพที่่�ประเมิินโดยการสำำ�รวจต่ำำ��กว่่า 25% จากระดัับในสถานการณ์์พิิเศษ ซึ่่�งเป็็นระดัับที่่�ควร
หลีีกเลี่่�ยง ที่่�น่่าสนใจอีีกก็็คืือ HCR ยัังช่่วยจััดทำำ�ปริิมาณจัับสััตว์์น้ำำ��พลอยจัับได้้ที่่�อนุุญาต (Total Allowable Bycatch, TAB)
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การทำำ�ประมงในน่่านน้ำำ��นิว
ิ ซีีแลนด์์
นิิวซีีแลนด์์เริ่่�มใช้้ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงสำำ�หรัับการทำำ�ประมงกุ้้�งมัังกรในปีี 19979 หลัังจากผ่่านช่่วงที่่�เฟื่่�องฟููและล่่มสลายของการใช้้วิิธีีการจััดการ
แบบเดิิม ๆ ประเทศนิิวซีีแลนด์์จึึงได้้ตััดสิินใจลองใช้้ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงเพื่่�อฟื้้�นฟููปริิมาณทรััพยากรขึ้้�นมาใหม่่ โดยมีีความเป็็นไปได้้สููงที่่จ� ะทำำ�ให้้
ปริิมาณทรััพยากรอยู่่�เหนืือระดัับอ้้างอิิง จากแหล่่งการทำำ�ประมงกุ้้�งมัังกรจำำ�นวน 10 แห่่งในนิิวซีีแลนด์์ มีีอยู่่� 5 แห่่งที่่�ได้้ดำำ�เนิินการจััดการโดยใช้้
ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง โดยมีีการทบทวนทุุกๆ 5 ปีี และมีีการปรัับแก้้ตามความจำำ�เป็็น
นิิวซีีแลนด์์จััดการประมงในน่่านน้ำำ��ของตนโดยใช้้มาตรฐาน10 ของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงในปีี 2551 เอกสารดัังกล่่าวระบุุว่่ายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
ได้้ถููกออกแบบมาเพื่�อ่ ให้้มั่่�นใจว่่าจะบรรลุุวััตถุุประสงค์์ดัังต่่อไปนี้้�:
•

บรรลุเป้าหมายที่ระดับ MSY หรือในระดับที่ดีกว่า โดยมีโอกาสที่เป็นไปได้อย่างน้อย 50%

•

จ�ำกัดความเสี่ยงขั้นต�่ำของการละเมิดขีดจ�ำกัดไว้ที่ไม่เกิน 10% หากเกินระดับขีดจ�ำกัดขั้นต�่ำ จะต้องด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูปริมาณทรัพยากรสัตว์น�้ำ
แม้้ว่่าจะไม่่มีีการระบุุขีีดจำำ�กััดขั้้�นต่ำำ�� แต่่โดยทั่่�วไปจะใช้้ค่่ามวลชีีวภาพ ณ ระดัับที่่�ยัังไม่่มีีการจัับสััตว์์น้ำ�ที่
ำ� ่� 20% B0

•

จ�ำกัดความเสี่ยงขั้นสูงของการละเมิดขีดจ�ำกัดไว้ที่ไม่เกิน 2% หากเกินระดับขีดจ�ำกัดนี้ต้องห้ามท�ำการประมง ระดับของขีดจ�ำกัดขั้นสูงนี้เริ่มต้น
ที่่� 25% BMSY หรืือ 10% B0 แล้้วแต่่ค่่าใดจะสููงกว่่า

หลัังจากที่่�นำำ�ไปใช้้จััดการปริิมาณทรััพยากรของกุ้้�งมัังกรโดยมีีเป้้าหมายที่่� BMSY หรืือเท่่ากัับระดัับปริิมาณทรััพยากรที่่�เคยมีีในอดีีต เมื่่�อปริิมาณ
ทรััพยากรมีี “ผลผลิิตที่่�ดีีและมีีความปลอดภััยที่่พิ� ิสููจน์์ได้้” (BREF) BREF อยู่่�ที่่�ระดัับ หรืือสููงกว่่าBMSY เสมอ ส่่วนขีีดจำำ�กััดเริ่่�มต้้นจะถููกกำำ�หนดไว้้
ที่่� 20%ของ SSB หรืือ 50% ของ BREF แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะสููงกว่่า ในขณะที่่ขีี� ดจำำ�กััดขั้้�นสููงถููกกำำ�หนดไว้้ที่่� 10% ของ SSB หรืือ 25 %ของ BREF
แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะสููงกว่่า รวมถึึงค่่าตััวแทนของ BREF ถืือว่่าเป็็นวิิธีีที่่�นำำ�ไปใช้้ได้้ดีี เพราะสามารถกำำ�หนดระดัับขีีดจำำ�กััดเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ของการอนุุรัักษ์์
ที่่�มากกว่่าค่่าเริ่่�มต้้น
แผนการจัดั การประมงกุ้้�งมัังกรสำำ�หรัับแต่่ละแหล่่งประมงทั้้�ง 5 ได้้สะท้้อนสถานการณ์์ที่มีี่� ความเป็็นเอกลัักษณ์์ของตนเอง มีีการตั้้�งโควตาสำำ�หรัับประมง
เชิิงพาณิิชย์์เป็็นรายปีีตามปริิมาณการจับั สััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยลงแรงประมง (CPUE) แม้้ว่่า HCR ของแต่่ละแหล่่งน้ำำ�จ
� ะแตกต่่างกัันเล็็กน้้อย (ดููรููปที่่� 2)
รูปที่ 2

กฎควบคุมการประมงสำ�หรับการทำ�ประมงกุ้งมังกรในนิวซีแลนด์

ปริมาณจับสัตวน้ำทั้งหมดที่อนุญาต

ตััวอย่่าง ข้้อกำำ�หนดเชิิงประจัักษ์์โดยใช้้พื้้�นฐานของปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยลงแรงประมง
พื้นที่ 3

พื้นที่ 4

พื้นที่ 7

CPUE

CPUE

CPUE

หมายเหตุุ: เส้้นกราฟแสดงกฎควบคุุมการประมงของแต่่ละแหล่่งน้ำำ�� แทนที่่�ปริิมาณสััตว์์น้ำำ��แต่่ละชนิิดที่่�อนุุญาตให้้มีีการจัับ
© 2559 The Pew Charitable Trusts

ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงใช้้ได้้ผลดีีกัับปริิมาณทรััพยากรกุ้้�งมัังกรในนิิวซีีแลนด์์ มีีเพีียงแหล่่งประมงพื้้�นที่่�เดีียวจาก 10 พื้้�นที่่�ที่มีีร
่� ะดัับต่ำำ�� กว่่าระดัับเป้้าหมาย
ปริิมาณทรััพยากรของกุ้้�งมัังกรในแหล่่งอื่่�นทั้้�งหมดยัังอยู่่�เหนืือทั้้�งขีีดจำำ�กััดขั้้�นต่ำำ�� และขั้้�นสููง สำำ�หรัับการประมงประเภทอื่่�นๆ ของประเทศก็็สามารถทำำ�ได้้ดีี
ภายใต้้มาตรฐานของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง: 72.5% ของปริิมาณทรััพยากรอยู่่�ระดัับเหนืือเป้้าหมายการจััดการ และ 82.8% อยู่่�เหนืือขีีดจำำ�กััดขั้้�นต่ำำ��
และ 94% อยู่่�เหนืือขีีดจำำ�กััดขั้้�นสููง11
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กุ้้�งมัังกร (Jasus edwardsii), New Zealand.

การทำำ�ประมงในน่่านน้ำำ��ออสเตรเลีีย
ออสเตรเลีียใช้้นโยบายยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงเพื่่�อการจัดั การประมงในประเทศในปีี พ.ศ. 255012 นโยบายนี้้�มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อ “รัักษาปริิมาณ
ทรััพยากรเชิิงพาณิิชย์์ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยั่่�งยืืนของระบบนิิเวศวิิทยาและในบริิบทของการให้้ผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจสููงสุุดกลัับสู่่�ชุุมชนชาวออสเตรเลีีย”
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่�อ่
•

รักษาระดับปริมาณทรัพยากรสัตว์น�้ำไว้ที่ระดับค่าเฉลี่ยของมวลชีวภาพเป้าหมาย (BTARG) ที่เท่ากับขนาดของปริมาณทรัพยากรที่ต้องการเพื่อผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิิจสููงสุุด (BMEY) โดยมีี BMEY อยู่่�ที่่� 1.2 BMSY โดยประมาณ (หรืือ 48% B0 เป็็นค่่าตััวแทน)

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณทรัพยากรสัตว์น�้ำมีสถานะอยู่ในระดับสูงกว่าระดับมวลชีวภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่สูงเกินไปซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่่อปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� (เช่่น BLIM หรืือที่่�ค่่าตััวแทน) ซึ่่�ง BLIM อยู่่�ที่่� 0.5BMSY (หรืือ 20% B0 เป็็นค่่าตััวแทน) หรืือสููงกว่่า

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณทรัพยากรอยู่เหนือระดับ BLIM อย่างน้อย 90 เปอร์เซ็นต์ของเวลานั้นส�ำหรับปริมาณทรัพยากรที่อยู่สูงกว่าระดับ BTARG
ยุทธศาสตร์การท�ำประมงตามปริมาณทรัพยากรจะก�ำหนดอัตราการจับ

สำำ�หรัับปริิมาณทรััพยากรที่่�อยู่่�สููงกว่่าระดัับ BTARG ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงตามปริิมาณทรััพยากรจะกำำ�หนดอััตราการจัับสััตว์์น้ำำ��ที่่� “ลดลง” ให้้อยู่่�ใน
ระดัับเป้้าหมาย สำำ�หรัับปริิมาณทรััพยากรที่่มีี� สถานะอยู่่�ระหว่่าง BTARG และ BLIM ให้้ผู้้�จััดการการประมง นัักวิิชาการและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์
เพื่�อ่ ฟื้้�นฟููปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ให้้เป็็น BMSY และให้้เป็็น BTARG หากปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำ�ำ� ลดลงต่ำำ�� กว่่า BLIM มีีจำำ�เป็็นต้้องมีีแผนการฟื้้�นฟูู
ทรััพยากรสััตว์์น้ำ�ำ� หรืือดำำ�เนิินการจััดการแบบเข้้มข้้นมากขึ้้�น เช่่น การหยุุดทำำ�ประมง มีีตััวอย่่างของยุุทธศาสตร์์การจับั กุ้้�งกุุลาดำำ�13 หรืือกำำ�หนดขีีดจำำ�กััด
การจัับสััตว์์น้ำำ��ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�มีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้เกิิดการฟื้้�นฟููของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� โดยกำำ�หนดเป้้าหมายเป็็นจำำ�นวนปีีที่่�แน่่นอน หากปริิมาณ
ทรััพยากรอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่า BLIM สามารถระบุุว่่าสถานะว่่าให้้ “ขึ้้�นอยู่่�กัับการอนุุรัักษ์์” ซึ่่�งมีีแผนการฟื้้�นฟููปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำ�ำ� เป็็นที่่�ยอมรัับ
โดยทั่่�วกัันของหน่่วยงานด้้านการจััดการประมงของออสเตรเลีีย และรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสิ่่�งแวดล้้อม
จุุดอ้้างอิิงบนพื้้�นฐานของการตายจากการทำำ�ประมงก็็ถููกใช้้ในยุุทธศาสตร์์นี้้� ให้้ FMSY เป็็นค่่าเริ่่�มต้้น F-based LRP (FLIM) แต่่ FLIM ลดลงหากปริิมาณ
ทรััพยากรอยู่่�ต่ำำ��กว่่า BTARG ต้้องเร่่งให้้มีีการฟื้้�นฟููปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� FTARG ถููกกำำ�หนดไว้้ที่่�อััตราการตายจากการทำำ�ประมงที่่ต้� ้องรัักษาปริิมาณ
ทรััพยากรไว้้ที่่�ระดัับ BTARG
การทบทวนนโยบายยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงของออสเตรเลีียในปีี 2556 ได้้ข้้อสรุุปได้้ว่่านโยบายดัังกล่่าวเป็็น “ความคิิดริิเริ่่�มที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
อย่่างมากที่่�ได้้มีีการปรัับปรุุงการจััดการประมงของเครืือจักั รภพ”14 โดยปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ที่่�ที่่�เคยมีีการทำำ�ประมงเกิินกำำ�ลัังผลิิตทั้้�งหมดในอดีีต
ได้้รัับการฟื้้�นฟููและไม่่มีีการทำำ�ประมงเกิินกำำ�ลัังผลิิต
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การทำำ�ประมงในน่่านน้ำำ��แคนาดา
ในปีี 2009 แคนาดาใช้้การจััดการประมงในน่่านน้ำำ��โดยใช้้กรอบของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง15 เป็็นการจััดการปริิมาณทรััพยากรโดยมีีจุุดอ้้างอิิง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมวลชีีวภาพ 2 จุุด คืือ จุุดอ้้างอิิงปริิมาณทรััพยากรบน (Upper Stock Reference, USR) และจุุดอ้้างอิิงจำำ�กััด (Limit Reference
Point) จุุดอ้้างอิิงนี้้�ใช้้แบ่่งสถานะของปริิมาณทรััพยากรออกเป็็น 3 ประเภท: อุุดมสมบููรณ์์ (B> USR) ต้้องเฝ้้าระวััง (LRP <B <USR) และวิิกฤติิ
(B <LRP) อััตราการจัับสััตว์์น้ำำ��สููงสุุดที่่�กำ�ำ หนดไว้้ที่่�น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ FMSY เมื่่�ออยู่่�ในโซนอุุดมสมบููรณ์์ อััตราการจัับสััตว์์น้ำำ��ลดลงเมื่่�อปริิมาณทรััพยากร
อยู่่�ในโซนต้้องเฝ้้าระวััง และปริิมาณทรััพยากรอาจล่่มสลายหากอยู่่�ในโซนวิิกฤติิ จุุด USR นี้้�ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็น TRP แต่่เป็็นตััวชี้้�วััดสถานะปริิมาณ
ทรััพยากร ค่่าเริ่่�มต้้นสำำ�หรัับ USR และ LRP ตั้้�งไว้้ที่่� 0.8MSY และ 0.4MSY ตามลำำ�ดัับ ตััวอย่่างเช่่น
• Western Component pollock แอตแลนติกเหนือ: ในปี 2554 แคนาดาใช้ยุทธศาสตร์การท�ำประมงเพื่อการจัดการปลาพอลล็อค
โดยรวมเอา MSE เต็็มรููปแบบเข้้าในกระบวนการพััฒนายุุทธศาสตร์์ซึ่่�งใช้้เวลาจััดทำำ�เพีียงหนึ่่�งปีี ภาคอุุตสาหกรรมและผู้้�จัดั การการประมงผิิดหวััง
มากเกี่่ยวกัั
� บข้้อแนะนำำ�ทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�ได้้จากการประเมิินสถานะปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำ�ำ� แบบวิิธีีดั้้�งเดิิม และมีีความต้้องการที่่�จะให้้มีีผล
การจัับสััตว์์น้ำำ��คงที่่� จึึงได้้หาตลาดรองรัับที่่�มีีเสถีียรภาพมากขึ้้�นเพื่่�อปรัับปรุุงการวางแผนธุุรกิิจที่่�จะส่่งผลให้้เกิิดการพััฒนาได้้อย่่างรวดเร็็ว
ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงถููกออกแบบมาเพื่�อ่ ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์การจััดการในระยะกลาง 3 ประการ16
• ขนาดปริมาณทรัพยากร: การประเมินขนาดปริมาณทรัพยากรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในปี 2564 ค�ำนวณจากขนาดปริมาณทรัพยากร
ในปีี 2543 ขนาดปริิมาณทรััพยากรเฉลี่่ย� ในปีี 2564 จะต้้องสููงกว่่าขนาดปริิมาณทรััพยากรในปีี 2543 ร้้อยละ 50 ในขณะที่่�เปอร์์เซ็็นไทล์์
ที่่� 25 ตััวล่่างต้้องไม่่น้้อยกว่่าขนาดปริิมาณทรััพยากรในปีี 2543
• การจับสัตว์น�้ำ: ขีดจ�ำกัดของการจับสัตว์น�้ำต้องมากกว่า 4,000 ตัน/ปี นับตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2559
• ข้อบังคับในการเปลี่ยนแปลงการจับสัตว์น�้ำต่อปี และปริมาณการจับสูงสุด: การจับสัตว์น�้ำสามารถเพิ่มได้สูงสุด 20% หรือ 500 ตัน
แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะสููงกว่่า จากปีีหนึ่่�งไปยัังปีีถััดไป สามารถลด TAC ลงได้้มากถึึง 20% จากปีีหนึ่่�งไปยัังปีีถััดไป
ซึ่่�งการจับั ประจำำ�ปีีสููงสุุดถููกกำำ�หนดไว้้ที่่� 20,000 ตััน
ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงปลาพอลล็็อคใช้้ HCR เชิิงประจัักษ์์ โดยมีีโควตาบนพื้้�นฐานของผลการสำำ�รวจความอุุดมสมบููรณ์์ของปริิมาณทรััพยากรในช่่วง
3 ปีีที่่�ผ่่านมา ผลสรุุปว่่ายัังไม่่พบว่่ามีี “สถานการณ์์พิิเศษ” (ดููรููปที่่� 3)
ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงมีีการประเมิินในทุุก 5 ปีี มีีการกำำ�หนดโควตาลดลงในระหว่่างปีี 2559-2560 ในการตอบสนองผลสำำ�รวจที่่�พบว่่ามีี
ความอุุดมสมบููรณ์์ลดลงในปีีที่ผ่่� ่านมา โดยไม่่มีีข้้อโต้้แย้้งตามแผนการจััดการประมง
• ปลาหิมะบริติชโคลัมเบีย: ในปี 2553 แคนาดายอมรับแผนการจัดการส�ำหรับการท�ำประมงปลาหิมะในน่านน�้ำ โดยให้ค่าเริ่มต้นของ TACs อยู่บน
พื้นฐานของแผนการจัดการจับสัตว์น�้ำส�ำหรับการท�ำประมงในปี 2554-2555 ซึ่งแนวทางนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
• รักษาสถานะให้ระดับ SSB ให้อยู่สูงกว่า LRP ของ 0.4MSY ใน 95% ของปีที่มีการวัดผลต่อเนื่องใน 2 ช่วงอายุของปลาหิมะ (36 ปี)
• หากอยู่ในโซนต้องเฝ้าระวัง (ได้แก่ 0.4BMSY <B < 0.8-1.0BMSY) ให้ป้องกันการลดลงของปริมาณทรัพยากรไว้ส�ำหรับ 10 ปีข้างหน้า
โดยกำำ�หนดไว้้ที่่�ระดัับต่ำำ�คื
� ือ 5% ของ LRP แล้้วค่่อยเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นเส้้นตรงจนถึึงระดัับกลาง ๆ ของ TRP (50%)
• รักษาระดับมวลชีวภาพของประชากรที่พร้อมสืบพันธุ์วางไข่ไว้ที่ระดับสูงกว่า BMSY หรือ 0.8BMSY เมื่อสถานะประชากรฟื้นฟูขึ้นจากระดับ
จากโซนเฝ้้าระวััง17 โดยประเมิินประชากรได้้ 50% ของปีีใน 2 ช่่วงอายุุของปลาหิิมะ (วััตถุุประสงค์์นี้้�คืือเพื่่�อกำำ�หนดค่่า TRP)
• เพิ่มการจับต่อปีโดยเฉลี่ยเป็นเวลา 10 ปีหากบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามที่กล่าวด้านบน
แผนการจัดั การปลาหิิมะนั้้�นรวมถึึงการใช้้กฎควบคุุมการประมงด้้วยแบบจำำ�ลอง (model-based HCR) ที่่�กำ�ำ หนดว่่าควรห้้ามทำำ�การประมงหาก
มีีระดัับมวลชีีวภาพต่ำำ��กว่่า 0.6BMSY และควรมีีถึึง 0 ที่่� 0.4BMSY (ดููรููปที่่� 4) กฎควบคุุมการประมงปลาหิิมะยัังกำำ�หนดโควตาขั้้�นต่ำำ��ไว้้ที่่�
1,992 ตััน หรืือประมาณครึ่่�งหนึ่่�งของระดัับการจับ
ั สััตว์์น้ำำ��ก่่อนที่่จ� ะมีีการใช้้แผนยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง ซึ่่�งถููกนำำ�ไปใช้้ในการทำำ�ประมงระหว่่าง
ปีี 2558-2559 ถึึงแม้้ว่่าปลาหิิมะอยู่่�ในสภาวะการทำำ�ประมงเกิินกำำ�ลัังผลิิต แต่่การลดลงของมวลชีีวภาพได้้หยุุดไปแล้้ว และมีีแนวโน้้มที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย
ในปีี 2559
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รูปที่ 3

กฎควบคุมการประมงปลาพอลล็อค

ขีีดจำำ�กััดของการจัับสััตว์์น้ำำ��มีีความเชื่่�อมโยงกัับผลการสำำ�รวจ
ขีดจำกัดของการจับสัตวน้ำ
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รูปที่ 4

กฎควบคุมการประมงปลาหิมะบนพื้นฐานของรูปแบบจำ�ลอง

อััตราการจัับสััตว์์น้ำำ��ที่่�เชื่่�อมโยงกัับมวลชีีวภาพที่่�มีีการประเมิินทรััพยากร
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ซ้้าย: ปลาซาร์์ดีีนกลุ่่�มใหญ่่ (Sardinops sagax) ที่่�อยู่่�รวมกััน ขวาบน: กุ้้�งกุุลาดำำ� (Penaeus spp) ขวาล่่าง: ปลาหิิมะ (Anoplopoma fimbria)

ปลาซาร์์ดีีนแปซิิฟิก
ิ ของสหรััฐอเมริิกา18
คณะมนตรีีจััดการประมงของแปซิิฟิิกใช้้ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง (HCRs) เพื่่�อบริิหารจััดการปลาซาร์์ดีีนและปลาผิิวน้ำำ��ชายฝั่่�งตั้้�งแต่่ปีี 2543
กฎควบคุุมการประมงปลาซาร์์ดีีนชายฝั่่�งตอนใต้้คืือ:
TAC19 = (Biomass - Cutoff) x Fraction x Distribution

ในการคำำ�นวณนี้้� การประเมิินมวลชีีวภาพสััตว์์น้ำำ��จะทำำ�ขึ้้�นทุุกปีีโดยใช้้แบบจำำ�ลองที่่ตัั� ดระดัับต่ำำ��สุุดของมวลชีีวภาพออกไปโดยใช้้การประมาณการจัับ
สััตว์์น้ำำ��ที่่�อนุุญาต (เช่่น 150,000 ตััน) การแพร่่กระจาย (Distribution) ของสััตว์์น้ำ�ำ� เป็็นปััจจััยหนึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละของปริิมาณทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�
ในน่่านน้ำำ�� สหรััฐอเมริิกา (เช่่น 87 %) โควตาและเป้้าหมาย F มีีอิิทธิิพลจากตััวแปรที่่�เกิิดจากสภาพแวดล้้อม: เศษส่่วนที่่มีีค่
� ่าอยู่่�ระหว่่าง 5 ถึึง 15%
และขึ้้�นอยู่่�กัับอุุณหภููมิิผิิวน้ำำ��ทะเล แม้้ไม่่ถืือว่่าเป็็น MSE อย่่างเป็็นทางการจากคณะมนตรีีการจััดการ HCR นี้้�ที่่�ได้้รวมค่่า cutoff และค่่า fraction
ที่่�พััฒนาโดยใช้้แบบจำำ�ลองเข้้มข้้น ซึ่่�งดำำ�เนิินการครั้้�งแรกในปีี 2542 และได้้ทบทวนในปีี 2555
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ค่่า cutoff จะช่่วยให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการจัดั การการประมงปลาซาร์์ดีีนนั้้�นเป็็นไปตามแนวทางเชิิงป้้องกััน เนื่่�องจากความต้้องการที่่�มากขึ้้�นอย่่างชััดเจน
ด้้วยความสำำ�คััญของปลาซาร์์ดีีนที่่�ใช้้เป็็นอาหารสััตว์์ การทำำ�ประมงปลาซาร์์ดีีนยัังไม่่ถืือว่่าอยู่่�ในระดัับที่่�เกิินกำำ�ลัังผลิิตจนกว่่าระดัับมวลชีีวภาพจะมีีปริิมาณ
ลดลงต่ำำ�� กว่่า 50,000 ตััน แต่่ภายใต้้ HCR นี้้� ได้้ห้้ามการทำำ�ประมงปลาซาร์์ดีีนเมื่่�อมวลชีีวภาพมีีปริิมาณลดลงเหลืือ 150,000 ตััน ซึ่่�งถืือเป็็นจุุดที่่�
HCR จะกระตุ้้�นให้้เกิิดแผนการ “ฟื้้�นฟููปริิมาณทรััพยากร” ก่่อนที่่�ปริิมาณทรััพยากรจะถููกระบุุว่่ามีีการทำำ�ประมงเกิินกำำ�ลัังผลิิต มีีการห้้ามทำำ�การ
ประมงระหว่่างปีี 2558-2559 เนื่่�องจากมีีความโปร่่งใสและการคาดการณ์์ที่น่่� ่าเชื่่�อถืือตามข้้อแนะนำำ�ด้้านวิิชาการภายใต้้แผนของ HCR ทำำ�ให้้ภาค
อุุตสาหกรรมให้้การสนัับสนุุนเป็็นอย่่างดีี การห้้ามทำำ�ประมงปลาซาร์์ดีีนชายฝั่่�งทะเลตะวัันตกเริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี 2493 จนถึึงปีี 2533 ดัังนั้้�นข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าว
จึึงไม่่ได้้ผิิดไปจากปกติิแต่่อย่่างใดและเข้้าใจได้้ว่่ามีีการใช้้กฎควบคุุมการประมงอย่่างที่่�ควรจะเป็็น
นอกจากนี้้� TAC ที่่�กำำ�หนดไว้้ที่่� 200,000 ตััน เพื่่�อสนัับสนุุนให้้มีีการจัับสััตว์์น้ำ�ำ� ในปริิมาณคงที่่ทุ� ุกปีีและตลอดไป และเพื่่�อป้้องกัันการเพิ่่�มขีีด
ความสามารถของจับั สััตว์์น้ำำ��ที่่�มากเกิินศัักยภาพการผลิิตของสััตว์์น้ำำ��ในเวลาที่่�ระดัับมวลชีีวภาพสััตว์์น้ำำ��จะสููงมากหรืือขีีดจำำ�กััดของการจัับสััตว์์น้ำ�ที่
ำ� ่�กำำ�หนด
ไว้้คงที่่� ก็็เพื่�อ่ ป้้องกัันข้้อผิิดพลาดในการประเมิินมวลชีีวภาพของสััตว์์น้ำำ��
กฎควบคุุมการประมงได้้มีีการปรัับแก้้ในเวลาต่่อมา และยัังคงใช้้อยู่่�เพื่่�อจััดการประมงปลาซาร์์ดีีนในแปซิิฟิิกของสหรััฐอเมริิกา

บทสรุุป
จากที่่�กล่่าวมา แสดงให้้เห็็นว่่าหากมีีการออกแบบยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงอย่่างเหมาะสมผ่่านกระบวนการที่่�เข้้มงวดโดยใช้้ MSE แล้้ว ผลที่่�ได้้คืือการ
บริิหารจััดการที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์ที่่�หลากหลายทางชีีววิิทยา นิิเวศวิิทยาและโครงสร้้างการจััดการความสำำ�เร็็จของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงนี้้�ส่่ง
แรงบัันดาลใจให้้ผู้้�จััดการในการประมงที่่อื่่� �น ๆ เพิ่่�มมากขึ้้�นและทำำ�ให้้เริ่่�มมีีพััฒนาตนเองมากขึ้้�น
ความพยายามเหล่่านี้้�ได้้ประโยชน์์จากบทเรีียนจากการทำำ�ประมงที่่นำ� ำ�เอายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงไปใช้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับปริิมาณทรััพยากร
ปลาทููน่่าที่่�มีีการบริิหารจัดั การโดยองค์์กรบริิหารจัดั การทรััพยากรประมงระดัับภููมิิภาค (RFMOs) องค์์กรเหล่่านี้้�ยัังได้้พััฒนายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
เพื่�อ่ บริิหารจััดการทรััพยากรในเขตความรัับผิิดชอบของตน โดยปรัับแนวการบริิหารจััดการที่่�สอดคล้้องกััน ผ่่านการประสานงานและดำำ�เนิินการเพื่่�อ
สนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�เอื้้�อประโยชน์์ซึ่�ง่ กัันและกััน ในขณะนี้้�ได้้มีีการนำำ�เอากฎควบคุุมการประมงปลาทููน่่าไปใช้้แล้้วอย่่างแพร่่หลาย เริ่่�มจากปลาทููน่่าลาย
แถบในมหาสมุุทรอิินเดีียไปจนถึึงปลาทููน่่าครีีบน้ำำ��เงิินในเขตมหาสมุุทรตอนใต้้ โดยใช้้กฎควบคุุมการประมงเต็็มรููปแบบ และใช้้ HCR เพื่่�อการบริิหาร
จััดการปริิมาณทรััพยากรปลาทููน่่าได้้ทั้้�งหมด
ผู้้�จััดการปลาทููน่่า นัักวิิชาการ และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งหมดควรทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อเร่่งพััฒนายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง สิ่่�งนี้้�จะช่่วยฟื้้�นฟููของปริิมาณ
ทรััพยากรที่่�หมดแล้้ว และทำำ�ให้้ตลาดมีีเสถีียรภาพจากการประมงที่่�ให้้กำำ�ไรและมีีความยั่่�งยืืน เวลาและความพยายามที่่�ลงทุุนจะยัังคงให้้ผลดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในอนาคต
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