
เอกสารข้อมูลจาก 2559

วตัถปุระสงค์ของการจดัการ
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Adam Baske

ไม่่นานม่าน้� ผู้้�จััดการของการทำำาประม่งปลาทำ้น่าทำั�วโลกได�เร่�ม่เปล้�ยนม่าใช้�ยุทำธศาสตร์การทำำาประม่งหรือขั�นตอนการจััดการ เนื�องจัากให�ส่�งทำ้�คาดหวัง 

ไว�ได�ม่ากกว่าและเป็นแนวทำางทำ้� ม่ั�นคงกว่าใช้�ว่ธ้จััดการแบบดั�งเด่ม่ในการประเม่่นทำรัพยากรทำ้�ม่ักจัะตาม่ด�วยการต่อรองโควตาการจัับสัตว์นำ�า 
ส่วนม่ากจัะข้�นอย้่กับวัตถุุประสงค์และปร่ม่าณทำรัพยากรสำาหรับการจััดการตาม่ทำ้�ผู้้�จััดการการประม่งได�ตกลงกันแล�ว หลังจัากนั�น จั้งใช้�ขั�นตอนทำ้� 

เร้ยกว่าการประเม่่นยุทำธศาสตร์การจััดการ (Management Strategy Evaluation, MSE) เพื�อเลือกกฎควบคุม่การประม่งทำ้�จัะทำำาให� 

บรรลุเป้าหม่าย 

การตกลงในเรื�องวัตถุุประสงค์ของการจััดการเป็นขั�นตอนแรกทำ้�ทำ�าทำายในกระบวนการน้� แต่การกำาหนดวัตถุุประสงค์ไว�ในตอนแรกจัะช้่วยให�ม่ั�นใจัว่า 

สาม่ารถุพาไปส้่การสรุปเลือกกฎควบคุม่การประม่งทำ้�เหม่าะสม่ แม่�ว่าข�อกฏหม่ายหรือวัตถุุประสงค์ของอนุสัญญาสำาหรับการทำำาประม่งส่วนใหญ่ 

จัะพ้ดถุ้งข�อตกลงในเรื�องทำั�วๆ ไป แต่กระบวนการพัฒนายุทำธศาสตร์การทำำาประม่งต�องสื�อความ่หม่ายได� ม่้ความ่เฉพาะเจัาะจังและเป็นทำ้�ยอม่รับ 

ของผู้้�จััดการการประม่ง ผู้้�ม่้ส่วนได�เส้ย และนักว่ช้าการ กระบวนการทำวนซ้ำำ�าในการให�ข�อแนะนำาและการทำดสอบจัะช้่วยสร�างความ่เข�าใจัร่วม่กัน 

ในเรื�องของวัตถุุประสงค์ของการดำาเน่นงาน 

โดยทำั�วไป องค์กรจััดการปลาทำ้น่าระดับภู้ม่่ภูาค (Regional Fisheries Management Organizations, RFMOs) จัะดำาเน่นการ 

ตาม่ทำ้�ได�รับม่อบหม่ายในการรักษาระดับประช้ากรปลาทำ้น่าไว�เทำ่ากับหรือส้งกว่าระดับม่วลช้้วภูาพ (Biomass, B) ซ้ำ้�งเป็นระดับทำ้�ให�ผู้ลผู้ล่ต 

ทำ้�ยั�งยืนส้งสุด (BMSY) แนวทำางของยุทำธศาสตร์การทำำาประม่งยังช้่วยผู้้�จััดการการประม่งกำาหนดวัตถุุประสงค์ในการจััดการประม่งเพ่�ม่เต่ม่ 
เช้่น การม่้ผู้ลการจัับสัตว์นำ�าคงทำ้� อ้กทำั�งยังใช้�เป็นแนวทำางกำาหนดสถุานะเป้าหม่ายสำาหรับการทำำาประม่งประเภูทำนั�นๆ โดยคำาน้งถุ้งความ่ยั�งยืน 

ของปร่ม่าณทำรัพยากรสัตว์นำ�า ในขณะเด้ยวกันก็ช้่วยหล้กเล้�ยงการทำำาประม่งเก่นกำาลังผู้ล่ตจันสัตว์นำ�าเก่ดทำดแทำนไม่่ทำัน เพราะหากตัวสัตว์นำ�า 

เต็ม่วัยลดลงม่ากเก่นจัุดนั�นแล�วจัะทำำาให�ปร่ม่าณทำรัพยากรไม่่สาม่ารถุฟื้้�นคืนส้่สภูาพปกต่ได� 

วตัถปุระสงค์เฉพาะกิจช่ว่ยให้้มาตรการการจดัการสมัฤทธิ์ิ�ผล
เม่ื�อไม่่นานม่าน้� ผู้้�จััดการการประม่งขององค์การจััดการปลาทำ้น่าในม่หาสมุ่ทำรอ่นเด้ยเป็นผู้้�นำาในการกำาหนดหัวข�อทำ้�เป็นพื�นฐาน จัำานวน 5 หัวข�อ 
เพื�อจััดทำำาวัตถุุประสงค์ของการบร่หารจััดการประม่งตาม่แนวทำางพัฒนาของยุทำธศาสตร์การทำำาประม่ง1 หัวข�อเหล่าน้�ได�ถุ้กนำาไปใช้�พ่จัารณาเพื�อ 

พัฒนากลยุทำธ์สำาหรับพื�นทำ้�ม่หาสมุ่ทำรแอตแลนต่กและแปซ้ำ่ฟื้ิกด�วย 



ระดับความเสีย่งท่ียอมรบัได้

ขั�นตอนหน้�งทำ้�สำาคัญในกระบวนการพัฒนายุทำธศาสตร์การทำำาประม่ง คือ การเลือกระดับความ่เส้�ยงเพื�อเป็นแนวทำางการ 

ตัดส่นใจัสำาหรับการทำำาประม่งในอนาคต เม่ื�อม่้การประเม่่นและคัดเลือกกฎควบคุม่การประม่งแล�ว ผู้้�จััดการการประม่งต�อง 

กำาหนดระดับความ่เส้�ยงซ้ำ้�งเหม่าะสม่ทำ้�สุดเพื�อจััดการตาม่แนวทำางเช้่งป้องกัน ซ้ำ้�งอาจัพบได�บ่อยๆ ว่าระดับเหล่าน้�ถุ้กนำาไปใช้� 

ในการออกข�อบังคับตาม่วัตถุุประสงค์สำาหรับการจััดการประม่ง 

ความ่เส้�ยงจัะถุ้กกำาหนดจัากผู้ลลัพธ์เช้่งลบทำ้�อาจัเก่ดข้�นได� เช้่น การล่ม่สลายของปร่ม่าณทำรัพยากรสัตว์นำ�าหรือการละเม่่ด 

จัุดอ�างอ่งจัำากัด ในทำางตรงกันข�าม่ ความ่เส้�ยงอาจัสร�างความ่เป็นไปได�ของความ่สำาเร็จั เช้่น โอกาสทำ้�จัะทำำาให�การจัับสัตว์นำ�า 

อย้่ในระดับจัุดอ�างอ่งเป้าหม่าย หรือไม่่ม่้การละเม่่ดจัุดอ�างอ่งจัำากัด 

การจััดการประม่งตั�งแต่อด้ตนั�นอย้่ในระดับทำ้�ม่้ความ่เส้�ยงส้งม่าตลอด ตัวอย่างเช้่น โครงการฟื้้�นฟื้้ปร่ม่าณทำรัพยากรสัตว์นำ�า 

ส่วนใหญ่ออกแบบให�ม่้โอกาสสำาเร็จัเพ้ยงแค่ 50% แม่�ว่าบางครั�งจัะม่้โอกาสทำ้�จัะประสบความ่สำาเร็จัม่ากกว่าแต่ก็ไม่่เก่น 
60% หลายๆ กรณ้ทำ้�ม่าตรการเพื�อการจััดการประม่งไม่่ม่้ความ่ไม่่ช้ัดเจันในความ่เป็นไปได�ทำ้�จัะประสบความ่สำาเร็จัในระดับส้ง 
เป็นเพราะไม่่ม่้การกำาหนดระดับเช้่งคุณภูาพไว�ก่อนล่วงหน�า ทำำาให�ระดับความ่เส้�ยงเป็นเรื�องทำ้�ต�องม่้การอธ่บาย และจัำาเป็นต�อง 

ใช้�การต่อรองทำางการเม่ืองบ่อยๆ

ดังนั�น การเลือกระดับความ่เส้�ยงจั้งม่้ความ่สำาคัญเป็นอย่างม่าก การจััดการความ่เส้�ยงด�วยความ่เป็นไปได�ตำ�าถุ้งปานกลางทำ้� 

จัะประสบความ่สำาเร็จัจัะทำำาให�เก่ดอันตรายข้�นกับสถุานะของปร่ม่าณทำรัพยากรสัตว์นำ�าและการประม่งในอนาคต ในทำาง 

ตรงกันข�าม่ การจััดการความ่เส้�ยงด�วยความ่เป็นไปได�ส้งทำ้�จัะส่งผู้ลลัพธ์ทำ้�ประสบความ่สำาเร็จัช้่วยทำำาให�ม่ั�นใจัว่าจัะม่้ 

ความ่อุดม่สม่บ้รณ์ของปร่ม่าณทำรัพยากรในอนาคตด�วยการสนับสนุนจัากช้าวประม่ง 

ผู้้�จััดการการประม่งสาม่ารถุใช้�องค์ความ่ร้�ทำ้�ม่้เพ่�ม่ข้�น รวม่ถุ้งแนวทำางปฏ่บัต่เม่ื�อจััดทำำาระดับการจััดการทำ้�เป็นทำ้�ยอม่รับกัน 
ข�อตกลงว่าด�วยการจััดการปร่ม่าณทำรัพยากรสัตว์นำ�าของสหประช้าช้าต่ได�ร�องขอให�ม่้จัุดอ�างอ่งจัำากัดโดยกำาหนดความ่เส้�ยง 

ในการละเม่่ดไว�ในระดับ “ตำ�าม่าก” และเพื�อให�บรรลุ “ค่าเฉล้�ย” ของจัุดอ�างอ่งเป้าหม่ายได� โดยทำั�วไปแล�วค่าเหล่าน้�จัะกำาหนด 

ไว�ระหว่าง 5-10% และ 50-75% ตาม่ลำาดับ

ตัวอย่างเช้่น ประเทำศออสเตรเล้ยและคณะอนุกรรม่การสำาหรับการอนุรักษ์ทำรัพยากรทำ้�ม่้ช้้ว่ตในม่หาสมุ่ทำรแอตแลนต่ก 
ม่้นโยบายยุทำธศาสตร์การทำำาประม่งโดยกำาหนดจัุดอ�างอ่งจัำากัดในยุทำธศาสตร์การทำำาประม่งไว�น�อยกว่า 10% ส่วนประเทำศ 

แคนาดาม่้กรอบการทำำานโยบายการจััดการประม่งตาม่แนวทำางเช้่งป้องกัน ทำ้�กำาหนดระดับเป้าหม่ายเช้่งปร่ม่าณสำาหรับ 

ความ่เส้�ยงเช้่งคุณภูาพไว�ทำ้�ระดับ “ตำ�าม่าก” คือตั�งไว�ทำ้�น�อยกว่า 5%2 โดนส่วนใหญ่แล�วผู้้�จััดการการประม่งควรกำาหนดระดับ 

ความ่เส้�ยงให�ตำ�าไว�ก่อนเพื�อป้องกันหากเก่ดความ่ไม่่แน่นอน 

 • สถานะ: เพื�อความ่เป็นไปได�ส้งสุดทำ้�จัะรักษาระดับสถุานะปร่ม่าณทำรัพยากรสัตว์นำ�าให�อย้่ในโซ้ำนทำ้�ปลอดภูัย (ส้เข้ยว) ของโกเบพล็อต (ตัวอย่างเช้่น 
ไม่่ทำำาประม่งเก่นกำาลังผู้ล่ต)

 • ปลอดภัย: เพื�อลดความ่เป็นไปได�ทำ้�ปร่ม่าณทำรัพยากรจัะลดลงอย้่ในระดับทำ้�ตำ�ากว่าจัุดอ�างอ่งจัำากัดของม่วลช้้วภูาพ BLIM ผู้ลผู้ล่ต: เพื�อผู้ลการจัับส้งสุด 
(หรือการลงแรงประม่ง) ในระดับภู้ม่่ภูาค และ/หรือ เครื�องมื่อประม่ง

 • ผลผลิต: เพื�อผู้ลการจัับส้งสุด (หรือการลงแรงประม่ง) ในระดับภู้ม่่ภูาค และ/หรือ เครื�องม่ือประม่ง

 • ความอุดมสมบูรณ:์ เพื�ออัตราการจัับส้งสุดและช้่วยขยายผู้ลกำาไรในการทำำาประม่ง 

 • ความคงที:่ เพื�อให�เก่ดความ่คงทำ้�ม่ากทำ้�สุดในการจัับสัตว์นำ�าเพื�อลดการทำำาประม่งเช้่งพาณ่ช้ย์ทำ้�ทำำาให�เก่ดความ่ไม่่แน่นอน โดยทำำาให�เก่ดความ่ผู้ันผู้วน 
น�อยท้ำ�สุด



รปูที� 1
การแสดงผลการประเมนิยุทธศาสตรก์ารจดัการ 
เครื�องมื่อช่้วยในการให�นำ�าหนักกับความ่สำาเร็จัท้ำ�ม้่โอกาสเก่ดข้�นได�สำาหรับวัตถุุประสงค์ท้ำ�แตกต่างกัน

ไดอะแกรม่แสดงประส่ทำธ่ภูาพของ 
ตัวเลือกของกฎควบคุม่การประม่งตาม่ 
สม่ม่ต่ฐานท้ำ�ต่างกัน 3 แบบท้ำ�เก้�ยวข�องกับ 
วัตถุุประสงค์ในการจััดการ 7 ข�อ 
จุัดตรงกลางแสดงว่าไม่่สาม่ารถุบรรลุ 
เป้าหม่ายได� ในขณะท้ำ�จุัดรอบนอกสุด 
แสดงถุ้งโอกาสประสบความ่สำาเร็จั 100%
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วัตถุุประสงค์ท้ำ�เป็นไปได�ไม่่ได�จัำากัดอย้่เพ้ยงแค่เรื�องเหล่าน้� แต่สาม่ารถุสะทำ�อนเป้าหม่ายอื�นสำาหรับการทำำาประม่ง ได�แก่ ความ่ต�องการใช้�เครื�องมื่อ 

ประม่งประเภูทำใดประเภูทำหน้�งโดยเฉพาะเพื�อท้ำ�จัะได�อัตราการจัับสัตว์นำ�าพลอยจัับได�ตำ�า นอกจัากน้� ในยุทำธศาสตร์การทำำาประม่งบางยุทำธศาสตร์ 

อาจัจัะม้่วัตถุุประสงค์หลายข�อรวม่อย้่สำาหรับหัวข�อท้ำ�เก้�ยวกับสถุานะของสัตว์นำ�า เช้่น เป้าหม่ายท้ำ�ก่นวงกว�างม่ากท้ำ�สุดในจัำานวนเป้าหม่ายทัำ�งห�า 
และเป็นเป้าหม่ายท้ำ�สาม่ารถุบรรลุได� รวม่ถุ้ง เป้าหม่ายม่วลช้้วภูาพ เป้าหม่ายอัตราการตายจัากการทำำาประม่ง และโครงการฟื้้�นฟ้ื้ทำรัพยากร 

หากเป็นไปได�ควรตั�งวัตถุุประสงเฉพาะก่จัท้ำ�สาม่ารถุวัดผู้ลได� โดยม้่กรอบเวลาท้ำ�เหม่าะสม่กับระดับความ่เส้�ยงท้ำ�ยอม่รับได� ดังนั�น ระบบการจััดการ 

สาม่ารถุถุ้กประเม่่นผู้ลและอาจัปรับเปล้�ยนได�เมื่�อจัำาเป็น เรื�องน้�มั่กจัะเก่ดข้�นจัร่งในสถุานะและหัวข�อท้ำ�ม้่วัตถุุประสงค์ท้ำ�เก้�ยวกับความ่ปลอดภูัย 
(ตัวอย่างเช้่น ความ่เส้�ยง 5% ท้ำ�จัะม้่การละเม่่ดจุัดอ�างอ่งจัำากัด หรือม้่โอกาส 75% ของการฟื้้�นฟ้ื้ทำรัพยากรให�อย้่ในสถุานะ BMSY ภูายใน 10 ปี) 
เงื�อนไขหลายอย่างไม่่ได�ถุ้กนำาม่าอธ่บาย เช้่น “ม้่ความ่เป็นไปได�ส้ง” หรือ “ในระยะเวลาสั�นท้ำ�สุดเทำ่าท้ำ�จัะทำำาได�” ควรได�รับการต้ความ่ เพราะ 

เรื�องเหล่าน้�สาม่ารถุทำำาให�เก่ดความ่ไม่่ชั้ดเจันซ้ำ้�งนำาไปส้่ความ่ซั้ำบซ้ำ�อนในการเจัรจัาเรื�องการจััดการได�

วัตถุุประสงค์บางอย่างของการจััดการอาจัจัะขัดกับเรื�องอื�น เช้่น การจัับสัตว์นำ�าได�ส้งสุดและลดจัำานวนการละเม่่ดข้ดจัำากัดของม่วลช้้วภูาพ 
ซ้ำ้�งหม่ายความ่ว่าผู้้�จััดการอาจัจัะให�วัตถุุประสงค์ท้ำ�ม้่นำ�าหนักม่ากกว่าแตกต่างกันออกไป และพ่จัารณาท้ำ�จัะตัดอย่างใดอย่างหน้�งออกเมื่�อต�องเลือกกฎ 

ควบคุม่การประม่งท้ำ�เหม่าะสม่ท้ำ�สุด ในขณะท้ำ�การทำำาประม่งช้่วยให�ม้่อาหาร อาช้้พการงาน และผู้ลประโยช้น์ทำางเศรษฐก่จัต่อหลายภูาคส่วน 
ผู้ลท้ำ�ได�รับเหล่าน้�จัะได�รับก็ต่อเมื่�อม้่การรักษาระดับของผู้ลผู้ล่ตทำางช้้วภูาพและความ่อุดม่สม่บ้รณ์ทำางธรรม่ช้าต่ ดังนั�น จัะต�องให�ความ่สำาคัญกับ 

วัตถุุประสงค์ของการจััดการเพื�อให�มั่�นใจัว่าม้่โอกาสเป็นไปได�ส้งท้ำ�จัะประสบความ่สำาเร็จัตาม่วัตถุุประสงค์ด�านความ่ปลอดดภัูยและสถุานะในการทำำา 

ประม่ง ไม่่ควรพยายาม่ใส่ความ่พยายาม่เพื�อบรรลุวัตถุุประสงค์อื�นเข�าม่ารวม่กับวัตถุุประสงค์น้� เว็ปไดอะแกรม่ (อาจัเร้ยกว่า กราฟื้รัศม้่ แผู้นภู้ม่่ 

เรดาร์หลายเกณฑ์์ หรือพล็อตใยแม่งมุ่ม่) จัะใช้�เพื�อแสดงถุ้งส่วนท้ำ�มั่กจัะถุ้กตัดออกผู้่านกระบวนการ MSE (ด้ร้ปท้ำ� 1)

ตัวอยา่งนี� แมว้า่ 
รปูแบบ HCR 1 
จะใหผ้ลการจบั 
สตัวน์ำ�าตำ�าเปน็ 
เวลาชั่ั�วคราว 
แต่สามารถให ้
ผลประโยชั่นส์งูสดุ 
ไดใ้นระยะยาว



ขอ้สรุป 
การตั�งวัตถุุประสงค์การจััดการช้่วยให�เห็นแนวทำางท้ำ�ชั้ดเจันสำาหรับการประม่ง ซ้ำ้�งผู้ลประโยช้น์ท้ำ�ช้าวประม่งจัะได�รับผู้่านความ่โปร่งใสและ 

การท้ำ�สาม่ารถุคาดเดาผู้ลลัพธ์ได� เมื่�อม้่การรับประกันความ่สำาเร็จั วัตถุุประสงค์ของการจััดการจัะวัดประส่ทำธ่ภูาพของยุทำธศาสตร์การทำำาประม่ง 
ส่�งน้�จัะช้่วยให�นักว่ทำยาศาสตร์และผู้้�จััดการการประม่งประเม่่นประส่ทำธ่ผู้ลของโครงการ หากม้่การรับรองในช้่วงแรกในกระบวนการของยุทำธศาสตร์ 

การทำำาประม่งแล�ว วัตถุุประสงค์จัะช้่วยจััดทำำาว่สัยทัำศน์สำาหรับการทำำาประม่ง และเป็นกลไกสำาหรับวัดความ่สำาเร็จัของกลยุทำธ์นั�นในระยะยาว
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