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วัตถุประสงค์ของการจัดการ
วางอนาคตให้กับการจัดการประมงปลาทูน่า

ไม่่นานมานี้้� ผู้้�จััดการของการทำำ�ประมงปลาทููน่่าทั่่�วโลกได้้เริ่่�มเปลี่่�ยนมาใช้้ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงหรืือขั้้�นตอนการจััดการ เนื่่�องจากให้้สิ่่�งที่่�คาดหวััง
ไว้้ได้้มากกว่่าและเป็็นแนวทางที่่� มั่่�นคงกว่่าใช้้วิิธีีจััดการแบบดั้้�งเดิิมในการประเมิินทรััพยากรที่่�มัักจะตามด้้วยการต่่อรองโควตาการจัับสััตว์์น้ำำ��
ส่่วนมากจะขึ้้�นอยู่่�กัับวััตถุุประสงค์์และปริิมาณทรััพยากรสำำ�หรัับการจััดการตามที่่�ผู้้�จััดการการประมงได้้ตกลงกัันแล้้ว หลัังจากนั้้�น จึึงใช้้ขั้้�นตอนที่่�
เรีียกว่่าการประเมิินยุุทธศาสตร์์การจััดการ (Management Strategy Evaluation, MSE) เพื่่�อเลืือกกฎควบคุุมการประมงที่่�จะทำำ�ให้้
บรรลุุเป้้าหมาย
การตกลงในเรื่่�องวััตถุุประสงค์์ของการจััดการเป็็นขั้้�นตอนแรกที่่�ท้้าทายในกระบวนการนี้้� แต่่การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ไว้้ในตอนแรกจะช่่วยให้้มั่่�นใจว่่า
สามารถพาไปสู่่�การสรุุปเลืือกกฎควบคุุมการประมงที่่�เหมาะสม แม้้ว่่าข้้อกฏหมายหรืือวััตถุุประสงค์์ของอนุุสััญญาสำำ�หรัับการทำำ�ประมงส่่วนใหญ่่
จะพููดถึึงข้้อตกลงในเรื่่�องทั่่�วๆ ไป แต่่กระบวนการพััฒนายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงต้้องสื่่�อความหมายได้้ มีีความเฉพาะเจาะจงและเป็็นที่่�ยอมรัับ
ของผู้้�จััดการการประมง ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และนัักวิิชาการ กระบวนการทวนซ้ำำ��ในการให้้ข้้อแนะนำำ�และการทดสอบจะช่่วยสร้้างความเข้้าใจร่่วมกััน
ในเรื่่�องของวััตถุุประสงค์์ของการดำำ�เนิินงาน
โดยทั่่�วไป องค์์กรจััดการปลาทููน่่าระดัับภููมิิภาค (Regional Fisheries Management Organizations, RFMOs) จะดำำ�เนิินการ
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายในการรัักษาระดัับประชากรปลาทููน่่าไว้้เท่่ากัับหรืือสููงกว่่าระดัับมวลชีีวภาพ (Biomass, B) ซึ่่�งเป็็นระดัับที่่�ให้้ผลผลิิต
ที่่�ยั่่�งยืืนสููงสุุด (BMSY) แนวทางของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงยัังช่่วยผู้้�จััดการการประมงกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ในการจััดการประมงเพิ่่�มเติิม
เช่่น การมีีผลการจัับสััตว์์น้ำำ��คงที่่� อีีกทั้้�งยัังใช้้เป็็นแนวทางกำำ�หนดสถานะเป้้าหมายสำำ�หรัับการทำำ�ประมงประเภทนั้้�นๆ โดยคำำ�นึึงถึึงความยั่่�งยืืน
ของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� ในขณะเดีียวกัันก็็ช่่วยหลีีกเลี่่�ยงการทำำ�ประมงเกิินกำำ�ลัังผลิิตจนสััตว์์น้ำำ��เกิิดทดแทนไม่่ทััน เพราะหากตััวสััตว์์น้ำำ��
เต็็มวััยลดลงมากเกิินจุุดนั้้�นแล้้วจะทำำ�ให้้ปริิมาณทรััพยากรไม่่สามารถฟื้้�นคืืนสู่่�สภาพปกติิได้้

วััตถุุประสงค์์เฉพาะกิิจช่่วยให้้มาตรการการจััดการสััมฤทธิ์ผ
์� ล
เมื่่�อไม่่นานมานี้้� ผู้้�จััดการการประมงขององค์์การจััดการปลาทููน่่าในมหาสมุุทรอิินเดีียเป็็นผู้้�นำำ�ในการกำำ�หนดหััวข้้อที่่�เป็็นพื้้�นฐาน จำำ�นวน 5 หััวข้้อ
เพื่่�อจััดทำำ�วััตถุุประสงค์์ของการบริิหารจััดการประมงตามแนวทางพััฒนาของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง1 หััวข้้อเหล่่านี้้�ได้้ถููกนำำ�ไปใช้้พิิจารณาเพื่่�อ
พััฒนากลยุุทธ์์สำำ�หรัับพื้้�นที่่�มหาสมุุทรแอตแลนติิกและแปซิิฟิิกด้้วย

•

สถานะ: เพื่อความเป็นไปได้สูงสุดที่จะรักษาระดับสถานะปริมาณทรัพยากรสัตว์น�้ำให้อยู่ในโซนที่ปลอดภัย (สีเขียว) ของโกเบพล็อต (ตัวอย่างเช่น
ไม่่ทำำ�ประมงเกิินกำำ�ลัังผลิิต)

•

ปลอดภัย: เพื่อลดความเป็นไปได้ที่ปริมาณทรัพยากรจะลดลงอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าจุดอ้างอิงจ�ำกัดของมวลชีวภาพ BLIM ผลผลิต: เพื่อผลการจับสูงสุด
(หรืือการลงแรงประมง) ในระดัับภููมิิภาค และ/หรืือ เครื่่�องมืือประมง

•

ผลผลิต: เพื่อผลการจับสูงสุด (หรือการลงแรงประมง) ในระดับภูมิภาค และ/หรือ เครื่องมือประมง

•

ความอุดมสมบูรณ์: เพื่ออัตราการจับสูงสุดและช่วยขยายผลก�ำไรในการท�ำประมง

•

ความคงที:่ เพื่อให้เกิดความคงที่มากที่สุดในการจับสัตว์น�้ำเพื่อลดการท�ำประมงเชิงพาณิชย์ที่ท�ำให้เกิดความไม่แน่นอน โดยท�ำให้เกิดความผันผวน
น้้อยที่่�สุุด

่
่ยอมรับได้
ระดับความเสียงที

ขั้้�นตอนหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญในกระบวนการพััฒนายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง คืือ การเลืือกระดัับความเสี่่�ยงเพื่่�อเป็็นแนวทางการ
ตััดสิินใจสำำ�หรัับการทำำ�ประมงในอนาคต เมื่่�อมีีการประเมิินและคััดเลืือกกฎควบคุุมการประมงแล้้ว ผู้้�จััดการการประมงต้้อง
กำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงซึ่่�งเหมาะสมที่่�สุุดเพื่่�อจััดการตามแนวทางเชิิงป้้องกััน ซึ่่�งอาจพบได้้บ่่อยๆ ว่่าระดัับเหล่่านี้้�ถููกนำำ�ไปใช้้
ในการออกข้้อบัังคัับตามวััตถุุประสงค์์สำำ�หรัับการจััดการประมง
ความเสี่่�ยงจะถููกกำำ�หนดจากผลลััพธ์์เชิิงลบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ เช่่น การล่่มสลายของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��หรืือการละเมิิด
จุุดอ้้างอิิงจำำ�กััด ในทางตรงกัันข้้าม ความเสี่่�ยงอาจสร้้างความเป็็นไปได้้ของความสำำ�เร็็จ เช่่น โอกาสที่่�จะทำำ�ให้้การจัับสััตว์์น้ำำ��
อยู่่�ในระดัับจุุดอ้้างอิิงเป้้าหมาย หรืือไม่่มีีการละเมิิดจุุดอ้้างอิิงจำำ�กััด
การจััดการประมงตั้้�งแต่่อดีีตนั้้�นอยู่่�ในระดัับที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงมาตลอด ตััวอย่่างเช่่น โครงการฟื้้�นฟููปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��
ส่่วนใหญ่่ออกแบบให้้มีีโอกาสสำำ�เร็็จเพีียงแค่่ 50% แม้้ว่่าบางครั้้�งจะมีีโอกาสที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จมากกว่่าแต่่ก็็ไม่่เกิิน
60% หลายๆ กรณีีที่่�มาตรการเพื่่�อการจััดการประมงไม่่มีีความไม่่ชััดเจนในความเป็็นไปได้้ที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จในระดัับสููง
เป็็นเพราะไม่่มีีการกำำ�หนดระดัับเชิิงคุุณภาพไว้้ก่่อนล่่วงหน้้า ทำำ�ให้้ระดัับความเสี่่�ยงเป็็นเรื่่�องที่่�ต้้องมีีการอธิิบาย และจำำ�เป็็นต้้อง
ใช้้การต่่อรองทางการเมืืองบ่่อยๆ
ดัังนั้้�น การเลืือกระดัับความเสี่่�ยงจึึงมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก การจััดการความเสี่่�ยงด้้วยความเป็็นไปได้้ต่ำำ��ถึึงปานกลางที่่�
จะประสบความสำำ�เร็็จจะทำำ�ให้้เกิิดอัันตรายขึ้้�นกัับสถานะของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��และการประมงในอนาคต ในทาง
ตรงกัันข้้าม การจััดการความเสี่่�ยงด้้วยความเป็็นไปได้้สููงที่่�จะส่่งผลลััพธ์์ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จช่่วยทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าจะมีี
ความอุุดมสมบููรณ์์ของปริิมาณทรััพยากรในอนาคตด้้วยการสนัับสนุุนจากชาวประมง
ผู้้�จััดการการประมงสามารถใช้้องค์์ความรู้้�ที่่�มีีเพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงแนวทางปฏิิบััติิเมื่่�อจััดทำำ�ระดัับการจััดการที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับกััน
ข้้อตกลงว่่าด้้วยการจััดการปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ของสหประชาชาติิได้้ร้้องขอให้้มีีจุุดอ้้างอิิงจำำ�กััดโดยกำำ�หนดความเสี่่�ยง
ในการละเมิิดไว้้ในระดัับ “ต่ำำ��มาก” และเพื่่�อให้้บรรลุุ “ค่่าเฉลี่่�ย” ของจุุดอ้้างอิิงเป้้าหมายได้้ โดยทั่่�วไปแล้้วค่่าเหล่่านี้้�จะกำำ�หนด
ไว้้ระหว่่าง 5-10% และ 50-75% ตามลำำ�ดัับ
ตััวอย่่างเช่่น ประเทศออสเตรเลีียและคณะอนุุกรรมการสำำ�หรัับการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรที่่�มีีชีีวิิตในมหาสมุุทรแอตแลนติิก
มีีนโยบายยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงโดยกำำ�หนดจุุดอ้้างอิิงจำำ�กััดในยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงไว้้น้้อยกว่่า 10% ส่่วนประเทศ
แคนาดามีีกรอบการทำำ�นโยบายการจััดการประมงตามแนวทางเชิิงป้้องกััน ที่่�กำำ�หนดระดัับเป้้าหมายเชิิงปริิมาณสำำ�หรัับ
ความเสี่่�ยงเชิิงคุุณภาพไว้้ที่่�ระดัับ “ต่ำำ��มาก” คืือตั้้�งไว้้ที่่�น้้อยกว่่า 5%2 โดนส่่วนใหญ่่แล้้วผู้้�จััดการการประมงควรกำำ�หนดระดัับ
ความเสี่่�ยงให้้ต่ำำ��ไว้้ก่่อนเพื่่�อป้้องกัันหากเกิิดความไม่่แน่่นอน

วััตถุุประสงค์์ที่่�เป็็นไปได้้ไม่่ได้้จำำ�กััดอยู่่�เพีียงแค่่เรื่่�องเหล่่านี้้� แต่่สามารถสะท้้อนเป้้าหมายอื่่�นสำำ�หรัับการทำำ�ประมง ได้้แก่่ ความต้้องการใช้้เครื่่�องมืือ
ประมงประเภทใดประเภทหนึ่่�งโดยเฉพาะเพื่่�อที่่�จะได้้อััตราการจัับสััตว์์น้ำำ��พลอยจัับได้้ต่ำำ�� นอกจากนี้้� ในยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงบางยุุทธศาสตร์์
อาจจะมีีวััตถุุประสงค์์หลายข้้อรวมอยู่่�สำำ�หรัับหััวข้้อที่่�เกี่่�ยวกัับสถานะของสััตว์์น้ำำ�� เช่่น เป้้าหมายที่่�กิินวงกว้้างมากที่่�สุุดในจำำ�นวนเป้้าหมายทั้้�งห้้า
และเป็็นเป้้าหมายที่่�สามารถบรรลุุได้้ รวมถึึง เป้้าหมายมวลชีีวภาพ เป้้าหมายอััตราการตายจากการทำำ�ประมง และโครงการฟื้้�นฟููทรััพยากร
หากเป็็นไปได้้ควรตั้้�งวััตถุุประสงเฉพาะกิิจที่่�สามารถวััดผลได้้ โดยมีีกรอบเวลาที่่�เหมาะสมกัับระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ ดัังนั้้�น ระบบการจััดการ
สามารถถููกประเมิินผลและอาจปรัับเปลี่่�ยนได้้เมื่่�อจำำ�เป็็น เรื่่�องนี้้�มัักจะเกิิดขึ้้�นจริิงในสถานะและหััวข้้อที่่�มีีวััตถุุประสงค์์ที่่�เกี่่�ยวกัับความปลอดภััย
(ตััวอย่่างเช่่น ความเสี่่�ยง 5% ที่่�จะมีีการละเมิิดจุุดอ้้างอิิงจำำ�กััด หรืือมีีโอกาส 75% ของการฟื้้�นฟููทรััพยากรให้้อยู่่�ในสถานะ BMSY ภายใน 10 ปีี)
เงื่่�อนไขหลายอย่่างไม่่ได้้ถููกนำำ�มาอธิิบาย เช่่น “มีีความเป็็นไปได้้สููง” หรืือ “ในระยะเวลาสั้้�นที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้” ควรได้้รัับการตีีความ เพราะ
เรื่่�องเหล่่านี้้�สามารถทำำ�ให้้เกิิดความไม่่ชััดเจนซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�ความซัับซ้้อนในการเจรจาเรื่่�องการจััดการได้้
วััตถุุประสงค์์บางอย่่างของการจััดการอาจจะขััดกัับเรื่่�องอื่่�น เช่่น การจัับสััตว์์น้ำำ��ได้้สููงสุุดและลดจำำ�นวนการละเมิิดขีีดจำำ�กััดของมวลชีีวภาพ
ซึ่่�งหมายความว่่าผู้้�จััดการอาจจะให้้วััตถุุประสงค์์ที่่�มีีน้ำำ��หนัักมากกว่่าแตกต่่างกัันออกไป และพิิจารณาที่่�จะตััดอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งออกเมื่่�อต้้องเลืือกกฎ
ควบคุุมการประมงที่่�เหมาะสมที่่�สุุด ในขณะที่่�การทำำ�ประมงช่่วยให้้มีีอาหาร อาชีีพการงาน และผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจต่่อหลายภาคส่่วน
ผลที่่�ได้้รัับเหล่่านี้้�จะได้้รัับก็็ต่่อเมื่่�อมีีการรัักษาระดัับของผลผลิิตทางชีีวภาพและความอุุดมสมบููรณ์์ทางธรรมชาติิ ดัังนั้้�น จะต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับ
วััตถุุประสงค์์ของการจััดการเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีโอกาสเป็็นไปได้้สููงที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ด้้านความปลอดดภััยและสถานะในการทำำ�
ประมง ไม่่ควรพยายามใส่่ความพยายามเพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์อื่่�นเข้้ามารวมกัับวััตถุุประสงค์์นี้้� เว็็ปไดอะแกรม (อาจเรีียกว่่า กราฟรััศมีี แผนภููมิิ
เรดาร์์หลายเกณฑ์์ หรืือพล็็อตใยแมงมุุม) จะใช้้เพื่่�อแสดงถึึงส่่วนที่่�มัักจะถููกตััดออกผ่่านกระบวนการ MSE (ดููรููปที่่� 1)
รููปที่่� 1

การแสดงผลการประเมิินยุุทธศาสตร์์การจััดการ
การฟนฟูเครื่่�องมืือช่่วยในการให้้น้ำำ�� หนัักกัับความสำำ�เร็็จที่่�มีีโอกาสเกิิดขึ้้�นได้้สำำ�หรัับวััตถุุประสงค์์ที่่�แตกต่่างกััน
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ข้้อสรุุป
การตั้้�งวััตถุุประสงค์์การจััดการช่่วยให้้เห็็นแนวทางที่่�ชััดเจนสำำ�หรัับการประมง ซึ่่�งผลประโยชน์์ที่่�ชาวประมงจะได้้รัับผ่่านความโปร่่งใสและ
การที่่�สามารถคาดเดาผลลััพธ์์ได้้ เมื่่�อมีีการรัับประกัันความสำำ�เร็็จ วััตถุุประสงค์์ของการจััดการจะวััดประสิิทธิิภาพของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
สิ่่�งนี้้�จะช่่วยให้้นัักวิิทยาศาสตร์์และผู้้�จััดการการประมงประเมิินประสิิทธิิผลของโครงการ หากมีีการรัับรองในช่่วงแรกในกระบวนการของยุุทธศาสตร์์
การทำำ�ประมงแล้้ว วััตถุุประสงค์์จะช่่วยจััดทำำ�วิิสััยทััศน์์สำำ�หรัับการทำำ�ประมง และเป็็นกลไกสำำ�หรัับวััดความสำำ�เร็็จของกลยุุทธ์์นั้้�นในระยะยาว
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