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การประเมินยุทธศาสตร์การจัดการสำ�หรับการประมง
ความสำ�คัญของการเลือกยุทธศาสตร์การทำ�ประมง

ภาพรวม
การประเมิินยุุทธศาสตร์์การจััดการ (Management strategy evaluation, MSE) เป็็นเครื่่�องมืือที่่นั� ักวิิทยาศาสตร์์และผู้้�จััดการการประมง
ได้้จำำ�ลองงานในระบบการทำำ�ประมงเพื่่�อทดสอบความเป็็นไปได้้ของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงหรืือขั้้�นตอนการจััดการ เพื่่�อให้้ได้้รัับความเห็็นชอบร่่วมกััน
ก่่อนล่่วงหน้้าในเรื่่�องวััตถุุประสงค์์ของการจััดการ MSE ยัังช่่วยกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงที่่มีี� ประสิิทธิิภาพดีีที่่สุ� ุด กล่่าวคืือ กลยุุทธ์์ที่่�ให้้ผลสำำ�เร็็จที่ดีี่�
มีีเสถีียรภาพ และมีีสมดุุลด้้วยการตััดวััตถุุประสงค์์การจััดการที่่�ไม่่สำำ�คััญออกไป การทำำ�ประมงที่่�ในขณะนี้้�มีีการใช้้พื้้�นฐานของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
เพิ่่�มขึ้้�นทั่่�วโลกเพื่่�อเพิ่่�มความเสถีียรภาพในระยะยาว มั่่�นคงและมีีผลกำำ�ไร MSE จึึงเป็็นส่่วนประกอบที่่สำ� ำ�คััญของกระบวนการเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากลยุุทธ์์
ที่่�เลืือกสามารถบรรลุุเป้้าหมายได้้
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ทำ�ไมต้องใช้ MSE
ระบบการประมงมีีความซัับซ้้อน ส่่วนหนึ่่ง� มาจากความซัับซ้้อนทางด้้านชีีววิิทยาของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำ�ที่
�ำ กำ�่ �ลั
ำ งั ดำำ�เนิินการจััดการ และความไม่่แน่่นอน
ของธรรมชาติิ แต่่ผู้้�จััดการการประมงเองมัักมีีวััตถุุประสงค์์ในการจััดการปริิมาณทรััพยากรของสััตว์์น้ำำ��แต่่ละชนิิดที่่�หลากหลาย หากมีีการใช้้ยุุทธศาสตร์์
การทำำ�ประมง ผู้้�จััดการจะต้้องมีีการกำำ�หนดกฎควบคุุมการประมง (Harvest Control Rule, HCR) อัันเป็็นแนวทางที่่จ� ะตกลงกัันไว้้ก่่อนว่่า
สามารถจัับสััตว์์น้ำ�ม
ำ� าใช้้ประโยชน์์ได้้มากน้้อยขนาดไหน โดยต้้องอาศััยข้้อมููลว่่าปริิมาณทรััพยากรมีีความอุุดมสมบููรณ์์ (หรืือว่่าเสื่่�อมโทรม) เพีียงใด
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้ การใช้้ HCR ที่่�ยัังไม่่ได้้มีีการทดสอบผล อาจทำำ�ให้้เห็็นได้้ว่่าสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์ได้้หากว่่ามีีวััตถุุประสงค์์
เพีียงเรื่่�องเดีียว ได้้แก่่ การรัักษาไว้้ซึ่่�งโควตาการจัับสััตว์์น้ำำ�� อย่่างไรก็็ตามหากวััตถุุประสงค์์ของการจััดการในโลกแห่่งความเป็็นจริิงนั้้�นมีีจำำ�นวนมาก
มีีความซัับซ้้อนและต้้องแข่่งขััน ซึ่่�งการทำำ�ประมงส่่วนใหญ่่เป็็นเช่่นนี้้� จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องทดสอบ HCR ผ่่านกระบวนการ MSE เพื่่�อที่่�จะได้้เครื่่�อง
มีีอสำำ�หรัับการตรวจสอบประสิิทธิิภาพของ HCR ที่่�ได้้นำำ�เสนอไว้้สำำ�หรัับวััตถุุประสงค์์ที่่�หลากหลาย1
การนำำ�เอายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงไปใช้้ก่่อนโดยไม่่ผ่่านการทดสอบ ผลประโยชน์์ที่จ่� ะได้้รัับจากการใช้้แนวทางยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงก็็จะสููญเปล่่า
และอาจจะถึึงขั้้�นทำำ�ให้้การประมงเข้้าสู่่�วิิกฤตได้้ หากกระบวนการเต็็มรููปแบบของ MSE ทำำ�ได้้ไม่่ครบถ้้วน ผู้้�จััดการการประมงอาจจะต้้องเสี่่ย� งว่่า
ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงนี้้�จะมีีประสิิทธิิภาพที่่ดีี� กว่่าแนวทางการจััดการประมงที่่�ใช้้อยู่่�หรืือไม่่ ในขณะเดีียวกััน เมื่่�อผู้้�จััดการพิิจารณาที่่�จะใช้้ยุุทธศาสตร์์
การทำำ�ประมงที่่ยั� ังไม่่มีีการทดสอบ ขั้้�นตอนก็็จะมีีการเจรจาต่่อรองในเรื่่�องความขััดแย้้งเดิิมๆ ซึ่่�งเป็็นปััญหาการจััดการประมงแบบเดิิมที่มีีม
่� าอย่่างยาวนาน
การตััดสิินใจที่่�อยู่่�บนพื้้�นฐานด้้านวิิทยาศาสตร์์ก็็จะเต็็มไปด้้วยความไม่่แน่่นอน
การใช้้กระบวนการ MSE จะได้้ประโยชน์์มาก ตััวอย่่างเช่่น MSE จะช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายที่่�สููงและไม่่ต้้องมีีการเจรจาต่่อรองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเมืือง
มีีเครื่่�องมืือให้้แก่่ผู้้�จััดการเพื่่�อช่่วยวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�มีีอยู่่� ซึ่่�งทำำ�ให้้เข้้าใจความไม่่แน่่นอนของธรรมชาติิและวิิทยาศาสตร์์ เพื่่�อช่่วยเลืือกยุุทธศาสตร์์การทำำ�
ประมงที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้สามารถระบุุถึึงแผนที่่�น่่าจะทำำ�ให้้เป้้าหมายที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้สำำ�เร็็จลงได้้แม้้ว่่าจะไม่่สามารถหลีีกเลี่่ย� งความไม่่แน่่นอนในการ
จััดการประมงได้้ MSE ยัังช่่วยทำำ�แผนเพื่่�อให้้ได้้ผลเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์แม้้ว่่าจะมีีความไม่่แน่่นอนที่่�หลีีกเลี่่ย� งได้้ยากในการจััดการประมง MSE
ยัังช่่วยสร้้างสมดุุลโดยให้้น้ำำ��หนัักไปที่่�วััตถุุประสงค์์การจััดการประมงเฉพาะเรื่่�องที่่�มีีความสำำ�คััญมากกว่่า หรืือคาดการณ์์เรื่่�องที่่�น่่าจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
โดยให้้ผลลััพธ์์ที่่�ได้้เป็็นช่่วงๆ ของสถานการณ์์ ขั้้�นตอนของ MSE ยัังช่่วยเสริิมสร้้างความมั่่�นคงและปรัับปรุุงการวางแผนด้้านการตลาดในระยะยาว
ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือ MSE ยัังช่่วยให้้หน่่วยงานการจััดการต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้บรรลุุถึึงข้้อตกลงร่่วมกัันที่่จ� ะใช้้แนวทางเชิิงการป้้องกััน ซึ่่�งสิ่่�งนี้้�ช่่วยให้้
การทำำ�ประมงอยู่่�ภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�จะได้้การรัับรองตามข้้อกำำ�หนดของ Marine Stewardship Council
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ใครเป็ นคนทำ� MSE
การประเมิินยุุทธศาสตร์์การจััดการต้้องใช้้แบบจำำ�ลองประชากรสััตว์์น้ำำ��ที่่�ซัับซ้้อนและมีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอด ซึ่่�งหมายความว่่านัักวิิทยาศาสตร์์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญการประมงเชิิงปริิมาณมีีบทบาทที่่�สำำ�คััญในการพััฒนา MSE อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�จััดการการประมงก็็ยัังคงมีีบทบาทที่่สำ� ำ�คััญมากที่่ต้้� องขอข้้อมููล
จากผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งหลาย ได้้แก่่ ภาคอุุตสาหกรรม ชาวประมงเพื่่�อสัันทนาการ และกลุ่่�มนัักอนุุรัักษ์์ หลัังจากนั้้�น ผู้้�จััดการจะกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ของ
การจััดการตามผลที่่วั� ัดได้้จากการทำำ� MSE

ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงเป็็นเหมืือนกัับระบบนำำ�ทางอััตโนมััติิที่่�มีีข้อ
้ ดีี อย่่างไรก็็ตาม
มัันไม่่ได้้หมายความว่่าเครื่่�องบิินจะบิินเองได้้โดยไม่่ต้้องมีีนัักบิิน นัักบิินยัังจำำ�เป็็นต้้อง
อยู่่บ
� นเครื่่�องเพื่่�อระวัังสิ่่ง
� ผิิดปกติิที่ไ่� ม่่คาดคิิดและไม่่รวมอยู่่ใ� นสิ่่ง
� ที่่ไ� ด้้ออกแบบไว้้ รวมถึึง
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เหมาะสมในการรัับรู้้�ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับทรััพยากร”

Doug S. Butterworth, University of Cape Town2

ผู้้�จััดการจะเลืือกจุุดอ้้างอิิง ระดัับความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ และช่่วงเวลาสำำ�หรัับยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง นอกจากนี้้�ยัังมีีการร่่าง HCRs ที่่�เข้้าข่่าย
เพื่่�อทดสอบใน MSE หลัังจากที่่�ได้้ผลของ MSE แล้้ว ผู้้�จััดการการประมงทบทวนข้้อมููลเพื่่�อจะให้้น้ำำ��หนัักไปที่่วั� ัตถุุประสงค์์การจััดการในส่่วนใด
และจึึงเลืือก HCR และหรืือยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง ด้้วยวิิธีีนี้้� ถึึงแม้้ว่่านัักวิิทยาศาสตร์์จะต้้องวิิเคราะห์์และทำำ�งานบนข้้อมููลมากมายมหาศาล
โดยใช้้ MSE ผู้้�จััดการยัังคงต้้องควบคุุมกระบวนการทั้้�งก่่อนและหลัังการวิิเคราะห์์ด้้วยการแนะนำำ�จากผู้้�ที่มีีส่
่� ่วนได้้เสีีย (จััดทำำ�วััตถุุประสงค์์การจััดการ)
และเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนสุุดท้้าย (เลืือก HCR)

MSE ใช้ทำ�อะไรได้บา้ ง
การสร้้างกรอบ MSE มีีอยู่่�ด้้วยกัันหลายวิิธีี แต่่มีีการใช้้รููปแบบการดำำ�เนิินงาน (Operating Model, OM) หลัักๆ เพีียงแค่่ไม่่เกิินหนึ่่�งแบบหรืือ
มากกว่่านั้้�น รููปแบบการดำำ�เนิินงานเหล่่านี้้�จะจำำ�ลองทุุกแง่่มุุมที่่�เกี่่ยวข้้
� องของระบบการทำำ�ประมงกัับยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงที่่นำ� ำ�เสนอ โดยรวมเอา
ความเป็็นไปได้้เกี่่�ยวกัับปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ในการพิิจารณาด้้วย เช่่น ข้้อมููลการเกิิดใหม่่ทดแทน และมีีมุุมมองจากการทำำ�ประมง ได้้แก่่ ระดัับของ
การทำำ�ประมงที่่ผิ� ิดกฎหมาย เพราะว่่าข้้อสัันนิิฐานหลายร้้อยสถานการณ์์อยู่่�รวมกััน จึึงมัักจะถููกนำำ�มาทดสอบเสมอๆ
นัักวิิทยาศาสตร์์ที่่�ทำำ�เรื่่�องแบบจำำ�ลองของ MSE ต้้องใช้้
1. การพัฒนารูปแบบที่หลากหลายส�ำหรับแบบจ�ำลอง (OM) ที่สะท้อนข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับสถานะที่เป็นไปได้ทางธรรมชาติ (ตัวอย่างเช่น
ข้้อสัันนิิษฐานที่่�เป็็นไปได้้เกี่่�ยวกัับอััตราการตายตามธรรมชาติิและศัักยภาพในการผลิิตลููกหลาน) ด้้วยวิิธีีนี้้� ความไม่่แน่่นอนหลายอย่่าง
(ได้้แก่่ แบบจำำ�ลอง การสัังเกตการณ์์ กระบวนการ และการดำำ�เนิินงาน3) จะถููกนำำ�มาใช้้เป็็นปััจจััยเพื่่�อพิิจารณาในกระบวนการนี้้�
2. “สถานการณ์” รูปแบบการด�ำเนินงานจะน�ำข้อมูลที่เกิดจริง ได้แก่ ปริมาณการจับสัตว์น�้ำต่อหน่วยลงแรงประมง ใส่เข้าไปในแบบจ�ำลองเพื่อ
ตััดเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่น่่าจะเกิิดขึ้้�นได้้ออกไปก่่อน
3. “การจ�ำลองแบบวงจรปิด” เพื่อทดสอบยุทธศาสตร์การท�ำประมงที่จะน�ำมาใช้ (ดูรูปที่ 1) ในกระบวนการนี้จะมีการ
a. สร้างข้อมูลจ�ำลองการท�ำประมง (ได้แก่ ปริมาณการจับสัตว์น�้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น�้ำ) จากรูปแบบการด�ำเนินงาน
b. เพิ่มระดับความเป็นไปได้ของความไม่แน่นอนและอคติ โดยใช้ “แบบจ�ำลองสังเกตสิ่งผิดพลาด” เพื่อสะท้อนว่าเกิดอะไรขึ้นในการท�ำประมง
ตามความเป็็นจริิง
c. ใช้ข้อมูลจากการแบบจ�ำลองการสังเกตข้อผิดพลาดเพื่อประเมินสถานะของปริมาณทรัพยากรสัตว์น�้ำ ไม่ว่าจะใช้การประเมินทรัพยากร
แบบดั้้�งเดิิมหรืือใช้้แนวทางอื่่�น
d. เปรียบเทียบสถานะปริมาณทรัพยากรสัตว์น�้ำที่ประเมินได้กับทางเลือกของการจัดการที่ได้จากยุทธศาสตร์การท�ำประมง เพื่อจัดท�ำข้อแนะน�ำ
สำำ�หรัับการจััดการประมง (เช่่น การจััดสรรโควตา กำำ�หนดขีีดจำำ�กััดการลงแรงประมง หรืือปิิดพื้้�นที่่�ตามเวลาหรืือสถานที่่)�
3

e. ส่วนที่เกี่ยวกับข้อแนะน�ำการจัดการ จะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของข้อผิดผลาดที่จะเกิดขึ้นระหว่างการด�ำเนินการตามข้อบังคับ ได้แก่
จัับสััตว์์น้ำำ��เกิินโควตาที่่�เกิิดจากการทำำ�ประมงที่่ผิ� ิดกฎหมาย หรืือขาดการรายงานผลการจัับฯ
f. น�ำข้อมูลแบบจ�ำลองความผิดพลาดของการด�ำเนินการใส่กลับเข้าไปในรูปแบบการด�ำเนินงานในขั้นตอนที่ 3 ก และท�ำซ�้ำในขั้นตอน
ก ถึึง จ สำำ�หรัับหลายๆ ปีีในอนาคต
4.

ผลที่ได้จากการจ�ำลองแบบวงจรปิด น�ำไปเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (เชิงคุณภาพของวัตถุประสงค์ในการจัดการ) เพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์
การท�ำประมงตามที่มีตัวเลือกให้ เพื่อให้เกิดความสมดุลและตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการที่ได้ตกลงกันไว้

สิ่่�งที่่�สำำ�คััญคืือ MSE สำำ�หรัับการทำำ�ประมงสามารถอััพเดทข้้อมููลได้้ตามเหตุุผลอัันสมควร หลัังจากเลืือกกฎควบคุุมการประมงแล้้ว โดยทั่่�วไปจะมีีการ
ประเมิินผลทุุกๆ 3 หรืือ 5 ปีี หากมีีข้้อความขึ้้�นว่่า “สถานการณ์์ยกเว้้น” จะระบุุกรณีีที่่�ไม่่ได้้ผ่่านการทดสอบโดยใช้้ระบบ MSE มาก่่อน หรืือถ้้ามีี
ความรู้้�ใหม่่ๆ เข้้ามาและมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องปรัับรููปแบบการดำำ�เนิินงานก็็สามารถทำำ�ได้้หากพบว่่าประสิิทธิิภาพไม่่ได้้เป็็นไปตามที่่�คาดไว้้
ในทำำ�นองเดีียวกััน แม้้ว่่า MSE และยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงจะทำำ�ให้้ความเชื่่�อถืือในการประเมิินทรััพยากรรููปแบบเดิิมๆ ลดน้้อยลง แต่่จุุดอ้้างอิิงจาก
การประเมิินยัังสามารถดำำ�เนิินการต่่อไปได้้ทุุก 5 ปีี เพื่่�อให้้ความมั่่�นใจว่่ายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงนั้้�นมีีประสิิทธิิภาพตามที่่�ได้้คาดไว้้และสามารถ
ตรวจสอบ MSE ได้้

รููปที่่� 1

การจำำ�ลองแบบวงจรปิิด

วงจรย้้อนกลัับของ MSE ซึ่่�งจำำ�ลองผลกระทบของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงที่่�เป็็นตััวเลืือก
สำำ�หรัับปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��และการทำำ�ประมงเพื่่�ออนาคต
รููปแบบการดำำ�เนิินงาน

ผลการจัับ “จริิง”

การจัับแบบ
“เอนเอีียง/
ไม่่แม่่นยำำ�”

มีีผลการจัับ
เกิินโควตา

โมเดลข้้อผิิดพลาด
ในการนำำ�ไปใช้้งาน
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แบบจำำ�ลองหาข้้อผิิดพลาด
ของการดำำ�เนิินการ

โควตา

ยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
(ประเมิินปริิมาณ
ทรััพยากร + HCR)

แล้วจะตีความหมาย MSE อย่างไร
ผลลััพธ์์ของ MSE ให้้ HCR จากตััวเลืือกสำำ�หรัับใช้้จััดทำำ�วััตถุุประสงค์์ของการจััดการที่่�จะตกลงกัันล่่วงหน้้า ไม่่ว่่าจะมีีเพีียงวััตถุุประสงค์์เดีียวหรืือ
หลายอย่่างผสมกััน มีีหลายวิิธีีในการนำำ�เสนอผลที่่�ได้้นี้้� ได้้แก่่การใช้้ ไดอะแกรมใยแมงมุุม (web diagram) ในรููปที่่� 2) เส้้นแบ่่งแบบพาเรโต (Pareto
frontiers) ในรููปที่่� 3 และตารางการตััดสิินใจ4 ผลลััพธ์์เหล่่านี้้�สามารถแสดงเป็็นร้้อยละของความเป็็นไปได้้ที่่จ� ะบรรลุุวััตถุุประสงค์์ ได้้แก่่ มีีโอกาส 75%
ที่่�เกิิดการทำำ�ประมงเกิินกำำ�ลัังผลิิต (overfished) หรืือกำำ�ลัังเกิิดการทำำ�ประมงเกิินขนาด (overfishing) หรืือแสดงเป็็นตััวเลขประเมิินผลการจัับ
ได้้แก่่ ผลการจัับสััตว์์น้ำำ��ในระยะยาวคิิดเป็็น 50,000 ตััน หรืือเพิ่่�มโควตาการจัับสััตว์์น้ำำ��ให้้ทุุกปีีๆ ละ 10% หรืือการละเมิิดจุุดอ้้างอิิงจำำ�กััด 10 ครั้้�ง
ภายใน 20 ปีี
เมื่่�อมีีการทบทวนผล ผู้้�จััดการการประมงจะเลืือกยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงจากตััวเลืือกที่่�ดีีที่สุ่� ุดที่่�ทำ�ำ ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ทั้้�งหมด โดยพิิจารณาตััดเอา
วััตถุุประสงค์์บางอย่่างที่่�ไม่่ตรงเป้้าหมายออกไป ได้้แก่่ ผลการจัับสััตว์์น้ำ�ำ� ได้้สููงสุุดในระยะสั้้�น และการปรัับปรุุงสถานะปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� ผู้้�จััดการ
การประมงมัักจะต้้องการชั่่�งน้ำำ��หนัักวััตถุุประสงค์์บางประการว่่าสิ่่�งใดที่่�ควรให้้ความสำำ�คััญมากกว่่า ตััวอย่่างเช่่น ยอมที่่จ� ะเสีียสละผลการจัับสััตว์์น้ำ�ำ�
ในระยะสั้้�นเพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการปรัับปรุุงสถานะของปริิมาณทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��และยัังให้้ผลการจัับสััตว์์น้ำำ��ที่่�สููงขึ้้�นในระยะยาว ผลลััพธ์์ของ MSE ให้้ข้้อมููล
แก่่ผู้้�จััดการการประมงในสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นในการเลืือกใช้้ HCR หรืือยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมงที่่�ให้้ความมั่่�นใจได้้ว่่าจะประสบความสำำ�เร็็จ
รููปที่่� 2

ตััวอย่่างไดอะแกรมใยแมงมุุม

ไดอะแกรมใยแมงมุุมสามารถแสดงให้้เห็็นถึึงผลลััพธ์์ของ MSE ในระดัับต่่างๆ ว่่ายุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
ที่่�เป็็นตััวเลืือกใดบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของการจััดการหลายอย่่างได้้
การฟนฟู
ใหอยูในระดับ
BMSY*

โซนสีเขียวของโกเบพล็อต*
100%
80%

ความคงที่ของ
สัตวน้ำขึ้นทา

>BLIM*

การฟนฟู
ใหอยูในระดับ

60%

BMSY*

40%
20%
0%

อัตรา
การจับ

Harvest Control Rule 1
Harvest Control Rule 2
Harvest Control Rule 3

>BLIM*

ตััวอย่่างนี้้� แม้้ว่า่ รููปแบบ
HCR 1 จะให้้ผลการ
จัับสััตว์์น้ำ��ต่ำ
ำ �ำ�เป็็นเวลา
ชั่่ว� คราว แต่่สามารถให้้
ผลประโยชน์์สููงสุุดได้้
ในระยะยาว
ไดอะแกรมแสดงประสิิทธิิภาพของตััวเลืือก
ของกฎควบคุุมการประมงตามสมมติิฐานที่่ต่� ่างกััน
3 แบบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวััตถุุประสงค์์ในการจััดการ
7 ข้้อ จุุดตรงกลางแสดงว่่าไม่่สามารถบรรลุุ
เป้้าหมายได้้ ในขณะที่่จุ� ุดรอบนอกสุุดแสดงถึึง
โอกาสประสบความสำำ�เร็็จ 100%
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ผลการจับระยะยาว
HCR 1
*

HCR 2

Harvest Control Rule 1
Harvest Control Rule 2
Harvest Control Rule 3

ผลการจับระยะสั้น

HCR 3

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ pewtrusts.org/harveststrategies
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HCR 1

HCR 2

HCR 3

รููปที่่� 3

ตััวอย่่างเส้้นแบ่่งแบบพาเรโต

กราฟพาเรโตสามารถใช้้แสดงผลลััพธ์์ของ MSE เรื่่�องความเป็็นไปได้้ที่่�ตััวเลืือกของยุุทธศาสตร์์การทำำ�ประมง
แบบต่่างๆ ที่่�จะบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของการจััดการประมง
1.2
1.0

F0*

F0.1

F0.2

F0.3 F0.4
F0.5

ความมั่นคง (p-green)

0.8

F0.6
F0.7
F0.8
F0.9

0.6

0.4
FMSY*

0.2
0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

ประสิทธิภาพในการจับสัตวน้ำ (คาเฉลี่ยผลการจับระยะยาว หนวยเปนตัน)

พาเรโตนี้้�แสดง
ประสิิทธิิภาพของกฎ
ควบคุุมการประมงบน
พื้้� นฐานของกฎควบคุุม
การประมงที่่�อ้้างอิิงจาก
อััตราการตายจากการ
ทำำ�ประมงที่่�แตกต่่างกััน
11 ค่่า (F0 ถึึง FMSY):
ประสิิทธิิภาพที่่�สามารถตรวจวััดได้้
ในระยะยาวของจำำ�นวนสััตว์์น้ำำ��ขึ้้�นท่่า
โอกาสที่่จ� ะอยู่่�ในโซน สีีเขีียวของโกเบพล็็อต
(ไม่่มีีการทำำ�ประมงเกิินกำำ�ลัังผลิิต) สำำ�หรัับ
ตััวอย่่างนี้้�ใช้้ค่่า F0.7 และ F0.8 ซึ่่�งถืือว่่า
เป็็นจุุดที่่�เหมาะสมที่่�สุุด ได้้ประสิิทธิิภาพที่่สุ� ุด
ในการทำำ�ประมง และมีีความมั่่�นคง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ pewtrusts.org/harveststrategies
ที่มาของข้อมูล: Gorka Merino et al., “Evaluation of Harvest Control Rules for North Atlantic Albacore Through Management Strategy Evaluation”
*

(2016), SCRS/2016/015
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ที่่�สำำ�คััญไปกว่่านั้้�น ในกระบวนการ MSE ได้้เอาความไม่่แน่่นอนมาวิิเคราะห์์ร่่วมด้้วย เพื่่�อประเมิินความเป็็นไปได้้ที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จ และ
การใช้้ข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือและมีีประโยชน์์มากกว่่าที่่จ� ะใช้้จำำ�นวนคิิดเป็็นร้้อยละที่่�มัักใช้้อยู่่�ในกราฟโกเบพล็็อต ความแม่่นยำำ�ในการวิิเคราะห์์โดยการใช้้
MSE สามารถช่่วยบอกสถานการณ์์ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นทั้้�งหมด ซึ่่�งไม่่สามารถบอกได้้ด้้วยผลการประเมิินทรััพยากรเพีียงอย่่างเดีียว ดัังนั้้�น MSE
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเลืือกใช้้แบบจำำ�ลองจากสถานการณ์์ที่่� “ดีีที่่�สุุด” แต่่ช่่วยให้้เข้้าใจถึึงความไม่่แน่่นอนได้้มากขึ้้�น

6

MSE ยัังมีีประโยชน์์ต่่อกระบวนการจััดการโดยช่่วยกลั่่�นกรองเอาประเด็็นสำำ�คััญๆ และใช้้ข้้อมููลที่่�มีีความจำำ�เป็็นจริิงๆ ในการกำำ�หนดว่่าอะไรคืือ

เรื่่�องที่่�ควรพิิจารณาก่่อน และยัังช่่วยย่่อยปััญหาของแต่่ละสถานการณ์์ที่่�ไม่่สามารถแก้้ไขได้้ง่่ายๆ ในหลายๆ ประเด็็นที่่�เป็็นที่่�สนใจ ตััวอย่่างเช่่น
การประเมิินปริิมาณทรััพยากรใดทรััพยากรหนึ่่�งที่่�มัักมีีการอภิิปรายข้้อมููลความรู้้ที่� ่�ต้้องการใช้้ ได้้แก่่อายุุที่่�พร้้อมสืืบพัันธุ์์�วางไข่่ของปริิมาณ
ทรััพยากร ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�ไม่่เกี่่ยวข้้
� องกัับผลลััพธ์์ของ MSE ตััวชี้้�วััดซึ่่�งใช้้ในการอภิิปรายยาวๆ ในเรื่่�องเหล่่านี้้�อาจจะไม่่จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องถููกนำำ�มาแก้้ไข
ในลัักษณะเดีียวกััน MSE เน้้นความจำำ�เป็็นของชุุดข้้อมููลซึ่่�งจะมีีผลมากที่่สุ� ุดต่่อผลลััพธ์์ สิ่่�งนี้้�จะช่่วยจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของงานวิิจััยที่่�จำำ�เป็็นจริิงๆ

Gavin Parsons, Getty Images

ข้้อสรุุป
หากไม่่มีีการประเมิินยุุทธศาสตร์์การจััดการ แนวทางกลยุุทธ์์เพื่่�อการจัับสััตว์์น้ำำ��ก็็จะขาดประสิิทธิิภาพ การดำำ�เนิินงานตาม HCR ที่่�ยัังไม่่ผ่่านการ
ทดสอบก็็เหมืือนกัับการจััดการประมงแบบเดิิมๆ ที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จก็็เพีียงช่่วงสั้้�นๆ แต่่ไม่่ใช่่ในระยะยาว ความมั่่�นคงของการประมงในระยะยาว
และจำำ�ต้้องมีีการเสีียสละดัังที่่�มัักเป็็นกรณีีภายใต้้กระบวนทััศน์์การจััดการที่่ทำ� �ำ อยู่่�ในปััจจุุบััน อย่่างไรก็็ตาม การคำำ�นึึงถึึงความไม่่แน่่นอนหลายอย่่าง
ผ่่านกระบวบการของ MSE ที่่�เข้้มงวดนี้้�จะช่่วยนัักวิิทยาศาสตร์์และผู้้�จััดการการประมงทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง และสิ่่�งนั้้�นจะให้้ผลลััพธ์์ที่ส่่� ่งผลประโยชน์์
ต่่อสััตว์์น้ำำ��และชาวประมง
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