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การประเมนิยุทธศาสตรก์ารจดัการสำาหรบัการประมง
ความสำาคัญของการเลือกยุทธศาสตรก์ารทำาประมง

ภาพรวม
การประเมิินยุุทธศาสตร์การจััดการ (Management strategy evaluation, MSE) เป็นเคร่�องม่ิอท่�นักวิิทยุาศาสตร์และผู้้�จััดการการประมิง 

ได�จัำาลองงานในระบบการทำาประมิงเพ่ื่�อทดสอบควิามิเป็นไปได�ของยุุทธศาสตร์การทำาประมิงหร่อขั�นตอนการจััดการ เพ่ื่�อให�ได�รับควิามิเห็นชอบร่วิมิกัน 

ก่อนล่วิงหน�าในเร่�องวัิตถุุประสงค์ของการจััดการ MSE ยุังช่วิยุกำาหนดยุุทธศาสตร์การทำาประมิงท่�ม่ิประสิทธิภาพื่ด่ท่�สุด กล่าวิค่อ กลยุุทธ์ท่�ให�ผู้ลสำาเร็จัท่�ด่ 
ม่ิเสถุ่ยุรภาพื่ และม่ิสมิดุลด�วิยุการตัดวัิตถุุประสงค์การจััดการท่�ไม่ิสำาคัญออกไป การทำาประมิงท่�ในขณะน่�ม่ิการใช�พ่ื่�นฐานของยุุทธศาสตร์การทำาประมิง 

เพิื่�มิข้�นทั�วิโลกเพ่ื่�อเพิื่�มิควิามิเสถุ่ยุรภาพื่ในระยุะยุาวิ มัิ�นคงและม่ิผู้ลกำาไร MSE จ้ังเป็นส่วินประกอบท่�สำาคัญของกระบวินการเพ่ื่�อให�มัิ�นใจัว่ิากลยุุทธ์ 

ท่�เล่อกสามิารถุบรรลุเป้าหมิายุได� 
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ทำาไมต้องใช ้MSE
ระบบการประมิงม่ิควิามิซัับซั�อน ส่วินหน้�งมิาจัากควิามิซัับซั�อนทางด�านช่วิวิิทยุาของปริมิาณทรัพื่ยุากรสัตว์ินำ�าท่�กำาลังดำาเนินการจััดการ และควิามิไม่ิแน่นอน 

ของธรรมิชาติ แต่ผู้้�จััดการการประมิงเองมัิกม่ิวัิตถุุประสงค์ในการจััดการปริมิาณทรัพื่ยุากรของสัตว์ินำ�าแต่ละชนิดท่�หลากหลายุ หากม่ิการใช�ยุุทธศาสตร์ 

การทำาประมิง ผู้้�จััดการจัะต�องม่ิการกำาหนดกฎควิบคุมิการประมิง (Harvest Control Rule, HCR) อันเป็นแนวิทางท่�จัะตกลงกันไวิ�ก่อนว่ิา 

สามิารถุจัับสัตว์ินำ�ามิาใช�ประโยุชน์ได�มิากน�อยุขนาดไหน โดยุต�องอาศัยุข�อม้ิลว่ิาปริมิาณทรัพื่ยุากรม่ิควิามิอุดมิสมิบ้รณ์ (หร่อว่ิาเส่�อมิโทรมิ) เพ่ื่ยุงใด 
เพ่ื่�อให�เป็นไปตามิวัิตถุุประสงค์ท่�ตั�งไวิ� การใช� HCR ท่�ยุังไม่ิได�ม่ิการทดสอบผู้ล อาจัทำาให�เห็นได�ว่ิาสามิารถุบรรลุวัิตถุุประสงค์ได�หากว่ิาม่ิวัิตถุุประสงค์ 

เพ่ื่ยุงเร่�องเด่ยุวิ ได�แก่ การรักษาไวิ�ซ้ั�งโควิตาการจัับสัตว์ินำ�า อยุ่างไรก็ตามิหากวัิตถุุประสงค์ของการจััดการในโลกแห่งควิามิเป็นจัริงนั�นม่ิจัำานวินมิาก 
ม่ิควิามิซัับซั�อนและต�องแข่งขัน ซ้ั�งการทำาประมิงส่วินใหญ่เป็นเช่นน่� จ้ังม่ิควิามิจัำาเป็นท่�จัะต�องทดสอบ HCR ผู่้านกระบวินการ MSE เพ่ื่�อท่�จัะได�เคร่�อง 

ม่ิอสำาหรับการตรวิจัสอบประสิทธิภาพื่ของ HCR ท่�ได�นำาเสนอไวิ�สำาหรับวัิตถุุประสงค์ท่�หลากหลายุ1

การนำาเอายุุทธศาสตร์การทำาประมิงไปใช�ก่อนโดยุไม่ิผู่้านการทดสอบ ผู้ลประโยุชน์ท่�จัะได�รับจัากการใช�แนวิทางยุุทธศาสตร์การทำาประมิงก็จัะส้ญเปล่า 

และอาจัจัะถุ้งขั�นทำาให�การประมิงเข�าส่้วิิกฤตได� หากกระบวินการเต็มิร้ปแบบของ MSE ทำาได�ไม่ิครบถุ�วิน ผู้้�จััดการการประมิงอาจัจัะต�องเส่�ยุงว่ิา 

ยุุทธศาสตร์การทำาประมิงน่�จัะม่ิประสิทธิภาพื่ท่�ด่กว่ิาแนวิทางการจััดการประมิงท่�ใช�อยุ้่หร่อไม่ิ ในขณะเด่ยุวิกัน เม่ิ�อผู้้�จััดการพิื่จัารณาท่�จัะใช�ยุุทธศาสตร์ 

การทำาประมิงท่�ยุังไม่ิม่ิการทดสอบ ขั�นตอนก็จัะม่ิการเจัรจัาต่อรองในเร่�องควิามิขัดแยุ�งเดิมิๆ ซ้ั�งเป็นปัญหาการจััดการประมิงแบบเดิมิท่�ม่ิมิาอยุ่างยุาวินาน 
การตัดสินใจัท่�อยุ้่บนพ่ื่�นฐานด�านวิิทยุาศาสตร์ก็จัะเต็มิไปด�วิยุควิามิไม่ิแน่นอน 

การใช�กระบวินการ MSE จัะได�ประโยุชน์มิาก ตัวิอยุ่างเช่น MSE จัะช่วิยุลดค่าใช�จ่ัายุท่�ส้งและไม่ิต�องม่ิการเจัรจัาต่อรองท่�เก่�ยุวิข�องกับการเม่ิอง 
ม่ิเคร่�องม่ิอให�แก่ผู้้�จััดการเพ่ื่�อช่วิยุวิิเคราะห์ข�อม้ิลท่�ม่ิอยุ้ ่ซ้ั�งทำาให�เข�าใจัควิามิไม่ิแน่นอนของธรรมิชาติและวิิทยุาศาสตร์ เพ่ื่�อช่วิยุเล่อกยุุทธศาสตร์การทำา 

ประมิงท่�ม่ิประสิทธิภาพื่  ทำาให�สามิารถุระบุถุ้งแผู้นท่�น่าจัะทำาให�เป้าหมิายุท่�ได�ตกลงกันไวิ�สำาเร็จัลงได�แมิ�ว่ิาจัะไม่ิสามิารถุหล่กเล่�ยุงควิามิไม่ิแน่นอนในการ 

จััดการประมิงได� MSE ยุังช่วิยุทำาแผู้นเพ่ื่�อให�ได�ผู้ลเป็นไปตามิวัิตถุุประสงค์แมิ�ว่ิาจัะม่ิควิามิไม่ิแน่นอนท่�หล่กเล่�ยุงได�ยุากในการจััดการประมิง MSE 
ยุังช่วิยุสร�างสมิดุลโดยุให�นำ�าหนักไปท่�วัิตถุุประสงค์การจััดการประมิงเฉพื่าะเร่�องท่�ม่ิควิามิสำาคัญมิากกว่ิา หร่อคาดการณ์เร่�องท่�น่าจัะเกิดข้�นในอนาคต 

โดยุให�ผู้ลลัพื่ธ์ท่�ได�เป็นช่วิงๆ ของสถุานการณ์ ขั�นตอนของ MSE ยุังช่วิยุเสริมิสร�างควิามิมัิ�นคงและปรับปรุงการวิางแผู้นด�านการตลาดในระยุะยุาวิ 
ท่�สำาคัญท่�สุดค่อ MSE ยุังช่วิยุให�หน่วิยุงานการจััดการต่างๆ ท่�เก่�ยุวิข�องให�บรรลุถุ้งข�อตกลงร่วิมิกันท่�จัะใช�แนวิทางเชิงการป้องกัน ซ้ั�งสิ�งน่�ช่วิยุให� 

การทำาประมิงอยุ้ภ่ายุใต�เง่�อนไขท่�จัะได�การรับรองตามิข�อกำาหนดของ Marine Stewardship Council
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ใครเป็นคนทำา MSE
การประเมิินยุุทธศาสตร์การจััดการต�องใช�แบบจัำาลองประชากรสัตว์ินำ�าท่�ซัับซั�อนและม่ิการเปล่�ยุนแปลงอยุ้ต่ลอด ซ้ั�งหมิายุควิามิว่ิานักวิิทยุาศาสตร์ 

ผู้้�เช่�ยุวิชาญการประมิงเชิงปริมิาณม่ิบทบาทท่�สำาคัญในการพัื่ฒนา MSE อยุ่างไรก็ตามิ ผู้้�จััดการการประมิงก็ยุังคงม่ิบทบาทท่�สำาคัญมิากท่�ต�องขอข�อม้ิล 

จัากผู้้�ท่�ม่ิส่วินได�เส่ยุทั�งหลายุ ได�แก่ ภาคอุตสาหกรรมิ ชาวิประมิงเพ่ื่�อสันทนาการ และกลุ่มินักอนุรักษ์ หลังจัากนั�น ผู้้�จััดการจัะกำาหนดวัิตถุุประสงค์ของ 

การจััดการตามิผู้ลท่�วัิดได�จัากการทำา MSE

ยุทธศาสตรก์ารทำาประมงเปน็เหมอืนกับระบบนำาทางอัตโนมติัท่�มข่อ้ด่ี อยา่งไรก็ตาม 
มนัไมไ่ดีห้มายความวา่เครื�องบนิจะบนิเองไดีโ้ดียไมต้่องมนั่กบนิ นกับนิยงัจำาเปน็ต้อง 
อย่บ่นเครื�องเพื่ื�อระวงัสิ�งผิดิีปกติท่�ไมค่าดีคิดีและไมร่วมอย่ใ่นสิ�งท่�ไดีอ้อกแบบไว ้รวมถึึง 
การเปล่�ยนแปลงท่�เหมาะสมในการรบัร่ท้างดีา้นวทิยาศาสตรท่์�เก่�ยวกับทรพัื่ยากร” 
Doug S. Butterworth, University of Cape Town2

ผู้้�จััดการจัะเล่อกจุัดอ�างอิง ระดับควิามิเส่�ยุงท่�ยุอมิรับได� และช่วิงเวิลาสำาหรับยุุทธศาสตร์การทำาประมิง นอกจัากน่�ยุังม่ิการร่าง HCRs ท่�เข�าข่ายุ 

เพ่ื่�อทดสอบใน MSE หลังจัากท่�ได�ผู้ลของ MSE แล�วิ ผู้้�จััดการการประมิงทบทวินข�อม้ิลเพ่ื่�อจัะให�นำ�าหนักไปท่�วัิตถุุประสงค์การจััดการในส่วินใด 
และจ้ังเล่อก HCR และหร่อยุุทธศาสตร์การทำาประมิง ด�วิยุวิิธ่น่� ถุ้งแมิ�ว่ิานักวิิทยุาศาสตร์จัะต�องวิิเคราะห์และทำางานบนข�อม้ิลมิากมิายุมิหาศาล 

โดยุใช� MSE ผู้้�จััดการยุังคงต�องควิบคุมิกระบวินการทั�งก่อนและหลังการวิิเคราะห์ด�วิยุการแนะนำาจัากผู้้�ท่�ม่ิส่วินได�เส่ยุ (จััดทำาวัิตถุุประสงค์การจััดการ) 
และเข�าส่้ขั�นตอนสุดท�ายุ (เล่อก HCR)

MSE ใชท้ำาอะไรไดี้บา้ง
การสร�างกรอบ MSE ม่ิอยุ้่ด�วิยุกันหลายุวิิธ่ แต่ม่ิการใช�ร้ปแบบการดำาเนินงาน (Operating Model, OM) หลักๆ เพ่ื่ยุงแค่ไม่ิเกินหน้�งแบบหร่อ 

มิากกว่ิานั�น ร้ปแบบการดำาเนินงานเหล่าน่�จัะจัำาลองทุกแง่มุิมิท่�เก่�ยุวิข�องของระบบการทำาประมิงกับยุุทธศาสตร์การทำาประมิงท่�นำาเสนอ โดยุรวิมิเอา 
ควิามิเป็นไปได�เก่�ยุวิกับปริมิาณทรัพื่ยุากรสัตว์ินำ�าในการพิื่จัารณาด�วิยุ เช่น ข�อม้ิลการเกิดใหม่ิทดแทน และม่ิมุิมิมิองจัากการทำาประมิง ได�แก่ ระดับของ 

การทำาประมิงท่�ผิู้ดกฎหมิายุ เพื่ราะว่ิาข�อสันนิฐานหลายุร�อยุสถุานการณ์อยุ้่รวิมิกัน จ้ังมัิกจัะถุ้กนำามิาทดสอบเสมิอๆ 

นักวิิทยุาศาสตร์ท่�ทำาเร่�องแบบจัำาลองของ MSE ต�องใช� 

1. การพื่ัฒนาร้ปแบบท่�หลากหลายุสำาหรับแบบจัำาลอง (OM) ท่�สะท�อนข�อสมิมิุติฐานเก่�ยุวิกับสถุานะท่�เป็นไปได�ทางธรรมิชาต ิ(ตัวิอยุ่างเช่น 
ข�อสันนิษฐานท่�เป็นไปได�เก่�ยุวิกับอัตราการตายุตามิธรรมิชาติและศักยุภาพื่ในการผู้ลิตล้กหลาน) ด�วิยุวิิธ่น่� ควิามิไม่ิแน่นอนหลายุอยุ่าง 
(ได�แก่ แบบจัำาลอง การสังเกตการณ์ กระบวินการ และการดำาเนินงาน3) จัะถุ้กนำามิาใช�เป็นปัจัจััยุเพ่ื่�อพิื่จัารณาในกระบวินการน่�

2. “สถุานการณ์” ร้ปแบบการดำาเนินงานจัะนำาข�อมิ้ลท่�เกิดจัริง ได�แก ่ปริมิาณการจัับสัตวิ์นำ�าต่อหน่วิยุลงแรงประมิง ใส่เข�าไปในแบบจัำาลองเพื่่�อ 
ตัดเหตุการณ์ท่�ไม่ิน่าจัะเกิดข้�นได�ออกไปก่อน

3. “การจัำาลองแบบวิงจัรปิด” เพื่่�อทดสอบยุุทธศาสตร์การทำาประมิงท่�จัะนำามิาใช� (ด้ร้ปท่� 1) ในกระบวินการน่�จัะมิ่การ

a. สร�างข�อมิ้ลจัำาลองการทำาประมิง (ได�แก ่ปริมิาณการจัับสัตวิ์นำ�า ควิามิอุดมิสมิบ้รณ์ของทรัพื่ยุากรสัตวิ์นำ�า) จัากร้ปแบบการดำาเนินงาน

b. เพื่ิ�มิระดับควิามิเป็นไปได�ของควิามิไมิ่แน่นอนและอคต ิโดยุใช� “แบบจัำาลองสังเกตสิ�งผู้ิดพื่ลาด” เพื่่�อสะท�อนวิ่าเกิดอะไรข้�นในการทำาประมิง 
ตามิควิามิเป็นจัริง

c. ใช�ข�อมิ้ลจัากการแบบจัำาลองการสังเกตข�อผู้ิดพื่ลาดเพื่่�อประเมิินสถุานะของปริมิาณทรัพื่ยุากรสัตวิ์นำ�า ไมิ่วิ่าจัะใช�การประเมิินทรัพื่ยุากร 
แบบดั�งเดิมิหร่อใช�แนวิทางอ่�น 

d. เปร่ยุบเท่ยุบสถุานะปริมิาณทรัพื่ยุากรสัตวิ์นำ�าท่�ประเมิินได�กับทางเล่อกของการจััดการท่�ได�จัากยุุทธศาสตร์การทำาประมิง เพื่่�อจััดทำาข�อแนะนำา 
สำาหรับการจััดการประมิง (เช่น การจััดสรรโควิตา กำาหนดข่ดจัำากัดการลงแรงประมิง หร่อปิดพ่ื่�นท่�ตามิเวิลาหร่อสถุานท่�) 
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e. ส่วินท่�เก่�ยุวิกับข�อแนะนำาการจััดการ จัะวิิเคราะห์ควิามิเป็นไปได�ของข�อผู้ิดผู้ลาดท่�จัะเกิดข้�นระหวิ่างการดำาเนินการตามิข�อบังคับ ได�แก ่
จัับสัตว์ินำ�าเกินโควิตาท่�เกิดจัากการทำาประมิงท่�ผิู้ดกฎหมิายุ หร่อขาดการรายุงานผู้ลการจัับฯ

f. นำาข�อมิ้ลแบบจัำาลองควิามิผู้ิดพื่ลาดของการดำาเนินการใส่กลับเข�าไปในร้ปแบบการดำาเนินงานในขั�นตอนท่� 3 ก และทำาซัำ�าในขั�นตอน 
ก ถุ้ง จั สำาหรับหลายุๆ ปีในอนาคต

4. ผู้ลท่�ได�จัากการจัำาลองแบบวิงจัรปิด นำาไปเปร่ยุบเท่ยุบกับตัวิช่�วิัดประสิทธิภาพื่ (เชิงคุณภาพื่ของวิัตถุุประสงค์ในการจััดการ) เพื่่�อกำาหนดยุุทธศาสตร์
การทำาประมิงตามิท่�มิ่ตัวิเล่อกให� เพื่่�อให�เกิดควิามิสมิดุลและตรงตามิวิัตถุุประสงค์ของการจััดการท่�ได�ตกลงกันไวิ�

สิ�งท่�สำาคัญค่อ MSE สำาหรับการทำาประมิงสามิารถุอัพื่เดทข�อม้ิลได�ตามิเหตุผู้ลอันสมิควิร หลังจัากเล่อกกฎควิบคุมิการประมิงแล�วิ โดยุทั�วิไปจัะม่ิการ 

ประเมิินผู้ลทุกๆ 3 หร่อ 5 ปี หากม่ิข�อควิามิข้�นว่ิา “สถุานการณ์ยุกเวิ�น” จัะระบุกรณ่ท่�ไม่ิได�ผู่้านการทดสอบโดยุใช�ระบบ MSE มิาก่อน หร่อถุ�าม่ิ 

ควิามิร้�ใหม่ิๆ เข�ามิาและม่ิควิามิจัำาเป็นท่�จัะต�องปรับร้ปแบบการดำาเนินงานก็สามิารถุทำาได�หากพื่บว่ิาประสิทธิภาพื่ไม่ิได�เป็นไปตามิท่�คาดไวิ� 
ในทำานองเด่ยุวิกัน แมิ�ว่ิา MSE และยุุทธศาสตร์การทำาประมิงจัะทำาให�ควิามิเช่�อถุ่อในการประเมิินทรัพื่ยุากรร้ปแบบเดิมิๆ ลดน�อยุลง แต่จุัดอ�างอิงจัาก 

การประเมิินยุังสามิารถุดำาเนินการต่อไปได�ทุก 5 ปี เพ่ื่�อให�ควิามิมัิ�นใจัว่ิายุุทธศาสตร์การทำาประมิงนั�นม่ิประสิทธิภาพื่ตามิท่�ได�คาดไวิ�และสามิารถุ 

ตรวิจัสอบ MSE ได�

รป่ท่� 1
การจำาลองแบบวงจรปดิี
วิงจัรยุ�อนกลับของ MSE ซ้ั�งจัำาลองผู้ลกระทบของยุุทธศาสตร์การทำาประมิงท่�เป็นตัวิเล่อก
สำาหรับปริมิาณทรัพื่ยุากรสัตว์ินำ�าและการทำาประมิงเพ่ื่�ออนาคต

© 2559 The Pew Charitable Trusts

ผู้ลการจัับ “จัริง”

การจัับแบบ 
“เอนเอ่ยุง/
ไม่ิแม่ินยุำา”

ม่ิผู้ลการจัับ 

เกินโควิตา

โควิตา

ยุุทธศาสตร์ก์าร์ทำาปร์ะมง 
(ปร์ะเมนิปร์มิาณ 
ทร์พัยุากร์ + HCR)

โมเดลข้อ้ผิดิพลาด 
ในการ์นำาไปใช้ง้าน 

รู์ปแบบการ์ดำาเนนิงาน แบบจำำาลองหาข้อ้ผิดิพลาด 
ข้องการ์ดำาเนนิการ์
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รป่ท่� 2
ตััวอย่า่งไดอะแกรมใย่แมงมุม
ไดอะแกรมิใยุแมิงมุิมิสามิารถุแสดงให�เห็นถุ้งผู้ลลัพื่ธ์ของ MSE ในระดับต่างๆ ว่ิายุุทธศาสตร์การทำาประมิง
ท่�เป็นตัวิเล่อกใดบรรลุวัิตถุุประสงค์ของการจััดการหลายุอยุ่างได�
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การฟนฟู
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ผลการจับระยะสั้นผลการจับระยะยาว
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ไดอะแกรมิแสดงประสิทธิภาพื่ของตัวิเล่อก 
ของกฎควิบคุมิการประมิงตามิสมิมิติฐานท่�ต่างกัน 
3 แบบท่�เก่�ยุวิข�องกับวัิตถุุประสงค์ในการจััดการ 
7 ข�อ จุัดตรงกลางแสดงว่ิาไม่ิสามิารถุบรรลุ 
เป้าหมิายุได� ในขณะท่�จุัดรอบนอกสุดแสดงถุ้ง 
โอกาสประสบควิามิสำาเร็จั 100%
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ตัวอยา่งน่� แมว้า่รป่แบบ 
HCR 1 จะใหผ้ิลการ 
จบัสตัวน์ำ�าตำ�าเปน็เวลา 
ชั�วคราว แต่สามารถึให ้
ผิลประโยชนส์ง่สดุีไดี ้
ในระยะยาว

แล้วจะต่ความหมาย MSE อยา่งไร 
ผู้ลลัพื่ธ์ของ MSE ให� HCR จัากตัวิเล่อกสำาหรับใช�จััดทำาวัิตถุุประสงค์ของการจััดการท่�จัะตกลงกันล่วิงหน�า ไม่ิว่ิาจัะม่ิเพ่ื่ยุงวัิตถุุประสงค์เด่ยุวิหร่อ 

หลายุอยุ่างผู้สมิกัน ม่ิหลายุวิิธ่ในการนำาเสนอผู้ลท่�ได�น่� ได�แก่การใช� ไดอะแกรมิใยุแมิงมุิมิ (web diagram) ในร้ปท่� 2) เส�นแบ่งแบบพื่าเรโต (Pareto 
frontiers) ในร้ปท่� 3 และตารางการตัดสินใจั4  ผู้ลลัพื่ธ์เหล่าน่�สามิารถุแสดงเป็นร�อยุละของควิามิเป็นไปได�ท่�จัะบรรลุวัิตถุุประสงค์ ได�แก่ ม่ิโอกาส 75% 
ท่�เกิดการทำาประมิงเกินกำาลังผู้ลิต (overfished) หร่อกำาลังเกิดการทำาประมิงเกินขนาด (overfishing) หร่อแสดงเป็นตัวิเลขประเมิินผู้ลการจัับ 
ได�แก่ ผู้ลการจัับสัตว์ินำ�าในระยุะยุาวิคิดเป็น 50,000 ตัน หร่อเพิื่�มิโควิตาการจัับสัตว์ินำ�าให�ทุกปีๆ ละ 10% หร่อการละเมิิดจุัดอ�างอิงจัำากัด 10 ครั�ง 
ภายุใน 20 ปี

เม่ิ�อม่ิการทบทวินผู้ล ผู้้�จััดการการประมิงจัะเล่อกยุุทธศาสตร์การทำาประมิงจัากตัวิเล่อกท่�ด่ท่�สุดท่�ทำาให�บรรลุวัิตถุุประสงค์ทั�งหมิด โดยุพิื่จัารณาตัดเอา 

วัิตถุุประสงค์บางอยุ่างท่�ไม่ิตรงเป้าหมิายุออกไป ได�แก่ ผู้ลการจัับสัตว์ินำ�าได�ส้งสุดในระยุะสั�น และการปรับปรุงสถุานะปริมิาณทรัพื่ยุากรสัตว์ินำ�า ผู้้�จััดการ 
การประมิงมัิกจัะต�องการชั�งนำ�าหนักวัิตถุุประสงค์บางประการว่ิาสิ�งใดท่�ควิรให�ควิามิสำาคัญมิากกว่ิา ตัวิอยุ่างเช่น ยุอมิท่�จัะเส่ยุสละผู้ลการจัับสัตว์ินำ�า 

ในระยุะสั�นเพ่ื่�อทำาให�เกิดการปรับปรุงสถุานะของปริมิาณทรัพื่ยุากรสัตว์ินำ�าและยุังให�ผู้ลการจัับสัตว์ินำ�าท่�ส้งข้�นในระยุะยุาวิ ผู้ลลัพื่ธ์ของ MSE ให�ข�อม้ิล 

แก่ผู้้�จััดการการประมิงในสิ�งท่�จัำาเป็นในการเล่อกใช� HCR หร่อยุุทธศาสตร์การทำาประมิงท่�ให�ควิามิมัิ�นใจัได�ว่ิาจัะประสบควิามิสำาเร็จั

*	 หากต�องการข�อมิ้ลเพื่ิ�มิเติมิ สามิารถุเข�าไปด้ได�ท่� pewtrusts.org/harveststrategies
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ท่�สำาคัญไปกว่ิานั�น ในกระบวินการ MSE ได�เอาควิามิไม่ิแน่นอนมิาวิิเคราะห์ร่วิมิด�วิยุ เพ่ื่�อประเมิินควิามิเป็นไปได�ท่�จัะประสบควิามิสำาเร็จั และ 

การใช�ข�อม้ิลท่�น่าเช่�อถุ่อและม่ิประโยุชน์มิากกว่ิาท่�จัะใช�จัำานวินคิดเป็นร�อยุละท่�มัิกใช�อยุ้่ในกราฟโกเบพื่ล็อต ควิามิแม่ินยุำาในการวิิเคราะห์โดยุการใช� 
MSE สามิารถุช่วิยุบอกสถุานการณ์ท่�อาจัจัะเกิดข้�นทั�งหมิด ซ้ั�งไม่ิสามิารถุบอกได�ด�วิยุผู้ลการประเมิินทรัพื่ยุากรเพ่ื่ยุงอยุ่างเด่ยุวิ ดังนั�น MSE 
ไม่ิจัำาเป็นต�องเล่อกใช�แบบจัำาลองจัากสถุานการณ์ท่� “ด่ท่�สุด” แต่ช่วิยุให�เข�าใจัถุ้งควิามิไม่ิแน่นอนได�มิากข้�น

รป่ท่� 3
ตัวอยา่งเสน้แบง่แบบพื่าเรโต 
กราฟพื่าเรโตสามิารถุใช�แสดงผู้ลลัพื่ธ์ของ MSE เร่�องควิามิเป็นไปได�ท่�ตัวิเล่อกของยุุทธศาสตร์การทำาประมิง 
แบบต่างๆ ท่�จัะบรรลุวัิตถุุประสงค์ของการจััดการประมิง

*	 หากต�องการข�อมิ้ลเพื่ิ�มิเติมิ สามิารถุเข�าไปด้ได�ท่� pewtrusts.org/harveststrategies 

ท่�มิาของข�อมิ้ล: 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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ประสิทธิภาพในการจับสัตวน้ำ (คาเฉลี่ยผลการจับระยะยาว หนวยเปนตัน)
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FMSY* ประสิทธิภาพื่ท่�สามิารถุตรวิจัวัิดได� 
ในระยุะยุาวิของจัำานวินสัตว์ินำ�าข้�นท่า 
โอกาสท่�จัะอยุ้่ในโซัน ส่เข่ยุวิของโกเบพื่ล็อต 
(ไม่ิม่ิการทำาประมิงเกินกำาลังผู้ลิต) สำาหรับ 
ตัวิอยุ่างน่�ใช�ค่า F0.7 และ F0.8 ซ้ั�งถุ่อว่ิา 
เป็นจุัดท่�เหมิาะสมิท่�สุด ได�ประสิทธิภาพื่ท่�สุด 
ในการทำาประมิง และม่ิควิามิมัิ�นคง

พื่าเรโตน่�แสดีง 
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พื่ื�นฐานของกฎควบคมุ 
การประมงท่�อ้างอิงจาก 
อัตราการตายจากการ 
ทำาประมงท่�แตกต่างกัน 
11 ค่า (F0 ถึึง F
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):
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MSE ยุังม่ิประโยุชน์ต่อกระบวินการจััดการโดยุช่วิยุกลั�นกรองเอาประเด็นสำาคัญๆ และใช�ข�อม้ิลท่�ม่ิควิามิจัำาเป็นจัริงๆ ในการกำาหนดว่ิาอะไรค่อ 

เร่�องท่�ควิรพิื่จัารณาก่อน และยุังช่วิยุยุ่อยุปัญหาของแต่ละสถุานการณ์ท่�ไม่ิสามิารถุแก�ไขได�ง่ายุๆ ในหลายุๆ ประเด็นท่�เป็นท่�สนใจั ตัวิอยุ่างเช่น 
การประเมิินปริมิาณทรัพื่ยุากรใดทรัพื่ยุากรหน้�งท่�มัิกม่ิการอภิปรายุข�อม้ิลควิามิร้�ท่�ต�องการใช� ได�แก่อายุุท่�พื่ร�อมิส่บพัื่นธ์ุวิางไข่ของปริมิาณ 

ทรัพื่ยุากร ซ้ั�งเร่�องน่�ไม่ิเก่�ยุวิข�องกับผู้ลลัพื่ธ์ของ MSE ตัวิช่�วัิดซ้ั�งใช�ในการอภิปรายุยุาวิๆ ในเร่�องเหล่าน่�อาจัจัะไม่ิจัำาเป็นท่�จัะต�องถุ้กนำามิาแก�ไข 
ในลักษณะเด่ยุวิกัน MSE เน�นควิามิจัำาเป็นของชุดข�อม้ิลซ้ั�งจัะม่ิผู้ลมิากท่�สุดต่อผู้ลลัพื่ธ์ สิ�งน่�จัะช่วิยุจััดลำาดับควิามิสำาคัญของงานวิิจััยุท่�จัำาเป็นจัริงๆ

ข้อ้สรุป
หากไม่ิม่ิการประเมิินยุุทธศาสตร์การจััดการ แนวิทางกลยุุทธ์เพ่ื่�อการจัับสัตว์ินำ�าก็จัะขาดประสิทธิภาพื่ การดำาเนินงานตามิ HCR ท่�ยุังไม่ิผู่้านการ 

ทดสอบก็เหม่ิอนกับการจััดการประมิงแบบเดิมิๆ ท่�จัะประสบควิามิสำาเร็จัก็เพ่ื่ยุงช่วิงสั�นๆ แต่ไม่ิใช่ในระยุะยุาวิ ควิามิมัิ�นคงของการประมิงในระยุะยุาวิ 
และจัำาต�องม่ิการเส่ยุสละดังท่�มัิกเป็นกรณ่ภายุใต�กระบวินทัศน์การจััดการท่�ทำาอยุ้่ในปัจัจุับัน อยุ่างไรก็ตามิ การคำาน้งถุ้งควิามิไม่ิแน่นอนหลายุอยุ่าง 

ผู่้านกระบวิบการของ MSE ท่�เข�มิงวิดน่�จัะช่วิยุนักวิิทยุาศาสตร์และผู้้�จััดการการประมิงทำาในสิ�งท่�ถุ้กต�อง และสิ�งนั�นจัะให�ผู้ลลัพื่ธ์ท่�ส่งผู้ลประโยุชน์ 

ต่อสัตว์ินำ�าและชาวิประมิง

Gavin Parsons, Getty Images
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