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ภาพรวม 

หนว่ยการเรียนรู้นีก้ลา่วถงึ ภยัคกุคาม ปัญหา และ โอกาส  ท่ีเก่ียวข้องกบัการประมงในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก (ซึ่งไม่ทัง้หมดท่ี

สามารถใช้ได้กับกรณีอ่ืนๆท่ีมีความเฉพาะเจาะจง) ปัญหาและภยัคุกคามเหล่านี ้ ได้กล่าวสรุป ภายใต้สามหวัข้อ คือ  : 1) 

ความเป็นอยูท่ี่ดีของ มนษุย์; 2) การอภิบาล; และ 3) ความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศ  ในบางกรณีท่ี “โอกาส” ท่ี EAFM 

นํามาเสนอสาํหรับการจดัการกบั ปัญหาและภยัคกุคามท่ีมลีกัษณะเฉพาะ จะถกูเน้นโดยใช้อกัษรตวัเอน 

1.    การคุกคามและปัญหาส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดขีองมนุษย์ 

การเตบิโตของประชากรและเศรษฐกจิ 

• อตัราการเตบิโตของประชากรท่ีสงู สง่ผลให้ความต้องการอาหารเพิ่มสงูขึน้ในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงความ

ต้องการอาหารจําพวกสตัว์นํา้ด้วย ความต้องการเหล่านีเ้มื่อรวมการเพิ่มการส่งออกไปยงัประเทศพฒันาแล้ว 

จะยิ่งเพ่ิมแรงกดดนัตอ่การประมง ทรัพยากรชายฝ่ังและทรัพยากรทางทะเลของภมูภิาค 

• การพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและการยกระดบัรูปแบบการใช้ชีวติ ก็สง่ผลตอ่ความต้องการทรัพยากรสตัว์นํา้ด้วย

เช่นกัน และยงัรวมถึงการเพิ่มขึน้ของการใช้แรงงานอพยพในภาคการประมงทั่วทัง้ภูมิภาค การประมงกําลงั

กลายเป็นอาชีพที่ไม่น่าสนใจในหลายๆพืน้ที ่ อาจจะเนือ่งจากทรัพยากรประมงที ่เสือ่มโทรมลง  ดังนัน้ 

ผู้ประกอบการจงึพยายามท่ีจะลดต้นทนุโดยการใช้แรงงานตา่งชาตริาคาถกู ทําให้เกิดปัญหาการอพยพ แรงงาน

อพยพ มคีณุภาพชีวติตํ่า และความไมแ่นน่อนของการใช้ทรัพยากรที่มีมมุมองเพียงเพ่ือประโยชน์ในระยะสัน้  

ความม่ันคงทางด้านอาหาร  

• ชมุชนชายฝ่ังซึ่งมสีดัสว่นประชากรจํานวนมาก ต้องพึ่งพาผลผลติทางการประมงอยา่งสงู   

• การทําการประมง  สว่นใหญ่เป็นการทําจนถึงขีดจํากดั และถกูปลอ่ยไว้อยา่งไมม่ีการจดัการ  จึงไมม่ีเหตผุลใดท่ี

จะคาดหวงัปริมาณผลผลติท่ีเพ่ิมมากขึน้ ในขณะท่ีประชากรและความต้องการยงัคงเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ขณะท่ีการ

เพ่ิมผลผลติประมงยงัคงเป็นเป้าหมายของหลายๆประเทศ  

• การผลกัดนัเพ่ือเพ่ิมผลผลติสตัว์นํา้  ขดัแย้งกบัการจดัการท่ีมีความออ่นแอ, ทําให้มีการทําการประมงชายฝ่ังอยา่ง

หนาแนน่และเป็นสาเหตท่ีุสาํคญั 

• และน่ีคือสาเหตท่ีุสําคญัท่ีทําให้อาหารทะเลลดระดบัในสายใยอาหาร   และลดระดบัตําแหน่งในปิระมิดอาหาร 

รวมถึงขนาดสตัว์นํา้ที่เล็กลง  (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคการประมงอวนลาก) ผลที่ตามมา คือการยอมรับใน

คณุภาพปลาท่ีนาํมาขึน้ทา่ลดลง  ผลผลติจากการประมง จบัจํานวนมากจึงถกูเปลีย่นเส้นทางไป ใช้ในการเลีย้งสตัว์

นํา้แทนทัง้เป็นอาหารปลาโดยตรง และการนําไปทําปลาป่น ) ซึง่ปรากฏการณ์นีส้ง่ผลกระทบตอ่สตัว์นํา้ท่ีเป็นอาหาร

ของชาวประมงท่ีทําการประมงขนาดเลก็ รวมทัง้กระทบตอ่ระบบนิเวศในวงกว้างขึน้   รวมทัง้กระทบผลต่อคณุภาพ

และ ความยดืหยุน่ของการประมงเป็นอยา่งมาก (Resilience )   

การประมงกาํลังเพิ่มขึน้แบบไม่ได้สร้างกาํไร  

• การพฒันาทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีปริมาณจบัลดลง หมายความวา่การทําประมงชายฝ่ังต้องเพ่ิมการลงแรงประมง ให้

มากขึน้เพ่ือรักษาระดบัผลจบัและรายได้  
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โครงสร้างพืน้ฐานทางด้านสุขภาพที่ไม่ดี และความเสี่ยงที่จะ ติดเชือ้ HIV / AIDS 

• เน่ืองจากสภาพทางสงัคม-เศรษฐกิจท่ีแยกตวัจากภาคอ่ืนๆ หลายๆชมุชนประมงจงึขาดสขุอนามยัท่ีดี นํา้สะอาด และ

การดแูลสขุภาพ อตัราการตดิเชือ้ HIV ในชมุชนประมงในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จึงสงูกวา่ในกลุม่ประชากร

ทัว่ไปถึง 5-10 เทา่ ในประเทศไทย ร้อยละ 20 ของแรงงงานประมงบนเรือติดเชือ้ (HIV-positive) ในขณะท่ีประชากร

โดยทัว่มอีตัราการติดเชือ้อยูท่ี่ร้อยละ 1.5 การเสยีชีวิตก่อนวยัอนัควรทําให้ชมุชนประมงสญูเสยีผู้ ท่ีมีความรู้ท่ีสะสม

จากประสบการณ์ และลดทอนแรงจงูใจในการพิทกัษ์รักษาทรัพยากรในระยะยาวและระหวา่งคนรุ่นตา่งๆ   

สภาพเพศ 

• ผู้หญิงมบีทบาทโดดเดน่ในเร่ืองการแปรรูปผลผลติและการจําหนา่ยสนิค้าสตัว์นํา้ และ และมีสว่นร่วมอยา่งมาก

ในการเก็บรวบรวมทรัพยากรสตัว์นํา้ตามแนวปะการรังหรือบริเวณใกล้ฝ่ัง .  

• การปฏิบตัิการจดัการ  ท่ีนําไปแนะนําอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ความเป็นอยู่ของผู้หญิงและความสามรถในการ

สร้างรายได้สูค่รอบครัว/ครัวเรือน  

• มมุมองของผู้หญิงมีความสาํคญัที่จะสนบัการวางแผนการจดัการประมง และอาจจะเป็นกําลงัทีเ่ข้มแข็งสําหรับ

การประมงท่ียัง่ยืนและการยอมทําตามการปฏิบตัิการจดัการประมง  

ความขดัแย้ง 

• การเพิ่มกําลงัลงแรงประมงสง่ผลให้เกิดความขดัแย้งระหวา่งผู้ใช้ทรัพยากรด้วยกนัภายใต้ภาวะที่ผลจบัมีปริมาณ

ลดน้อยลง และความขัดแย้งเช่นนีจ้ะเห็นได้ชัดมากระหว่างชาวประมงขนาดเล็ก   และผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมประมงขนาดใหญ่  

• ความขดัแย้งระหวา่งชาวประมงขนาดเลก็ด้วยกนัเองโดยทัว่ไปมกัไมค่อ่ยเกิดขึน้ อยา่งไรก็ตามความขดัแย้งไมไ่ด้

จํากดักลุม่เพียงแคนี่ ้ แตค่วามขดัแย้งอาจจะเกิดขึน้ระหวา่งผู้ใช้ทรัพยากรกลุม่ตา่งๆ (การทอ่งเที่ยว การเดินเรือ 

การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ การพฒันาชายฝ่ัง และอ่ืนๆ) และกบัหนว่ยงานท่ีมอีาํนาจทางกฎหมายตา่งๆ มากขึน้  

• นอกจากนีย้งัมคีวามขดัแย้งระหวา่งคนในท้องถ่ินกบัชาวประมงท่ีอพยพมาจากตา่งถ่ิน และระหวา่งเรือประมงใน

ประเทศและเรือประมงตา่งชาต ิ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี 

• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีเชน่ การนํานํา้มนัท่ีมปีระสทิธิภาพมากขึน้มาใช้ และการดแูลรักษาเคร่ืองยนต์ท่ีงา่ยขึน้ 

การพฒันาวสัด ุ เชน่ อวนแบบเอ็นเส้นเดีย่ว โทรศพัท์มอืถือและการใช้เทคโนโลยดีาวเทียม ทําให้การประมงทัง้แบบ

ใกล้ฝ่ังและไกลฝ่ังมคีวามหนาแนน่ขึน้มากอยา่งท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มากอ่นในชว่งไมก่ี่ทศวรรษกอ่นหน้านี ้  

• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยเีหลา่นีไ้ด้เพ่ิมความขดัแย้งระหวา่งชาวประมงขนาดใหญ่และชาวประมงขนาดเลก็

มากขึน้ เน่ืองจากการใช้เรือท่ีมขีนาดใหญ่ขึน้และใช้เทคโนโลยทีีก้่าวหน้าขึน้ทําให้เกิดการทําการประมงจนเกิน

กําลงัการผลติในพืน้ท่ีใกล้ฝ่ัง  

• การใช้อปุกรณ์ในการค้นหาฝงูปลา และการใช้แสงไฟ ชว่ยเพิม่ความสามารถของเรือขนาดใหญ่ในการหาปลา

และลอ่ปลาได้มากขึน้ ซึง่ทําให้เกิดผลกระทบตอ่ชาวประมงขนาดเลก็  
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สภาพภมิูอากาศ  สัมพันธ์กับภยัคุกคาม ความยดืหยุ่น และ ความเปราะบางต่อภยัพบิัติทางธรรมชาติ 

• ชุมชนชายฝ่ังมีความเปราะบางต่อภยัธรรมชาติ (พาย/ุไซโคลน สนึามิ และอื่นๆ) และการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในระยะยาว  และหลากหลายอย่าง (เช่น ระดบันํา้ทะเลสงูขึน้ การเป็นกรดของนํา้ทะเล การ

เปลีย่นแปลงรูปแบบการหมุนเวียนนํา้ทะเล ผลกระทบต่อโครงสร้างพืน้ฐานชายฝ่ัง  การเปลีย่นแปลงผลผลิต

ทางการเกษตรและนํา้ท่ีใช้) ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบอยา่งสาํคญัตอ่ความมัน่คงของสงัคม-เศรษฐกิจ ในระยะยาว 

• ปัญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศท่ีเกิดขึน้ในวงกว้างมคีวามเก่ียวข้องกบัประเดน็ตอ่ไปนี:้การละทิง้ถ่ินฐาน

ของประกากรในชนบท การอพยพของผู้คนท่ีเพ่ิมมากขึน้ และการเข้าถงึนํา้จืด  
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ระบบการประมงแบบเสรี   

• หลายๆการประมงชายฝ่ังในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นการประมงแบบเสรี และมีน้อยมากท่ีมีการจํากดั

การเข้ามาสูภ่าคประมง  อยา่งไรก็ตาม ประเทศท่ีพฒันาแล้วสว่นใหญ่จะมกีารจํากดัการเข้าถงึการประมงเพ่ือจะ

อนรัุกษ์ทรัพยากรประมง  

การจัดการประมงอย่างยั่งยนืขัดแย้งกบัการส่งเสริมผลผลิตและการสร้างรายได้ 

• รัฐบาลท้องถ่ินสร้างรายได้ท่ีมาจากการค้าและผลผลติ ดงันัน้นโยบายท่ีสร้างขึน้จงึมแีนวโน้มท่ีจะสนบัสนนุและ

และผลกัดนัผลผลติให้มากขึน้  

• ด้วยเหตนีุจ้งึสง่ผลให้ความตัง้ใจในการจํากดัหรือกําหนดขอบเขตการลงแรงประมงลดลงเสมอ ซึง่ขดัแย้งโดยตรง

กบัการประมงอยา่งยัง่ยนืในระยะยาว  

การกระจายอาํนาจในการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ 

• หลายๆประเทศในภมูภิาคเอเชีย-แปซฟิิก ได้เปลีย่นผา่นหรือกําหลงัเปลีย่นผา่นไปสูก่ระบวนการกระจายอํานาจ

แตส่าํหรับการจดัการประมงแล้ว กระบวนการเหลา่นีม้กัจะวางแผนไมด่ ี หรือเป็นการทําเฉพาะกิจ และการ

เช่ือมโยงการกํากบัดแูลท่ีสาํคญัๆหลายอยา่งไมไ่ด้ถกูสร้างขึน้ 

• ถึงแม้วา่ขณะนีรั้ฐบาลท้องถ่ินรับผิดชอบการจดัการประมงและทรัพยากรชายฝ่ัง แตรั่ฐบาลท้องถ่ินมกัจะไมม่ี

วิสยัทศัน์ท่ีกว้างและอาจจะขาดศกัยภาพขององค์กร หรือขาดความสามารถในการแก้ไขปัยหาท่ีอยูน่อกเหนือ

อํานาจหน้าท่ีของตน (เชน่ การประมงระหวา่งแดน ประชากรสตัว์นํา้อพยพ ผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ) 

ขอบเขตของการวางแผนองค์กรและการเมืองเป็นเพียงระยะสัน้ 

• แผนการจดัการประมง การลงแรงในการฟืน้ฟปูระชากรสตัว์นํา้ การเปลีย่นแปลงกฎหมาย/สถาบนั มกัจะใช้เวลา

หลายปีกอ่นท่ีผลจบัต้องได้จะสาํเร็จ การล้มเหลวตอ่การทําตามพนัธกรณีหรือการเปลีย่นแปลงลาํดบั

ความสาํคญัสามารถทําลายแผนเหลา่นี ้ก่อนที่จะมีเวลาเพียงพอในการก้าวไปสูค่วามสาํเร็จ  

• โอกาส: การพฒันาแผน EAFM ให้โอกาสในการสร้างระบบโครงสร้างตา่งๆท่ีสาํคญัในระยะยาวในทางการเมือง 

การเงิน และพนัธกรณีของโครงสร้าง  นอกเหนือจากแผนการเงินปกตใินระยะสัน้ (เชน่ แผนงบประมาณปกตจิะ

เป็นแผนรายปี และระยะเวลาดํารงตําแหนง่ของผู้วา่ราชการจงัหวดัและนายกเทศมนตรีอาจจะเพียง 2-3 ปี) 

• โอกาส:  การพฒันาแผน EAFM และการติดตามและการประเมินท่ีเก่ียวข้อง สามารถทําได้อยา่งตอ่เน่ืองและ

สร้างพนัธกรณีมากขึน้โดยการวางแผนการระยะยาว  

ผลกระทบเชิงลบที่เกดิขึน้อย่างไม่ตัง้ใจจากการอุดหนุน 

• ความผนัผวนของต้นทนุระยะสัน้ท่ีเกิดจากนํา้มนั หรือปริมาณประชากรปลาท่ีม ี นําไปสูก่ารเรียกร้องจากภาค

ประมงให้สนบัสนนุเพ่ือแก้วิกฤต ซึง่ “วิกฤต” เหลา่นีม้กัสง่ผลให้การประกอบการประมงเข้าใกล้จดุคุ้มทนุทาง

การเงินมากยิง่ขึน้ 

2.    การกาํกบัดูแล ภยัคุกคามและปัญหา 
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• เนื่องจากการจ้างงานและโครงสร้างพืน้ฐานเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมประมงขนาดใหญ่ รัฐบาลจงึมกัจะสนบัสนุ

นาวประมงขนาดใหญ่ให้รอดพ้นจากวกิฤตระยะสัน้ 

• โชคไมด่ทีีก่ารสนบัสนนุเหลา่นี ้ เป็นการสนบัสนนุท่ีเกินเลยจากการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในตอนแรก และมกัจะ

กลายเป็นการสนบัสนนุการทําการประมงเกินกําลงัการผลติ เกินศกัยภาพของเรือหรือโครงสร้างพืน้ฐาน การ

อดุหนนุนํา้มนั เป็นตวัอยา่งท่ีเกิดขึน้อยา่งแพร่หลาย การอดุหนนุโดยอ้อมอ่ืนๆ ได้แก ่ การพฒันาสวสัดกิารหรือ

โครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่เมื่อเกิดขึน้ ก็จะสนบัสนนุให้ระดบัการทําการประมงท่ีเกินศกัย์การผลติคงอยู ่หรือสนบัสนนุ

ให้ระดบัการลงแรงประมงท่ีสงูเกินกวา่ระบบนิเวศจะรองรับได้  

การจดัการประมงอ่อนแอ 

• ภายใต้นโยบายการกระจายอํานาจ รัฐบาลท้องถ่ินจะมีหน้าทีค่วามรับผิดชอบในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังและ

การประมง ในหลายๆกรณี หนว่ยงานจดัการประมงในท้องถ่ินไมม่ทีกัษะทางวชิาการ หรือแหลง่เงินท่ีใช้ในการ

วางแผนและจดัการประมงได้อยา่งพียงพอ  

• โอกาส: EAFM ให้แนวทางการวางแผนการปฏิบตัิ ที่มีการเรียงลาํดบัความสาํคญัของปัญหาที่ต้องการแก้ไข

ภายใต้สภาพความเป็นจริงในทางปฏิบตัิและศกัยภาพของท้องถ่ิน  

• การจดัการประมงท้องถ่ิน เป็นการจดัการที่มีแนวโน้มแบบปฏิกิริยามากกวา่การจดัการแบบเชิงรุก หมายความวา่ 

สว่นใหญ่จะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบระยะสัน้มากกวา่ท่ีจะแก้สาเหตท่ีุแท้จริง 

• โอกาส: EAFM ให้กรอบการกํากบัดแูลท่ีมโีครงสร้างในการทํางานเชิงรุกเพ่ือแก้ปัญหาจากสาเหตท่ีุแท้จริงโดย

การคิดอยา่งรอบคอบและมมีมุมองระยะยาว มากขึน้ในการวางแผน และการจดัการ 

การคอรัปชั่นและการแสวงหาส่วนเกนิทางเศรษฐกจิ 

• ความต้องการจ่ายเงินอยา่งผิดกฎหมาย เพื่อให้ได้รับอาชญาบตัร ใบอนญุาตหรือได้รับสทิธ์ิในการทําประมง

เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจจะเป็นทีถ่กูกลา่วหามากที่สดุในเร่ืองการทจุริตในภาคประมง  

• การคอรัปชัน่ เชน่ การอนญุาตให้ทําการประมงอยา่งผิดกฎหมาย และการอนญุาตให้มกีารจําหนา่ยสตัว์นํา้ท่ีได้

จากการประมงผิดกฎหมาย เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้โดยทัว่ไป  

• การคอรัปชนับางรูปแบบมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ เชน่ การมอีทิธิพลตอ่การผา่นกฎหมายและระเบียบ หรือนโยบาย

ของรัฐบาลทีจ่ะให้ประโยชน์กบับคุคลท่ีมีอิทธิพล หรือบริษัทท่ีดาํเนินกิจการประมง  

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• การตดัสนิใจในการจดัการประมงและทรัพยากรชายฝ่ัง อาจจะไมม่ีสว่นร่วมจากชาวประมงหรือผู้มีสว่นได้สว่น

เสยีอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอ ทําให้ขาดการสนบัสนนุในการพฒันาการปฏิบตัิการจดัการ การปฏิบตักิารจดัการเหลา่นี ้

อาจจะมุง่เน้นการประมงโดยตรง (เชน่ มาตรการเคร่ืองมอืประมง มาตรการเชิงพืน้ท่ี และอ่ืนๆ) หรือมุง่เน้น ไปท่ี

เป้าหมายทางนิเวศอ่ืนๆทัว่ไป (เชน่ ความหลากหลายทางชีวภาพ  การอนรัุกษ์  การปกป้องแหลง่อาศยัหรือ

ชนิดพนัธุ์ท่ีสาํคญั หรืออ่ืนๆ) 

• โอกาส: EAFM ใช้การระบผุู้มสีว่นได้สว่นเสยีท่ีชดัเจนและการมีสว่นร่วมท่ีเพียงพอ ในขัน้ตอนการพฒันาแผน 

EAFM ดงันัน้จงึได้รับการสนบัสนนุ และสร้างความรู้สกึถงึความเป็นเจ้าของผลการตดัสนิใจตา่งๆ 
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• โอกาส: เมื่อผู้มีสว่นได้สว่นเสยีมวีตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่งกนั  (เช่น การประมง กบั การอนรัุกษ์) การมีสว่นร่วม

ของผู้มสีว่นได้สว่นเสยีจงึเป็นการเพ่ิมโอกาสในการบรรลขุ้อตกลงท่ีสมดลุ ท่ีทาํให้เกิดผลสาํเร็จท่ีหลากหลายทัง้

ตอ่ระบบนิเวศและสงัคม  

• โอกาส: การมสีว่นร่วมของเจ้าหน้าท่ีรัฐระดบัสงู สามารถเพ่ิมพนัธกรณีในเชิงการเมอืงให้กบัแผน EAFM และเป็น

การเปิดตวัโครงสร้างและได้รับการยอมรับ  

โครงสร้างการเตรียมการจดัการประมง 

• ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มแีรงงานขนาดใหญ่ในหนว่ยงานประมง/เพาะเลีย้งสตัว์นํา้ และสถาบนัการวจิยั ที่

สามารถนํามาระดมในการสร้างการจดัการประมงท่ีดขีึน้ได้  

• โชคไมด่ี ท่ีในหลายพืน้ท่ีแรงงานและทรัพยากรบคุคลเหลา่นีถ้กูใช้เพ่ือการให้สวสัดิการและเงินอดุหนนุ และเพ่ือ

แก้ปัญหาความขดัแย้งมากกวา่การจดัการและการวางแผนในเชิงรุก  

• โอกาส: EAFM มกีารกําหนดทิศทางของการพยายามในการแก้ไขปัญหาการจดัการท่ีเร่งดว่นมากท่ีสดุ และเมือ่มี

การถา่ยทอดผลท่ีได้ออกไป จะสามารถสร้างแรงจงูใจและกระตุ้นให้เกิดการยอมรับและนําผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเข้า

มาสูก่ระบวนการขบัเคลือ่น  

แนวทางด้านวทิยาศาสตร์ที่จาํเป็นต่อการจัดการประมง  

• งานวจิยัท่ีสาํคญัจํานวนมากท่ีเก่ียวข้องกบัการประมงไมไ่ด้ถกูใช้โดยตรงโดยผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในการจดัการ

ประมงและทรัพยากรชายฝ่ัง นกัวจิยัหลายคนไมส่ามารถเช่ือมโยงการวจิยัเข้ากบัระบบการจดัการประมงอยา่งมี

ประสทิธิภาพได้ และการวจิยัทางวชิาการ อาจจะกําหนดเป้าหมายในการวจิยัท่ีไมด่พีอ  

• การขาด ความสมบรูณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือ ความเป็นอิสระ ในการวิจยัด้านการประมง สง่ผลให้ขาดความ

ไว้วางใจ จากผู้มสีว่นได้เสยี  

• โอกาส: EAFM มีกรอบงานท่ีเปิดโอกาสให้มกีารพดูคยุของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี และสร้างความเข้าใจ และความ

ไว้วางใจมากขึน้ ระหวา่งนกัวทิยาศาสตร์ นกัจดัการทรัพยากร และภาคการประมง  

การจดัการร่วม Co-management  

• การกระจายอํานาจท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วในภมูภิาคเอเชีย-แปซิฟิก รัฐบาลแหง่ชาตจิึงทิง้ให้อํานาจในการจดัการ

ให้เป็นของ " ชมุชน " ท่ีมกัจะมีขดัแย้งทางทรัพยากรอยูก่่อนแล้ว   

• โอกาส: การจดัการร่วมคอืทางเลอืกหนึง่เหนือจากการจดัการแบบ “บนลงลา่ง” (Top-Down) เน่ืองจากผู้มีสว่นได้

สว่นเสยีได้มสีว่นร่วมอยา่งแขง็ขนัในโครงการและโปรแกรมการประมงตา่งๆ การตดัสนิใจเก่ียวกบัการจดัการวา่

จดัการอยา่งไร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงผา่นกระบวนการใช้ร่วมกนั ดงันัน้ชมุชนผู้ใช้ทรัพยากร

ในท้องถ่ิน และรัฐบาลท่ีมรีะดบัอํานาจกฎหมายตา่งๆกนัจงึมคีวามรับผิดชอบและมอีาํนาจร่วมกนัในการบริหาร

จดัการทรัพยากร  

• การจดัการความขดัแย้ง สามารถดําเนินการได้โดยการใช้จดัการร่วม (Co-management) 
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การปฏิบัตติามและการบังคับใช้ 

• การขาดการบงัคบัใช้ มกัจะทําลายการเร่ิมต้นดาํเนินการจํานวนมาก และเน้นให้เห็นความสาํคญัของการ

สนบัสนนุจากรัฐบาลท้องถ่ินในการชว่ยเหลอืด้านการบงัคบัใช้ (ทัง้พืน้ท่ีทีอ่ยูภ่ายใต้อํานาจทางกฎหมายและกบั

พืน้ที่ใกล้เคยีง)  

• การจดัการโดยชมุชน และท้องถ่ิน Community-based (เชน่ ระดบัอําเภอ)  การดาํเนินการอาจจะ ได้รับการ

ยอมรับ ภายใต้การกระจายอํานาจการจดัการทรัพยากรธรรมชาตสิูท้่องถ่ิน  แตไ่มม่อีาํนาจตามกฎหมาย ซึง่

หมายความวา่เป็นระบบท่ีไมม่ปีระสทิธิภาพในการบงัคบัใช้ และการปฏิบตัติาม หรือแม้กระทัง่ ความสามารถใน

การท่ีจะลงโทษ ผู้กระทําผิด  

สิทธิการประมง 

• การกําหนดท่ีดี และมีระบบท่ีเหมาะสมในการให้สทิธิในการเข้าถงึการประมง ให้ประโยชน์ท่ีสาํคญัยิ่ง ท่ีสาํคญั

ท่ีสดุคือทําให้มีการลงแรงประมงท่ีเหมาะสมกบัผลผลติทรัพยากร และทําให้ชาวประมงและชมุชนสามารถทํา

ประมงได้ในระยะยาวและกระตุ้นให้คนเหลา่นีม้องเห็นวา่ทรัพยากรประมงเป็นต้นทนุท่ีต้องได้รับการจดัการอยา่ง

ยัง่ยนืผา่นการพิทกัษ์รักษาอยา่งรับผิดชอบ  

• สทิธิการประมง มเีพียงประสทิธิภาพในทางเศรษฐกิจในการใช้ทรัพยากร แตไ่มไ่ด้เป็นวธีิท่ีได้รับการยอมรับใน

ประเทศกําลงัพฒันา เพราะมกัจะสง่ผลกระทบทางสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ่การประกอบอาชีพของ

ชาวประมงในภาคการประมงขนาดเลก็ 

• สาํหรับการประมงขนาดเลก็ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การจดัการประมงตามสทิธิได้สนบัสนนุให้เป็นการจดัการท่ีมปีระสทิธิภาพ 

เคร่ืองมอืหลกัท่ีใช้อาจจะเป็นระบบสทิธิชมุชน ซึง่จะเป็นการปกป้องสทิธิในการเข้าถงึการประมงของชาวประมง

ขนาดเลก็ท่ียากจน และเพ่ิมระดบัการป้องกนัผลกระทบจากการประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้  

• เพ่ือให้เป็นไปอยา่งเทา่เทียม ผู้ประกอบการเคร่ืองมอืประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึง่เป็นผู้ ท่ีมกีารลงทนุสงู จงึต้องมี

สทิธิท่ีชดัเจนในการทําประมง และให้สทิธิกบัผู้ ท่ีปฏิบตัติามการจดัการประมง  

• มสีทิธิการใช้ประโยชน์แตกตา่งกนัหลายประเภท  

o สทิธิการใช้ประโยชน์ในอาณาเขต (Territorial use rights, TURFs) การให้สทิธิในการทําประมงให้กบั

บคุคลหรือกลุม่ในการทําประมงในพืน้ท่ีในท้องถ่ินท่ีกําหนด  

o เพ่ือให้มีทางเลอืก การเข้ามาในภาคประมงอาจจะถกูจดัระเบียบผา่นระบบสทิธิในการลงแรงประมง 

(สทิธิการลงแรง – เชน่ จํานวนวนัทําประมง) หรือโดยการควบคมุผลจบั (สทิธิในผลผลติ) ในกรณีหลงั

นัน้ ปริมาณผลจบัท่ีอนญุาต (total allowable catch,TAC) จะถกูแบง่เป็นโควต้า และ โควต้าจะถกู

จดัสรรให้กบัผู้ใช้ประโยชน์ท่ีมสีทิธิ (จําไว้วา่ นี่อาจจะยากในการนําไปใช้ในพืน้ที่ท่ีมีชาวประมงจํานวน

มาก) 

• ระบบนีม้น้ีอยในภมูภิาค ถงึแม้วา่บางประเทศกําลงัพยายามท่ีจะปิดไมใ่ห้มรีายใหมเ่ข้ามาในภาคการประมงได้

อีก และหลายประเทศมีรูปแบบการแบง่เขตการทําประมงท่ีจดัสรรพืน้ท่ีทาํประมงให้กบักลุม่ตา่งๆเป็นการเฉพาะ 

ตวัอยา่งเชน่ เขตการทําการประมงพืน้บานจะห้ามการทําการประมงของเคร่ืองมอืประมงขนาดใหญ่ เชน่ อวน

ลากและอวนล้อม ประเดน็การยอมปฏิบตัติามข้อกําหนดนีย้งัคงเป็นอปุสรรคของการจดัการให้เป็นไปอยา่งมปีระ

สทิธิ 
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• สิทธิการใช้ประโยชน์แต่ละประเภท มีคุณสมบตัิในตนเอง ข้อดี ข้อด้อย และระบบนิเวศ สงัคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อมทางการเมืองแตกต่างกนัไประหว่างที่หนึ่งกบัอีกที่หนึ่ง และระหว่างการประมงหนึ่งกบัอีกกาประมง

หนึง่ ดงันัน้ไมม่รีะบบเอกเทศใดจะใช้ได้ดกีบัทกุสถานการณ์ จึงจําเป็นท่ีจะต้องคิดระบบขึน้ใหมท่ี่เหมาะสมที่สดุ

กับวัตถุประสงค์และบริบทแวดล้อมสําหรับแต่ละกรณี และระบบนีอ้าจจะรวมเอาสิทธิการทําการประมง 2 

ประเภทหรือมากกวา่ ในแผน EAFM สาํหรับพืน้ท่ีทางภมูศิาสตร์หนึง่ๆ (หน่วยการจดัการประมง  จะอภิปราย

ในภายหลงั) ตวัอยา่งเชน่ การประมงท่ีมีทัง้ชาวประมงพืน้บ้านและพาณิชย์ อาจจะมกีารใช้ สทิธิการทําประมงใน

อาณาเขต TURFs (การแบ่งเขตการทําประมง) การควบคมุการลงแรง (จํานวนวนัทําประมงและการปิดการทํา

ประมงตามฤดกูาล) และโควต้าปริมาณจบั ในการจดัระเบียบการเข้าถึงการประมงของหลายกลุม่ การควบคมุ

การลงแรงและผลจบัจงึสามารถผสมผสานกนัไปในทางท่ีเหมาะสมกบัธรรมชาติของแตล่ะการประมง และคํานงึ 

ถึงผลผลติของทรัพยากร  

• โอกาส: การนํา EAFM ไปปฏิบตั ิ สว่นใหญ่จะต้องการการจดัสรรสทิธิ ถ้าสทิธิไมใ่ชท่ัง้หมด ก็เป็นสทิธิในการทํา

กาประมง การทําประมง เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ในหลายประเทศไมม่กีฎหมายท่ีชดัเจนท่ีทาํให้สามารถจดัสรรสทิธิการ

ประมงในอาณาเขตได้ ถงึแม้วา่ระบบสทิธิแบบดัง้จะอนญุาตให้มกีารทําแบบนีไ้ด้ และอาจได้รับการยอมรับวา่

เป็น ถกูต้องตามกฎหมายในบางประเทศ 

ภายใต้รัฐบาลกระจายอํานาจ ผู้มอีาํนาจระดบัท้องถ่ินอาจจะมอีาํนาจในการยอมรับแผนการจดัการประมงอยา่ง

ถกูต้องตามกฎหมาย แต ่อาจจะไมข่ยายรวมไปถงึสทิธิในการจํากดัสทิธิของคนอ่ืนในการทําการประมงในพืน้ท่ี 

เพียงแตพ่วกเขาต้องปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัการจดัการประมง 

ความต้องการจดัการประมงและทรัพยากรชายฝ่ังในระบบท่ีบริบทของระบบนิเวศสนบัสนนุขนาดใหญ่ รวมแหลง่อาศยัหน้า

ดิน และสภาพแวดล้อม  เป็นที่รับรู้ในวงกว้างในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ภาวะท่ียากลาํบากของประเทศกําลงัพฒันาจงึ

เป็นการท่ีต้องปรับสมดลุระหวา่งการพฒันาความต้องการขัน้พืน้ฐาน โดยการเพ่ิมการเก็บเก่ียวผลผลติจากทะเล เพื่อความ

ปลอดภยัทางอาหารอาหารและและความเป็นอยู ่กบัความต้องการในการรักษาความสมบรูณ์ของระบบนิเวศ และความ

ยัง่ยนืของประชากรสตัว์นํา้ภายใต้ระบบสนบัสนนุทางนิเวศของประชากรสตัว์นํา้เหลา่นัน้  

ผลกระทบต่อทรัพยากรประมง 

• มกีารทําการประมงเกินกําลงัการผลติในเอเชีย และการลงแรงประมงท่ีมากเกินไปในหลายๆการประมงใน

ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

• การทําการประมงเกินกําลงัการผลตินําไปสูก่ารลดลง หรือแม้กระทัง่การสญูสิน้ของประชากรสตัว์นํา้เป้าหมาย

หรือกลุม่ชนิดพนัธุ์ท่ีมคีา่ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม  

• การทําการประมงเกินกําลงัการผลติของชนิดพนัธ์ุขนาดใหญ่ อายยุนื และอยูใ่นปิระมดิอาหารในลาํดบัสงู  

(ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาทนูา่ ปลานํา้ดอกไม้ ปลาฉลาม) สง่ผลกระทบให้มแีรงกดดนัจากการมุง่สูทํ่าการประมง

ชนิดพนัธุ์สตัว์นํา้ขนาดเลก็ และทดแทนได้เร็ว (ชนิดพนัธ์ุสตัว์นํา้หน้าดนิและผิวนํา้ขนาดเลก็ เช่น ปลา

กะตกั ซาร์ดนีส์ ป ูหมกึ และอ่ืนๆ 

• การลดลงของคณุภาพผลจบัและตอ่เน่ืองไปยงัคณุคา่ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม (ปกตแิล้วคอืในการทําประมง

อวนลาก) นําไปสูก่ารเพ่ิมประมาณจบัสตัว์นํา้ท่ีมมีลูคา่ตํา่หรือไมม่คีวามต้องการสตัว์นํา้ท่ีจบัได้ ในบางพืน้ท่ีผล

3.   การคุกคามและปัญหาส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของระบบนิเวศ 
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จบัพลอยได้มกัจะถกูทิง้ไป แตใ่นภมูภิาคเอเชีย-แปซิฟิก มีความต้องการสตัว์นํา้เหลา่นีเ้ป็นอาหารเลีย้งสตัว์นํา้

หรือแปลงเป็นปลาป่น การประมงอวนลาก จงึพึง่พาผลจบัสว่นนีเ้พ่ือคงผลกําไรไว้ให้ได้  

• โอกาส: EAFM ชว่ยในการสาํรวจภยัคกุคามตอ่การพฒันาการประมงอยา่งยัง่ยนืในระยะยาว ควบคูไ่ปกบั

ความจําเป็นทางเศรษฐกิจในระยะสัน้ ข้อตกลงท่ีมกีารยอมสญูเสยีบางสว่นและการประนีประนอม สามารถใช้ใน

การกําหนดการปฏิบตัทิีล่ดผลกระทบและเพ่ิมการยอมปฏิบตัติามการจดัการประมงเหลา่นัน้ได้  

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

• ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลีย่นแปลงโครงสร้าง หรือองค์ประกอบชนิดพนัธ์ุสตัว์นํา้ในระบบนิเวศเป็นผลมาจาก

การประมงท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น  

• ปัญหาผลจบัพลอยได้ ท่ีสง่ผลจากการประมงท่ีจบัสตัว์นํา้ท่ีไมใ่ชเ่ป้าหมายท่ีอาจจะมคีวามเสีย่งตอ่การถกูทํางาย

สงู ตวัอยา่งในภมูิภาคได้แก่ เตา่ทะเล ฉลามและกระเบน และสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม (เช่น โลมา และพะยนูท่ีติด

เคร่ืองมอืประมงประเภทประจําท่ี) ในกรณีของปลาฉลามและกระเบน อาจจะเป็นชนิดเป้าหมายโดยเฉพาะ

เน่ืองจากมีมลูคา่ในตลาดการประมงเพ่ือค้าครีบ  

• การทําลายแหลง่อาศยั (การใช้ระเบิด การใช้เคร่ืองมอืหนกัท่ีตดิพืน้ท้องทะเล เชน่อวนรุนและอวนลากหน้าดิน) 

ทําให้เปลีย่นความสามารถในการคงความหลากหลายชองชนิดพนัธ์ุ และอาจจะนําไปสกูารเปลีย่นแปลง

โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบนิเวศ และความสามารถของระบบนิเวศในการให้สิง่บริการตอ่สงัคม การประมง

อวนลากสามารถทําลายทางกายภาพของแหลง่อาศยับริเวณพืน้ท้องทะเลในทางที่ทําให้องค์ประกอบชนิดพนัธุ์ท่ี

อยูอ่าศยัท่ีพืน้ท้อง เปลี่ยนเป็นสตัว์ไมม่กีระดกุสนัหลงัท่ีเจริญเตบิโตเร็วท่ีสามารถอยูร่อดได้ในแหลง่อาศยัท่ีถกู

เปลีย่นแปลง   

• อวนรุนเป็นเคร่ืองมือท่ีก่อให้เกิดขดัแย้งกนัสงู เน่ืองจากโดยทัว่ไปจะทําในเขตนํา้ตืน้ แหลง่ออ่นไหวตอ่การ

เปลีย่นแปลงหรือแหลง่อาศยัใกล้ฝ่ัง เคร่ืองมอืชนิดนีจ้งึมกัมคีวามขดัแย้งกบัชาวประมงพืน้บ้านเพราะมกัใช้อวน

ตาถ่ีและมกัจบัปลาเศรษฐกิจวยัออ่น  เป็นเคร่ืองมอืประมงท่ีตดิพืน้ท้องท่ีสง่ผลกระทบตอ่แหลง่หญ้าทะเล ซึ่ง

สาํคญัตอ่สตัว์นํา้เศรษฐกิจใกล้ฝ่ัง  (เช่น กุ้ งบางชนิด) 

• ระบบนิเวศทางทะเลเมือ่ได้รับผลกระทบท่ีสาํคญั อาจจะไมม่ศีกัยภาพหรือความยดืหยุน่ ในการฟืน้กลบัมาสู่

สถานะภาพกอ่นหน้า น่ีคอืสิง่ท่ีควรต้องพิจารณาถ้าระบบนิเวศนัน้ได้ให้ผลผลติและบริการตอ่ระบบนิเวศอ่ืนๆ  

ท่ีเป็นท่ีต้องการของชมุชนชายฝ่ัง และในการนําการปฏิบตัิท่ีแสวงหามาเพ่ือลดผลกระทบหรือเพ่ือสร้างความ

มัน่ใจตอ่ความยัง่ยืนของแหลง่อาศยัและประชากรสตัว์นํา้ท่ีถกูเปลีย่นแปลง  

ผลกระทบอื่นที่กระทบการประมงและระบบนิเวศ 

• การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ และสภาพอากาศแปรปรวน และภาวะนํา้ทะเลเป็นกรด ได้ทําให้เกิดกการ

เปลีย่นแปลงของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง และการเปลีย่นแปลงเหลา่นีม้ีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึน้ในปีตอ่ๆไป

และทศวรรษตอ่ๆไป หนึง่ในตวัอยา่งท่ีเห็นได้ชดัของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ คือการเปลีย่นแปลงของ

แหลง่อาศยัท่ีเกิดจากปะการังฟอกขาวท่ีเป็นสาเหตจุากอณุหภมูินํา้ทะเลท่ีเพ่ิมสงูขึน้ อีกตวัอยา่งผลกระทบท่ี

เกิดขึน้อยา่งช้าๆได้แก ่ การเปลีย่นแปลงรูปแบบความเคม็สามเหลีย่มปากแมนํ่า้และปากแมนํ่า้หรือการเลีย่น

แปลงทางเคมขีองคาร์บอเนต (เช่น ความเป็นกรดของทะเล) ซึง่นําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทางนิเวศในระบบนิเวศ

ทางทะเล ผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศท่ีหลากหลาย นําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงความหลากหลาย
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ทางชีวภาพ ความชกุชมุ และการแพร่กระจายของทรัพยากรประมง และแหลง่อาศยัในระบบนิเวศ ท่ีเก่ียวข้องกบั

การเปลีย่นแปลงประโยชน์ทางสงัคม-เศรษฐกิจท่ีมตีอ่ชมุชนชายฝ่ัง  

• การอพยพของสตัว์นํา้อาจจะเปลีย่นแปลง และชนิดพนัธ์ุอาจจะเปลีย่นระดบัการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง

อณุหภมู ิ (ปลาทนูา่ ปลาซาร์ดนี และหมกึ เป็นตวัอยา่งท่ีดใีนกรณีนี)้ ดงันัน้แหลง่ประมงอาจจะต้องเปลีย่นถ้า

ชาวประมงต้องตามไปทําการประมงปลาเหลา่นี ้ หรือชาวประมง/หรือตลาด อาจจะต้องเปลีย่นชนิดสตัว์นํา้

เป้าหมาย  

• การสญูเสยีแหลง่อาศยัในบริเวณชายฝ่ังเป็นผลมาการการทําการเกษตรหรือการพฒันาเมอืง เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้ได้

อยา่งทัว่ไป สิง่ท่ีอาจจะมองไมค่อ่ยเห็นได้รับผลกระทบ เชน่ การพฒันาชายฝ่ังทําให้มสีารอาหารไหลลงสูท่ะเล 

และกระทบตอ่แหลง่อาศยับริเวณชายหาด (เช่น แหลง่วางไขข่องเตา่ทะเล) 

• มีความสนใจตอ่การทําเหมืองแร่หา่งฝ่ังเพ่ิมขึน้ (ถึงแม้การทําเหมอืงดีบกุและทองแดง และการคราดเอาปะการัง

จะมีประวตัิศาสตร์ท่ียาวนานในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก) สง่ผลตอ่การเพ่ิมของตะกอน และในกรณีของการคราด

ดีบกุและทองแดง  การปลอ่ยโลหะหนกั สง่ผลให้ตอ่การทําลายแหลง่อาศยัชายฝ่ัง  

• การเพ่ิมขึน้ของมลภาวะ และอินทรีย์สารท่ีไหลลงสูท่ะเลสง่ผลมาจากการทําการเกษตรท่ีหนาแนน่มากขึน้จงึทํา

ให้มกีารเพ่ิมขึน้ของประชากรบริเวณชายฝ่ัง  

• โอกาส: ในขณะที่ปัญหาเหลา่นีต้้องการการแก้ไขนอกภาคการประมง การใช้ EAFM ช่วยให้ได้รับการยอมรับ 

และอาจจะเปิดทางสําหรับการเจรจาทีส่ร้างสรรค์ และการหาทางอออกในการบรรเทาผลกระทบทีเ่ลวร้ายทีส่ดุ 

(เช่น โรงแรมลดแสงในฤดทีูเ่ต่ามาวางไข่ และฟักไข่ การปรับปรุงการบําบดันํา้เสีย การแบ่งเขตการประมงแบบ

คราดเพื่อหลกีเลีย่งแหลง่อนบุาลสตัว์นํา้) 

กจิกรรม: อภิปรายการคกุคามและปัญหาของการประมงและเก่ียวข้องกบัระบบนิเวศ และเก็บไว้สาํหรับกิจกรรมตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของบทเรียน: 

 • ตระหนกัวา่ต้องการแนวทางการจดัการแบบใหมใ่นการแก้ไขภยัคกุคามและปัญหาตา่งๆท่ีการทําการ

ประมงกําลงัเผชิญอยู;่ 

 • ตระหนกัรู้วา่ระบบนิเวศให้คณุประโยชน์กบัสงัคมมนษุย์; 

 • เข้าใจกรอบแนวทางระบบนิเวศ (Ecosystem Approach, EA); 

 • อธิบายคณุประโยชน์ในการใช้แนวทางระบบนิเวศได้ 
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ภาพรวม 

หนว่ยการเรียนรู้นีอ้ธิบายความต้องการการจดัการตามแนวทางระบบนิเวศ  เพ่ือจดัการทรัพยากรธรรมชาติ อนัดบัแรกคือได้

กําหนดบริบทและเหตผุลสาํหรับการจดัการประมงท่ีมปีระสทิธิภาพ แล้วจึงมององค์ประกอบท่ีแตกตา่งกนัของการจดัการประมง 

และลกัษณะทัว่ไปของการจดัการท่ีมีอยูใ่นภมูิภาค  และสดุท้าย ได้กลา่วถึงคณุประโยชน์ (สนิค้าและบริการ) ท่ีระบบนิเวศมีให้ 

และอธิบายวา่แนวทางระบบนิเวศจะชว่ยในการแก้ปัญหาการจดัการประมงในปัจจบุนัได้อยา่งไร 

บทนํา   

การประมงให้คณุประโยชน์มากมายท่ีสาํคญัทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม มีการประมาณว่าประชากร จํานวน 

12.5 ล้านคน อยู่ในภาคการจ้างงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการประมง และในปี 2012 มลูค่าของการค้าสตัว์นํา้ระหว่างประเทศ

ประมาณ 60 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลผลติทัง้หมดจากการประมงจบัและจากการเพาะเลีย้งในปีเดียวกนัมากถึง 145 ล้านตนั 

โดย 90 ล้านตนั มาจากการประมงภาคการจบั และอีก 55 ล้านตนัมากจากภาคการเพาะเลีย้ง ในเอเชีย-แปซิฟิก การ

ประมงภาคการจบัเป็นผลผลติร้อยละ 50 และผลผลติจากการเพาะเลีย้งเป็นผลผลติร้อยละ 90 ของผลผลติสตัว์นํา้ทัง้หมด

ของโลก  

ในภมูิภาคเอเชีย-แปซฟิิก มชีาวประมงพืน้บ้าน และเกษตรกรเพาะเลีย้งสตัว์นํา้จํานวนสงูท่ีสดุในโลก ความเป็นอยู่ของคน

หลายล้านพึง่พากาประมงและการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ และชาวประมงสว่นใหญ่เหลา่นีม้ีมาของรายได้เพิม่เติมอืน่ไม่มากนกั 

การจดัการประมงและทรัพยากรธรรมชาตทิี่ไมถ่กูต้องสร้างผลกระทบท่ีใหญ่หลวงตอ่คนยากจนท่ีอยูช่ายฝ่ัง ผลกระทบของ

การจดัการประมงท่ีไมถ่กูต้องเป็นสิง่ท่ีพบเห็นได้จากเรือท่ีไมไ่ด้ใช้งานและจอดอยูต่ลอดแนวชายฝ่ังและท่ีท่า; มีจํานวนการ

วา่งงานสงู; กําไรตํ่า; ระยะเวลาของเท่ียวเรือท่ียาวนานขึน้ (กบัความเสีย่งของความปลอดภยัที่สงูขึน้   ); และการอพยพ

ย้ายถ่ินของชาวประมงเพ่ือไปหางานไมว่า่เป็นการย้ายถ่ินในประเทศตนเอง หรือไปตา่งประเทศ; ชาวประมงได้รับแรงกดดนั

ในชีวติความเป็นอยูจ่ากโรคภยัไข้เจ็บ ต้นทนุท่ีสงูขึน้ และการบกุรุกของผู้ใช้ประโยชน์รายอ่ืน  

ผู้คนท่ีหวิโหยสว่นใหญ่จํานวนมากอยูใ่นประเทศกําลงัพฒันา และเอเชียก็ผู้ นําของโลกในด้านจํานวนผู้คนท่ีหวิโหยและขาด

สารอาหาร ถึงแม้วา่จํานวนคนเหลา่นีไ้ด้ลดจํานวนลงไปเกือบร้อยละ 30 ในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา จาก 739 ล้านคน เป็น 

563 ล้านคน ซึง่เกิดจากความก้าวทางสงัคม-เศรษฐกิจในหลายๆประเทศของภมูิภาค ถึงแม้ว่าจํานวนประชากรจะเติบโต

ขึน้ จํานวนคนท่ีขาดสารอาหารของภมูิภาคได้ลดลง จากประมาณร้อยละ 24 เป็น ร้อยละ 14  

การประมงมบีทบาทท่ีสาํคญัของความพยายามระดบัโลกท่ีจะลดจํานวนผู้ หิวโหยและขาดสารอาหาร โดยการได้รับอาหาร

จําพวกปลา และผลติภณัฑ์สตัว์นํา้รูปแบบอื่นๆ ซึ่งอดุมไปด้วยโปรตีน กรดไขมนัที่จําเป็น วิตามินและเกลือแร่ ในปี 2010, 

ปลาเป็นอาหารโปรตนีท่ีมสีดัสว่นร้อยละ 17 ของอาหารโปรตีนที่ได้รับจากสตัว์ทัง้หมด และคิดเป็นร้อยละ 6.5 ของอาหาร

โปรตนีท่ีได้รับทัง้หมด ในโลกนี ้มปีระชากร 3 พนัล้านคนที่มีปลาเป็นอาหารโปรตีนโดยคิดเป็นเกือบร้อยละ 20 ของอาหาร

โปรตนีท่ีพวกเขาได้รับจากสตัว์ และอีก 4.3 พนัล้านคนที่มีปลาเป็นอาหารโปรตีนร้อยละ 15 ของโปรตีนที่ได้รับทัง้หมดใน

ประเทศกําลงัพฒันา ปลาและผลติภณัฑ์ประมงมกัจะเป็นแหลง่โปรตนีจากสตัว์ท่ีสามารถหาได้ เน่ืองจากไมเ่ฉพาะมีราคา

ถกูกว่าแหล่งโปรตีนจากสตัว์อื่นๆเท่านัน้ แต่เพราะคนชอบมากกว่า และเป็นส่วนหนึ่งของการปรุงอาหารท้องถิน่ดัง้เดิม 

ตวัอยา่งเชน่ ปลาเป็นองค์ประกอบร้อยละ 5o หรือมากกวา่ ของอาหารโปรตนีท่ีได้รับจากสตัว์ในบางประเทศกําลงัพฒันาท่ี

เป็นหมูเ่กาะขนาดเลก็ และยงัรวมถึง บงัคลาเทศ กมัพชูา การ์นา แกมเบีย อินโดนีเซีย เซียร่า เลโอนส์ และศรีลงักา  

ในทางกลบักนั สดัสว่นของประชากรท่ีเทา่กนันี ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในครอบครัวท่ีมรีายได้ปานกลางและรายได้สงูของทัง้ประเทศ

กําลงัพฒันาและประเทศพฒันาแล้ว กําลงัทกุข์ทรมานกบัการได้รับอาหารท่ีมีแคลอรีสงูมากเกินไป และผลท่ีตามมาคือเพ่ิม
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ความเสี่ยงในการเป็นโรคหวัใจ เบาหวาน มะเร็ง และอ่ืนๆ ปลาจงึเป็นอาหารท่ีอดุมด้วยสารอาหารและมีบทบาทสาํคญัสาํหรับคน

กลุม่นีเ้ชน่กนั   

ถึงแม้วา่จะมคีวามสาํคญัมากเพียงไร การประมงในภมูิภาคเอเชีย-แปซฟิิกประสบกบัปัญหามากมาย ทะเลชายฝ่ังของ

ภมูภิาคเอเชีย-แปซฟิิกเป็นหนึ่งในทะเลท่ีมคีวามอดุมสมบรูณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสงูท่ีสดุในโลก แตท่ศวรรษ

แหง่การทําประมงเกินกําลงัผลติได้นําการเปลี่ยนแปลงมาสูก่ารประมงทัง้หลาย ทรัพยากรสว่นใหญ่ท่ีพบในนา่นนํา้เขตนีเ้ป็น

ชนิดพนัธุ์ท่ีเติบโตเร็ว และมีอายสุัน้ และประชากรสว่นใหญ่ของสตัว์นํา้พวกนีม้อีตัราการหมนุเวยีนสงูและใช้ระยะเวลาสัน้

ในการฟืน้ตวัชองมวลชีวภาพ การจํากดัการลงแรงประมง การปกป้องแหลง่อาศยั  และวิธีการจดัการอ่ืนๆมีศกัยภาพท่ี

จะให้ผลเชิงบวกคอ่นข้างทนัทีในแงข่องการฟืน้ฟปูระชากรสตัว์นํา้ ชนิดพนัธ์ุท่ีมอีายยุนืยาวซึง่ถกูทําจบัจนเกินกําลงัผลติ

ของธรรมชาติไป แล้วจะใช้เวลามากกวา่ในการฟืน้ฟ ูและอาจจะต้องใช้วธีิการอ่ืนๆเพ่ิมเตมิเป็นการเฉพาะ  

สถานะเสื่อมโทรมของทรัพยากรกําลงักลายเป็นเร่ืองใหญ่เพราะรัฐบาลและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีชกัช้าในรับเอาหลกัการพฒันา

อยา่งยัง่ยืน และการปฏิบตัิการจดัการประมงอยา่งยัง่ยืน ไปใช้ และขณะเดียวกนักลบัมุ่งเน้นการเพ่ิมผลผลิต น่ีสะท้อนให้

เห็นความจริงท่ีวา่หลายประเทศในภมูภิาคนีกํ้าลงัพฒันาอยา่งรวดเร็ว และมคีวามหนาแนน่ของประชากรมนษุย์สงูมากบริเวณ

ชายฝ่ัง และหลายชีวติของประชากรเหลา่นีพ้ึ่งพาการประมงในแงค่วามปลอดภยัทางด้านอาหารและความเป็นอยูอ่ยา่งมาก  

ถ้าปลอ่ยไว้โดยไมม่ีการจดัการ การประมงคงจะพฒันาไปสูจุ่ดท่ีทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมมากจนผลตอบแทนทางสงัคม-

เศรษฐกิจ น้อยลงมากกว่าทีเ่คยเป็น การ ลดลงเหลา่นีส้ง่ผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหาร การบรรเทาความยากจน 

การจ้างงาน และรายได้ประชาชาติ (และการจ้าง) จากประสบการณ์ในหลายๆสว่นของโลกแสดงให้เห็นวา่ระบบนิเวศท่ีถกู

ทําลายส่วนใหญ่จะสามารถฟืน้คืนกลบัได้ และมีหลกัฐานปรากฏในหลายพืน้ที่ของทัง้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่า การ

สญูเสยีทางเศรษฐกิจสามารถท่ีจะเรียกคืนกลบัมาได้  

การจัดการประมง- ภาพรวมโดยย่อ  

การจดัการประมง  อาจจะต้องคาํนงึถงึกระบวนการบรูณาการท่ีจะทําให้ประโยชน์ท่ีสงัคมได้รับจากการเก็บเก่ียว

ผลผลติจากระบบนิเวศดีขึน้ ซึง่หมายรวมถงึกิจกรรมเหลา่นี ้ (i) การรวบรวมข้อมลู (ii) การวิเคราะห์ (iii) การวางแผน (iv) 

การปรึกษาหารือ (v) การตดัสนิใจ (vi) การจดัสรรทรัพยากร และ (vii) การกําหนดและการนําไปปฏิบตัใิช้ การออกระเบียบ 

หรือกฎ กบัการควบคมุบงัคบัใช้ระเบียบ หรือ กฎ ซึง่กํากบัดแูลกิจกรรรมการประมง โดยมจีดุมุง่หมายคือเพ่ือให้เกิดความ

มัน่ใจวา่ความอดุมสมบรูณ์ทรัพยากรยงัคงอยูต่อ่ไป และบรรลวุตัถปุระสงค์ทางการประมงอ่ืนๆตอ่ไป 

การจัดการประมงคืออะไร? 

กิจกรรมกลุ่ม:  

อภิปรายวา่ จากประสบการณ์ของคณุเอง คณุเข้าใจเร่ืองการจดัการประมงในประเทศของคณุอยา่งไร จําแนกประเภทภยั

คกุคามและปัญหาท่ีได้ระบไุว้กอ่นหน้า เป็น (i) สามารถจดัการหรือแก้ไขได้ด้วยการจดัการประมงท่ีมอียูแ่ล้ว (ii) อ่ืนๆ 

ในภูมิภาคนี ้การประมงส่วนใหญ่ถูกจัดการด้วยมุมมองแบบแยกส่วน มีตวัอย่างให้เห็นเพียงเล็กน้อยที่การประมงถูก

จดัการอย่างดีโดยมีเป้าหมายเพือ่ให้มีผลประโยชน์สงูสดุ (มกัจะพิจารณาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ) ขณะเดียวกันก็

พยายามทีจ่ะทําให้มัน่ใจวา่การจบันัน้เป็นเหมาะสมกบัผลผลติทางธรรมชาติของประชากรสตัว์นํา้ท่ีจบั ในอีกหลายๆการประมง 

เป้าหมายของการจดัการคือการลดความขดัแย้งและมกัจะเพื่อต้องการเพิ่มผลผลติโดยรวม 
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การประมงท่ีมอียูใ่นภมูภิาคมลีกัษณะเชน่ดงัตอ่ไปนี ้: 

• สว่นใหญ่มุง่เน้นสตัว์นํา้เป้าหมาย; 

• เป็นภาคสว่นท่ีเป็นเอกเทศ (ประมง); 

• การจดัการมุง่เน้นการควบคมุการทําประมง (เช่น การควบคมุเคร่ืองมือ และการแบง่เขตการประมง); 

• ใช้การประเมนิประชากรสตัว์นํา้เป็นพืน้ฐาน; และ 

• สว่นใหญ่มวีตัถปุระสงค์การจดัการเชิงชีววิทยา ( เชน่ การเพ่ิมผลผลติ). 

ถ้าเราพิจารณากรอบกว้างๆของการคกุคามและปัญหาท่ีการประมงและระบบนิเวศท่ีเกือ้หนนุการประมงประสบอยู ่จะเห็นวา่

แท้จริงแล้วการจัดการประมงท่ีมีอยู่ไม่ครอบคลุมและไม่กว้างพอ จึงต้องการแนวทางการจัดการท่ีครอบคลมุและคํานึงถึง

องค์ประกอบหลายๆอยา่งของระบบนิเวศด้วย (ภาพที่ 2.1) 

ภาพที่ 2.1: ตัวอย่างระบบนิเวศชายฝ่ังในเอเชีย (ที่มา: ดัดแปลงจาก FAO EAF Nansen Project) 

  

คุณประโยชน์ของระบบนิเวศ 

“ระบบนิเวศ สามารถนิยามได้วา่ คอืระบบท่ีมคีวามสมัพนัธ์กนัภายในโครงสร้างของตวัเอง ซึง่ประกอบด้วย พืช สตัว์ 

(รวมทัง้มนษุย์) จลุนิทรี และสิง่แวดล้อมท่ีไมม่ชีีวติ และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบเหลา่นี”้ (SPC, 2010)  

ระบบนิเวศคอือะไร? 
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มนัเป็นสิง่สาํคญัท่ีจะต้องเข้าใจวา่องค์ประกอบหลายๆอยา่งในระบบนิเวศมคีวามเช่ือมโยงระหวา่งกนั และการเปลีย่นแปลง

ขององค์ประกอบหนึ่งสามารถสง่ผา่นผลกระทบไปยงัองค์ประกอบอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น การทําการประมงจนเกินกําลงัการผลติ

ของสตัว์นํา้ท่ีเป็นผู้ลา่ท่ีอยูใ่นลาํดบัสงูสดุสามารถทําให้มีการเปลีย่นแปลงท่ีรุนแรงมากตอ่สายใยอาหารทัง้หมด  

สิ่งสาํคญัท่ีพงึระลกึวา่ระบบนิเวศทางทะเลได้ให้คณุประโยชน์ท่ีหลากหลายตอ่สงัคมมนษุย์  

คณุประโยชน์เหลา่นีถ้กูเรียกวา่ “ประโยชน์ของระบบนิเวศ” และรวมถงึ:  

• สตัว์นํา้สาํหรับเป็นอาหาร; 

• ความเป็นอยูแ่ละรายได้ของชาวประมงและชมุชนประมง จากการเก็บเก่ียวผลผลติ แปรรูปและค้าขาย; 

• คณุคา่ทางมรดกทางวฒัธรรมและประเพณี; 

• การพฒันาเศรษฐกิจทางการทอ่งเที่ยว การค้า และการขนสง่; และ 

• ป้องกนัชายฝ่ังและสร้างความยดืหยุน่ตอ่การเปลีย่นแปลงและการแปรปรวนของสภาพอากาศ รวมถึงภยั

ธรรมชาต ิ

ประโยชน์ของระบบนิเวศ จดัหมวดหมูไ่ด้ดงันี:้ 

• การเกือ้หนนุ (supporting) - สายใยอาหารสาํหรับพืชและสตัว์; 

• การมใีห้ (provisioning) - มสีตัว์นํา้สาํหรับเป็นอาหาร มป่ีา สาํหรับทําไม้; 

• ด้านวฒันธรรม (cultural) - เพ่ือการพกัผอ่นหยอ่นใจ คณุคา่ทางวฒันธรรมและประเพณี; และ 

• การควบคมุ (regulating) - การป้องกนัชายฝ่ังและสร้างความยดืหยุน่ตอ่การเปลีย่นแปลงและการแปรปรวนของ

สภาพอากาศ รวมถึงภยัธรรมชาติ 

ในบริบทการประมง ชนิดพนัธุ์สตัว์นํา้อาศยัสิง่ท่ีอยูแ่วดล้อมและระบบนิเวศท่ีเกือ้หนนุรอบตวัมนั ซึง่สิง่เหลา่นีไ้ด้รับ

ผลกระทบจากกิจกรรมการทําประมง กิจกรรมอ่ืนๆของมนษุย์ รวมทัง้กระบวนการทางธรรมชาต ิ การประมงสามารถสร้าง

ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ โดย : (1) การจบัชนิดพนัธ์ุท่ีไมต้่องการ (ผลจบัสตัว์นํา้พลอยได้); (2) การเป็นสาเหตใุห้แหลง่

อาศยัหน้าดนิถกูทําลายทางกายภาพ; (3) การเปลีย่นแปลงองค์ประกอบชนิดพนัธ์ุ; และ (4) การรบกวนหว่งโซอ่าหาร 

กิจกรรมอ่ืนๆของมนษุย์ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการประมง เชน่ การเกษตร การทําป่าไม้ การพฒันาชายฝ่ัง และการนําชนิดพนัธุ์

และเชือ้โรคอ่ืนมาสูร่ะบบนิเวศ สามารถสง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศทางทะเลและตอ่หลายชนิดพนัธ์ุท่ีมอียูใ่นระบบนิเวศ

ด้วยเชน่กนั  ผลกระทบทางธรรมชาตแิละจากมนษุย์ตอ่ระบบนิเวศดงักลา่ว กําลงัเพ่ิมความเลวร้ายยิง่ขึน้ อนัเนื่องมาจาก

ผลกระทบท่ีสะท้อนกลบัมาจากการกระทําของมนษุย์ท่ีทาํให้เกิดการเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศโลกและภาวะนํา้ทะเลเป็น

กรด  

แนวทางระบบนิเวศ และการพัฒนาอย่างยั่งยนื  

ปัจจบุนันีแ้นวทางระบบนิเวศได้รับการยอมรับวา่เป็นแนวทางการจดัการท่ีสามารถนําไปใช้ได้กบัหลายระดบั หลายภาค

สว่น และกบัแนวทางพหภุาคี  วล ี “แนวทางเชิงระบบนิเวศ” “ecosystem approach” (EA) ถกูสร้างขึน้ครัง้แรกในช่วงต้น

ทศวรรษ 1980 แตไ่ด้รับการยอมรับอยา่งเป็นทางการในการประชมุ Earth Summit ท่ีเมือง Rio ในปี 1992 ซึ่ งกลายเป็นเวที

ท่ีเร่ิมต้นกรอบแนวคิดของความตกลงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (The Convention on Biological Diversity: 

CBD)  ซึ่งได้นิยามไว้ดงันี ้
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“กลยทุธ์สาํหรับการจดัการอยา่งบรูณาการ ของทรัพยากรดิน นํา้ และสิง่มชีีวติ ซึง่สง่เสริมการอนรัุกษ์และการใช้อยา่ง

ยัง่ยืนโดยวิถีท่ีเทา่เทียม”  

การนําแนวทางเชิงระบบนิเวศ (EA) ไปใช้ ช่วยทําให้เกิดสมดลุของวตัถปุระสงค์  3 ด้านของความตกลงด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพ: การอนรัุกษ์; การใช้อยา่งยัง่ยนื; และการแบง่ปันประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากทรัพยากรพนัธุกรรมอยา่ง

เป็นธรรมและเทา่เทียม ในด้านผลกระทบนัน้แนวทางเชิงระบบนิเวศ (EA) คอืหนทางหนึง่ในการนําการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

ไปปฏิบตัจิริง ซึง่เป็นกรอบแนวคดิท่ีมาแทนท่ีนโยบายกอ่นหน้าอ่ืนๆท่ีการพฒันานัน้อยูบ่นพืน้ฐานของการเตบิโตทาง

เศรษฐกิจแตเ่พียงอยา่งเดยีว การพฒันาอยา่งยัง่ยืนนัน้ได้ถกูนิยามไว้โดย Brundtland (1987) คือ:  

“การพฒันาซึง่ตรงกบัความต้องการของคนรุ่นปัจจบุนัโดยไมทํ่าลายความสามารถของคนรุ่นอนาคตท่ีจะทําให้ได้ตาม

ความต้องการของเขา”  

สงัเกตวา่ “การพฒันา” ในคําจํากดัความนีห้มายถึง การปรับปรุงความเป็นอยูที่่ดีของมนษุย์ และการพฒันานัน้ต้องเป็นการ

พฒันาท่ีอยา่งยัง่ยนื นัน่หมายความวา่ เราต้องหาความสมดลุระหวา่งความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศ และความเป็นอยู่ท่ีดี

ของมนษุย์ เพ่ือท่ีการพฒันานัน้จะไม่ไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ปกป้องทรัพยากรนัน้มากจนเกินไปจนเป็นการ

ขดัขวางการพฒันา ซึ่งความสมดลุระหว่างความเป็นอยู่ท่ีดีของมนษุย์และความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศนีจ้ะประสบ

ความสาํเร็จได้ด้วยธรรมาภิบาล  (ภาพที่ 2.2) 

ภาพที่ 2.2. การพฒันาอย่างยั่งยนื –การสร้างสมดุลของความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความเป็นอยู่ที่ดี

ของมนุษย์ด้วยธรรมาภบิาล 

 
 

เป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกว้างขวางวา่ “ความเป็นอยูท่ี่ด”ี คอืกรอบแนวคดิท่ีหมายถงึสถานภาพของระบบ (เชน่ ระบบนิเวศ 

หรือ ระบบสงัคม) ความเป็นอยูท่ี่ดีของ 2 ระบบนี ้และความหมายของธรรมาภิบาล สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  เก่ียวข้องกบัระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง ประกอบด้วยอยา่งน้อย 5 ด้านหลกัๆ: 

• ระบบนิเวศท่ีอดุมสมบรูณ์สามารถให้ประโยชน์ได้สงูสดุ; 

• ความหลากหลายทางชีวภาพซึง่นําไปสูค่วามยดืหยุน่ตอ่การเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศ; 

• โครงสร้างระบบนิเวศและแหลง่อาศยัท่ีเกือ้หนนุ (รวมถงึ ลุม่นํา้ที่เช่ือมถงึกนั); 
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• มหาสมทุร พืน้ท่ีชายฝ่ัง และพืน้ท่ีลุม่นํา้ ท่ีอดุมสมบรูณ์; และ 

• สายใยอาหารมาจากรากฐานของความหลากหลายของแหลง่ผลผลติปฐมภมู ิ 

• ความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศ มกัจะถกูแสดงโดยใช้ตวัชีว้ดัทีม่ีลกัษณะวดัได้ ซึง่อธิบายได้ดงันี:้ 

• กระบวนการสาํคญัๆซึง่รักษาระบบนิเวศท่ีมเีสถียรภาพและยัง่ยนื (เช่น ไมม่ีการสะพร่ังของสาหร่ายสเีขยีวแกมนํา้

เงิน); 

• เขตท่ีได้รับผลกระทบจากการกระทําของมนษุย์ไมข่ยายเพ่ิม หรือไมเ่สือ่มโทรม  (เชน่ การลดลงของพืน้ท่ีที่

ปนเปือ้นของเสยีประเภทไนโตรเจน); และ 

• แหลง่ท่ีอยูอ่าศยัสาํคญัไมไ่ด้รับความเสยีหาย (เช่น แหลง่หญ้าทะเล). 

ความเป็นอยู่ที่ดขีองมนุษย์  หมายถึง องค์ประกอบทัง้หมดของมนษุย์ท่ีขึน้อยูก่บัระบบนิเวศ และมผีลกระทบตอ่ระบบ

นิเวศ ความเป็นอยูท่ี่ดีของมนษุย์สะท้อนผา่นกิจกรรมหรือความสาํเร็จหลายอยา่งท่ีกอ่ให้เกิดชีวิตท่ีดี  และยงัเป็นท่ียอมรับ

กนัวา่ความเป็นอยูท่ี่ดีเป็นกรอบแนวคิดหลายมติิท่ีครอบคลมุทกุแง่มมุของชีวิตมนษุย์  ถึงแม้รายได้จะเป็นองค์ประกอบท่ี

สาํคญั แตร่ายได้เพียงอยา่งเดยีว ยงัไมเ่พียงพอท่ีจะครอบคลมุความหมายท่ีกว้างและซบัซ้อนของความเป็นอยูท่ี่ดขีอง

มนษุย์  

มิติ 8 ด้านของความเป็นอยูท่ี่ดขีองมนษุย์ ได้แก:่ 

• มาตรฐานความเป็นอยูท่างวตัถ ุ(รายได้, อาหาร และทรัพย์สนิ); 

• สขุภาพ; 

• การศกึษา; 

• กิจกรรมสว่นบคุคล (สนัทนาการ และ งาน); 

• สทิธิและบทบาททางการเมอืง และการอภิบาล; 

• ความเก่ียวข้องทางสงัคมและความสมัพนัธ์; 

• สิง่แวดล้อมท่ีอาศยั (สภาวะปัจจบุนัและอนาคต); และ 

• ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและความปลอดภยั 

8 มติเิหลา่นีอ้ยูบ่นความเช่ือท่ีวา่ การวดัความเป็นอยูที่่ดีของมนษุย์ สามารถวดัได้ทัง้ในแงข่องรูปธรรมและนามธรรม และ

หมายรวมถงึโอกาส หรือ เสรีภาพ และศกัยภาพ ของประชาชน ในการเลอืกท่ีจะดาํเนินชีวิต  

ธรรมาภบิาล  หมายถงึ โครงสร้าง และการจดัการท่ีมปีระสทิธิภาพ ในการกําหนดกฎและระเบียบ และการนํากฎและ

ระเบียบไปปฏิบตัใิช้  ธรรมาภิบาลได้ถกูอธิบายใน หนว่ยการเรียนรู้ที่  4 หลกัการของ EAFM

วล ีการจดัการบนพืน้ฐานระบบนิเวศ (Ecosystem Based Management , EBM)  มกัจะถกูใช้สลบักบั EA, แตใ่นบาง

บริบท EBM มุง่เน้นการพฒันาท่ียัง่ยนืในมติทิางนิเวศ/สิง่แวดล้อม มากกวา่ 

 อยา่งละเอียด โดยสรุป ธรร

มาภิบาลสมัพนัธ์กบัการพิทกัษ์รักษา ซึง่ บคุคล องค์กร ชมุชน และสงัคมพยายามอยา่งยิ่งท่ีจะรักษาคณุภาพของระบบ

นิเวศที่อดุมสมบรูณ์และมคีวามยืดหยุน่ตอ่การเปลีย่นแปลง และความสมัพนัธ์ของระบบนิเวศดงักลา่วกบัประชากรมนษุย์ 

การพิทกัษ์รักษาต้องมองในระยะยาว และสง่เสริมกิจกรรมท่ีทําให้เกิดความเป็นอยูท่ี่ดีของคนทัง้ในรุ่นปัจจบุนัและคนรุ่น

หลงั 
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สงัเกตวา่ EA/EBM ไมไ่ด้แทนท่ีการจดัการแบบเอกเทศ, เชน่ การจดัการประมง และเกษตร, การจดัการอตุสาหกรรมการ

ผลติ การจดัการเหมืองแร่และปิโตรเลยีม และการจดัการการขนสง่ทางเรือ ถ้าจะกลา่วให้ถกูต้อง มนัคือการจดัการอยา่ง

บรูณาการของ (i) ความแตกตา่งของผลประโยชน์ภายในกลุม่ (เชน่ การใช้ทรัพยากร และผลกระทบของการใช้ทรัพยากร

ดงักลา่ว); (ii) ความแตกตา่งของผลประโยชน์ระหวา่งกลุม่; และ (iii) การคํานงึถึงปัจจยัภายนอก เชน่ การเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศ (ด ูหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 15 ขัน้ตอนท่ี 4) 

ระดมความคดิเหน็:  

 อภิปรายคณุประโยชน์ของการนําแนวทางเชิงระบบนิเวศไปใช้ 

ประโยชน์ของการใช้ EA 

ประโยชน์ของ EA มีหลายอยา่ง หลกัๆ ได้แก่: 

• เอือ้ตอ่การยอมแลกเปลีย่น (trade-offs) ท่ีจําเป็น เพ่ือสร้างสมดลุของความเป็นอยูท่ี่ดขีองมนษุย์และความอดุม

สมบรูณ์ของระบบนิเวศ 

o ทําให้มกีารพิจารณาลาํดบัความสาํคญัของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีที่หลากหลาย; 

o รักษาสมดลุของผลผลติ กบัการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการปกป้องแหลง่ท่ีอยูอ่าศยั; และ 

o ช่วยแก้ปัญหาความขดัแย้ง 

• ยอมให้มีการจดัการแบบปรับตวั – นําไปสูก่ารวางแผนการจดัการชายฝ่ังท่ีมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้  

o สามารถนําไปใช้ได้กบัสถานการณ์ทีม่ีข้อมลูไมส่มบรูณ์ 

• เพ่ิมการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี และการวางแผนท่ีโปร่งใส 

o เพิ่มความเทา่เทียมในการใช้ทรัพยากรชายฝ่ัง; 

o เห็นคณุคา่ของวฒันธรรมและประเพณี; และ 

o ปกป้องภาคการประมงจากผลกระทบจากภาคสว่นอ่ืน และในทางกลบักนั ปกป้องภาคสว่นอื่นจากภาคการ

ประมง  

• สามารถใช้ในการพิจารณาปัญหาท่ีมีขอบเขตกว้าง และใช้ระยะเวลานาน (เชน่ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ) 

• เพ่ิมการสนบัสนนุจากภาคการเมอืง 

o เพิ่มการสนบัสนนุจากภาคการเมอืงและการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

o  ยตุปัิญหาด้านการขาดงบประมาณ 

เมื่อสงัคมตระหนกัรู้ถึงคณุประโยชน์ของระบบนิเวศและการจดัการเชิงระบบนิเวศ ก็จะเข้าใจความต้องการในการจดัการ

เชิงระบบนิเวศแบบองค์รวมมากยิง่ขึน้ (เช่น นอกเหนือจากการมุง่เน้นการจดัการเฉพาะสตัว์นํา้เพียงอยา่งเดียว) 

คณุประโยชน์ของ EA เมื่อถกูนําไปใช้กบับริบทการประมง จะอภิปรายในหนว่ยการเรียนรู้ถดัไป  
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วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 

 
• เข้าใจวา่ EAFM คอือะไร; 

 
• อธิบายคณุประโยชน์ของการใช้ EAFM; 

 
• อธิบายแนวทาง EAFM ท่ีจะเตมิเต็มการจดัการด้วยแนวทางอ่ืนๆ ได้อยา่งไร; 

 
• เข้าใจความซบัซ้อนของวตัถปุระสงค์ทางสงัคมท่ีหลากหลาย 
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ภาพรวม 

หนว่ยการเรียนรู้นี ้อธิบายวา่ EAFM คอืแนวทางเชิงระบบนิเวศท่ีใช้ในภาคการประมง, และเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงการมี

สว่นร่วมของการประมงตอ่การพฒันาท่ียัง่ยืน  EAFM ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ – ความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศ 

ความเป็นอยู่ท่ีดีของมนษุย์ และธรรมาภิบาล EAFM ถกูกลา่วถึงควบคูไ่ปกบัแนวทางอื่น ๆ ในการจดัการชายฝ่ัง/ทะเล/

การประมง  และองค์ประกอบท่ีสาํคญัท่ีทําให้ EAFM แตกตา่งไปจากแนวทางอ่ืน ๆ ได้ถกูเน้นไว้ในบทเรียน 

1. นิยามของ EAFM 

กลา่วอีกทางหนึง่วา่ EAFM  คือเพียงแคนํ่า EA มาใช้กบัการประมง:  

“EAFM คอืหนทางหนึง่ของการปฏิบตัใินการนําหลกัการจดัการอยา่งยัง่ยนืไปทําให้เกิดผลสาํหรับการจดัการประมง โดย

การหาสมดลุระหว่างความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศและความเป็นอยู่ท่ีดีของมนษุย์ด้วยหลกัธรรมาภิบาล (ดดัแปลง

จาก EAFNet: What is EAFM?) 

“EAFM แสดงถึงการเปลีย่นจากระบบการจดัการท่ีมุง่เน้นเพียงแคก่ารใช้ประโยชน์ของชนิดพนัธุ์สตัว์นํา้เป้าหมายไปสูก่าร

จดัการท่ีคํานงึถึงองค์ประกอบท่ีสําคญัในระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์ทางสงัคมและเศรษฐกิจที่ได้รับจากระบบนิเวศ

ด้วย” (State of the world’s fisheries, FAO 2012) 

 
 
 

 

 

คาํวา่ ระบบนิเวศ ในระบบประมง หมายถงึ การบรูณาการระหวา่ง ด้านนิเวศและด้านสงัคม ซึง่มนษุย์ก็เป็นสว่นประกอบท่ี

สาํคญัสว่นหนึ่งของระบบนิเวศ (ดคูํานิยามใน หน่วยการเรียนรู้ 2 การจดัการประมงและแนวทางเชิงระบบนิเวศ

2. EAFM ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 

)  EAFM 

จะเน้นท่ี ความเป็นอยูท่ี่ดีของมนษุย์และความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศ ดงันัน้ EAFM จึงเป็นแนวทางทีจ่ะสร้างความ

สมดลุของการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างระบบนิเวศ และหน้าทีข่องระบบนิเวศ เพ่ือการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรของมนษุย์ทางด้านอาหาร รายได้ และความเป็นอยู่ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายของความสมดลุนี ้ EAFM ต้องการ

หลกัธรรมาภิบาลท่ีมปีระสทิธิภาพ ในการกํากบัดแูล 

สามารถสรุปได้ว่าการพฒันาอย่างยัง่ยืน คือความสมดลุระหว่างความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศและความเป็นอยู่ท่ีดี

ของมนษุย์ โดยไมทํ่าลายความต้องการของคนรุ่นอนาคต 

 

หนว่ยเรียนรู้ 2 การจดัการประมง และแนวทางระบบนิเวศ (ภาพ

ที ่3.1) 

ภาพท่ี 3.1: องค์ประกอบ 3 สว่น ของ EAFM กบัตวัอยา่งการประมง 

 
 EAFM  
    

EAFM คอืแนวทางเชิงระบบนิเวศท่ีประยกุต์ใช้กบัการประมง  

ได้แก่  แนวทางปฏิบตัใินการนําหลกัการจดัการอยา่งยัง่ยนืไปทําให้เกิดผล  

และเกิดการได้ประโยชน์สงูสดุอยา่งยัง่ยนืจากระบบประมง 
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ความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศ ความเป็นอยูที่ด่ีของมนษุย์ ธรรมาภิบาล 

 

การปกป้องและการ

ฟืน้ฟแูหลง่ท่ีอยูอ่าศยั 

ทรัพยากรประมง

ยัง่ยืน 

ผลประโยชน์เพ่ิมขึน้ 

และแบง่ปันอยา่งเทา่

เทียม 

ความเป็นอยูท่ี่ยัง่ยนื การปฏิบตัิตามและ

การบงัคบัใช้ 

 
 
 
EAFM คือแนวทางหนึง่ท่ีจะบรรลเุป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืในด้านประมง ม ี3 องค์ประกอบ ดงันี:้ 

1. ความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศ 

2. ความเป็นอยูท่ี่ดีของมนษุย์ 

3. ธรรมาภิบาล 

 
 
3. ประโยชน์ของ EAFM 

ประโยชน์ในการจดัการตามแนวทาง EAFM ประกอบด้วย: 

• มีการพิจารณาความเช่ือมโยงระหวา่งระบบนิเวศและการประมงท่ีกว้างขึน้; 

• เกิดการมีสว่นร่วมในการวางแผนการ เพ่ือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้มปีระสทิธิภาพมากขึน้; 

• เอือ้ต่อการเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และสร้างสมดลุความต้องการของ

มนษุย์ให้สอดคล้องกบัระบบนิเวศ; 

• เพ่ิมการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ซึง่นําไปสู:่ 

o การวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้ดขีึน้; และ 

o การใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อยา่งเทา่เทียมมากขึน้ (ทัง้ท่ีเก่ียวข้องและไมเ่ก่ียวข้องกบัการประมง); 

• ช่วยให้เกิดสมดุลของผลผลิตสตัว์นํา้กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการปกป้องแหล่งท่ีอยู่

อาศยั; 

• ช่วยในการแก้ไขและลดความขดัแย้งระหวา่งผู้มีสว่นได้สว่นเสยี; 

• ตระหนกัถงึคณุคา่ของวฒันธรรมประเพณีในการตดัสนิใจมากขึน้; และ 

• การทําให้ปัญหาใหญ่ และปัญหาระยะยาว ได้รับการยอมรับ และนําเข้าไปผนวกกับการจัดการประมงและ

ชายฝ่ัง (เชน่ ปัญหาระยะยาวท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศและสภาวะนํา้ทะเลเป็นกรด การเสื่อม

โทรมของแหลง่อาศยั การเตบิโตของประชากร การพฒันาเศรษฐกิจ โลกาภิวตัน์ และอ่ืนๆ) 

ตารางที ่ 3.1  แสดงคณุลกัษณะต่าง ๆ ของ EAFM ว่าทํางานอย่างไรในการรับมือกบัภยัคกุคามและแก้ไขปัญหาการ

ประมง (ดหูน่วยการเรียนรู้ เร่ืองภยัคกุคามและปัญหาทีก่ารประมงกําลงัเผชิญ) คอลมัน์ทางซ้ายกลา่วถึงตอนหลกั ๆ ใน

คูม่อืเลม่นี ้ซึ่งเก่ียวข้องกบัแตล่ะคณุลกัษณะเฉพาะ  

 
ตารางที่  3.1: คุณลักษณะต่าง ๆ ของ EAFM ทํางานอย่างไรในการรับมือกับภัยคุกคามและแก้ไขปัญหาการ

ประมง 
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คณุลกัษณะของ EAFM คณุลกัษณะเหลา่นีช้ว่ยแก้ไขปัญหาและการคกุคามท่ีการประมง

ประสบอยูไ่ด้อยา่งไร 

1. มกีระบวนการสนบัสนนุการจดัหาแหลง่ทนุ 

หนว่ยการเรียนรู้ 8 เร่ิมต้น A  

หนว่ยการเรียนรู้ 14 ขัน้ตอน 3.4 และ 3.5 

• ชว่ยในการประสานงานด้านการมีสว่นร่วมและความ

ร่วมมือจากกลุม่ตา่งๆ เช่น สถาบนัของรัฐ หนว่ยงานประมง 

และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอ่ืนๆ เพิม่และปรับปรุงช่องทางการ

สือ่สารกบัระดบัผู้ตดัสนิใจซึง่สามารถให้ทนุสนบัสนนุได้ 

• แผน EAFM เป็นแผนระยะยาวในท่ีมีกรอบระยะเวลา

ชดัเจน ทําให้สามารถวางแผนทางด้านงบประมาณได้  

• แผน EAFM สอดคล้องและยดึโยงกบัธรรมาภิบาล ทําให้

สามารถยตุิข้อจํากดัเร่ืองทรัพยากรตา่งๆได้ 

2. มกีระบวนการท่ีสง่เสริมให้ได้รับการสนบัสนนุจาก

การเมืองและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

หนว่ยการเรียนรู้ 4 หลกัการของ EAFM 

หนว่ยการเรียนรู้ 8 เร่ิมต้น A 

หนว่ยการเรียนรู้ 9 เร่ิมต้น B 

 

หนว่ยการเรียนรู้ 12 การตรวจสอบข้อเท็จจริง I 

• ได้รับการสนบัสนนุเชิงการเมอืงโดยการนําเอารัฐบาล

ท้องถ่ินและกิจกรรมนอกภาคประมงท่ีอาจจะสง่ผลกระทบ

ตอ่การประมงเข้ามามีสว่นร่วมด้วย  

• ได้รับการสนบัสนนุเป็นอยา่งดจีากระบบอํานาจหน้าท่ีของ

หนว่ยงานรัฐ 

• การดาํเนินการมกีารสอดประสานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

กบัทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

• EAFM มีการระบคุวามต้องการข้อมลูและงานวจิยั โดย

เช่ือมโยงนกัวิทยาศาสตร์/นกัวิชาการ เข้าสูก่ระบวนการ

วางแผน ซึง่นําไปสูก่ารวจิยัที่เก่ียวข้องกบัการจดัการท่ี

จําเป็น และเพ่ือปรับปรุงการสือ่สารกบัผู้มสีว่นได้สว่นเสยี 

3. มีการสนบัสนนุให้มธีรรมาภิบาลท่ีดขี ึน้ 

หนว่ยการเรียนรู้ 9 เร่ิมต้น B 

หนว่ยการเรียนรู้s 11, 13 และ 14 ขัน้ตอน 2.1-

2.3, 3.1-3.5 

 

หนว่ยการเรียนรู้ 12 การตรวจสอบข้อเท็จจริง I 

• การสนบัสนนุทางด้านการเมอืงสามารถนําไปสูก่ารบงัคบั

ใช้ท่ีดีขึน้ 

• ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีปฏิบตัิตามกฎระเบียบในการจดัการ

ประมงมากขึน้  

• นําปัญหาของสตรีบรรจไุว้ในการวางแผนด้วย 

• คํานงึถึงความต้องการในการใช้วตัถดุบิของผู้แปรรูปสตัว์

นํา้ เชน่ โรงงานผลติปลาป่น โรงงานผลติซริูมิ  

• ให้ชาวประมงพืน้บ้านได้มีสทิธิมีเสยีง 

 
4. ช่วยในการระบปัุญหาและลดความขดัแย้งระหวา่ง

วตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่งกนัของกลุม่ตา่ง ๆ ในสงัคม 

หนว่ยการเรียนรู้ 11 ขัน้ตอน 2.1, 2.2 

  

หนว่ยการเรียนรู้ 12 การตรวจสอบข้อเท็จจริง I 

• สร้างความมัน่ใจวา่ได้คาํนงึถงึเศรษฐกิจและสงัคมท่ีดีของ

มนษุย์ 

• การสร้างสมดลุของวตัถปุระสงค์ทางนโยบายท่ีขดัแย้งกนั

จากทัง้ภายใน หรือระหวา่งภาคสว่นตา่ง ๆ 

• เปิดให้มีการเจรจาหารือระหวา่งผู้ใช้ทรัพยากร และ

สามารถระบแุนวทางการแก้ไขปัญหาโดยผา่นกลไกการ
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คณุลกัษณะของ EAFM คณุลกัษณะเหลา่นีช้ว่ยแก้ไขปัญหาและการคกุคามท่ีการประมง

ประสบอยูไ่ด้อยา่งไร 

จดัการความขดัแย้ง  

• วเิคราะห์ และปรับเปลีย่นทิศทางของการอดุหนนุเพ่ือให้มี

ประสทิธิภาพมากขึน้ 

• ปรับวตัถปุระสงค์ด้านการอนรัุกษ์กบัผลผลติประมงให้

สอดคล้องกนั 

• ช่วยระบปัุญหาท่ีเกิดขึน้ระหวา่งชาวประมงพาณิชย์ และ

ชาวประมงพืน้บ้าน 

5. ช่วยปกป้องภาคการประมงจากผลกระทบจาก 

ภาคสว่นอ่ืน ๆ 

หน่วยการเรียนรู้ 8 เร่ิมตน้ A 
หน่วยการเรียนรู้11 ขั้นตอน 2.2-2.3 

• ทํางานกบัภาคสว่นอื่น ๆ ตวัอยา่งเช่น : 

o การอดุหนนุในภาคการเกษตร 

o การปลอ่ยนํา้ทิง้จากเมอืง และการทําลายแหลง่ท่ีอยู่

อาศยั 

o การพฒันาการทอ่งเท่ียว 

o  การทําเหมืองแร่นอกฝ่ัง 

o การพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ที่ขาดการควบคมุ 

o การดาํเนินการอนรัุกษ์โดยไมค่าํนงึถงึผลกระทบตอ่

การประมงและการเข้าถึงทรัพยากรประมง 

6. ช่วยปกป้องภาคสว่นอ่ืน ๆ จากผลกระทบจากการ

ทําการประมง 

หน่วยการเรียนรู้ 8 เร่ิมตน้ A 
หน่วยการเรียนรู้ 11 ขั้นตอน 2.2-2.3 

• ผลกระทบตอ่แหลง่ท่ีอยูอ่าศยั 

• ทําให้ปัญหาผลจบัสตัว์นํา้พลอยจบัได้ ได้รับการแก้ไข 

• ทําให้มกีารบรูณาการ ☺ กบัการอนรัุกษ์และการปกป้อง

คุ้มครองทรัพยากรมากขึน้ 

• ให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และการ

ประโยชน์ของระบบนิเวศท่ีเกือ้หนนุ   

7. ปกป้องภาคสว่นยอ่ย ๆ ของภาคการประมงจาก

ผลกระทบด้านลบท่ีมตีอ่กนัและกนั 

      หน่วยการเรียนรู้ 8 เร่ิมตน้ A 

หน่วยการเรียนรู้s 13 และ14 ขัน้ตอน 3.1, 3.2 & 3.3 

• คาํนงึถึงทกุภาคสว่นยอ่ยท่ีได้รับผลกระทบทัง้หมด 

ประกอบด้วย 

o การจบัสตัว์นํา้วยัออ่นมากเกินไป สง่ผลกระทบตอ่

มลูคา่ของการประมง เชน่ การประมงอวนลาก 

o การพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้สง่ผลกระทบตอ่การ

ประมง (ความต้องการอาหารเลีย้งสตัว์นํา้ และการ

เข้าใช้พืน้ท่ี) 

 
8. มีกลไกเช่ือมโยงการจดัการระหวา่งระดบั และ

ข้ามเขตอํานาจทางการเมืองและการปกครอง 

หน่วยการเรียนรู้ 4 หลกัการของ EAFM 

• การกระจายอํานาจ ทําให้หนว่ยงานประมงระดบัชาติไม่

ต้องรีรอท่ีจะแก้ปัญหาความขดัแย้งและปัญหาความเป็นอยู่

ท่ีดีของผู้ใช้ประโยชน์  
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คณุลกัษณะของ EAFM คณุลกัษณะเหลา่นีช้ว่ยแก้ไขปัญหาและการคกุคามท่ีการประมง

ประสบอยูไ่ด้อยา่งไร 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ 12 ตรวจสอบข้อเท็จจริง I 

  
 

หน่วยการเรียนรู้ 12 ตรวจสอบข้อเท็จจริง II 

• ให้มีการจดัการร่วมและมคีวามร่วมมือระหวา่งหนว่ยงาน

ของภาครัฐจากหนว่ยงานเทศบาล อําเภอ จงัหวดั และ

ระดบัชาติ นอกจากนีย้งัรวมถงึผู้มสีว่นได้สว่นเสยีกลุม่ตา่ง 

ๆ  

9. สง่เสริมการสือ่สารระหวา่งผู้มสีว่นได้สว่นเสยีทัง้

ภายในภาคประมงและนอกภาคประมง 

หน่วยการเรียนรู้ 9 เร่ิมตน้ B 

 

หน่วยการเรียนรู้ 15 ขัน้ตอน 4.1 

• แก้ปัญหาการขาดการตดิตอ่ประสานงานระหวา่งกรม

ประมง และหนว่ยงานอ่ืน ๆ เช่น หนว่ยงานด้านสิง่แวดล้อม 

เกษตรกรรม และ คมนาคม  

10. สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ทีม่ีข้อมลูไมส่มบรูณ์ 

หน่วยการเรียนรู้ 10 ขัน้ตอน 1.3 

หน่วยการเรียนรู้ 17 ขัน้ตอน 5.1 และ 5.2 

• สามารถใช้ทัง้ภมูปัิญญาท้องถ่ิน และความรู้เชิง

วิทยาศาสตร์ 

• กลไกการตดิตามและทบทวนผลสะท้อนกลบัทําให้ได้

ข้อมลูใหม ่และสามารถนําไปปรับใช้ในวงจรการจดัการ 

• ข้อมลูใหม ่จะช่วยเพ่ิมความเข้าใจเก่ียวกบัระบบนิเวศและ

สงัคม 

11. สง่เสริมความยัง่ยืนของระบบนิเวศและการ

ประมงในระยะยาว 

หน่วยการเรียนรู้ 17 ขัน้ตอน 5.1 และ 5.2 

หน่วยการเรียนรู้ 12 ตรวจสอบข้อเท็จจริง II 

• มุง่เน้นขอบเขตเวลาท่ีนานขึน้ซึง่ทําให้สามารถผนวกการ

เปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อมและสงัคมในระยะยาวเข้าสู่

กระบวนการวางแผน 

• ผนวกการเปลีย่นแปลงทางสงัคม (เช่น การขยายตวัของ

ประชากร และการพฒันา) และผลกระทบของการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและสภาวะนํา้ทะเลเป็นกรด 

 

4.   การขบัเคลือ่นจากแนวทางการจดัการประมงท่ีมอียูสู่แ่นวทาง EAFM 

ดงัท่ีกลา่วแล้วข้างต้น วตัถปุระสงค์หลกัของ EAFM คือ การใช้ระบบนิเวศทัง้ระบบอย่างยัง่ยืน  ไม่ใช่เพียงแค่ชนิดพนัธุ์

ใดชนิดพนัธุ์หนึง่ อย่างไรก็ตามการนํา EAFM มาใช้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเร่ิมทําสิง่ใหม่ เพราะ EAFM เป็น

องค์ประกอบหนึง่ของการจดัการประมงท่ีมอียูแ่ล้ว และคงต้องเป็นลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไปและคงใช้เวลาหลายปีกว่าทีจ่ะ

ขบัเคลื่อนทัง้ 11 คณุลกัษณะของการจดัการประมง ให้เป็นการจดัการตามแนวทาง EAFM อยา่งเตม็รูปแบบ ตารางท่ี 3.2 

เปรียบเทียบความแตกตา่งของการจดัการประมงแบบเดมิท่ีมีอยู ่กบัแนวทาง EAFM  

ตารางท่ี 3.2: ความแตกตา่งของการจดัการประมงแบบเดิมทีม่ีอยู ่กบัแนวทาง EAFM  

 

 แนวทางการจดัการประมงแบบเดมิท่ีมีอยู ่ แนวทาง EAFM 

การพิจารณาชนิด

พนัธุ์  

สว่นใหญ่เป็นชนิดพนัธุ์เป้าหมาย  ทกุชนิดพนัธ์ุในระบบนิเวศ โดยเฉพาะชนิดพนัธุ์ท่ี

ได้รับผลกระทบจากการประมง 
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วตัถปุระสงค์ของ

การจดัการ 

สว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัชนิดพนัธ์ุเป้าหมาย

และมกัจะมุง่เน้นเป้าหมายทางชีววิทยา

เพ่ือให้ได้ผลผลติสงูสดุท่ียัง่ยืน  

มวีตัถปุระสงค์ท่ีหลากหลายโดยรวมถงึการ

พิจารณาด้านการประมง ประโยชน์ของระบบ

นิเวศ และสงัคม-เศรษฐกิจ  

ขนาด แก้ไขปัญหาการจดัการประมงในระดบั

ประชากรสตัว์นํา้/ขนาดการประมง 

แก้ไขปัญหาสาํคญัในขนาดพืน้ท่ีและเวลาท่ี

เหมาะสม ซึง่มกัจะเป็นลกัษณะการสร้าง

เครือขา่ย (ท้องถ่ิน ประเทศ อนภุมูิภาค ภมูิภาค 

และระดบัโลก) 

ข้อมลูและขา่วสารท่ี

ใช้  

สว่นใหญ่เป็นข้อมลูทางวทิยาศาสตร์ซึง่เน้น

ข้อมลูของสตัว์นํา้เป้าหมาย 

ใช้ฐานความรู้ที่กว้างขึน้ (ทัง้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ิน) ซึง่เน้นการ

เรียนรู้จากการกระทํา (การจดัการแบบปรับตวั) 

วธีิการประเมนิ สว่นใหญ่ประเมนิประชากรสตัว์นํา้เป้าหมาย

ท่ีสาํคญั 

ประเมนิชนิดพนัธ์ุท่ีหลากหลาย และประเมิน

ระบบนิเวศโดยใช้ตวัชีว้ดั 

กลไกท่ีใช้ในการ

จดัการ 

สว่นใหญ่คอืการควบคมุการทําประมง ใช้การจงูใจที่เป็นพืน้ฐาน (รวมถงึเคร่ืองมือการ

จดัการเชิงระบบนิเวศ เชน่ พืน้ท่ีคุ้มครองทาง

ทะเล Marine Protected Areas (MPAs) ) 

เช่ือมโยงการจดัการเขตชายฝ่ังอยา่งบรูณาการ 

(ICM)  กบัการสร้างแรงจงูใจ 

การวางแผน มกัจะอยูใ่นรูปแบบแผนการจดัการประมงท่ี

พิจารณาชนิดพนัธุ์เป้าหมาย 

แผน EAFM พิจารณาการประมง ระบบนิเวศ

ระบบสงัคมมนษุย์ และการอภิบาล 

ผู้มีส่วนได้สว่นเสยี ชาวประมง อตุสาหกรรมประมง ชมุชน

ประมง 

ครอบคลมุผู้มีสว่นได้สว่นเสยีมากกวา่: 

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ หรือ สง่ผลกระทบ

ตอ่ EAFM 

ภาคสว่นตา่งๆ เป็นเอกเทศ, ตวัอยา่งเช่น สว่นใหญ่เน้น

ปัญหาภาคการประมง 

 

คํานงึถึงการมปีฏิสมัพนัธ์ระหวา่งภาคประมงกบั

ภาคสว่นอ่ืน ๆ ตวัอยา่งเช่น การพฒันาพืน้ท่ี

ชายฝ่ัง การทอ่งเที่ยว การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ การ

เดินเรือ อตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

นโยบายและการ

ตดัสนิใจ 

สว่นใหญ่จะอยูใ่นระดบัรัฐบาล แก้ไขปัญหา

หลกั ๆ ท่ีสนใจร่วมกนั  

การมสีว่นร่วมกบัผู้มสีว่นได้สว่นเสยีท่ีสาํคญั 

คํานงึถึงผลประโยชน์ และแรงจงูใจของชมุชนผู้มี

สว่นได้สว่นเสยี ในขอบเขตท่ีกว้างขึน้ 

การมีสว่นร่วม แบบ จากบนลงลา่ง (สัง่การและควบคมุ) 

เป็นลกัษณะการจดัการประมงแบบดัง้เดมิ 

เป็นแนวทางการจดัการแบบมสีว่นร่วม เชน่ การ

มีการจดัการร่วมในหลายรูปแบบ ซึ่งเป็น

ลกัษณะเดน่ท่ีสาํคญัของ EAFM 

การปฏิบตัิตามและ ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และมกีารลงโทษ กระตุ้นให้มกีารปฏิบตัติามกฎระเบียบผา่น
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การบงัคบัใช้ สาํหรับผู้ ท่ีไมป่ฏิบตัิ แรงจงูใจ  

5.   แนวทางอ่ืน ๆ 

EAFM เตมิเตม็และบรูณาการหลายแนวทางการจดัการท่ีมอียูใ่นการจดัการประมงทะเล และทรัพยากรชายฝ่ัง การจดัการ

ร่วมทําให้มีความมั่นใจในการตดัสินใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสียหลากหลายกลุม่ และสร้างความรู้สกึเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็น

หลกัการท่ีสําคญัของ EAFM (ด ู เร่ิมตน้ B และ การตรวจสอบขอ้เท็จจริง II

ICM คือ EA/EBM ทีนํ่าเอาหลาย ๆ ภาคสว่นเข้ามาจดัการพืน้ทีช่ายฝ่ัง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัประเด็นเร่ิมต้นของการเข้าสูก่าร

จดัการ เช่น ICM อาจเร่ิมต้นจากการจดัการด้านการทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ีชายฝ่ัง หรืออาจเร่ิมจากการแก้ไขปัญหาความเสือ่ม

โทรมของป่าชายเลน เป็นต้น 

) ทัง้การจดัการชายฝ่ังแบบบูรณาการและ

แผนการจดัการทะเลเชิงพืน้ท่ี  (Marine Spatial Planning, MSP) มีสว่นท่ีคาบเก่ียวกนัอยา่งมากกบั EAFM  

MSP เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตา่ง ๆ ของ EAFM  

แนวทางตา่ง ๆ เหลา่นีถ้กูเช่ือมโยงเข้าด้วยกนัภายใต้กรอบแนวคิดของ EA/EBM (ภาพท่ี 3.2) และได้รับการยอมรับว่าเป็น

การจัดการที่ต้องประสานกับระบบนิเวศในวงกว้าง (ทัง้องค์ประกอบทางธรรมชาติและมนุษย์) และพยายามที่จะใช้

ประโยชน์ในทางสงัคม และเศรษฐกิจอยา่งเหมาะสม 

 
ภาพที่ 3.2: EAFM เติมเต็มแนวทางการจัดการอื่นๆ  
 

 
 
“แผนการจัดการทะเลเชิงพืน้ที ่(MSP) เป็นกระบวนการสาธารณะท่ีเป็นทางการ  ที่มีการวิเคราะห์และการจัดสรรการ

กระจายตวัของกิจกรรมมนษุย์ในเชิงพืน้ทีแ่ละเชิงเวลาในบริเวณทะเลและชายฝ่ัง เพื่อที่จะบรรลวุตัถุประสงค์ทางสงัคม 

เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ ซึ่งมกัจะเป็นกระบวนการที่ผ่านกลไกทางการเมืองเท่านัน้ (UNESCO, 2009) คําว่า MSP 
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ครอบคลมุ 2 เร่ืองด้วยกนัคือ (i) แผนสําหรับผู้ ใช้ประโยชน์ (ii) เคร่ืองมือในการนําแผนไปปฏิบตัิ  – เช่น การแบ่งเขต ซึ่ง

รวมถงึพืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเล 

 

การใช้เครือขา่ยพืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเล  มกัจะเป็นมิติหนึ่งของแผนการจดัการทะเลเชิงพืน้ที่ พืน้ท่ีคุ้มครอง

ทางทะเลจึงเป็นอีกเคร่ืองมือหนึ่งซึง่ควรใช้ร่วมกับการปฏิบตัิการจดัการอื่น ๆ (ดู หน่วยการเรียนรู้ 14 

ขัน้ตอน 3.3

• การควบคมุความสามารถในการทําประมง; 

) ในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือหนึ่ง จึงสามารถใช้แก้ปัญหาทัง้ด้านการจัดการประมง และการ

พิจารณาด้านการอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่โดยทัว่ไปแล้ว มักใช้เป็นพืน้ในการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ โดยปกติ ในการกําหนดพืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเลมกัจะไม่มีขัน้ตอนการปรึกษาหารือ

กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย จงึบัน่ทอนโอกาสของความสําเร็จ นอกจากนี ้ยงัมีประเดน็สําคญัของการจดัการประมง 

ซึง่พืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเลมกัจะไมไ่ด้คํานงึถึง ได้แก่:  

• การจดัการพืน้ท่ีท่ีอยูน่อกขอบเขตพืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเล MPA; และ 

• ผลกระทบของการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ตอ่ภาคการประมง 

มาตรการอนรัุกษ์ เช่น พืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเล สามารถเป็นได้ทัง้ประโยชน์ และกระทบตอ่ต้นทนุการเป็นอยูข่องผู้มีสว่นได้

สว่นเสยีในท้องถ่ิน ดงันัน้การจดัสรรอยา่งเป็นธรรมทัง้ต้นทนุและผลประโยชน์จึงเป็นความท้าทายเมื่อมีการนําเคร่ืองมือการ

อนรัุกษ์มาใช้ ในประเทศกําลงัพฒันา ความยุง่ยากนีป้ระกอบขึน้ด้วยความจริงท่ีวา่ ในระดบัภาครัฐ มหีลายหนว่ยงานเข้ามา

เก่ียวข้องจากทัง้หนว่ยงานด้านประมง สิง่แวดล้อม และหนว่ยงานอ่ืน ๆ ซึง่มกัจะเป็นการทํางานเพ่ือหลายจุดประสงค์ การ

ทํางานแบบบรูณาการระหวา่งหนว่ยงานมากขึน้จะชว่ยให้มกีารจดัสรรต้นทนุและผลประโยชน์ของพืน้ที่คุ้มครองทางทะเล

อยา่งยตุธิรรมมากขึน้ และเทา่กบัเป็นเคร่ืองมอืการจดัการประมง  

ในหลาย ๆ กรณี แนวทางการจดัการท่ีจําเป็นอาจอยูน่อกขอบเขตอํานาจของหนว่ยงานประมง และต้องการความร่วมมือท่ี

มากขึน้ระหวา่งองค์กรและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระหว่างขัน้ตอนการวางแผน EAFM การเร่ิมต้นด้วย

การนําแนวทางการจดัการชายฝ่ังแบบบรูณาการ ทัง้ในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเล หรือนํา้จืด สามารถวางพืน้ฐานความร่วมมือนีไ้ด้ 

แตห่นว่ยงานประมงอาจลงัเลในการเข้าไปมีสว่นร่วมดงักลา่ว หากขัน้ตอนนีส้ามารถเกิดขึน้ได้ ก็จะช่วยให้หนว่ยงานประมง

สามารถดําเนินการจัดการประมงแบบทันต่อเหตุการณ์ได้ โดยมีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เก่ียวข้อง เพ่ือประเมินความก้าวหน้า ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาความขดัแย้งท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้  

ในการลงมือดําเนินการตามแนวทาง EAFM อาจจะต้องใช้ต้นทนุการจดัการท่ีสงู อนัเน่ืองมาจากต้องมีข้อมลูรอบด้าน มี

กระบวนการวางแผนและกระบวนการตดัสนิใจท่ีผา่นการปรึกษาหารือ รวมทัง้มีขอบเขตการติดตามตรวจสอบ การควบคมุ 

และ การตรวจตรา  (MCS) ท่ีกว้างขึน้ อยา่งไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว การทําให้การจดัการที่มีอยู่เดิมมีประสทิธิภาพ

มากขึน้ ก็ต้องใช้ปัจจยัในระดบัเดยีวกนักบัการนําแนวทาง EAFM ไปใช้ นอกจากนีค้า่ใช้จา่ยท่ีเพ่ิมขึน้ สามารถมองข้ามไปได้ 

เน่ืองจากมีผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ทัง้ตอ่ระบบนิเวศและต่อมนษุย์ในระยะยาว แต่คําถามสําคญั ที่มกัจะถกูถาม ก็คือ “ใคร

จา่ย?” โดยเฉพาะในระยะเวลาการเปลีย่นผา่นของการนํา EAFM ไปใช้ โดยแนวความคิดที่ว่า ผู้ รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย เร่ิม

ได้รับการยอมรับมากขึน้ เพราะ EAFM ตอบสนองตอ่ความต้องการของสงัคมในวงกว้าง ตามหลกัทฤษฎี ค่าใช้จ่ายดงักลา่ว 

ต้องรับผิดชอบร่วมกนัระหวา่งประชาชนท่ีได้รับผลประโยชน์โดยตรง เชน่ ชาวประมง กบัสงัคมสว่นอ่ืน ๆ 
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กิจกรรม:  การสร้างสมดลุวตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่งทางสงัคม ดวูดิีโอ แล้วอภิปรายกนัในกลุม่  
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วตัถปุระสงค์ของบทเรียน:  

 • เข้าใจหลกัการของ EAFM และความเช่ือมโยงกบัจรรณยาบรรณการประมงอยา่งรับผิดชอบ  
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กจิกรรม:  ระบเุหตกุารณ์สาํคญัๆ ท่ีเก่ียวข้องและมอิีทธิพลกบัการประมง ท่ีเกิดขึน้ในอดตี (time line) 

ภาพรวม 

หนว่ยการเรียนรู้นีส้รุปหลกัการสาํคญัของ EAFM: (i) การมธีรรมาภิบาล (ii) มีขอบเขตท่ีเหมาะสม (iii) เพ่ิมการมีสว่นร่วม 

(iv) มีวตัถปุระสงค์หลากหลาย (v) ความร่วมมือและการประสานงาน (vi) การจดัการแบบปรับตวั และ (vii) แนวทางการ

จดัการแบบป้องกนัไว้กอ่น  

บทนํา 

EAFM คือแนวทางการจดัการประมงแบบองค์รวม ดงันัน้ จงึมีความแตกตา่งหลกัๆ กบัการจดัการประมงท่ีมอียูแ่ล้วไมม่าก

นกั ข้อพิจารณาตอ่ไปนีจ้ะชว่ยชีใ้ห้เห็น ความแตกตา่ง และสามารถปรับแนวทางการจดัการประมงท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัให้

บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแนวทาง EAFM ได้อยา่งไร 

1. หลักการของ EAFM 

หลักการ EAFM ที่สาํคญั

1. มีหลักธรรมาภบิาล 

 (ภาพท่ี 4.1) สามารถสรุปโดยยอ่ได้ตอ่ดงันี:้ 

2. มีขอบเขตที่เหมาะสม ซึง่เป็นขอบเขตท่ีคาํนงึถงึความสมัพนัธ์ภายในหรือระหวา่งระบบนิเวศ และระบบสงัคม 

(ความสมัพนัธ์นีส้ามารถใช้วางเป็นพืน้ฐาน; ระหวา่งสิง่แวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั: พืน้ดนิ -อากาศ-ทะเล; และ

ระหวา่งขอบเขตท่ีแตกตา่งกนั, เช่น อําเภอ/ภมูภิาค/ประเทศ/สากล) 

3. เพิ่มการมีส่วนร่วม ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกั 

4. การจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย การสร้างความสมดลุระหวา่งการแลกเปลีย่นผลประโยชน์ใน

ระหวา่งกลุม่กบัวตัถปุระสงค์ท่ีหลากหลายของผู้มสีว่นได้สว่นเสยี; อนัจะนําไปสูก่ารกําหนดวตัถปุระสงค์ท่ี

ตอบสนองสิง่ท้าทายท่ีซบัซ้อน 

5. ความร่วมมือและการประสานงาน ทัง้สองอยา่งนี ้ สร้างการเช่ือมโยงในแนวดิ่งระหวา่งหนว่ยงานของรัฐระดบั

ตา่งๆ กบัสงัคม และสร้างการเช่ือมโยงในแนวระนาบระหวา่งหนว่ยงานและภาคสว่นตา่งๆ 

6. การจัดการแบบปรับตัวได้  คอื การเปลีย่นแปลงท่ีผา่นการเรียนรู้และการปรับตวั สิ่งสาํคญัคอื การมรีะบบ

และกระบวนการท่ียดืหยุน่ รวมทัง้มีวงจรย้อนกลบัของผลการดําเนินการ ซึง่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ผา่นการปฏิบตั ิ

7. ใช้แนวทางการป้องกนัไว้ก่อน เม่ือมีความไม่แน่นอนเกดิขึน้ 
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ภาพที่ 4.1. หลกัการสาํคญัของ EAFM 

 

 

2. หลักการ EAFM และจรรณยาบรรณสาํหรับการประมงอย่างรับผิดชอบ  

หลกัการ EAFM อยูบ่นพืน้ฐานของชดุหลกัการท่ีเป็นแนวทางในการขบัเคลือ่นจรรณยาบรรณสาํหรับการประมงอยา่ง

รับผิดชอบ (CCRF)  CCRF เป็นหลกัการโดยความสมคัรใจ ถึงแม้วา่สว่นหนึง่ตัง้อยูบ่นฐานของกฎหมายสากล รวมทัง้

กฎหมายทางทะเล 1982 (UNCLOS 1982) CCRF ครอบคลมุทกุมติขิองการจดัการและการพฒันาการประมง ทัง้การจบั 

การแปรรูปและการค้าผลติภณัฑ์สตัว์นํา้ การปฏิบตักิารประมง การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ การวิจยัทางการประมง และการ

ผนวกการประมงเข้ากบัการจดัการชายฝ่ังแบบบรูณาการ (ICM) .  

CCRF ได้วางหลกัการสาํคญัสาํหรับการประมงอยา่งรับผิดชอบ (ด ู กรอบท่ี 4.1 สาํหรับสิง่ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากรประมง

และระบบนิเวศ และกรอบท่ี 4.2 สาํหรับสิง่ท่ีเก่ียวข้องกบัมติิทางสงัคมและเศรษฐกิจของการพฒันาอยา่งยัง่ยืน) หลกัการ

เหลา่นี ้ ถกูพฒันากอ่นท่ีกรอบแนวคดิของ EA และ EAFM จะถกูเช่ือมโยงกนัได้อยา่งสมบรูณ์ แตเ่พราะวา่อยูบ่นพืน้ฐาน

กรอบแนวคดิของการพฒันาอยา่งยัง่ยนืในเวลานัน้ มนัจงึถกูวางแบบแผนบนพืน้ฐานของ 7 หลกัการของ EAFM ท่ีเราใช้ใน

หลกัสตูรนี ้ 
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หลักการ EAFM ในรายละเอยีด 

2.1 หลักธรรมาภบิาล   

การอภิบาล คือ วถิีท่ีมกีารกําหนดกฎระเบียบขึน้ และมีการนําไปปฏิบตัิใช้ ซึง่หมายรวมถงึ กลไก กระบวนการ และ

โครงสร้าง ตามความต้องการของกลุม่ประชาชน และกลุม่การปกครอง (องค์กรและการรวมกลุม่) การประนีประนอมตอ่

ความต้องการท่ีแตกตา่งกนั การใช้สทิธิทางกฎหมายและตรงตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ (AusAID, 2000) การอภิบาล 

มกัจะเป็นสว่นผสมท่ีซบัซ้อนของกระบวนการท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ซึง่รวมถงึเอกลกัษณ์ของภมูศิาสตร์

การเมือง (เช่น รัฐบาลของประเทศ-รัฐ), เอกลกัษณ์ของสงัคม-การเมือง (เช่น เผา่ ชนเผา่ ครอบครัว และอ่ืนๆ) หรือความ

แตกตา่งขององค์กรและการรวมกลุม่อ่ืนๆ อีกมากมาย  

 

 

 

กรอบที่ 4.2: หลกัการสาํคญัของ CCRF ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อพิจารณาทางสงัคมและเศรษฐกิจ (ความเป็นอยูท่ี่ดขีอง

มนษุย์) 

• การอนรัุกษ์และการจดัการอยูบ่นพืน้ฐานของหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ท่ีดทีีส่ดุ (สิง่แวดล้อม สงัคมและเศรษฐกิจ) 

ที่มีอยู ่โดยคาํนงึถงึภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

• ปกป้องสทิธิของชาวประมงและแรงงานประมง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผู้ ท่ีอยูใ่นภาคการประมงพืน้บ้าน เพ่ือความ

เป็นอยูท่ี่เป็นธรรม รวมทัง้และการเข้าถงึการประมงได้อยา่งพิเศษอยา่งเหมาะสม 

• ชีใ้ห้เห็นความสาํคญัของการประมงตอ่ความมัน่คงทางอาหาร และเป็นแหลง่อาหารท่ีมคีณุภาพ โดยให้

ความสาํคญัตอ่ความต้องการสารอาหารของ(ชมุชน)ท้องถ่ิน  

• อํานวยความสะดวกในการให้คาํปรึกษา และการมีสว่นร่วมอยา่งมีประสทิธิภาพของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทัง้หมด  

กรอบที่ 4.1: หลกัการสาํคญัของ CCRF ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากรประมงและระบบนิเวศ (ความอดุมสมบรูณ์ของระบบ

นิเวศ) 

• รักษาทรัพยากรประมงสาํหรับคนรุ่นปัจจบุนัและคนรุ่นหลงั 

• ป้องกนัการทําประมงเกินกําลงัผลติของธรรมชาติ และไมใ่ห้มีความสามารถในการจบัเกินขนาด เพือ่สร้างความ

มัน่ใจวา่การลงแรงประมงมีความเหมาะสมกบัศกัย์การผลติของทรัพยากร 

• ใช้แนวทางการป้องกนัไว้กอ่น  - โดยไมจํ่าเป็นต้องรอข้อมลูท่ีครบถ้วน 

• ไมไ่ด้จดัการเฉพาะชนิดพนัธุ์เป้าหมาย แตร่วมถงึชนิดพนัธุ์อ่ืน ท่ีอยูร่่วมระบบนิเวศเดยีวกนัด้วย 

• ป้องกนัและฟืน้ฟแูหลง่ท่ีอยูอ่าศยัท่ีสาํคญั 

• สร้างความมัน่ใจวา่ผลประโยชน์ของการประมงได้ถกูนําไปพิจารณาในการใช้ประโยชน์ท่ีหลากหลายในบริเวณเขต

ชายฝ่ัง 

• มีการประเมินและติดตามสภาวะสิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสม โดยมเีป้าหมายเพื่อลดผลกระทบของการเปลีย่นแปลง

ของสิง่แวดล้อมให้น้อยท่ีสดุ และไมก่ระทบตอ่เศรษฐกิจ และสงัคมท่ีเก่ียวข้อง  
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การอภิบาล ประกอบด้วย : 

• การสนบัสนนุทางการเมอืงท่ีสาํคญั; 

• มีอํานาจทางกฎหมายในการจดัการ; 

• มีองค์กรและการรวมกลุม่ท่ีมปีระสทิธิภาพ; 

• การประสานงานระหวา่งกลุม่กบัรัฐ หนว่ยงานภายนอก กลุม่ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และสมาชิกในชมุชน; 

• ชมุชนให้การสนบัสนนุผา่นทางกระบวนการมสีว่นร่วม; 

• การบงัคบัใช้ และการปฏิบตัิตาม; 

• กระบวนการตดัสนิใจท่ีมคีวามร่วมมือกนั; 

• ข้อมลู ขา่วสารที่สนบัสนนุการติดตาม และการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ; 

• มทีรัพยากรท่ีเพียงพอ (บคุลากร เงินทนุ อปุกรณ์) สาํหรับการจดัการ; 

• ทกัษะของเจ้าหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ; และ 

• การพิจารณาปัจจยัภายนอกท่ีสง่ผลตอ่การอภิบาล – แรงผลกัดนัทางการตลาด การเปลีย่นแปลงสภาวะของ

อากาศ ภยัธรรมชาต ิระดบัการพฒันาสงัคมเศรษฐกิจ หรือของมนษุย์ และอ่ืนๆ 

เมื่อกรอบแนวคิดของ “การอภิบาล” ได้ถกูอธิบาย หลกัคิด “ธรรมาภิบาล” จะถกูกําหนดขึน้โดยใช้บรรทดัฐานของ

สงัคม โดยความหมายท่ีชดัเจนของ “ธรรมาภิบาล” แตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีทางการปกครองท่ีกลา่วถงึ แต่

โดยทัว่ไปแล้ว ธรรมาภิบาลประกอบด้วย 8 ลกัษณะ ดงันี ้(ภาพที่ 4.2) 

ภาพที่ 4.2: ลักษณะของธรรมาภบิาล 

 

ท่ีมา: 

 

http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp 

 

 

http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp�
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อธิบายได้: องค์กรต้องมีความเต็มใจและสามารถอธิบายการทํางานและกระบวนการในการตดัสนิใจ ซึ่งต้องมคีวาม

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ร่วมกนัอยา่งชดัเจน และตอบสนองความต้องการของสงัคมทัง้ในปัจจบุนัและ

อนาคต 

ความโปร่งใส: ในการปฏิบตัิ การตดัสนิใจ และกระบวนการตดัสนิใจขององค์กร ควรมกีารเปิดเผยในระดบัท่ีเหมาะสมตอ่

หนว่ยงานอ่ืนๆ ของรัฐบาล บคุคลทั่วไป และในบางกรณีอาจเป็นรัฐบาลหรือหนว่ยงานภายนอก ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่มีการ

คอรัปชัน่น้อยท่ีสดุ  

การตอบสนอง: องค์กรควรมศีกัยภาพและความยดืหยุน่ในการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงของสงัคมได้อยา่งรวดเร็ว 

โดยคํานงึถึงความคาดหวงัของประชาชน และควรมคีวามเตม็ใจในการทบทวนตรวจสอบบทบาทของตนเองอยา่งเคร่งครัด 

ความเท่าเทยีมและทั่วถงึ: องค์กรควรทําให้มัน่ใจได้วา่ ได้คํานงึถึงมมุมองของคนสว่นน้อย และรับฟังเสยีงของกลุม่ท่ีมี

ความเสีย่งมากที่สดุในสงัคม เพ่ือใช้ในการตดัสนิใจ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล: องค์กรควรผลกัดนัเพ่ือสร้างผลลพัธ์ท่ีดีตอ่สาธารณะ รวมทัง้การให้บริการกบัประชาชน 

ด้วยต้นทนุคุ้มคา่ท่ีสดุ และให้แนใ่จวา่ผลลพัธ์ท่ีได้นัน้ตรงกบัความตัง้ใจในเบือ้งต้นของผู้ กําหนดนโยบาย 

กฎของกฎหมาย (Rule of law): องค์กร ต้องบงัคบัใช้กฎหมาย ระเบียบ และจรรณยาบรรณ อยา่งโปร่งใส และอยา่งเทา่

เทียมกนั  

การมีส่วนร่วม: โดยการมีสว่นร่วมอยา่งแข็งขนัของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี (ทัง้ผู้หญิงและผู้ชาย) ในการปรึกษาหารือและการ

ตดัสนิใจ องค์กรควรคาดหวงัท่ีจะให้เกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของ ของผู้มสีว่นได้สว่นเสยี และให้การสนบัสนนุนโยบายนัน้  

การส่งเสริมฉันทามต:ิ องค์กรต้องผลกัดนัเพ่ือให้มีฉนัทามติ หรือเห็นชอบร่วมกนั ตอ่นโยบาย เพ่ือทําให้นโยบายได้รับ

การยอมรับ 

ธรรมาภิบาลสาํหรับEAFM จะต้องทําให้มนษุย์มคีวามเป็นอยูท่ี่ด ี และระบบนิเวศมีความอดุมสมบรูณ์ รวมทัง้มีการจดัสรร

ผลประโยชน์ท่ีเทา่เทียม การอธิบายได้เป็นสิง่ที่สําคญัมากในการประมง เน่ืองจากการจดัการและการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากร สว่นใหญ่จะอยูน่อกสายตาของหนว่ยงานรัฐ (ทัง้ที่การประมงจะถกูจดัการโดยหนว่ยงานของรัฐ) การอธิบายได้

ในท่ีนี ้ จงึหมายถงึการเข้าถงึข้อมลูได้ และนโยบายท่ีโปร่งใส เป็นสิ่งสาํคญั การเข้าถึงยงัหมายรวมถงึการมีสว่นร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการตดัสนิใจ  

ความมีประสทิธิภาพของนโยบายสามารถปรับปรุงได้โดยการจดัการแบบกระจายอํานาจ โดยมาตรการตา่งๆ สามารถ 

ปรับแตง่ให้เหมาะสมได้ตามความต้องการของท้องถ่ิน และเพ่ิมโอกาสให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในท้องถ่ินได้ร่วมในการ

ตดัสนิใจ  

เส้นทางไปสูธ่รรมาภิบาลนัน้ มหีลายมิตขิองพฤตกิรรมองค์กรท่ีอาจจะเป็นประโยชน์:  

• มีความเรียบงา่ย ไมม่กีารแขง่ขนักนัในอํานาจหน้าท่ีของหนว่ยงานตา่งๆ; 

• ให้ข้อมลูกบัเจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ท่ีเป็นหนว่ยงานของรัฐ และไมใ่ช่หนว่ยงานภาครัฐ; 

• การเตรียมการปรับโครงสร้างภายในหนว่ยงานของภาครัฐ เพ่ือลดโอกาสในการเกิดความขดัแย้งของอํานาจ

หน้าท่ี; 

• การปรับสิง่จงูใจของหนว่ยงาน เพ่ือสร้างผู้ นํา และบคุคลากรของหนว่ยงานในระยะยาว  

• การจดัการความขดัแย้งในเร่ืองผลประโยชน์ซึง่สง่เสริมให้เกิดการคอรัปชัน่  
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2.2 มีขอบเขตที่เหมาะสม 

EAFM มีเป้าหมายเพ่ือความยัง่ยนืในการทําประมง โดยการใช้ขอบเขตเชิงนิเวศมากกวา่เชิงการปกครองหรือการบริหาร

จดัการ ซึ่ งเป็นการเปลีย่นแปลงอยา่งมาก จากการจดัการประมงแบบดัง้เดิมซึง่ใช้ได้ภายใต้ขอบเขตการปกครองและการ

บริหารจดัการ แตค่วามจริงก็คอืขอบเขตท่ีมกีารจดัการประมงจะต้องถกูกําหนดจากพืน้ฐานทางกฎหมายและทางการ

ปกครองในเบือ้งต้น แตปั่ญหาของระบบนิเวศและสงัคม-เศรษฐกิจโดยทัว่ไป อาจจะชว่ยขยายอํานาจทางการจดัการ

ประมงให้กว้างขึน้ได้  ทัง้นีส้ิ่งท่ีต้องพงึระลกึอยูเ่สมอคือ ไมม่ีฉนัทามตใิดท่ีจะบอกวา่อะไรดีท่ีสดุ ท่ีจะใช้เป็นปัจจยัในการ

พิจารณาหนว่ยการจดัการประมง ซึง่เป็นเพราะขอบเขตของหนว่ยจดัการประมง  (FMU) ขึน้อยูก่บัจดุประสงค์และ

เป้าหมายของแตล่ะการประมงโดยเฉพาะ (ด ู

การกําหนดขอบเขต สามารถพิจารณาได้ใน 4 มิติ ดงันี:้ 

หนว่ยการเรียนรู้ 10 ขัน้ตอน 1.3 และ หนว่ยการเรียนรู้ 16 ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง II 

1. มิติเชิงระบบนิเวศ  

2. มิติเชิงสงัคม-เศรษฐกิจ  

3. มิติเชิงการปกครอง/ การอภิบาล 

4. มิติเชิงระยะเวลา 

การกาํหนดขอบเขตระบบนิเวศ  

มิติตอ่ไปนี ้อาจจะนํามาใช้ในการพิจารณาขอบเขตของระบบนิเวศ:  

• การกระจายและพฤติกรรมของชนิดสตัว์นํา้เป้าหมาย  

ตวัอยา่ง เชน่ การวางไขอ่าจจะอยูท่ี่หนึง่ แตก่ารประมงอาจจะอยูอี่กท่ีหนึง่; พืน้ท่ีอนบุาลกบัแหลง่

ประมง; การอพยพของประชากรสตัว์นํา้ 

• กระบวนการท่ีมขีอบเขตขนาดใหญ่  

ตวัอยา่ง เช่น ปรากฎการณ์ Indian Ocean Dipole, ตําแหนง่และเส้นทางของกระแสนํา้, เขตนํา้ผดุ ซึ่ง

เป็นปรากฏการณ์ท่ีดาํเนินไปในชว่งเวลาเป็นทศวรรษ และในขอบเขตเชิงพืน้ท่ีเป็นพนักิโลเมตร  

• ลกัษณะท่ีมีขอบเขตเลก็กวา่  

ตวัอยา่ง เช่น การกระจายของแหลง่ท่ีอยูอ่าศยั สามเหลีย่มปากแมนํ่า้ พืน้ท่ีนํา้ผดุ   ความลกึ  

• กระบวนการทางสายใยอาหาร  

ระบบนิเวศเชิงสายใยอาหาร ดจูากโครงสร้างและการเปลีย่นแปลงของความสมัพนัธ์ทางการกินของ

ชนิดพนัธุ์ และความชกุชมุ สายใยอาหารมุง่พิจารณากระบวนการของพฤตกิรรมการกิน ปฏิสมัพนัธ์ของ

ทรัพยากรและผู้บริโภค การรวมกลุม่ ความหลากหลาย ความซบัซ้อน ความอดุมสมบรูณ์ และ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ลา่กบัเหยือ่ ขนาดของสายใยอาหารเป็นข้อท่ีต้องนํามาพิจารณาใน EAFM 

เนื่องจากจะชว่ยให้เข้าใจความเช่ือมโยงระหวา่งชนิดพนัธุ์ (เป้าหมาย และ/หรือ ไมใ่ช่เป้าหมาย) และ

เข้าใจการทําหน้าท่ีของระบบนิเวศท่ีกว้างขึน้ รวมถงึผลกระทบของการประมงตอ่สิง่แวดล้อมและ

ผลกระทบของสิง่แวดล้อมตอ่การประมง เชน่ ปรากฏการณ์เอลนิโญ่  
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การกาํหนดขอบเขตของสังคม-เศรษฐกจิ  

การประมงหนึง่สามารถท่ีจะประกอบด้วยชมุชนเพียงชมุชนเดยีว หรือกระจายตวัไปตลอดชายฝ่ังทะเล และอาจจะ

ประกอบด้วยผู้ประกอบการทัง้ขนาดเลก็ และใหญ่ โดยมีทา่เรือและท่ีขึน้ทา่ของสตัว์นํา้แตกตา่งกนัไป ซึ่งสามารถใช้ในการ

กําหนดผู้มีสว่นได้สว่นเสยี และจะให้กลุม่ท่ีแตกตา่งกนันีเ้ข้ามามสีว่นร่วมในกระบวนการวางแผน EAFM ได้อยา่งไร 

นอกจากนี ้ลกัษณะต่างๆ เหลา่นีเ้ป็นพลวตัร ไม่คงที ่โดยอาจจะเปลี่ยนเมือ่เวลาผ่านไป ไม่ว่าจะเปลี่ยนตามฤดูกาลหรือ

ตามเวลาท่ีผา่นไปเป็นระยะเวลานานๆ เพราะการทําการประมงได้รับอิทธิพลจากหลากหลายปัญหา เชน่: 

• บรรทดัฐานทางวฒันธรรม (“เราจบัปลาตรงนีม้าตลอด”); 

• การเปลีย่นแปลงของความพงึพอใจ (ขบัเคลือ่นโดยอปุสงค์ของตลาด); 

• ราคานํา้มนั; และ 

• ชาวประมงตา่งถ่ิน ชาวประมงผิดกฎหมาย 

การกาํหนดขอบเขตของการอภบิาล   

ขอบเขตทางกฎหมายและการปกครองของหนว่ยการจดัการประมง ถกูทําให้เชื่อมโยงกนัภายใต้กรอบของข่ายงานทีก่ว้าง

ขึน้ และครอบคลมุทกุระดบั จากชมุชนท้องถ่ินไปสูจ่งัหวดั ไปสูร่ะดบัชาต ิ ระดบัอนภุมูภิาค  ระดบัภมูิภาค และระดบัสากล 

สิ่งท่ีสวนทางกนัของขอบเขตของการอภิบาล ชีใ้ห้เห็นว่า ถึงแม้ EAFM จะดําเนินการในหน่วยประมงท่ีเล็กท่ีสดุ ซึ่งสว่น

ใหญ่เป็นระดบัท้องถิ่น แต่มีองค์กรทีเ่กี่ยวข้องที่แตกต่างกันจํานวนมากเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ ซึง่มี

อิทธิพลตอ่การดาํเนินการตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในหนว่ยประมง  

เป้าหมายระยะยาวของ EAFM ในประเทศ ควรจะต้องมกีารรวมตวัของการอภิบาลที่มีความคล้ายคลงึกนัเข้าด้วยกนั ซึง่จะ

ทําให้การตัง้เป้าหมายและนโยบายของหนว่ยการจดัการประมงเป็นการคดิภายใต้บริบทท่ีกว้างขึน้ในกรอบงาน

ระดบัประเทศ ความจริงก็คือ จดุเร่ิมต้นจะเป็นการเตรียมการเบือ้งต้นในการอภิบาล และจําเป็นต้องมกีารวางกลไกตา่งๆ

ตามเวลาท่ีดาํเนินการ ซึง่จะทําให้การตดัสนิใจจดัการภายในหนว่ยการจดัการประมง สอดคล้องกบัการอภิบาลท่ีมีขอบเขต

แตกตา่งกนั  

ในหลายๆ ประเทศ การจดัการได้ถกูถา่ยโอนลงไปยงัระดบัอําเภอ/เทศบาล แตก็่อาจจะไมใ่ชร่ะดบัท่ีเหมาะสมสาํหรับ

ทรัพยากรหลายๆอยา่ง โดยเฉพาะทรัพยากรสตัว์นํา้ท่ีมกีารเคลือ่นย้ายได้ ตวัอยา่งเชน่ ในอา่วเบนนาเต้ เมืองอิโลอิโล 

ประเทศฟิลปิปินส์ สภาเทศบาลแบบบรูณาการได้ถกูตัง้ขึน้ โดยท่ีให้หลายๆ เทศบาลสามารถจดัการแหลง่นํา้ขนาดใหญ่ท่ี

อยูภ่ายใต้อํานาจทางกฎหมายของเทศบาล (กรอบท่ี 4.3) หนึง่ในข้อดขีองการเพ่ิมขนาดขอบเขตอํานาจทางกฎหมายแบบ

นี ้ คอื  การรวมเอาทรัพยากรตา่งๆ ไว้ด้วยกนั แล้วลดความขดัแย้งในด้านขอบเขตพืน้ที ่ อีกอยา่งก็คือในด้านการบงัคบัใช้

กฎหมายประมง ในการรวมกลุม่เป็นพนัธมติรของเทศบาล ทําให้แตล่ะเทศบาลท่ีมขีนาดเลก็ไมจํ่าเป็นต้องใช้งบประมาณ

ลงทนุสาํหรับบงัคบัใช้กฎหมาย เชน่ เรือลาดตระเวน การรวมกลุม่กนัทําให้สามารถรวบรวมทรัพยากรตา่งๆ ได้เพ่ือท่ีจะได้มี

กองทนุขนาดใหญ่ขึน้ ได้งานมปีระสทิธิภาพมากขึน้ และจํากดักิจกรรมของแตล่ะเทศบาลให้อยูท่ี่การสงัเกตการณ์และการ

รายงาน นอกจากนีข้อบเขตของพืน้ท่ี ไมไ่ด้เป็นอปุสรรค ในการแสวงหาผู้กระทําผิดอีกตอ่ไป 
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การกาํหนดขอบเขตเชงิระยะเวลา  

EAFM ต้องการการเปลีย่นแปลงท่ีเน้นสิง่ท่ีได้รับในชว่งระยะเวลาสัน้ๆ กบัประโยชน์ของระบบนิเวศในระยะยาว และเราได้

เรียนรู้แล้ววา่ การพฒันาอยา่งยัง่ยนือยูบ่นพืน้ฐานของการสร้างความเทา่เทียม โดย“การพฒันา ท่ีตรงกบั ความต้องการใน

ปัจจบุนัโดยไมส่ญูเสยีความสามารถของคนรุ่นหลงัท่ีจะตอบสนองความต้องการของตนเอง” การสร้างสมดลุจงึเป็น

สิง่จําเป็นเพ่ือประโยชน์ในระยะยาว ณ เวลาหนึง่ๆ อาจจะเกิด “ผู้ได้ประโยชน์” และ “ผู้ เสยีประโยชน์” ซึ่ง“ผู้ เสยีประโยชน์” 

อาจจะต้องได้รับการชดเชย (เป็นสิง่ท่ีหลายรัฐบาลพยายามหลกีเลีย่ง) ระบบนิเวศเปลีย่นแปลงตามระยะเวลา ดงันัน้ 

EAFM ต้องมีการพิจารณาในเร่ืองการปรับเปลีย่นระยะเวลาในการจดัการด้วย เช่น การขยายจากการแก้ปัญหาระยะสัน้ 

เชน่ การจํากดัผลจบัรายปี ไปสูก่รอบเวลาในระยะเวลาท่ียาวขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือนําปัญหาความผนัแปรของ

สิง่แวดล้อมและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศมาพิจารณาร่วมด้วย 

 

กรอบที่ 4.3: การปรับขอบเขตการจดัการโดยร่วมมอืระหวา่งเทศบาลในประเทศฟิลปิปินส์: โครงการพฒันาการประมง

เพ่ือการใช้ประโยชน์ท่ียัง่ยืน (Fisheries Improved for Sustainable Harvest (FISH) Project) 

โครงการ FISH ของ USAID เป็นความพยายามท่ีจะบรูณาการ คณุลกัษณะตา่งๆ ของ ระบบนิเวศเข้าไปในกลไกการ

ควบคมุการประมงและการใช้แนวทาง EAFM โครงการมจีดุประสงค์ในการพฒันาและการใช้การจดัการประมงใน 4 

พืน้ท่ี ซึง่เป็นระบบนิเวศท่ีสาํคญัของประเทศฟิลปิปินส์  (ดานาจอน แบงค์ เกาะคาราเมยีเนส อา่วลานซูา่ และอา่วตาวี)่ 

โดยผา่นการสร้างศกัยภาพ การสร้างกลไกในการเลอืกตวัแทน และการปรับปรุงนโยบาย การจดัการประมงนัน้ มี

เจตนาท่ีจะทําให้เกิดการเปลีย่นแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง ในหมูผู่้ ใช้ทรัพยากร ผา่นการจดัตัง้

กลไกการควบคมุตา่งๆ ซึง่รวมถึงการจดัตัง้เครือขา่ยของพืน้ทีคุ่้มครองทางทะเล (MPAs); การจดัการชนิดพนัธุ์ท่ี

เฉพาะเจาะจง การห้ามเคร่ืองมอืประมงและการจํากดัขนาด การขึน้ทะเบียนชาวประมงและเรือประมง และการอนญุาต

การทําประมง การแบง่เขตการทําประมงและกิจกรรมทางนํา้ การบงัคบัใช้กฎหมายประมง การปรับปรุงนโยบายด้าน

การศกึษา และการรณรงค์เพ่ือสือ่สารโครงการสูส่งัคม 

การจดัการประมงถกูยกระดบัไปสูข่อบเขตเชิงระบบนิเวศ ด้วยความเข้าใจถึงพลวตัรของระบบนิเวศทางทะเล, ระบบ

นิเวศยอ่ย และกระบวนการตา่งๆ ภายในขอบเขตท่ีกําหนดไว้;การพฒันาดชันีชีว้ดัคณุภาพของระบบนิเวศ เป็น

เป้าหมายสาํหรับการจดัการ ; การเข้าไปดาํเนินการในการจดัการประมงทนัที สาํหรับชนิดพนัธ์ุ ท่ีเป็นองค์ประกอบสว่น

ใหญ่ในสายใยอาหาร (และเป็นสนิค้าเศรษฐกิจท่ีสาํคญั); และการพฒันาระบบการอภิบาล จะเป็นการตอบสนองตอ่

แนวทางระบบนิเวศ (ขอบเขตท่ีเหมาะสม) 

การอภิบาลระบบนิเวศท่ีกําหนดไว้ ได้นําเอาเทศบาลที่อยูใ่กล้กนั มรูีปแบบและขนาดท่ีแตกตา่งกนั และมีความร่วมมือ

กนั และมกีารบนัทกึความเข้าใจกนัไว้อยา่งหลวมๆ  มาเป็นพนัธมติรกนัอยา่งเป็นทางการ และมผีลผกูพนัตามกฎหมาย 

และมกีารบริหารจดัการโดยสภา 

การยกระดบัขอบเขตการจดัการเกิดขึน้ทัว่ทกุเทศบาล แตใ่นบางกรณีรูปแบบดงักลา่วได้ถกูนํามาใช้ในระดบัจงัหวดั 

และมกีารนําเอารูปแบบไปใช้กบักลุม่เทศบาลของจงัหวดัอื่น เช่นดานาจอน แบงค์ ในจงัหวดัโบฮอล เวลาทีใ่ช้ในการ

ดาํเนินงานแตกตา่งกนัไประหวา่งท่ีหนึง่กบัอีกท่ีหนึง่ และสว่นใหญ่ขึน้อยูก่บัความตระหนกัและความเตม็ใจของ

หนว่ยงานเทศบาลในการให้ความร่วมมือ ในเมืองตาวตีาวี เทศบาลไมส่ามารถท่ีจะจดัตัง้สหพนัธ์หรือสภาได้ ในกรณีนี ้

ความก้าวหน้าของโครงการจะมุง่ความสนใจไปท่ีความสอดคล้องของนโยบายในการดาํเนินการจดัการประมง  
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ขอบเขตของการขยายจากการประมงไปสู่บริบทระบบนิเวศที่กว้างขึน้ เป็นขอบเขตที่“ถกูต้อง”หรือไม่? 

บางทีอาจจะไมม่ีขอบเขตท่ี “ถกูต้อง” ในการขยายจากการประมงไปสูบ่ริบทระบบนิเวศท่ีกว้างขึน้ อยา่งไรก็ตามประเดน็

เร่ืองขอบเขตเป็นสิง่ท่ีจะต้องพิจารณาอยา่งระมดัระวงั เพราะวา่การตดัสนิใจท่ีผิดพลาดเก่ียวกบัขอบเขตสามารถนําไปสู่

ผลเสยีทางสงัคม เศรษฐกิจ และระบบนิเวศสาํหรับการประมงได้ โดยพืน้ฐานเคร่ืองมอืประมงหลกัทกุชนิดท่ีใช้จบัชนิดพนัธุ์

หลกั จะต้องถกูรวมอยูใ่นการจดัการด้วย ได้แก่ การประมงด้วยเคร่ืองมอืและเรือขนาดเลก็ และอตุสาหกรรมการประมง

ด้วยเคร่ืองมือและเรือขนาดใหญ่ ในความเป็นจริง ขอบเขตของ EAFM สามารถท่ีจะประนีประนอมได้ หลายๆนิยามของ 

EAFM กลา่วไว้วา่ “ทกุขอบเขตเชิงระบบนิเวศมคีวามหมาย” เช่น ขอบเขตของระบบนิเวศสาํหรับชนิดพนัธ์ุท่ีอยูป่ระจําท่ี 

เชน่หอยแครง หรือ ปลงิทะเล แตกตา่งอยา่งมากกบัขอบเขตของชนิดพนัธ์ุท่ีมกีารอพยพไกล เชน่ ปลาทนูา่  มีกิจกรรมและ

ผลกระทบภายนอกซึ่งมีผลตอ่สิง่ท่ีอยูภ่ายใต้การจดัการตามแนวทาง EAFM สิ่งเหลา่นีไ้มค่วรถกูละเลย แตค่วรนํามา

พิจารณาและรับมอืในทางใดทางหนึง่ ซึง่มกัจะทําได้โดยการปรับระดบัการอภิบาล และการเพ่ิมความร่วมมือและการ

ประสานงาน  

สิง่สาํคญัท่ีควรจําคือ การขบัเคลือ่น  EAFM เป็นลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป ดงันัน้แทนท่ีจะกงัวลเก่ียวกบัการกําหนดขอบเขต

ท่ีถกูต้องหรือไม ่ทางท่ีดีคือควรพิจารณาระบบนิเวศนัน้วา่ เหมาะสมกบัการประมงท่ีมอียูห่รือไม ่ทัง้ในแงข่องประชากรสตัว์

นํา้ (ผลการจบัสตัว์นํา้เป้าหมาย และผลจบัสตัว์นํา้พลอยจบัได้) และในมมุทางด้านเศรษฐกิจและวฒันธรรมของชมุชน

ประมงท่ีพึ่งพาอาศยัการประมงนัน้ 

เพ่ือให้มโีอกาสสงูสดุในความสาํเร็จตามแผน EAFM ควรมกีารพฒันาในระดบัท่ีสามารถปฏิบตัไิด้จริง อยูบ่นพืน้ฐานของ

ขนาดและขอบเขตท่ีทําได้ โดยคาํนงึถงึขอบเขตอํานาจตามกฎหมายทีม่ีอยู ่ซึง่หมายความวา่ประชากรสตัว์นํา้หรือการ

ประมงท่ีพจิารณา ควรท่ีจะอยูภ่ายใต้ขอบเขตอํานาจทางกฎหมาย (เช่น รัฐ หรือเขตอํานาจทางการปกครอง หรือจงัหวดั) 

ท่ีเหมาะสม การคาบเก่ียวระหวา่งขอบเขตอํานาจตามกฎหมายอาจจะเป็นอปุสรรค แต ่EAFM มขีอบขา่ยการทํางานท่ี

สามารถทําให้เกิดความร่วมมือและความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัได้ 

 (ดู หนว่ยการเรียนรู้ 8 เร่ิมต้น A ภารกิจ v และ หนว่ยการเรียนรู้ 16 การตรวจสอบข้อเท็จจริง II)

กจิกรรม: ในหลายๆ ประเทศ การจดัการประมง ได้ถา่ยโอนไปยงัระดบัอําเภอ/เทศบาล ภายในกลุม่ของคณุ ให้ตอบ

คาํถามวา่: “การจดัการประมงระดบัอําเภอ/จงัหวดั เป็นขอบเขตการจดัการประมงท่ีถกูต้องหรือไม?่” 

. 

 

3.3 การเพิ่มการมีส่วนร่วม: EAFM เป็นกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วม   

ในแนวทาง EAFM ทัง้ชมุชนของผู้ใช้ทรัพยากรภายในท้องถ่ินและรัฐบาล (ไมว่า่ในระดบัท้องถ่ิน จงัหวดั ประเทศ หรือ

ภมูภิาค) ร่วมรับผิดชอบและร่วมกนัในการจดัการและการกําหนดเป้าหมายอยา่งยัง่ยนืของการทําประมง EAFM คือการมี

สว่นร่วม ซึ่งหมายความวา่ ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีเป็นศนูย์กลางของกระบวนการจดัการ สาํหรับรายละเอียดเพ่ิมเตมิเก่ียวกบั

การมีสว่นร่วม ด ู

ผู้มีส่วนได้สว่นเสยี   และผู้ใช้ทรัพยากร ประกอบด้วย ประชาชน ครัวเรือน และชมุชน ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ และให้

ความสาํคญัตอ่การประมงและระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถงึผู้ใช้ทรัพยากรท่ีหลากหลายจํานวนมาก เชน่ ชาวประมง ผู้

ประกอบกิจการทอ่งเท่ียว นกัพฒันาชายฝ่ัง อตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรือ นกัอนรัุกษ์ และอ่ืนๆ  

หนว่ยการเรียนรู้ 9 เร่ิมต้น B และ ชดุเคร่ืองมือ 

 



4 หลักการของ EAFM                                                         
   

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี  4 11 

 

การที่คนจาํนวนมากเข้ามาร่วมในกระบวนการจดัการประมงจะนําไปสู่ความขดัแย้งมากขึน้หรือไม่? 

ในบางกรณี ผู้มสีว่นได้สว่นเสยี เป็นเหมอืนผู้แขง่ขนั การมคีนเหลา่นีจ้งึเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถ้ามคีวาม

ขดัแย้งเกิดขึน้อยูก่่อนแล้ว (อาจจะเป็นความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ระหวา่งผู้ใช้ทรัพยากรด้วยกนั หรือระหวา่งองค์กร เชน่ 

หนว่ยงานด้านสิง่แวดล้อม กบักรมประมง) 

ในระยะยาว การมวีิสยัทศัน์ของผู้ใช้ทรัพยากรที่หลากหลาย แสดงให้เห็นและทําให้เกิดการมีสว่นร่วมในกระบวนการวาง

แผนการจดัการ ท่ีกอ่ให้เกิดความเข้าใจปัญหา และสามารถชว่ยให้เกิดการยอมรับความแตกตา่ง (มากกวา่ทางเลอืกที่

กลายเป็นการยดึมัน่ในความคิดของตนเอง) จริงๆ แล้ว EAFM ประกอบด้วยวิธีการตดัสนิใจทีส่ามารถยดึและจดัการกบั

ความขดัแย้ง และมีเคร่ืองมือหลายอยา่งให้ดาํเนินการดงักลา่วได้ (ด ู หน่วยการเรียนรู้ 12 การตรวจสอบข้อเท็จจริง I 

และ People Toolkit

การระบผุู้มีสว่นได้สว่นเสยีมใีน 

) 

หนว่ยการเรียนรู้  8 เร่ิมต้น A การกําหนดให้มขีัน้ตอนในกระบวนการวางแผน EAFM และ

กําหนดกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกั ทําให้สามารถแสดงความเห็นท่ีแตกตา่งกนัของกลุม่นีไ้ด้ ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีเป็น

ตวัแทนอยูใ่นกลุม่หลกั สามารถสือ่สารความต้องการของกลุม่ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีท่ีตนเป็นตวัแทนในแผน EAFM ได้ ความ

ต้องการเหลา่นีจ้ะเป็นตวักําหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของแผน EAFM และทําให้ไมม่ีข้อสงสยัเก่ียวกบัการสร้าง

สมดลุระหวา่งวตัถปุระสงค์ทางสงัคม เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ (ด ู หนว่ยการเรียนรู้  3 การจดัการประมงและแนวทาง

ระบบนิเวศ

กลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีมีศกัยภาพ ประกอบด้วย: ชาวประมงและสมาคมประมง รัฐบาล (สว่นท้องถ่ิน – สว่นกลาง) สว่น

ท่ีเก่ียวข้องกบัการประมง (เช่น เจ้าของเรือ ผู้ให้ยมืเงิน) การปฏิบตัิตามและการบงัคบัใช้กฎหมาย ผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากร

อ่ืนๆ (เช่น การทอ่งเที่ยว ทา่เรือ) และหนว่ยงานภายนอก (เช่น องค์กรพฒันาเอกชน นกัวจิยั) (ภาพท่ี 4.3) 

) 

แนวทางการจดัการร่วม คอืแนวทางท่ีสง่เสริมการมสีว่นร่วม การจดัการร่วมคือการร่วมมอืกนัในลกัษณะของการเป็น

หุ้นสว่นระหวา่งผู้มสีว่นได้สว่นเสยีและรัฐบาล ในการร่วมกนัรับผิดชอบและบริหารจดัการการประมง การมสีว่นร่วม

สามารถเกิดขึน้ได้ในหลายระดบั รายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกบัการจดัการร่วมดไูด้จาก หนว่ยการเรียนรู้  9 เร่ิมต้น B และ 

หนว่ยการเรียนรู้  16 การตรวจสอบข้อเท็จจริง II 
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3.4 วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย  

ความสาํเร็จของ EAFM ภายใต้พืน้ท่ีการจดัการทางภมูิศาสตร์หนึง่ๆ ขึน้อยูก่บัการก้าวเข้าสูส่มดลุระหวา่งการอนรัุกษ์และ

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอยา่งยัง่ยนื ภายใต้ข้อจํากดัของการทําหน้าท่ีของระบบนิเวศ (ดตูวัอยา่ง อา่วมานนา) 

และระหวา่งวตัถปุระสงค์ทางระบบนิเวศ ทางเศรษฐกิจ และทางสงัคม EAFM ต้องการความมุง่มั่นในการก้าวข้ามความ

ยุง่ยาก (ทัง้ในกรอบแนวคดิและในทางปฏิบตั)ิ เพ่ือสร้างทางเลอืกซึง่มาจากการแลกเปลีย่นผลประโยชน์และการ

ประนีประนอมระหวา่งภาคสว่นตา่งๆ ในสงัคม ซึง่จําเป็นต้องได้รับการสนบัสนนุทางการเมอืงในระยะยาว (ได้รับการ

สนบัสนนุทรัพยากรท่ีเพียงพอ) และต้องได้รับการสนบัสนนุในระยะสัน้จากทางภาคเศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่

จากผู้มีส่วนได้สว่นเสยีในท้องถ่ิน อยา่งไรก็ตามได้กลา่วแล้ววา่ ถ้าดาํเนินการสาํเร็จประโยชน์ท่ีได้รับจะเป็นสิง่ท่ีนา่ยินดี

มาก  

3.5 การประสานงานและความร่วมมือขององค์กร  

การจดัการตามแนวทาง EAFM ต้องมั่นใจวา่มีความสอดคล้องกนัระหวา่งระดบัของการอภิบาล และระดบัของการจดัการ 

และความเช่ือมโยงระหวา่งระดบัการจดัการซึง่แตกตา่งกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระดบัการอภิบาลท่ีเร่ิมตัง้แตก่ารอภิบาลโดย

ชมุชนเดี่ยวๆ ไปสูก่ารอภิบาลระดบัอําเภอ จงัหวดั และประเทศ  

การกําหนดระดบัของการอภิบาล (ตวัอยา่งเช่น การพิจารณาระดบัทางการเมอืงการปกครอง) ยดึโยงอยา่งใกล้ชิดกบัความ

ร่วมมือและการประสานงานของหนว่ยงานตา่งๆ (ด ูหนว่ยการเรียนรู้  8 เร่ิมต้น A ภารกิจ v และ หนว่ยการเรียนรู้  16 การ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงII) เพ่ือท่ีจะสามารถดาํเนินการในเขตท่ีนอกเหนือจากเขตท่ีหนว่ยจดัการประมงเคยสามารถดาํเนินการ

ได้ (ซึง่ก็คอืการจดัการประมงในหลายพืน้ท่ี) และมุง่สูส่ิง่ท่ี EAFM ทํา (จดัการ กิจกรรมการประมงและท่ีไมใ่ช่กิจกรรมการ

การปฏิบัติในกระบวนการที่มีส่วนร่วม  

ตัวอย่างที่ 1. ระหว่างการพฒันาแผนการจดัการประมง  

โครงการพฒันาความเป็นอยู่ของชาวประมงที่สนบัสนุนโดย เอฟ เอ โอ/ประเทศสเปน (Spain/FAO Regional 

Fisheries Livelihoods Program, RFLP) ได้วางแผนการจดัการประมงปลาซาร์ดนีในทะเลซลู-ูเซเลเบซ ซึง่มีการอพยพ

ย้ายถ่ินทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัข้ามชาติ (ฟิลปิปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) 

การมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีช่วยในการระบคุวามต้องการ คณุลกัษณะ และปัญหาทีเ่กี่ยวข้องกบัการประมง; 

ตวัอย่างเช่น ความขดัแย้งระหว่างชาวประมงขนาดเล็กกบัชาวประมงอวนลากพาณิชย์ และการขาดความเห็นพ้อง

ต้องกนัระหวา่งชมุชน และหนว่ยงานยอ่ยของรัฐบาลเก่ียวกบัความรับผิดชอบในการบงัคบัใช้กฎหมาย การบรูณาการ 

ความร่วมมือ และกระบวนการจดัการแบบมีส่วนร่วมจึงถกูนํามาใช้ ซึ่งสง่ผลให้การลงมือจัดการนัน้ครอบคลมุหน่วย

จดัการประมงต่างๆ ตวัอย่างเช่น ในฟิลิปปินส์ ระเบียบการบริหารจดัการประมงได้รับการรับรองในปี 2011 สาํหรับ

ฤดูกาลปิดทําการประมงปลาซาร์ดีนส์ในบริเวณทีกํ่าหนดทางตะวันออกของทะเลซูลู ซึง่ห้ามการทําประมงด้วย

เคร่ืองมืออวนล้อมจบั และอวนถงุ ระหวา่ง เดือนพฤศจิกายน/ธนัวาคม ถึง กมุภาพนัธ์/มีนาคม ของทกุปี เป็นเวลา 3 ปี 

(วนัเร่ิมต้นและวนัสดุท้ายของการปิดการทําการประมงจะมกีารทบทวนโดยคณะกรรมการผู้มสีว่นได้สว่นเสยี ก่อนทีจ่ะ

มีการประกาศให้มีผลผกูพนัทางกฎหมาย) ระเบียบได้กําหนดเง่ือนไขการลงโทษสาํหรับการฝ่าฝืน 
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ประมงท่ีแตกตา่งกนั และภาคสว่นท่ีสง่ผลกระทบตอ่การประมงและระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้อง ในท่ีใดท่ีหนึ่ง) ภาคสว่นท่ีไม่

เก่ียวข้องกบัการประมงจําเป็นต้องเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการจดัการด้วย  

EAFM ต้องการความร่วมมอืและการประสานงานระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ เพราะวา่ปฏิสมัพนัธ์ของการประมงกบัภาคสว่นอ่ืนๆ

มมีากขึน้อยา่งชดัเจน (ภาพท่ี 4.3). แตก่อ่นท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานอ่ืน สิ่งสาํคญัอนัดบัแรกคอืต้องแนใ่จวา่ความ

ร่วมมอืภายในหนว่ยงานอยูใ่นระดบัท่ีด ีตวัอยา่งเชน่ วทิยาศาสตร์การประมงและกิจกรรมการวจิยัสนบัสนนุความต้องการ

ข้อมลูเพ่ือการจดัการประมงหรือไม?่ ขัน้ตอ่ไปคอื การสร้างความมัน่ใจด้านประสทิธิภาพความร่วมมอืและการประสานงาน

ระหวา่งหนว่ยงานเก่ียวข้องโดยตรง หรือบางครัง้เป็นหนว่ยงานท่ีมอีํานาจในการดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการประมง 

ตวัอยา่งเชน่ กิจกรรมการตดิตามและวจิยัภายในหนว่ยงานการศกึษา ได้สะท้อนความต้องการของการจดัการประมงหรือไม่? 

หรือ หนว่ยงานประมงมกีารประสานงานกบักองทพัเรือและหนว่ยรักษาชายฝ่ังในการควบคมุและบงัคบัใช้กฎหมายหรือไม?่  

ภาพที่ 4.3: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีศักยภาพ และความเชื่อมโยงในการร่วมมือและประสานงาน  

 

 
 

เมือ่มกีารประสานงานท่ีดขีึน้ภายในหนว่ยงานด้านประมงและภาคสว่นที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมการประมงโดยตรง การ

ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องน้อย และรวมถงึการทํางานกบัหนว่ยงานท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัภาคประมงดขี ึน้ด้วย 

ตวัอยา่งเช่น หนว่ยงานด้านการเกษตร การทอ่งเท่ียว การพฒันาท่ีอยูอ่าศยั กิจการของสตรี ทรัพยากรประมงและ

ทรัพยากรทางทะเล สิง่แวดล้อมและสขุาภิบาลนํา้ดืม่ในชนบท ด้วยความร่วมมือท่ีด ีหนว่ยงานท่ีตา่งกนัมีจะสว่นร่วมและ

ทํางานร่วมกนัอยา่งแขง็ขนัในการจดัการประมง และร่วมกนัรับผิดชอบต้นทนุ ผลประโยชน์ ความสาํเร็จ และความล้มเหลว 

ความร่วมมอืเป็นสิง่ท่ีจําเป็นในการดาํเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัการออกกฎเกณฑ์ การจดัการความขดัแย้ง การกระจาย

อํานาจ การเรียนรู้ทางสงัคม การเจรจาและการสือ่สาร และการพฒันาของทกุภาคสว่น 

ตวัอยา่งของกิจกรรม หรือกลไกความร่วมมือและการประสานงาน: 

• การพดูคยุกบัหนว่ยงานอ่ืนๆ; 

• แลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสาร; 

• สนบัสนนุการลงมือปฏิบตัิของท้องถ่ิน/จงัหวดั; 

• แผนการทํางาน งบประมาณ (ระหวา่งภาคสว่น/หนว่ยงาน) และเป้าหมายท่ีสอดคล้องและสง่เสริมกนั; 

• เช่ือมโยงกบัความร่วมมืออ่ืนๆ เชน่ การจดัการชายฝ่ังแบบบรูณาการ ICM; และ 
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• การพฒันาความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงาน 

ในการพฒันาความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงาน การจดัทําบนัทกึความเข้าใจ และความตกลงทีผ่กูพนักนัในลกัษณะอ่ืนๆ

สามารถชว่ยในการสร้างความร่วมมอืระหวา่งหนว่ยงานได้  
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เขตสงวนชีวมณฑลอ่าวมานนา (Gulf of Mannar) ในประเทศอนิเดยี 

ตวัอย่างนีแ้สดงให้เหน็ว่าเม่ือขาดการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จะมีปัญหาอะไร

เกดิขึน้ 

กรณีนีจ้ะเป็นตวัอยา่งท่ีดขีองการขาดการประสานงานระหวา่งหนว่ยงาน ซึง่อาจกอ่ให้เกิดปัญหาขึน้ได้ อ่าวมานนา

ทอดยาวไปทางปลายแหลมตอนใต้ของแผน่ดินใหญ่อินเดีย ชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงใต้ของรัฐทมฬินาด ู และชายฝ่ัง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศศรีลงักา เมือ่มกีารออกคาํสัง่รัฐบาลในปี 1998 ประกาศศนูย์พืน้ท่ีคุ้มครองครอบคลมุ

พืน้ท่ีทีเ่ป็นเกาะปะการังจํานวน 21 เกาะ ซึง่เดมิเป็นเขตอทุยานแหง่ชาติ และกําหนดให้พืน้ท่ี 10 กิโลเมตรรอบพืน้ท่ี

คุ้มครองเป็นพืน้ท่ีกนัชน รวมไปถงึ แผน่ดนิท่ีเป็นสว่นหนึง่ของปากแมนํ่า้ ชายหาด และป่าท่ีอยูใ่กล้ฝ่ัง จดุมุง่หมาย

เบือ้งต้นของเขตสงวนคอืการปกป้องชนิดพนัธุ์ทางทะเล และการจดัการพืน้ท่ีอนรัุกษ์ ซึง่เป็นความรับผิดชอบของกรม

ป่าไม้ พืน้ท่ีทีป่ระกาศครอบคลมุจํานวนหลายร้อยเมอืงและหมูบ้่าน และชาวประมงจํานวนมากทัง้ชาวประมงพืน้บ้าน

และพาณิชย์ท่ีอาศยัการทําประมงในแหลง่ประมงใกล้ฝ่ัง 

จดุประสงค์หลกัของเขตสงวนคอืต้องการอนรัุกษ์ในระยะยาว และสร้างความยัง่ยนืในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ังโดยการจดัการกบัประเดน็ตอ่ไปนี:้ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ;การควบคมุการทําการ

ประมงท่ีเกินกําลงัการผลติ และการทําการประมงท่ีทาํลายล้าง; การพฒันาทางเลอืกในการประกอบชีพ (เช่น การ

เพาะเลีย้งสตัว์นํา้ในทะเล และการทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศ) ; การพฒันาชนบทและการบรรเทาความยากจน; การจดัการ

ทางนํา้ ชายฝ่ังและการใช้ท่ีดิน; การป้องกนัมลพิษสิง่แวดล้อมทางทะเลจากขยะมลูฝอยและนํา้ทิง้ การประเมนิ

โครงการเขตสงวนระบวุา่มกีารประสานงานระหวา่งภาคสว่นหรือระหวา่งกรมในกระบวนการพฒันาแผนการจดัการ

พืน้ท่ีสงวนชีวมณฑลเพียงเลก็น้อย หนว่ยงานสาํคญัเก่ียวกบัประเดน็ประมงทางทะเลและชายฝ่ัง เชน่ กรมประมง 

องค์การจดัการชายฝ่ังและคณะกรรมการควบคมุมลพิษไมไ่ด้รับการปรึกษาหารือ และไมค่ิดวา่หนว่ยงานตนจะเป็น

สว่นหนึง่ของโครงการเขตสงวนหรือแผนการจดัการ และน่ีจงึนําไปสูรู่ปแบบการจดัการ และการจดัการความขดัแย้งท่ี

ด้อยประสทิธิภาพ 

ตวัอยา่งเช่น ในกฎหมายอทุยานแหง่ชาติและสตัว์ป่า กรมป่าไม้มหีน้าท่ีในการป้องกนัแหลง่อาศยัและชนิดพนัธ์ุทาง

ทะเล และสง่เสริมทางเลอืกในการประกอบอาชีพ แตใ่นขณะเดยีวกนั กรมประมงมุง่ท่ีจะพฒันาการประมงอยา่งสงูสดุ

โดยการอดุหนนุและการให้สวสัดกิารกบัชาวประมง ในบางกรณี ความขดัแย้งเกิดขึน้จากการพฒันากฎระเบียบการ

จดัการท่ีเป็นการเฉพาะของหมูบ้่าน เชน่ การห้ามจบัชนิดพนัธ์ุคุ้มครอง (รวมทัง้การทําลาย ปะการัง) การตดัไม้ชาย

เลน และการจบัเตา่ แตก่ารคิดริเร่ิมระดบัชมุชนเหลา่นีถ้กูจํากดัด้วยความจริงทีว่า่ พวกเขาไม่ได้รับการยอมรับอยา่ง

เป็นทางการจากรัฐบาล และภมูปัิญญาท้องถ่ินไมไ่ด้ถกูนําไปใช้ในการพฒันากฎระเบียบ มนัจงึเป็นเร่ืองจําเป็นท่ี

จะต้องมแีผนงานแบบบรูณาการ และการร่วมกนัระหวา่งภาคสว่นตา่งๆท่ีมปีฏิสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมทางทะเล เพราะ

กิจกรรมของภาคสว่นหนึง่ สามารถจะสง่ผลกระทบตอ่เป้าหมายและกิจกรรมของอีกภาคสว่นหนึง่ ความร่วมมือและ

การประสานงานระหวา่งภาคสว่นตา่งๆจงึเป็นสิง่ท่ีจะมปีระสทิธิภาพในระยะยาว และนําไปสูค่วามยัง่ยนืได้ 
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3.6 การจัดการแบบปรับตัว 

การจดัการแบบปรับตวัมกีรอบการทํางานสาํหรับการจดัการความเปลีย่นแปลงเมือ่เวลาผา่นไป (ดปูระเดน็การกําหนด

ขอบเขตเชิงระยะเวลาด้านบน) โดยเรียนรู้จากการปฏิบตั ิการจดัการแบบปรับตวั ประกอบด้วย การจดัการ และการเรียนรู้

จากสิง่ท่ีได้ทําไปแล้ว โดยการประเมนิผลลพัธ์ของการปฏิบตักิารจดัการ การจดัการแบบปรับตวัเช่ือมโยงกบัแนวทางการ

ป้องกนัไว้กอ่น (ด ู ข้อ 3.7) (ภาพท่ี 4.4) คอืไมต้่องรอจนกระทัง่ได้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์ทกุด้านกอ่นท่ีจะลงมือปฏิบตัิ การลงมอื

จดัการสามารถทําได้โดยมีการตดิตามและการประเมนิผล และสามารถดดัแปลงการจดัการได้ตามสิง่ที่ได้เรียนรู้จากการลง

มือปฏิบตัิจริง 

ภาพท่ี 4.4. การจดัการแบบปรับตวั มุง่ท่ีจะลดความไมแ่นน่อนท่ีเกิดขึน้ตามระยะเวลา โดยการประเมนิประสทิธิภาพของ

สิง่ท่ีได้ทําไปแล้ว เพ่ือท่ีจะปรับการบริหารจดัการโดยคงไว้ซึ่งการจดัการท่ีใช้ได้อยา่งมปีระสทิธิภาพไว้ และยกเลกิหรือ

ปรับปรุงการจดัการที่ไมส่ามารถใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

3.7 แนวทางป้องกนัไว้ก่อน 

แนวทางการป้องกนัไว้กอ่นเป็นหลกัสาํคญัของ EAFM แนวทางนีไ้ด้ถกูกําหนดขึน้โดย UNCED ในปี 1992 วา่:  

“… เมื่อมีภยัคกุคามท่ีร้ายแรงหรือมีความเสยีหายที่ไมส่ามารถกลบัคืนดงัเดิมได้ การขาดความสมบรูณ์ของข้อมลูเชิง

วิทยาศาสตร์ ไมค่วรใช้เป็นเหตผุลในการชะลอการใช้มาตรการท่ีมปีระสทิธิภาพในการป้องกนัการเสื่อมโทรมของ

สิง่แวดล้อมออกไป”  

การประชมุองค์การสหประชาชาตเิร่ืองประชากรสตัว์นํา้ท่ีคร่อมเขตแดนและประชากรสตัว์นํา้ท่ีอพยพไกล The United 

Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UN 1995) ได้วางหลกัการของ

การจดัการประมง โดยให้การจํากดัความ ดงันี:้ 

“รัฐจะต้องระมดัระวงัมากยิง่ขึน้เมื่อมีข้อมลูท่ีไมแ่นน่อน ขาดความนา่เช่ือถือ หรือไมเ่พียงพอ การขาดความสมบรูณ์ของ

ข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ท่ีไมค่วรถกูใช้เป็นเหตผุลในการชะลอหรือล้มเลกิการใช้มาตรการในการอนรัุกษ์และการจดัการ 

(UN, 1995) 
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ดงันัน้ แนวทางการป้องกนัไว้ก่อน มีสองแง่คือ: 

1. การขาดข้อมลูหรือมข้ีอมลูไมส่มบรูณ์ไมค่วรถกูใช้เป็นข้ออ้างในการไมด่าํเนินการ 

การมีข้อมลูไมเ่พียงพอมกัจะถกูใช้เป็นข้ออ้างเพ่ือการชะลอการดําเนินการ แทนท่ีจะจดัการกบัปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีเกิดขึน้

อยา่งชดัเจน มกัจะมกีารเรียกร้องวา่ “ต้องมีการวิจยัเพ่ิม” และสง่ประเดน็ปัญหานัน้กลบัไปยงัชมุชนนกัวิทยาศาสตร์ 

มากกวา่ที่จะเร่ิมแก้ปัญหาโดยใช้แนวทางการปรับตวั แตส่ิง่ท่ีมกัจะเกิดขึน้ทัว่ไปคอื ข้อมลูทางวทิยาศาสตร์ท่ีมอียู ่ไมเ่พียง

พอท่ีจะจดัการด้วยแนวทาง EAFM ในระบบนิเวศ ใด ๆ ดงันัน้ระบบนิเวศจงึถกูปลอ่ยทิง้ไว้ โดยไมม่กีารจดัการใดๆ 

อยา่งไรก็ตาม EAFM ไมใ่ชเ่ร่ืองของการจดัการทัง้ระบบนิเวศ แตเ่ป็นเร่ืองของการจดัการแบบบรูณาการ อยา่งน้อยท่ีสดุคือ

การจดัการผลกระทบท่ีเกิดจากมนษุย์โดยตรง คือ การประมง (และกิจกรรมอ่ืนๆ ของมนษุย์) ดงันัน้ความจริงแล้ว ข้อมลูมี

เพียงพอสาํหรับการเร่ิมลงมือดําเนินการเสมอ  

2. เมื่อมคีวามไมแ่นน่อน การดาํเนินการจดัการจะต้องมีความเสีย่งน้อยที่สดุ หากมีความไมส่มบรูณ์ของข้อมลู และ

มีระดบัของความไมแ่นน่อนสงู การจดัการเพื่อขจดัความเสีย่งต้องมีมากขึน้ และถ้าใช้การจดัการแบบปรับตวัได้ สิง่ท่ีควร

เรียนรู้คือ สถานการณ์อาจจะเลวร้ายกวา่ทีค่ิดไว้แตเ่ดิม การใช้การจดัการเพื่อขจดัความเสีย่งจะทําให้มีโอกาสในการแก้ไข

ได้ในภายหลงั 

กิจกรรม: ในกลุม่ ทบทวนภยัคกุคามและปัญหา และจดักลุม่เป็น 3 กลุม่ตามองค์ประกอบหลกัของ EAFM 

 

กิจกรรม:  ทํางานรายบคุคล ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพิจารณาโครงการท่ีตนเองเคยหรือ กําลงัดาํเนินการอยูว่า่ได้ใช้หลกัการ

ของ EAFM ในข้อใดบ้าง ตลอดจนวเิคราะห์หาข้อบกพร่องในการดาํเนินการ แนะนําหนทางในการปรับปรุง และแบง่ปัน

ความคิดเห็นกนัภายในกลุม่เลก็ๆ  
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วัตถุประสงค์ของบทเรียน : 

  เรียนรู้วา่รัฐบาลแหง่ชาติท่ีเป็นตวัอยา่งได้ขบัเคล่ือนสู ่EAFM ตามเวลาท่ีผา่นไป ได้อยา่งไร 

  ยอมรับกระบวนการการขบัเคล่ือนไปสูแ่นวทาง EAFM วา่อาจจะประกอบด้วย ความคืบหน้าของการ
ดําเนินการอยา่งง่ายๆ ในระยะเวลากวา่หลายปี 

  เข้าใจวา่ไมมี่แบบแผนหรือรูปแบบท่ีแน่นอนสําหรับ EAFM เพราะเป็นความเฉพาะของประเทศ 
บริบท และวฒันธรรม 

  กําหนดได้วา่ประเทศของคณุอยูใ่นจดุใดในแง่ของการขบัเคล่ือนไปสูแ่นวทาง EAFM  

  ระบคุวามท้าทายท่ีมีตอ่ประเทศของคณุในการขบัเคล่ือนสู ่EAFM 
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ภาพรวม 

หน่วยการเรียนรู้นีส้าธิตให้เหน็รัฐบาลของประเทศหนึง่ สหรัฐอเมริกา (USA) ท่ีได้วิวฒันาการจากการจดัการประมงทัว่ไป
ไปสูแ่นวทาง EAFM โดยผา่นความก้าวหน้าของขัน้ตอนขนาดเลก็ตลอดในช่วงหลายทศวรรษท่ีผา่นมา และอภิปรายถงึ
กฎหมาย และนโยบายการจดัการประมงวา่มีการพฒันาไปสู ่ EAFM ได้อยา่งไร และใช้เป็นกรณีศกึษาท่ีแสดงให้เหน็วา่
หลกัการ EAFM จะถกูนํามาใช้ในการจดัการประมงมากขึน้ ( เน้นด้านลา่ง)  

บทนํา  
การสนับสนุนพระราชบัญญัตปิระมง  
ในปี 1976, หลงัจากการลม่สลายของการประมงทัว่โลกและในประเทศสหรัฐอเมริกา สภาคองเกรส แหง่สหรัฐอเมริกา จงึ
ประกาศวา่โครงการแหง่ชาติเพ่ือการอนรัุกษ์และจดัการทรัพยากรประมงของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสิง่จําเป็นในการ
ป้องกนัการประมงเกินกําลงัการผลติ และสร้างประชากรท่ีถกูทําการประมงจนเกินกําลงัการผลติของธรรมชาติขึน้มาใหม่  
เพ่ือประกนัการอนรัุกษ์และความตระหนกัถงึศกัยภาพของทรัพยากรประมงของประเทศ การประกาศนีส้ง่ผลให้มีการผา่น
กฎหมายพระราชบญัญติัการอนรัุกษ์และจดัการประมงปี 1976 ท่ีมีช่ือวา่ Magnuson-Stevens Fishery Conservation 
and Management Act of 1976 อนัเป็นกฎหมายหลกัในการบริหารจดัการการประมงทะเลของประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
บริเวณตัง้แต ่ 3 ถงึ 200 ไมล์ทะเลจากชายฝ่ัง ในขณะท่ีการจดัการประมงภายใต้พระราชบญัญติั Magnuson-Stevens 
Fisheries Act 1976 เป็นการเปล่ียนแปลงและเป็นตวัแทนการเปล่ียนแปลงไปสู ่ EAFM อยา่งมีนยัสําคญั แต่ถงึกระนัน้
พระราชบญัญติัฯดงักลา่วก็ยงัคงเป็นแนวทางการจดัประมงท่ีเป็นแบบการจดัการชนิดพนัธุ์เด่ียวๆ หรือการจดัการแบบแยก
สว่น  

พระราชบญัญติัฯ ยอมรับอํานาจของรัฐชายฝ่ัง (เช่น ฮาวาย แคลฟิอร์เนีย โอเรกอน และอ่ืนๆ) ท่ีจะจดัการประมงจากเขต
ชายฝ่ังออกไป 3 ไมล์ทะเล เพ่ือความเป็นหนึง่เดียวกนัในระดบัชาติ พระราชบญัญติัได้จดัตัง้มาตรฐานแหง่ชาติ 10 
มาตรฐาน สําหรับการอนรัุกษ์และการจดัการทรัพยากรประมง แผนการจดัการประมงทัง้หมด (Fisheries Management 
Plan: FMP) การแก้ไขแผนการจดัการประมง และกฎหมายประมงตา่งๆ จะต้องสอดคล้องกบั 10 มาตรฐานแหง่ชาติ 
ดงักลา่ว ซึง่รวมถงึมาตรการจดัการและอนรัุกษ์ท่ีเฉพาะเจาะจงจํานวนมาก  

พระราชบญัญติัฯ ได้กําหนดให้มีการตัง้สภาการจดัการประมงสว่นภมิูภาคเพ่ือให้คําแนะนําหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของ
รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา (NOAA’s National Marine Fisheries Service (NMFS)) เร่ืองการจดัการประมงของชาติ 
และเพ่ือพฒันาแผนการจดัการประมงสว่นภมิูภาค สําหรับการประมงตา่งๆ ทัว่ทัง้ 8 ภมิูภาค ของประเทศ ในช่วงเวลานัน้ 
หน้าท่ีหลกัของสภาการจดัการประมงสว่นภมิูภาค คือการพฒันาแผนการจดัการประมงซึง่อนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
แหลง่อาศยั และรักษาโอกาสทางการประมง เพ่ือให้เกิดการทําการประมงท่ียัง่ยืนทัง้ระดบัการลงแรงและผลผลติ  

แตล่ะสภาการจดัการประมงสว่นภมิูภาคประกอบด้วยตวัแทนจากหน่วยงานกลางของรัฐบาล (เช่น NMFS; the USA Fish 
and Wildlife Service); หน่วยงานของรัฐชายฝ่ัง (เช่น กรมประมงของรัฐ ); ชาวประมงพาณิชย์ และชาวประมงเพ่ือการ
สนัทนาการ, และปัจเจกบคุคลอ่ืนๆท่ีมีความรู้ด้านการอนรัุกษ์และจดัการทรัพยากรประมง ตวัแทนชาวประมง องค์กร
พฒันาเอกชน (Non-Government Ogranizations: NGOs) ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากผู้วา่การรัฐของรัฐชายฝ่ัง  

ในการพฒันาแผนการจดัการประมง(FMPs), มีการหารือระหวา่งเจ้าหน้าท่ีสภา ประชาชนทัว่ไป และ/หรืออตุสาหกรรมการ
ประมง (Contractors) หน่วยงานให้คําปรึกษา สภาการประมงสว่นภมิูภาค และ NOAA ในการนีส้ภาอาจจะตัง้ทีมในการ
พฒันาแผนการจดัการประม;ได้แก่ คณะกรรมการหรือ/คณะให้คําปรึกษาด้านอตุสาหกรรมการประมง กลุม่ผู้ให้คําปรึกษา
เฉพาะกิจ และคณะกรรมการสถิติและวิทยาศาสตร์ ทีมเหลา่นีจ้ะร่วมกนัให้ข้อมลูเฉพาะสําหรับการพฒันาแผนการจดัการ
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ประมง ในลกัษณะนีส้ภาจะทําหน้าท่ีในการให้ความช่วยเหลือด้วนความร่วมมือและการประสานงานระหวา่งผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียท่ีสําคญั (ด ูหลกัการ EAFM #5 ความร่วมมือและการประสานงาน).  

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 แตล่ะสภาการจดัการประมงสว่นท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีให้คําปรึกษาของแตล่ะสภาฯ ต้องจดัให้มีการประชมุ

สาธารณะแบบเปิด ในพืน้ท่ีตามภมิูศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือท่ีให้ภาคสว่นท่ีสนใจมีโอกาสในการรับฟังการพฒันา
และการแก้ไขแผนการจดัการประมง (ด ูหลกัการ EAFM ท่ี 3: เพิ่มการมีสว่นร่วม) 

 การพฒันาแผนการจดัการประมง หรือ การแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนการจดัการประมง อาจจะใช้เวลาหลายปีใน
การทําให้สมบรูณ์ จะต้องจดัให้มีการประชมุหลายครัง้ ก่อนท่ีมาตรการในการจดัการดงักลา่วจะถกูแปลงไปเป็น
กฎหมาย (ด ูหลกัการ EAFM ท่ี 6: การจดัการแบบปรับได้) 

กรณีศกึษา 
กรณีศกึษาท่ีนําเสนอในสว่นนีเ้น้นสภาการจดัการประมงภมิูภาคแปซิฟิกตะวนัตก ซึง่มีอํานาจทางกฎหมายท่ีรวมถงึเขต
เศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝ่ัง ตอ่ไปนี:้ 

1. เครือจกัรภพของหมูเ่กาะมาเรียน่าตอนเหนือ (Commonwealth of the Northern Mariana Islands: CNMI) 
2. เกาะกวม (Territory of Guam) 
3. อเมริกนัซามวั (Territory of American Samoa) 
4. รัฐฮาวาย (State of Hawaii) 
5. เกาะภายใต้การดแูลของประเทศสหรัฐอเมริกา 7 เกกาะ ได้แก่ Seven unincorporated possessions of 

the USA, ประกอบด้วยเกาะ Howland, Baker, Jarvis และ Wake, Johnston Atoll, Palmyra Atoll และ
แนวปะการัง Kingman Reef (รู้จกักนัในช่ือ พืน้ท่ีเกาะแปซิฟิกระยะไกล) 

กรณีศกึษา 1 

การจัดการประมงลอบสเตอร์ในหมู่เกาะห่างไกลของเกาฮาวายตอนเหนือ  

หมูเ่กาะฮาวายตอนเหนือ (Northwestern Hawaiian Islands: NWHI) เป็นหมูเ่กาะหา่งไกลท่ีไร้ผู้คนอาศยั ลกัษณะเป็น
เกาะปะการังวงแหวน (Atolls) และชายฝ่ังท่ีทอดยาวระยะทางประมาณ 2,000 กม. ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ
เกาะฮาวายใหญ่ซึง่เป็นแหลง่ท่ีมีผู้คนอาศยัอยู่  ช่วงกลางทศวรรษ 1970 ทรัพยากรประมงหลายอยา่งในหมูเ่กาะฮาวาย
ใหญ่ท่ีมีผู้คนอาศยัได้ถกูทําการประมงและมีการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรประมงในระดบัท่ีสงูมาก และมีสญัญาณหลาย
อยา่งท่ีบง่ชีถ้งึการลดลงของความชกุชมุ และเกิดการประมงท่ีเกินกําลงัการผลิตของธรรมชาติ เพ่ือลดความกดดนัท่ีมีตอ่
ทรัพยากรประมงของเกาะฮาวายใหญ่ ได้มีการสํารวจเพ่ือประเมินทรัพยากรประมงเพ่ือหาทรัพยากรทางเลือกอ่ืนๆ การ
สํารวจในระยะแรกๆได้พบวา่มีความชกุชมุของ กุ้งมงักร ชนิด Spiny Lobster และ Slipper Lobster กระจายตวัทัว่ไปใน
พืน้ท่ี NWHI ในปี 1977 มีการดําเนินการโครงการสํารวจวิจยัลอบสเตอร์ และการประมงลอบสเตอร์ได้เร่ิมต้นขึน้ ในปี 
1983 สภาการจดัการประมงภมิูภาคแปซิฟิกตะวนัตกจงึได้มีแผนการจดัการประมงสตัว์นํา้เปลือกแข็ง (Crustacean) เพ่ือ
จดัการประมงลอบสเตอร์ซึง่เป็นการประมงใหม่ แผนการจดัการประมงนีไ้ด้จดัทําขึน้ภายใต้แนวทางการจดัการแบบ
ป้องกนัไว้ก่อนท่ีเป็นข้อกําหนดในพระราชบญัญติั Magnuson-Stevens Act 1976 (หลกัการ EAFM ท่ี 7: แนวทางการ
ป้องกนัไว้ก่อน) รวมถงึการกําหนดขนาดเลก็สดุ (โดยใช้ความยาวเปลือกหวั) ท่ีห้ามจบั และควบคมุพืน้ท่ีโดยห้ามจบัลอบ
สเตอร์ท่ีความลกึน้อยกวา่ 10 ฟาธอม (ประมาณ 20 ม.) ทัว่เกาะ NWHI  
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ภาพที่ 5.1: Time line of total landings and significant events for the Northwestern Hawaii islands 

 
 

จากรูป 5.1 การประมงเติบโตอย่างรวดเร็วจากปี 1983 ถงึ 1985/86 ปริมาณผลผลติท่ีมาขึน้ทา่เพิ่มจากประมาณ 68,000 

เมตริกตนั เป็น ประมาณ 1,043,262 เมตริกตนั แตภ่ายในระยะเวลา 6-7 ปี หลงัจากนัน้ผลผลติท่ีมาขึน้ทา่ทัง้หมดลดลง
อยา่งตอ่เน่ืองเหลือประมาณ 68,000 เมตริกตนัและผลการจบัลดลงถงึ 80% ในปี 1991 ในปี 1992 จงึได้มีมาตรการการ
จํากดัจํานวนเรือประมง (สงูสดุ 15 ลํา) และปริมาณการจบั แตส่ญัญาณการฟืน้ตวัมีน้อยมาก จงึได้มีการจํากดัการ
ประมงแบบทดลองและจํากดัปริมาณการจบัอย่างเข้มงวด โดยเร่ิมในปี 1995 (หลกัการ EAFM #6 การจดัการแบบปรับ
ได้) ในปี 1996 ได้จํากดัปริมาณการจบัอยูท่ี่ 13% ของประชากรกุ้งมงักรท่ีประเมินวา่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ โดย
กําหนดความเส่ียงอยูท่ี่ 10% (หลกัการ EAFM ท่ี 7 แนวทางการป้องกนัไว้ก่อน) จากการจํากดัการประมงโดยการใช้
หลกัการป้องกนัไว้ก่อน ทําให้คาดหวงัวา่ประชากรกุ้งมงักรจะสามารถฟืน้ฟคืูนกลบัมาได้ แตผ่ลกลบัก็ไมเ่ป็นอยา่งท่ี
คาดหมายการประมงยงัไมมี่การฟืน้ตวั จนในท่ีสดุต้องปิดการประมงไปในปี 1999 เน่ืองจากความไมแ่น่นอนของการ
ประเมินประชากร ถงึแม้จะมีการคาดการณ์วา่จะสามารถเปิดการทําประมงได้อีกในเม่ือมีการศกึษาทางวิทยาศาสตร์
ได้รับการปรับปรุงจนสามารถประเมินประชากรได้ แตค่วามหว่งใยวา่จะเกิดการแข่งขนักนัจบัได้นําไปสูก่ารปิดทําการ
ประมงลอบสเตอร์อยา่งถาวร และยงัได้รวมถงึการคุ้มครองสตัว์ใกล้สญูพนัธุ์คือ Hawaiian Monk Seals และการประกาศ
ให้พืน้ท่ี NWHI เป็นท่ีคุ้มครองระบบนิเวศแนวปะการังในปี 2001 และเป็นอนสุรณ์สถานทางทะเลแหง่ชาติ 
Papahānaumokuākea ในปี 2006  

การถอดบทเรียนจากการประมงลอบสเตอร์ ใน หมู่เกาะฮาวายตะวันออกเฉียงเหนือ (Northwestern Hawaiian 
Islands: NWHI)  

แบบจําลองการประเมินประชากรขึน้อยูก่บัมาตรวดัผลการจบัต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ของ 2 ชนิดพนัธุ์ ได้แก่ 

Spiny Lobster และ Slipper Lobster  

• แบบจําลองการประเมินประชากรไมไ่ด้คํานงึถงึความแปรปรวนของผลผลติในระบบนิเวศ ในขณะท่ีผลผลิต
ลดลง การจบัยงัคงเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง จนทําให้มวลชีวภาพของประชากรหลกัลดลง 
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• แบบจําลองการประเมินประชากรคิดจากประชากรสตัว์นํา้ชนิดเดียว; อยา่งไรก็ตาม, ข้อมลูใหมร่ะบวุา่ประชากร
ลอบสเตอร์เป็นกลุม่ท่ีมีโครงสร้างประชากรตามพืน้ท่ี นอกจากนี ้ ข้อมลูท่ีใช้ในการประเมินสถานะภาพประชากร
ได้มาจากการทําประมงในอา่วท่ีมีผลผลิตสงู ซึง่ทําให้ผลการประเมินผลผลิตสงูสดุท่ียัง่ยืน (MSY) ไมแ่มน่ยํา 

• ลอบสเตอร์เป็นชนิดพนัธุ์ท่ีเป็นเหย่ือของ  Hawaiian Monk Seal ท่ีมีอนัตรายจากการไกล้สญูพนัธุ์. จงึมีการ
กําหนดทางกฎหมายให้หยดุทําการประมงลอบสเตอร์ภายใต้พระราชบญัญติัสตัว์ใกล้สญูพนัธุ์ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• การพฒันาการประมงอยา่งรวดเร็ว และความผิดพลาดของการทําประมงท่ีกลายเป็นตวัอยา่งของข้อผิดพลาดท่ี
อาจจะเกิดขึน้จากแนวทางการจดัการประมงแบบเดิม ซึง่มุง่เน้นการจดัการประชากรเพ่ือเป้าหมายเป็นผลผลิต
สงูสดุท่ียัง่ยืน (MSY) เพียงอยา่งเดียวโดยไมไ่ด้คํานงึถงึโครงสร้างประชากรและสิง่แวดล้อมท่ีมีขอบเขตกว้างขึน้ 

• การจดัการพืน้ท่ีท่ีมีการทําประมง คือกระบวนการท่ีเร่ิมจากการมุง่เน้นการจดัการชนิดพนัธุ์เป้าหมาย (เช่น การ
จดัการเพ่ือ MSY โดยการจํากดัการลงแรงประมง) แนวทางการป้องกนัไว้ก่อนถกูนําไปใช้เม่ือเกิดความไม่
แน่นอนในสถานะภาพของประชากร โดยปิดการทําการประมงกุ้งมงักร ท่ีผา่นมา การจดัการในทนัที ได้ช่วย
แก้ไขปัญหาผลกระทบแหลง่อาศยัด้านอ่ืนๆ หมูเ่กาะฮาวายตะวนัออกเฉียงเหนือกลายเป็นพืน้ท่ีคุ้มครองทาง
ทะเลขนาดใหญ่ และปิดไมใ่ห้มีกิจกรรมการเก็บเก่ียวทรัพยากรประมงใดๆ จากพืน้ท่ี แตถ่งึแม้จะมีการแทรกแซง
ด้วยการจดัการเหลา่นี ้ผลการทดลองทําประมงพบวา่ประชากรไมไ่ด้มีการฟืน้ตวัขึน้มาอยา่งทนัที 

แนวทาง EAFM สร้างขึน้จากพืน้ฐานการจดัการประมงแบบทัว่ไป โดยมีการขยายขอบเขตของการจดัการให้กว้างขึน้ และ
เพิ่มการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในการจดัการ เพิ่มการใช้ข้อมลูท่ีกว้างขึน้ รวมทัง้นําหลกัการป้องกนัไว้ก่อนมาใช้ 
การจดัการประมงจะไมไ่ด้อยูบ่นฐานของ MSY เพียงอยา่งเดียว 

การแก้ไขพระราชบัญญัตกิารประมงอย่างย่ังยืน ปี 1996 (พระราชบัญญัต ิMagnuson-Stevens) 

ในปี 1996 พระราชบญัญติั Magnuson-Stevens ได้รับการแก้ไขอยา่งมีนยัสําคญัโดยการผา่นพระราชบญัญติัการประมง
ยัง่ยืนปี 1996 (SFA) ในปี 1976 โดยมีการเปล่ียนแปลงหลกัๆ ในจดุมุง่หมายของกฎหมาย 2 ประเดน็:  

1. การสง่เสริมโครงการ จบั-และ-ปลอ่ย ในหลกัการอนรัุกษ์และจดัการ 
2. การปกป้องแหลง่อาศยัของสตัว์นํา้ท่ีสําคญั (Eessential Fish Habitats: EFH) โดย EFH ได้ถกูกําหนดวา่เป็น

แหลง่นํา้และพืน้ผิวใดท่ีจําเป็นสําหรับสตัว์นํา้ในการวางไข่ ผสมพนัธุ์ หากิน หรือเพ่ือการเติบโตไปเป็นตวัเตม็วยั  

รวมถงึความจําเป็นในการปกป้องแหลง่อาศยัท่ีสําคญัของสตัว์นํา้ในทกุน่านนํา้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้การ
สนบัสนนุทางกฎหมาย และ นโยบาย ท่ีจําเป็นในการ ดําเนินการ EAFM ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 

กรณีศกึษาที่ 2 

การพัฒนาแผนการจัดการประมงในระบบนิเวศแนวปะการังของภูมภิาคมหาสมุทรแปซฟิิกตะวันตก  

การพัฒนาแผนการจัดการประมงในระบบนิเวศแนวปะการัง 

เพ่ือตอบสนองพระราชบญัญติัการประมงยัง่ยืนปี 1996 สภาการจดัการประมงสว่นภมิูภาคได้พฒันาแผนการจดัการ
ประมงในระบบนิเวศแนวปะการัง ในปี 2004 และแผนดงักลา่วรับเอาไปใช้โดย NOAA โดยมีการดําเนินการเชิงรุกมากขึน้
ในการจดัการการเก็บเก่ียวทรัพยากรแนวปะการังอยา่งมีประสทิธิภาพ ถ้าการประมงได้ถกูขยายออกไปในพืน้ท่ีเกินสาม
ไมล์จากชายฝ่ัง (ภาพที่ 5.2) 
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เป้าหมายของแผนการจัดการประมงในระบบนิเวศแนวปะการัง 

เป้าหมายโดยรวมของแผนการจดัการประมงในระบบนิเวศแนวปะการัง คือ การวางระบบการจดัการสําหรับทัง้ภมิูภาค
แปซิฟิกตะวนัตก ซึง่จะรักษาการประมงให้ยัง่ยืน และขณะเดียวกนัก็ป้องกนัผลกระทบด้านลบตอ่ประชากรสตัว์นํา้ แหลง่
อาศยั ชนิดพนัธุ์สตัว์นํา้หรือระบบนิเวศท่ีถกูคุ้มครอง ดงันัน้เป้าหมายของแผนการจดัการประมงท่ีมีพืน้ฐานจากระบบนิเวศ
ซึง่มีเป็นครัง้แรกนีคื้อการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัไปสู ่EAFM (หลกัการ EAFM ท่ี 4: หลายวตัถปุระสงค์) 

ภาพที่ 5.2: ระบบนิเวศแนวปะการังในภูมภิาคแปซฟิิกตะวันตก 

 
 
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการประมงในระบบนิเวศแนวปะการัง 

1. ดแูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่ีหลากหลายให้เป็นไปอยา่งยัง่ยืน คํานงึถงึลกัษณะสําคญัทางวฒันธรรม โดยการ
ใช้แนวทางการป้องกนัไว้ก่อน และการจดัการทรัพยากรบนพืน้ฐานของระบบนิเวศ 

2. เพ่ือให้มีระบบการจดัการท่ีตอบสนองและยืดหยุ่นสําหรับทรัพยากรปะการรัง และเป็นระบบท่ีสามารถปรับได้
อยา่งรวดเร็วเพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของความชกุชมุ ข้อมลูวิทยาศาสตร์ใหม ่และการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการทําประมง ของผู้ใช้ทรัพยากร หรือการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ี (หลกั EAFM ท่ี 6 :การจดัการแบบ
ปรับเปล่ียนได้) 

3. เพ่ือสร้างการเก็บข้อมลูทรัพยากรแบบบรูณาการ ให้มีโครงการติดตามและวิจยัในการเก็บข้อมลูการประมง และ
ข้อมลูระบบนิเวศอ่ืนๆ รวมทัง้ข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ท่ีจําเป็นท่ีใช้ในการตดัสนิใจในการจดัการระบบนิเวศแนว
ปะการังในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ EEZ. 

4. เพ่ือลดผลกระทบด้านลบจากการกระทําของมนษุย์ตอ่ทรัพยากรแนวปะการัง โดยการจดัตัง้พืน้ท่ีคุ้มครองทาง
ทะเล ปรับปรุงพืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเลท่ีมีอยู่ การจดัการแรงกดดนัจากการประมง การควบคมุการใช้ประโยชน์ท่ี
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สิน้เปลือง ลดสิง่กระตุ้นอ่ืนท่ีเกิดจากมนษุย์อนัจะทําให้เกิดความตงึเครียดและสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่แนว
ปะการัง และช่วยให้มีการฟืน้ตวัของระบบนิเวศแนวปะการังอยา่งสมดลุตามธรรมชาติ จดุประสงค์นีไ้ด้รวมถงึ
การอนรัุกษ์และป้องกนัแหลง่อาศยัของสตัว์นํา้ท่ีสําคญั (หลกัการ EAFM ท่ี 4: หลายวตัถปุระสงค์) 

5. เพ่ือยกระดบัความตระหนกัรู้ และความเข้าใจของระบบนิเวศแนวปะการัความอ่อนไหวตอ่การถกูทําลาย  และ
ศกัยภาพของทรัพยากร เพ่ือท่ีจะลดผลกระทบด้านลบจากการกระทําของมนษุย์ และดแูลสนบัสนนุการจดัการ 
(หลกัการ EAFM ท่ี 3: เพิ่มการมีสว่นร่วม) 

6. เพ่ือร่วมมือกบัหน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ ท่ีมีความหว่งใยตอ่การอนรัุกษ์แนวปะการัง เพ่ือท่ีจะร่วมกนัตดัสนิใจ รับ
และแบง่ปันข้อมลูรวมทัง้ทรัพยากรท่ีจําเป็นตา่งๆ ท่ีใช้ในการติดตามระบบนิเวศท่ีมีขนาดใหญ่และซบัซ้อนได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ (หลกัการ EAFM ท่ี 5: การร่วมมือและการประสานงาน) 

7. เพ่ือกระตุ้นและสง่เสริมให้มีการปรับปรุงการตรวจตราและบงัคบัใช้กฎหมาย และสนบัสนนุมาตรการจดัการของ
แผน (หลกัการ EAFM ท่ี 1:  หลกัธรรมาภิบาล) 

8. เพ่ือให้มีการมีสว่นร่วมอยา่งยัง่ยืนโดยชมุชนประมงท่ีทําประมงในแนวปะการัง และเพ่ือขยายการปฏิบติัท่ีลด
ผลกระทบเชิงลบตอ่ชมุชนดงักลา่ว (หลกัการ EAFM ท่ี 3: เพิ่มการมีสว่นร่วม) 

ชนิดพนัธุ์ได้รับการจดัการโดยแผนการจดัการประมงในระบบนิเวศแนวปะการัง  (Coral Reef Ecosystem FMP) 
ชนิดพนัธุ์ทกุชนิดท่ีเก่ียวข้องกบัระบบนิเวศแนวปะการังซึง่มีช่วงชีวิตสว่นใหญ่เป็นแบบไมล่อ่งลอย (Non-pelagic) และ
เกาะติด (post-settlement) ในนํา้ท่ีตืน้กวา่กวา่ 50 ฟาทอม (91.4 เมตร) 

มาตรการการจัดการทั่วไปของแผนการจัดการประมงในระบบนิเวศแนวปะการัง Coral Reef Ecosystem FMP 

 การสร้างเครือข่ายของพืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเล; 

 การกําหนดให้ต้องมีใบอนญุาต และการรายงานในการทําประมงในพืน้ท่ีคุ้มครอง และอนญุาตให้จบัเฉพาะบาง
ชนิดพนัธุ์เทา่นัน้   (Coral Reef Ecosystem Management Unit Species: CRE-MUS); 

 อนญุาตเฉพาะเคร่ืองมือประมง และวิธีการทําประมงท่ีไมทํ่าลายล้างและเป็นเคร่ืองมือเลือกจบัเทา่นัน้; 

 ห้ามทําการประมงปะการรังและหินท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั อาจอนญุาตให้เก็บได้แบบจํากดัสําหรับการศกึษาทาง
วิทยาศาสตร์ และ 

 กลไกสําหรับจํากดัการประมาณผลจบัรายปี (Annual Catch Limits: ACL) สําหรับการประมงทกุชนิด (ทกุชนิด
พนัธุ์ท่ีถกูจบัออกไป) ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการนําเข้าสูแ่ผนการจดัการ  

นโยบายที่สนับสนุนพระราชบัญญัต ิMagnuson-Stevens ที่กาํหนดอาํนาจการจัดการและการอนุรักษ์การประมง
ใหม่ ปี 2006 

ในวนัท่ี 12 มกราคม 2007 ประธานาธิบดีแหง่สหรัฐอเมริกา ได้ลงนาม พระราชบญัญติั Magnuson-Stevens ท่ีกําหนด
อํานาจการจดัการและการอนรัุกษ์การประมงใหม ่ ปี 2006 กฎหมายใหมไ่ด้มีการแยกพืน้ฐานออกเป็นหลายประเดน็: ได้มี
คําสัง่ใช้การจํากดัปริมาณการจบัรายปี (Annual Catch Limits, ACL) และมีมาตรการอีกหลายอยา่งเพ่ือทําให้การประมง
เกินกําลงัการผลิตสิน้สดุลง มีการจดัการประมงโดยใช้การตลาดเป็นพืน้ฐานผ่านโครงการจํากดัการเข้าถงึของผู้ได้เปรียบ
(การเข้าถงึทรัพยากร) (Limited Access Privilege Programs) และเรียกร้องให้เพิ่มความร่วมมือระหวา่งประเทศ  
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การเปล่ียนผ่านจากแผนการจัดการประมงแบบชนิดพันธ์ุเป็นพืน้ฐานสู่แผนการจัดการประมงแบบระบบนิเวศ
เป็นพืน้ฐาน 

นอกเหนือจากแผนการจดัการระบบนิเวศแนวปะการังท่ีพฒันาระกวา่งปี 2001 ถงึ 2004 และมีการนําไปสูก่ารปฏิบตืัในปี 
2004 แล้ว ยงัมีแผนการจดัการประมงตอ่ไปนีใ้นภมิูภาคหมูเ่กาะแปซิฟิก: 

 แผนการจดัการประมงในเขตปะการังอนัมีคา่ (Precious Corals FMP) 

 แผนการจดัการประมงกุ้ง-ป ู(Crustaceans FMP ;กรณีศกึษา Lobster) 

 แผนการจดัการประมงปลาหน้าดิน 

 แผนการจดัการประมงปลาผิวนํา้ 

 แผนการจดัการประมงระบบนิเวศแนวปะการัง  

การเปล่ียนผ่านสู่แผนการจัดการระบบนิเวศการประมงที่อยู่บนพืน้ฐานของภูมศิาสตร์ 

ในปี 2009, สภาการจดัการประมงสว่นภมิูภาคแปซิฟิกตะวนัตก ทําการปรับโครงสร้างแผนการจดัการ จากแผนการจดัการ
ประมงท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของ 5 ชนิดพนัธุ์/กลุม่ชนิดพนัธุ์ เป็น 5 แผนนิเวศการประมง (Fishery Ecosystem Plans FEP) 
เพ่ือให้มีกรอบงานท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของพืน้ท่ี ทําให้มีการบรูณาจดัการกลุม่ชนิดพนัธุ์ระหว่างองค์ประกอบระบบนิเวศท่ีดี
กวา่เดิมได้ น่ีเป็นอีกก้าวหนึง่เข้าสู ่ EAFM สําหรับแตล่ะพืน้ท่ีทางภมิูศาสตร์/พืน้ท่ีหมูเ่กาะภายใต้ขอบเขตอํานาจตาม
กฎหมายของสภา (หลกัการ EAFM ท่ี 2: ขนาดท่ีเหมาะสม) 

 แผนการจดัการระบบนิเวศการประมง หมูเ่กาะมาเรียน่า (Mariana Archipelago FEP) 

 แผนการจดัการระบบนิเวศการประมง เกาะหา่งไกลในแปซิฟิก (Pacific Remote Islands FEP) 

 แผนการจดัการระบบนิเวศการประมง หมูเ่กาะอเมริกนั ซามวั (American Samoa Archipelago FEP); 

 แผนการจดัการระบบนิเวศการประมง หมูเ่กาะฮาวาย Hawaiian Archipelago FEP) 

 แผนการจดัการระบบนิเวศการประมง ปลาผิวนํา้แปซิฟิก (Pacific Pelagics FEP). 

การนําหลกัการ EAFM ไปใช้ในแผนการจดัการประมงในระบบนิเวศแนวปะการัง และในกระบวนการของแผนการจดัการ
ประมง โดยผา่นกระบวนการพฒันาแผนการจดัการประมง และการนําแผนดงักลา่วไปปฏิบติั ซึง่เป็นแผนสําหรับชนิดพนัธุ์
ท่ีหลากหลายและระบบนิเวศท่ีมีการกําหนดขนาดท่ีเหมาะสม ทกุหลกัการ EAFM จงึถกูนําเอาไปใช้ในบางขัน้ตอนและใน
บางขอบเขตระหวา่งการพฒันาและการแก้ไขแผนนิเวศประมงได้มีกระบวนการปรึกษาสาธารณ (หลกัการ EAFM ท่ี 3:  
เพิ่มการมีสว่นร่วม) 

1. สําหรับการประมงแตล่ะประเภทในแผนระบบนิเวศการประมง  มีการทบทวนและแก้ไข การประเมินและการ
กําหนดข้อจํากดัตา่งๆอยา่งตอ่เน่ือง  เช่น ผลผลติท่ีเหมาะสม จํากดัปริมาณการจบัภายในประเทศรายปี และ 
ปริมาณท่ีอนญุาตให้เรือตา่งชาติจบัได้ (หลกัการ EAFM ท่ี 6: การจดัการแบบปรับตวั) 

2. จํากดัปริมาณจบัรายปี (Annual Catch Limits: ACLs) และมาตรการท่ีเก่ียวข้องสําหรับประชากรแตล่ะประเภท
ในระบบนิเวศแนวปะการังถกูกําหนดโดยใช้หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสดุเทา่ท่ีมีอยู ่ เม่ือกําหนดปริมาณจบั
รายปี (ACL) ปริมาณการจบัทางชีววิทยาท่ียอมรับได้ถกูกําหนดไว้ท่ีเทา่กบัหรือต่ํากวา่ปริมาณท่ีทําเป็นการทํา
ประมงเกินกําลงัการผลิต (Overfishing Limit: OFL) สําหรับประชากรสตัว์นํา้ท่ีข้อมลูคณุภาพไมดี่  จะมีการ
กําหนดระดบั  5 ระดบั ของกระบวนการกฎการควบคมุการคํานวณ ABC ระบบคํานวณตามระดบัการผนัแปร
ของข้อมลูวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยูแ่ต่ละประเภทของการประมงท่ีกําหนดเพ่ือให้สามารถหาคา่ ABCs ได้ ตวัอยา่งเช่น 
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การใช้แหลง่ข้อมลูท่ีอ่ืนๆท่ีเป็นทางเลือกในการคํานวณ การขอความเหน็จากผู้ตดัสนิใจและผู้ เช่ียวชาญ (โดยใช้
เทคนิคในการสร้างมติ) (EAFM Principle # 7: precautionary approach).  

สําหรับข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบั สภาการจดัการประมงสว่นภมิูภาคแปซิฟิกตะวนัตก ดท่ีูขัน้ตอนการดําเนินการตาม
มาตรฐาน (http://wpcouncil.org/wp-content/uploads/2013/05/SOPP.pdf) 

สําหรับข้อมลูเพิ่มเติม เก่ียวกบักระบวนการจํากดัปริมาณจบัรายปี และมาตรการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ดไูด้ท่ี: 
http://www.wpcouncil.org/wp-content/uploads/2014/01/NEPA-EA-Coral-Reef-ACLs-2012-13-RIN-0648-
XA674_2011-12-13-FINAL.pdf 

ในการตอบสนองตอ่การผา่นพระราชบญัญติัอํานาจในการอนรัุกษ์และจดัการประมง ปี 2006 (Magnuson-Stevens 
Fishery Conservation and Management Reauthorization Act, 2006) สภาการจดัการประมงสว่นภมิูภาคทัง้ 8 สภา
ของประเทศสหรัฐอเมริกาเร่ิมต้นโดยการกําหนดปริมาณจบัรายปี (ACLs) และมาตรการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการนําไปใช้สําหรับ
การจดัการประมงของประเทศในปีการประมง 2011 โดยมีการผ่านการยอมรับท่ีตอ่เน่ือง และความพยายามอยา่งไมย่อ่ท้อ
ของชาวประมงสหรัฐฯ สภาการจดัการประมง นกัวิทยาศาสตร์และนกัจดัการ ประเทศสหรัฐอเมริกาจงึบรรลเุป้าหมายท่ี
เป็นก้าวหนึง่ทางประวติัศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการยติุของปัญหาการทําการประมงท่ีเกินกําลงัการผลติ
ของธรรมชาติ ผลการสํารวจการประมงทัว่ทัง้สหรัฐในปี 2012 พบวา่ประชากรประมงหลายๆ ชนิดถกูฟืน้ฟขูึน้ใหมภ่ายหลงั
จากท่ีถกูทําการประมงจนเกินกําลงัผลิตของธรรมชาติ การทําการประมงท่ีเกินกําลงัการผลิตของธรรมชาติก็ไม่เกิดขึน้อีก
ตอ่ไป การนําเอา ALCs ไปปฏิบติัใช้อยา่งเตม็ท่ีได้สร้างกระบวนการท่ีชดัเจนของการจดัการท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของ
วิทยาศาสตร์ ซึง่ติดตามและตอบสนองตอ่ความต้องการของทรัพยากรเพ่ือรักษาไว้ใช้ประโยชน์ในระยะยาว และรักษา
สถานะทางเศรษฐกิจซึง่ขึน้อยูก่บัการประมง ด้วยการลงทนุในการประเมินประชากร การวิจยัท่ีร่วมมือกนั และการจดัการท่ี
อยูบ่นพืน้ฐานของนวตัรกรรมและวิทยาศาสตร์ โมเดลการจดัการประมงของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นเคร่ืองหมาย
มาตรฐานสากลในการแก้ไขปัญหาความยัง่ยืนของระบบนิเวศและเศรษฐกิจท่ีการประมงของโลกกําลงัเผชิญอยู่ (อีก
ตวัอยา่งหนึง่ของการก้าวไปสู ่EAFM) 

กจิกรรม: ทบทวน การตอ่เน่ืองของ EAFM สําหรับการประมงใดประมงหนึง่ และวางแผนสําหรับการประมงท้องถ่ิน หรือ
การประมงของประเทศ 

 

กจิกรรม: ระบอุปุสรรค และโอกาสสําหรับประเทศของคณุในการขบัเคล่ือนสู ่EAFM 
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ปฏบัิต ิ 
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วัตถุประสงค์ของบทเรียน: 

 • ยอมรับความจําเป็นของการมแีผนและการวางแผนท่ีมปีระสทิธิภาพ เพ่ือท่ีจะนํานโยบายเปลีย่น

ไปสูก่ารปฏิบตัิ  
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ภาพรวม 

หนว่ยการเรียนรู้นีจ้ะอธิบายวา่ แผนการท่ีมปีระสทิธิภาพจะเช่ือมโยงกบันโยบายและนําไปสูก่ารปฏิบตัไิด้อยา่งไร ได้

กําหนดวฏัจกัร EAFM ท่ีสามารถปรับตวัได้ของการวางแผน การลงมอืปฏิบตัิ การตรวจสอบ และการปรับปรุง และแสดง

ให้เห็นชดัเจนวา่การวางแผนท่ีดี สง่ผลตอ่แผน EAFM 

บทนํา  

ในภมูภิาคเอเชียแปซฟิิก หลายประเทศมนีโยบายแหง่ชาตหิรือกรอบงานท่ีสนบัสนนุหลกัการ EAFM แตม่ีแผนการ

ดาํเนินการท่ีทาํให้หนว่ยงานประมงมกีารจดัการผา่นแนวทาง EAFM น้อย ในการท่ีจะมแีผนการดาํเนินงาน จําเป็นต้องมี

การเพิม่ศกัยภาพในการวางแผนของการประมง ซึง่ประกอบด้วยการสร้างความตระหนกัเก่ียวกบั ความจําเป็น ของการ

วางแผน  และการมีทกัษะท่ีทําให้การวางแผนให้อยูใ่นแนวทางของการมีสว่นร่วม (อ้างถงึ  หนว่ยการเรียนรู้ 9 Startup B 

และ หนว่ยการเรียนรู้  12 การตรวจสอบข้อเท็จจริง I

1. ทาํไมต้องวางแผน? 

) 

การจดัการทีดี่ตอ้งมีการวางแผนทีดี่ แผนเป็นส่ิงจําเป็นในการนํานโยบายไปสูก่ารปฏิบติั- นโยบายแต่เพียงอย่างเดียวไม่

สามารถสร้างการปฏิบติัได ้แผนจึงเป็นส่ิงจําเป็นในการเชือ่มโยงนโยบายไปสูก่ารปฏิบติั  

การวางแผนกระตุ้นการเข้ามามีสว่นร่วมจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกั ทําให้มคีวามรู้สกึเป็นเจ้าของแผน และจะเอือ้อํานวย

ให้นําแผนไปปฏิบตัิได้ดียิง่ขึน้ การวางแผนควรต้องเป็นไปอยา่งมสีว่นร่วมเสมอ เพ่ือท่ีจะให้มีโอกาสในการพิจารณาถงึผลท่ี

จะได้รับในอนาคต ท่ีเป็นความต้องการของประชาชนผู้ซึง่สามารถสร้างผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากแผนดงักลา่ว 

และเพ่ือให้แผนท่ีถกูกําหนดมานัน้ สามารถใช้บอกความก้าวหน้าได้ ในหลายๆกรณี กระบวนการมสีว่นร่วมมีความสาํคญั

เทา่ๆ กบัผลลพัธ์สดุท้าย โดยเฉพาะสาํหรับกรณีท่ีกระบวนการมผีลกระทบในทางเศรษฐกิจและสงัคม  จึงเป็นสิง่สาํคญัท่ี

จะเร่ิมการพฒันาแผนการทํางาน (ใครทําอะไร และเมื่อใดในกระบวนการของแผน) รายละเอียดเพ่ิมเติมมีใน 

การวางแผนสามารถชว่ยเอือ้ตอ่การจดัสรรทรัพยากรภายในองค์กรท่ีมอียูอ่ยา่งจํากดัได้อยา่งรอบคอบ ทําให้มีความเป็นไป

ได้สงูในการประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย แผนท่ีดสีามารถสร้างความสนใจตอ่การสนบัสนนุเงินทนุ ไมว่า่จะโดยผา่น

กระบวนการของการของบประมาณ หรือจากผู้สนบัสนนุเงินทนุภายนอก  

หนว่ยการ

เรียนรู้  8 Start-up A ภารกิจ 2 

การวางแผนสามารถช่วยใหก้ารใชท้รพัยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เนือ่งจากการวางแผนทําใหมี้การกําหนดบทบาท

และความรบัผิดชอบทีแ่น่นอนของผูที้เ่กี่ยวข้องต่างๆ ซ่ึงสําคญัมากในแนวทางระบบนิเวศทีป่ระกอบดว้ยผูเ้กี่ยวข้องทีม่า

จากภาคส่วนต่างๆ รวมทัง้ความมีระเบียบวินยัและภูมิหลงัทีแ่ตกต่างกนั 

2. วัฏจักรการจัดการ 

การจดัการในกิจกรรมใดๆก็ตาม ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนสาํคญั คอื (i) การวางแผน; (ii) การลงมอืปฏิบตัิ; และ (iii) การ

ตรวจสอบและการปรับปรุง (ภาพท่ี 6.1) 
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ภาพท่ี 6.1: วฏัจกัร EAFM อยูบ่นพืน้ฐานของการจดัการแบบปรับตวั 3 ระยะ  

 

ระหวา่งขัน้ตอน การวางแผน การปรึกษาหารือผู้มีสว่นได้สว่นเสยีถกูนํามาใช้ในการตดัสนิใจวา่ อะไรคือเป้าหมายท่ี

ต้องการจากการจดัการ และผลสาํเร็จนัน้จะวดัได้อยา่งไร ในภาษาของแผนการจดัการนัน้หมายรวมถงึ การมวีตัถปุระสงค์

การดาํเนินการจดัการ และการวดัความสาํเร็จท่ีได้รับการยอมรับร่วมกนั รวมทัง้การกําหนดตวัชีว้ดั  และเกณฑ์

มาตรฐาน  สาํหรับกระบวนการตรวจสอบ และการระบวุา่จะต้องมกีารปรับเปลีย่นหรือไม ่(ด ูหนว่ยการเรียนรู้  13 และ 

14

ในขัน้ตอน การลงมือดาํเนินการ หรือ การนําไปปฏิบตัิ การจดัการชว่ยเอือ้อํานวยตอ่การปฏิบตัิตามแผนการ

ดาํเนินการ  

) 

ในขัน้ตอน การตรวจสอบและการปรับปรุง การจดัการทบทวนข้อมลูความสาํเร็จเพ่ือท่ีจะใช้ตดัสนิวา่การดาํเนินการนัน้

บรรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการหรือไม ่ และทําให้มกีารปรับเปลีย่นเพ่ือให้สะท้อนตอ่การเรียนรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ (การ

จดัการแบบปรับตวั – ด ู หนว่ยการเรียนรู้ 17 ขัน้ตอน 5.1-5.2

3. จากหลักการสู่การนําไปปฏิบตัิ  

) ในขัน้ตอนการวางแผนควรกําหนดวา่จะบรรลเุป้าหมาย

เหลา่นีไ้ด้อยา่งไร 

กญุแจสาํคญัของ EAFM คือการ “แปลง” หลกัการของแนวทางระดบัสงู (เชน่ท่ีมใีนจรรณยาบรรณการทําประมงอยา่ง

รับผิดชอบ หรือเคร่ืองมือระดบัสากลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง) ไปสูว่ตัถปุระสงค์และการลงมอืดาํเนินการท่ีสามารถนําไปปฏิบตัใิน

การประมงท่ีกําหนดไว้ เน่ืองจากนโยบายทกุนโยบาย มกีรอบแนวคดิของการพฒันาอยา่งยัง่ยนื การดาํเนินการใดๆจงึถกู

กระทําผา่นการวางแผน ซึง่การนิยามดงักลา่วนีช้ว่ยในการนําการพฒันาท่ียัง่ยนืสูก่ารปฏิบตัโิดยผา่นแนวทาง EAFM 

ดู ภาพที่ 6.2 ด้านล่าง 
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ภาพที่ 6.2: ขัน้ตอนในการเปลี่ยนจากหลกัการสู่การปฏิบัต ิ 

 

 

1. จากหลักการไปยังเป้าหมายของนโยบาย  

เร่ิมจากการแปลงหลกัการแนวทางระดบัสงูไปสูเ่ป้าหมายนโยบาย หลายๆหลกัการท่ีสาํคญัใน EAFM แม้เป็นทฤษฎีกว้างๆ

แตอ่าจไมส่ามารถดาํเนินการให้สาํเร็จได้จริงในทางปฏิบตัิ นอกจากนีแ้ล้ว ลกัษณะของระบบนิเวศ เช่น ความอดุมสมบรูณ์ 

ความทนทานตอ่การเปลีย่นแปลงเป็นสิง่ท่ียากตอ่การกําหนดเป็นปริมาณตามกรอบแนวคดิท่ียงัไมเ่ป็นท่ีเข้าใจและยากตอ่

การนําไปปฏิบตัิ หลกัการเหลา่นีม้กัจะถกูรวมอยูใ่นเป้าหมายของนโยบายระดบัสงู เชน่ การอนรัุกษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การรักษาแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของทรัพยากรประมง การปกป้องหน้าท่ีทีส่าํคญัในหว่งโซอ่าหาร และอ่ืนๆ ซึง่มกักําหนด

เป็นแผนและนโยบายระดบัชาต ิ

2. จากเป้าหมายนโยบาย สู่วตัถปุระสงค์การจดัการและปัญหา 

เป้าหมายนโยบายระดบัสงูเหลา่นี ้ จําเป็นต้องถกูแตกออกเป็นวตัถปุระสงค์ของการจดัการท่ีชดัเจนมากขึน้ ซึง่สามารถทํา

ได้โดยการระบปัุญหา การเรียงลาํดบัความสาํคญัของปัญหา แล้วพฒันาวตัถปุระสงค์ของการจดัการในแตล่ะปัญหา 

(หนว่ยการเรียนรู้  7 ภาพรวมของกระบวนการ EAFM และ หนว่ยการเรียนรู้  13 ขัน้ตอน 3.1)

 

 ในระดบัการปฏิบตักิารนี ้

การเรียงลาํดบัความสาํคญัของปัญหาสามารถทําได้โดยการใช้กระบวนการประเมนิความเสีย่ง การแลกเปลีย่นและการ

สร้างสมดลุของผลประโยชน์โดยการใช้ฉนัทามต ิ วตัถปุระสงค์ต้องชดัเจนเพียงพอท่ีจะดาํเนินการจดัการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

หรือการจดัการอ่ืนๆท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้ และความสาํเร็จ (หรือมิฉะนัน้) การดาํเนินการนีส้ามารถตรวจสอบและ

ประเมนิได้  
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3. จากวัตถุประสงค์สู่การดําเนินการจัดการ  

วตัถปุระสงค์ของการจดัการจะสามารถบรรลไุด ้ โดยการนําการดําเนินการจดัการไปสูก่ารปฏิบติั (เช่น  การจํากดัจํานวน

เรือประมง การขยายขนาดตาอวน การปลูกป่าชายเลน การกําหนดพืน้ทีคุ่ม้ครอง และอืน่ๆ) บ่อยครัง้ทีก่ารจดัการหน่ึง

อย่างสามารถใช้ไดก้บัหลายวตัถปุระสงค์ 

จะเห็นวา่มคีวามเช่ือมโยงอยา่งดรีะหวา่งเป้าหมายนโยบายระดบัสงู วตัถปุระสงค์ของการจดัการ และการดาํเนินการ

จดัการในแผน EAFM ท่ีนาํนโยบายสูก่ารปฏิบตั ิ

4. การวางแผนที่ด ี

5. ทาํให้หลกัการทั่วไปและเป้าหมายของนโยบายระดับสูงสามารถดาํเนินการได้: สาํหรับ EAFM ที่มี

ประสิทธิภาพ หลกัการทั่วไปและเป้าหมายของนโยบายระดับสูงจาํเป็นต้องถกูนําไปแปลงเป็น

วัตถุประสงค์ของการจัดการ ☺  วัตถุประสงค์ของการดาํเนินการคอืวตัถุประสงค์ที่การจดัการใดๆสามารถ

ทาํให้สาํเร็จได้ ตัวอย่างเช่น “ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยนืของการประมง” ไม่สามารถทาํให้สาํเร็จได้

โดยตรงโดยการจัดการ แต่วตัถุประสงค์ของการดาํเนินการ “ลดจาํนวนเรือประมง” สามารถทาํให้สาํเร็จได้

โดยการใช้มาตรการการจัดการ 

• การกําหนดทิศทาง: การวางแผนทําให้มคีวามชดัเจนของกิจกรรมการจดัการ เพิม่ความเช่ือมัน่ของผู้มีสว่นได้สว่น

เสยี และกระตุ้นให้ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีก้าวไปตามทิศทางท่ีเลอืกไว้ ในขณะท่ีการกําหนดแนวทางปฏิบตัิท่ีชดัเจน

สาํหรับผู้มีสว่นได้สว่นเสยี จะชว่ยนําไปสูค่วามสาํเร็จได้  

• พิจารณาหาทางเลือกอืน่ๆในการดําเนินการ: การวางแผนทําใหผู้จ้ดัการสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์หาทาง

เลือกอืน่ๆในการปฏิบติั และเข้าใจผลทีอ่าจจะตามมาจากการปฏิบติัดงักล่าวไดดี้ย่ิงข้ึน  

• ลดความไม่แน่นอน: การวางแผนบีบใหผู้จ้ดัการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมองข้ามข้อกงัวลทีเ่กิดข้ึน การวางแผน

กระตุน้ใหมี้การวิเคราะห์ความซบัซ้อนและความไม่แน่นอนของส่ิงแวดลอ้มและพยายามควบคมุใหไ้ด ้

• ทําใหก้ารตดัสินใจแบบหนุหนัพลนัแล่น หรือการตดัสินใจตามอําเภอใจมีนอ้ยทีส่ดุ: การวางแผนทําใหแ้นวโนม้ใน

การตดัสินใจแบบหนุหนัพลนัแล่นและการตดัสินใจตามอําเภอใจ และการปฏิบติัการเฉพาะกิจเหลือนอ้ยทีส่ดุ 

เพือ่ลดความผิดพลาดและความลม้เหลวในการจดัการ 

• ใหพื้น้ฐานสําหรบัการจดัการทีดี่ข้ึน: การวางแผนใหพื้น้ฐานสําหรบัหนา้ทีใ่นการจดัการอืน่ๆ ดงันัน้ การวางแผน

คือหนา้ทีที่เ่ป็นศูนย์กลางทีแ่วดลอ้มดว้ยหนา้ทีอื่น่ๆ (เช่น การติดตามตรวจสอบ ควบคมุ และตรวจตรา 

(MCS)ซ่ึงมีการกําหนดไวก่้อนแลว้  

• มีการตอบสนองต่อการปรบัตวั:  การวางแผนทําใหมี้การปรบัปรุงความสามารถในการจดัการใหเ้หมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ และปรบัรูปแบบของกิจกรรมและทิศทางในการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของผลกระทบจาก

ปัจจยัภายนอกทีเ่กิดข้ึน  

• ก่อใหเ้กิดการดําเนินการเชิงรุก: ในขณะทีก่ารปรบัตวัไดเ้กิดข้ึนเพือ่แสดงปฏิกิริยาและตอบสนองต่อการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนจากโลกภายนอก แต่ในบางสถานการณ์ก็อาจจะไม่เพียงพอ เมื่อตระหนกัในความจริงข้อนี ้

การวางแผนกระตุน้การจดัการและตดัสินใจล่วงหนา้ว่า ควรทําอะไรเมื่อมีส่ิงทีไ่ม่เป็นตามแผน (กฎการควบคมุ) 

• ส่งเสริมความโปร่งใส: ทําใหก้ารตดัสินใจมีความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทกุกลุ่ม  
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6. ผลลัพธ์ของการวางแผน  

การวางแผนสามารถทําได้ในหลายระดบัและหลายขนาดของภมูศิาสตร์ แตท่ี่สาํคญัคอืแผนตา่งๆต้องเป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนั และมีความเช่ือมโยงซึง่กนัและกนัอยา่งแนบแนน่ (ภาพท่ี 6.3) 

ภาพที่  6.3: แผนท่ีเช่ือมโยงกนั 

 
 

ลกัษณะเฉพาะของแผนและรายงาน ท่ีเช่ือมโยงกนัใน EAFM มดีงันี:้ 

 

• แผน 5 ปี ระดบัชาต;ิ 

• แผนกลยทุธ์หนว่ยงาน:  แผนซึง่ประกอบด้วยเป้าหมายนโยบายระดบัสงูท่ีได้จากหลกัการทําประมงอยา่ง

รับผิดชอบ; 

• แผน EAFM:  ผลของกระบวนการวางแผน ซึง่ประกอบด้วย วตัถปุระสงค์ การดาํเนินการจดัการ และการวดั

ความสาํเร็จ (ตวัชีว้ดั และเกณฑ์มาตรฐาน); และ 

• แผนงาน:  คอืโครงร่างของงานทกุงาน ท่ีจําเป็นต้องทําให้เสร็จสิน้สมบรูณ์ (ประกอบด้วย กรอบเวลา และหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ) เพ่ือท่ีจะนําแผน EAFM ไปปฏิบตัิ 

 



 
 
 
 
 
 

ภาพรวมของกระบวนการ EAFM 

หน่วยการเรียนรู้ 7 

 
 
 

วัตถุประสงค์ของบทเรียน: 

 • อธิบายขัน้ตอนสาํคญัของกระบวนการ EAFM และทราบวา่ จะวางแผน นําแผนไปปฏิบตัิ และ

ดําเนินการตดิตาม ได้อยา่งไร; 

 • ระบขุัน้ตอนการวางแผนในกระบวนการ EAFM; 

 • สร้างความคุ้นเคยกบัแผน EAFM 
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ภาพรวม 

หนว่ยการเรียนรู้นี ้สรุปสว่นสาํคญัของกระบวนการ EAFM โดยอธิบายการทํางานเร่ิมต้น และขัน้ตอน 5 ขัน้ใน EAFM และ

ขัน้ตอนยอ่ย โดยการเน้นสิง่ซึง่สาํคญัในขัน้ตอนการวางแผน 

ตามท่ีได้อธิบายมาแล้วก่อนหน้า วฏัจกัร EAFM ประกอบด้วย 3 ระยะหลกั: การวางแผน การทํา การตรวจสอบและการ

ปรบัปรุง ทัง้ 3 ระยะนี ้ ถกูแปลงไปสู ่ 5 ขัน้ตอน ตามท่ีได้สรุปไว้ใน ภาพที่ 7.1 และ ตารางที่ 7.1 ด้านลา่งนี ้ ในตาราง 

ขัน้ตอนการวางแผนถกูระบายไว้ด้วยสเีทา   

ภาพที่ 7.1:  5 ขัน้ตอนของ EAFM  
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ตาราง 7.1: สรุป 5 ขัน้ตอนของ EAFM  

เร่ิมต้น A. การเตรียมการพืน้ฐาน B. การทาํผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

ขัน้ที่ 1 กาํหนด และวางกรอบการจัดการ

ประมง  

1.1 กําหนดขอบเขตการจดัการประมง  

1.2 กําหนดวิสยัทศัน์ร่วมกนั  

1.3   การวางกรอบ และหาข้อมลูพืน้ฐานของขอบเขตการจดัการประมง  

ขัน้ที่ 2 ระบุปัญหา และจัดลาํดบั

ความสาํคญัของปัญหาและ

กาํหนดเป้าหมายของแผน 

 

2.1  ระบภุยัคกุคาม และปัญหา 

 2.2  จดัลาํดบัความสาํคญัของภยัคกุคามและปัญหา 

 2.3  กําหนดเป้าหมายของแผน  

 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริง I    

ขัน้ตอน

ที่ 3 

พฒันาแผน EAFM  

 

3.1  กําหนดวตัถปุระสงค์ของการจดัการ 

 3.2  กําหนดตวัชีว้ดั และเกณฑ์มาตรฐาน 

 3.3  กําหนดการดาํเนินการจดัการ และการปฏิบตัิตาม 

 3.4  กําหนดเร่ืองงบประมาณ 

 3.5  การสรุปแผน EAFM  

ขัน้ตอน

ที่ 4 

การนําแผนไปปฏิบัติ  

 

4.1 การทําให้เป็นทางการ, การสือ่สาร และมีการเข้ามามีสว่นร่วม 

  

ตรวจสอบข้อเท็จจริง II  

ขัน้ตอน

ที่ 5 

ตดิตาม ประเมิน และ ปรับตัว  5.1  ตดิตามและประเมนิความสาํเร็จของการดาํเนินการจดัการ 

 5.2  ทบทวนและปรับแผนให้เหมาะสม 

 

เร่ิมต้น  A และ B 

กอ่นการเร่ิมต้นขัน้ท่ี 1 ของกระบวนการ ต้องมงีานหลายอยา่งต้องทํา ซึง่รวมถงึหนึง่งานใน หนว่ยการเรียนรู้ 8  เร่ิมต้น A – 

การเตรียมพืน้ฐาน; และชดุของกระบวนการท่ีกําลงัดาํเนินการท่ีกําหนดใน หนว่ยการเรียนรู้ 

 

9 เร่ิมต้น B 

งานใน เร่ิมต้น A – การเตรียมการพืน้ฐาน ประกอบด้วย: 

– การมีสว่นร่วม

ของผู้มีส่วนได้สว่นเสยี 

1. กําหนดทีมงาน EAFM และผู้ดาํเนินการประชมุ 

2. กําหนด พืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์ของขอบเขตการจดัการประมงอยา่งกว้าง  

3. พฒันาแผนงานขัน้ต้น  

4. การแนะนําแนวทาง EAFM  

5. การประสานงานกบัหนว่ยงานอ่ืนๆ และระดบัการบริหารอ่ืนๆของหนว่ยงานรัฐ  

6. ระบผุู้มีสว่นได้สว่นเสยี และองค์กรตา่งๆ 

7. กําหนดกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีสาํคญั  

8. ตรวจสอบกฎหมายท่ีจะเป็นพืน้ฐานสาํหรับแนวทาง EAFM 
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เร่ิมต้น B – การมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเป็นขัน้ตอนท่ีสาํคญัซึ่งประกอบด้วย การระบผุู้มสีว่นได้สว่นเสยีหลกั การ

ให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการ EAFM และการเร่ิมต้นกระบวนการด้วยการนําผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเข้ามามีสว่นร่วมใน

กระบวนการ EAFM (ตัง้แตก่ารเร่ิมต้นวางแผน นําแผนไปปฏิบตัิ และการตดิตามแผน) การมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่น

เสยีตัง้แตเ่ร่ิมต้นเป็นสิง่สาํคญัในการรับรู้ความคาดหวงั บทบาท และความรับผิดชอบของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  

โครงร่างของ 5 ขัน้ตอน  

ขัน้ตอนที่ 1 – กาํหนดขอบเขต และกรอบของการจดัการประมง  

1.1 กําหนดขอบเขตการจดัการประมง:

1.2 

 การระบขุอบเขตการจดัการประมง เป็นลกัษณะของการกําหนดพืน้ท่ีทาง

ภมูศิาสตร์ ซึง่ตามหลกัการแล้วจะต้องสอดคล้องกบัระบบนิเวศท่ีกําหนดอยา่งชดัเจนและแนน่อน อยา่งไรก็ตามไม่

เสมอไปท่ีจะสามารถระบเุอกลกัษณ์และขอบเขตพืน้ท่ีของระบบนิเวศได้อยา่งชดัเจน และอาจจะมีอาณาเขตอยู่

ภายในหรือนอกพืน้ท่ีการจดัการประมงท่ีมีอยูแ่ล้ว  การกําหนดขอบเขตและพืน้ท่ีทางภมูศิาสตร์สาํหรับแผนการ

จดัการ จะขึน้อยูก่บัหลายๆปัจจยั แตอ่ยา่งน้อยท่ีสดุจะต้องครอบคลมุภาคสว่นยอ่ยของการใช้ประโยชน์  ทัง้การ

ประมงพืน้บ้าน และการประมงพาณิชย์ 

กําหนดวิสยัทศัน์ร่วมกนั:

1.3 

 ในการเร่ิมต้น จะมีประโยชน์มากหากผู้มีสว่นได้สว่นเสียจะเห็นพ้องร่วมกนักบัวิสยัทศัน์

ของแผนการจดัการประมงตามแนว EAFM วิสยัทศัน์คือข้อความแสดงเจตนารมย์ของความประสงค์ในระยะยาว

ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  

กรอบของขอบเขตการจดัการประมง:

ขัน้ตอนที่ 2 – ระบุ และจัดลาํดบัความสาํคญัของปัญหาและเป้าหมาย   

 หมายถงึข้อมลูท่ีเป็นภมูหิลงั (สตัว์นํา้ เคร่ืองมือประมง ผู้คน อ่ืนๆ) ซึง่แสดง

ลกัษณะของหนว่ยการจดัการประมง และต้องให้มัน่ใจวา่มีข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม

และทางการบริหารจดัการ และอาจจะจําเป็นต้องเก็บข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ (พงึระลกึวา่ข้อมลูเหลา่นี ้

อาจจะมีอยูแ่ล้ว ซึง่ไมจํ่าเป็นวา่จะมอียูใ่นหนว่ยงานของคณุ แตอ่าจจะมอียูใ่นหนว่ยงานตา่งๆท่ีทํางานร่วมกนั) 

2.1  ระบภุยัคกุคามและปัญหา:

2.2  

 ขัน้ตอนนีใ้นเบือ้งต้นผู้มีสว่นได้สว่นเสยีร่วมกนัระบภุยัคกุคามและปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบั

การประมง ซึง่ต้องรวมถงึปัญหาของแตล่ะ 3 องค์ประกอบ (ความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศ ความเป็นอยูท่ี่ดขีอง

มนษุย์ และการอภิบาล) ปัญหาท่ีกว้างๆก็จะถกูวิเคราะห์ให้มคีวามเฉพาะเจาะจงและชดัเจนมากขึน้ จนสามารถจะ

แก้ไขได้โดยการดาํเนินการจดัการในบางอยา่ง 

การจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา:

2.3  

 ปัญหาจํานวนมากอาจจะถกูหยิบยกขึน้มา จึงจําเป็นต้องมกีารจดัลาํดบั

ความสาํคญัของปัญหา โดยการใช้เคร่ืองมือการประเมินความเสีย่ง ทัง้นีเ้พ่ือเลอืกปัญหาท่ีสามารถดาํเนินการ

จดัการได้ตามแผน EAFM ได้กอ่น  

กําหนดเป้าหมายสาํหรับแผน EAFM:

 

 เมื่อพิจารณาปัญหาแล้ว จะเป็นการดใีนการจดักลุม่ของปัญหาตามลกัษณะ

หวัข้อตา่งๆ (เช่น ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการประมง ปัญหาท่ีเก่ียวกบัชมุชน อ่ืนๆ) แล้วกําหนดเป้าหมายสาํหรับแตล่ะ

กลุม่ปัญหา ซึง่ต้องเป็นเป้าหมายระยะยาว และสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์โดยรวม  

 

 

ตรวจสอบ

ข้อเทจ็จริง I  
h k  

พิจารณาอปุสรรคและโอกาสในการบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ น่ีคอืการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเพื่อทีจ่ะตดัสนิใจได้วา่เป้าหมายที่เราวางไว้สามารถประสบ

ความสาํเร็จได้จริงๆ  
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ตรวจสอบ

ข้อเทจ็จริง II  

ขัน้ตอนที่ 3 – การพฒันาแผน EAFM 

3.1  กําหนดวตัถปุระสงค์การจดัการ:

3.2  

  ต้องมวีตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนและเหมาะสมสาํหรับการจดัการกบัปัญหาท่ีมี

ความสาํคญัสงู ต้องกําหนดสถานะของความสาํเร็จในวตัถปุระสงค์ วตัถปุระสงค์การจดัการคอืวตัถปุระสงค์ท่ี

สามารถบรรลไุด้โดยการดาํเนินการจดัการ  

กําหนดตวัชีว้ดัและเกณฑ์มาตรฐาน:

3.3  

 กําหนดตวัชีว้ดัและเกณฑ์มาตรฐานสาํหรับวตัถปุระสงค์ข้างต้น จะเป็นการทํา

ให้ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีประเมนิได้วา่การดาํเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้หรือไม ่ 

กําหนดการดาํเนินการจดัการและการปฏิบตัติามร่วมกนั:

ถ้าเป็นไปได้ การดาํเนินการจดัการหนึง่ๆควรจะควบคูไ่ปกบักฎการตดัสนิใจวา่จะนําไปใช้ได้อยา่งไร และจะทํา

อยา่งไรถ้ามนัใช้ไมไ่ด้ผล  ท่ีสาํคญัคอื ต้องลองและยอมรับสิง่ท่ีอาจจะเกิดขึน้ และจะรับมืออยา่งไรก่อนท่ีสิง่นัน้จะ

เกิดขึน้  

 โดยการอภิปรายการดาํเนินการจดัการเฉพาะสาํหรับแตล่ะ

วตัถปุระสงค์ บอ่ยครัง้ท่ีการดาํเนินการเดยีวกนัทําให้บรรลหุลายวตัถปุระสงค์ การดาํเนินการจดัการควรจะควบคูไ่ป

กบัการอธิบายได้วา่ การดาํเนินการดงักลา่วจะปฏิบตัิตามได้อยา่งไร โดยรวมการจดัการเข้ากบัการบงัคบัใช้ และการ

สร้างการปฏิบตัติาม โดยรวมแล้ว วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั เกณฑ์มาตรฐาน และการดาํเนินการจดัการ ให้ความหมาย

ในการสือ่สารกบัผู้ตดัสนิใจวา่ การจดัการจะดีมากน้อยขนาดไหน และจะมีผลกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคตในด้าน

การจดัการ  

3.4  

3.5  

กําหนดงบประมาณท่ีตอ่เน่ืองในการสนบัสนนุการลงมอืปฏิบตัติามแผน  

การสรุปแผน EAFM:

ขัน้ตอนที่ 4 – การนําแผนไปปฏิบัต ิ 

 ขัน้ตอนนีจ้ะประสบความสาํเร็จได้ เกิดจากการเช่ือมโยงข้อมลูสาํคญัที่ได้จากขัน้ตอนทีก่ลา่ว

มาแล้วข้างต้นอยา่งเป็นระบบ (ด ู แบบแผนด้านลา่ง ร่วมกบัการพิจารณาเพ่ิมเตมิเลก็น้อย) แผนนีจ้ะเป็นแนวทาง

ระหวา่งกระบวนการ EAFM แผนไมไ่ด้ถกูกําหนดอยา่งตายตวั และสามารถจะปรับให้เหมาะสมได้เมื่อมีข้อมลูใหม่ๆ

หรือได้รับบทเรียนจากการเรียนรู้  

4.1  การทําแผนให้เป็นทางการ การสือ่สาร และการมีสว่นร่วม

จําเป็นต้องมีการกําหนดอยา่งชดัเจนถงึการเตรียมการอภิบาลท่ีเหมาะสม การนําแผน 

EAFM ไปใช้ สามารถใช้การดาํเนินการจดัการร่วม ซึ่งผู้มสีว่นได้สว่นเสยี (หรือหุ้นสว่น

ในการเตรียมการด้านการแบง่อํานาจหน้าที)่ มีสว่นร่วมอยา่งแข็งขนั และทํางาน

ร่วมกนัในการจดัการประมง จึงต้องกําหนดให้มีปัจจยัแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีมา

สนบัสนนุการจดัการร่วมให้สามารถดาํเนินการได้ ทัง้นีอ้าจจะต้องใช้เวลา และ

จําเป็นต้องเพ่ิมความเข้มแข็งขององค์กรและพฒันาศกัยภาพของบคุคลากร 

 แผนงานท่ีเรียบงา่ยถกูกําหนดขึน้โดยสรุปสว่นสาํคญัวา่

ใครทําอะไรระหวา่งการนําแผนไปใช้ และเมื่อใด เวลาใดท่ีแผน EAFM ต้องเป็นทางการ เพ่ือท่ีจะสามารถมีอํานาจใน

การสัง่การและได้รับการสนบัสนนุชว่ยเหลอื ต้องมกีารพฒันากลยทุธ์ในการสือ่สารเพ่ือใช้กบัข้อมลูหลายประเภท 

และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีแตกตา่งกนั การมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีตัง้แตแ่รกเร่ิมและพฒันาสูก่ระบวนการมี

สว่นร่วมอยา่งตอ่เน่ือง จะเป็นการรับประกนัวา่แผน EAFM จะสามารถดาํเนินการตอ่ไปได้  
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ขัน้ที่ 5 – ติดตาม ประเมิน และปรับให้เหมาะสม  

5.1  ติดตามและประเมินความสาํเร็จ

5.2  

 ของการดาํเนินการจดัการ: ชดุตวัชีว้ดัและเกณฑ์มาตรฐานได้ถกูกําหนดไว้ในแผน 

EAFM การติดตามตวัชีว้ดัและเกณฑ์มาตรฐานเหลา่นี ้ และตวัชีว้ดัอื่นๆทัว่ไปทําให้การจดัการสามารถมองเห็นได้วา่

เป็นไปตามทิศทางของแผนท่ีวางไว้หรือไม ่ และปรับการดาํเนินการให้เหมาะสม ถ้าจําเป็น ตวัอยา่งเช่น การจดัการ

แบบปรับตวั ข้อมลูตวัชีว้ดัถกูนํามาเปรียบเทียบและทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อประเมินวา่การดาํเนินการจดัการเหลา่นัน้

จะทําให้บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้จริงๆ 

ทบทวนและปรับแผนให้เหมาะสม  ข้อมลูที่ได้จากการตดิตามจะถกูรวบรวมรายปีเพ่ือใช้สาํหรับการตรวจสอบ

ความก้าวหน้าอยา่งคร่าวๆ และสามารถปรับปรุงแผนให้เหมาะสมถ้ามีข้อบง่ชีเ้พียงพอท่ีชีใ้ห้เห็นวา่จําเป็นต้องมีการ

ปรับตวั ทกุๆสามถึงห้าปีควรมกีารทบทวนระยะยาว เพ่ือประเมนิผลของแผน EAFM ชว่งเวลาท่ีเหมาะสมของการ

ทบทวน ควรสอดคล้องกบัโครงสร้างของแผน EAFM โดยการกําหนดให้ผลลพัธ์และการรายงานเข้าไปอยูใ่นแผนกล

ยทุธ์ท่ีกว้างขึน้ ผลท่ีได้จากข้อมลูและการทบทวนระยะยาว จะชว่ยให้สามารถปรับแผนให้เหมาะสมกบัสิ่งท่ีคาดไมถ่งึ 

และผนวกเข้ากบับทเรียนท่ีได้เรียนรู้  

กจิกรรม:  กิจกรรมสาํหรับทบทวนขัน้ตอนหลกั ของ EAFM 

 

กจิกรรม:  การจดักลุม่การทํางานเพ่ือกําหนดขอบเขตการจดัการประมง (FMU) 
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แม่แบบ EAFM. น่ีคือแมแ่บบท่ีแนะนําสาํหรับแผน EAFM ผลลพัธ์จากขัน้ตอน 1-3 คือองค์ประกอบท่ีสาํคญัของแผน 

และองค์ประกอบเลก็ๆน้อยๆจากขัน้ตอนท่ี 4-5 ก็จําเป็นต้องนํามาประกอบด้วย แมแ่บบประกอบด้วย 11 หวัเร่ือง และหวั

เร่ืองยอ่ย  

แผน EAFM plan สาํหรับหนว่ยการจดัการประมง FMU XXXX 

1. วิสัยทัศน์ 

เป้าหมายกว้างๆของการจดัการ  

2. ภมิูหลัง  

การพรรณนาพืน้ท่ีและทรัพยากรท่ีจะถกูจดัการ ประกอบด้วยแผนท่ีทีม่มีาตราตา่งๆกนั  

พืน้ที่การจดัการประมง  

พืน้ท่ีทีม่กีารทําประมง ขอบเขตอํานาจทางกฎหมาย และขอบเขตของระบบนิเวศ (ประกอบด้วย อํานาจทางกฎหมาย

ระดบัชาต/ิจงัหวดั/อําเภอ) แผนท่ีของหนว่ยการจดัการประมง FMU. 

ประวัติศาสตร์ของการประมงและจัดการ 

 พรรณนาสรุปการพฒันาการประมงในอดตี ในแงข่องกองเรือ เคร่ืองมอืประมง ผู้คนท่ีเก่ียวข้อง อ่ืนๆ  

สถานภาพปัจจุบันของการประมง   

พรรณนาทรัพยากรประมง และกองเรือ/เคร่ืองมือประมงท่ีใช้; 

สถานภาพทรัพยากร; 

แผนท่ีของรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

การเตรียมการจัดการในปัจจุบัน  (การจัดการร่วม co-management)  

การจดัเตรียมการจดัการท่ีมีอยูแ่ล้ว 

ผลประโยชน์ทางสงัคม-เศรษฐกจิ โดยรวมผลประโยชน์ภายหลังการจับด้วย 

พรรณนาผู้มสีว่นได้สว่นเสยีและความสนใจของผู้มสีว่นได้สว่นเสยี (รวมทัง้ สถานะทางสงัคม-เศรษฐกิจ); 

พรรณนาการใช้ประโยชน์ และผู้ใช้ประโยชน์ระบบนิเวศในด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีอาจจะมผีลกระทบสาํคญั และการ

เตรียมการเพื่อกระบวนการประสานงานและการปรึกษาหารือ; 

ประโยชน์ทางสงัคมและเศรษฐกิจ ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

การพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่พิเศษ 

รายละเอียดของสิง่แวดล้อมท่ีสาํคญั โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีความออ่นไหว และชนิดพนัธุ์ท่ีใกล้สญูพนัธุ์  

มิติในทางโครงสร้าง  

ภมูหิลงัของการออกกฎหมาย; 

การเตรียมการจดัการร่วมท่ีมีอยูแ่ล้ว (co-management) – บทบาทและความรับผิดชอบ;  

การจดัเตรียมตดิตาม ควบคมุ และตรวจตรา (MCS); 

กระบวนการปรึกษาหารือท่ีนาํไปสูก่ารวางแผนและกิจกรรมท่ีดาํเนินอยู;่ 

รายละเอียดของกระบวนการในการตดัสนิใจ รวมถงึการยอมรับผู้ ท่ีมามสีว่นร่วม; 

ลกัษณะการให้สทิธิในการทําประมง และรายละเอียดของผู้ ท่ีกําลงัถือสทิธิในการทําประมง; 

แผนท่ีของการแทรกแซงจดัการ/สทิธิของผู้ใช้ประโยชน์/ขอบเขตอํานาจในทางกฎหมาย 
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3. การคุกคามและปัญหาที่สาํคญั 

ปัญหาด้านนิเวศวิทยา 

 ปัญหาทรัพยากรประมง และปัญหาสิง่แวดล้อมทัว่ไป รวมถงึผลกระทบของการประมงตอ่สิง่แวดล้อม และในทางกลบักนัคอื

ผลกระทบของสิง่แวดล้อมตอ่การประมง  

ปัญหาด้านสงัคมและเศรษฐกจิ 

 ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัคนท่ีมสีว่นร่วมในการประมง มหาชนทัว่ไป และระดบัประเทศ รวมทัง้ประเดน็ความเทา่เทียมทางเพศ  

ปัญหาด้านการกาํกบัดูแล 

ปัญหาท่ีกระทบตอ่ความสามารถในการจดัการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

4. เป้าหมายของการจัดการ 

เป้าหมายในระดบัสงูกวา่ เช่น เป้าหมายสงูสดุของการจดัการ 

5. วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด และเกณฑ์มาตรฐาน  

เรียงลาํดบัความสาํคญัของ ปัญหา วตัถปุระสงค์ เกณฑ์มาตรฐาน สาํหรับการประมง โดยครอบคลมุ: 

• ทรัพยากรประมง; 

• สิง่แวดล้อม (ประกอบด้วย สตัว์นํา้พลอยจบัได้ แหลง่อาศยั การปกป้องเหยือ่ ความหลากหลายทางชีวภาพ อ่ืนๆ); 

• สงัคม; 

• เศรษฐกิจ; 

• การกํากบัดแูล (ความสามารถในการประสบความสาํเร็จตามแผน)  

6. การดาํเนินการจัดการ ACTIONS 

การดาํเนินการท่ีได้รับการเห็นพ้องสาํหรับแผน เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ภายได้กรอบเวลาท่ียอมรับ ประกอบด้วย สตัว์นํา้พลอย

จบัได้ การปกป้องแหลง่อาศยั ประโยชนทางสงัคม-เศรษฐกิจ การกํากบัดแูลท่ีดี อ่ืนๆ  

7. การปฏิบัตติาม 

สาํหรับการดาํเนินการท่ีต้องการกฎ/ระเบียบ – การเตรียมการเพ่ือเป็นกรประกนัวา่การดาํเนินการจดัการจะมปีระสทิธิภาพ  

8. ข้อมูลที่จาํเป็น  

ข้อมลูและขา่วสารเป็นสิง่ท่ีจําเป็นตอ่การตดิตามการปฏิบตัติามแผน ต้องมีการกําหนดให้ชดัเจนวา่จะได้ข้อมลูจากที่ใด ใคร

เป็นผู้ ท่ีเก็บรวบรวม วเิคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมลู 

9. การเงนิ 

แหลง่เงินทนุท่ีสาํคญั  

10. การสื่อสาร 

เช่ือมโยงกบักลยทุธ์ในการสื่อสาร 

11. ทบทวนแผน 

กําหนดวนั  และลกัษณะของการทบทวนในครัง้ตอ่ไป และการวดัประสทิธิภาพของความสาํเร็จของการจดัการ  
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วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 

กําหนดภารกิจเร่ิมต้นท่ีจําเป็นในการเร่ิมกระบวนการ EAFM และการจดัการร่วม ประกอบด้วย: 

 • กําหนดภารกิจเร่ิมต้นท่ีจําเป็นในการเร่ิมกระบวนการ EAFM และการจดัการร่วม; 

 • เรียนรู้วิธีการระบผุู้มสีว่นได้สว่นเสยี 
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ภาพรวม 

หนว่ยการเรียนรู้นีอ้ธิบายรายละเอียดของภารกิจเร่ิมต้น 8 ภารกิจ ที่ใช้ในการเร่ิมกระบวนการ EAFM  

บทนํา 

มี 8 ภารกิจเร่ิมต้น ท่ีจะใช้ในการขบัเคลือ่นกระบวนการ EAFM; และในกระบวนการวางแผน EAFM แตล่ะภารกิจสามารถ

ท่ีจะถกูนํากลบัมาทบทวนหรือทําในเชิงลกึภายหลงั ภารกิจเร่ิมต้นเหลา่นีส้ามารถเร่ิมต้นดาํเนินการโดยหนว่ยงานท่ี

สนบัสนนุชว่ยเหลอืกอ่น ☺, แตห่ลงัจากนัน้ก็อาจจะต้องดาํเนินการโดยตรงโดยคณะทํางาน EAFM และผู้ดาํเนินการ การ

มีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ถกูเน้นในขัน้ตอนเร่ิมต้น B และจะถกูใช้ไปตลอดกระบวนการ EAFM 

สาํหรับภารกิจในหลายๆ ภารกิจและขัน้ตอนหลงัจากนัน้ จําเป็นต้องมกีารจดัการประชมุเชิงปฏิบตักิารหรือการประชมุใน

หนว่ยการเรียนรู้ถดัไป หนว่ยการเรียนรู้ 9 เร่ิมต้น B อธิบายวา่จะดาํเนินการได้อยา่งไร 

ไมค่วรดาํเนินการวางแผน EAFM จนกวา่จะได้รับการสนบัสนนุท่ีเพียงพอจากผู้มสีว่นได้สว่นเสยี และมีความเข้าใจ

ขอบเขตของการดาํเนินการ อยา่งไรก็ตามข้อมลูขา่วสารท่ีไมส่มบรูณ์ไมค่วรถกูใช้เป็นข้ออ้างในการชะลอการเร่ิมต้นออกไป 

เพราะสามารถนําแนวทางการป้องกนัไว้กอ่นมาปรับใช้กบั EAFM ได้  

A: ภารกิจเร่ิมต้น 

ภารกิจ i.  กาํหนดคณะทาํงาน EAFM และผู้ดาํเนินการ

หน่วยงานทีส่่งเสริม EAFM โดยทั่วไปแล้วควรเป็นหน่วยงานประมง (ในระดับที่เหมาะสม) หน่วยงานนีค้วรจัดตัง้

คณะทํางานที่จะแนะแนวทางกระบวนการวางแผน EAFM การอํานวยความสะดวกที่ดีและทกัษะของการรวมชุมชนและ

การจดัการความขดัแย้งเป็นสิ่งสําคญัสําหรับคณะทํางานนี ้เนือ่งจากคณะทํางานจะต้องปรึกษาหารือกบัผู้มีส่วนได้สว่น

เสียระหว่างกระบวนการ EAFM คณะทํางานต้องแน่ใจว่าได้อํานวยความสะดวกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่าง

ยตุิธรรม สร้างความโปร่งใส และมสีภาพแวดล้อมของการตดัสนิใจท่ีเป็นธรรม และมีการสือ่สารสองทางของข้อมลูท่ีชดัเจน  

  

ภารกิจ ii. 

ให้พิจารณาประเดน็เร่ืองการกําหนดขอบเขตท่ีได้ระบไุปกอ่นหน้า (

กาํหนดพืน้ที่ที่จะจดัการโดยสังเขป 

หนว่ยการเรียนรู้ 4 หลกัการของ EAFM

ภารกิจ iii. 

) คณะทํางาน 

EAFM ต้องเห็นพ้องกนัในสิง่ท่ีคณะทํางานกําลงัจะจดัการ ซึง่จะมีการกําหนดอยา่งเป็นทางการมากขึน้หลงัจากนีใ้น

กระบวนการ แตใ่นระยะการเร่ิมต้นนี ้ ทกุคนควรเห็นพ้องกนัในเร่ืองพืน้ท่ีอยา่งคร่าวๆ และคาํนงึถึงขอบเขตอํานาจตาม

กฎหมายท่ีมอียู ่ การกําหนดพืน้ท่ีท่ีมีขอบเขตทําให้สามารถระบไุด้วา่ มีผู้สว่นได้สว่นเสยีใดบ้างทีเ่ก่ียวข้อง (ด ู ภารกิจ vi. 

หลงัจากนี)้ 

เร่ิมแรก คณะทํางาน EAFM จําเป็นต้องกําหนดเป้าหมายกว้างๆ ของการดาํเนินการวางแผน กลยทุธ์ และขัน้ตอนตอ่ไปท่ี

ช่วยในการกําหนดพนัธมิตรและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีชดัเจน บทบาทเร่ิมต้นและความรับผิดชอบของพนัธมิตรและผู้มีสว่น

ได้สว่นเสยีในกระบวนการวางแผน ในระยะเร่ิมแรกนี ้ สิง่สาํคญัท่ีต้องพิจารณาคอื งบประมาณท่ีมี ภารกิจนีต้า่งจากการ

พัฒนาแผนการทาํงานเร่ิมต้น  
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พฒันาแผน EAFM ท่ีประกอบด้วย เป้าหมายการจดัการท่ีจําเพาะเจาะจง วตัถปุระสงค์และการดาํเนินการท่ีต้องทําใน 

EAFM ขัน้ตอน 3 

ในหลายๆ ประเทศ กระบวนการจะประกอบด้วยการทํางานกบั หรือทํางานผา่นผู้ นําชมุชนดัง้เดมิ หรือสถาบนัชมุชนดัง้เดมิ

ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้กลุม่ชมุชนอื่นได้เข้ามามีสว่นร่วมอยา่งเพียงพอ วฒันธรรมและสงัคมเป็นบริบทสาํคญัท่ี

จะต้องพิจารณาในการทํางานกบัผู้มสีว่นได้สว่นเสยีในทกุพืน้ท่ีและในทกุระดบั; ตวัอยา่งเชน่ ในระดบัชาต ิ ผู้ดําเนินการ

เบือ้งต้นควรพิจารณาวา่จะทําให้เกิดการมีสว่นร่วม และอํานวยความสะดวกในกระบวนการวางแผนได้อยา่งไรใน

สถานการณ์ ท่ีมวีฒันธรรมเฉพาะ และมีโครงสร้างของหลากหลายภาคสว่น  

แผนการทํางานเร่ิมต้นสรุปโครงร่างชดุกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการระหวา่งขัน้ตอนการเตรียมการของ EAFM (เช่น การประชมุผู้

มสีว่นได้สว่นเสยี) ลาํดบัของกิจกรรมท่ีตามมา และความรับผิดชอบรายบคุคลสาํหรับแตล่ะกิจกรรม แผนการทํางานต้อง

ถกูกําหนดลว่งหน้าให้ชดัเจนท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ วา่การเร่ิมต้นกิจกรรมนัน้จะดาํเนินการโดยใคร เมื่อใด และภายใต้

งบประมาณอะไร  

สว่นหนึง่ของแผนงานเร่ิมต้น จะมีการกําหนดแหลง่งบประมาณระยะสัน้ เพ่ือท่ีจะเร่ิมกระบวนการวางแผน “แล้วจะมี

งบประมาณเพียงพอในการดาํเนินการแผนงานเร่ิมต้นและกิจกรรมการวางแผนท่ีจะตามมาหรือไม?่” ตามหลกัการแล้ว 

ควรใช้งบประมาณปกติซึง่มอียูแ่ล้ว แตเ่พราะวา่อาจจะยงัไมส่ามารถระบกิุจกรรมได้ชดัเจน จึงอาจจําเป็นต้องมีทางเลอืก

สาํหรับแหลง่งบประมาณเพ่ิมเตมิ ซึง่รวมถงึการสละเวลาของคณะทํางาน ท่ีต้องทํางานมากกวา่หน้าท่ีรับผิดชอบปกติ การ

เร่ิมต้น EAFM จะเป็นสว่นหนึง่ของโครงการในการหาผู้สนบัสนนุงบประมาณ และควรใช้ทกุๆ โอกาสในการหาทนุให้

เพียงพอกบักิจกรรมการวางแผนโดยตรง โครงการชว่ยเหลอืหลายๆ โครงการอาจจะมงีบประมาณสาํหรับการสนบัสนนุ

กิจกรรมประเภทนี ้ถ้าอยูใ่นขอบเขตอํานาจหน้าที ่

ภารกิจ iv. บทนํา 

คณะทํางาน EAFM ควรเร่ิมต้นโดยการเข้าเยีย่มคารวะ จดัประชมุ และเพ่ิมการรับรู้ตอ่สาธารณะในการสร้างความสมัพนัธ์

ในการเร่ิมต้นทํางานระหวา่งชมุชน หนว่ยงานพนัธมิตร และผู้ อํานวยความสะดวกหรือหนว่ยงาน จึงต้องมีกิจกรรมหลาย

อยา่ง ประกอบด้วย:  

EAFM  

• การแนะนํา EAFM อยา่งเป็นทางการตอ่พนัธมิตรท่ีคาดหวงั;  

• การตอบคาํถามเก่ียวกบั EAFM; 

• เสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัพนัธมิตร;  

• การกําหนดบทบาทของพนัธมติร; 

• การจดัและการเข้าร่วมประชมุ การฝึกอบรม และการเพ่ิมความตระหนกั; (เพ่ิมความตระหนกัของอะไรครับ ตาม

ความเข้าใจผม นา่จะหมายถงึ การจดัและการเข้าร่วมประชมุ การฝึกอบรม เพื่อเพิม่การมีสว่นร่วมของกลุม่

บคุคลท่ีเก่ียวข้อง รึเปลา่ครับ) 

• เก็บรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานของขอบเขตการจดัการ; 

• การประชมุกบัผู้ นําท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีรัฐบาล อ่ืนๆ และการได้รับการเห็นชอบ; และ 

• การเร่ิมกระบวนการ EAFM กบัชมุชน หนว่ยงานรัฐบาล และพนัธมิตร และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอ่ืนๆ  
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ภารกิจ v. 

แนวทาง EAFM ต้องการการประสานงาน การปรึกษาหารือ ความร่วมมือ และการร่วมกนัตดัสนิใจ ไม่เฉพาะระหวา่งผู้ ท่ี

ประกอบการประมงในระบบนิเวศหรือพืน้ท่ีทางภมูศิาสตร์เดยีวกนัเทา่นัน้ แตเ่ป็นระหวา่งหนว่ยงานการจดัการประมงและ

ภาคสว่นอ่ืนๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากการประมง หรือสง่ผลกระทบตอ่การประมงด้วย (ภาพที่ 8.1) 

การประสานงานกบัหน่วยงานอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐระดบัต่างๆ  

เป็นเร่ืองสาํคญัมากท่ีจะต้องสร้างความมัน่ใจวา่ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการชายฝ่ังและการประมงในแตล่ะระดบั

ของรัฐบาล (จากระดบั ท้องถ่ิน เทศบาล อําเภอ จงัหวดั ภมูภิาค และระดบัประเทศ) ได้รับข้อมลูและเข้ามามีสว่นร่วม

ตัง้แตร่ะยะแรกของกระบวนการการวางแผน EAFM ซึง่จะเป็นการชว่ยทําให้เกิดความสอดคล้องของนโยบายและ

วตัถปุระสงค์ระหวา่งระดบัตา่งๆ ของการอภิบาล และสถานการณ์ท่ีมีการเหลื่อมลํา้กนัของอํานาจในทางกฎหมาย หรือการ

มอีาํนาจในทางกฎหมายท่ีไมส่อดคล้องกนั (เช่น ในพืน้ทีซ่ึง่มหีลายหนว่ยงานมีอํานาจในการจดัการสตัว์นํา้ โดยแตล่ะ

หนว่ยงานมอีาํนาจจดัการสตัว์นํา้ในชว่งตา่งๆ ของวงจรชีวิตของสตัว์นํา้ท่ีตา่งกนั) จงึจําเป็นต้องนําหนว่ยงานเหลา่นีม้า

ทํางานร่วมกนั ซึง่กอ่นหน้านีห้นว่ยงานตา่งๆ เหลา่นีอ้าจมปีฏิสมัพนัธ์กนัน้อยมาก แตใ่นการทํางานจริงๆ นัน้ มุง่สูเ่ป้าหมาย

ท่ีเสริมกนัหรือเป็นการแก้ปัญหาเดยีวกนั  ประโยชน์ของการทํางานร่วมกนัคอืสามารถรวมหรือแบง่ปันทรัพยากร ความรู้

ความเช่ียวชาญ ท่ีมอียูอ่ยา่งจํากดั  และการท่ีสามารถทําให้เป็นแนวทางเดยีวกนัได้นัน้ จะเป็นการเลี่ยงไมใ่ห้ชมุชนเกิด

ความสบัสนและหมดความสนใจ หากแตล่ะกลุม่ตา่งเข้ามามปีฏิสมัพนัธ์กบัชมุชนในทิศทางท่ีแตกตา่งกนั  

ภาพที่ 8.1: หลักการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและขอบข่ายงาน EAFM ในด้านการปรึกษาหารือ (ดัดแปลง

จาก FAO, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการประมง โดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ (EAFM) 

หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้ใช้ประโยชน์เขตชายฝ่ัง

อ่ืนๆ เช่น การทอ่งเท่ียว 

หนว่ยงานประมงตาม

แนวทาง EAFM 

การขดุเจาะหานํา้มนั แก๊ส 

และการทาํเหมืองแร่นอกฝ่ัง 

การประมงพืน้บ้าน การประมงพาณิชย์ 
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ภารกิจ vi. 

เครือขา่ยของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีต้องเข้ามามีสว่นร่วมใน EAFM นัน้ซบัซ้อน (ภาพที่ 8.2) ทัง้ในแง่ของการเช่ือมโยงใน

แนวดิ่ง (จากระดบัชาตไิปสูร่ะดบัท้องถ่ิน) การเช่ือมโยงในแนวระนาบ (ระหวา่งผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตติา่งๆ) 

และในแง่ของขอบเขตทางภมูิศาสตร์ จําเป็นต้องมผีู้มสีว่นได้สว่นเสยีท่ีมศีกัยภาพในการนํา EAFM ไปปฏิบตัใิห้สาํเร็จได้

อยา่งมปีระสทิธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการตรวจตราหรือการปฏิบตัิตาม  

ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร 

ผู้มีส่วนได้สว่นเสยีคือใคร? 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 8.2: ตัวอย่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มา: ดัดแปลงจาก FAO 

 

ผู้มีส่วนได้สว่นเสยี อาจจะเป็นปัจเจกบคุคล กลุม่บคุคล หรือองค์กร ผู้ชาย และผู้หญิง ผู้สงูวยัและคนหนุม่สาว ผู้ซึง่มีความ

สนใจในทิศทางเดยีวกนั หรือสนใจด้านอ่ืนๆ มสีว่นร่วมหรือได้รับผลกระทบไมว่า่ในทางบวกหรือทางลบจากกระบวนการ

ใดๆ ใน EAFM ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอาจจะถกูกระตุ้นให้ดาํเนินการตามพืน้ฐานของผลประโยชน์หรือการให้คณุคา่ ผู้มีสว่นได้

สว่นเสยีอาจจะรวมถงึ กลุม่ท่ีได้รับผลกระทบจากการจดัการ; เก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจจดัการ; พึง่พิงทรัพยากรท่ีจะถกู

จดัการ ไมว่า่ในเชิงพืน้ท่ีหรือเชิงทรัพยากร 

ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีจะได้รับการเชิญเข้าประชมุหรือการประชมุเชิงปฏิบตักิารในช่วงเร่ิมต้น สามารถใช้รายการตาม ภาพที่ 

8.2. ในการตรวจสอบวา่ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีใดควรจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชมุ การหาความสมดลุท่ีเหมาะสมระหวา่งการ

รวมเอาผู้มสีว่นได้เสยีมสีว่นร่วมประชมุให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้กบัการมาร่วมเพื่อชมุนมุเรียกร้องท่ีไมส่ามารถควบคมุ

ได้ เป็นเร่ืองท่ียาก พงึระลกึวา่ การให้คําปรึกษาและการปรับแผนสามารถทําได้ในเวลาตอ่มา 

 

 

หน่วยงานภายนอก 
องค์กรพฒันาเอกชน, 

หน่วยงานการศึกษาและวิจัย 

 

ชาวประมง 
สมาคมประมง 

รัฐบาล 

ประเทศ/ภมิูภาค/จงัหวดั/รัฐ/

เทศบาล/หมูบ้่าน 

EAFM 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านการประมง 
เจ้าของเรือ ผู้ ให้กู้ ยืมเงิน 
ผู้ตกปลาเพื่อสนัทนาการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชายฝ่ัง 
การท่องเท่ียว ท่าเรือ โรงแรม  

อุตสาหกรรม ดาํนํา้ ฯลฯ 
 

การปฏิบัตติาม 
และการบังคับใช้ 

ทหารเรือ ยามฝ่ัง ตาํรวจ ฯลฯ  
 

ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีคือ บคุคล กลุม่ หรือ องค์กร ซึง่มีความสนใจใน EAFM หรือ ท่ีสามารถสง่ผลกระทบ

หรือได้รับผลกระทบ ทางบวกหรือทางลบโดยกระบวนการ EAFM 
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ในเบือ้งต้น เป็นสิง่สาํคญัในการรวมเอาผู้ ท่ีมแีนวโน้มวา่จะได้รับผลกระทบจากกระบวนการวางแผน ซึ่งมกัจะหมายรวมถงึ 

(i) ชาวประมง (มกัจะถกูเลอืกจากสมาคมประมง ไมว่า่จะเป็นชาวประมงพืน้บ้าน ☺ และชาวประมงพาณิชย์); (ii) 

เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลทัง้ระดบัประเทศ (เพ่ือกําหนดนโยบายโดยรวม) และในพืน้ท่ีของการประมง (เพ่ือประกนัการนําไปปฏิบตัิ

ให้สาํเร็จ); (iii) องค์กรพฒันาเอกชน; (iv) นกัวจิยั; และ (v) หนว่ยตรวจตรา 

การสนบัสนนุ และการขาดการสนบัสนนุของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี สามารถนําไปสูค่วามสาํเร็จและความล้มเหลวของ EAFM 

ได้ จึงต้องมีการวิเคราะห์ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี (ด ู ชดุเคร่ืองมือประกอบ) เพ่ือระบพุนัธมิตรทีม่ีศกัยภาพ ในแนวทางของ 

EAFM ควรมีการดงึบคุคลใดบคุคลหนึง่หรือกลุม่ใดกลุม่หนึง่ทีม่ีศกัยภาพเป็นผู้สนบัสนนุหรือผู้คดัค้าน EAFM เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจท่ีชดัเจนตอ่การเปลีย่นแปลง และเข้าใจความสมัพนัธ์ของบคุคลและกลุม่ท่ีมคีวามสนใจตอ่ทรัพยากรหรือ

โครงการท่ีแตกตา่งกนั 

รูปแบบหนึง่ของการวเิคราะห์ผู้มสีว่นได้สว่นเสยี คอื การใช้ตารางเมตริกซ์ขนาด 2x2 ซึง่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจะถกูนํามา

กําหนดลงในชอ่งตาราง โดยพิจารณาตาม (i) ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีมีความสาํคญัอยา่งไรตอ่กระบวนการ EAFM อยูใ่นแกน

ตัง้ และผู้มสีว่นได้สว่นเสยีเหลา่นัน้มอีทิธิพล (อํานาจ) มากน้อยเพียงใดตอ่กระบวนการ EAFM อยูใ่นแกนนอน (ภาพที่ 

8.3) 

ภาพที่ 8.3: ตารางเมตริกซ์ขนาด 2x2 การวิเคราะห์ความสาํคัญและอิทธิพลของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

ผู้มีส่วนได้สว่นเสยีจะถกูกําหนดให้อยูใ่นเมตริกซ์ใดนัน้ พิจารณาโดยใช้กลยทุธ์ท่ีแตกตา่งกนั 4 กลุม่ (ภาพท่ี 8.4) เป็นกลุม่

ซึ่ง (i) มีความสาํคญัมากและมีอิทธิพลมาก (ii) มีความสาํคญัมาก มีอิทธิพลน้อย (iii) มีความสาํคญัน้อย แตม่ีอิทธิพลมาก 

และ (iv) มีความสาํคญัน้อยและมอีทิธิพลน้อย 
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ภาพที่ 8.4: กลยุทธ์ที่แตกต่างกันเป็นสิ่งจาํเป็นสาํหรับการวเิคราะห์จัดกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

ผู้ ท่ีอยูใ่นกลอ่งสแีดง คือผู้มีสว่นได้สว่นเสยีสาํคญั ท่ีจะทําให้การจดัการตามแนวทาง EAFM ประสบความสําเร็จ คนกลุม่นี ้

จะต้องได้รับการกระตุ้นให้เข้าร่วม เพราะจดัเป็นกลุม่พนัธมติรหลกั ให้รักษาระดบัการสื่อสารด้านผลการดําเนินการกบัคน

เหลา่นี ้พวกเขาไมจํ่าเป็นต้องได้รับการโน้มน้าวเก่ียวกบัความสาํคญัของ EAFM เพราะคนเหลา่นีท้ราบอยูแ่ล้ว   

กลุม่คนในกลอ่งสเีขียว เป็นกลุม่ท่ีมีอิทธิพลน้อยตอ่ความสาํเร็จ คนกลุม่นีจํ้าเป็นต้องได้รับการบอกกลา่วและเข้ามามีสว่น

ร่วม โดยใช้ความพยายามและการติดตามเพียงเลก็น้อย  

กลุ่มที่อยู่ในกล่องสีเหลือง ต้องการกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพือ่ดึงเข้ามาอยู่ในกล่องสีแดง และจําเป็นต้องถูกนําเข้ามาสู่

กระบวนการ EAFM เนื่องจากเป็นกลุม่ท่ีมีอิทธิพลมาก แตม่ีความสาํคญัน้อย และพวกเขาสามารถกลายเป็นผู้สนบัสนนุที่

มีศกัยภาพและสามารถใช้ความมีอิทธิพลสนบัสนุนกระบวนการได้ อย่างไรก็ตาม บางส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

อิทธิพลเหลา่นี ้สามารถเปลี่ยนเป็นผู้ ทีข่ดัขวาง/ปิดกัน้ กระบวนการได้ (เพ่ือผลประโยชน์ในทางการเมืองหรืออื่นๆ) ดงันัน้ 

จึงต้องมีปฏิสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกบักลุม่คนเหลา่นี ้ 

สําหรับกลุ่มทีม่ีความสําคัญมาก มีอิทธิพลน้อย คนกลุ่มนีม้ักได้รับผลกระทบ (เช่น มีส่วนแบ่งผลกระโยชน์สูงใน

กระบวนการ EAFM) แตไ่มม่ีอํานาจหรือมีสิทธิมีเสียง คนกลุม่นีต้้องถกูดึงเข้ามาร่วมงาน และควรได้รับการสนบัสนนุให้มี

โอกาสในการพดูและมอีทิธิพลตอ่กระบวนการ EAFM มากขึน้ 

กจิกรรม:  (i) จดัทํารายช่ือผู้มสีว่นได้สว่นเสยี และ (ii) ทําการวิเคราะห์ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

 

วธิีหนึง่ท่ีจะทําให้เห็นภาพความสมัพนัธ์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีคอื การใช้ “เวนน์ไดอะแกรม” ซึ่งสามารถอธิบาย

ความสมัพนัธ์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ในไดอะแกรม ขนาดของวงกลมบง่ชีถ้งึความสาํคญั และระยะหา่งของวงกลมบง่ชีถ้งึ

ความถ่ีของการติดตอ่กนั วงกลมท่ีแยกกนั = ไมม่ีการติดตอ่; วงกลมท่ีแตะกนั = มีการสง่ผา่นข้อมลูระหวา่งหนว่ยงาน 

วงกลมท่ีซ้อนทบักนัเลก็น้อย = มีความร่วมมือกนับางสว่นในการตดัสนิใจ และวงกลมทีซ้่อนทบักนัมาก = มีความร่วมมือที่

สาํคญัในการตดัสนิใจ ตวัอยา่งของ เวนน์ ไดอะแกรม แสดงในภาพ 8.5 
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ภาพ 8.5: ตัวอย่าง เวนน์ ไดอะแกรม แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

กิจกรรม:  กําหนดผู้มีสว่นได้สว่นเสยีลงใน เวนน์ ไดอะแกรม 

 
ภารกิจ vii.   

กลุม่ผู้มีส่วนได้สว่นเสยีหลกัคือ ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจํานวนน้อย (อาจมีจํานวนสี่หรือห้าคน/กลุม่ ขึน้อยูก่บักระบวนการในการ

จดัลาํดบัความสาํคญั) ท่ีเป็นตวัแทนของภาคสว่นในชุมชนและหน่วยงานการจดัการ ผู้ซึ่งจะทํางานกบัผู้ดําเนินการในการ

ชีแ้นะกระบวนการ EAFM หลงัจากขัน้ตอน เร่ิมต้น แล้ว กลุม่นีอ้าจจะรวมสมาชิกของคณะทํางาน EAFM ท่ีตัง้ขึน้ในตอนแรก

ตาม ภารกจิ i. หรืออาจจะเป็นคนใหม ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียหลกันีม้ีความสาํคญัคือจะเป็นผู้มอบหมายอํานาจหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบให้กบัสมาชิกของชมุชน และคนอ่ืนๆ ซึง่เดิมแล้วมิได้มีสว่นร่วมในการจดัการประมง กลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกันี ้

สามารถดาํเนินการในเร่ืองตอ่ไปนี ้:  

จัดตัง้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 

• พฒันาให้มีการพดูคยุ และกระตุ้นการอภิปราย EAFM 

• สง่เสริมให้มีการจดัตัง้องค์กรในชมุชน 

• สง่เสริมให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเข้าใจ EAFM 

• วเิคราะห์ประเดน็ ปัญหา และโอกาสตา่งๆ ในการดงึผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเข้ามาร่วม 

• มีสว่นชว่ยในการตดัสนิใจ ภายในกระบวนการ  EAFM 

• ระบผุู้มสีว่นได้สว่นเสยีและกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอ่ืนๆ; และ 

• รวบรวมและกระจายขา่วสารระหวา่งสมาชิกในชมุชน 

ภารกิจ viii.   กาํหนดพืน้ฐานทางกฎหมายสาํหรับ EAFM

เป็นเร่ืองจําเป็นที่จะต้องมกีารให้อํานาจตามกฎหมายหรือนโยบายในการดาํเนินการตามแนวทาง EAFM โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งเมื่อใช้การจดัการร่วม เพราะจะเป็นการดกีวา่ท่ีจะให้อํานาจในทางกฎหมายกบัชมุชนเพ่ือใช้ในการจดัการ ตวัอยา่งเช่น 
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หลายประเทศในประเทศหมูเ่กาะแปซฟิิก โดยขนบธรรมเนียมประเพณี ทะเลสาบและแนวปะการังเป็นของชมุชนชายฝ่ัง

ดงันัน้การพฒันากฎหมายประมงจึงต้องอยูบ่นพืน้ฐานนี ้ในบางประเทศ การพฒันาใดๆท่ีเกิดขึน้โดยชมุชนควรจะได้รับการ

รับรองด้วยกฎหมาย ถงึแม้วา่การจดัให้มพีืน้ฐานทางกฎหมายจํา เป็นสาํหรับ EAFM แตก่ารขาดกฎหมายที่เหมาะสมไม่

ควรถกูใช้เป็นเหตผุลในการชะลอการเร่ิมต้นกระบวนการ การทบทวนพืน้ฐานทางกฎหมายสาํหรับ EAFM จึงเป็นสิ่ งจํา เป็น 

เพ่ือท่ีจะเข้าใจนโยบายท่ีมีอยูไ่มว่า่จะเป็นนโยบายท่ีสนบัสนนุ หรือนโยบายท่ีไมส่นบัสนนุ  

บทสรุป 

แปดภารกิจ ใน เร่ิมต้น A ไมจํ่าเป็นต้องดาํเนินการตามลาํดบั; ความจริงแล้วภารกิจตา่งๆ ดําเนินการเป็นแบบคูข่นานหรือ

ทบัซ้อนกนัอยู ่ สิ่งพืน้ฐานท่ีต้องดําเนินการให้ เร่ิมต้น A สมบรูณ์ ได้แสดงไว้ใน รูปที่ 8.6 ซึ่งประกอบด้วย: การจดัตัง้

คณะทํางาน EAFM กบัผู้ดาํเนินการ; การสร้างแผนการทํางานเร่ิมต้น; การระบผุู้มีสว่นได้สว่นเสยีและการจดัตัง้กลุม่ผู้มี

สว่นได้สว่นเสยีหลกั; การสร้างการมสีว่นร่วมกบัหนว่ยงานและสถาบนัอ่ืนๆ; การดาํเนินการทบทวนกฎหมายและการระบุ

พืน้ท่ีของขอบเขตจดัการประมงโดยสงัเขป 

ภาพที่ 8.6: สรุปภารกิจเร่ิมต้น A  

 

รายการตรวจสอบ เร่ิมต้น A ด้านลา่งนี ้ ใช้เพ่ือชว่ยในการประเมนิภารกิจเร่ิมต้น และช่วยในการเขยีนแผนการทํางาน

เร่ิมต้น 

เร่ิมต้น ภารกิจ A สมบูรณ์หรือไม่ ข้อสังเกต 

i. การจดัตัง้คณะทํางาน EAFM กบัผู้ดาํเนินการ   

ii. การระบขุอบเขตจดัการประมงโดยสงัเขป   

iii. พฒันา แผนการทํางานเร่ิมต้น    

iv. ดาํเนินการแนะนํา EAFM    

v. ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ และหนว่ยงานรัฐบาลระดบัตา่งๆ   

vi. ระบผุู้มสีว่นได้สว่นเสยี    

vii. จดัตัง้กลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกั    

viii. ดาํเนินการทบทวนกฎหมาย    
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วัตถุประสงค์ของบทเรียน: 

 • กําหนดแนวทางการมสีว่นร่วมของผู้มสีว่นได้สว่นเสยี; 

 • เข้าใจวา่จะจดัและดาํเนินการประชมุผู้มสีว่นได้สว่นเสยีได้อยา่งไร;  

 • เข้าใจกรอบแนวคดิพืน้ฐานของการจดัการร่วม 
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2 หน่วยการเรียนรู้ 9 
 

 

 

ภาพรวม 

หนว่ยการเรียนรู้ เร่ิมต้น B อธิบายถงึการมสีว่นร่วมและการดาํเนินการเพ่ือให้เกิดการมีสว่นร่วม วีธีการจดัและดําเนินการ

ประชมุเชิงปฏิบตักิาร / ประชมุแบบมสีว่นร่วมซึง่เป็นวธีิการท่ีสนบัสนนุกระบวนการ EAFM และอธิบายวา่การจดัการร่วม

เป็นแนวทางท่ีสาํคญัของ EAFM 

บทนํา 

การมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีไมใ่ช่เป็นขัน้ตอน แตเ่ป็นกิจกรรมท่ีดาํเนินไปตัง้แตใ่น เร่ิมต้น B ซึ่งดาํเนินตอ่เน่ืองไป

ตลอดกระบวนการ EAFM และมีแนวโน้มท่ีพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง กิจกรรมการมสีว่นร่วมของผู้มสีว่นได้สว่นเสยีสร้างองค์

ความรู้ให้แก่ คณะทํางาน EAFM ตลอดจนผู้มสีว่นได้สว่นเสยีหลกั พนัธมิตร หนว่ยงาน และสถาบนั วธีิการขบัเคลือ่น

ชมุชนได้สรุปไว้ในหน่วยการเรียนรู้ 16 ตรวจสอบข้อเท็จจริง II

1. การมีส่วนร่วม 

 และอีกหลายเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องใน ชดุเคร่ืองมือ  

ประโยชน์ของการมสีว่นร่วมในเบือ้งต้น ประกอบด้วย:  

• มมุมองของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีหลากหลายได้ถกูนํามาพิจารณา; 

• การสง่เสริมการดาํเนินการ (ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีคนใด/กลุม่ใด?); 

• ขบัเคลื่อนกระบวนการเพิ่มศกัยภาพ  

o กระตุ้นความเป็นอิสระ และความมัน่ใจในตนเอง 

o สามารถจดุประกายให้มีการเปลีย่นแปลง;  

• เกิดความฉบัไวในการดาํเนินการ และได้ผลท่ีคุ้มคา่; 

• เพิ่มความรู้สกึถึงความเป็นเจ้าของมากขึน้ในหมูผู่้มีสว่นได้สว่นเสยี; 

• ความสามารถในการอา่นและเขยีนไมใ่ชข้่อจํากดั;  

• ความคิดท่ีเป็นนามธรรมได้รับการยอมรับ; และ 

• เสริมสร้างความสมัพนัธ์ และความเป็นพนัธมิตร 

ท่ีสาํคญัมากคือความสามารถระบไุด้วา่ ใครสามารถเป็นผู้ นําหรือมีความโดดเดน่ทีจ่ะชว่ยในการขบัเคลือ่น และกระตุ้น

ผู้ อ่ืน เพ่ือให้กระบวนการตา่งๆของ EAFM ดาํเนินไปได้โดยงา่ย  

 

 

3 เสาหลกั ของแนวทางการมสีว่นร่วม คอื: 
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• ทศันคติ และพฤติกรรม: ทศันคต ิและพฤติกรรมของผู้ดาํเนินการ เป็นสิง่สาํคญัตอ่ความสาํเร็จของการประชมุเชิง

ปฏิบตัิการของการมีสว่นร่วม ผู้ดําเนินการต้องคงความเป็นกลาง จดัการอภิปรายอยา่งยตุธิรรม และให้ทกุคน

ท่ีมาได้มีสว่นร่วม 

• เคร่ืองมือ: มีเคร่ืองมือหลายชนิดท่ีสามารถใช้ในการดงึเอาการมีสว่นร่วมออกมาจากสมาชิกทกุคน (ด ู ชดุ

เคร่ืองมอื) อยา่งไรก็ตาม เคร่ืองมือจะมีประสทิธิภาพก็ตอ่เมื่อถ้าใช้ด้วยทศันคติและพฤติกรรมทีถ่กูต้องดงัอธิบาย

ข้างต้น (ตวัอยา่งเชน่ การไมม่อีาํนาจครอบงํา) 

• การแลกเปลีย่น การแลกเปลีย่นข้อมลู ความรู้ ความเห็น และความรู้สกึ เป็นสว่นประกอบท่ีสาํคญัของ

กระบวนการมสีว่นร่วม โดยผา่นการแบง่ปันนี ้ประชาชนจะมศีกัยภาพเพ่ิมขึน้  และสามารถนําปัญหามาอภิปราย

และแก้ไขได้ หรืออยา่งน้อยท่ีสดุ นําออกมาเปิดเผยในท่ีซึง่ปัญหาเหลา่นัน้สามารถถกูจดัการได้โดยกระบวนการ

ขจดัความขดัแย้ง (ด ูหน่วยการเรียนรู้ 12 ตรวจสอบข้อเท็จจริง I

จดุมุง่หมายท่ีสาํคญัของวธีิการแบบมสีว่นร่วมคอืการเสริมสร้างศกัยภาพให้กบัคนและกลุม่ทีม่ีโอกาสน้อยในการแสดง

ความต้องการและประสบการณ์ เพ่ือให้ความต้องการถกูใช้ในการพิจารณาในการตดัสนิใจ สาํหรับกระบวนการ EAFM 

แล้ว ในการท่ีจะประสบความสาํเร็จได้ ผู้ใช้ทรัพยากรทกุคน องค์กรและชมุชนท้องถ่ิน รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลท้องถ่ิน และ

ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีอ่ืนๆ จะต้องสามารถแสดงบทบาทในการควบคมุและการตดัสนิใจได้ กลุม่คนเหลา่นีจ้งึจําเป็นต้องเพิ่ม

ความตระหนกั มคีวามเข้าใจในทรัพยากรประมง และการจดัการในบริบทของระบบนิเวศ  

)  

ประโยชน์ของการให้เสริมสร้างศกัยภาพ ประกอบด้วย : 

• เพ่ิมความตระหนกั ความรู้ ทกัษะ และศกัยภาพในเชิงการรวมกลุม่; 

• มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ และมสีว่นในผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้; 

• มีความรับผิดชอบ; 

• มีความสามารถในการแสดงออกและร่วมตดัสนิใจ; 

• เกิดแรงบนัดาลใจ; และ 

• กอ่ให้เกิดความยัง่ยืน 

2.  การดาํเนินการที่ดี  

ผู้ ดําเนินการจะต้องเป็นกลาง มีความเป็นอิสระ มีบทบาทในการสนับสนุนปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์กรระหว่าง

กระบวนการมีสว่นร่วม (ซึ่งสามารถขยายไปยงัภารกิจการบริหารงาน แต่ในทีนี่เ้รา มุ่งเน้นไปที่ เนือ้หาและกระบวนการ) 

ผู้ดําเนินการจะต้อง ตระหนกัถึงความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ และการเปลีย่นแปลงที่แทรกซึมอยู่ในกระบวนการกลุม่ว่าเป็น

อยา่งไร ด้วยเหตนีุใ้นแตล่ะการประชมุผู้ดาํเนินการต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นเพศชาย-หญิง

ของผู้ เข้าร่วมประชุม (ถึงแม้จะไม่เสมอไป ทีผู่้หญิงมกัจะไม่พดูในที่ประชุมทีผู่้ชายอยู่ด้วย); ระดบัชนชัน้ทางสงัคม (เช่น 

มมุมอง หรือการแสดงออกของผู้อาวโุสกวา่ สามารถไปจํากดัสิง่ที่ สมาชิก/ผู้ อ่ืน ท่ีออ่นวยักวา่จะพดู ไมว่า่จะเป็นในหมูบ้่าน

หรือในหนว่ยของงานรัฐบาล) และ ความแตกตา่งทางสงัคม/วฒันธรรม (ตวัอยา่งเช่น, ชนกลุม่น้อยไมม่ีสทิธ์ิมีเสยีง) 

การดาํเนินการที่ดี ประกอบด้วย: 



9  เร่ิมต้น B: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                  
 

4 หนว่ยการเรียนรู้ 9 

 

• ความเช่ือใจและเช่ือในความสามารถของผู้ อ่ืน; 

• อดทนและมทีกัษะในการฟังท่ีด;ี 

• เปิดใจในการเรียนรู้และรับทกัษะใหม่ๆ ; 

• มัน่ใจแตไ่มเ่ยอ่หยิง่; 

• ประสบการณ์ชีวติท่ีดีและมีสามญัสาํนกึท่ีด;ี 

• เคารพความคดิเห็นของผู้ อื่น, ไมม่ีการจํากดัความคิด; 

• สามารถสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้มีสว่นร่วมเกิดความมัน่ใจ; 

• มีความยดืหยุน่ในการเปลีย่นแปลงของวธีิการและลาํดบัขัน้ตอน; และ 

• มีความรู้เก่ียวกบัการพฒันากลุม่ รวมถึงความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของกลุม่   

สว่นประกอบสาํคญัในการสือ่สารใดๆก็ตามคอื ต้องเป็นการสือ่สารเพ่ือสร้างความสามคัค ี ตวัอยา่งเชน่ ความรู้สกึระหวา่ง

คนสองคน ซึง่พวกเขามตีอ่กนั ในหลายๆสถานการณ์ การสร้างความสามคัคีและความเช่ือใจคือสิง่สาํคญั เพ่ือให้มัน่ใจวา่

ขา่วสารและความเข้าใจที่ได้รับนัน้ตรงกบัท่ีตัง้ใจไว้ ผู้ดาํเนินการท่ีดจีะทราบวา่จะสร้างความสามคัคไีด้อยา่งไร  

ผู้ดาํเนินการ สามารถทําให้กลุม่ทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยการ: 

ก. 

บอ่ยครัง้ทีผู่้คนมกัไม่พดูสิ่งทีต่นเองคิดจริงๆ ในกลุม่สว่นใหญ่สิ่งที่เป็นบรรทดัฐานคือว่า ถ้าคนใดคนหนึ่งต้องการที่จะพดู

เขาก็เพียงแต่พดูอย่างง่ายๆและชดัเจน และพดูอะไรทีคุ่้นเคยหรือน่าสนใจพอท่ีกลุม่จะรับฟัง โดยทีไ่ม่ได้ตระหนกัว่า คน

สว่นใหญ่จะต้องเรียบเรียงความคิดก่อนที่จะพดู ผู้ดําเนินการต้องมีทกัษะในการชกัชวนให้ทกุคนแสดงความคิดเห็น และ

ทําให้ทกุๆคนได้รับการรับฟัง ผู้ดําเนินการควรทราบว่าจะกระตุ้นสมาชิกทีเ่งียบให้แสดงความเห็นได้อย่างไร มีวิธีลดการ

วิพากษ์วิจารณ์ทีไ่มเ่หมาะสม และทําให้ทกุคนคดิแทนท่ีจะปิดกัน้ 

กระตุ้นให้เกิดการมีสว่นร่วมอยา่งจริงจงั เอาชนะการปิดกัน้ตวัเอง 

ข. 

กลุม่หนึง่ๆไมส่ามารถทําสิง่ท่ีเขาคิดได้อยา่งดีท่ีสดุ ถ้าสมาชิกกลุม่ไมเ่ข้าใจซึง่กนัและกนั คนสว่นใหญ่พบว่า เป็นการยากที่

จะลดทิฐิของตนเอง ผู้ ดําเนินการช่วยให้กลุ่มตระหนักว่ากลุ่มทีด่ีจะต้องสร้างจากพืน้ฐานของความเข้าใจร่วมกัน 

ผู้ดาํเนินการก็ต้องตระหนกัด้วยวา่ความเข้าใจผิดนัน้เป็นสิง่ที่หลกีเลีย่งไมไ่ด้ และจะสร้างความตงึเครียดให้คนทีม่ีสว่นร่วม 

ผู้ ที่อยูใ่นความวิตกกงัวลต้องการกําลงัใจและได้รับการยอมรับ ดงันัน้ผู้ดาํเนินการรู้วา่ไมค่วรที่จะเลอืกข้าง ให้เกียรติและรับ

ฟังทกุๆมมุมอง เพ่ือให้ทกุคนได้รู้สกึมัน่ใจวา่มีคนท่ีเข้าใจตนเอง 

สง่เสริมความเข้าใจร่วมกนั และยตุิการยดึมั่นถือมั่น 

ค. 

คนส่วนใหญ่ติดอยู่กับความคิดเดิมในการแก้ไขปัญหาและขจัดความขดัแย้ง โดยเชื่อว่ามนัจะมีหนทางอ่ืนในการแก้ไข

ปัญหา โดยไมเ่ช่ือวา่พวกเขาสามารถบรรลขุ้อตกลงท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนัได้  ผู้ดาํเนินการท่ีมปีระสบการณ์จะช่วยให้กลุม่

ค้นหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยรวมมมุมองของทุกๆคนเข้าด้วยกนั แม้วา่เป็นภารกิจที่ท้าทาย แต่เมือ่กลุม่เข้าใจใน

คณุคา่และวิธีการท่ีจะนําไปสูก่ารแก้ปัญหาแล้วสิง่ท่ีดีก็จะเกิดขึน้ เพราะเมือ่พวกเขาค้นพบวิธีการคิดในทางใหม่แล้ว พวก

เขาจะเกิดความหวงัมากขึน้อนัเน่ืองมาจากความมีประสทิธิภาพของกลุม่ 

สง่เสริมการแก้ปัญหา และการเปลีย่นแปลงความคดิเร่ืองการ แพ้-ชนะ  
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ง. 

เมื่อมีการจัดประชุมท่ีไม่ดี ผู้ ท่ีจะถกูตําหนิคือผู้ นําหรือคนอ่ืนๆ ผู้ดําเนินการจึงต้องใช้ทัง้โอกาสและมีความรับผิดชอบในการ

แนะนําให้สมาชิกกลุม่กําหนดรูปแบบการประชมุ และการแบง่หน้าท่ีให้แก่สมาชิกอยา่งมปีระสทิธิภาพ ตลอดจนแนะนําให้

กําหนดกระบวนการในการแก้ปัญหา และ/หรือ กระบวนการในการตดัสนิใจ 

สอนทกัษะใหม่ๆ ในวิธีคดิ และปรับปรุงวิธีการจดัการประชมุ  

จ. 

ขัน้ตอนท่ีชดัเจนแนน่อนเป็นหนึ่งในทกัษะการคดิท่ีสาํคญัท่ีสดุท่ีกลุม่สามารถเรียนรู้ การกําหนดวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนและเห็น

พ้องกนั รวมทัง้กําหนดระเบียบวาระการประชมุเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีเห็นพ้องกนัแล้ว จะก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อ

การดาํเนินการประชมุและพฤตกิรรมของสมาชิกได้อยา่งท่ีคาดไมถ่งึ  ผู้ดาํเนินการสามารถใช้หลากหลายกระบวนการในการทํา

ให้การดาํเนินการประชมุ/ประชมุเชิงปฏิบตักิาร ประสบความสาํเร็จ 

กําหนดขัน้ตอนท่ีชดัเจนสาํหรับการจดัการประชมุ / การประชมุเชิงปฏิบตักิาร 

ฉ. 

บางครัง้ กลุม่ต้องการความช่วยเหลอืในการมุง่เน้นในสิง่เดียวกนั ในเวลาเดียวกนั ในเวลาเช่นนี ้กิจกรรมการคิดแบบมีระบบ 

เชน่ การระดมความคดิจากสมาชิกกลุม่สามารถชว่ยได้มาก ผู้ดาํเนินการควรจะมีกิจกรรมช่วยกระตุ้นความคิดหลายอยา่งเพ่ือ

ใช้ในกลุม่ ในเวลาท่ีเหมาะสม 

สร้างกิจกรรมกระตุ้นให้มกีารคดิท่ีเป็นระบบ 

ช. 

ในกรณีที่สมาชิกกลุ่มมีความหลากหลาย  ผู้ดําเนินการต้องสามารถท่ีจะใช้ภาษาในการสื่อสารกบัสมาชิกของกลุม่ได้ทกุคน 

หรือใช้ภาษาที่เป็นสื่อกลางได้ หาจุดร่วมของกลุ่ม ทัง้นีอ้าจจะให้ความสําคญักับหวัข้อและเนือ้หาของการอภิปรายในกลุม่

น้อยลง แตใ่ห้มุง่เน้นในกระบวนการในการดาํเนินการประชมุจงึจะทําให้การประชมุสามารถดาํเนินการตอ่ไปได้ 

ใช้ภาษาทีช่ดัเจนในการสือ่สารภายในกลุม่ ที่สมาชิกของกลุม่มคีวามหลากหลาย 

กจิกรรม:  วาดภาพผู้ดําเนินการที่ดี และไมด่ี 

3. การดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแนวทาง EAFM  

จดุประสงค์ของการประชมุเชิงปฏิบตักิารหรือการประชมุในเบือ้งต้น เพ่ือตกลงกนัในเร่ือง: 

• การกําหนดขอบเขตการจดัการประมง (หน่วยการเรียนรู้  10 ขัน้ตอน 1.1

• กําหนดผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกั ซึง่จําเป็นต้องให้เข้ามามีสว่นร่วม (

); 

หน่วยการเรียนรู้ 8 ขัน้ตอน A

• กําหนดกรอบของขอบเขตการจดัการประมง โดยการกําหนดเป้าหมายการจดัการอยา่งสงัเขป (วสิยัทศัน์) และ

รวบรวมข้อมลูพืน้ฐาน (

 ภารกิจ 6); 

และ 

หน่วยการเรียนรู้ 10 ขัน้ตอน 1.2 และ 1.3

การประชมุเชิงปฏิบตักิารของผู้มสีว่นได้สว่นเสยีในแนวทาง EAFM เป็นการประชมุของผู้มสีว่นได้สว่นเสยีท่ีหลากหลาย 

เพ่ือ: 

) 

• ให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเข้ามาร่วมคิดและทํางานร่วมกนัเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการประมงซึง่สง่ผลตอ่

พวกเขา;  
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• สร้างปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีเป็นประโยชน์ ทําให้ปัจเจกบคุคลและกลุม่คนที่แตกตา่งกนัซึ่งได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากกระบวนการเร่ิมต้นใช้ EAFM ในการจดัการทรัพยากร เข้ามาสูก่ารเจรจา ตอ่รอง 

เรียนรู้ และตดัสนิใจ เพ่ือดาํเนินการร่วมกนั ; และ 

• ชกัชวนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ กําหนดนโยบาย ผู้แทนชมุชน นกัวทิยาศาสตร์ ผู้ประกอบธุรกิจ และตวัแทนจากองค์กร

พฒันาเอกชน มาร่วมคิดและทํางานร่วมกนั เพ่ือ EAFM ท่ีดีขึน้ 

การประชมุเชิงปฏิบตักิารสามารถผนวกการฝึกอบรม การพฒันา การสร้างทีม การสือ่สาร การสร้างแรงบนัดาลใจ และการ

วางแผน เข้าด้วยกัน และมกัจะมีจุดประสงค์หรือผลลพัธ์ที่ชัดเจน ท่ีถูกสร้างขึน้จากกระบวนการประชุมเชิงปฏิบตัิการ

มากกว่ากิจกรรมเพียงเพื่อสร้างความตระหนกั  วตัถปุระสงค์ของการประชุมในเบือ้งต้นนัน้ คือความเห็นพ้องต่อขัน้ตอน 

EAFM ขัน้ตอนท่ี 1.1 ถึง 1.3. การมีสว่นร่วม และการเข้าร่วมในการประชมุเชิงปฏิบตักิาร เป็นการเพิม่ความรู้สกึความเป็น

เจ้าของและเป็นการเพ่ิมศักยภาพ และเอือ้ต่อการพัฒนาขององค์กรและปัจเจกบุคคลทีเ่ข้ามาร่วม การประชุมเชิง

ปฏิบตัิการมีประสิทธิภาพในการช่วยจัดการหรือเอือ้ต่อการเปลี่ยนแปลง การบรรลเุป้าหมายในการปรับปรุง โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งการสร้างการเร่ิมต้น แผน กระบวนการ และการดาํเนินการให้บรรลจุดุมุง่หมาย การประชมุเชิงปฏิบตัิการยงัเป็นสิง่

ท่ีดใีนการทลายอปุสรรค ปรับปรุงการสือ่สารภายในและภายนอกองค์กร กลุม่ และชมุชน 

สถานการณ์จาํลองที่อาจเกิดขึ้นได้ สาํหรับการเร่ิมการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  

ในเบือ้งต้น ผู้ดาํเนินการควรจะกลา่วถึงวตัถปุระสงค์และวธีิการทํางานสาํหรับการประชมุเชิงปฏิบตักิาร หลงัจากนัน้

ผู้ดาํเนินการจะนําเสนอ 5 ขัน้ตอนของ EAFM (ตามท่ีได้อธิบายใน หนว่ยการเรียนรู้ 7 ภาพรวมกระบวนการ EAFM

ลาํดบัถดัไป ผู้ดาํเนินการนําเสนอข้อมลูเก่ียวกบัขอบเขตการจดัการประมงท่ีมีศกัยภาพท่ีจะได้รับการคดัเลอืก (แนะนําวา่

ควรเป็น 1 สไลด์) และนําเสนอวา่ใครควรจะเป็นผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ซึง่มาจากการเตรียมการท่ีทาํมากอ่นหน้านี ้ (ด ู

) และ

อธิบายวา่ การเตรียมการเบือ้งต้นได้ดาํเนินการไปแล้วใน ขัน้ตอนท่ี 1 

หนว่ย

การเรียนรู้ 8 เร่ิมต้น A

หลงัจากนัน้ผู้ดาํเนินการจงึนําเสนอ (ใน 3-4 สไลด์ ) เป้าหมายการจดัการขอบเขตจดัการประมงโดยสงัเขป และนําเสนอ

ข้อมลูพืน้ฐานของการประมง นอกจากนี ้มีกิจกรรมอ่ืนๆท่ีจะต้องดาํเนินการ ได้แก่ a) อภิปรายเป้าหมายและปรบัเป้าหมาย 

ถา้จําเป็น ; และ b) อภิปรายข้อมลูพืน้ฐาน สอบถามความถกูต้องและเตมิเตม็ข้อมลูพืน้ฐาน  

) กิจกรรมนีจ้งึนําไปสูข้่อตกลงเก่ียวกบัขอบเขตการจดัการประมง และระบผุู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกั 

กิจกรรมท่ีมสีว่นชว่ยในการกําหนดขอบเขต และกรอบการจดัการประมง  ประกอบด้วย: 

• การระดมความคิดเกี่ยวกบัแหล่งของข้อมูลสําหรบั ข้อมูลพืน้ฐาน สถิติ งานวิจยัทีเ่กี่ยวข้อง นโยบาย กฎหมาย 

และอืน่ๆ; 

• การไปทีท่่าเทียบเรือ หรือท่าข้ึนปลา เพือ่ทีจ่ะเขา้ใจขอบเขตของการจดัการ จากการสงัเกตและสมัภาษณ์ หรือ

การอภิปรายตามความเหมาะสม 

หลงัจากนัน้ ผู้ดาํเนินการจะสรุปทกุอยา่งท่ีได้รับการเห็นพ้องกนั แสดงขัน้ตอนถดัไปและอภิปรายวา่ข้อมลูเหลา่นีจ้ะถกู

สือ่สารกลบัไปยงัผู้มสีว่นได้สว่นเสยีได้อยา่งไรในรูปแบบท่ีเหมาะสม น่ีคอืการประชมุ/การประชมุเชิงปฏิบตักิารครัง้แรกของ

การประชมุท่ีจะเกิดขึน้อีกหลายครัง้ในกระบวนการ EAFM ซึ่งจะคอ่ยๆพฒันา และการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจะ

มีความแขง็แกร่งมากขึน้ การประชมุ/การประชมุเชิงปฏิบตักิารลกัษณะเดยีวกนันีก็้จําเป็นสาํหรับ หนว่ยการเรียนรู้ 11 

ขัน้ตอน 2 และ 3หนว่ยการเรียนรู้ 13 และ 14 ขัน้ตอน  สาํหรับรายละเอียดของวิธีการกําหนดขอบเขต และประวตัิของ

ขอบเขตการจดัการประมง ด ู ขัน้ตอน 1.3หนว่ยการเรียนรู้ 10   
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4. การประเมินความสนใจและคาํม่ันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

เมื่อได้ระบผุู้มีสว่นได้สว่นเสยีแล้ว อาจใช้ตารางเมตริกซ์ของการมีสว่นร่วมเพื่อการเข้าใจทศันคติและจดุยืนของพวกเขา

เก่ียวกบั EAFM (ด ูชดุเคร่ืองมอืท่ี 18) และผลท่ีได้นี ้จะถกูนํามากําหนดวธีิดาํเนินการท่ีจําเป็น ตวัอยา่งเชน่ การขบัเคลือ่น

ชมุชนเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้ตอ่ EAFM ให้เพ่ิมขึน้ (ด ูตอนตอ่ไปท่ี 6.1, หนว่ยการเรียนรู้ 16 ตรวจสอบข้อเท็จจริง II

อีกทางเลอืกหนึง่ มนัอาจจําเป็นท่ีจะต้องใช้การทํางานแบบจงูใจ/ชกันํา เจ้าหน้าท่ีรัฐบาล รัฐมนตรี ผู้บริจาคหรือหนว่ยงาน

สนบัสนนุงบประมาณ ซึ่งต้องใช้ความสามารถรอบด้านเฉพาะตน รวมทัง้ความสามารถในการเขียนสรุปนโยบาย และ

ความเข้าใจในเร่ืองสิง่แวดล้อมทางการเมือง (ด ู ชดุเคร่ืองมือท่ี 37) การสร้างเครือขา่ยกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกลุม่อื่นก็เป็น

สิ่งสาํคญั (เช่น กบั องค์กรพฒันาเอกชน หนว่ยวิจยั อ่ืนๆ) เพ่ือท่ีจะรวบรวมข้อมลู หาพนัธมติรเชิงกลยทุธ์ และการได้รับ

สนบัสนนุอยา่งตอ่เน่ือง อีกแนวทางหนึง่คือการรู้จกัใช้สือ่ระดบัท้องถ่ิน ระดบัประเทศ หรือระดบันานาชาติ สือ่แบบเดิมและ

สือ่สงัคมไมเ่พียงแตช่่วยเพ่ิมการรับรู้ แตย่งัเป็นวิธีการสร้างแรงจงูใจ/ชกันํา ให้ได้รับการสนบัสนนุจากสาธารณะชนได้ 

 และ  

ชดุเคร่ืองมือ) ชมุชนท่ีถกูดงึเข้ามาในกระบวนการ EAFM จะต้องมคีวามตระหนกั เช่ือมัน่ในตนเอง ได้รับการพฒันา

ศกัยภาพ และสามารถท่ีจะสง่เสริมคณุคา่ใหม่ๆ ได้ สร้างความสมัพนัธ์ และการสง่เสริมความเป็นผู้นํา  – คณุสมบตัิทัง้หมด

นีส้ามารถนําไปสูก่ารดาํเนินการได้ 

ควรต้องมีมาตรการท่ีจะทําให้มัน่ใจวา่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกั ได้เข้ามามสีว่นร่วมอยา่งครบถ้วน ซึ่งเป็นความท้าทายใน

ภมูิภาคเอเชีย ท่ีซึง่ชาวประมงมีจํานวนมากและไมไ่ด้เป็นสมาชิกขององค์กรหรือสหพนัธ์ใดๆ อนัหมายความวา่ ใน

กระบวนการเจรจาของผู้มสีว่นได้สว่นเสยี จะต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก และเป็นเวลานาน กระบวนท่ีทาํให้ได้มา

ซึ่งตวัแทนของผู้มสีว่นได้สว่นเสยีอาจจะบกพร่อง โดยอาจจะเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากนกัการเมอืง เพ่ือทําหน้าท่ีปกป้อง

ผลประโยชน์ของรัฐบาล และทําหน้าท่ีคล้ายเป็นตวัเช่ือมระหวา่งผู้ เลอืกตัง้และรัฐบาล 

ในกระบวนการสานเสวนาหรือการเป็นตวัแทน จงึควรจะมกีารคดักรองท่ีด ีเพ่ือไมใ่ห้ข้อสรุปจากการประชมุซึง่ไมส่อดคล้อง

กบัความต้องการของฝ่ายการเมอืงถกูบิดเบือน รวมทัง้ต้องมกีระบวนการท่ีทาํให้มัน่ใจได้วา่ได้ตวัแทนท่ีถกูต้อง มีจํานวน

ชาวประมงพืน้บ้านและเกษตรกรรายยอ่ยเข้ามามสีว่นร่วมอยา่งเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัผลประโยชน์และระดบั

ความสาํคญัของคนกลุม่นี ้

การเพ่ิมการเข้ามามบีทบาทของผู้มสีว่นได้สว่นเสยีเป็นหลกัการหลกัของ EAFM ด้วยการปรึกษาหารือ และการเจรจา

ตอ่รอง พนัธมติรสามารถพฒันาข้อตกลงท่ีเป็นทางการเก่ียวกบับทบาท ความรับผิดชอบ และสทิธิในการจดัการ ผู้ ท่ีมีสว่น

ร่วมใน EAFM จงึมทีัง้สทิธิและความรับผิดชอบ ซึง่สทิธิในท่ีนี ้ หมายถงึ สทิธิในการจดัการ – สทิธิในการมีสว่นร่วมในการ

ออกแบบการดาํเนินการจดัการ และการลงมอืนําการดาํเนินการท่ีออกแบบไปปฏิบตัใิช้ 

5. การจดัการร่วม  

มีการเช่ือมโยงกนัอยา่งแนบแนน่ ระหวา่งแนวทางเชิงระบบนิเวศและการจดัการร่วม เพราะมกีารเสริมกนัและกนัอยา่งมาก 

ในหลายมติิ สทิธิและระดบัของศกัยภาพของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีมีผลกระทบที่สาํคญัตอ่ความสามารถของพวกเขาในการ

เข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ และในกระบวนการดาํเนินการ 

แนวทางการจดัการ สามารถเป็นได้ทัง้แบบ “จากบนลงลา่ง” คอื นําไปดาํเนินการโดยรัฐบาลทัง้หมด และอยูใ่นความ

รับผิดชอบของรัฐบาล (มกัจะเป็นรัฐบาลกลาง) หรือ “จากลา่งขึน้บน” คือ การจดัการโดยชมุชนท่ีซึง่ได้รับการกระจาย

อํานาจอยา่งเต็มท่ีจากรัฐ ในการจดัการ แตใ่นความเป็นจริง การแบง่ปันอํานาจมกัจะอยูร่ะหวา่งสองแนวทางท่ีสดุโตง่นี ้

(ภาพที่ 9.1) 
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ภาพที่ 9.1: ความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการร่วม การจดัการโดยชุมชน และการจัดการโดยรัฐบาล (government 

management) (ดัดแปลงจาก Pomeroy and Berkes, 1997) 

 

 

สถานการณ์ท่ีสดุโตง่ท่ีแสดงให้เห็นในช่ือ“การจดัการโดยชมุชน” และ “การจดัการโดยรัฐ” นัน้ ความจริงแล้วมีอยูน้่อยมาก 

และมกัจะเป็นรูปแบบการบริหารจดัการท่ีผสมผสานกนั ดงันัน้การเรียก การจดัการร่วม จงึหมายถึงระดบัการมีสว่นร่วม/

ปฏิสมัพนัธ์ ท่ีแตกตา่งกนัระหวา่ง รัฐบาลและชาวประมง (ภาพที่ 9.1) 

ดงันัน้ การจดัการร่วม จึงถกูกําหนดวา่ คือ :  

 ระดบัของการแบง่อํานาจ สามารถกําหนดได้ ดงันี ้: 

• การจดัการโดยชมุชน: ได้มอบอํานาจให้ชมุชนในการตดัสนิใจ และแจ้งให้รัฐทราบถงึการตดัสนิใจของชมุชน;  

• การเป็นพนัธมิตร: ชมุชนและรัฐเป็นพนัธมิตรท่ีมคีวามเทา่เทียมในการร่วมกนัตดัสนิใจ;  

• การให้คาํแนะนํา: ชมุชนให้คาํแนะนําในการตดัสนิใจแกร่ัฐ และรัฐก็เห็นด้วยกบัการตดัสนิใจนัน้;  

• การสือ่สาร: แลกเปลีย่นข้อมลูสองทาง ข้อสงัเกตของชมุชนได้ถกูนําเข้าไปในแผนการจดัการ;  

• ความร่วมมือ: ชมุชนเข้าไปร่วมในการจดัการ;  

• การปรึกษาหารือ:  มกีลไกสาํหรับรัฐในการปรึกษากบัชมุชน รัฐบาลเป็นผู้ตดัสนิใจทัง้หมด;  

• การให้ข้อมลู: ชมุชนได้รับการแจ้งให้ทราบเก่ียวกบัการตดัสนิใจซึง่รัฐได้ทําไปแล้ว  

พนัธมิตรพฒันาข้อตกลงท่ีเป็นทางการเก่ียวกบับทบาท ความรับผิดชอบและสทิธิในการจดัการ โดยการปรึกษาหารือและ

การเจรจาตอ่รอง 

ข้อดีของการจดัการร่วม ประกอบด้วย: 

“การรวมตัวของพันธมิตร ซึง่ในชมุชนของผู้ ใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน รัฐบาล ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนๆ และ

หน่วยงานภายนอก แบง่ความรับผิดชอบและอํานาจหน้าทีใ่นการจดัการประมง ด้วยระดบัอํานาจที่แตกตา่งกนั” 

การจดัการโดยรัฐ 

การจดัการโดยชมุชน 

จัดการโดยรัฐ                  
การจดัการโดย

ชุมชน 

การจัดการร่วม 
(เปล่ียนแปลงระดับ) 
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• เปิดเผย โปร่งใส อธิบายได้ มีกระบวนการจดัการท่ีทําได้เอง; 

• เป็นสงัคมแบบสว่นร่วม และมคีวามเป็นประชาธิปไตยมากขึน้; 

• มีต้นทนุในการจดัการตํ่ากวา่การจดัการโดยรัฐ ต้องการการใช้จ่ายที่น้อยกวา่ในการบริหารจดัการและการบงัคบัใช้ใน

ระยะยาว; 

• ชาวประมงและผู้มสีว่นได้สว่นเสยีหลกั มหีลายบทบาทและหน้าท่ีในการรับผิดชอบการจดัการ;  

• ชมุชนและผู้ใช้ทรัพยากรพฒันากลยทุธ์การจดัการท่ีสร้างสรรค์และยดืหยุน่ ซึง่ตรงกบัความต้องการและปัจจยั

แวดล้อมทีเ่ฉพาะเจาะจง (ถกูมองเป็นสิง่ท่ีถกูต้องตามกฎหมาย); 

• การแก้ไขปัญหาในท้องถ่ินด้วยวธีิของท้องถ่ิน; และ 

• ปรับปรุงการดแูลและสง่เสริมการตระหนกัรู้ของสาธารณะตอ่การจดัการทรัพยากรทางนํา้และชายฝ่ัง  

การริเร่ิมการจดัการร่วม สามารถกอ่ให้เกิดประโยชน์ท่ีหลากหลาย สามารถชว่ยในการลดความขดัแย้งระหวา่งผู้มีสว่นได้

สว่นเสยีและรัฐบาล และระหวา่งผู้มสีว่นได้สว่นเสยีด้วยกนัเอง โดย i) การกําหนดสทิธิและความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน; ii) 

การจดัให้มเีวทีการอภิปรายร่วมของผู้มีอํานาจในการตดัสนิใจ และ iii) การกระตุ้นให้เกิดการสนบัสนนุในกระบวนการ

จดัการ นอกจากนี ้ การจดัการร่วมยงัมีศกัยภาพในการเสริมสร้างจิตสาํนกึในการอนรัุกษ์ โดยการนําชาวประมงและคนอ่ืน

เข้าสูก่ระบวนการตดัสนิใจ ดงันัน้จึงมกีารแบง่ความรับผิดชอบกนั เพ่ือการประมงท่ียัง่ยืน 

สิง่ท่ีท้าทาย ประกอบด้วย : 

• อาจจะไมเ่หมาะสมกบัผู้มสีว่นได้สว่นเสยีทัง้หมด หลายๆผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอาจจะไมเ่ต็มใจหรือไมส่ามารถรับเอา

ความรับผิดชอบตอ่การจดัการร่วมได้; 

• การพึง่พาอาศยักบัรัฐบาลมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในการท่ีจะทําให้เกิดสิง่ท่ีตรงข้าม

กนั ความเป็นผู้ นําและโครงสร้างท้องถ่ินท่ีเหมาะสม เช่น องค์กรชาวประมง อาจจะไมม่ีอยูใ่นชมุชนในการที่จะเร่ิม

หรือคงไว้ซึง่ความพยายามในการจดัการร่วม; 

• ในระยะสัน้ จะต้องมกีารลงทนุสงู จําเป็นต้องใช้งบประมาณและทรัพยากรบคุคลากรในการจดัตัง้การจดัการร่วม; 

• สาํหรับหลายคนและหลายชมุชน อาจจะไมม่ีแรงจงูใจทางเศรษฐกิจ สงัคม และ/หรือ การเมือง ในการเข้ามาสูก่าร

จดัการร่วม; และ 

• ในการเปลีย่นแปลงกลยทุธ์การจดัการประมงอาจจะมคีวามเสีย่งท่ีสงูเกินไปในบางชมุชนหรือชาวประมงบางกลุม่ 

แนวทางการจดัการร่วมสามารถใช้ได้กบัทกุขนาด จากองค์ประกอบเดี่ยวๆ (สว่นกองเรือ เคร่ืองมือประมง พืน้ท่ีทาง

ภมูิศาสตร์) ของการประมงเดยีว จนไปถงึผู้มสีว่นได้สว่นเสยี ทรัพยากร และสถานการณ์ของการใช้ประโยชน์ท่ีหลากหลาย 

ซึง่จะเกิดขึน้ภายใต้บริบทของการจดัการแบบบรูณาการ ถงึแม้วา่หลกัการของการจดัการร่วมประมงพาณิชย์และประมง

พืน้บ้านมีความคล้ายคลงึกนั แตอ่าจมีนโยบายและการช่วยเหลอือ่ืนๆท่ีแตกตา่งกนั การจดัการร่วมไมใ่ชเ่พียงแคก่รอบ

ความคิดทีจ่ะนําคนจนในชนบท ชมุชนท้องถ่ิน และรัฐบาล เข้ามามีสว่นร่วมเทา่นัน้ แตต้่องมกีารผนวกการประมงทกุ

ประเภทท่ีสง่ผลกระทบตอ่ทรัพยากร ตวัอยา่งเชน่ หากมกีารดแูลทรัพยากรชายฝ่ังโดยชมุชนท้องถ่ิน แตม่ีเรือประมง

พาณิชย์จากท้องถ่ินอ่ืนเข้ามาใช้ประโยชน์ ก็จะนําไปสูก่ารลม่สลายของระบบอยา่งเลีย่งไมไ่ด้  

กจิกรรม:  ฝึกการฟังอย่างตัง้ใจ  
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สาํหรับรายละเอียดเพิม่เตมิเก่ียวกบัเคร่ืองมือและเทคนิคซึง่ใช้ในการจดัการร่วม ด ู เคร่ืองมือประชาชน และ 

 

หน่วยการ

เรียนรู้ 16 ตรวจสอบข้อเท็จจริง II 

 

 

6. การสร้างความตระหนัก  

การสร้างความตระหนกัเป็นสว่นประกอบท่ีสาํคญั ในการเปลีย่นให้ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีเป็นพนัธมิตรท่ีเข้มแข็งในการจดัการ

ร่วม การให้ความรู้จะเป็นการเพ่ิมศกัยภาพให้ประชาชน  และเป็นการเพ่ิมความตระหนกัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากเป็น

สว่นหนึ่งของกระบวนการมสีว่นร่วมของผู้มสีว่นได้สว่นเสยี การรณรงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ควรจะประกอบด้วยกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง

กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสียและเป้าหมายเพือ่ความยัง่ยืนของพวกเขา และเน้นการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการใช้ทรัพยากร

ของท้องถิ่น และคุณภาพของสิง่แวดล้อม บ่อยครัง้มากทีม่ีการสร้างการความตระหนกัให้กับกลุ่มเป้าหมายทีไ่ม่ใช่ผู้ ใช้

ประโยชน์และผู้จดัการทรัพยากรโดยตรง ด ูชดุเคร่ืองมือท่ี 9 เก่ียวกบัวธีิการรณรงค์การสร้างการรับรู้ 

อ้างอิงถึง ชุดเคร่ืองมือ และ EAF-net สาํหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการสร้างความตระหนกั และหยิบเอาเคลด็ลบัและ

ข้อแนะนําสาํหรับการปรับปรุงทกัษะท่ีเอือ้อํานวย  

7.   การขับเคลื่อนชุมชน  

ในสว่นนี ้ เราจะเน้นวธิีการขบัเคลือ่นชมุชนเพ่ือให้ได้ EAFM ท่ีดกีวา่ การมีสว่นร่วมอยา่งแข็งขนัของประชาชนในชมุชนคือ

หวัใจของกระบวนการจดัการร่วมใน เอเชีย-แปซิฟิก ความสาํเร็จของการจดัการร่วม เก่ียวข้องโดยตรงกบัชมุชนที่มีการ

บริหารจดัการท่ีด ี ซึง่ได้รับเสริมสร้างศกัยภาพในการดําเนินการจดัการ และอนรัุกษ์ทรัพยากรประมงและแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัท่ี

เก่ียวข้อง การขบัเคลือ่นชมุชนสาํหรับ EAFM เป็นอะไรท่ีมากกวา่เพียงแคจ่ดัตัง้องค์กร; มนัคอืกระบวนการของการ

เสริมสร้างศกัยภาพ การสร้างความตระหนกั การสง่เสริมคณุคา่และพฤติกรรมใหม่ๆ   การสร้างการพึง่พาตนเอง การสร้าง

ความสมัพนัธ์ การพฒันาองค์กรและความเป็นผู้ นํา และการทําให้ชมุชนมบีทบาทในการดาํเนินการ ดงันัน้จะพร้อมสาํหรับ

การเข้าไปมีสว่น และมสีว่นร่วมในกระบวนการ EAFM ผา่นการจดัการประมงร่วม 

เป็นประโยชน์มากทีค่วรสงัเกตว่า คําว่า “ชุมชน” สามารถมีได้หลายความหมาย ชุมชนอาจจะถกูกําหนดว่าเป็นขอบเขต

ทางภูมิศาสตร์ในเชิงการปกครองหรือขอบเขตของทรัพยากร หรือสงัคมของการชุมนุมของปัจเจกบุคคลที่มีความสนใจ

ร่วมกนั ตวัอย่างเช่น ชุมชนเชิงภูมิศาสตร์มกัจะคือหน่วยทางการปกครองของหมู่บ้าน (หน่วยทางการบริหารจดัการของ

รัฐบาลระดบัลา่งสุด); ชุมชนเชิงสงัคมอาจจะหมายถึงกลุ่มของชาวประมงที่ใช้เคร่ืองมือประเภทเดียวกัน หรือองค์กร

ชาวประมง  

ควรระมดัระวงั อย่าดว่นสรุปว่าชุมชนคือหน่วยทีม่ีความเป็นหนึ่งเดียว ชุมชนมกัจะแตกต่างกันในด้านความสนใจ ตาม

พืน้ฐานที่แตกต่างของเพศ สภาพ ชนชัน้ ชาติพนัธ์ุ และเศรษฐกิจ เมื่อเร็วๆนี ้คําว่า “ชุมชนเสมือน” หรือ “ชุมชนของ

ผลประโยชน์” ได้ถกูใช้กบัชุมชนที่ไม่ได้อยู่บนพืน้ฐานทางภมูิศาสตร์ของชาวประมง เช่นเดียวกบั “ชุมชนทางสงัคม” นี่คือ

กลุ่มของชาวประมง ผู้ ซึง่ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนทางภูมิศาสตร์เดียวกัน แต่ใช้เคร่ืองมือประมงหรือมีชนิดพันธุ์สตัว์นํา้

เป้าหมายหรือความสนใจในการประมงท่ีเหมอืนกนั  

ในการมีส่วนร่วมในการจัดการร่วม ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องบริหารจัดการตนเองและไปให้ถึงฉันทามติเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์และข้อกงัวลท่ีทกุคนแสดงออกมา (หนว่ยการเรียนรู้ 10 และ 11 ขัน้ตอน 1-2) การประชมุและการอภิปรายถกู

เคร่ืองมือในการปรึกษาหารือ:    http://www.fao.org/fishery/eaf-net/topic/166247/en 

 

http://www.fao.org/fishery/eaf-net/topic/166247/en�
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จดัขึน้ทา่มกลางผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเพ่ือรวมกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีมีความสนใจและข้อกงัวลเหมือนกนั เข้าด้วยกนั การ

จดัตัง้กลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกั อยูใ่น หน่วยการเรียนรู้ 8 เร่ิมต้น A 

สมาคมทําการประมง และสมาคมประมงมีอยู่แล้วในหลายๆชุมชน อย่างไรก็ตามองค์กรเหล่านีอ้าจจะไม่เหมาะสมโดย

อตัโนมตัิในฐานะตวัแทนองค์กรในการจดัการประมงร่วม ดเูหมอืนวา่องค์กรเหลา่นีม้กัจะถกูตัง้ขึน้ด้วยวตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวข้อง

กบัการปรับปรุงเชิงการตลาดมากกวา่ หรือเป็นเหมือนเป็นชอ่งทางสาํหรับการกระจายการอดุหนนุของรัฐบาล และเพ่ือเพ่ิม

รายได้ให้กับสมาชิก  การเปลีย่นแปลงทศันคติจึงจําเป็นสําหรับองค์กรเหลา่นี ้เพื่อที่จะมีบทบาทสําคญัในการจัดการ

ทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงนีอ้าจจะยาก และใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าองค์กรยงัคงติดยึดอยู่กบัอํานาจตัง้แต่

เร่ิมแรก ดงันัน้การเพิม่ความมุ่งเน้นในการจัดการ อาจจะทําให้เกิดความตึงเครียดขึน้ภายในคณะทํางาน EAFM และ

ผู้ดาํเนินการจําเป็นต้องตระหนกัถงึความเป็นไปได้ในเร่ืองนี ้ 

 ภารกิจ 7, มีบทบาทในการเป็นผู้ประสานงาน

ระหวา่งผู้มสีว่นได้สว่นเสยีท่ีกว้างขึน้และคณะทํางาน EAFM การมีสว่นร่วมของชมุชนท่ีมีประสทิธิภาพต้องมีการบริหารจดัการ

ชมุชนท่ีเข้มแข็ง เพ่ือแสดงให้สมาชิกเห็น ในบางกรณี องค์กรชมุชนมีความสามารถในการแสดงให้สมาชิกชุมชนเห็นถึงการ

จดัการร่วมอยู่แล้ว ในกรณีอ่ืนๆ องค์กรอาจจะต้องการทัง้การได้รับการทําให้เข้มแข็งขึน้ หรือจะต้องจดัตัง้ขึน้มาใหม่ ชมุชน

อาจจะต้องการหนึง่องค์กรชมุชนหรือมากกวา่ ขึน้อยูก่บั ขนาดของชมุชน ความหลากหลายของความต้องการ ผู้ ที่เหมาะสม

จากองค์กรจะต้องได้รับการคดัเลอืก ในการเป็นตวัแทนในองค์กรการจดัการร่วมในระดบัท่ีสงูขึน้  

สามารถสร้างความเข้มแขง็ให้กบัองค์กรเหลา่นี ้ผา่นทาง: 

• การศกึษาเร่ืองสิง่แวดล้อม; 

• การสือ่สารทางสงัคม; 

• การสร้างเครือขา่ยและการพึง่พาตนเอง; 

• ความยัง่ยืนขององค์กรเพ่ือรักษาสมาชิกและเงินทนุไว้; และ 

• การพฒันาศกัยภาพของมนษุย์ 

4 ข้อแรก ข้างต้น มีรายละเอียดเพ่ิมเติมในการขบัเคลื่อนชมุชน ชดุเคร่ืองมือท่ี 10 



 

 

 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอน 1.1, 1.2 และ 1.3  

กาํหนดขอบเขต และกรอบของขอบเขตการจัดการ

ประมง  

หน่วยการเรียนรู้ 10 

 
 
 

วัตถุประสงค์ของบทเรียน: 

 • เข้าใจ และฝึกการกําหนดขอบเขต และกรอบของขอบเขตการจดัการประมง; 

 • เรียนรู้วธีิการกําหนดและเห็นพ้องกบัวสิยัทศัน์ท่ีกําหนดร่วมกนัได้  
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ภาพรวม 

หนว่ยการเรียนรู้นีส้รุปวธีิการกําหนดขอบเขตการจดัการประมง วิธีการหาความเห็นพ้องกบัวิสยัทศัน์  สาํหรับหนว่ยการ

จดัการประมง และสว่นประกอบหลายอย่างที่ต้องพิจารณาองค์ประกอบที่ใช้ในการกําหนดกรอบของขอบเขตการจดัการ

ประมง  

บทนํา 

แผน EAFM ท่ีจะประสบความสําเร็จต้องมีการกําหนดและประกาศพืน้ที่ที่จะจดัการอย่างชดัเจน – ใน หนว่ยการเรียนรู้  8 

เร่ิมต้น A ภารกิจ

1.1 กาํหนดขอบเขตการจดัการประมงอย่างสังเขป  

 ii, การกําหนดพืน้ท่ีอยา่งกว้างๆ ในตอนนีจํ้าเป็นต้องกําหนดหนว่ยการจดัการประมงท่ีชดัเจนมากยิ่งขึน้

เพ่ือท่ีจะได้ให้ข้อมลูกบัทีมเจ้าหน้าท่ี ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีมีสว่นร่วม และการรวบรวมข้อมลูทัว่ๆไป  

การจดัการประมงสามารถนําไปใช้ได้กบัพืน้ท่ีทางภมูศิาสตร์ท่ีมขีนาดตา่งๆกนัได้ จากระบบนิเวศทางทะเลขนาดใหญ่ (LME) 

จนไปถงึชมุชนการประมง (กลุม่ของหมูบ้่าน) อยา่งไรก็ตาม EAFM ใช้ได้ดทีีส่ดุกบัระดบัของ “การประมง” สิง่ท่ีสาํคญัท่ีสดุ

คอืการกําหนดพืน้ท่ีทีจ่ะจดัการอยา่งชดัเจน ตวัอยา่งเชน่ ขอบเขตการจดัการประมง    

ขอบเขตการจดัการประมงหนึง่ๆ สามารถ เป็น : 

• ชนิดพนัธุ์หนึง่ๆ เชน่ การประมงปลาทนูา่; 

• เคร่ืองมอืประมงหนึง่ๆ เชน่ การประมงอวนลาก; 

• พืน้ท่ีหนึง่ๆ เช่น เก่ียวกบัพืน้ท่ี “ซึง่เป็นท่ีรู้จกั” เช่น ชายฝ่ังทางใต้ของ xxx; การประมงในพืน้ท่ีใกล้เคยีงกบัหมูบ้่าน

หรือชมุชนท่ีทราบช่ือ; หรือ  

• การผนวกรวมของที่กลา่วมาข้างต้น  

โดยหลกัการแล้ว ขอบเขตการจดัการประมงท่ีเลอืก ควรจะ: 

• เก่ียวกบัขอบเขตระบบนิเวศท่ีรู้จกั ถึงแม้วา่มกัจะเป็นการยากในทางปฏิบตัิ เพราะวา่ขอบเขตของระบบนิเวศไมไ่ด้

เป็นขอบเขตเดยีวกบัขอบเขตทางการปกครอง และสองเขตนีม้กัจะเก่ียวพนักนัอยูเ่สมอ (หนว่ยการเรียนรู้ 4 

หลกัการของ EAFM

• ครอบคลมุทัง้หมดของขอบเขตทางภมูิศาสตร์ของประชากรสตัว์นํา้หลกั; และ 

); 

• ครอบคลมุเคร่ืองมือประมงซึง่ใช้จบัประชากรสตัว์นํา้นัน้ ทัง้เคร่ืองมือพืน้บ้าน และเคร่ืองมือพาณิชย์ 

ระบบนิเวศน์มกัจะเช่ือมโยงกันและมีขนาดทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน การพิจารณาการประมงทีอ่ยู่ในพืน้ทีใ่กล้เคียงกับ

ชุมชนอาจจะเพียงพอกับชนิดพนัธุ์ซึง่อยู่กับที ่เช่น ประชากรหอยแครง ซึง่ถูกจับโดยชาวประมงของชุมชนนัน้เท่านัน้ แต่

ย่อมไม่เพียงพอสําหรับปลาท่ีมีการเคลื่อนท่ี เช่น ปลาทนู่าชายฝ่ัง ซึ่งถูกจบัโดยผู้มีสว่นได้สว่นเสียต่างๆ และโดยเคร่ืองมือ

ประมงและชมุชนท่ีแตกตา่งกนั  

ขัน้ตอน 1 
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เมื่อไมส่ามารถเป็นไปตามหลกัการได้ (การทําให้ขอบเขตการจดัการประมงเท่ากบัขอบเขตเชิงระบบนิเวศน์ที่รู้จกัมีขนาด

เดียวกนั) เราต้องทราบถงึความบกพร่องของความครอบคลมุทางด้านพืน้ท่ีนี ้และควรนําไปพิจารณาในการวางแผน มพีืน้ท่ี

ใดทีม่ีชนิดพนัธุ์อาศยัอยู่มากแต่อยู่นอกขอบเขตของการจดัการประมง ตวัอย่างเช่น การประมงในพืน้ท่ีท่ีมีสตัว์นํา้เป็น

เป้าหมายร่วมกนัของสองประเทศ (เช่น กรณีทีเ่กิดขึน้กบัปลาทนู่าชายฝ่ังบางชนิด) ดงันัน้ต้องใช้ความพยายามทกุอย่าง

เพื่อที่จะให้หุ้นสว่นอื่นๆเข้ามามีสว่นร่วนร่วมในการวางแผน (ภาพท่ี 10.1) 

ภาพที่ 10.1: FMU ในอุดมคต ิกบั ในความเป็นจริง  

 

 
 

กจิกรรม:  วาดแผนที่ หน่วยการจดัการประมง FMU 

1.2   การเหน็พ้องร่วมกนัในการกาํหนดวิสัยทัศน์ 

ถงึตอนนีเ้ป็นสิง่สาํคญัท่ีต้องเห็นพ้องร่วมกนัในการกําหนดวิสยัทศัน์สาํหรับขอบเขตการจดัการประมง วิสยัทศัน์คือความ

ปรารถนาสงูสดุวา่จะเป็นอยา่งไรในอนาคตถ้าการจดัการประสบความสาํเร็จ  ซึ่งควรจะสะท้อนนโยบายและกฎหมายตา่งๆ

ในระดบัจงัหวดัหรือระดบัประเทศ ลาํดบัโครงสร้างของวิสยัทศัน์–เป้าหมาย–วตัถปุระสงค์–การดาํเนินการ (ด ูภาพท่ี 10.2) 

 

 

 

 

 

 

FMU ในความเป็นจริง 

FMU ในอุดมคติ 



10  ขัน้ตอน 1.1, 1.2 & 1.3 กาํหนดขอบเขต และกรอบของขอบเขตการจดัการประมงง                                           
 

4 หนว่ยการเรียนรู้ 10 

 

ภาพที่ 10.2: ลาํดบัโครงสร้างแผน EAFM  

 

 
 

ตวัอยา่งหนึง่ของวิสยัทศัน์ คือ :  

เพ่ิมพูนประโยชน์ทางสงัคมและเศรษฐกิจของขอบเขตการจดัการประมง โดยการใช้ทรพัยากรประมงทีมี่อยู่ในระบบนิเวศอย่าง

รบัผิดชอบและยัง่ยืน  

รายละเอียดของเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดัและเกณฑ์เปรียบเทียบ และแนวทางการการจดัการ จะอธิบายในภายหลงั 

กจิกรรม:  เห็นพ้องร่วมกนัในการกําหนดวสิยัทศัน์ของขอบเขตการจดัการประมง 

 

1.3   การกาํหนดกรอบของขอบเขตการจดัการประมง 

เมื่อตาํแหนง่ท่ีตัง้และขอบเขตทางพืน้ท่ีของหนว่ยการจดัการประมงถกูกําหนด และวิสยัทศัน์ได้รับการเห็นพ้องต้องกนัแล้ว 

ต้องมกีารกําหนดกรอบของขอบเขตและรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดเข้าด้วยกนั ซึง่จะใช้สาํหรับเป็น: 

•  เป็นพืน้ฐานสาํหรับการวางแผน และการดําเนินการจดัการทัง้หมด ตามแนว EAFM ;  

•  เป็นข้อมลูพืน้ฐานสาํหรับการตดิตาม และการประเมนิความสาํเร็จในอนาคต 

กระบวนการในการกําหนดกรอบของขอบเขตและรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานของขอบเขตการจัดการได้แสดงในรายละเอียด

ด้านลา่งนี ้แตบ่างกรณี อาจจะไมจํ่าเป็นต้องทําทกุขัน้ตอนในเชิงลกึเช่นเดียวกนันี;้ เอกสารการกําหนดกรอบของขอบเขต

ของการจัดการอาจจะเป็นแบบย่อ เนื่องจากเป็นข้อมูลพืน้ฐาน และเพ่ือให้ตระหนักว่าข้อมูลจํานวนมากอาจจะถูกเก็บ

รวบรวมไว้แล้ว โดยหลายหนว่ยงาน องค์กร และผู้มีสว่นได้สว่นเสีย การดําเนินการจึงเป็นเพียงการรวบรวมและเทียบเคียง

กบัข้อมลูท่ีมีอยูเ่ดิม  

ชดุข้อมลูของขอบเขตการจดัการประมง เป็นการรวบรวมข้อมลูในทกุด้านทัง้ด้านความรู้และวิชาการ รวมทัง้วิทยาศาสตร์สงัคม 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และรัฐศาสตร์  

คณะทํางาน EAFM ทํางานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกั ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่

เก่ียวข้องในทกุมติทิางด้านการประมง อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิสิง่สาํคญัท่ีสดุท่ีคณะทํางานต้องพิจารณาคือ การสร้าง

ความสมดลุของความเช่ียวชาญด้านต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ครบถ้วน ข้อมลูเหลา่นีจ้ะทําหน้าท่ี

วสัิยทัศน์ 
เป้าหมายกว้างๆของแผน 

เป้าหมาย 
เป้าหมายของกลุม่ปัญหาท่ีตา่งกนั 

วัตถุประสงค์ ตัวชีวั้ด และเกณฑ์มาตรฐาน 
วตัถปุระสงค์ของแต่ละปัญหา 

แนวทางการจัดการ 1  

แนวทางการจัดการ 2  

แนวทางการจัดการ 3  
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เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการประเมินการเปลีย่นแปลงเมื ่อเวลาผ่านไป และสามารถใช้เป็นจุดเร่ิมต้นของการประเมิน

ความสาํเร็จ  

ชดุข้อมลูพืน้ฐานของขอบเขตการจดัการประมง ควรชว่ยในการตอบประเดน็สาํคญัเหลา่นี ้: 

• สภาวะในปัจจบุนัของทรัพยากร  รูปแบบและปัญหาการใช้ทรัพยากร?; และ  

• รูปแบบของศกัยภาพในการเข้าถงึและการใช้ทรัพยากร, ตวัอยา่ง เช่น ระหวา่งและภายในเพศสภาพเดียวกนั 

กลุม่ชาติพนัธุ์ และชนชัน้ทางสงัคม? 

ข้อมูลที่จาํเป็น 

ในการกําหนดกรอบของขอบเขตการประมง จะใช้ข้อมลูและความรู้ท่ีได้จากทัง้กระบวนการวทิยาศาสตร์ท่ีเป็นทางการ และ

จากภมูปัิญญาท้องถ่ิน อยา่งไรก็ตาม พงึระลกึเสมอวา่ การดาํเนินการตามกรอบงานสาํหรับ EAFM นัน้ การขาดซึ่งข้อมลู 

จะต้องไมเ่ป็นอปุสรรคกบัการท่ีจะเร่ิมต้น  

ในตอนตอ่ไป “การวจิยั” ถกูใช้ในความหมายอยา่งกว้างๆ วา่ คอื การได้มาและการพิสจูน์เพ่ือยนืยนัความถกูต้องของข้อมลู ไม่

วา่จากแหลง่ข้อมลูท่ีมอียูแ่ล้ว หรือจากกิจกรรมใหม ่ซึ่งขึน้อยูก่บัวิสยัทศัน์ของขอบเขตการจดัการประมง การวิจยัอาจจะเพียง

แค่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมนัน้ๆได้เข้ามามีส่วนร่วม หากไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทัง้หมด อาจจําเป็นต้องจดัลาํดบัความสาํคญัของผู้มสีว่นได้สว่นเสยี โดยใช้ 3 ปัจจยัหลกั ได้แก่: 

• ความใกล้ชิดกบัทรัพยากร; 

• ผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของผู้มสีว่นได้สว่นเสยีตอ่ทรัพยากร; และ 

• ระดบัความสมัพนัธ์ในด้านการพึง่พาอาศยัของผู้สว่นได้สว่นเสยีตอ่การประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากร 

ข้อมลูขอบเขตจดัการประมงต้องมีความสมดลุของข้อมลูวิทยาศาสตร์และความรู้ดัง้เดิมของชาวบ้านหรือคนในท้องถ่ิน “ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน” ของผู้ ใช้ทรัพยากรหรือสมาชิกอ่ืนๆของชมุชน (จากตา่ง เพศ กลุม่ชาติพนัธ์ุ หรือกลุม่ทางสงัคม และอ่ืนๆ) มี

ความสาํคญัมากสาํหรับการวางแผนและการจดัการ ข้อมลูท่ีรวบรวมได้อาจจะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัวิธีวิจยั  และภมูิหลงัของผู้

เก็บรวบรวมข้อมลู  ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกัเป็นผู้ตดัสนิใจในการกําหนดกรอบ/ขอบเขตของข้อมลูพืน้ฐาน ตามความจําเป็นท่ี

ต้องใช้ และตามข้อจํากดัของเวลาและทรัพยากรท่ีมีอยู่ การเก็บข้อมลูอาจจะใช้เวลาหลายสปัดาห์ถึงหลายๆเดือน ขึน้อยูก่บั

ขอบเขตของข้อมลูและขนาดของข้อมลูท่ีต้องการ  

ควรมีการประเมนิสภาวะ 3 ด้าน ซึง่เป็น องค์ประกอบหลกัใน EAFM สาํหรับการกําหนดกรอบของขอบเขตการจดัการ

ประมง และกระบวนการจดัทํา ได้แก:่ 

1. การประเมนิสภาวะทรัพยากรและนิเวศวิทยา;  

2. การประเมนิสภาวะสงัคม-เศรษฐกิจ; และ 

3. การประมวลและทบทวนกฎหมายและโครงสร้างเชิงสถาบนั 

รายละเอียดเพ่ิมเตมิสาํหรับการประเมนิเหลา่นี ้สามารถดไูด้ใน (ด ูชดุเคร่ืองมือท่ี 20 21 และ 22)  

ดเูหมือนวา่จะมีข้อมลูไมเ่พียงพอท่ีจะตอบทกุคาํถามเก่ียวกบัผลกระทบของนโยบายท่ีเลอืกใช้ แตป่กติแล้วจะเพียงพอท่ีจะ

ระบปุฏิสมัพนัธ์ระหวา่งชนิดพนัธุ์และภาคสว่นตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงทิศทางของผลกระทบท่ีเกิดจากมนษุย์โดยเฉพาะ 

ตอ่สิง่มีชีวิต (biota ☺) และตอ่สงัคมและเศรษฐกิจ  

ข้อมลูเป็นได้ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณุภาพ ข้อมลูเชิงปริมาณคอื ข้อมลูที่วดัได้ในเชิงตวัเลข ตวัอยา่งเช่น “ใคร อะไร เมื่อใด 

ท่ีใด เทา่ใด มีความถ่ีเทา่ใด” และได้ข้อมลูมาจากการสมัภาษณ์อยา่งมาตรฐาน การสาํรวจเก่ียวกบัชีวฟิสกิส์ และการสาํรวจ
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โดยการใช้คําถามปลายปิด ข้อมลูเชิงคณุภาพมกัหมายถึง “อยา่งไรและทําไม” และสามารถได้มาอยา่งไม่เป็นทางการ เช่น 

ผ่านทางการสมัภาษณ์แบบกําหนดประเด็น (รวมถึงการอภิปรายเฉพาะกลุ่ม); การสํารวจโดยการใช้คําถามปลายเปิด; 

วิธีการแบบมีสว่นร่วม การสงัเกต และการตีความจากเอกสาร  

หากข้อมลูท่ีได้ไมส่มบรูณ์ การกําหนดกรอบของขอบเขตสามารถทําได้โดยการใช้รูปแบบทางความคิดเชิงคณุภาพ โดยการ

เข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีนี ้ ข้อมูลมาจากการสงัเคราะห์อย่างไม่เป็นทางการ หรือข้อมูลที่มี

แหลง่ท่ีมาตา่งๆกนั และจากการใช้ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัระบบนิเวศของผู้มีสว่นร่วม 

ในกรณีท่ีมข้ีอมลูจํานวนมากเพียงพอในการอธิบายแรงขบัหรือภยัคกุคามหลกัๆ เราสามารถใช้แบบจําลองระบบนิเวศทีม่ี

ความซับซ้อน และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย่นแปลง เพ่ือท่ีจะทําให้ทราบว่า ความสัมพันธ์ใดในระบบท่ีมี

ความสมัพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น และความสัมพันธ์ใดจะได้รับผลกระทบมากทีสุ่ดจากการจัดการ ชนิดพันธุ์หรือ

กระบวนการท่ีเช่ือมโยงกนัมากท่ีสดุควรจะใช้เป็นจดุสนใจสาํหรับการกําหนดเป้าหมาย  

ในสถานการณ์ท่ีมข้ีอมลูสมบรูณ์ การวิเคราะห์เชิงสถิติ สามารถบอกระดบัความความสมัพนัธ์ท่ีสาํคญัในระบบได้ แตก่าร

วเิคราะห์ทางสถิตต้ิองใช้เวลามาก และต้องมีทกัษะและความเช่ียวชาญในระดบัหนึง่ ดงันัน้ การสร้างแบบจําลองกรอบ

แนวคิดสามารถเป็นทางเลอืกท่ีดีได้ อยา่งไรก็ตาม สาํหรับประเดน็ปัญหาสงัคม-เศรษฐกิจ และการอภิบาล การนําเอา

ข้อมลูเชิงคณุภาพเข้ามาใช้ในการอธิบาย หรือขยายรายละเอียดของข้อมลูเชิงปริมาณ และการวเิคราะห์เชิงสถิติสามารถ

ให้เป็นหลกัฐานในการอธิบายถงึระบบได้อยา่งเป็นเหตผุล และข้อมลูท่ีละเอียดและการตคีวามเป็นสิง่จําเป็นในการอธิบาย

องค์ประกอบทางสงัคมท่ีซบัซ้อน องค์ประกอบด้านระบบนิเวศ และองค์ประกอบด้านการอภิบาลการประมง  

EAFM ถกูขบัเคลือ่น ชีนํ้าและถกูกําหนดแนวทางโดยข้อมลู เพ่ือใช้ในการดําเนินการตามกระบวนการ ดงันัน้ข้อสงัเกตที่

สาํคญัคอื ข้อมลูและขา่วสารท่ีนัน้ควรถกูพิจารณาอยา่งเช่ือมโยงกนัในหลายๆด้าน ไมเ่พียงเฉพาะข้อมลูท่ีจําเป็นสาํหรับ

การกําหนดกรอบของขอบเขตเทา่นัน้ แตข้่อมลูยงัถกูใช้สาํหรับการตดิตามตรวจสอบ ซึง่เป็นอีกขัน้ตอนหนึง่ท่ีรวมอยูใ่น

แผน EAFM ด้วย (หนว่ยการเรียนรู้ 12 ขัน้ตอน 3.1 และ 3.2; หนว่ยการเรียนรู้ 17 ขัน้ตอน 5) ระบบการตดิตามตรวจสอบนี ้

ก็เพ่ือท่ีจะทําให้มัน่ใจวา่ ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผลกระทบของการจดัการจะได้รับการรวบรวมตอ่ไป ซึง่หมายความวา่ เมือ่

เวลาผา่นไปสามารถลดความไมแ่นน่อนลงไปได้ และความเข้าใจเก่ียวกบัระบบสงัคมและระบบนิเวศจะดีขึน้  

EAFM ก็คอืกระบวนการจดัการแบบปรับตวั ซึง่เป็นกระบวนการท่ีการขาดซึง่ข้อมลูจะไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การดาํเนินการ นัน่

คือ แนวทางแบบป้องกันไว้ก่อน (ยิ่งมีข้อมลูน้อย = ยิง่ต้องระมดัระวงัมากขึน้) ข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วและภมู ิปัญญาท้องถ่ิน

สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ถ้าได้รับการพิสจูน์และมีการตรวจสอบวา่เป็นจริง 

หากมีทรัพยากรในการจดัเก็บข้อมลูเพียงพอ เมื่อเวลาผา่นไป การเปลีย่นไปสูก่ารเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีซบัซ้อนมากขึน้ก็สามารถ

ทําได้ สิง่ท่ีมกัจะเกิดขึน้ข้อมลูท่ีต้องการใช้สาํหรับการจดัการประมง กบักิจกรรมของหน่วยงานวิจยัด้านการประมงมีความ

ไมส่อดคล้องกนั ประโยชน์ของความร่วมมือและการมีสว่นร่วมตามแนวทาง EAFM คือ การมีการเจรจาเกิดขึน้ทนัทีระหวา่ง

ผู้ ที่มีภารกิจในการจดัการประมงและหน่วยงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง และนกัวิจยัจากสถาบนัการศึกษาจากหลายภาคสว่น จะ

เป็นการช่วยให้มกีารกําหนดวาระการวจิยัไปในแนวทางเดียวกนั และทําให้ได้ข้อมลูทีต่รงกบัความต้องการสําหรับ EAFM 

มากยิ่งขึน้ 

เมือ่ข้อมลูและตวัแปรหลกัๆ พร้อมท่ีจะถกูนําเสนอ ก็ถึงเวลาท่ีจะตรวจสอบสิง่ท่ีค้นพบ โดยการนําเสนอต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสีย

เพ่ือให้ได้ข้อคดิเห็น การตรวจสอบสามารถทําได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่: 

• การอภิปรายกลุม่ยอ่ยกบัผู้มสีว่นได้สว่นเสยีหลกั; 
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• การนําแสนอตอ่ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีเฉพาะกลุม่ หรือกลุม่ผลประโยชน์; 

• การนําเสนอตอ่กลุม่ตวัแทนท่ีได้รับเลอืกจากผู้มสีว่นได้สว่นเสยีกลุม่ตา่งๆ; และ 

• การประชมุในชมุชนท่ีมผีู้มสีว่นได้สว่นเสยีคอ่นข้างหลากหลาย  

กิจกรรม:  อภิปรายชนิดของข้อมลู และขา่วสารท่ีจําเป็นสาํหรับการกําหนดกรอบของขอบเขต วิธีการท่ีจะได้มาซึง่ข้อมลู

เหลา่นัน้ และแหลง่ข้อมลู 

การแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ดเูหมอืนวา่แรงจงูใจในการแลกเปลี่ยนข้อมลูและขา่วสารมน้ีอยมาก (ยกเว้นในวารสารวชิาการ) นอกจากจะมีความจําเป็นหรือ

สาเหตรุ่วมกนั การแลกเปลี่ยนข้อมลูการประมงระหวา่งเขตแดนจะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อมีระบบการจดัการร่วมกนั และจะเกิดขึน้กบั

องค์การจดัการประมงระดบัภมูิภาค ซึ่งมีการให้ข้อมูลของการพฒันาการดําเนินการจัดการและการตดัสินใจร่วมกนั หรือ

ความต้องการร่วมกันในการดําเนินการต่อประชากรสตัว์นํา้เป้าหมาย ชนิดพันธุ์ที่เป็นผลจับพลอยได้ หรือบางครัง้คือ 

ผลกระทบตอ่แหลง่อาศยั 

ข้อมลูการประมง (มกัจะเป็นข้อมลูสถิติ) ถกูรายงานไปท่ีหนว่ยงานภมูภิาค (ตวัอยา่งเช่น SEAFDEC, APFIC, FAO) เพราะ

เป็นสว่นหนึง่ของพนัธกรณีหรือการดาํเนินการท่ีต้องสนบัสนนุองค์ความรู้ของภมูภิาค อยา่งไรก็ตาม ประเทศและองค์กร

มกัจะไมเ่ต็มใจท่ีจะให้ข้อมลูดิบ และข้อมลูภมูิภาคที่มีสว่นใหญ่จงึจบลงด้วยข้อมลูโดยสรุปเทา่นัน้  

และยังมีสิง่ท้าทายในการแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างหน่วยงานระดับชาติ- ตัวอย่างเช่น การจดทะเบียนเรือประมง/

ใบอนญุาตเรือ ซึง่รับผิดชอบโดยกรมเจ้าทา่ แต่ใบอนญุาตทําการประมงรับผิดชอบโดยกรมประมง สองหน่วยงานนีม้กัจะ

ไมป่ระสานข้อมลูกนั ซึง่ทําให้ขาดประสทิธิภาพในการติดตามการใช้เรือในการทําประมง และการการทําการประมงโดยที่

ไมม่ีใบอนญุาต และยงัทําให้ขาดประสทิธิภาพในการควบคมุจํานวนเรือประมง  

การวจิยัการประมง (ซึง่อาจจะเป็นแบบวจิยัร่วม หรือประสานงานวจิยั) อาจจะให้ผลในการแลกเปลีย่นข้อมลูผลวจิยัคร่อม

เขตแดน หรือแม้แตข้่อมลูดิบ โครงการวิจยัภมูิภาค หรือโครงการวิจยัแบบทวิภาคชี่วยกระตุ้นให้มองปัญหาการประมงของ

ประเทศตนได้กว้างและครอบคลมุยิ่งขึน้ อีกทางเลอืกหนึ่งคอื การทําวจิยัในหวัข้อเดยีวกนัของหลายๆประเทศ เพ่ือเปิด

โอกาสให้นกัวจิยัมีการเปรียบเทียบข้อสงัเกตและมองไปยงับริบทท่ีกว้างขึน้ (ตวัอยา่ง เชน่ บทบาทของป่าชายเลนในฐานะ

ของแหลง่ท่ีอยูอ่าศยั; เคร่ืองมอืประมงแบบเลอืกจบั; การอพยพย้ายถ่ินของปลา) ซึ่งจะสามารถนํามาเป็นบรรทดัฐานของ

การปฏิบตัิและการจดัการท่ีดีท่ีสดุของภมูภิาค 

องค์กรพัฒนาเอกชนมักจะทํางาน ในรูปแบบของการสนับสนุน และข้อมูลที่พวกเขารวบรวมอาจจะถูกสือ่สาร เพื่อมี

อิทธิพลตอ่นโยบาย หรือ การตดัสนิใจ หรือเพ่ือท่ีจะสนบัสนนุกลุม่ผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพาะ และช่วยเพ่ิม

อํานาจให้พวกเขาในการเจรจาตอ่รอง หรือเพ่ือให้ได้รับการสนบัสนนุ (ทางการเมอืง/การเงิน) 

บางครัง้ข้อมลูก็เป็นแบบข้ามแดน-โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถ้าเป็นองค์กรพฒันาเอกชนระหวา่งประเทศ และอาจจะมโีครงการหรือ

การดาํเนินการในหลายๆประเทศ (ตวัอยา่งเชน่ การค้าปลาท่ีมชีีวติจากแนวปะการัง การค้าหฉูลาม การค้าปลาสวยงาม 

การค้าปะการัง การอพยพของแรงงาน/การละเมิดสทิธิมนษุยชน) 

การจดัการตามแนว EAFM อยา่งมสีว่นร่วม สง่เสริมให้มีการแลกเปลีย่นข้อมลูท่ีดีขึน้ ซึง่หลายๆอยา่งได้ถกูบนัทกึไว้ในแผน 

EAFM แล้ว 
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สิ่งที่ต้องมีในแผน EAFM  

เมือ่เสร็จสิน้ขัน้ตอนท่ี 1 ทําให้สามารถเตมิข้อมลูลงในตอนท่ี 1 และ 2 ของแมแ่บบแผน EAFM ได้ หวัข้อของข้อมลูพืน้ฐาน

ท่ีให้ไว้เพ่ือเป็นแนวในการจดัทํา 

1. วิสัยทัศน์ 

 

2. ข้อมูลพืน้ฐาน   

 การอธิบายพืน้ท่ีและทรัพยากรท่ีจะถกูจดัการ รวมทัง้แผนท่ีท่ีมีขนาดตา่งๆกนั  

พืน้ที่การจดัการประมง 

พืน้ท่ีทีก่ารทําการประมง ขอบเขตของพืน้ท่ี(boundaries) ทางกฎหมายและของระบบนิเวศ (ประกอบด้วย

ขอบเขตทางการปกครองระดบั ประเทศ/จงัหวดั/อําเภอ) แผนท่ีของขอบเขตการจดัการประมง 

ประวัติศาสตร์ของการประมงและการจัดการ 

 อธิบายสรุปการพฒันาด้านการประมงในอดตี ในด้านการพฒันากองเรือ เคร่ืองมือ ผู้ ที่เข้ามามีสว่นร่วม และ

อ่ืนๆ 

สถานภาพการประมงปัจจุบัน  

การอธิบายทรัพยากรประมงและเรือ/เคร่ืองมือประมงท่ีใช้ 

สถานภาพของทรัพยากร 

แผนท่ีของรูปแบบการใช้ทรัพยากร 

ประโยชน์ทางสังคม-เศรษฐกิจ รวมทัง้ภายหลังการจับ 

การอธิบายลกัษณะของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและผลประโยชน์ (รวมทัง้สถานภาพทางสงัคม-เศรษฐกิจ) 

อธิบายการใช้ประโยชน์/ผู้ใช้ประโยชน์อ่ืนๆจากระบบนิเวศ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถสง่ผลกระทบท่ีสาํคญั 

และมนียัยะด้านการประสานงานและกระบวนการปรึกษาหารือ  

ประโยชน์ทางสงัคมและเศรษฐกิจ ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต  

การพิจารณาเชิงสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะ 

รายละเอียดของสิง่แวดล้อมท่ีสาํคญั โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีออ่นไหวตอ่การเปลีย่นแปลง และชนิดพนัธุ์ใกล้สญูพนัธุ์  

มิติทางด้านโครงสร้าง 

ข้อมลูพืน้ฐานด้านกฎหมาย 

การเตรียมการเพื่อการจดัการร่วมท่ีมีอยูแ่ล้ว– บทบาทและความรับผิดชอบ  

การเตรียมการ ติดตามตรวจสอบ ควบคมุ และตรวจตรา (MCS) 

กระบวนการปรึกษาหารือท่ีนาํไปสูก่ารวางแผนและการเจรจาท่ีดาํเนินอยู ่

รายละเอียดของกระบวนการตดัสนิ รวมทัง้ผู้ เข้าร่วมท่ีได้รับการยอมรับ 

ลกัษณะของการ ได้รับสทิธิ ในการประมงและรายละเอียด ของผู้ ท่ีถือสทิธิ 

แผนท่ีของการจดัการ/สทิธิของผู้ใช้ทรัพยากร/ขอบเขตของพืน้ท่ีทางกฎหมาย 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน 2.1, 2.2 & 2.3 

ระบุ และจัดลาํดับความสาํคัญของปัญหาและ

กาํหนดเป้าหมาย  
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วัตถุประสงค์ของบทเรียน:  

 • ระบปัุญหาเฉพาะของขอบเขตการจดัการประมง; 

 • อภิปรายการจดัลาํดบัความสาํคญัโดยใช้การประเมนิความเสีย่ง; 

 • กําหนดเป้าหมายสาํหรับแผน EAFM; 
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ภาพรวม 

หนว่ยการเรียนรู้นี ้สรุปวธิีการระบปัุญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการประมง และจําแนกออกเป็น 3 องค์ประกอบ EAFM ก่อนท่ีจะทํา

การประเมนิความเสีย่ง และการกําหนดเป้าหมายสาํหรับแผน EAFM 

บทนํา 

กิจกรรมสาํคญัระหวา่งการจดัการประชมุเชิงปฏิบตักิารแบบมสีว่นร่วมของผู้มสีว่นได้สว่นเสยีคอืการระบปัุญหาทัง้หมดที่

เก่ียวข้องกบัการประมง เพ่ือชว่ยผู้มสีว่นได้สว่นเสยีในการตดัสนิวา่จะเน้นความสนใจไปยงัสว่นใดของระบบการจดัการ 

เพ่ือท่ีจะเกิดประโยขน์ท่ีดีท่ีสดุกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  

เพ่ือชว่ยในกระบวนการนีง้า่ยขึน้ คารจําแนกปัญหาออกเป็นกลุม่ๆใน 3 องค์ประกอบของ EAFM: 

1. ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ – “สิง่ท่ีมีคณุคา่” ของระบบนิเวศทัง้หมด (ตวัอยา่งเชน่ ประชากรสตัว์นํา้ 

แหลง่ท่ีอยูอ่าศยั ระบบนิเวศ) ท่ีเก่ียวข้องกบัการประมง และปัญหา/ผลกระทบ ท่ีเกิดขึน้จากการประมงซึง่อาจจะ

สง่ผลตอ่สิง่ท่ีมีคณุคา่เหลา่นี ้ 

2. ความเป็นอยู่ที่ดขีองมนุษย์ – ผลลพัธ์ทางสงัคม และ/หรือ เศรษฐกิจ ในปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้จากการประมง ทัง้ท่ีด ี

(ผลลพัธ์ซึง่ชมุชนต้องการ ตวัอยา่งเช่น ความมัน่คงทางอาหาร และการพฒันาทางเศรษฐกิจ) และท่ีไมด่ี (ผลลพัธ์

ที่ชมุชนต้องการจะหลกีเลีย่ง ตวัอยา่งเช่น ความขดัแย้ง และการบาดเจ็บ) 

3. ธรรมาภบิาล – การจดัการและระบบโครงสร้างท่ีมหีรือประสงค์ท่ีจะมี เพ่ือสร้างผลลพัธ์ท่ีต้องการ (ตวัอยา่งเช่น 

การเข้าถงึ และระบบการเป็นเจ้าของ การปฏิบตัติามกระบวนการเก่ียวกบัประชาธิปไตย การจดัการความขดัแย้ง 

และการจดัเตรียมเชิงโครงสร้าง) พร้อมด้วย “แรงผลกัดนั” จากภายนอก (ไมไ่ด้ควบคมุจากการประมง) ซึ่งอาจจะ

กระทบตอ่ความสาํเร็จ   

กระบวนการระบปัุญหาต้องครอบคลมุผลกระทบของกิจกรรมการประมงทัง้ทางตรง และทางอ้อม ตอ่สตัว์นํา้ซึง่จบัได้ และ

เก็บไว้ ตอ่สตัว์นํา้ท่ีจบัได้แล้วถกูทิง้ไป; ในระบบนิเวศท่ีกว้างขึน้; และผลลพัธ์ทางสงัคมเศรษฐกิจท่ีเป็นท่ีต้องการและไม่

ต้องการของทัง้ชาวประมง และชมุชน กระบวนการจะระบสุว่นประกอบท่ีจําเป็นในการทําให้การอภิบาล และการจดัการ

ประมงมปีระสทิธิภาพ ประกอบด้วย ตวับทกฎหมาย แผน การปรึกษาหารือ การปฏิบตัติาม อ่ืนๆ อย่างสดุท้ายคือ 

กระบวนการจะบนัทกึปัญหาภายนอกใดๆท่ีอาจจะสง่ผลตอ่ความสาํเร็จของการประมงซึง่ประกอบด้วย ธรรมชาต ิ

(ตวัอยา่งเชน่ เก่ียวกบัภมูอิากาศ) และระบบนิเวศท่ีเกิดจากการกระทําของมนษุย์ (ตวัอยา่งเชน่ ภาวะมลพิษ) สงัคม 

(ตวัอยา่งเช่น ทศันคติของนานาชาต)ิ หรือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ตวัอยา่งเชน่ อตัราแลกเปลีย่น) 

ในขัน้ตอนการระบปัุญหา อาจจะมกีารระบปัุญหาออกมาจํานวนมาก สว่นสาํคญัของกระบวนการ EAFM คือการท่ีทําให้

มัน่ใจได้วา่ปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสดุจะถกูนํามาแก้ไขโดยการจดัการกอ่น ซึ่งต้องมกีารจดัลาํดบัความสาํคญัโดยการใช้การ

ประเมนิความเสีย่ง และ/หรือ กระบวนการจดัลาํดบัความสาํคญัโดยวิธีอ่ืนๆ กระบวนการดงักลา่วควรครอบคลมุทัง้สาม 

องค์ประกอบใน EAFM ไมเ่พียงแตใ่นด้านระบบนิเวศเทา่นัน้ กระบวนการวางแผนท่ีประสบความสาํเร็จ สว่นใหญ่แล้วต้อง

อาศยัการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาท่ีระบขุึน้ 

ขัน้ตอน 2 
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2.1 ระบุปัญหา 

การประเมนิปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการประมง จะต้องเป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายระดบัสงูท่ีกําหนดในระดบัชาตหิรือ 

ระดบัภมูภิาค; วิสยัทศัน์ของขอบเขตการจดัการประมง (FMU); และถ้าเป็นไปได้ เป้าหมาย ควรต้องสอดคล้องกบัตวับท

กฎหมายที่มีอยู ่ หรือกฎหมายใหม ่ นโยบายการประมง และแผนการจดัการมกัจะหยดุอยูที่เ่ป้าหมายอยา่งกว้างๆ ทําให้

การระบปัุญหา และกําหนดวตัถปุระสงค์นัน้เป็นไปอยา่งกว้างๆตามไปด้วย มนัจงึเป็นการยากในการกําหนดวตัถปุระสงค์

การจดัการ  ท่ีสามารถนําไปจดัการได้จริง จงึต้องใช้เคร่ืองมือหลายอยา่งท่ีช่วยในการระบ ุ และจดัหมวดหมูปั่ญหา 

(ตารางที่ 11.1) 

ตารางที่ 11.1: เคร่ืองมือสาํหรับการระบุ และจัดหมวดหมู่ปัญหา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เอกสารชุด

เคร่ืองมือ)  

ชื่อ รายละเอยีด การนําไปใช้ 

การระดมความคิดโดยการใช้

การ์ด (รูปแบบหนึ่งในการระดม

ความคิด) 

อภิปรายปัญหา และเขยีนประเดน็หลกัลงบนการ์ด; 

ผู้ดาํเนินการกระบวนการจดัหมวดหมูป่ระเดน็ตา่งๆ 

และสง่เสริมให้คดิอยา่งเสรี และร่วมมือกนั  

ง่าย 

ต้นไม้องค์ประกอบ จดัหมวดหมูข่องปัญหาท่ีหลากหลายให้อยูภ่ายใต้สาม

องค์ประกอบหลกัของ EAFM (มนษุย์ การอภิบาล และ

ระบบนิเวศ) ตลอดจนจําแนกยอ่ยปัญหาของแตล่ะ

องค์ประกอบจนกระทัง่สามารถท่ีจะจดัการได้ 

ปานกลาง 

สิง่ท่ีมีคณุคา่/วตัถปุระสงค์-

ผลกระทบ/เมตริกซ์ภยัคกุคาม 

เมตริกซ์ซึง่ชว่ยในการแยกปัญหาที่ระบอุอกเป็น 2 กลุม่

ทีแตกตา่งกนั – “ปัญหา” อธิบายภยัคกุคาม หรือ

ผลกระทบตอ่เป้าหมายท่ีต้องการจะบรรล ุ

ปานกลาง 

การวเิคราะห์เชิงสาเหต ุ ปัญหาถกูจดัเรียงเป็นลาํดบัชัน้ของสาเหต ุและ

ผลกระทบ โดยเร่ิมต้นจากตวัขบัเคลือ่น  สาเหตท่ีุ

แท้จริง และสาเหตขุ้างเคยีง ท่ีส ง่ผลให้เกิดปัญหา 

ปานกลาง 

 

สาเหตุ และผลกระทบ 

เมื่อภยัคกุคาม และปัญหาถกูระบโุดยผา่นกระบวนการมีสว่นร่วม เป็นเร่ืองปกตทิีปั่ญหากว้างๆ หรือปัญหาหลากหลาย

รูปแบบจะถกูหยิบยกขึน้มา – บางอยา่งกว้างมาก (ตวัอยา่งเช่น ภาวะมลพิษ) และบางอยา่งเป็นเร่ืองเฉพาะ (ตวัอยา่งเช่น 

การระเบิดแนวปะการัง) 

เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่การวิเคราะห์หว่งโซส่าเหต ุคือทางหนึง่ท่ีจะจําแนกปัญหาจากปัญหากว้างๆถกูระบขุึน้มา (ชดุเคร่ืองมือท่ี 

26) การวเิคราะห์หว่งโซข่องสาเหต ุแบง่ปัญหาออกเป็น 4 ระดบั: 

1. แรงขบัเคลื่อน: คอืเหตกุารณ์ใหญ่ซึ่งกอ่ให้เกิดผลกระทบตอ่ปัญหาตา่งๆ เชน่ การเตบิโตของประชากร ความมั่ง

คั่ง การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 

2. สาเหตท่ีุแท้จริง: สาเหตท่ีุแท้จริงของปัญหาคอืเหตผุลพืน้ฐานวา่ทําไมบางสิง่จงึเกิดขึน้ และสิง่ท่ีเกิดขึน้นัน้ อาจจะ

คอ่นข้างหา่งไกลจากผลกระทบเดิม  
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3. สาเหตใุกล้เคยีง: สาเหตใุกล้เคยีง คือเหตกุารณ์ซึง่ใกล้เคียงมากที่สดุของปัญหา หรือเหตกุารณ์ทนัทีทนัใดท่ี

กอ่ให้เกิดผลบางอยา่งท่ีเกิดขึน้   

4. ปัญหา: ปัญหาท่ีแท้จริง หรือ สิง่ท่ีแสดงออก  

ภาพที่ 11.1: ตวัอย่างของการวเิคราะห์ห่วงโซ่สาเหตุสาํหรับปัญหา “การลดลงของของประชากรสัตว์นํา้” 

 

 
 

ใน ภาพที่ 11.1 ปัญหา คอืการลดลงของประชากรสตัว์นํา้ แรงขบัเคลื่อนคอืการเตบิโตของประชากร และรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ 

นําไปสูค่วามต้องการอาหารทะเลท่ีเพ่ิมขึน้ สาเหตท่ีุแท้จริงของปัญหาคอืนโยบายเปิดการทําประมงแบบเสรี  สาํหรับ

บคุคลใดๆท่ีต้องการทําประมง (หากเปรียบเทียบกบันโยบายการจํากดั  การทําประมงซึง่ให้ผู้ ท่ีมสีทิธิในการทําประมง

เทา่นัน้ท่ีจะสามารถทําประมงได้) ผลท่ีเกิดขึน้จากการทําการประมงแบบเสรี คือมจํีานวนเรือและเคร่ืองมือประมงท่ีไมใ่ช่

แบบเลอืกจบัมากเกินไป (สาเหตใุกล้เคยีง)  

สว่นสาํคญัของการวิเคราะห์หว่งโซส่าเหต ุ คือการระบภุยัคกุคาม และปัญหาในระดบัท่ีสามารถแก้ไขได้โดยการดําเนินการ

จดัการ ซึง่เป็นสาเหตทีุ่แท้จริงหรือสาเหตใุกล้เคยีงของปัญหา ในตวัอยา่งนี ้การดําเนินการจดัการ สามารถจดัการสาเหตทีุ่

แท้จริงของปัญหาได้ โดยการเปลีย่นจากนโยบายเปิดการทําประมงแบบเสรีเป็นนโยบายจํากดัการเข้าถงึทรัพยากร และ

สามารถจดัการกบัปัญหาเรือประมง และเคร่ืองมือประมงท่ีไมใ่ช่แบบเลอืกจบัท่ีมจํีานวนมากเกินไป  

รายการสาํหรับการตรวจสอบปัญหา 

นอกเหนือจากวธีิการท่ีใช้ สิง่สาํคญัคอืการพิจารณาปัญหาท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดในขอบเขตการจดัการประมง ดงัในรายการเพ่ือ

ใช้ในการตรวจสอบปัญหาตอ่ไปนี ้ ซึ่งได้สรุปหมวดรายการตา่งๆท่ีควรพิจารณา และตวัอยา่ง บางอยา่งอาจจะไมส่ามารถ

นําไปใช้ได้กบัทกุขอบเขตการจดัการประมง แตส่ิง่สาํคญัคือต้องให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเข้ามามสีว่นร่วมในการระบปัุญหา

และจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา  

ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 

ทรัพยากรประมง 

ปริมาณผลจับที่นํามาขึน้ท่า ตวัอยา่งเช่น ความยัง่ยืนของชนิดพนัธุ์ท่ีสาํคญัทางเศรษฐกิจ  

ผลจับสัตว์นํา้พลอยได้/ชนิดพนัธ์ุที่ไม่ใช่สตัว์นํา้

เป้าหมาย 

ตวัอยา่งเชน่ สตัว์นํา้ท่ีถกูทิง้;  ชนิดพนัธุ์ที่ถกูคกุคามและใกล้

สญูพนัธุ์ และชนิดพนัธุ์ท่ีถกูทําให้สญูพนัธุ์ได้ง่าย 

การลดลงของประชากรสตัว์นํา้ 

จํานวนเรือมากเกินไป และ เคร่ืองมอืประมงแบบไมเ่ลอืกจบั 

นโยบาย "เปิดเสรี" 

การเตบิโตของประชากร และรายได้ของประชากร (ความต้องการอาหารทะเล)    แรงขบัเคล่ือน 

สาเหตท่ีุแท้จริง 

สาเหตใุกล้เคียง 

ปัญหา 
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ผลกระทบจากการประมง 

ระบบนิเวศทั่วๆไป ตวัอยา่งเช่น ผลกระทบตอ่หว่งโซอ่าหาร 

แหล่งที่อยู่อาศัย ตวัอยา่งเช่น การสญูเสยีป่าชายเลน; พืน้ท้องทะเลถกูทําลาย 

มลพิษจากการประมง ตวัอยา่งเชน่ การปลอ่ยนํา้มนั 

ผลกระทบจากระบบนิเวศ 

มลพิษจากผู้ใช้ประโยชน์อื่นๆ ตวัอยา่งเช่น มนษุย์/ของเสยีจากอตุสาหกรรมและเกษตรกรรม 

 

ความเป็นอยู่ที่ดขีองมนุษย์ 

รายได้ การจ้างงานและความเป็นอยู่ ตวัอยา่งเช่น ความปลอดภยัทางอาหาร; ความเทา่เทียมทาง

เพศที่เก่ียวข้องกบัการเข้าถงึ/การใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ความปลอดภยัและสุขภาพ ตวัอยา่งเช่น คณุภาพผลผลติ; ความปลอดภยัทางทะเล 

ภายหลังการจับ ตวัอยา่งเช่น การป้อนสูต่ลาด 

ปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนอื่นๆ ตวัอยา่งเช่น อาหารสตัว์สาํหรับการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้; การ

แขง่ขนัเพ่ือการจ้างงาน 

 

ธรรมาภบิาล 

โครงสร้างสถาบัน 

 

ตวัอยา่งเช่น การขาดความร่วมมอืระหวา่งหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง; ขาดโครงสร้าง/กลไกสําหรับการจดัการ  

ชุมชนประมง/อุตสาหกรรมประมง ตวัอยา่งเช่น ขาดความตระหนกัรู้ตอ่กฎระเบียบท่ีมีอยู ่ 

การปรึกษาหารือ/การเจรจา ตวัอยา่งเช่น ขาดการมีสว่นร่วม 

ข้อมูลและความรู้ ตวัอยา่งเช่น ความไมแ่นน่อนของสถานภาพประชากรสตัว์นํา้ 

เศรษฐกจิโลก ตวัอยา่งเช่น การเปลีย่นแปลงความต้องการของตลาด; ราคา

นํา้มนั 

การปฏิบัตติามและการบังคับใช้ ตวัอยา่งเช่น ขาดศกัยภาพในการติดตามตรวจสอบ ควบคมุ

และตรวจตรา 

 

กจิกรรม:  ทบทวนปัญหา และเลอืกปัญหาท่ีสามารถแก้ไขได้โดยการจดัการ 
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2.2 การจัดลาํดับปัญหาโดยการประเมินความเสี่ยง 

การระบปัุญหาจะทําให้ได้ปัญหาจํานวนมาก แตใ่นทางปฏิบตัิเราต้องเลอืกปัญหาท่ีสามารถจดัการได้โดยกระบวนการ

จดัการ การประเมนิความเสีย่งจะถกูใช้ในการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหานัน้ๆ โดยเป็นไปได้ทัง้เชิงคณุภาพซึ่งอาจมา

จากความคดิเห็น หรือเชิงปริมาณคอือยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลู  

การประเมนิความเสีย่งก็เพ่ือท่ีจะหาคาํตอบสาํหรับ คาํถาม 4 ข้อ ตอ่ไปนี:้ 

1. มีอะไรท่ีจะผิดพลาดได้บ้าง? (เสี่ยง) 

2. ความเป็นไปได้ของความผิดพลาดมีมากน้อยเทา่ใด? (ความเป็นไปได้) 

3. อะไรจะเป็นผลท่ีตามมาจากความผิดพลาด? (ผลกระทบ) 

4. อะไรท่ีควรจะทําเพ่ือลดทัง้ความเป็นไปได้ของความผิดพลาด และลดผลกระทบท่ีตามมาหากเกิดความผิดพลาด? 

(การดาํเนินการ) 

ข้อพงึจาํ : ความเส่ียง = ความเป็นไปได้ x ผลกระทบ 

ปัญหาท่ีมีความสําคญัมากก็คือ ปัญหาท่ีมีความเป็นไปได้สงูท่ีจะเกิดขึน้ และเป็นปัญหาท่ีสร้างผลกระทบได้มาก 

ปัญหาท่ีมีความสาํคญัมากเช่นนี ้ต้องการการจดัการโดยตรง  

มีหลายเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับการจดัลําดบัความสําคญัของปัญหา (ตารางที่ 11.2) 

ตารางที่ 11.2: เคร่ืองมือสาํหรับจัดลาํดับความสาํคัญของปัญหา 

ชื่อ ลักษณะ การนําไปปฏิบตัิใช้ 

กลุม่ความเสีย่งท่ีไมม่ี

รูปแบบ/ การประเมนิ

ความเสีย่งกึ่งเชิง

ปริมาณ 

ความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาท่ีระบแุตล่ะปัญหาจะต้องถกูกําหนด

โดยผู้ เข้าร่วมการวเิคราะห์ฯให้อยูใ่นกลุม่ใดกลุม่หนึ่งใน 3 กลุม่ – 

ความเสีย่ง สงู ปานกลาง หรือ ตํา่  โดยมีการอธิบายทัง้ผลท่ีตามมา 

และความเป็นไปได้  

ง่าย 

การวเิคราะห์ความ

เสีย่งเชิงคณุภาพ 

(เมตริกซ์ ผลกระทบ/

ความเป็นไปได้) 

ผู้ เข้าร่วมการวิเคราะห์ฯวางปัญหาลงในเมตริกซ์ขนาด 2x2 ท่ีมีตวัแปร 

2 ตวั คอื ความเป็นไปได้ และ ผลกระทบซึง่ม ี 2-6 กลุม่ของความ

เป็นอยู ่และ 2-6 ระดบัของผลท่ีจะตามมา (ผลกระทบ) แตล่ะปัญหาท่ี

ระบคุอืจะถกูประเมนิและกําหนดวางลงในเมตริกซ์  

ปานกลาง 

การจดัลาํดบัโดยการ

ออกเสยีงอยา่งไมเ่ป็น

ทางการ  

ผู้ เข้าร่วมการวิเคราะห์ฯระบปัุญหาซึง่พวกเขาคิดวา่มคีวามสาํคญัมาก 

การนบัผลรวม จะแสดงให้เห็นวา่ปัญหาใดเป็นปัญหาสาํคญัมาก

สาํหรับผู้มสีว่นได้สว่นเสยี 

ง่าย 

การจดัลาํดบัโดย

วธิีการจบัคู ่

ผู้ เข้าร่วมการวิเคราะห์ฯเขียน 5 ปัญหาลงบนการ์ด ทัง้ในแกนตัง้และ

แกนนอนของตารางเมตริกซ์ โดยให้อยูใ่นลาํดบัเดยีวกนั  เปรียบเทียบ

แตล่ะคู ่และให้มมีตวิา่ปัญหาใดมีความเสีย่งมากกวา่กนั ทํา ซํา้ๆกนั

จนกระทัง่การจบัคูห่มด แล้วนําผลที่ได้มาจดัลาํดบั ความสาํคญั  

ง่าย 
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การประเมินความเสีย่งกึ่งเชิงปริมาณอยา่งง่าย คือการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาแตล่ะปัญหาวา่ (i) มีความเป็นไป

ได้ท่ีจะเกิดขึน้ในระดบั สงู ปานกลาง หรือ ตํา่ และ (ii) หากเกิดปัญหาผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้อยูใ่นระดบัสงู ปานกลาง หรือ 

ตํ่า และภาพท่ี 11.2 แสดงการกําหนดลงในตารางเมตริกซ์ โดยวธีินี ้ปัญหาท่ีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึน้สงู/สง่ผลกระทบสงู

ก็จะถกูระบไุด้ และจะเป็นปัญหาท่ีสาํคญัท่ีจําเป็นต้องนําเข้าสูก่ระบวนการวางแผน ปัญหาท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางก็อาจจะ

ถกูระบแุละกลา่วถงึในแผน EAFM เพ่ือกรณีท่ีเกิดการเปลีย่นแปลงลาํดบัความสาํคญัเมื่อเวลาผา่นไป  

ภาพที่ 11.2: การประเมินความเสี่ยงกึ่งปริมาณ โอกาสที่จะเกิดขึน้ (Likelihood) คือ ความน่าจะเป็น (probability) 

ที่จะเกดิขึน้ และระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (impact) คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้  

2.3 การกาํหนดเป้าหมายสาํหรับ EAFM 

ลาํดบัขัน้ของแผน EAFM: 
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ตามท่ีเห็นในภาพ เป้าหมาย  ถกูจดัวางอยา่งเป็นระบบภายใต้วสิยัทศัน์ และควรจะเป็นระดบัท่ีกว้างและจํากดัให้อยูท่ี่ 

3-5 เป้าหมาย สาํหรับแผน EAFM ใดๆ  เป้าหมายก็คือผลลพัธ์ระยะยาวท่ีการจดัการต้องการท่ีจะทําให้สาํเร็จ มกัจะ

เก่ียวข้องกบักลุม่ปัญหาหลายๆปัญหา ตวัอยา่งเช่น เป้าหมายโดยรวมของการจดัการประมงโดยชมุชนอาจจะเพ่ือฟืน้ฟู

ความอมุสมบรูณ์ของปะการังและประชากรสตัว์นํา้ในพืน้ท่ี วตัถปุระสงค์คอืข้อความท่ีระบคุวามต้องการอยา่งเป็นทางการ

วา่ อะไรคือสิง่ท่ีพยายามจะทําให้สาํเร็จในแตล่ะปัญหา (ซึง่มกัจะหมายถึงวตัถปุระสงค์ของการจดัการ) และท่ีต้อง

พิจารณาในขัน้ตอนตอ่ไป (หนว่ยการเรียนรู้ 13 ขัน้ตอนท่ี 3.1) 

ตวัอย่างเป้าหมาย: 

• ฟืน้ฟแูละจดัการทรัพยากรประมง และทรัพยากรสิง่มีชีวิตทางทะเลอ่ืนๆอยา่งยัง่ยืน; 

• ฟืน้ฟ ูอนรัุกษ์ และรักษาแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัทางทะเลท่ีออ่นไหว หรือท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤต; 

• เพ่ิม และรักษาความมัน่คงทางอาหารสาํหรับชมุชนชายฝ่ัง; 

• ปรับปรุงความเป็นอยูข่องชมุชนซึง่พึง่พาอาศยัทรัพยากรประมง  

จะเป็นการดี หากมกีารพิจารณาเป้าหมายสาํหรับแตล่ะองค์ประกอบ ของ 3 องค์ประกอบของ EAFM  และควรจะ 

กําหนดให้ องค์ประกอบ “ความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศ” มีสองเป้าหมาย ซึ่งครอบคลมุทัง้ทรัพยากรประมงและปัญหา

ระบบนิเวศทัว่ไป และช่วยให้ขยายความคดิจากการยดึการประมงเป็นศนูย์กลางไปสูร่ะดบัของระบบนิเวศ 

กจิกรรม:  จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา และเลอืกปัญหาท่ีมคีวามสาํคญัในลาํดบัต้นๆ มาจดัเข้ากลุม่ตามหวัข้อ

ภายใต้ 3 องค์ประกอบของ EAFM และกําหนดเป้าหมายสาํหรับแตล่ะหวัข้อ 

เมื่อเสร็จ ขัน้ตอนท่ี 2 ปัญหา และเป้าหมายจะถกูกําหนดเข้าสูแ่ผน EAFM ภายใต้หวัข้อตอ่ไปนี:้ 

3. ภยัคุกคามและปัญหาที่สาํคญั 

ปัญหาทางระบบนิเวศ 

ปัญหาทรัพยากรประมงและสิง่แวดล้อมทัว่ไป รวมถงึผลกระทบจากการประมงตอ่สิง่แวดล้อม และปัญหา

สิง่แวดล้อมตอ่การประมง  

ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ 

ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัผู้มสีว่นร่วมในการประมง ประชาชนทัว่ไป และระดบัชาต ิรวมทัง้ประเดน็ความเทา่เทียมทาง

เพศ 

ปัญหาการอภบิาล 

ปัญหาท่ีกระทบตอ่ความสามารถในการทําให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการจดัการ 

4. เป้าหมายของการจัดการ 

เป้าหมายในระดบัท่ีสงูกวา่ เพ่ือให้การจดัการนํากระบวนงาน โดยวางเป้าหมายไว้ 3-4 เป้าหมาย เพ่ือให้ครอบคลมุ

องค์ประกอบของ EAFM 

 



 

 

 
 
 

 
 

ตรวจสอบข้อเทจ็จริง I 
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วตัถปุระสงค์ของบทเรียน 

 • ระบอุปุสรรคและโอกาสท่ีจะบรรลเุป้าหมายของขอบเขตการจดัการประมง ; 

 • ใช้ทกัษะการการดาํเนินการจบักลุม่อธิปรายเฉพาะกบัพนัธมติรในการจดัการร่วม (focus group 

discussions,FGDs);  

 • เข้าใจความจําเป็นและฝึกใช้เทคนิคท่ีหลากหลายในการจดัการความขดัแย้ง  
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ภาพรวม 

หนว่ยการเรียนรู้นีช้ว่ยให้กลุม่ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีท่ีสาํคญัย้อนกลบัไปประเมนิสิง่ท่ีอยูใ่นแผน EAFM และตระหนกัใน

เป้าหมายของแผน EAFM และเป็นขัน้ตอนท่ีจะมกีารฝึกทกัษะการดาํเนินการท่ีได้อภิปรายไว้กอ่นหน้านีใ้น หนว่ยการ

เรียนรู้ 9 เร่ิมต้น B

บทนํา 

 หนว่ยการเรียนรู้นี ้อภิปรายการประเมนิความขดัแย้งเพ่ือนําไปสูฉ่นัทามติ และอธิบายขัน้ตอนการ

จดัการความขดัแย้ง ตลอดจนได้สรุปกลยทุธ์และเทคนิคในการจดัการกบัความขดัแย้ง รวมถงึวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือให้

เกิดผลสาํเร็จแบบได้ประโยชน์ร่วมกนั (win-win) 

ในขัน้ตอนของการวางแผน ปัญหาท่ีมคีวามสาํคญัมากทีก่ารจดัการสามารถนํามาแก้ไขได้นัน้จะถกูระบแุละจดักลุม่ปัญหา

ตามองค์ประกอบ EAFM จากนัน้กําหนดเป้าหมายของแตล่ะกลุม่ปัญหา ถงึตอนนีจ้ะพิจารณาดวูา่จะบรรลเุป้าหมายท่ี

กําหนดไว้ได้หรือไม ่จงึเรียกขัน้ตอนนีว้า่ การตรวจสอบข้อเท็จจริง 1 และนอกจากนีใ้นกระบวนการหลงัจากท่ี แผน EAFM 

ได้ถกูดาํเนินการ จะมกีารตรวจสอบอีกครัง้ใน – การตรวจสอบข้อเท็จจริง 2 

1. อุปสรรคและโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของของเขตการจดัการประมง  

ต้องมกีารทบทวนแตล่ะเป้าหมายเพ่ือท่ีจะระบอุปุสรรคและโอกาสในการท่ีจะทําให้ประสบความสาํเร็จ  

ในการประเมนิวา่จะไปถงึเป้าหมายได้หรือไม ่คณะทํางาน EAFM สามารถใช้คาํถามตอ่ไปนี:้ 

คาํถามที่เกี่ยวข้อง: 

1. มงีบประมาณท่ีทาํให้ไปถงึเป้าหมายหรือไม?่ 

2. มกีารสนบัสนนุทางการเมอืง และการสนบัสนนุจากผู้มสีว่นได้สว่นเสยีหรือไม?่ 

3. มกีารสนบัสนนุในเชิงโครงสร้างสถาบนัหรือไม?่ 

4. มศีกัยภาพของคนเพียงพอหรือไม?่ 

5. มกีรอบเวลาท่ีเป็นไปได้จริงหรือไม?่  

6. ข้อมลู (information / data) ท่ีต้องการอยูใ่นระดบัท่ีสามารถใช้กบัแนวทางแบบป้องกนัไว้กอ่น (Precautionary 

Approach) เพ่ือให้มีการจดัการแบบปรับตวั หรือไม?่ 

บางคาํถามเหลา่นีอ้าจจะเกิดขึน้และเป็นเหมือนปัญหาการอภิบาล ถ้าคําตอบสาํหรับคําถามใดๆ เหลา่นี ้ คอื “ไม”่ ทัง้นีก็้

จะมีสองทางให้เลอืกได้แก ่ การกลบัไปตัง้เป้าหมายใหมท่ี่เป็นจริงมากยิง่ขึน้ หรือทํางานกบัผู้มสีว่นได้สว่นเสยีในการขจดั

อปุสรรค หรืออยา่งน้อยก็จดัการอปุสรรค ถ้าเป็นไปได้อปุสรรคควรท่ีจะถกูเปลีย่นไปเป็นโอกาส  

กจิกรรม:  พิจารณาอปุสรรคและโอกาสท่ีจะบรรลเุป้าหมาย 

มีเคร่ืองมือการวางแผนตา่งๆท่ีใช้สาํหรับการประเมนิวา่ จะประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ (ดู ชดุเคร่ืองมือท่ี 25) 
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2. การดาํเนินการและการอภปิรายประเด็นเฉพาะ  

อปุสรรคหลายๆอยา่งสามารถท่ีจะผา่นไปได้โดยการใช้การจดักลุม่อภิปรายประเดน็เฉพาะของผู้มสีว่นได้สว่นเสยี (FGDs) 

ซึ่งการจดักลุม่อภิปรายประเดน็เฉพาะและบทบาทของผู้ดาํเนินการได้ถกูกลา่วไว้ใน 

พงึจําวิธีการสาํคญัในการคงไว้ซึง่การมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี คือ: 

หน่วยการเรียนรู้ 9 เร่ิมต้น B 

• เราจะทําให้การดาํเนินการมปีระสทิธิภาพ โดย: 

o การแนะแนวทางให้ผู้ ร่วมอภิปรายให้แสดงออกถงึประสบการณ์ ความรู้สกึ และความพงึพอใจใน

ประเดน็เฉพาะ; 

o การยกปัญหาท่ีถกูระบไุว้มาอภิปราย; และ 

o การใช้เทคนิคในการทําให้การอภิปรายสะท้อนออกมาในเชิงลกึมากยิ่งขึน้ 

• ผู้มีสว่นร่วม (ใชก่ลุม่เดียวกบัผู้มสีว่นได้สว่นเสยีหรือเปลา่ครับ)สามารถใช้คาํถามของตนเอง กรอบและแนวคิด

และจดัลาํดบัความสาํคญัตามท่ีตนเองกําหนด 

ระหวา่งกระบวนการนี ้พงึจําไว้วา่ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้มีสว่นร่วม (ใช่กลุม่เดียวกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหรือเปลา่ครับ)เป็น

โอกาสไปสูข้่อมลู  

ในการจดักลุม่อภิปรายประเด็นเฉพาะใดๆ นัน้ ผู้ดาํเนินการควร: 

• แนะแนวการประชมุ; 

• ต้องไมก้่าวก่าย/ไมชี่นํ้า  ผู้มีสว่นร่วมมากเกินไป; 

• ให้การอภิปรายเป็นไปอยา่งเสรี; 

• ใช้คาํถามทัว่ๆไปเพียงเลก็น้อยตามความเหมาะสม ในการนําไปสูก่ารประชมุประเดน็เฉพาะ; 

• ย้อนกลบัมาอภิปรายอีกครัง้ ตามความจําเป็น; 

• สามารถเข้าไปแทรกแซงเพ่ือการดงึประเดน็ท่ีสาํคญัออกมา ในกรณีท่ีผู้มีสว่นร่วมไมไ่ด้หยิบยกขึน้มา; และ 

• สร้างความไว้วางใจ (ใช้การฟังอยา่งตัง้ใจ) 

กจิกรรม:    จดักลุม่อภิปรายประเด็นเฉพาะ 

 

3. ความขดัแย้งและการจัดการความขัดแย้ง 

หนว่ยการเรียนรู้กอ่นหน้า ได้แสดงให้เห็นวา่ EAFM ได้สะท้อนความต้องการของระบบนิเวศ สงัคม-เศรษฐกิจ และการ

อภิบาล และความหลากหลายของหนว่ยงานและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  

การกําหนดขอบเขตของกระบวนการ EAFM และความหลากหลายของผู้มีสว่นได้เสยี และมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการ

เผชิญหน้าระหวา่งระดบัผู้ใช้ทรัพยากรท่ีแตกตา่งกนั ทําให้เกิดความขดัแย้งอยา่งหลกีเลีย่งไมใ่น EAFM ความขดัแย้งไม่

จําเป็นต้องเป็นลบเสมอไป แตอ่าจจะก่อให้เกิดความสมัพนัธ์เชิงศกัยภาพท่ีเทา่เทียมกนัมากยิง่ขึน้ และเกิดการแก้ไขการ

จดัการประมงท่ีไมด่ ีรวมถงึปรับปรุงนโยบาย EAFM ได้ 

ความขัดแย้งที่เกิดขึน้กับการประมงและทรัพยากรทางทะเลมีหลายมิติ และไม่จํากัดอยู่เพียงแค่ อํานาจ เทคโนโลยี 

การเมือง ความเทา่เทียมทางเพศ อาย ุและชาติพนัธุ์ ความขดัแย้งมีได้ในหลายระดบัจากครัวเรือนสูชุ่มชน ภมูิภาค สงัคม 
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และสู่ระดบัโลก ความรุนแรงของความขดัแย้งอาจจะเร่ิมตัง้แต่ความสบัสนและความไม่พึงพอใจต่อทิศทางการจัดการ

ประมงท่ีใช้อยู ่จนถงึการตอ่สู้อยา่งรุนแรงระหวา่งกลุม่ทีม่ีสิทธิในความเป็นเจ้าของ และความรับผิดชอบต่อทรัพยากร ผล

ของความขดัแย้งอาจจะเกิดจากความแตกต่างของอํานาจ ระหวา่งปัจเจกบคุคล หรือกลุม่ หรือการกระทําใดๆท่ีคุกคามต่อ

ความเป็นอยู ่

การจดัการความขดัแย้งคือการช่วยให้คนท่ีอยู่ในความขดัแย้งนัน้ สามารถพฒันากระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการแก้ไข

ปัญหาความแตกต่างของพวกเขาเองได้ แนวทางทัว่ๆไปในการจัดการความขดัแย้งทีเ่ป็นทีย่อมรับคือการตระหนกัว่าคู่

ขดัแย้งมีความแตกต่างกนั และมกัจะมีมมุมองในทางตรงกนัข้ามเกี่ยวกบัวิธีการแก้ปัญหาทีเ่หมาะสม  แต่ก็ควรรับรู้ว่า

มุมมองของแต่ละกลุ่มมาจากทัศนคติของกลุ่ม ซึง่อาจจะเป็นได้ทัง้ความเป็นเหตุเป็นผล และในแง่กฎหมาย ดังนัน้ 

เป้าหมายของผู้ ที่ทํางานในด้านการจดัการความขดัแย้งไมใ่ช่การหลกีเลีย่งความขดัแย้ง แตเ่ป็นการพฒันาทกัษะซึง่สามารถ

ชว่ยให้คนแสดงความแตกตา่งของตนเองและแก้ปัญหาของพวกเขาเองโดยใช้แนวทางความร่วมมือกนั 

กจิกรรม: ในแผนท่ีของขอบเขตการจดัการประมง  ให้ทําเคร่ืองหมายในพืน้ท่ีทีอ่าจจะเกิดข้อขดัแย้ง และระบคุูก่รณี 

การขับเคลื่อนจากการประเมินความขดัแย้งไปสู่ฉันทามต ิ

ขัน้ตอนแรกในการจดัการความขดัแย้งคือ การประเมนิความขดัแย้ง การวิเคราะห์ความขดัแย้งเป็นการเฉพาะจะสามารถ

เข้าใจธรรมชาติ ขอบเขต และระดบัของความขดัแย้ง และแสวงหาแนวทางท่ีเป็นไปได้ในการบริหารจดัการความขดัแย้ง   

ในการวิเคราะห์เพ่ือประเมินความขดัแย้งมี 4 ปัจจยัหลกั ดงันี:้ 

• การเขา้ใจประเด็นความขดัแยง้และคู่ขดัแยง้ เป็นขัน้ตอนท่ีจะวิเคราะห์ ประเภท และท่ีมาของความขดัแย้ง 

รวมทัง้จํานวนของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง ความสมดลุระหวา่งอํานาจของคูข่ดัแย้ง และ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งพวกเขา  

• ขั้นตอนของวฏัจกัรการจดัการ ความขดัแย้งท่ีอยูใ่นขัน้ “เร่ิมต้น” อาจจะตา่งจาก ความขดัแย้งท่ีอยูใ่นขัน้ การลง

มือปฏิบตัิ ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีใหมอ่าจจะเข้ามาเมื่อมีความก้าวหน้าของกระบวนการ EAFM กระบวนการนีเ้ป็น

กระบวนการท่ียดืหยุน่ ซึง่สามารถปรับให้เข้ากบัสภาวะแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงไป 

• ขัน้ตอนในกระบวนการความขดัแยง้ การพิจารณาวา่ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้อยูใ่นจดุท่ีการจดัการความแย้งจะ

ได้รับการยอมรับหรือไม ่ 

• กฎหมายและบริบทเชิงโครงสร้าง ความขดัแย้งจะถกูแก้ไขผา่นโครงสร้างท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ทัง้นี ้

ทฤษฎีทางกฎหมายท่ีเป็นทางการอาจจะมอีทิธิพลตอ่แนวทางท่ีเหมาะสม  

ความขดัแย้งอาจจะถกูละเลย (โดยการหวงัวา่มนัจะหายไปเอง) เกิดการเผชิญหน้า (ด้วยความเสีย่งที่จะทําให้ความ

ขดัแย้งยิ่งลกึยิ่งขึน้) ) หรือสามารถจดัการได้ในเชิงบวก แนวทางหนึง่ในการจดัการความขดัแย้งคอืการวเิคราะห์ผู้มีสว่นได้

สว่นเสยีและการประชมุเพ่ือสร้างฉนัทามต ิ (ด ู ชดุเคร่ืองมือท่ี 4) การประชมุเหลา่นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการ

สือ่สารและการทํางานร่วมกนัท่ีมปีระสทิธิภาพกอ่นท่ีความขดัแย้งจะลกุลาม โดยการใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เช่น การคาดการณ์

ความขดัแย้ง และการวางแผนการทํางานร่วมกนั ร่วมกบัการสร้างพนัธมติร และการระดมการสนบัสนนุ การรับเอาแนว

ทางการจดัการร่วมแบบมสีว่นร่วม (co-management approach) เข้าในการวางแผน EAFM และการนําแนวทาง EAFM 
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ไปปฏิบตัใิช้ให้สาํเร็จ (ตามท่ีได้สรุปไว้ใน หนว่ยการเรียนรู้ 9 เร่ิมต้น B และ หนว่ยการเรียนรู้ 16 การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

II

การสร้างฉนัทามติประกอบด้วยเทคนิคการตดัสนิใจร่วมกนั โดยที่วิทยากรกระบวนการ /คนกลาง จะชว่ยให้กลุม่ตา่งๆ  

หรือกลุม่ท่ีขดัแย้งกนัในผลประโยชน์ ได้มีความเห็นร่วมกนัในประเด็นที่มีการถกเถียงกนั หรือในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีต้องการฉนัทา

มติ ซึง่ไมใ่ช้การนบัเอาคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ และจะต้องมีการแสดงทศันคติและทํางานร่วมกนัอยา่งเคารพซึง่กนัและกนั

เพ่ือประโยชน์ร่วมกนั โดยหลกัการแล้วจะต้องใช้วิธีนีก้่อนท่ีความขดัแย้งจะเกิดขึน้จริงๆ (ก็จะสามารถลดความจําเป็นใน

การจดัการความขดัแย้งลงไปได้) ใน EAFM การจดัการความขดัแย้งมปีระโยชน์ในขัน้ตอนการกําหนดเป้าหมายการ

จดัการทัว่ไป และกําหนดวตัถปุระสงค์ของแผน EAFM การมคีวามเห็นพ้องต้องกนัในประเดน็ปัญหาใหญ่ๆ จะชว่ยปทูาง

ไปสูก่ารมคีวามเห็นพ้องต้องกนัในประเดน็เชิงโครงสร้างหรือเทคนิคเลก็ๆน้อยๆได้ รวมทัง้การแก้ไขความขดัแย้งในระหวา่ง

ท่ีนําแผนไปปฏิบตัิใช้ให้เกิดความสาํเร็จอีกด้วย  

) จะชว่ยสนบัสนนุกระบวนการทํางานร่วมกนัได้อยา่งแนน่อน  

การใช้การจัดการความขัดแย้งใน EAFM 

เป้าหมายของการจดัการความขดัแย้งคือ การนําทกัษะซึง่ชว่ยให้คนแสดงความแตกตา่งของตนออกมา และแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์กบัทกุฝ่าย การจดัการความขดัแย้งคอืรูปแบบพืน้ฐานของการเจรจาตอ่รอง ซึง่ใช้การได้ดีท่ีสดุ

ในสถานการณ์เหลา่นี:้ 

• รู้วา่ใครคือคูข่ดัแย้ง; 

• ความเต็มใจในการแก้ไขปัญหา; 

• การมวีธีิการแก้ไขปัญหาเป็นสิง่ท่ีสาํคญัท่ีสดุสาํหรับทกุคน; 

• คูข่ดัแย้งทัง้หมดศรัทธาในวธิีการจดัการความขดัแย้ง; 

• มีวิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดประโยชน์ร่วมกนั; 

• คูข่ดัแย้งสามารถตดัสนิใจในการจดัการกบัปัญหา; 

• มเีงินงบประมาณ เวลา และทรัพยากรตา่งๆ; และ 

• การแก้ปัญหาเป็นสิง่ท่ีต้องประสงค์ในวงกว้าง 

จําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะรับรู้ลกัษณะ และเข้าใจสาเหตท่ีุแท้จริงของความขดัแย้ง (มกัจะมาจากหลายท่ีมา) เพ่ือท่ีจะสามารถ

จดัการได้ ในกระบวนการ EAFM ท่ีมาของความขดัแย้งท่ีมีศกัยภาพประกอบด้วย: 

• ความสมัพนัธ์: คณุคา่ ความเช่ือ ความอคติ ความอยตุิธรรมที่ผา่นมา ความผิดพลาดในการสือ่สารที่ผา่นมา; 

• ข้อมลูขา่วสาร: คณุภาพตํา่ ข้อมลูขา่วสารที่ไมถ่กูต้อง การตคีวามที่ตา่งกนั; 

• ผลประโยชน์: การได้รับผลประโยชน์จริงๆ ท่ีจบัต้องได้และท่ีจบัต้องไมไ่ด้; และ 

• โครงสร้าง: การแบง่ปันของทรัพยากรท่ีไมล่งตวั อํานาจสัง่การ สถาบนั อปุสรรคทางด้านเวลา งบประมาณ 

ขัน้ตอนในการจดัการความขดัแย้งประกอบด้วย: 

1. การเร่ิมต้น: ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี หรือบคุคลภายนอกอาจจะได้รับเชิญเข้ามาชว่ยในการจดัการความขดัแย้ง; 

2. การเตรียมการ: การประเมินความขดัแย้ง การแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสาร กฎ การเลอืกผู้ เข้าร่วม; 
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3. การเจรจาตอ่รอง: ทางเลอืกท่ีมผีลประโยชน์ท่ีชดัเจนและเกิดประโยชน์กบัทกุฝ่าย (win-win) ชดุทางเลอืกท่ีเป็นท่ี

ต้องการ; 

4. ความเห็นพ้อง: การตกลงกนัถงึทางเลอืกที่ดีท่ีสดุ การบนัทกึการตดัสนิใจ; และ 

5. การนําไปปฏิบตัใิช้: การเผยแพร่ผลลพัธ์ การลงนามความตกลง (เป็นทางเลอืก) การตดิตามผล 

 

ความขดัแย้งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

ความขดัแย้งควรถกูมองเป็นโอกาสสาํหรับการเปลีย่นแปลง การตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงมกัจะตามมาด้วยระยะ

ขัน้ตอนตอ่ไปนี:้ (i) การปฏิเสธ (ii) การตอ่ต้าน (iii) การยอมรับ (iv) การมพีนัธกรณี (ภาพท่ี 12.1). 

ภาพที่ 12.1: ความขดัแย้งคือกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมี 4 ระยะ  

 
ความขดัแย้งอาจถกูคาดหมายวา่จะเป็นสว่นหนึง่ของการเปลีย่นแปลงในกระบวนการ EAFM ถ้าจดัการกระบวนการได้ด ี

การทํางานผา่นความขดัแย้งอาจจะนําไปสูก่ารมีพนัธกรณีท่ีดเียี่ยมเพ่ือไปสูก่ารเปลีย่นแปลง  

ใช้กลยทุธ์ท่ีสรุปด้านลา่งและเคร่ืองมือจดัการความขดัแย้ง (ด ู ชดุเคร่ืองมือท่ี 8) ช่วยในการทํางานผา่นความขดัแย้งซึง่

อาจจะต้องเผชิญ 

กลยุทธ์ในการรับมือกับความขัดแย้ง 

กลยทุธ์ในการจดัการกบัความขดัแย้งสามารถจดักลุม่ตามระดบัความต้องการทีจ่ะบรรลวุตัถปุระสงค์ และ/หรือ รักษา

ความสมัพนัธ์ที่ดีไว้ (ภาพท่ี 12.2) ถ้าคนๆหนึง่ให้ความสาํคญัตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัมาก และมีให้ความสาํคญักบั

วตัถปุระสงค์ของตนเองน้อย คนๆนัน้มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับ ถ้าคนๆหนึง่มีให้ความสาํคญัตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัน้อย

และให้ความสาํคญักบัวตัถปุระสงค์ของตนเองน้อย คนๆนัน้มแีนวโน้มท่ีจะหลกีเลี่ยงกลยทุธ์ ถ้าคนๆหนึ่งให้คณุคา่กบั

วตัถปุระสงค์ของตนเองมากกวา่ให้ความสาํคญักบัความสมัพนัธ์เขาจะแขง่ขนั การประนีประนอมเกิดขึน้เมื่อคนใดคนหนึง่ 

“ยอมถอย” คนละก้าว เพ่ือท่ีจะไปสูข้่อตกลงท่ีทกุคนพงึพอใจ  ถ้าคนๆหนึง่ให้คณุคา่กบัความสมัพนัธ์และวตัถปุระสงค์

เทา่ๆกนั เขาจะมุง่ไปสูก่ารร่วมมอืกนั ซึง่ก็จะเป็นการแก้ปัญหาท่ีจะเกิดประโยชน์กบัทกุฝ่าย 

 

 

การปฏิเสธ  

การต่อต้าน  

การยอมรับ  
    การมีพันธกรณี 
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ภาพที่ 12.2: กลยุทธ์ความขดัแย้ง  

  

ใหค้วามสําคญักบั

ความสมัพนัธ์มาก 

การปรับตัว   

 

 

การประนีประนอม 

ความร่วมมือ 

 

 

 

   

    

ใหค้วามสําคญักบั

ความสมัพนัธ์นอ้ย 

 

การหลกีเลี่ยง 

  

การแข่งขนั 

  

 

ใหค้วามสําคญักบั

วตัถปุระสงค์นอ้ย 

  

 

ใหค้วามสําคญักบั

วตัถปุระสงค์มาก 

 

ตาราง 12.1 อธิบายรายละเอยีดของ 5 กลยุทธ์ในการรับมือกับความขดัแย้ง  

แนวทาง  พฤตกิรรม  เหตุผล 

การหลกีเลี่ยง ไมเ่ผชิญหน้า เพิกเฉยกบัปัญหา ปฏิเสธวา่

เขาเป็นตวัปัญหา 

กลวัการทําลายความสมัพนัธ์หรือการสร้าง

ปัญหาท่ีใหญ่ขึน้  

การยอมรับสภาพ เห็นด้วย พฤติกรรมท่ีไมก่ล้าแสดงออก

ร่วมมือแม้จะต้องเสยีเป้าหมายสว่นของ

ตนเอง 

กลวัการทําลายความสมัพนัธ์และกลวัการ

เกิดความแตกแยก  

การแข่งขนั 

(ชนะ/แพ้) 
การเผชิญหน้า ความก้าวร้าว ต้องชนะไมว่า่

จะอยา่งไร 

การอยูร่อดของผู้ ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ จะต้อง

พิสจูน์ความเหนือกวา่ 

การประนีประนอม การสร้างทางสายกลาง ไมส่ามารถสร้าง

ความพงึพอใจให้กบัคนใดคนหนึ่งได้อยา่ง

สมบรูณ์ แตท่กุๆคนจะได้รับในบางสว่นท่ี

ต้องการ  

ไมม่ใีครได้ในทกุสิง่ท่ีต้องการ แตท่กุคนจะ

ได้ในบางสิง่ 

การร่วมมือในการ

แก้ไขปัญหา 

(win-win) 

ความต้องการของทกุคนสาํคญั มีความ

เคารพกนัสงู สนบัสนนุสว่นรวม การ

แสดงออกท่ีเหมาะสม/ความร่วมมือ 

สามารถหาวธีิการท่ีเกิดประโยชน์กบัทกุ

ฝ่าย  
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การแก้ไขปัญหาที่เกดิผลประโยชน์กบัทุกฝ่าย (Win-Win Solutions) 

เมือ่พยายามท่ีจะหาวธีิการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ีมคีวามขดัแย้งซึง่ต้องเป็นวธีิการท่ีใช้ได้สาํหรับทกุฝ่าย กลยทุธ์ท่ีดี

คือการพิจารณาวา่ใครบ้างในหมูคู่ข่ดัแย้งที่มีศกัยภาพในการนํามาเป็นพนัธมติรในการแก้ไขปัญหา และน่ีคือกระบวนการ

ซึง่สามารถนําไปใช้เมื่อมีการไกลเ่กลีย่ความขดัแย้งของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

1. กําหนดไว้เป็นเบือ้งต้นวา่ : "จะหาทางท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีใช้ได้กบัทกุคน". 

2. กําหนดปัญหาในแง่ของ ความต้องการ/ผลลพัธ์ กําหนดปัญหาดัง้เดิม และความต้องการของปัจเจกบคุคล 

รวมทัง้ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ระบคุวามต้องการร่วม (ความสมัพนัธ์) 

3. ระดมความคิด เก่ียวกบัวธีิการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นไปได้ 

4. ประเมนิวธีิการแก้ไขปัญหา 

5. เลอืกวิธีการแก้ไขปัญหา 

6. วางแผนการดาํเนินการ 

7. ประเมนิผล                   

เทคนิคการจัดการความขัดแย้ง 

• การใช้ “การแนะนํา” มากกวา่ให้ข้อเสนอแนะ ในการกระตุ้นการยดืหยุน่และการขบัเคลือ่น และกระตุ้นการสร้าง

ความคิดเพ่ือท่ีจะไปสูก่ารมีข้อตกลง 

(ไมใ่ช ่“เราต้องทําด้วยวธีินี!้” แตเ่ป็น “มนัจะเป็นอยา่งไร ถ้าเราใช้แนวทางนี?้”) 

• มีความ แน่วแน่ ไมใ่ชก่ารก้าวร้าวหรือเฉยชา ในการท่ีจะขจดัอารมณ์ออกไปเสยีจากสถานการณ์; พฤติกรรม 

การแสดงออกท่ีเหมาะสมจะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจดัการกบัความโกรธหรือความก้าวร้าว โดย

ชะลอการรับรู้ เพ่ือให้คณุ " ตอบสนอง " มากกวา่ " ตอบโต้ " 

(ไมใ่ช ่“ฉนัเป็นผู้จดัการท่ีนี!่” แตเ่ป็น “เราจําเป็นต้องคดิเร่ืองนีใ้ห้ตลอดตัง้แตเ่ร่ิมต้น”) 

• หลีกเลี่ยง การใช้คาํวา่ ”คุณ” ควรใช้ “ฉนั” หรือ “เรา” จะเป็นการแสดงความใกล้ชิดกนัมากกวา่; การเลี่ยงคาํวา่ 

“คณุ” สามารถช่วยให้สือ่สารด้วยวิธีท่ีละเอียดออ่นมากยิ่งขึน้เพ่ือผลประโยชน์ของสว่นร่วม (ไมใ่ช ่ “คณุเป็นคน

ผิด!” แตเ่ป็น “ฉนัคิดวา่เราควรลองใช้แนวทางอื่น”) 

• การวางแผนและเตรียมความพร้อมในเชิงรุกตามวิธีการของคณุ ก่อนท่ีจะเข้าไปสูค่วามขดัแย้ง; 

(“ฉนัรู้วา่คณุยุง่มาก แตเ่ราต้องการความช่วยเหลอืจากคณุในเร่ืองนีจ้ริงๆ”) การคาดการณ์ตอ่ความรู้สกึ ความ

และตระหนกัถึงปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ อ่ืน ชว่ยในการสร้างบรรยากาศเชิงบวก ซึง่จะกระตุ้นให้เกิดการ

ตอบสนองมากกวา่การตอบโต้ 

• คาํนึงถงึประโยชน์ของผู้อื่น เพ่ือท่ีจะทําให้คณุแสดงข้อคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องได้มากยิ่งขึน้;  

(“ฉนัรู้ดีวา่เป็นปัญหาของพวกเรา ไมใ่ช่ปัญหาของคณุ แตก่ารมีทางออกที่ดีก็สามารถชว่ยคณุด้วย”) 

• เข้าใจในปฏิกิริยา โดยการดภูาษากายและการแสดงออก; 

(“ฉนัวา่คณุยงัไมไ่ด้คดิเก่ียวกบัแนวทางนีม้ากนกั ดงันัน้ เรามาคยุเร่ืองนีก้นัเถอะ”) 
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• การกาํหนดกรอบ กรอบความรับผิดชอบและกรอบการตดัสนิใจ; การกําหนดกรอบความรับผิดชอบและกรอบ

การตดัสนิใจ เป็นประโยชน์ในการทําให้ลาํดบัความสาํคญัชดัเจน โดยเฉพาะเมื่อมกีารใช้อํานาจในการบริหาร

จดัการของหนว่ยงาน  (นัน่คอื การตดัสนิใจไมใ่ชเ่ป็นของคณุ) (“โปรดนํามาให้ฉนัในวนัจนัทร์” หรือ “กรมต้องการ

ภาพสาํหรับสิน้ปี”) 

เทคนิคของการจดัการความขดัแย้งท่ีกลา่วมาข้างต้น จะมุง่เน้นในเร่ืองของ การเปลีย่นปฏิกิริยาการตอบโต้ทางอารมณ์

ไปสูก่ารตอบสนองท่ียดืหยุน่มากขึน้ ทกุคนมีมมุมอง ความรู้สกึ และอารมณ์เป็นสว่นตวั ซึง่มีอิทธิพลตอ่การตอบสนองตอ่

ผู้ อ่ืนในสถานการณ์ท่ีมคีวามขดัแย้ง ในการจดัการนัน้ กระบวนการ EAFM จึงจําเป็นต้องฉบัไวตอ่อปุนิสยัสว่นบคุคลของคู่

ขดัแย้ง รวมทัง้ผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีคนอ่ืนๆ อาจจะดเูป็นเร่ืองยาก แตม่นัจะชว่ยให้มีประสทิธิภาพการ

จดัการเพ่ิมขึน้อยา่งแนน่อน 

ลักษณะการแสดงออกเพื่อการส่ือสารที่เหมาะสม 

การกระทาํอย่างเหมาะสมขึน้อยู่กบัวฒันธรรม บางอยา่งท่ีได้รับการยอมรับในประเทศหนึง่อาจจะถกูมองวา่หยาบคาย

หรือไม่เหมาะสมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในกระบวนการ EAFM อาจต้องปรับเปลีย่นลกัษณะตามรายการด้านล่างนี ้

เพ่ือให้เหมาะกบัภมูิภาคและวฒันธรรม: 

• การพดูสัน้ๆ แบบตรงไปตรงมา; 

• การใช้วล ีเชน่ “ฉนัคิดวา่” “ฉนัเช่ือวา่” และ “ในความเห็นของฉนั” เป็นการแสดงความรับผิดชอบในความคิดเห็น; 

• ขอให้มีการอธิบาย เมื่อข้อความท่ีพวกเขานําเสนอมคีวามคลมุเครือ; 

• อธิบายอยา่งไมอ้่อมค้อมและตรงตามวตัถปุระสงค์ มากกวา่การขยายความ การแตง่ความ หรือการตดัทอน

ความหมาย; 

• การรักษาทิศทางและเพิ่มการสบตา (เฉพาะในบางวฒันธรรมเทา่นัน้ เชน่ วฒันธรรมตะวนัตก) 

เคล็ดลบัสาํหรับนักจัดการตามแนวทาง EAFM 

• เห็นพ้องในวตัถปุระสงค์ผา่นการปรึกษาหารือกบัผู้มสีว่นได้สว่นเสยี การทําให้มัน่ใจได้วา่ปัญหาทัง้หมดถกู

รวมอยูใ่นวสิยัทศัน์ของขอบเขตการจดัการประมงร่วมกนั (เป้าหมายแบบกว้าง) 

• แบง่ความรับผิดชอบและสทิธิในทรัพยากรอยา่งระมดัระวงัเพื่อลดความขดัแย้งให้เหลอืน้อยที่สดุ คนที่มี

วตัถปุระสงค์ในการใช้ทรัพยากรเดยีวกนั จะมีแนวโน้มในการแขง่ขนัและตอ่ต้านกนัและกนั การเพ่ิม

ความสามารถและให้ทางเลอืกเก่ียวกบัทรัพยากรสาํหรับผู้มีสว่นได้สว่นเสยี อาจจะช่วยสง่เสริมให้เกิดการทํางาน

ร่วมกนัได้  

• สร้างโอกาสสาํหรับการสร้างความสมัพนัธ์ และการสร้างการพึง่พาซึง่กนัและกนัระหวา่งกรมหรือหนว่ยงานท่ีแตกตา่ง

กนั นี่จะเป็นการสร้างความอดทนและความร่วมมือเมื่อมีความยุง่ยากเกิดขึน้ 

• การยอมรับและยกยอ่งเจ้าหน้าท่ีรวมถงึพนัธมิตรท่ีช่วยสนบัสนนุการดาํเนินการให้เป็นไปอยา่งด ี 

กจิกรรม:  แสดงบทบาทสมมตุิ ในการแก้ไขปัญหาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กบัทกุฝ่าย 

•  
ดู เคร่ืองมือประกอบ:    http://www.fao.org/fishery/eaf-net/topic/166247/en 

http://www.fao.org/fishery/eaf-net/topic/166247/en�
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13  ขัน้ตอน 3.1 & 3.2 กาํหนดวัตถุประสงค์ ตัวชีวั้ด และเกณฑ์มาตรฐาน             

2 หน่วยการเรียนรู้ 13 

 

 
 
 
 
 

ภาพรวม 

หน่วยการเรียนรู้นีส้รุปวิธีการกําหนดวตัถปุระสงค์การจดัการ และจากนัน้ก็คือวิธีการกําหนดตวัชีว้ดัและเกณฑ์มาตรฐาน รวมทัง้

อภิปรายสรุปข้อมลูข่าวสารที่จําเป็นสําหรับตวัชีว้ดั และกล่าวซํา้ถึงความสําคญัของการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียใน

กิจกรรมท่ีสําคญัเหลา่นี ้

บทนํา 

ภายหลงัจากท่ีมีการระบเุป้าหมายของหนว่ยการจดัการประมงสําหรับแตล่ะองค์ประกอบของ EAFM และปัญหาท่ีจําเป็นต้องมีการ

แทรกแซงโดยตรงแล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปคือการพฒันาระบบการจดัการซึ่งจะให้ผลลพัธ์ท่ีประสบความสําเร็จ ขัน้ตอนนีจ้งึต้องการการ

กําหนดท่ีชดัเจนวา่อะไรคือสิ่งท่ีต้องการให้สําเร็จสําหรับแตล่ะปัญหาในการประมง–วตัถปุระสงค์ – สิง่ซึ่งสามารถวดัได้ ท่ีใช้ในการ

ประเมินวา่จะบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้หรือไม ่และการดําเนินการจดัการอะไรท่ีจะถกูนํามาใช้  

สิง่แรกท่ีจะต้องทําคือการกําหนดวตัถปุระสงค์สําหรับปัญหาท่ีมีความเส่ียงสงู (มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึน้สงู/ผลกระทบสงู) 

ซึง่เป็นวัตถุประสงที่ชัดเจน สามารถวัดได้ และเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายระดับสูงหนึง่เป้าหมายหรือมากกว่าหนึ่ง

เป้าหมาย วตัถปุระสงค์การจดัการเหล่านีเ้ป็นส่วนสําคญัของแผน EAFM บางปัญหาที่มีความเสี่ยงระดบัปานกลาง อาจ

จําเป็นต้องใช้กลไกในการระบุปัญหาที่อยู่ในแผน เพื่อการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและอยู่ในบางรูปแบบของแผนฉุกเฉิน 

ปัญหาท่ีมีความเส่ียงต่ําอาจจะตัง้ข้อสงัเกตไว้ในแผน และอธิบายวา่เหตใุดจงึได้รับการพิจารณาวา่มีความเส่ียงต่ํา  

3.1 วัตถุประสงค์การจัดการ 

การใช้ปัญหาที่มีความเสี่ยงสูงตามที่ได้ระบุในขัน้ตอนที่ 2.2 ไม่ควรจะยากในการที่จะสร้างวัตถุประสงค์จากปัญหาโดยตรง 

วตัถปุระสงค์จะต้องกล่าวถึงสิ่งที่ต้องการให้สําเร็จ ตวัอย่างเช่น “ลดผลกระทบต่อเต่าให้เหลือน้อยที่สุดและปรับปรุง

สถานภาพประชากรเต่า” ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียต้องตดัสนิใจวา่จะใช้วธิีใดในการประเมินความสําเร็จว่าเป็นไปตามวตัถปุระสงค์

ที่วางไว้หรือไม่ ซึง่ต้องทําได้โดยการตัง้ตวัชีว้ดัและเกณฑ์มาตรฐาน (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จุดอ้างอิง ตวัอย่างเช่นในการ

ประเมินประชากรสตัว์นํา้) ในทางปฏิบติั ควรจะเป็นไปได้ท่ีจะประมาณตวัชีว้ดัจากข้อมลูท่ีมีหรือสามารถได้ข้อมลูมาจากการ

เก็บรวบรวม แต่ไม่ควรจะตดัเอาตวัชีว้ดัที่ต้องใช้ข้อมลูใหม่ๆออกไป การกําหนดตวัชีว้ดัและเกณฑ์มาตรฐานจะทําหลงัจากที่

มีการเหน็พ้องกบัวตัถปุระสงค์แล้วเทา่นัน้ (ดู ชดุเคร่ืองมือท่ี 30) 

คาํถามที่เก่ียวข้อง: 

สําหรับแตล่ะปัญหาซึง่ต้องมีการจดัการโดยตรง ตอ่ไปนีคื้อคําถามท่ีเก่ียวข้องท่ีนําไปใช้: 

1. อะไรคือวตัถปุระสงค์การจดัการท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา และอะไรคือเร่ืองเฉพาะท่ีการประมงพยายามท่ีจะทําให้

ประสบความสําเร็จสําหรับปัญหานี?้  

2. มีวตัถปุระสงค์ของประเดน็ใดท่ีขดัแย้งกนัหรือไม ่ถ้ามี จะจดัลําดบัความสําคญัอยา่งไร ?  

3. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเหน็ด้วยกบัวตัถปุระสงค์หรือไม่?   

ขัน้ตอน 3 
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4. ชดุวตัถปุระสงค์ การจดัการ และผลลพัธ์สําหรับปัญหาท่ีเหน็พ้องต้องกนันัน้ สอดคล้องกบั เป้าหมายระดบัสงู 

นโยบายอ่ืน ๆ สนธิสญัญา กฎหมาย ฯลฯหรือไม่ ?  

การดาํเนินการสาํคัญ 

• สําหรับแตล่ะปัญหาท่ีต้องการการจดัการโดยตรง ระบวุตัถปุระสงค์การจดัการท่ีเป็นไปได้  

• ถ้ามีวตัถปุระสงค์การจดัการมากกวา่หนึง่วตัถปุระสงค์ กําหนดลําดบัความสําคญั หรือจดัเรียงตามความสําคญั  

• รับฟังข้อมลูจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหรือคําแนะนํา เก่ียวกบัความเหมาะสมและการปฏิบติัได้จริงของพวกเขา 

• ทบทวนวตัถปุระสงค์การจดัการ เพ่ือให้แนใ่จวา่มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ระดบัสงู กฎหมาย หรือนโยบาย 

• รับรองชดุวตัถปุระสงค์การจดัการซึง่จะนํามาใช้ ในการพฒันา ระบบการจดัการ 

สําหรับแผน EAFM ถ้าปัญหาเป็นปัญหาเฉพาะ จะง่ายในใช้การดําเนินการจดัการและการแทรกแซง ตวัอยา่งเช่น ภายใน

วตัถปุระสงค์กว้างๆ: 

“การจดัการชนิดพนัธุ์ท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจให้ประชากรอยูใ่นระดบัท่ีมีศกัยภาพทางนิเวศ โดยหลีกเล่ียงการทําประมงเกิน

ศกัย์การผลติและรักษาผลผลติและเพิม่ผลลติท่ีเหมาะสมในระยะยาว” 

มี 2 วตัถปุระสงค์การจดัการท่ีเก่ียวข้อง: 

“ป้องกนัการลดลงของประชากรสตัว์นํา้ท่ีพร้อมวางไข่ไมใ่ห้อยูใ่นระดบัท่ีสง่ผลตอ่การทดแทน”; และ “ลดปริมาณการจบัสตัว์

นํา้วยัออ่น” 

เน่ืองจากบางครัง้เป็นการยากท่ีจะกําหนดวตัถปุระสงค์ของการจดัการโดยปราศจากตวัชีว้ดัและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง จึงจะ

ดีกว่าในการคิดส่วนประกอบเหล่านีไ้ปพร้อมกันเป็นทีเดียวเป็นชุด ดงันัน้วตัถุประสงค์ และตวัชีว้ดัและเกณฑ์มาตรฐานที่

เก่ียวข้องกบัวตัถปุระสงค์จะได้ถกูดําเนินการไปพร้อมๆกนั   

3.2 ตัวชีวั้ดและเกณฑ์มาตรฐาน 

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียต้องตดัสนิใจว่าจะใช้วิธีใดในการประเมินความสําเร็จว่าเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ซึง่ต้องทํา

ได้โดยการกําหนดตัวชีว้ัดและเกณฑ์มาตรฐานเพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดการ เพื่อที่จะตัดสินว่าการจัดการนัน้ทําให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์หรือไม ่ 

ตัวชีวั้ดคืออะไร? 

ตวัชีว้ดัจะวดัสถานภาพปัจจบุนั ณ เวลาหนึ่งๆ (ตวัอยา่งเชน่ อณุหภมิู พืน้ท่ีป่าชายเลน และอ่ืนๆ) 

ตวัชีว้ดัจะต้องฉลาด SMART: 

• Specific เฉพาะเจาะจง (ในแง่ของ ปริมาณ คณุภาพ และเวลา);  

• Measurable วดัได้ (ตรวจสอบได้ตามวตัถปุระสงค์ด้วยคา่ใช้จ่ายท่ียอมรับได้);  

• Available จดัหาได้ (จากแหลง่ท่ีมีอยูแ่ล้ว หรือจากการพยายามในการจดัหาเพิ่มขึน้อยา่งสมเหตสุมผล);  

• Relevant เก่ียวข้องกนั (กบัวตัถปุระสงค์ และมีความไวตอ่การเปล่ียนแปลง); และ 

• Timely ทนัเวลา (เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่เป็นประโยชน์กบันกัจดัการ) 
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เน่ืองจากตวัชีว้ดัสามารถเป็นได้ทัง้การวดัในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพของบางคณุลกัษณะของการประมงซึง่ถกูวดัโดยตรง 

(ตวัอย่างเช่น ร้อยละของพืน้ที่ที่มีการลากอวนในแหลง่อาศยัของสตัว์นํา้โดยการใช้การติดตามด้วยจีพีเอส (GPS); ประมาณ

คา่โดยการใช้โมเดล (ตวัอยา่งเช่น การประมาณมวลชีวภาพโดยการใช้โมเดลการประเมินประชากร); การวดัโดยตรง (การวดั

สิ่งที่เป็นตวัแทนของมวลชีวภาพ เช่น อตัราการจบั); หรือแม้กระทัง่การอนมุาน (ตวัอย่างเช่น จํานวนครัง้ของการประชมุร่วม

ใช้เป็นตวัชีว้ดัของความร่วมมือหรือการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน) 

อาจจะต้องใช้ตวัชีว้ดัมากกวา่ 1 อยา่ง ในการติดตามประสทิธิภาพของวตัถปุระสงค์การจดัการเดียว (ตวัอย่างเช่น มีการ

ประมาณคา่ของทัง้ มวลชีวภาพเม่ือมีการทําประมง (fishery-based biomass) และมวลชีวภาพเม่ือไมมี่การทําประมง 

(fishery-independent biomass) และน่ีสามารถให้ความมัน่ใจเม่ือไมมี่อะไรสามารถให้ความมัน่ใจได้เพียงอยา่งเดียว แต่

ต้องการการตดัสนิใจวา่จะตีความประสทิธิภาพของการติดตามได้อยา่งไรเม่ือตวัชีว้ดัแสดงแนวโน้มท่ีแตกตา่งกนั 

การติดตามตรวจสอบโดยชมุชนอย่างมีสว่นร่วม สามารถใช้ในการกําหนดและติดตามตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสมซึง่มีพืน้ฐานคือการเก็บ

รวบรวมข้อมลูในท้องถ่ิน วิธีนีจ้ะสามารถทําให้ได้วิธีการท่ีเป็นไปได้ในทางปฏิบติัและเป็นวิธีท่ีคุ้มค่าในการวดัความก้าวหน้าของ

วตัถปุระสงค์การจดัการท่ีกําหนดมาสําหรับ EAFM สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการติดตามตรวจสอบโดยชมุชนอย่างมีส่วน

ร่วมท่ีสามารถบรูณาการเข้ามาในกระบวนการ EAFM ด ูEAF-net website (กิจกรรม 3.2 และชดุเคร่ืองมือท่ี 38) 

เมื่อมีความเสีย่งตํ่า ตวัชีว้ดัคร่าวๆก็อาจจะเพียงพอ เมื่อมีการเลือกตวัชีว้ดัแล้ว ต้องพิจารณาระดบัความซบัซ้อนและข้อควร

ระวงัของการดําเนินการจดัการด้วย เมื่อมีความเสี่ยงสงู หรือแนวทางการจดัการนัน้มีความเข้มงวดแข็งขนั ก็จําเป็นต้องมี

ตวัชีว้ดัทีแ่น่นอนชดัเจนมากยิง่ขึน้ ส่วนทางเลือกคือการบริหารจดัการที่ระมดัระวงัมากขึน้ด้วย โดยการปรับให้เหมาะสมกบั

จํากดัของประสทิธิภาพท่ียอมรับได้ 

คาํถามที่เก่ียวข้อง: 

1. มีตวัชีว้ดัท่ีใช้อยู่แล้วหรือไม?่  

2. ตวัชีว้ดัท่ีใช้เป็นเคร่ืองหมายแสดงประสทิธิภาพท่ียอมรับได้ระดบัใดสําหรับวตัถปุระสงค์ และทําไม?  

3. ตวัชีว้ดัและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องจะต้องมีความเท่ียงตรงและแมน่ยําเพียงใดเพ่ือให้เข้ากนักบัโครงสร้าง

ความเส่ียงของการประมง?  

4. ทรัพยากรอะไรท่ีมี เพ่ือใช้ในการวดัตามตวัชีว้ดั?  

5. คา่ใช้จ่ายท่ีใช้เพ่ือทําให้ตวัชีว้ดัมีความเท่ียงตรงขึน้ เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้อยา่งคุ้มคา่หรือไม่?  

6. มีทรัพยากรเพียงพอในการคงไว้ซึง่ระบบตวัชีว้ดัให้นานเทา่ท่ีจําเป็นหรือไม่-ตวัชีว้ดัท่ีต้องการสอดคล้องกบั

ศกัยภาพในการติดตามและการประเมินผลท่ีมีอยูห่รือไม่?  

7. การสร้าง ระบบตวัชีว้ดั-ระบบเกณฑ์มาตรฐาน-ระบบการจดัการ ควรอยูใ่นระดบัใด? 

8. การสร้างกฎในการควบคมุใหม ่เหมาะสมหรือไม่?  

การดาํเนินการที่สาํคัญ 

• ระบตุวัชีว้ดัท่ีเป็นไปได้ในการวดัประสทิธิภาพของแตล่ะวตัถปุระสงค์การจดัการ 

• สร้างความเหน็พ้องตอ่ระดบัความแมน่ยําและความเท่ียงตรงท่ีต้องการ 

• ทบทวนวา่มี ข้อมลู/ข้อมลูข่าวสาร อะไรอยูแ่ล้วบ้าง และคา่ใช้จ่ายโดยเทียบเคียงสําหรับแต่ละตวัชีว้ดัหากมีความ

ไมแ่น่นอนเกิดขึน้  
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• ตดัสนิใจวา่ทางเลือกใดมีความคุ้มคา่เร่ืองคา่ใช้จ่ายมากท่ีสดุ  

• สมมติว่ามีระดบัความไม่แน่นอนของตวัชีว้ดั ตดัสินใจว่าระดบัใดท่ีสามารถยอมรับได้ และระดบัใดท่ีทําให้ไม่สามารถ

ยอมรับประสทิธิภาพได้  

• ถ้ามีตวัชีว้ดัมากกว่า 1 ตวัชีว้ดั สําหรับวตัถปุระสงค์ ตดัสินใจว่าตวัชีว้ดัเหลา่นัน้จะทํางานร่วมกนัได้อย่างไรในการ

ประเมินผลลพัธ์  

• ในทางปฏิบติั ควรมีความเป็นไปได้ที่จะประมาณตวัชีว้ดัจากข้อมลูที่มีหรือจากข้อมลูที่สามารถเก็บรวบรวมได้ 

เกณฑ์มาตรฐานคืออะไร? 

ถ้าพดูอยา่งงา่ยๆ เกณฑ์มาตรฐานคือสิ่งท่ีจะบอกท่ีท่ีคณุต้องการจะไป (เป้าหมาย) คณุมาจากท่ีใด (เส้นฐาน) และคณุไม่

อยากจะอยูใ่นท่ีใด (ขอบเขต) 

เกณฑ์มาตรฐานมกัจะเป็นเป้าหมายซึ่งกําหนดสถานภาพของตวัชีว้ดัท่ีต้องการ (ตวัอยา่งเช่น ร้อยละ 20 ของพืน้ท่ีคุ้มครองทาง

ทะเล MPA) หรือขอบเขต ซึ่งกําหนดว่าจะดําเนินการที่ใดภายในขอบเขตดงักล่าว หรือขอบเขตซึ่งไม่ควรเกินเลยออกไป 

(ตวัอย่างเช่น ร้อยละ 50 ของการลงแรงประมงท่ีมีอยู่)  ในภาษาประมงมกัจะหมายถึงเป้าหมาย (target) และจดุอ้างอิงขอบเขต 

(limit reference points) 

เป็นสิ่งจําเป็นเสมอท่ีจะต้องกําหนดเกณฑ์มาตรฐานโดยการใช้แนวทางการป้องกันไว้ก่อน (precautionary approach) ซึ่ง

ประกอบด้วย การกําหนดระดบัเกณฑ์ท่ีมีเหตผุล และการลงมือดําเนินการใดๆท่ีแนน่อนเม่ือถงึหรือเกินระดบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  

การวัดประสทิธิภาพการจัดการ 

การเปรียบเทียบตวัชีว้ดักบัเกณฑ์มาตรฐานท่ีตกลงกนั (เป้าหมายเส้นฐาน หรือขอบเขต) ทําให้สามารถวดัได้วา่การจดัการนัน้มี

ประสทิธิภาพมากน้อยเพียงใด (หนว่ยการเรียนรู้ 17 ขัน้ตอน 5

ภาพที่ 13.1: การวัดประสทิธิภาพการจัดการ: แสดงแนวโน้มของตัวชีวั้ดต่อเกณฑ์มาตรฐาน 2 เกณฑ์มาตรฐาน 

(เป้าหมายและขีดจาํกัด target and limit) 

; ภาพท่ี 13.1) 

สีเขียว คือ ผลลพัธ์ท่ีต้องการ (อยูเ่หนือเป้าหมาย) ส่ีส้ม คือ ผลลพัธ์ท่ีต้องการน้อย (อยูต่ํ่ากวา่เป้าหมาย target แตอ่ยูเ่หนือ

ขีดจํากดั limit และ (iii) สีแดง คือผลลพัธ์ท่ีไม่ต้องการ 

 

 

 

เวลา 

ตัวชีวั้ด 
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ข้อมูล และข้อมูลข่าวสารที่จาํเป็นสาํหรับตัวชีวั้ด  

ข้อมลูที่จําเป็น (Data and information) ถกูอภิปรายไว้ใน หน่วยการเรียนรู้ 10 ขัน้ตอน 1.3 ขอบเขตของหน่วยการจดัการ

ประมง FMU การพิจารณาแบบเดียวกนันีนํ้าไปใช้กบัข้อมลูสําหรับตวัชีว้ดัและการตรวจสอบ โดยได้แนวทางของข้อมลูท่ี

จําเป็นโดยตรงจากตวัชีว้ดัท่ีถกูเลือก ดงันัน้ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบัสามองค์ประกอบคือข้อมลูที่ต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมลู

ใหม ่อาจจะเป็นสิ่งท่ีจําเป็น และควรสง่เสริมการเก็บรวบรวมข้อมลูแบบมีสว่นร่วม 

คาํถามที่เก่ียวข้อง: 

1. ใครเป็นผู้ รับผิดชอบการวดัตามตวัชีว้ดั? 

2. ได้ข้อมลูมาจากท่ีใด (ข้อมลูท่ีต้องเก็บรวบรวมใหม ่หรือข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้ว)? 

3. ถ้าเป็นข้อมลูท่ีต้องเก็บรวบรวมใหม ่จะใช้วิธีการใด? 

และจะเป็นการปฏิบติัที่ดีในการที่จะทําการตรวจสอบข้อมลู โดยเฉพาะการผสานวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณ และ

เชิงคณุภาพ และแหลง่ของข้อมลูท่ีควรนํามาใช้ โดยวิธีการนีจ้ะช่วยให้ การวิเคราะห์หวัข้อเร่ืองท่ีสมบรูณ์ มากขึน้ - สามารถเพิ่ม

ความน่าเช่ือถือของข้อสรุป การประเมินผล และความเช่ือมัน่ ในการให้คําแนะนํา 

การตดิตามและการประเมนิผลแบบมีส่วนร่วม 

ในท่ีท่ีเป็นไปได้ ควรจะใช้การตรวจสอบและการประเมินผล ( M & E)  แบบมีส่วนร่วม ในการเก็บรวบรวมข้อมลู และการ

ตรวจสอบตัวชีว้ัด การตรวจสอบและการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมุ่งสนใจว่า ใครจะเป็นผู้ วัดการเปลี่ยนแปลง ใครได้รับ

ประโยชน์ และข้อกงัวลมีสว่นร่วม M & E จะมุง่เน้นไป ท่ี มาตรการ การเปล่ียนแปลง ท่ี เป็นประโยชน์ และจะมีวิธีการใดในการ

เจรจาต่อรองเก่ียวกบัความกงัวล โดยการจําเพาะเจาะจงไปท่ีตวัชีว้ดัท่ีจะถกูวดั และการกําหนดเป้าหมายเกณฑ์มาตรฐาน และ

ขีดจํากดั องค์ประกอบของทีม และทกัษะของทีมประเมิน/ตรวจสอบและประเมินผลเป็นสงิท่ีสําคญัมาก 

โปรดทราบวา่ทีมงาน การประเมิน / การตรวจสอบและประเมิน M & E อาจจะเป็นทีมเดียวกนั หรือคนละทีมกบัทีมงาน EAFM ก็

ได้ 

กจิกรรรม:  กําหนดวตัถปุระสงค์การจดัการ ตวัชีว้ดั และเกณฑ์มาตรฐานสําหรับปัญหาท่ีเลือกมาจํานวนหนึ่งท่ีมีความสําคญัสงู 

เน่ืองจากเป็นสว่นหนึง่ของแผน EAFM ทัง้หมด วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั และเกณฑ์มาตรฐานถกูกําหนดอยูใ่นตอนท่ี 5 ของแผน 

EAFM ภายใต้หวัข้อตอ่ไปนี:้ 

5. วัตถุประสงค์ ตัวชีวั้ด และเกณฑ์มาตรฐาน 

ปัญหาตามลําดบัความสําคญั วตัถปุระสงค์ และตวัชีว้ดัสําหรับการประมง ประกอบด้วย: 

• ทรัพยากรประมง 

• สิง่แวดล้อม (ประกอบด้วย สตัว์นํา้พลอยจบัได้ แหลง่อาศยั การปกป้องเหย่ือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และอ่ืนๆ) 

• สงัคม 

• เศรษฐกิจ 

• การกํากบัดแูล (ความสามารถในการทําให้ประสบความสําเร็จตามแผน) 
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การดาํเนินการจดัการ การปฏบิัตติาม การเงนิ และการ

ทาํแผน EAFM ให้แล้วเสร็จ 
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วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 

 • ให้มีการเห็นพ้องกบัการบริหารจดัการและผู้มสีว่นได้สว่นเสยีเข้าใจถึงบทบาทในการเข้ามาร่วมในการ

บริหารจดัการได้อยา่งไร; 

 • ผนวกแผนด้านการเงินเข้ากบัแผนดําเนินการ; และ 

 • ประมวลทกุสิง่เข้าด้วยกนั – ทําแผน EAFM ให้แล้วเสร็จ 
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ภาพรวม 

หนว่ยการเรียนรู้นีจ้ะทําให้ขัน้ตอนที่ 3 เสร็จสมบรูณ์ โดยจะอธิบายวิธีการทีทํ่าให้เกิดการเห็นพ้องร่วมกนัในการดําเนินการ

จดัการ และมุง่เน้นวิธีการในการทําให้แน่ใจว่า จะมีการปฏิบตัิตามในสิ่งทีเ่ห็นพ้องต้องกนั หน่วยการเรียนรู้นีย้งัได้อภิปราย

ประเดน็ด้านงบประมาณและสรุปวธีิการในการทําแผน EAFM ให้แล้วเสร็จ 

บทนํา 

มีการกําหนดชดุวตัถปุระสงค์การจดัการ ตวัชีว้ดั และประสิทธิภาพของมาตรการต่างๆ ในการประมง ขัน้ตอนต่อไปคือ การ

สร้างชดุปฏิบตักิารในการดาํเนินการจดัการ ท่ีได้รับการยอมรับและสอดคล้องกบัปัญหาและบรรลวุตัถปุระสงค์  

ขัน้ตอน 3.3a การดาํเนินการจดัการ  

กล่องเคร่ืองมือของนักจดัการ  

ในการจดัการประมงท่ีมอียู ่มกัจะมุง่เน้นการจดัการคนเพื่อสง่เสริมการใช้ทรัพยากรอยา่งยัง่ยืน ตวัอยา่งเช่น การใช้ข้อมลูทาง

วิชาการมาทําการควบคมุเคร่ืองมือทําการประมง และห้ามทําการประมงในบางฤดกูาลเพือ่ปกป้องกลุม่สตัว์นํา้พ่อแม่พนัธุ์ 

ในการบริหารจดัการเชิงระบบนิเวศน์จะต้องพิจารณาปัญหาและวตัถปุระสงค์อย่างกว้างๆ ดงันัน้จึงต้องการการดําเนินการ

จดัการที่เหมาะสมให้ครอบคลมุในทกุมิติ 

การดาํเนินการจดัการท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการเชิงระบบนิเวศน์จะประกอบด้วย: (i) การดาํเนินการจดัการประมงแบบ

ดัง้เดิมทีมุ่่งแก้ไขปัญหาชนิดพนัธุ์สตัว์นํา้เป้าหมายทีเ่สื่อมโทรม; (ii) การดําเนินการเพือ่รักษา ฟืน้ฟู และอนรัุกษ์โครงสร้าง

และหน้าที่ของระบบนิเวศ; (iii) การดําเนินการซึ่งจดัการกบัปัญหามิติด้านสงัคม/เศรษฐกิจของมนุษย์; และ (iv) การ

ดาํเนินการเพ่ือจดัการกบัปัญหาด้านการอภิบาล 

การดาํเนินการจดัการตามแนวการบริหารจดัการเชิงระบบนิเวศน์ อาจจะประกอบด้วยกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้เช่น:  

• มาตรการทางวชิาการเพ่ือควบคมุการตายจากการประมง (ตวัอยา่งเช่น ควบคมุประเภทเคร่ืองมอื);  

o ควบคมุปริมาณจบั และการลงแรง:  

• ควบคมุปัจจยันําเข้าในการทําการประมง (input) (จํากดัสทิธิ จํากดัความสามารถในการทํา

ประมง กําหนดพืน้ท่ีทาํการประมง กําหนดสทิธิในการใช้ประโยชน์ภายในแหลง่ทําการประมง)  

• ควบคมุผลลพัธ์ (output) (ตวัอยา่งเช่น กําหนดปริมาณสตัว์นํา้ทัง้หมดท่ีอนญุาตให้จบั (Total 

Allowable Catch, TAC))  

o ควบคมุเชิงพืน้ท่ี (ตวัอยา่งเช่น การปิดพืน้ท่ี พืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเล (MPAs) และพืน้ท่ีห้ามจบั (no-take 

areas);  

o ควบคมุเชิงเวลา (ตวัอยา่งเช่น การห้ามทําการประมงในบางฤดกูาล; การห้ามจบัสตัว์นํา้ในฤดวูางไข;่  

• การปรับปรุงระบบนิเวศให้ดีขึน้ (ตวัอย่างเช่น การพฒันาแหลง่ที่อยู่อาศยั และการจดัการประชากรสตัว์นํา้ ซึ่ง

ได้แก่ การปลอ่ยลกูพนัธุ์สตัว์นํา้เพิม่เติม การปลกูป่าชายเลน   การเพิม่ประชากรสตัว์นํา้และการเลือกชนิดพนัธุ์

สตัว์นํา้);  

ขัน้ตอน 3 
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• การพฒันาชมุชน:  

o สร้างความหลากหลายของแหลง่รายได้ (ตวัอยา่งเช่น ทกัษะการประกอบอาชีพเสริม);  

• การพฒันาศกัยภาพของมนษุย์:  

o ทกัษะในการจดัการประมง 

• การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน:  

การจดัการเขตชายฝ่ังแบบบรูณาการ (Integrated Coastal Zone Management, ICM) การวางแผนเชิง

พืน้ท่ีทางทะเล (Marine Spatial Planning, MSP) หนว่ยงานด้านสิง่แวดล้อม และอ่ืนๆ 

ด ู คูม่ือ “เคร่ืองมือในการจดัการประมงเชิงระบบนิเวศน์” เคร่ืองมือชุดท่ี 33 เป็นแม่แบบ “งานทีกํ่าลงัคืบหน้า”ของการ

ดําเนินการจดัการ รวมทัง้เคร่ืองมือชดุท่ี 35 สาํหรับการบริหารจดัการอยา่งจําเพาะเจาะจงสาํหรับทางเลอืกในการดํารงอาชีพ 

บางปัญหาและวตัถปุระสงค์ของการจดัการประมงเชิงนิเวศ จะอยู่นอกเหนือภาระหน้าทีข่องกรมประมง จึงมีความจําเป็นที่ 

EAFM ต้องเชื่อมโยงกบัหน่วยงานจดัการอื่นๆ เช่น การจดัการชายฝ่ัง การลดความเสี่ยงภยัพิบตัิ และการปรับตวัต่อการ

เปลีย่นแปลงสภาพอากาศ  การดําเนินการจดัการสามารถบรูณาการการจดัการและการดําเนินการทีทํ่าผ่านทางกลยทุธ์

การจดัการอ่ืนๆ (e.g. ICM, MPAs, MSP) เมื่อแผนและการดําเนินการนัน้สอดคล้องวตัถปุระสงค์การจดัการตามแนว EAFM 

การดําเนินการที่ทับซ้อนกัน  

โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีการดําเนินการจัดการหลายอย่างทีส่ามารถจัดการกับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง่ได้ การ

ดําเนินการเหลา่นี ้สามารถรวบรวมด้วยการระดมความคิดจากสมาชิกในชุมชนเป้าหมาย โดยได้รับการช่วยเหลือสนบัสนนุ

จากกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกั และหนว่ยงานภาครัฐที่ท่ีเก่ียวข้อง เคร่ืองมือในการสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชน เช่น ต้นไม้

ของปัญหา (problem-objective tree) (ด ูเคร่ืองมือชดุท่ี28) สามารถนํามาใช้ในการกระตุ้นสมาชิกในชมุชนให้เสนอแนวทาง

ในการดําเนินการจดัการเพื่อแก้ปัญหาที่ได้ระบไุว้ ในแต่ละวตัถปุระสงค์ต้องมีการรวบรวมแนวทางในการบริหารจัดการที่

เป็นไปได้ทัง้หมด เพื่อนํามาวิเคราะห์ทัง้ความเป็นไปได้ และคา่ใช้จ่ายในแนวทางที่ง่ายตอ่การนําไปใช้เพื่อนําไปสูค่วามสาํเร็จ  

ดงันัน้จึงมีความชัดเจนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมดเข้าใจได้ว่าทําไมจึงต้องมีการนําการจัดการนัน้ๆมาใช้ ซึง่จะไม่

เหมือนกับกระบวนการจัดการประมงอื่นๆ ซึง่นํามาตรการต่างๆ ไปใช้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีโอกาสในการกําหนด

วตัถปุระสงค์ การดําเนินการจดัการต้องคํานงึถึงความรับผิดชอบและกรอบเวลาของการปฏิบตัิ การดําเนินการจดัการในแต่

ละประเดน็เป็นความรับผิดชอบของชมุชน หนว่ยงานสง่เสริมสนบัสนนุหรือหนว่ยงานอ่ืนๆ 

การตัดสินใจหรือกฎการควบคุม  

หากเป็นไปได้ ในการดาํเนินการจดัการท่ีเฉพาะเจาะจงใดๆ ควรจะต้องมีการกําหนดกฏเกณฑ์และที่กําหนดวิธีการนําไปใช้ 

ซึ่งในทางปฏิบตัิมกัจะพฒันาขึน้ในภายหลงั กฎเกณฑ์นีจ้ะเป็นข้อชีแ้นะว่าควรจะทําอะไรภายใต้เงื่อนไขทีแ่ตกต่างกัน ใน

บริบทการประมงพืน้บ้าน อาจจําเป็นต้องเน้นการปฏิบัติ (ตัวอย่างเช่น การบงัคบัใช้ที่เข้มงวดยิ่งขึน้หากการดําเนินการ

บางอย่างใช้ไม่ได้) สิ่งสําคัญคือการพยายามสร้างการยอมรับว่าจะมีการดําเนินการอะไร และวิธีการตอบสนองต่อการ

เปลีย่นแปลงของคา่ตวัชีว้ดั น่ีจะเป็นการสร้างความแนน่อนให้กบัผู้มสีว่นได้สว่นเสยีทัง้หมด และกฎควรถกูรับรู้และเข้าใจไป

ในวงกว้าง ในบางกรณี กฎการตดัสินใจสามารถวดัได้ในเชิงปริมาณ (ตวัอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของ TAC สําหรับชนิด

พนัธุ์เป้าหมายซึง่จะทราบได้ลว่งหน้าโดยการสาํรวจ หรือในเชิงคณุภาพ ท่ีพบได้ทัว่ๆไป ตวัอยา่งเชน่ คา่ของตวัชีว้ดัจะนําไปสู่

การทบทวนการจดัการ 



14 ขัน้ตอน 3.3, 3.4 & 3.5 การดาํเนินการจดัการ การปฏิบัตติาม งบประมาณ และการทาํแผน EAFM ให้แล้วเสร็จ 

 

4 หนว่ยการเรียนรู้ 14 

 

การดําเนินการจดัการ และกฎระเบียบข้อบังคับ  

เนื่องจากแผน EAFM จะถูกใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในระยะยาว ดังนัน้จึงจําเป็นจะต้องกําหนดกฎระเบียบข้อบงัคับขึน้ 

(ถึงแม้วา่จะมีการปรับปรุงและเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ) การดาํเนินการจดัการในแผน EAFM ควรจะเป็นกรอบกว้างๆ เช่น การ

กําหนดขนาดตาอวนก้นถงุ ข้อกําหนดทีแ่น่ชดัของการดําเนินการนีค้วรจะถูกบรรจุไว้ในกฎและระเบียบข้อบงัคบัจะดีทีส่ดุ 

(ตวัอย่างเช่น ขนาดตาอวนเล็กสดุ = 2.5 ซม.) ซึ่งก็เป็นเพราะว่าในการเปลี่ยนแปลงกฎและระเบียบข้อบงัคบันัน้ทําได้ง่าย

กว่าการเปลี่ยนแปลงตวัแผนเอง แม้ว่าจะขึน้อยู่กบัว่าแผน EAFM ถกูจัดทําขึน้อย่างไร (หน่วยการเรียนรู้ 15 ขัน้ตอน 4) 

กฎระเบียบข้อบังคับจะเป็นทางการหรือไม่ก็ได้ หากมีการสนบัสนุนที่ดีจากชุมชน กฎระเบียบข้อบังคบัเหล่านีอ้าจจะมี

ประสทิธิภาพมากกวา่กฎหมายและกฎท่ีกําหนดจากระบบจากบนลงลา่ง (top-down)  

ขัน้ตอน 3.3b การปฏิบตัิตามและการบังคับใช้ 

แม้ว่าการปฏิบัติตามและการบังคับใช้เป็นเร่ืองที่แตกต่างกัน แต่ทัง้คู่มีกรอบแนวคิดที่หนุนเสริมกัน การปฏิบัติตามจะ

บรรลผุลก็ตอ่เมื่อการกระทําของชาวประมงปฏิบตัิสอดคล้องกบักฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในขณะทีก่ารบงัคบัใช้

คือการกระทําทีเ่ป็นการบงัคบั หรือการทําให้แน่ใจว่ามีการปฏิบตัิตาม และ/หรือ การเชื่อฟัง กฎระเบียบข้อบงัคบั ส่วนการ

ปฏิบตัิตามคือผลลพัธ์ของการเต็มใจยอมรับ หรือการกระทําที่สอดคล้อง กบักฎระเบียบข้อบงัคบัในการจดัการเมื่อกฎและ

ระเบียบข้อบงัคบัถกูละเมดิ จะต้องมบีทลงโทษสาํหรับผู้ ที่ไมป่ฏิบตัิตาม อยา่งไรก็ตาม นกัจดัการทรัพยากรจําเป็นที่ต้องสร้าง

ความสมดลุระหว่างการปฏิบตัิตามกบัการบงัคบัใช้ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบตัิตามมากกว่าการบงัคบัใช้ ระบบการปฏิบตัิ

ตามหรือการบงัคบัใช้ควรจะสามารถอธิบายได้ ชอบด้วยกฎหมาย มีความเท่าเทียม และยืดหยุ่น การปฏิบตัิตามจะประสบ

ความสาํเร็จเมื่อชาวประมงรับรู้ได้วา่การจดัการนัน้มีความเทา่เทียมและเป็นธรรม มีข้อมลูวิทยาศาสตร์ที่เช่ือถือและวางใจได้ 

มีกิจกรรมการติดตาม ควบคุมและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการลงโทษสูงกว่าผลประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการ

ละเมิด  

ระบบการบังคับใช้พยายามทีจ่ะเพิม่ให้มีการปฏิบัติตาม โดยการใช้หลกัการอภิบาลทรัพยากรในเร่ืองของการติดตาม

ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ ใช้ทรัพยากรและมีการลงโทษผู้ ทีฝ่่าฝืน การเพิม่ความรุนแรงและโอกาสของการถกูลงโทษจึงเป็น

การเพ่ิมคา่เสยีโอกาสของผู้ ท่ีไมป่ฏิบตัิตาม ระบบการบงัคบัใช้มีผลโดยตรงตอ่ผู้ใช้ทรัพยากรเพื่อทีจ่ะไม่ให้ละเมิดกฏระเบียบ

ทีว่างไว้ ระบบการบังคบัใช้ยังมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามในทางอ้อมอีกด้วย โดยเมือ่สงัคมส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามกฏ

ระเบียบเหลา่นัน้แล้ว สงัคมสว่นทีเ่หลือก็จะปฏิบตัิตามด้วย เมือ่การตดัสินใจของปัจเจกบคุคลทีจ่ะปฏิบตัิตามกฎขึน้อยู่กบั

ระดบัการปฏิบตัิตามของผู้ อื่น ด้วยการออกแบบกลไกการลงโทษและการรับรู้ถึง “ความยตุิธรรม” ของผู้บงัคบัใช้ ระบบการ

บงัคบัใช้จึงมีอิทธิพลตอ่การยอมรับกฎหมาย      

การติดตาม ควบคุม และตรวจตรา (Monitoring, control and surveillance, MCS) 

ในเร่ืองการประมง การบงัคบัใช้ และการปฏิบติัตาม การดําเนินการจดัการประมง รู้จกักนัในนามของ “การติดตาม 

ควบคุม และตรวจตรา (MCS)” MCS คือกลไกในการนําการจดัการท่ียอมรับ ไปปฏิบติัใช้ให้เกิดผลสําเร็จ องค์ประกอบ

ของ MCS ประกอบด้วย: 

1. การติดตาม Monitoring (M) – การเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลูท่ีจะนําไปสูก่ารปฏิบติัตาม; 

2. การควบคมุ Control (C) – กฎระเบียบท่ีใช้ในการอภิบาลการประมง; และ 

3. การตรวจตรา Surveillance (S) – การสงัเกต และการตรวจตรา เพ่ือทําให้แนใ่จวา่มีการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบของการประมง 
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พงึสงัเกตว่าการใช้คําว่า “การติดตาม” มีขอบเขตที่แตกต่างจากที่ใช้ใน “การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล (M&E)” 

การติดตามสําหรับการปฏิบติัตามเป็นสว่นย่อยของ M&E การติดตามเพ่ือการปฏิบติัตาม ประกอบด้วยการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ในการประมง การควบคมุเป็นการวางกฏกฎระเบียบเพ่ือให้ใช้ทรัพยากรประมงภายใต้เง่ือนไขท่ี

ระบไุว้ในแผนการจดัการประมง การควบคมุเป็นพืน้ฐานของการจดัการประมง (ผา่นระบบ MCS) การตรวจตรา

ประกอบด้วยการวางข้อกําหนด และให้คําแนะนําในการทําการประมง เพ่ือให้มั่นใจว่ากฏระเบียบและการบริหารจดัการมี

การปฏิบติั กิจกรรมนีส้ําคญัมากเน่ืองจากทําให้มั่นใจว่าจะไมม่ีการทําประมงเกินกําลงัผลติ มีการละเมิดน้อยลง และการ

บริหารจดัการประมงได้มีการปฏิบติั MCS ต้องมี: 

• ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหลายๆหน่วยงาน; 

•   ได้รับการสนบัสนนุจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย; 

•   การฝึกอบรมและการสร้างบคุลากร; 

•   การสง่เสริมการศึกษาและการเพ่ิมความตระหนกัรู้; และ 

•   การจบักมุ การสง่ฟ้อง และการพิจารณาคดี 

การปฏบิตัิตามและการบงัคับใช้แบบรวมอาํนาจ (Top-down) และแบบกระจายอาํนาจ (bottom-up) 

การบงัคบัใช้สามารถเป็น ”แบบรวมอํานาจ หรือ top-down” (นัน่คือ การบงัคบัใช้โดยเรือตรวจการประมง) และ/หรือ “แบบ

กระจายอํานาจ หรือ bottom-up” (นัน่คือ เครือข่ายอนรัุกษ์ทรัพยากร และการจดัการร่วม) ในขณะท่ีรัฐบาลแห่งชาติและ

รัฐบาลท้องถิ่นมีความรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย แต่เมื่อรัฐบาลขาดแคลนบุคลากรในการบังคับใช้กฏหมาย 

ชาวประมงก็จะมีบทบาทมากขึน้ในการเข้ามาร่วมในการบังคับใช้กฏหมาย ชาวประมงอาจจะได้รับบริการหมายเลข

โทรศพัท์ " สายด่วน" ท่ีจะแจ้งและรายงานการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ผู้ ใช้ทรัพยากรอาจตดัสินใจท่ีจะบงัคบัใช้กฎหมาย

กนัเอง เม่ือพวกเขาเช่ือว่าเขาจะได้รับประโยชน์จากการปฏิบติัตามกฎระเบียบ โดยหลกัการการจดัระเบียบตนเอง ควรจะ

ได้รับอํานาจอย่างเป็นทางการโดยความเห็นชอบของหน่วยงานรัฐบาลท่ีรับผิดชอบ เพ่ือท่ีจะให้เป็นการดําเนินการอย่าง

ถกูต้องตามกฎหมาย ถ้าไมเ่ช่นนัน้จะทําให้มีอนัตรายจากการบงัคบัใช้กฏหมายกนัเอง 

การบงัคบัใช้นัน้เป็นอะไรท่ีมากกว่าการท่ีตํารวจมีอํานาจในการจบักุม; แต่เก่ียวข้องกับสถาบนัและผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียท่ี

หลากหลายซึ่งต้องใช้แนวปฏิบติัท่ีแตกต่างกันเพ่ือท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การแทรกแซงการบงัคบัใช้

กฎหมาย อาจเป็นมาตรการป้องกนัแบบ 'นุ่มนวล' หรือการลงโทษท่ี 'รุนแรง' วิธีการบงัคบัใช้ แบบนุม่นวลนัน้เพ่ือก่อให้เกิด

ความสมัครใจในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรม โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงสังคมและ

วฒันธรรมของการปฏิบติัตามซึง่สามารถใช้ในการ: (ก) รักษาไว้ซึ่งการปฏิบติัตามกฎหมายในวงกว้าง, (ข) กระตุ้นให้เกิด

การปฏิบติัตามอยา่งสมคัรใจ, และ (ค) ทําให้บรรลผุลในการป้องปรามการกระทําผิด 

วิธีการแบบนุม่นวล หรือวิธีการเชิงบวก ประกอบด้วย: 

•  การตลาดเพื่อสงัคม(การนําหลกัการตลาดและเทคนิคทางการตลาดมาใช้เพ่ือให้บคุคลเป้าหมายยอมรับท่ีจะ

เปลีย่นแปลงพฤกติกรรมเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง ของกลุม่ หรือของสงัคม); 

•  การขบัเคลื่อนทางสงัคม; 

•  การจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยการปฏิบติัดีท่ีสดุ; 

•  กฎหมายและการควบคุม; 

•  การจดัการข้อมลูและการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร; 
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•  การศึกษาและการเผยแพร่ความรู้; และ 

•  การติดตามและการประเมินผล 

การบงัคบัใช้แบบ 'รุนแรง' หรือวิธีการเชิงลบ ใช้บทลงโทษตามกฎหมายท่ีกาหนดโดยศาลหรือผู้ มีอานาจในการกํากบัดแูล

เพ่ือป้องปราม วิธีการบงัคับใช้แบบรุนแรงมีวตัถุประสงค์เพ่ือการหาผู้กระทําผิด หาตําแหน่งท่ีกระทําผิด และปราบปราม

ผู้ ฝ่าฝืน โดยใช้เคร่ืองมือทางกฎหมายท่ีเป็นไปได้ทัง้หมด การบงัคบัใช้แบบ 'รุนแรง' หรือวิธีการเชิงลบ ประกอบด้วย: 

• การปรากฏตวัของผู้บงัคบัใช้กฎหมายอยา่งตอ่เน่ือง; 

•   มีความคงเส้นคงวาของการตรวจสอบ จบักมุ และดําเนินคดี ผู้ ฝ่าฝืน ตลอดจนกําหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสม; 

• การพฒันากลยทุธ์ท่ีมคีวามซบัซ้อน ในการจบักมุผู้กระทําผิดซํา้;  

• ปฏิเสธการรับผลประโยชน์จากกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย 

การบงัคบัใช้กฎหมายต้องมีการปรึกษาหารือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ท่ีรับผิดชอบ การ

ติดตาม การตรวจตรา การจับกุม และการลงโทษ ซึง่รวมถึงตํารวจ กองทัพเรือ ยามชายฝ่ัง และหน่วยบังคับใช้ของ

ชมุชนในรูปแบบอ่ืนๆ 

การดําเนินการในการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎและระเบียบการจัดการสามารถเปลีย่นไปได้ตามกาลเวลา ในระยะ

เร่ิมต้นของการจัดการควรจะเน้นการให้ความรู้ต่อสาธารณะ และทําให้เห็นกระบวนการบงัคบัใช้กฏหมายที่ชัดเจน เพ่ือ

ช่วยให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคุ้นเคยกับขอบเขตและกฏระเบียบการควบคมุ เนื่องจากประโยชน์ของการจดัการเร่ิม

มีความเข้าใจเกิดขึน้ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจะรู้สึกถึง “ความเป็นเจ้าของ” และให้คํามั่นที่นําไปสู่ความสําเร็จของการ

จัดการ ณ จุดนี ้จากการลงโทษจากสงัคมและแรงกดดันจะทําให้เกิดการควบคุมตัวเอง (ความเต็มใจในการปฏิบัติ

ตาม)  

ด ูเคร่ืองมือชดุท่ี  34 สาหรับวิธีในการปรับปรุง MCS 

3.4 การเงนิ 

ในการพฒันากระบวนการ EAFM จะต้องมีการพิจารณางบประมาณที่ต้องการ และแหล่งเงินทุนเพื่อทีจ่ะสนับสนุน

กระบวนการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เร่ิมต้น A อธิบายความสําคัญและความจําเป็นของเงินทุนทีเ่พียงพอในการเร่ิม

ดําเนินการตามกระบวนการ EAFM เงินทนุจะต้องใช้ในการสนบัสนนุกิจกรรมท่ีหลากหลายซึ่งเก่ียวข้องกับการวางแผน 

การนําาไปปฏิบติัใช้ การประสานงาน MCS และ M&E ของแผน การวางแผนงบประมาณรายปีสําหรับแต่ละกิจกรรม

เหล่านีซ้ึ ่งเป็นส่วนหนึง่ของแผน EAFM นับเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อก่อให้เกิดการนําแผนลงไปปฏิบัติให้สําเร็จ (ด ู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ขัน้ตอน 4.1) เร่ืองการเงิน โดยเฉพาะเร่ืองความเพียงพอ ทันเวลาและการมีทุนทีต่่อเนื่อง มี

ความสําคัญต่อความยั่งยืนของกระบวนการ EAFM ในระยะแรกๆของการนําไปปฏิบัติใช้ การเงินอาจจะได้รับเงิน

บริจาคจากองค์กรภายนอก หรือจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ แหล่งทุนนีอ้าจจะต่อเนื่องหรืออาจจะไม่ต่อเนื่องใน

ระยะยาว  

โครงการมักจะล้มเหลวเมื่อแหล่งทุนภายนอกหยุดให้ทุน; ดังนัน้จึงจําเป็นต้องวางกลไกงบประมาณทางเลือกเพื่อ

การเงินที่ยั่งยืน จะต้องมีเงินทุนสํารองเพื่อรักษากระแสเงินสดหมุนเวียนเพื่อการต่างๆ เช่น เงินเดือนพนักงาน และ

กิจกรรมท่ีจําเป็น ทัง้นีก้ระบวนการ EAFM จะต้องได้รับการสนบัสนุนและยอมรับจากชุมชนเพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมี

ความเช่ือมัน่ท่ีจะลงทนุและสละเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 
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คําถามท่ีเก่ียวข้อง 

1. เป็นเงินทนุจากงบประมาณท่ีมอียู ่หรือจําเป็นต้องหาจากแหลง่ใหม?่ 

2. เงินทนุและวงจรของเงินทนุท่ีมอียู ่ 

3. ใครเต็มใจ/สามารถจะจ่ายได้ 

4. ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องของทรัพย์สนิของโครงการและมผีลกระทบตอ่ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีอยา่งไร 

ตวัเลอืกวา่จะใช้กลไกทางการเงินอะไรกบักรณีใดๆ จะต้องขึน้อยูก่บัการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นไปได้หลายๆปัจจยั: 

• การเงิน (งบประมาณท่ีต้องการ การสร้างรายได้ การไหลเวยีนของรายได้ งบประมาณรายปี ); 

•  กฏหมาย (กฎหมายท่ีสนบัสนนุกลไกทางการเงิน กฎหมายใหมท่ี่จําเป็น); 

•  การบริหารจดัการ (ระดบัความซบัซ้อนและคา่ใช้จา่ยในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือการบริหารจดัการ การบงัคบัใช้ 

โอกาสท่ีจะเกิดการทจุริต และพนกังานท่ีต้องการ); 

•  สงัคม (ใครจะจ่าย ความเต็มใจจา่ย ความเทา่เทียม ผลกระทบ); 

•  ทางการเมอืง (การสนบัสนนุจากรัฐบาล การตรวจสอบจากองค์กรภายนอก); 

• สิง่แวดล้อมขององค์กร (ผลกระทบ) 

อาจจะมหีลายๆแหลง่ทนุ ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ และการสนบัสนนุจากรัฐบาล: 

การจดัสรรรายได้ของรัฐบาล • การจดัสรรโดยตรงจากงบประมาณรัฐบาล;  

• พนัธบตัรรัฐบาลและภาษีเฉพาะสาํหรับการอนรัุกษ์; และ 

• การผอ่นปรนหนี ้ 

เงินชว่ยเหลอืและการบริจาค • เงินชว่ยเหลอืจากผู้บริจาคแบบทวภิาคหีรือพหภุาค;ี 

• กองทนุ มลูนิธิ; 

• องค์การพฒันาเอกชน; 

• ภาคเอกชน; และ 

• กองทนุให้เปลา่ 

รายได้จากการทอ่งเท่ียว • คา่ธรรมเนียม (การเข้าประเทศ, การดาํนํา้, การแลน่เรือเพ่ือทอ่งเท่ียว, การตก

ปลา); 

• การดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวของหนว่ยงานท่ีมอีานาจในการจดัการ; 

• ภาษีโรงแรม; 

• คา่ธรรมเนียมและภาษีนกัทอ่งเท่ียว; และ 

• การสมทบทนุโดยสมคัรใจของนกัทอ่งเทีย่วและผู้ประกอบการการทอ่งเท่ียว 

อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

• การซือ้หรือการบริจาคท่ีดนิ และ/หรือ ทรัพย์สนิใต้นํา้; 

• สทิธิในการพฒันาทางการค้าและธนาคารพืน้ท่ีชุม่นํา้; และ 

• สมัปทานด้านการอนรัุกษ์ 



14 ขัน้ตอน 3.3, 3.4 & 3.5 การดาํเนินการจดัการ การปฏิบัตติาม งบประมาณ และการทาํแผน EAFM ให้แล้วเสร็จ 

 

8 หนว่ยการเรียนรู้ 14 

 

รายได้จากอตุสาหกรรมประมง • ปริมาณจบั และภาษีการบริการ/กลไกลการคืนทนุ;  

• การตดิฉลากรักษ์ระบบนิเวศ (Eco-labeling) และการรับรองผลผลติ;  

• คา่สทิธิในการเข้าทําประมง; 

• คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตการทําประมงและภาษีสนิค้า;  

• คา่ธรรมเนียมและภาษีใบอนญุาตการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้; และ 

• คา่ปรับจากการประมงผิดกฎหมาย 

รายได้จากพลงังานและเหมอืงแร่ • กองทนุและคา่ปรับสาํหรับนํา้มนัร่ัวไหล;  

• คา่สมัปทานและคา่ธรรมเนียมสาํหรับการทําเหมอืงแร่ นํา้มนั และก๊าซ ซึ่งอยูห่า่ง

จากฝ่ัง;  

• คา่ธรรมเนียมสทิธิในการวางทอ่ก๊าซและนํา้มนั และโครงสร้างพืน้ฐานด้านการ

สื่อสาร;  

• รายได้พลงังานไฟฟ้าจากพลงันํา้; และ 

• การสมทบทนุโดยสมคัรใจจากบริษัทพลงังาน 

การลงทนุเพ่ือผลกําไรซึง่เช่ือมโยง

กบัการอนรัุกษ์ทะเล 

• การลงทนุของภาคเอกชนในการสง่เสริมการอนรัุกษ์; และ 

• การคงไว้ซึง่ความหลากหลายทางชีวภาพ 

แหลง่ทนุอ่ืนๆ • เงินกู้; และ 

• รายได้จากธุรกิจท้องถ่ิน เช่น หตัถกรรม ผลผลติจากการประมง ของฝากของท่ี

ระลกึสาํหรับนกัทอ่งเท่ียว  

  

กิจกรรม: การยอมรับการดาํเนินการจดัการการดาํเนินการบงัคบัใช้และการปฏิบตัิตามทีเ่ก่ียวข้อง 

 

กิจกรรม:  การยอมรับกลไกทางการเงินเพ่ือสนบัสนนุการดาํเนินการดงักลา่วข้างต้น 

 
 

3.5 การทาํแผน EAFM ให้เสร็จสมบูรณ์ 

ขัน้ตอนท่ี 1-3 ของกระบวนการ EAFM เป็นสิง่จําเป็นของการพฒันาแผน EAFM ซึง่แผนนีไ้ด้ถกูกําหนดไว้ในชดุเอกสารแบบ

เบ็ดเสร็จท่ีรวมทกุสว่นประกอบท่ีจําเป็นสาํหรับการนํา EAFM ไปดําเนินการให้สาํเร็จ 

แมแ่บบด้านลา่งนี ้แสดงสว่นประกอบหลกัของแผน EAFM ข้อมลูสว่นใหญ่สาํหรับการวางแผนได้ถกูรวบรวมไว้แล้วโดยผา่น

กระบวนการหารือกบัผู้มสีว่นได้สว่นเสยี การทําวจิยั (ในขัน้ตอนการกําหนดขอบเขต) และจากข้อมลูทตุิยภมู ิ

การดาํเนินการผา่นทางกระบวนการปรึกษาหารือเพ่ือพฒันาแผน EAFM มีความสาํคญัพอๆกบัผลผลติท่ีได้จากแผน 

กระบวนการปรึกษาหารือสง่เสริมความรู้สกึเป็นเจ้าของตอ่แผน EAFM สร้างความเช่ือใจของผู้มสีว่นได้สว่นเสยี และเร่ิมต้น

ในการสร้างความสมัพนัธ์ของการทํางานระหวา่งผู้มสีว่นได้สว่นเสยี และยงัชว่ยทําให้บทบาทและความรับผิดชอบมคีวาม

ชดัเจน สร้างความเช่ือมโยงระหวา่งผู้ ท่ีมบีทบาทสาํคญั เชน่ สถาบนัวจิยั หนว่ยงานประมง และชาวประมง ทําให้ การทํางาน

ของแตล่ะคนสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์มากขึน้
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แม่แบบ EAFM  

แผน EAFM plan สาํหรับหนว่ยการจดัการประมง FMU XXXX 

1. วิสัยทัศน์ 

เป้าหมายกว้างๆของการจดัการ  

2. ภมิูหลัง  

การพรรณนาพืน้ท่ีและทรัพยากรท่ีจะถกูจดัการ ประกอบด้วยแผนท่ีทีม่มีาตราตา่งๆกนั  

พืน้ที่การจดัการประมง  

พืน้ท่ีท่ีมีการทําประมง ขอบเขตอํานาจทางกฎหมาย และขอบเขตของระบบนิเวศ (ประกอบด้วย อํานาจทางกฎหมาย

ระดบัชาต/ิจงัหวดั/อําเภอ) แผนท่ีของหนว่ยการจดัการประมง FMU 

ประวัติศาสตร์ของการประมงและจัดการ 

พรรณนาสรุปการพฒันาการประมงในอดตี ในแงข่องกองเรือ เคร่ืองมอืประมง ผู้คนท่ีเก่ียวข้อง อ่ืนๆ  

สถานภาพปัจจุบันของการประมง   

พรรณนาทรัพยากรประมง และกองเรือ/เคร่ืองมือประมงท่ีใช้; 

สถานภาพทรัพยากร; 

แผนท่ีของรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ผลประโยชน์ทางสงัคม-เศรษฐกจิ โดยรวมผลประโยชน์ภายหลังการจับด้วย 

พรรณนาผู้มสีว่นได้สว่นเสยีและความสนใจของผู้มสีว่นได้สว่นเสยี (รวมทัง้ สถานะทางสงัคม-เศรษฐกิจ); 

พรรณนาการใช้ประโยชน์ และผู้ใช้ประโยชน์ระบบนิเวศในด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีอาจจะมผีลกระทบสาํคญั และ

การเตรียมการเพ่ือกระบวนการประสานงานและการปรึกษาหารือ; 

ประโยชน์ทางสงัคมและเศรษฐกิจ ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

การพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่พิเศษ 

รายละเอียดของสิง่แวดล้อมท่ีสาํคญั โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีความออ่นไหว และชนิดพนัธุ์ท่ีใกล้สญูพนัธุ์  

มิติในทางโครงสร้าง  

ภมูหิลงัของการออกกฎหมาย; 

การเตรียมการจดัการร่วมท่ีมีอยูแ่ล้ว (co-management) – บทบาทและความรับผิดชอบ;  

การจดัเตรียมตดิตาม ควบคมุ และตรวจตรา (MCS); 

กระบวนการปรึกษาหารือท่ีนาํไปสูก่ารวางแผนและกิจกรรมท่ีดาํเนินอยู;่ 

รายละเอียดของกระบวนการในการตดัสนิใจ รวมถงึการยอมรับผู้ ที่มามีสว่นร่วม; 

ลกัษณะการให้สทิธิในการทําประมง และรายละเอียดของผู้ ท่ีกําลงัถือสทิธิในการทําประมง; 

แผนท่ีของการแทรกแซงจดัการ/สทิธิของผู้ใช้ประโยชน์/ขอบเขตอํานาจในทางกฎหมาย 

3. การคุกคามและปัญหาที่สาํคญั 

ปัญหาด้านนิเวศวิทยา 

ปัญหาทรัพยากรประมง และปัญหาสิง่แวดล้อมทัว่ไป รวมถงึผลกระทบของการประมงตอ่สิง่แวดล้อม และในทางกลบักนั

คอืผลกระทบของสิง่แวดล้อมตอ่การประมง  
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ปัญหาด้านสงัคมและเศรษฐกจิ 

ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัคนท่ีมสีว่นร่วมในการประมง มหาชนทัว่ไป และระดบัประเทศ รวมทัง้ประเดน็ความเทา่เทียมทางเพศ  

ปัญหาด้านการอภบิาล 

ปัญหาท่ีกระทบตอ่ความสามารถในการจดัการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

4. เป้าหมายของการจัดการ 

เป้าหมายในระดบัสงูกวา่ เชน่ เป้าหมายสงูสดุของการจดัการ 

5. วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด และเกณฑ์มาตรฐาน  

เรียงลาํดบัความสาํคญัของ ปัญหา วตัถปุระสงค์ เกณฑ์มาตรฐาน สาํหรับการประมง โดยครอบคลมุ: 

• ทรัพยากรประมง; 

• สิ่งแวดล้อม (ประกอบด้วย สตัว์นํา้พลอยจบัได้ แหลง่อาศยั การปกป้องเหยือ่ ความหลากหลายทางชีวภาพ และอ่ืนๆ); 

• สงัคม; 

• เศรษฐกิจ; 

• การอภิบาล (ความสามารถในการประสบความสาํเร็จตามแผน)  

6. การดาํเนินการจัดการ  

การดาํเนินการท่ีได้รับการเห็นพ้องสาํหรับแผน เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ภายได้กรอบเวลาท่ียอมรับ ประกอบด้วย สตัว์นํา้

พลอยจบัได้ การปกป้องแหลง่อาศยั ประโยชน์ทางสงัคม-เศรษฐกิจ การอภิบาลท่ีด ีและอ่ืนๆ 

7. การปฏิบัตติาม  

สาํหรับการดาํเนินการท่ีต้องการกฎ/ระเบียบ – การเตรียมการเพ่ือเป็นการประกนัวา่การดาํเนินการจดัการจะมปีระสทิธิภาพ 

8. ข้อมูลที่จาํเป็น1  

ข้อมลูและขา่วสารเป็นสิง่ทีจํ่าเป็นตอ่การตดิตามการปฏิบตัิตามแผน ต้องมีการกําหนดให้ชดัเจนวา่จะได้ข้อมลูจากที่ใด ใคร

เป็นผู้ ท่ีเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมลู  

9. การเงนิ  

แหลง่งบประมาณหลกัท่ีสาํคญั 

10. การติดต่อสื่อสาร2  

เช่ือมโยงกบักลยทุธ์ในการตดิตอ่สื่อสาร 

11. ทบทวนแผน3  

กําหนดวนัและรูปแบบการทบทวนในครัง้ตอ่ไป และการวดัประสทิธิภาพของความสาํเร็จของการจดัการ 

 
1 ได้อภิปรายบางสว่นของข้อมลูและขา่วสารท่ีจําเป็นไว้ในขัน้ตอนท่ี 1 และ 3 และจะกลา่วถงึตอ่ไปในหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 17 

ขัน้ตอน 5.1 แผน EAFM ควรจะกลา่วถงึวธีิการในการเก็บรวบรวมข้อมลูและเปรียบเทียบข้อมลูเพือ่การติดตามตามตวัชีว้ดั 

และใครเป็นผู้ รับผิดชอบเร่ืองดงักลา่ว (ได้กลา่วเร่ืองนีโ้ดยละเอียดไว้ในแผนงานการนําไปปฏิบตัใิช้ให้เกิดผลสาํเร็จ ซึง่ได้

พฒันาแผนขึน้ใน (หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 15 ขัน้ตอน 4.1) 

2 เร่ืองการติดตอ่สือ่สารได้กลา่วถงึไว้ใน (หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 15 ขัน้ตอน 4.1) แตก่ารสร้างความเช่ือมโยงไปสูก่ลยทุธ์ในการ

ตดิตอ่สือ่สารควรจะกลา่วไว้ในท่ีนี ้ 
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3 การทบทวนแผน ได้กลา่วไว้ถงึในหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 17 ขัน้ตอน 5.2 แตค่วรจะกลา่วถึงอีกครัง้ในท่ีนี ้ถึงกระบวนการตดิตาม

และประเมินผล และความถ่ีในการประเมินผล 

FAO. 2001. Fisheries enforcement. Related legal and institutional issues. FAO Legislative Study 74. Rome, Italy. 

FAO. Available at

เอกสารอ้างอิง 

 

 http://www.fao.org/fishery/eaf-net/ 

http://www.fao.org/fishery/eaf-net/�
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วัตถุประสงค์ของบทเรียน:  

 • พฒันาแผนการปฏิบตังิาน;  

 • สรุปสาระสาํคญัของความหมายการทําแผน EAFM ให้เป็นท่ียอมรับอยา่งเป็นทางการ; และ 

 • กําหนดกลยทุธ์การสือ่สาร 
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ภาพรวม 

หน่วยการเรียนรู้นีอ้ธิบายวิธีการทีจ่ะทําให้แผนเป็นทีย่อมรับอย่างเป็นทางการ วิธีการพฒันาแผนงานสําหรับการนําแผน 

EAFM ไปปฏิบตัใิห้เกิดผลอยา่งมปีระสทิธิภาพ และการพฒันาการกลยทุธ์สือ่สารท่ีจําเป็น 

บทนํา 

เมื่อแผน EAFMได้รับการรับรองและเห็นชอบแล้ว ควรนําแผนไปปฏิบตัใิช้ให้เกิดผลโดยเร็วเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ เพ่ือให้ผู้มีสว่น

ได้ส่วนเสียเห็นถึงความมุ่งมัน่และความก้าวหน้าของโครงการ เพราะถ้ากระบวนการวางแผนใช้เวลานานเกินไป ก็อาจ

สง่ผลให้ เกิดการสญูเสยีแรงผลกัดนัในการขบัเคลือ่นได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้ามีการเปลีย่นแปลงของเจ้าหน้าท่ี หรือรัฐบาล 

การนําแผนไปปฏิบตัใิช้ให้เกิดผลประกอบด้วยกิจกรรมท่ีเป็นการดาํเนินการผา่นแผน EAFM กระบวนการนําแผนไป ปฏิบตัิ

ใช้ให้เกิดผลเก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจในหลายประเดน็ และเป็นกระบวนการท่ีแตกตา่งจากทีใช้ในการวางแผนและกําหนด 

ข้อตกลง กิจกรรมทุกอย่างที่อยู่ในแผน EAFM ควรจะนําไปปฏิบตัิใช้อย่างถูกต้องและในเวลาทีเ่หมาะสมเพือ่ให้ บรรลุ

เป้าหมายและวตัถปุระสงค์  

การบริหารจดัการประมงต้องเผชิญกบัหลายปัญหา (มลพิษทางนํา้, การนําสายพนัธุ์ตา่งถ่ินเข้ามาปะปน การทําลายแหลง่

ทีอ่ยู่อาศยัของสตัว์นํา้อนัเนือ่งจากการพฒันาชายฝ่ัง การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ) ซึง่ปัญหาเหล่านีอ้ยู่นอกการ

ควบคมุโดยตรงของนกัจดัการประมง ดงันัน้ในการนําแผน EAFM ไปปฏิบตัิใช้นัน้ นกัจดัการประมงต้องโน้มน้าว ประสาน 

และผสานแผนของตนเองให้เข้ากับกระบวนการของการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (Integrated Coastal 

Management, ICM) การจดัการห้วงนํา้แบบบรูณาการ (Integrated Watershed Management , IWM) การจดัการ

การอนรัุกษ์ และการกํากบัดแูลมหาสมทุรแบบบรูณาการ (ตามทีไ่ด้เร่ิมไว้ ระหว่างการดําเนินการตาม ภารกิจเร่ิมต้น) ถ้า

กระบวนการเหลา่นีไ้มม่ ีอยา่งน้อยก็ควรมกีารประสานงานกบัหนว่ยงานด้านสงิแวดล้อม  

ในทางปฏิบตัิเนื่องจากโลกได้ถูกกําหนดออกเป็นส่วนๆ (ตวัอย่างเช่น การเกษตรกรรม ป่าไม้และประมง เหมืองแร่และ

ปิโตรเลยีม สิง่แวดล้อม การขนสง่และกิจการทางทะเล)   การจดัการแบบแยกสว่นดจูะเป็นจุดเร่ิมต้นสําหรับแนวทางการ

จดัการท่ีเป็นการบรูณาการมากขึน้อยา่ง EAFM ดงันัน้ ในขณะที่มีการวางแผน การติดตาม และการประเมินในระดบัของ

ระบบEAFM การนําแผนไปปฏิบตัใิช้ให้เกิดผลต้องเป็นการทํางานร่วมกบัหนว่ยงานอ่ืนๆ รวมทัง้หนว่ยงานการอนรัุกษ์และ

พิทกัษ์สิง่แวดล้อม (ดภูาพท่ี 15.1 ด้านลา่ง) 
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ภาพที่ 15.1: การนํา EAFM ไปปฏิบัติใช้ดาํเนินการให้เกดิผล: การผสานการจดัการแบบแยกส่วนภายในการ

วางแผน การตดิตามและการประเมินผล 

 

ดงันัน้การจะนําแผน EAFM ไปปฏิบตัิ ต้องมีความวางใจต่อแผน ต่อหุ้นสว่น และต่อคณะทํางานด้านการประมงและจาก

หนว่ยงานอ่ืนๆ ไมม่ีแผนใดท่ีสมบรูณ์แบบ จึงมีทัง้ประสบความสาํเร็จและล้มเหลว จึงเป็นเหตผุลว่าทําไมการติดตามอย่าง

ต่อเนือ่งและการเรียนรู้จากการกระทํา (การจัดการแบบปรับตัวได้) จึงเป็นสิง่ที่ต้องเน้นยํา้ อาจจะมีความล้มเหลวใน

ตอนต้นของการนํา EAFM ไปดําเนินการให้เกิดผล เนือ่งจากเป็นช่วงทีท่กุคนเรียนรู้ทีจ่ะทํางานร่วมกนัและทําหน้าทีข่อง 

ตนเอง แตส่ิง่ที่สําคญัคือทกุคนได้เรียนรู้จากความล้มเหลวดงักลา่วแล้วก้าวตอ่ไปข้างหน้า 

เมื่อมีการให้ความสาํคญักบัการมีสว่นร่วมอย่างสงูของผู้มีสว่นได้สว่นเสียและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การนํา

แผน EAFM ไปดําเนินการให้เกิดผลนัน้ ควรนําเอามาตรการและกลไกเฉพาะสาหรับทําให้เกิดการมีสว่นร่วมของทกุภาค

สว่นอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการจดัการ ซึง่มาตรการและกลไกดงักล่าวประกอบด้วย: การวิจยัแบบมีส่วนร่วม การ

จดัการร่วม สภาและคณะกรรมการการจัดการซึง่มีพืน้ฐานการมีสวนร่วมของผู้มีส่วนได้สว่นเสียในการตดัสินใจในการ

จดัการอย่างสมํา่เสมอ; การใช้ ความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น (ตามทีไ่ด้ อธิบายใน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เร่ิมต้น B และ

กลา่วรายละเอียดตอ่ไปใน หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 16 การตรวจสอบข้อเท็จจริง II). 

1. การทาํแผน EAFM ให้เป็นทางการ  

ในการท่ีจะนําแผนการจดัการท่ีได้เห็นพ้องต้องกนั ไปปฏิบตัใิช้ให้เกิดผลนัน้ แผนนัน้ต้องได้รับการยอมรับอยา่งเป็นทางการ 

ซึง่ขึน้อยูก่บัขอบเขตอํานาจทางกฎหมายและสภาพการประมง บางทีอาจจําเป็นต้องให้เป็นทางการซึ่งต้องมีเอกสารทาง

กฎหมาย และในบางกรณีอาจจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา หรือในกรณีอื่นๆ อาจจะจําเป็นต้องมีการออก

กฎหมายเพือ่ที่จะนําแผน EAFM ไปปฏิบตัิใช้ให้เกิดผล และที่สําคญัก็คือ การทีเ่ราทําให้กิจกรรมต่างๆไม่ยุ่งยากซํา้ซ้อน

และชมุชนสามารถดาํเนินการได้ 

มีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดว่าแผน EAFM ได้รับการยอมรับอยู่ในระดบัใด เพือ่ทําให้แน่ใจว่าการจัดการใดๆ นัน้

สามารถบงัคบัได้ทัง้ทางกฎหมายและทางสงัคมโดยหน่วยงานหรือกลุม่ทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกบัหน่วยงานการ

จัดการ “ส่วนกลาง” หน่วยงานการจัดการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนภูมิภาค หรือผู้ นําชุมชนท้องถิ่น หรือการบูรณาการของ

หนว่ยงานเหลา่นี ้โอกาสที่จะประสบความสําเร็จจะมีน้อยหากแผนการนัน้ไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากผู้ซึ่งมี

สว่นในการผลกัดนัตอ่การนําแผนไปปฏิบตัใิช้ให้เกิดผล 
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รายละเอียดเพิม่เติมสาหรับการสนบัสนุนของกฎหมายและนโยบาย ได้กลา่วไว้ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 16 การตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง II ซึ่งเน้นไปท่ีการกํากบัดแูล เมื่อ EAFM แผนใหม่ หรือแผนที่มีการปรับปรุงแก้ไขได้รับการรับรองอย่างเป็น

ทางการแล้ว สิง่สาํคญัคือการนําไปถ่ายทอดสูผู่้มีสว่นได้สว่นเสยีทัง้หมดท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงใดๆ 

ตอ่กิจกรรมท่ีพวกเขาได้ทํามาก่อน 

2. แผนงานในการนําแผน EAFM ไปปฏิบัติใช้ให้เกิดผล  

นกัจดัการจะได้ประโยชน์จากการนําแผนงานไปดาํเนินการซึง่ได้วางในการสร้างแผนปฏิบตังิาน กระทําโดยใคร เมื่อใด และ

ท่ีใด ในการพิจารณาแผนงานดงักลา่วต้องมีการพิจารณาแผนการดําเนินการ EAFM ทัง้หมดท่ีพฒันาขึน้ใน หน่วยการ

เรียนรู้ท่ี 14 ขัน้ตอนที่ 3.3 และการกําหนด (i) ภารกิจทีจํ่าเป็นต้องดําเนินการ (ii) ใครหรือหน่วยงานใดที่จะรับผิดชอบใน

การทําให้ภารกิจเสร็จสมบรูณ์ และ (iii) วนัเวลาที่ภารกิจจะเสร็จสิน้ 

หวัข้อเร่ืองทีส่ามารถนํามาใช้ในการวางแผนงาน ประกอบด้วย i) การจัดการข้อมลู/ความรู้; (ii) การดําเนินการบริหาร

จดัการและ MCS (iii) สร้างความเข้มแข็งของกฎหมายและสถาบนั; และ (iv) การพฒันาศกัยภาพของมนษุย์ 

เพ่ือท่ีจะพฒันาแผนงานท่ีเป็นไปได้ จึงจําเป็นที่จะต้องตัง้คําถามวา่: มทีรัพยากรท่ีเพียงพอหรือไม ่(ทัง้ทรัพยากรบคุคล และ

งบประมาณ) ในการท่ีจะทําให้แตล่ะภารกิจเสร็จสมบรูณ์ 

แผนงานนีจํ้าเป็นต้องได้รับการพฒันาโดยหน่วยงานจดัการประมง เพราะคณะทํางานและทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน

จดัการประมงมีสว่นร่วมมากท่ีสดุตัง้แตก่ารเร่ิมต้นกระบวนการวางแผน หากการปฏิบตัิการใดๆ ทีต้่องรับผิดชอบโดยกลุม่

อ่ืน กลุม่เหลา่นัน้จะต้องเข้ามาร่วมในกระบวนการวางแผนดงักลา่ว แผนงานควรจะประกอบด้วยตารางของกิจกรรมความ

รับผิดชอบ และกําหนดการท่ีชดัเจน   

รูปแบบแผนงานพืน้ฐาน  

• สาํหรับการดาํเนินการจดัการทัง้หมดท่ีระบใุนแผน EAFM มกีารกําหนดวา่อะไรบ้างท่ีจําเป็นต้องทํา โดยใคร และ

เมื่อใด ตารางเมตริกซ์ท่ีมีหวัเร่ืองในแนวคอลมัน์เป็น อะไร ใคร เมื่อใด และท่ีใด เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ได้ดีสําหรับการ

เตรียมเร่ืองนี ้

• มีกิจกรรมบางอย่างทีแ่ยกออกมาเป็นเอกเทศ โดยขึน้อยู่กบัว่ากิจกรรมนัน้มีบทบาทและหน้าที่ทางการประมงที่

แตกต่างกันหรือไม่ เช่นการประมงชายฝ่ัง นอกฝ่ัง ภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ในทะเลหลวง และอื่นๆ ดงันัน้

การดําเนินการให้คําปรึกษาหารืออาจจะแตกต่างกัน ซึ่งขึน้อยู่กับกลุม่ต่างๆท่ีหลากหลาย จึงจําเป็นต้องมีการ

แยกกิจกรรมบางอยา่งออกจากกนั 

• ในกระบวนการควรระบใุห้ชดัเจนวา่ เมื่อใดท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น โดยการลงมือปฏิบตัิตามหรือการแก้ไข

ปรับเปลีย่นกฎหมาย กฎระเบียบ เง่ือนไขการออกใบอนญุาต หรือนโยบาย หากมจีะต้องมกีารแจ้งให้ทราบ 

• ในกระบวนการควรระบุด้วยว่ากิจกรรมใดซึง่อาจจะอยู่นอกขอบเขต หรืออํานาจทางกฎหมายของหน่วยงาน

ประมง หากเกิดกรณีเชน่นี ้จําเป็นต้องแจ้งหนว่ยงานอ่ืนๆของรัฐ เกี่ยวกบัปัญหาซึง่หน่วยงานนัน้ๆควรรับผิดชอบ 

หากเกิดปัญหาของการอภิบาลของหน่วยงานต่างๆ อาจจะทําให้เกิดความเสีย่งสงูทีเ่กิดความล้มเหลว ซึ่งใน

ประเด็นดงักลา่วนี ้ควรจะได้รับการจดัการด้วยความระมดัระวงัตามสมควรภายใต้การสนบัสนนุโดยหน่วยงาน

หลกั 
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• เมือ่กิจกรรมทัง้หมดได้ถูกกําหนด ควรมีการจัดลําดบัความสําคัญและตารางกําหนดเวลาโดยหน่วยงานการ

จดัการประมงท่ีเก่ียวข้อง 

3. กลยุทธ์ในการสื่อสาร   

การสือ่สารประกอบด้วย การถ่ายทอดผลของแผน EAFM สูก่ลุม่เป้าหมาย และระบุวิธีการที่จะปรับเปลีย่นการปฏิบตัิ

เพ่ือท่ีจะปรับปรุง EAFM กลยทุธ์ในการสื่อสารจะทําให้ กระบวนการในการถ่ายทอดผลของแผน EAFM ชดัเจนขึน้ด้วยวิธี

และกลยทุธ์ท่ีเป็นเหตเุป็นผล 

เร่ิมต้น B อภิปรายวิธีในการมีสว่นร่วม และการปรึกษาหารือในขัน้ต้นกับผู้มีสว่นได้สว่นเสีย เมื่อกระบวนการตามแผน 

EAFM กําลงัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ การให้ข้อมลูแกผู่้มสีว่นได้สว่นเสยีในระดบัชมุชนเป็นสิง่สาํคญัเพ่ือรักษาแนวร่วมใน

การขบัเคลือ่นและระบบการจดัการท่ีชอบด้วยกฎหมายและสามารถดาํเนินการได้ (เช่น สามารถรับการเปลีย่นแปลงได้) สิ่ง

นีจํ้าเป็นอย่างยิง่ในกรณีของการจดัการโดยชุมชน การทําให้รัฐบาลให้คํามัน่ในการดําเนินการในสว่นของกิจกรรมที่ไม่

สอดคล้องกนั จะต้องมกีารหารือโดยตรงกบัผู้ นําทางการเมอืง  

คําถามทีเ่กี่ยวข้อง: 

• ใครคอืผู้ ท่ีจําเป็นต้องรู้เก่ียวกบัการประมง และทําไมพวกเขาจะต้องรู้? พวกเขาเหลา่นัน้สนใจในทกุๆมิติของการ

ประมง หรือสนใจเพียงบางมิติเทา่นัน้ 

• รูปแบบการสือ่สารใดทีเหมาะสมสําหรับกลุ่มเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั: รายงานแบบเป็นทางการ จดหมายข่าว 

เว็บไซต์ หรือประเภทอ่ืนๆ 

• ความถ่ีสาํหรับการสือ่สารในรูปแบบตา่งๆสาํหรับกลุม่เป้าหมายแตล่ะประเภทควรเป็นอยา่งไร 

• รายงานควรจะประกอบด้วยอะไรบ้าง: ข้อมูลเกี่ยวกับความสําเร็จและความล้มเหลว; ความก้าวหน้าและ

อปุสรรค; ปัญหาและวิธีการแก้ไข; มมุมองในปัจจบุนัและอนาคต 

• สิง่ที่คาดหวงัวา่กลุม่เป้าหมายจะทําหลงัได้รับขา่วสาร 

• ผลท่ีคาดวา่จะได้รับท่ีจะอยูใ่นรายงาน: การเพิ่มขึน้ของความตระหนกัรู้; การปรับปรุงสถาบนั 

• จะได้รับผลสะท้อนกลบั (feedback) จากรายงานได้อยา่งไร 

กลยทุธ์การสือ่สารประกอบด้วย :  

• การวิเคราะห์คณุลกัษณะของกลุม่เป้าหมายที่มีความหลากหลาย และลาํดบัความสาํคญั; 

• แผนในการดาํเนินการวา่จะถา่ยทอดผลอยา่งไร และท่ีใด โดยการกําหนดสือ่และรูปแบบท่ีใช้กบักลุม่เป้าหมายแต่

ละกลุม่ แนวทางและรูปแบบในการถา่ยทอด; 

• สาระสาํคญัซึง่มีการแสดงตวัอยา่งและเร่ืองราวทีอ่ธิบายผลลพัธ์จะช่วยดึงความสนใจของกลุม่เป้าหมายเฉพาะ

กลุม่ได้; และ 

• กําหนดเวลาวา่เมื่อใดที่ขา่วสารจะถกู นําเสนอ และถ่ายทอดไปสูก่ลุม่เป้าหมาย  

หวัข้อท่ีควรมสีาํหรับกลยทุธ์ในการสือ่สาร: 

1. วตัถปุระสงค์การสือ่สาร 

2. กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นผู้มีสว่นได้ สว่นเสยี 

3. ขา่วสาร 
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4. สื่อและรูปแบบของสือ่ 

5. บคุลากร/ทรัพยากรบคุคล 

6.  กลยทุธ์ของการประชาสมัพนัธ์ 

สือ่และรูปแบบการนําเสนออาจประกอบด้วย: การประชมุ การประชมุเชิงปฏิบตักิาร หวัข้อขา่ว เว็บเพจ อีเมล์ จดหมายขา่ว 

รายงานสถานภาพ สื่อสงัคม และวสัดอุปุกรณ์ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ให้มีการพิจารณาอยา่งเหมาะสม ไมเ่พียงแตร่ะดบัการรู้

หนงัสอื แต่ควรรวมถึงสิ่งทีย่อมรับทางสงัคมและวฒันธรรม พึงระลกึว่าความสามารถในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารในแต่ะ

กลุม่หรือแตล่ะคนไมเ่ทา่กนั; ควรทําให้แนใ่จวา่ผู้ ฟังทกุคนได้รับการสนใจ (รวมทัง้คนท่ีมีอํานาจด้อยกว่า รู้หนงัสือน้อยกว่า 

คนซึง่มีสทิธิมีเสยีงน้อยกวา่) สาํหรับวิธีการที่มากกวา่นีไ้ด้กลา่วถึงในเคร่ืองมือชดุท่ี n.36 

เมื่อสว่นตา่งๆ ของกลยทุธ์ได้ถกูนํามาประมวลเข้าด้วยกนัแล้วก็จะสามารถประเมนิเวลา ทรัพยากรบคุคล และงบประมาณ

ท่ีจําเป็นในการทําให้กลยทุธ์การสือ่สารสมบรูณ์ (ตาราง 15.1) 

ตารางที่ 15.1: แม่แบบกลยุทธ์การสื่อสารพืน้ฐาน  

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสาร 

(อย่างไร & ที่ใด) 

สาระสาํคญั กาํหนดเวลา 

        

        

        

กลยทุธ์การสือ่สารเช่ือมโยงกบัแผน EAFM ภายใต้หวัข้อ 10: 

แผน EAFM สาํหรับหนว่ยการจดัการประมง FMU XXXX 

10.   การสื่อสาร 

กลยทุธ์ในการสือ่สาร
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วตัถปุระสงค์บทเรียน:  

 • ตรวจสอบสถานภาพของการนําแผนไปปฏิบติัใช้ให้เกิดผล; 

 • พิจารณาวา่การนําไปปฏิบติัใช้เป็นไปตามแนวทางในหลกัการของ EAFM หรือไม;่ 

 • ตรวจสอบการปฏิบติัจริง– มีสิง่แวดล้อมท่ีสนบัสนนุการปฏิบติัหรือไม;่ 

 • ทบทวนอปุสรรค และโอกาสท่ีจะบรรลเุป้าหมายของหน่วยการจดัการประมง  
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ภาพรวม 

หน่วยการเรียนรู้นีว้างกรอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงครัง้ที่สอง การตรวจสอบนีคํ้านึงถึงหลกัการสําคญัของ EAFM ท่ีได้

แนะนําไปแล้วก่อนหน้านี ้รวมทัง้การปฏิบติัจริงท่ีสําคญัในแง่ของสิง่แวดล้อมที่สนบัสนนุ เป็นการเน้นยํา้ความจําเป็นของการ

มี กรอบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ; การบงัคบัใช้และการปฏิบติัตามที่มีประสิทธิภาพ; เครือข่ายของหน่วยงานและกลไกการ

ประสานงาน; ขนาดท่ีเหมาะสม; สถาบนัการจดัการประมงท่ีมีความสามารถ และศกัยภาพของทรัพยากรมนษุย์; ตลอดจนมี

ทรัพยากรบคุคลและการเงินท่ีเพียงพอ ถ้าไมมี่สิง่เหลา่นีอ้ยูก็่จะต้องมีการดดัแปลงแผน EAFM หรือมีการแก้ไขจดุออ่น 

บทนํา 

เมื่อการนําไปปฏิบติัให้เกิดผลวางอยู่บนพืน้ฐานของแผนและกิจกรรมที่ตกลงกนั คณุภาพและความมีประสิทธิภาพของการ

ปฏิบติัได้รับอิทธิพลจากการอภิบาลในหลายประเด็นหรือเป็น “ความสามารถที่จะทําให้สําเร็จ” เน่ืองจากเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการ EAFM หลกัการ 7 หลกัการจงึถกูนํามาพิจารณา และบรรยายสว่นประกอบของหลกัธรรมาภิบาล ในเร่ิมต้น A ได้

เน้นการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนและระดบัอื่นๆของรัฐบาล และได้อภิปรายจุดเร่ิมต้นทางกฎหมายสําหรับหน่วยการ

จดัการประมงไว้ใน การตรวจสอบข้อเทจ็จริง I เร่ิมต้น B โดยมุง่เน้นในเร่ืองการมีสว่นร่วมและการจดัการร่วม ประเดน็การ

กํากบัดแูลก็ได้ถกูแสดงให้เหน็เม่ือมีการจดัลําดบัความสําคญัของปัญหา EAFM ใน หน่วยการเรียนรู้ชดุท่ี 11 ขัน้ตอน 2.2 ซึ่ง

หน่วยการเรียนรู้นีเ้ป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือท่ีจะดวู่ามีโครงสร้างสําคญัท่ีช่วยทําให้การนํา EAFM ไปปฏิบติัให้เกิดผล

สําเร็จ 

ตารางที่ 16.1: หลักการ EAFM ในทางปฏบัิต ิ

1. ธรรมาภบิาล ไมมี่ มีบางสว่น มี 

มีกรอบกฎหมายท่ีเพียงพอหรือไม ่    

มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และบงัคบัใช้กฎหมายหรือไม่    

มีโครงสร้างหน่วยงานการจดัการท่ีมีประสทิธิภาพและการเตรียมการจดัการอยา่ง

เพียงพอหรือไม่ 

   

2. ขอบเขตที่เหมาะสม    

การจดัการมีขอบเขตท่ีเหมาะสมกบัระบบนิเวศ มนษุย์ และการอภิบาลหรือไม ่    

3. การเพิ่มขึน้ของการมีส่วนร่วม    

มีการจดัการร่วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีเก่ียวข้องหรือไม ่    

4. หลายวัตถุประสงค์    

มีการพจิารณาวตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่งกนัสาหรับการจดัการ และมีการทําให้เกิดความ

สมดลุ 
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5. การประสานงานและความร่วมมือ    

มีเครือข่ายหน่วยงานและผู้ใช้ทรัพยากรดําเนินงานอยูห่รือไม ่มีความร่วมมือ การ

ประสานงาน และการส่ือสารกนัหรือไม ่ 

   

6. การจัดการแบบปรับตัวได้    

ระบบการจดัการสามารถเรียนรู้จากการลงมือทํา และปรับตวัจากการเรียนรู้นัน้หรือไม ่

มีการถ่ายทอดผลของการติดตามและประเมินผล (M&E) และมีการดําเนินการ

ปรับเปล่ียนแผน และปรับวิธีการจดัการหรือไม่ 

   

7. แนวทางการป้องกันไว้ก่อน    

มีการเร่ิมจดัการแม้จะขาดข้อมลูข่าวสารหรือไม ่?    

การดําเนินการจดัการมีแนวโน้มไปในเชิงอนรัุกษ์มากขึน้หรือไม่? เม่ือไมม่ัน่ใจในข้อมลู

ข่าวสารนัน้ๆ 

   

 

กจิกรรม: จบัคูคํ่าถามกบั 7 หลกัการ 

 

ก.      ตรวจสอบข้อเทจ็จริงภายใต้เจด็หลักการ (ดู ตารางที่ 16.1) 

1. การอภบิาล 

มีกรอบกฎหมายที่เพียงพอ 

ในหลกัสากล เคร่ืองมือสําหรับ EAFM สว่นใหญ่เป็นความตกลงแบบสมคัรใจ ประกอบด้วย: 

• ประกาศริโอว่าด้วยเร่ืองสิ่งแวดล้อมและการพฒันา, ริโอ เด จานิโร, ปี 1992 (Rio Declaration on Environment 

and Development, Rio De Janeiro, 1992)  

• วาระที ่21 ของการประชมุเร่ืองสิ่งแวดล้อมและการพฒันา, ริโอ เด จานิโร, ปี 1992 (Agenda 21 of the UN 

Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992)  

• จรรณยาบรรณการทําประมงอย่างรับผิดชอบ, โรม, ปี 1995 (FAO Code of Conduct for Responsible 

Fisheries, Rome, 1995)  

• บญัญัติจาการ์ต้า ว่าด้วยเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝ่ัง, จาการ์ต้า, ปี 1995 (Jakarta 

Mandate on Marine and Coastal Biodiversity, Jakarta, 1995)  

• ประกาศเรคยาวิกว่าด้วยเร่ืองการทําประมงอย่างรับผิดชอบในระบบนิเวศทางทะเล, เรคยาวิก, ปี 2001 ( 

Reykjavik Declaration on Responsible Fisheries in the Marine Ecosystems, Reykjavik, 2001)  

ผลจากหลกัสากลข้างต้นคือ องค์กรจดัการการประมงหรือนโยบายและกฎหมายประมงระดบัชาติจํานวนน้อยมาก ที่มีการ

อ้างอิงที่ชดัเจนถึง EAFM) และหลายประเทศในภมิูภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีกรอบกฎหมายท่ีไม่จํากดัอยู่ท่ี EAFM หรือการ

บริหารจดัการร่วม ในทางตรงกนัข้าม ในหลายประเทศมีนโยบายการกระจายอํานาจ และมีการออกกฎหมายเพ่ือสนบัสนนุ

นโยบายการกระจายอํานาจเหลา่นี ้รวมทัง้สนบัสนนุการพฒันา EAFM และการจดัการร่วม (Co-Management) 
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ในระยะยาว EAFM อาจจะต้องใช้เคร่ืองมือทางกฎหมายซึง่มีอยู่แล้ว และการปฏิบติัการซึง่มีปฏิสมัพนัธ์หรือมีผลกระทบต่อ

การประมงต้องถกูนํามาพิจารณาและมีการปรับตามความจําเป็น ในอนาคตอาจจะจําเป็นต้องควบคมุปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง

ภาคสว่นตา่งๆผา่นทางกฎหมายแมบ่ท ตวัอยา่งเช่น กฎหมายควบคมุการพฒันาชายฝ่ัง 

การทบทวนและการยืนยันพืน้ฐานทางกฎหมายสําหรับแผนการ ข้อตกลง และกิจกรรมที่นําเสนอ ทัง้หมด คือกิจกรรมที่

สําคัญสําหรับทีมงานที่ต้องดําเนินการ โดยเน้นไปที่ระดับภายในและระหว่าง ท้องถิ่น/เทศบาล จังหวัด ประเทศ และ

นานาชาติ ทีมงานควรระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพระราชกฤษฎีกา/ข้อบังคับ คําสั ่ง และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

สําหรับประเทศ/ภูมิภาคที่เฉพาะ (พึงสงัเกตว่า ในหลายกรณี หน่วยงานการประมง และหน่วยงานสิง่แวดล้อมไม่อาจมีชุด

กฎหมายท่ีเป็นชดุเดียวกนัได้) โปรดดสูว่นท้ายของหน่วยการเรียนรู้นี ้มีเวบ็ฐานข้อมลูทางกฎหมายของ FAO 

กระบวนการในการออกกฎหมายและแผนการจดัการประมงยงัสามารถใช้กฎหมายพืน้ฐานท่ีให้สทิธิพืน้ฐานและการรับรอง

กระบวนการตดัสนิใจ  

การเร่ิมต้นการวางแผนโดยชมุชนสามารถนําไปสูแ่ผนการจดัการโดยท้องถ่ินท่ีมีประสทิธิภาพ แตก็่เป็นสิง่สําคญัท่ีสิง่เหลา่นี ้

จะต้องได้รับการทําให้ถกูต้องทางกฎหมายหรือกําหนดอยูภ่ายในกรอบการวางแผนท่ีกว้างขึน้ ถ้าไมอ่ยา่งนัน้ก็จะมีความ

เส่ียงท่ีการดําเนินการตามแผนการของท้องถ่ินเหลา่นีจ้ะถกูทําให้เสียหายโดยปัจจยัจากภายนอกท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจของ

ชมุชนและระบบการจดัการของท้องถ่ินท่ีจะแก้ปัญหาได้ 

เนื่องจากว่า การนําแผน EAFM ไปปฏิบติัให้เกิดผลมกัจะต้องมีการปรับใช้ร่วมกบัหน่วยงานหลายๆหน่วยงาน ซึ่งแต่ละ

หน่วยงานเหลา่นัน้มีภาระความรับผิดชอบของตนเองอยู่แล้ว (ตวัอย่างเช่น หน่วยงานด้านการประมง และหน่วยงานด้าน

การท่องเที่ยว) มีกฎหมายหลายๆกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัหน่วยการจดัการประมง ไม่เฉพาะกฎหมายประมง (ภาพท่ี 16.1) 

หน่วยงานด้านสิง่แวดล้อมมกัจะเป็นหน่วยงานเดียวที่มีความรับผิดชอบหลายๆด้าน 

ภาพที่ 16.1: หน่วยงานซึ่งอาจจะมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ EAFM พงึสังเกตว่าหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและ

กฎหมายสิ่งแวดล้อมเก่ียวข้องกับทุกหน่วยงาน 

 

ในกรณีที่ต้องมีกฎข้อบงัคบัใหม่ หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎข้อบงัคบั  หรือจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบกฎหมาย 

(ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติการประมง) กระบวนการในการร่างกฎระเบียบสามารถจะได้รับการช่วยเหลือโดยการดู

ตวัอย่างที่ดีจากที่อื่น และมีการใช้ผู้ เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เมือ่ร่างแล้ว การทบทวนมกัจะเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการ

โดยรัฐสภาหรือรัฐบาล ซึง่อาจจะต้องการการปรึกษาหารือเฉพาะกบันกัการเมืองและที่ปรึกษา การได้รับการสนบัสนนุจากผู้

มีสว่นได้สว่นเสียจะช่วยผลกัดนัให้ได้รับความเหน็ชอบโดยรัฐบาล 
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การท่ีกฎหมายท่ีใช้ในปัจจบุนัมีไม่เพียงพอ จะต้องไม่เป็นเหตท่ีุท่ีใช้ในการขดัขวางการเร่ิมต้นกระบวนการ EAFM เม่ือปัญหา

และการดําเนินการจดัการได้รับการกําหนดแล้ว ความต้องการสําหรับเปล่ียนแปลงนโยบายและกฎหมายจะเห็นได้ชดัเจนขึน้ 

และกระบวนการ EAFM ควรจะเป็นแนวทางสําหรับการเปลี่ยนแปลงนัน้และทําให้ระบบการจดัการมีการตอบสนองและมี

ประสทิธิภาพมากขึน้  

คาํถามสาํหรับการตรวจสอบกรอบกฎหมาย: 

คําถามนําคือ: สามารถท่ีจะนําแนวทาง EAFM ไปปฏิบติัใช้ให้เกิดผลภายใต้กรอบกฎหมายปัจจบุนัหรือไมห่รือกลา่วอีก

นยัหนึง่ กฎหมายปัจจบุนัเป็นอปุสรรคตอ่การดําเนินการอยูห่รือไม ่

คําถามอ่ืนๆ อาจจะเป็น:  

1. ได้รวมพนัธกรณีระหวา่งประเทศไว้ด้วยหรือไม่ 

2. มีเคร่ืองมือทางกฎหมายหลายๆกฎหมายท่ีสอดคล้องกนัหรือไม่– ตวัอยา่งเช่น สิง่แวดล้อมและการประมง ใน

ระดบัชาติและระดบัจงัหวดั 

3. ต้องการมีกฎหมายเฉพาะในการนํา EAFM ไปปฏิบติัให้เกิดผลหรือไม ่

การปฏบัิตติามและการบังคับใช้ที่มีประสทิธิภาพ (ดู Uหน่วยการเรียนรู้ 14 ขัน้ตอน 3.3U) 

EAFM เป็นแนวทางท่ีจะต้องได้รับการสนบัสนนุจากการปฏิบติัตามท่ีมีประสทิธิภาพ ซึง่รวมถงึ: 

• การปฏิบติัตามและการบงัคบัใช้อยา่งมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียผา่นทางการจดัการร่วม;  

• กฎหมายท่ีสามารถบงัคบัใช้ได้และกลไกในการควบคมุ (ใบอนญุาต การจดทะเบียนเรือ);  

• การทํางานสง่เสริม (ตวัอยา่งเช่น การทํางานร่วมกบัชาวประมงเพ่ือเพิม่ความตระหนกัและการปฏิบติัตาม);  

• ระบบการเก็บรวบรวมข้อมลู (การติดตามตรวจสอบท่ีทา่เรือ การออกใบรับรองผลจบั);  

• ระบบการส่ือสาร (วิทย ุโทรศพัท์มือถือ);  

• การติดตามตรวจสอบภาคพืน้ดิน (ตวัอยา่งเช่น แผนการเฝ้าระวงัชายฝ่ัง);  

• การตรวจสอบท่ีทา่;  

• เรือลาดตระเวนในทะเล (การลาดตระเวนโดยรัฐและชมุชน);  

• ความร่วมมือระดบันานาชาติ (ตวัอยา่งเช่น องค์กรประมงระดบัภมิูภาค) 

การมีสว่นร่วมเป็นกญุแจสําคญัในทกุองค์ประกอบของ EAFM ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจะรู้สกึเป็นเจ้าของการดําเนินการจดัการ 

จงึเป็นผู้ ท่ีปฏิบติัตามได้มากกวา่ผู้ อ่ืน ในบางกรณี ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเหลา่นีส้ามารถเข้าร่วมเป็นสว่นหนึง่ของทีมบงัคบัใช้

กฎระเบียบการจดัการ ถงึแม้วา่ต้องมีการดแูลในแง่ของบทบาท และความรับผิดชอบของคนกลุม่นี ้

การสร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานเป็นสิง่ท่ีสําคญัในการจดัการ และสง่เสริมการปฏิบติัตาม ความเป็นหุ้นสว่นทํา

ให้มีอํานาจในการสัง่การในการปฏิบติั มีกลไกระหวา่งหน่วยงานท่ีจะพฒันา และประสานแผนการปฏิบติัตาม ความเป็น

หุ้นสว่นทําให้มีสภาวการณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับการติดตอ่ส่ือสารท่ีดีมีความโปร่งใส และสามารถแก้ไขปัญหาการทจุริตได้  

หน่วยงานพนัธมิตรพร้อมท่ีจะแบ่งปันความรู้และข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการประมงและผู้ใช้ทรัพยากร สิง่สําคญัคือ การ

เร่ิมต้นกระบวนการของความเป็นหุ้นสว่นโดยการประชมุกบัหวัหน้าของหน่วยงานสําคญัทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการประมง 

เพ่ือประเมินพนัธกิจของหน่วยงานเหลา่นี ้พนัธมิตรท่ีประกอบด้วยคนจํานวน 10 คน หรือน้อยกวา่จะเป็นจํานวนท่ีสามารถ

จดัการได้งา่ย 
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หน่วยงานท่ีเป็นผู้ นําควรจะเป็นหน่วยงานการประมง เป้าหมายระยะยาวของการปฏิบติัตามควรจะเป็นไป เพ่ือสง่เสริมให้มี

การปฏิบติัตามกฎระเบียบและข้อบงัคบั ท่ีควบคมุการประมงทะเลด้วยความสมคัรใจ  

ในการท่ีจะบรรลเุป้าหมายนี ้ข้อแนะนําคือ การเป็นพนัธมิตรท่ีได้จดัตัง้ขึน้ในหนว่ยการจดัการประมง (FMU) ทําให้เกิด

ภาพรวมเชิงกลยทุธ์สําหรับการปฏิบติัตามและช่วยในการระบรุวมถงึการใช้ประโยชน์สิง่ท่ีมีอยูใ่นระดบัตา่งๆ (เชน่ผู้ตรวจการ 

ข้อมลูการตรวจสอบ การเฝ้าระวงัชายฝ่ังแบบดัง้เดิม และอ่ืนๆ) ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบท่ีวางไว้อยา่งเป็นระเบียบของ

การเป็นพนัธมิตรจะถกูจดัตัง้ขึน้ทัง้ในระดบัอําเภอ รอบบริเวณท่าเรือสําคญัหรือท่ีมีการเทียบทา่ หน่วยงานสําคญัท่ีควรจะ

เข้ามาเป็นพนัธมิตรในการปฏิบติัตาม ควรจะประกอบด้วย: 

• หน่วยงานการประมงและสิง่แวดล้อมระดบั ประเทศ/จงัหวดั/อําเภอ; 

• ผู้ นําชมุชน; 

• องค์กรพฒันาเอกชน; 

• กองทพัเรือ; 

• ยามชายฝ่ัง; 

• ภาคเอกชน (ชาวประมง ผู้ ค้าสตัว์นํา้และผู้แปรรูปสตัว์นํา้); 

• ตํารวจนํา้; และ 

• การขนสง่ทางทะเล 

หุ้นสว่นแตล่ะหน่วบงานจะนําทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบติัการ (เรือ เจ้าหน้าท่ี ประสบการณ์ด้านความปลอดภยัทางทะเล 

สารสนเทศ) ซึง่สามารถผนวกทําให้เกิดมีเครือข่ายการปฏิบติัตามท่ีเข้มแข็ง การร่วมกนัใช้ประโยชน์ของสิง่เหลา่นี ้ควรจะระบุ

ไว้ในข้อตกลงความร่วมมือ และพนัธมิตรนีอ้าจจะต้องได้รับการสนบัสนนุจากพนัธมิตรลําดบัรอง - สถาบนัอ่ืนๆ ของรัฐบาล ( 

ประเทศ / จงัหวดั /อําเภอ ) หรือ ผู้สนบัสนนุเงินบริจาค 

คาํถามสาํหรับการตรวจสอบการเตรียมการสาํหรับการปฏิบัตติาม: 

1. อะไรคือการบงัคบัใช้และการปฏิบติัตามด้านการประมง และสิง่แวดล้อมท่ีมีอยูแ่ล้ว – สามารถทําให้เข้มแขง็

ขึน้ได้หรือไม ่

2. ระบบการปฏิบติัตามของการประมงและสิง่แวดล้อมสอดคล้องกนัหรือไม่ 

3. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีการขบัเคล่ือนการปฏิบติัตามของตนเอง ผา่นทางการวางแผนการปฏิบติัให้เกิดผล และ

การติดตามตรวจสอบอยา่งมีสว่นร่วมหรือไม่ 

หน่วยงานด้านการจัดการและการเตรียมการที่มีประสทิธิภาพ 

เม่ือจะมีการนําแนวทาง EAFM ไปปฏิบติัให้เกิดผลจะต้องพิจารณาถงึศกัยภาพของโครงสร้างหน่วยงานประมง และ

โครงสร้างพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์การประมง ในประเทศกําลงัพฒันาหลายๆประเทศ อาจไมมี่หน่วยงานท่ีชดัเจนท่ีทําหน้าท่ี

จดัการประมง ไมว่า่จะเป็นในระดบักอง/สว่น/กลุม่ หน่วยการจดัการประมงสว่นใหญ่มีในประเทศพฒันาแล้วซึ่งเป็นการ

จดัการสตัว์นํา้ในเขตอบอุน่ การวิเคราะห์โครงสร้างแบบเร็ว (ดู เคร่ืองมือชดุท่ี 22) สามารถนํามาใช้วเิคราะห์โครงสร้าง และ

หน้าท่ีของหน่วยงานการจดัการท่ีมีอยูใ่นหลายๆกรณี อาจจําเป็นต้องมีการพฒันาศกัยภาพของมนษุย์และโครงสร้างพืน้ฐาน

ท่ีจําเป็นสําหรับการจดัการประมง 
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แนวทางของ FAO ในการนําแนวทางการจดัการ EAFM ไปปฏิบติัให้เกิดผลนัน้ อยู่บนพืน้ฐานของโครงสร้างการจดัการและ

กระบวนการต่างๆที่มีอยู่แล้ว ซึง่สิ่งเหลา่นีว้างอยู่บนรากฐานของบริบทของท้องถ่ินและสามารถนําไปปรับใช้ได้ ลกัษณะของ

โครงสร้าง และกระบวนการท่ีมีอยูเ่หลา่นีส้ง่ผลตอ่ผลประโยชน์คา่ใช้จ่ายและระยะเวลาของการดําเนินงาน EAFM 

หนึง่ในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สําคญัสําหรับการจดัการตามแนวทาง EAFM คือ มีการกําหนดบทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบท่ีชดัเจนของผู้ ท่ีเก่ียวข้องตา่งๆในกระบวนการบรูณาการท่ีนํามาใช้ ซึง่จะต้องมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง 

และความปรารถนาที่จะนําคนอื่น ๆ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงนี ้แม้ว่าในบริบททางการเมืองส่วนใหญ่ การทําเช่นนีจ้ะหมายถึง

การแบกรับความเส่ียง ซึง่จะต้องมีการชัง่นํา้หนกัเปรียบเทียบระหวา่งความเส่ียงกบัผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

การยอมรับแนวทางการจดัการเชิงนิเวศ EAFM โดยมีเจตจํานงทางการเมืองต้องอยูบ่นพืน้ฐานสามอยา่ง  คือ ความเป็นอยูท่ี่ดี

ของมนษุย์  ความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศ และหลกัธรรมาภิบาล ในความเป็นจริง มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ

เจ้าหน้าท่ีในระดบันโยบายของรัฐ สง่ผลทําให้การดําเนินงานเชิงกลยทุธ์ในระยะยาวของแนวทางเชิงระบบนิเวศมีข้อจํากดั ใน

การบริหารจดัการ  EAFM เน้นความจําเป็นของการมีข้อผกูพนัในระยะยาว ซึ่งครอบคลมุการวางแผนการดําเนินการและ

งบประมาณในระยะสัน้  )แบบ- 3 ปี( 

ทรัพยากรมนษุย์เป็นปัจจยัท่ีสําคญั และปัญหาของทรัพยากรมนษุย์ ได้แก่ การขาดศกัยภาพ และเกิดภาวะสมองไหลใน

หนว่ยงาน จงึมีความจําเป็นและเป็นความท้าทายสําหรับกรมประมงท่ีจะเร่ิมต้นเจรจาพดูคยุ และจดัการกบัปัญหาของผู้ มี

สว่นได้สว่นเสีย )เช่น ผา่นการเจรจาพดูคยุแบบมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (ซึง่วิธีนีเ้ป็นวิธีการทํางานท่ีไมคุ่้นเคย การ

ฝึกอบรมและการสร้างศกัยภาพจงึเป็นสิง่จําเป็นในการสนบัสนนุการเปล่ียนแปลงในการปฏิบติัเหลา่นี ้  (หน่วยการเรียนรู้ชดุท่ี 

8 และ 9 และเคร่ืองมือชดุท่ี 1-8)   

คาํถามเก่ียวกับโครงสร้างและการจัดการที่มีประสทิธิภาพ:  

1. ใคร หรือหน่วยงานใดท่ีรับผิดชอบในการจดัการประมง ซึง่อาจเป็นบคุคลท่ีได้รับคําสัง่ในการจดัการ หรือ

คณะทํางานในการจดัการประมง 

2. ในโครงสร้างของหน่วยงานประมงหลกัมี หน่วยงานในการจดัการประมงท่ีมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการ

จดัการประมงหรือไม ่

2.   ขอบเขตที่เหมาะสม 

ขอบเขตที่เหมาะสมของระบบนิเวศ มนุษย์ และการอภบิาล 

ในขัน้ตอนท่ี 1 ของ EAFM ขนาดและขอบเขตเชิงพืน้ท่ีของหน่วยการจดัการประมง FMU ได้รับการเหน็พ้อง แตก่ารนํา EAFM 

ไปปฏิบติัให้เกิดผลนัน้ต้องเป็นการดําเนินการภายใต้บริบทของขนาดพืน้ท่ีและเวลาท่ีหลากหลาย ซึง่สะท้อนลกัษณะองค์กร

ตามลําดบัชัน้ของระบบนิเวศ (ตวัอยา่งเช่น จากระบบนิเวศทางทะเลขนาดใหญ่ Large Marine Ecosystems (LMEs) เช่น 

ทะเลจีนใต้ในเอเชียตะวนัออก จนถงึปากแมน้่าขนาดเลก็ เช่น อา่วซานมิเกล ในประเทศฟิลปิปินส์) ในตอนต้นของหลกัสตูรนี ้

ปัญหาการกําหนดขนาดได้ถกูกลา่วไว้ใน Uหน่วยการเรียนรู้ชดุท่ี 4 หลกัการและประโยชน์ของ EAFMU การปรับขนาดให้ใหญ่

หรือเลก็ลงเป็นประเดน็ท่ีจะต้องคํานงึถงึ 

เน่ืองจากระบบนิเวศถกูเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย สว่นหนึง่ของระบบนิเวศหนึง่ หรือระบบนิเวศอ่ืนอาจจะแผก่ว้างออกไปนอก

ขอบเขตการจดัการประมง และ EAFM มกัจะมี ”การปรับขนาดให้ใหญ่ขึน้” หรืออยา่งน้อยก็ต้องมีการพิจารณาสิ่งภายนอก

เหลา่นี ้ถ้าหน่วยการจดัการประมงไมไ่ด้รวมเอาผลกระทบขององค์ประกอบอ่ืนของการประมง ตวัอย่างเช่น การประมงขนาด
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ใหญ่เชิงพาณิชย์ ดงันัน้การจดัการกิจกรรมการประมงขนาดเลก็อาจล้มเหลวได้โดยง่าย บอ่ยครัง้ท่ีในทางปฏิบติัจริงท่ีจะ

เร่ิมต้นด้วยโครงการนําร่อง ท่ีมีขนาดคอ่นข้างเลก็ (เช่น ชมุชนชายฝ่ังขนาดเลก็) และขัน้ตอ่ไปก็อาจจะเป็นการปรับให้มีขนาด

ใหญ่ขึน้เพ่ือท่ีจะนําเอาสิง่ตา่งเข้ามารวมกนั เช่น การรวมหลายชมุชนท่ีครอบคลมุอยูท่ัว่อา่วเข้ามารวม ในโครงการ FISH 

ประเทศฟิลปิปินส์ 

หนึง่ในสิง่ท้าทายของ EAFM คือการท่ีจะทําให้มีความมัน่ใจวา่การดําเนินการของสถาบนัชายฝ่ังและการประมงในแตล่ะ

ระดบัของรัฐบาลมีความสอดคล้องกลมกลืนซึง่กนัและกนั และสอดคล้องกบัเป้าหมายและนโยบาย ท่ีตกลงกนัไว้  บอ่ยครัง้

มกัจะมีช่องวา่งการวางแผนและเป้าหมายนโยบายระดบัชาติ และระหวา่งเป้าหมายของการปฏิบติัและการปฏิบติังานของ

รัฐบาลท้องถ่ิน ทําให้เกิดความต้องการท่ีต้องมีแนวทางท่ีสอดคล้องระหวา่งระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน และให้ความสําคญั

กบัการมีขอบขา่ยงานซึง่ยินยอมให้มีความกลมกลืนของนโยบายและวตัถปุระสงค์การจดัการ การตดัสนิใจในการจดัการซึง่

สอดคล้องกบัขนาดเชิงพืน้ท่ีของระบบนิเวศ จนไปถงึแผนงานสําหรับการติดตามตรวจสอบทกุคณุลกัษณะของระบบนิเวศท่ี

ต้องการ และรวมไปถงึหน่วยงานการจดัการท่ีเก่ียวข้อง วตัถปุระสงค์เชิงระบบนิเวศก็จะสามารถบรรลไุด้ 

(หน่วยการเรียนรู้ชดุท่ี 4 หลกัการและประโยชน์ของ EAFM ตอน 2) 

ในการจดัการระบบนิเวศท่ีข้ามขอบเขตจะต้องใช้เวลา และอาจจะไมสํ่าเร็จในระยะเร่ิมต้นของ EAFM ซึง่ผลจะปรากฏชดัใน

ขัน้ตอนของการติดตามประเมินผล (ขัน้ตอน 3 และ 4) ซึง่สิง่นีจ้ะได้รับการแก้ไขเม่ือมีการปรับปรุงแผนให้เหมาะสมใน

ระหวา่งการดําเนินการรอบถดัไป (ขัน้ตอน 5) 

คาํถามสาํหรับการตรวจสอบว่ามีการกาํหนดขอบเขตอย่างเหมาะสมในแผน EAFM หรือไม่: 

พิจารณาจากเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ซึง่ได้ตัง้ไว้สาหรับหน่วยการจดัการประมง; 

1. ขอบเขตของหน่วยการจดัการประมงสมัพนัธ์กบัขอบเขตระบบนิเวศซึง่กว้างกวา่อยา่งไร 

2. ถ้าหน่วยการจดัการประมงครอบคลมุเพียงสว่นหนึง่ของระบบนิเวศ มีการเตรียมการเพ่ือท่ีจะวางแนวทางการ

จดัการท่ีข้ามขอบเขตหรือไม ่

3. การเพิ่มการมีส่วนร่วม 

การจัดการร่วม Co-management 

การจดัการร่วมคือ “การเตรียมการความเป็นพนัธมิตรในท่ีซึง่ ชมุชนของผู้ใช้ทรัพยากรท้องถ่ิน รัฐบาล ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนๆ 

และหน่วยงานภายนอก ร่วมกนัรับผิดชอบและมีอํานาจการบริหารจดัการสําหรับการจดัการประมงด้วยระดบัอํานาจท่ี

แตกตา่งกนั”  

** ดคูวามหมายท่ีแปลไว้แล้วในเร่ิมต้น B (stat up B) ** 

ในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงควรถามคาํถามต่อไปนี:้  

1. การจดัการร่วมมีขอบเขตท่ีเหมาะสมกบัหนว่ยการจดัการประมง FMU หรือไม ่ 

2. มีการให้อํานาจกบัชมุชนหรือไม่  

3. มีโครงสร้างการจดัการร่วมท่ีมีประสทิธิภาพหรือไม ่ 

4. มีการมีสว่นร่วมอยา่งเทา่เทียมหรือไม ่ 

5. มีกลไกการจดัการความขดัแย้งท่ีมีประสทิธิภาพหรือไม ่
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สิง่สําคญัเม่ือทํางานร่วมกบัชมุชนประมงและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียคือการทําให้พวกเขาเพิ่มความตระหนกัรู้ ความรู้ ทกัษะ และ

ความเข้มแข็งของสถาบนั เพ่ือท่ีผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีพลงัในการแสดงออกและตดัสนิใจ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียต้องอยูใ่น

สถานภาพท่ีสามารถมีสทิธิในการร่วมตดัสนิใจ ยอมรับผลท่ีเกิดขึน้ และรับผิดชอบในสิง่ท่ีกระทํา การเพิ่มขีดความสามารถ

ยงัรวมถงึการสง่เสริมและการคงไว้ซึง่แรงจงูใจ 

การพฒันาชมุชนคือกระบวนการภายในของการเติบโตและการพฒันาซึง่สามารถสง่เสริม โดย : (i) การเผยแพร่ข่าวสาร (ii) 

การฝึกอบรม (iii) การดําเนินการประชมุ และการให้คําปรึกษาโดยหน่วยงานภายนอก และ (iv) การสร้างเครือข่าย    ใน

ระหวา่งขัน้ตอนเร่ิมต้น EAFM ควรมีบางสว่นหรือทัง้ 4 วธีิการเหลา่นีใ้นการสง่เสริมการมีสว่นร่วมและการพฒันาชมุชน 

การขับเคล่ือนชุมชน 

EAFM ต้องการการมีสว่นร่วมท่ีมีแรงจงูใจอยา่งตอ่เน่ือง แล้วชมุชนท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยการจดัการประมงได้รับแรงจงูใจ

หรือไม ่ประเภทกิจกรรมตอ่ไปนีส้ามารถเร่ิมต้นในการขบัเคล่ือนและทําให้กลุม่ท่ีมีอยูแ่ล้วมีความเข้มแขง็ในการเข้ามามีสว่น

ร่วมกบักระบวนการ EAFM: 

• การศกึษาด้านสิ่งแวดล้อม;  

• การส่ือสารทางสงัคม;  

• การสร้างพนัธมิตรและเครือขา่ย;  

• ความยัง่ยืนขององค์กร; และ  

• การพฒันาศกัยภาพของมนษุย์  

ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Uเคร่ืองมือชดุท่ี 9 10 และ 19 

4. วัตถุประสงค์หลากหลาย 

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างและการแลกเปล่ียน(Trade-offs) 

เน่ืองจาก EAFM ครอบคลมุมิติทางด้านระบบนิเวศ มนษุย์ และการอภิบาล ของการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ความขดัแย้งเร่ือง

วตัถปุระสงค์ของการจดัการจงึมกัจะเกิดขึน้ได้ 

ตวัอยา่งเช่น:  

• วตัถปุระสงค์ทางนิเวศวิทยา: ลดการลงแรงประมงและจํานวนเรือประมง;  

• วตัถปุระสงค์ทางเศรษฐกิจ: สง่เสริมให้ชาวประมงและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องมีความเติบโตทางเศรษฐกิจ;  

• วตัถปุระสงค์ทางด้านมนษุย์: เพิ่มการจ้างงาน;  

• วตัถปุระสงค์ทางด้านการอภิบาล:เพิ่มเงินช่วยเหลือและสร้างความสมดลุระหว่างความอดุมสมบรูณ์ของระบบ

นิเวศ และการอยูดี่ของมนษุย์  

สองวตัถปุระสงค์แรกควรจะสอดคล้องกนั – การลดการลงแรงประมงควรจะให้ผลในการเพิม่ปริมาณผลจบั โดยเฉพาะผลจบั

ของชนิดสตัว์นํา้ที่มีมลูคา่สงู แตบ่างทีอาจจะไมส่ง่ผลตอ่การเพิ่มการจ้างงาน ในกรณีนี ้อาจจะจําเป็นต้องใช้การแทรกแซง

โดยวธีิอ่ืน เช่น การมีอาชีพทางเลือกสําหรับชาวประมงท่ีต้องออกจากภาคประมง จากการดําเนินการจดัการในการลดการลง

แรงประมงและจํานวนเรือประมงนัน้ จะมีทัง้ “ผู้ได้ประโยชน์” และ “ผู้ ท่ีเสียประโยชน์” เม่ือ “ผู้ เสียประโยชน์” สญูเสียสทิธิใน

การทําประมง ดงันัน้ การชดเชยหรือการสง่เสริมโอกาสของการจ้างงาน และการฝึกอบรมจงึมีความสําคญัมากย่ิงขึน้ 
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ตามท่ีได้เน้นตลอดหลกัสตูร EAFM นี ้คือไมมี่การดําเนินการใดๆท่ีเป็นเอกเทศ และเป็นสิง่สําคญัท่ีจะพฒันาชดุดําเนินการ

จดัการซึง่ทําให้ประสบความสําเร็จในการสร้างความสมดลุของวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการทัง้หมด ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี

อยา่งจํากดั เช่น ทรัพยากรประมง จงึอาจจะไมเ่สมอไปท่ีจะมีทกุอยา่งในเวลาเดียวกนั: (i) ประชากรสตัว์นํา้ท่ีอดุมสมบรูณ์ 

(ii) สิง่แวดล้อมท่ีดี (iii) เศรษฐกิจท่ีสดใส และ (iv) มีการจ้างงานเตม็ท่ี แม้จะมีนโยบายท่ีครอบคลมุแล้วก็ตาม 

คาํถามสาํหรับการตรวจสอบว่าได้มีการกาํหนดวัตถุประสงค์ที่หลากหลายหรือไม่: 

1. แผน EAFM ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ซึง่จดัการกบัทกุปัญหาท่ีสําคญัในหนว่ยการจดัการประมง FMU หรือไม ่ 

2. มีการพิจารณาและตกลงกนัในการสร้างความสมดลุของวตัถปุระสงค์ท่ีตา่งกนัหรือไม่ 

5. การประสานงานและความร่วมมือ 

เครือข่ายหน่วยงานและทรัพยากร 

ตลอดหลกัสตูรนีมี้การเน้นวา่ใน EAFM จําเป็นต้องมีหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและการประมงเพ่ือท่ีจะทําให้มัน่ใจวา่มีการ

ประสานงาน การปรึกษาหารือ และการร่วมมือกนัทํางาน รวมทัง้การร่วมกนัตดัสินใจกบัภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง ความเข้าใจใน

สิง่เหลา่นีจ้ะช่วยทําให้เหน็ข้อขดัแย้งท่ีอาจจะมีเดน่ชดัขึน้ และสามารถหาแนวทางในการอภิบาลท่ีดีขึน้ หน่วยงานตา่งๆ

ดําเนินการในหลายระดบัชัน้ของอํานาจทางกฎหมาย และทํางานกบัชมุชนท่ีมีระดบัทางสงัคมแตกตา่งกนั หน่วยงานเหลา่นี ้

มกัจะเก่ียวข้องซึง่กนัและกนั และจดัตัง้เป็นเครือข่ายของความสมัพนัธ์ ซึง่ปรับปรุงการอภิบาลผา่ทางการยกระดบัการ

ประสานงาน ความร่วมมือ และการติดตอ่ส่ือสาร ความเข้าใจต่อปฏิสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างเหลา่นีมี้ความสําคญัมากเม่ือมีการ

พจิารณาการปรับเชิงโครงสร้างเพ่ือการจดัการตามแนว EAFM เพราะการเปล่ียนแปลงท่ีจะประสบความสําเร็จได้ต้องมีความ

เข้าใจระบบโครงสร้างท่ีทํางานจริงๆ และเข้าใจวา่ปัจจยัใดบ้างท่ีต้องคํานงึถงึ 

ในระดบัโลกแล้ว มีหลายๆ ตวัอยา่งของการจดัการประมงท่ีเหมาะสมกบัระบบรัฐบาล ในหลายๆประเทศและหลายๆภมิูภาค

การจดัการประมงคือความรับผิดชอบระดบัชาติ และถกูวางไว้ภายใต้กระทรวงการประมง หรือเป็นองค์ประกอบของ

กระทรวงการเกษตร ในประเทศอ่ืนๆ การจดัการประมงคือความรับผิดชอบระดบัจงัหวดัหรือระดบัรัฐ และในบางประเทศ เช่น 

ฟิลปิปินส์ ความรับผิดชอบการอนรัุกษ์ประมงและแหลง่อาศยัถกูพฒันาขึน้ในระดบัท้องถ่ิน และระดบัเทศบาล ไมว่า่จะมีการ

จดัการประมงหรือไม–่ หรืออยา่งน้อยการกําหนดหน้าท่ีการจดัการบางอยา่ง – สว่นหนึง่หรือสว่นใหญ่ท่ีถ่ายทอดไปสู่

อตุสาหกรรมหรือหน่วยงานชมุชน รัฐบาลจะมีบทบาทในสว่นของการประสานงานหรือระดบันโยบาย โดยเฉพาะภายในแนว

ทางการจดัการเชิงนิเวศ EAFM ซึง่มีบทบาทสําคญัท่ีทําให้เกิดการเช่ือมโยงระหวา่งกรม กอง และ/หรือ ระหวา่งรัฐบาล – จาก

การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ และการขนสง่ทางเรือจนไปถงึการทอ่งเท่ียวและการเกษตร 

การติดตอ่เช่ือมโยงระดบัสงูระหวา่งหน่วยงานสามารถสร้างรูปแบบการเปล่ียนแปลงแบบพลวตัรได้–การเปล่ียนแปลงสว่น

หนึง่ของระบบอาจจะสร้างผลกระทบกบัสว่นอ่ืนๆของระบบและอาจจะทําให้เกิดสมดลุใหมข่ึน้ได้ เช่นเดียวกบั การ

เปล่ียนแปลงเลก็น้อยในสว่นหนึ่งของระบบอาจจะนําไปสูผ่ลกระทบสะสมท่ีมีต่อระบบทัง้หมดได้ ตวัอยา่งเช่น โดยการเปิด

โอกาสให้เพิ่มจํานวนผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในการเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ อาจจะต้องมีการเปล่ียนแปลงระบบ

ของหน่วยงานการจดัการ เพ่ือท่ีจะให้การเพิ่มขึน้ของการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียนัน้ ถกูมองว่าเป็นไปโดยถกูต้อง

ตามกฎหมาย 

โดยหลกัการแล้ว โครงสร้างเครือขา่ยของการจดัการประมงท่ีตัง้ขึน้สมควรจะรวมเอาทะเลขนาดใหญ่ในภมิูภาค หรือระบบ

นิเวศทางทะเลขนาดใหญ่ (เช่น ระบบนิเวศวิทยาทางทะเลขนาดใหญ่อา่วเบงกอล the Bay of Bengal Large Marine 
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Ecosystem) เข้าไว้ด้วย มีการบรูณาการแผนการจดัการอาจจะพฒันาโดยสภาท่ีปรึกษาในระดบัภมิูภาค และใช้เป็นพืน้ฐาน

การตดัสนิใจของสว่นกลาง ภมิูภาคท่ีมีขนาดใหญ่อาจจะแบง่ยอ่ยเป็น ทะเลหลวง และเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศ 

หากเป็นไปได้ อาจจะดําเนินการจดัการในระดบัท้องถ่ินมากขึน้ เช่น การจดัการในระดบัอําเภอ รูปแบบระบบนิเวศทางทะเล

ขนาดใหญ่ LMEs ท่ีมีอยูแ่ล้วสามารถวางขอบเขตทางธรรมชาติสําหรับการสร้างระบบเครือข่ายดงักลา่ว และโครงการ LMEs 

สามารถทําให้เกิดความคุ้นเคยมากขึน้โดยผา่นทางการประชมุเก่ียวกบัแนวความคิดนีแ้ละก่อให้เกิดการเช่ือมโยงท่ีจําเป็น

ระหวา่งภมิูภาคทัง้หมด และรวมทัง้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในท้องถ่ิน 

ความร่วมมือ การประสานงาน และการส่ือสาร  

เป็นสิง่จําเป็นท่ีจะต้องเพิ่มการประสานงาน ความร่วมมือและการส่ือสารภายใน และระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้ใช้

ทรัพยากร ทัง้ในกระบวนการวางแผน (ขัน้ตอน 1-3) และในการนําไปปฏิบติัใช้ให้เกิดผล (ขัน้ตอน 4) ซึง่ต้องมีการกําหนด

บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน ปรับปรุงการประสานงาน และการบรูณาการระหวา่งรัฐบาลและผู้ใช้ทรัพยากร

อ่ืนๆ และความรับผิดชอบท่ีมากขึน้ของกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมด แม้วา่จะมีคา่ใช้จา่ยเกิดขึน้จากการดําเนินการเหลา่นี ้

แตจ่ะก่อให้เกิดผลประโยชน์ตามมาโดยปริยาย 

คาํถามสาํหรับการตรวจสอบว่ามีการประสานงานของหน่วยงานต่างๆหรือไม่:  

1. มีการแก้ไขความขดัแย้งของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และหน่วยงานตา่งๆมีการทํางานร่วมกนัอย่างบรูณาการ

หรือไม ่

 

6. การจัดการแบบปรับตัวได้  

การเรียนรู้และการปรับตัว 

ตามท่ีได้ยํา้ไว้ก่อนหน้านี ้สิง่สําคญัคือการนําเอาแนวทางการจดัการแบบปรับเปล่ียนได้มาใช้ หนึง่ในสิง่สําคญัคือการมีระบบ

การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลท่ีดี การพฒันาตวัชีว้ดัและเกณฑ์มาตรฐานท่ีมีประสทิธิภาพซึง่เช่ือมโยงกบั

วตัถปุระสงค์การจดัการ ได้ดําเนินการใน Uหน่วยการเรียนรู้ชดุท่ี 13 ขัน้ตอน 3.1 และ 3.2 U เม่ือวตัถปุระสงค์และเกณฑ์

มาตราฐานถกูรวมเอาไว้ในระบบการติดตามจะทําให้สามารถประเมินผลการดําเนินการได้และสามารถนํามาใช้ในการ

ปรับตวั  (ตามท่ีได้อภิปรายในหน่วยการเรียนรู้ลําดบัถดัไป Uหน่วยการเรียนรู้ชดุท่ี 17 ขัน้ตอน 5.1 U) ไมมี่ระบบการจดัการใดท่ี

ใช้ได้ตลอดเวลา พฤติกรรมมนษุย์บง่ชีว้า่ไมว่า่มีการกําหนดกฎหรือระเบียบใด ชาวประมง และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนจะ

หาทางในการเล่ียงจนได้ นอกจากนีย้งั อาจจะมีผลกระทบท่ีไมค่าดไว้ในขัน้ตอนการวางแผน ตราบใดท่ีสิง่เหลา่นีได้รับการ

ยอมรับและทําตาม ก็สามารถดําเนินการไปได้ในระยะยาว 

7. แนวทางการป้องกันไว้ก่อน 

การเร่ิมต้นจัดการแม้จะขาดข้อมูลและข่าวสาร  

แนวทางการป้องกนัไว้ก่อนมีเง่ือนไขวา่การขาดข้อมลูข่าวสารไมใ่ช่ข้ออ้างในการท่ีจะประวิงเวลาในการปฏิบติัการจดัการ 

บอ่ยครัง้มากท่ีเม่ือมีการคิดท่ีจะเร่ิมการดําเนินการ แตไ่มรู้่เป้าหมายจริงๆของการจดัการ ตวัอยา่งเช่น การดําเนินการจดัการ

อาจจะเป็นการต้องลดจํานวนเรือโดยท่ียงัไมรู้่จํานวนเรือท่ีเหมาะสม แตที่่รู้คือ มีเรือท่ีมากเกินไปออกจบัปลาท่ีมีจํานวนน้อย 

การลดจํานวนเรือต้องใช้เวลาหลายปี ดงันัน้ระหวา่งท่ีมีการลดจํานวนเรือนัน้สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูได้มากขึน้ และเราจะ

รู้จํานวนเรือท่ีเหมาะสมได้ 
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การดาํเนินการจัดการไม่ต้องการความเส่ียง 

แนวทางการจดัการแบบป้องกนัไว้ก่อนมีเง่ือนไขด้วยวา่การจดัการต้องมีความอนรัุกษ์นิยมย่ิงขึน้ (เช่น ไมต้่องการความเส่ียง

ท่ีมากขึน้) ในท่ีท่ีมีความไมแ่น่นอนมากขึน้ ตวัอยา่งเช่น ถ้ายงัไมท่ราบจริงๆถงึผลกระทบของเคร่ืองมือประมงชนิดหนึง่ตอ่

แหลง่อาศยัท่ีสําคญั แนวทางแบบอนรัุกษ์นิยมอาจจะช่วยจํากดัผลกระทบของเคร่ืองมือซึง่อาจจะเป็นไปได้ท่ีขยายผลกระทบ

จนเกิดเหตกุารณ์ท่ีเคร่ืองมือประเภทนัน้ทําลายแหลง่อาศยัไปจริงๆ ดงันัน้จงึจําเป็นต้องมีการพิสจูน์วา่เคร่ืองมือนัน้ไมทํ่าลาย

แหลง่อาศยัก่อนท่ีจะเพิกถอนการห้ามใช้เคร่ืองมือดงักลา่ว 

B. สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน 

ในระยะของการนําไปปฏิบติัใช้ให้เกิดผลของแผน EAFM จะต้องมีสิง่แวดล้อมท่ีเอือ้อํานวยซึง่สง่เสริมให้เกิดความสําเร็จ 

คําถามที่สําคญัคือ: 

1. มีทรัพยากรเพียงพอหรือไม ่(บคุลากร อปุกรณ์ และการฝึกอบรม) สําหรับการจดัการตามแนว EAFM? 

2. มีงบประมาณเพียงพอหรือไม ่

3. มีข้อมลูและข่าวสารท่ีเพียงพอต่อการสนบัสนนุการจดัการแบบปรับตวัได้หรือไม่ 

4. มีกลยทุธ์การส่ือสารท่ีมีประสทิธิภาพหรือไม่ 

5. มีระบบการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล (M&E) ท่ีมีประสทิธิภาพหรือไม ่

องค์ประกอบทัง้หมดท่ีสําคญัเหลา่นีไ้ด้ถกูแนะนําและอภิปรายไปก่อนหน้านี ้ในขัน้ตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริง สิง่เหลา่นี ้

ต้องได้รับการทดสอบเพ่ือดวูา่แผนนัน้ปฏิบติัได้จริงหรือไม่ 

1. มีทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรอย่างอ่ืนเพียงพอ 

ทรัพยากรมนษุย์เป็นปัจจยัท่ีสําคญัตอ่การประสบความสําเร็จในการปฏิบติัการจดัการตามแนว EAFM ปัญหาของทรัพยกร

มนษุย์รวมถงึด้อยความสามารถและปัญหาสมองไหล การพฒันาศกัยภาพโดยการสร้างทกัษะ และการสร้างความเข้มแขง็

ขององค์กรของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ชาวประมง กลุม่ผู้ใช้ทรัพยากร เจ้าหน้าท่ี และคณะทํางานภาครัฐ และคน

อ่ืนๆ ซึง่มีบทบาทอยา่งแข็งขนัในการจดัการร่วม การสร้างศกัยภาพมกับง่บอกวา่กิจกรรมถกูวางแผน และดําเนินการอยา่ง

ระมดัระวงัตามแผนท่ีได้วางไว้อยา่งชดัเจน ในความเป็นจริงการสร้างศกัยภาพมกัจะประกอบด้วยการทดลองและการเรียนรู้ 

ด้วยเหตนีุ ้คําวา่การพฒันาขีดความสามารถส่ือให้เหน็ถงึความก้าวหน้าและการพฒันา 

การพฒันาขีดความสามารถของมนษุย์สามารถนิยามได้วา่คือ: 

“กระบวนการโดยท่ีปัจเจกบคุคล กลุม่ องค์กร สถาบนั และสงัคม เพิม่ความสามารถของตน ท่ีจะ: (1) ปฏิบติัหน้าท่ีสําคญั 

แก้ไขปัญหา กําหนดวตัถปุระสงค์ และทําให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ เม่ือเวลาผา่นไป; และ (2) เข้าใจและจดัการกบั

ความต้องการเพ่ือการพฒันาในบริบทท่ีกว้างและยัง่ยืน” 

คําจํากดัความนีเ้น้นความสําคญัสองจดุ: (i) การพฒันาขีดความสามารถสว่นใหญ่เป็นกระบวนการภายในของความก้าวหน้า

และการพฒันา; และ (ii) การพยายามในการพฒันาขีดความสามารถควรจะมุง่เน้นผลลพัธ์ ใน EAFM นัน้การพยายามควร

มุง่ไปท่ีผลซึง่เช่ือมโยงกบัแผน EAFM 

วตัถปุระสงค์ของการพฒันาขีดความสามารถ คือไมใ่ชก่ารให้สิง่ของหรือบริการ แตเ่ป็นการสง่เสริมการพฒันาเฉพาะบคุคล

หรือองค์กร การพฒันาขีดความสามารถ มกัจะต้องการเพิ่มระดบัศกัยภาพขององค์กร ซึง่สะท้อนออกมาในรูปของ
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ประสทิธิภาพ (ใช้ต้นทนุต่ําสดุ) ประสทิธิผล (บรรลเุป้าหมายขององค์กร) และอยา่งยัง่ยืน (ความเก่ียวข้องและการได้รับ

ทรัพยากรสําหรับการดําเนินการ) 

แน่นอนวา่ องค์ประกอบของการพฒันาขีดความสามารถจะแตกต่างกนัสําหรับกลุม่เป้าหมายที่ต่างกนั แต่ในระหว่างขัน้ตอน

การวางแผน ต้องใช้ “ทกัษะทางวิทยาศาสตร์” (ทัง้ความรู้เชิงวิชาการและภมิูปัญญาท้องถิ่น) สําหรับการประเมินทรัพยากร 

การทําการประมง นิเวศวิทยา และอื่นๆ และ “ทกัษะทางมนษุย์” ก็เป็นสิ่งจําเป็นในการเอือ้อํานวยการมีส่วนร่วมของผู้ มีสว่น

ได้ส่วนเสีย รวมทัง้การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทักษะการต่อรองและการสร้างการมีส่วนร่วม การพัฒนาแผน EAFM 

ประกอบด้วย การร่าง และการเข้าใจกฎหมาย และวิธีการทีจ่ะพฒันาแผนร่วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ระหว่างการนําไปปฏิบติั

ให้เกิดผลนัน้จําเป็นต้องมีทกัษะในการนําเสนอ ทกัษะในการสือ่สาร (โดยเฉพาะกบัชาวประมงและชมุชนประมง ผู้ มีอํานาจ

ในการตดัสินใจเชิงนโยบาย และสื่อ) นกัวิทยาศาสตร์ต้องมีการปรับปรุงการสื่อสารผลของการศึกษาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์

ต่อผู้ กําหนดนโยบายและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทักษะ MCS ก็ต้องได้รับการพัฒนาเช่นกัน ในระยะของการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลนัน้ก็ต้องมีความสามารถในการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมลู สําหรับการประเมินศกัยภาพ

ของแผน 

ศกัยภาพสําคญัขององค์กรหรือชมุชนจงึประกอบด้วย: 

• การกําหนดและการวเิคราะห์สิง่แวดล้อมหรือภาพรวมของระบบ; 

• การระบคุวามต้องการและ/หรือ ปัญหาสําคญั; 

• การกําหนดกลยทุธ์ในการตอบสนองตอ่ปัญหาหรือเพ่ือให้ตรงกบัความต้องการ; 

•  การลงมือปฏิบติัเพ่ือให้เกิดผล; 

•  การระดมและการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและอยา่งยัง่ยืน; 

• ศกัยภาพในการติดตามตรวจสอบ การสร้างความมัน่ใจวา่มีการให้ข้อเสนอแนะและมีการปรับหลกัสตูรการดาเนิน

การให้ตอบสนองวตัถปุระสงค์ ;  

• การแสวงหาความรู้และทกัษะเพ่ือตอบสนองตอ่การพฒันาท่ีท้าทาย 

ในบริบทของการวางแผนและการจดัการอยา่งมีสว่นร่วม ต้องการศกัยภาพของท้องถ่ินเพ่ือท่ีจะ: 

• ทําให้มัน่ใจวา่ผู้ใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน กลุม่และองค์กร ชมุชนประมง และรัฐบาลท้องถ่ิน ท่ีรับผิดชอบการจดัการ

ประมงมีความสามารถมากขึน้; 

• ทําให้มัน่ใจวา่ผู้ใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน ผู้ นําขององค์กร เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลท้องถ่ิน และคณะทํางานและผู้ มีสว่นได้

สว่นเสียอ่ืนๆสามารถท่ีจะมีบทบาทและความรับผิดชอบในการจดัการร่วม;  

• วธีิการปรับปรุงคณุภาพการจดัการประมงในระดบัชมุชน 

การพฒันาศกัยภาพประกอบด้วย ความเข้าใจว่าการจดัการร่วม และ EAFM คืออะไร และเข้าใจวา่จะจดัการและเข้ามามี

สว่นร่วมได้อยา่งไร; การส่ือสารกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืน; จดัการกบัเร่ืองการบริหารจดัการและธรุกิจ; และการมีสว่นร่วมใน

การตอ่รอง การพฒันาขีดความสามารถคือ กระบวนการตอ่เน่ืองและเป็นพลงัของปัจเจกบคุคลหรือองค์กรในการเข้ามามี

สว่นร่วมกบัการจดัการ 

เป็นสิง่ท่ีต้องเน้นยํา้วา่ไมใ่ช่วา่ทกุๆคนต้องมีความรู้และขีดความสามารถเหมือนๆกนั น่ีคือเหตผุลวา่ทําไมแนวทางการมีสว่น

ร่วมจงึมีประสิทธิภาพมาก ศกัยภาพท่ีจําเป็นมีอยูใ่นหมูผู่้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมด การตดัสนิใจว่าผู้ มีสว่นได้สว่นเสียใด จะมี

สว่นร่วมในขัน้ตอนใดของกระบวนการ เป็นสว่นท่ีสําคญัในการสร้างสิง่ท่ีดีท่ีสดุของขัน้ตอนการผนวกความสามารถ ไม่
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จําเป็นวา่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุคนจะต้องมีสว่นร่วมในทกุกิจกรรม การสร้างกลุม่ท่ีเลก็ กลุม่ท่ีทํางานเฉพาะ คือทางหนึง่ใน

การควบคมุสิง่เหลา่นี ้

แนวคิดสําคญัในการพฒันาขีดความสามารถ คือ อะไรคือสิง่ท่ีเรียกวา่ “ต้นทนุทางสงัคม” สิง่สําคญัคือการตระหนกัวา่ชมุชน

ของสงัคมทัง้หมดนัน้เป็นอะไรท่ีมากกวา่เพียงแคก่ารรวมเอาสว่นของปัจเจกเข้าด้วยกนั ผู้คนสร้างความสมัพนัธ์เพ่ือเติมเตม็

ความต้องการของสงัคมท่ีหลากหลายเช่น ชมุชนท่ีมีความสนใจร่วมกนั มีพนัธกรณีร่วมกนั ความหว่งใย ความเอือ้อาทร 

ความสนใจ และการเข้าถงึข่าวสาร สิง่เหลา่นีส้ามารถก่อให้เกิดความร่วมมือ และความเช่ือใจ เพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์

ร่วมกนั ต้นทนุทางสงัคมเอือ้อําานวยกระบวนการของการเรียนรู้ผา่นทางปฏิสมัพนัธ์ ต้นทนุทางสงัคมนีเ้ป็นสิ่งสําคญัท่ีจะทํา

ให้การดําเนินการร่วมกนัประสบความสําเร็จ และทําให้สงัคม เศรษฐกิจและสิง่แวดล้อมมีความเจริญก้าวหน้าและยัง่ยืน ซึง่

พร้อมท่ีจะปรับตวัและเปล่ียนแปลง เครือข่ายทางสงัคมอาจจะอยูใ่นรูปแบบแนวราบ (ข้ามชมุชน) เพ่ือท่ีจะให้ชมุชนรู้สกึถงึ 

อตัลกัษณ์และจดุประสงค์ร่วมกนั และ/หรือในแนวตัง้ (รัฐบาล สู ่ชมุชน สู ่ ปัจเจกบคุล) เพ่ือท่ีจะขยายขีดความสามารถและ

การสนบัสนนุ (ด ู การขบัเคล่ือนชมุชน (พนัธมิตรและการสร้างเครือข่าย)) ใน หน่วยการเรียนรู้ชดุท่ี 9 เร่ิมต้น B และ ชดุ

เคร่ืองมือท่ี 9 และ 10) 

การพฒันาขีดความสามารถไมส่ามารถ “ทํา” โดยคนนอก หนว่ยงานภายนอกสามารถสง่เสริมหรือกระตุ้นการพฒันาขีด

ความสามารถ และให้ข้อมลู ให้การฝึกอบรม และการสนบัสนนุในรูปแบบอ่ืนๆ แตห่น่วยงานภายนอกจะต้องไมพ่ยายามท่ี

เป็นผู้ นําหรือเป็นผู้ รับผิดชอบในการพฒันาขีดความสามารถของหน่วยงาน ผู้จดัการและสมาชิกขององค์กรต้องตัง้เป้าหมาย

และตดัสนิใจด้วยตวัเอง ความเป็นผู้ นําต้องมาจากภายในองค์กร และสมาชิกภายในองค์กรต้องรับผิดชอบงานสว่นใหญ่ท่ี

จําเป็น 

การพฒันาขีดความสามารถประกอบด้วย การรับเอาความรู้ใหม่ๆ  และการนําไปประยกุต์ใช้เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของบคุคล

และองค์กร น่ีคือเหตผุลของการเรียนรู้จากการกระทํา หรือการเรียนรู้เชิงทดลอง ซึง่เป็นหวัใจของการพฒันาขีดความสามารถ 

เคร่ืองมือหลกัสาหรับการพฒันาขีดความสามารถ ประกอบด้วยหนึง่อยา่งหรือมากกวา่ของแนวทางดงัตอ่ไปนี ้: 

• การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร (หน่วยการเรียนรู้ชดุท่ี 9 เร่ิมต้น B ตอน 6 และการเพิม่ความตระหนกัรู้);  

•  การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ ทกัษะ และทศันคติ (ด ูเคร่ืองมือ n.9);  

• การอํานวยความสะดวกและการให้คําปรึกษาโดยหนว่ยงานภายนอก (หน่วยการเรียนรู้ชดุท่ี 9 เร่ิมต้น B ตอน 2). 

การสร้างเครือข่าย โดยการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารและประสบการณ์จากคนอ่ืนซึง่มีภารกิจเหมือนๆกนั รวมทัง้ผา่นทางการ

ประชมุเชิงปฏิบติัการ การประชมุ และชมุชนท่ีมีกิจกรรมคล้ายคลงึกนั และควรสง่เสริมสิง่ตอ่ไปนี:้ 

• ความเหน็สะท้อนกลบั เพ่ือท่ีจะสง่เสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ภายในองค์กร (ด ูการมีสว่นร่วมในการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผล เคร่ืองมือชดุท่ี 38) 

รูปแบบและจํานวนครัง้ของการพฒันาขีดความสามารถจะขึน้อยูก่บัเป้าหมายขององค์กร และงบประมาณท่ีมีสําหรับ

กิจกรรมเหลา่นี ้การให้ข้อมลูหรือการจดัการฝึกอบรมเพียงครัง้เดียว แม้วา่จะสามารถเข้าถงึปัจเจกบคุล และองค์กรได้

มากกวา่แตแ่ทบจะไมมี่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ เข้าร่วม ปกติแล้วการดําเนินการประชมุโดยหนว่ยงาน

ภายนอกมีประสิทธิภาพมากกวา่ ถงึแม้วา่จะมีต้นทนุท่ีสงูกวา่ก็ตาม 

ปัจจยัท่ีเป็นไปได้สาหรับการพฒันาขีดความสามารถ ประกอบด้วย: 

• สิง่แวดล้อมภายนอกซึง่นําไปสูก่ารเปล่ียนแปลง; 

• นกัจดัการในระดบัสงูผู้ซึง่มุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้ นําในการเปล่ียนแปลง; 



16 การตรวจสอบข้อเทจ็จริง II 

หน่วยการเรียนรู้ 16 15 

 

• วตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนและมีการจดัลําดบัความสําคญัไว้แล้วและ; 

• มีสมาชิกจํานวนมากเพียงพอในการเข้าร่วม และให้คํามัน่ท่ีจะเข้ามาในกระบวนการเปล่ียนแปลง; 

• ความตระหนกัรู้และความเข้าใจตอ่การเร่ิมต้น; 

• กระบวนการและการตดัสนิใจท่ีเปิดเผยและโปร่งใส; 

• ทรัพยากรท่ีเพียงพอตอ่การพฒันาขีดความสามารถและการนําการเปล่ียนแปลงไปปฏิบติัให้เกิดผล;  

• การจดัการท่ีเพียงพอสาหรับกระบวนการพฒันาขีดความสามารถ 

 

คาํถามหลักในการตรวจสอบศักยภาพของมนุษย์: 

ขอบเขตการพฒันาขีดความสามารถของมนษุย์ ขึน้อยูก่บัทกัษะพืน้ฐานท่ีมีอยูข่องชมุชน/องค์กร เป้าหมายงบประมาณ 

อยา่งไรก็ตาม มีคําถามเพ่ือชว่ยในการตรวจสอบวา่ ขีดความสามารถของมนษุย์นัน้ตรงกบัท่ีต้องการสําหรับการนําการ

จดัการ EAFM ไปปฏิบติัให้เกิดผลหรือไม:่  

1. คณะทํางานซึง่รับผิดชอบการนํา EAFM ไปปฏิบติัให้เกิดผล มีประสบการณ์และได้รับการอบรมท่ีเหมาะสมด้าน

การประเมินและการจดัการประมงซึง่มีชนิดพนัธุ์ท่ีหลากหลายหรือไม ่ไมว่า่ในภาวะท่ีมีข้อมลูสมบรูณ์หรือไม่

สมบรูณ์ก็ตาม?  

2. ทีมงานในการนําการจดัการตามแนว EAFM ไปปฏิบติัให้เกิดผล ได้รับการฝึกอบรมให้มีทกัษะและความรู้ท่ีต้อง

ใช้ในการกําหนดและทําให้วตัถปุระสงค์การจดัการมีความสอดคล้องกนัในระบบนิเวศหรือไม ่ไมว่า่ในเชิงสงัคม

หรือเชิงนิเวศก็ตาม  

3. ทีมงานในการนาการจดัการตามแนว EAFM ไปปฏิบติัให้เกิดผลมี “ทกัษะในการทํางานกบัชมุชน” ในการท่ีจะ

ดําเนินการและผลกัดนัเพ่ือให้กระบวนการการมีสว่นร่วมได้รับประโยชน์สงูสดุ  

แน่นอนวา่ต้องการทรัพยากรอ่ืนๆอีกมาก เช่น สิ่งอํานวยความสะดวกและอปุกรณ์ตา่งๆ ทรัพยากรเหลา่นีเ้ช่ือมโยงกบัการ

มีงบประมาณท่ีเพียงพอ (ดถูดัไป) 

 

2. การมีงบประมาณที่เพียงพอ 

ในการอภิปรายเร่ืองการเงินก่อนหน้านี ้ได้ชีใ้ห้เห็นวา่การมีแผน EAFM สามารถยติุปัญหาเร่ืองงบประมาณได้ ในระยะแรกๆ

ของการนําแผนไปปฏิบติั สิง่สําคญัคือการท่ีแผน EAFM ถกูนําเข้าสูกิ่จกรรมหลกัของหน่วยงานประมงและหน่วยงานอ่ืนๆ 

และถกูรวมอยูใ่นงบประมาณประจําปี ซึง่ต้องใช้ความรู้ด้านกําหนดเวลาของรอบงบประมาณและเช่ือมโยงกบัผู้วางแผนซึง่

เป็นผู้ กําหนดงบประมาณประจําปี 

ในประเทศพฒันาแล้วหลายๆประเทศ ต้นทนุในการจดัการ (ทัง้ต้นทนุเตม็และบางสว่น) ถกูจ่ายโดยผู้ ท่ีได้รับประโยชน์จาก

การจดัการ เช่น ชาวประมงและคนอ่ืนๆในหว่งโซม่ลูคา่ เหตผุลของนโยบายนีคื้อการจดัการทําให้รายได้และความเป็นอยูท่ี่ดี

ของชาวประมงรวมทัง้ผู้ ซือ้และผู้ขายท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้พวกเขางควรจะเป็นผู้จ่าย ไมใ่ช่ประชาชนสว่นใหญ่ การจ่ายเงิน

อาจจะเป็นรูปแบบของการจ่ายภาษี หรือผา่นทางคา่ธรรมเนียมตามชนิดของใบอนญุาต ซึง่รวมเอาบางสว่นหรือทัง้หมดของ

ต้นทนุในการจดัการ หลกัการ“ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย” มกัจะใช้กบัการวิจยัด้วยเช่นกนั ในกรณีนี ้คนท่ีจ่ายจะมีสทิธิมีเสียงมากกวา่ใน

การกําหนดวา่จะวิจยัในเร่ืองใด หนึง่ในต้นแบบท่ีประสบความสําเร็จคือการกําหนดให้ 50% ของการวจิยัของรัฐ ควรได้รับ

การสนบัสนนุจากชาวประมง การจดัสรรเงินทนุวิจยัถกูดําเนินการผา่นคณะกรรมการ ซึง่ประกอบด้วย ชาวประมง รัฐบาล 
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และนกัวิจยั การดําเนินการเช่นนีไ้มเ่พียงแตส่าหรับการจ่ายเพ่ือการวิจยัท่ีเพิ่มขึน้ แตย่งัช่วยในการจดัลําดบัความสําคญัของ

การลงแรงในการทํางานวิจยั เพ่ือให้งานวิจยันัน้เป็นงานวิจยัท่ีสอดคล้องและมีประโยชน์ตอ่ชาวประมงมากขึน้ 

อยา่งไรก็ตาม การนําเสนอนโยบาย “ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย” อาจจะไมเ่ป็นท่ียอมรับของผู้ ท่ีได้รับประโยชน์จากทรัพยากร และอาจจะ

คดัค้านผา่นทางการสนบัสนนุนกัการเมืองและเจ้าหน้าท่ีอาวโุสอ่ืนๆ ผู้ซึง่ต้องการรักษาความพงึพอใจของฐานเสียง เน่ืองด้วย

การนําองค์ประกอบ EAFM อ่ืนๆ ไปปฏิบติัให้เกิดผล การขบัเคล่ือนสู ่“ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย” นัน้ ต้องใช้เวลา แตเ่ป็นไปได้ ถ้าระบบ

การจดัการร่วมได้รับการยอมรับ 

คาํถามสาํคัญเม่ือมีการตรวจสอบเก่ียวกับการเงนิ: 

1. การนําแผน EAFM ไปปฏิบติัใช้ให้เกิดผลนัน้ ได้มีการผนวกเข้าสูกิ่จกรรมและภารกิจของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หรือไม ่และได้รับการจดัสรรงบประมาณประจําปีหรือไม่  

2. มีการแสวงหาแหลง่ทนุรวมทัง้รูปแบบของเงินทนุสนบัสนนุ (เช่น “ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย”) อยา่งพียงพอหรือไม ่

คาํถามสาํคัญเม่ือมีการตรวจสอบเก่ียวกับการเงนิ: 

1. การนําแผน EAFM ไปปฏิบติัใช้ให้เกิดผลนัน้ ได้มีการผนวกเข้าสูกิ่จกรรมและภารกิจของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หรือไม ่และได้รับการจดัสรรงบประมาณประจําปีหรือไม่  

2. มีการแสวงหาแหลง่ทนุรวมทัง้รูปแบบของเงินทนุสนบัสนนุ (เช่น “ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย”) อยา่งเพียงพอหรือไม ่

 

3. ข้อมูลและข่าวสารที่เพียงพอที่จะสนับสนุนการจัดการ? 

ข้อควรพิจารณาบางสว่นได้ถกูกลา่วถงึไว้แล้วในรายการท่ีควรจะตรวจสอบ ของหลกัการของการจดัการแบบปรับตวัได้และ

แนวทางการป้องกนัไว้ก่อน สิง่ท่ีสําคญัคือการท่ีตระหนกัวา่ ไมมี่ทางท่ีจะมีข้อมลูเพียงพอท่ีจะขจดัความไมแ่น่นอนทัง้หมดได้ 

การตรวจสอบข้อเทจ็จริงควรจะมองหาความไม่สมบรูณ์ของข้อมลูข่าวสาร และความรู้เก่ียวกบั FMU ตลอดจนมองหา

ช่องทางในการเติมเตม็ความไม่สมบรูณ์เหลา่นัน้ มกัจะมีทรัพยากรงานวิจยัท่ีไมถ่กูนํามาใช้โดยหน่วยงานประมงรวมทัง้

มหาวิทยาลยั (ผลงานของบณัฑิตศกึษา) สถาบนัการวิจยัของรัฐบาล และภาคเอกชน อยา่งไรก็ตาม ได้เน้นไปก่อนหน้านีแ้ล้ว

วา่ ในหลายๆกรณี ข้อมลูข่าวสารนัน้มีอยูแ่ล้ว แตย่ากท่ีจะหาพบ 

คาํถามหลักเพ่ือการตรวจสอบเก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร:  

1. ขาดข้อมลูข่าวสารอะไร และจะหาข้อมลูเหลา่นัน้ได้อยา่งไร 

2. ได้มีการทาบทามติดตอ่แหลง่ข้อมลูท่ีเป็นไปได้และเก่ียวข้อง ได้แก่ ชาวประมงและชมุชนประมง หรือไม่ 

 

4. กลยุทธ์การส่ือสารที่มีประสทิธิภาพ 

กลยทุธ์การส่ือสาร เป็นสว่นประกอบท่ีสําคญัของกระบวนการวางแผน ในขัน้ตอนของการนําไปปฏิบติัใช้ ให้เกิดผลนัน้ คือ

เวลาท่ีจะถามวา่ มีการนําเอากลยทุธ์ในการส่ือสารมาใช้หรือไม ่ และกลยทุธ์นัน้มีประสทิธิภาพหรือไม ่ ควรจะมีความ

ตรงไปตรงมาในการรับความเห็นสะท้อนกลบัว่า ข้อมลูข่าวสารสําคญันัน้ได้รับการส่ือสารอยา่งมีประสทิธิภาพไปสูผู่้ รับ

ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัหรือไม่  
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คาํถามสาํคัญเม่ือมีการตรวจสอบกลยุทธ์ในการส่ือสาร:  

1. มีการดําเนินการตามกลยทุธ์การส่ือสารหรือไม่  

2. ได้มีการรับและเข้าใจข่าวสารสําคญัหรือไม ่

 

5. ระบบการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลที่มีประสทิธิภาพ 

แผน EAFM ท่ีตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสม ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานท่ียอมรับแล้วจะบอกให้รู้วา่การจดัการนัน้มี

ประสทิธิภาพมากน้อยเพียงไร (หน่วยการเรียนรู้ชดุท่ี 17) ในระหวา่งการนําไปปฏิบติัใช้ให้เกิดผลสําเร็จในระยะแรกๆ 

จําเป็นต้องมีการการกําหนดวา่ตวัชีว้ดัใดท่ีจะถกูติดตามตรวจสอบ และโดยใคร ในกระบวนการวางแผนนัน้ จํานวนตวัชีว้ดัท่ี

จะต้องติดตามตรวจสอบอาจจะมากเกินไปสําาหรับทรัพยากรบคุคลหรือทรัพยากรอ่ืนๆท่ีมีอยู ่ จงึจําเป็นต้องมีการจดัลําดบั

ความสําคญั แตก่ารทําเชน่นีอ้าจทําให้ผลการประเมินคลมุเครือ 

คาํถามหลักในการตรวจสอบระบบการตดิตามและประเมนิผล (M&E):  

1. ตวัชีว้ดัทัง้หมดท่ีได้ระบไุว้ในแผน EAFM ได้ถกูติดตามตรวจสอบหรือไม ่

2. มีกลไกการทบทวนซึง่เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลของการติดตามตรวจสอบและประเมินผลหรือไม่ 

 

กจิกรรม: ทบทวนอปุสรรคและโอกาสท่ีได้ระบไุว้ก่อนหน้านี ้และอภิปรายวา่การมีสิง่เหลา่นีทํ้าให้คณุบรรลเุป้าหมายได้

อยา่งไร เปล่ียนแปลงแก้ไขได้ถ้าจําเป็น 

 

UหมายเหตุU FAO มีฐานข้อมลูด้านกฎหมาย ซึง่ครอบคลมุบางสว่น 

Uhttp://faolex.fao.org/  

FAOLEX เป็น ระบบฐานข้อมลูกฎหมายท่ีครอบคลมุและทนัสมยั เป็นหนึง่ในแหลง่รวบรวมกฎหมายระดบัปรประเภทเกิด

ใหม ่ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ผู้ใช้ FAOLEX เข้าถงึบทคดัยอ่และข้อมลูดชันีของแตล่ะเนือ้เร่ืองได้โดยตรง รวมทัง้เนือ้เร่ืองเตม็ของ

กฎหมายสว่นใหญ่ในฐานข้อมลู 

Uhttp://faolex.fao.org/fishery/index.htm U  กฎหมายเก่ียวกบัข้อกําหนดของรัฐชายฝ่ังตอ่การทําประมงของตา่งชาติ

ประกาศใช้ในปี 1981 ข้อกําหนดของรัฐชายฝ่ังในรูปแบบอิเลคทรอนิกซึง่ประกอบด้วยตารางสรุปกฎหมายระดบัประเทศ 

และความตกลงแบบทวิภาคี และพหภุาคีท่ีกํากบัดแูลการประมงของเรือตา่งชาติภายในน่านนํา้ของรัฐชายฝ่ัง ฉบบัปรับปรุง

แก้ไขและประกาศใช้ในปี 1983, 1985, 1988, 1993 and 1996. 

Uhttp://www.fao.org/docrep/012/ak471e/ak471e.pdf 

1984  FAO Regional Compendium REGIONAL COMPENDIUM OF FISHERIES LEGISLATION (WESTERN 

PACIFIC REGION) VOLUME I. 

ได้มีการปรับปรุงให้ทนัสมยัโดยนํา FFA ไปทําเป็นรูปแบบซีดีรอม เร่ือง “กฎหมายประมงฉบบัยอ่ของเกาะแปซิฟิก (FFA 

compendium of Pacific islands fishery legislation)” 
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กฏหมายท่ีไมมี่ในรูปแบบอิเลคทรอนิก 

กฎหมายประมงฉบบัยอ่ระดบัภมิูภาค (ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย)/จดัทําโดย สว่นการกฎหมาย สํานกักฎหมายแหง่ FAO 

(Legislation Branch, FAO Legal Office) โดยความช่วยเหลือของศนูย์ระหวา่งประเทศสาหรับการพฒันามหาสมทุร 

(International Centre for Ocean Development) 

ICSF – Indian legal documents 

http://indianlegal.icsf.net/

ฐานข้อมลู ICSF's Database on Indian Legal Instruments Relevant to Fisheries เป็นการรวบรวมกฎหมายระดบัรัฐ 

และระดบัประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการประมงทะเลและแรงงานประมง 

  

 



 

 
 
 
 
 

ขัน้ตอน 5.1 & 5.2   ตดิตามตรวจสอบ ประเมนิ 

และปรับปรุงแผน 

หน่วยการเรียนรู้ 17 
 

 
 
 

วตัถปุระสงค์บทเรียน:  

 • ตดิตามวา่การดําเนินการจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์หรือไม ่เพียงใด 

 • เข้าใจวา่ อะไรท่ีจะถกูตดิตาม ทําไม เม่ือใด อยา่งไร และโดยใคร 

 • ประเมินข้อมลูท่ีได้จากการติดตามและรายงานผลการดําเนินการ 

 • ทบทวนและปรับปรุงแผน 
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ภาพรวม 

หน่วยการเรียนรู้นีอ้ธิบายความสําคญัของการติดตามและ การประเมินผล  การดําเนินการของ EAFM ตอน 5.1 สรุป

วิธีการในการติดตามและประเมินประสิทธิภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลและ การวิเคราะห์ข้อมูลซึง่สมัพันธ์กับตวัชีว้ัด 

รวมทัง้เปรียบเทียบข้อมลูเหลา่นีต้ลอดจนประเมนิความก้าวหน้า ตอน 5.2 เหตผุลของการทบทวนแผนเป็นระยะๆซึง่อยูบ่น

พืน้ฐานของผลการตดิตามและ ประเมนิผล M&E และทําการปรับปรุงถ้าจําเป็น 

บทนํา 

ขัน้ตอนสดุท้ายของกระบวนการ EAFM คอืการตดิตามวา่การดาํเนินการจดัการนัน้ตรงกบัเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ 

หรือไมอ่ยา่งไร และเพ่ือท่ีจะป้อนข้อมลูนีก้ลบัไปสูก่ระบวนการ EAFM เพ่ือท่ีสิง่ท่ีได้จากการเรียนรู้จะสามารถนํามา

ปรับเปลีย่นและได้ใช้ประโยชน์ ดงันัน้การตดิตาม การประเมนิผล และการรายงานผลการดาํเนินงานเป็นขัน้ตอนท่ีสาํคญั

ในกระบวนการจดัการ แบบปรับเปลีย่นได้ เพื่อทําให้มัน่ใจวา่มีผลงานได้สอดคล้องกบัเป้าหมาย และหากผลงานเป็นที่

พอใจ ก็จะสง่ผลตอ่แรงจงูใจในการดาํเนินการตอ่ไป 

 เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ผา่นการปฏิบตัิจริง จําเป็นต้องมีการสร้างทศันคติเชิงบวกต่อทัง้ความสําเร็จและความล้มเหลว ถ้า

ความล้มเหลวถกูมองวา่เป็นโอกาสสาํหรับการเรียนรู้ และหากใครท่ีสามารถระบปัุญหาและนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา

ใหม่ๆ ควรได้รับการตอบแทน สิ่งท้าทายอาจจะเป็นการคํานึงว่าการปรับเปลี่ยนและการกลัน่กรองของแผนเป็นกิจกรรม

ปกตซิึง่จะเกิดขึน้ โดยผา่นทางประสบการณ์ และการได้รับข้อมลูใหม่ๆ  (ดู การจดัการแบบปรับเปลีย่น ใน หน่วยการเรียนรู้

ชดุท่ี 4 หลกัการของ EAFM

ตามที่ได้อธิบายใน 

) 

หนว่ยการเรียนรู้ชดุท่ี 10 ขัน้ตอน 1.3 ขอบเขตของหนว่ยการจดัการประมง FMU และ หนว่ยการเรียนรู้

ชดุท่ี 13 การพฒันาตวัชีว้ดั

5.1 การติดตามและการประเมินผลการดาํเนินการ 

 ในสถานการณ์ท่ีมข้ีอมลูเพียงพอ นกัจดัการสามารถใช้โครงการวจิยัได้ทนัที โดยการสนบัสนนุ

ของผู้ เช่ียวชาญทางวิชาการทีเ่หมาะสม อยา่งไรก็ตามในสถานการณ์ที่มีข้อมลูน้อย นกัจดัการจําเป็นต้องทําให้มีการใช้การ

จดัการแบบปรับตวัและแนวทางการป้องกนัไว้กอ่นมากขึน้ รวมทัง้มกีารใช้ภมูปัิญญาท้องถ่ินมากขึน้ เพ่ือแก้ไขปัญหา

อปุสรรคของข้อมลูท่ีไมส่มบรูณ์ในทัง้สองกรณี การใช้แนวทางการมีสว่นร่วมสาํหรับการเก็บรวบรวมข้อมลูและการ

วิเคราะห์ จะช่วยทําให้ความรู้ความเข้าใจและความรู้สกึเป็นเจ้าของเพิ่มขึน้ 

การตดิตามจะทําให้มกีารประเมนิผลของการดาํเนินการของกิจกรรมตามแผน EAFM เพ่ือท่ีทราบได้วา่ประสบความสาํเร็จ 

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไมแ่ละอะไรท่ีจําเป็นต้องทําเพ่ือท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ (การจดัการแบบปรับตวั) ตวัชีว้ดั และ 

เกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ (หนว่ยการเรียนรู้ชดุท่ี 13 ขัน้ตอน 3.2) และข้อมลูภมูหิลงัของหนว่ยการจดัการประมง ถกู

กําหนดขึน้ในขัน้ตอนการกําหนดขอบเขต (หนว่ยการเรียนรู้ชดุท่ี 10 ขัน้ตอน 1.3) เป็นเหมอืนพืน้ฐาน ซึง่ต้องมกีารวดั

ความก้าวหน้า และเป็นสิง่ที่คอ่ยๆสร้างขึน้ตามเวลาที่ผ่านไป เน่ืองจากวตัถปุระสงค์และตวัชีว้ดัท่ีเฉพาะเจาะจง (หนว่ยการ

เรียนรู้ชดุท่ี 13 ขัน้ตอน 3.1 และ 3.2 ) ถกูกําหนดขึน้เพ่ือท่ีจะให้ครอบคลมุประเดน็หลกัๆ ของระบบนิเวศ สงัคม เศรษฐกิจ 

และการอภิบาล ท่ีสาํคญัการประเมนิสถานภาพของแตล่ะตวัชีว้ดักบัเกณฑ์มาตรฐานควรจะแสดงให้เห็นโดยพลนัวา่มกีาร
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จดัการท่ีดเีพียงใดในระบบนิเวศ และข้อผิดพลาดท่ีพบเสมอ เชน่ การเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีมากจนเกินไป ข้อมลูซึง่ไม่

เก่ียวข้องกบัแผน EAFM ซึง่ไมเ่คยถกูนํามาใช้ประโยชน์ (กลา่วคือ เสยีเวลาและทรัพยากร) จงึควรเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมลู

ท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ 

เมื่อทําการวางแผนและการตดิตามผล คําถามสาํคญัคือ: ข้อมลูใด ท่ีถกูเก็บรวบรวม และเพ่ือวตัถปุระสงค์ใด, มีความถ่ี

ของการเก็บข้อมลูอยา่งไร และโดยใคร ความรับผิดชอบเหลา่นีไ้ด้ถกูกลา่วไว้ในการพฒันาแผนงานท่ีจะนําไปปฏิบตัใิห้

เกิดผล ในหนว่ยการเรียนรู้ชดุท่ี 15 ขัน้ตอน 4.1 (ด ู ชดุเคร่ืองมอืท่ี 38 เพ่ิมเตมิ เร่ืองแนวทางการติดตามและประเมินผล

แบบมสีว่นร่วม) ทีมงาน EAFM (ผู้ ริเร่ิมและดาํเนินการ กระบวนการ EAFM) ต้องจดัตัง้คณะทํางานเพ่ือดาํเนินการตดิตาม

และ (ทีมงาน M&E) โดยประกอบด้วยตวัแทนจากกลุม่ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีหลกั หรือสามารถใช้กลุม่ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีหลกั

เอง การจดัตัง้อยูใ่นขัน้ตอน เร่ิมต้น A ทีมงานตดิตามประเมนิผล ประสานการเก็บรวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์

ประสทิธิภาพการจดัการผู้มสีว่นได้สว่นเสยีท่ีแตกตา่งกนั ควรจะมสีว่นร่วมในกระบวนการนี ้ มนัจงึจําเป็น ท่ีจะมวีงจรของ

การรับข้อเสนอแนะ ในการท่ีจะสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้และเพ่ือให้การจดัการแบบปรับตวั ทีมประเมนิมกีารให้

ข้อเสนอแนะและผลการตดิตามตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอ ให้กบัทีมงาน EAFM ผลการตรวจสอบถกูนําไปสือ่สารถา่ยทอด

สูก่ลุม่ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีในวงกว้างขึน้ 

การส่ือสารและการรายงาน 

ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีท่ีแตกตา่งกนัมคีวามต้องการทราบผลการประเมนิในมติทิีแ่ตกตา่งกนั และควรมีการสือ่สารของข้อมลูทัง้

จากลา่งขึน้บน และจากบนลงลา่ง ระหวา่งระดบัท่ีแตกตา่งกนั ครอบคลมุตัง้แตร่ะดบัประเทศจนถงึระดบัชมุชม รวมทัง้

ระหวา่งภาคสว่นตา่ง ๆ (ภาพที่ 17.1) 

ภาพที่17.1: เส้นทางการส่งผ่านข้อมูลในการตดิตามตรวจสอบ 

 
 

กลยทุธ์ในการสือ่สารได้ถกูพฒันาไปก่อนหน้านี ้โดยเป็นสว่นหนึ่งของการนํา EAFM ไปปฏิบตัิให้เกิดผล (หน่วยการเรียนรู้

ชดุท่ี 15 ขัน้ตอน 4.1) ซึง่ควรสรุปวา่ใครต้องการข้อมลูประเมนิผลใด อยา่งไร (รูปแบบใด) และเมื่อใด นกัจดัการในสายงาน

และผู้มีสว่นได้สว่นเสียทีเ่ป็นชาวประมงบางส่วนจะต้องการข้อมลูละเอียดทีบ่่อยครัง้ เช่น ข้อมลูการตรวจสอบรายเดือน

หรือรายไตรมาศ เพื่อประเมินผลการดําเนินงานและสามารถที่จะดําเนินการแก้ไขในทนัทีและ/หรือปรับ เปลี่ยนกิจกรรม

หากจําเป็น เพือ่ให้แน่ใจว่าจะบรรลวุตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ตกลงกนัไว้ เช่น ถ้า บางสว่นของการดําเนินการจดัการทีต่กลงกนัมี

การกําหนด MPA และลดการจับชนิดพนัธุ์สตัว์นํา้เป้าหมายบางชนิดทีมงาน EAFM และกลุม่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียหลกั

จําเป็นท่ีต้องได้ข้อมลูอยา่งสมํ่าเสมอท่ีเก่ียวกบัการกําหนด MPA ผลจบัรายเดือนเพื่อการเปรียบเทียบ จนไปถึงการปฏิบตัิ

ตามท่ีกําลงัดาํเนินการอยูร่วมทัง้การปรับเปลีย่นทศันคตแิละการยอมรับของผู้ใช้ทรัพยากรหลกั 
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ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอื่นอาจจะไมต้่องการรับข้อมลูบอ่ยเกินไปรวมทัง้ต้องการรายละเอียดของข้อมลูทีน้่อยกว่า ตวัอย่างเช่น 

ในกรณีข้างต้น หน่วยงานการประมงและสิง่แวดล้อมระดับชาติและระดับภูมิภาคต้องการข้อมูลรายเดือนทีส่ามารถ

รวบรวมเป็นรายงานรายไตรมาศหรือรายหกเดอืน เพ่ือท่ีจะสามารถมองเห็นการดาํเนินการท่ีสง่ผลกระทบตอ่ชนิดพนัธ์ุอ่ืนๆ 

ตอ่การค้า หรือตอ่มิติเชิงพาณิชย์ได้ ในทีส่ดุแล้วการการประกาศเขต MPA ขึน้มีผลทําให้รายได้ด้านการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ 

หน่วยงานนัน้ ก็อาจจะสนใจในด้านการเพิ่มพนูและฟืน้ฟูแหลง่ที่อยู่อาศยัระบบนิเวศ และชนิดพนัธุ์ที่สําคญั หน่วยงานที่

เก่ียวข้องกบัการทอ่งเที่ยวและสงัคมอาจจะต้องมองไมเ่พียงแตท่างด้านรายได้ แตค่วรมองผลกระทบทางสงัคมด้วย 

ในทางหลกัการคือการแบง่ปันข้อมลูและข่าวสารระหว่างภาคสว่นและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ 

เพ่ือท่ีจะก่อให้เกิดความรู้ให้มากท่ีสดุและบรรลวุตัถปุระสงค์ EAFM ที่ตัง้ไว้ ในบางประเทศ การแบ่งปันข้อมลูระหว่างกรม

ต่างๆที ่แม้แต่อยู่ในกระทรวงเดียวกันยงัเป็นสิง่ทีท้่าทาย ไม่ต้องพูดถึงการแบ่งปันข้อมูลระหว่างภาคส่วนทีแ่ตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม แนวทาง EAFM ใช้การจดัการร่วม co-management และความร่วมมือในการการดําเนินการตัง้แต่เร่ิมต้น

กระบวนการ ( Uหนว่ยการเรียนรู้ชดุท่ี 8 เร่ิมต้น A ภารกิจ V U) และควรจะพยายามอย่างต่อเนือ่งเพือ่ทีจ่ะสง่เสริมการแบ่งปัน

ข้อมลูขา่วสารและการสือ่สาร 

กลยทุธ์การสือ่สารควรจะกําหนดรูปแบบของการรายงานให้อยูใ่นรูปแบบของเอกสาร (แบบมีแม่แบบหรือไม่มีแม่แบบการ

ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือการสือ่สารด้วยวาจา หรือสือ่อ่ืนๆ) 

ในการสือ่สารผลการดาํเนินงานของโครงการอาจใช้ระบบไฟจราจรเป็นตวัชีว้ดัโดยการกําหนดเง่ือนไข/ตวัแปรไว้ลว่งหน้า 

ผลการดําเนินงานจะถกูแปลงเป็นภาพท่ีมองเห็นได้ ซึง่ สเีขียว หมายถึง ผลการดาํเนินงานเป็นท่ีพอใจ; สเีหลอืงอําพนั (ส้ม) 

หมายถึง ไมม่ีความก้าวหน้าในบางประเด็น และต้องมีการระมดัระวงั; สีแดงหมายถึง ผลการดําเนินงานไม่เป็นทีน่่าพอใจ 

(ภาพที่ 17.2) 

ภาพที่ 17.2: การรายงานโดยใช้รูปแบบของ “ไฟจราจร” 

 

โดยวิธีนี ้ตารางหรือภาพของกิจกรรมจะถูก แสดงในทันทีว่าการดําเนินการใดเป็นไปตามทิศทางทีว่างไว้ และการ

ดาํเนินการใดท่ีต้องมกีารทบทวนการจดัการหรือการตดัสนิใจ ภาพดงักลา่วสามารถบอกกบันกัจดัการได้ทนัทีท่ีมองเห็นวา่ 

กิจกรรมใดที่ไมม่ีประสทิธิภาพตามแผนที่วางไว้ และต้องการข้อมลู การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการแก้ไขเพิม่ขึน้ พึง

จําไว้วา่ ภาพนีไ้มส่ามารถบอกเลา่เร่ืองราวได้ทัง้หมดดงันัน้ก่อนที่จะลงมือดําเนินการใด นกัจดัการควรจะต้องอ่านรายงาน

ผลสะท้อนกลบัที่เกี่ยวข้อง ภาพที ่17.3 แสดงระบบไฟจราจรที่ใช้โดยประเทศอินเดีย ในระบบนิเวศทางทะเลขนาดใหญ่

อา่วเบงกอล (Bay of Bengal Large Marine Ecosystem) เพ่ือท่ีจะแสดงให้เห็นวา่ ระบบนิเวศนัน้มีความอดุมสมบรูณ์ (สี

เขียว); ได้รับผลกระทบ (สเีหลอืงอําพนั ) หรือ เสือ่มโทรม (สแีดง) ในแง่ของระดบัมลพิษ 
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ภาพที่ 17.3: ระบบไฟจราจรอ่าวเบงกอลถกู ใช้เพื่อ การตดิตามตรวจสอบระบบนิเวศ 

 

5.2 ทบทวนและปรับปรุงแผน EAFM  

แผน EAFM ที่เสร็จสิน้สมบรูณ์ในหน่วยการเรียนรู้ 14 ขัน้ตอน 3.5 ควรจะถูกปรับปรุงเป็นระยะๆ ตามผลการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผล (M&E)  มกัจะดําเนินการระหว่างการทบทวนแผนตามผลการประเมินผลและรายงาน การ

ดาํเนินการเหลา่นีม้จีดุประสงค์เพ่ือประเมนิผล การดําเนินการวา่ตรงกบัวตัถปุระสงค์หรือไม ่(แม่แบบแผน EAFM 11.การ

ทบทวนแผน) การทบทวนเหลา่นีเ้ป็นเวลาท่ีจะพิจารณาวา่ควรจะปรับปรุงแผน EAFM หรือไม่ ทีมงานประเมินผล/M&E จะ

มีสว่นร่วมในการดําเนินการนีถ้ึงแม้ว่าการทบทวนสามารถดําเนินการโดยบคุคลภายนอก ภายใต้การแนะนําจากทีมงาน 

EAFM และจดัทํารายงานสง่ทีมงาน EAFM 

การทบทวนระยะสัน้ เชน่ การทบทวนเป็นสว่นหนึง่ของรอบปี ผลการทบทวนควรถกูสรุปเป็นรายงานประจําปีซึง่งา่ยตอ่การ

เข้าใจ และเช่ือมโยงกบักระบวนการจดัการร่วม โดยทัว่ไปแล้ว รายงาน ประกอบด้วย: 

• การประเมินผลการดําเนินงาน;  

• การตอบสนองตอ่การจดัการประมง 

ข้อมลูท่ีรวบรวมได้สามารถนํามาแสดงโดยใช้แผนภาพไฟจราจรตามที่อธิบายแล้วข้างต้น หรือแสดงโดยกราฟ ตารางหรือ

ภาพ พงึจําไว้วา่ภาพเหลา่นีไ้มส่ามารถบอกเร่ืองราวทัง้หมดได้ จึงจําเป็นต้องมีคําอธิบายที่แปลความหมายและอธิบายสิ่ง

ค้นพบ (หรือกรณีศกึษาท่ีแสดงไว้ในกลอ่ง) 
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ถ้าแผนใช้ได้ดใีห้พิจารณาวา่สว่นใดที่ใช้ได้ดี หรือถ้าแผนใช้ไมไ่ด้ให้พิจารณาวา่สว่นใดที่ไมเ่หมาะสม และอาจจะ

จําเป็นต้องมกีารปรับปรุงแผน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง พิจารณาไปท่ี: 

• การดาํเนินการจดัการ; 

• การปฏิบติัตาม; และ 

• การอภิบาล 

บางครัง้กิจกรรมได้ดําเนินไปตามแผนการทีว่างไว้ และจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม

บางครัง้ก็พบว่าบางอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งทีจํ่าเป็นอย่างมาก การทําเช่นนีจํ้าเป็น

จะต้องย้อนกลบัไปท่ีแผนและสว่นประกอบของแผน เพ่ือท่ีจะทําการปรับเปลีย่นและก้าวไปข้างหน้า การทบทวนเป็นประจํา

เป็นส่วนประกอบทีส่ําคญั ของกระบวนการ EAFM การทบทวนทําให้มีวิธีการทีย่ืดหยุ่นและซํา้ๆ โดยการประเมินอย่าง

ตอ่เน่ือง 

ผู้มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมดจําเป็นต้องเข้าใจว่าการดําเนินการใดทีจ่ะต้องทํา ถ้าการจัดการไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ ทีมงาน 

EAFM ต้องเตรียมการในการปรับปรุงส่วนใดส่วนหนึง่ของแผน ถ้าส่วนนัน้ใช้การไม่ได้ ซึง่อาจจะต้องต้องปรับเปลีย่น

วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั และเกณฑ์มาตรฐาน หรือหากไม่สําคญัมากนกัก็อาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการจดัการ และ

การปฏิบัติตาม เช่นเดียวกันกับทุกๆการตดัสินใจ กระบวนการพืน้ฐานจะประกอบด้วย สิง่แรกสดุคือการระบุสิง่ที่เป็น

ปัญหา และทําไมจึงเกิดขึน้ ในประเทศกําลงัพฒันาหลายๆประเทศ ปัญหาอาจจะเกิดจากการอภิบาลที่อ่อนแอ และการ

ปฏิบตัติามท่ีไมม่ากพอ ซึง่แนน่อนวา่ไมจํ่าเป็นต้องมกีารเปลีย่นแปลงแผน EAFM แตต้่องเปลีย่นแผนการปฏิบตังิาน (สร้าง

ขึน้ใน หนว่ยการเรียนรู้ชดุท่ี 15 ขัน้ตอน 4.1) เพ่ือท่ีจะสร้างความเข้มแข็งด้านการปฏิบตัิตาม 

ในกรณีท่ีมข้ีอมลูมากเพียงพออาจจะเป็นไปได้ท่ีจะกําหนดกฎการตดัสนิใจอยา่งเป็นทางการ ขึน้อยูก่บัวา่ตวัชีว้ดันัน้ตรงกบั

เกณฑ์มาตรฐานมากน้อยเพียงใด เช่น ถ้าระดบัของประชากรสตัว์นํา้เป้าหมายลดลงตํา่กว่าจุดอ้างอิง ก็ต้องหยดุทําการ

ประมงจนกว่าประชากรสตัว์นํา้จะฟืน้ตวั นีค่ือสิง่ทีรี่ยกว่า “กฎการตดัสินใจ” และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการจัดการ

ประมง ต้นแบบนีส้ามารถแบง่ออกเป็น ต้นแบบการปฏิบตักิารเชิงชีววิทยา ซึ่งอธิบายลกัษณะทางชีววิทยาของระบบ และ

ต้นแบบการปฏิบตักิารเชิงเศรษฐกิจซึง่อธิบายการตอบสนองเชิงพฤติกรรมของชาวประมงตอ่กฎระเบียบท่ีกําหนดขึน้ และ

ปัจจัยแวดล้อมทีส่่งผลต่อพฤติกรรมของชาวประมง ซึง่สามารถเป็นข้อมูลพืน้ฐานทีนํ่ามาเปรียบเทียบกับการจัดการ

ทางเลอืกอ่ืน 

การทบทวนระยะยาว ควรจะมีการดําเนินการเป็นประจํา (สามปีถึงห้าปี) ซึง่จะเป็นการดีหากมีการดําเนินการโดยผู้

ตรวจสอบอิสระซึง่เป็นบุคคลทีส่าม โดยหลกัการการทบทวนนีค้วรจะถูกวางแผนไว้ในกระบวนการกลยุทธ์ที่กว้างขึน้ 

(หนว่ยการเรียนรู้ชดุท่ี 6 แผน EAFM – การเช่ือมโยงระหวา่งนโยบายและการดาํเนินการ) 

การทบทวนระยะยาวควรพิจารณาการดาํเนินงานจดัการทัง้หมด  รวมถงึประเด็นปัญหาท่ีมีความสาํคญัสงู  การทบทวนนี ้

จะเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่ปัญหาดงักลา่วไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์อีกตอ่ไป 

ทัง้การรวบรวมข้อมูล การติดตามตรวจสอบ การประเมินผล และการทบทวน ล้วนแต่ต้องการงบประมาณในการ

ดาํเนินการ ระหวา่งหน่วยการเรียนรู้ชุดที่ 14 ขัน้ตอน 3.4 เมือ่มีการศึกษาทางเลือกในการใช้งบประมาณ เราจําเป็น ทีจ่ะ

กนัสว่นหนึง่ของงบประมาณไว้สาํหรับกิจกรรม M & E โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง สาํหรับการทบทวนและประเมินผล มิฉะนัน้แล้ว

การทบทวนและประเมนิผลก็จะไมเ่กิดขึน้ 



17 ขัน้ตอน 5.1 & 5.2 ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน   
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โดยสรุป การประเมนิผลควรทําอยา่งน้อยปีละครัง้ การประเมนิผลรายปีทําให้เกิดการทบทวนเพ่ือการปรับตวัในการจดัการ 

ตลอดจนในกิจกรรมการปฏิบตัิตามและการบงัคบัใช้ (ในกรณีที่การจัดการยงัไม่ดีพอ)  เมื่อครบทุกๆห้าปี หรือเมือ่ถึง

กําหนดการประเมินผลโครงการ ควรจะทําการประเมินผล และทําการทบทวนในทกุมิติ ตลอดจนทําการตรวจสอบปัญหา 

เป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ (ภาพที่ 17.4) 

ภาพที่ 17.4 : กระบวนการตดิตามตรวจสอบ และประเมินผล )M&E) ประกอบด้วยการทบทวนแผนระยะสัน้ และ

การทบทวนแผนระยะยาว 

 

 

กจิกรรม:  ทดสอบ EAFM 

 

การบ้าน:  ทบทวนกลุม่ผลผลติของกระบวนการ EAFM และเร่ิมต้นการพิจารณาวา่ผลผลติเหลา่นีเ้หมาะสมเพียงไรกบั

แมแ่บบแผน EAFM เร่ิมต้นการวางแผนวา่คณุจะนําเสนอแผน EAFM ในวนัท่ี 5 อยา่งไร     

NB: ไมใ่ชรู่ปแบบเพาเวอร์พอยท์ 

การทบทวนระยะสัน้ 

- ประเมนิ และปรับปรุง 

- การดําเนนิการจดัการ 

- การปฏิบตัติาม 

- การอภิบาล 

 

การทบทวนระยะยาว 
- ประเมินและปรบัเปลีย่น 
- การพิจารณาทบทวน เปาหมาย ปญหา 

และวัตถุประสงคท่ีเช่ือมโยงกัน การ
ดําเนินการและตัวช้ีวัด 
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