
การประมง ระบบนิเวศ… 
ใ ้ในภาพกวาง

1ที่มา: Adapted from FAO EAF Nansen Project 



ระบบนิเวศคอือะไร?

“ระบบที่มีความสมัพนัธ์กนัภายในโครงสร้างของตวัมนัเอง 

ซึ่งประกอบดว้ย พืช สตัว ์(รวมทั้งมนุษย)์, จุลินทรีย์

่ ่ และสิ่งไม่มีชีวติของสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการมีปฏิสมัพนัธ์กนั

่ ป์ ่ ี้ ้ ” ระหวางองคประกอบเหลานดวย” 
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่ ืการพฒันาอย่างยงัยนื
ื่ ใ

์ ่ ี ี

เพอลูกหลานในอนาคต

ความอุดมสมบูรณ

ของระบบนิเวศ

การอยู่ดมีสีุขของ

มนุษย์
ธรรมาภบิาล
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่ ืการพฒันาอย่างยงัยนื

“การพฒันาที่ตอบสนองต่อความตอ้งการในปัจจุบนัโดย

ไม่กระทบต่อทรัพยากรของคนร่นหลงั”ไมกระทบตอทรพยากรของคนรุนหลง

แนวทางเชิงระบบนิเวศเป็นวิถีทางที่นําไปใช้ปฏิบตัิ

่ ่เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน
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3 ์ป ั ใ EAFM3 องคประกอบหลกัใน EAFM

EAFM

ความอดมความอุดม-
สมบูรณ์ของ

ิ

ธรรมาภิบาล
ความอยูด่ีมีสุข

ของมนษย์
ระบบนิเวศ

ของมนุษย
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หลกัการสําคญัของ EAFM
P3: เพิม่การมี1: P1: มี P4 มหีลายP4: มหีลาย

หลกการสาคญของ EAFM
P3: เพมการม

ส่วนร่วม
ธรรมมาภบิาลธรรมมาภบิาล วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์

P2: มขีอบเขตที่ P7: เป็น
เหมาะสม แนวทางแบบ

ป้องกนัไว้ก่อน
P5:

มกีารประสานงาน

และการร่วมมอื

P6: เป็นการจดัการที่
สามารถปรับเปลีย่นได้และการรวมมอ สามารถปรบเปลยนได
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P1
การมธีรรมมาภบิาล

ั ิ

P1

การมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส

ฉนัทามติ รับผดิชอบ

ธรรรมาภบิาล

การมสวนรวม

เป็นไปตาม

มความโปรงใส

การตอบสนองธรรรมาภบาล
หลกันิติธรรม

การตอบสนอง

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

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



สถาบันต่างๆ ั ใ ั ิสถาบนตางๆ รัฐบาลในระดบัภมูิภาค

รัฐบาลในระดบัทอ้งถิ่นั ใ ั ป รฐบาลในระดบทองถนรัฐบาลในระดบัประเทศ

รัฐบาลในระดบัชุมชน
ชาวประมง การจดัการประมง

องคก์รภายนอกผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในภาคการประมง

8
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในแนวเขตชายฝั่ง



5 ขั้นตอนของEAFM5 ขนตอนของEAFM
การเตรียมความ

พร้อม A&B การวางแผน

ตรวจสอบ และ

พรอม A&B

การตรวจสอบ

ตรวจสอบ และ

ปรับเปลีย่น

ขอ้เท็จจริงครัง้ที่ 1

ป ิ ั ิ

การตรวจสอบ

ปฏิบตัิ

97. EAFM PROCESS OVERVIEW

แผน EAFMขอ้เท็จจริงครัง้ที ่2



ใครคอื ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย? 

“ผม้ีส่วนไดส้่วนเสีย คือบคคล  กล่มบคคล หรือองคก์รใดๆ ที่“ผมูสวนไดสวนเสย คอบุคคล, กลุมบุคคล หรอองคกรใดๆ ท

สนใจแนวทาง EAFM, หรือมีอิทธิพล หรือไดร้ับผลกระทบ ไม่วา่

ทางบวกหรือทางลบ จาก กระบวนการจดัการตามแนวทาง ทางบวกหรอทางลบ จาก กระบวนการจดการตามแนวทาง 

EAFM”
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เป้าหมายของการมสี่วนร่วมเปาหมายของการมสวนรวม

เพือ่ความเท่าเทยีมเพอความเทาเทยม

(ทุกเสียงได้รับการรับฟัง)

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถเพอเพมขดความสามารถ

เพือ่สร้างความรู้สึกความเป็น

้เจาของ

เพือ่สร้างความสามัคคขีองหมู่คณะ

ื่ โ ใเพอืมองหาโอกาสในการพฒันา
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การบริหารจัดการร่วมการบรหารจดการรวม

ความร่วมมอืของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการู

รับผดิชอบร่วมกนัต่อการบริหารจดัการ

ั ป โ ี ั ํ ี่ทรัพยากรประมง โดยมรีะดบัอาํนาจที

แตกต่างกนั
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ข้อมูลทีต่้องการ

13Source: Adapted from FAO EAF Nansen Project 



GOALS GOALS GOALSเป้าหมาย

(วสิัยทศัน์)

เป้าหมาย เป้าหมาย การกาํกบัดูแลGOALS GOALS GOALSเปาหมาย

วตัถุประสงค์

1

วตัถุประสงค์

2

วตัถุประสงค์

3

เปาหมาย เปาหมาย

ตวัชี้วดัและ

เกณฑ์มาตรฐาน

ตวัชี้วดัและ

เกณฑ์มาตรฐาน

ตวัชี้วดัและ

เกณฑ์มาตรฐาน

แนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ

14



EAFM เสร็จสมบรณ์แล้วEAFM เสรจสมบูรณแลว

แผนการจดัการ EAFM สําหรับหน่วยการจดัการประมง XXแผนการจดการ EAFM สาหรบหนวยการจดการประมง XX

1. วสิยัทศัน์ (ขั้นตอนที่ 1)

2. ความเป็นมา (ขั้นตอนที่1)

ป ็ ปั ี่ ํ ั ั้ ี่3. ประเดน็และปัญหาทีสาํคญั (ขนัตอนที 2)

4. เป้าหมาย (ขั้นตอนที่ 2)

5. วตัถุประสงค ์ตวัชี้วดั และเกณฑม์าตรฐาน (ขั้นตอนที่ 3)

6. แนวทางการปฏิบตัิ (ขั้นตอนที่ 3)

7. การปฏิบตัิตามแผน (ขั้นตอนที่ 3)

8 ขอ้มลที่จาํเป็น - แหล่งขอ้มล (ขั้นตอนที่ 3)8. ขอมูลทจาเปน  แหลงขอมูล (ขนตอนท 3)

9. งบประมาณ (ขั้นตอนที่ 3)

10. การนาํเสนอ-สื่อสาร – เชื่อมโยงกบักลยทุธ์ในการสื่อสาร (ขั้นตอนที่ 4)

ิ ป ิ ( ั้ ี่ )11. การทบทวนแผน – การติดตาม และประเมินผล (ขนัตอนที 5)
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(แผนใหม่)

(ปรับเปลี่ยนแผน)

่(ปรับเปลี่ยนแผน)
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(แผน)


