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การบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ 
(Ecosystem approach to fisheries management) 

นฤพล สุขุมาสวิน  

ผู้เช่ียวชาญด้านนิเวศวิทยา กรมประมง 
นัทธ์ริษา ทตัภูสินวัฒน์ 

ผู้ช่วยผู้ประสานงานด้านวิชาการ แผนงานประมง ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น ้าโขงแห่งชาติไทย  
  

ความหมายของการบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ 

เม่ือไม่นานมาน้ี ไดมี้การเสนอแนวคิดใหม่ๆ ท่ีปรับเปล่ียนแนวทางการใหค้วามส าคญัของการบริหาร
จดัการทรัพยากรประมงตามรายชนิดของสตัวน์ ้าเป้าหมายไปเป็นการบริหารจดัการทั้งระบบนิเวศ (Pikitch et al., 
2004) เช่น แนวความคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของระบบนิเวศ (Ecologically sustainable development; ESD) 
(Scandol et al., 2005) แนวความคิดในการบริหารจดัการระบบนิเวศ (Ecosystem management; EM) (Larkin, 
1996; Lackey, 1998; Schramm & Hubert, 1999) แนวความคิดในการบริหารจดัการเชิงนิเวศ (Ecosystem-based 
management; EBM) (Ward et al. 2002) แนวความคิดในการบริหารจดัการทรัพยากรประมงเชิงนิเวศ (Ecosystem-
based fisheries management; EBFM) (Brodziak & Link, 2002; Pikitch et al., 2004) และแนวความคิดในการ
บริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem approach to fisheries management) 
(Garcia & Cochrane, 2005) ซ่ึงแนวคิดเหล่าน้ีมีความแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ยในขอบเขตและกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ รวมทั้งประเด็นปัญหาท่ีตอ้งมีการบริหารจดัการ แต่ทุกแนวความคิดตระหนกัดีวา่การบริหารจดัการ
จะตอ้งมีการด าเนินการจดัการอยา่งเหมาะสมต่อระบบนิเวศและววิฒันาการของการท าการประมง (Fletcher, 
2006) ซ่ึงบริบทน้ีเหมาะสมกบัแนวความคิดภายใตก้ารบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบ
นิเวศ เน่ืองจากการบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศมีหลกัการในการใชมุ้มมองใน
ภาพรวมของกระบวนการในระบบนิเวศมาพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการการบริหารจดัการทรัพยากรประมง
มากกวา่การบริหารจดัการทรัพยากรประมงแบบดัง่เดิม (Sissenwine & Murawaski, 2004). 

FAO (2003) รายงานวา่ทัว่โลกไดใ้หค้วามสนใจในการบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทาง
เชิงระบบนิเวศ เน่ืองจาก  

-มีความตระหนกัมากข้ึนถึงความส าคญัของการมีปฏิสัมพนัธ์ของทรัพยากรประมงต่างๆ และระหวา่ง
ทรัพยากรประมงกบัระบบนิเวศท่ีทรัพยากรประมงนั้นอาศยัอยู ่

-สังคมมีการรับรู้ท่ีกวา้งขวางข้ึนในเร่ืองคุณค่าของแหล่งทรัพยากรประมง และระบบนิเวศในบริบทของ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

-วธีิการจดัการทรัพยากรประมงในปัจจุบนัท่ีมีประสิทธิภาพต ่า ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากสถานภาพของ
ทรัพยากรประมงของโลกท่ีตกต ่าอยูใ่นปัจจุบนั 
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-ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ ท่ีท าใหท้ราบถึงความไม่แน่นอนในดา้นหนา้ท่ีและคุณค่าของระบบ
นิเวศท่ีส่งผลถึงมนุษย ์(สินคา้ และบริการท่ีสามารถเก็บเก่ียวไดจ้ากระบบนิเวศ) 

ในการประมงเชิงพาณิชยท์ั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ กิจกรรมทางการประมงมกัจะส่งผลกระทบต่อ
องคป์ระกอบต่างๆ ของระบบนิเวศท่ีมีการการเก็บเก่ียวผลผลิตเกิดข้ึน เช่น ปัญหาท่ีเกิดจากการจบัสัตวน์ ้าท่ีไม่ใช่
สัตวน์ ้าเป้าหมาย การท าลายลกัษณะทางกายภาพของแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ ้า ผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่
อาหาร และการเปล่ียนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ (FAO 2003; Cooke & Cowx, 2006; Lewin et al., 2006) 
ดงันั้น การจดัการประมงอยา่งรับผดิชอบจึงตอ้งพิจารณาผลกระทบในวงกวา้งของการท าการประมงต่อระบบ
นิเวศโดยรวม และค านึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพระดบัพนัธุกรรม ชนิดพนัธ์ุ และประชากร ซ่ึงเป็นพื้นฐาน
ของการบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศนัน่ คือการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืของ
ระบบนิเวศทั้งระบบ เพื่อให้หนา้ท่ีของระบบนิเวศ นิเวศบริการ และสัตวน์ ้าในระบบนิเวศนั้นคงอยูใ่นระยะยาว 
ไม่เพียงค านึงถึงเฉพาะส่ิงมีชีวติเป้าหมายเท่านั้น (Costanza & Patten, 1995) 

ในบริบทน้ี FAO (2003) ไดก้ าหนดวา่การใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศเพื่อการประมงอยา่งย ัง่ยนื คือ "การ
วางแผน การพฒันาและบริหารจดัการการประมงในลกัษณะท่ีตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของคนใน
สังคมปัจจุบนั โดยไมส่่งผลกระทบต่อคนรุ่นถดัไปท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากอยา่งเตม็ศกัยภาพในรูปแบบของ
สินคา้และนิเวศบริการของระบบนิเวศ" ดงันั้น การบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศ 
จะมุง้เนน้ในการรักษาความสมดุลของความตอ้งการทางสังคมท่ีมีความหลากหลาย โดยใชค้วามรู้ ความไม่
แน่นอน และปฏิสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ทั้งท่ีมีชีวิต ไม่มีชีวติ และมนุษยใ์นระบบนิเวศ โดยใชว้ธีิการท า
การประมงแบบบูรณาการในของเขตของระบบนิเวศท่ีชดัเจน (FAO 2003) วธีิทางระบบนิเวศน้ี ตอ้งค านึงวา่มี
มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศ มิใช่เป็นส่ิงท่ีไม่ไดเ้ป็นองคป์ระกอบทางธรรมชาติท่ีจะตอ้งหลีกเล่ียง โดย
จะตอ้งพิจารณาวา่มนุษยอ์ยูภ่ายใตก้รอบการท างานทัว่ๆไปส าหรับการวิเคราะห์และการด าเนินการตาม
วตัถุประสงคข์องอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (www.biodiv.org, UNEP, 1998) 

วตัถุประสงคก์วา้งๆ เหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
แนวความคิดของความมัน่คงของระบบนิเวศ แนวความคิดของความยดืหยุน่ของความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบ
นิเวศและสังคม และแนวความคิดของความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการใชป้ระโยชน์จากผลผลิตจากสัตว์
น ้าดว้ยความเท่าเทียมและเป็นธรรม อยา่งไรก็ตามวตัถุประสงคเ์หล่าน้ีจะบรรลุผลไดโ้ดยการเปล่ียนวธีิก าหนด
แนวคิดท่ีเป็นนามธรรมเหล่าน้ีใหเ้ป็นส่ิงท่ีสังคมยอมรับไดแ้ละเป็นรูปธรรมมากข้ึน เช่น การอนุรักษค์วาม
หลากหลายทางชีวภาพ การรักษาไวซ่ึ้งแหล่งท าการประมง การปกป้ององคป์ระกอบท่ีส าคญัของระบบนิเวศ แลว้
เปล่ียนประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีใหเ้ป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติังาน 

เป็นท่ีน่าเสียดายวา่ นอกจากจะใหค้วามส าคญัเพียงแค่มิติทางเศรษฐกิจและสังคมของการประมง ซ่ึง
ตรงกนัขา้มกบัความหมายท่ีแทจ้ริงของแนวคิดของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื แนวคิดของ การบริหารจดัการทรัพยากร
ประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศ จะมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืทางนิเวศวิทยา (Scandol et al., 2005) 
หรือความย ัง่ยนืของระบบนิเวศ (Charles, 1994) ซ่ึงหมายถึง "การจดัการประมงในบริบทของระบบนิเวศ ไม่ใช่
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การจดัการระบบนิเวศในบริบทของการท าการประมง” (Link, 2002) หรือ "การใชอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศ
ในการบริหารจดัการทรัพยากรประมง (Fluharty, 2005)." 

หลกัการพืน้ฐานของการบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ 

FAO (2003) และ Pikitch et al. (2004) เสนอวา่การบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิง
ระบบนิเวศ ควรจะ 

 สามารถบริหารจดัการเพื่อจ ากดัผลกระทบต่อระบบนิเวศได ้โดยสามารถวดัไดจ้ากการใชต้วัช้ีวดัดา้น
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสถานภาพของระบบนิเวศ 

 ลดความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงอยา่งถาวรของกลุ่มส่ิงมีชีวติและกระบวนการของระบบนิเวศท่ีเป็นผล
มาจากการท าการประมง 

 ใชธ้รรมาภิบาลในการน ามาและดูแลรักษาซ่ึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมระยะยาวโดยไม่ส่งผล
ต่อระบบนิเวศ 

 สร้างความรู้เก่ียวกบักระบวนการของระบบนิเวศให้เพียงพอ่ต่อความเขา้ใจผลกระทบท่ีเกิดจากการ
กระท าของมนุษย ์

นอกจากน้ี ไดมี้การพฒันาหลกัการทัว่ไปของการน าแนวทางเชิงนิเวศเพื่อการอนุรักษแ์ละการจดัการ
ความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งสัตวน์ ้าอยา่งย ัง่ยนื ในการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อก าหนดแนวทางการน า
แนวทางเชิงนิเวศมาใชเ้ป็นวิธีการด าเนินงานภายใตอ้นุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ หรือท่ีรู้จกัในช่ือ
หลกัการมาลาว ี(Malawi Principles) ซ่ึงส่ือมาจากช่ือสถานท่ีจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการในปี พ.ศ. 2533 (UNEP, 
1998) ซ่ึงหลกัการมาลาวมีีความสอดคลอ้งอยา่งยิง่กบัการใชแ้นวทางเชิงนิเวศในการบริหารจดัการทรัพยากร
ประมงน ้าจืด ซ่ึงมีจุดเด่น คือ มีการจดัการกบัประเด็นและปัญหาดา้นสังคมอยา่งชดัเจน โดยหลีกเล่ียงการค านึงถึง
ชีววทิยาและระบบนิเวศเพียงอยา่งเดียว และท่ีน่าสังเกตุคือการตดัสินใจทางเลือกของสังคมมีอ านาจมากกวา่
วตัถุประสงคข์องการบริหารจดัการ เช่น วตัถุประสงคอ์าจเปล่ียนแปลงตามการตีความท่ีแตกต่างกนัของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีการใชแ้นวทางเชิงนิเวศจะตระหนกัวา่ผลกระทบของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้มเป็น
ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงหลกัการ การบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศ มีหลกัท่ีส าคญั 
12 ประการ ดงัน้ี 

 วตัถุประสงคใ์นการจดัการตอ้งเป็นความประสงคข์องสังคม 
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการระบบนิเวศควรจะเป็นวตัถุประสงคร์ะยะยาว 
 การบริหารจดัการตอ้งตระหนกัวา่การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเสมอq 
 การจดัการตอ้งมีการถ่ายโอนภารกิจไปยงัในระดบัต ่าสุดท่ีมีศกัยภาพในการด าเนินงาน 
 กระบวนเชิงนิเวศควรมีการด าเนินการในระดบัท่ีเหมาะสม 
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 หลกัการส าคญัของกระบวนการเชิงนิเวศ คือ จะตอ้งครอบคลุมถึงการอนุรักษท์ั้งโครงสร้างและหนา้ท่ี
ของระบบนิเวศ 

 การบริหารจดัการระบบนิเวศจะตอ้งท าภายใตขี้ดจ ากดัของบทบาทหนา้ท่ีของระบบนิเวศนั้นๆ   
 ผูท่ี้จะบริหารจดัการระบบนิเวศควรพิจารณาถึงผลกระทบของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในระบบนิเวศท่ีจะ

บริหาร ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอ่ืนๆ ใกลเ้คียง 
 ตอ้งมีความเขา้ใจระบบนิเวศในบริบททางเศรษฐกิจดว้ย 
 จะตอ้งมีความสมดุลระหวา่งการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์  
 ควรจะพิจารณารูปแบบของขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ องคค์วามรู้และภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน นวตักรรม และแนวทางปฏิบติัดงัเดิม 
 ตอ้งมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมท่ีเก่ียวขอ้งผนวกกบัองคค์วามรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ 

ถา้มีองคค์วามรู้ไม่เพียงพอ เช่น เม่ือขาดความเขา้ใจในสถานการณ์ทอ้งถ่ินเน่ืองจากขาดขอ้มูลและขาด
การตรวจสอบติดตามขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ (Post et al., 2002; Arlinghaus, 2006) จะตอ้งมีมาตรการการบริหาร
จดัการทรัพยากรประมงท่ีเขม้งวดเพื่อเป็นการป้องกนัระบบนิเวศไวก่้อน ในสถานการณ์ลกัษณะน้ี ส่ิงส าคญัคือ
การสร้างความตระหนกัให้เห็นถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในระบบนิเวศและผลประโยชน์ท่ีพึงไดข้องผูใ้ช้
ประโยชน์ทั้งหลาย รวมทั้งชาวประมง ท่ีจะตอ้งผลกัดนัใหมี้การปรับปรุงให้ระบบนิเวศดีข้ึนหรือลดผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนต่อระบบนิเวศในระดบัต่างๆ หรือกล่าวโดยง่ายคือ การกระตุน้ใหช้าวประมงมีธรรมาภิบาลท่ีดีท่ีท าให้
เกิดความแน่ใจวา่กิจกรรมทางการประมงของเขาเป็นการด าเนินการอยา่งมีความรับผดิชอบและไม่ไดส่้งผล
กระทบท่ีมากเกินไปต่อระบบนิเวศ 

การบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ ความท้าทายของการบริหารจดัการ

นิเวศบริการทีเ่กดิจากสัตว์น า้ 

National Research Council (1999) ใหค้  าจ  ากดัความการบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทาง
เชิงระบบนิเวศ วา่ “เป็นวธีิการท่ีน าเอาองคป์ระกอบหลกัของระบบนิเวศและนิเวศบริการ ทั้งโครงสร้างและหนา้
ท่ีมาใชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากรประมง" ดงันั้น จึงมีความแตกต่างกนัระหวา่งพื้นฐานขององคป์ระกอบของ
ระบบนิเวศ (เช่น ปลา แหล่งท่ีอยูอ่าศยั ประชาชน) และบริการจากระบบนิเวศ ซ่ึงนิเวศบริการคือผลประโยชนท่ี์
ประชาชนไดรั้บจากระบบนิเวศ  การจดัการประมงเก่ียวขอ้งกนัอยา่งชดัเจนกบัการบริการทางวฒันธรรม (ผลผลิต 
รายได ้ประสบการณ์ และมูลค่าทางสันทนาการ) โดยมกัจะไม่ค  านึงถึงนิเวศบริการท่ีไดจ้ากการประมง (Garcia & 
Cochrane, 2005) การท าการประมงอาจมีผลกระทบต่อการบริการอ่ืนๆ ซ่ึงโดยทางออ้มอาจส่งผลกระทบต่อการ
ผลผลิตหรือความยดืหยุน่ของระบบนิเวศและสังคมของการประมงเพื่อสันทนาการ (Carpenter & Folke, 2006) 
การบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศสามารถช่วยในการกระตุน้ใหเ้กิดความ
ตระหนกัในภาพรวมของส่ิงแวดลอ้มในบริเวณแหล่งท าการประมงท่ีมีการบริหารจดัการ ซ่ึงแตกต่างจากการ
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บริหารจดัการทรัพยากรประมงท่ีใชใ้นสมยัก่อนท่ีมุ่งเนน้การบริหารทรัพยากรรายชนิดท่ีมีการใชป้ระโยชน์จากผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียจ านวนมาก และภายใตผู้บ้ริหารจดัการจ านวนมาก (Schramm & Hubert, 1999; Cowx, 2003) 

การบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศในแหล่งประมงน ้าจืดจ าเป็นตอ้ง
ปรับเปล่ียนปรัชญาหลกั 3 ประการ ในการบริหารจดัการ จากการบริหารจดัการทรัพยากรประมงแบบแยกส่วน 
ดงัน้ี (รูปท่ี 1) ประการแรก ตอ้งก าหนดเป้าหมายในการบริหารจดัการใหอ้ยูใ่นกรอบท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษห์รือ
การปรับปรุงนิเวศบริการทั้งหมดของสัตวน์ ้าเท่าท่ีผูบ้ริหารจดัการทรัพยากรจะกระท าได ้ซ่ึงในแหล่งประมงน ้าจืด 
สินคา้และบริการล าดบัแรกภายใตก้รอบการบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศ s,kpi;,
ถึงความมัน่คงของผลจบั การไดผ้ลผลิตปลาเพื่อใชบ้ริโภคภายในครัวเร่ือน การรักษาไวซ่ึ้งสภาวะเศรษฐกิจ-สังคม
และผลประโยชนเ์ชิงนิเวศท่ีสังคมไดรั้บจากปลา (Arlinghaus et al., 2002) โดยท่ียงัคงรักษาไวซ่ึ้งความ
หลากหลายทางชีวภาพและการรักษาไวซ่ึ้งแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ ้า (Rosenberg & McLeod, 2005). 
 

 
รูปที ่1:  หลกัการส าคญัของการใชก้ารบริหารจดัการทรัพยากรเชิงระบบนิเวศในการจดัการนิเวศบริการท่ีไดจ้าก
สัตวน์ ้า วธีิการน้ีจะใชก้ารพิจารณาผลกระทบรวมจากการมีปฏิสัมพนัธ์จากหลายภาคส่วนท่ีมีต่อประชากรสัตวน์ ้า
และการหมุนเวยีนของนิเวศบริการท่ีส าคญั ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประมงจะไม่สามารถควบคุมผลกระทบท่ี
เกิดจากการประมงแต่ละภาคส่วน ภายนอกขอบเขตการบริหารจดัการแบบดัง่เดิมของตนเอง (ดดัแปลงจาก 
Rosenberg & McLeod, 2005). 
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ประการท่ีสอง การใชว้ธีิทางเชิงนิเวศในการบริหารจดัการทรัพยากรประมงน ้าจืดจะตอ้งน าเอา
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งภาคส่วนต่างๆ เขา้มาพิจารณาโดยใชก้ารบูรณาการเป้าหมายของการบริหารจดัการขา้มภาค
ส่วนต่างๆ ทั้งหมด (รูปท่ี 1) การบริหารจดัการทรัพยากรประมงในปัจจุบนั ทั้งดา้นประมงทะเลและประมงใน
แหล่งน ้าจืด ส่วนใหญ่ไมใ่ห้ความสนใจกบัความสัมพนัธ์น้ี ซ่ึงส่งผลใหร้ะบบนิเวศนั้นไม่สามารถใหบ้ริการได้
อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ เช่นการยอมใหน้โยบายของภาคส่วนหน่ึงๆ บรรลุเป้าหมายของภาคส่วนนั้นๆ เท่านั้น 
(Rosenberg & McLeod 2005) จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการบริหารจดัการทรัพยากรประมงในแหล่งน ้าจืดโดย
การใชมุ้มมองใหค้รอบคลุมทุกภาคส่วน  ตวัอยา่งเช่น การเปิดใหท้ าการประมงอยา่งเสรีไม่ควรน าไปสู่การ
เส่ือมสภาพของแหล่งท าการประมง หรือท าใหป้ริมาณสัตวน์ ้าลดนอ้ยลงอนัเน่ืองจากปัญหาการท าการประมง
อยา่งท าลายลา้งหรือการท าการประมงจนเกินก าลงัผลิต  

ประการท่ีสาม ผลกระทบสะสมขา้มภาคส่วน เช่น การเส่ือมถอยของแหล่งอยูอ่าศยัท่ีไม่ไดเ้กิดจากการท า
การประมง อาจส่งผลใหนิ้เวศบริการท่ีจะไดรั้บจากระบบนิเวศลดนอ้ยลงอยา่งมีนยัส าคญั เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทางการประมงมกัจะไม่มีอ านาจทางการเมืองและทางการเงินจึงไม่สามารถด าเนินการใดๆ ได ้คน
เหล่าน้ีจึงตอ้งหารือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ หลายภาคส่วน เช่น หน่วยงานจดัการน ้า เจา้ของ
ท่ีดิน เจา้ของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า เพื่อใหช่้วยแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน การด าเนินการภายใตก้รอบการบริหารจดัการ
ทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศ จะประสบความส าเร็จไดก้็ต่อเม่ือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด
ท างานร่วมกนัภายใตเ้ป้าหมายร่วมเดียวกนั 

ปัจจยัทีท้่าทายต่อการน าการบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศไปปฏิบัต:ิ 

 ความยากล าบากในการควบคุมการท าการประมงและการท าการประมงท่ีไม่ย ัง่ยนื 
 ความยากล าบากในหลอมรวมวตัถุประสงคท่ี์ต่างกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ให้ตรงกนั 
 การมีส่วนร่วมท่ีไม่เพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพพอของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการพฒันาและการ

ด าเนินมาตรการตามกระบวนการ 
 มีองคค์วามรู้ไม่เพียงพอ รวมทั้งในเร่ืองความไม่แน่นอนทางชีวภาพ และความไม่แน่นอนของระบบนิเวศ 
 ไม่สามารถแกปั้ญหาความไม่เท่าเทียมกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และไม่สามารถก าหนดบทบาทและหนา้ท่ี

ความรับผดิชอบของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดช้ดัเจน 
 มีการใหก้ารสนบัสนุนวธีิบริหารจดัการทรัพยากรประมงแบบดั้งเดิมมากกวา่การสนบัสนุนในการบริหาร

จดัการทรัพยากรประมงท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศ 
ภายใตก้รอบการท าการประมงแบบเสรี 

ไม่วา่จะเป็นการท าประมงเชิงพาณิชย ์หรือเพื่อการด ารงชีวติต่างก็ไดรั้บประโยชน์จากการบริหารจดัการ
ทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศ เพราะแนวทางน้ีจะน าไปสู่การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรประมง 
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อยา่งย ัง่ยนื และการบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศครอบคลุมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
หลายๆ ภาคส่วน มากกวา่แนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรประมงรายชนิด 
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