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คํานํา 
  

 เป้าหมายของการจดัทําตวัชีวดัโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ คือการจดัทํารายงานดชันี

ชีวดัทีมีเกณฑ์การประเมินผลทีชดัเจน   โดยมีคูมื่อแสดงวิธีการจดัทําดชันีชีวดัในแตล่ะด้านวา่มีระดบั

การพัฒนาความเปลียนแปลงอย่างไร      รวมทงัแนวทางการติดตามประเมินผลในทิศทางและกรอบ

มาตรฐานเดียวกนั การกําหนดตวัชีวดัจะประมวลรวบรวมข้อมลูทีเกียวข้องเป็นดชันีตวัชีวดั ทงัด้านดิน 

นํา ป่าไม้ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  เพือนําไปสู่การกําหนดดัชนีตวัชีวัดและ

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ ตอ่ไป 

 กรมประมง ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดทําดัชนีชีวัดด้านการบริหารจัดการทรัพยากร

ชายฝัง ซึงได้กําหนดตวัชีวดัหลกั  ได้แก่  การเลียงกุ้งปลอดภยัไร้สารพิษ การส่งเสริมการเลียงกุ้ งด้วย

ระบบชลประทานนําเคม็ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ทีเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของ

โครงการ   ดงันัน  จึงได้จัดทํา คู่มือปฏิบัติงานตัวชีวัดด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝัง  

เพืออํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าทีของศนูย์ศึกษาการพัฒนาอนัเนืองมาจากพระราชดําริสามารถ

ปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพมากทีสดุ  

 

               คณะผู้จดัทํา 
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คู่มือปฏบัิติงานตัวชีวดั 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝัง 

 

1. การกาํหนดตัวชีวัดด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝัง 

 

  ในการกําหนดตัวชีวัดด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝัง  ได้ยึดกรอบการ

ดําเนินงานศึกษา วิจัยและพัฒนาตามแนวพระราชดําริ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทีได้

พระราชทานให้ผู้ทีเกียวข้องในการดําเนินงานจดัตงัศนูย์ศกึษาการพฒันาอา่วคุ้งกระเบนอนัเนืองมาจาก

พระราชดําริ  เพือแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมชายฝัง และการพัฒนาป่าชายเลนเสือมโทรม  ซึงส่งผล

กระทบตอ่ชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎร ตลอดจนการพฒันาการเพาะเลียงชายฝัง  

และการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมพืนทีชายฝังทะเล  เพือให้ประชาชนในพืนทีชายฝังทะเลได้มีตวัอย่าง

และแหลง่เรียนรู้เกียวกบัแนวทางการพฒันาและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ ตลอดจนความเป็นอยู่ที

สอดคล้องกบัภมิูสงัคมของตนเอง 

  โดยตวัชีวดัด้านการบริหารจดัการทรัพยากรชายฝัง  ทีกําหนดขนึนีกจ็ะครอบคลมุใน

เรืองการเพาะเลียงชายฝัง  การสง่เสริมการเพาะเลียงชายฝังและการบริหารจดัการสิงแวดล้อมชายฝัง  

ซึงรวมถึงการอนรัุกษ์และฟืนฟดู้านการประมงและป่าชายเลน  เพือให้ได้ตวัชีวดัทีสามารถวดัระดบัการ

พฒันาทีเกิดความยงัยืนกบัประชาชนในพืนที   

 

2. วธีิการเกบ็และประเมินผลข้อมูลตัวชีวดัด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝัง 

 

  ในการประเมินผลการพัฒนาการดําเนินงานสนองพระราชดําริด้านการบริหารจดัการ

ทรัพยากรชายฝัง  นนั   ได้กําหนดกรอบกิจกรรมไว้    กิจกรรมหลกั   กิจกรรมย่อย  ตวัชีวดั คือ  

1. การเลียงกุ้งปลอดภยัไร้สารพิษ 

 การเลียงกุ้งเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม  (ย่อย)   ตวัชีวดั 

 การเลียงกุ้งมาตรฐาน  GAP ของเกษตรกร   ตวัชีวดั 

2. การสง่เสริมการเลียงกุ้งด้วยระบบชลประทานนําเคม็มี  ตวัชีวดั 

3. การจดัการทรัพยากรและสิงแวดล้อม 

 ด้านประมง   ตวัชีวดั 

 ด้านป่าชายเลนมี  กิจกรรมย่อย  ตวัชีวดั 

ซึงในทีนีได้แสดงวิธีการเก็บและประเมินผลข้อมลูไว้  กิจกรรมหลกัคือ กิจกรรมที           

และที   ส่วนกิจกรรมที  คือการจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อม  ในตารางตัวชีวัดได้บอกวิธีการ

จดัเก็บไว้ชดัเจนแล้ว 
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ตารางตัวชีวัด 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝัง 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ตัวชีวัดด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝัง 

      

กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด/หน่วย ระยะเวลา ผลลพัธ์ หมายเหต ุ

1.  การเลยีงกุ้งปลอดภัยไร้สารพษิ           

     1.1  การเลียงกุ้งเป็นมิตรกบั 

สิงแวดล้อม CoC (บอ่ศนูย์ฯ) 

1. ผ่านการประเมิน

มาตรฐาน CoC 

ข้อกําหนดการประเมิน

มาตรฐาน CoC 11 ข้อ 

 - ตลอดฤดกูาลเลียง  - กุ้งทีได้จากการผลิตอยา่งมี

มาตรฐาน 

รายละเอียด

วิธีการประเมิน 

   1.  การเลือกสถานท ี   - กุ้งมีคณุภาพและความ อยูใ่นภาคผนวก  

       ปลอดภยั   

     2.  การจดัการเลียง    - กุ้งทีผลิตเป็นมิตรกบั

สิงแวดล้อม 

  

     3.  ความหนาแนน่การ

ปล่อยกุ้ง 

   - สามารถขายกุ้งได้ราคา

สูงขึน 

  

     4.  อาหารและการให้อาหาร    - อตุสาหกรรมกุ้งมี

เสถียรภาพมีความมนัคง 

  

     5.  การจดัการสขุภาพกุ้ง   - ลดการโจมตีจากองค์กร   

   6.  ยาและสารเคมี    สิงแวดล้อม หรือ เอ็น จี โอ   

      

      



5 

กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด/หน่วย ระยะเวลา ผลลพัธ์ หมายเหต ุ

     7.  นําทิงและตะกอนเลน   - เป็นแบบอยา่งของการ   

     8.  การจบักุ้งและการขนส่ง   เลียงกุ้งโดยเป็นมิตรกบั   

     9.  ความรับผิดชอบทาง

สงัคม 

  สิงแวดล้อม   

     10. การรวมกลุ่มและการ

ฝึกอบรม 

      

     11. ระบบการเก็บรวบรวม

ข้อมลู 

      

      

  2. ผลผลิตกุ้งทีได้ตอ่ครัง  1.  ไมน้่อยกวา่  กก./ไร่  - ตลอดฤดกูาลเลียง     

  3. ปริมาณอนิทรียวตัถขุอง  1.  ไมน้่อยกวา่ 1 มก./ล.  - ตลอดฤดกูาลเลียง     

  ดินพืนบอ่กอ่นปลอ่ยกุ้ง         

  4. ปริมาณความต้องการ

ออกซิเจนทางชีวเคมีของ 

 1.  ไมน้่อยกวา่ 20 มก./ล.  - ตลอดฤดกูาลเลียง     

  นําเลียงกุ้ง         
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กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด/หน่วย ระยะเวลา ผลลพัธ์ หมายเหต ุ

1.2  การเลียงกุ้งมาตรฐาน GAP ของ

เกษตรกร 

1. เกษตรกรผ่านการ

ประเมินมาตรฐาน GAP 

จากศนูย์ศกึษาการพฒันา 

ข้อกําหนดการประเมิน 7 ข้อ 

- ตลอดฤดกูาลเลียง  -  การผลิตกุ้งทะเลมี

คณุภาพปลอดภยัตอ่

ผู้บริโภค 

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

อยูใ่นภาคผนวก 

 อา่วคุ้งกระเบนฯ  1.  การเลือกสถานท ี    -  การผลิตกุ้งทะเลถกู  

    2.  การจดัการเลียงทวัไป   สุขลกัษณะทีดีของฟาร์ม  

     3.  อาหาร  การให้อาหาร   -  ป้องกนัการใช้ยาและ  

  และปัจจยัการผลิต  สารเคมี  

     4.  การจดัการสขุภาพและ    -  ไมมี่สารตกค้างในเนือกุ้ง  

    การแก้ไขปัญหาโรคกุ้ง      

     5.  สุขอนามยัฟาร์ม       

     6.  การเก็บเกียวผลผลิต

และการขนส่ง 

      

     7.  การจดบนัทกึข้อมลู       
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กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด/หน่วย ระยะเวลา ผลลพัธ์ หมายเหต ุ

2.  การส่งเสริมการเลยีงกุ้งด้วย 

ระบบชลประทานนําเค็ม 

 1.  การบริหารระบบ

ชลประทาน 

 1.  สามารถบริหารจดัการ 1 

ระบบ 

 - ตลอดปี  - เกษตรกรมีความมนัคงใน

อาชีพ 

รายละเอียด

วิธีการประเมิน 

     อยูใ่นภาคผนวก  

   2.  เกษตรกรมีสว่นร่วม  2.  มีการรวมกลุ่ม  - ตลอดปี  - ผลผลิตสตัว์นาํได้   

        มาตรฐานปลอดภยัไร้สารพิษ   

      

   3.  ฟาร์มเลียงได้มาตรฐาน  3.  ผ่านการประเมิน

มาตรฐาน GAP 

 - ตลอดฤดกูาลเลียง

ตอ่รุ่น 

 - สิงแวดล้อมไมตํ่ากวา่

มาตรฐาน 

  

    จากศนูย์ศกึษาการพฒันา      

   อา่วคุ้งกระเบนฯ      

      

   4.  ผลผลิตสงู  4.  ผลผลิตไมน้่อยกวา่ 500 

กก./ไร่ 

 - ตลอดปี     

      

  

 5.  คณุภาพนําเข้าและ

ออกได้มาตรฐาน 

 5.  ตรวจวดัคณุภาพนําเข้า

และออก 

 - 1-2 ครัง/เดือน     
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กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด/หน่วย ระยะเวลา ผลลพัธ์ หมายเหต ุ

3. การจัดการทรัพยากรและ           

สิงแวดล้อม          

    3.1  ด้านประมง  1.  คณุภาพนําจากการ

เลียงกุ้งได้มาตรฐาน 

 1. วดัคณุภาพนาํทิงจากการ

เลียงกุ้ง โดยผ่านการบําบดั  

 - 3 ครัง/ปี  - คณุภาพนําทะเลไมตํ่ากวา่

มาตรฐาน 

รายละเอียด

วิธีการอยูใ่น 

       ภาคผนวก 

   2. คณุภาพดินได้

มาตรฐาน 

 2. วดัคณุภาพดินในคลอง

นําทิงและในอา่ว สํารวจ

จํานวนชนิดของสตัว์นํา 

 - 3 ครัง/ปี     

  

 

ในแตล่ะแหล่งอาศยั  1 ครัง/ปี  - จํานวนชนิดทีพบ รายละเอียด

วิธีการอยูใ่น

ภาคผนวก 

   3. ปริมาณสตัว์นําและ

ความชกุชมุ 

        

       3.1 ความอดุมสมบรูณ์

ทางชนิด (Species 

Richness) 

สํารวจจํานวนชนิดของสตัว์

นําในแตล่ะแหลง่อาศยั 

      

   1.  ระบบนเิวศป่าชายเลน  1 ครัง/ปี  - จํานวนชนิดทีพบ   

   2.  ระบบนเิวศหาดโคลน  1 ครัง/ปี  - จํานวนชนิดทีพบ   
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กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด/หน่วย ระยะเวลา ผลลพัธ์ หมายเหต ุ

   3.  ระบบนเิวศหาดหิน  1 ครัง/ปี  - จํานวนชนิดทีพบ   

   4.  ระบบนเิวศแนวปะการงั  1 ครัง/ปี  - จํานวนชนิดทีพบ   

  

 

5.  ระบบนเิวศแหลง่หญ้า

ทะล 

 1 ครัง/ปี  - จํานวนชนิดทีพบ   

    6.  ระบบนเิวศหาดทราย  1 ครัง/ปี  - จํานวนชนิดทีพบ   

      

      3.2 ความหนาแนน่ของ

สตัวน์ําในแตล่ะกลุ่มใน 

สํารวจความหนาแนน่ของ

สตัวน์ําในแตล่ะกลุ่ม 

      

  พืนท ี (ตวั/พืนที)       

    1. กลุ่มครสัเตเซียน (กุ้ง, ป)ู ชว่งฤดกูาล  - จํานวนตวั/พืนท ี -วดัผลผลิตท ี

    2. กลุ่มหอย (หอยฝาเดียว, 

หอยฝาคู)่ 

 1 ครัง/ปี  - ตวั/ชนิด/ตารางเมตร จบัได้โดยวิธี 

อวนรุน 

     Quantitative 

Samplings** 

  3. กลุ่มปลา  1 ครัง/ปี  - จํานวนตวั/พืนท ี -วดัผลผลิตทีจบั

ได้โดยวิธีอวนรุน 
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กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด/หน่วย ระยะเวลา ผลลพัธ์ หมายเหต ุ

  4.ปริมาณสตัว์นาํเศรษฐกิจ 

แตล่ะชนิด (ชว่งฤดกูาล) 

ปริมาณผลผลิตทจีบัรวม 

       

      4.1  กุ้งแชบ๊วย 1.วดัผลผลิตทีจบัได้ด้วยอวน

จมกุ้งบริเวณชาดหาดแหลม

เสด็จ 

ชว่งฤดกูาล  - กิโลกรัม/ราย -เก็บข้อมลูจาก

กลุ่มชาวประมง 

       4.2 ปมู้า 1. วดัผลผลิตทีจบัได้ด้วย

ลอบดกัปภูายในอา่วคุ้ง

กระเบน 

ชว่งฤดกูาล  - กิโลกรัม/ราย/วนั -เก็บข้อมลูจาก

กลุ่มชาวประมง 

       4.3 ขนาดของปมู้าทีจบั

ได้ภายในอา่วคุ้งกระเบน 

1. วดัขนาดลูกปมู้าทีจบัได้ 

(Size Distribution) 

ในรอบปี  - เซนติเมตร/ตวั -สุ่มวดัข้อมลูจาก

ผลผลิตทีจบัได้ 

   5.  ความอดุมสมบรูณ์         

  ของแหล่งหญ้าทะเลแตล่ะ

ชนิด 

        

       5.1 พืนทีของแหล่ง

หญ้าทะเลแตล่ะชนิด 

1.วดัปริมาณพืนทแีหลง่หญ้า

ทะเลแตล่ะชนิดในอา่วคุ้ง

กระเบน 

 1 ครัง/ปี  -  ตารางกิโลเมตร  

        

กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด/หน่วย ระยะเวลา ผลลพัธ์ หมายเหต ุ
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       5.2 มวลชีวภาพของ 2. ชงัวดัหามวลชีวภาพของ  1 ครัง/ปี  -  กิโลกรัม/ตารางเมตร   

  หญ้าทะเลแตล่ะชนิด หญ้าทะเลในแตล่ะชนิด       

   3.2  ด้านป่าชายเลน           

         1.  งานปลูกป่าชายเลน 1.  อตัราการรอดตาย  1. เปอร์เซ็นต์การรอดตาย วดัปีละ 1 ครัง  1. ทําให้มีต้นไม้เพิมขึน   

         2. เป็นแหลง่ไม้ใช้สอย แหลง่   

        อาหารและสมนุไพรของชมุชน   

        3. เป็นแหลง่ทอียูอ่าศยั 

แหลง่อาหารและแหลง่อนบุาล

ของสตัวน์าํ 

  

2.  งานบํารุงป่าชายเลน  1.  อตัราการรอดตาย 1. เปอร์เซ็นต์การรอดตาย  วดัปีละ 1 ครัง    - ทําให้มีต้นไม้เพิมขึน   

 2.  อตัราการเจริญเติบโต

ของต้นไม้ 

   -  อตัราการเจริญเติบโต/ปี วดัปีละ 1 ครัง  1. ทําให้มีต้นไม้เพิมขึน 

 2. เป็นแหลง่ไม้ใช้สอย แหลง่ 

  

     อาหารและสมนุไพรของชมุชน   

    3. เป็นแหลง่ทีอยู่อาศยั แหลง่ 

อาหารและแหล่งอนบุาลของ

สตัวน์ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ช่วยรักษาความสมดุลของ

ระบบนิเวศวิทยาชายฝัง 

 

 

กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด/หน่วย ระยะเวลา ผลลพัธ์ หมายเหต ุ
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  3. ความหลากหลายของ 

ชนิดพนัธ์ุไม้ 

1. จํานวนชนิดพรรณพืช 

ในป่า 

วดัปีละ 1 ครัง . ทําให้มีต้นไม้เพิมขึน 

. เป็นแหล่งไม้ใช้สอย แหลง่ 

 

       อาหารและสมนุไพรของชมุชน  

        3. เป็นแหลง่ทีอยู่อาศยั แหลง่  

        อาหารและแหล่งอนบุาลของ  

        สตัว์นํา  

    . ชว่ยรักษาความสมดลุของ  

      ระบบนเิวศวิทยาชายฝัง    

      

 4. การปกคลุมพืนทขีอง 1. เปอร์เซ็นต์การปกคลุม  ครัง ตอ่  ปี - เพือเป็นข้อมลูในการตัดสาง - ในกรณีหากเกิด

พิบติั  โรคพืช 

     แมลง ให้ทําการ 

     วดัการปกคลุม 

      เรือนยอด ณ ปี  

       นนัด้วย 

        

      

กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด/หน่วย ระยะเวลา ผลลพัธ์ หมายเหต ุ
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        3. งานปรับปรุงระบบนิเวศ 1. อตัราการเจริญเติบโต   1. อตัราการเจริญเติบโต/ปี วดัปีละ 1 ครัง 1. ทําให้มีต้นไม้เพิมขึน   

            ป่าชายเลน    2.เป็นแหล่งไม้ใช้สอย แหล่ง   

     อาหารและสมนุไพรของชมุชน   

     . เป็นแหลง่ทีอยู่อาศยั แหลง่   

     อาหารและแหล่งอนบุาลของ   

    สตัว์นํา  

    . ชว่ยรักษาความสมดลุของ  

    ระบบนเิวศวิทยาชายฝัง  

 . อตัราความหนาแนน่  1. จํานวน/หนว่ยพืนท ี วดัปีละ  ครัง . ทําให้มีต้นไม้เพิมขึน  

 ของพนัธ์ุไม้   2.เป็นแหล่งไม้ใช้สอย แหล่ง  

    อาหารและสมนุไพรของชมุชน  

    . เป็นแหลง่ทีอยู่อาศยั แหลง่  

    อาหารและแหล่งอนบุาลของ  

    สตัว์นํา  

    . ชว่ยรักษาความสมดลุของ  

    ระบบนเิวศวิทยาชายฝัง  

กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด/หน่วย ระยะเวลา ผลลพัธ์ หมายเหต ุ
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 3. ความหลากหลายของ . จํานวนชนิดพรรณไม้ วดัปีละ  ครัง . ทําให้มีต้นไม้เพิมขนึ  

 ชนิดพนัธุ์ไม้ ในป่า  2.เป็นแหลง่ไม้ใช้สอย แหลง่  

    อาหารและสมนุไพรของชมุชน  

    . เป็นแหลง่ทีอยู่อาศยั แหลง่  

    อาหารและแหลง่อนบุาลของ  

    สตัว์นํา  

    . ช่วยรักษาความสมดลุของ   

    ระบบนิเวศวิทยาชายฝัง  

 4. การปกคลมุเรือนยอด . เปอร์เซ็นต์การปกคลมุ วดัปีละ  ครัง - เพือเป็นข้อมลูในการตัดสาง  

  พืนที  ขยายระยะเพือช่วยในการ  

    เจริญเติบโตของไม้ชนัรอง  

 . ดชันีความสาํคัญของ . การเปลยีนแปลงชนิดป่า วดัปีละ  ครัง - ทําให้ทราบว่าในพืนทีป่านนัๆ  

 พรรณไม้ และชนิดพรรณพืช  มีชนิดพนัธุ์ไม้อะไรเป็นไม้เด่น  

    และขนึอยู่เป็นจํานวนมาก  

 . ผลผลติการร่วงหลน่ของ 

เศษไม้ใบไม้ในป่าชายเลน 

. นําหนกัแห้ง ตนั/ไร่/ปี วดัปีละ  ครัง - ผสุลายเป็นธาตอุาหารของ

สตัว์หน้าดินและสตัว์นํา รวมทัง 

เป็นปุ๋ ยของตนัไม้ 
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กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด/หน่วย ระยะเวลา ผลลพัธ์ หมายเหต ุ

 7. ปริมาณธาตอุาหารท ี . วิเคราะหธ์าตอุาหารจาก วดัปีละครัง - ผุสลายเป็นธาตอุาหารของ  

 ผลิตได้จากเศษไม้ ใบไม้ เศษไม้ ใบไม้ทีร่วงหลน่  สตัว์หน้าดินและสตัวน์ํา รวม  

 ในป่าชายเลน กก./ไร่/ปี  ทงัเป็นปุ๋ ยของต้นไม้  

       4.  งานเพาะชํากล้าไม้  

ป่าชายเลน 

1. จํานวนผู้ขอรับกล้าไม้     -  จํานวนผู้ขอรับกล้าไม้ 

(ราย/ต้น/ปี) 

ตค. - กย.  - พืนทีป่าเพิมขนึ   

             2. ปริมาณกล้าไม้ที

แจกจา่ย 

    -  จํานวนกล้าไม้ (ต้น/ปี) ตค. - กย.  - ปริมาณไม้ใช้สอยเพิมขนึ   

  3. การรอดตายของกล้าไม้

หลงัการปลูก 

    -  จํานวนกล้าไม้ (ต้น/ปี) วดัปีละ 1 ครัง  -  ส่งเสริมสนบัสนนุ

ประชาชนองค์กรให้ปลูก

ต้นไม้มากขึน 

 - โดยทําการวดั

ในปีแรกของการ

ปลูกพืช ตอ่เนือง 

         ไปจนถงึ  5 ปี 

          เมือพืชเติบโต

แล้ว 

      

       

 

 

กิจกรรม ตัวชีวัด วิธีการวัด/หน่วย ระยะเวลา ผลลพัธ์ หมายเหต ุ
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     . งานศกึษาวิจยั 1. ผลงานทางวิชาการ     -  ผลการศกึษา (เรือง/ปี) ตค. - กย. - การจดัการทรพัยาการป่าไม้  

ด้านป่าชายเลน    ให้เกิดประโยชนแ์ละยงัยืน  

 . การถ่ายทอดสูป่ระชาชน    - การตีพิมพ์เผยแพร่ ตค. - กย.   

 นําไปขยายผล (ครัง/ปี)    

     - การประชมุสมัมนา ตค. - กย.   

  (ครัง/ปี)    

       

                    

           



17 

 

 

 

 

 

วิธีการประเมินหลักการตรวจรับรอง 

ฟาร์มเลียงกุ้งทะเล   

ตามมาตรฐาน   

โค๊ต  ออฟ  คอนดัค 

(Code of Conduct ) หรือ  ซี โอ ซี (CoC)
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.  วธีิการประเมินหลักการตรวจรับรองฟาร์มเลียงกุ้งทะเล  ตามมาตรฐาน  โค๊ต  ออฟ  คอนดัค  

 (Code of Conduct ) หรือ  ซี โอ ซี (CoC) 

 

1.1  วัตถุประสงค์ 

เพือตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลียงกุ้งทะเลของเกษตรกรตามระบบ โค๊ต 

ออฟ คอนดคั  (Code of Conduct)   หรือ  ซี  โอ  ซี  (CoC) 

1.2  ระบบการเลียงกุ้งทะเลอย่างยังยืนตามแนวทาง  Code  of  Conduct 

มีรายละเอียด    ข้อ  ดงัตอ่ไปนี 

1) การเลือกสถานที  เป็นสถานทีเหมาะสมทางวิชาการและถกูต้องตาม

กฎหมาย 

)  การจดัการฟาร์มทวัไป  ต้องสามารถป้องกนัปัญหาคณุภาพนํา  

สามารถลดผลกระทบตอ่สิงแวดล้อมและเพิมประสิทธิภาพการผลิตได้ 

)   ความหนาแน่นในการปลอ่ยกุ้งลงเลียง  ปลอ่ยกุ้งมีคณุภาพในปริมาณ

ทีเหมาะสมกบัเทคนิคทีใช้เลียงและศกัยภาพของบ่อเลียงโดยดอูตัรา

รอด  และขนาดของกุ้งทีจบั 

)   อาหารและการให้อาหาร  การจดัการทีดีสามารถลดปริมาณอาหารเหลือ  

ลดการเน่าเสียของก้นบ่อ  และนํา 

5) การจดัการสขุภาพกุ้ง  โดยผา่นการจดัการสิงแวดล้อมในบ่อเลียงเพือ

ลดความเครียดของกุ้งตรวจและป้องกนัการเกิดขนึและแพร่กระจาย

ของโรค 

6) การใช้ยาและสารเคมี  ต้องมีการใช้ยาและสารเคมีเท่าทีจําเป็นและ

ถกูต้องตามหลกัวิชาการ 

7) การจดัการนําทิง  ตะกอนเลน  ขยะ  และสขุอนามยัฟาร์ม  ต้องมีการ

จดัการทีดี ลดการปนเปือนและผลกระทบสิงแวดล้อม 

8) การจบักุ้งและจดัจําหน่าย  เน้นความสําคญัของการรักษาคณุภาพ

ของกุ้งให้มีความสด  สะอาดและมีการป้องกนัผลกระทบตอ่

สิงแวดล้อม 

9) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม  ควรมีการปฏิบตัิทีแสดงถึงแนวทางในการ

เลียงกุ้งทีแสดงถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและช่วยเหลือท้องถิน 

10)  การรวมกลุม่และฝึกอบรม  ผู้ เลียงต้องการมีการรวมกลุม่เพือการ 

แลกเปลียนแนวคิดในการพฒันาการเลียงกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ 
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) ระบบการเกบ็ข้อมลู  จะต้องมีระบบบนัทกึข้อมลู  การจดัการเลียงกุ้ง

เพือให้สามารถทบทวนวิธีการจดัการเลียงและปรับปรุงให้ดีขนึ 

 

.   แบบประเมินระบบและวธีิการให้คะแนน 

ประเมินตวัแปรของข้อแนะนําทงั     ข้อ จากแบบรายการขอรับการประเมินของ

เกษตรกรและการออกตรวจฟาร์มและเก็บตวัอย่าง  ใช้ระบบการให้คะแนนเป็นกลุ่มของมาตรฐานทีอยู่

ในแต่ละข้อทีประเมินว่าเกษตรกรมีการปฏิบตัิตรงตามทีได้เขียนไว้ในคูมื่อและตรงกบัแนวทางของซีโอซี

กบัข้อแนะนําทงั  ข้อ โดยมีคะแนนมาตรฐาน  ระดบั 

  ระดบั      หมายถึง  ดีมาก 

  ระดบั      หมายถึง  ด ี

  ระดบั      หมายถึง  พอใช้ 

  ระดบั      หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

  ระดบั      หมายถึง  ไมผ่า่น 

 

การให้คะแนนจะให้ตามระดบัความสําคญัของการปฏิบตัขิองเกษตรกร  ในแตล่ะหวัข้อซึงแบ่งออกเป็น 

  กลุม่คือ   

 กลุม่ที   ระดบัความสําคญัสงูมาก ระดบัความสําคญั %  มีอยู่  ข้อ  คือ 

    ข้อ   การจดัการเลียงทวัไป 

    ข้อ   การใช้ยาและสารเคมี 

    ข้อ   นําทิง ตะกอนเลน  ขยะ  และสขุอนามยัฟาร์ม 

 กลุม่ที   ระดบัความสําคญัสงู  ระดบัความสําคญั  % มีอยู่  ข้อ  คือ 

    ข้อ   อาหารและการให้อาหาร 

    ข้อ    การจดัการสขุภาพกุ้ง 

    ข้อ    การจบักุ้งและจดัจําหน่าย 

กลุม่ที   ระดบัความสําคญัปกติ  ระดบัความสําคญั %  มีอยู่  ข้อ คือ 

    ข้อ     การเลือกสถานที 

    ข้อ     ความหนาแน่นในการปลอ่ยกุ้งลงเลียง 

    ข้อ     ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

    ข้อ    การรวมกลุม่และฝึกอบรม  

    ข้อ    ระบบการเก็บข้อมลู 
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วิธีการให้คะแนน 

 คะแนนเฉลีย  =    ผลรวม (ระดบัคะแนนของแตล่ะข้อ x  ระดบัความสําคญั 

           100 

 

 ผลการประเมินระบบการจัดการฟาร์มเลียงกุ้ งอย่างยังยืนตามแนวทาง  Code of Conduct   

จะต้องมีระดบัคะแนนเฉลียไมต่ํากวา่  .   คะแนน ฟาร์มไมผ่า่นจะได้รับใบแจ้งให้มีการปรับปรุงฟาร์ม

และต้องปรับปรุงระบบการเลียงภายในระยะเวลาทีกําหนดก่อนทีจะยืนใบแบบขอรับการประเมินครังที

สอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานฟาร์มเลียงกุ้งทะเล จีเอพ ี

Good Aquaculture Practice (GAP)  

for Marine Shrimp Farm 
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. มาตรฐานฟาร์มเลียงกุ้งทะเล จีเอพ ี Good Aquaculture Practice (GAP) for Marine Shrimp 

Farm 

 

.   คาํนํา 
 

ตลอดแนวชายฝังทะเลของไทย มีการเพาะเลียงกุ้ งทะเลเป็นจํานวนมากทังโรง-

เพาะฟักลกูกุ้งและฟาร์มเลียงกุ้ ง  ทํารายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ ,  ล้านบาท  

ในปัจจุบันมาตรฐานสินค้าเกษตรเพือคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคผลผลิตเป็นเรืองที

ผู้บริโภคทังในและต่างประเทศให้ความสําคญัมากขนึ  เห็นได้จากปัญหาการตกค้างของยาปฏิชีวนะใน

กลุม่คลอแรมฟินิคอลและไนโตรฟแูรนส์ในกุ้งทีสง่ไปขายในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป  ส่งผลกระทบถึง

อตุสาหกรรมการเพาะเลียงกุ้งทะเลของไทยทงัระบบ 

กรมประมงจึงกําหนดนโยบายให้มีมาตรฐานในด้านการผลิตกุ้ งทะเล  โดยให้

เกษตรกรเข้าใจและมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเพาะเลียงกุ้ งทีดี (Good Aquaculture Practice : 

GAP  หรือ จีเอพี) เพือให้สามารถผลิตสินค้าทีมีคุณภาพ  ถูกสุขอนามัย  ไม่มียาปฏิชีวนะตกค้าง  

ออกมาจําหน่ายให้กบัผู้บริโภคทงัในและตา่งประเทศ   

  2.2  แนวทางการประเมิน 

แนวทางของมาตรฐานฟาร์มเลียงกุ้ งทะเล  จีเอพี  สามารถแบ่งออกเป็น  ข้อ    

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 
 

2.2.1  การเลือกสถานที 

. . .    มีการคมนาคมสะดวกและ สาธารณปูโภคขนัพืนฐาน  และอยู่ในที

นําท่วมไมถ่ึงหรือมีการป้องกนัทีดี 

2.2.1.2 อยู่ใกล้แหลง่นําทีมีคณุภาพดี  มีสภาพของดินทีเหมาะสมตอ่การ

เลียงกุ้งทะเล  และไมอ่ยู่ในอิทธิพลของแหลง่กําเนิดมลภาวะ 

2.2.1.3 เกษตรกรผู้ เลียงต้องขึนทะเบียนเป็นสมาชิกหน่วยตรวจสอบ

คณุภาพวตัถดุิบสตัว์นํากบักรมประมง 

 

2.2.2 การจดัการเลียงทวัไป 

2.2.2.1 อปุกรณ์และโรงเรือนต้องอยู่ในสภาพทีสามารถใช้งานได้ด ี

2.2.2.2 มีการวางผงัฟาร์มเลียงทีถกูต้องตามหลกัการเลียงกุ้งทะเล 

2.2.2.3   มีการเต รียมนํา ดินและตะกอนเลนก่อนการเลียงกุ้ งอย่าง

เหมาะสม 

. . .    มีการปลอ่ยกุ้งทีมีคณุภาพดี ความหนาแน่นและอายทีุเหมาะสม 



23 

     . . .    มีการติดตังเครืองเพิมอากาศอย่างเหมาะสม  และมีการจัดการ

รักษาคณุภาพนําและดินทีด ี
 

2.2.3 อาหาร  การให้อาหาร  และปัจจยัการผลิตกุ้งทะเล 

2.2.3.1    เลือกใช้อาหารกุ้งทีขึนทะเบียนกับหน่วยงานทีรับผิดชอบ  มีคณุภาพดี   

ผลิตใหมแ่ละไมเ่ก็บไว้นาน 

2.2.3.2 เก็บอาหารกุ้ งไว้ในทีร่ม  เย็นและไม่ชืนแฉะ  และโรงเรือนทีเก็บ

ต้องอยู่ในสภาพสะอาด   สามารถกันแสงแดด  ฝนและความชืน

ได้เป็นอย่างดี 

2.2.3.3   มีวิธีการจดัการให้อาหารทีมีประสิทธิภาพ  ให้อาหารสด ในกรณีที

จําเป็นเท่านนั และมีวิธีการจดัการทีดี 

2.2.3.4 ปัจจัยการผลิตทีใช้เสริมสร้างความแข็งแรงของกุ้ งและ/หรือรักษา

คณุภาพนําจะต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานทีรับผิดชอบ  และ

เกษตรกรต้องใช้อย่างถกูต้องตามหลกัวิชาการ 
 

. .   การจดัการสขุภาพกุ้ง และการแก้ไขปัญหาโรคกุ้ง 

. . .    มีการเฝ้าระวงัสขุภาพกุ้ งประจําวนัอย่างเหมาะสมและสมําเสมอ  

ควบคูก่บัการตรวจคณุภาพนําในบ่อเลียงอยู่เป็นประจํา 

2.2.4.2   เมือกุ้ งมีปัญหาด้านสขุภาพ  ต้องวินิจฉยัโรคและวิเคราะห์สาเหต ุ 

และมีมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคกุ้งทีมีประสิทธิภาพ 

2.2.4.3 ในกรณี ทีจําเป็น  เมือต้องรักษาโรคกุ้ ง  ต้องใช้ยาปฏิชีวนะที

อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลียงสัตว์นํา  และขึนทะเบียนกับ

หน่วยงานทีรับผิดชอบ   หลงัจากใช้มีการเลียงต่อไปเพือมิให้ยา

ปฏิชีวนะเหลือตกค้างอยู่ในปริมาณทีเกินกําหนด 

 

. .   สขุอนามยัฟาร์ม 

. . .    บริเวณภายในฟาร์มสะอาด  ถูกสขุอนามยัอยู่เสมอ  มีการทิงและ

กําจดัขยะสิงปฏิกลูจากฟาร์มอย่างถกูวิธี 

2.2.5.2 เก็บรักษาปัจจัยการผลิต  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในลักษณะทีดี 

ไมใ่ห้เป็นแหลง่ทีอยู่อาศยัของสตัว์ทีเป็นพาหะของโรค 

2.2.5.3 มีห้องสุขาทีถูกต้องตามหลักอนามัย  ทีของเสียไม่ไหลซึมหรือ

ปนเปือนเข้าไปสูร่ะบบการเลียงกุ้ง 
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2.2.5.4 นําทีใช้เลียงกุ้ งมีปริมาณแบคทีเรีย (Total  coliform  และ Feacal 

coliform)  ไมเ่กินคา่ทีกําหนดไว้ 
 

2.2.6  การเก็บเกียวผลผลิตและการขนสง่ 

2.2.6.1   เกษตรกรต้องวางการจับและจําหน่าย  โดยเน้นการรักษาความสด  และ

ความสะอาด 

2.2.6.2   มีรายงานผลการสุ่มตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างในผลผลิตกุ้ ง  และมี 

ใบกํากบัการจําหน่ายสตัว์นํา 
 

. .   การจดบนัทึกข้อมลู 

       . . .    มีบนัทึกการจดัการเลียง  การให้อาหาร  การใช้ยาและสารเคมีที 

                     ถกูต้องสมําเสมอ มีความทนัสมยั 

 

 

 

 

 


	หน้าปกชายฝั่ง
	คู่มือเล่มเล็กชายฝั่ง

