คู่มือปฏิบัติงานตัวชีวัด
ด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝัง

โดย
คณะทํางานบริหารการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(สํานักงาน กปร.)

คู่มือปฏิบัตงิ านตัวชีวัด
ด้ านการบริหารจัดการทรั พยากรชายฝั ง

คณะทํางานบริหารการจัดทําตัวชีวัดโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
(สํานักงาน กปร.)
1

คํานํา
เป้าหมายของการจัดทําตัวชีวัดโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ คือการจัดทํารายงานดัชนี
ชีวัดทีมีเกณฑ์การประเมินผลทีชัดเจน โดยมีคมู่ ือแสดงวิธีการจัดทําดัชนีชีวัดในแต่ละด้ านว่ามีระดับ
การพัฒนาความเปลียนแปลงอย่างไร รวมทังแนวทางการติดตามประเมินผลในทิศทางและกรอบ
มาตรฐานเดียวกัน การกําหนดตัวชีวัดจะประมวลรวบรวมข้ อมูลทีเกียวข้ องเป็ นดัชนีตวั ชีวัด ทังด้ านดิน
นํา ป่ าไม้ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม เพื อนําไปสู่ก ารกําหนดดัชนี ตวั ชีวัดและ
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ต่อไป
กรมประมง ได้ รับมอบหมายให้ ดําเนิน การจัดทําดัชนีชีวัดด้ านการบริ หารจัดการทรัพยากร
ชายฝั ง ซึงได้ กําหนดตัวชีวัดหลัก ได้ แก่ การเลียงกุ้งปลอดภัยไร้ สารพิษ การส่งเสริ มการเลียงกุ้งด้ วย
ระบบชลประทานนําเค็ม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ทีเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ดังนัน จึงได้ จัดทํา คู่มือปฏิบัติงานตัวชีวัดด้ านการบริหารจัดการทรั พยากรชายฝั ง
เพืออํานวยความสะดวกให้ เจ้ าหน้ าทีของศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอันเนืองมาจากพระราชดําริ สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพมากทีสุด
คณะผู้จดั ทํา
ตัวชีวัดด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั ง

สารบัญ
เรือง
1 การกําหนดตัวชีวัดด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั ง
2 วิธีการเก็บและประเมินผลข้ อมูลตัวชีวัดด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั ง
3 ภาคผนวก
- ตารางตัวชีวัดด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั ง
- วิธีการประเมินหลักการตรวจรับรองฟาร์มเลียงกุ้งทะเล
- มาตรฐานฟาร์มเลียงกุ้งทะเล จีเอพี

หน้ า
1
1
3
17
21

คู่มือปฏิบัติงานตัวชีวัด
ด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั ง
1. การกําหนดตัวชีวัดด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั ง
ในการกํ า หนดตัว ชี วัด ด้ า นการบริ ห ารจัด การทรัพ ยากรชายฝั ง ได้ ยึ ด กรอบการ
ดํา เนิ น งานศึก ษา วิ จัย และพั ฒ นาตามแนวพระราชดํ า ริ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัว ที ได้
พระราชทานให้ ผ้ ทู ีเกียวข้ องในการดําเนินงานจัดตังศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนืองมาจาก
พระราชดําริ เพือแก้ ไขปั ญ หาสภาพแวดล้ อมชายฝั ง และการพัฒนาป่ าชายเลนเสือมโทรม ซึงส่งผล
กระทบต่อชีวิตความเป็ นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎร ตลอดจนการพัฒนาการเพาะเลียงชายฝัง
และการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมพืนทีชายฝั งทะเล เพือให้ ประชาชนในพืนทีชายฝั งทะเลได้ มีตวั อย่าง
และแหล่งเรียนรู้เกียวกับแนวทางการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาการประกอบอาชีพ ตลอดจนความเป็ นอยู่ที
สอดคล้ องกับภูมิสงั คมของตนเอง
โดยตัวชีวัดด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั ง ทีกําหนดขึนนีก็จะครอบคลุมใน
เรืองการเพาะเลียงชายฝั ง การส่งเสริมการเพาะเลียงชายฝั งและการบริหารจัดการสิงแวดล้ อมชายฝั ง
ซึงรวมถึงการอนุรกั ษ์ และฟื นฟูด้านการประมงและป่ าชายเลน เพือให้ ได้ ตวั ชีวัดทีสามารถวัดระดับการ
พัฒนาทีเกิดความยังยืนกับประชาชนในพืนที
2. วิธีการเก็บและประเมินผลข้ อมูลตัวชีวัดด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั ง
ในการประเมินผลการพัฒนาการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ด้านการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรชายฝั ง นัน ได้ กําหนดกรอบกิจกรรมไว้ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ตัวชีวัด คือ
1. การเลียงกุ้งปลอดภัยไร้ สารพิษ
การเลียงกุ้งเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม (ย่อย) ตัวชีวัด
การเลียงกุ้งมาตรฐาน GAP ของเกษตรกร ตัวชีวัด
2. การส่งเสริมการเลียงกุ้งด้ วยระบบชลประทานนําเค็มมี ตัวชีวัด
3. การจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้ อม
ด้ านประมง ตัวชีวัด
ด้ านป่ าชายเลนมี กิจกรรมย่อย ตัวชีวัด
ซึงในทีนี ได้ แสดงวิธีการเก็บ และประเมิน ผลข้ อมูลไว้ กิจ กรรมหลักคือ กิจ กรรมที
และที ส่วนกิ จกรรมที คือการจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้ อม ในตารางตัวชี วัดได้ บ อกวิธีก าร
จัดเก็บไว้ ชดั เจนแล้ ว
1

ภาคผนวก

2

ตารางตัวชีวัด
ด้ านการบริหารจัดการทรั พยากรชายฝั ง

3

ตัวชีวัดด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั ง
กิจกรรม

ตัวชีวัด

วิธีการวัด/หน่ วย

ระยะเวลา

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

1. การเลียงกุ้งปลอดภัยไร้ สารพิษ
1.1 การเลียงกุ้งเป็ นมิตรกับ
สิงแวดล้ อม CoC (บ่อศูนย์ฯ)

1. ผ่านการประเมิน
มาตรฐาน CoC

ข้ อกําหนดการประเมิน
มาตรฐาน CoC 11 ข้ อ
1. การเลือกสถานที

- ตลอดฤดูกาลเลียง

- กุ้งทีได้ จากการผลิตอย่างมี รายละเอียด
มาตรฐาน
วิธีการประเมิน
อยูใ่ นภาคผนวก
- กุ้งมีคณ
ุ ภาพและความ
ปลอดภัย

2. การจัดการเลียง

5. การจัดการสุขภาพกุ้ง

- กุ้งทีผลิตเป็ นมิตรกับ
สิงแวดล้ อม
- สามารถขายกุ้งได้ ราคา
สูงขึน
- อุตสาหกรรมกุ้งมี
เสถียรภาพมีความมันคง
- ลดการโจมตีจากองค์กร

6. ยาและสารเคมี

สิงแวดล้ อม หรื อ เอ็น จี โอ

3. ความหนาแน่นการ
ปล่อยกุ้ง
4. อาหารและการให้ อาหาร

4

กิจกรรม

ตัวชีวัด

วิธีการวัด/หน่ วย

ระยะเวลา

ผลลัพธ์

7. นําทิงและตะกอนเลน

- เป็ นแบบอย่างของการ

8. การจับกุ้งและการขนส่ง

เลียงกุ้งโดยเป็ นมิตรกับ

9. ความรับผิดชอบทาง
สังคม
10. การรวมกลุ่มและการ
ฝึ กอบรม
11. ระบบการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล

สิงแวดล้ อม

2. ผลผลิตกุ้งทีได้ ตอ่ ครัง

1. ไม่น้อยกว่า

กก./ไร่

3. ปริ มาณอินทรี ยวัตถุของ

1. ไม่น้อยกว่า 1 มก./ล.

- ตลอดฤดูกาลเลียง

1. ไม่น้อยกว่า 20 มก./ล.

- ตลอดฤดูกาลเลียง

หมายเหตุ

- ตลอดฤดูกาลเลียง

ดินพืนบ่อก่อนปล่อยกุ้ง
4. ปริ มาณความต้ องการ
ออกซิเจนทางชีวเคมีของ
นําเลียงกุ้ง

5

กิจกรรม

ตัวชีวัด

1.2 การเลียงกุ้งมาตรฐาน GAP ของ 1. เกษตรกรผ่านการ
เกษตรกร
ประเมินมาตรฐาน GAP
จากศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนฯ

วิธีการวัด/หน่ วย

ระยะเวลา
- ตลอดฤดูกาลเลียง

ผลลัพธ์

1. การเลือกสถานที

- การผลิตกุ้งทะเลมี
คุณภาพปลอดภัยต่อ
ผู้บริ โภค
- การผลิตกุ้งทะเลถูก

2. การจัดการเลียงทัวไป

สุขลักษณะทีดีของฟาร์ ม

3. อาหาร การให้ อาหาร

- ป้องกันการใช้ ยาและ

และปั จจัยการผลิต

สารเคมี

4. การจัดการสุขภาพและ

- ไม่มีสารตกค้ างในเนือกุ้ง

ข้ อกําหนดการประเมิน 7 ข้ อ

หมายเหตุ
รายละเอียด
วิธีการประเมิน
อยูใ่ นภาคผนวก

การแก้ ไขปั ญหาโรคกุ้ง
5. สุขอนามัยฟาร์ ม
6. การเก็บเกียวผลผลิต
และการขนส่ง
7. การจดบันทึกข้ อมูล
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กิจกรรม
2. การส่ งเสริมการเลียงกุ้งด้ วย
ระบบชลประทานนําเค็ม

ตัวชีวัด

วิธีการวัด/หน่ วย

ระยะเวลา

ผลลัพธ์

หมายเหตุ
รายละเอียด
วิธีการประเมิน
อยูใ่ นภาคผนวก

1. การบริ หารระบบ
ชลประทาน

1. สามารถบริหารจัดการ 1
ระบบ

- ตลอดปี

- เกษตรกรมีความมันคงใน
อาชีพ

2. เกษตรกรมีสว่ นร่วม

2. มีการรวมกลุ่ม

- ตลอดปี

- ผลผลิตสัตว์นาได้
ํ
มาตรฐานปลอดภัยไร้ สารพิษ

3. ฟาร์ มเลียงได้ มาตรฐาน 3. ผ่านการประเมิน
มาตรฐาน GAP
จากศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา

- ตลอดฤดูกาลเลียง - สิงแวดล้ อมไม่ตํากว่า
ต่อรุ่น
มาตรฐาน

อ่าวคุ้งกระเบนฯ
4. ผลผลิตสูง

4. ผลผลิตไม่น้อยกว่า 500
กก./ไร่

- ตลอดปี

5. คุณภาพนําเข้ าและ
ออกได้ มาตรฐาน

5. ตรวจวัดคุณภาพนําเข้ า
และออก

- 1-2 ครัง/เดือน
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กิจกรรม

ตัวชีวัด

วิธีการวัด/หน่ วย

ระยะเวลา

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

3. การจัดการทรั พยากรและ
สิงแวดล้ อม
3.1 ด้ านประมง

1. คุณภาพนําจากการ
เลียงกุ้งได้ มาตรฐาน

1. วัดคุณภาพนําทิงจากการ - 3 ครัง/ปี
เลียงกุ้ง โดยผ่านการบําบัด

2. คุณภาพดินได้
มาตรฐาน

2. วัดคุณภาพดินในคลอง
นําทิงและในอ่าว สํารวจ
จํานวนชนิดของสัตว์นํา
ในแต่ละแหล่งอาศัย

3. ปริ มาณสัตว์นําและ
ความชุกชุม
3.1 ความอุดมสมบูรณ์
ทางชนิด (Species
Richness)

- คุณภาพนําทะเลไม่ตํากว่า รายละเอียด
มาตรฐาน
วิธีการอยูใ่ น
ภาคผนวก

- 3 ครัง/ปี

1 ครัง/ปี

- จํานวนชนิดทีพบ

1. ระบบนิเวศป่ าชายเลน

1 ครัง/ปี

- จํานวนชนิดทีพบ

2. ระบบนิเวศหาดโคลน

1 ครัง/ปี

- จํานวนชนิดทีพบ

รายละเอียด
วิธีการอยูใ่ น
ภาคผนวก

สํารวจจํานวนชนิดของสัตว์
นําในแต่ละแหล่งอาศัย
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กิจกรรม

ตัวชีวัด

3.2 ความหนาแน่นของ
สัตว์นําในแต่ละกลุ่มใน
พืนที

วิธีการวัด/หน่ วย

ระยะเวลา

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

3. ระบบนิเวศหาดหิน

1 ครัง/ปี

- จํานวนชนิดทีพบ

4. ระบบนิเวศแนวปะการัง

1 ครัง/ปี

- จํานวนชนิดทีพบ

5. ระบบนิเวศแหล่งหญ้ า
ทะล
6. ระบบนิเวศหาดทราย

1 ครัง/ปี

- จํานวนชนิดทีพบ

1 ครัง/ปี

- จํานวนชนิดทีพบ

1. กลุ่มครัสเตเซียน (กุ้ง, ปู)

ช่วงฤดูกาล

- จํานวนตัว/พืนที

-วัดผลผลิตที

2. กลุ่มหอย (หอยฝาเดียว,
หอยฝาคู)่

1 ครัง/ปี

- ตัว/ชนิด/ตารางเมตร

3. กลุ่มปลา

1 ครัง/ปี

- จํานวนตัว/พืนที

จับได้ โดยวิธี
อวนรุ น
Quantitative
Samplings**
-วัดผลผลิตทีจับ
ได้ โดยวิธีอวนรุน

สํารวจความหนาแน่นของ
สัตว์นําในแต่ละกลุ่ม
(ตัว/พืนที)
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กิจกรรม

ตัวชีวัด

วิธีการวัด/หน่ วย

ระยะเวลา

4.ปริ มาณสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จ
แต่ละชนิด (ช่วงฤดูกาล)
ปริ มาณผลผลิตทีจับรวม
4.1 กุ้งแชบ๊ วย
1.วัดผลผลิตทีจับได้ ด้วยอวน ช่วงฤดูกาล
จมกุ้งบริ เวณชาดหาดแหลม
เสด็จ
4.2 ปูม้า
1. วัดผลผลิตทีจับได้ ด้วย
ช่วงฤดูกาล
ลอบดักปูภายในอ่าวคุ้ง
กระเบน
4.3 ขนาดของปูม้าทีจับ 1. วัดขนาดลูกปูม้าทีจับได้ ในรอบปี
ได้ ภายในอ่าวคุ้งกระเบน
(Size Distribution)
5. ความอุดมสมบูรณ์
ของแหล่งหญ้ าทะเลแต่ละ
ชนิด
5.1 พืนทีของแหล่ง
หญ้ าทะเลแต่ละชนิด

กิจกรรม

ตัวชีวัด

1.วัดปริ มาณพืนทีแหล่งหญ้ า 1 ครัง/ปี
ทะเลแต่ละชนิดในอ่าวคุ้ง
กระเบน
วิธีการวัด/หน่ วย

ระยะเวลา

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

- กิโลกรัม/ราย

-เก็บข้ อมูลจาก
กลุ่มชาวประมง

- กิโลกรัม/ราย/วัน

-เก็บข้ อมูลจาก
กลุ่มชาวประมง

- เซนติเมตร/ตัว

-สุ่มวัดข้ อมูลจาก
ผลผลิตทีจับได้

- ตารางกิโลเมตร

ผลลัพธ์

หมายเหตุ
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5.2 มวลชีวภาพของ

2. ชังวัดหามวลชีวภาพของ

หญ้ าทะเลแต่ละชนิด

หญ้ าทะเลในแต่ละชนิด

1. อัตราการรอดตาย

1. เปอร์เซ็นต์การรอดตาย

1 ครัง/ปี

- กิโลกรัม/ตารางเมตร

วัดปี ละ 1 ครัง

1. ทําให้ มีต้นไม้ เพิมขึน

3.2 ด้ านป่ าชายเลน
1. งานปลูกป่ าชายเลน

2. เป็ นแหล่งไม้ ใช้ สอย แหล่ง
อาหารและสมุนไพรของชุมชน

3. เป็ นแหล่งทีอยูอ่ าศัย
แหล่งอาหารและแหล่งอนุบาล

2. งานบํารุ งป่ าชายเลน

1. อัตราการรอดตาย

1. เปอร์ เซ็นต์การรอดตาย

วัดปี ละ 1 ครัง

2. อัตราการเจริ ญเติบโต
ของต้ นไม้

- อัตราการเจริ ญเติบโต/ปี

วัดปี ละ 1 ครัง

ของสัตว์นาํ
- ทําให้ มีต้นไม้ เพิมขึน
1. ทําให้ มีต้นไม้ เพิมขึน
2. เป็ นแหล่งไม้ ใช้ สอย แหล่ง
อาหารและสมุนไพรของชุมชน
3. เป็ นแหล่งทีอยู่อาศัย แหล่ง

อาหารและแหล่งอนุบาลของ
สัตว์นํา
4. ช่วยรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยาชายฝั ง

กิจกรรม

ตัวชีวัด

วิธีการวัด/หน่ วย

ระยะเวลา

ผลลัพธ์

หมายเหตุ
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3. ความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์ไม้

1. จํานวนชนิดพรรณพืช
ในป่ า

วัดปี ละ 1 ครัง

. ทําให้ มีต้นไม้ เพิมขึน
. เป็ นแหล่งไม้ ใช้ สอย แหล่ง
อาหารและสมุนไพรของชุมชน
3. เป็ นแหล่งทีอยู่อาศัย แหล่ง

อาหารและแหล่งอนุบาลของ
สัตว์นํา
. ช่วยรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยาชายฝั ง
4. การปกคลุมพืนทีของ

1. เปอร์ เซ็นต์การปกคลุม

ครัง ต่อ ปี

- เพือเป็ นข้ อมูลในการตัดสาง

- ในกรณีหากเกิด
พิบตั ิ โรคพืช
แมลง ให้ ทําการ
วัดการปกคลุม
เรื อนยอด ณ ปี
นันด้ วย

กิจกรรม

ตัวชีวัด

วิธีการวัด/หน่ วย

ระยะเวลา

ผลลัพธ์

หมายเหตุ
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3. งานปรับปรุงระบบนิเวศ

1. อัตราการเจริ ญเติบโต

1. อัตราการเจริ ญเติบโต/ปี

วัดปี ละ 1 ครัง

ป่ าชายเลน

1. ทําให้ มีต้นไม้ เพิมขึน
2.เป็ นแหล่งไม้ ใช้ สอย แหล่ง
อาหารและสมุนไพรของชุมชน
. เป็ นแหล่งทีอยู่อาศัย แหล่ง

อาหารและแหล่งอนุบาลของ
สัตว์นํา
. ช่วยรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยาชายฝั ง
. อัตราความหนาแน่น

1. จํานวน/หน่วยพืนที

วัดปี ละ ครัง

ของพันธุ์ไม้

. ทําให้ มีต้นไม้ เพิมขึน
2.เป็ นแหล่งไม้ ใช้ สอย แหล่ง
อาหารและสมุนไพรของชุมชน
. เป็ นแหล่งทีอยู่อาศัย แหล่ง

อาหารและแหล่งอนุบาลของ
สัตว์นํา
. ช่วยรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยาชายฝั ง
กิจกรรม

ตัวชีวัด

วิธีการวัด/หน่ วย

ระยะเวลา

ผลลัพธ์

หมายเหตุ
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3. ความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์ไม้

. จํานวนชนิดพรรณไม้

วัดปี ละ ครัง

ในป่ า

. ทําให้ มีต้นไม้ เพิมขึน
2.เป็ นแหล่งไม้ ใช้ สอย แหล่ง
อาหารและสมุนไพรของชุมชน
. เป็ นแหล่งทีอยู่อาศัย แหล่ง
อาหารและแหล่งอนุบาลของ
สัตว์นํา
. ช่วยรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยาชายฝั ง

4. การปกคลุมเรือนยอด

. เปอร์ เซ็นต์การปกคลุม

วัดปี ละ ครัง

พืนที

- เพือเป็ นข้ อมูลในการตัดสาง
ขยายระยะเพือช่วยในการ
เจริญเติบโตของไม้ ชนรอง
ั

. ดัชนีความสําคัญของ
พรรณไม้

. การเปลียนแปลงชนิดป่ า

วัดปี ละ ครัง

และชนิดพรรณพืช

- ทําให้ ทราบว่าในพืนทีป่ านันๆ
มีชนิดพันธุ์ไม้ อะไรเป็ นไม้ เด่น
และขึนอยู่เป็ นจํานวนมาก

. ผลผลิตการร่วงหล่นของ
เศษไม้ ใบไม้ ในป่ าชายเลน

. นําหนักแห้ ง ตัน/ไร่/ปี

วัดปี ละ ครัง

- ผุสลายเป็ นธาตุอาหารของ
สัตว์หน้ าดินและสัตว์นํา รวมทัง
เป็ นปุ๋ยของตันไม้
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กิจกรรม

ตัวชีวัด
7. ปริ มาณธาตุอาหารที

4. งานเพาะชํากล้ าไม้
ป่ าชายเลน

วิธีการวัด/หน่ วย
. วิเคราะห์ธาตุอาหารจาก

ระยะเวลา
วัดปี ละครัง

ผลลัพธ์
- ผุสลายเป็ นธาตุอาหารของ

ผลิตได้ จากเศษไม้ ใบไม้

เศษไม้ ใบไม้ ทีร่วงหล่น

สัตว์หน้ าดินและสัตว์นํา รวม

ในป่ าชายเลน

กก./ไร่/ปี

ทังเป็ นปุ๋ยของต้ นไม้

1. จํานวนผู้ขอรับกล้ าไม้

- จํานวนผู้ขอรับกล้ าไม้
(ราย/ต้ น/ปี )
- จํานวนกล้ าไม้ (ต้ น/ปี )

2. ปริ มาณกล้ าไม้ ที
แจกจ่าย
3. การรอดตายของกล้ าไม้
หลังการปลูก

- จํานวนกล้ าไม้ (ต้ น/ปี )

หมายเหตุ

ตค. - กย.

- พืนทีป่ าเพิมขึน

ตค. - กย.

- ปริ มาณไม้ ใช้ สอยเพิมขึน

วัดปี ละ 1 ครัง

- ส่งเสริ มสนับสนุน
ประชาชนองค์กรให้ ปลูก
ต้ นไม้ มากขึน

- โดยทําการวัด
ในปี แรกของการ
ปลูกพืช ต่อเนือง
ไปจนถึง 5 ปี
เมือพืชเติบโต
แล้ ว

กิจกรรม

ตัวชีวัด

วิธีการวัด/หน่ วย

ระยะเวลา

ผลลัพธ์

หมายเหตุ
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. งานศึกษาวิจยั

1. ผลงานทางวิชาการ

- ผลการศึกษา (เรือง/ปี )

ตค. - กย.

ด้ านป่ าชายเลน

- การจัดการทรัพยาการป่ าไม้
ให้ เกิดประโยชน์และยังยืน

. การถ่ายทอดสูป่ ระชาชน

นําไปขยายผล

- การตีพิมพ์เผยแพร่

ตค. - กย.

(ครัง/ปี )
- การประชุมสัมมนา

ตค. - กย.

(ครัง/ปี )

16

วิธีการประเมินหลักการตรวจรั บรอง
ฟาร์ มเลียงกุ้งทะเล
ตามมาตรฐาน
โค๊ ต ออฟ คอนดัค
(Code of Conduct ) หรื อ ซี โอ ซี (CoC)
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. วิธีการประเมินหลักการตรวจรับรองฟาร์ มเลียงกุ้งทะเล ตามมาตรฐาน โค๊ ต ออฟ คอนดัค
(Code of Conduct ) หรือ ซี โอ ซี (CoC)
1.1 วัตถุประสงค์
เพือตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลียงกุ้งทะเลของเกษตรกรตามระบบ โค๊ ต
ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC)
1.2 ระบบการเลียงกุ้งทะเลอย่างยังยืนตามแนวทาง Code of Conduct
มีรายละเอียด ข้ อ ดังต่อไปนี
1) การเลือกสถานที เป็ นสถานทีเหมาะสมทางวิชาการและถูกต้ องตาม
กฎหมาย
) การจัดการฟาร์มทัวไป ต้ องสามารถป้องกันปัญหาคุณภาพนํา
สามารถลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและเพิมประสิทธิภาพการผลิตได้
) ความหนาแน่นในการปล่อยกุ้งลงเลียง ปล่อยกุ้งมีคณ
ุ ภาพในปริมาณ
ทีเหมาะสมกับเทคนิคทีใช้ เลียงและศักยภาพของบ่อเลียงโดยดูอตั รา
รอด และขนาดของกุ้งทีจับ
) อาหารและการให้ อาหาร การจัดการทีดีสามารถลดปริ มาณอาหารเหลือ
ลดการเน่าเสียของก้ นบ่อ และนํา
5) การจัดการสุขภาพกุ้ง โดยผ่านการจัดการสิงแวดล้ อมในบ่อเลียงเพือ
ลดความเครียดของกุ้งตรวจและป้องกันการเกิดขึนและแพร่กระจาย
ของโรค
6) การใช้ ยาและสารเคมี ต้ องมีการใช้ ยาและสารเคมีเท่าทีจําเป็ นและ
ถูกต้ องตามหลักวิชาการ
7) การจัดการนําทิง ตะกอนเลน ขยะ และสุขอนามัยฟาร์ม ต้ องมีการ
จัดการทีดี ลดการปนเปื อนและผลกระทบสิงแวดล้ อม
8) การจับกุ้งและจัดจําหน่าย เน้ นความสําคัญของการรักษาคุณภาพ
ของกุ้งให้ มีความสด สะอาดและมีการป้องกันผลกระทบต่อ
สิงแวดล้ อม
9) ความรับผิดชอบต่อสังคม ควรมีการปฏิบตั ิทีแสดงถึงแนวทางในการ
เลียงกุ้งทีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือท้ องถิน
10) การรวมกลุม่ และฝึ กอบรม ผู้เลียงต้ องการมีการรวมกลุม่ เพือการ
แลกเปลียนแนวคิดในการพัฒนาการเลียงกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ
18

) ระบบการเก็บข้ อมูล จะต้ องมีระบบบันทึกข้ อมูล การจัดการเลียงกุ้ง
เพือให้ สามารถทบทวนวิธีการจัดการเลียงและปรับปรุงให้ ดีขนึ
. แบบประเมินระบบและวิธีการให้ คะแนน
ประเมินตัวแปรของข้ อแนะนําทัง
ข้ อ จากแบบรายการขอรับการประเมินของ
เกษตรกรและการออกตรวจฟาร์มและเก็บตัวอย่าง ใช้ ระบบการให้ คะแนนเป็ นกลุ่มของมาตรฐานทีอยู่
ในแต่ละข้ อทีประเมินว่าเกษตรกรมีการปฏิบตั ิตรงตามทีได้ เขียนไว้ ในคูม่ ือและตรงกับแนวทางของซีโอซี
กับข้ อแนะนําทัง ข้ อ โดยมีคะแนนมาตรฐาน ระดับ
ระดับ หมายถึง ดีมาก
ระดับ หมายถึง ดี
ระดับ หมายถึง พอใช้
ระดับ หมายถึง ต้ องปรับปรุง
ระดับ หมายถึง ไม่ผา่ น
การให้ คะแนนจะให้ ตามระดับความสําคัญของการปฏิบตั ขิ องเกษตรกร ในแต่ละหัวข้ อซึงแบ่งออกเป็ น
กลุม่ คือ
กลุม่ ที ระดับความสําคัญสูงมาก ระดับความสําคัญ % มีอยู่ ข้ อ คือ
ข้ อ การจัดการเลียงทัวไป
ข้ อ การใช้ ยาและสารเคมี
ข้ อ นําทิง ตะกอนเลน ขยะ และสุขอนามัยฟาร์ม
กลุม่ ที ระดับความสําคัญสูง ระดับความสําคัญ % มีอยู่ ข้ อ คือ
ข้ อ อาหารและการให้ อาหาร
ข้ อ การจัดการสุขภาพกุ้ง
ข้ อ การจับกุ้งและจัดจําหน่าย
กลุม่ ที ระดับความสําคัญปกติ ระดับความสําคัญ % มีอยู่ ข้ อ คือ
ข้ อ การเลือกสถานที
ข้ อ ความหนาแน่นในการปล่อยกุ้งลงเลียง
ข้ อ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ข้ อ การรวมกลุม่ และฝึ กอบรม
ข้ อ ระบบการเก็บข้ อมูล
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วิธีการให้ คะแนน
คะแนนเฉลีย = ผลรวม (ระดับคะแนนของแต่ละข้ อ x ระดับความสําคัญ
100
ผลการประเมิน ระบบการจัดการฟาร์ มเลียงกุ้งอย่างยังยื น ตามแนวทาง Code of Conduct
จะต้ องมีระดับคะแนนเฉลียไม่ตํากว่า . คะแนน ฟาร์มไม่ผา่ นจะได้ รับใบแจ้ งให้ มีการปรับปรุงฟาร์ ม
และต้ องปรับปรุงระบบการเลียงภายในระยะเวลาทีกําหนดก่อนทีจะยืนใบแบบขอรับการประเมินครังที
สอง
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มาตรฐานฟาร์ มเลียงกุ้งทะเล จีเอพี
Good Aquaculture Practice (GAP)
for Marine Shrimp Farm
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. มาตรฐานฟาร์ มเลียงกุ้งทะเล จีเอพี Good Aquaculture Practice (GAP) for Marine Shrimp
Farm
. คํานํา
ตลอดแนวชายฝั งทะเลของไทย มีการเพาะเลียงกุ้งทะเลเป็ นจํานวนมากทังโรงเพาะฟั กลูกกุ้งและฟาร์มเลียงกุ้ง ทํารายได้ ให้ กับประเทศไทยเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่า , ล้ านบาท
ในปั จจุบัน มาตรฐานสิน ค้ าเกษตรเพื อคุณ ภาพและความปลอดภัยในการบริ โภคผลผลิตเป็ นเรื องที
ผู้บริโภคทังในและต่างประเทศให้ ความสําคัญมากขึน เห็นได้ จากปั ญหาการตกค้ างของยาปฏิชีวนะใน
กลุม่ คลอแรมฟิ นิคอลและไนโตรฟูแรนส์ในกุ้งทีส่งไปขายในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ส่งผลกระทบถึง
อุตสาหกรรมการเพาะเลียงกุ้งทะเลของไทยทังระบบ
กรมประมงจึงกํ าหนดนโยบายให้ มีมาตรฐานในด้ านการผลิตกุ้งทะเล โดยให้
เกษตรกรเข้ าใจและมีแนวทางปฏิ บัติในการจัดการเพาะเลียงกุ้งที ดี (Good Aquaculture Practice :
GAP หรื อ จี เอพี ) เพื อให้ สามารถผลิ ตสิ น ค้ าที มี คุณ ภาพ ถูก สุขอนามัย ไม่มีย าปฏิชี วนะตกค้ า ง
ออกมาจําหน่ายให้ กบั ผู้บริโภคทังในและต่างประเทศ
2.2 แนวทางการประเมิน
แนวทางของมาตรฐานฟาร์ มเลียงกุ้งทะเล จี เอพี สามารถแบ่งออกเป็ น ข้ อ
ดังรายละเอียดต่อไปนี
2.2.1 การเลือกสถานที
. . . มีการคมนาคมสะดวกและ สาธารณูปโภคขันพืนฐาน และอยู่ในที
นําท่วมไม่ถึงหรือมีการป้องกันทีดี
2.2.1.2 อยู่ใกล้ แหล่งนําทีมีคณ
ุ ภาพดี มีสภาพของดินทีเหมาะสมต่อการ
เลียงกุ้งทะเล และไม่อยู่ในอิทธิพลของแหล่งกําเนิดมลภาวะ
2.2.1.3 เกษตรกรผู้เ ลียงต้ องขึนทะเบี ย นเป็ นสมาชิ ก หน่ วยตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบสัตว์นํากับกรมประมง
2.2.2 การจัดการเลียงทัวไป
2.2.2.1 อุปกรณ์และโรงเรือนต้ องอยู่ในสภาพทีสามารถใช้ งานได้ ดี
2.2.2.2 มีการวางผังฟาร์มเลียงทีถูกต้ องตามหลักการเลียงกุ้งทะเล
2.2.2.3 มี ก ารเตรี ย มนํ า ดิ น และตะกอนเลนก่ อ นการเลี ยงกุ้ งอย่ า ง
เหมาะสม
. . . มีการปล่อยกุ้งทีมีคณ
ุ ภาพดี ความหนาแน่นและอายุทีเหมาะสม
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. . . มีการติดตังเครื องเพิมอากาศอย่างเหมาะสม และมีการจัดการ
รักษาคุณภาพนําและดินทีดี
2.2.3 อาหาร การให้ อาหาร และปั จจัยการผลิตกุ้งทะเล
2.2.3.1 เลือกใช้ อาหารกุ้งทีขึนทะเบียนกับหน่วยงานทีรับผิดชอบ มีคณ
ุ ภาพดี
ผลิตใหม่และไม่เก็บไว้ นาน
2.2.3.2 เก็บอาหารกุ้งไว้ ในทีร่ ม เย็น และไม่ชื นแฉะ และโรงเรื อนที เก็บ
ต้ องอยู่ในสภาพสะอาด สามารถกันแสงแดด ฝนและความชืน
ได้ เป็ นอย่างดี
2.2.3.3 มีวิธีการจัดการให้ อาหารทีมีประสิทธิภาพ ให้ อาหารสด ในกรณีที
จําเป็ นเท่านัน และมีวิธีการจัดการทีดี
2.2.3.4 ปั จจัยการผลิตทีใช้ เสริ มสร้ างความแข็งแรงของกุ้งและ/หรือรักษา
คุณ ภาพนํ าจะต้ องจดทะเบี ย นกับ หน่วยงานที รับ ผิดชอบ และ
เกษตรกรต้ องใช้ อย่างถูกต้ องตามหลักวิชาการ
. . การจัดการสุขภาพกุ้ง และการแก้ ไขปั ญหาโรคกุ้ง
. . . มีการเฝ้าระวังสุขภาพกุ้งประจําวันอย่างเหมาะสมและสมําเสมอ
ควบคูก่ บั การตรวจคุณภาพนําในบ่อเลียงอยู่เป็ นประจํา
2.2.4.2 เมือกุ้งมีปัญหาด้ านสุขภาพ ต้ องวินิจฉัยโรคและวิเคราะห์สาเหตุ
และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคกุ้งทีมีประสิทธิภาพ
2.2.4.3 ในกรณี ที จํ า เป็ น เมื อต้ องรัก ษาโรคกุ้ง ต้ องใช้ ยาปฏิ ชี ว นะที
อนุญ าตให้ ใช้ ในการเพาะเลี ยงสัต ว์นํ า และขึนทะเบี ย นกั บ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ หลังจากใช้ มีการเลียงต่อไปเพือมิให้ ยา
ปฏิชีวนะเหลือตกค้ างอยู่ในปริมาณทีเกินกําหนด
. . สุขอนามัยฟาร์ม
. . . บริเวณภายในฟาร์มสะอาด ถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ มีการทิงและ
กําจัดขยะสิงปฏิกลู จากฟาร์มอย่างถูกวิธี
2.2.5.2 เก็บ รัก ษาปั จ จัย การผลิต วัสดุอุป กรณ์ ต่าง ๆ ในลัก ษณะที ดี
ไม่ให้ เป็ นแหล่งทีอยู่อาศัยของสัตว์ทีเป็ นพาหะของโรค
2.2.5.3 มีห้ องสุขาที ถูก ต้ องตามหลัก อนามัย ที ของเสีย ไม่ไหลซึม หรื อ
ปนเปื อนเข้ าไปสูร่ ะบบการเลียงกุ้ง
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2.2.5.4 นําทีใช้ เลียงกุ้งมีปริ มาณแบคทีเรีย (Total coliform และ Feacal
coliform) ไม่เกินค่าทีกําหนดไว้
2.2.6 การเก็บเกียวผลผลิตและการขนส่ง
2.2.6.1 เกษตรกรต้ องวางการจับและจําหน่าย โดยเน้ นการรักษาความสด และ
ความสะอาด
2.2.6.2 มีรายงานผลการสุ่มตรวจยาปฏิชี วนะตกค้ างในผลผลิตกุ้ง และมี
ใบกํากับการจําหน่ายสัตว์นํา
. . การจดบันทึกข้ อมูล
. . . มีบนั ทึกการจัดการเลียง การให้ อาหาร การใช้ ยาและสารเคมีที
ถูกต้ องสมําเสมอ มีความทันสมัย
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