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กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี 
สําหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคเป็นมาตรฐานบังคับ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้มาตรฐานสินค้าเกษตร  เลขที่  มกษ.  ๗๔๓๒ - ๒๕๕๘  ตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําที่ดีสําหรับ
ฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค  ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
ลงวันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นมาตรฐานบังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย
ประสบปัญหาเรื่องโรคกุ้ง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรคเอเอชพีเอ็นดี  (AHPND)  หรือ  acute  hepatopancreatic  
necrosis  disease)  ในลูกกุ้งขาวแวนนาไมซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเป็นอย่างมาก  
จึงจําเป็นต้องมีการควบคุมการเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไม  เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการถ่ายทอดโรคจากพ่อแม่พันธ์ุ 
มาสู่ลูกกุ้งขาวแวนนาไม  และควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคในฟาร์มผลติ  โดยกําหนดเกณฑ์การปฏิบัติ
ที่ดีสําหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมในส่วนการเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส  ในการน้ี   
ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าที่ดีสําหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค  ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
ลงวันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และได้มีการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
หรือผู้มีประโยชน์เก่ียวข้องครบถ้วนตามความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  แล้ว  สมควรกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าที่ดี
สําหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคเป็นมาตรฐานบังคับ  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี 

ส้าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค 

1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมที่มีการด าเนินการในส่วนการเพาะ

ลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส (nauplius) 

1.2 มาตรฐานสินคา้เกษตรนี้ ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีส าหรับการเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมในระยะนอเพลียส 

ต้ังแต่การรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมไปจนถึงก่อนการเคล่ือนย้ายลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส 

ออกจากบ่อฟักหรือภาชนะอื่นที่ใช้ในการฟัก เพื่อให้ได้ลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสปลอดจากโรค 

ที่ก าหนด ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก 

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 กุ้งขาวแวนนาไม หมายถึง กุ้งทะเลชนิดลิโตพีเนียส แวนนาไม (Litopenaeus vannamei) หรือชื่อวิทยาศาสตร์อื่น

ที่ได้รับการยอมรับที่เป็นชื่อพ้อง (synonyms) 

2.2 ลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส หมายถึง ลูกกุ้งขาวแวนนาไมที่เพิ่งฟักออกจากไข่ จนถึงก่อนลูกกุ้ง

เข้าสู่ระยะโซเอีย (zoea)  

2.3 พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไมวัยเจริญพันธุ์ ที่รวบรวมหรือเล้ียงไว้ หรือ

น าเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อการเพาะพันธุ์ 

2.4  กุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค หมายถึง พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม และลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส

ที่ปลอดจากโรคที่ก าหนด  
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2.5 ฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม หมายถึง สถานประกอบการผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมที่มีการ

ด าเนินการในส่วนการเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ส านักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โรงสูบน้ า บ่อเตรียมน้ า บ่อเก็บน้ า โรงเป่าลม บริเวณกักกันโรค 

บริเวณเพาะเลี้ยงอาหารธรรมชาติ โรงเล้ียงพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม โรงเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะ

นอเพลียส สถานที่บรรจุลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส และระบบบ าบัดน้ าทิ้ง 

2.6 อาหารธรรมชาติ หมายถึง สัตว์หรือพืชที่มีชีวิต หรือส่ิงมีชีวิตอื่นๆ หรือซากที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการ

แปรรูป และสามารถน ามาใช้เป็นอาหารเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมได้ 

2.7 อาหารส าเร็จรูป หมายถึง อาหารสัตว์น้ าผสมส าเร็จรูป ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

พ.ศ.2525 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

3. ข้อก้าหนด 

ฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดตามตารางท่ี 1 ดังนี้  

ตารางที่ 1 ข้อก้าหนด 

รายการ ข้อก้าหนด 

1. หลักการผลิต  1.1 มีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการผลิตเพื่อการควบคุมโรคของฟาร์ม 

และปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสาร 

1.2 เข้าร่วมการด าเนินการเฝ้าระวังโรคแบบมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงต่อโรค

หรือการติดเชื้อ (targeted surveillance)  

1.3 มีผลการเฝ้าระวังโรคที่แสดงให้เห็นว่าฟาร์มเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะ

นอเพลียสปลอดจากโรคที่ก าหนด เป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน 

ยกเว้นฟาร์มใหม่ที่ยังไม่เคยเพาะเล้ียงมาก่อน แต่ต้องมีผลการตรวจที่แสดงให้

เห็นว่าปลอดจากโรคที่ก าหนด  

2. บุคลากร 2.1 เกษตรกรผู้เพาะกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสจะต้องมีความรู้ ผ่านการฝึกอบรม 

และ/หรือมีประสบการณ์ในการเพาะกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสมาก่อน 

2.2 มีมาตรการควบคุมผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่อาจเป็นพาหะในการ

แพร่ระบาดของโรคท่ีก าหนดเข้าสู่ฟาร์ม 

3. การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์

กุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค 

3.1 คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่ปลอดจากโรคที่ก าหนด และสามารถ
ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ 

3.2 มีระบบกักกันโรคส าหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่มีประสิทธิภาพ 
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รายการ ข้อก้าหนด 

4. การจัดการทั่วไป 4.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับฟาร์มเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส

ปลอดโรค และปฏิบัติตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ 

4.2 โรงเล้ียงพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม โรงเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะ

นอเพลียส และบริเวณกักกันโรคเป็นโรงเรือนปิด 

4.3 แยกเครื่องมืออุปกรณ์และระบบที่ใช้ในแต่ละโรงเรือนออกจากกันอย่าง

ชัดเจน และมีวิธีการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนและหลังจากเสร็จส้ิน

การใช้พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในแต่ละชุด 

4.4 น้ าที่น ามาใช้ในฟาร์มมีคุณภาพเหมาะสม หรือสามารถปรับปรุงให้มี

คุณภาพเหมาะสมกับการเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส และมีวิธีการ

ป้องกันสัตว์พาหะน าโรคเข้ามากับน้ า รวมทั้งมีวิธีการฆ่าเชื้อในน้ าส าหรับใช้ใน

การเพาะและการขนส่งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

4.5 มีการฆ่าเชื้อยานพาหนะบริเวณทางเข้าและออกฟาร์ม 

4.6 มีการควบคุมและป้องกันสัตว์รบกวน (pest) เข้ามาในบริเวณเพาะลูกกุ้งขาว

แวนนาไมระยะนอเพลียส 

4.7 ไม่มีสัตว์เล้ียงเข้าไปในบริเวณเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส 

4.8 มีการจัดเก็บ ก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการ

ปนเปื้อนข้าม 

4.9 มีการก าจัดของเสียจากห้องน้ าและห้องสุขาอย่างถูกสุขลักษณะ และมี 

การป้องกันการปนเปื้อนลงสู่ระบบน้ าในการเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะ 

นอเพลียส 

5.  ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น

อาหารของพ่อแม่พันธุ์

กุ้งขาวแวนนาไม  

5.1 ใช้อาหารส าเร็จรูปที่ขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว์ พ.ศ.2525 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งไม่เป็นอาหารสัตว์เส่ือม

คุณภาพ หรือใช้อาหารที่ผลิตขึ้นเองและ/หรืออาหารธรรมชาติที่เตรียมและเก็บ

รักษาอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งมีผลการตรวจที่แสดงว่าปลอดจากเชื้อก่อโรค         

ที่ก าหนด หรือมีวิธีการลดความเส่ียงของการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคที่ก าหนดใน

อาหารที่ผลิตขึ้นเองและ/หรืออาหารธรรมชาติท่ีใช ้

5.2 ให้เก็บอาหารกุ้งในสถานที่ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนและรักษา

คุณภาพของอาหารกุ้งได้ 
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รายการ ข้อก้าหนด 

6. การจัดการสุขภาพ 

กุ้งขาวแวนนาไม  

6.1 มีมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง โดยก าหนด

ขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคภายในฟาร์ม และจาก

ฟาร์มไปสู่ภายนอก 

6.2 มีผลการสุ่มตรวจกุ้งขาวแวนนาไมที่แสดงว่าปลอดจากโรคที่ก าหนด     

โดยพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจะต้องปลอดโรคตามข้อ ก.1-ก.6 ของ

ภาคผนวก ก และลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสจะต้องปลอดโรคตาม 

ข้อ ก.6 ของภาคผนวก ก 

6.3 กรณีที่พบการตายของกุ้งอย่างผิดปกติและสงสัยว่าเป็นโรคที่ก าหนด     

ให้ด าเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และแจ้งหน่วยงานราชการที่มี

อ านาจหน้าที่โดยทันที  

7. บันทึกข้อมูล 7.1 มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต และเก็บรักษาข้อมูลอย่างน้อย 3 ป ี 
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ภาคผนวก ก 

โรคที่ก้าหนด 

โรคที่ก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

ก.1 โรคจุดขาว (White spot disease) หมายถึง โรคในกุ้งทะเลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสจุดขาว 

(White Spot Syndrome Virus; WSSV) กุ้งทะเลที่ป่วยมักพบรอยโรคเป็นจุดขาวหรือดวงขาวใต้เปลือก 

ส่วนหัว ตัว และโคนหาง บางครั้งล าตัวมีสีแดงร่วมด้วย และท าให้กุ้งทะเลตายอย่างรวดเร็ว 

ก.2 โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) หมายถึง โรคในกุ้งทะเลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส    

หัวเหลือง (Yellow Head Virus; YHV) กุ้งทะเลท่ีป่วยมักพบรอยโรคที่ส่วนหัวมีสีเหลือง เนื่องจากเหงือก 

ตับและตับอ่อนมีสีซีดเหลือง และท าให้กุ้งทะเลตายอย่างรวดเร็ว 

ก.3  โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) หมายถึง โรคในกุ้งทะเลที่มีสาเหตุจาก

การติดเชื้อไวรัสทอรา (Taura Syndrome Virus; TSV) มักพบในกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งทะเลที่ป่วยมักพบสี

ของล าตัวเป็นสีแดง โดยเฉพาะเปลือกบริเวณแพนหางและรยางค์ และตายได้ ถ้ากุ้งป่วยแต่ไม่ตายในระยะ

ต่อมาจะปรากฎรอยโรคสีด า มีรูปร่างไม่แน่นอนที่บริเวณเปลือก 

ก.4  โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ 

IHHNV disease) หมายถึง โรคในกุ้งทะเลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อพาร์โวไวรัสที่เรียกว่าไอเอชเอชเอ็นวี 

(Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus; IHHNV) กุ้งทะเลที่ป่วยมักพบอาการ   

แคระแกร็น การเจริญเติบโตลดลง กรีโค้งงอ หนวดกุ้งเปราะ หงิกงอ เนื้อกุ้งไม่เต็มเปลือก และล าตัวผิดรูป 

อัตราการตายต่ า และกุ้งจะมีขนาดแตกต่างกันมาก 

ก.5  โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) หมายถึง โรคในกุ้งทะเลที่มีสาเหตุจากการ

ติดเชื้อไวรัส Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) กุ้งทะเลที่ป่วยจะมีลักษณะของกล้ามเนื้อสีขาวขุ่น

บริ เวณปล้องสุดท้ายของล าตัวติดกับแพนหาง และอาจจะลุกลามมายังกล้ามเนื้อล าตัว ส่วนอื่น  

เซลล์กล้ามเนื้อเกิดการตาย (necrosis) กุ้งบางตัวมีลักษณะของกล้ามเนื้อเป็นสีส้มคล้ายกุ้งต้ม 

ก.6  โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis 

Disease; AHPND) หมายถึง โรคในกุ้งทะเลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus 

สายพันธุ์ก่อโรค กุ้งทะเลที่ป่วยมักพบตับและตับอ่อนลีบฝ่อ ภายในมีปริมาณเม็ดไขมันน้อยผิดปกติ 
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