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บทคัดย่อ 
การเลีย้งพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามนบัเป็นอีกวิธีแนวทางที่ช่วยให้การผลิตลูกกุ้ งก้ามกรามมีความยั่งยืนมากกว่า            

การอาศยัพอ่แมกุ่้ งจากฟาร์มเลีย้งซึง่ไมส่ามารถคาดการณ์ผลผลิตได้ การเลีย้งพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งให้ประสบความส าเร็จนัน้ความรู้
เก่ียวกบัชีววิทยาการสืบพนัธุ์และความต้องการสารอาหารมีความส าคญัเป็นอย่างมาก  ส าหรับการจดัการการเลีย้งและการ
ผลิตอาหารใช้เอง โดยจากการศึกษาที่ผ่านมาท าให้ทราบว่าการผสมพนัธุ์ของกุ้ งก้ามกรามและการเตรียมพร้อมส าหรับการ           
อุ้มไขใ่ช้เวลาประมาณ  1 วนั การพฒันาของไขก่่อนฟักเป็นตวัใช้เวลาประมาณ 18-19 วนั การพฒันาจนลกูกุ้ งวยัอ่อนมีรูปร่าง
และพฤติกรรมเหมือนกุ้ งตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 23-35 วัน การศึกษาความต้องการสารอาหารของพ่อแม่พันธุ์สรุป                
ได้วา่อาหารควรโปรตีนไม่ต ่ากว่า 35% และมีกรดอะมิโนจ าเป็นที่สอดคล้องกบัปริมาณที่พบในไข่ ระดบัไขมนั กรดไลโนเลอิก 
ผลรวมของกรดไขมนัชนิด EPA และ DHA ฟอสโฟไลปิดและโคเลสเตอรอลในอาหาร ไม่ควรต ่ากว่า 5, 0.13, 0.15, 0.8 และ 
0.5% ตามล าดบั  อาหารควรมีพลงังานไม่ต ่ากว่า 4 กิโลแคลอรีต่อกรัมอาหาร และระดบัคาร์โบไฮเดรตไม่ควรเกิน 20%     
ความต้องการสารอาหารอื่นๆ เช่น วิตามินอี วิตามินซี แอสต้าแซนทินและสงักะสี มีค่าเท่ากบั 300, 60, 100 และ 50-90 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ตามล าดับ แม้ยังไม่มีการศึกษาความต้องการวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆ แต่อาจใช้วิตามินและ             
แร่ธาตรุวมที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดหรือจากการทดลองต่างๆ ได้ ที่ระดบัการใช้ 1-4% การเสริมสารอาหารบางชนิดร่วมกัน 
เช่น วิตามินอีกับวิตามินซี หรือกรดไขมนั HUFA กับแอสต้าแซนทิน เป็นอีกวิธีการที่ช่วยเร่งความสมบูรณ์พนัธุ์ของพ่อแม่             
กุ้ งก้ามกรามได้  
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Abstract 
 Culturing giant freshwater prawn broodstock is an alternative way that helps seed production more 
sustainable compared with dependency on farm raised broodstock which the production cannot be expected. 
However, knowledge on reproductive biology and nutrient requirements are very critical for culture management 
and self-feed production. The previous studies showed that breeding and preparing readiness for egg bearing 
spend the time approximately 1 day. Estimated 18-19 days are required for embryonic and larval developments 
prior hatching. Prawn larva takes time approximately 23-35 days to reach morphological characteristics and 
behavior similar to adult prawn. Based on the previous nutritional studies, it could be concluded that dietary 
protein should not below 35% with essential amino acid contents according to those found in egg. Diet should 
contain lipid, linoleic acid, sums of EPA and DHA, phospholipid and cholesterol at least 5, 0.13, 0.15, 0.8 and 
0.5%, respectively. Dietary energy should not below 4 Kcal per gram feed, while carbohydrate not above 20%. 
Requirements on vitamin E, vitamin C, astaxanthin and zinc are 300, 60, 100 and 50-90 milligrams per kilogram 
feed, respectively. Although, other vitamins and minerals have not been studied, vitamin and mineral premix 
either from the market or experiment can be useful with usage doses of 1-4%. Supplementation of some 
integrated nutrients such as vitamin E and C or HUFA and astaxanthin can accelerate broodstock maturation.      
Keywords :  Giant freshwater prawn, nutrient, requirement, broodstock 
 
บทน า  

นอกจากกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกลุาด าแล้วกุ้งก้ามกรามนบัเป็นกุ้งเศรษฐกิจอีกชนิดหนึง่ของประเทศไทย นบัตัง้แตปี่ 
พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีผลผลิตกุ้ งก้ามกรามไม่ต ่ากว่าปีละ 20,000 ตนั โดยผลผลิตถกูใช้บริโภคในประเทศ
ประมาณ 90% และสง่ออกประมาณ 10% (วชิราภรณ์ ไกรอ ่า, 2558) ทัง้นีแ้หลง่เลีย้งกุ้งก้ามกรามที่ส าคญัได้แก่ จงัหวดัราชบรีุ 
นครปฐมและสพุรรณบุรี ซึ่งมีผลผลิตรวมกันประมาณ 80% ของผลผลิตกุ้ งก้ามกรามทัง้หมด ขณะที่แหล่งเลีย้งอื่นๆ ได้แก่ 
จงัหวดักาญจนบรีุ สมทุรสาคร ฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ์และปราจีนบรีุ (วชิราภรณ์ ไกรอ ่า, 2557) ทัง้ๆ ที่ปัจจุบนักุ้ งก้ามกราม            
มีราคาจ าหนา่ยที่ดี เกษตรกรสนใจเลีย้งกุ้ งชนิดนีม้ากขึน้และความต้องการของตลาดภายในประเทศและเพื่อการสง่ออกเพิ่ม
มากขึน้ (วชิราภรณ์ ไกรอ ่า, 2558) แตผ่ลผลติกุ้งก้ามกรามของประเทศไทยและพืน้ท่ีการเลีย้งนบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา
มีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ (วชิราภรณ์ ไกรอ ่า, 2556) สาเหตปุระการหนึง่คือการขาดแคลนลกูพนัธุ์ที่เป็นผลสบืเนื่องจากขาดแคลน
แมพ่นัธุ์กุ้ ง ทัง้นีแ้มพ่นัธุ์กุ้ งที่ใช้ในการผลติลกูกุ้งเกือบทัง้หมดมาจากฟาร์มเลีย้งกุ้ งก้ามกราม (ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร, 
2554) โดยจ านวนแม่พนัธุกุ้ งในรอบหลายปีที่ผ่านมามีจ านวนลดลงเนื่องจากผลผลิตกุ้ งก้ามกรามลดลงดงัที่กลา่วมาข้างต้น 
ท าให้เกิดการแยง่ชิงแมพ่นัธุ์กุ้ งและการแขง่ขนัรุนแรงมากขึน้หากจ านวนของแม่พนัธุ์กุ้ งในปีนัน้ๆ มีน้อย การแย่งชิงแม่พนัธุ์กุ้ ง
ท าให้ราคาลูกกุ้ งก้ามกรามสงูขึน้จนท าให้เกษตรกรบางส่วนเลิกเลีย้งกุ้ งก้ามกราม และกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบให้
จ านวนแมพ่นัธุ์กุ้ งส าหรับการผลติลกูกุ้งในปีตอ่ๆ ไป ลดลงตามไปด้วย 

ดังนัน้ในอนาคตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรผู้ เพาะและอนุบาลลูกกุ้ งก้ามกรามต้องผลิตพ่อแม่พันธุ์           
กุ้ งก้ามกรามส าหรับใช้ในฟาร์ม เช่น การเลีย้งกุ้ งเอง การซือ้กุ้ งจากฟาร์มเลีย้งมาขุนเป็นพ่อแม่พนัธุ์และการเลีย้งแม่พนัธุ์กุ้ ง   
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หลงัการวางไข่เพื่อเป็นแม่พนัธุ์ในรอบการผลิตถดัไป ทัง้นีว้ิธีการที่ประหยดัทัง้ต้นทุนและเวลาและให้ผลผลิตสงูคือการเลีย้ง           
แม่พนัธุ์กุ้ งที่วางไข่แล้วเนื่องจากแม่พนัธุ์กุ้ งมีความดกไข่เพิ่มมากขึน้ตามขนาดตวั และลกูกุ้ งที่ได้มีความแข็งแรงเนื่องจาก             
แมพ่นัธุ์กุ้ งและไข่ไม่บอบช า้จากการขนสง่ อย่างไรก็ตามการเลีย้งพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามให้ประสบความส าเร็จนัน้เกษตรกร          
ผู้ เพาะและอนบุาลจ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการการเลีย้งหลายด้านโดยเฉพาะด้านโภชนาการเนื่องจากสารอาหาร
เป็นปัจจัยส าคญัที่ส่งเสริมความสมบรูณ์พนัธุ์ของสตัว์น า้ (Izquierdo &  Hernández-Palacios, 1997) ดงันัน้รายงานนี ้          
ได้รวบรวมความรู้เก่ียวกบัความต้องการสารอาหารของพอ่แมพ่นัธุ์กุ้ งก้ามกรามเพื่อเป็นแหลง่ข้อมลูส าหรับเกษตรกรที่ต้องการ
ผลติอาหารเลีย้งพ่อแม่พนัธุกุ้ งเอง การเลือกซือ้อาหารส าเร็จรูป หรือการเสริมสารอาหารให้อาหารส าเร็จรูปมีคณุภาพดียิ่งขึน้ 
รายงานนีย้ังได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการเลีย้งพ่อแม่พันธุ์  และชีววิทยาการสืบพันธุ์ซึ่งมีประโยชน์ส าหรับการจัดการ                 
พอ่แมพ่นัธุ์กุ้ งชนิดนี ้
การแพร่กระจายของกุ้งก้ามกรามและผลผลิตจากการเลีย้ง 
 กุ้ งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) เป็นสตัว์น า้ที่มีถ่ินก าเนิดในแถบเอเชียใต้ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
แปซิฟิกใต้ ทางเหนือของโอเชียเนียและทางตะวนัตกของหมู่เกาะแปซิฟิก มีการเลีย้งกุ้ งชนิดนีอ้ย่างน้อย 43 ประเทศทัว่โลก 
และการเลีย้งมีการขยายตวัอย่างต่อเนื่องทัง้จ านวนประเทศและพืน้ที่การเลีย้ง (New, 2000; New, 2005) ปัจจุบนัผลผลิต            
กุ้ งก้ามกรามมีมากที่สดุคิดเป็น 50% ของผลผลิตกุ้ งน า้จืดที่เลีย้งทัว่โลก รองลงมาคือกุ้ ง M. nipponse ที่มีผลผลิตจาก             
การเลีย้งประมาณ 47% ทัง้นีป้ระเทศจีนเลีย้งกุ้ งก้ามกรามมากที่สดุและเป็นประเทศเดียวที่เลีย้งกุ้ ง M. nipponse ขณะที่
ประเทศผู้ผลิตกุ้ งก้ามกรามที่ส าคญัอื่นๆ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม อินเดีย ไทย บงักลาเทศ พม่าและไต้หวนั (New & Nair, 
2012) ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ผลผลิตกุ้ งก้ามกรามจากการเลีย้งทัว่โลกมีค่าเฉลี่ยประมาณ 200,000 ตนัต่อปี โดยผลผลิต
ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2551 ได้เพิ่มสงูขึน้เป็นอย่างมากก่อนที่จะลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 และผลผลิตเพิ่มสงูขึน้อีกครัง้
ในปี 2555 (ภาพที่ 1) สว่นผลผลิตและมลูค่าของกุ้ งก้ามกรามของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 แสดงในภาพที่ 2  
ซึง่จะเห็นได้วา่ผลผลติกุ้ งก้ามกรามของประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2549 ลดลงเพราะขาดแคลนพ่อแม่พนัธุ์และลกูพนัธุ์
เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัส Extra small virus (XSV) และ Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) ซึ่งเร่ิม
ระบาดในปี พ.ศ. 2547 และระบาดอย่างรุนแรงในปี พ.ศ. 2548 (ชยัวฒุิ สดุทองคง, 2550) ท าให้เกษตรกรบางสว่นเลิกเลีย้ง           
กุ้ งก้ามกรามและหันไปเลีย้งสตัว์น า้ชนิดอื่นแทน ( ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) แม้ว่าผลผลิตกุ้ งก้ามกราม             
ของประเทศไทยค่อยๆ ฟืน้ตวัในช่วงปี พ.ศ. 2550-2551 เนื่องจากการควบคุมและป้องกันโรคไวรัสมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
อย่างไรก็ตามผลผลิตกุ้ งก้ามกรามได้ลดลงอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2552-2554  เนื่องจากเกษตรกรเลิกเลีย้งกุ้ งเป็นจ านวนมาก               
เพราะราคาผลผลิตตกต ่า แต่ในปี พ.ศ. 2555 เมื่อราคาจ าหน่ายสงูขึน้เกษตรกรบางสว่นกลบัมาเลีย้งกุ้ งก้ามกรามอีกครัง้           
ท าให้มีผลผลิตเพิ่มขึน้ประมาณ 2,000 ตัน เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554  หากค านวณค่าเฉลี่ยของผลผลิตกุ้ งก้ามกราม                
ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2547-2555 พบว่ามีค่าประมาณ 20,000 ตนัต่อปี (ภาพที่ 2) ซึ่งคิดเป็น 10% ของผลผลิตกุ้ ง
ก้ามกรามจากการเลีย้งทัว่โลก  
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ภาพที่ 1 ผลผลติกุ้งก้ามกรามจากการเลีย้งทัว่โลกระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2555 (FAO, 2014) 
 

 
ภาพที่ 2 ผลผลติและมลูคา่ของกุ้งก้ามกรามที่เลีย้งในประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2556 
 
การเลีย้งพ่อแม่พันธ์ุกุ้งก้ามกราม 

แม้ว่าการเลีย้งพ่อแม่พันธุ์กุ้ งก้ามกรามยังไม่เป็นที่นิยม  เนื่องจากพ่อแม่พันธุ์จากฟาร์มเลีย้งยังคงเพียงพอต่อ              
ความต้องการ อยา่งไรก็ตามเกษตรกรสามารถเลีย้งพอ่พนัธุ์กุ้ ง และแมพ่นัธุ์กุ้ งที่ไมม่ีไขห่รือหลงัการวางไขเ่พื่อเป็นพอ่แมพ่นัธุ์ได้ 
ทัง้นีว้ิธีการเลีย้งพอ่แมพ่นัธุ์อาจท าตามค าแนะน าตา่งๆ เช่น อตัราปลอ่ยพอ่แมพ่นัธุ์ที่เหมาะสมคือ 2 ตวัต่อตารางเมตร (3,200 
ตวัต่อไร่) และอตัราสว่นพ่อพนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์คือ 1:5 (Ratnayake, Sivananthawerl, Walpita & Edirisinghe, 2011) แต่การ
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เลีย้งพอ่แมกุ่้ งพนัธุ์ในกระชงัที่แขวนในบอ่ดินนัน้อตัราปลอ่ย  และอตัราสว่นพอ่พนัธุ์ตอ่แมพ่นัธุ์ที่เหมาะสมคือ 10 ตวั/ลกูบาศก์
เมตร และ 1:4 ตามล าดบั  (อ านาจ จงอกัษร, เรืองวิชญ์ ยุ้นพนัธ์ และวราห์ เทพาหดุี, 2555)  ทัง้นีเ้กษตรกรควรให้อาหารวนัละ
ครัง้ในเวลาตอนเย็น (Nandlal & Pickering, 2005) หรืออาจให้อาหารวนัละ 2 ครัง้ ในเวลาตอนเช้าและตอนเย็นได้แต่อตัรา
การให้อาหารไมค่วรเกิน 3-5 % ตอ่น า้หนกัตวั (Mitra, Chattopadhyay & Mukhopadhyay, 2005) นอกจากนีอ้าจเลีย้งพอ่แม่
พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามตามวธีิในงานวิจยัตา่งๆ เช่น การเลีย้งในบอ่คอนกรีตกลมโดยให้อาหารส าเร็จรูปหรืออาหารสด เช่น หมกึและ
หอยสองฝา วนัละ 2 ครัง้ (เช้า-เย็น) อตัรา 3% ของน า้หนกัตวัต่อวนั (Murmu, Sahu, Mallik, Reddy & Kohli, 2007) หรือการ
เลีย้งพอ่แมพ่นัธ์กุ้ งในบอ่หรืออปุกรณ์ที่มีการเปลี่ยนถ่ายน า้ (Revathi, Iyapparaj, Munuswamy & Krishnan, 2012) หรืออาจ
เลีย้งในระบบน า้หมนุเวียน (de Caluwé, Lavens & Sorgeloos, 1995; Cavalli, Lavens & Sorgeloos, 2001a) 
การพัฒนาการของรังไข่และไข่กุ้งก้ามกราม 

โดยทัว่ไปกุ้ งก้ามกรามสมบรูณ์พนัธุ์เมื่ออายไุด้ 4-7 เดือน หากอณุหภมูิและอาหารมีความเหมาะสม โดยแม่กุ้ งจะเร่ิม
มีไขแ่ก่ (ไขส่นี า้ตาล) หลงัการเลีย้งเป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึง่เกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้ งบอ่ดินสามารถจบัและจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร
ผู้ เพาะและอนบุาลลกูกุ้งได้ประมาณ 5-10% ของจานวนแม่กุ้ งทัง้หมดในบ่อ (Daniels, Cavalli & Smullen, 2000) แม่พนัธุ์กุ้ ง
ก้ามกรามสามารถวางไขไ่ด้ประมาณ 3-5 ครัง้ตอ่ปี และปริมาณไขต่อ่ตวัค านวณได้จากสมการตอ่ไปนี ้  (สมการท่ี 1)  
โดย X คือน า้หนกัตวั (กรัม) และ Y คือจ านวนไข ่(ฟอง) (Cavalli et al., 2001a) 
 

 Y = 484 + 1454X (r2= 0.74)     (1) 
 

ระยะของรังไข่และไข่ของแม่กุ้ งก้ามกรามระยะต่างๆ ก่อนการผสมพันธุ์กับกุ้ งตัวผู้  มีดังนี  ้ (Damrongphol, 
Eangchuan & Poolsanguan, 1991; Chang & Shih, 1995; Nandlal & Pickering, 2005) 
 -ระยะที่ 1 เป็นระยะที่ไขย่งัไม่สมบรูณ์หรือเรียกว่า Previtellogenic stage โดยรังไข่มีลกัษณะบางและใส อยู่บริเวณ
สว่นท้ายของช่องวา่งใต้เปลอืกหวั และไขม่ีลกัษณะเป็นแทง่ มีฟอลลเิคิลล้อมรอบไข ่ไขม่ีเส้นผา่นศนูย์กลาง 12-100 ไมครอน 
 -ระยะที่ 2 เป็นระยะไข่เร่ิมสมบรูณ์หรือเรียกว่า Primary vitellogenic stage รังไข่เร่ิมมีสีเหลืองเนื่องจากเร่ิมมีการ
สะสมไข่แดง และเร่ิมขยายจนมีพืน้ที่ประมาณ ¼ - ½ ของความยาวของช่องว่างใต้เปลือกหวั มีหยดน า้มนัในไข่และเห็นเป็น
เซลล์ฟอลลเิคิลชดัเจนขึน้ ไขม่ีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 100-170 ไมครอน 

-ระยะที่ 3 เป็นระยะไขส่มบรูณ์หรือเรียกวา่ Secondary vitellogenic stage รังไขม่ีสส้ีมออ่นเพราะมีการสะสมไขแ่ดง
ในไขม่ากขึน้เร่ือยๆ และรังไข่เร่ิมขยายจนมีพืน้ท่ีประมาณมากกวา่ ¾ ของความยาวของช่องวา่งใต้เปลอืกหวั พบเซลล์ 
ฟอลลเิคิลน้อยลง ไขม่ีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 170-300 ไมครอน 

-ระยะที่ 4 เป็นระยะไขส่กุ รังไขม่ีสส้ีมเข้มและจะขยายเต็มพืน้ท่ีช่องวา่งใต้เปลอืกหวั ไมพ่บเซลล์ฟอลลเิคิล ไขม่ีขนาด
เส้นผา่นศนูย์กลาง 530 ไมครอน 

นอกจากนีพ้ฒันาการของรังไข่อาจประมาณการได้จากดชันีความสมบรูณ์พนัธุ์ (Gonado Somatic Index, GSI)         
โดยรังไข่ระยะที่ยงัไม่สมบูรณ์จะมีค่าน้อยกว่า 0.5% และเพิ่มขึน้เป็นประมาณ 4 และ 8% ส าหรับรังไข่ระยะที่ 3 และ 4 
ตามล าดบั  (Revathi, Iyapparaj, Munuswamy & Krishnan, 2012) 
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พฤติกรรมการผสมพันธ์ุของกุ้งก้ามกราม  
แม้วา่ยงัไมม่ีการศึกษาพฤติกรรมการผสมพนัธุ์ของกุ้ งก้ามกราม แต่น่าจะมีลกัษณะที่ใกล้เคียงกบักุ้ ง M. dayanum 

ซึ่งจากการศึกษาของ Sarkar, Basu, Dutta & Roy (2012) พบว่าก่อนการจับคู่ผสมพนัธุ์ประมาณ 2-3 ชั่วโมง กุ้ ง M. 
dayanum ตวัผู้จะใช้วงก้ามป้องกันกุ้ งตวัเมียจากกุ้ งตวัผู้อื่นที่เข้ามารบกวน   และคอยขบัไล่กุ้ งตวัผู้อื่นที่เข้าใกล้กุ้ งตวัเมีย          
เมื่อไมม่ีการรบกวนกุ้งตวัผู้จะใช้ก้ามจบัก้ามของกุ้ งตวัเมียและเคลื่อนที่เข้าใกล้กุ้ งตวัเมีย  จากนัน้กุ้ งตวัผู้จะปีนหลงักุ้ งตวัเมีย 
ซึ่งกุ้ งตวัเมียอาจป้องกันตวัโดยการใช้ขาเดินผลกักุ้ งตวัผู้  การจับคู่ผสมพันธุ์จะเร่ิมขึน้หลังจากที่กุ้ งตวัเมียลอกคราบใหม่ๆ          
โดยกุ้งตวัผู้จะใช้ขาเดินพลิกกุ้ งตวัเมียให้หงายท้องขึน้และหมนุกุ้ งตวัเมียให้อยู่ในทิศทางเดียวกนั จากนัน้กุ้ งตวัผู้จะใช้ขาเดิน
แหวกขาว่ายน า้ของกุ้ งตวัเมียและสอดถงุน า้เชือ้ที่ดึงจากช่องเปิดน า้เชือ้บริเวณโคนขาเดินคู่ที่ 5  แล้ววางไว้ใกล้ช่องปลอ่ยไข่
ของกุ้ งตวัเมียซึ่งอยู่บริเวณโคนขาเดินคู่ที่ 3 ซึ่งการผสมพนัธุ์จะใช้เวลาประมาณ 45-55 วินาที ก่อนที่กุ้ งจะแยกออกจากกัน 
ประมาณ 17 ชัว่โมงตอ่มา กุ้งตวัเมียจะท าความสะอาดขาวา่ยน า้เพื่อรองรับไขห่ลงัที่ผา่นการปฏิสนธิ หลงัจากนัน้อีกประมาณ 
3 ชัว่โมง กุ้งตวัเมียจะงอตวัเป็นรูปตวัยเูพื่อปลอ่ยไขผ่า่นทางช่องปลอ่ยไขซ่ึง่จงัหวะนีเ้องถงุน า้เชือ้จะถกูบีบให้แตกท าให้น า้เชือ้
ผสมกบัไขท่ี่ถกูปลอ่ยออกมา ก่อนทีกุ่้ งตวัเมียจะเก็บไขแ่ละอุ้มไว้หน้าท้องบริเวณขาวา่ยน า้ ทัง้นีไ้ข่มีความเหนียวท าให้เกาะตวั
บนขนของขาวา่ยน า้ (Shailender, Suresh & Krishna, 2013) 
พัฒนาการของตัวอ่อนกุ้งก้ามกราม 
 หลงัการปฏิสนธิของไขแ่ละน า้เชือ้แล้วแมกุ่้ งจะรวบรวมไข่และน ามาติดกบัขาว่ายน า้คล้ายๆ ลกัษณะการอุ้มไข่ ทัง้นี ้
ไขท่ีป่ฏิสนธิแล้วจะใช้เวลาในการพฒันาประมาณ 19 วนั ก่อนฟักเป็นตวั (Ling, 1969) โดยไขซ่ึง่มีสส้ีมเข้มจะมีสใีสขึน้หลงัการ
ปฏิสนธิ 12 วนั จากนัน้ไข่เร่ิมกลายเป็นสีน า้ตาล และอีกประมาณ 4-5 วนั ต่อมา ไข่จะมีสีน า้ตาลเข้ม ใกล้เคียงกบัการศึกษา
ของ Shailender et al. (2013) ที่พบว่าระยะเวลาที่ตวัอ่อนพฒันาอย่างสมบรูณ์คือประมาณ 14 วนั จากนัน้อีก 4 วนั ตวัอ่อน
พร้อมที่ฟักเป็นตวั ทัง้นีพ้ฒันาการของตวัออ่นลกูกุ้งก่อนฟักเป็นตวัมี 11 ระยะ ดงันี ้ 
 -ระยะที่ 1 เป็นการแบง่ตวัของนิวเคลยีสครัง้ที่ 2 เพื่อสร้างเซลล์ใหมเ่สร็จอยา่งสมบรูณ์ซึง่ใช้เวลาประมาณ 7 ชัว่โมง 
 -ระยะที่ 2 จากนัน้อีก 1 ชัว่โมง 45 นาที การแบง่ตวัของนิวเคลยีสของนิวเคลยีสในเซลล์ครัง้ที่ 3 ใกล้สมบรูณ์ 
 -ระยะที่ 3 จากนัน้อีก 10 นาที การแบ่งตวัของนิวเคลียสของนิวเคลียสในเซลล์ครัง้ที่ 3 สมบรูณ์ โดยในระยะนีจ้ะมี
จ านวนเซลล์ 4 จากเซลล์เร่ิมต้น 1 เซลล์ 
 -ระยะที่ 4 จากนัน้อีก 5 นาที มีการสร้างผนงักนัเซลล์อยา่งสมบรูณ์ กลุม่เซลล์ที่ได้เรียกวา่ Blastomere 
 -ระยะที่ 5 จากนัน้อีก 5 ชัว่โมง จ านวนเซลล์เพิ่มเป็น 32 เซลล์ 
 -ระยะที่ 6 จากนัน้อีก 10 ชัว่โมง (เวลารวม 24 ชัว่โมง หรือ 1 วนั) มีการแบง่เซลล์จนหุ้มไขแ่ดงทัง้หมด 
 -ระยะที่ 7 จากนัน้อีก 5 วนั (เวลารวม 6 วนั) มีการสร้างแพนหาง 
 -ระยะที่ 8 จากนัน้อีก 1 วนั (เวลารวม 7 วนั) มีการสร้างสว่นตา 
 -ระยะที่ 9 จากนัน้อีก 2 วนั (เวลารวม 9 วนั) มีการสร้างสขีองตา 
 -ระยะที่ 10 จากนัน้อีก 5 วนั (เวลารวม 14 วนั) ตวัออ่นพฒันาอยา่งสมบรูณ์ 
 -ระยะที่ 11 จากนัน้อีก 5 วนั (เวลารวม 19 วนั) ตวัออ่นพร้อมที่จะฟักเป็นตวั 

ความเค็มของน า้นบัเป็นปัจจยัที่ส าคญัเป็นอย่างมากต่อการพฒันาของลกูกุ้ งก้ามกรามตวัอ่อน  เนื่องจากในช่วง           
ฤดูการสืบพนัธุ์  หลงัจากที่พ่อแม่กุ้ งผสมพนัธุ์ในเขตน า้จืดแล้วแม่พนัธุ์กุ้ งที่อุ้มไข่จะอพยพไปยงัเขตน า้กร่อยที่แร่ธาตุมากขึน้          
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เช่น ปากแมน่ า้ เพื่อให้ตวัออ่นได้รับแร่ธาตทุี่เพียงพอส าหรับการพฒันาตามระยะตา่งๆ (Metamorphosis) จนกระทัง่ฟักเป็นตวั 
(Larvae) โดยหากลกูกุ้ งวยัอ่อนไม่ได้อาศยัในน า้ที่มีความเค็มลกูกุ้ งวยัอ่อนจะตายภายในระยะเวลา 2 วนั (Nandlal & 
Pickering, 2005) ทัง้นีจ้ากการศกึษาของ Hangsapreurke et al. (2551)  พบวา่แมกนีเซียมมีความสมัพนัธ์เป็นอย่างมากกบั
อตัรารอดตายของลกูกุ้ง ดงันัน้ระหวา่งการอนบุาลลกูกุ้งก้ามกรามเกษตรกรควรมีการตรวจวดัระดบัแมกนีเซียมในบ่ออนบุาล
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นีจ้ากการสอบถามเกษตรกรหลายฟาร์มพบว่ามกัมีการควบคุมปริมาณแมกนีเซียมในบ่ออนุบาลไม่ให้          
ต ่ากว่า 700-800 ppm แต่จากการศึกษาเบือ้งต้นโดยการอนบุาลลูกกุ้ ง 3 ครัง้ ของผู้ เขียนบทความพบว่าความเข้มข้นของ
แมกนีเซียมที่เหมาะสมคือไมค่วรต ่ากวา่ 900-1,000 ppm โดยทัว่ไปเกษตรกรใช้แมพ่นัธกุุ้ งก้ามกรามเฉพาะที่มีไขแ่ก่ (สนี า้ตาล
เข้ม) ผลิตลกูกุ้ งก้ามกราม และโดยใช้น า้ความเค็มประมาณ 15 ppt  ส าหรับการกระตุ้นให้ลกูกุ้ งฟักเป็นตวัและการอนบุาล          
จนเข้าสูร่ะยะ Post larvae อย่างไรก็ตามการทดลองของ Hangsapreurke et al. (2551) พบว่าน า้ความเค็ม 5 ppt สามารถ
กระตุ้นให้ตวัออ่นของกุ้งมีพฒันาการจนพร้อมที่จะฟักเป็นตวัได้ ((ไขจ่ากสส้ีมเป็นสีน า้ตาลเข้ม) และมีอตัราการฟักไม่ต่างจาก
กระตุ้นด้วยน า้ความเค็ม 15 ppt ขณะที่น า้ความเค็ม 25 ppt มีประสิทธิภาพด้อยกว่าน า้ความเค็ม 5 และ 15 ppt งานวิจยันี ้           
มีประโยชน์มากส าหรับเกษตรกรผู้ เพาะ และอนบุาลลกูกุ้ งก้ามกราม เนื่องจากสามารถซือ้หรือรวบรวมได้ทัง้แม่พนัธุ์กุ้ งที่มีไข ่         
สีน า้ตาลเข้มและแม่พนัธุ์กุ้ งที่มีไข่สีส้มส าหรับการเพาะและอนบุาลลกูกุ้ ง แต่ต้องเลีย้งแม่พนัธุ์กุ้ งที่มีไข่สีส้มในน า้ความเค็ม           
5 ppt  จนกลายเป็นแมพ่นัธุ์กุ้ งที่มีไขส่นี า้ตาลเข้มซึ่งใช้เวลาประมาณ 5-10 วนั วิธีการนีท้ าให้เกษตรกรมีแม่พนัธุ์กุ้ งที่เพียงพอ
ส าหรับการเพาะและอนบุาลในแตล่ะครัง้ เมื่อเทียบกบัวิธีปฏิบตัิโดยทัว่ไปท่ีเกษตรกรจะซือ้เฉพาะแมพ่นัธุ์กุ้ งที่มีไข่สีน า้ตาลเข้ม
ท าให้บางครัง้ได้แม่พนัธุ์ที่ไม่คุ้ มค่าส าหรับการเพาะ และอนุบาลโดยเฉพาะหากมีการซือ้แม่พนัธุ์กุ้ งพร้อมๆ กัน จากฟาร์ม
เดียวกนั 

หลงัจากลกูกุ้ งก้ามกรามฟักเป็นตวัแล้วจะมีพฒันาการอย่างต่อเนื่องอีก 13 ระยะ แยกเป็นระยะ Larvae 11 ระยะ
ยอ่ย และระยะ Post larvae 2 ระยะยอ่ย ใช้เวลาประมาณ 23-35 วนั จนกลายเป็นลกูกุ้ งที่มีลกัษณะและพฤติกรรมเหมือนกุ้ ง
ตวัเต็มวยัรวมทัง้ปรับตวัอาศยัในน า้จืดได้ โดยระยะและอายลุกูกุ้งก้ามกราม มีดงันี ้(Nandlal & Pickering, 2005) 

-ระยะที่ 1 ลกูกุ้งมีอาย ุ1 วนั ไมม่ีก้านตา 
-ระยะที่ 2 ลกูกุ้งอาย ุ2 วนั มีการสร้างก้านตา 
-ระยะที่ 3 ลกูกุ้งอาย ุ3-4 วนั มีการสร้างแพนหาง 
-ระยะที่ 4 ลกูกุ้งอาย ุ4-6 วนั มีการสร้างซี่ฟันบนสว่นหลงัของกรีจ านวน 2 ซี่ 
-ระยะที่ 5 ลกูกุ้งอาย ุ5-8 วนั ปลายหางแคบและยาวขึน้ 
-ระยะที่ 6 ลกูกุ้งอาย ุ7-10 วนั มีการสร้างปุ่ มของขาวา่ยน า้ 
-ระยะที่ 7 ลกูกุ้งอาย ุ11-17 วนั ขาวา่ยน า้แยกเป็นสองแฉกแตย่งัไมม่ีการสร้างขนเลก็ๆ (Setae) 
-ระยะที่ 8 ลกูกุ้งอาย ุ14-19 วนั มีการสร้าง setae บนขาวา่ยน า้ 
-ระยะที่ 9 ลกูกุ้งอาย ุ15-22 วนั มีการสร้างรยางค์อื่นๆ บนขาวา่ยน า้ 
-ระยะที่ 10 ลกูกุ้งอาย ุ17-24 วนั มีการสร้างซี่ฟันบนสว่นหลงัของกรีจ านวน 3-4 ซี่ 
-ระยะที่ 11 ลกูกุ้งอาย ุ19-26 วนั มีการสร้างซี่ฟันบนสว่นหน้าของกรี 
-ระยะ Post larvae ช่วงต้น ลกูกุ้งอาย ุ23-27 วนั ลกูกุ้งลงเกาะพืน้ วา่ยน า้ไปข้างหน้า มีซี่ฟันทัง้บนและลา่งของกรี 
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-ระยะ Post larvae ช่วงท้าย ลกูกุ้ งอาย ุ23-35 วนั ลกูกุ้ งมีลกัษณะและพฤติกรรมเหมือนกุ้ งตวัเต็มวยัคือกินอาหาร
ตามพืน้และปรับตวัอาศยัในน า้จืดได้  
ความต้องการโปรตีนและกรดอะมิโนจ าเป็นจากอาหารของพ่อแม่พันธ์ุกุ้งก้ามกราม 
 ในช่วงฤดกูารสืบพนัธุ์พ่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามต้องการโปรตีนจากอาหารเพิ่มขึน้เพื่อสร้างเซลล์สืบพนัธุ์และฮอร์โมน 
ทัง้นี ้Mitra et al. (2005) แนะน าวา่อาหารส าหรับพอ่แมพ่นัธุ์กุ้ งกรามที่เลีย้งในระบบที่ไม่มีอาหารธรรมชาติควรมีระดบัโปรตีน
เทา่กบั 35-40% ขณะที่กุ้ งวยัรุ่นต้องการโปรตีนประมาณ 25-35% (Habashy, 2009) สอดคล้องกบั Das (1995) ที่แนะน าว่า
อาหารพอ่แมพ่นัธุ์กุ้ งก้ามกรามที่เลีย้งในระบบที่ไม่มีอาหารธรรมชาติควรมีโปรตีนเท่ากบั 40% แต่หากเป็นการเลีย้งในบ่อดิน
ระดบัโปรตีนในอาหารอาจลดเหลอื 35% ได้ แม้ยงัไมม่ีการศกึษาความต้องการกรดอะมิโนจ าเป็นแต่ความต้องการกรดอะมิโน
จ าเป็นของพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามอาจประมาณการจากระดบักรดอะมิโนจ าเป็นที่พบในไข่ได้ (Das, Saad, Ang, Law & 
Harmin, 1996) ทัง้นีห้ากอ้างอิงจากกรดอะมิโนจ าเป็นในไข่ที่มีระดบัโปรตีนประมาณ 52% ของน า้หนกัแห้ง จากการทดลอง
ของ Yao et al. (2006) ท าให้ประมาณการได้วา่พอ่แมพ่นัธุ์กุ้ งก้ามกรามมีความต้องการกรดอะมิโนจ าเป็น ได้แก่ ลิวซีน ไลซีน 
วาลีน ไอโซลิวซีน ฟีนิลอะลานีน ทรีโอนีน เมไทโอนีน อาร์จินีน ฮีสติดีน และกรดอะมิโนไม่จ าเป็นอีกสองชนิดคือ ซีสตีนและ           
ไทโรซีน เทา่กบั 7.62, 7.35, 6.05, 4.76, 3.93, 3.68, 2.35, 6.15, 2.95, 3.57 และ 3.39% ของโปรตีน ตามล าดบั แม้ว่าซีสตีน
และไทโรซีนไมใ่ช่กรดอะมิโนจ าเป็น แตก่ารผลติอาหารพอ่แมพ่นัธุ์จ าเป็นต้องค านงึถึงเนื่องจากซีสตีน  และไทโรซีนเป็นอนพุนัธ์
ของเมไทโอนีน และฟีนิลอะลานีน ตามล าดบั หากอาหารมีกรดอะมิโนทัง้สองชนิดนีน้้อยท าให้พ่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามต้องใช้  
เมไทโอนีน และฟีนิลอะลานีนในการสงัเคราะห์ซีสตีน และไทโรซีน ซึ่งส่งผลให้พ่อแม่พนัธุ์ใช้ประโยชน์เมไทโอนีนและฟีนิล          
อะลานีนได้ไม่เต็มที่  ทัง้นีโ้รงงานผลิตอาหาร และเกษตรกรที่ผลิตอาหารพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามใช้เองจ าเป็นต้องมีข้อมูล
เก่ียวกบัชนิดและปริมาณของกรดอะมิโนเหลา่นีใ้นวตัถดุบิท่ีใช้ เช่น แหลง่โปรตีนจากสตัว์และพืช ได้แก่ ปลาป่น หมกึป่น กุ้งป่น 
เคยป่น ไก่ป่น เนือ้และกระดกูป่น กากถัว่เหลอืง หวีตกลเูตน คอร์นกลเูตน เป็นต้น (Tacon, Metian & Hasan, 2009) โดยควร
ใช้แหล่งโปรตีนจากสตัว์ในสดัส่วนที่สูงกว่าแหล่งโปรตีนจากพืช  เนื่องจากแหล่งโปรตีนจากพืชมักขาดกรดอะมิโนโนชนิด            
เมไทโอนีนและไลซีน และกุ้ งก้ามกรามสามารถย่อยแหลง่โปรตีนจากสตัว์ได้ดีกว่าแหลง่โปรตีนจากพืชเนื่องจากแหลง่โปรตีน
จากสตัว์ไมม่ีสารยบัยัง้การยอ่ยอาหาร เช่น กรดไฟติกและแทนนิน (Francis, Makkar & Becker, 2001) 
ความต้องการไขมันและกรดไขมัน 

Mitra et al. (2005) รายงานว่าไขมนัในอาหารประมาณ 3-7% (เฉลี่ยเท่ากบั 5%) เพียงพอส าหรับความต้องการ           
ของพ่อแม่พันธุ์กุ้ งก้ามกรามในแง่การเป็นแหล่งพลงังาน และแหล่งกรดไขมันจ าเป็น อย่างไรก็ตามระดับไขมันในอาหาร            
อาจสงูถึง 10% โดยไม่กระทบต่อการสืบพันธุ์  (Murmu et al., 2007) สอดคล้องกับระดบัไขมนัในอาหารพ่อแม่พนัธุ์                   
กุ้ งทะเลชนิดกินทัง้พืชและสตัว์ที่แนะน าโดย FAO (1987) ทัง้นีพ้่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามต้องการกรดไขมนัทัง้กลุ่มโอเมก้า 3        
และ 6 (n-3 และ n-6) อย่างน้อย 0.075% ของน า้หนกัอาหารแห้ง (Mitra et al., 2005) โดยมีแนวโน้มว่าพ่อแม่พนัธุ์                        
กุ้ งก้ามกราม มีความต้องการกรดไขมนักลุม่ n-6 มากกวา่กลุม่ n-3 เนื่องจาก de Caluwé et al. (1995) พบว่าไข่กุ้ งก้ามกราม
มีการสะสมของกรดไลโนเลอิก (Linoleic acid, LOA, 18:2n-6) มากกวา่กรดไขมนัชนิดอีพีเอ (Eicosapentaenoic acid, EPA, 
20:5n-3) และดีเอชเอ (Docosahexaenoic acid, DHA, 22:6n-3)  และโดยทัว่ไปแล้วกุ้ งก้ามกรามมีการสะสมกรดไขมนั             
กลุม่ n-3 ในร่างกายน้อยกว่ากรดไขมนักลุม่ n-6 เช่นกนั (D'Abramo, 1998) ทัง้นีค้วามต้องการของกรดไขมนักลุม่ n-3 และ    
n-6 ของพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามยงัไม่ทราบแน่ชดั แต่การที่อาหารมี LOA อย่างน้อย 0.13%  และกรดไขมนั n-3 ชนิดไม่อิ่ม          
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ตวัสงู (n-3 Highly unsaturated fatty acid, n-3 HUFA) เช่น EPA และ DHA เท่ากบั 0.15%  ท าให้แม่กุ้ งก้ามกรามมีความ 
ดกไขแ่ละอตัราการฟักของไข่ดีขึน้ (Cavalli, Lavens & Sorgeloos, 1999) แต่หากอาหารมี EPA และ DHA สงู แต่มี LOA ต ่า 
ท าให้ความดกไขล่ดลง (de Caluwé et al., 1995) ดงันัน้เป็นท่ีแนช่ดัวา่ LOA เก่ียวข้องกบัความดกไข ่เนื่องจาก LOA เป็นสาร
ตัง้ต้นในการสงัเคราะห์กรดไขมนัชนิดเออาร์เอ (Arachidonic acid, ARA, 20:4n-6)  ซึ่งเป็นสารที่จ าเป็นส าหรับการพฒันา   
ของรังไข ่โดยมีงานวิจยัยืนยนัได้ว่ากุ้ งก้ามกรามสามารถเปลี่ยน LOA ไปเป็น ARA ได้ (Reigh & Stickney, 1989) ทัง้นี ้ARA 
เป็นสารตัง้ต้นในการสร้างฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) ที่มีหน้าที่ควบคมุการสืบพนัธุ์และการสร้าง และสะสม
โยล์ค (ไข่แดง) (Wouters & Fegan, 2004) ดงันัน้ระดบั LOA ในอาหารที่มากขึน้มีแนวโน้มที่จะท าให้แม่กุ้ งก้ามกรามมีความ
ดกไข่มากขึน้ได้ ขณะที่การศึกษาในกุ้ งกุลาด าพบว่าระดบั ARA ในอาหารที่เพิ่มขึน้ท าให้ความดกไข่ จ านวนแม่กุ้ งกุลาด า         
ที่วางไข่ จ านวนครัง้การวางไข่และจ านวนไข่ต่อแม่เพิ่มขึน้เช่นกนั (Huang, Jiang, Lin, Zhou & Ye, 2008; Coman, Arnold, 
Barclay & Smith, 2009)  

เมื่อพิจารณาเฉพาะความต้องการ EPA และ DHA จากระดบั EPA และ DHA ที่พบในไข่กุ้ งระยะการสะสมไข่แดง
จนถึงระยะก่อนฟักตวันัน้  พอ่แมพ่นัธุ์กุ้ งก้ามกรามนา่จะต้องการ DHA สงูกวา่ EPA เลก็น้อย  และผลรวมของกรดไขมนัทัง้สอง
ชนิดไขมนัทัง้สองควรมีค่าอยู่ในช่วง 0.07-0.19% (Lavens, Piyatiratitivorakul, Menasveta & Sorgeloos, 1991) สว่นความ
ต้องการฟอสโฟไลปิดของพ่อแม่กุ้ งก้ามกรามนัน้ Cavalli, Menschaert, Lavens and Sorgeloos (2000) รายงานว่าแม่กุ้ ง
ก้ามกรามต้องการฟอสโฟไลปิดจากอาหารไม่เกิน 0.8%  ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกบัที่พบในอาหารส าเร็จรูปกุ้ งก้ามกรามที่มี
จ าหนา่ยโดยทัว่ไป แตต่ ่ากวา่ความต้องการฟอสโฟไลปิดส าหรับการสร้างไข่ของกุ้ งของทะเลที่มีค่าประมาณ 2% (Wouters & 
Fegan, 2004)  โคเลสเตอรอลนบัเป็นสารอาหารอีกชนิดที่มีความจ าเป็นส าหรับการสร้างเซลล์สืบพนัธุ์  โดยจากการศึกษา
พบว่ามีการสะสมโคเลสเตอรอลในไข่สูงกว่าในกล้ามเนือ้ 6 เท่า (Pillai, Tripathy & Dandapat, 2001) โดยระดับ
โคเลสเตอรอลที่เพียงพอตอ่ความต้องการของพอ่แม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามคือ 0.5-0.6% ของอาหาร (Mitra et al., 2005) ซึง่สงูกวา่
ความต้องการของกุ้ งระยะวยัรุ่น 2 เท่า (Teshima, Ishikawa, Koshio & Kanazawa, 1997) อย่างไรก็ตามโคเลสเตอรอลเป็น
วตัถดุิบที่มีราคาแพงดงันัน้จึงควรใช้ในระดบัท่ีเพียงพอตอ่ความต้องการ หรือลดการใช้โดยการเพิ่มระดบัฟอสโฟไลปิดที่มีราคา
ถกูกวา่ในสตูรอาหารให้มากขึน้ เช่น เพิ่มปริมาณฟอสโฟไลปิดจาก 0.8% เป็น 1-1.2% และลดระดบัโคเลสเตอรอลเหลือเพียง 
0.2-0.3%  สว่นแหลง่ของกรดไขมนัจ าเป็นในวตัถดุิบที่จะใช้ในการผลิตอาหารพ่อแม่พนัธุ์ก้ามกรามนัน้  โรงงานผลิตอาหาร 
หรือเกษตรกรผู้ผลติอาหารใช้เองสามารถสบืค้นข้อมลูได้จาก Tacon et al. (2009) 
ความต้องการพลังงานและคาร์โบไฮเดรต 
 โดยทัว่ไปสตัว์ทกุชนิดสามารถใช้ทัง้โปรตีน ไขมนัและคาร์โบไฮเดรตเป็นแหลง่พลงังานได้ แต่โปรตีนเป็นสารอาหาร
ราคาแพง ดงันัน้อาหารจึงจ าเป็นต้องมีระดบัพลงังานจากไขมนัและคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสม เพื่อลดการใช้โปรตีนเป็นแหลง่
พลงังาน (Protein sparing effect) หากอาหารพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามมีระดบัโปรตีน 40%  อาหารควรมีพลงังานประมาณ           
4 กิโลแคลอรีตอ่กรัมอาหาร และหากโปรตีนในอาหารลดเหลอื 35% พลงังานในอาหารต้องเพิ่มเป็นอยา่งน้อย 4.73 กิโลแคลอรี
ตอ่กรัมอาหาร ทัง้นีพ้่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามมีความต้องการพลงังานมากกว่ากุ้ งวยัรุ่นที่ต้องการพลงังานจากอาหารประมาณ 
3.39-4.29 กิโลแคลอรีตอ่กรัมอาหาร (Habashy, 2009) เนื่องจากระดบัไขมนัต ่าสดุที่สามารถเป็นแหลง่พลงังานและแหลง่กรด
ไขมนัจ าเป็นคือประมาณ 5% ดงันัน้หากคิดจากอตัราสว่นไขมนัต่อคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมคือ 1:3-4 (Mitra et al., 2005) 
แล้วอาหารพอ่แมพ่นัธุ์กุ้ งก้ามกรามควรมีคาร์โบไฮเดรตประมาณ 15-20% 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Gerben+Menschaert%22
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ความต้องการวิตามินและแร่ธาตุ  
 วิตามินเป็นสารอาหารที่เก่ียวข้องกบัความสมบรูณ์พนัธุ์ของสตัว์และพฒันาการของสตัว์วยัอ่อน เช่น ระดบัวิตามินอี
ในอาหารที่เพิ่มขึน้ท าให้แมกุ่้ งขาวแวนนาไมธรรมชาติมปีระสทิธิภาพวางไขแ่ละอตัราการฟักของไขด่ีขึน้ ขณะที่วิตามินซีไมม่ีผล
ตอ่ประสทิธิภาพการสบืพนัธุ์แตช่่วยเพิ่มอตัราการฟักของลกูกุ้งทะเล (Wouters & Fegan, 2004) เมื่อพิจารณาถึงความส าคญั
ของวิตามินซีและวิตามินอีต่อการสืบพันธุ์ แล้ว  วิตามินอีน่าจะมีความส าคญัมากกว่าวิตามินซีเนื่องจากมีการสะสมและ          
ใช้ระยะเวลาการสะสมในไข่มากกว่าวิตามินซี โดยรังไข่ของแม่กุ้ งก้ามกรามในช่วงการสะสมไข่แดง (รังไข่ระยะที่ 1-3) มีการ
สะสมของวิตามินอี (α-tocopherol) เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเข้าสูร่ะยะการสะสมไข่แดงระยะสดุท้ายและรังไข่ระยะที่ 4 
และ 5 ปริมาณของวิตามินอีในรังไข่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และพบการสะสมในไข่เพิ่มขึน้ ในทางตรงข้ามการสะสมวิตามินซี         
ในรังไข่เร่ิมลดลงตัง้แต่รังไข่ระยะที่ 3 เป็นต้นมา และพบการสะสมในไข่น้อยกว่าวิตามินอีประมาณ 3 เท่า (Cavalli et al., 
2001b) สอดคล้องกับการผลการศึกษาที่พบว่าวิตามินซีและวิตามินอีในอาหารเท่ากับ 60 และ 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
เพียงพอตอ่การสบืพนัธุ์ของแม่กุ้ งและพฒันาการของลกูกุ้ งก้ามกราม (Cavalli et al., 2003) ซึ่งจากการทดลองนีจ้ะเห็นได้ว่า
ความต้องการวิตามินอีสูงกว่าวิตามินซี 5 เท่า นอกจากวิตามินทัง้สองชนิดนีแ้ล้ว วิตามินเอเป็นสารอาหารอีกชนิดที่มี
ความส าคญัต่อพฒันาการของรังไข่แม่กุ้ ง โดยระดบัวิตามินเอในอาหารที่เพิ่มขึน้ท าให้รังไข่ของแม่กุ้ งกุลาด าและแม่กุ้ งขาว          
แวนนาไมพฒันาได้เร็วขึน้ (Pangantihon-Kühlmann, Millamena & Chern, 1998; Liñán-Cabello & Paniagua-Michel, 
2004) แม้ยงัมีวิตามินอีกหลายชนิดทีย่งัไมม่ีการศกึษาถึงความต้องการแตก่ารผลติอาหารพอ่แมพ่นัธุ์กุ้ งก้ามกราม อาจท าตาม
ค าแนะน าของ FAO (1987) กลา่วคืออาหารควรมีวิตามิน  B1 (ไทอะมีน), B2 (ไรโบฟลาวิน) B3 (ไนอะซิน), B5 (กรดแพนโท          
เทนิก), B6 (ไพริดอกซิน), B7 (ไบโอติน), B9 (กรดโฟลิก), B12 (โคบาลามีน), โคลีน, อิโนซิตอล และวิตามิน K ในอาหารเท่ากบั 
30, 30, 150, 75, 30, 0.25, 6.0, 0.04, 1600, 700 และ 12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ตามล าดบั และควรมีวิตามิน A และ
วิตามิน D เท่ากบั 6,000 และ 2,000 หน่วยสากล (International unit, IU) ต่อกิโลกรัมอาหาร ตามล าดบั นอกจากนีก้ารผลิต
อาหารอาจมีการเติมวิตามินจากแหลง่วิตามิน และแร่ธาตุรวมที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดและจากการทดลองต่างๆ ดงัแสดง         
ในตารางที่ 1 

แร่ธาตเุป็นสารอาหารที่มีความส าคญัตอ่การสบืพนัธุ์เช่นเดียวกนักบัวิตามิน แม้วา่กุ้ งก้ามกรามจะสามารถดดูแร่ธาตุ
จากแหล่งน า้ได้บางส่วนแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องได้รับจากอาหารโดยเฉพาะในช่วงการสืบพนัธุ์            
ที่ความต้องการแร่ธาตตุา่งๆ มากขึน้ เช่นเดียวกบัสตัว์น า้ชนิดอื่นที่การศกึษาความต้องการแร่ธาตขุองพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกราม
ยังมีน้อยมาก โดยแร่ธาตุที่มีการศึกษาแล้วคือความต้องการสงักะสีของพ่อแม่พันธุ์กุ้ งก้ามกรามที่มีค่าอยู่ในช่วง 50-90 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร (Mitra et al., 2005)  สว่นระดบัแร่ธาตทุี่ควรมีในอาหารพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามอาจอ้างอิงได้           
จากค าแนะน าส าหรับอาหารพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งทะเลของ FAO (1987) โดยอาหารควรมีแร่ธาตุหลกั เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
โปแตสเซียม และแมกนีเซียม ประมาณ 2.5, 1.4, 0.9, 0.13% ตามล าดบั สว่นแร่ธาตรุอง เช่น Fe (เหล็ก), Mn (แมงกานีส),   
Cu (ทองแดง), Co (โคบอลต์), I (ไอโอดีน), Cr (โครเมียม), และ Se (ซีลเินียม) ประมาณ 100, 60, 12, 1.2, 6.0, 1.0 และ 0.25 
มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัมอาหาร ตามล าดบั เช่นเดียวกนักบัวิตามิน อาจมีการเติมแร่ธาตจุากแหลง่วิตามินและแร่ธาตรุวม ดงัแสดง
ในตารางที่ 1 
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ความต้องการสารสี 
สารสกีลุม่แคโรทีนอยด์ (Carotenoids) มีบทบาทส าคญัส าหรับการสืบพนัธุ์ของกุ้ ง เช่น แอสต้าแซนทินเป็นสารต้าน

อนมุลูอิสระท่ีมีประสทิธิภาพในการป้องกนัการเสือ่มของเซลล์สบืพนัธุ์   และเบต้าแคโรทีน  เป็นสารตัง้ต้นในการสร้างวิตามินเอ 
ทัง้นีส้ารสมีีอยู ่2 ชนิด คือ 1) แหลง่สารสธีรรมชาติ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืชทะเล สไปรูไลนา่ ดอกดาวเรือง และพริกหยวก และ  
2) สารสีสงัเคราะห์  ซึ่งอาหารส าเร็จรูปพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามควรใช้แหล่งสารสีอย่างใดอย่างหนึ่งในระดับที่เหมาะสม            
เพื่อให้กุ้ งมีประสิทธิภาพการสืบพนัธุ์ที่ดี แม้ว่าไม่มีงานวิจัยเก่ียวกับการใช้สารสีเพื่อเร่งความสมบรูณ์พนัธุ์ของพ่อแม่พนัธุ์             
กุ้ งก้ามกรามโดยตรง แตอ่าจอ้างอิงจากระดบัการใช้จากทดลองกบัลกูกุ้งก้ามกรามระยะวยัออ่นหรือจากพ่อแม่กุ้ งชนิดอื่นๆ ได้ 
เช่น การเสริมแอสต้าแซนทินในอตัรา 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร  ท าให้ลกูกุ้ งก้ามกรามทนต่อความเครียดได้ดี เช่น              
การเปลีย่นแปลงอณุหภมูิและการลดลงของออกซิเจนที่ละลายน า้ (Tizkar, Alireza Seidavi, Ponce-Palafox & Pourashoori, 
2014)  ดงันัน้การเสริมแอสต้าแซนทินในอาหารพอ่แมพ่นัธุ์กุ้ งก้ามกรามอาจก าหนดให้มีคา่ไมต่ ่ากวา่ 100 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม
อาหาร  ทัง้นีห้ากใช้แหล่งสารสีธรรมชาติอาจต้องใช้ในระดบัที่สงูกว่านี ้แต่ไม่ควรสงูเกิน 250 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร              
ซึ่งเป็นระดบัที่แนะน าส าหรับอาหารพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งทะเล (Chimsung, 2014) ทัง้นีเ้นื่องจากการเลีย้งกุ้ งก้ามกรามโดยทัว่ไป            
มกัปลอ่ยในอตัราความหนาแนน่ต ่าท าให้กุ้ งได้รับสารสจีากอาหารธรรมชาติได้สว่นหนึง่  

ตารางที่ 1 สตูรวิตามินและแร่ธาตรุวมส าหรับอาหารพอ่แมพ่นัธุ์กุ้งก้ามกราม (IU หรือมิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม)  

ที่มีจ าหนา่ยในท้องตลาด1 (อตัราการใช้ 4%)    การทดลอง (อตัราการใช้ 1-2%) 

วิตามิน มิลลกิรัม แร่ธาต ุ มิลลกิรัม 
 

วิตามิน2 มิลลกิรัม แร่ธาตุ3 มิลลกิรัม 

A 2,000,000 IU Fe  1,000 
 

A 6,750,000 IU Fe  100,000 

D 400,000 IU Zn  3,000 
 

D 1,450,000 IU Zn  - 

E  12,000 Mn  2,000 
 

E  31,500 Mn  120,000 

K 480 Cu  100 
 

K 8,500 Cu  8,500 

B1  800 I  20 
 

B1  11,500 I  1,500 

B2  800 Co  10 
 

B2  10,500 Co  300 

B3  5,000 Se  - 
 

B3  45,000 Se  120 

B5  2,000 
   

B5  25,000 
  B6  500 

   
B6  12,500 

  B7  20 
   

B7  225 
  B9 160 

   
B9 2,500 

  B12  2,000 
   

B12  17.5 
  C (97-99%)  35,000       C (97-99%)  45,000     

หมายเหตุ IU คือ หนว่ยสากล (International unit), 1(Anh, Hien, Mathieu, Hoa & Sorgeloos, 2009)  
2คา่เฉลีย่ของ (Jintasataporn,Tabthipwon & Yenmark, 2004; Habashy, 2012) และ 3(Habashy, 2012) 
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การใช้สารอาหารร่วมกัน 

การเสริมสารอาหารต่างๆ ร่วมกนั เช่น กรดไขมนั วิตามินและสารสี  นบัเป็นอีกวิธีที่ช่วยเร่งความสมบรูณ์พนัธุ์ของ          
พ่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามได้ โดย Murmu et al. (2007) พบว่าการเลีย้งแม่กุ้ งด้วยอาหารที่มีโปรตีนและไขมนัเท่ากบั 46 และ 
10%  ที่มีการเสริมด้วยวติามินเอ วิตามินซี วิตามินอีและเบต้าแคโรทีน อตัรา 500, 130, 250 และ 40,000 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม
อาหาร ท าให้แมกุ่้ งมีรังไขพ่ฒันาถึงระยะที่ 4 (ระยะไขส่กุ) ได้ดีกว่าการเลีย้งด้วยอาหารสดหรือการใช้อาหารสดร่วมกบัอาหาร
ส าเร็จรูป  รวมทัง้ de Caluwé et al. (1995) ยงัพบว่าระดบัวิตามินอีและวิตามินซีในอาหารเพิ่มขึน้ท าให้แม่กุ้ งก้ามกราม          
มีความดกไข่เพิ่มขึน้ นอกจากนีอ้าจเสริมอาหารสดหรืออาหารส าเร็จรูปพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามด้วยกรดไขมนั HUFA และ              
แอสต้าแซนทินได้เช่นกนั เนื่องจากผลการทดลองในแมกุ่้ งกลุาด าพบวา่การเสริมด้วยสารอาหารดงักลา่ว ท าให้มีจ านวนแม่กุ้ ง      
ที่วางไข ่อตัราการวางไข่ ระยะการวางไข่ ความดกไข่และจ านวนไข่ต่อแม่ ดีกว่าการไม่เสริมหรือการเสริมด้วยแอสต้าแซนทิน
เพียงอยา่งเดียว (Huang et al., 2008) เช่นเดียวกบัการเสริมด้วยวิตามินเอร่วมกบัแอสต้าแซนทินให้ผลเชิงบวกต่อการพฒันา
ของรังไขแ่ละการวางไขข่องแมกุ่้ งกลุาด า (Pangantihon-Kühlmann et al., 1998) 
สูตรอาหารส าหรับพ่อแม่พันธ์ุก้ามกราม 
 เพื่อให้ไขข่องแมพ่นัธุ์กุ้ ง และน า้เชือ้ของพอ่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามมีคณุภาพดี การสร้างสตูรอาหารจ าเป็นต้องอาศยัข้อมลู
ความต้องการสารอาหารชนิดตา่งๆ ดงัที่กลา่วมาข้างต้น  ปัจจุบนัมีการน าเสนอสตูรอาหารส าหรับพ่อแม่กุ้ งก้ามกรามอยู่บ้าง          
ซึ่งเกษตรกร หรือโรงงานผลิตอาหารสามารถน าไปใช้หรือหรือปรับปรุงสูตรอาหารให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ดังแสดงใน             
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ในปัจจุบนัพืน้ที่การเลีย้ง และจ านวนเกษตรกรผู้ เพาะเลีย้งกุ้ งก้ามกรามของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผล            
ให้ขาดแคลนแม่พนัธุ์กุ้ งส าหรับการผลิตลกูกุ้ งก้ามกราม  ผลกระทบดงักล่าวนีท้ าให้เกิดการแย่งชิงแม่พนัธุ์กุ้ งและราคาลกู             
กุ้ งก้ามกรามมีแนวโน้มสงูขึน้ การเลีย้งพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกรามเองนบัเป็นอีกวิธีแนวทางที่ช่วยให้การผลิตลกูกุ้ งก้ามกราม            
มีความยัง่ยืนมากกวา่การเพาะพนัธุ์ที่ต้องอาศยัพอ่แมกุ่้ งจากฟาร์มเลีย้ง ทัง้นีก้ารเลีย้งพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งให้ประสบความส าเร็จนัน้
เกษตรกรจ าเป็นต้องมีความรู้หลายด้านโดยเฉพาะความรู้เก่ียวกับชีววิทยาการสืบพันธุ์  และความต้องการสารอาหาร                   
โดยจากการศึกษาที่ผ่านมาท าให้ทราบว่าพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งใช้เวลาในการผสมพนัธุ์  และเตรียมพร้อมส าหรับการอุ้มไข่ประมาณ            
1 วนั การพฒันาของไข่ที่ได้รับการผสมก่อนฟักเป็นตวัใช้เวลาประมาณ 18-19 วนั ลกูกุ้ งวยัอ่อนใช้ระยะเวลาในการพฒันา           
จนมีลกัษณะและพฤติกรรมเหมือนกุ้ งตวัเต็มวยัและปรับตวัอาศยัในน า้จืดได้ประมาณ 23-35 วนั สว่นความความต้องการ
สารอาหารที่ส าคญัของพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งก้ามกราม ได้แก่ ความต้องการโปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต กรดไลโนเลอิก ผลรวมของ 
EPA และ DHA ฟอสโฟไลปิดและโคเลสเตอรอล เท่ากบั 35-40, 5-10, 15-20, >0.13, 0.15, 0.8 และ 0.5-0.6 % ตามล าดบั 
ความต้องการสารอาหารอื่นๆ ได้แก่ วิตามินอี วิตามินซี แอสต้าแซนทินและสงักะส ีมีคา่เทา่กบั 300, 60, 100, 50-90 มิลลกิรัม
ต่อกิโลกรัมอาหาร ตามล าดบั แม้ยงัไม่มีการศึกษาความต้องการวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆ แต่การผลิตอาหารพ่อแม่พนัธุ์กุ้ ง
ก้ามกรามนัน้อาจใช้สตูรวิตามินและแร่ธาตุรวมที่มีการจ าหน่ายในท้องตลาดหรือสตูรจากการทดลองที่ระดบัการใช้ 1-4%            
เป็นแหลง่วิตามินและแร่ธาตชุนิดตา่งๆ ได้ และการเร่งความสมบรูณ์พนัธุ์ของพอ่แม่กุ้ งก้ามกรามให้เร็วยิ่งขึน้อาจท าได้โดยการ
เสริมสารอาหารบางชนิดร่วมกนั เช่น วิตามินอีร่วมกบัวิตามินซี หรือกรดไขมนั HUFA ร่วมกบัแอสต้าแซนทิน  
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ตารางที่ 2 สตูรอาหารแนะน าส าหรับพอ่แมพ่นัธุ์กุ้ งก้ามกราม (% ของน า้หนกัอาหาร) 

วตัถดุิบ ธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์ (2557) Murmu et al. (2007)1 

  โปรตีน 35%  โปรตีน 40%  โปรตีน 46%  

ปลาป่น (โปรตีน 58-60%) 37 37 50 

หมกึป่น 5 5 - 

เคอยป่น (Acetes) - - 8 

หวักุ้งป่น 5 5 20 

กากถัว่เหลอืง 16 16 - 

กากยีสต์ 5 5 - 

ปลายข้าว 20 - - 

แป้งสาล ี 0 15 10.5 

หวีตกลเูตน - 5 - 

สารเหนียว 6 - 1 

น า้มนัถัว่เหลอืง 1 1 6 

น า้มนัตบัหมกึหรือปลาทะเล 2 2 - 

โคเลสเตอรอล - - 0.5 

เลซิติน 1 1 2 

วิตามินและแร่ธาตรุวม1 0.3 0.3 2 

วิตามินซี (97%) 0.2 0.2 * 

วิตามินอี (50%) 0.3 0.3 * 

สไปรูไลนา่ 1 1 - 

ร าสกดัน า้มนั 0.2 6.2 - 

รวม 100 100 100 

หมายเหตุ 1 สตูรอาหารของ Murmu et al. (2007) เสริมด้วย วติามินซี อี เอ 

และเบต้าแคโรทีน (10%) เทา่กบั 0.013, 0.05, 0.05 และ 4% ตามล าดบั 
เอกสารอ้างอิง 

ชยัวฒุิ สดุทองคง. (2550). การจ าแนกไวรัสที่เป็นสาเหตกุารตายของลกูกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)  

ในประเทศไทย. เร่ืองเต็มการประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ที ่45: สาขาประมง  
(หน้า 293-301). มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  
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