
 
 

ศูนย์พฒันาประมงพืน้ทีลุ่่มนาปากพนัง  

    อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 

 
 

อาณาจกัร  Animalia 

ไฟลมั   Arthropoda 

ชั้น  Crustacea 

อนัดบั  Decapoda 

วงศ ์ Palaemonoidea 

สกลุ  Macrobrachium 

สปีชีส์  M. rosenbergii 

 

กุ้งก้ามกราม (ช่ือวิทยาศาสตร์: Macrobrachium rosenbergii, องักฤษ: 

Giant river prawn) กุง้นํ้าจืดชนิดหน่ึง อยูใ่นวงศ ์Palaemonidae มีเปลือก

สีเขียวอมฟ้าหรือม่วง กา้มยาวมีม่วงเขม้ ตลอดทั้งกา้มมีปุ่ มตะปุ่ มตะป่ํา โดย

ธรรมชาติจะอยูใ่นแม่นํ้า ลาํคลอง แทบทุกจงัหวดัในภาคกลางและภาคใต ้

ทั้งในนํ้าจืดและนํ้ากร่อย วางไข่ในนํ้ากร่อยท่ีเคม็จดั อาหารไดแ้ก่ ไส้เดือน 

ตวัอ่อนของลูกนํ้า ลูกไร ลูกปลาขนาดเล็ก ซ ากของสตัวต่์างๆ และในบาง

โอกาสก็กินพวกเดียวกนัเอง พบชุกชุมทาํให้จบัง่าย 

 

 
รูปแสดง วงจรชีวิต กุง้กา้มกราม 

 

การเพาะพนัธ์ุกุ้งก้ามกราม 

      แม่พนัธ์ุกุ้งก้ามกราม 

            การเพาะฟักกุง้กา้มกรามจะใชวิ้ธีเอาแม่พนัธุ์กุง้ท่ีมีไข่ซ่ึงไดรั้บการ

ผสมแลว้มาเพาะฟัก ไม่นิยมนาํพอ่แม่พนัธุ์มาผสมกนัเอง การเลือกแม่กุง้ 

ควรใชแ้ม่กุง้ท่ีมีความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร หรือไม่นอ้ยกวา่ 1 

เซนติเมตร ท่ีกาํลงัมีไข่แก่ ซ่ึงไข่จะมีสีนํ้าตาลจาง ๆ เกือบเ ป็นสีเทา ในการ

เพาะฟักคร้ังหน่ึง ๆ ควรไดแ้ม่กุง้ท่ีมีไข่ในระยะเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั

ทั้งหมด เพ่ือให้ไข่กุง้ฟักออกในเวลาเดียวกนัหรือห่างกนัเพียงเล็กนอ้ย แม่

กุง้อาจจะเป็นกุง้จากแหล่งนํ้าธรรมชาติ หรือกุง้จากบ่อเล้ียงก็ได ้กุง้ท่ีไดจ้าก

แหล่งนํ้าธรรมชาติจะให้ลูกท่ีมีขนาดโตกวา่และแขง็แรงกวา่ ทั้งยงัไดส้าย

พนัธุ์ท่ีดีกวา่ เน่ืองจากกุง้บ่อเล้ียงส่วนใหญ่จะเป็นกุง้จากพอ่แม่เดียวกนั ผสม

กนัเอง ทาํให้ไดลู้กท่ีมีสายพนัธุ์ดอ้ยลงไป แม่กุง้ท่ีรวบรวมไดจ้ะถูกลาํเลียง

ไปยงับ่อเพาะ โดยมีถงับรรจุนํ้า และมีอุปกรณ์ช่วยเพ่ิมปริมาณออกซิเจ นใน

นํ้าตลอดเวลา นํ้าท่ีใชเ้ล้ียงกุง้จะตอ้งใสสะอาดและเยน็ ผสมยาป้องกนัการ

อกัเสบของแผลท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการรวบรวม นิยมใชย้าเหลืองชนิดผง 

(อาคริฟลาวิน) ใส่ในนํ้า 5-10 กรัมต่อนํ้า 1 ตนั หรือใชย้าเหลืองชนิดใส่ลง

ในนํ้าพอให้เห็นเป็นสีเหลืองเร่ือ ๆ หรือประมาณ 1 ชอ้นแกงต่อนํ้า 1 ตนั 

เม่ือลาํเลียงแม่กุง้มาถึงบ่อเพาะควรจะปล่อยแม่กุง้ลงบ่อพกัก่อน เพ่ือให้กุง้

ลดความเครียดก่อนท่ีจะคดัแม่กุง้ลงบ่อเพาะ นํ้าในบ่อพกัควรเป็นนํ้าจืด 

ผสมยากาํจดัเช้ือราและพยาธิภายนอก โดยใชฟ้อร์มาลี 20-25 มล. ต่อนํ้า 1 

ตนั ทิ้งไว ้ 1-3 ชัว่โมง หลกัจากนั้ นจึงทาํการคดัแม่กุง้ท่ีมีไข่ไดร้ะยะเดียวกนั 

คือมีสีเหมือน กนัลงในบ่อเพาะบ่อเดียวกนั 

 

การเตรียมนํา้ผสมสําหรับใช้เพาะลูกกุ้ง 

            นํ้าท่ีใชเ้พาะเล้ียงลูกกุง้ จะตอ้งเป็นนํ้าท่ีมีความเคม็อยูใ่นช่วง 10-15 

ส่วนในพนัหรือผสมนํ้าโดยใชน้ํ้าทะเลผสมกบันํ้าจืดในอตัราส่วน 1 ต่อ 2 

ถึง 1 ต่อ 1 หรืออาจใชน้ํ้าจากนาเกลือก็ไดเ้ช่นเดียวกนั สาํหรับนํ้าจากนา

เกลือมีขอ้ดีท่ีสามารถผสมกนันํ้าจืดไดค้ราวละมาก ๆ ไม่ตอ้งส้ินเปลือง

ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง แต่ก็มีขอ้เสียตรงท่ีวา่ นํ้าจากนาเกลือมี ความเคม็สูง 

ทาํให้จุลชีพท่ีเป็นโรคบางชนิดไม่สามารถเจริญเติบโตได ้และเม่ือผสมกบั

นํ้าจืดความเคม็ของนํ้าลดลง ทาํให้เช้ือโรคเหล่าน้ีแพร่ขยายออกไปอยา่ง

รวดเร็ว อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัน้ีนํ้าจากนาเกลือก็ยงัเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยู ่

         

   การเพาะพนัธ์ุกุ้งก้ามกราม 

            บ่อเพาะขนาด 1 ตนัสามารถปล่อยแม่กุง้ขนาด 15 ซ.ม. ลงเพาะได ้

1-2 ตวั แม่กุง้ขนาดยาว 15 ซม. สามารถให้ลูกไดค้ราวละ 50,000-100,000 

ตวั ขนาดของบ่อเพาะแตกต่างกนัออกไปแลว้แต่ความสะดวก แต่ควรมี

ขนาดตั้งแต่ 1 / 2 ตนัข้ึนไป ถา้เป็นบ่อส่ีเหล่ียมควรเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ มี

ความกวา้งไม่เกิน 2 เมตร เพ่ือสะดวกในการดูดตะกอน ทาํความสะอาดบ่อ 

นํ้าในบ่อควรลึก 30-50 เซนติเมตร พ้ืนบ่อมีหินทราย หรือท่อแอสลอนเจาะรู
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เพ่ือให้ฟองอากาศทัว่ถึงทั้งบ่อ ลูกกุง้จะฟักเป็นตวัในตอนกลางคืน เม่ือแม่

กุง้ฟักไข่หมดทุกตวัจึงชอ้นแม่กุง้ออก 

         การกาํหนดอตัราการปล่อยแม่พนัธุ์ในบ่อเพาะ มกัข้ึนอยูก่บัขนาดของ

แม่กุง้โดยมีหลกัดงัน้ีคือ   หลงัจากท่ีแม่กุง้วางไข่แลว้ ควรจะไดลู้กกุง้ไม่เกิน 

200 ตวั ต่อนํ้าตวัหน่ึงลิตร ซ่ึงจะเล้ียงลูกกุง้จนถึงระยะสุดทา้ยไดใ้นอตัรา

ความหนาแน่นสูงสุดประมาณ 100 ตวัต่อนํ้าหน่ึงลิตร การเพาะฟักท่ีถือวา่

ประสพผลสาํเร็จ ควรจะผลิตลูกกุง้ไดใ้นปริมาณ 50-100 ตวัต่อนํ้าหน่ึงลิตร 

  อาหารของลูกกุง้กา้มกรามวยัก่อน จะตอ้งมีขนาดพอเหมาะกบั

ขนาดลูกกุง้คือเล็กพอท่ีลูกกุง้จะจบักินได ้เป็นอาหารมีคุณค่าทางอาหารสูง 

และไม่เน่าเสียง่าย ลูกกุง้ท่ีฟักออกจ ากไข่ใน 1-2 วนัแรก จะยงัไม่กินอาหาร

แต่จะใชอ้าหารจากถุงอาหารท่ีติดมากบัตวั เม่ือเร่ิมเขา้วนัท่ี 3 จึงเร่ิมกิน

อาหารจากภายนอก 

ชนิดของอาหารท่ีใชเ้ล้ียงลูกกุง้ 

ตวัอ่อนของอาร์ทีเมีย อาร์ทีเมีย คือไรนํ้าเคม็ชนิดหน่ึง เป็นสตัว์

ในจาํพวกกุง้  ออกไข่ในนํ้าท่ีมีความเคม็สูง สามารถเก็บไขของอาร์ ทีเมีย

นาํไปเพาะฟักให้เป็นตวัอ่อนได ้ตวัอ่อนของอาร์ทีเมียท่ีมีขนาดเล็กกวา่ไร

แดงนํ้าจืด ใชเ้ล้ียงกุง้ไดเ้ป็นอยา่งดี การใชอ้า ร์เมียเป็นอาหารจะเร่ิมให้ใน

วนัท่ี 3 หลงัจากฟักเป็นตวั โดยให้ในปริมาณ 5 กรัมต่อลูกกุง้หน่ึงแสนตวั 

และเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ตามความตอ้งการของลูกกุง้ โดยสงัเกตจากปริมาณอาร์

ทีเมียท่ีเหลือในบ่อ ซ่ึงควรจะให้มีเหลืออยูเ่ล็กนอ้ยตลอดเวลา ลูกกุง้ในวนั

แรก ๆ ควรจะให้ตวัอ่อนอาร์ทีเมียท่ีฟักเป็นตวัใหม่ ๆ เพราะมีขนาดเล็ก

พอเหมาะกบัขนาดลูกกุง้ ต่อเม่ือลูกกุง้โตข้ึนจบัอาหารไดดี้ข้ึน ตวัอ่อนอาร์ที

เมียจึงควรมีขนาดโตขั้น จนกระทัง่วนัท่ี 5-7 ลูกกุง้จะโตข้ึนมาก จะสามารถ

กินอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน จึงเร่ิมให้อาหารผสม 

            สาํหรับตวัอ่อนของอาร์เมียท่ีจะนาํมาเป็นอาหารลูกกุง้นั้น จะใชต้วั

อ่อนท่ีมีอาย ุ 24-48 ชัว่โมง หลงัจากฟักจากไข่ ถา้ทิ้ งไวน้านกวา่นั้น ตวัอ่อน

จะตาย เน่ืองจากมีความหนาแน่นในถงัเพาะสูงและนํ้าเร่ิมเสีย แต่สามารถจะ

ยดือายขุองตวัอ่อนจะตาย เน่ืองจากมีความหนาแน่นในถงัเพาะสูง และนํ้า

เร่ิมเสีย แต่สามารถจะยดือายขุอตวัอ่อนอาร์เมียออกไปได ้อีก 2-3 วนั โดย

การเติมนํ้าเขียว หรือนํ้าไดอะตอม (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) ลงไป

คร่ึงหน่ึงเพ่ือเป็นอาหารของตวัอ่อนและเติมนํ้าปูนขาว (ส่วนท่ีใส) ลงไป 

เพ่ือปรับสภาพนํ้าไม่ให้เป็นกรด วิธีน้ีจะไดต้วัอ่อนอา ร์เมียท่ีมีขนาดโตข้ึน 

และไดน้ํ้าหนกัมากกวา่ตวัด่อนท่ีฟักออกใหม่ ๆ บ่อฟักไขอา ร์เมียขนาด 2 

ตนั ควรใชไ้ข่ 350 กรัม เติมนํ้าปูนขาว 2 ลิต ความเป็นกรด   ความเป็นกรด

เป็นด่างของนํ้าควรอยูใ่นช่วง 8-9 

 การถ่ายนํา้  

           นํ้าท่ีใชเ้ล้ียงลูกกุง้ควรมีความเคม็ ๑๒-๑๕ ส่วนในพนั ความ

หนาแน่นของลูกกุง้ควรอยูร่ะหวา่ง ๔๐-๘๐ ตวัต่อลิตร เม่ือลูกกุง้อาย ุ๑๐ วนั 

ควรเปล่ียนนํ้าออกประมาณสองในสามของบ่อ หลงัจากนั้นควรเปล่ียนนํ้า

ทุก ๒-๓ วนั คร้ังละประมาณร้อยละ ๓๐-๕๐ โดยใชค้วามเคม็เท่าเดิม

จนกวา่ลูกกุง้จะคว ํ่าหมดหรือคว ํ่าประมาณร้อยละ ๙๐ จากนั้นจึงลดความ

เคม็ลงจนเป็นนํ้าจืด 

           ทุกเชา้ก่อนให้อาหารตอ้งใชส้ายยางดูดเอาเศษอาหารและตะกอนกน้

บ่อออกเสียก่อนแลว้จึงถ่ายนํ้า ถา้เพาะกุง้โดยใชร้ะบบปิดไม่ตอ้งเปล่ียนนํ้า

เพียงแต่เติมนํ้าท่ีลดลงให้เท่าเดิม 

 

คุณสมบัติของนํา้  

          อุณหภูมิ อุณหภูมิท่ีเหมาะสมคือ ๒๙-๓๑ องศาเซลเซียส ถา้อุณหภูมิ

ตํ่า ลูกกุง้ไม่ค่อยกินอาหารและโตชา้ 

          ออกซิเจน จะตอ้งให้มีออกซิเจนในนํ้าไม่นอ้ยกวา่ ๔ ส่วนในลา้น 

ดงันั้นจึงตอ้งใชเ้คร่ืองเป่าอากาศตลอดเวลา 

          แอมโมเนียและไนไทรต ์ สารละลายท่ีมีพิษในบ่อลูกกุง้ท่ีสาํคญั คือ 

แอมโมเนียและไนไทรต ์ สารทั้งสองเกิดจากการขบัถ่ายของเสียของลูกกุง้ 

ถา้ความเขม้ขน้ของสารทั้งสองมีมากจะทาํให้ลูกกุง้มีอตัราการเจริญเติบโต

ตํ่า และอาจทาํให้ลูกกุง้ตายได ้ฉะนั้น จึงควรควบคุมแอมโมเนียไม่ให้สูง

เกินกวา่ ๐.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไทรตไ์ม่ให้เกิน ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร 

          ความเป็นกรด-ด่าง ความเป็นกรด-ด่างของนํ้าจะมีผลเสียต่อลูกกุง้เม่ือ

ตํ่าหรือสูงกวา่ ๗-๘.๕ 

โรคที่เกดิกบักุ้งก้ามกรามวยัอ่อน        

ในการเพาะพนัธุ์กุง้กา้มกรามนั้น จะตอ้งรักษานํ้า อาหาร อากาศ  ตลอดจน

วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการเพาะพนัธุ์ให้สะอาด  และมีคุณสมบติัท่ี

เหมาะสมอยูเ่สมอ ซ่ึงเป็นการป้องกนัศตัรูและโรคของลูกกุง้ไดดี้ท่ีสุด และ

ในทางปฏิบติัความสกปรกของอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเพาะฟักและความ

ผิดพลาดทางเทคนิคของการเพาะเล้ียงเป็นสาเหตุให้ประสบปัญหาเก่ียวกบั

ศตัรูและโรคเป็นประจาํ บางคร้ังทาํให้ไดผ้ลิตผลตํ่ามากหรือไม่ไดเ้ลย 

พอจะประมวลสาเหตุได้ ดงัน้ี 
          ๑. นํ้าท่ีใชเ้พาะพนัธุ์ไม่มีการกรองหรือไม่สะอาดเพียงพอ ทาํให้มี

สตัวข์นาดเล็กเล็ดลอดเขา้ไปเจริญเติบโตในถงัเพาะพนัธุ์กุง้ได ้และจะกิน

ลูกกุง้หรือปล่อยสารพิษออกมาทาํให้ลูกกุง้ตาย สตัวเ์หล่าน้ีไดแ้ก่ ลูกปลา 

และไฮโดรซวั (Hydrozoa) ซ่ึงมีวิธีป้องกนัไดโ้ดยการกรองนํ้า หรือใช้

สารเคมีฆ่าเช้ือต่างๆ ให้นํ้าสะอาดเสียก่อน เม่ือสารเคมีหมดฤทธ์ิจึงนาํมาใช้

ในการเพาะเล้ียงกุง้วยัอ่อน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการป้องกนัโรคและศตัรู

ทุกชนิด 
          ๒. สตัวเ์ซลลเ์ดียว (Protozoa) ไดแ้ก่ ซูแทมเนียม 

(Zoothamnium  sp.) เอพิสไทลิส (Epistylis sp.) และลา

จีนอฟรีส (Lagenophrys sp.) ซ่ึงอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม เกาะอยูข่า้ง

ลาํตวักุง้ 
              วิธีรักษา ใชน้ํ้ายาฟอร์มาลิน (Forma-lin) ใส่ในถงั

เพาะพนัธุ์ให้มีความเขม้ขน้ ๒๕-๕๐ ส่วนในลา้น (ppm.) หรือใส่จุนสี 
(CuSo๔) ละลายนํ้าในอตัราส่วน ๐.๐๐๒๕ กรัมต่อนํ้า ๑ ตนั 
          ๓. บคัเตรี จาํพวกไวบริโอ  (Vibrio sp.) และซูโดโมนสั 

(Pseudomonas sp.) เม่ือเกิดกบัตวักุง้จะมีลกัษณะสีขาวขุ่น เม่ือเป็น

แลว้ลูกกุง้ไม่ค่อยกินอาหาร จะทาํให้อ่อนแอและตายไปในท่ีสุด 
              วิธีรักษา ใชย้าจาํพ วกยาปฏิชีวนะ (antibiotic) เช่น ยาฟู

ราเนซ (furanace) ใส่ในอตัรา ๐.๑  ส่วนในลา้น ออกซีเททระไซคลิน 

(Oxytetracycline) ในอตัรา ๒-๕ กรัมต่อนํ้า ๑ ตนั 
          นอกจากศตัรูและโรคดงักล่าวยงัพบโรคเรืองแสง ซ่ึงยงัไม่พบวิธี

รักษาท่ีไดผ้ล นอกจากป้องกนัโดยการฆ่าเช้ือในนํ้าทะเลก่อนท่ีจะนาํมาใช้

เล้ียงลูกกุง้ 
          เม่ือลูกกุง้คว ํ่าลงเกาะพ้ืนกน้บ่อ ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ ๓๐-๔๕ วนั 
สามารถนาํไปเล้ียงในบ่อใหญ่ได้  


