
การเลี้ยงกุงกามกราม 

ปจจุบันกุงกามกรามในแหลงน้ําธรรมชาติมีแนวโนมลดลงอยางมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน 
การสรางเขื่อนกั้นน้าํทําใหกุงไมสามารถอพยพไปวางไขในบริเวณปากแมน้ําได การทาํการประมงอยางไมถูกวิธี  
การทําการประมงมากเกินกําลังผลิตตามธรรมชาติ และปญหามลภาวะ เปนตน อยางไรก็ตามปจจุบนันี้กรมประมง
และฟารมเอกชนสามารถเพาะพนัธุกุงชนดินี้ไดจึงทําใหมผูีเลี้ยงกันอยางแพรหลาย  เพราะเปนอาชพีท่ีทํารายไดดี
ใหแกเกษตรกร แตการเลี้ยงกุงกามกรามใหประสบผลสําเร็จนั้นตองอาศัยทักษะ ความรู ความเขาใจ และ
ประสบการณ พรอมทั้งการดูแลเอาใจใสที่ดี ใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพ ปลอดสารตกคาง โดยควรพิจารณาถึง
ปจจัยตางๆ ดังนี้ 

1. การเลือกสถานที่เล้ียงกุงกามกราม 

การเลือกสถานที่เล้ียงเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกดิความสําเร็จในการเลี้ยงกุงกามกราม เพราะพืน้ที่บาง
แหงไมสามารถใชเล้ียงสัตวน้ําได หรือบางแหงอาจใชเล้ียงสัตวน้ําไดแตจะตองมีการปรับปรุง ขณะที่บางแหง
ไมตองปรับปรุง การเลือกพื้นที่สําหรับเลี้ยงกุงกามกรามนั้น มีปจจยัทีต่องคํานึง ดังนี้ 

1.1 สภาพดิน ควรเปนดนิเหนียวหรือดินรวนสามารถเกบ็กักน้ําไดดี และคันดินไมพงัทลายงาย ไมควร
เปนดินเปรีย้วเพราะทําใหสภาพน้าํเปนกรด  

1.2 แหลงน้ํา บอเลี้ยงกุงควรอยูใกลแหลงน้ําที่มีคุณภาพดี สะอาด มีคาความเปนกรดเปนดาง 6.5-8.0 
ไมไดรับผลกระทบมลภาวะจากโรงงานอตุสาหกรรม แหลงชุมชนและแหลงเกษตรกรรม มีปริมาณน้ํามาก
เพียงพอตลอดทั้งป ถาเปนพืน้ที่ที่มีน้ําสงเขาบอโดยไมตองสูบน้ํายิ่งเปนการดีเพราะชวยลดคาใชจาย  

1.3 แหลงพันธุกุง พื้นทีเ่ล้ียงควรอยูในบรเิวณทีไ่มหางจากแหลงพันธุกุงเพื่อความสะดวกในการลําเลียง
ขนสงและการจัดหาพนัธุ ซ่ึงสงผลที่ดีตอสุขภาพลูกกุงกามกราม เนือ่งจากลูกกุงกามกรามที่ผานการขนสงเปน
เวลานานจะออนแอและมีอัตรารอดต่ํา 

1.4 สาธารณูปโภค ควรมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ถนน ไฟฟา เปนตน เพื่อความสะดวกในการ
ขนสงอาหาร ขนสงผลผลิต หรือการเพิ่มออกซิเจนในบอ 

1.5 ตลาด  แหลงเลี้ยงควรอยูใกลตลาดเพื่อชวยลดคาใชจายในการขนสง 

2. รูปแบบของบอและการกอสรางบอเล้ียง 

2.1 รูปแบบบอเล้ียงกุง ควรเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาดความกวางของบอควรมีความกวาง 25-50 เมตร 
ความยาวประมาณ 2 เทาของความกวาง เพื่อสะดวกในการจัดการและการจับผลผลิต  

2.2 ขนาดบอ  ที่เหมาะสมตอการอนุบาลและเลี้ยงควรมีขนาด 1– 5 ไรตอบอ 
2.3 คันบอ   ควรบดอัดแนน ความกวางของคันบอ ไมต่ํากวา 2.50 เมตร มีความลาดเอียง ไมนอยกวา 1 

ตอ 2 และควรมีชานพักกวางประมาณ 2 เมตร 
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2.4 ความลึกของบอ   ควรมีความลึกเฉลี่ยตั้งแต 0.80-1.20 เมตร โดยขุดดินเดิมใหเปนคันบอนอยที่สุด 
และคันบอควรมีความสูงพอที่จะปองกนัน้าํทวมในฤดนู้ําหลากได บอที่ตื้นเกินไปทําใหอุณหภมูิของน้ําสูง
เกนิไปในฤดแูลงทําใหกุงกินอาหารนอยลง และอาจจะทําใหเกดิวชัพืชน้าํและสาหรายเสนใย ซ่ึงเปนอุปสรรคตอ
การจับกุงและหากมีสาหรายตายจํานวนมาก จะทําใหพืน้บอเนาเสีย 

2.5 แนวบอ แนวดานยาวของบอควรขนานไปกับทิศทางลม เพื่อใหปริมาณออกซิเจนในอากาศละลาย
น้ําไดดี  

2.6 ความลาดเอียงของพื้นบอ พื้นบอควรอัดแนน มคีวามเรียบและลาดเอียงไปทางประตูระบายน้ํา
ออก โดยใหมคีวามลาดเอียง 20 เซนติเมตร ตอระยะทางความยาวบอ 10 เมตร เพื่อความสะดวกในการจัดการ
เลนกนบอ และการจับกุง พื้นประตูน้ําออกควรอยูต่ํากวาบอ และพืน้ของคลองระบายน้ําออกควรต่ํากวาพืน้
ของประตูระบายน้ําออกดวย เพื่อระบายน้ําในบอไดหมด 
 

  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 รูปแบบบอเล้ียงกุงกามกราม 

3. ระบบน้ํา 

การออกแบบระบบน้ําควรจะออกแบบใหประหยดัพลังงานมากที่สุด โดยยดึหลักการไหลของน้ําจาก
ที่สูงลงสูที่ต่ํา เพื่อประหยัดคาไฟฟาหรือน้ํามันเชื้อเพลิง 

3.1 เคร่ืองสูบน้ํา หรือเคร่ืองดันน้ํา 
ในการสูบน้ํา ถาฟารมเลี้ยงกุงมีขนาดไมใหญมากอาจมีตําแหนงสูบน้ําเพียงจุดเดยีว คือ จุดที่ดึงน้าํ

จากแหลงน้ําธรรมชาติ สงน้ําไปพักในบอพักน้ําจากนั้นก็ใชระบบน้ําไหลลงสูลํารางสงน้ําเขาสูบอเล้ียง 
3.2. บอพักน้ํา 
บอพักน้ําใชสําหรับปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเหมาะสมกบัการเลี้ยงกุงกามกราม โดยเฉพาะเมื่อตองใช

น้ําจากแหลงน้าํจากธรรมชาติที่มีคุณภาพน้าํไมเหมาะสม ในกรณีทีใ่ชน้ําจากแหลงน้าํบาดาล ควรจะมีเครื่องตี
น้ําเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแกน้าํ และลดสารพิษตางๆ ที่อาจมีละลายอยูในน้ํา การใสปุยเล็กนอยจะกระตุนใหเกดิ
การเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืช  จะชวยใหคณุภาพน้ําบาดาลดีขึ้น 
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 กรณีที่ใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ  เชน แมน้ํา ลําคลอง หนอง หรือบึง ซ่ึงอาจมีคุณภาพน้ําไม
เหมาะสมในบางฤดกูาล และมีศัตรูจําพวกปลา การมีบอพกัน้ําจะชวยแกไขปญหาดงักลาวกอนนําน้าํเขาสูบอเล้ียง 
การจัดระบบน้าํในบอพักน้ําควรวางตําแหนงทางน้ําเขาและทางน้ําออก ใหน้ําที่ผานเขาบอมีโอกาสหมุนเวยีน
ทั่วบอ  โดยวางทอน้ําเขาและทอน้ําออกใหอยูเยื้องกันคนละมุม เมื่อสูบน้ําเขาส่ิงสกปรกและตะกอนจะตกอยู
ในบอพักน้ํา ทําใหน้ําสะอาดขึ้น การนําน้ําจากแหลงน้าํธรรมชาติอาจมีไขปลาและลูกปลาขนาดเล็กเล็ดลอด
เขามาในบอพกัน้ํา ดังนั้นกอนนําน้ําไปใชควรมีการกรองดวยอวนตาถี่ กอนสงสูลํารางสงน้ําเขาบอเล้ียง การ
กรองในขั้นนีจ้ะไดผลดีกวาการกรองบริเวณทอน้ําเขาจากเครื่องสูบน้ํา เพราะแรงดนัน้ําจะนอยกวา บอพักน้ํา
ควรจะมกีารลอกเลนและตากบอเปนระยะๆ การจัดการระบบน้ําที่ดีควรมีบอพักน้ําขนาดใหญพอที่จะสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเหมาะสมและเพยีงพอกับปริมาณน้ําที่ใช 

3.3 ลํารางสงน้าํและทอน้ําเขา 
ลํารางสงน้ําควรอยูในระดับสูงกวาบอเล้ียง  ทางน้ําเขาบอเล้ียงอาจใชทอหรือทอรวมกับประตนู้าํ

ขนาดเล็ก ทอที่ใชโดยทัว่ไปเปนทอคอนกรีต หรือทอพีวีซี ประตูน้าํใชระบบรางคอนกรีตเซาะรองใชแผนไม
กระดานปด ตรงปลายทอสงน้ําเขาบอใชถุงอวนไนลอนตาถี่กรองอีกชั้นหนึ่ง หรืออาจทําตะแกรงกรองบริเวณ
ประตูน้ําเขาบอ 

3.4 ประตูระบายน้ําท้ิง 
พื้นบอควรลาดเอียงมาทางประตูระบายน้ําทิ้ง และประตรูะบายน้ําทิ้งควรอยูระดับต่ํากวาพืน้บอเพื่อ

สามารถระบายน้ําไดแหงหมด เมื่อตองการเก็บเกีย่วผลผลิตและตากบอ  
3.5 คลองระบายน้ํา 
คลองระบายน้าํทิ้งควรลึกกกวาระดับประตรูะบายน้ําทิ้งและพื้นบอ ในบางครั้งอาจจะตองใชเครื่อง

สูบน้ําจากคลองระบายน้ําลงสูบริเวณที่จะปลอยน้ําทิ้งอีกทีหนึ่ง 
 3.6 ระบบบําบัดน้ําท้ิง 

บอเล้ียงกุงขนาดเลก็อาจใชคลองระบายน้ําทิง้เปนระบบบาํบัดน้ํากอนปลอยสูส่ิงแวดลอม ฟารมขนาด
ใหญควรมีบอบําบัดน้ําทิ้ง น้าํทิ้งจากการเลีย้งกุง และตะกอนจะตกอยู 

4. การเตรียมบอเล้ียงกุงกามกราม 

4.1 การสูบน้ําออกจากบอ ควรระบายน้ํากนบอใหแหงเพื่อกําจัดศัตรูกุงที่เหลือ โดยตั้งเครื่องสูบน้ําตรง
จุดที่สามารถวิดน้ําไดหมด เพื่อทุนคาใชจายและการทํางาน หลังจากนั้นหวานปูนขาวทันทีในขณะดินเปยกใน
อัตรา 60-100 กก.ตอไร หรือพลิกหนาดนิตากใหแหงเพือ่ปรับสภาพดนิพื้นบอใหเหมาะสม หรือพลิกหนาดิน
เติมน้ําประมาณ 20 เซนติเมตร ใสจุลินทรียทิ้งไว 3-5 วัน สูบน้ําออก หวานปูนขาว แลวตากใหแหง 

4.2  การปองกันและกําจัดศัตรูกุง  ควรทําการกําจัดศัตรูกุง ซ่ึงไดแก ปลาชนิดตางๆ กบ เขียด ปู นก
ชนิดตางๆ  การกําจัดอาจใชปูนขาว โลติ๊น (หางไหล)  กากชา โดยโลติ๊นใชในอตัราสวน 15 กรัมตอหนึ่ง
ลูกบาศกเมตร หรือ 24 กิโลกรัมตอพื้นทีน่้ํา 1 ไร ความลึกของน้ํา 1 เมตร  โลติ๊นจะสลายตวัหมดไมเกิน 2 
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สัปดาห  สวนกากชาใชในความเขมขน 5 กรัมตอหนึ่งลูกบาศกเมตร หรือ 8 กิโลกรัมตอพื้นที่น้ํา 1 ไร ความลึก
ของน้ํา 1 เมตร กากชาจะสลายตัวหมดภายใน 7 ถึง 10 วนั  ในการเลือกใชและอัตราการใช (ภาคผนวก)  
สําหรับการปองกันศัตรู ทําโดยใชเฝอก อวนไนลอน ขาย  

4.3 การกําจัดพรรณไมน้ําและวัชพืช  พรรณไมน้ําและวัชพืชตางๆ จะเปนแหลงหลบซอนของศัตรูกุง 
และสวนที่ตายจะเนาเสียเปนอันตรายตอกุงที่เล้ียงได นอกจากนี้ยังเปนอุปสรรคตอการจับกุง จงึตองกําจัดออก
จากบอ 

4.4 การตากบอ  เพื่อกําจัดศัตรูกุงและชวยใหแกสพษิบางชนิดที่อยูบริเวณกนบอระเหยและบางชนิด
ถูกทําลายโดยแสงแดดและความรอน อีกทัง้เปนการฆาเชือ้โรคที่อยูตามกนบอ และชวยใหหนาดนิมีคุณภาพดี
ขึ้นเหมาะแกการเลี้ยงกุงกามกราม 

4.5 การปรับสภาพดิน  ขึ้นอยูกับความเปนกรดเปนดางของดิน การปรับสภาพดินทีเ่ปนกรดอาจใชปูน
ขาวตั้งแต 60-200 กก.ตอไร กรณีที่เปนบอเกาผานการใชงานมา 2-3 ป อาจดําเนนิการไถพรวนดนิกนบอพรอม
สูบน้ําทิ้งเพื่อลดความเนาเสียของกนบอ จากนั้นหวานปูนขาวในอัตรา 200 กก.ตอไร พรอมกับการไถพรวนดิน
และทําการตากบอใหแหงสนิทเปนระยะเวลา 3-4 สัปดาห เปดน้ําเขาบออยางนอย 2-3 วัน แลวปลอยกุงลงเลี้ยง 
นอกจากนี้ปูนขาวยังมีคณุสมบัติชวยทําใหตะกอนที่แขวนลอยในน้ําตกตะกอนเร็วข้ึน 

 
  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 การเตรียมบอเล้ียงกุงกามกราม 

5. การเตรียมน้ําสําหรับเล้ียงกุงกามกราม 

หลังจากตากบอและใสปูนขาวประมาณ 2-4 สัปดาห จงึเปดน้ําลงบอโดยกรองดวยอวนไนลอนหรือ
ตะแกรงตาถี่เพื่อปองกันศัตรูกุงที่ปนมากบัน้ําโดยเฉพาะอยางยิ่งไขและตัวออนของปลา 

กรณีที่ไมมีบอพักน้ําและน้ําจากแหลงน้ําที่ใชมีคุณภาพดี ไมมีการปนเปอนของยาฆาแมลงและของเสีย
จากโรงงานและบานเรอืนก็สามารถสูบน้ําเขาบอไดเลย หลังจากนัน้ควรพกัน้ําไว 2-3 วัน แลวจึงปลอยกุงลงเลี้ยง 
หรือในกรณีบอใหมเมื่อเติมน้ําลงบอแลวอาจใสปุยเคมีสูตร 16-20-0 หรือ สูตร 46-0-0 (ปุยยูเรีย) อัตรา 3 
กิโลกรัมตอไร และปลาปนผสมรําละเอียดในสัดสวน 1:2 ในอัตรา 3 กิโลกรัมตอไร ละลายน้ําแลวสาดใหทั่วบอ 
และใสไรแดง 2-3 กิโลกรัมตอไร แลวทิ้งไว 5-7 วัน เพื่อใหเกิดอาหารธรรมชาติ กอนปลอยกุง 1-2 วัน ใหใชมุง
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ไนลอนตาถี่ลากในบอเพื่อกําจัดแมลงน้ํา เชน มวนวน มวนกรรเชยีง แมลงดาสวน ตัวออนแมลงปอ เปนตน 
หากปลอยลูกกุงลงเลี้ยงแลวยังพบแมลงน้ําจํานวนมากใหกําจัดโดยละลายสบู 50 กรัม ตมกับน้ํามนัพืช 1 ลิตร 
สาดใหทัว่บอในอัตรา 5 ลิตรตอไร ใสในบอชวงเวลาทีแ่ดดจัดและมลีมสงบ เมื่อแมลงขึ้นหายใจที่ผิวน้ํา คราบ
น้ํามันปดรูหายใจและทําใหแมลงตายในทีสุ่ด 

คุณภาพน้ําที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุงกามกราม ควรมีคุณสมบัติดังนี้  
อุณหภูมิ น้ํา   26 – 31 องศาเซลเซียส   
ออกซิเจนละลายในน้ํา  > 4 มิลลิกรัมตอลิตร 
ความเปนกรดเปนดาง  7.5-8.5 
ไมมีสารพิษที่เปนอันตรายตอลูกกุง 
ไมควรมีโลหะหนกัละลายในน้ํา 
น้ําควรสะอาด ไมมีการเนาเสียที่เกิดจากสารอินทรีย 
น้ําที่นํามาใชไมควรมีแพลงคตอนพืชในปริมาณมาก 

6. การคัดเลือกพันธุและการปลอยลูกกุงกามกราม 

พันธุกุงกามกรามที่ดีควรมีการวายน้ําปราดเปรียว แข็งแรง ลําตัวใส และเปนกุงที่คว่าํแลวประมาณ 1 
สัปดาหขึ้นไป และไดรับการปรับสภาพใหอยูในน้ําความเค็มต่ําหรือน้าํจืดไมนอยกวา 1-2 วัน การปลอยกุงที่
คว่ําไดเพียง 2-3 วันลงเลี้ยงพบวาสวนใหญทําใหอัตรารอดต่ํา 

การปลอยลูกกุงกามกรามลงบอ ควรทําในเวลาเชาที่อุณหภูมิน้ําไมเกนิ 30 องศาเซลเซียส โดยนําถุง
บรรจุพันธุกุงมาแชในบอเล้ียงประมาณ 20 นาที เพื่อปรับอุณหภูมิของน้ําในถุงและน้าํในบอใหเทากัน แลวเปด
ปากถุงออก จากนั้นตกัน้ําในบอมาผสมกับน้ําในถุงอยางชาๆ กอนปลอยพันธุกุงลงบอ เพื่อชวยใหกุงปรับตวั
เขากับสภาพน้าํในบอเล้ียง ทาํใหมีอัตรารอดมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 ลักษณะลูกกุงคว่าํที่แข็งแรงและวิธีการปลอยพันธุกุงกามกราม 
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7. วิธีการเลี้ยงกุงกามกราม 

7. 1 การเลี้ยงกุงท่ีไมผานการอนุบาล 
นําลูกกุงที่คว่ําแลวจากโรงเพาะฟกปลอยลงบอเล้ียงในอัตรา 30,000-50,000 ตัวตอไร หลังจากนัน้

ประมาณ 4 เดือนขึ้นไปจึงเริ่มจับ โดยในการจับครั้งแรกๆ จะเนนจับกุงตัวเมยีและกุงแคระแกร็น (กุงจิก๊โก
หรือกุงกามลาก) ออก จากนั้นจะทยอยจบักุงที่โตไดขนาดตลาดขายเดือนละครั้งจนหมดบอ  โดยปกติมีอัตรา
รอดประมาณ 60-80 เปอรเซ็นต วิธีนี้มีขอดี คือ ไมตองอนุบาลลูกกุง และเปนวิธีที่เหมาะกับผูเล้ียงที่มีจํานวน
บอนอย ขอเสีย คือ การปลอยลูกกุงเลก็ทําใหมีอัตรารอดไมแนนอนเนื่องจากบางสวนไมสามารถปรับตัวเขา
กับสภาพแวดลอมในบอได การทยอยจับอาจทําใหกุงทีเ่หลือในบอบอบช้ําและตายได และบางครั้งอาจมีการ
ฟุงกระจายของของเสียบริเวณพื้นบอทําใหน้ําในบอมีคณุสมบัติไมเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 การทยอยจับกุงโดยการตีคัดแยกกุง 

7.2 การเลี้ยงกุงท่ีผานการอนบุาล   
7.2.1 กุงที่อนบุาลเปนระยะเวลา 2 เดือน  

นําลูกกุงที่ผานการอนุบาลประมาณ 2 เดือน ซ่ึงมีขนาด 2-5 กรัมตอตวั (200-500 ตัวตอกโิลกรัม) 
ปลอยลงเล้ียงในอัตรา 8,000-10,000 ตัวตอไร หลังจากเลีย้งในบออีกประมาณ 4-5 เดือน ก็สามารถจับหมดบอ
ได  ตัวผูสวนใหญจะไดขนาดประมาณ 20 ตัวตอกิโลกรัม  ตัวเมียขนาด 40-50 ตัวตอกิโลกรัม เปนวิธีที่เหมาะ
กับผูเล้ียงที่มีบอจํานวนมาก ขอดี คือ ไดผลผลิตกุงที่มีขนาดใหญสม่ําเสมอ  อัตรารอดไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต 
เนื่องจากลูกกุงที่ผานการอนุบาลมีความแข็งแรงและปรับตวัเขากับสภาพแวดลอมในบอเล้ียงไดดี และใชระยะเวลา
เล้ียงส้ัน ขอเสีย คือ ตนทุนการผลิตสูงกวาระบบการเลี้ยงที่ไมมีการอนบุาล 
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ภาพที่ 21 กุงที่ผานการอนุบาลเปนระยะเวลา 2 เดือน ขนาด 2-5 กรัมตอตัว 

7.2.2 กุงที่ผานการเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดอืน   
นํากุงตวัผูที่เล้ียงประมาณ 4 เดือน ขนาด 40-50 ตัวตอกิโลกรัมลงเลี้ยงในบอ โดย 

- ปลอยในอัตรา 5,000 – 6,000 ตัวตอไร เล้ียงตอเปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือน จงึจับ
หมดทั้งบอ กุงที่ไดจากการเลีย้งจะมีขนาดประมาณ 20 ตัวตอกิโลกรัม  

- ปลอยในอัตรา 1,500 – 2,000 ตัวตอไร เล้ียงตอเปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือน จงึจับ
หมดทั้งบอ กุงที่ไดจากการเลีย้งจะมีขนาดประมาณ 10 ตัวตอกิโลกรัม  

ขอดีของการเลี้ยงวิธีนี ้คือ ไดกุงขนาดใหญและมีขนาดใกลเคียงกัน มรีาคาสูง กําไรดี พื้นบอ
มีการหมักหมมนอยเนื่องจากเลี้ยงไมหนาแนนและมีระยะเวลาเลี้ยงส้ัน สามารถจัดการใชและการเตรียมบอไดดี  
ขอเสีย คือ ใชตนทุนในการผลิตสูงกวาระบบการเลี้ยงรูปแบบอื่น  

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 ผลผลิตกุงที่ไดจากการเลี้ยงขนาด 10-20 ตัวตอกโิลกรัม สำ
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