
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลจากการปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกราม “มาโคร 1” 

1. ด ำเนินกำรศึกษำ วิจัย 2 ครั้ง คือ เรื่อง กำรตอบสนองในด้ำนกำรเจริญเติบโตของกุ้งก้ำมกรำม
จำกกำรคัดเลือกแบบภำยในครอบครัว 1 รุ่น โดย สุภัทรำ และคณะ และเรื่อง กำรปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ำมกรำม
ภำยใต้ระบบ Bio security ปลอดโรคไวรัส Macrobrachium rosenbergii noda virus และ Extra small 
virus โดย สุภัทรำ และคณะ 

2. เริ่มด ำเนินกำรศึกษำ วิจัยต้ังแต่ตุลำคม 2541 ถึง กันยำยน 2553 ซึ่งเรื่องแรก เป็นกำรพัฒนำ
พันธุ์กุ้งก้ำมกรำมให้มีอัตรำเจริญเติบโตท่ีดีขึ้น โดยน ำกุ้งก้ำมกรำมท่ีเพำะเล้ียงในฟำร์มเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี 
มำสร้ำงประชำกรพื้นฐำน ด ำเนินกำรคัดพันธุ์โดยวิธีคัดเลือกแบบภำยในครอบครัว (within family selection) 
จ ำนวน 1 รุ่น พบว่ำ กุ้งสำยคัดเลือกท่ีอำยุ 20 สัปดำห์ มีควำมยำวและน้ ำหนักมำกกว่ำกุ้งรุ่นพ่อแม่ 7 และ 15 
เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ และเรื่องท่ีสอง วิจัยต้ังแต่กรกฎำคม 2549 ถึง มีนำคม 2554 เป็นกำรปรับปรุงพันธุ์ 
กุ้งก้ำมกรำมให้มีกำรเจริญเติบโตและรอดตำยดี โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) จ ำนวน 2 รุ่น 
พบว่ำ กุ้งสำยคัดเลือกท่ีอำยุ 7 เดือน มีควำมยำวและน้ ำหนักมำกกว่ำกลุ่มควบคุม 8.9 และ 17 เปอร์เซ็นต์ 
ตำมล ำดับ 

3. หลังจำกผลกำรศึกษำ วิจัยเสร็จแล้ว ได้ด ำเนินกำรกระจำยพันธุ์กุ้งก้ำมกรำมท่ีผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์
ให้กับหน่วยงำนของกรมประมง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 พบว่ำเกษตรกรมีกำรตอบรับท่ีดี ในปี พ.ศ. 2558-2559 
จึงได้ด ำเนินกำรกระจำยพันธุ์กุ้งก้ำมกรำมดังกล่ำวให้กับเกษตรกรผู้เพำะเล้ียง และหน่วยงำนของกรมประมง
เพิ่มเติมอีกจ ำนวนรวมท้ังหมด 150,000 ตัว เพื่อน ำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกพันธุ์จ ำหน่ำยให้กับเกษตรกร
ต่อไป 
การด ารงพันธุ์กุ้งก้ามกราม “มาโคร 1”  

1. น ำพ่อแม่พันธุ์ที่มีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน มำจับคู่ผสมพันธุ์ในบ่อซีเมนต์ขนำด 50 ตัน โดยใช้อัตรำส่วน
ของเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ำกับ 1 : 2 ปล่อยพ่อพันธุ์ 100 ตัว และแม่พันธุ์ 200 ตัว เล้ียงพ่อแม่พันธุ์ด้วยอำหำรกุ้ง
ชนิดเม็ดจมน้ ำ ผสมกับอำหำรส ำหรับขุนพ่อแม่พันธุ์วันละ 2 มื้อ 

“มาโคร 1” เป็นพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ได้รับการ
ปรับปรุงพันธุ์ส าเร็จในปี 2550 โดยวิธีการคัดเลือก
แบบดู ลั กษณะภายในครอบครั วและแบบหมู่
ต่อเนื่องกัน เพื่อให้มีขนำดและกำรเจริญเติบโตที่ดี
กว่ำเดิม “มำโคร1” ปรับปรุงพันธุ์จากกุ้งก้ามกรามของ
ฟาร์มเกษตรกรจังหวัดราชบุรี หน่วยงานหลักที่ผลิต  
ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 
สัตว์น  าเพชรบุรี (โทร. 0 3277 0748) 

 รำคำสัตว์น้ ำปรับปรุงพันธุ์ 
ล าดบั

ที่ 
ชนิดสตัวน์  า ขนาด (ซม.) 

ราคา
(บาท) 

1 กุ้งก้ามกราม - - 
  - - 

 

“มาโคร 1” 



2. ปล่อยให้พ่อแม่พันธุ์ผสมพันธุ์กันตำมธรรมชำติ จนสังเกตเห็นไข่บริเวณหน้ำท้องพัฒนำเป็นสีเทำด ำ
จึงคัดแยกแม่พันธุ์ออกมำฟักในถังพลำสติก 250 ลิตร ถังละ 1 แม่ (อย่ำงน้อย 16 แม่) ใช้น้ ำสะอำดท่ีมีควำมเค็ม 
15 ส่วนในพัน โดยแม่กุ้งจะใช้เวลำ 5 - 7 วัน ในกำรสลัดไข่ออกจำกหน้ำท้อง จำกนั้นน ำแม่พันธุ์กลับไปเล้ียงใน 
บ่อซีเมนต์เพื่อรอผสมพันธุ์ครั้งต่อไป 

3. อนุบำลลูกกุ้งในถัง โดยให้อำกำศตลอดเวลำ ให้อำหำรมีชีวิตเป็นอำร์ทีเมียแรกฟัก วันละ 3 มื้อ 
จนลูกกุ้งมีอำยุ 10 วัน ให้อำหำรเป็นอำร์ทีเมียแรกฟักผสมอำร์ทีเมียตัวเต็มวัยแช่แข็ง วันละ 3 มื้อ ใช้เวลำในกำร
อนุบำล 25 - 30 วัน ลูกกุ้งจะพัฒนำจนถึงระยะคว่ ำ แล้วจึงค่อยๆ ปรับลดควำมเค็มของน้ ำให้เหลือ 0 ส่วนในพัน. 
แล้วจึงน ำลูกกุ้งไปเล้ียงต่อในถังพลำสติกขนำด 1,500 ลิตร แยกเล้ียงถังละ 1 ครอบครัว (แม่) 

4. กำรเล้ียงกุ้งในถังพลำสติกขนำด 1,500 ลิตร แยกครอบครัว จะสุ่มลูกกุ้งระยะคว่ ำจำกแต่ละ
ครอบครัวลงเล้ียงถังละประมำณ 2,000 ตัว ให้กินอำหำรเม็ดจมวันละ 2 มื้อ เล้ียงกุ้งเป็นเวลำ 5 เดือน โดยสุ่มช่ัง
วัดกำรเจริญเติบโตทุกเดือน 

5. สุ่มกุ้งก้ำมกรำมท่ีอำยุ 5 เดือน (เพศเมีย 200 ตัว และเพศผู้ 200 ตัว) ท่ีมีสุขภำพดี เล้ียงต่อจน 
กุ้งก้ำมกรำมมีอำยุได้ 7-8 เดือน จึงน ำกลับเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธุ์ 

 

แผนผังขั นตอนการด ารงพันธุ์กุ้งก้ามกราม “มาโคร 1” 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุ่มกุ้งพ่อแม่พันธุ์เพ่ือเล้ียงต่อจนอำยุ 7-8 เดือน 
น ำเข้ำกระบวนกำรผลิต 

 

สุ่มกุ้งพ่อแม่พันธุ์เพ่ือเล้ียงต่อจนอำยุ 7-8 เดือน 
แล้วน ำเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธุ ์

 

ประชำกรกุ้งก้ำมกรำม “มำโคร 1” 

อนุบำลลูกกุ้งแยกชุดกำรผสมเป็นระยะเวลำ 1 เดือน 
 และสุ่มลูกกุ้ง 2,000 ตัว/ชุดกำรผสม 

บ่อประชำกรด ำรงพันธุ์รุ่นที่ 1 (200 ตัว × N ชุดกำรผสม) เล้ียงเป็นระยะเวลำ 5 เดือน  
ภำยใต้เงื่อนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนด สุ่มชั่งวัดเพ่ือเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

น ำลูกกุ้งอำยุ 1 เดือนชุดกำรผสมละ 200 ตัวเล้ียงรวมกันในบ่อ 

ลูกกุ้งชุดกำร
ผสมที่ 1 

ลูกกุ้งชุดกำร
ผสมที่ 3 

(2,000 ตัว) 

ลูกกุ้งชุดการผสมที่ N 

ลูกกุ้งชุดกำร
ผสมที่ 1 

ลูกกุ้งชุดกำร
ผสมที่ 2 

ลูกกุ้งชุดกำร
ผสมที่ 3 ลูกกุ้งชุดกำรผสมที่ N 

ชุดกำรผสมที่ 1 
ผู้ 1 : 2เมยี 

ชุดกำรผสมที่ 2 
ผู้ 1 : 2 เมีย 

ชุดกำรผสมที่ 3 
ผู้ 1 : 2 เมีย 

ชุดกำรผสมที่ N 
ผู้ 1 : 2 เมีย 

เก็บแม่กุ้งท่ีมีไข่เพียงตัวเดียวในแต่ละชุดกำรผสม 
(กำรผสมจะเป็น ผู้ 1 เมีย 1) Ne ≥50 * 

ประชำกรสัตว์น้ ำ
ทั้งหมดที่เหลือจำก
กำรสุ่มใช้ส ำหรับ

จ ำหน่ำยได้ 

ลูกกุ้งชุดกำร
ผสมที่ 2 

* จ ำนวนลูกปลำต่อชุดกำรผสมที่สุ่มมำใช้เป็นประชำกรด ำรงพันธ์ุข้ึนกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรำรอดตำยของสัตว์น้ ำแต่ละชนิด 
* อัตรำกำรผสมเลือดชิดที่แนะน ำต่อรุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซึ่ง ค่ำ effective population size (Ne) ต้องมีค่ำ ≥ 50 


