ศู นย์ พฒ
ั นาประมงพืน้ ทีล่ ่มุ นาปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

อาณาจักร Animalia
ไฟลัม Arthropoda
ชั้น Crustacea
อันดับ Decapoda
วงศ์ Palaemonoidea
สกุล Macrobrachium
สปี ชีส์ M. rosenbergii

กุ้งก้ ามกราม (ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Macrobrachium rosenbergii, อังกฤษ:
Giant river prawn) กุง้ นํ้าจืดชนิ ดหนึ่ง อยูใ่ นวงศ์ Palaemonidae มีเปลือก
สี เขียวอมฟ้ าหรื อม่วง ก้ามยาวมีม่วงเข้ม ตลอดทั้งก้ามมีปุ่มตะปุ่ มตะปํ่ า โดย
ธรรมชาติจะอยูใ่ นแม่น้ าํ ลําคลอง แทบทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคใต้
ทั้งในนํ้าจืดและนํ้ากร่ อย วางไข่ในนํ้ากร่ อยที่เค็มจัด อาหารได้แก่ ไส้เดือน
ตัวอ่อนของลูกนํ้า ลูกไร ลูกปลาขนาดเล็ก ซ ากของสัตว์ต่างๆ และในบาง
โอกาสก็กินพวกเดียวกันเอง พบชุกชุมทําให้จบั ง่าย

รู ปแสดง วงจรชี วิต กุง้ ก้ามกราม
การเพาะพันธุ์ก้ งุ ก้ ามกราม
แม่ พนั ธุ์ก้ งุ ก้ ามกราม
การเพาะฟักกุง้ ก้ามกรามจะใช้วิธีเอาแม่พนั ธุ์กุง้ ที่มีไข่ซ่ ึงได้รับการ
ผสมแล้วมาเพาะฟัก ไม่นิยมนําพ่อแม่พนั ธุ์มาผสมกันเอง การเลือกแม่กุง้
ควรใช้แม่กงุ้ ที่มีความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร หรื อไม่นอ้ ยกว่า 1
เซนติเมตร ที่กาํ ลังมีไข่แก่ ซึ่งไข่จะมีสีน้ าํ ตาลจาง ๆ เกือบเ ป็ นสี เทา ในการ
เพาะฟักครั้งหนึ่ง ๆ ควรได้แม่กงุ้ ที่มีไข่ในระยะเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน
ทั้งหมด เพื่อให้ไข่กงุ้ ฟักออกในเวลาเดียวกันหรื อห่ างกันเพียงเล็กน้อย แม่
กุง้ อาจจะเป็ นกุง้ จากแหล่งนํ้าธรรมชาติ หรื อกุง้ จากบ่อเลี้ยงก็ได้ กุง้ ที่ได้จาก

แหล่งนํ้าธรรมชาติจะให้ลูกที่มีขนาดโตกว่าและแข็งแรงกว่า ทั้งยังได้สาย
พันธุ์ที่ดีกว่า เนื่ องจากกุง้ บ่อเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็ นกุง้ จากพ่อแม่เดียวกัน ผสม
กันเอง ทําให้ได้ลูกที่มีสายพันธุ์ดอ้ ยลงไป แม่กงุ้ ที่รวบรวมได้จะถูกลําเลียง
ไปยังบ่อเพาะ โดยมีถงั บรรจุน้ าํ และมีอุปกรณ์ช่วยเพิ่มปริ มาณออกซิ เจ นใน
นํ้าตลอดเวลา นํ้าที่ใช้เลี้ยงกุง้ จะต้องใสสะอาดและเย็น ผสมยาป้ องกันการ
อักเสบของแผลที่อาจเกิดขึ้นเนื่ องจากการรวบรวม นิ ยมใช้ยาเหลืองชนิ ดผง
(อาคริ ฟลาวิน) ใส่ในนํ้า 5-10 กรัมต่อนํ้า 1 ตัน หรื อใช้ยาเหลืองชนิดใส่ ลง
ในนํ้าพอให้เห็นเป็ นสี เหลืองเรื่ อ ๆ หรื อประมาณ 1 ช้อนแกงต่อนํ้า 1 ตัน
เมื่อลําเลียงแม่กุง้ มาถึงบ่อเพาะควรจะปล่อยแม่กุง้ ลงบ่อพักก่อน เพื่อให้กุง้
ลดความเครี ยดก่อนที่จะคัดแม่กุง้ ลงบ่อเพาะ นํ้าในบ่อพักควรเป็ นนํ้าจืด
ผสมยากําจัดเชื้อราและพยาธิ ภายนอก โดยใช้ฟอร์ มาลี 20-25 มล. ต่อนํ้า 1
ตัน ทิ้งไว้ 1-3 ชัว่ โมง หลักจากนั้ นจึงทําการคัดแม่กุง้ ที่มีไข่ได้ระยะเดียวกัน
คือมีสีเหมือน กันลงในบ่อเพาะบ่อเดียวกัน
การเตรียมนํา้ ผสมสํ าหรับใช้ เพาะลูกกุ้ง
นํ้าที่ใช้เพาะเลี้ยงลูกกุง้ จะต้องเป็ นนํ้าที่มีความเค็มอยูใ่ นช่วง 10-15
ส่วนในพันหรื อผสมนํ้าโดยใช้น้ าํ ทะเลผสมกับนํ้าจืดในอัตราส่ วน 1 ต่อ 2
ถึง 1 ต่อ 1 หรื ออาจใช้น้ าํ จากนาเกลือก็ได้เช่นเดียวกัน สําหรับนํ้าจากนา
เกลือมีขอ้ ดีที่สามารถผสมกันนํ้าจืดได้คราวละมาก ๆ ไม่ตอ้ งสิ้ นเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง แต่ก็มีขอ้ เสี ยตรงที่วา่ นํ้าจากนาเกลือมี ความเค็มสู ง
ทําให้จุลชี พที่เป็ นโรคบางชนิ ดไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ และเมื่อผสมกับ
นํ้าจืดความเค็มของนํ้าลดลง ทําให้เชื้ อโรคเหล่านี้แพร่ ขยายออกไปอย่าง
รวดเร็ ว อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั นี้น้ าํ จากนาเกลือก็ยงั เป็ นที่นิยมใช้กนั อยู่
การเพาะพันธุ์ก้ งุ ก้ ามกราม
บ่อเพาะขนาด 1 ตันสามารถปล่อยแม่กุง้ ขนาด 15 ซ.ม. ลงเพาะได้
1-2 ตัว แม่กุง้ ขนาดยาว 15 ซม. สามารถให้ลูกได้คราวละ 50,000-100,000
ตัว ขนาดของบ่อเพาะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความสะดวก แต่ควรมี
ขนาดตั้งแต่ 1 / 2 ตันขึ้นไป ถ้าเป็ นบ่อสี่ เหลี่ยมควรเป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า มี
ความกว้างไม่เกิน 2 เมตร เพื่อสะดวกในการดูดตะกอน ทําความสะอาดบ่อ
นํ้าในบ่อควรลึก 30-50 เซนติเมตร พื้นบ่อมีหินทราย หรื อท่อแอสลอนเจาะรู

เพื่อให้ฟองอากาศทัว่ ถึงทั้งบ่อ ลูกกุง้ จะฟักเป็ นตัวในตอนกลางคืน เมื่อแม่
กุง้ ฟักไข่หมดทุกตัวจึงช้อนแม่กงุ้ ออก
การกําหนดอัตราการปล่อยแม่พนั ธุ์ในบ่อเพาะ มักขึ้นอยูก่ บั ขนาดของ
แม่กงุ้ โดยมีหลักดังนี้ คือ หลังจากที่แม่กงุ้ วางไข่แล้ว ควรจะได้ลูกกุง้ ไม่เกิน
200 ตัว ต่อนํ้าตัวหนึ่งลิตร ซึ่งจะเลี้ยงลูกกุง้ จนถึงระยะสุดท้ายได้ในอัตรา
ความหนาแน่นสูงสุดประมาณ 100 ตัวต่อนํ้าหนึ่ งลิตร การเพาะฟักที่ถือว่า
ประสพผลสําเร็ จ ควรจะผลิตลูกกุง้ ได้ในปริ มาณ 50-100 ตัวต่อนํ้าหนึ่ งลิตร
อาหารของลูกกุง้ ก้ามกรามวัยก่อน จะต้องมีขนาดพอเหมาะกับ
ขนาดลูกกุง้ คือเล็กพอที่ลูกกุง้ จะจับกินได้ เป็ นอาหารมีคุณค่าทางอาหารสู ง
และไม่เน่าเสี ยง่าย ลูกกุง้ ที่ฟักออกจากไข่ใน 1-2 วันแรก จะยังไม่กินอาหาร
แต่จะใช้อาหารจากถุงอาหารที่ติดมากับตัว เมื่อเริ่ มเข้าวันที่ 3 จึงเริ่ มกิน
อาหารจากภายนอก
ชนิดของอาหารที่ใช้เลี้ยงลูกกุง้
ตัวอ่อนของอาร์ทีเมีย อาร์ทีเมีย คือไรนํ้าเค็มชนิดหนึ่ง เป็ นสัตว์
ในจําพวกกุง้ ออกไข่ในนํ้าที่มีความเค็มสูง สามารถเก็บไขของอาร์ ทีเมีย
นําไปเพาะฟักให้เป็ นตัวอ่อนได้ ตัวอ่อนของอาร์ทีเมียที่มีขนาดเล็กกว่าไร
แดงนํ้าจืด ใช้เลี้ยงกุง้ ได้เป็ นอย่างดี การใช้อา ร์เมียเป็ นอาหารจะเริ่ มให้ใน
วันที่ 3 หลังจากฟักเป็ นตัว โดยให้ในปริ มาณ 5 กรัมต่อลูกกุง้ หนึ่ งแสนตัว
และเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ตามความต้องการของลูกกุง้ โดยสังเกตจากปริ มาณอาร์
ทีเมียที่เหลือในบ่อ ซึ่งควรจะให้มีเหลืออยูเ่ ล็กน้อยตลอดเวลา ลูกกุง้ ในวัน
แรก ๆ ควรจะให้ตวั อ่อนอาร์ทีเมียที่ฟักเป็ นตัวใหม่ ๆ เพราะมีขนาดเล็ก
พอเหมาะกับขนาดลูกกุง้ ต่อเมื่อลูกกุง้ โตขึ้นจับอาหารได้ดีข้ ึ น ตัวอ่อนอาร์ ที
เมียจึงควรมีขนาดโตขั้น จนกระทัง่ วันที่ 5-7 ลูกกุง้ จะโตขึ้นมาก จะสามารถ
กินอาหารที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน จึงเริ่ มให้อาหารผสม
สําหรับตัวอ่อนของอาร์ เมียที่จะนํามาเป็ นอาหารลูกกุง้ นั้น จะใช้ตวั
อ่อนที่มีอายุ 24-48 ชัว่ โมง หลังจากฟักจากไข่ ถ้าทิ้ งไว้นานกว่านั้น ตัวอ่อน
จะตาย เนื่องจากมีความหนาแน่นในถังเพาะสูงและนํ้าเริ่ มเสี ย แต่สามารถจะ
ยืดอายุของตัวอ่อนจะตาย เนื่องจากมีความหนาแน่นในถังเพาะสูง และนํ้า
เริ่ มเสี ย แต่สามารถจะยืดอายุขอตัวอ่อนอาร์ เมียออกไปได้ อีก 2-3 วัน โดย
การเติมนํ้าเขียว หรื อนํ้าไดอะตอม (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) ลงไป
ครึ่ งหนึ่ งเพื่อเป็ นอาหารของตัวอ่อนและเติมนํ้าปูนขาว (ส่วนที่ใส) ลงไป
เพื่อปรับสภาพนํ้าไม่ให้เป็ นกรด วิธีน้ ี จะได้ตวั อ่อนอา ร์เมียที่มีขนาดโตขึ้น

และได้น้ าํ หนักมากกว่าตัวด่อนที่ฟักออกใหม่ ๆ บ่อฟักไขอา ร์ เมียขนาด 2
ตัน ควรใช้ไข่ 350 กรัม เติมนํ้าปูนขาว 2 ลิต ความเป็ นกรด ความเป็ นกรด
เป็ นด่างของนํ้าควรอยูใ่ นช่วง 8-9
การถ่ ายนํา้
นํ้าที่ใช้เลี้ยงลูกกุง้ ควรมีความเค็ม ๑๒-๑๕ ส่ วนในพัน ความ
หนาแน่นของลูกกุง้ ควรอยูร่ ะหว่าง ๔๐-๘๐ ตัวต่อลิตร เมื่อลูกกุง้ อายุ ๑๐ วัน
ควรเปลี่ยนนํ้าออกประมาณสองในสามของบ่อ หลังจากนั้นควรเปลี่ยนนํ้า
ทุก ๒-๓ วัน ครั้งละประมาณร้อยละ ๓๐-๕๐ โดยใช้ความเค็มเท่าเดิม
จนกว่าลูกกุง้ จะควํ่าหมดหรื อควํ่าประมาณร้อยละ ๙๐ จากนั้นจึงลดความ
เค็มลงจนเป็ นนํ้าจืด
ทุกเช้าก่อนให้อาหารต้องใช้สายยางดูดเอาเศษอาหารและตะกอนก้น
บ่อออกเสี ยก่อนแล้วจึงถ่ายนํ้า ถ้าเพาะกุง้ โดยใช้ระบบปิ ดไม่ตอ้ งเปลี่ยนนํ้า
เพียงแต่เติมนํ้าที่ลดลงให้เท่าเดิม
คุณสมบัติของนํา้
อุณหภูมิ อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๒๙-๓๑ องศาเซลเซี ยส ถ้าอุณหภูมิ
ตํ่า ลูกกุง้ ไม่ค่อยกินอาหารและโตช้า
ออกซิเจน จะต้องให้มีออกซิ เจนในนํ้าไม่นอ้ ยกว่า ๔ ส่ วนในล้าน
ดังนั้นจึงต้องใช้เครื่ องเป่ าอากาศตลอดเวลา
แอมโมเนี ยและไนไทรต์ สารละลายที่มีพิษในบ่อลูกกุง้ ที่สาํ คัญ คือ
แอมโมเนี ยและไนไทรต์ สารทั้งสองเกิดจากการขับถ่ายของเสี ยของลูกกุง้
ถ้าความเข้มข้นของสารทั้งสองมีมากจะทําให้ลูกกุง้ มีอตั ราการเจริ ญเติบโต
ตํ่า และอาจทําให้ลูกกุง้ ตายได้ ฉะนั้น จึงควรควบคุมแอมโมเนี ยไม่ให้สูง
เกินกว่า ๐.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไทรต์ไม่ให้เกิน ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเป็ นกรด-ด่าง ความเป็ นกรด-ด่างของนํ้าจะมีผลเสี ยต่อลูกกุง้ เมื่อ
ตํ่าหรื อสู งกว่า ๗-๘.๕
โรคที่เกิดกับกุ้งก้ ามกรามวัยอ่ อน
ในการเพาะพันธุ์กงุ้ ก้ามกรามนั้น จะต้องรักษานํ้า อาหาร อากาศ ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ให้สะอาด
และมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมอยูเ่ สมอ ซึ่ งเป็ นการป้ องกันศัตรู และโรคของลูกกุง้ ได้ดีที่สุด และ
ในทางปฏิบตั ิความสกปรกของอุปกรณ์ต่างๆ
ในโรงเพาะฟักและความ

ผิดพลาดทางเทคนิ คของการเพาะเลี้ยงเป็ นสาเหตุให้ประสบปั ญหาเกี่ยวกับ
ศัตรู และโรคเป็ นประจํา
บางครั้งทําให้ได้ผลิตผลตํ่ามากหรื อไม่ได้เลย
พอจะประมวลสาเหตุได้
ดังนี้
๑. นํ้าที่ใช้เพาะพันธุ์ไม่มีการกรองหรื อไม่สะอาดเพียงพอ ทําให้มี
สัตว์ขนาดเล็กเล็ดลอดเข้าไปเจริ ญเติบโตในถังเพาะพันธุ์กุง้ ได้ และจะกิน
ลูกกุง้ หรื อปล่อยสารพิษออกมาทําให้ลูกกุง้ ตาย สัตว์เหล่านี้ได้แก่ ลูกปลา
และไฮโดรซัว (Hydrozoa) ซึ่ งมีวิธีป้องกันได้โดยการกรองนํ้า หรื อใช้
สารเคมีฆ่าเชื้ อต่างๆ ให้น้ าํ สะอาดเสี ยก่อน เมื่อสารเคมีหมดฤทธิ์ จึงนํามาใช้
ในการเพาะเลี้ยงกุง้ วัยอ่อน ซึ่ งเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการป้ องกันโรคและศัตรู
ทุกชนิ ด
๒. สัตว์เซลล์เดียว (Protozoa) ได้แก่ ซูแทมเนี ยม
(Zoothamnium sp.) เอพิสไทลิส (Epistylis sp.) และลา
จีนอฟรี ส (Lagenophrys sp.) ซึ่ งอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เกาะอยูข่ า้ ง
ลําตัวกุง้
วิธีรักษา ใช้น้ าํ ยาฟอร์ มาลิน (Forma-lin) ใส่ ในถัง
เพาะพันธุ์ให้มีความเข้มข้น ๒๕-๕๐ ส่ วนในล้าน (ppm.) หรื อใส่ จุนสี
(CuSo๔) ละลายนํ้าในอัตราส่ วน ๐.๐๐๒๕ กรัมต่อนํ้า ๑ ตัน
๓. บัคเตรี จําพวกไวบริ โอ (Vibrio sp.) และซูโดโมนัส
(Pseudomonas sp.) เมื่อเกิดกับตัวกุง้ จะมีลกั ษณะสี ขาวขุ่น เมื่อเป็ น
แล้วลูกกุง้ ไม่ค่อยกินอาหาร
จะทําให้อ่อนแอและตายไปในที่สุด
วิธีรักษา ใช้ยาจําพ วกยาปฏิชีวนะ (antibiotic) เช่น ยาฟู
ราเนซ (furanace) ใส่ ในอัตรา ๐.๑ ส่ วนในล้าน ออกซี เททระไซคลิน
(Oxytetracycline) ในอัตรา ๒-๕ กรัมต่อนํ้า ๑ ตัน
นอกจากศัตรู และโรคดังกล่าวยังพบโรคเรื องแสง ซึ่ งยังไม่พบวิธี
รักษาที่ได้ผล นอกจากป้ องกันโดยการฆ่าเชื้ อในนํ้าทะเลก่อนที่จะนํามาใช้
เลี้ยงลูกกุง้
เมื่อลูกกุง้ ควํ่าลงเกาะพื้นก้นบ่อ ซึ่ งใช้เวลาประมาณ ๓๐-๔๕ วัน
สามารถนําไปเลี้ยงในบ่อใหญ่ได้

