หลักการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
โดย
ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
1. คานา
กุ้ งก้ าม ก ราม มี ชื่ อ ส ามั ญ ว่ า Giant Freshwater Prawn Freshwater Prawn
Giant River Prawn แ ล ะ Malayan Prawn แ ล ะ มี ชื่ อ วิ ท ย าศ าส ต ร์ ว่ า Macrobrachium
rosenbergii (De man, 1879) กุ้งชนิดนี้มีถิ่นกาเนิดอยู่ในเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย บังคลาเทศ ไป
จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย พม่า เวียตนาม เขมร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
ตลอดจนบางส่วนของโอเชียเนียและหมู่เกาะแปซิฟิกบางแห่ง
แต่ในปัจจุบันได้ถูกนาไปเลี้ยงอย่าง
แพร่หลายในภูมิภาคอื่นที่มีภูมิอากาศแบบเขตร้อน เช่น ในทวีปอเมริกา เป็นต้น
สาหรับในประเทศไทย กุ้งชนิดนี้มีชื่อท้องถิ่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันหลายชื่อ เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้ง
นาง กุ้งแห กุ้งใหญ่ กุ้งหลวง และกุ้งก้ามเกลี้ยง ในประเทศไทยพบกุ้งชนิดนี้ได้ทั่วไปในแหล่งน้า
จืดที่มีทางติดต่อกับทะเล และแหล่งน้ากร่อยในบริเวณปากแม่น้าลาคลอง ในภาคเหนือพบกุ้งชนิดนี้
ในแม่น้าเมยซึ่งเป็นสาขาของแม่น้าสะละวินของพม่า ในภาคกลางและภาคตะวันออกพบในแม่น้า
เจ้าพระยา แม่น้าท่าจีน แม่น้าแม่กลอง แม่น้าบางปะกง แม่น้าปราณบุรี แม่น้านครนายก แม่น้า
จั น ทบุ รี แม่น้ าเวฬุ แม่น้ าระยอง และแม่น้ าตราด ภาคใต้พ บในแม่น้ าหลั งสวน แม่ น้าตาปี
แม่ น้ ากระบุ รี แม่ น้ าตรั ง แม่ น้ าปั ต ตานี และในทะเลสาบสงขลา
แต่ ในปั จจุ บั น กุ้ ง
ก้ามกรามในแหล่งน้าธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงอย่างมากเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น การสร้างเขื่อนกั้น
น้าทาให้กุ้งไม่สามารถอพยพไปวางไข่ในบริเวณปากแม่น้าได้ การทาการประมงมากเกินกาลังผลิต
ตามธรรมชาติ ปัญหามลภาวะเป็นพิษของสิ่งแวดล้อมเช่นการเน่าเสียของแม่น้าลาคลอง และการ
ทาการประมงอย่างไม่ถูกวิธีเป็นต้น อย่างไรก็ตามปัจจุ บันนี้หน่วยงานของกรมประมงและฟาร์ม
เอกชนสามารถเพาะพันธุ์กุ้งชนิดนี้ได้จึงทาให้มีผู้เลี้ยงกุ้งชนิดนี้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีสถานีและ
ศูนย์ฯ ที่ผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามในปี พ.ศ. 2542 มีจานวน 19 แห่ง ผลผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามของกรม
ประมงในปี พ.ศ. 2540 - 2542 ระหว่ า ง 113,422,000 - 351,016,500 ตั ว /ปี (เฉพาะศู น ย์
พัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีผลผลิต 124,569,000 ตัวในปี พ.ศ. 2542 ) ส่วนฟาร์มเอกชนที่
ผลิ ต พั นธุ์ กุ้ ง ก้ า มกรามในปี พ .ศ. 2542 มี จ านวน 109 ราย มี ผ ลผลิ ต รวมกั น ป ระมาณ
1,200,000,000 ตัว โดยฟาร์มส่วนมาก(กว่า 95 เปอร์เซ็นต์) อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี
สาเหตุที่เกษตรกรนิยมเพาะพันธุ์กุ้งชนิดนี้ เนื่องจากกุ้งชนิดนี้เป็นที่ต้องการของตลาด ทาให้มี
ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์น้าจืดหลายชนิด และยังสามารถเพาะพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี จึง
เป็นอาชีพที่ทารายได้ดีให้แก่เกษตรกร แต่การเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้ประสบผลสาเร็จนั้นต้องอาศัย
ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ พร้อมทั้งการดูแลเอาใจใส่ให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี
เทคนิคการเพาะพันธุ์ของฟาร์มแต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน ทาให้ต้นทุนการผลิตแตกต่างกัน แต่พอ
สรุป ได้ ว่าต้น ทุ น กว่ า 50 เปอร์ เซ็น ต์ห มดไปกับ อาหารที่ใช้อนุ บาลลู กกุ้ง โดยเฉพาะอาร์ที เมีย ซึ่ ง
ปัจจุบันไข่อาร์ทีเมียที่มีคุณภาพดีมีราคาสูงมาก (ประมาณ 2,000 บาท/ กระป๋อง)
2. การแพร่กระจาย

ถิ่น กาเนิ ดอยู่ใน เอเชีย ใต้ เช่น บังคลาเทศ อินเดีย ไปจนถึง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เช่น ไทย พม่า เวียตนาม เขมร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
และบางส่วนของหมู่เกาะ
แปซิฟิก
ในประเทศไทยพบทั่วไปในแหล่งน้าจืดที่มีทางติดต่อกับทะเล ในภาคเหนือ พบใน ม.
เมย ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้าสาละวิน ภาคกลางและภาคตะวันออกพบใน ม.เจ้าพระยา, ม. ท่าจีน
, ม. แม่กลอง, ม. บางปะกง, ม. ปราณบุรี, ม. นครนายก, ม. จันทบุรี, ม. เวฬุ, ม. ระยอง, ม.
ตราด ส่วนภาคใต้พบใน ม. หลังสวน, ม. ตาปี, ม. กระบุรี, ม. ตรัง, ม. ปัตตานีและทะเลสาบสงขลา
3. ฤดูผสมพันธุ์วางไข่
กุ้งก้ามกรามผสมพันธุ์วางไข่ได้ตลอดปี ถ้าอุณหภูมิน้าสูงกว่า 21 องศาเซลเซียส โดย
วางไข่ได้ปีละ 4 - 5 ครั้ง
4. วงจรชีวิตการสืบพันธุ์
เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ แม่กุ้งที่ผสมพันธ์แล้วจะเดินทางมาสู่บริเวณปากแม่น้า หรือบริเวณน้า
กร่ อ ย หลั งจากวางไข่ แ ล้ ว ลู ก กุ้ งจะล่ อ งลอยไปตามกระแสน้ าและใช้ เวลา 15 - 40 วั น จน
วิวัฒนาการเป็นกุ้งวัยรุ่น (postlarva) แล้วจึงอพยพเข้าไปเจริญเติบโตในน้าจืด จนมีอายุประมาณ 5
เดือนจึงพร้อมจะผสมพันธุ์วางไข่ได้
5. การผสมพันธุ์วางไข่
การผสมพันธุ์วางไข่เกิดขึ้นเมื่อตัวเมียลอกคราบเสร็จใหม่ๆและเปลือกยังอ่อนอยู่ ตัวเมียจะ
รั บ น้ าเชื้ อ จากตั ว ผู้ ซึ่ งมี ลั ก ษณะเป็ น สารเหนี ย วสี ข าวติ ด อยู่ ที่ ห น้ า อกระหว่ า งขาเดิ น ของตั ว เมี ย
หลังจากนั้น 2 - 3 ชั่วโมงไข่จะเคลื่อนออกมาผสมกับน้าเชื้อแล้วถูกเก็บไว้บริเวณส่วนท้องระหว่างขา
ว่ายน้า แม่กุ้งจะใช้ขาว่ายน้าโบกพัดให้น้าไหลผ่านเพื่อให้ออกซิเจนแก่ไข่ ไข่ที่ออกมาใหม่ๆมีสี
เหลืองส้ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6-0.8 มม. และจะมีวิวัฒนาการจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล
หรือสีเทาซึ่งพร้อมจะฟักเป็นตัวภายใน 2-3 วัน ระยะเวลาที่ไข่ติดอยู่ที่ท้องจนฟักเป็นตัวประมาณ
17-21 วัน
6. ความดกของไข่
แม่กุ้งน้าหนัก 10 - 50 กรัมมีไข่ประมาณ 11,000 - 70,000 ฟอง
น้าหนักกุ้ง(กรัม)
ความยาวTL(ซม.) น้าหนักไข่(กรัม)
จานวนไข่(ฟอง)
10.53
9.9
1.40
11,300
12.17
10.5
1.39
13,700
14.32
10.5
2.08
14,175
32.22
13.9
3.41
35,317
37.65
14.5
4.60
47,642
40.94
15.1
5.15
53,338
41.73
15.0
5.94
61,520
44.51
15.3
5.57
57,688

46.19
47.07
49.57
52.37
53

15.4
15.9
15.8
16.4
16.3

6.30
6.76
6.61
6.16
6.97

65,249
70,013
68,459
63,799
72,188

7. วิวัฒนาการของลูกกุ้งวัยอ่อนตามวิธีของ Uno and Soo (1969)
ระยะที่
ลักษณะ
1
ไม่มีก้านตา
2
มีก้านตา
3
ปลายหางแผ่กว้าง
4
กรีด้านบนมีฟัน 2 ซี่
5
ปลายหางแคบเรียวเข้า
6
ขาว่ายน้างอกเป็นปุ่ม
7
ปลายขาว่ายน้าเป็น 2 แฉกไม่มีขน
8
แขนงนอกของขาว่ายน้ามีขน
9
ปลายขาว่ายน้าทั้ง 2 แขนงมีขน
10
ปลายกรีด้านบนมีฟัน 3-4 ซี่
11
กรีดา้ นบนมีฟันหลายซี่
12(กุ้งคว่า)
กรีมีฟันทั้งด้านบนและด้านล่าง
8. การเพาะและอนุบาล
8.1 การเลือกสถานที่
อยู่ใกล้ทะเลเนื่องจากต้องใช้น้าเค็มในการเพาะและอนุบาล
อยู่ใกล้แหล่งน้าจืดที่มี
คุณภาพดี เนื่องจากต้องต้องใช้เจือจางน้าเค็มให้ได้ระดับ 12-15 ppt
มีไฟฟ้าใช้ สาหรับเครื่อง
ปั๊มลม เครื่องสู บ น้า ตู้เย็น ฯลฯ อยู่ใกล้แหล่งที่ห าแม่พันธุ์กุ้งได้ส ะดวก ทางคมนาคม
สะดวก
8.2 อุปกรณ์การเพาะฟัก
- โรงเรือนพลาสติก
- บ่อพักน้าจืด น้าเค็ม และบ่อผสมน้าให้ได้ความเค็ม 12-15 ppt
- บ่อเพาะและอนุบาล (ใช้บ่อกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-3 ม.)
- อุปกรณ์ให้อากาศ และระบบเตือนไฟฟ้าดับ
- เครื่องมือวัดความเค็ม เช่น Salinometer
- สารเคมีและยาฆ่าเชื้อโรค เช่น คลอรีน ฟูราซาน
- อุปกรณ์อื่น ๆ เช่นตู้เย็น หม้อนึ่ง เครื่องปั่นน้าผลไม้ สวิง ฯลฯ

8.3 การเตรียมบ่อ
- ใช้บ่อซีเมนต์กลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 - 3 เมตร ภายในมีท่อระบายน้าทิ้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2
นิ้วอยู่กลางบ่อ
- ทาความสะอาดบ่อโดยฆ่าเชื้อโรคด้วยฟอร์มาลิน 250 ppm สาดให้ทั่วตากบ่อทิ้งไว้ 1 วัน แล้ว
ล้างให้สะอาด
- เติมน้าเค็ม 12-15 ppt จนได้ระดับ ประมาณ 40 เซนติเมตร
- ใส่หัวทราย (2 หัว/บ่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ม. หรือ 5 หัว/บ่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ม.) เพื่อให้
อากาศตลอดเวลา
8.4 การเตรียมน้าเค็ม
- นาน้าเค็ม 70-100 ppt ซึง่ ซือ้ จากนาเกลือ (น้าเค็ม 60 - 70 ppt ราคา 2,800 บาท/คันรถ) มา
เจือจางจนได้ 12-15 ppt
- ใส่แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ 10 กรัม/น้า 1 ตัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคให้อากาศทิ้งไว้หนึ่งวัน
- เติม EDTA (ethylene diamine tetra acetate) 2 กรัม/น้า 1 ตัน เพื่อตกตะกอนโลหะหนัก
ทิ้งไว้ 2 วัน ให้อากาศตลอดเวลา
- นาน้าที่เจือจางแล้วมาใช้โดยกรองผ่านผ้ากรอง แพลงค์ตอน 69 ไมครอน
8.5 การเตรียมพันธุ์กุ้งก้ามกราม
- ซื้อแม่กุ้งก้ามกราม ที่มีไข่สีน้าตาลหรือสีเทา ติดอยู่ที่ท้อง จากฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ซึ่งมีมากในจังหวัด
สุพรรณบุรี นครปฐม
- ลาเลียงแม่กุ้งในภาชนะซึ่งมีการให้อากาศตลอดเวลา
- นาแม่กุ้งไปใส่ในบ่อเพาะพันธุ์ซึ่งมีน้าเค็ม 12-15 ppt ในอัตรา 100 ตัว/ตารางเมตร ให้อากาศ
ตลอดเวลา
- วันรุ่งขึ้นจึงย้ายแม่กุ้งออกจากบ่อ (แม่กุ้งที่ยังวางไข่ไม่หมดให้นาไปใส่ในบ่อใหม่)
8.6 การให้อาหาร
- เริ่มให้อาร์ทีเมีย เมื่อลูกกุ้งอายุได้ 2 วัน โดยให้วันละประมาณ 2-3 ครั้ง (เช้า กลางวัน เย็น)
และตรวจสอบปริมาณอาร์ทีเมียให้ปริมาณเพียงพอตลอดเวลา
- เมื่อลูกกุ้งอายุได้ 9 - 10 วัน จึงเปลี่ยนมาให้ไข่ตุ๋นผสมนมผงวันละ 2- 3 ครั้งในช่วงเวลา เช้าถึงเย็น
และให้อาร์ทีเมียเวลาเย็นครั้งเดียว
8.6.1 การเตรียมไข่ตุ๋นผสมนมผง
อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้
- เครื่องปั่นน้าผลไม้ ขนาด 1-1.25 ลิตร
- ไข่เป็ด
- นมผง
- หม้อนึ่งพร้อมเตาแก๊ส
- ตะแกรงลวดขนาด 64 ช่องตา/ตารางเซนติเมตร
- ภาชนะสาหรับใส่ไข่ตุ๋น

- ตู้เย็น
วิธีการ
ผสมไข่เป็ด 12 ฟอง นมผง 1 ช้อน (ประมาณ 5 กรัม) เติมน้าจืดจนได้ 1 ลิตร ผสมให้เข้า
กันด้วยเครื่องปั่นน้าผลไม้ นาไปนึ่งจนสุก แล้วทิ้งไว้ให้เย็น ยีผ่านตะแกรงลวดแล้วล้างด้วยน้าจืดจน
น้าล้างทิ้งค่อนข้างใส เก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดในตู้เย็นช่องธรรมดาได้ 3 - 4 วัน
8.6.2 การฟักไข่อาร์ทีเมีย
- เตรียมน้าเค็มตามที่ระบุไว้สาหรับอาร์ทีเมียแต่ละยี่ห้อ (ส่วนใหญ่จะใช้ความเค็มประมาณ 25- 30
ppt)
- ใส่ไข่อาร์ทีเมียในบ่อฟักไข่ โดยปกติจะใช้ในอัตรา 1.2-1.3 กรัม/น้า 1 ลิตร (1 กระป๋องน้าหนัก
15 ออนซ์ หรือ 425 กรัม/บ่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร ระดับน้า 45 ซม. จานวน 2 บ่อ)
- ให้อากาศตลอดเวลาประมาณ 36 ชม. จึงรวบรวมมาให้ลูกกุ้งกิน
- การรวบรวมทาโดยหยุดให้อากาศปิดฝาบ่อด้านบนและเปิดวาล์วด้านล่าง เนื่องจากเปลือกไข่จะ
ลอยอยู่ผิวน้า
8.7 อัตราปล่อย
หลังจากลูกกุ้งอายุประมาณ 7 วันจึงลดความหนาแน่นเหลือประมาณ 100 ตัว/ลิตร
บ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง
(เมตร)
1.5
2.0
3.0

ระดับน้าในบ่อ
(ซม.)
40
40
40

ปริมาตรน้า
(ลิตร)
700
1,250
2,800

อัตราปล่อย
(ตัว/บ่อ)
70,000
12,5000
280,000

8.8 การดูแลรักษา
- ระยะที่ ยั งไม่ ให้ ไข่ ตุ๋น ผสมนม (ช่ ว ง 9 วั น แรก) ยั งไม่ มี ก ารย้ ายบ่ อ (แต่ มี การย้ ายเพื่ อ ลดความ
หนาแน่นให้เหมาะสม เมื่ออายุประมาณ 7 วัน) ในช่วงนี้อาจถ่ายน้าทุก 3 - 4 วัน
- หลังจากเริ่มให้ไข่ตุ๋น จึงเริ่มดูดตะกอนถ่ายน้าทุกวัน และย้ายบ่อทุก 3-4 วัน
- เช็ดทาความสะอาดขอบบ่อและสายแอร์ปั๊มทุกวัน
- ทุกครั้งที่ย้ายลูกกุ้งไปไว้บ่อใหม่ ให้ใส่ยา furazan 1 กรัม/น้า 1 ตัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
8.9 การแยกกุ้งคว่า
- หลังจากอนุบาลประมาณ 25-30 วัน ลูกกุ้งส่วนใหญ่ (เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป) จะพัฒนาเป็น
กุ้งคว่าซึ่งสังเกตข้อแตกต่างได้คือ กุ้งที่ยังไม่คว่า จะหงายท้องว่ายน้าถอยหลัง และมีสีน้าตาลเข้มปน
แดง ส่วนกุ้งที่คว่าแล้วจะเกาะผนังบ่อและว่ายน้าไปข้างหน้า สีน้าตาลจะซีดลง
- วิธีแยกกุ้งคว่าทาโดยใช้สวิงช้อนกุ้งจากนั้นปล่อยให้กุ้งคว่าเกาะพื้นก้นสวิง แล้วดึงสวิงในแนวขนาน
กับผิวน้า เพื่อให้กุ้งที่ยังไม่คว่าหลุดออกไป ทาเช่นนี้ 2-3 ครั้ง จนแน่ใจว่าเหลือแต่กุ้งคว่าจึงย้ายกุ้ง

คว่า ไปใส่บ่อใหม่ ที่มีความเค็ม 12-15 ppt และปรับจนเป็นน้าจืดภายใน 3 -4 วัน ระยะนี้ให้ไข่
ตุ๋นเพียงอย่างเดียว
8.10 ผลผลิต
อัตรารอดของกุ้งก้ามกรามที่ได้จากการอนุบาลในบ่อซีเมนต์ในโรงเรือนพลาสติกประมาณ
50 - 60 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงมีผลผลิตดังนี้
บ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง
อัตราปล่อย
ผลผลิต
(เมตร)
(ตัว/บ่อ)
(ตัว/บ่อ)
1.5
70,000
35,000 - 42,000
2.0
125,000
56,250 -75,000
3.0
280,000
126,000-168,000
9. การขนส่งพันธุ์กุ้งก้ามกราม
ในปัจจุบันนิยมใช้ ถุงพลาสติกขนาดกว้าง 14 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว บรรจุน้าประมาณ 2.5 ลิตร อัด
ออกซิเจน 3 ส่วนต่อปริมาตรน้า 1 ส่วน บรรจุลูกกุ้งคว่า ประมาณ 2,000 ตัวต่อถุง
โดยนิยมขนส่งในช่วงเวลาเช้ามืดหรือเวลากลางคืนเนื่องจากอุณหภูมิอากาศไม่ร้อนจั ดเกินไปซึ่ง
ถ้าขนส่งในช่วงเวลาเช้ามืดหรือกลางคืนไม่จาเป็นต้องใช้รถห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิก็ได้ แต่ต้อง
ระมัดระวังความร้อนจากพื้นรถไม่สัมผัสกับถุงบรรจุลูกกุ้งโดยตรง แต่ ถ้ า เป็ น การขนส่ ง ในเวลา
กลางวันเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ควรใช้รถห้องเย็นที่ปรับอุณหภูมิภายในไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส
10. โรคที่พบในกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน
10.1 โรคตัวขาว หรือเนื้อตาย ( White muscle disease or Muscle necrosis or
Idioparthic Muscle Necrosis- IMN)
อาการ กล้ามเนื้อลาตัวและหางมีสีขาวขุ่น อาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วลามออกไปเรื่อยๆ และตาย
ภายใน 2 - 3 วัน
สาเหตุ สภาพแวดล้อมที่ทาให้เกิดความเครียด เช่นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความเค็มอย่าง
รวดเร็ว การขาดแคลนออกซิเจน และการอยู่อย่างแออัด
การรักษา ไม่มียารักษานอกจากลดความเครียดให้เหลือน้อยที่สุด
10.2 Larval mid cycle disease (MCD)
อาการ กุ้งอ่อนแอ ไม่กินอาหาร เฉื่อยชา และถูกกินโดยกุ้งที่แข็งแรงกว่า กุ้งที่เป็นโรคมักจะมีสีน้า
เงินปนเทา และว่ายน้าควงสว่าน มักจะพบในกุ้งอายุ 12 - 24 วัน
สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชัด อาจเกิดจากสารพิษเช่นโลหะหนัก ยากาจัดวัชพืช หรือขาดสารอาหาร
หรือติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Enterobacteraerogenes
การรักษา ยังไม่มียารักษาที่ได้ผล วิธีที่ดีที่สุดคือ กาจัดกุ้งที่เป็นโรคทิ้งและฆ่าเชื้อและทาความสะอาด
บ่อทุกครั้งที่อนุบาลเสร็จแต่ละชุด

10.3โรคเนื้อตายจากแบคทีเรีย ( Bacterial necrosis)
อาการ กุ้งมีสีออกน้าเงินหรือซีด กระเพาะอาหารว่างเปล่า และกุ้งที่อ่อนแอมักจะนอนก้นบ่อ และมี
จุดสีน้าตาลบนรยางค์และหนวด
สาเหตุ ยั งไม่ทราบแน่ ชัด สัน นิษฐานว่า เกิดจากแบคทีเรียหลายชนิดเช่น Leucothrix sp. และ
แบคทีเรียในกลุ่ม bacilli และ cocci ปรากฏบน เหงือกและรยางค์ และอาจทาให้กุ้งตายหมด
ภายใน 2 วัน
การรักษา ใช้ penicillin 2 ppm หรือ furanace 7 ppm
10.4 โรคเรืองแสง (Luminescence disease)
อาการ มีการเรืองแสงบนตัวกุ้งที่ เป็ น โรคซึ่งเห็ นได้ในเวลากลางคืน กุ้งว่ายน้ าเฉื่อยชา ล าตัว ขุ่น
รวมกลุ่มกัน และอัตราการตายอาจสูงถึง 100 %
สาเหตุ เกิดจากแบคทีเรีย Vibrio harveyi ซึ่งพบได้ทั้งในน้าจืด น้าทะเลและน้าในนาเกลือ
การรักษา ใช้ยา Chloramphenical 2 - 3 ppm วิธีป้องกันที่ดีคือฆ่าเชื้อในน้าด้วย แคลเซียมไฮโป
คลอไรท์ 20 - 30 ppm หรือ ฟอร์มาลิน 50 ppm
10.5 โรคลอกคราบไม่ออก (Exuvia entrapment disease -EED or Metamorphosis
moult mortality syndrome)
อาการ ลูกกุ้งที่ตายจะติดอยู่กับคราบตรงบริเวณขาว่ายน้า รยางค์และกรี ส่วนกุ้งที่ลอกคราบได้จะ
มีรยางค์ผิดปกติและตายหลังจากลอกคราบ
แต่การตายจากโรคนี้มักไม่ร้ายแรง
สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่อาจเกิดจากคุณสมบัติของน้าไม่ดีหรือขาดสารอาหาร
การป้องกันรักษา รักษาคุณสมบัติของน้าให้ดี และให้อาหารที่มีเลซิธิน
10.6 โรคจากโปรโตซัว
อาการ โปรโตชัวจะเกาะตามลาตัวกุ้ง ถ้ามีน้อยอาจถูกกาจัดโดยการลอกคราบ ถ้ามีมากจะขัดขวาง
การลอกคราบ ยับยั้งการเจริญเติบโต และตายในที่สุด
สาเหตุ เกิดจากโปรโตซัวหลายชนิด เช่น Zoothamnium sp. Epistylis sp. Vorticella sp.
Acineta sp.
การรักษา ปรับปรุงคุณสมบัติของน้า และใส่ฟอร์มาลิน 20 - 30 ppm แช่นาน 24 ชั่วโมง

