กุ้งก้ามกราม

ชื่อสามัญ Giant Freshwater Prawn, Freshwater Prawn, Giant River Prawn และ Malayan Prawn
ชื่อวิทยาศาสตร์ Macrobrachium rosenbergii (De man, 1879)
กุ้งชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย บังคลำเทศ ไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
ไทย พม่ำ เวียตนำม เขมร มำเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ตลอดจนบำงส่วนของโอเชียเนียและหมู่เกำะ
แปซิฟิกบำงแห่ง แต่ในปัจจุบันได้ถูกนำไปเลี้ยงอย่ำงแพร่หลำยในภูมิภำคอื่นที่มีภูมิอำกำศแบบเขตร้อน เช่น ใน
ทวีปอเมริกำ เป็นต้น
กำรแพร่กระจำยถิ่นกำเนิดอยู่ใน เอเชียใต้ เช่น บังคลำเทศ อินเดีย ไปจนถึง เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เช่น ไทย พม่ำ เวียตนำม เขมร มำเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบำงส่วนของหมู่เกำะแปซิฟิก
ในประเทศไทยพบทั่วไปในแหล่งน้ำจืดที่มีทำงติดต่อกับทะเล ในภำคเหนือ พบใน ม. เมย ซึ่งเป็นสำขำของ
แม่น้ำสำละวิน ภำคกลำงและภำคตะวันออกพบใน แม่น้ำเจ้ำพระยำ, ท่ำจีน , แม่กลอง, บำงปะกง, ปรำณ
บุรี, นครนำยก, จันทบุรี, เวฬุ, ระยอง, ตรำด ส่วนภำคใต้พบในแม่น้ำหลังสวน, ตำปี, กระบุรี, ตรัง, ปัตตำนี
และทะเลสำบสงขลำ
ฤดูผสมพันธุ์วำงไข่กุ้งก้ำมกรำมผสมพันธุ์วำงไข่ได้ตลอดปี ถ้ำอุณหภูมิน้ำสูงกว่ำ 21 องศำเซลเซียส
โดยวำงไข่ได้ปีละ 4 - 5 ครั้ง
วงจรชีวิตกำรสืบพันธุ์เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ แม่กุ้งที่ผสมพันธ์แล้วจะเดินทำงมำสู่บริเวณปำกแม่น้ำ หรือ
บริเวณน้ำกร่อย หลังจำกวำงไข่แล้ว ลูกกุ้งจะล่องลอยไปตำมกระแสน้ำและใช้เวลำ 15 - 40 วัน จนวัฒนำ

กำรเป็นกุ้งวัยรุ่น (postlarva) แล้วจึงอพยพเข้ำไปเจริญเติบโตในน้ำจืด จนมีอำยุประมำณ 5 เดือนจึงพร้อมจะ
ผสมพันธุ์วำงไข่ได้
กำรผสมพันธุ์วำงไข่กำรผสมพันธุ์วำงไข่เกิดขึ้นเมื่อตัวเมียลอกครำบเสร็จใหม่ๆและเปลือกยังอ่อนอยู่
ตัวเมียจะรับน้ำเชื้อจำกตัวผู้ซึ่งมีลักษณะเป็นสำรเหนียวสีขำวติดอยู่ที่หน้ำอกระหว่ำงขำเดินของตัวเมีย
หลังจำกนั้น 2 - 3 ชั่วโมงไข่จะเคลื่อนออกมำผสมกับน้ำเชื้อแล้วถูกเก็บไว้บริเวณส่วนท้องระหว่ำงขำว่ำยน้ำ แม่
กุ้งจะใช้ขำว่ำยน้ำโบกพัดให้น้ำไหลผ่ำนเพื่อให้ออกซิเจนแก่ไข่ ไข่ที่ออกมำใหม่ๆมีสีเหลืองส้ม ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.6-0.8 มม. และจะมีวิวัฒนำกำรจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตำลหรือสีเทำซึ่งพร้อมจะฟัก
เป็นตัวภำยใน 2-3 วัน ระยะเวลำที่ไข่ติดอยู่ที่ท้องจนฟักเป็นตัวประมำณ 17-21 วัน
ควำมดกของไข่
แม่กุ้งน้าหนัก 10 - 50 กรัมมีไข่ประมาณ 11,000 - 70,000 ฟอง
น้าหนักกุ้ง(กรัม)

ความยาวTL(ซม.)

น้าหนักไข่(กรัม)

จ้านวนไข่(ฟอง)

10.53

9.9
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14.32

10.5
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32.22
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3.41
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37.65
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4.60
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40.94

15.1

5.15
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41.73

15.0

5.94

61,520

44.51

15.3

5.57

57,688

46.19

15.4

6.30

65,249

47.07

15.9

6.76

70,013

49.57

15.8

6.61

68,459

52.37

16.4

6.16

63,799

53

16.3

6.97

72,188

วิวัฒนาการของลูกกุ้งวัยอ่อน กำรวิวัฒนำกำรเป็นไปตำมวิธีของ Uno and Soo (1969)
ระยะที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ลักษณะ
ไม่มีก้ำนตำ
มีก้ำนตำ
ปลำยหำงแผ่กว้ำง
กรีด้ำนบนมีฟัน 2 ซี่
ปลำยหำงแคบเรียวเข้ำ
ขำว่ำยน้ำงอกเป็นปุ่ม
ปลำยขำว่ำยน้ำเป็น 2 แฉกไม่มีขน
แขนงนอกของขำว่ำยน้ำมีขน
ปลำยขำว่ำยน้ำทั้ง 2 แขนงมีขน
ปลำยกรีด้ำนบนมีฟัน 3-4 ซี่
กรีด้ำนบนมีฟันหลำยซี่
กรีมีฟันทั้งด้ำนบนและด้ำนล่ำง

การเพาะและอนุบาล
1. การเลือกสถานที่
มีแหล่งน้ำเค็มเนื่องจำกต้องใช้น้ำเค็มในกำรเพำะและอนุบำลและอยู่ใกล้แหล่งน้ำจืดที่มีคุณภำพดี
เนื่องจำกต้องต้องใช้เจือจำงน้ำเค็มให้ได้ระดับ 12-13 ppt มีไฟฟ้ำใช้ สำหรับเครื่องปั๊มลม เครื่องสูบน้ำ ตู้เย็น
อยู่ใกล้แหล่งที่หำแม่พันธุ์กุ้งได้สะดวก ทำงคมนำคมสะดวก
2. อุปกรณ์การเพาะฟัก
ได้แก่ โรงเรือนพลำสติกควบคุมอุณหภูมิ บ่อพักน้ำจืด, น้ำเค็มและบ่อผสมน้ำ, บ่อเพำะและอนุบำล
(ใช้บ่อกลม เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.5-3 ม.), อุปกรณ์ให้อำกำศ และระบบเตือนไฟฟ้ำดับ, เครื่องมือวัดควำมเค็ม
เช่น Salinometer , สำรเคมีและยำฆ่ำเชื้อโรค, อุปกรณ์อื่น ๆ เช่นตู้เย็น หม้อนึ่ง เครื่องปั่นน้ำผลไม้ สวิง
ฯลฯ
3. การเตรียมบ่อ
ใช้บ่อซีเมนต์กลม ภำยในมีท่อระบำยน้ำทิ้ง ทำควำมสะอำดบ่อโดยฆ่ำเชื้อโรคด้วยฟอร์มำลิน 250
ppm สำดให้ทั่วตำกบ่อทิ้งไว้ 1 วัน แล้วล้ำงให้สะอำด เติมน้ำเค็มที่มีควำมเค็ม 13 ส่วนในพันส่วน น้ำสูง 40
เซนติเมตร ให้อำกำศตลอดเวลำ

4. การเตรียมอนุบาล
เจืองจำงน้ำเค็มด้วยน้ำจืดให้ได้ควำมเค็ม 13 ส่วนในพันส่วน ฆ่ำเชื้อโรคด้วยคลอรีน 10 ส่วนในพัน
ส่วนให้อำกำศทิ้งไว้หนึ่งวัน เติม EDTA (ethylene diamine tetra acetate) 2 กรัม/น้ำ 1 ตัน เพื่อ
ตกตะกอนโลหะหนัก ทิ้งไว้ 2 วัน ให้อำกำศตลอดเวลำ นำน้ำที่ได้กรองผ่ำนผ้ำกรอง แพลงค์ตอน 69
ไมครอน
5. การเตรียมพันธุ์กุ้งก้ามกราม
ใช้แม่กุ้งก้ำมกรำม ที่มีไข่สีน้ำตำลดำหรือสีเทำ ติดอยู่ที่ท้อง ลำเลียงแม่กุ้งลงในบ่ออนุบำลมี่มีน้ำ
ควำมเค็ม 13 ส่วนในพันส่วน ให้อำกำศตลอดเวลำ วันรุ่งขึ้นแม่กุ้งจะปล่อยลูกกุ้ง นำแม่กุ้งที่ปล่อยลูกกุ้งแล้ว
ออก
6. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม
6.1 การให้อาหาร
เริ่มให้อำร์ทีเมีย เมื่อลูกกุ้งอำยุได้ 2 วัน โดยให้วันละประมำณ 3 ครั้ง (เช้ำ กลำงวัน เย็น)
และตรวจสอบปริมำณอำร์ทีเมียให้ปริมำณเพียงพอตลอดเวลำ เมื่อลูกกุ้งอำยุได้ 10 วัน จึงเปลี่ยนมำให้ไข่ตุ๋น
ผสมนมผงวันละ 3 ครั้งในช่วงเวลำ เช้ำถึงเย็น และให้อำร์ทีเมียเวลำเย็นครั้งเดียว
6.2 การดูแลรักษา ระยะที่ยังไม่ให้ไข่ตุ๋นผสมนม (ช่วง 10 วันแรก) ยังไม่มีกำรย้ำยบ่อเพื่อลด
ควำมหนำแน่นให้เหมำะสม ในช่วงนี้ไม่มีกำรถ่ำยน้ำดูดตะกอน หลังจำกเริ่มให้ไข่ตุ๋น จึงเริ่มดูดตะกอนถ่ำยน้ำ
ทุกวัน และย้ำยบ่อทุก 4 วัน เช็ดทำควำมสะอำดขอบบ่อและสำยแอร์ปั๊มทุกวัน
6.3 กำรแยกกุ้งคว่ำ
หลังจำกอนุบำลประมำณ 21-30 วัน ลูกกุ้งส่วนใหญ่ (เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป) จะพัฒนำเป็น
กุ้งคว่ำซึ่งสังเกตข้อแตกต่ำงได้คือ กุ้งที่ยังไม่คว่ำ จะหงำยท้องว่ำยน้ำถอยหลัง และมีสีน้ำตำลเข้มปนแดง ส่วน
กุ้งที่คว่ำแล้วจะเกำะผนังบ่อและว่ำยน้ำไปข้ำงหน้ำ สีน้ำตำลจะซีดลง แยกกุ้งคว่ำทำโดยใช้สวิงช้อนกุ้ง ไปใส่
บ่อใหม่ ที่มีควำมเค็ม 12-13 ppt กุ้งที่คว่ำจะทำกำรปรับจนเป็นน้ำจืดภำยใน 3 วัน ระยะนี้ให้ไข่ตุ๋นเพียง
อย่ำงเดียว
6.4 การขนส่งพันธุ์กุ้งก้ามกราม
ในปัจจุบันนิยมใช้ ถุงพลำสติกขนำดกว้ำง 14 นิ้ว ยำว 24 นิ้ว บรรจุน้ำประมำณ 2.5 ลิตร อัดออกซิเจน 3
ส่วนต่อปริมำตรน้ำ 1 ส่วน บรรจุลูกกุ้งคว่ำ ประมำณ 2,000 ตัวต่อถุง โดยนิยมขนส่งในช่วงเวลำเช้ำมืดหรือ
เวลำกลำงคืนเนื่องจำกอุณหภูมิอำกำศไม่ร้อนจัดเกินไป
การเลียงกุ้งก้ามกราม
1. กำรเลือกสถำนที่เลี้ยงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่ำงหนึ่งที่จะก่อให้เกิดควำมสำเร็จ หรือล้มเหลวในกำรเลี้ยง
กุ้งก้ำมกรำม มีปัจจัยที่ต้องคำนึง ดังนี้

1.1 คุณภาพดิน ควรเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนสำมำรถเก็บกักน้ำได้ดี และคันดินไม่พังทลำยง่ำย ดิน
ไม่ควรเป็นดินเปรี้ยวเพรำะจะทำให้สภำพน้ำเป็นกรด ซึ่งไม่เหมำะในกำรเลี้ยงกุ้ง และอำจส่งผลทำให้กุ้งตำยได
1.2 คุณภาพน้า บ่อเลี้ยงกุ้งควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีคุณภำพดี สะอำด ไม่มีมลภำวะจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม แหล่งชุมชนและแหล่งเกษตรกรรม น้ำควรมีปริมำณมำกเพียงพอตลอดทั้งปี ถ้ำเป็นพื้นที่ที่มีน้ำ
ส่งเข้ำบ่อโดยไม่ต้องสูบน้ำ เช่น น้ำจำกแม่น้ำลำคลอง คลองชลประทำน ก็จะเป็นกำรดีเพรำะจะช่วยลด
ค่ำใช้จ่ำย
1.3 แหล่งพันธุ์กุ้ง พื้นที่เลี้ยงควรอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่ำงจำกแหล่งพันธุ์กุ้ง เพรำะจะช่วยให้สะดวกใน
กำรลำเลียงขนส่ง และกำรจัดหำพันธุ์ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภำพกุ้ง
1.4 สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยควำมสะดวกหลำยอย่ำงจำเป็นมำกต่อกำรเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลดี
1.5 ตลาด แหล่งเลี้ยงกุ้งควรอยู่ใกล้ตลำดเพื่อช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง
2. รูปแบบของบ่อและการก่อสร้างบ่อเลียง
2.1 รูปแบบบ่อเลียงกุ้ง รูปทรงควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ เพื่อสะดวกในกำรจัดกำรและกำรจับผลผลิต
ขนำดควำมกว้ำงของบ่อจะประมำณ 25 เมตร แต่ไม่ควรเกิน 50 เมตร
2.2 ขนาดของบ่อ ที่เหมำะสมต่อกำรอนุบำลและเลี้ยงประมำณ 1-5 ไร่ต่อบ่อ
2.3 พืนบ่อ ควรเรียบอัดแน่นซึ่งจะช่วยให้สะดวกในกำรจับกุ้ง
2.4 ความลึกของบ่อ ควรจะเก็บกักน้ำได้ตั้งแต่ 0.80-1.20 เมตร และคันบ่อควรสูงพอทีจะป้องกัน
น้ำท่วมในฤดูน้ำหลำกได้ บ่อที่ตื้นเกินไปจะทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงเกินไปในฤดูแล้ง และอำจจะทำให้เกิดวัชพืช
น้ำและสำหร่ำยเส้นใย ซึ่งจะทำให้ไม่สะดวกต่อกำรจับกุ้งและหำกสำหร่ำยตำยจะทำให้คันบ่อเน่ำเสีย
2.5 ทางระบายน้า ของแต่ละบ่อควรเป็นอิสระแก่กัน และทำงน้ำเข้ำ-ออก ควรอยู่ตรงข้ำมกัน
2.6 ประตูระบายน้าออก ควรจะปล่อยน้ำได้เร็ว สะดวกและควบคุมระดับน้ำได้ง่ำย และควรอยู่ทิศใต้
ลมเพื่อช่วยให้ระบำยของเสียได้ดี
2.7 แนวบ่อ ควรเป็นแนวรับลมด้ำนทำงยำว เพื่อให้ปริมำณออกซิเจนในอำกำศละลำยน้ำได้ดี ช่วยให้
กุ้งหำยใจได้สะดวกขึ้น
2.8 ความลาดเอียงของพืนบ่อ พื้นบ่อควรรำบลำดเอียงสู่ประตูระบำยน้ำออกพื้นประตูระบำยน้ำออก
ควรอยู่ต่ำกว่ำพื้นบ่อและพื้นคลองระบำยน้ำออก ควรต่ำกว่ำพื้นที่ประตูระบำยน้ำออกด้วย เพื่อระบำยน้ำใน
บ่อให้หมด
3. การเตรียมบ่อเลียงกุ้งก้ามกราม เป็นขั้นตอนแรกที่มีควำมสำคัญมำก จะส่งผลผลิตขั้นสุดท้ำยซึ่ง
หมำยถึงกำไรหรือขำดทุนนั่นเอง สำมำรถสรุปได้ดังนี้

3.1 การสูบน้าออกจากบ่อ กำรสูบน้ำออกจำกบ่อ กำรสูบน้ำควรสูบให้แห้งเพื่อกำจัดศัตรูกุ้งที่เหลือ
และทำกำรหว่ำนปูนขำวทันทีในขณะดินเปียกในอัตรำ 60-100 กก. ต่อไร่
3.2 การก้าจัดศัตรูกุ้งและการป้องกัน ควรทำกำรกำจัดศัตรูกุ้ง ซึ่งได้แก่ ปลำชนิดต่ำง ๆ กบ เขียด ปู
นกชนิดต่ำง ๆ กำรกำจัดอำจใช้ปูนขำว โล่ติ๊น กำกชำ
3.3 การก้าจัดพันธุ์ไม้น้าและวัชพืช พันธุ์ไม้น้ำและวัชพืชอื่น ๆ จะเป็นแหล่งหลบซ่อนของศัตรูกุ้งและ
ส่วนที่ตำยจะเน่ำเสียทำอันตรำยต่อกุ้งที่เลี้ยงได้ และวัชพืชต่ำง ๆ จะเป็นอุปสรรคต่อกำรจับกุ้งเป็นไปด้วย
ควำมยำกลำบำก และสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยมำกโดยไม่มีเหตุอันควร
3.4 การตากบ่อ นอกจำกจะเพื่อกำรกำจัดศัตรูกุ้งแล้ว ยังเป็นกำรช่วยให้แก๊สพิษบำงตัวที่ฝังก้นบ่อมี
โอกำสระเหยและถูกทำลำยโดยแสงแดดและควำมร้อน ทั้งยังเป็นกำรฆ่ำเชื้อโรคที่อยู่บริเวณก้นบ่อให้ตำยลง
เป็นกำรทำให้หน้ำดินในบ่อเลี้ยงมีคุณภำพดีขึ้นเหมำะแก่กำรเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม
3.5 การปรับสภาพดิน ขึ้นอยู่กับควำมเป็นกรด-ด่ำงของดินเป็นหลัก ควรมีกำรกำรตรวจสอบสภำพ
ดินก่อน ในสภำพดินที่เป็นกรดจะพบหญ้ำแห้วทรงกระเทียมหรือกก ถ้ำบริเวณดังกล่ำวมีน้ำขังใสแบบตำตั๊น
แตนหรืออำจจะทดสอบโดยวิธีชิมน้ำบริเวณใกล้บ่อเลี้ยงจะมีรสเฝื่อน ๆ และอีกวิธีหนึ่งคือใช้น้ำหมำกบ้วนลงใน
แหล่งน้ำ ถ้ำน้ำหมำกเปลี่ยนจำกสีแดงอิฐเป็นสีแดงเข้มแสดงว่ำดินเป็นกรดจัด กำรปรับสภำพที่ดินที่เป็นกรด
อำจใช้ปูนขำวตั้งแต่ 60-200 กก./ไร่ กรณีที่เป็นบ่อเก่ำผ่ำนกำรใช้งำนมำ 2-3 ปี อำจดำเนินกำรไถพรวนดินก้น
บ่อพร้อมสูบน้ำทิ้งเพื่อลดปริมำณสำรอินทรีย์ในดินที่มีผลต่อกำรเน่ำเสียของก้นบ่อ จำกนั้นหว่ำนปูนขำวใน
อัตรำ 200 กก./ไร่ พร้อมกำรไถพรวนดินได้ยิ่งดีและทำกำรตำกบ่อให้แห้งสนิทเป็นระยะเวลำ 3-4 สัปดำห์ จึง
เปิดน้ำเข้ำบ่ออย่ำงน้อย 2-3 วัน จึงปล่อยกุ้งลงเลี้ยงได้ คุณสมบัติของปูนขำว ช่วยปรับคุณสมบัติของน้ำและทำ
ให้ตะกอนที่แขวนลอยในน้ำตกตะกอนเร็วยิ่งขึ้น
3.6 การเตรียมน้าส้าหรับเลียงกุ้งก้ามกราม หลังจำกตำกบ่อและใส่ปูนขำวประมำณ 2 - 4 สัปดำห์
จึงเปิดน้ำลงบ่อโดยกรองด้วยอวนไนลอน หรือตะแกรงตำถี่ เพื่อป้องกันศัตรูกุ้งที่ปนมำกับน้ำ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งไข่และตัวอ่อนของปลำ อำจจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ในอัตรำ 3 กิโลกรัมต่อไร่ และปลำป่น
ผสมรำละเอียดในสัดส่วน 1:1 ใส่ในอัตรำ 3 กิโลกรัมต่อไร่ ละลำยน้ำแล้วสำดให้ทั่วบ่อ แล้วทิ้งไว้ 1 สัปดำห์
เพื่อให้เกิดอำหำรธรรมชำติก่อนปล่อยกุ้งก็ได้ ถ้ำสีของน้ำเป็นสีเขียวอมเหลืองหรือสีน้ำตำลแสดงว่ำมีอำหำร
ธรรมชำติพวกแพลงก์ตอนอุดมสมบูรณ์ ก่อนปล่อยกุ้ง 1-2 วันให้ใช้มุ้งเขียวตำถี่ลองลำกอวนในบ่อดูถ้ำพบว่ำมี
แมลงน้ำ เช่น มวนวน มวนกรรเชียง แมลงดำสวน ตัวอ่อนแมลงปอ อยู่มำกให้กำจัดโดยใช้น้ำมันเครื่องผสม
น้ำมันดีเซลในสัดส่วน 2:1 ใส่ในอัตรำ 1.5-2 ลิตร ต่อพื้นที่ผิวน้ำ 1 ไร่ ใส่ในช่วงเวลำที่แดดจัดและมีลมสงบ
ครำบน้ำมันจะกำจัดแมลงที่ขึ้นมำหำยใจที่ผิวน้ำ
3.7 การเลือกพันธุ์กุ้งก้ามกราม พันธุ์กุ้งก้ำมกรำมที่ดีควรมีกำรว่ำยน้ำปรำดเปรียว แข็งแรง ลำตัวใส
และเป็นกุ้งที่คว่ำ และได้รับกำรปรับสภำพให้อยู่ในน้ำจืดไม่น้อยกว่ำ 1-2 วัน
3.8 การปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม กำรปล่อยลูกกุ้งก้ำมกรำมลงบ่อ นิยมทำในเวลำที่สภำพอำกำศไม่
ร้อนเกินไป เช่น เวลำเช้ำ หรือเย็น โดยนำถุงบรรจุพันธุ์กุ้งมำแช่ในบ่อที่จะเลี้ยงประมำณ 20 นำที เพื่อปรับ

อุณหภูมิของน้ำในถุงและน้ำในบ่อให้เท่ำกัน แล้วเปิดปำกถุงออก จำกนั้นตักน้ำในบ่อมำผสมกับน้ำในถุงอย่ำง
ช้ำๆ เพื่อช่วยให้กุ้งสำมำรถปรับตัวเข้ำสภำพน้ำในบ่อเลี้ยงและมีอัตรำรอดมำกขึ้น
3.9 วิธีการเลียงกุ้งก้ามกราม
วิธีที่1 นำลูกกุ้งที่ไปอนุบำลในบ่อดินโดยใช้อัตรำปล่อยประมำณ 60,000 - 80,000 ตัวต่อไร่ อนุบำล
นำนประมำณ 2 - 3 เดือน จนได้กุ้งขนำด 2 - 5 กรัมต่อตัว (โดยปกติกำรอนุบำลในระยะนี้จะมีอัตรำรอด
ประมำณ 40 - 50 เปอร์เซ็นต์) หลังจำกนั้นจึงย้ำยไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงกุ้งโต โดยปล่อยในอัตรำ 10,000 20,000 ตัวต่อไร่ หลังจำกเลี้ยงในบ่ออีกประมำณ 4 เดือน ก็ทยอยจับกุ้งบำงส่วนที่โตได้ขนำดขำยเดือนละครั้ง
และจับหมดทั้งบ่อเมื่อเลี้ยง 6-10 เดือนขึ้นไป วิธีนี้มีข้อดีคือ อัตรำรอดจะสูงไม่ต่ำกว่ำ 80 เปอร์เซ็นต์
เนื่องจำกลูกกุ้งที่ผ่ำนกำรอนุบำลมำแล้วจะแข็งแรงและปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงได้ดี แต่ข้อเสีย
คือต้องใช้แรงงำนในกำรเคลื่อนย้ำยกุ้งจำกบ่ออนุบำลไปลงบ่อเลี้ยง
วิธีที่2 นำลูกกุ้งที่คว่ำแล้วประมำณ 1 สัปดำห์ และได้รับกำรปรับสภำพให้อยู่ในน้ำจืดอย่ำงน้อย 1-2
วัน ปล่อยลงบ่อเลี้ยงโดยตรงในอัตรำประมำณ 40,000 - 60,000 ตัวต่อไร่ หลังจำกนั้นประมำณ 6-10 เดือน
ขึ้นไปจึงทยอยจับกุ้งที่โตได้ขนำดขำยและทยอยจับเดือนละครั้ง จนเห็นว่ำมีกุ้งเหลือน้อยจึงจับหมดบ่อ วิธีนี้มี
ข้อดี คือ ไม่ต้องใช้แรงงำนในกำรเคลื่อนย้ำยลูกกุ้ง แต่ข้อเสียคือ ลูกกุ้งที่ผ่ำนกำรขนส่งเป็นเวลำนำน บำงส่วน
อำจจะอ่อนแอและตำยไปขณะขนส่งหรือหลังจำกปล่อยลงบ่อได้ไม่นำนเนื่องจำกไม่สำมำรถปรับตัวเข้ำกับ
สภำพแวดล้อมในบ่อได้ ทำให้มีอัตรำรอดไม่แน่นอน และอำจมีผลเสียต่อกำรคำนวณประมำณอำหำรที่จะให้
ได้ แต่ถ้ำมีกำรขนส่งที่ดีและลูกกุ้งแข็งแรง กำรเลี้ยงวิธีนี้โดยปกติจะมีอัตรำรอดประมำณ 50-60 เปอร์เซ็นต์
3.10 อาหารและการให้อาหาร ลูกกุ้งที่ปล่อยลงบ่อในระยะแรกสำมำรถใช้อำหำรธรรมชำติที่เกิด
จำกกำรใส่ปุ๋ยในขณะเตรียมบ่อได้ แต่ถ้ำปล่อยกุ้งจำนวนมำกอำหำรธรรมชำติอำจไม่เพียงพอจึงต้องให้อำหำร
สมทบอำหำรที่ใช้เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม ต้องใช้ชนิดเม็ดจมน้ำ โดยมีโปรตีน 30-40 เปอร์เซ็นต์ซึ่งอำจเตรียมเอง
หรือหำซื้ออำหำรสำเร็จรูปสำหรับกุ้งก้ำมกรำมที่มีจำหน่ำยตำมท้องตลำดก็ได้ ถ้ำเป็นอำหำรที่เตรียมเองควรทำ
ให้อำหำรคงสภำพอยู่ในน้ำได้นำนไม่ต่ำกว่ำ 4 ชั่วโมง เนื่องจำกกุ้งกินอำหำรโดยกำรกัดแทะ ถ้ำอำหำรละลำย
น้ำได้ง่ำยจะทำให้กุ้งได้รับอำหำรไม่เต็มที่ สิ้นเปลืองค่ำอำหำร และทำให้น้ำเน่ำเสียอีกด้วย อัตรำกำรให้
อำหำรในช่วงสองเดือนแรก ประมำณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักกุ้งต่อวันหรือประมำณ 1 กิโลกรัม ต่อไร่
ในเดือนที่ 1 และ 2 กิโลกรัมต่อไร่ในเดือนที่ 2 หลังจำกนั้นจะลดลงเหลือ 5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวต่อวัน
ในเดือนที่ 3 และค่อย ๆ ลดเหลือ 3 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนต่อ ๆ มำ กำรให้อำหำรโดยปกติจะให้วันละ 2 ครั้ง
โดยแบ่งให้มื้อเช้ำเป็นส่วนน้อย (ประมำณ 30 เปอร์เซ็นต์) และให้มื้อเย็นเป็นส่วนใหญ่ (ประมำณ 70
เปอร์เซ็นต์) กำรสุ่มชั่งวัดกุ้งเพื่อหำน้ำหนักเฉลี่ยและปรับอำหำรควรทำทุก 2 - 3 สัปดำห์ และถ้ำมีกำร
ทยอยจับกุ้งโตออกเดือนละครั้งจะต้องลดปริมำณอำหำรลงตำมจำนวนกุ้งที่เหลืออยู่ กำรตรวจสอบว่ำให้
อำหำรพอดีกับกุ้งที่เลี้ยงหรือไม่เป็นสิ่งสำคัญในกำรเลี้ยงกุ้ง เพรำะต้นทุนกำรเลี้ยงกุ้งมำกกว่ำครึ่งเป็น
ค่ำอำหำร ถ้ำให้อำหำรมำกเกินไปก็จะเป็นกำรเพิ่มต้นทุนโดยเปล่ำประโยชน์และยังทำให้น้ำเน่ำเสียอีกด้วย แต่
ถ้ำให้อำหำรน้อยเกินไปก็จะทำให้กุ้งเจริญเติบโตช้ำและได้ผลผลิตไม่ดี กำรตรวจสอบปริมำณอำหำรจะทำ
ภำยหลังให้อำหำรมื้อสุดท้ำยไปแล้วประมำณ 3 ชั่วโมง โดยใช้ยอรูปสี่เหลี่ยม โดยขอบยอทำจำกผิวไม้ไผ่หรือ
เหล็กสแตนเลสเย็บติดกับไนล่อนมุ้งเขียว ถ้ำพบว่ำมีอำหำรเหลือหรือขำดให้ปรับปริมำณอำหำรครั้งละไม่เกิน

10 เปอร์เซ็นต์ ของปริมำณอำหำรที่ให้ อย่ำงไรก็ตำมกำรที่อำหำรไม่พออำจมีสำเหตุจำกกำรแย่งอำหำรของ
ปลำที่ปะปนอยู่ในบ่อกุ้งก็ได้ ดังนั้นจึงต้องหมั่นดูแลจะจำกัดศัตรูกุ้งเหล่ำนี้ออกให้หมด
3.11 การจัดการเกี่ยวกับคุณภาพน้า กำรเปลี่ยนถ่ำยน้ำมีควำมสำคัญต่อกำรเจริญเติบโตของกุ้ง
เนื่องจำกกุ้งเป็นสัตว์น้ำที่เจริญเติบโตโดยกำรลอกครำบ กำรถ่ำยยำน้ำใหม่จะกระตุ้นให้กุ้งลอกครำบและยัง
ช่วยให้น้ำมีคุณสมบัติเหมำะสมต่อกำรดำรงชีวิต สำหรับกุ้งอำยุ 1-2 เดือนแรก อำจไม่จำเป็นต้องมีกำรถ่ำย
น้ำ เนื่องจำกปริมำณอำหำรที่ให้ยังน้อยอยู่ น้ำจึงยังมีคุณสมบัติดี แต่เมื่อกุ้งโตขึ้น (อำยุมำกกว่ำ 2 เดือนขึ้น
ไป) ควรมีกำรถ่ำยน้ำเดือนละ 2 - 4 ครั้ง ครั้งละประมำณหนึ่งในสำมถึงครึ่งบ่อขึ้นอยู่กับสภำพน้ำ แต่ถ้ำใช้
อำหำรสดเช่นปลำเป็ดสดเป็นส่วนผสม ควรมีกำรถ่ำยน้ำบ่อยขึ้นเนื่องจำกน้ำจะเสียได้ง่ำย โดยปกติกุ้งเป็น
สัตว์น้ำที่อำศัยอยู่บริเวณนั้นพื้นก้นบ่อ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีปัญหำกำรขำดแคลนออกซิเจนได้ง่ำย ดังนั้นจึงควรมี
กำรตรวจวัดออกซิเจนบริเวณก้นบ่อเป็นประจำ โดยเฉพำะในช่วงเวลำก่อนพระอำทิตย์ขึ้น เพรำะถ้ำปล่อยให้
ขำดออกซิเจนเป็นเวลำนำน อำจทำให้กุ้งตำยเป็นจำนวนมำกได้ โดยทั่วไปถ้ำปล่อยกุ้งในอัตรำมำกกว่ำ 8,000
ตัวต่อไร่ มักจะมีกำรใช้เครื่องตีน้ำช่วยเพิ่มออกซิเจนในเวลำกลำงคืน โดยเฉพำะเมื่อกุ้งมีขนำดโต (อำยุ 2 เดือน
ขึ้นไป) ซึ่งนอกจำกจะช่วยไม่ให้กุ้งตำยแล้วยังช่วยให้สำมำรถปล่อยกุ้งได้มำกขึ้นและทำให้ผลผลิตสูงขึ้นอีกด้วย
3.12 ระยะเวลาเลียงและการจับ ระยะเวลำเลี้ยงกุ้งขึ้นอยู่กับขนำดที่ตลำดต้องกำร โดยทั่วไป
หลังจำกเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมได้ประมำณ 4-6 เดือนก็เริ่มคัดขนำดและจับกุ้งบำงส่วนขำยได้แล้ว และจะทยอยจับ
เดือนละครั้ง และจับทั้งหมดเมื่อเห็นว่ำกุ้งเหลือน้อย (รวมระยะเวลำกำรเลี้ยงทั้งหมดประมำณ 8 - 12 เดือน)
กำรจับกุ้งให้ได้ผลดีควรลดระดับน้ำในบ่อเหลือประมำณ 50 เซนติเมตรแล้วใช้อวนลำก โดยใช้อวนช่องตำ
ขนำด 4 เซนติเมตร เพื่อให้กุ้งมีขนำดเล็กหลุดออกได้และลดกำรบอบซ้ำ ที่ตีนอวนควรมีตะกั่วถ่วง สำหรับ
เชือกคร่ำวบนเวลำลำกอำจใช้ไม้ไผ่ค้ำไว้ โดยเสียบไว้กับทุ่นลอยที่ทำมำจำกต้นกล้วย

