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ชีววิทยาของกุงกามกราม
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กุงกามกรามเปนกุงน้ําจืดทีม่ ีขนาดใหญ รูจักกันในชื่อของ กุงกามกราม กุงนาง กุงใหญ กุงแมน้ํา กุง
กามเกลี้ยง กุงแห และกุงหลวง มีชื่อวิทยาศาสตรวา Macrobrachium rosenbergii de Man มีชื่อสามัญเรียกวา
Giant Freshwater Prawn จากรายงานพบวา กุงกามกรามที่มีขนาดใหญที่สุดในเพศผูม ีความยาว 32 เซนติเมตร
และในเพศเมียมีความยาว 25 เซนติเมตร (Michael and Wager, 2000) ในประเทศไทยพบกุงกามกรามขนาด
ใหญที่สุดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความยาว 25 เซนติเมตร น้ําหนัก 470 กรัม
กุงกามกรามมีถิ่นกําเนิดในภูมิอากาศเขตรอน (tropical zone) ในทวีปเอเชีย พบชุกชุมในประเทศไทย
พมา เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย บังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และฟลิปปนส โดยพบตามแหลงน้าํ
แมน้ําและลําคลองที่เชื่อมติดกับทะเล แมกงุ เมื่อมีไขจะอพยพ (migrate) ลงมาบริเวณปากแมนํา้ ทีเ่ ปนน้ํากรอย
เพื่อวางไข ไขจะฟกออกเปนตัวในเขตน้ํากรอยและพัฒนาเปนตัวเต็มวัยแลววายกลับเขาไปหากินในแหลงน้ําจืด
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ภาพที่ 1 วงจรชีวิตกุงกามกราม
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ลักษณะทั่วไป สวนหัวและอกคลุมดวยเปลือกชิ้นเดียวกัน ลําตัวมีลักษณะเปนปลอง จํานวน 6 ปลอง
กรีมีรูปรางโคงขึ้นมีลักษณะหยักเปนฟนเลื่อย ดานบนมีจํานวน 13-16 ซี่ ดานลางมีจํานวน 10-14 ซี่ บริเวณ
โคนกรีกวางและหนา สวนบริเวณปลายกรียาวแหลมเลยแผนฐานหนวดคูที่ 2 เปลือกคลุมหัวมีหนามเล็กๆ
ทั่วไป ที่ใตตามีหนามเล็กๆ 2 อัน มีหนวด 2 คู หนวดคูที่ 1 (antennule) สวนของโคนหนวดหนา แบงเปน 3 ขอ
ปลอง โดยปลองที่ 3 แยกเปน 2 เสน หนวดคูที่ 2 (antenna) ซึ่งยาวกวาหนวดคูท ี่ 1 สวนของโคนหนวด
แบงเปน 5 ขอปลอง แขนงอันนอกมีลกั ษณะเปนแผนบางคลายรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เรียกวา แผนฐานหนวด
(blade) (ประจวบ, 2527) ขาเดิน (simple leg) มี 5 คู ขาคูที่ 1 และที่ 2 ปลายขามีลักษณะเปนกามหนีบ ขาเดินคู
ที่ 2 มีลักษณะยาวใหญและแข็งแรงกวาขาเดินคูที่ 1 ถาเปนกุงเพศผูจ ะมีลักษณะใหญมาก โดยทัว่ ไปสวนของ
กามทําหนาทีจ่ ับอาหารเขาปากและไวสําหรับตอสูกับศัตรู สวนขาเดินคูที่ 3, 4 และ 5 ตรงปลายมีลักษณะเปน
ปลายแหลมธรรมดา ขาวายน้ํา (pleopod) มี 5 คู สวนแพนหางมีลักษณะแหลมตรงปลายดานขางแยกเปนแพน
สองแพน ชวยในการวายน้ําและควบคุมทิศทางในการเคลือ่ นไหว

ภาพที่ 2 ลักษณะทัว่ ไปของกุงกามกราม
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กุงกามกรามมีถิ่นกําเนิดในเขตรอน โดยเฉพาะในทวีปเอเชียตอนใต เชน ประเทศไทย พมา เวียดนาม
มาเลเซีย บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ตลอดจนหมูเกาะตางๆ ในมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแปซิฟกตอนใต ในประเทศไทยพบกุงกามกรามแพรกระจายทั่วไปในแหลงน้ําจืดธรรมชาติตามลุม
แมน้ําเจาพระยา แมน้ําแมกลอง แมน้ําทาจีน แมน้ําบางปะกง แมน้ําปราณบุรี และลําคลองตางๆ ที่ติดตอกับ
แมน้ําดังกลาวก็พบกุงกามกราม สวนมากจะพบในจังหวัดภาคกลาง สวนในภาคตะวันออกพบทีแ่ มน้ําจันทบุรี
แมน้ําระยอง จ.ระยอง และ แมน้ําเวฬุ จ.ตราด สวนภาคเหนือพบกุง กามกรามที่แมน้ําเมย จ.ตาก ซึ่งเปนแมน้ํา
สาขาของแมน้ําสาละวิน ไหลลงสูทะเลที่ประเทศพมา ภาคใตพบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช
ชุมพร สุราษฎรธานี ปตตานี พัทลุง ภูเก็ต และทะเลสาบสงขลา
ระบบสืบพันธุ
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กุงกามกรามเพศผู มีตอมผลิตน้ําเชื้อหรืออัณฑะ (testis) ลักษณะเปนพูแบน 2 พู ขนาดกวางประมาณ
3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 9 มิลลิเมตร ที่ปลายเชื่อมติดกัน ตําแหนงที่ตงั้ อยูบนตับและตับออน อยูด า นลางของ
หัวใจ สวนทายของตอมผลิตน้ําเชื้อแตละพูมีทอนําน้ําเชือ้ ยื่นออกมา 2 ขาง แลวขดเปนวงกอนที่จะพุงตรงลงมา
บริเวณโคนขาเดินคูที่ 5 ซึ่งบริเวณที่ตดิ โคนขาเดินคูที่ 5 นี้ ทอนําน้ําเชื้อจะโปงออกเปนถุงเก็บน้าํ เชื้อ และมี
ชองเปดออกภายนอกที่โคนขาเดินคูที่ 5 ทั้งสองขาง เชื้อเพศผู (sperm) ของกุงกามกรามไมเคลื่อนไหว มี
ลักษณะคลายดอกเห็ดมีขนาดกวางประมาณ 7.5 ไมครอน และมีหางเล็กๆ ยาวประมาณ 12.5 ไมครอน น้ําเชื้อ
เพศผูถูกสรางที่ตอมผลิตน้ําเชื้อแลวสงมาตามทอนําน้ําเชือ้ เขาสูถุงเก็บน้ําเชื้อที่โคนขาเดินคูที่ 5 เมือ่ น้ําเชื้อเขาสู
ถุงเก็บน้ําเชื้อแตละขางจะถูกหุมดวยผนังบางๆ ซึ่งขับออกมาจากเซลลในถุงเก็บน้ําเชือ้ กลายเปนถุงเล็กๆ รูปไข
จํานวน 2 ถุง ซึ่งมีเชื้อเพศผูจํานวนมากอยูภ ายใน (ยนต, 2529)
กุงกามกรามเพศเมีย มีรงั ไขอยูตําแหนงเดียวกับตอมผลิตน้าํ เชื้อของเพศผู ลักษณะเปนพูแบนๆ 2 พู เชือ่ ม
ติดกันทางดานทาย มีขนาดใหญจนบังสวนของตับและตับออนทัง้ หมด ในชวงทีแ่ มกงุ มีไข รังไขจะขยายใหญแผ
คลุมสวนหัว อก และ หัวใจ ทอนําไขทั้งสองขางเปนทอโคงมีชองเปดออกภายนอกที่โคนขาเดินคูที่ 3 (ยนต, 2529)
ตอมผลิต
น้ําเชื้อ

รังไข

ภาพที่ 3 ตอมผลิตน้ําเชื้อและรังไขของกุงกามกราม
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ความดกของไขสําหรับแมกุงกามกรามขนาดใหญอาจสูงถึง 80,000-100,000 ฟองตอแม แตโดยปกติแลว
แมกุงทองแรกจะมีความดกไขอยูระหวาง 5,000-20,000 ฟองตอแม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของแมกุง (ยนต, 2529)
อําพน และคณะ (2510) รายงานวากุงกามกรามขนาดความยาว 12 เซนติเมตร มีจาํ นวนไขประมาณ
15,000 ฟอง ขนาด 17-20 เซนติเมตร มีไขประมาณ 70,000-120,000 ฟอง ขนาด 27 เซนติเมตร มีไขประมาณ
200,000 ฟอง จํานวนไขมีความสัมพันธกับความยาวลําตัวกุงในรูปสมการ คือ
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Log F = -2.3686+3.1703 Log L
F = จํานวนไข
L = ความยาวลําตัวเปนมิลลิเมตร

จากการทดลองเก็บขอมูลที่สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดชัยภูมิ ในป พ.ศ. 2547 พบวา แมกุงที่มีน้ําหนัก
เฉลี่ย 68.95+40.59 กรัม ความยาวเฉลี่ย 18.18+3.4 เซนติเมตร มีน้ําหนักไขเฉลี่ย 6.91+3.62 กรัม จํานวนไข
เฉลี่ย 55,000+29,137 ฟอง น้ําหนักไขเฉลี่ยฟองละ 0.12+ 0.01 มิลลิกรัม
ความแตกตางระหวางเพศ
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กุงโตเต็มวัยสามารถแยกเพศผูและเพศเมียไดชัดเจนจากลักษณะภายนอก โดยปกติเพศผูจะมีขนาดใหญ
กวาเพศเมีย กามของเพศผูจะมีขนาดใหญกวากามของเพศเมีย เปลือกหุมตัวสวนทองของเพศผูแคบกวาเพศเมีย
กุงขนาดเล็กอาจใชลักษณะอื่นชวยในการแยกเพศ โดยดูลักษณะของขาวายน้ําคูที่ 2 ถาเปนกุงเพศเมีย
ตรงปลายขาวายน้ําคูที่ 2 ตรงปลองสุดทายแยกออกเปน 3 แขนง โดยแขนงเล็กสุดอยูดานใน สวนกุงเพศผู
ปลายขาวายน้าํ คูที่ 2 แยกเปน 4 แขนง (ภาพที่ 4ก)
ลักษณะอืน่ ๆ ที่ใชแยกเพศกุง ขนาดปานกลาง ไดแก ชองเปดสําหรับน้ําเชื้อของเพศผูจะอยูที่บริเวณโคน
ขาเดินคูที่ 5 และชองเปดสําหรับไขอยูทบี่ ริเวณโคนขาเดินคูที่ 3 และอาจสามารถแยกเพศกุง ไดจากลักษณะปุม
เล็กๆ ที่สวนทองของกุงเพศผู ตรงบริเวณปลองที่ 1 ซึ่งสัมผัสไดโดยใชนิ้วมือ แตไมพบในเพศเมีย (ภาพที่ 4ข)
กุงเพศผู

กุงเพศเมีย

ก

ข

ภาพที่ 4 ลักษณะทีแ่ สดงความแตกตางระหวางกุงเพศผูแ ละเพศเมีย

Appendix masculina

ปุมเล็กๆ ที่สวนทอง
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ในธรรมชาติกงุ กามกรามสามารถผสมพันธุและวางไขไดตลอดป เพศเมียที่พรอมผสมพันธุ ไขจะมีสีสม
ปรากฏเปนกอนเห็นชัดเจนบริเวณใตเปลือกคลุมหัว ทีป่ ลองทองสวนลางงอโคงมากผิดปกติ มีสภาพเปน
ชองวางสําหรับเก็บไข ดานในของขาวายน้ํามีขนละเอียดยาว โดยเฉพาะขาวายน้ํา 3 คูแรก การผสมพันธุจะทํา
ไดเมื่อกุงเพศเมียลอกคราบและเปลือกยังออนอยู โดยเพศผูจะจับคูเพศเมียที่พรอมผสมพันธุไวกอนที่จะลอก
คราบลวงหนาประมาณ 2 วัน ขณะที่เพศเมียลอกคราบเพศผูคอยเฝาไมใหกุงตัวอืน่ มาทํารายหรือกินเพศเมีย
เนื่องจากเพศเมียออนแอ หลังจากลอกคราบเพศผูจะเขาผสมพันธุโดยกุงเพศผูใชกามใหญกอดรัดเพศเมีย สวน
เพศเมียหงายทองขึ้นแลวเลื่อนตัวเขาไปใตทองเพศผู เพื่อรับน้ําเชื้อจากเพศผูที่ปลอยออกมาทางชองเปดบริเวณ
โคนขาเดินคูที่ 5 ซึ่งมีลักษณะคลายสารเหนียวไปติดกับสวนหนาอกระหวางขาเดินของเพศเมีย ใชเวลาในการ
ผสมพันธุประมาณ 2-3 นาที จากนั้นเพศเมียคว่ําตัวลงตามปกติ หลังจากการผสมพันธุแลว 2-6 ชั่วโมง เพศเมีย
เริ่มวางไข โดยไขจากทอนําไขจะเคลื่อนออกมาจากบริเวณโคนขาเดินคูที่ 3 เพื่อผสมกับน้ําเชื้อเพศผูที่ติดอยูที่
สวนอกของเพศเมีย แลวไขจะถูกนําไปเก็บ โดยติดอยูกับขาวายน้ําและสวนทองดวยเนื้อเยื่อบางๆ ในระหวางนี้
ขาวายน้ําทําหนาที่โบกพัดน้าํ ใหไหลผาน เพื่อเปนการเพิม่ ออกซิเจนใหแกไข ไขมีลักษณะกลมรีเล็กนอยขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.6–0.8 มิลลิเมตร ไขมีสีเหลืองสมในระยะแรกๆ และเปลีย่ นเปนสีน้ําตาลจนเปนสีเทาดํา
ประมาณ 17-19 วัน และไขที่เปนสีเทาดําจะฟกออกเปนตัวภายใน 1-3 วัน ทั้งนี้ขนึ้ กับอุณหภูมขิ องน้ํา

ภาพที่ 5 ความแตกตางระหวางไขระยะแรกกับระยะใกลฟกเปนตัว

ไขระยะแรก

ไขระยะใกลฟก
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วันที่ 4

วันที่ 1

วันที่ 7

วันที่ 8

วันที่ 9
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- ไขวันที่ 1-8 ไขลักษณะสีสมออน เริ่มมีการแบงเซลลจนมีลักษณะสีสมเขม มีขนาดเล็กลง มีชองวางระหวางเปลือกไขเพิ่มขึ้น
ไขวันที่ 7-8 ลักษณะสีเทาออน

วันที่ 11

วันที่ 10

วันที่ 12

ะพ

วันที่ 13

ัฒน

- ไขวันที่ 9-12 ไขลักษณะสีเทาเริ่มปรากฏจุดตาบริเวณไข ปรากฏเสนเลือดชัดขึ้น ปรากฏจุดตาทั้ง 2 ขางชัดเจนในวันที่ 12

วันที่ 14

วันที่ 15

วิจัย

วันที่ 18

นัก

วันที่ 17

แล

- ไขวันที่ 13-16 ไขลักษณะสีเทาเขมขึ้นเล็กนอย จนถึงสีเทาเขม

สำ

- ไขวันที่ 17-18 ลักษณะสีเทาเขม ลูกกุงมีพัฒนาการพรอมที่จะฟกออกจากไข

ภาพที่ 6 พัฒนาการของไขกุงกามกราม

วันที่ 16

7

พัฒนาการกุง กามกรามวัยออน

าป
ระม
งน้ำ

จืด

Ling (1962) ไดศึกษาวงจรชีวิตของกุงกามกรามวัยออนในธรรมชาติ โดยแบงการวิวัฒนาการของกุง
วัยออนออกเปน 11 ระยะ ในขณะที่อนันต และพจนีย (2524) และ Uno and Soo (1969) แบงเปน 12 ระยะ
สําหรับรายงานเอกสารนี้แบงเปน 12 ระยะตามบรรจง(2521) วิวัฒนาการของลูกกุงมีรายละเอียดตามภาพที่ 7

ัฒน

- ลูกกุงระยะที่ 1 อายุ 1-2 วัน ไมมีกานตา แพนหางเปนแผนเดียวกับสวนหาง

วิจัย

แล

ะพ

- ลูกกุงระยะที่ 2 อายุ 2-4 วัน ตามีกานตา แพนหางยังติดอยูเปนแผเดียวกับสวนหาง

สำ

นัก

- ลูกกุงระยะที่ 3 อายุ 4-5 วัน แพนหางเริ่มแยกออกจากสวนหางมีแขนงอันนอก สวนหางปลายยังแผกวาง

- ลูกกุงระยะที่ 4 อายุ 6-7 วัน กรีดานบนมีหนาม 2 ซี่ แพนหางมีแขนงอันนอกและใน

ภาพที่ 7 พัฒนาการลูกกุงกามกรามวัยออน
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าป
ระม
งน้ำ

จืด

- ลูกกุงระยะที่ 5 อายุ 8-9 วัน สวนหางปลายแคบเขาและยาวออก

ะพ

ัฒน

- ลูกกุงระยะที่ 6 อายุ 9-11 วัน ขาวายน้ําเริ่มงอกเปนปุมเล็กๆ ปลายหางแคบและแหลม

นัก

วิจัย

แล

- ลูกกุงระยะที่ 7 อายุ 12-13 วัน ปลายขาวายน้ํายาวขึ้นและแยกเปน 2 แฉกไมมีขน

สำ

- ลูกกุงระยะที่ 8 อายุ 14-18 วัน แขนงนอกของขาวายน้ําเริ่มมีขนเล็กๆ

- ลูกกุงระยะที่ 9 อายุ 19-20 วัน แขนงดานในของขาวายน้ํามีติ่งเล็กๆ ปลายกรียังไมมีฟน

ภาพที่ 7 (ตอ)
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าป
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จืด

- ลูกกุงระยะที่ 10 อายุ 21-22 วัน ปลายกรีเริ่มมีฟนดานบน 3-4 ซี่ ขาวายน้ําและแพนหางมีขนมากขึ้น

ัฒน

- ลูกกุงระยะที่ 11 อายุ 22-23 วัน กรีดานบนมีฟน 7-8 ซี่ หนวดคูหนายาวขึ้น

วิจัย

ภาพที่ 7 (ตอ)

แล

ะพ

- ลูกกุงระยะที่ 12 อายุ 24-25 วัน ลูกกุงเริ่มคว่ํา กรีมีฟนทั้งลางและบน กามหนีบใหญและยาวขึ้น
หนวด ขาเดิน และขาวายน้ําสมบูรณ อวัยวะตาง ๆ ครบเหมือนตัวเต็มวัย

การลอกคราบและการเจริญเติบโต (molting and growth)

สำ

นัก

กุงเปนสัตวในกลุมครัสเตเซีย มีโครงสรางที่เปนเปลือกแข็ง (exoskeleton) ปกคลุมภายนอกลําตัว เพื่อ
ปองกันอันตรายใหกับลําตัวและอวัยวะภายใน นอกจากนี้ยังชวยในการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ เมื่อกุง
เจริญเติบโตมีขนาดใหญขึ้น จําเปนตองมีการลอกคราบหรือสลัดเปลือกเกาทิ้งและสรางเปลือกใหมทดแทน
เพื่อขยายขนาดของรางกาย ซึ่งวัฏจักรการลอกคราบนี้เกิดขึน้ ตลอดเวลาในการดํารงชีวิต สวนที่เปนเปลือก
(cuticle) มี 2 ชั้น คือ ชัน้ นอก (epicuticle) ชัน้ ใน (endocuticle) ซึ่งประกอบดวยไคตินและโปรตีน มีเกลือ
แคลเซียมผสมอยูดวย ในการลอกคราบกุงตองดูดน้ําเขาตัวเปนจํานวนมากในขณะทีเ่ ปลือกใหมยังนิ่มอยู เพื่อ
เปนการเพิ่มปริมาตรของของเหลวในรางกาย ทําใหผวิ เปลือกยืดตัวออก เปนการเพิ่มขนาดตัวกุง หลังจากนัน้
จึงสรางเนื้อเยือ่ ขึ้นมาเปนเปลือกใหมและจะคอยๆ แข็งเปนปกติ ลูกกุงจะลอกคราบครั้งแรกเมื่ออายุได 2 วัน
อัตราการเจริญเติบโตจะขึ้นอยูกับความถีใ่ นการลอกคราบ ความถี่ของการลอกคราบขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง
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ตารางที่ 1 ระยะเวลาการลอกคราบของกุงกามกราม ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส

จํานวนวันระหวางการลอกคราบ
9.0

าป
ระม
งน้ำ

น้ําหนัก
2-5.8

13.5

6-10

17.0

11-15

18.5

16-20

ัฒน

21-25

แล

ที่มา : Segal (1974)

ะพ

26-35
35-60

จืด

คือ ขนาดของกุง เมื่อกุงมีขนาดใหญขึ้นความถี่ในการลอกคราบจะลดลง (ตารางที่ 1) คุณสมบัติของน้ํา ชนิด
ของอาหารที่ใชเลี้ยง รวมทัง้ ปจจัยภายนอกอื่นๆ เชน แสง อุณหภูมิ และความเค็ม เปนตน ซึ่งพบวา
สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการลอกคราบมากที่สุด คือ อุณหภูมิ การเพิ่มอุณหภูมิของน้ําในชวงสภาวะปกติ
จะทําใหกุงลอกคราบบอยขึ้น น้ําที่อุณหภูมิต่ําจะทําใหกุงลอกคราบชาลง สวนความเค็มของน้ํามีผลตอการ
ลอกคราบนอยกวาอุณหภูมิ (ยนต, 2529) ปจจัยอืน่ ๆ เชน กุงตัวเมียอยูในชวงสรางไขและฟกไข การลอกคราบ
จะถูกเลื่อนออกไป

20.0
22.0

22-42

สำ

นัก

วิจัย

การลอกคราบของกุง เกิดขึน้ โดยการกระตุน จากสิ่งแวดลอมภายนอกและถูกควบคุมดวยฮอรโมน 2 ตัว
คือ ฮอรโมนยับยั้งการลอกคราบ (Molt Inhibiting Hormone: MIH) และฮอรโมนลอกคราบ (Molting Hormone:
MH) ฮอรโมนยับยั้งการลอกคราบจะถูกกระตุนโดยแสง (Nordmann and Morris, 1980) ดังนั้นกุงกามกรามที่
เลี้ยงในที่มดื หรือในที่มีแสงนอยจึงเจริญเติบโตไดดีกวากุง ที่เลี้ยงในที่มแี สง (Withyachumnarnkul et al., 1990;
พุทธ, 2531) นอกจากนี้สภาพแวดลอมภายใน เชน การสะสมอาหารของเฮพพาโตแพนเครียส ซึ่งถาเฮพพาโต
แพนเครียส มีการสะสมอาหารพรอม ก็จะสงสัญญาณไปที่ระบบประสาทสวนกลาง (CNS) ซึ่งเปนตัวกระตุน
การลอกคราบ โดยสัญญาณนี้จะเกิดเมื่อสัตวตองการจะเปลี่ยนโครงสรางภายนอกไปสูการลอกคราบ ถาสัตว
อดอาหารจะยับยั้งการลอกคราบจนกวาจะไดรับอาหารอยางสมบูรณ แตหากมีการสูญเสียระยางค เชน ถาเอา
ขาวายน้ําออก 4–6 อัน จะเหนี่ยวนําใหเกิด Autonomy มีการสรางขาขึ้นทดแทนและลอกคราบ ถึงแมการสะสม
อาหารในเฮพพาโตแพนเครียสไมพรอมหรือสิ่งแวดลอมภายนอกไมเหมาะสมก็ตาม แตถาขาหายเพียงขาเดียว
จะไมกระตุนการลอกคราบ
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สำ

นัก

วิจัย

แล

ะพ

ัฒน

าป
ระม
งน้ำ

จืด

Kerup et al. (1992) แบงการลอกคราบออกเปน 4 ระยะ คือ
1. ระยะกอนการลอกคราบ (premolt) ในระยะนี้จะเริม่ มีการสรางไคตินและโปรตีน กุงเริ่มมีการดึง
แคลเซียมที่สะสมจากเปลือกเกากลับเขาสูรางกาย ทําใหคราบเกาออนลง กอนที่จะสลัดเปลือกทิ้งไป
2. ระยะลอกคราบ (molting) ในระยะนี้กุงจะหยุดการเคลื่อนไหวและไมกินอาหาร เริ่มมีการลอกคราบ
กุงจะสลัดเปลือกเกาออก และจะมีเปลือกทีส่ รางใหมที่คอนขางนิ่ม หลังจากการสลัดเปลือกเกาออก การดูดซึม
น้ําเขาสูรางกายจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งมีผลทําใหตัวกุงมีขนาดโตขึน้ ในขณะที่เปลือกกุงยังนิ่ม ทําใหไม
แข็งแรง ศัตรูสามารถเขาทําอันตรายไดงาย
3. ระยะหลังการลอกคราบ (postmolt) มีการดูดซึมน้าํ เขารางกายกอนเพื่อใหตัวขยายใหญขึ้นและมี
การเติบโตของเนื้อเยื่อแทนที่น้ํา ในชวงนีก้ ุงจะมีการสะสมแคลเซียมมาเสริมทําใหเปลือกดานนอกแข็งขึ้นและ
มีการสะสมอาหารสํารองไวใชสําหรับการลอกคราบในครั้งตอไป เปลือกกุงจะมีสีสดใสเนื่องจากมีการขับเม็ด
สี (pigment) ออกมาที่เปลือก
4. ระยะชวงระหวางการลอกคราบ (intermolt) ระยะนีเ้ ปลือกใหมเริม่ แข็งกุงจะเริม่ เขาสูสภาวะปกติ
ถามีความเค็ม เปลือกกุงจะแข็งตัวเร็วขึ้น
เมื่อมีการลอกคราบ ระยะที่สลัดเปลือกเกาออกเปนชวงวิกฤตอยางยิ่งของกุง เพราะศัตรูเชนปลากินเนื้อ
หรือกุงที่อยูใกลๆ อาจจับกินตัวที่ลอกคราบใหมๆ ดังนั้นเปลือกชั้นในที่มีลักษณะออนนุมมีการพัฒนาให
แข็งขึน้ เพื่อเปนโครงรางปกคลุมรางกายโดยเร็ว

