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ปจจุบันกุงกามกรามในแหลงน้ําธรรมชาติมีแนวโนมลดลงอยางมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน
การสรางเขื่อนกั้นน้าํ ทําใหกุงไมสามารถอพยพไปวางไขในบริเวณปากแมน้ําได การทําการประมงอยางไมถกู วิธี
การทําการประมงมากเกินกําลังผลิตตามธรรมชาติ และปญหามลภาวะ เปนตน อยางไรก็ตามปจจุบนั นี้กรมประมง
และฟารมเอกชนสามารถเพาะพันธุกุงชนิดนี้ไดจึงทําใหมผี ูเลี้ยงกันอยางแพรหลาย เพราะเปนอาชีพที่ทํารายไดดี
ใหแกเกษตรกร แตการเลี้ยงกุงกามกรามใหประสบผลสําเร็จนั้นตองอาศัยทักษะ ความรู ความเขาใจ และ
ประสบการณ พรอมทั้งการดูแลเอาใจใสที่ดี ใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพ ปลอดสารตกคาง โดยควรพิจารณาถึง
ปจจัยตางๆ ดังนี้

งน

1. การเลือกสถานที่เลี้ยงกุงกามกราม
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การเลือกสถานที่เลี้ยงเปนปจจัยสําคัญที่กอ ใหเกิดความสําเร็จในการเลี้ยงกุงกามกราม เพราะพืน้ ที่บาง
แหงไมสามารถใชเลี้ยงสัตวน้ําได หรือบางแหงอาจใชเลีย้ งสัตวน้ําไดแตจะตองมีการปรับปรุง ขณะที่บางแหง
ไมตองปรับปรุง การเลือกพื้นที่สําหรับเลี้ยงกุงกามกรามนั้น มีปจจัยทีต่ องคํานึง ดังนี้
1.1 สภาพดิน ควรเปนดินเหนียวหรือดินรวนสามารถเก็บกักน้ําไดดี และคันดินไมพงั ทลายงาย ไมควร
เปนดินเปรีย้ วเพราะทําใหสภาพน้าํ เปนกรด
1.2 แหลงน้ํา บอเลี้ยงกุงควรอยูใกลแหลงน้ําที่มีคุณภาพดี สะอาด มีคา ความเปนกรดเปนดาง 6.5-8.0
ไมไดรับผลกระทบมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม แหลงชุมชนและแหลงเกษตรกรรม มีปริมาณน้ํามาก
เพียงพอตลอดทั้งป ถาเปนพืน้ ที่ที่มีน้ําสงเขาบอโดยไมตอ งสูบน้ํายิ่งเปนการดีเพราะชวยลดคาใชจา ย
1.3 แหลงพันธุกุง พื้นทีเ่ ลี้ยงควรอยูใ นบริเวณทีไ่ มหางจากแหลงพันธุกงุ เพื่อความสะดวกในการลําเลียง
ขนสงและการจัดหาพันธุ ซึ่งสงผลที่ดีตอสุขภาพลูกกุงกามกราม เนือ่ งจากลูกกุงกามกรามที่ผานการขนสงเปน
เวลานานจะออนแอและมีอตั รารอดต่ํา
1.4 สาธารณูปโภค ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ถนน ไฟฟา เปนตน เพื่อความสะดวกในการ
ขนสงอาหาร ขนสงผลผลิต หรือการเพิ่มออกซิเจนในบอ
1.5 ตลาด แหลงเลี้ยงควรอยูใ กลตลาดเพื่อชวยลดคาใชจา ยในการขนสง
2. รูปแบบของบอและการกอสรางบอเลี้ยง

2.1 รูปแบบบอเลี้ยงกุง ควรเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดความกวางของบอควรมีความกวาง 25-50 เมตร
ความยาวประมาณ 2 เทาของความกวาง เพื่อสะดวกในการจัดการและการจับผลผลิต
2.2 ขนาดบอ ที่เหมาะสมตอการอนุบาลและเลี้ยงควรมีขนาด 1– 5 ไรตอบอ
2.3 คันบอ ควรบดอัดแนน ความกวางของคันบอ ไมต่ํากวา 2.50 เมตร มีความลาดเอียง ไมนอยกวา 1
ตอ 2 และควรมีชานพักกวางประมาณ 2 เมตร
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2.4 ความลึกของบอ ควรมีความลึกเฉลี่ยตั้งแต 0.80-1.20 เมตร โดยขุดดินเดิมใหเปนคันบอนอยที่สุด
และคันบอควรมีความสูงพอที่จะปองกันน้าํ ทวมในฤดูน้ําหลากได บอที่ตื้นเกินไปทําใหอุณหภูมิของน้ําสูง
เกินไปในฤดูแลงทําใหกุงกินอาหารนอยลง และอาจจะทําใหเกิดวัชพืชน้าํ และสาหรายเสนใย ซึ่งเปนอุปสรรคตอ
การจับกุงและหากมีสาหรายตายจํานวนมาก จะทําใหพนื้ บอเนาเสีย
2.5 แนวบอ แนวดานยาวของบอควรขนานไปกับทิศทางลม เพื่อใหปริมาณออกซิเจนในอากาศละลาย
น้ําไดดี
2.6 ความลาดเอียงของพื้นบอ พื้นบอควรอัดแนน มีความเรียบและลาดเอียงไปทางประตูระบายน้ํา
ออก โดยใหมคี วามลาดเอียง 20 เซนติเมตร ตอระยะทางความยาวบอ 10 เมตร เพื่อความสะดวกในการจัดการ
เลนกนบอ และการจับกุง พื้นประตูน้ําออกควรอยูต่ํากวาบอ และพืน้ ของคลองระบายน้ําออกควรต่ํากวาพืน้
ของประตูระบายน้ําออกดวย เพื่อระบายน้ําในบอไดหมด

3. ระบบน้ํา
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ภาพที่ 17 รูปแบบบอเลี้ยงกุงกามกราม
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การออกแบบระบบน้ําควรจะออกแบบใหประหยัดพลังงานมากที่สุด โดยยึดหลักการไหลของน้ําจาก
ที่สูงลงสูที่ต่ํา เพื่อประหยัดคาไฟฟาหรือน้ํามันเชื้อเพลิง
3.1 เครื่องสูบน้ํา หรือเครื่องดันน้ํา
ในการสูบน้ํา ถาฟารมเลี้ยงกุง มีขนาดไมใหญมากอาจมีตําแหนงสูบน้ําเพียงจุดเดียว คือ จุดที่ดึงน้าํ
จากแหลงน้ําธรรมชาติ สงน้ําไปพักในบอพักน้ําจากนั้นก็ใชระบบน้ําไหลลงสูลํารางสงน้ําเขาสูบอเลี้ยง
3.2. บอพักน้ํา
บอพักน้ําใชสาํ หรับปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเหมาะสมกับการเลี้ยงกุงกามกราม โดยเฉพาะเมื่อตองใช
น้ําจากแหลงน้าํ จากธรรมชาติที่มีคุณภาพน้าํ ไมเหมาะสม ในกรณีทใี่ ชน้ําจากแหลงน้าํ บาดาล ควรจะมีเครื่องตี
น้ําเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแกนา้ํ และลดสารพิษตางๆ ที่อาจมีละลายอยูใ นน้ํา การใสปุยเล็กนอยจะกระตุนใหเกิด
การเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืช จะชวยใหคณ
ุ ภาพน้ําบาดาลดีขึ้น
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กรณีที่ใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ เชน แมน้ํา ลําคลอง หนอง หรือบึง ซึ่งอาจมีคุณภาพน้ําไม
เหมาะสมในบางฤดูกาล และมีศัตรูจําพวกปลา การมีบอ พักน้ําจะชวยแกไขปญหาดังกลาวกอนนําน้าํ เขาสูบอเลีย้ ง
การจัดระบบน้าํ ในบอพักน้ําควรวางตําแหนงทางน้ําเขาและทางน้ําออก ใหน้ําที่ผานเขาบอมีโอกาสหมุนเวียน
ทั่วบอ โดยวางทอน้ําเขาและทอน้ําออกใหอยูเยื้องกันคนละมุม เมื่อสูบน้ําเขาสิ่งสกปรกและตะกอนจะตกอยู
ในบอพักน้ํา ทําใหน้ําสะอาดขึ้น การนําน้ําจากแหลงน้าํ ธรรมชาติอาจมีไขปลาและลูกปลาขนาดเล็กเล็ดลอด
เขามาในบอพักน้ํา ดังนั้นกอนนําน้ําไปใชควรมีการกรองดวยอวนตาถี่ กอนสงสูลํารางสงน้ําเขาบอเลี้ยง การ
กรองในขั้นนีจ้ ะไดผลดีกวาการกรองบริเวณทอน้ําเขาจากเครื่องสูบน้ํา เพราะแรงดันน้ําจะนอยกวา บอพักน้ํา
ควรจะมีการลอกเลนและตากบอเปนระยะๆ การจัดการระบบน้ําที่ดีควรมีบอพักน้ําขนาดใหญพอที่จะสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณน้ําที่ใช
3.3 ลํารางสงน้าํ และทอน้ําเขา
ลํารางสงน้ําควรอยูในระดับสูงกวาบอเลี้ยง ทางน้ําเขาบอเลี้ยงอาจใชทอหรือทอรวมกับประตูนา้ํ
ขนาดเล็ก ทอที่ใชโดยทัว่ ไปเปนทอคอนกรีต หรือทอพีวีซี ประตูนา้ํ ใชระบบรางคอนกรีตเซาะรองใชแผนไม
กระดานปด ตรงปลายทอสงน้ําเขาบอใชถงุ อวนไนลอนตาถี่กรองอีกชั้นหนึ่ง หรืออาจทําตะแกรงกรองบริเวณ
ประตูน้ําเขาบอ
3.4 ประตูระบายน้ําทิง้
พื้นบอควรลาดเอียงมาทางประตูระบายน้ําทิ้ง และประตูระบายน้ําทิ้งควรอยูระดับต่ํากวาพืน้ บอเพื่อ
สามารถระบายน้ําไดแหงหมด เมื่อตองการเก็บเกีย่ วผลผลิตและตากบอ
3.5 คลองระบายน้ํา
คลองระบายน้าํ ทิ้งควรลึกกกวาระดับประตูระบายน้ําทิ้งและพื้นบอ ในบางครั้งอาจจะตองใชเครื่อง
สูบน้ําจากคลองระบายน้ําลงสูบริเวณที่จะปลอยน้ําทิ้งอีกทีหนึ่ง
3.6 ระบบบําบัดน้ําทิ้ง
บอเลี้ยงกุงขนาดเล็กอาจใชคลองระบายน้ําทิง้ เปนระบบบําบัดน้ํากอนปลอยสูสิ่งแวดลอม ฟารมขนาด
ใหญควรมีบอบําบัดน้ําทิ้ง น้าํ ทิ้งจากการเลีย้ งกุง และตะกอนจะตกอยู

สำ

4. การเตรียมบอเลี้ยงกุงกามกราม
4.1 การสูบน้ําออกจากบอ ควรระบายน้ํากนบอใหแหงเพื่อกําจัดศัตรูกงุ ที่เหลือ โดยตั้งเครื่องสูบน้ําตรง
จุดที่สามารถวิดน้ําไดหมด เพื่อทุนคาใชจายและการทํางาน หลังจากนั้นหวานปูนขาวทันทีในขณะดินเปยกใน
อัตรา 60-100 กก.ตอไร หรือพลิกหนาดินตากใหแหงเพือ่ ปรับสภาพดินพื้นบอใหเหมาะสม หรือพลิกหนาดิน
เติมน้ําประมาณ 20 เซนติเมตร ใสจุลินทรียทิ้งไว 3-5 วัน สูบน้ําออก หวานปูนขาว แลวตากใหแหง
4.2 การปองกันและกําจัดศัตรูกุง ควรทําการกําจัดศัตรูกุง ซึ่งไดแก ปลาชนิดตางๆ กบ เขียด ปู นก
ชนิดตางๆ การกําจัดอาจใชปูนขาว โลติ๊น (หางไหล) กากชา โดยโลติ๊นใชในอัตราสวน 15 กรัมตอหนึ่ง
ลูกบาศกเมตร หรือ 24 กิโลกรัมตอพื้นทีน่ ้ํา 1 ไร ความลึกของน้ํา 1 เมตร โลติ๊นจะสลายตัวหมดไมเกิน 2
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สัปดาห สวนกากชาใชในความเขมขน 5 กรัมตอหนึ่งลูกบาศกเมตร หรือ 8 กิโลกรัมตอพื้นที่น้ํา 1 ไร ความลึก
ของน้ํา 1 เมตร กากชาจะสลายตัวหมดภายใน 7 ถึง 10 วัน ในการเลือกใชและอัตราการใช (ภาคผนวก)
สําหรับการปองกันศัตรู ทําโดยใชเฝอก อวนไนลอน ขาย
4.3 การกําจัดพรรณไมน้ําและวัชพืช พรรณไมน้ําและวัชพืชตางๆ จะเปนแหลงหลบซอนของศัตรูกุง
และสวนที่ตายจะเนาเสียเปนอันตรายตอกุงที่เลี้ยงได นอกจากนี้ยังเปนอุปสรรคตอการจับกุง จึงตองกําจัดออก
จากบอ
4.4 การตากบอ เพื่อกําจัดศัตรูกุงและชวยใหแกสพิษบางชนิดที่อยูบริเวณกนบอระเหยและบางชนิด
ถูกทําลายโดยแสงแดดและความรอน อีกทัง้ เปนการฆาเชือ้ โรคที่อยูตามกนบอ และชวยใหหนาดินมีคุณภาพดี
ขึ้นเหมาะแกการเลี้ยงกุงกามกราม
4.5 การปรับสภาพดิน ขึ้นอยูกับความเปนกรดเปนดางของดิน การปรับสภาพดินทีเ่ ปนกรดอาจใชปูน
ขาวตั้งแต 60-200 กก.ตอไร กรณีที่เปนบอเกาผานการใชงานมา 2-3 ป อาจดําเนินการไถพรวนดินกนบอพรอม
สูบน้ําทิ้งเพื่อลดความเนาเสียของกนบอ จากนั้นหวานปูนขาวในอัตรา 200 กก.ตอไร พรอมกับการไถพรวนดิน
และทําการตากบอใหแหงสนิทเปนระยะเวลา 3-4 สัปดาห เปดน้ําเขาบออยางนอย 2-3 วัน แลวปลอยกุงลงเลี้ยง
นอกจากนี้ปูนขาวยังมีคณ
ุ สมบัติชวยทําใหตะกอนที่แขวนลอยในน้ําตกตะกอนเร็วขึ้น

นัก

ภาพที่ 18 การเตรียมบอเลี้ยงกุงกามกราม
5. การเตรียมน้ําสําหรับเลี้ยงกุงกามกราม

สำ

หลังจากตากบอและใสปูนขาวประมาณ 2-4 สัปดาห จึงเปดน้ําลงบอโดยกรองดวยอวนไนลอนหรือ
ตะแกรงตาถี่เพื่อปองกันศัตรูกุงที่ปนมากับน้ําโดยเฉพาะอยางยิ่งไขและตัวออนของปลา
กรณีที่ไมมีบอพักน้ําและน้ําจากแหลงน้ําที่ใชมีคุณภาพดี ไมมีการปนเปอนของยาฆาแมลงและของเสีย
จากโรงงานและบานเรือนก็สามารถสูบน้ําเขาบอไดเลย หลังจากนัน้ ควรพักน้ําไว 2-3 วัน แลวจึงปลอยกุง ลงเลี้ยง
หรือในกรณีบอ ใหมเมื่อเติมน้ําลงบอแลวอาจใสปุยเคมีสตู ร 16-20-0 หรือ สูตร 46-0-0 (ปุยยูเรีย) อัตรา 3
กิโลกรัมตอไร และปลาปนผสมรําละเอียดในสัดสวน 1:2 ในอัตรา 3 กิโลกรัมตอไร ละลายน้ําแลวสาดใหทั่วบอ
และใสไรแดง 2-3 กิโลกรัมตอไร แลวทิ้งไว 5-7 วัน เพื่อใหเกิดอาหารธรรมชาติ กอนปลอยกุง 1-2 วัน ใหใชมุง

6. การคัดเลือกพันธุและการปลอยลูกกุงกามกราม
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ไนลอนตาถี่ลากในบอเพื่อกําจัดแมลงน้ํา เชน มวนวน มวนกรรเชียง แมลงดาสวน ตัวออนแมลงปอ เปนตน
หากปลอยลูกกุงลงเลี้ยงแลวยังพบแมลงน้ําจํานวนมากใหกําจัดโดยละลายสบู 50 กรัม ตมกับน้ํามันพืช 1 ลิตร
สาดใหทวั่ บอในอัตรา 5 ลิตรตอไร ใสในบอชวงเวลาทีแ่ ดดจัดและมีลมสงบ เมื่อแมลงขึ้นหายใจที่ผิวน้ํา คราบ
น้ํามันปดรูหายใจและทําใหแมลงตายในทีส่ ุด
คุณภาพน้ําที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุงกามกราม ควรมีคุณสมบัติดังนี้
อุณหภูมิน้ํา
26 – 31 องศาเซลเซียส
ออกซิเจนละลายในน้ํา
> 4 มิลลิกรัมตอลิตร
ความเปนกรดเปนดาง
7.5-8.5
ไมมีสารพิษที่เปนอันตรายตอลูกกุง
ไมควรมีโลหะหนักละลายในน้ํา
น้ําควรสะอาด ไมมีการเนาเสียที่เกิดจากสารอินทรีย
น้ําที่นํามาใชไมควรมีแพลงคตอนพืชในปริมาณมาก
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พันธุกุงกามกรามที่ดีควรมีการวายน้ําปราดเปรียว แข็งแรง ลําตัวใส และเปนกุงที่คว่าํ แลวประมาณ 1
สัปดาหขึ้นไป และไดรับการปรับสภาพใหอยูในน้ําความเค็มต่ําหรือน้าํ จืดไมนอยกวา 1-2 วัน การปลอยกุงที่
คว่ําไดเพียง 2-3 วันลงเลี้ยงพบวาสวนใหญทําใหอัตรารอดต่ํา
การปลอยลูกกุง กามกรามลงบอ ควรทําในเวลาเชาที่อุณหภูมิน้ําไมเกิน 30 องศาเซลเซียส โดยนําถุง
บรรจุพันธุกุงมาแชในบอเลีย้ งประมาณ 20 นาที เพื่อปรับอุณหภูมิของน้ําในถุงและน้าํ ในบอใหเทากัน แลวเปด
ปากถุงออก จากนั้นตักน้ําในบอมาผสมกับน้ําในถุงอยางชาๆ กอนปลอยพันธุกุงลงบอ เพื่อชวยใหกุงปรับตัว
เขากับสภาพน้าํ ในบอเลี้ยง ทําใหมีอัตรารอดมากขึ้น

ภาพที่ 19 ลักษณะลูกกุงคว่าํ ที่แข็งแรงและวิธีการปลอยพันธุกุงกามกราม

7. วิธีการเลี้ยงกุงกามกราม

ัฒน

าป
ร

ะม

งน

้ำจ

ืด

7. 1 การเลี้ยงกุงที่ไมผา นการอนุบาล
นําลูกกุงที่คว่ําแลวจากโรงเพาะฟกปลอยลงบอเลี้ยงในอัตรา 30,000-50,000 ตัวตอไร หลังจากนัน้
ประมาณ 4 เดือนขึ้นไปจึงเริ่มจับ โดยในการจับครั้งแรกๆ จะเนนจับกุงตัวเมียและกุงแคระแกร็น (กุงจิก๊ โก
หรือกุงกามลาก) ออก จากนั้นจะทยอยจับกุงที่โตไดขนาดตลาดขายเดือนละครั้งจนหมดบอ โดยปกติมีอัตรา
รอดประมาณ 60-80 เปอรเซ็นต วิธีนี้มีขอดี คือ ไมตองอนุบาลลูกกุง และเปนวิธีที่เหมาะกับผูเลีย้ งที่มีจํานวน
บอนอย ขอเสีย คือ การปลอยลูกกุงเล็กทําใหมีอัตรารอดไมแนนอนเนื่องจากบางสวนไมสามารถปรับตัวเขา
กับสภาพแวดลอมในบอได การทยอยจับอาจทําใหกุงทีเ่ หลือในบอบอบช้ําและตายได และบางครั้งอาจมีการ
ฟุงกระจายของของเสียบริเวณพื้นบอทําใหน้ําในบอมีคณ
ุ สมบัติไมเหมาะสม

ะพ

ภาพที่ 20 การทยอยจับกุงโดยการตีคัดแยกกุง
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7.2 การเลี้ยงกุงที่ผานการอนุบาล
7.2.1 กุงที่อนุบาลเปนระยะเวลา 2 เดือน
นําลูกกุงที่ผานการอนุบาลประมาณ 2 เดือน ซึ่งมีขนาด 2-5 กรัมตอตัว (200-500 ตัวตอกิโลกรัม)
ปลอยลงเลี้ยงในอัตรา 8,000-10,000 ตัวตอไร หลังจากเลีย้ งในบออีกประมาณ 4-5 เดือน ก็สามารถจับหมดบอ
ได ตัวผูสวนใหญจะไดขนาดประมาณ 20 ตัวตอกิโลกรัม ตัวเมียขนาด 40-50 ตัวตอกิโลกรัม เปนวิธีที่เหมาะ
กับผูเลี้ยงที่มีบอ จํานวนมาก ขอดี คือ ไดผลผลิตกุงที่มีขนาดใหญสม่ําเสมอ อัตรารอดไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต
เนื่องจากลูกกุงที่ผานการอนุบาลมีความแข็งแรงและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในบอเลี้ยงไดดี และใชระยะเวลา
เลี้ยงสั้น ขอเสีย คือ ตนทุนการผลิตสูงกวาระบบการเลี้ยงที่ไมมีการอนุบาล

ืด
้ำจ

ภาพที่ 21 กุงที่ผานการอนุบาลเปนระยะเวลา 2 เดือน ขนาด 2-5 กรัมตอตัว
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7.2.2 กุงที่ผานการเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน
นํากุงตัวผูที่เลี้ยงประมาณ 4 เดือน ขนาด 40-50 ตัวตอกิโลกรัมลงเลี้ยงในบอ โดย
- ปลอยในอัตรา 5,000 – 6,000 ตัวตอไร เลี้ยงตอเปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือน จึงจับ
หมดทั้งบอ กุงที่ไดจากการเลีย้ งจะมีขนาดประมาณ 20 ตัวตอกิโลกรัม
- ปลอยในอัตรา 1,500 – 2,000 ตัวตอไร เลี้ยงตอเปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือน จึงจับ
หมดทั้งบอ กุงที่ไดจากการเลีย้ งจะมีขนาดประมาณ 10 ตัวตอกิโลกรัม
ขอดีของการเลี้ยงวิธีนี้ คือ ไดกุงขนาดใหญและมีขนาดใกลเคียงกัน มีราคาสูง กําไรดี พื้นบอ
มีการหมักหมมนอยเนื่องจากเลี้ยงไมหนาแนนและมีระยะเวลาเลี้ยงสั้น สามารถจัดการใชและการเตรียมบอไดดี
ขอเสีย คือ ใชตนทุนในการผลิตสูงกวาระบบการเลี้ยงรูปแบบอื่น

ภาพที่ 22 ผลผลิตกุงที่ไดจากการเลี้ยงขนาด 10-20 ตัวตอกิโลกรัม

