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คํานํา  

บทบาทของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และทวีความสําคัญมากข้ึน  
ท้ังในดานของการเสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร และผลิตเพ่ือทดแทนผลผลิตจากธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมลง  
ตามการเพ่ิมจํานวนของประชากรและการพัฒนาเทคโนโลยีการจับสัตวน้ํา การทําประมงท่ียังไมสามารถบริหาร
จัดการใหเหมาะสมตรงกับสภาพปญหาและปจจัยแวดลอมท่ีแทจริงของแหลงน้ํา ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน 
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือการบริโภคและสงออกตองมีความยั่งยืนตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว 
สินคาสัตวน้ําท่ีจําหนายในตางประเทศตองมีคุณภาพ ปลอดภัย และตรวจสอบยอนกลับได เพ่ือใหการดําเนินการ
ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศไทยบรรลุตามเปาหมายจําเปนตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพของผลผลิตใหเอ้ือตอการแขงขันทางการคา การสรางความม่ันคงทางอาหารและความยั่งยืนทางธุรกิจ 
กรมประมงไดจัดกลุมวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ประกอบดวยงานดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด สัตวน้ําชายฝง 
พันธุกรรมสัตวน้ํา โรคสัตวน้ํา และอาหารสัตวน้ํา เพ่ือรับผิดชอบ กํากับดูแล ศึกษาวิจัย และสงเสริมการใช
ประโยชนจากพันธุสัตวน้ําเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือพัฒนาการผลิตสัตวน้ําของประเทศไทย ซ่ึงการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืนตองมีการประยุกตใชพันธุศาสตรประชากรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(biotechnology) ตองมีบทบาทในการออกแบบและวางกลยุทธการปรับปรุงพันธุสัตวน้ําและพันธุไมน้ําอยางเปน
ระบบ งานดานพันธุกรรมสัตวน้ําจึงมีความสําคัญยิ่งตอการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท้ังน้ําจืดและ
ชายฝง กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา แบงโครงสรางออกเปน 4 กลุม คือ กลุมวิชาการ กลุมวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมโมเลกุล กลุมวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ และกลุมวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ มีหนาท่ี
ศึกษาวิจัยวางแผนงานวิชาการและงานตาง ๆ ดานพันธุกรรมสัตวน้ําเพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศ  

การดําเนินการโครงการดานการปรับปรุงพันธุสัตวน้ําจืดพ้ืนเมืองชนิดหนึ่งเพ่ือท่ีจะสงเสริมใหเปนสัตวน้ํา
จืดเศรษฐกิจตอไปนั้น ตองวางแผนศึกษาวิจัยอยางเปนระบบตอเนื่องในรูปแบบตาง ๆ ใหครบถวนทุกดาน เชน 
การเพาะพันธุ การอนุบาล การเลี้ยง ตลอดจนการศึกษาทางดานพันธุกรรมสัตวน้ําในลักษณะท่ีสําคัญทาง
เศรษฐกิจของปลาท่ีอายุตาง ๆ จนไดขอมูลทางวิชาการครบถวน ถาผลการวิจัยแสดงใหเห็นวามีความเปนไปไดท่ี
จะจัดการพอแมพันธุปลาท่ีเพาะเลี้ยงโดยวิธีการคัดเลือกลักษณะตางๆ เพ่ือผลิตลูกพันธุใหมีลักษณะทางเศรษฐกิจ
ท่ีดีตามความตองการของตลาดเพ่ือพัฒนาพันธุท่ีดีมีคุณภาพสูภาคเอกชนได กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา
จึงไดเริ่มดําเนินการโครงการปรับปรุงพันธุกุงกามกรามข้ีนในป 2539 จนถึงปจจุบันไดพันธุกุงกามกราม          
“มาโคร 1” ซ่ึงเปนกุงพันธุท่ีมีคุณลักษณะท่ีดี มีการเจริญเติบโตเร็วและปลอดโรค และไดมีการกระจายพันธุไปสู
หนวยงานตาง ๆ ของกรมประมง และผลิตเพ่ือจําหนายสูเกษตรกรอยางแพรหลาย คูมือการผลิตกุงกามกราม  
“มาโคร 1” ฉบับนี้ไดรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลการดําเนินงานดานตาง ๆ เปนไปตามวิธีการดําเนินงานของ
หนวยงานท่ีไดรับผิดชอบ ซ่ึงจะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงกามกราม
อยางยั่งยืนตอไป 
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กุงกามกราม “มาโคร 1” 
 

ประวัติความเปนมาของพันธุ 
กุงกามกราม (Giant Freshwater Prawn) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Macrobrachium rosenbergii,        

De Man, 1879 เปนสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง (Aquatic Invertibrate) จัดอยูในครอบครัว Palaemonidae 
เปนสัตวสองน้ํา ชวงชีวิตข้ันตนจนถึงตัวเต็มวัยอาศัยอยูบริเวณน้ํากรอย สวนตัวเต็มวัยเม่ือโตเต็มท่ีถึงระยะวัยรุนจะ
อาศัยไดท้ังในน้ําจืดและน้ํากรอย แตมักพบในน้ําจืดมากกวาเม่ือถึงชวงผสมพันธุจะอพยพมาบริเวณน้ํากรอยหรือ
เขตท่ีมีน้ําทะเลทวมถึงซ่ึงจะพบแมกุงท่ีมีไขติดอยู กับทองเปนจํานวนมาก เนื่องจากตัวออนจะพัฒนาและ
เจริญเติบโตในน้ํากรอยเทานั้น ลูกกุงเม่ือฟกออกจากไขจะใชเวลาประมาณ 45 - 60 วัน จึงจะเจริญเปนกุงขนาด   
1-2 เซนติเมตร ท่ีมีอวัยวะครบเหมือนพอแม กุงระยะนี้จะหากินตามพ้ืนดินและเดินทางกลับไปยังแหลงน้ําท่ี  
บรรพบุรุษอาศัยอยูเพ่ือเจริญเติบโตเปนกุงใหญตอไป  

กุงกามกรามเปนสัตวน้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีประวัติการเพาะเลี้ยง    
ท่ียาวนานกวา 60 ป เริ่มตนจากป พ.ศ. 2500 เปนตนมาจนประสบความสําเร็จในป 2513 ท่ีสามารถอนุบาลลูกกุง
กามกรามในสภาพกักขังได ตอมากรมประมงไดดําเนินการศึกษาวิจัยคนควาดานการเพาะเลี้ยงกุงกามกรามอยาง
ครบวงจร แลวจึงเผยแพรองคความรูตาง ๆ ไปสูเกษตรกร สงผลใหมีการเพาะเลี้ยงกุงกามกรามแพรหลายท่ัว
ประเทศจนถึงปจจุบัน ซ่ึงในดานพันธุศาสตรอาจกลาวไดวา วงจรชีวิตกุงกามกรามท่ีเพาะเลี้ยงของประเทศไทยนั้น
เปน “สัตวเลี้ยง” (domesticated) อยางสมบูรณ โดยท่ีประชากรของกุงกามกรามไดเติบโตอยูในบอเลี้ยงมีการ
ถายทอดพันธุกรรมของจากรุน (generation) หนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งสืบเนื่องติดตอกันเปนระยะเวลานานหลายๆ รุน 
จากการท่ีกุงกามกรามเปนสัตวเลี้ยงนั้นทําใหสามารถปรับปรุงและพัฒนาพันธุดวยเทคนิคการคัดเลือก (selection) 
ใหมีลักษณะท่ีดีตามท่ีตองการได เชนปรับปรุงลักษณะรูปราง ใหมีรูปรางดีตามท่ีตองการ ปรับปรุงลักษณะดานการ
เจริญเติบโตใหโตเร็ว แข็งแรง และตานทานโรค เปนตน  

กรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ไดเริ่มดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ           
กุงกามกรามโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดพันธุกุงท่ีมีคุณภาพดี โดยปรับปรุงขนาดใหโตดีเพ่ือใหมีผลผลิตสูงเปนการ
เพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนในการเลี้ยงของเกษตรกร โดยสุภัทรา และคณะ (2546) ดําเนินการปรับปรุงพันธุดวย
เทคนิคการคัดเลือกระหวางป พ.ศ. 2539 - 2546 ดวยการนําพอแมพันธุจากฟารมเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จํานวน 
50 คู มาเปนประชากรพ้ืนฐานของการคัดเลือก และสุมพอแมพันธุเพ่ือสรางครอบครัว จํานวน 13 ครอบครัว 
ปรับปรุงพันธุดวยวิธีการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว (within family selection) จนสามารถผลิตพันธุ          
กุงกามกรามท่ีโตเร็วเปนรุนท่ี 3 และไดตั้งชื่อพันธุท่ีปรับปรุงนี้วา “สายพันธุ สพก.” ตอจากนั้นระหวางป พ.ศ.    
2547 - 2557 ไดนําสายพันธุ สพก. มาปรับปรุงพันธุตอเนื่องดวยวิธีการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) 
จํานวน 6 รุน (สุภัทรา และคณะ, 2554; สุรินทร อภิรักษ, ติดตอสวนตัว) ซ่ึงตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมา ระบบ
การปรับปรุงพันธุกุงกามกรามสายพันธุ สพก. ไดดําเนินการภายใตระบบ Biosecurity โรคไวรัส Macrobrachium 
rosenbergii nodavirus (MrNV) และ Extra small virus (XSV) และกอนท่ีจะมีการกระจายพันธุกุงกามกราม       
“สายพันธุ สพก.” ท่ีพัฒนาและปรับปรุงพันธุแลวสูภาครัฐและเอกชน ไดมีการทดสอบลักษณะทางเศรษฐกิจของ
กุงกามกราม “สายพันธุ สพก.” ไดแก อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และเปอรเซ็นตการติดโรค         
ในสภาพการเลี้ยงตางๆ ประกอบดวยการเลี้ยงทดสอบในบอดิน บอซีเมนต และในฟารมเกษตรกร เปรียบเทียบกับ  
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กุงกามกรามประชากรท่ีไมไดผานการคัดเลือก หรือ “กลุมควบคุม” และประชากรท่ีนํามาจากฟารมเกษตรกร
จังหวัดราชบุรี หรือเรียกวา “สายพันธุเกษตรกร” เพ่ือเปนการประเมินประสิทธิภาพของสายพันธุ พบวาในทุก
สภาพการเลี้ยงกุงกามกราม “สายพันธุ สพก.” มีอัตราการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักดีกวากลุมควบคุม
และสายพันธุเกษตรกร คิดเปนประมาณ 5-30 เปอรเซ็นต โดยกุงกามกราม “สายพันธุ สพก.” มีอัตราการแลกเนื้อ
ต่ํากวา “สายพันธุเกษตรกร” ถึง 43 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีอัตราการรอดตายไมแตกตางกันในทุกสายพันธุ จึงได
ดําเนินการเผยแพรพันธุสูเกษตรกรและดํารงพันธุไวเพ่ือการพัฒนาพันธุตอไป ตอมาป พ.ศ. 2559 กรมประมงไดตั้ง
ชื่อพันธุเปน กุงกามกราม “มาโคร 1” อยางเปนทางการเพ่ือใหงายตอการประชาสัมพันธ สงเสริมพันธุ และการ
อางอิงสายพันธุหรือชนิดพันธุ หรือการพัฒนาการปรับปรุงพันธุใหไดกุงกามกรามท่ีดียิ่งข้ึนตอไป 

 

คุณลักษณะประจําพันธุกุงกามกราม “มาโคร 1” 

1. พอแมพันธุกุงกามกราม “มาโคร 1” ปลอดจากเชื้อ Macrobrachium rosenbergii nodavirus 
(MrNV) และ Extra small virus (XSV) 

2. พัฒนาพันธุจนมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน 5 - 15 เปอรเซ็นต จากพันธุเดิม โดยกุงเพศผูและ     
เพศเมียมีขนาดใกลเคียงกัน (ภาพท่ี 1) 

3.  ในการอนุบาลท่ีความหนาแนน 50,000 - 100,000 ตัว/ไร ระยะเวลา 75 - 90 วัน ไดกุงน้ําหนัก      
5 - 7 กรัม/ตัว (140 - 180 ตัว/กิโลกรัม) 

4.  ในระบบการเลี้ยงท่ีความหนาแนน 5,000 - 8,000 ตัว/ไร ระยะเวลา 90 - 120 วัน ไดกุงน้ําหนัก     
50 - 60 กรัม (18 - 20 ตัว/กิโลกรัม) ใหผลผลิตและอัตรารอดตายสูง มีอัตราการแลกเนื้อ 1.2 - 1.5 

 
 

  
เพศเมีย เพศผู 

 

ภาพท่ี 1 กุงกามกราม “มาโคร 1” 
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การผลิตกุงกามกราม “มาโคร 1” พันธุหลัก  
กุงกามกราม “มาโคร 1” พันธุหลัก เปนกุงท่ีดํารงพันธุมาจากประชากรกุงกามกราม “มาโคร 1” ท่ีผาน

การปรับปรุงพันธุมาแลว ในการผลิตลูกกุงพันธุหลักเพ่ือใชในการผลิตพันธุขยายเพ่ือรักษาความบริสุทธิ์และ
ลักษณะประจําพันธุของกุงกามกราม “มาโคร 1” ไว รับผิดชอบดําเนินการโดยกลุมวิจัยและพัฒนาการ      
ปรับปรุงพันธุ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง มีวิธีการดังนี้  

1. การคัดเลือกจับคูผสมพันธุ ดําเนินการคัดเลือกโดยนําพอแมพันธุจํานวน 14 ครอบครัว (ครอบครัวละ 
2 ซํ้า ทําเครื่องหมายระบุครอบครัวโดยการฉีดสี Visible Implant Elastomer (VIE)) มาเลี้ยงแบบแยกครอบครัว
และแยกเพศในบอซีเมนตขนาด 20 ตารางเมตร เม่ือกุงมีอายุ 5 เดือน คัดเลือกกุงดวยวิธีการคัดเลือกแบบภายใน
ครอบครัว (within family selection) โดยคัดกุงขนาดตัวท่ีโตท่ีสุดในแตละครอบครัวท้ังเพศผูและเพศเมียเพ่ือ
สรางประชากรรุนใหมจํานวน 10 เปอรเซ็นตของกุงในแตละครอบครัว (ประมาณ 50 คู) นํามาเลี้ยงจนกระท่ังกุงมี
อายุ 7 - 8 เดือน จึงจับคูผสมพันธุแบบผสมสลับครอบครัว (rotational mating) ในถังพลาสติกขนาด 1 ลูกบาศก
เมตรหรือกระชังขนาด 1 x 1 ตารางเมตร อัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1 : 2 หรือ 1 : 4 ใหอาหารพอแมพันธุ
โปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต และไขมันไมนอยกวา 9.5 เปอรเซ็นต ในปริมาณกินจนอ่ิม 2 ครั้ง/วัน เชา - เย็น
จากนั้นเลือกแมกุงไขแกสมบูรณเพียง 1 ตัว เพ่ือใหอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเปน 1 : 1 จํานวน 28 ครอบครัว 
(ภาพท่ี 2) 

2. การเพาะฟก นําแมกุงไขแกสีเทาดําไปฟกแบบแยกครอบครัวในถังไฟเบอรกลาสขนาด 250 ลิตร     
ในน้ําท่ีผานการฆาเชื้อความเค็ม 15 สวนในพัน (ppt) ใสแมกุง 1 ตัว/ถัง แมกุงจะใชเวลา 2 - 3 วัน ในการสลัดไข
ออกจากหนาทอง จากนั้นนําแมกุงออกจากถังเพาะฟก  

3.  การอนุบาลลูกกุง  
3.1 ลูกกุงวัยออน นําลูกกุงท่ีฟกออกเปนตัวอนุบาลแบบแยกครอบครัวในถังไฟเบอรกลาสขนาด 

250 ลิตร ปลอยลูกกุงในอัตราความหนาแนน 40 - 60 ตัว/ลิตร ใหอารทีเมียแรกฟก (ระยะอินสตาร 1) เปนอาหาร
วันละ 3 - 4 ครั้ง ตลอดระยะอนุบาลจนกระท่ังเปนกุงคว่ํา ตรวจสอบคุณภาพน้ําทุกวัน เปลี่ยนถายน้ําจํานวน     
70 - 80 เปอรเซ็นต วันเวนวันหรือเปลี่ยนถายน้ําเม่ือมีปริมาณแอมโมเนียสูงซ่ึงจะทําใหคุณภาพของน้ําไมเหมาะสม
ตอการอนุบาลลูกกุง เม่ือกุงเริ่มเขาสูระยะกุงคว่ําได 80 - 90 เปอรเซ็นต จึงเริ่มปรับลดความเค็มจนกระท่ังน้ําในถัง
อนุบาลมีความเค็มท่ีระดับ 3 - 5 สวนในพัน ใชเวลาปรับลดความเค็มของน้ํา 5 - 7 วัน ระยะเวลาในการอนุบาล
จนลูกกุงคว่ํารวมประมาณ 25 - 30 วัน  

3.2 ลูกกุงวัยรุน  
3.2.1 นําลูกกุงท่ีคว่ําแลวไปอนุบาลแบบแยกครอบครัวตอในบอซีเมนตขนาด 20 ตาราง

เมตร ปลอยลูกกุงท่ีอัตราความหนาแนน 75 - 100 ตัว/ตารางเมตร ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําจืด     
วัยออนเบอร 1 โปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต ในปริมาณใหกินจนอ่ิมวันละ 3 - 4 ครั้ง เปลี่ยนถายน้ําจํานวน 
100 เปอรเซ็นต สัปดาหละครั้ง อนุบาลจนลูกกุงมีอายุ 2 เดือน จึงสุมลดอัตราความหนาแนนลงเหลือ 50        
ตัว/ตารางเมตร ใหอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําจืดวัยออนเบอร 2 โปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต ใหกินจน
อ่ิม 2 ครั้ง/วัน เชา - เย็น เปลี่ยนถายน้ํา 1 ครั้ง/สัปดาห อนุบาลจนลูกกุงมีอายุ 3 เดือน  

3.2.2 สุมลูกกุงอายุ 3 เดือน นําไปแยกเพศและอนุบาลแบบแยกครอบครัวตอในบอ
ซีเมนตขนาด 20 ตารางเมตร อัตราความหนาแนน 25 ตัว/ตารางเมตร ใหอาหารสําเร็จรูปสําหรับกุงกามกราม
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เบอร 3 โปรตีนไมนอยกวา 32 เปอรเซ็นต ในปริมาณกินจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง เชา - เย็น เปลี่ยนถายน้ําจํานวน 100 
เปอรเซ็นต สัปดาหละครั้ง อนุบาลจนลูกกุงอายุ 4 เดือน  

4. การคัดเลือกกุงพันธุหลัก สุมกุงอายุ 4 เดือน จํานวน 5 - 10 เปอรเซ็นตของกุงท้ังหมด สงใหศูนยวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรีดําเนินการผลิตพันธุขยายตอไป   

  
พอแมพันธุหลัก คัดเลือกพอแมพันธุ 

  

คัดพอแมพันธุลักษณะดีท่ีสมบูรณเพศ จับคูพอแมพันธุผสมพันธุแยกครอบครัว 

ภาพท่ี 2 การคัดเลือกจับคูผสมพันธุเพ่ือผลิตกุงกามกราม “มาโคร 1” พันธุหลัก 

การผลิตกุงกามกราม “มาโคร 1” พันธุขยาย  
กุงกามกราม “มาโคร 1” พันธุขยาย เปนพันธุกุงท่ีมาจากลูกกุงพันธุหลัก นํามาเลี้ยงใหเปนพอแมพันธุเพ่ือ

นําไปผลิตพันธุจําหนายตอไป ในการผลิตลูกกุงพันธุขยายเพ่ือรักษาความบริสุทธิ์และลักษณะประจําพันธุของ     
กุงกามกราม “มาโคร 1” ไว รับผิดชอบดําเนินการโดยศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี กองวิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง มีวิธีการดังนี้  

1. การเลี้ยงพอแมพันธุ นําลูกกุงพันธุหลักอายุ 4 เดือน มาเลี้ยงใหเปนพอแมพันธุในโรงเรือนปลอดเช้ือ
โดยเลี้ยงแบบแยกเพศในบอซีเมนตขนาด 50 ตารางเมตร (ภาพท่ี 3) ปลอยในอัตราความหนาแนน 10 ตัว/ตาราง
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เมตร (500 ตัว/บอ) ใหอาหารกุงกุลาดําชนิดเม็ดจม โปรตีนไมนอยกวา 39 เปอรเซ็นต ใหกินจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง      
เชา - เย็น เปนระยะเวลา 1 เดือน จึงเปลี่ยนเปนอาหารสําหรับเลี้ยงพอแมพันธุกุงโปรตีน 50 เปอรเซ็นตข้ึนไป 
และไขมัน 9 เปอรเซ็นตข้ึนไป เพ่ือใหพอแมพันธุมีความสมบูรณเพศ ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงใหดูแลทําความ
สะอาดบอและเปลี่ยนถายน้ํา 100 เปอรเซ็นต เดือนละ 3 ครั้ง เลี้ยงจนกุงอายุครบ 8 เดือน   

2.  การจับคูผสมพันธุ นําพอแมพันธุท่ีสมบูรณเพศมาจับกลุมผสมพันธุในบอซีเมนตขนาด 50 ตารางเมตร 
โดยใชอัตราสวนของเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1 : 1 ปลอยพอพันธุ 250 ตัว และแมพันธุ 250 ตัว (ภาพท่ี 4)     
เลี้ยงพอแมพันธุดวยอาหารพอแมพันธุในปริมาณกินจนอ่ิม วันละ 2 ครั้ง เชา - เย็น เปลี่ยนถายน้ํา 100 เปอรเซ็นต 
เดือนละ 3 ครั้ง ปลอยใหพอแมพันธุผสมพันธุกันตามธรรมชาติ จนสังเกตเห็นไขบริเวณหนาทองพัฒนาเปนสีเทาดํา 
จึงคัดแยกแมพันธุไมนอยกวา 50 แม ออกมาวางไขในบอซีเมนตขนาด 4 ตารางเมตร ใชน้ําสะอาดท่ีมีความเค็ม    
15 สวนในพัน  

3. การเพาะฟก ตักลูกกุงในตอนเชาทุกวัน แลวนําไปปลอยลงบออนุบาลในอัตรา 100 - 150 ตัว/ลิตร 
หรือ 100,000 - 150,000 ตัว/ลูกบาศกเมตร โดยแมกุงจะใชเวลา 5 - 7 วัน ในการสลัดไขออกจากหนาทอง 
จากนั้นนําแมพันธุกลับไปปลอยเลี้ยงในบอซีเมนตเดิมเพ่ือรอผสมพันธุครั้งตอไป โดยแมพันธุแตละตัวสามารถ  
ผสมพันธุวางไขได 4 - 6 ครั้ง/ป และมีอายุการใชงานได 2 ป นับจากเริ่มวางไขครั้งแรก  

  

ภาพท่ี 3 โรงเลี้ยงพอแมพันธุกุงกามกราม “มาโคร 1” 

4. การอนุบาลลูกกุงวัยออน อนุบาลลูกกุงในบอซีเมนตในโรงเพาะฟกท่ีสามารถควบคุมแสงสวาง อุณหภูมิ 
โดยใหอากาศตลอดเวลา ใหอาหารมีชีวิตเปนอารทีเมียแรกฟกวันละ 3 - 4 ครั้ง ถึงอายุ 10 วัน จึงเริ่มเสริมไขตุน
เปนอาหารสลับกับอารทีเมียวันละ 3 - 4 ครั้ง ใชเวลาในการอนุบาล 25 - 30 วัน ลูกกุงจะพัฒนาจนถึงระยะกุงคว่ํา  
แลวจึงคอยๆ ปรับลดความเค็มของน้ําใหเหลือ 3 สวนในพันเพ่ือนําลูกกุงไปอนุบาลตอในบอดิน เรียกลูกกุงกลุมนี้
วา “พันธุขยาย”  

5. การเลี้ยงลูกกุงพันธุขยาย นําลูกกุงกามกราม “มาโคร 1” พันธุขยายระยะกุงคว่ําไปปลอยเลี้ยงในบอดิน 
ท่ีผานการเตรียมบอและปองกันศัตรูตามธรรมชาติเรียบรอยแลว ในอัตราความหนาแนน 50,000 ตัว/ไร ใหอาหารกุง
ชนิดเม็ดจมโปรตีนไมนอยกวา 39 เปอรเซ็นต ใหกินจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง เชา - เย็น ระยะเวลาการเลี้ยง 3 เดือน จะได
กุงอายุ 4 เดือนท่ีมีขนาดน้ําหนักประมาณ 5 - 10 กรัม  
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6. การเลี้ยงพอแมพันธุกุงกามกราม “มาโคร 1” พันธุขยาย เปนการเลี้ยงกุงอายุ 4 เดือนเพ่ือใหเปนพอแม
พันธุไวใชในการผลิตกุงพันธุจําหนาย โดยท่ัวไปแบงเปน 2 วิธีการ คือ 
   6.1 การเลี้ยงพอแมพันธุในบอดิน นําลูกกุงอายุ 4 เดือนปลอยเลี้ยงในบอดินอัตราความหนาแนน 
5,000 ตัว/ไร ใหอาหารกุงชนิดเม็ดจมโปรตีนไมนอยกวา 39 เปอรเซ็นต ในปริมาณใหกินจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง     
เชา - เย็น เลี้ยงเปนระยะเวลา 2 เดือน (กุงอายุ 6 เดือน) จึงคัดเลือกกุงท่ีมีลักษณะดีไวเปนพอแมพันธุ โดยคัดกุงท่ี
มีน้ําหนักมากกวาคาเฉลี่ยของประชากรแตละเพศ (50 เปอรเซ็นต) มาจับกลุมผสมพันธุในบอดินโดยใชอัตราสวน
ของเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1 : 2 ความหนาแนน 5,000 ตัว/ไร เลี้ยงพอแมพันธุใหมีความสมบูรณเพศดวยอาหาร
พอแมพันธุกุงในปริมาณกินจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง เลี้ยงเปนระยะเวลา 2 เดือน จนกุงมีอายุ 8 เดือนก็สามารถนํา    
แมพันธุกุงมีไขสีเทาดํามาใชเพ่ือการผลิตลูกกุงพันธุจําหนายตอไปได 
   6.2 การเลี้ยงพอแมพันธุในบอซีเมนต นําลูกกุงอายุ 4 เดือน มาเลี้ยงแบบแยกเพศในบอซีเมนต
ขนาด 50 ตารางเมตร อัตราความหนาแนน 10 ตัว/ตารางเมตร (500 ตัว/บอ) ใหอาหารกุงชนิดเม็ดจมโปรตีน     
ไมนอยกวา 39 เปอรเซ็นตในปริมาณใหกินจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง เชา - เย็น เปลี่ยนถายน้ํา 100 เปอรเซ็นตเดือนละ 
3 ครั้ง เลี้ยงเปนระยะเวลา 2 เดือน (กุงอายุ 6 เดือน) ทําการคัดเลือกกุงท่ีมีลักษณะดีไวเปนพอแมพันธุ โดยคัดกุงท่ี
มีน้ําหนักมากกวาคาเฉลี่ยของประชากรแตละเพศ (50 เปอรเซ็นต) มาจับกลุมผสมพันธุในบอซีเมนตขนาด 50 
ตารางเมตร โดยใชอัตราสวนของเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1 : 2 ปลอยพอพันธุ 200 ตัว และแมพันธุ 400 ตัว 
(ความหนาแนน 12 ตัว/ตารางเมตร) เลี้ยงพอแมพันธุใหมีความสมบูรณเพศดวยอาหารพอแมพันธุกุง ในปริมาณ
กินจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง เลี้ยงเปนระยะเวลา 2 เดือน จนกุงมีอายุ 8 เดือน ก็สามารถนําแมพันธุกุงมีไขสีเทาดํามาใช
เพ่ือการผลิตลูกกุงพันธุจําหนายตอไปได  
 

  
การจับคูผสมพันธุในบอขนาด 50 ตารางเมตร คัดแยกแมพันธุไปวางไขในโรงเพาะฟก 
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โรงเพาะฟก บออนุบาล 

  

บอฟกไขและอนุบาล ลูกกุงพันธุขยาย 
 

ภาพท่ี 4 การเพาะและอนุบาลกุงกามกราม “มาโคร 1” พันธุขยาย 

 
การผลิตกุงกามกราม “มาโคร 1” พันธุจําหนาย 

การผลิตกุงกามกราม “มาโคร 1” พันธุจําหนาย เปนการนําพอแมพันธุกุงกามกรามพันธุขยายมาเพาะ
และอนุบาลจนไดระยะกุงคว่ํา และนําลูกกุงไปจําหนายหรือเผยแพรใหกับเกษตรกร โดยลูกกุงพันธุจําหนาย
เกษตรกรสามารถนําไปดําเนินการเพาะเลี้ยงเพ่ือขยายพันธุตอไปไดโดยตองปฏิบัติตามหลักวิชาการ เพ่ือคงความ
บริสุทธิ์และตรงตามลักษณะประจําพันธุ การเพาะและอนุบาลกุงกามกราม “มาโคร 1” พันธุจําหนายรับผิดชอบ
ดําเนินการโดยศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา และหนวยผลิต
พันธุสัตวน้ําของกรมประมง มีวิธีการดังนี้  

1. การจับคูผสมพันธุ การเตรียมพอแมพันธุกุงกามกราม “มาโคร 1” พันธุขยาย พอแมพันธุกุงท่ีดีควรมี
ความสมบูรณ ตัวใหญ ลําตัวสะอาด รยางคไมหักขาด ลําตัวไมเปนแผล ปลอยพอแมพันธุขยายจับคูผสมพันธุกัน
ตามธรรมชาติ ในอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1 : 2 เลี้ยงรวมกันจนสังเกตเห็นไขบริเวณหนาทองพัฒนาเปนสี
เทาดําจึงคัดแยกแมพันธุออกมาวางไขในบอซีเมนตท่ีมีน้ําความเค็ม 15 สวนในพัน เม่ือแมกุงสลัดไขออกจากหนา
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ทองจนหมด นําแมพันธุกลับไปเลี้ยงในบอซีเมนตเดิมเพ่ือรอผสมพันธุครั้งตอไป แมพันธุแตละตัวสามารถผสมพันธุ
วางไขได 4-6 ครั้ง/ป และมีอายุการใชงานได 2 ป นับจากเริ่มวางไขครั้งแรก  

2. การจัดการแมพันธุและการฟกไข นําแมกุงท่ีมีไขหนาทองเปนสีเทาดํา กอนนําไปเพาะพันธุจะนําแมกุง
แชในน้ําท่ีมีฟอรมาลินความเขมขน 50 - 100 ppm เปนเวลา 30 - 60 นาที แลวนําแมกุงไปใสในบอเพาะพันธุ      
น้ําความเค็ม 15 สวนในพัน ท่ีระดับน้ํา 20 - 30 เซนติเมตร ปลอยใหแมกุงวางไขจนหมด ใชเวลาประมาณ 5 - 7 
วัน และตองเปลี่ยนถายน้ําใหแมกุงทุกวัน  

3. การอนุบาลลูกกุง อนุบาลลูกกุงในบอซีเมนตในโรงเพาะฟกท่ีสามารถควบคุมแสงสวาง อุณหภูมิ โดย
ใหอากาศตลอดเวลา เม่ือลูกกุงฟกออกเปนตัวจึงรวบรวมลูกกุงโดยใชสวิงตาถ่ีคอยๆ ชอนลูกกุงไปปลอยยังบอท่ี
เตรียมไวสําหรับอนุบาลในอัตรา 100 - 150 ตัว/ลิตร หรือ 100,000 - 150,000 ตัว/ลูกบาศกเมตร ท่ีระดับน้ํา   
25 - 30 เซนติเมตร  

- ใหอาหารมีชีวิตเปนอารทีเมียแรกฟกวันละ 3 - 4 ครั้ง เม่ือลูกกุงอายุ 3 - 4 วัน ควรทําความ
สะอาดบออนุบาลโดยการดูดตะกอน การทําความสะอาดบอชวยใหสามารถตรวจสอบการกินอาหาร หากพบลูกกุง
ออนแอหรือตายท่ีพ้ืนบอควรดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแนวทางแกไขการรักษาลูกกุงไดทันเวลา 

- เม่ือลูกกุงอายุ 10 วัน เสริมไขตุนเปนอาหารสลับกับอารทีเมียวันละ 3 - 4 ครั้ง เม่ือลูกกุง
อายุประมาณ 14 วัน (2 สัปดาห) จะเริ่มเปลี่ยนถายน้ํา 25 - 30 เปอรเซ็นต วันเวนวัน การถายน้ําในบออนุบาล 
ลูกกุงทําใหคุณสมบัติของน้ําในบอดีข้ึน และยังมีสวนชวยกระตุนใหลูกกุงมีการลอกคราบ  

- ประมาณ 14 - 18 วัน จะเริ่มพบกุงคว่ํา ข้ึนอยูกับอุณหภูมิน้ํา อาหาร ตลอดจนการเปลี่ยน
ถายน้ําในบออนุบาล ลูกกุงจะคว่ําประมาณ 70 - 80 เปอรเซ็นต เม่ืออายุได 22 - 25 วัน เม่ือลูกกุงพัฒนาจนถึง
ระยะกุงคว่ําท้ังหมดแลวจึงคอยๆ ปรับลดความเค็มของน้ําใหเหลือ 3 สวนในพัน เรียกลูกกุงกลุมนี้วา            
“พันธุจําหนาย” 
 
ขอแนะนําในการเพาะและอนุบาลกุงกามกราม  

1. โรงเรือนสําหรับเพาะฟกมีความจําเปนอยางยิ่งในการเพาะฟก เพราะชวยควบคุมอุณหภูมิของน้ําใน
บอเพาะและอนุบาลลูกกุงไมใหเปลี่ยนแปลงมากในรอบวัน โรงเรือนสามารถสรางอยางงายโดยใชพลาสติกใสคลุม 
หรือสรางเปนอาคาร โรงเพาะฟกควรอยูใกลแหลงน้ําเค็มและน้ําจืดท่ีมีคุณภาพดีเพ่ือใหงายตอการจัดการในการ
เพาะและอนุบาลลุกกุงซ่ึงใชน้ําความเค็มประมาณ 12 - 15 สวนในพัน  

2. บอเตรียมน้ํา 
บอเตรียมน้ํา ควรมีบอเตรียมน้ํามีความจุรวมกันประมาณ 3 - 5 เทาของปริมาตรน้ําใชในบอ

อนุบาลลูกกุงมีขนาดตั้งแต 20 - 100 ลูกบาศกเมตรตอบอ โดยบอเตรียมน้ําประกอบดวย 
2.1 บอพักน้ํา ใชสําหรับพักน้ําจืดหรือน้ําเค็ม ถาไมมีน้ําทะเล ใหใชน้ําจากนาเกลือท่ีมีความเค็ม

สูงระหวาง 70 - 120 สวนในพัน ผสมกับน้ําจืดใหไดความเค็มตามท่ีตองการ 
2.2 บอตกตะกอน ใชในการตกตะกอนและฆาเชื้อโรคกอนนําน้ําไปใชเพ่ือการเพาะและอนุบาล

ลูกกุงกามกราม อาจใชบอตกตะกอนเปนบอผสมน้ําและตกตะกอนเพ่ือประหยัดพ้ืนท่ี 
2.3 บอพักน้ําผสม ใชสําหรับพักน้ําผสมท่ีพรอมนํามาใชในการอนุบาลลูกกุงกามกราม บอพักน้ํา

ผสมควรอยูในบริเวณเดียวกับบออนุบาลลูกกุงเพ่ือความสะดวกในการเปลี่ยนถายน้ํา 
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2.4  บออนุบาลควรมีระดับเก็บกักน้ําในการใชงานไมนอยกวา 2,000 ลิตร เพ่ือชวยไมใหอุณหภูมิ
น้ําเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผนังบอดานในทาสีดวยสีเหลืองเพ่ือสะดวกในการจัดการทําความสะอาดดูด
ตะกอนและเศษอาหาร และสังเกตอาการลูกกุง   

ระบบน้ําเขาและระบบระบายน้ําท้ิงของโรงเพาะฟก ควรใชเครื่องสูบน้ําท่ีมีขนาดเหมาะสมกับ
ขนาดของโรงเพาะฟก การวางระบบทอน้ําเพ่ือเชื่อมตอระหวางบอน้ําเค็ม บอน้ําจืด และบอน้ําผสมเพ่ือนําไปยัง 
บอเพาะและอนุบาลลูกกุงควรเปนทอท่ีแยกจากกัน เพ่ือปองกันการปนเปอนจากเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ 
ท่ีจะเขาสูบออนุบาล สวนระบบระบายน้ําท้ิงจากบอเพาะและอนุบาลลูกกุงโดยปกติใชวิธีลดระดับน้ําในแตละบอลง
รางระบายน้ํารวม และไหลลงสูระบบน้ําท้ิงภายนอกโรงเพาะฟก  

ระบบการใหอากาศ การเพ่ิมอากาศในบอเพาะและอนุบาลลูกกุงกามกรามมีความสําคัญมาก 
ขนาดของเครื่องเพ่ิมอากาศตองเหมาะสมกับจํานวนและขนาดของบอตางๆ ในโรงเพาะฟก ปริมาณออกซิเจนใน
บออนุบาลควรสูงกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร (ppm) จํานวนหัวทรายตองใหเพียงพอกับขนาดของบออนุบาลเพ่ือชวยให
อาหารกระจายท่ัวบอเพ่ือลูกกุงจับกินไดสะดวก เนื่องจากตองใหอากาศตลอดเวลาการอนุบาลจึงควรมีระบบ
สํารองไฟฟาสําหรับกรณีไฟฟาดับดวย 

อุปกรณท่ีจําเปนอ่ืนๆ อุปกรณท่ีจําเปนอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงานในโรงเพาะฟก คือ  
- เครื่องวัดความเค็ม (Salinometer หรือ Refractosalinometer)  
- เครื่องมือวัดความเปนกรดเปนดาง (pH meter)  
- เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)  
- อุปกรณการเตรียมอาหารลูกกุง เชน เครื่องปนอาหาร เตาแกส ตูเย็น เปนตน  
- อุปกรณอ่ืนๆ เชน ถุงกรองน้ํา สวิงขนาดชองตาตางๆ กะละมัง กระปอง ฟองน้ํา ขันพลาสติก 

แกวสองกุง ทอดูดตะกอน  
- อุปกรณลําเลียงลูกกุง เชน ถังบรรจุออกซิเจน ถุงพลาสติก ฯลฯ   

 

  

บอพักน้ํา บอเตรียมน้ํา 
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บออนุบาล ระบบสงน้ําและใหอากาศ 

ภาพท่ี 5 บอและระบบตาง ๆ ท่ีจําเปนในโรงเพาะฟก 

3. การจัดการคุณภาพน้ํา  
3.1 การเตรียมน้ําสําหรับเพาะลูกกุง โดยใชน้ําทะเลหรือน้ํานาเกลือผสมกับน้ําจืดใหไดน้ําผสมท่ี

มีความเค็ม 15 สวนในพัน ซ่ึงเปนระดับความเค็มท่ีเหมาะสมตอการอนุบาลลูกกุง การเตรียมน้ําผสมทําไดโดย
คํานวณหาปริมาตรน้ําเค็มเพ่ือนํามาใชในการผสมตามสูตร  

N1V1 = N2V2 
N1 = ความเค็มน้ําทะเลท่ีมี 
V1 = ปริมาตรของน้ําเค็มท่ีเราตองใช 
N2 =  ความเค็มของน้ําท่ีตองการ 
V2 =  ปริมาณของน้ําท่ีตองการ 

 

น้ําท่ีผสมตองมีการฆาเชื้อโรคและทําใหสารแขวนลอยในน้ําตกตะกอนดวย โดยจะใชคลอรีนผง
(calcium hypochlorite) ในอัตรา 30 ppm รวมกับปูนขาวในอัตรา 25 - 100 กรัม/ลูกบาศกเมตร ข้ึนอยูกับ
ระดับความเปนกรดเปนดางของน้ํา (pH 7.5 - 8.5) กอนนําน้ํามาใชตรวจสอบคลอรีนโดยใชสารละลายโปตัสเซียม
ไอโอไดด (KI) หยดน้ํายา 2 - 3 หยด ถาน้ําผสมยังมีคลอรีนเหลืออยูน้ําจะเปนสีเหลือง หากมีความจําเปนตองใชน้ํา
ในขณะท่ียังมีคลอรีนเหลืออยูใหใชโซเดียมไธโอซัลเฟต 5 - 10 กรัมตอน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร เพ่ือกําจัดคลอรีน  

3.2 การควบคุมคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอม บออนุบาลลูกกุงท่ีมีการจัดการเรื่องสุขอนามัยท่ีดี    
จะทําใหงายตอการปองกันการระบาดของโปรโตซัว เชน Zoothanium sp., Epistylis sp. และไฮโดรซัว ซ่ึงมีสาเหตุ
หลักจากไขอารทีเมียท่ีไมสะอาด การจัดการควบคุมคุณภาพน้ําและอุปกรณเครื่องใชในการอนุบาลลูกกุงท่ีไมดี อุปกรณ
ควรแชในคลอรีนเขมขน 20 ppm หรือฟอรมาลิน 100 ppm นอกจากนี้ควรควบคุมการใชยาปฏิชีวนะและสารเคมี 
เชน ออกซีเตตราไซคลิน อยางใกลชิดและใชเทาท่ีจําเปนเพ่ือปองกันการดื้อยาของเชื้อจุลินทรียและควบคุมการเกิดสาร
ตกคางในลูกกุง  

กอ
งวจิ
ยัแ
ละ
พัฒ

นา
พัน
ธุก
รรม

สัต
วน้์
�า



11 

3.3 คุณสมบัติของน้ําในบออนุบาลกุงกามกราม อุณหภูมิของน้ํามีผลตอการฟกเปนตัว         
การเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกกุงกามกราม (Larvae) จนเปนตัวเต็มวัย (Post larvae) คุณสมบัติของน้ําท่ี
เหมาะสม ไดแก 

- ความเปนกรดเปนดาง 7.0 - 8.5 
- แอมโมเนียรวม (NH3 + NH4

+) < 0.025 มิลลิกรัมตอลิตร 
- ไนไตรท < 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
- อัลคาไลนิตี้ 100 - 150 มิลลิกรัมตอลิตร 
- อุณหภูมิ น้ํา 28 - 32 องศาเซลเซียส 

อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิท่ีสัตวน้ําสามารถทนได คือ 0.2 องศาเซลเซียสตอนาที และ     
ไมควรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรวมเกินชวง 2 - 4 องศาเซลเซียส การตรวจวัดคุณภาพน้ําควรทําอยางสมํ่าเสมอหรือ
อยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง ซ่ึงคุณภาพของน้ําในบอมีผลโดยตรงตอการกินอาหาร การลอกคราบ และการ
เจริญเติบโตของลูกกุง การตรวจสุขภาพของลูกกุงควรมีการตรวจทุกวันโดยใชกลองจุลทรรศน เพ่ือจะไดทราบถึง
พัฒนาการของลูกกุงวามีการเจริญเติบโตเปนปกติหรือไม โดยดูจากการเปลี่ยนระยะ ความสมบูรณของตัวกุง   
และตรวจดูโรคปรสิตภายนอก (ภาพท่ี 6)  

 

ภาพท่ี 6 การตรวจสุขภาพลูกกุง 

4. อาหารและการใหอาหาร อาหารลูกกุงกามกรามท่ีมีคุณภาพเปนปจจัยหลักท่ีชวยใหลูกกุงเจริญเติบโต 
และลอกคราบอยางสมํ่าเสมอ อาหารท่ีใชในการอนุบาลลูกกุงแบงเปน 2 ประเภท คือ  

4.1 อาหารมีชวีิต ท่ีนิยมใช ไดแก ไรน้ําเค็มวัยออนหรืออารทีเมีย (artemia cyst) อารทีเมียท่ีฟก 
เปนตัวใหมๆ (ภาพท่ี 7) ใชเปนอาหารหลักตลอดระยะเวลาการอนุบาล การอนุบาลลูกกุงระยะ 2 - 8 วัน          
ใหอารทีเมียวันละ 2 - 4 ครั้ง ซ่ึงตองดูแลใหลูกกุงไดรับอาหารอยางเพียงพอ   
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ภาพท่ี 7 การเตรียมไรน้ําเค็มวัยออน 

4.2 อาหารท่ีไมมีชีวิต ไดแก อาหารเสริมประเภทตางๆ เชน brine shrimp flake อาหาร
สําเร็จรูปท่ีนิยมใชมาก ไดแก ไขตุน (ภาพท่ี 8) เม่ือลูกกุงอายุ 9 - 10 วัน จึงเริ่มใหไขตุนวันละ 1 - 4 ครั้ง สลับกับ
การใหอารทีเมียจนลูกกุงเปนตัวเต็มวัย ซ่ึงชวยใหลูกกุงมีการเจริญเติบโตดีข้ึน อัตราสวนไขตุนท่ีเตรียมมีดังนี้ ไขไก 
5 ฟอง : นมผง 2 ชอนตวง (น้ําหนักประมาณชอนละ 5 กรัม) น้ํามันปลา 2 ชอนโตะ : สาหรายสไปรูลินา 1 ชอน
ชา : ยีสต 5 กรัม : วิตามินซี 1 ชอนชา : น้ําสะอาด 200 - 250 มิลลิลิตร (น้ํา 1 แกว) ใชเครื่องปนผลไมผสมให
เปนเนื้อเดียวกันเสร็จแลวนําไปนึ่งประมาณ 30 นาที โดยใชไฟปานกลาง ปลอยใหอาหารเย็นลงจะไดอาหารเปน
กอนแข็งนํามายีหรือบีบผานตะแกรง ใหมีขนาด 1 - 2 มิลลิเมตร ลางดวยน้ําสะอาดแลวนําไปใหลูกกุงกิน ถาเหลือ
สามารถเก็บแชตูเย็นไวได    

การใหอาหารและการสังเกตการกินอาหารของลูกกุงอยางใกลชิด ทําใหทราบถึงสุขภาพของ    
ลูกกุงตลอดจนการจัดการปริมาณอาหารท่ีใชเลี้ยงไดอยางเหมาะสม การกินอาหารและการจับอาหารของลูกกุงจะ
เปนเครื่องบงชี้ถึงสุขภาพลูกกุงและสิ่งแวดลอมโดยรวมของบออนุบาล ท้ังนี้ควรระวังเรื่องการใหอาหารเสริมมาก
เกินความตองการอาจทําใหน้ําเนาเสียไดงาย  
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ภาพท่ี 8 การเตรียมอาหารไมมีชีวิต 

5. การลําเลียงพันธุกุงกามกราม การลําเลียงพันธุกุงกามกรามสามารถลําเลียงไดหลังกุงคว่ําได 3 - 5 วัน 
ควรบรรจุใสถุงพลาสติกขนาด 14 x 24 นิ้ว บรรจุน้ํา 2 - 2.5 ลิตร เติมออกซิเจน 1.0 - 1.5 เทาของปริมาตรน้ํา      
ใชเวลาในการลําเลียงไมเกิน 6 ชั่วโมง บรรจุลูกกุงไดประมาณ 2,000 ตัว กรณีลําเลียงระยะทางไกลใชเวลา
มากกวา 6 ชั่วโมงแตไมเกิน 12 ชั่วโมง จะบรรจุถุงละ 1,400 - 1,500 ตัว เติมออกซิเจนประมาณ 2.0 - 2.5 เทา
ของปริมาตรน้ําอาจเสริมอารทีเมีย และควบคุมอุณหภูมิน้ําท่ีประมาณ 25 องศาเซลเซียส ชวงเวลาท่ีเหมาะสมใน
การขนสงพันธุกุงควรเปนชวงกลางคืนเพ่ือสะดวกตอการควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสม ชวยใหอัตรารอดของลูกกุง
สูงข้ึน ในการลําเลียงอาจใชไดท้ังรถบรรทุกท่ีมีหรือไมมีเครื่องทําความเย็น นอกจากนี้อาจใชกลองโฟมในการ
ลําเลียงโดยตรงกลางแทรกถุงพลาสติกบรรจุน้ําแข็งกอนหอดวยกระดาษหนังสือพิมพ เพ่ือควบคุมอุณหภูมิในกลอง
โฟมใหอยูประมาณ 25 องศาเซลเซียส วิธีการนี้เหมาะสําหรับการลําเลียงขนสงระยะไกล 

6. ปญหาท่ีพบในการอนุบาล ปญหาท่ีพบระหวางการอนุบาลในการเพาะและอนุบาลลูกกุงกามกราม
อยางตอเนื่อง มักจะพบปญหาและอุปสรรคดานคุณสมบัติของน้ําในระหวางการอนุบาลกุงกามกราม อาหารและ
การใหอาหาร การใหอาหารควรใหในปริมาณท่ีพอเหมาะ อาหารเสริมควรมีคุณภาพดี มีคุณคาทางโภชนาการ
ครบถวน การใหอาหารเสริมมากเกินไปจะทําใหน้ําเสีย และเปนสาเหตุใหกุงออนแอเปนโรคไดงาย ถาใหอาหาร
นอยเกินไปจะทําใหลูกกุงคว่ําชาหรือตาย 

การทําความสะอาดบออนุบาลไมสมํ่าเสมอ และการอนุบาลลูกกุงติดตอกันหลายรุน โดยขาดการ    
พักบอหรือทําความสะอาดใหเพียงพอเปนสาเหตุใหเกิดโรคไดงาย ในชวงฤดูฝนอุณหภูมิน้ําในการอนุบาลตํ่ากวา
เกณฑท่ีเหมาะสม และชวงเวลาท่ีไดรับแสงแดดสั้น ทําใหลูกกุงกินอาหารนอยลง หากมีการจัดการไมดีพออาจมี
เศษอาหารเหลือหมักหมมในบออนุบาลสงผลใหคุณภาพน้ําดอยลง กุงสุขภาพออนแอ มีการกัดกินกันเอง         
การเจริญเติบโตไมสมํ่าเสมอ บางครั้งทําใหเกิดการระบาดของโรคไดงาย โรคและปรสิต ท่ีพบเนื่องจาก
สภาพแวดลอมในบออนุบาลท่ีไมเหมาะสมและการจัดการแมพันธุกุงท่ีไมดี ไดแก Zoothamnium sp. 
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มาตรการในการควบคุมดูแลพันธุกุงกามกราม “มาโคร 1” 
1.  กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําดําเนินการคัดเลือกปรับปรุงพันธุอยางตอเนื่อง โดยกลุมวิจัยและ

พัฒนาการปรับปรุงพันธุเปนหนวยผลิตกุงกามกราม “มาโคร 1” พันธุหลัก และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม  
สัตวน้ําเพชรบุรีเปนหนวยผลิตกุงกามกราม “มาโคร 1” พันธุขยาย 

2.  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงกามกราม “มาโคร 1” พันธุขยายใหกับหนวยงานของกรมประมง       
เพ่ือเผยแพรและกระจายพันธุลูกกุงสูเกษตรกร 

3.  การสนับสนุนกุงพันธุขยายใหกับภาคเอกชน หรือหนวยงานอ่ืนๆ ใหขอความเห็นชอบจากกรมประมง 
4.  กําหนดราคาจําหนายพอแมพันธุกุงกามกราม “มาโคร 1” ในโครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต

พันธุปลา พันธุกุง เละพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ 
5.  โรงเพาะฟกกุงกามกรามท่ีมีความตองการพันธุกุงกามกราม “มาโคร 1” ตองมีใบรับรองมาตรฐาน 

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี (Good Aquaculture Practice; GAP) เปนอยางนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรณาณุกรม 
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา. 2560. สัตวน้ําและไมน้ําปรับปรุงพันธุของกรมประมง. เอกสารเผยแพร  
 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา, กรมประมง. 8 หนา 
สุภัทรา อุไรวรรณ สุรางค สุมโนจิตราภรณ คงภพ อําพลศักดิ์ และ ศิริพร จีนหมิก. 2546. การตอบสนองในดาน

การเจริญเติบโตของกุงกามกรามจากการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว 1 รุน. เอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 
3/2546 สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา, กรมประมง. 22 หนา. 

สุภัทรา อุไรวรรณ. 2548. การทดสอบลักษณะทางเศรษฐกิจของกุงกามกรามท่ีผานการปรับปรุงพันธุในฟารม
เกษตรกรและศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ํา. รายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, กรุงเทพฯ. 19 หนา. 

สุภัทรา อุไรวรรณ. 2554. โปรแกรมการคัดเลือกพันธุเพ่ือผลิตกุงกามกรามพันธุดี: ทดสอบกุงกามกรามปรับปรุง
พันธุรุนท่ี 2 และ 4. ใน: รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2554. หนา 222-236.  
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ดร.วิศณุพร รัตนตรัยวงศ 
นายกฤษณุพันธ โกเมนไปรรนิทร 
นายคงภพ อําพลศักดิ์ 
ดร.ศรีจรรยา สุขมโนมนต 
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