
AT 428 (S) 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
การเพาะเลี้ยงกุงกามกราม 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           AT 428 (S) 56 

บทที่ 4 
การเพาะเลี้ยงกุงกามกราม 

 

หัวขอการเรียนรู 
 

4.1 บทนํา 
4.2 ชีววิทยาของกุงกามกราม  
4.3 การคัดเลือกแมกุงและการเพาะฟก 
4.4 การอนุบาลลูกกุงกามกราม 
4.5 การเลี้ยงกุงกามกราม 
4.6 ปญหาและอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงกุงกามกราม 
คําถามทายบท 
เอกสารอางอิง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AT 428 (S) 57 

4.1 บทนํา 
 

กุงกามกรามเปนกุงนํ้าจืดขนาดใหญที่พบทั่วไปในแหลงนํ้าจืดธรรมชาติที่มีทาง
ติดตอกับทะเลและแหลงนํ้ากรอยบริเวณปากแมนํ้าลําคลอง และทะเลสาบ มีช่ือสามัญวา 
Giant Freshwater  Prawn และมีช่ือภาษาอังกฤษวา Macrobrachium rosenbergii de 
Man มีช่ือเรียกที่รูจักกันอีกหลายชื่อ เชน กุงนาง กุงหลวง กุงใหญ การจับกุงกามกราม
จากธรรมชาติซ่ึงมีอยูอยางชุกชุมในอดีต นิยมจับดวยเครื่องมือประมงหลายชนิด เชน กรํ่า 
เบ็ด สุม อวน สวิง แห ลอบ ไช ฉมวก จ่ัน เปนตน กุงกามกรามเปนที่นิยมบริโภคของชาว
ไทย และมีราคาสูงเม่ือเปรียบเทียบกับสัตวนํ้าชนิดอื่น จึงมีผูยึดอาชีพจับกุงกามกรามขาย 
ปริมาณที่จับไดผันแปรไปตามฤดูกาลและสถานที่ แตไมมีขอมูลสถิติการจับยกเวนป 
2517 สํารวจพบวาปริมาณจับทั่วประเทศประมาณ 700 ตัน ราคากิโลกรัมละ 58 บาท แต
ปจจุบันราคาสูงกวานี้มากประมาณ 200-250 บาท ปจจุบันความอุดมสมบูรณของกุง
กามกรามในแหลงนํ้าธรรมชาติลดลงมาก เน่ืองจากสาเหตุหลายประการคือ การเพิ่มข้ึน
ของประชากร การทําการประมงมากเกินไป การทําการประมงผิดวิธี ปญหามลพิษตาง ๆ 
ของนํ้าที่เกิดจากบานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ดังน้ันจึงมีการเพาะเลี้ยงกุงกามกราม
เพื่อชดเชยจากธรรมชาติ และมีการพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ ทําใหการเลี้ยงกุงกามกราม
เปนอาชีพหน่ึงที่ทํารายไดดีใหแกเกษตรกรผูประกอบการ สําหรับการเลี้ยงกุงกามกรามใน
เมืองไทยน้ันมีมานานกวา 40 ปแลว โดยเริ่มจากรวบรวมลูกกุงธรรมชาติมาใสบอเลี้ยง 
โดยใหรําขาว เน้ือปลา เปนอาหาร ในขณะเดียวกัน กรมประมงไดทําการทดลองเลี้ยงกุง
กามกรามและพัฒนามาตามลําดับจนไดผลผลิตและอัตรารอดสูงข้ึน และมีการถายทอด
ความรูใหแกเกษตรกร ในป 2526 มีพื้นที่เลี้ยงกุง 12,279.87 ไร ไดผลผลิตรวม 1,152.2 
ตัน คิดเปนมูลคา 158,055,900 บาท พื้นที่เลี้ยงสวนใหญอยูในที่ราบภาคกลาง 
โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับลูกพันธุกุงกามกรามที่นํามาเลี้ยงในระยะแรก
ไดจากธรรมชาติ เม่ือมีการเลี้ยงมากขึ้นทําใหขาดแคลนลูกกุง กรมประมงจึงไดทดลอง
พัฒนาวิธีเพาะฟกกุงกามกราม โดยเริ่มทดลองครั้งแรกในป 2500 แตไมประสบผลสําเร็จ
เน่ืองจากยังไมทราบชีววิทยาของกุงกามกรามดีพอ จนกระทั่งในป 2509 จึงประสบ
ความสําเร็จโดยเพาะฟกในน้ํากรอย ใหไรแดงและอารทีเมียแกลูกกุงเปนอาหาร และมีการ
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สงเสริมการเพาะเลี้ยงกุงกามกรามทําใหเกิดการขยายตัวของการเพาะฟกและการเลี้ยงกุง
กามกรามอยางรวดเร็วในพื้นที่หลายจังหวัด 

 
4.2 ชีววิทยาของกุงกามกราม 
 

กุงกามกรามเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง หายใจดวยเหงือก เจริญเติบโตดวย
การลอกคราบ กินอาหารทั้งพืชและสัตว จัดเปนสัตวในกลุมครัสเตเชียนเชนเดียวกับปู 
โดยจัดลําดับไวในอนุกรมวิธานดังน้ี 
 Phylum Arthropoda 
     Class     Crustacea 
        Subclass  Malacostraca 
           Superorder      Eucarida 
             Order  Decapoda 
               Suborder              Natantia 
                  Tribe         Caridea 
                     Family  Palaemonidae 
                       Subfamily              Palaemoninae 
                           ช่ือวิทยาศาสตร      Macrobrachium rosenbergii de Man 
  

กุงกามกรามเปนกุงนํ้าจืดขนาดใหญที่สุด มีถิ่นกําเนิดในเขตเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ไดแกพมา ไทย มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย เขมร เวียดนาม ฟลิปปนส เคยพบ
มีลําตัวยาวถึง 30 เซนติเมตร นํ้าหนัก 380-470 กรัม มีเปลือกปกคลุมตัว ลําตัวแบงเปน 
3 สวน คือ หัว อก และทอง สวนหัวและอกรวมกันเปนปลองเดียว เปลือกคุมหัวและอก
เปนช้ินเดียว ดานหนามีกรีลักษณะแบนขางยาวเรียว โคนกรีหนาและนูน ตรงกลางโคง
แอนลง ปลายงอนขึ้น มีหยักคลายฟนเลื่อยทั้งดานบนและดานลาง โดยดานบนมี 12-15 
หยัก ดานลาง 10-14 หยัก ตารวมมีกานตา มีหนวด 2 คู ขาเดิน 5 คู โดยขาเดินคูที่ 1 
และ 2 ปลายเปนกาม คูที่ 3-5 ปลายแหลมธรรมดา ขาเดินคูที่ 2 จะเปนกามที่มีขนาด
ใหญยาวมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกุงตัวผู สวนทองมี 6 ปลอง มีเปลือกคลุมทุกปลอง 
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โดยเปลือกปลองที่ 2 จะทับเปลือกปลองที่ 1 และ 3 มีขาวายน้ํา 5 คู บนปลองที่ 1-5 สวน
ปลองที่ 6 ปลายสุดเปนหางประกอบดวยแพนหางขางละ 1 คู ตรงสวนกลางเปนปลาย
แหลม (telson) 
 กุงกามกรามเปนสัตวสองน้ํา พบอาศัยตามแหลงนํ้าที่ติดตอกับทะเล สามารถ
ดํารงชีพไดทั้งในนํ้าจืดและน้ํากรอย คือ ในระยะตัวออนจะอาศัยอยูในน้ํากรอยระยะหน่ึง
แลวจึงเคลื่อนยายไปอาศัยอยูในน้ําจืดจะเจริญเติบโตเต็มวัย หากินอยูหนาดินตามบริเวณ
ที่มีนํ้าไหลและใสสะอาด มีความไวตอแสง วองไว หลบหลีกศัตรูไดคลองแคลว ตามปกติ
จะหากินในเวลากลางคืน สามารถกินอาหารไดทุกประเภทโดยไมเลือกทั้งพืชและสัตว 
รวมทั้งสิ่งไมมีชีวิต นอกจากนี้ยังกินกันเองโดยเฉพาะในชวงลอกคราบจะถูกพวกเดียวกัน
จับกิน 
 กุงกามกรามเปนสัตวที่มีสองเพศ การสังเกตเพศสามารถทําไดดังน้ี คือ ถาเปนกุง
ขนาดโตเต็มวัย ตัวผูจะมีขนาดใหญกวาตัวเมีย โดยเฉพาะสวนหัวและขาเดินคูที่ 2 ของ
ตัวผูจะใหญกวาตัวเมียอยางเห็นไดชัด นอกจากนี้ตัวผูจะมีรูเล็กๆ ขนาดปลายเข็มหมุด 
ซ่ึงเปนทอเปดน้ําเช้ืออยูที่โคนขาเดินคูสุดทายดานในขางละรู และถาเปนฤดูวางไขตัวเมีย
จะมีชองทองกวางและมีไขติด ถากุงยังมีขนาดเล็กจะสังเกตไดไมชัดเจน แตใหสังเกตที่ขา
วายน้ําคูที่ 2 กุงตัวผูจะมีรยางคเพศผู (appendix masculina, แอพเพนดิกมัสคูลินา) อยูคู
กับรยางคอันใน (appendix interna, แอพเพนดิกอินเทอรนา) สวนขาวายน้ําอื่นๆ และขา
วายน้ําของกุงตัวเมียจะมีรยางคอันในอยางเดียว 
 ระบบสืบพันธุของกุงกามกราม ตัวผูและตัวเมียจะมีอัณฑะและรังไขอยูบริเวณสวน
หัวอก ใกลกับตับและตับออน ใตหัวใจ ในเพศผูจะมีทอไปเปดที่โคนขาเดินคูที่ 5 สวนเพศ
เมียจะมีทอนําไขไปเปดที่โคนขาเดินคูที่ 3 
 กุงกามกรามผสมพันธุตลอดป เม่ือตัวเมียลอกคราบและเปลือกยังออนอยูตัวผูจะ
เขาผสม เช้ือตัวผูจะอยูในลักษณะสารเหนียวติดอยูที่หนาอกระหวางขาเดินของตัวเมีย ตัว
เมียจะวางไขภายในสองสามชั่วโมงหลังจากนั้น ไขที่ปลอยออกมาจะถูกผสมโดยเชื้อตัวผู
ที่ติดอยูที่สวนอก แลวไขจะถูกนําไปเก็บบริเวณสวนทองระหวางขาวายนํ้า โดยติดกับขา
วายน้ําและสวนทองดวยเนื้อเยื่อบางๆ ในระหวางน้ีขาวายน้ําจะโบกพัดใหนํ้าไหลผาน
เพื่อใหออกซิเจนแกไข ไขจะพัฒนาไปเรื่อยๆ สีของไขจะเปลี่ยนจากเหลืองสมเปนนํ้าตาล 



และสีเทาดําเมื่อใกลฟกออกเปนตัว ไขสีเทาดําจะฟกเปนตัวภายใน 2-3 วัน ระยะเวลา
ต้ังแตวางไขจนฟกเปนตัวจะใชเวลาไมเกิน 3 สัปดาห 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               รูปที่ 4.1  วงจรชีวิตของกุงกามกราม 
               ที่มา : (อนันตและพจนีย, 2524 อางถึงใน ชูศักดิ์ แสงธรรม, มปป, หนา 10)       
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 เม่ือลูกกุงกามกรามฟกออกมาเปนตัวใหมๆ จะวายลองลอยในกระแสน้ําโดยหงาย
ทองเอาแพนหางไปกอน ลูกกุงในระยะนี้ตองอยูในนํ้ากรอยจึงจะมีชีวิตรอดอยูได ลูกกุงจะ
เจริญเติบโตโดยมีการพัฒนาเขาสูระยะตางๆ 12 ระยะ จึงจะกลายเปนกุงคว่ําที่มีลักษณะ
เหมือนกุงโตทุกประการ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 (1-4 วัน)     ไมมีกานตา แพนหางเปนแผนเดียวกับสวนหาง 
 ระยะที่ 2 (3-6 วัน) เร่ิมมีกานตา แพนหางยังติดกันอยู 
 ระยะที่ 3 (4-7 วัน) แพนหางเร่ิมแยกออกจากสวนหาง ปลายหางยังแผกวาง 
 ระยะที่ 4 (5-9 วัน) กรีดานบนมีหนาม 2 ซ่ี 
 ระยะที่ 5 (6-11 วัน) ขาวายน้ําเริ่มงอก ปลายหางแคบเขาและยาวออก 
 ระยะที่ 6 (7-14 วัน) ขาวายน้ํางอกยาวขึ้น 
 ระยะที่ 7 (8-17 วัน) ปลายขาวายน้ําแยกเปนสองแขนง ไมมีขน 
 ระยะที่ 8 (9-20 วัน) ขาวายน้ําเริ่มมีขนเล็ก ๆ 
 ระยะที่ 9 (10-23 วัน) แขนงดานในของขาวายน้ําจะมีต่ิงเล็ก ๆ เกิดขึ้น 
 ระยะที่ 10 (11-27 วัน) กรีดานบนมีหนาม 3-4 ซ่ี 
 ระยะที่ 11 (12-31 วัน) กรีดานบนมีหนาม 7-9 ซ่ี 
 ระยะที่ 12 (14-35 วัน) ระยะสุดทาย กุงควํ่า 
 กุงกามกรามจะเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ ปจจัยที่มีผลตอการลอกคราบอาจ
เปนปจจัยภายใน เชน ขนาดกุง ชวงการผสมพันธุ และปจจัยภายนอกเชน แสง อุณหภูมิ 
และสภาพแวดลอมอื่นๆ เม่ือกุงโตขึ้นความถี่ในการลอกคราบจะลดลง อุณหภูมิถาสูงขึ้น
จะทําใหลูกกุงลอกคราบบอยข้ึน 
 
4.3  การเพาะพันธุกุงกามกราม 

การเพาะพันธุกุงกามกรามควรมีขอพิจารณาดังน้ี 
 
1. การเลือกสถานที่ เพ่ือใหโรงเพาะฟกที่จะสรางมีประสิทธิภาพและประหยัด 

ควรเลือกสถานที่และพิจารณาปจจัยตางๆ ดังน้ี 
1.1 นํ้าทะเล ลูกกุงกามกรามในระยะแรกตองการน้ําที่มีความเค็มประมาณ 15-

17 สวนในพัน ดังน้ันถาโรงเพาะฟกอยูใกลทะเลหรือนํ้ากรอยจะประหยัดเรื่องนํ้าเค็มได 
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1.2 นํ้าจืด นอกจากจําเปนสําหรับชีวิตประจําวันแลว ยังจําเปนตองใชผสมน้ํา
ทะเล เพ่ือใหไดความเค็มในระดับตํ่าที่ตองการ สําหรับเลี้ยงลูกกุงวัยออน ตลอดจนใชทํา
ความสะอาดเครื่องมืออุปกรณตางๆ ดังน้ันควรมีแหลงนํ้าจืดสะอาดและมีมากพอ อาจขุด
นํ้าบาดาลขึ้นมาใชก็ได 

1.3 ไฟฟา การเพาะฟกกุงกามกรามจําเปนตองใชอุปกรณไฟฟาหลายชนิด เชน 
อุปกรณเพ่ิมอากาศในน้ํา เคร่ืองสูบนํ้า โคมไฟใหแสงสวาง ตูเย็น และเคร่ืองควบคุม
อุณหภูมิ 

1.4 โรงงานอุตสาหกรรม โรงเพาะฟกกุงกามกรามควรอยูหางจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เพ่ือหลีกเลี่ยงน้ําเสีย มลพิษจากโรงงาน 

1.5 พอแมพันธุกุง ควรอยูใกลแหลงเลี้ยง เพ่ือหาแมพันธุไดงาย 
1.6 ตลาด ควรมีตลาดรองรับ เพื่อสะดวกในการจําหนาย 

 
2. อุปกรณเพาะฟก อุปกรณที่จําเปนสําหรับงานเพาะฟก ไดแก 
2.1 บอพักนํ้า จําเปนตองใชนํ้าสะอาดและมีความเค็มในระดับตางๆ ในการเพาะ

ฟกกุงกามกราม จึงควรมีบอพักน้ําทะเล นํ้าจืด และถังพักน้ํา 
2.2 บอเลี้ยงพอแมพันธุ ถาโรงเพาะฟกมีบอเลี้ยงพอแมพันธุจะสะดวกและ

ประหยัด เวลา ในการคั ดกุ ง  และ นํากุ งมา เพาะฟ ก  โดยใชบ อคอนกรี ตกลม 
เสนผาศูนยกลาง 1 เมตร สูง 80 เซนติเมตร มีระบบระบายน้ําดี 

2.3 บอเพาะ จะใชขนาดเดียวกับบอเลี้ยงพอแมพันธุก็ได มีทอนํ้าทิ้งอยูตรงกลาง
บอ สะดวกในการระบายน้ํา 

2.4 ถังแยกลูกกุง การเพาะกุงเพื่อการคา บางครั้งจําเปนตองเพาะในถังเดียวกัน
หลายๆ แม แมจะเลือกแมกุงที่มีไขแกใกลเคียงกัน แตไขก็อาจจะฟกเปนตัวไมพรอมกัน 
ทําใหมีลูกกุงหลายรุนในถังเพาะ กุงเหลานี้จะมีอัตรารอดสูงข้ึนถามีการแยกลูกกุงแตละรุน
ออกจากกถังเพาะ 

2.5 อุปกรณเพ่ิมออกซิเจนในนํ้า กุงกามกรามชอบน้ําสะอาดมีออกซิเจนสูง 
ดังน้ันจึงตองมีอุปกรณเพ่ิมออกซิเจนในน้ํา 

2.6 เครื่องสูบนํ้า ใชสูบนํ้าใชในระบบการเพาะฟก 
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2.7 บอนํ้าบาดาล นํ้าจืดที่ใชในการเพาะฟก ถาไมมีนํ้าประปา หรือแหลงนํ้าจืดที่
ใสสะอาดพอ อาจจําเปนตองขุดบอนํ้าบาดาล 

2.8 เครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติของน้ํา ที่จําเปนไดแก 
  2.8.1 ความเค็ม ใชเครื่องมือวัดไดแก ไฮโดรมิเตอร วัดความถวงจําเพาะ
เ พ่ือหาค าความเค็ม  เค ร่ือง วัดความเค็มโดยการหัก เหของแสง (salinometer, 
refractometer, reflectometer) 
  2.8.2 ความเปนกรดดางของน้ํา นํ้าควรมีความเปนกรดเปนดางระหวาง 
7.5-8.9 เครื่องมือวัดความเปนกรดดางอาจใชเครื่องมือวัด หรือกระดาษวัด pH ก็ได 
  2.8.3 ไนไตรท ไนไตรทในนํ้ามีผลตอลูกกุง ถามีไนไตรท 1-1.5 สวนใน
ลาน ลูกกุงจะหยุดกินอาหาร ถามี 3.3 สวนในลาน ลูกกุงจะเร่ิมตาย จึงควรมีเคร่ืองมือวัด
ปริมาณไนไตรทในนํ้า อาจใช Rila nitrite colorimeter  
  2.8.4 แอมโมเนีย แอมโมเนียในนํ้าเกิดจากการขับของสัตวในน้ําพวกกุง 
แพลงกตอนสัตว ถามีแอมโมเนีย 0.10 สวนในลานลูกกุงจะตายได 

2.9 อุปกรณเอนกประสงค ไดแก ถังพลาสติก สวิง กระชอน ผาตาถี่ เปนตน 
 

3. พอแมพันธุ 
กุงที่ใชในการเพาะพันธุน้ัน ใชแมกุงที่มีไขติดทอง ซ่ึงไดผสมกับนํ้าเช้ือตัวผูแลว 

โดยคัดเลือกเอาเฉพาะแมกุงขนาดใหญที่มีไขแกสีเทาเขม อาจใชแมพันธุที่จับไดจาก
ธรรมชาติ หรือไดจากบอเลี้ยงก็ได แตแมพันธุจากธรรมชาติจะใหลูกที่แข็งแรงและอัตรา
รอดสูงกวา 

 
4. การเพาะฟก  

 การเพาะฟกกุงกามกรามทําได 2 ระบบ คือ การเพาะในระบบปด โดยใชนํ้า
หมุนเวียนภายในบอผานที่กรอง ประกอบดวยช้ันทราย จะชวยลดปริมาณแอมโมเนียและ
ไนไตรทได วิธีน้ีสะดวกในการควบคุมคุณภาพของน้ําและไมตองใชนํ้าทะเลมาก สวนอีก
วิธีหน่ึงเปนการเพาะระบบเปด มีการเปลี่ยนนํ้าบอย วันเวนวัน หรือทุกๆ 2-3 วัน คร้ังละ
ประมาณรอยละ 10-50 ซ่ึงไมเหมาะกับผูที่อยูไกลจากน้ําทะเล บางแหงใชนํ้าเขียวจากบอ
เลี้ยงปลานิลมาใชเลี้ยงกุง  
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การเตรียมบอ ทําความสะอาดบอเพาะฟก ฆาเช้ือดวยฟอรมาลีน 250 มิลลิลิตร
ตอนํ้า 1 ลูกบาศกเมตร สาดใหทั่วบอ ตากไว 1 วัน และลางใหสะอาดกอนใช 

การเตรียมนํ้า ใชนํ้าทะเลผสมกับนํ้าจืดจนมีความเค็มประมาณ 12-15 สวนในพัน 
นํ้าที่ใชควรฆาเช้ือดวยคลอรีนผง 6 กรัม หรือคลอรอกซ 60 มิลลิลิตร ตอนํ้า 1 ลูกบาศก
เมตร ทั้งนํ้าจืดและน้ําเค็ม ใหอากาศทิ้งไว 2-3 วัน ใหคลอรีนสลายตัวหมดกอนนํามาใช 
ถาไมแนใจใหกําจัดคลอรีนดวยโซเดียมไธโอซัลเฟต 10 กรัมตอนํ้า 1 ลูกบาศกเมตร หรือ
อาจใชฟอรมาลีนฆาเช้ือในอัตรา 25-100 มิลลิลิตรตอนํ้า 1 ลูกบาศกเมตร 
 เม่ือเตรียมนํ้าแลวใสลงไปในบอสูง 15-20 เซนติเมตร ใสระบบลมใหอากาศ แลว
นําแมกุงที่เตรียมไวปลอยลงไปในอัตรา 1-2 ตัวตอพ้ืนที่บอ 1 ตารางเมตร ตรวจดูทุกวัน 
ถาลูกกุงฟกออกเปนตัวใหแยกแมกุงออกไป เพิ่มระดับนํ้าใหสูง 30-60 เซนติเมตร 
ตรวจเช็คจํานวนลูกกุงถาหนาแนนเกินไปใหกระจายไปบออื่น โดยใหความหนาแนน
ประมาณ 50-60 ตัวตอลิตร 
 
4.4  การอนุบาลลูกกุงกามกราม 
 

เม่ือลูกกุงมีอายุยางเขาสูวันที่สอง ใหเตรียมอาหารโดยเริ่มเพาะอารทีเมีย เม่ือลูก
กุงมีอายุ 3 วัน ใหตัวออนอารทีเมียเปนอาหาร โดยใหอารทีเมียมีความหนาแนน 1-5 ตัว
ตอมิลลิลิตรของน้ําในบออนุบาล การใหอาหารควรตรวจเช็คทุกๆ 3-4 ช่ัวโมง ถาหมดหรือ
ปริมาณต่ําก็ใหเพ่ิม เม่ือลูกกุงอายุ 5-7 วัน เร่ิมฝกใหอาหารผสมหรือไขตุนผสมนม เน้ือ
ปลาบด ใหวันละ 5-6 คร้ังในชวงกลางวัน ระยะเวลาหางกัน 1-2 ช่ัวโมง ใหอารทีเมียสลับ
บางแตลดอารทีเมียลงเร่ือยๆ จนในที่สุดใหอารทีเมียเฉพาะตอนเย็น ระหวางใหอาหาร
ควรปดลมช่ัวคราวเพื่อสังเกตวาลูกกุงจับอาหารดีหรือไม ลูกกุงมีลักษณะผิดปกติหรือไม 
เม่ือเร่ิมใหอาหารผสมใหดูดตะกอนและเปลี่ยนนํ้าประมาณ 50 เปอรเซ็นต ทุกวันหรือ
อยางนอยวันเวนวัน ประมาณ 20 วัน ลูกกุงจะเร่ิมคว่ํา ในฤดูรอนอาจเร็วกวาน้ี ในฤดู
หนาวถาอุณหภูมิตํ่าลูกกุงจะคว่ําชา ถากุงแนนอาจคัดกุงควํ่าออกไปลงน้ําจืดกอนก็ได 
การยายลูกกุงลงน้ําจืดอาจปรับความเค็มลงมาจนจืดสนิทในระยะเวลา 2-3 ช่ัวโมง แตทาง
ที่ดีควรใชเวลา 1-2 วัน การอนุบาลลูกกุงที่ควํ่าแลวควรใชความหนาแนน 10-20 ตัวตอ
ลิตร 
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 บอที่ใชในการอนุบาลลูกกุงวัยออนก็เชนเดียวกับบอฟก ไมจํากัดขนาดและ
รูปราง แตบอกลมจะประหยัดและไดประโยชนในการใชสอยมากกวาบอสี่เหลี่ยม มีทอนํ้า
ลนตรงกลาง สูงกวาพื้นบอประมาณ 40 เซนติเมตร  
 
4.5  การเล้ียงกุงกามกราม 
 

1. การเลือกสถานที่ การเลี้ยงสัตวนํ้า สถานที่นับวาเปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลว ดังน้ันการเลือกสถานที่ควรพิจารณาปจจัยตอไปน้ี 

 1. คุณภาพดิน ควรเปนดินเหนียว เพราะเก็บกักนํ้าไดดี ดินตองไมเปน
กรด พื้นที่ไมอยูในที่ลุมหรือดอนเกินไป 

2. คุณภาพน้ํา แหลงนํ้าที่ใชควรมีคุณภาพดี สะอาด ปราศจากสารเคมี 
มลพิษ ของเสียจากแหลงชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการเกษตรตางๆ นํ้าควรมี
ปริมาณเพียงพอตลอดทั้งป 

3. แหลงพันธุกุง ควรอยูใกลแหลงพันธุกุง หรืออยูในเขตท่ีสามารถจัดหา
พันธุกุงไดสะดวก ไมเสียคาใชจายในการขนสงมาก และมีผลดีตอสุขภาพกุง 

4. สาธารณูปโภค มีนํ้าไฟฟา การคมนาคมสะดวก หาอาหารกุงไดงาย 
ราคาถูก 

 
2. แหลงนํ้าสําหรับเลี้ยงกุงกามกราม 
แหลงนํ้าที่นํามาเลี้ยงกุงกามกรามมีหลายประเภท มีปริมาณและคุณภาพ

แตกตางกันไป ซ่ึงมีผลตอการออกแบบบอ ระบบการเลี้ยงและการจัดการน้ํา ไดแกนํ้าจาก
ลําหวย แมนํ้าลําคลอง คลองชลประทาน หนอง บึง ทะเลสาบ อางเก็บนํ้า และนํ้าบาดาล 
เปนตน 

 
3. แบบบอและการสรางบอ 
ในการออกแบบบอเพื่อเลี้ยงกุงกามกรามนั้นจะตองพิจารณาปจจัยตางๆ คือ 

คาใชจายในการกอสราง ความสะดวกในการดูแลรักษาและจัดการบอ ตลาดจนความ
สะดวกในการจับกุง ดังน้ันบอกุงกามกรามควรมีลักษณะดังน้ี 
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3.1 บอควรเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา เพื่อสะดวกในการจัดการและจับกุง ขนาด
กวาง 30-50 เมตร เพ่ือลากอวนไดสะดวก  

3.2 พื้นบอควรเรียบและอัดแนน เพ่ือสะดวกในการลากอวน 
3.3 ขนาดบอที่เหมาะสมประมาณ 2-6 ไร 
3.4 ความลึกของบอควรเก็บนํ้าไดลึก 1-1.50 เมตร 
3.5 ความยาวของบอควรอยูในแนวเดียวกับทิศทางลม เพ่ือเพ่ิมออกซิเจน และ 

ปองกันการพังทลายของคันดิน 
3.6 ทอน้ําเขาและประตูระบายนํ้าควรอยูตรงขามกัน ที่ตรงปลายของดานยาว 
3.7 ประตูระบายนํ้าจะตองสามารถปลอยนํ้าไดเร็ว และสามารถควบคุมระดับนํ้า

ในบอไดงาย และดูแลรักษางาย 
 

4. การจัดระบบน้ํา 
 ระบบนํ้าในฟารมกุงกามกรามประกอบดวย 

4.1 เครื่องสูบนํ้า  
4.2 บอพักน้ํา 
4.3 ลํารางสงนํ้าเพื่อสงนํ้าจากเครื่องสูบนํ้าเขาบอ 
4.4 ทอหรือประตูนํ้าเขาบอ 
4.5 ประตูระบายนํ้า 
4.6 คลองระบายน้ําทิ้ง 

 
5. ข้ันตอนการเลี้ยงกุงกามกราม 
5.1 การเตรียมบอ บอใหมถาพีเอชของดินตํ่ากวา 5.9 ใหใสปูนขาวเพื่อปรับ

สภาพดิน สวนบอเกาใหตากบอใหแหงสนิท 2-4 สัปดาห เพื่อใหของเสียพวกสารอินทรีย
สลายตัว ถาไถพรวนไดจะทําการยอยสลายเร็วข้ึน หรืออาจใชวิธีปาดหนาดินทิ้งในแตละ
ครั้งที่ตากบอ ถาดินมีพีเอชตํ่ากวา 5.9 หลังตากบอตองใสปูนขาว 

5.2 การเตรียมนํ้า ถาน้ําจากแหลงนํ้ามีคุณภาพดี ไมมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
นํ้า สามารถสูบใสบอเลี้ยงไดเลย แตควรพักไวประมาณ 2 วัน กอนปลอยกุงลงเลี้ยง ถานํ้า
มีคุณภาพไมดีพอ ควรสูบเขามาพักไวในบอพักนํ้า และจัดการปรับสภาพน้ําใหดีกอน
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ปลอยลงสูบอเลี้ยง อาจโดยการตีนํ้า ใสปูนขาว นํ้าที่จะผานเขาบอเลี้ยงควรกรองดวยอวน
มุงเขียวหรือผากรองตาถี่ เพ่ือปองกันศัตรูกุงเขาไปในบอ ซ่ึงอาจเขาไปในลักษณะเปนไข
หรือตัวออน 

5.3 การปลอยและอัตราปลอยกุงลงเลี้ยง ลูกกุงที่ปลอยลงบอเลี้ยงควรเปนลูกกุง
ที่ควํ่าแลวประมาณ 1-4 สัปดาห การปลอยลูกกุงที่เพิ่งคว่ํามักมีปญหาอัตรารอดต่ํา อัตรา
ปลอยลูกกุงควรอยูในชวง 5-20 ตัวตอตารางเมตร หรือ 8,000-32,000 ตัวตอไร การเลี้ยง
หนาแนนมากกวา 5 ตัวตอตารางเมตร ควรใชเคร่ืองตีนํ้าหรืออุปกรณเพิ่มออกซิเจนในบอ 
หรืออาจอนุบาลลูกกุงในบอดิน ในอัตรา 40-50 ตัวตอตารางเมตร ประมาณ 2 เดือน จะได
กุงขนาด 4-5 กรัม จึงตีอวนคัดกุงลงบอเลี้ยงจะมีอัตรารอดสูงข้ึน 

5.4 การใหอาหาร ใหอาหารอยางนอยวันละ 2 คร้ัง ถาจะใหดีควรให 4-5 คร้ัง 
โดยแบงใหทีละสวนจนครบปริมาณที่ตองใหในแตละวัน โดยวิธีหวานรอบๆ บอ อัตราการ
ใหอาหารในเดือนแรกควรอยูในชวง 30-40 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักกุงตอวัน และคอยๆ 
ลดลงมาจนเหลือประมาณ 5 เปอรเซ็นตในเดือนที่ 3 และลดเหลือ 3 เปอรเซ็นตในเดือน
ตอๆ มา อาหารที่ใหอาจเปนอาหารสด อาหารผสมสด และอาหารผสมอัดเม็ด มีโปรตีน
ประมาณ 40 เปอรเซ็นต สําหรับกุงขนาดต่ํากวา 4 กรัมลงมา และ 30-35 เปอรเซ็นต
สําหรับกุงขนาด 4 กรัมข้ึนไป 

5.5 การตรวจเช็คกุง ควรมีการตรวจเช็คกุงอยางนอยเดือนละคร้ังเพื่อดูอัตราการ
เจริญเติบโตตลอดจนอาการผิดปกติตางๆ ซ่ึงอาจจะตองดําเนินการแกไข การตรวจเช็ค
ทําไดโดยการทอดแหเก็บตัวอยางกุงข้ึนมาช่ังนํ้าหนักโดยเฉลี่ย ถากุงไมโตหรือนํ้าหนักลด 
ตองตรวจสภาพน้ําและดินในบอ อาจเปลี่ยนสูตรอาหาร ถาตะใครเกาะตัวกุงตองเปลี่ยน
นํ้าเพื่อกระตุนใหกุงลอกคราบ 

5.6 การตรวจสภาพแวดลอมในบอ สภาพน้ําและดินในบอตองมีการตรวจอยู
เสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณออกซิเจนในน้ํา บอที่ดินเปนดินเปร้ียวตองวัดพีเอชของ
นํ้าเปนชวงๆ การประเมินคุณภาพน้ําอาจสังเกตจากสีของนํ้า ถามีสีเขียวเขมเกินไปหรือสี
ซีดลงจะตองรีบเปลี่ยนนํ้า ไมเชนน้ันอาจจะเกิดการขาดออกซิเจนเน่ืองจากการตายของ
แพลงกตอนพืช ตองหม่ันตรวจคุณภาพของดินพื้นบอวาเนาเสียหรือไม 

5.7 การเปลี่ยนถายน้ําในบอ ในชวงแรกๆ ของการเลี้ยง ปริมาณอาหารที่ใหยัง
ไมมากนัก ชวงการเปลี่ยนถายน้ําอาจจะนานหนอย พอเลี้ยงไดระยะหนึ่งการเปลี่ยนถาย
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นํ้าจะอยูในชวง 1-2 คร้ังตอสัปดาห โดยสังเกตจากสีของนํ้า เม่ือนํ้ามีสีเขียวจัดตองเปลี่ยน
นํ้า การเปลี่ยนนํ้าบอย ๆ จะทําใหนํ้ามีคุณภาพดีอยูเสมอ กุงจะโตดี เพราะกระตุนการ
ลอกคราบของกุง การถายน้ําควรถายน้ําในระดับช้ันลางของบอออกไป เพื่อใหเศษของ
เสียไหลออกไป โดยเปดประตูนํ้าระดับลาง หรือฝงทอไวขางลางระดับพื้นบอ 

5.8 การจับกุง ที่นิยมคือ การลากอวน จากดานแคบมาตามยาวจนถึงปลายบอ
อีกดานหน่ึง แลวคัดเอาเฉพาะกุงที่โตไดขนาด กุงตัวเล็กปลอยคืนบอไป กุงที่ไดขนาดจะ
คัดใสเขงไมไผท่ีแชอยูในน้ํา กอนตีอวนจะลดน้ําเหลือประมาณ 50 เซนติเมตร การจับกุง
จะเริ่มจับในเดือนที่ 6 ของการเลี้ยง และจับไปเร่ือยๆ ประมาณ 2 เดือนตอคร้ัง และจับ
หมดบอในที่สุด 

5.9 การคัดขนาดและแยกประเภทกุง เน่ืองจากประเภทกุงและขนาดกุง จะขาย
ไดราคาไมเทากัน จึงตองมีการคัดขนาดกุงดังน้ี 

1.  ตัวผูขนาดใหญ นํ้าหนักประมาณ 100 กรัม 
2.  ตัวผูขนาดรอง นํ้าหนักประมาณ 70 กรัม 
3.  ตัวผูขนาดเล็ก นํ้าหนักประมาณ 50 กรัม 
4.  ตัวผูขายาว เปนตัวผูที่มีกามใหญยาว ราคาจะถูกกวากุงตัวผูธรรมดา 
5.  ตัวเมียไมมีไข ราคาดีกวาตัวเมียมีไข 
6.  ตัวเมียมีไข 
7.  กุงน่ิม หรือกุงที่เพิ่งลอกคราบ ราคาจะต่ํา 
8.  กุงจ๊ิกโก เปนกุงแกร็น ไมลอกคราบ 

  กุงกามสีทองจะมีราคาดีกวากุงกามสีนํ้าเงิน กุงที่นําไปขายจะใสนํ้าแข็งปน 
5.10 การจําหนาย ปกติจะมีคนกลางไปรับซ้ือถึงบอ แตจะไดราคาต่ํากวาที่

องคการสะพานปลา ถาขายกุงหลายรอยกิโลกรัมควรน้ําไปขายเองที่องคการสะพานปลา 
 5.11 การจัดการบอ หลังจากจับกุงแลว ควรระบายน้ําในบอใหแหง และตากบอ
ใหแหงสนิท บอที่มีเลนมากอาจไถพรวนหรือปาดหนาดินทิ้ง โรยปูนขาว ถาดินเปนกรด
ตองวิเคราะหความตองการปูนขาวของดินดวย เพราะชวงตากแดด ดินแตกระแหงจะ
ปลอยกรดออกมาอีก 
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4.6  ปญหาและอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงกุงกามกราม 
 

1. โรคและศัตรูของกุงกามกราม 
1.1 โรคและศัตรูในการเพาะฟก ไดแก 

  1.1.1 นํ้าที่ใชในการเพาะฟกกรองไมสะอาด มีสัตวขนาดเล็กเล็ดลอดเขา
มาจะกินลูกกุงหรือปลอยสารพิษออกมาทําใหลูกกุงตาย เชน ลูกปลา และไฮโดรซัว 
  1.1.2 สัตวเซลลเดียว ไดแก ซูแทมเนียม (Zoothamnium sp.) เอพิสไทลิส 
(Epistylis) และลาจีนอฟรีส (Lagenophrys sp.) ซ่ึงอยูรวมกันเปนกลุมเกาะอยูขางลําตัว
กุง  วิธีรักษาใชฟอรมาลีนเขมขน 25-50 สวนในลาน  
  1.1.3 แบคทีเรีย พวกวิบริโอ (Vibrio sp.) และซูโดโมนัส (Pseudomonas 
sp.) เม่ือเกิดกับตัวกุงจะมีสีขาวขุน ลูกกุงไมคอยกินอาหารและตายในที่สุด การรักษาใช
ยาปฏิชีวนะ พวกฟูราเนส (Furanance) ใสในอัตรา 0.1 สวนในลาน หรือออกซีเททระ
ไซคลิน (Oxytetracycline) ในอัตรา 2-5 กรัมตอนํ้า 1 ตัน 
  นอกจากโรคและศัตรูดังกลาวแลวยังพบโรคเรืองแสง ซ่ึงยังไมพบวิธีรักษา
ที่ไดผล นอกจากปองกันโดยการฆาเช้ือในน้ําทะเลกอนที่จะนํามาเลี้ยง 

 
1.2 โรคและศัตรูในการเลี้ยง การเลี้ยงกุงกามกรามในบอไมคอยมีปญหาเกี่ยวกับ

โรคมากนัก เทาที่พบไดแก  
  1.2.1 โรคเหงือกดํา เกิดจากเชื้อแบคทีเรียจับที่เหงือก มองเห็นเปนสีดํา 
ทําใหกุงหายใจไมสะดวก สาเหตุเกิดจากพื้นบอเลี้ยงมีการหมักหมม นํ้ามีออกซิเจนตํ่า 
การปองกันและแกไขคือ ทําการเปลี่ยนถายน้ําและยายกุงออกไปเลี้ยงในบอใหม เพ่ือให
กุงลอกคราบ เช้ือแบคทีเรียที่เกาะอยูจะหลุดหายไปดวย 
  1.2.2 โรคเหงือกเนา เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทําใหขอบหรือปลายเหงือกมีสี
ดําและขาดหายไป ถาเกิดที่ปลายขาทําใหขาขาด ขากุด โรคนี้จะคอยๆ ลุกลามไป ทําให
กุงระคายเคืองไมกินอาหารและตายในที่สุด 
  1.2.3 ศัตรูของกุง ไดแก นกเปดนํ้า นกยาง กบ เตา งู ปลากินเน้ือทุกชนิด 
โดยเฉพาะปลาชอน ปลาที่ไมกินกุงก็จะแยงอาหารทําใหเสียคาใชจายมากขึ้น  
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2. การขาดออกซิเจนในบอเลี้ยง 
เปนปญหาที่พบเม่ือเลี้ยงกุงไดอายุ 4 เดือนไปแลว โดยเฉพาะในชวงฤดูรอน 

วันที่มีอากาศครึ้ม อบอาว อาการที่แสดงวากุงขาดออกซิเจนคือ ในตอนเชามืดกุงจะลอย
ข้ึนมาอยูที่ขอบบอมากผิดปกติ และบางตัวกระโดดขึ้นมาบนตลิ่ง ลักษณะนี้แสดงวามี
ออกซิเจนในน้ําต่ํากวา 1.5 สวนในลาน ซ่ึงตองรีบแกไขมิฉะนั้นกุงอาจตายหมดบอ การ
แกไขโดยสูบนํ้าเขาทันทีพรอมทั้งใหอากาศหรือใชเคร่ืองตีนํ้า ในเวลากลางคืนออกซิเจน
ในบอไมควรต่ํากวา 3 สวนในลาน 

 
3. กุงไมเจรญิเติบโต 
อาจเกิดจากกุงไมลอกคราบ ลักษณะคลายกับอาการที่กุงมีตะใครนํ้าจับที่เหงือก 

ทําใหกุงไมโต ผอม นํ้าหนักเบา สาเหตุเน่ืองจากใหอาหารกุงนอยเกินไปหรืออาหาร
คุณภาพต่ํา หรือใหอาหารมากไปจนทําใหนํ้าในบอเนาเสีย วิธีปองกันคือ ไมควรปลอยกุง
เลี้ยงแนนเกินไป  
 

4. กุงจิ๊กโก 
กุงจ๊ิกโกเปนลักษณะของกุงกามกรามที่โตแตตัวเล็ก เกิดจากความไมสมดุลของ

จํานวนกุงตัวผูมีนอยกวาตัวเมียหลายเทา ทําใหกุงตัวผูเสียพลังงานไปกับการผสมพันธุ
มากจนไมโตแคระแกร็นไมสมสวน แกไดโดยจับกุงตัวเมียออกใหจํานวนใกลเคียงกับตัวผู 
 

5. กุงโตไมเทากัน 
 การเลี้ยงกุงในบอรวมกันมากๆ กุงมักโตไมเทากัน เน่ืองจากกุงที่โตกวามีนิสัย
กีดกันกุงที่เล็กกวาไมใหเขาใกลอาหาร จึงพบวาตัวที่โตก็ยิ่งโตและมีไมกี่ตัว วิธีแกไขคือ 
คัดกุงที่โตขายกอน เพ่ือใหกุงที่เล็กกวาไดมีโอกาสโตบาง  
 

6. กุงกินกันเอง 
กุงเม่ือลอกคราบจะถูกตัวอื่นจับกิน ซ่ึงเกิดจากกุงลอกคราบไมพรอมกัน 

วิธีแกไขโดยเลี้ยงกุงอายุเทากัน และบังคับใหลอกคราบพรอมกัน โดยการถายนํ้าช้ันลาง
ของบอออกแลวเติมนํ้าใหมลงไปจะกระตุนใหกุงลอกคราบพรอมๆ กัน ทําทุกๆ 11-12 วัน 
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ตามชวงการลอกคราบของกุง และควรหาที่หลบซอนใหกุงลอกคราบไดหลบอยูในที่
ปลอดภัย เชน ปลูกผักบุงไวขอบบอ  

 
7. นํ้าเสีย 
นํ้าเสียเกิดจากการหมักหมมของอาหารและของเสียในบอ จึงควรใหอาหารให

พอเหมาะกับความตองการของกุง ไมมากหรือนอยเกินไป ควรถายนํ้าบอยๆ นํ้าที่
นํามาใชอาจมีมลพิษจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม จึงควรตรวจสอบ
สภาพของน้ํากอนสูบเขามาใช 
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คําถามทายบทที่ 4 
 
1. ช่ือใดไมไดหมายถึง “กุงกามกราม” 
ก.  กุงหลวง  
ข.  กุงนาง 
ค.  กุงแมนํ้า 
ง.  กุงลายเสือ 
 
2.  ขอใดคือช่ือสามัญของกุงกามกราม 
ก.  giant freshwater prawn 
ข.  spotted puffer 
ค.  tiger oscar 
ง.  fire eel 
 
3.  กุงกามกรามเปนสัตวนํ้าจัดอยูในกลุมเดียวกับสัตวชนิดใด 
ก.  ปลานกแกว 
ข.  สาหรายผมนาง 
ค.  ปูมา 
ง.  วาฬสีนํ้าเงิน 
 
4.  ปจจัยที่มีผลตอการลอกคราบของกุงไดแกขอใด 
ก.  แสง 
ข.  ขนาดของกุง 
ค.  ชวงการผสมพันธุ 
ง.  ถูกทุกขอ 
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คําถามทายบทที่ 4 (ตอ) 
 
5.  อุณหภูมิมีผลตอการลอกคราบของกุงอยางไร 
ก.  อุณหภูมิตํ่ากุงลอกคราบบอย 
ข.  อุณหภูมิสูงกุงลอกคราบบอย 
ค.  ไมมีผลตอการลอกคราบของกุง 
ง.  ไมมีขอใดถูก 
 
6.  สวนเปดของทอนําไขในเพศเมียของกุงกามกรามพบไดในบริเวณใด  
ก.  โคนขาวายน้ําคูที่ 1 
ข.  โคนขาวายน้ําคูที่ 3 
ค.  โคนขาเดินคูที่ 3 
ง.  โคนขาเดินคูที่ 1 
 
7.  ลูกกุงกามกรามเมื่อฟกเปนตัวใหมๆ จะมีการวายน้ําลักษณะใด 
ก.  หงายทองเอาสวนหัวไปกอน 
ข.  หงายทองเอาสวนแพนหางไปกอน 
ค.  วายตะแคงขาง 
ง.  วายคว่ําสวนดานทอง 
 
8.  ขอใดเปนลักษณะของแมพันธุกุงกามกรามที่ดี 
ก.  แมพันธุมีไขแกสีเทาเขม 
ข.  แมพันธุที่จับไดจากธรรมชาติ 
ค.  แมพันธุที่จับไดจากบอเลี้ยง 
ง.  ถูกทุกขอ 
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คําถามทายบทที่ 4 (ตอ) 
 
9.  ควรใชอะไรปรับสภาพดินในบอใหมที่มี pH ของดินตํ่ากวา 5.9 กอนการเลี้ยงกุง
กามกราม 
ก.  ปูนมารล 
ข.  ปูนขาว 
ค.  เปลือกหอยทุบละเอียด 
ง.  ปุยอนินทรีย   
 
10. “ กุงกิ๊กโก ”  หมายถงึอะไร 
ก.  กุงที่เพิ่งลอกคราบ 
ข.  กุงที่มีขนาดใหญ 
ค.  กุงเพศผูกามใหญ  ขายาว 
ง.  กุงไมลอกคราบ  แกร็น 
 
  
 
   
 
 
  
.      
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