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5.1  บทนํา 
 
 กุงทะเลเปนสินคาอาหารทะเลที่ตลาดโลกมีความตองการบริโภคสูงและเพิ่มมาก
ข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเปนกุงทะเลที่ไดจากธรรมชาติซ่ึงนับวันจะลดปริมาณลงตามลําดับ 
ดังน้ันปริมาณของกุงทะเลท่ีจะตอบสนองความตองการของผูบริโภคในอนาคตคือกุงทะเล
จากการเพาะเลี้ยง ประเทศไทยนับเปนประเทศที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าสูง
มาก โดยเฉพาะการเลี้ยงกุงทะเลแลว ประเทศไทยเปนแหลงผลิตกุงที่มีคุณภาพและใหญ
ที่สุดแหงหน่ึงของโลก มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุงทะเลครบวงจร ประเทศ
ไทยผลิตกุงกุลาดําไดเปนอันดับหน่ึงของโลก ประมาณ 225,000 ตัน ในป 2537 การ
สงออกกุงไปจําหนายยังตลาดตางประเทศของไทยทํารายไดปละหลายหมื่นลานบาท  
 

5.2  ชีววิทยาของกุงทะเล 
 
 กุงทะเลเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง หายใจดวยเหงือก จัดเปนสัตวในกลุมครัสเต
เชียนเชนเดียวกับปู โดยจัดลําดับไวในอนุกรมวิธานดังน้ี 
 
 Phylum Arthropoda 
    Class    Crustacea 

     Subclass       Malacostraca 
       Superorder Eucarida 

          Order     Decapoda 
            Suborder      Natantia 
             Tribe          Penaeidea 
               Family  Penaeidae 
 
 กุงทะเลที่พบในอาวไทยมีมากมายประมาณกวา 40 ชนิด แตชนิดที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจมีอยูไมกี่ชนิด ไดแก 
 



 1. กุงกุลาดํา (Penaeus  monodon Fabricius)  
กุงกุลาดํา เปนกุงที่มีขนาดใหญที่สุดในเอเซีย มีเปลือกหัวเกลี้ยงไมมีขน ฟนกรี

ดานบน 7-8 ซ่ี ดานลาง 3 ซ่ี ชองขางกรีทั้งสองดานแคบและยาวไมถึงฟนกรีสุดทาย ขา
เดินคูที่ 5 ไมมีเอกโซโปไดท (exopodite) กุงชนิดน้ีมีสีนํ้าตาลเขมและมีแถบสีเขมกับสีจาง
พาดขวางลําตัว ถิ่นอาศัยของกุงกุลาดําไดแก นานนํ้าแถบใตฟลิปปนส อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และที่พบมากไดแก ไทย ออสเตรเลีย และอินเดีย กุงชนิดน้ีอยูในเขตรอน 
สามารถทนไดในนํ้าที่มีอุณหภูมิสูงและความเค็มสูง ชอบอยูในที่ซ่ึงเปนดินโคลน กิน
อาหารไดทั้งพืชและสัตว เปนกุงที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงมาก เน่ืองจากพอแมพันธุมี
ความทนทานตอการขนสงไดดี มีขนาดใหญ ไขดก เลี้ยงงายจึงเปนที่นิยมเลี้ยงกันอยาง
แพรหลาย 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ภาพที่ 5.1  แมพันธุกุงกุลาดําที่จับมาจากทะเล 
                    ที่มา : (เบญจมินทร ทองเปง, มปป, หนา 20) 
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 2. กุงแชบวยขาว (Penaeus  merguiensis de Man)  
  กุงแชบวยขาว มีกรีอยูในระดับยาวประมาณ 0.8 เทาของความยาวเปลือกหัว

และยาวเลยเอกโซโปไดท (exopodite) ของหนวดคูที่ 1 สันกรีสูง ปลายกรีแคบ สวนของ
กรีมีลักษณะเปนสามเหลี่ยมมีสีนํ้าเงิน ฟนกรีดานบนมี 8-10 ซ่ี ในจํานวนนี้จะมี 3 ซ่ีที่ต้ัง
อยูบนสันของเปลือกหัว และฟนกรีซ่ีสุดทายอยูที่ระยะ 1/3 ของเปลือกหัว ฟนกรีดานลางมี 
2-3 ซ่ี รองขางกรีและรองบนกรีต้ืนและจะหายไปในแถบตอนกลางของเปลือกหัว dactylus 
ของ maxilliped คูที่ 3 ของกุงตัวยาวประมาณ 0.5-0.6 เทาของสวน propodus กุงชนิดน้ี
มีสีขาวครีม พบทั่วไปในแถบอินเดีย เอเซียตะวันออกเฉียงใต สําหรับไทยกุงชนิดน้ีพบ
มากในนากุง และมีราคาสูง เปนกุงที่นาใหความสนใจนํามาเพาะเลี้ยงใหมากเปนพิเศษ 
เพราะกุงชนิดนี้หาแมพันธุไดงายทั้งในนากุง ชายฝง และปาชายเลนของไทย แตปญหา
ตรงที่กุงชนิดน้ีคอนขางจะออนแอมักจะตายระหวางการขนสงเสียสวนมาก 
  

3. กุงแชบวย (Penaeus  indicus H. Milne-Ed)  
กุงแชบวย กุงชนิดน้ีคลายกุงแชบวยขาวมาก โดยเฉพาะในระยะวัยรุนแทบจะ

แยกไมออกวาเปนกุงชนิดใด สันกรีสูงและยาวเกือบถึงขอบหลังของเปลือกหัว ฟนกรี
ดานบนมี 7-8 ซ่ี ดานลางมี 4-5 ซ่ี ชองขางกรีและรองบนกรีมองเห็นไดชัดและยาวเกือบ
ถึงกึ่งกลางเปลือกหัว dactylus ของ maxilliped คูที่ 3 ของกุงตัวผูคอนขางแบนและยาว
ประมาณ 0.85-1.0 เทาของความยาว propodus ปลายหางแหลม ดานบนเปนรอง 
ดานขางไมมีหนาม กุงชนิดนี้พบทั่วไปในแถบตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟกและทาง
ตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งมาเลเซีย อาวไทย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ถิ่น
ที่อยูมักจะเปนบริเวณชายฝงทะเลซ่ึงมีดินเหนียว เปนกุงที่วองไว และมักพบไดในตอน
กลางวัน 

 
   4. กุงตะกาด (Penaeus  longistylus Kubo)  

กุงตะกาด มีกรีตรงฟนกรีดานบน 7-8 ซ่ี ดานลางไมมี สันกรียาวจรดขอบหลัง
ของเปลือกหัว โคนขาเดินคูที่ 1-3 มีหนาม และขาเดินคูแรกยังมีหนามอยูที่สวน ischium 
อีกอันหน่ึง สําหรับกุงตัวผูสวน merus ของขาเดินคูที่ 5 มีปุมซ่ึงตรงกับปุมของ ischium 
สวนหางไมมีหนาม ขาเดินคูที่ 5 ไมมี exopod พบแถบอินโดแปซิฟก ต้ังแตชายฝงของ
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ออสเตรเลียไปจนถึงญ่ีปุนและชองแคบมะละกา กุงตะกาดมีมากตลอดทั้งปในเขตชายฝง
และในน้ํากรอย แมนํ้าลําคลอง ซ่ึงอยูใกลกนอาวไทย ในทะเลสาบน้ํากรอยและนากุง เปน
กุงที่เหมาะสําหรับการเพาะเลี้ยงเพราะวางไขตลอดป 

 
 5. กุงกุลาลาย (Metapenaeus  monoceros Fabricius)  
กุงกุลาลาย มีลักษณะคลายกุงกุลาดํา เพียงแตตางกันที่สีของแถบที่พาดสลับอยู

ตามเปลือกหัว ขาเดิน ขาวายน้ํา หนวด และลําตัวเปนสีแดงกับขาว กรีคอนขางสั้น ฟนกรี
ดานบนมี 7 ซ่ี ซ่ีสุดทายเรียกวา epigastric spine อยูกึ่งกลางของเปลือกหัวดานบน ฟน
กรีดานลางมี 3 ซ่ี hepatic carina เอียงลงทางดานหนา gastro-obital carina ยาว
ประมาณ 2/3 ของระยะทางระหวาง hepatic spine กับ post orbital margin ของเปลือก
หัว ขาเดินคูที่ 5 มี exopodite กุงชนิดนี้มีการแพรกระจายทางภูมิศาสตรคลายกับกุง
กุลาดํา และจัดอยูในประเภทที่มีราคาสูง 

 
6. กุงเหลือง (Penaeus  semisulcatus de Man)  

  กุงเหลือง มีหางสีเหลืองปนน้ําตาล และที่ขอบของสวนทองมีสีมวง รองขางกรี
กวางกวารองบนกรี ความยาวของกรีนอยกวาครึ่งหน่ึงของความยาวเปลือกหัว ฟนกรี
ดานบนมี 10-11 ซ่ี ลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม ดานลางมี 1 ซ่ี ในอาวไทยพบมากบริเวณ
กนอาวและทางฝงตะวันออก ไมพบทางตอนใตของอาว นอกจากนี้ยังพบในแถบภูเก็ต ซ่ึง
อยูทางฝงมหาสมุทรอินเดีย กุงชนิดน้ีในประเทศไทยเรียกวากุงเหลืองหางฟา 

 
5.3  การคัดเลือกแมกุงกุลาดําและการเพาะฟก 
 

การเพาะฟกกุงกุลาดํา 
กุงกุลาดําเปนกุงที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดในปจจุบัน เน่ืองจากเปนกุงที่เพาะเลี้ยงงาย 

ราคาดี ขายไดงายเนื่องจากมีตลาดรองรับทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงมีความ
ตองการพันธุกุงจํานวนมาก มีกิจการโรงเพาะฟกกุงเกิดข้ึนมากมาย ในการเพาะฟกกุง
ทะเลควรคํานึงถึงส่ิงตอไปน้ี 
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 1. การเลือกสถานที่เพื่อสรางโรงเพาะฟก กอนเร่ิมกิจการสรางโรงเพาะฟก
ควรคํานึงถึงเร่ืองตางๆ ตอไปน้ี 

1.1 ปริมาณและคุณภาพของน้ําทะเล ควรมีอิทธิพลของน้ําจืดนอย อยู
ชายทะเลที่หางจากแหลงชุมชน นํ้าใสสะอาด 

1.2 แหลงพอแมพันธุ ควรอยูใกลแหลงแมพันธุกุง จะลดปญหาการขนสงแม
พันธุ 

1.3 การคมนาคม ควรมีถนนเขาถึงเพื่อความสะดวกในการขนอุปกรณ หรือ
ผลิตภัณฑไดงาย และไมควรอยูหางจากฟารมเพาะลูกกุงเกิน 3-6 ช่ัวโมง และไมควรหาง
จากโรงงานแปรรูปเกิน 10 ช่ัวโมง 

1.4 มีสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา  
 
 2. อุปกรณที่จําเปนสําหรับโรงเพาะฟก 

2.1 ระบบการลําเลียงนํ้าทะเลมาใช ควรใชทอพี.วี.ซี. เพ่ือปองกันการเปน
สนิม และนําน้ําผานระบบกรองกอนนํามาใช 

2.2 ระบบการใหออกซิเจนภายในบอเพาะฟก ควรคํานึงกําลังเคร่ืองให
พอเหมาะกับขนาดและจํานวนบอ 

2.3 ถังหรือบอสําหรับเพาะฟก ขนาดตั้งแต 200 ลิตร ถึง 200 ตัน (ลูกบาศก
เมตร) 

2.4 บอสําหรับสําหรับอนุบาลลูกกุงวัยออน ขนาดตั้งแต 1–2 ตันขึ้นไป  
2.5 บอสําหรับเพาะเลี้ยงไดอะตอม อาจเปนถังไฟเบอร หรือคอนกรีต มีความ

ลึกประมาณ 60 เซนติเมตร จุนํ้า 1–2 ตัน  
2.6 ถังสําหรับเพาะฟกสัตวนํ้าขนาดเล็กพวกโรติเฟอรหรือแพลงกตอนสัตว

อื่นๆ ตามความจําเปน เชน ไรนํ้าเค็ม ไรทะเล (Brachionus sp.) ขนาด 1 ตัน  
2.7 อาคารเพาะฟก จําเปนสําหรับการเพาะเลี้ยงลูกกุงวัยออน และการ

เพาะเลี้ยงแพลงกตอน 
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 3. การคัดเลือกแมกุง แมพันธุกุงเปนปญหาสําคัญที่ประสบอยูในปจจุบัน 
เน่ืองจากแมพันธุที่จับไดจากธรรมชาติมีปริมาณลดนอยลงและมีราคาแพงขึ้นจนไมคุมคา
ในการลงทุน จึงมีการหันมาสนใจพอแมพันธุกุงที่เลี้ยงไวในบอหรือในกระชังมากขึ้น 
ขนาดของพอแมพันธุกุงกุลาดําที่ใชในการผสมพันธุน้ัน ใชตัวผูขนาดความยาวเปลือกหัว
ต้ังแต 4.7 เซนติเมตรข้ึนไป นํ้าหนักต้ังแต 70 กรัม สําหรับตัวเมียความยาวเปลือกหัว 5.5 
เซนติเมตร นํ้าหนัก 90 กรัมข้ึนไป สวนกุงแชบวยตัวเมียขนาดความยาวเปลือกหัว 3.5 
เซนติเมตร นํ้าหนัก 25 กรัมข้ึนไป ใชเปนแมพันธุได แมกุงที่จะนํามาเพาะฟกตองมีไขอยู
ในระยะที่ 3 หรือ 4 
 4. แหลงที่มาของพอแมพันธุกุง  
 4.1 จากธรรมชาติ แมพันธุกุงจากธรรมชาติจะใหไขดีทั้งคุณภาพและปริมาณ 
 4.2 จากบอเลี้ยง โดยการคัดกุงที่มีสุขภาพดี ขนาดโตจากนากุงมาขุนตอใน
บอหรือในกระชังแขวนไวในทะเลเลี้ยงจนโตไดขนาดตัวเมียหนัก 90 กรัม และตัวผูหนัก 
50 กรัม ก็สามารถนํามาเปนพอแมพันธุได 
 5. การฆาเชื้อหรือทําใหแมกุงปลอดโรค กอนการเพาะฟก โดยนําแมกุงไปแช
ในนํ้ายาฟอรมาลีน 40-50 สวนในลาน  หรือฟูราเนส อัตรา 3 สวนในลาน ประมาณ 15-20 
นาที และ 1 ช่ัวโมง ตามลําดับ หลังจากนั้นนําแมกุงมาใสในนํ้าทะเลที่สะอาด แลวจึงนําไป
ใสในบอเพาะฟกที่ใสนํ้าทะเลที่ใสสะอาด ความเค็ม 30-33 สวนในพัน อุณหภูมิ 27-29 
องศาเซลเซียส ผานการฆาเช้ือโรคดวยคลอรีน ภายในถังวางไขมีอากาศเปาตลอดเวลา 
 6. การวางไขและการฟกออกเปนตัว หลังจากทําใหแมกุงปลอดโรคแลว นําไป
ใสในบอเพาะฟกที่เตรียมไว ปดฝาหรือใชผาคลุมปองกันการรบกวนจากภายนอก ปลอย
แมกุง 1 ตัว/ถัง กุงที่มีไขในระยะ 4 มักจะวางไขในคืนแรกหรือคืนตอมา หลังจากวางไข
แลวจะฟกออกเปนตัวในเวลา 13-15 ช่ัวโมง ควรตรวจดูวาไขกุงไดรับการผสมมากนอย
แคไหนโดยใชกลองจุลทรรศน ถาไขไดรับการผสมต่ํากวา 30-40 เปอรเซ็นต ควรทิ้ง ถา
ไขไดรับการผสม 60-70 เปอรเซ็นตข้ึนไปจะรวบรวมไขดวยผากรองขนาดตา 0.25 
มิลลิเมตร นําไปลางใหสะอาด นําไปฟกในถังขนาด 200-500 ลิตร โดยทั่วไปปริมาณน้ํา 1 
ลิตรฟกไขได 2,500-3,000 ฟอง ถาอัตราการฟกออกเปนตัวในระยะแรกต่ํากวา 30 
เปอรเซ็นต แสดงวาลูกกุงชุดน้ันอยูในสภาพที่ไมเหมาะสมที่จะอนุบาลตอไป เพราะจะมี
อัตรารอดตายต่ํา ลูกกุงไมแข็งแรง 
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 สําหรับระบบการเพาะฟกกุงมีอยู 2 ระบบ คือ ระบบญี่ปุนใชบอเพาะฟกขนาด
ใหญ 50–200 ตัน ใสแมกุงไดคร้ังละหลายๆ ตัว และระบบเวสตัน ใชบอหรือถังขนาดเล็ก 
200–300 ลิตร ใสแมกุง 1 ตัวตอถัง เปนระบบที่นิยมมากที่สุดในปจจุบันเพราะควบคุม
งายและไมเปลืองแมกุง 
 การสังเกตวาแมกุงที่นําไปใสในถังเพาะฟกวางไขหรือไม ดูไดจากฝาสีเหลือง
หรือสมของไขมันที่ลอยเปนแผนอยูที่ผิวนํ้า ในตอนเชาถาเห็นฝาแสดงวากุงไดวางไขแลว 
จับแมกุงออกจากถัง ตามปกติไขลูกกุงทะเลมีนํ้าหนักมากกวาน้ําจะจมอยูบริเวณกนถัง 
ทําความสะอาดไขโดยการปลอยนํ้าทะเลใหมลงไปไลนํ้าทะเลเกาออกไปโดยระบบกาลัก
นํ้า (ใชตะแกรงตาละเอียดปองกันไขหลุดออกไปกับนํ้า) ไขจะฟกออกเปนตัวไมพรอมกัน 
อัตราการฟกประมาณ 60-98 เปอรเซ็นต ถือวาเปนอัตราการฟกที่ดี การวางไขของแมกุง
อาจวางไขหมดทั้งฝก หรือบางสวน อาจเปนสวนบนหรือสวนลางของฝก 

7. วิวัฒนาการของลูกกุงกุลาดําวัยออน เม่ือกุงกุลาดําวางไข ไขที่ไดรับการ
ผสมจะแบงเซลลพัฒนาเปนตัวออนจนกระทั่งฟกออกเปนตัว ตัวออนในระยะแรกเรียกวา
นอเพลียส (nauplius) ยังไมกินอาหาร ใชอาหารที่ติดมากับตัวภายใน 36-48 ช่ัวโมง มี
การลอกคราบ 6 คร้ัง ลูกกุงจะเจริญสูระยะที่ 2 เรียกโซเอีย (zoea) ลูกกุงระยะนี้จะเร่ิมกิน
อาหาร ไดแกอาหารพวกแพลงกตอนพืชตางๆ เชน Chaetoceros ลูกกุงระยะนี้จะกิน
แพลงกตอนพืช 4-5 วันจะเปลี่ยนเปนลูกกุงระยะที่ 3 เรียกไมซีส (mysis) ลูกกุงระยะนี้มี
นิสัยกินสัตว เชน ไรนํ้าเค็ม โรติเฟอร ใชเวลา 3 วัน ก็จะเขาสูลูกกุงระยะสุดทายคือระยะ
โพสลาวา (postlarva) จะเปลี่ยนนิสัยมากินอาหารพวกเนื้อ การนับอายุลูกกุงระยะสุดทาย
จะนับเปนวัน ๆ เชน ลูกกุงโพสลาวา 1 วัน (P1)  2 วัน (P2)  3วัน (P3) เปนตน 
 
5.4  การกระตุนใหกุงกุลาดําสรางไข 
 
 เน่ืองจากในสภาวะปจจุบันการเพาะฟกกุงกุลาดํามีการขาดแคลนแมกุงจาก
ธรรมชาติ จึงไดหันมาใชกุงที่ใชเพาะแลว และกุงที่เลี้ยงในบอมาใชเปนพอแมพันธุ แต
ปญหาที่พบคือกุงไมมีไข ไดมีการคิดหาวิธีใหกุงที่เลี้ยงในบอหรือในกระชังวางไข โดยการ
บีบตา หรือตัดตา (eye stalk ablation) เพราะเชื่อวาเมื่อตาถูกทําลายจะทําใหหยุดการ
ผลิตฮอรโมนเพื่อการเจริญเติบโต และการลอกคราบ แตจะมาพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
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สืบพันธุแทน โดยพบวาที่กานตาจะมี X-organ เปนที่สรางฮอรโมนยับยั้งการลอกคราบ
และการสรางไข ในประเทศไทยและฟลิปปนสไดนําแมกุงมาตัดตาขางเดียวกอนนําไป
เลี้ยงในกระชัง โดยปลอยกุงในอัตรา 1 ตัวตอตารางเมตร หรือกระชังขนาด 16 เมตร X 
16 เมตร X 6 เมตร ตอกุง 300 ตัว อัตราปลอยกุงตัวผู : ตัวเมีย = 1:1 ใหอาหารวันละ 1 
คร้ัง ในตอนเย็น 10 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ใหอาหารประเภทเนื้อหอย หรือสําเร็จรูป 
ตรวจสอบสภาพของไขกุงทุกๆ สัปดาห ถาพบวากุงมีไขระยะที่ 3 หรือ 4 ก็สามารถนํามา
ใสในบอเพาะฟกเพื่อขยายพันธุตอไป ปจจุบันแมกุงที่ใชในการเพาะฟกจะไดจากบอเลี้ยง
โดยการตัดตาเปนสวนใหญ 

ปญหาของการกระตุนใหกุงสรางไขโดยการบีบหรือตัดตาคือ ไขกุงไมฟกเปนตัว 
อาจมีสาเหตุมาจากไขไมไดรับการผสม ดังน้ันจึงควรทําความเขาใจระบบสืบพันธุของกุง
วาเปนอยางไร เพ่ือจะไดพัฒนาการผสมพันธุของกุงกอนนําไปเพาะฟก ปกติกุงกุลาดําจะ
ผสมพันธุเม่ือแมกุงลอกคราบ เราสามารถแยกเพศกุงกุลาดําไดเม่ือมีความยาวเปลือกหัว 
7 มิลลิเมตร โดยสังเกตที่ appendix musculina ระหวางขาเดินคูที่ 4-5 ของตัวผูแคบกวา 
และระหวางขาเดินคูที่ 4-5 ของตัวเมียกวางกวาเพราะพัฒนาเปนทีไลกัม (Thelycum) 
เปนที่เก็บเช้ือตัวผูไวผสมกับไขเม่ือมีการวางไข และในตัวผูระหวางขาวายน้ําคูที่ 1 จะมี
อวัยวะเพศผูเรียกพีแตสมา (Petasma) ในกุงเต็มวัยเพศเมียมีไขที่หลัง ระยะ 2-3 เม่ือลอก
คราบแลว 3-6 ช่ัวโมง กุงเพศผูจะเขาเกี้ยวพาราสีโดยใชกามคูที่ 2 กอดรัดตัวเมียและ
ปลอยนํ้าเช้ือซ่ีงมีลักษณะเปนสารเหนียวขนเก็บที่ถุงนํ้าเช้ือดานในของทีไลกัมเพื่อรอการ
วางไขตอไป (ไขจะไดรับการผสมเมื่อมีการวางไข  เปนการผสมภายนอก) 
 
5.5 การอนุบาลลูกกุงกุลาดํา 
 

เม่ือไขกุงฟกออกเปนตัวแลวจะเขาสูข้ันตอนการอนุบาลลูกกุงตอไป การอนุบาล
ลูกกุงกุลาดํา มี 2 ข้ันตอน คือ 
   1. การอนุบาลลูกกุงระยะนอเพลียสจนถึงระยะโพสลาวา 1-3 วัน ลูกกุงระยะนอ
เพลียสจะไมกินอาหารในวันแรก จนกระทั่งเขาสูระยะนอเพลียสขั้นที่ 5-6 จึงจะเร่ิมกิน
อาหาร บอที่ใชอนุบาลลูกกุงในระยะแรกนี้ สวนใหญเปนบอขนาด 2-4 ตัน ข้ึนอยูกับ
ปริมาณไข โดยปลอยกุงลงอนุบาลในระดับความหนาแนนลิตรละ 50-100 ตัว แตถาเปน
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บอขนาด 10-50 ตัน จะปลอยลูกกุง 20-30 ตัวตอลิตร เน่ืองจากควบคุมดูแลยากกวาบอ
เล็ก จะอนุบาลลูกกุงในบอน้ีจนถึงขั้นโพสลาวา 1-3 วัน จากนั้นจะยายลูกกุงไปอนุบาลใน
บออื่นตอไป อัตรารอดตายประมาณ 30-50 เปอรเซ็นต 
 2. การอนุบาลลูกกุงจากระยะโพสลาวา 1-3 วัน จนถึง โพสลาวา 15-20 วัน บอ
ที่ใชอนุบาลลูกกุงระยะนี้เปนบอส่ีเหลี่ยมผืนผา ขนาด 5-10 ตัน ลึก 1 เมตร อนุบาลลูกกุง
ระยะ P1-P3 ได 30,000 ตัวตอตัน อัตรารอดตายประมาณ 50-70 เปอรเซ็นต 
 
 การดูแลในระหวางการอนุบาลลูกกุง การเพาะพันธุกุงจะประสบผลสําเร็จ ลูกกุงมี
อัตรารอดตายสูง ใหผลผลิตตรงตามเปาหมาย มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว แข็งแรง ข้ึนอยู
กับการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด ปจจัยสําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ 
   1. อาหารที่ใชเลี้ยงลูกกุง อาหารที่ใชเลี้ยงลูกกุงมีหลายชนิดข้ึนอยูกับระยะของ
ลูกกุง ปริมาณอาหารที่มากหรือนอยเกินไปจะเปนอันตรายตอลูกกุง การใหอาหารแตละ
ชนิดในปริมาณที่พอเหมาะจะมีผลตอผลผลิตของลูกกุง เชน ลูกกุงระยะโซเอีย จะกิน
อาหารจําพวกแพลงกตอนพืชเปนหลัก ไดแก Chaetoceros, Tetraselmis ความหนาแนน
ของแพลงกตอนควรอยูระหวาง 20,000–50,000 เซลลตอมิลลิลิตร ถาใหมากเกินไปจะทํา
ใหคาความเปนกรด-ดางสูงข้ึน ทําใหลูกกุงตายได นอกจากนี้อาหารสมทบอื่นๆ ก็สามารถ
นํามาเลี้ยงลูกกุงได เชน ยีสต ไขแดง เปนตน ลูกกุงระยะไมซีส จะใหกินอาหารพวกอารที
เมีย ประมาณ 3-5 ตัวตอมิลลิลิตร จะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เปน 8-10 ตัวตอมิลลิลิตร อาจใหโรติ
เฟอร (Brachionus sp.) เปนอาหารเสริม เม่ือลูกกุงเจริญถึงระยะโพสลาวา 5 วัน จะลด
การใหอารทีเมีย แตจะใหอาหารพวกเนื้อมากขึ้น ไดแก เน้ือหอยบด ปลาหมึก ไขน่ึงผสม
นม เปนตน ใหอาหารวันละ 4-5 ครั้งครั้งละนอยๆ โดยสังเกตอยาใหอาหารเหลือมาก 
เพราะจะทําใหนํ้าเสีย อาหารพวกเนื้อจะใหลูกกุงกินถึงข้ันจับลูกกุงขาย คือระยะ P15-20 
 2. คุณสมบัติของนํ้าในบออนุบาลลูกกุง เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผล
ตอการอยูรอดของลูกกุง นํ้าที่ใชอนุบาลลูกกุงตองเปนนํ้าทะเลความเค็ม 25-30 สวนในพัน 
เปนนํ้าที่ตกตะกอนผานการกรองและฆาเชื้อดวยคลอรีนแลว มีการเปลี่ยนถายนํ้าทุกวัน 
จะเร่ิมเปลี่ยนนํ้าเมื่อเขาสูระยะไมซีส ประมาณ 50 เปอรเซ็นตของบอ ถาน้ําสกปรกมาก
อาจเปลี่ยนทั้งบอ 
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 3. การทําความสะอาดบออนุบาล บอที่ใชอนุบาลจะเริ่มสกปรกเนื่องจาก
อาหาร ของเสียที่กุงขับถาย ซากพืชที่ตายจะทับถมหมักหมมอยูที่กนบอ ทําใหพวกเช้ือรา 
แบคทีเรีย โปรโตซัว ขยายพันธุ ทําใหลูกกุงติดเช้ือโรคได จึงตองดูดเศษอาหาร ตะกอนที่
กนบอทุกๆ วัน โดยหยุดอากาศ ลูกกุงจะลอยอยูดานบน จึงไมถูกดูดออกไปดวย เม่ือกุง
เขาสูระยะโพสลาวา ควรยายบอ และควรทําทุกๆ 3-4 วัน 
 4. การใชยาควบคุมการแพรเชื้อโรคในบออนุบาลลูกกุง ลูกกุงที่ไดจากแมที่
บีบตามักจะติดเช้ือราและแบคทีเรียไดงาย จึงควรปองกันไมใหลูกกุงเปนโรคโดยใช
สารเคมีควบคุมเช้ือรา ไดแก Treflan เขมขน 5 สวนในลาน ใสในบออนุบาลระยะนอ
เพลียสถึงระยะโซเอีย ประมาณ 20 มิลลิลิตรตอตัน และเพิ่มความเขมขนเปน 40-50 
มิลลิลิตรตอตัน เม่ือลูกกุงเขาสูระยะไมซีสและโพสลาวา สวนการควบคุมเช้ือแบคทีเรียใช
คลอรีนความเขมขน 2-6 สวนในลาน ใสทุกๆ 2 วัน จะชวยลดการแพรขยายพันธุ
แบคทีเรียในบออนุบาล 
   5. การจัดระบบลมในบอ ในบออนุบาลลูกกุงจะตองใหอากาศกระจายทั่วบอ
ตลอดเวลา เพ่ือใหนํ้าหมุนเวียน เปนการเพิ่มออกซิเจนในน้ํา ลดการเนาเสียของเศษ
อาหารและของเสียที่กุงขับออกมา 
 6. การเพิ่มพื้นที่การเกาะของลูกกุง ลูกกุงในระยะโพสลาวา 4 วันข้ึนไป จะมี
นิสัยเกาะติดตามพื้นบอหรือผนังบอ ควรใชวัสดุชวยเพ่ิมพื้นที่เกาะ โดยใชอวนตาขนาด 2 
น้ิวขึงไวในบออนุบาล ลูกกุงจะเกาะอยูตามเสนอวนชวยลดการกินกันเองได  
 
5.6  การเล้ียงกุงทะเล 
 

เม่ือเพาะฟกกุงทะเลไดแลว ข้ันตอไปก็คือการเลี้ยงจากระยะโพสลาวา จนเปนกุง
ขนาดโตตามความตองการของตลาด ลักษณะการเลี้ยงกุงทะเลในประเทศไทยเริ่มมาเปน
เวลากวา 30 ปแลว ซ่ึงไดมีการพัฒนารูปแบบของการเลี้ยงเปน 3 ลักษณะ คือ การเลี้ยง
กุงแบบดั้งเดิม การเลี้ยงกุงแบบกึ่งพัฒนา และการเลี้ยงกุงแบบพัฒนา ดังน้ี 

1. การเลี้ยงกุงแบบดั้งเดิม (การเลี้ยงกุงทะเลแบบธรรมชาติ)  
การเลี้ยงกุงทะเลแบบนี้ เรียกอีกลักษณะหน่ึงวาการทํานากุง เปนลักษณะของ

การเริ่มตนเลี้ยงกุงทะเลในประเทศไทย เปนการเลี้ยงที่ใชพื้นที่มาก สวนใหญดัดแปลงมา



จากนาขาวหรือนาเกลือเดิม โดยขุดรองนํ้าที่เรียกวาขาวังโดยรอบนากุง มีการยกคันให
สูงข้ึนเพ่ือใหสามารถเก็บกักนํ้าได มีประตูจับกุงและประตูดันนํ้า โดยใชเคร่ืองยนตติด
เพลาและใบพัดผานทอดันนํ้า เพ่ือดันนํ้าเขานากุงโดยหวังวาจะไดลูกกุงเขามากับนํ้าดวย 
การเลี้ยงกุงแบบน้ีจึงอาศัยลูกกุงจากธรรมชาติเปนหลัก และเลี้ยงกุง 1-2 เดือนโดยไมตอง
ใหอาหารจึงเร่ิมเปดนาจับกุง ใชพื้นที่นาตั้งแต 50-200 ไรข้ึนไป ผลผลิตเฉลี่ยคอนขางตํ่า 
40-60 กิโลกรัมตอไรตอป เช้ือกุงลดปริมาณลงมาก มีศัตรูกุงเขามาดวย จึงไดผลผลิตตํ่า
ไมคุมคากับการลงทุน นับวันจะหมดไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 

                                       ภาพที่ 5.2  ผลผลิตและฟารมเลี้ยงกุงทะเล 
                                         ที่มา : (Sinha, 1993, p.81) 
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2. การเลี้ยงกุงแบบกึ่งพัฒนา  
การเลี้ยงแบบนี้บางครั้งเรียกวา การเลี้ยงกุงแบบปลอยเสริม ทั้งน้ีเน่ืองจากการ

เลี้ยงกุงแบบดั้งเดิมมีปญหาเช้ือกุง (ลูกกุง) จากธรรมชาติไมเพียงพอ จึงดัดแปลงนากุง
แบบดั้งเดิมบางสวนโดยนําลูกกุงจากโรงเพาะฟกมาปลอยเลี้ยง มีการใหอาหารและกําจัด
ศัตรูกุงจนกระทั่งลูกกุงที่นํามาอนุบาลโตและแข็งแรงพอ จึงปลอยเลี้ยงรวมกับลูกกุงจาก
ธรรมชาติ การเลี้ยงสามารถควบคุมปจจัยการผลิตบางสวนได การเลี้ยงลักษณะนี้มีขอที่
นาสังเกตคือ 
 2.1 นําพันธุกุงจากโรงเพาะฟกมาปลอยเสริมกับการเลี้ยงแบบธรรมชาติ 
 2.2 แบงพ้ืนที่นากุงบางสวนประมาณ 6-8 ไรมาเลี้ยงกุงจากโรงเพาะฟกซึ่ง
พื้นที่สวนใหญยังคงเลี้ยงกุงแบบดั้งเดิม 
 2.3 มีการปลอยลูกกุง P15 ในอัตราสวน 5-10 ตัวตอตารางเมตร  
 2.4 มีการใหอาหารสําเร็จรูปวันละ 2-3 ครั้ง 
 2.5 มีการจัดการที่ดีในเรื่องการปองกันกําจัดศัตรูกุง การเปลี่ยนถายน้ํา การ
ควบคุมโรค การกําจัดเลนในรองและบริเวณที่มีการหมักหมม 1-2 ครั้งตอเดือน  
 2.6 ผลผลิตกุงที่ไดอยูระหวาง 150-250 กิโลกรัมตอไรตอการเลี้ยง 1 รุน 

 
3. การเลี้ยงกุงแบบพัฒนา  
การเลี้ยงแบบนี้จะปลอยกุงหนาแนนใหผลผลิตสูง มีวิธีการเลี้ยงที่ทันสมัย ใช

ความรูตามหลักวิชาการ สามารถควบคุมปจจัยการผลิตไดทั้งหมด นําเทคโนโลยีทุกๆ 
ดานมาประยุกตใช ไดแก การเพาะขยายพันธุกุง การเตรียมบอ การใหปุย การอนุบาลกุง 
การควบคุมระดับนํ้า การปลอยกุง อาหารและการใหอาหาร และกิจกรรมอื่นๆ ที่ตอง
ปฏิบัติคอนขางซับซอน ตองอาศัยความรูและความชํานาญเปนอยางมาก การเลี้ยงแบบนี้
เปนงานในระดับอุตสาหกรรม มักดําเนินการโดยนายทุน หรือเกษตรกรรายใหญ มีการ
ลงทุนสูง แตใหผลตอบแทนสูงคุมคาแกการลงทุน 
 การเลี้ยงกุงแบบพัฒนา นิยมเลี้ยงกุงกุลาดําเปนสวนใหญ มีขอนาสังเกตคือ 
 3.1 นิยมเลี้ยงตามบริเวณชายฝงทะเล หรือนํ้ากรอย แมปจจุบันจะมีการเลี้ยง
ในแหลงนํ้าจืด แตก็ถือวาผิดกฎหมายดานการอนุรักษ 
 3.2 บอเลี้ยงขนาด 3-5 ไร ลึก 1.50-2.00 เมตร 
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 3.3 มีบอกักน้ําประมาณ 30 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งหมด 
 3.4 พันธุลูกกุงที่นํามาเลี้ยงสวนใหญมีขนาดความยาว 1-1.5 เซนติเมตร  
 3.5 อัตราปลอยลูกกุงประมาณ 15-30 ตัวตอตารางเมตร 
 3.6 ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปคุณภาพสูง วันละ 2-3 คร้ัง จํานวน 5 เปอรเซ็นต
ของน้ําหนักตัว 
 3.7 มีการจัดการที่ดีในเรื่องการเปลี่ยนถายน้ํา กําจัดศัตรูและควบคุมโรค 
 3.8 มีการใชเครื่องใหอากาศหรือเคร่ืองตีนํ้า เพื่อหมุนเวียนนํ้าและเพิ่ม
ออกซิเจน 
 3.9 ใชเวลาเลี้ยงจนไดขนาดที่ตลาดตองการประมาณ 4-5 เดือน ผลผลิตอยู
ระหวาง 1-2 ตันตอไร ตอป (2 รุน)  
 

การเลี้ยงกุงทะเล (กุลาดํา) แบบพฒันา 
   กุงกุลาดําเปนกุงทะเลที่นิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลาย เพราะเปนกุงที่เลี้ยงงาย 
สามารถทนตอสภาพการเปลี่ยนแปลงของความเค็มในชวงที่กวางมาก ต้ังแต 5-50 สวน
ในพัน และสามารถปรับตัวอยูในน้ําจืดได นอกจากนี้ยังทนตออุณหภูมิของนํ้าตั้งแต 16-
35 องศาเซลเซียส สําหรับวิธีดําเนินการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนามีหลักการที่สําคัญ
ดังตอไปน้ี 

 
1. การเลือกสถานที่ 
สถานที่ที่เหมาะสมตอการเลี้ยงกุงกุลาดําควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. คุณสมบัติของดิน ควรเปนดินปนทรายมีความสามารถเก็บกักน้ําไดดี ไม
เปนกรด ความเปนกรด-ดางอยูระหวาง 6.5-8.5  

2. ภูมิประเทศ ไมควรเลือกบริเวณปาชายเลนขึ้นหนาแนน เพราะนอกจากดิน
จะออนนุมแลวยังตองลงทุนสูงในดานการสรางบอ ทําถนน และทําลายสิ่งแวดลอม ควร
เลือกบริเวณท่ีราบที่นํ้าทะเลสงมาถึง หรือเลือกนาขาวบริเวณชายฝงจะเหมาะสมกวา 

3. การคมนาคม ควรมีการคมนาคมขนสงสะดวกเพื่อประหยัดคาใชจายใน
เร่ืองการขนสงผลผลิตและอุปกรณภายในฟารม 
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4. ระบบไฟฟา ควรมีไฟฟาเขาถึงเพื่อกิจการภายในฟารมดําเนินไปไดอยาง
สะดวก และประหยัดคาใชจายในดานการใชเครื่องยนตสูบนํ้า ปนไฟ เครื่องตีนํ้า เปนตน 

5. แหลงนํ้า ควรมีนํ้าเค็มสม่ําเสมอตลอดทั้งป ประมาณ 5-32 สวนในพัน ไมมี
นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือชุมชน  

 
2.  รูปแบบบอและการสรางบอเลี้ยง 
บอเลี้ยงตองมีความแข็งแรง ไมร่ัว ความลึกประมาณ 1.80–2.00 เมตร หางจาก

ฝงทะเลไมนอยกวา 75 เมตร หางจากคลอง 20 เมตร มีประตูระบายน้ําเขา-ออกอยูคนละ
ดานของบอ คันดินถาเปนดินเหนียวมีความลาดเอียง 1:1 ถาเปนดินปนทรายอาจตองใช
ความลาดเอียง 1:3 รูปแบบของบออาจเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือส่ีเหลี่ยมผืนผา หรือบอ
แบบกลมเพื่อสะดวกในการรวมตะกอน 

สําหรับข้ันตอนการสรางบอ มีการสํารวจพื้นที่ กําหนดขอบเขตที่แนนอน กําจัด
สิ่งกีดขวาง วางผัง ทําคันบอ สรางประตูนํ้า ความลาดเอียงของพื้นบอ 1:200 จัดทําระบบ
สงนํ้าและการระบายน้ําทิ้ง นอกจากบอเลี้ยงแลวควรมีบอปรับคุณภาพน้ํา บอตกตะกอน 
และบอพักน้ํา เปนตน 

 
3. อุปกรณการเลี้ยง 

1. เครื่องเพิ่มออกซิเจนในนํ้า  
2. เครื่องสูบนํ้า 
3. เครื่องมือขจัดของเสียในบอ 
4. อุปกรณกําจัดศัตรูกุงวัยออน 
5. เคร่ืองตรวจคุณสมบัติของน้ํา เชน มาตรวัดระดับนํ้า เคร่ืองวัดความเค็ม 

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา เครื่องวัดความเปนกรดเปนดาง เปนตน 
 

4. การเตรียมบอเลี้ยง 
บอใหม ถาความเปนกรดเปนดางต่ํากวา 8 ใหใสปูนขาว 50 กิโลกรัมตอไร 
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บอเกา ตองปรับสภาพพื้นบอโดยการดูดเลนและของเสียบริเวณกนบอทิ้งแลว
ตากแดดใหแหง จากนั้นไถหนาดินออกและโรยปูนขาว 80-100 กิโลกรัมตอไร ตากใหแหง 
2-3 สัปดาห เพ่ือกําจัดแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด 

 
5. พันธุกุง 
คุณภาพลูกกุงมีความสําคัญตอการเลี้ยง ถาไดลูกกุงที่แข็งแรงจะมีอัตรารอดสูง 

ดังน้ันจึงควรเลือกลูกกุงจากโรงเพาะฟกที่เช่ือถือได ลูกกุงที่นํามาเลี้ยงสวนใหญเปนกุง 
P15 ข้ึนไป 

 
6. อาหารและการใหอาหารกุง 
ลักษณะอาหารกุงที่ดีจะตองมีกลิ่นดี มีคุณคาทางโภชนาการครบถวน ยอยงาย 

จมนํ้าเร็ว คงทนอยูในนํ้าไดไมนอยกวา 3 ช่ัวโมง มีขนาดพอเหมาะกับขนาดกุง อาหารกุง
มี 3 ประเภทคือ อาหารธรรมชาติ อาหารสด และอาหารสําเร็จรูปซ่ึงเปนอาหารที่ใชทั่วไป
ปรุงแตงข้ึนมาจากวัตถุดิบหลายชนิดรวมกัน เชน ปลาปน กากถั่ว แปง วิตามินและแร
ธาตุ ผานขบวนการอัดเม็ดใหมีขนาดพอเหมาะกับวัยและขนาดกุง การใหอาหารกุงควรให
ความสนใจในการควบคุมปริมาณอาหารเพื่อลดการสูญเสียและนํ้าเนาเสีย 

 
7. การจัดการบอเลี้ยง 
การจัดการบอเลี้ยงกุงเพื่อใหกุงมีสุขภาพดี ผลผลิตสูง นํ้าไมเนาเสีย กุงไมเกิด

โรค ดังน้ันการจัดการควรดูแลเรื่องตอไปน้ี 
1. ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 
2. ความเค็มของน้ํา กุงกุลาดําเจริญเติบโตไดดีในชวงความเค็ม 15-25 สวน

ในพัน 
3. อุณหภูมิ ที่เหมาะสมของกุงกุลาดํา คือ 25-30 องศาเซลเซียส 
4. แอมโมเนีย เปนสารประกอบไนโตรเจนที่เกิดจากการสลายตัวของเศษ

อาหารและของเสียจากสัตว แอมโมเนียในรูป NH3 ในระดับ 0.4-2.0 มิลลิกรัมตอลิตร จะ
เปนพิษกับกุง 
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5. คารบอนไดออกไซด เกิดจากการหายใจของสิ่งมีชีวิตและการเนาสลาย
ของสารอินทรีย 

6. ไฮโดรเจนซัลไฟด 0.01-0.05 มิลลิกรัมตอลิตร จะเปนพิษตอกุง 
7. สารแขวนลอยและสารอินทรีย 

 
8. การจับกุง 
ระยะเวลาการเลี้ยงกุงจนจับจําหนายได ถาเลี้ยงลูกกุงจาก P15 ใชเวลาเลี้ยง

ประมาณ 4-4½ เดือน ถาเลี้ยงจาก P30 ใชเวลาประมาณ 3½ เดือน จะไดกุงขนาด
ประมาณ 25-35 ตัวตอกิโลกรัม การจับกุงจะใชอวนเปลหรือถุงอวนรองรับที่หนาประตูบอ
กุง โดยเปดลิ้นประตูจากชั้นบนลงไป 

 
9. การจดบันทึก 
การจดบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงกุงจะทําใหมีขอมูลที่สามารถนํามาวินิจฉัย

ไดวามีอะไรผิดพลาด มีอะไรควรแกไขปรับปรุง จะไดจัดการปองกันมิใหสิ่งนั้นเกิดข้ึนอีก 
 
5.7  ปญหาในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล 
 
 ปญหาในการเพาะฟกกุงทะเล 

1. หาแมกุงไมไดโดยเฉพาะจากธรรมชาติ แกไขไดโดยการบีบตาหรือตัดตา 
2. คุณภาพน้ําที่ใชในโรงเพาะฟก 
3. ความเค็มของน้ําในฤดูฝนบางแหงตํ่าลง อาจใชนํ้าจากนาเกลือทดแทน 
4. ความเปนกรดเปนดางสูงขึ้นเม่ือใสแพลงกตอนพืชมาก ทําใหกุงตายได  
5. แอมโมเนีย ไนไตรท สูงข้ึนเม่ือใชเน้ือสดอนุบาล ทําใหลูกกุงตายได 
6.  โรค เชน Zoothamnium บางชนิดติดมากับไขอารทีเมีย โรคเรืองแสง(โรค

เพชรพลอย) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเรืองแสง Vibrio haveyi มักเกิดกับกุงแรกฟกจนถึง
กอนเขาระยะไมซีส โรคตัวขุนขาวในลูกกุง เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย โรคเช้ือราหรือ
โรคเนาตกพื้นบอ เช้ือราเขาทําลายลูกกุงระยะไมซีสถึงระยะโพสลาวาตนๆ 
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ปญหาในการเลี้ยงกุงทะเล 
1. โรคเหงือกแดงหรือโรคแกมแดงหรือโรคลอยตัว เกิดจากโปรโตซัวหรือซูโอแทม

เนียม หรืออิพิไทลิสเขาเกาะในเหงือกของกุงทําใหเกิดการอักเสบ  
2.  โรคกุงหลังขาว เกิดจากกุงกินสปอรของโปรโตซัวเขาไป แลวไปฝงตัวอยูใน

กลามเนื้อรอบๆ ลําไส ทําใหกลามเนื้อตาย กุงจะออนแอและตายในที่สุด กุงตัวอื่นจะกิน
และระบาดติดตอกัน 

3.  โรคเหงือกกรอน หางเปอย ขาเปอยดํา เปลือกเปอยดํา เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  
4.  โรคเหงือกดํา (black gill) เกิดจากเชื้อราพวก Fusarium และ Laginidium เกิด

จากกนบอมีความสกปรกมากเปนแหลงเพาะเชื้อราเหลานี้ 
5.  โรคตะไครเกาะเปลือก 
6.  โรคตัวแดง เกิดจากกุงกินอาหารที่มีเช้ือรา 
7.  โรคเปลือกกรอบแกรบ เกิดจากเชื้อ Vibrio และขาดอาหารธรรมชาติพวก

แพลงกตอน  
8.  โรคตัวเกร็ง เกิดจากการชอคของกุงเวลาอุณหภูมินํ้ารอนจัดหรือถูกรบกวน 
9.  โรคตายเดือน อาจมีสาเหตุมาจาก เช้ือโรค ไวรัสพวก MBV และแบคทีเรียบาง

ชนิด ที่สําคัญคือเช้ือ Vibrio   
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คําถามทายบทที่ 5 
 

1.  เหตุใดการเลี้ยงกุงกุลาดําจึงแพรหลายกวาการเลี้ยงกุงทะเลชนิดอื่นๆ 
ก.  ทนทานตอการขนสง 
ข.  มีขนาดใหญ  ไขดก 
ค.  เลี้ยงงาย 
ง.  ถูกทุกขอ 
 
2.  Penaeus  indicus  เปนช่ือวิทยาศาสตรของกุงทะเลชนิดใด 
ก.  กุงกามกราม 
ข.  กุงกุลาดํา 
ค.  กุงแชบวย 
ง.  กุงตะกาด 
 
3.  ขอใดเปนลักษณะของกุงเหลือง 
ก.  ลําตัวมีสีน้ําตาลเขม 
ข.  ลําตัวสีแดงสลับขาว 
ค.  มีกามขนาดใหญสีฟา 
ง.  หางสีเหลืองปนนํ้าตาล 
 
4.  ตัวออนระยะแรกของกุงกุลาดําเรียกวาอะไร 
ก.  nauplius 
ข.  zoea 
ค.  mysis 
ง.  postlarva 
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คําถามทายบทที่ 5 (ตอ) 
 

5.  สวนที่กานตาของกุงกุลาดําเปนที่สรางฮอรโมนยับยั้งการลอกคราบเรียกวาอะไร 
ก.  U-organ   
ข.  V-organ   
ค.  X-organ   
ง.   Z-organ   
 
6.  การผสมพันธุของกุงกุลาดําเปนแบบใด 
ก.  การผสมภายนอกตัว 
ข.  การผสมภายในตัว 
ค.  การผสมภายในและออกลูกเปนตัว 
ง.  ไมมีขอใดถูก 
 
7.  ขอใดมิใชหลักการของการเลี้ยงกุงแบบพัฒนา 
ก.  มีวิธีการเลี้ยงที่ทันสมัย 
ข.  ใชความรูตามหลักวิชาการ 
ค.  อาศัยลูกกุงจากธรรมชาติเปนหลัก 
ง.  ควบคุมปจจัยการผลิตได 
 
8.  ขอใดมิใชสถานที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุงกุลาดํา 
ก.  บริเวณปาชายเลนขึ้นหนาแนน 
ข.  บริเวณดินปนทรายที่สามารกักเก็บนํ้าไดดี 
ค.  การคมนาคมขนสงสะดวก 
ง.  มีนํ้าเค็มสม่ําเสมอตลอดทั้งป  
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คําถามทายบทที่ 5 (ตอ) 
 

9.  รูปแบบบอแบบใดไมเหมาะสมในการเลี้ยงกุงกุลาดํา 
ก.  บอรูปแปดเหลี่ยม 
ข.  บอรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ค.  บอรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา 
ง.  บอรูปวงกลม 
 
10.  ขอใดไมใชลักษณะของอาหารกุงที่ดี 
ก.  ยอยงาย 
ข.  จมนํ้าเร็ว 
ค.  ขนาดพอเหมาะกับกุง 
ง.  ไมมีกลิ่น 
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