เผยแพรโดย กองเพาะเลี้ยงสัตวนาชายฝ
ํ้
ง และกองสงเสริมการประมง

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนําปากพนั
้
ง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สารบัญ
แหลงทีอ่ ยูอ าศัย
การเลือกสถานทีเ่ ลีย้ งกุง กามกราม
แหลงนํ้าและคุณภาพนําที
้ ใ่ ชในการเลีย้ งกุง
รูปแบบบอและการกอสรางบอเลีย้ งกุง กามกราม
การเตรียมบอเลีย้ งกุง กามกราม
การเตรียมนํา้
การเลือกพันธุก งุ กามกราม
การลําเลียงพันธุก ง กามกราม
การปลอยพันธุก งุ กามกรามลงเลีย้ ง
อัตราการปลอยกุง กามกราม
อาหารและการใหอาหารกุง กามกราม
การผลิตและเลือกใชอาหารกุง กามกราม

การสุม ตัวอยางกุง กามกราม
การถายนําในบ
้ อเลีย้ งกุง กามกราม
ระยะเวลาเลีย้ งและการจับ
การคัดขนาดแยกประเภทกุง
การจําหนายผลผลิต
โรคกุง กามกรามและการปองกันรักษา
การใชยาปองกันและรักษาโรคกุง กามกราม
หลักการพิจารณาในการใชยา
หลักการเลือกใชยา
อันตรายของการใชยา
คําแนะนําการปองกันสัตวนํ้าจากภัยธรรมชาติ
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คํานํา
กุงกามกราม

(giant freshwater prawn) มีชื่อเรียกภาษาทองถิ่นของไทยหลายอยาง เชน
กุง นาง กุงหลวง กุงใหญ กุง กามกรามเลีย้ ง และมีชื่อวิทยาศาสตรวา Macrobrachium rosenbergii
de Man เปนกุง นําจื
้ ดขนาดใหญ เนือ้ มีรสชาติดี ราคาแพง จัดเปนสัตวนาที
้ํ ม่ คี วามสําคัญทาง
เศรษฐกิจชนิดหนึง่ นํามาประกอบอาหารไดหลายรูปแบบ เชน ตมยํา ทอด พลา ยํา เผา อบ หรือ
แปรรูปตามความนิยมของผูบ ริโภค กุง กามกรามเคยพบชุกชุมบริเวณแมน้ําเจาพระยา แมนาท
้ํ าจีน แม
นําบางปะกง
้
ทางภาคใตพบในแมน้ําปากพนัง แมนาตาป
้ํ
และแมนาป
ํ้ ตตานี โดยเฉพาะในทะเลสาบ
สงขลา ซึง่ อยูใ นจังหวัดสงขลา และพัทลุง มีชกุ ชุมมาก ปจจุบนั ปริมาณกุง กามกรามในแหลงนํ้าธรรม
ชาติลดลงอยางมาก เนือ่ งจากสาเหตุหลายประการ เชน การทําประมงมากเกินควร การทําประมงผิด
วิธี และมลภาวะเปนพิษ เปนตน
ดังนัน้ จึงไดมกี ารเพาะเลีย้ งกุง กามกรามเพือ่ ทดแทนผลผลิตจากธรรมชาติ โดยไดพัฒนาวิธีการ
และเทคนิ ค การเพาะเลี้ยงตลอดมาทํ าใหการเพาะเลี้ยงกุงกามกรามกลายเปนอาชี พที่ ทํ ารายไดดี
การเรียนรูทักษะเพื่อใหมีความรู ความเขาใจและประสบการณในวิธกี ารเพาะเลีย้ งกุง กามกรามจะเปน
แนวทางใหประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพได

แหลงทีอ่ ยูอ าศัย
กุง กามกราม มีการแพรกระจายอยางกวางขวาง พบทั้งบริเวณแหลงนํ้ากรอยและแหลงนําจื
้ ด
กุง กามกรามวัยรุน จะเดินทางไปหากินในแหลงนําจื
้ ดตามแมน้ํา ลําคลองทัว่ ๆ ไป เมือ่ ถึงฤดูผสมพันธุ
พอแมพนั ธุก งุ จะเดินทางมายังแหลงนํ้ากรอย ซึง่ เปนบริเวณปากแมน้าหรื
ํ อทะเลสาบ เพือ่ ผสมพันธุว าง
ไขและเลีย้ งตัวออนจนเปนกุง วัยรุน แลวเดินทางเขาไปบริเวณนําจื
้ ดเพือ่ เลีย้ งตัวจนเปนกุง ใหญตอ ไป

การเลือกสถานทีเ่ ลีย้ งกุง กามกราม
สถานทีท่ จ่ี ะใชขดุ บอเลีย้ งกุง กามกราม ควรเปนดินเหนียวหรือดินรวนจะทําใหเก็บนํ้าไดดแี ละคัน
ดินไมพงั ทลายงาย และไมควรเปนดินเปรี้ยวเพราะจะทําใหสภาพนําเป
้ นกรด ไมเหมาะสําหรับการ
เจริญเติบโตของกุง บอเลีย้ งกุง ควรอยูใ กลแหลงนําที
้ ่มีคุณภาพดี สะอาด ไมมมี ลภาวะจากโรงงาน
อุตสาหกรรม แหลงชุมชนและแหลงเกษตรกรรม นําควรมี
้
ปริมาณมากพอทีจ่ ะใชตลอดทัง้ ป โดย
เฉพาะถาเปนพืน้ ทีท่ ม่ี นี ้ําสงเขาบอโดยไมตอ งสูบนํา้ เชน นําจากแม
้
นาลํ
้ํ าคลอง คลองชลประทาน ก็จะ
ยิง่ ดี เพราะจะชวยลดคาใชจาย พืน้ ทีเ่ ลีย้ งควรอยูใ กลแหลงพันธุก งุ กามกราม เพือ่ สะดวกในการลําเลียง
ขนสงลูกกุง มิใหบอบชํ้า นอกจากนี้ ควรอยูใ กลถนน ไฟฟา เพือ่ สะดวกในการขนสงอาหาร ผลผลิต
ตลอดจนใกลตลาด เพือ่ ชวยลดคาใชจา ยในการขนสงปจจัยการผลิตตาง ๆ

แหลงนําและคุ
้
ณภาพนําที
้ ใ่ ชในการเลีย้ งกุง
แหลงนําที
้ ใ่ ชในการเลีย้ งกุง ตองทราบวามีปริมาณนําเพี
้ ยงพอที่จะใชเลี้ยงกุงไดกี่เดือน เพือ่ นําไป
วางแผนเลี้ยงกุงไดเหมาะสมกับสถานการณคุณภาพนํ้ าก็เปนปจจัยที่สํ าคัญในการเลี้ยงกุงกามกราม
เพราะวากุง อาศัยอยูใ นนํ้า ซึ่งคุณภาพนําจะมี
้ ผลกระทบโดยตรง กุง ทีอ่ ยูใ นนํ้าที่มีคุณภาพดีก็จะเจริญ
เติบโตไดดแี ละรวดเร็ว ผูเลี้ยงก็จะประสบผลสําเร็จและไดกําไรมาก ถาหากคุณภาพนํ้าไมดี กุงจะเจริญ
เติบโตชาหรือเปนโรคไดงา ย ทําใหกงุ ตายเปนจํานวนมาก ผูเ ลีย้ งก็ตอ งขาดทุน การรักษาคุณภาพนํ้า
ในบอเลีย้ งกุง จึงเปนสิง่ สําคัญมาก
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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การรักษาคุณภาพนําในบ
้ อเลีย้ งกุง
1. คาความเปนกรดเปนดาง
คาความเปนกรด-ดางของนําจะเปลี
้
ย่ นแปลงตลอดเวลา เนือ่ งจากกการสะสมของเสียทีก่ งุ ถาย
ออกมา รวมทัง้ เศษอาหารตกคางในบอและซากพืชนํา้ การสังเคราะหแสงของพืชนํ้า ก็มีสวนทําใหคา
ความเปนกรด-ดางเปลีย่ นแปลง ในชวงบายเวลาประมาณ 15.00-16.00 น. การสังเคราะหแสงจะถึง
จุดสูงสุด ทําใหคา ความเปนกรด-ดางในนํ้าสูงมาก แตในชวงกลางคืน พืชนํ้าตาง ๆ จะหยุดการ
สังเคราะหแสง เนือ่ งจากไมมแี สงแดด มีแตการหายใจเพียงอยางเดียว คาความเปนกรด-ดางจะลดลง
มาก
คาความเปนกรด-ดางในบอกุง
ควรรักษาใหอยูใ นระดับ 7-9 และระดับที่เหมาะสมที่สุดคือ
7.5-8.5 ซึง่ จะเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกุง มากทีส่ ดุ กุง จะสามารถกินอาหารไดดดี ว ย ดังนัน้
ควรรักษาระดับคาความเปนกรด-ดางใหอยูใ นชวง 7.5-8.5 ถาสูงหรือตําไปกว
่
านี้ก็ควรรีบแกไข
ขอเสนอแนะ
1. คาความเปนกรด-ดางสูงเกินไป จะทําใหแพลงกตอนพืชในนํ้าเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
แสดงวานําในบ
้
อมีปยุ หรือแรธาตุมากเกินไป จะตองถายนําในบ
้
อออกไปแลวนํานําใหม
้
เขามาเพือ่ ปรับ
คาความเปนกรด-ดางใหอยูใ นเกณฑปกติ
ถาปลอยใหคา ความเปนกรด-ดางสูงจะทําใหพืชนําเจริ
้ ญ
เติบโตไดเร็วมาก เมือ่ มันตายลงจะทําใหน้าเน
ํ าเสีย
2. คาความเปนกรด-ดางตําเกิ
่ นไป แสดงวานํ้าขาดปุยหรือแรธาตุแพลงกตอนพืชจะเจริญเติบโต
ชาหรือไมเจริญเติบโตเลย การคายออกซิเจนจากการสังเคราะหแสงก็จะนอยลงไปดวย ควร
ใสปนู ขาวประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม/ไร เปนเวลา 3-4 วัน
2. ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในนํ้า
ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในนําจะลดลง
้
เนือ่ งจากการใชหายใจของกุง และสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ในนํา้
ซึง่ ทําใหสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป
คาออกซิเจนทีล่ ะลายในนําจะตํ
้ าที
่ ส่ ดุ ในชวงเวลา 02.00
น.-05.00 น. กอนตะวันขึน้ คาตําสุ
่ ดที่กุงจะทนได คือ ประมาณ 0.35-0.9 พีพีเอ็ม (สวนในลาน)
สําหรับการเลีย้ งแบบหนาแนน
ในสภาพนําที
้ เ่ ขียวควรรักษาระดับออกซิเจนทีล่ ะลายในนําให
้ สูงกวา
3 พีพเี อ็ม ถาออกซิเจนละลายในนําไม
้ พอกุง จะวายบนผิวนํ้า มีอาการลอยหัวและเกาะตามตลิง่ จะไม
วายลงไปใตนา้ํ แมวา จะมีคนเดินเขาใกลกต็ าม ควรรีบถายเปลีย่ นนํา้ หรือเปดเครือ่ งตีนาให
้ํ เต็มที่ทันที
เพือ่ เพิม่ คาออกซิเจนในนํา้
ขอเสนอแนะ
1. การขยายเพิม่ ปริมาณของแพลงกตอนพืชในนํา้ เพื่อทําสีนาให
้ํ เขียวขึ้น ในเวลากลางวันการ
สังเคราะหแสง จะเปนการเพิม่ ปริมาณออกซิเจน แตในเวลากลางคืน แพลงกตอนพืชไมมกี าร
สังเคราะหแสง มีแตการใชออกซิเจนในการหายใจ ถาหากมีแพลงกตอนพืชมากเกินไปทําใหออกซิเจน
ในนําอาจไม
้
เพียงพอสําหรับกุง ฉะนัน้ จึงตองมีการควบคุมปริมาณแพลงกตอนพืช ใหมคี วามโปรงใส
ของนําประมาณ
้
20-30 ซม. และอาจตองใชเครือ่ งตีนาช
้ํ วยเพิม่ ออกซิเจนในเวลากลางคืนดวย
2. ตองทําลายหรือขจัดสิ่งที่จะมาแยงออกซิเจน เชน ปลา ปู กุง ฝอย เศษสกปรกที่สะสมอยู
กนบอ ซึง่ เปนสารอินทรียท ต่ี อ งใชออกซิเจนในการยอยสลายตัว โดยการถายเปลีย่ นนํา้
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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3. ในกรณีที่ใชนาบาดาล
ํ้
ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายนําในนํ
้
าบาดาลมั
้
กตํา่ แตจะมีไนโตรเจนสูง
ดังนัน้ จะตองพักนํ้าบาดาล ใหอยูก ลางแจงกอน แสงแดดจะชวยเพิ่มคาออกซิเจนและสลายปริมาณ
ไนโตรเจนในนํ้าตลอดจนชวยตกตะกอนเหล็กหรือโลหะตาง ๆ
4. ในวันทีฝ่ นตก จําเปนตองใชเครือ่ งตีนาเพื
้ํ อ่ เพิม่ ออกซิเจนในนําเนื
้ อ่ งจากความกดอากาศตํ่า
จะทําใหคา ออกซิเจนตํ่าเชนกัน
5. ในระหวางกุง ลอกคราบตองการออกซิเจนมาก หากออกซิเจนไมพอจะมีผลกระทบทีไ่ มดตี อ กุง
เราจึงตองถายนําและตี
้
นามาก
้ํ
ๆ เพื่อใหกุงไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ
3. อุณหภูมิของนํา้
อุณหภูมนิ ้าที
ํ ่เหมาะสมที่สุดอยูในชวง 25-30 องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมสิ งู หรือตํ่าเกินไป อาจ
ทําใหกงุ ออนแอหรือตายได
ขอเสนอแนะ
1. ถาอุณหภูมนิ ้าสู
ํ งเกินไป แสดงวาระดับนําตํ
้ าเกิ
่ นไป ควรรีบเติมนําเข
้ าไป ใหระดับนําสู
้ งขึน้
เปน 5-6 ฟุต และอยาใหเครือ่ งตีน้าํ ตีน้าลึ
ํ กเกินไป เพราะจะทําใหน้าชั
ํ น้ ลางรอนดวย
2. ถาอุณหภูมติ ่าเกิ
ํ นไป ใหดดู นํ้าทีอ่ นุ กวาเขาไปผสมหรืออาจลดระดับนําให
้ ตน้ื ในชวงเชา เพื่อ
ใหแสงแดดสอง และเพิม่ ระดับนําให
้ สงู ขึน้ ในชวงบาย
4. สีของนํ้า
นําในบ
้ อเลีย้ งกุง ควรเปนสีเขียวอมนําตาล
้
ขึน้ อยูก บั ชนิดของแพลงกตอน เพือ่ ปองกันแสงแดดไม
ใหสอ งถึงกนบอมาก เปนการลดการเกิดขีแ้ ดดและพืชนําอื
้ น่ ๆ ถาขีแ้ ดดในบอมีมากมันจะไปเกาะตัวกุง
ทําใหกงุ ไมลอกคราบ
ขอเสนอแนะ
1. นําสี
้ ออ นหรือใสเกินไป แสดงวานํ้าขาดธาตุอาหารจึงตองใสปยุ ในบอกุง ควรใสปยุ สูตร
15-15-15 อัตรา 3 กิโลกรัม/ไร
2. นํามี
้ สีเขียวจัดเกินไป ตองเติมนําหรื
้ อถายนําเก
้ าออก แลวเติมนําใหม
้
เขาบอหรือหวาน
ปูนขาว อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร ละลายนําแล
้ วสาดทั่วบอ
5. ขีแ้ ดด
บอทีแ่ สงแดดสองลงไปไดลกึ
จะทําใหแพลงกตอนพืชเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหน้าขาด
ํ
ออกซิเจน และพืชนําเหล
้ านีจ้ ะตายไปสะสมอยูก น บอกลายเปนขีแ้ ดด
ขอเสนอแนะ
ทําสีนํ้าในบอใหคงที่ ไมใสหรือเขมเกินไป

รูปแบบบอและการกอสรางบอเลีย้ งกุง กามกราม
รูปทรงบอทีไ่ ดรบั ความนิยม มักเปนรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผา เพราะสะดวกในการจัดการและการจับกุง
ขนาดของบอ ควรกวางประมาณ 25 เมตร ไมควรเกิน 50 เมตร มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 1-5 ไร ตอบอ
พืน้ บอตองอัดเรียบแนนจะทําใหจับกุงไดสะดวก ความลึกของบอทีเ่ หมาะสม คือ 1 เมตร ถาบอลึกเกิน
ไปจะทําใหออกซิเจนในนําขาดแคลนได
้
หากบอตื้นเกินไปก็จะทําใหแสงแดดสองถึงกนบอ ก็จะเกิดขี้
แดดและทําใหน้าเน
ํ าเสียไดงา ย คันบอตองสูงพอทีจ่ ะปองกันนําท
้ วมในฤดูนาหลาก
้ํ
และมีความลาดชัน
พอประมาณ ถาคันบอลาดชันนอยไปจะทําใหพังทลายไดงา ย หากลาดชันมากไปก็จะทําใหเปลืองพื้นที่
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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ทางระบายนําของบ
้
อควรแยกจากกัน และทางนํ้าเขา นํ้าออก ควรอยูต รงกันขาม ประตูระบายนํา้ ตอง
ปลอยนําได
้ เร็วและควบคุมระดับนําได
้ ดี ควรอยูท ศิ ใตลม เพือ่ ระบายของเสียไดดี แนวบอทางดานยาว
ควรเปนแนวรับลม เพือ่ ใหออกซิเจนในอากาศละลายนําได
้ ดบี อ ควรมีความลาดเอียงสูป ระตูระบายนํา้
และคลองระบายนําออกจะต
้
องอยูต ากว
่ํ าประตูระบายนํา้ เพือ่ ระบายนําออกให
้
หมด

การเตรียมบอเลีย้ งกุง กามกราม
สูบนําออกจากบ
้
อและกําจัดศัตรูกุง ไดแก ปลา กบ เขียด ปู นก โดยใชปนู ขาว โลตน๊ิ กาก
ชา หรืออาจใชเฝอก อวนไนลอน ลอมรอบคันบอและหมัน่ ตรวจดูคนั บอทุกวัน เพื่อกําจัดศัตรูกงุ โดย
เฉพาะพวกปูตวั เล็ก ๆ ซึง่ เปนศัตรูสาคั
ํ ญที่คอยแยงอาหารกุง หามใชยาฆาปูเปนอันขาด เพราะจะทําให
กุง ตายไปดวย ควรกําจัดพันธุไ มน้าหรื
ํ อวัชพืชอื่น ๆ ทีเ่ ปนแหลงหลบซอนของศัตรูกงุ และยังทําใหเปน
อุปสรรคตอการเลีย้ งและการจับกุง จากนัน้ ใหหวานปูนขาวขณะดินเปยกประมาณ 60-100 ก.ก./ไร
แลวตากบอทิ้งไว 1-2 อาทิตย จนบอแหง กรณีทบ่ี อ มีเลนมากควรปากเลนกอนหวานปูนขาวและตาก
บอ ยกเวนกรณีดนิ เปรีย้ วไมตอ งปาดเลนทิง้ เพราะจะทําใหบอ เปนกรด การตากบอจะชวยใหแกสพิษ
บางตัวระเหยและถูกทําลายโดยแสงแดดและความรอนและยังชวยฆาเชื้อโรคบริเวณกนบอรวมทั้งชวย
กําจัดศัตรูกงุ ดวย
สําหรับบริเวณทีเ่ คยเปนนาขาวเกา แลวทําการปรับเปลีย่ นพืน้ ทีม่ าเปนนากุง
สวนใหญจะมี
สภาพเปนกรด หรือที่เรียกวา ดินเปรีย้ วเนือ่ งจากเปนพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารใชปยุ เคมีมาก ติดตอกันเปน
เวลานาน โดยเฉพาะปุยไนโตรเจน ในสภาพพื้นที่แบบนี้ควรใสปูนใหมากขึ้น
สําหรับบอใหมสภาพดินทีเ่ ปนกรดใหใชปนู ขาว 80-100 ก.ก./ไร สวนบอเกาทีใ่ ชเลีย้ งมา 2-3
ป แลวหรือบอทีเ่ คยเลีย้ งกุง กุลาดํามากอน ใหไถพรวนดินกนบอแลวสูบนําทิ
้ ้ง เพือ่ ลดปริมาณสาร
อินทรีย ซึ่งทําใหกน บอเนาเสียแลวหวานปูนขาว 200-300 ก.ก./ไร ตากบอประมาณ 3-4 สัปดาห
จนแหงสนิทจึงเปดนํ้าเขาบอ
ควรใชปนู ครัง้ แรกในการเตรียมบอ จะทําใหการทําสีนาง
้ํ ายและการเปลีย่ นแปลงคุณภาพนําน
้ อย
ในชวงตนของการเลีย้ ง การใชปนู ในขณะทีม่ กี งุ อยูใ นบอจะตองใชความระมัดระวัง เพราะอาจจะสงผล
กระทบกับกุงได สําหรับบอทีม่ นี ้าสี
ํ เขมอยูแ ลว การใสปนู อาจจะตองหลีกเลีย่ งมาใสในชวงบายเพราะ
การใสปูนในชวงเชาอาจทําใหคาความเปนกรด-ดางเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและไมควรใสปูนพรอมกับปุย
เพราะจะทําใหปูนและปุยจับตัวกันตกตะกอนทําใหไมเกิดประโยชน การใสปุยควรทําหลังจากการใสปนู
แลวประมาณ 3-5 วัน ในชวงฤดูฝนควรใชปนู โรยทีค่ นั ขอบบอ จะชวยลดปญหาความเปนกรดในบอกุง
ทีเ่ กิดจากนํ้าฝนได

การเตรียมนํา้
กอนสูบนํ้าเขาบอตองสังเกตดูวา มีการใชยาฆาแมลงในนาขาว ไร สวน บริเวณใกลเคียงหรือไม
ถามีควรงดการสูบนํ้าเขาบอในชวงนัน้ เพราะยาฆาแมลงจะทําใหกงุ ตายหมด หลังจากสูบนําเข
้ าบอแลว
ควรกักนําไว
้
2-3 วัน เพือ่ เปนการปรับสภาพนํ้า บริเวณปากทอนําเข
้ าควรปดดวยอวนไนลอน
ตะแกรง ผากรอง หรือใชเฝอกกั้น เพือ่ ปองกันศัตรูกงุ ทีป่ นมากับนํ้าหลังจากนัน้ ก็ใสปยุ เคมี สูตร 1515-15 อัตรา 3 กิโลกรัม/ไร และปลาปนผสมรําละเอียด สัดสวน 1 : 1 อัตรา 3 กิโลกรัม/ไร
ละลายนําแล
้ วสาดใหทั่วบอ เพื่อใหเกิดอาหารธรรมชาติไดแก พวกแพลงกตอน โดยดูจากนําให
้ เปนสี
เขียวอมเหลืองหรือนําตาล
้
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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การเลือกพันธุก งุ กามกราม
ควรเลือกกุง ทีม่ ลี กั ษณะวายนํ้าปราดเปรียวแข็งแรง ลําตัวใส มีขนาดใกลเคียงกัน และเปนลูกกุง
ทีค่ วําแล
่ วหรือมีอายุไมตากว
่ํ า 20 วัน ควรไดรบั การปรับสภาพใหอยูใ นนําจื
้ ดไมตากว
่ํ า 2-3 วัน

การลําเลียงพันธุก งุ กามกราม
การลําเลียงพันธุก งุ โดยใชรถยนต ระหวางการลําเลียงควรรักษาอุณหภูมิใหอยูระหวาง 20-22
องศาเซลเซียส นิยมทํากันในชวงเชามืดหรือกลางคืน ความหนาแนนของพันธุก งุ ทีล่ ําเลียง ประมาณ
1,000-2,000 ตัว / ถุง ขึน้ อยูก บั ขนาดของลูกกุง และระยะทาง

การปลอยพันธุก งุ กามกรามลงเลีย้ ง
บอทีเ่ ตรียมพรอมสําหรับการปลอยพันธุก งุ ลงเลีย้ งควรมีระดับนํ้าไมตากว
่ํ า 60 ซม. ควรปลอยกุง
ไมเกิน 7 วัน หลังจากสูบนําเข
้ าบอและทําสีนาเรี
้ํ ยบรอยแลว เพราะจะทําใหกุงเจริญเติบโตไดเร็วกวา
ศัตรูกงุ ทีอ่ าจหลุดรอดเขามาในชวงสูบนํ้าเขาบอ นิยมปลอยพันธุก งุ เวลาเชาหรือเย็น โดยนําถุงพันธุก งุ
ลอยนําในบ
้
อประมาณ 20 นาที เพื่อเปนการปรับอุณหภูมิหลังจากนั้นก็ทาการปรั
ํ
บสภาพนํ้า โดยเปดถุง
ออกตักนําในบ
้
อมาผสมกับนําในถุ
้ งอยางชา ๆ แลว คอย ๆ ปลอยพันธุก งุ ลงบอ เพื่อชวยใหลูกกุงมีการ
ปรับตัว จะทําใหลกู กุง แข็งแรงและมีอตั รารอดมากขึน้ ควรปลอยกุง ในตนฤดูแลงจะโตเร็วกวาชวงหนา
หนาว อาจใชกง่ิ ไผหรือกิง่ ไมอน่ื ๆ สุมไวในบอ ทําทีห่ ลบซอนใหกงุ ขณะทีล่ อกคราบ และยังเปนการ
เพิ่มที่อยูอาศัยใหกับกุงไดอีกดวย แตกิ่งไมที่ใชจะตองแหง ไมมยี าง เพราะกิง่ ไมสดหรือมียางจะเนาเปอ ย
ผุงา ย ทําใหน้าเสี
ํ ยได

อัตราการปลอยกุง กามกราม
การปลอยลูกกุง กามกรามลงบอ ควรทํากระชังไนลอนมุง เขียว กวาง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร
ลึก 1 เมตร เอาไวในบอชําหรือบอเลีย้ งสําหรับไวตรวจสอบอัตรารอดตาย โดยนําลูกกุง ทีจ่ ะปลอยมาใส
กระชัง กระชังละ 200 ตัว เวลาใหอาหารก็ใหลกู กุง ในกระชังดวย เมือ่ ครบ 7 วัน ก็นบั อัตรารอด
ถารอดนอยก็ตอ งปลอยเสริมใหม จะชวยใหไมตอ งปลอยลูกกุง เผือ่ ตายอีกไรละ 40,000-50,000 ตัว
ซึง่ เปนสาเหตุทาให
ํ กงุ หนาแนนเกินไป ขาดออกซิเจน ตายไดงา ย ทําใหขาดทุน
อัตราความหนาแนนในการเลีย้ งมีอยู 3 แบบ คือ
1. ระดับความหนาแนนนอย ปลอยกุง อัตรา 20,000-24,000 ตัว/ไร แลวทําการคัดกุง ตัว
เมียออก เมือ่ อายุ 3.5 เดือน แลวยังทยอยจับกุงขายไดอีก 5 ครัง้ กุงที่จับไดทั้งหมดเฉลี่ยไรละ
510-540 ก.ก. กุงตัวใหญจะขายไดราคาดี ไดกําไรเฉลีย่ 24,000-30,000 บาท/ไร/ป
2. ระดับความหนาแนนปานกลาง ปลอยกุง อัตรา 75,000-80,000 ตัว/ไร ทําการคัดกุง เพศ
เมียออกเมือ่ อายุ 3.5 เดือน แลวคอยทยอยจับกุงขายไดอีก 10 ครัง้ จะจับกุงไดทั้งหมด 848-910
กก./ไร กุง ขนาดเล็กจะไดราคาไมดแี มวา จะไดนาหนั
้ํ กมากแตกก็ นิ อาหารมากอัตราแลกเนือ้ จะสูงทําให
ตนทุนสูงมีกาไรน
ํ อย
การเลีย้ งวิธนี ถ้ี า สภาพแวดลอมเปลีย่ นแปลงก็จะสงผลกระทบมาก
เชน
รอนอบอาว ฝนตกมาก จะทําใหกุงปรับตัวไมทัน จึงมีปญหากุงตายมากทําใหกาไรน
ํ อย
3. ระดับความหนาแนนมาก ปลอยกุง อัตรา 150,000-200,000 ตัว/ไร วิธีนี้เปนวิธีที่ดีที่สุด
แตตอ งใชบอ เลีย้ ง 2 บอขึน้ ไป โดยบอหนึง่ จะปลอยเลีย้ งอยางหนาแนน (บอชํา) แลวยายไปเลีย้ งในบอ
เลีย้ งทีเ่ ตรียมไวอกี ที ในบอชําควรมีเครือ่ งตีนา้ํ 4 ใบ ใชเครือ่ งดีเซล 2.5 แรงมา ความหนาแนนของกุง
ทีป่ ลอยตัง้ แต 150,000-200,000 ตัว/ไร การใหอาหารแบงใหกนิ วันละ 4 มือ้
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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เมือ่ กุง อายุ 2 เดือน ก็ใชอวนตาถี่ ขนาดชองตา 1-2 ซม. จับกุงตัวโตออกจากบอชําไปเลีย้ งใน
บอเลีย้ ง ถามีบอ เลีย้ งหลายบอก็แบงเลีย้ งใหเทา ๆ กัน โดยการนับหรือชัง่ แลวประมาณเอา จะทําทุก
20 วัน เมือ่ กุง อายุประมาณ 4 เดือน กุง ในบอเลีย้ งทีย่ า ยมาจากบอชําก็สามารถจับขายได ซึ่งจะจับขาย
ทุก 35 วัน ขณะเดียวกันก็นํากุงจากบอชํามาใสในบอเลีย้ งทุก 35 วัน เชนกัน คือ พอขายกุงใหญออกไป
แลวก็จบั กุง ในบอชํามาเลีย้ งเพิม่ ในบอเลีย้ งใหม อัตราทีย่ า ยไปปลอยในบอเลีย้ งรวมกันไมเกิน 30,000
ตัว/ไร ทุกครั้งที่จับกุงในบอชําเพื่อยายไปยังบอเลี้ยง ถาพบกุง ตัวเมียมีไข หรือไมมไี ขกต็ าม หรือกุงจิ๊ก
โก ตองคัดออก พอจับกุง ขายไปประมาณ 6 ครัง้ กุง ทุกบอก็จะนอยลง ใหทําการคัดกุง ตัวใหญทกุ บอขาย
และนํากุง ตัวเล็กมารวมไวในบอเดียว กุง กนบอนีส้ ว นมากจะเปนกุง ตัวผูท ง้ั หมดใหเลีย้ งตอไปจะไดกงุ ตัว
ใหญและราคาดี
สวนบอที่จับกุงหมดแลวใหตากบอ ลอกเลน หวานปูนขาว เพือ่ เตรียมการเลีย้ งตอไป กวาจะ
เตรียมบอเสร็จและสูบนําใหม
้
เขามาในบอเพือ่ เลีย้ งกุง ใชเวลาประมาณ 30-40 วัน ซึง่ กุง กนบอทีร่ วบ
รวมไวก็จะโตพอที่จะขายไดเงินอีกครั้ง ถากุง กนบอเหลือกมากใหรวมกุง กนบอตัวเล็กทีจ่ บั ไดไปแยกเลีย้ ง
ในบอเตรียมใหม เปน 2 บอ ถากุง หนาแนนมากเกินไปก็ใหแยกบอออกไปอีก สวนบอชําก็เตรียมตาก
บอไว กุงที่จะเลี้ยงใหมอาจจะเปลี่ยนบอชําเดิมเปนบออืน่ ก็ได เมือ่ ปลอยกุง ใหมในบอชําได 2 เดือน
แลว กุงกนบอที่จับมาขยายในบอใหมก็โตพอที่จะจับขายไดประมาณ 2 ครัง้ แลว ซึง่ การยายกุง ออกจาก
บอชําไปใหม วิธีนี้จะทําใหจับกุงไดทุก ๆ ไมเกิน 2 เดือน เงินทุนหมุนเวียนก็จะใชจากการขายกุง ชุดเกา
นํามาใชในการเลีย้ งกุง ชุดใหม วิธีนี้จะทําใหไดกําไรมาก เพราะกุงตัวโต และทําใหมรี ายไดรวมทัง้ เงิน
ทุนหมุนเวียนตลอดทัง้ ปอกี ดวย

อาหารและการใหอาหารกุง กามกราม
อาหารกุง กามกราม เปนอาหารเม็ดชนิดจมนํา้ ควรมีโปรตีนไมตาว
่ํ า 30% หรืออาจใชอาหารกุง
กุลาดําก็ได อาหารควรคงสภาพในนําโดยไม
้
ละลายไดนานไมตากว
่ํ า 4 ชั่วโมง เนือ่ งจากกุง กินอาหาร
โดยการกัดแทะ จะทําใหสะดวกในการกัดกิน ถาอาหารละลายนําง
้ ายจะทําใหกงุ ไดรบั อาหารไดเต็มที่
ทําใหสน้ิ เปลืองคาอาหาร และทําใหบอ กุง เนาเสียอีกดวยสัปดาหแรกหลังปลอยกุง ลงเลีย้ ง อาจไมตอ งให
อาหารก็ได ถาหากสีนาดี
ํ้ เพราะมีอาหารตามธรรมชาติในบอเพียงพอสําหรับกุง กุง เล็กควรใหอาหาร
ชนิดเกล็ดและอาหารจะใหญขน้ึ ตามขนาดของกุง โดยใหอาหารลูกกุง 30-40% ของนําหนั
้ กกุง ในชวง
เดือนแรกแลวลดเหลือ 3-5% ในเดือนที่ 3 การใหอาหารกุงควรหวานใหกระจายทั่วบอจะทําใหกุงไดกิน
อาหารไดทั่วถึง ใหอาหารวันละ 2 ครัง้ กุง จะกินอาหารไดดใี นเวลากลางคืนควรใหอาหารมือ้ เชาเพียง
เล็กนอยและใหมากขึน้ ในชวงเย็น หลังจากกุงอายุ 3 เดือนไปแลว ควรใหอาหารมื้อเดียวเฉพาะชวงเย็น
ในกรณีทส่ี ภาพดินฟาอากาศเปลีย่ นแปลง เชนฝนตก ควรลดปริมาณอาหารลง
การตรวจสอบวาใหอาหารพอดีหรือไม เปนสิง่ สําคัญทีส่ ดุ ในการเลีย้ งกุง เพราะตนทุนการเลีย้ ง
กุง มากกวาครึง่ จะเปนคาอาหาร ถาใหอาหารมากเกินไปก็จะเปนการเพิม่ ตนทุนโดยเปลาประโยชน และ
ยังทําใหนาเน
ํ้ าเสียอีกดวย ถาใหอาหารนอยก็จะทําใหกุงเจริญเติบโตชา ทําใหไดผลผลิตไมดี การตรวจ
สอบปริมาณอาหารจะทําภายหลังใหอาหารไปแลว 3 ชั่วโมง โดยใชยอรูป 4 เหลี่ยม ขอบยอทําจากผิวไม
ไผหรือเหล็กสเตนเลสเย็บติดกับอวนไนลอนมุง เขียว ขอควรระวังในการใหอาหารกุง คือ การแยงอาหาร
กุง จากศัตรู เชน ปลา ปู กบและเขียด เปนตน จึงตองดูแลและกําจัดออก
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป

# กลับหนาหลัก/สารบัญ

การเลีย้ งกุง กามกราม

8

ตารางที่ 1 แสดงการใหอาหารกุง กามกรามดวยอาหารสําเร็จรูปความหนาแนน 80,000 ตัว/ ไร

อายุกงุ นําหนั
้ ก
(เดือน) (กรัม)

ขนาด
เบอร
ปริมาณอาหาร/วัน
รวมปริมาณ
(ตัว/
อาหาร
(กก.)
อาหาร/เดือน (กก.)
กก.)
1
0.40 2,500
#045
0.5
15
2
2.00
500
#045
1
30
3
5.00
200
#045
45 - 60
1.5 - 2
4
12.00
83
#045
60 - 120
2-4
5
28.00
35
#045
90 - 150
3-5
6
50.00
20 #045,#04
150
5
7
70.00
14
7
90 - 150
3-5
8
75.00
13 #045,#04
30 - 90
1-3
7
#047
หมายเหตุ (1) กุง นํ้าหนัก 0.01-12.0 กรัม ใหตรวจสอบการกินอาหารโดยใชยอ
(2) กุง นําหนั
้ ก 12.0 กรัมขึน้ ไป ใหตรวจสอบการกินอาหารโดยการตรวจกนบอ และ
คํานวณปริมาณ อาหารจากอัตรารอดตาย
(3) ในเดือนที่ 7 และ 8 จะใหอาหารลดลง เพราะเริม่ จับกุง ตัวโตขายเมือ่ อายุได 6 เดือน
(4) ในกรณีที่กุงมีอัตรารอดตายสูงมากและมีความหนาแนนสูงอาจทยอยจับกุงเมื่อเลี้ยงไป
ได 4 เดือน

การผลิตและเลือกใชอาหารกุง กามกราม
การเลือกใชอาหารทีเ่ หมาะสมเปนสวนสําคัญในการเลีย้ งกุง กามกราม เพราะอาหารจะเปนปจจัย
สําคัญตอการผลิต และมีผลตอสภาพแวดลอมเปนอยางมาก หากจัดการเรื่องอาหารไมดีก็จะกอใหเกิด
ปญหาอื่น ๆ ตามมาและยากตอการแกไข ดังนัน้
ในการผลิตอาหารหรือพิจารณาเลือกอาหารกุง
มีปจ จัยสําคัญทีต่ อ งคํานึงถึงดังตอไปนี้
โปรตีน กุง เปนสัตวนาที
้ํ ต่ อ งการโปรตีนสูงอยูใ นชวง 28-38% การเลือกใชอาหารราคาถูก
โดยไมคํานึงถึงปริมาณโปรตีนในอาหาร จะทําใหผเู ลีย้ งไมประสบความสําเร็จ ในปจจุบนั ไดมกี ารผลิต
อาหารสําเร็จรูปของกุง โดยผสมยาและสารเคมีซง่ึ ยาและสารเคมีเปนสิง่ สําคัญ ในการทําลายสภาพ
แวดลอมและระบบนิเวศน ทําใหมสี ารตกคางเปนพิษในดินกนบอ และในเนือ้ กุง ทําใหเสียสภาพพื้นบอ
เลีย้ งกุง ไดแค 1-2 ป ก็เลีย้ งตอไปไมไดอกี
แอมโมเนีย เนือ่ งจากอาหารกุง มีโปรตีนสูง จึงถูกยอยสลายกอใหเกิดแอมโมเนียมากขึน้ ซึ่ง
แอมโมเนียเปนตนเหตุสําคัญทําใหอตั ราแลกเนือ้ ไมดี เพราะแอมโมเนียเปนพิษตอกุง ทําใหกุงเจริญ
เติบโตชา ถามีปริมาณมาก อาจทําใหกงุ ตายได
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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ความคงทนในนํา้ อาหารกุง ทีด่ คี วรละลายนํ้าไดชา จะทําใหกงุ ไดรบั สารอาหารครบถวน เปน
การลดความสูญเสียทีเ่ กิดจากการละลายของสารอาหารไปกับนํ้า ทําใหกงุ มีอตั ราแลกเนือ้ ทีด่ ี และชวย
รักษาสภาพนําทํ
้ าใหสภาพแวดลอมในบอเลีย้ งไมเปนพิษและมีความสมดุลย การใชอาหารทีม่ สี ตู รผสม
สารเหนียวมากจะมีผลเสียคือ ทําใหอาหารยอยยากและมีพิษตกคางตอกุง สารเหนียวทีด่ แี ละมีความคง
ทนในนํ้า ควรใชผลิตภัณฑที่ไดมาจากธรรมชาติแทนสารเหนียวจะดีกวา เชน ไขผง ขาวสุก แปง
เปยก เปนตน
การยอยและดูดซึมสารคารโบไฮเดรต กุง เปนสัตวทม่ี ลี ําไสสั้นทําใหประสิทธิภาพในการยอย
คารโบไฮเดรตตํามาก
่
สําหรับแปงตามธรรมชาติที่ไดจากธัญพืชตาง ๆ เปนสวนผสมที่จาเป
ํ นในอาหาร
กุง แตตอ งทําใหสุก เพราะวาจะทําใหกงุ ยอยไดงา ย และจะชวยใหการยึดเกาะอาหารเม็ดไดงายขึ้น และ
คงทนในนํ้าไดนานอีกดวย
ไขมัน กุง เปนสัตวทเ่ี จริญเติบโตโดยการลอกคราบ จึงตองการสารไขมันอยางมาก เพราะวาสาร
ไขมันมีความสําคัญในกระบวนการลอกคราบตาธรรมชาติของกุง
บางครัง้ จะมีการใชสารเคมีพวก
คอปเปอรซัลเฟต กระตุน ใหกงุ ลอกคราบซึง่ จะเปนพิษตอกุง ทําใหกงุ เพลียและออนแอ จะพบวาถา
ใชคอปเปอรซลั เฟตมาก กุง จะลอกคราบมากขึน้ และจะตายมากขึน้ เชนกัน สวนกุง ทีร่ อดตายก็จะฟน ตัว
กินอาหารไดชา สงผลใหอตั รารอดของกุง ตํา่
สูตรอาหารสําหรับลูกกุง อายุไมเกิน 3 เดือน
รําละเอียด
30 กิโลกรัม
ปลายขาว
30 กิโลกรัม
กากถัว่ เหลือง
25 กิโลกรัม
ปลาปน
20 กิโลกรัม
เกลือ
2 กิโลกรัม
ยาปฏิชวี นะ
200 กรัม
นมผง
300-400 กรัม
สูตรอาหารสําหรับกุงใหญอายุ 3 เดือนขึน้ ไป
หัวอาหารหมูและไก
30 กิโลกรัม
รําละเอียด
30 กิโลกรัม
ปลายขาว
30 กิโลกรัม
กากถัว่ เหลือง
20 กิโลกรัม
ปลาปน
20 กิโลกรัม
ปลาเปด
20 กิโลกรัม
เปลือกหอยปนละเอียด
15 กิโลกรัม
ใบกระถิน
15 กิโลกรัม
เกลือ
4 กิโลกรัม
ยาปฏิชวี นะ
300 กรัม
หมายเหตุ ปลายขาวนํามาตมใหแฉะเล็กนอย เมือ่ ผสมอาหารจะทําใหเหนียวเปนเม็ดไดงา ย
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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วิธกี ารทําอาหาร
เริม่ จากนําปลาเปดมาใสเครือ่ งบดใหละเอียด แลวนํามาคลุกเคลากับสวนผสมอืน่ ใหเขากัน แลว
นําไปบดซําอี
้ กครัง้ อัดเปนเสน ใสนาพอประมาณเพื
้ํ
อ่ ใหอาหารจับตัวเปนเม็ด ถาใสนาน
้ํ อยเกินไป
อาหารจะแหง รวนเปนผง ถาใสนามากเกิ
้ํ
นไปจะทําใหอาหารเหลวเละ อาหารทีผ่ า นเครือ่ งบดอัดจะ
ออกมาเปนเสนยาว ใหนํามาตากแดด ประมาณ 2-3 วัน จนแหงสนิท อาหารก็จะแตกหักออกเปน
เม็ด แลวใหนําอาหารไปเก็บในที่ที่สะอาดและแหงไวใหกุงกินตอไป

การสุม ตัวอยางกุง กามกราม
การสุม ตัวอยางเปนการตรวจสอบการเจริญเติบโตของกุง และเปนการตรวจดูสภาพกุง รวมถึง
อาการผิดปกติอน่ื ๆ โดยจะทําการสุม ตัวอยางทุก ๆ เดือน อาจทําไดหลายวิธี ไดแก วิธีใชไฟฉายสองดู
กุง ที่เกาะอยูบริเวณขอบบอ ในชวงเวลากลางคืนหรือเชามืด เพือ่ สังเกตกุง ในบอและคาดคะเนจํานวนกุง
หรือโดยวิธกี ารงมกุง แลวนํามาคาดคะเนจํานวนกุง ไดเชนกัน และวิธีการทอดแห ซึง่ เปนวิธที ด่ี แี ละ
นิยมใช โดยจะทอดแหเก็บตัวอยางกุงตรวจดูจานวน
ํ
นําหนั
้ ก ความยาวกุง เชน กุง กามกรามอายุ 45
วัน ความยาวไมควรตํากว
่ า 9 เซนติเมตร นําขอมูลเหลานีม้ าคํานวณจํานวนกุง ทัง้ บอ ซึง่ จะนํามาใช
ประกอบการคํานวณอาหารและปรับอาหารใหเพียงพอกับกุง แลวยังทําใหสามารถสังเกตอาการผิดปกติ
ของกุง ไดดกี วาวิธอี น่ื ๆ อีกดวย

การถายเทนําในบ
้ อเลีย้ งกุง กามกราม
การถายเทนํ้าจะสัมพันธกบั อายุและขนาดของกุง ในบอ จะชวยทําใหกุงเจริญเติบโต เนือ่ งจากกุง
เปนสัตวนาที
้ํ ่เจริญเติบโตโดยการลอกคราบ การถายเทนํ้าใหมจะกระตุน ใหกงุ ลอกคราบ สําหรับกุงอายุ
1-2 เดือนแรกในสภาพปกติไมจาเป
ํ นตองถายนํานิ
้ ยมใชวธิ เี พิม่ ระดับนําทุ
้ กสัปดาหแทนเมื่อกุงอายุ 2
เดือนขึน้ ไป อาจเปลีย่ นถายนําเดื
้ อนละ 2-4 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 1/3 หรือ ฝ บอ ขึน้ อยูก บั สภาพ
นําในบ
้ อและฤดูกาล สําหรับการขุนกุง ดวยปลาสดหรืออาหารสดอืน่ ๆ ควรถายนําในวั
้ นถัดไป เพราะ
เศษอาหารและของเสียจากการขับถาย จะทําใหน้าในบ
ํ
อเขียวจัดอยางรวดเร็วภายใน 3-5 วัน หลังจาก
ใหอาหารสด เมือ่ กุง อายุไดประมาณ 4-5 เดือน ควรระบายนําก
้ นบอและอาจจะตองดูดเลนดวย ถา
กนบอมีเศษอาหารและของเสียหมักหมมอยูม าก จะทํา 1-2 เดือนตอครัง้ โดยทํา 1/3 หรือ ของพืน้ ที่
บอพรอมกับระบายนําออก
้
เปลีย่ นนําใหม
้
แลวหวานปูนขาวบริเวณทีด่ ดู เลนไมเกิน 30 กก./ไร ชวงนี้
ควรลดอาหาร 1-2 วัน เพราะกุงที่ไดนํ้าใหมจะลอกคราบและไมกนิ อาหาร

ระยะเวลาเลีย้ งและการจับ
เมือ่ เลีย้ งกุง กามกรามจนอายุไดประมาณ 6 เดือน ก็จะเริ่มทําการคัดขนาด และจับกุง ขาย โดย
ลดนําในบ
้
อลงเหลือประมาณ 50 เซนติเมตร แลวใชอวนลาก โดยใชอวนชองตา ขนาด 4 ซม. เพื่อให
กุง ทีม่ ขี นาดเล็กหลุดลอดออกไดไมบอบชํา้ ที่ตีอวนจะมีตะกั่วถวง สําหรับเชือกคราวบนเวลาลากอาจใช
ไมไผคํ้าไวโดยเสียบไวกับทุนลอยที่ทามาจากต
ํ
นกลวย การจับกุงนิยมทําในชวงเชาเพราะอากาศไมรอ น
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การคัดขนาดแยกประเภทกุง
การจับกุง ตองมีการคัดขนาดและแยกประเภท เนือ่ งจากกุง ทีจ่ บั ไดจะมีขนาดและลักษณะตางกัน
จะขายไดราคาไมเทากัน โดยทั่วไปจะทําการคัดขนาดและแยกประเภทกุง ไดดงั ตอไปนี้
1. ตัวผูใหญ (กุง ขนาด 1) ขนาดนํ้าหนักประมาณ 100 กรัม (10 ตัว/กก.)
2. ตัวผูร อง (กุง ขนาด 2) ขนาดนําหนั
้ กประมาณ 70 กรัม (15 ตัว/กก.)
3. ตัวผูข นาดเล็ก (กุง ขนาด 3) ขนาดนํ้าหนักประมาณ 50 กรัม (20 ตัว/กก.)
4. ตัวผูข ายาว เปนตัวผูก า มยาวใหญจะมีราคาถูกกวากุง ตัวผูล กั ษณะธรรมดา
5. ตัวเมียไมมไี ข ราคาจะดีกวาตัวเมียมีไข
6. ตัวเมียมีไข
7. กุง นิม่ หรือกุง ทีเ่ พิง่ ลอกคราบ
8. กุงจิ๊กโก เปนกุง แคระแกร็นไมลอกคราบ
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ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตและผลผลิตการเลีย้ งกุง กามกรามในบอดินของเกษตรกร อําเภอปาก
พนังและอําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ขนาดกุง ทีป่ ลอย (ซม.)
2. อัตราปลอย (ตัว/ไร)
3. ระยะเวลาเลีย้ ง (วัน)
4. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (% กรัม/วัน)
5. ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร)
6. อัตรารอดตาย (%)
7. ขนาดกุง ทีจ่ บั ได (ตัว/กิโลกรัม)
8. อัตราการแลกเนือ้ (FCR)

2-3
80,000
120
6.33
450
28.13
50
1.91

การจําหนายผลผลิต
กุง กามกรามทีข่ ายตามทองตลาด สวนใหญจะไดมาจากการเลีย้ งราคาขายสงคละทัง้ ตัวผูต วั เมีย
80-100 บาท/กก. หากคัดขายเฉพาะกุงตัวผูราคา 100-120 บาท/กก. สวนกุง ตัวเมียราคา 5570 บาท/กก. ราคากุง กามกรามมีแนวโนมสูงขึน้ เพราะกุง กามกรามตามแหลงนํ้าธรรมชาติมจี านวน
ํ
ลดลง รวมทัง้ ความตองการของผูบ ริโภคมีมากขึน้

โรคกุง กามกรามและการปองกันรักษา
1. โรค Shell disease หรือโรคจุดดําบนเปลือกกุง
สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุม Chitinolytic bacteria ซึ่งไดแก Aeromonas
hydrophila และบางครั้งจะถูกแทรกซอนดวยโรคเชื้อราภายหลัง เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ จะเกาะกินและ
ทําลายเปลือกกุง ทําใหบริเวณทีม่ เี ชือ้ เปนจุดสีดาํ ทําใหกุงที่เลี้ยงมีคุณภาพตํ่าและเสียราคา อาการอีก
อยางหนึง่ ทีม่ กั พบในกุง ทีเ่ ปนโรคจุดดําบนเปลือก คือ กุง จะแสดงความกาวราว และชอบกัดตัวอืน่ ทีเ่ ล็ก
หรือออนแอกวา จึงยิ่งทําใหมีปญหามากขึ้น
การปองกันและรักษา
การลดปริมาณความหนาแนนของกุง ลง จะทําใหอตั ราการแพรกระจายของโรคลดลงอยางรวดเร็ว
ยาทีน่ ยิ มใชรกั ษาโรคจุดดําบนเปลือกนัน้ ไดแก ยาปฏิชีวนะผสมอาหารใหกุงกิน
2. โรคแบคทีเรียในเหงือก
สาเหตุ เนือ่ งจากมีเชือ้ แบคทีเรียในกลุม Filamenus เขาไปเกาะติดอยูใ นเหงือกกุง ทําใหกุงหายใจ
ไมสะดวก หากแบคทีเรียขยายตัวอยางรวดเร็วจะทําใหระบบการทํางานของเหงือกเสือ่ มสภาพ อาจจะ
ทําใหกงุ ตายได โดยเฉพาะเมือ่ กุง อยูก นั อยางหนาเกินไป
การปองกันรักษา
- ลดอัตราความหนาแนนของกุง ในบอลงใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได
- ควบคุมการใหอาหาร การทําความสะอาดเศษอาหารทีเ่ หลือและตะกอนพืน้ บอ
- ยาที่นิยมใชกันโดยทั่วไปไดแก Furanace (3-5 กรัม/กก.)
* ยาตัวนีห้ า มใชในหลายประเทศแลว จึงควรหลีกเลี่ยง
3. โรคกลามเนือ้ ขุน ขาว
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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สาเหตุ สวนใหญโรคกลามเนือ้ ขุน ขาวจะเกิดขึน้ เมือ่ เลีย้ งดวยความหนาแนนเกินไป จนทําให
ปริมาณออกซิเจนไมเพียงพอแกความตองการบริโภคของกุง ในบอ สาเหตุอน่ื ๆ อาจจะไดแก อุณหภูมิ
และ pH ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว ในบางครัง้ เมือ่ มีการปรับนําในบ
้
อจึงทําใหกงุ ชอคได โรคนี้
พบนาน ๆ ครัง้ และไมเปนปญหา จนทําใหกงุ ตายมากนัก
การปองกันและรักษา
- ลดปริมาณความหนาแนนของกุง ลง และดูแลเรือ่ งการใหออกซิเจนอยางเพียงพอในบอเลีย้ งกุง
- ควบคุมและดูแลเรือ่ งคุณภาพนําให
้ อยูใ นภาวะทีเ่ หมาะสมอยางสมําเสมอ
่
4. โรคเหงือกดํา
สาเหตุ เกิดจากการมีของเสียจําพวกไนไตรทและไนเตรท ละลายอยูใ นนําก
้ นบอมากเกินไป
การปองกันและรักษา
- ทําความสะอาดพืน้ บออยางสมําเสมอเพื
่
อ่ กําจัดเศษอาหารและของเสียออกไป
- เปลีย่ นถายนําเพื
้ อ่ ใหนาหมุ
้ํ นเวียน และมีออกซิเจนเพียงพอแกความตองการของกุง ในบอ
5. โรคลอกคราบชา
สาเหตุ
1. อาหารมีคุณภาพตํา่ หรือการใหอาหารไมถกู ตอง
2. คุณภาพนํ้าในบอไมดเี ทาทีค่ วร
3. อาจมีสารพิษปะปนอยูกับนํ้าในบอเลีย้ ง
การปองกันและรักษา
แกไขสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้ง 3 ขอดังกลาว

การใชยาปองกันและรักษาโรคกุง กามกราม
การใชยาตองศึกษาและทําความเขาใจในการหลักการใชยาและเคมีภณ
ั ฑ
ปฏิชวี นะผสมลงในนํ้าหรืออาหารใหกุงกิน

โดยเฉพาะการใชยา

หลักการพิจารณาในการใชยา
การใชยาปฏิชวี นะนัน้ ควรปฏิบตั ใิ หถกู ตองตัง้ แตกอ นใชและขณะทีใ่ ชโดยพิจารณาดังนี้
1. ตองแนใจวากุง เปนโรคเนือ่ งจากการติดเชือ้ แบคทีเรียจริง ๆ โดยดูที่อาการ เชน ตับโต สีซีด
เหลืองเหลวผิดปกติ หรือมองเห็นรองรอยการอักเสบบริเวณกลามเนือ้ อยางชัดเจน ซึ่งจะมีสีสมหรือ
ชมพู หากเปนทีเ่ ปลือกจะกรอนและมีฝา ขุน ขาวจับบริเวณทีอ่ กั เสบ ถาใหแนใจและถูกตองควรตรวจใน
หองปฏิบตั กิ าร
2. หลังจากตรวจพบวากุงเปนโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
ก็พจิ ารณาเลือกใชยาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการ
รักษาใหตรงตามเชือ้

หลักการเลือกใชยา
1. ประสิทธิภาพของยา ใชยาที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคมากที่สุด
2. ประสิทธิภาพการดูดซึมของยา คุณสมบัตทิ ส่ี ําคัญที่สุดของยาที่ควรคํานึงถึงคือ การดูดซึม
จากทางเดินอาหาร เพราะการรักษาโรคกุงสวนใหญจะผสมยากับอาหารใหกุงกิน เนือ่ งจากกุง เปนสัตว
ทีม่ ลี ําไสสั้น ดังนัน้ ตัวยาจะตองถูกดูดซึมไดงา ย
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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3. คุณสมบัตใิ นการละลายนําของยา
้
เปนสิง่ สําคัญที่ควรคํานึงถึง เพราะกุง เปนสัตวน้าที
ํ ่มี
พฤติกรรมในการกินอาหารทีช่ า กวาสัตวน้ําชนิดอืน่ มันกินอาหารโดยการจับเม็ดอาหารแลวคอย ๆ แทะ
กินทีละนอย ซึง่ ใชเวลานานกวาทีอ่ าหารทีห่ วานลงในนําจะถู
้ กกุงจับแทะกินหมด ถาเปนอาหารทีม่ ี
ขนาดเม็ดใหญกต็ อ งใชเวลามากขึน้ อีก จากสาเหตุนี้เองทําใหการผสมยาในอาหารใหกงุ กินนัน้ ยาจะ
ละลายออกไปเรื่อย ๆ ทําใหกงุ ไดรบั ปริมาณยาไมตรงตามทีก่ าหนดทํ
ํ
าใหการใชยาไมไดผลเทาที่ควร
จึงควรเลือกยาคงรูปอยูใ นนําได
้ นานจะชวยลดการสูญเสียของยาได
4. คุณสมบัตขิ องยากับคุณภาพนํา้ คุณสมบัตขิ องนํ้าบางประการจะมีผลกับการออกฤทธิข์ องยา
เชน ความเค็ม ยาปฏิชวี นะ หรือสารเคมี บางชนิดเมือ่ ใชในนําทะเลจะออกฤทธิ
้
ไ์ ดนอ ยกวาใชในนําจื
้ ด
5. พิษของยา ขอมูลเกีย่ วกับพิษของยาตอกุง ยังมีนอ ยมาก ทําใหไมคํานึงถึงผลเสียของยาใน
ประเด็นนี้
แตสวนใหญจะคํานึงถึงผลเสียของผูบ ริโภคมากกวาได
มีการทดสอบพิษของยา
ออกซีเตตราซัยคลินตอปลาบางชนิด ซึ่งสวนใหญจะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโต และถารายแรงมาก
อาจทําใหปลาตายในเวลาไมกว่ี นั ดังนัน้ จึงควรมีการพิจารณาตอการใชยาและศึกษาอยางจริงจัง
6. สุขภาพกุง การใชยาขึ้นอยูกับสภาพการเจ็บปวยของกุง ถากุง มีอาการปวยในขัน้ รุนแรงจนกิน
อาหารไมได การใชยาและใหอาหารก็ไมจาเป
ํ นอีกตอไป ควรจัดการสภาพแวดลอมของกุง ใหดี เพื่อให
อาการดีขน้ึ กอน จนกุง กินอาหารไดบา งแลวจึงใหยารักษาตอไป
7. การใชยาหลายชนิดรวมกัน การตัดสินใจใชยาตัวใดตัวหนึง่ ดีกวาการใชยาหลายชนิดรวมกัน
ยกเวนกรณีทม่ี เี ชือ้ โรคหลายกลุม เกิดขึน้ เชน มีโปรโตซัวเกาะในเหงือกและระยางค ทําใหกงุ ออนแอ
เชือ้ แบคทีเรีย จึงเขาแทรกซอน ควรตองแกไขที่สาเหตุแรกกอนแลวกุงจะแข็งแรงขึ้นทําใหการแทรก
ซอนของเชือ้ แบคทีเรียไมมผี ลอีกตอไป
8. วิธีและปริมาณยาทีใ่ ช ใชยาตามขนาดและวิธีที่นักวิชาการหรือสัตวแพทย แนะนําไวซึ่งการใช
ยาแตละครัง้ จะกําหนดระยะการใช โดยทั่วไปจะใหยาปฏิชีวนะติดตอกัน 5-7 วัน ถาใหไมครบ จะทํา
ใหการรักษาไมหายขาด และอาจมีอาการปวยอีกหลังจากหยุดใหยา ทําใหเชือ้ โรคเกิดการดือ้ ยาไดงา ย
ดังนัน้ การใชยาตองใชใหครบกําหนดแมวา อาการกุง จะดีขน้ึ
ถาหากใชยาแลวกุงไมหายปวย แมวา จะเลือกใชยาตามหลักการในขางตน และปฏิบตั อิ ยางถูกวิธี
แลวแตกงุ ยังมีอาการทรงและทรุด ตองพิจารณาดังนี้
1. กุงที่ปวยอยูสามารถกินอาหารและยาที่ใหอยูไดหรือไม
2. การวินิจฉัยโรคอาจไมถูกตองควรกลับไปทบทวนกอนที่กุงจะตายหมดบอ
3. กุง อาจจะติดโรคตัวอืน่ แทรกซอนขึน้ มาอีก บางครั้งยาที่ใหอาจไปทําลายแบคทีเรียที่มีอยูตาม
ปกติในลําไสทําใหการยอยอาหารผิดปกติสงผลใหแบคทีเรียที่เปนเชื้อโรคเจริญอยางรวดเร็ว

อันตรายจากการใชยา
การใชยาโดยไมทราบขอมูลทําใหการเลือกใชยาไมถกู ตอง โดยเลือกผิดประเภท ใชไมถูกวิธี ให
ยาผิดขนาดและระยะเวลา ทําใหเกิดอันตรายกับกุง และสิง่ แวดลอม ขอสําคัญที่สุด คือ การใชยาพรํ่า
เพรือ่ โดยไมจาเป
ํ น จะทําใหเปนอันตรายมากทีส่ ดุ อันตรายของการใชยาทีผ่ ดิ มีหลายประการดังนี้
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1. เชื้อโรคจะเกิดการดื้อยา แบคทีเรียทั่วไปสามารถกลายพันธุทําใหตวั เองดือ้ ยาปฏิชวี นะได
และคุณสมบัตนิ จ้ี ะถูกถายทอดจากตัวหนึง่ ไปยังตัวอืน่ ๆ ทําใหปริมาณเชือ้ ทีด่ อ้ื ยาเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ดังนัน้
การใชยาอยางไมถกู ตอง
จะเปนการเพิม่ ปริมาณและชนิดของเชือ้ แบคทีเรียทีด่ อ้ื ตอยาปฏิชวี นะได
รวดเร็วขึน้
2. การใชยาผิดประเภท จะทําใหเกิดโรคแทรกซอนเกิดขึ้นไดเพราะนอกจากยาจะไมมีฤทธิ์ฆา
เชือ้ ทีเ่ ปนสาเหตุทาให
ํ เกิดโรคแลว ยังทําใหกงุ เครียดและออนแอลง จนทําใหมเี ชือ้ โรคตัวอืน่ เขาแทรก
ซอน เชน เชือ้ รา หรือเชื้อโปรโตซัว บางอยางทีอ่ ยูใ นดินและนํา้
3. การใชยาผิดขนาดและผิดระยะเวลา อาจทําใหกงุ ตายอยางรวดเร็วภายในเวลา 2-3 วัน บาง
ครัง้ ไมถึงกับทําใหกุงตายทันที
แตตัวยาจะสะสมอยูในกุงเปนจํานวนมาก ซึ่งจะสงผลกระทบตอผู
บริโภค จากขอมูลการวิจัยที่มีอยูในปจจุบัน
ยาออกซีเตตราซัยคลิน
10% ในปริมาณ
5 กรัม/กก./วัน
หรือ ยาออกซีเตตราซัยคลิน
50% ในปริมาณ
1 กรัม/กก./วัน
ตัวยาจะตกคางในเนือ้ กุง นานถึง 25 วัน
ยาออกโซลินคิ แอซิค
10% ในปริมาณ 7 กรัม/กก./วัน
ตัวยาจะตกคางในเนือ้ กุง นานถึง 30 วัน
การที่ไดศึกษาและเขาใจหลักวิธีการใชยา จะทําใหเกิดประโยชนในการเลีย้ งกุง อยางมาก โดยจะ
ชวยแกปญหาโรคกุง ตลอดจนชวยลดตนทุนในการผลิต ซึง่ จะสงผลใหการเลีย้ งกุง กามกรามประสบผล
สําเร็จ

คําแนะนํา
การปองกันสัตวนํ้าจากภัยธรรมชาติ
“ภัยธรรมชาติ” หมายถึง อันตรายจากสิง่ ทีเ่ กิดมีและเปนอยูต ามธรรมดา ของสิง่ นัน้ ๆ โดยมิได
มีการปรุงแตง อาทิ อุทกภัย และฝนแลง เปนตน กรมประมง จึงขอเสนอแนวทางปองกันหรือลดความ
สูญเสียและความเสียหายแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนาจากการประสบภาวะฝนแล
ํ้
ง
ฝนตนฤดูและ
อุทกภัย ดังนี้

ภาวะฝนแลง
ภาวะฝนแล ง และฝนทิ้ ง ช ว งทํ าให ป ริ ม าณนํ้ ามี น  อ ยทั้ ง ในแหล ง นํ้ าธรรมชาติ แ ละแหล ง นํ้ า
ชลประทานซึง่ เปนแหลงนําสํ
้ าคัญทีใ่ ชในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําและเกิดผลกระทบตอการประมง ตลอดจน
สภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการแพรขยายพันธุแ ละการเจริญเติบโตของสัตวนา้ํ โดยมีวธิ กี ารปฏิบตั ดิ งั
นี้
1. ควบคุมการใชนาและรั
้ํ
กษาปริมาณนํ้าในทีเ่ ลีย้ งสัตวนาให
้ํ มกี ารสูญเสียนอย เชน การรั่วซึม
การกําจัดวัชพืช
2. ทํารมเงาใหสตั วนาเข
้ํ าพักและปองกันการระเหยนํ้าบางสวน
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3. ลดปริมาณการใหอาหารสัตวนาที
้ํ ่มากเกินความจําเปนจะทําใหน้าเสี
ํ ย
4. เพิม่ ปริมาณออกซิเจนโดยใชเครือ่ งสูบนํ้าจากกนบอพนใหสมั ผัสอากาศแลวไหลคืนลงบอ
5. ปรับสภาพดินและคุณสมบัตขิ องนํา้ เชน นําลึ
้ ก 1 เมตร ใสปนู ขาว 50 กก./ไร ถาพืน้ บอ
ตะไครหรือแกสมากเกินไปควรใสเกลือ 50 กก./ไร เพื่อปรับสภาพผิวดินใหดีขึ้น
6. จับสัตวนาที
ํ้ ไ่ ดขนาดขึน้ จําหนายหรือบริโภคในเวลาเชาหรือเย็น เพือ่ ลดปริมาณสัตวนา้ํ
ในบอ
7. ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องนํา้จากภายนอกที่จะสูบเขาบอเลี้ยง เชน พบวามีตะกอนและแรธาตุ
ตาง ๆ เขมขน ควรงดการสูบนําเข
้ าบอ
8. งดเวนการรบกวนสัตวน้าเพราะการตกใจจะทํ
ํ
าใหสตั วน้าสู
ํ ญเสียพลังงานและอาจตายได
9. งดเวนการขนยายสัตวนาโดยเด็
้ํ
ดขาด หากจําเปนตองทําอยางระมัดระวัง
10. แจงความเสียหายตามแบบฟอรมกรมประมง เพือ่ การขอรับความชวยเหลืออยางถูกตอง
และรวดเร็ว

ภาวะฝนตนฤดู
การเตรียมการรับภาวะฝนตนฤดู เกษตรกรผูเ พาะเลีย้ งสัตวน้ําควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ไมควรสูบนําฝนแรกเข
้
าบอ เพราะนํ้าจะพัดพาสิ่งสกปรกจากผิวดินลงสูแหลงนําธรรมชาติ
้
ควรปลอยใหนามี
้ํ ปริมาณเพิม่ ขึน้ จึงนํานําไปใช
้
ในการเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ
2. ควรสูบนําในบ
้
อใหสมั ผัสอากาศจะชวยเพิม่ ปริมาณออกซิเจนและปองกันการแบงชัน้ ของนํา้
3. ป อ งกั น การไหลของนํ้ าฝนที่ จะชะลางแรธาตุ และสารเคมีจากผิ วดินลงสูบอซึ่งอาจเปน
อันตรายตอสัตวน้าได
ํ
4. งดการรบกวน การจับและขนยายสัตวนา้ํ ควรรอจนกวาคุณสมบัตขิ องนํามี
้ สภาพดีเปนปกติ
5. งดจับสัตวนาเพื
ํ้ อ่ การอนุรกั ษ เนือ่ งจากสัตวน้าจะผสมพั
ํ
นธุห ลังจากฝนตกใหม ๆ

ภาวะอุทกภัย
การปองกันสัตวนํ้าสูญหายจากภาวะอุทกภัยควรปฏิบัติตามสภาวะการณกอนเกิดภาวะอุทกภัย
คือใหจบั สัตวน้าที
ํ ไ่ ดขนาดตลาดตองการออกจําหนาย กอนชวงมรสุมในฤดูฝน พรอมทัง้ สรางกระชัง
ไนลอน กระชังเนือ้ อวน บอซีเมนต หรือขึงอวนไนลอน เพือ่ กักขังสัตวน้าํ

“สัตวนํ้าจะปลอดภัย ใหปองกันหมั่นดูแล”
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