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คํานํา
การเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเลที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ ในปจจุบันสามารถพัฒนาวิธีการและ
เทคนิคในการเพาะพันธุไปสูรูปแบบที่เหมาะสมมากขึน้ ทําใหไดลูกกุงที่แข็งแรง และมีอัตราการรอดตายสูง ลูกกุง
ทะเลที่มีการเพาะและอนุบาลกันอยางแพรหลาย ไดแก กุงกุลาดํา และกุงแชบวย เปนตน

พันธุกุง
1. กุงกุลาดํา (Penaeus monodon)

กุงกุลาดํา (Penaeus monodon) เปนกุงทะเลที่มีขนาดใหญที่สดุ มีเปลือกหัวเกลี้ยงไมมีขน ฟนกรี
ดานบน 7-8 ซี่ ดานลาง 3 ซี่ ชองขางกรีทั้งสองดานแคบและยาวไมถึงฟนกรีสุดทาย ลําตัวมีสีน้ําตาลเขมและมีแถบ
สีเขมกับสีจางพาดขวางลําตัว ถิ่นอาศัยของกุงกุลาดํา ไดแก นานน้ําแถบใตฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย และที่
พบมากไดแก ไทย อินเดีย และออสเตรเลีย กุงชนิดนีอ้ ยูในเขตรอน สามารถทนอยูไดตั้งแตความเค็มต่ําใกลศูนย
ถึงความเค็มสูงสุดเกือบ 40 สวนในพัน
1. กุงแชบวย (Penaeus merguiensis)
กุงแชบวย (Penaeus merguiensis) มีสันกรีสูง ปลายกรีแคบ สวนของกรีมีลักษณะเปนสามเหลี่ยมมีสี
น้ําเงิน ฟนกรีดานบนมี 8-10 ซี่ ฟนกรีดา นลางมี 2-3 ซี่ รองขางกรีและรองบนกรีตื้น ลําตัวมีสขี าวครีม ถิ่นอาศัยจะ
พบแพรกระจายอยูใ นเขตเวสตอินโดแปซิฟค ตั้งแตอา วเปอรเซีย ปากีสถาน อินเดีย มาเลเซีย และไทย กุงชนิดนี้
อยูไดตั้งแตชายฝงทะเลถึงทะเลลึก พื้นทะเลเปนโคลนปนทราย อาศัยอยูในความเค็มระหวาง 10-35 สวนในพัน

ชีววิทยาบางประการของกุงกุลาดําและกุงแชบวย
เพศผูมีอวัยวะที่เรียกวา Petasma ลักษณะเปนติ่งอยูร ะหวางโคนขาวายน้าํ คูท ี่ 1 ซึ่งเปนอวัยวะที่ชวยใน
การถายถุงน้ําเชื้อ ไปใสในอวัยวะเพศเมีย

การพัฒนารังไขของกุงกุลาดําและกุงแชบวย
ระยะของรังไขกุงกุลาดําและกุงแชบวย ภายหลังผสมพันธุสามารถมองเห็นไดจากดานหลังของแมกุง ซึ่ง
ระยะของรังไขจะแบงออกไดเปน 4 ระยะ
ระยะที่ 1 เปนระยะที่ไขยังไมพัฒนา สีของรังไขเมื่อมองจากดานหลังจะเห็นเพียงเสนจาง ๆ ขนานไปกับ
ลําไส
ระยะที่ 2 เปนระยะที่ไขกําลังพัฒนา สีของไขจะเขมขึน้ มองเห็นเปนแถบใหญขึ้น
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ระยะที่ 3 ระยะไขเกือบแกหรือเกือบสุก แถบของรังไขจะขยายใหญขึ้นมองเห็นชัดเจน โดยเฉพาะที่ปลอง
แรกของลําตัวเริ่มแผออก
ระยะที่ 4 ระยะไขแกหรือไขสุก รังไขจะขยายใหญขึ้น โดยเฉพาะที่ปลองแรกของลําตัว จะขยายแผลงถึง
ดานขางตัว สีของไขจะเขมขึน้ พรอมที่จะวางไขในคืนนั้น
การวางไขของแมกุงในบอเพาะฟก แมกุงไขแกจะวางไขในเวลากลางคืน ระยะเวลาวางไขเริ่มตั้งแต
20.00 น. - 04.00 น. โดยขณะที่วางไขแมกุงจะวายน้า
ํ วนไปรอบ ๆ บอ และทําการปลอยไขออกทางชองเปดบริเวณ
โคนขาเดินคูท ี่ 3 ขณะเดียวกันน้ําเชื้อของตัวผูที่เก็บไวที่ Thelycum ก็จะถูกปลอยออกมาบริเวณโคนขาเดินคูที่ 4
การวางไขนี้จะใชเวลาประมาณ 3-5 นาที

การพัฒนาของรังไขไปเปนตัวออน
ไขกุงมีลักษณะกลม สีเหลืองอมเขียว มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 0.30-0.32 มิลลิเมตร (300-320
ไมครอน) ไขที่ไดรับการผสมจะเริ่มแบงเซลล และพัฒนาไปเปนตัวออน หรือฟกออกเปนตัว โดยใชเวลาประมาณ
12-14 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับอุณหภูมแ
ิ ละความเค็ม ลูกกุงวัยออนจะมีการพัฒนา และมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางไป
จนกระทั่งเหมือนกับตัวเต็มวัย ซึ่งสามารถแบงออกเปนระยะตาง ๆ ไดดังนี้
ตัวออนระยะที่ 1 (Nauplius) รูปรางคลายแมงมุม ยังไมกินอาหาร เนื่องจากมีถุงอาหาร (Yolk sac) ติด
อยูกับตัว ตัวออนระยะนี้จะผานการลอกคราบ 6 ครั้ง ใชเวลาประมาณ 1.5-2 วัน ก็จะเขาสูตัวออน
ตัวออนระยะที่ 2 (Zoea) รูปรางลําตัวจะยาวขึ้น เริ่มกินอาหาร ตัวออนระยะนี้ ลอกคราบ 3 ครั้ง มี 3
ระยะ ใชเวลา 3-5 วัน ถึงจะเขาสูตัวออนระยะที่ 3
ตัวออนระยะที่ 3 (Mysis) ตัวออนระยะนี้แตกตางจากระยะที่ 2 อยางชัดเจน ทั้งรูปราง ทั้งการเคลื่อนไหว
ตัวออนระยะนี้ลอกคราบ 3 ครั้ง มี 3 ระยะ ใชเวลาประมาณ 3-5 วัน จึงเขาสูตัวออนระยะสุดทาย
ตัวออนระยะสุดทาย (Post larva) ลูกกุงระยะนี้จะมีลกั ษณะเหมือนกับกุงวัยรุน มีอวัยวะตาง ๆ เกือบ
ครบทุกสวน และจะพัฒนาการไปเรื่อย ๆ เมื่อเลี้ยงไปจนถึงชวง Post larva 10-15 (P10-P15) ก็สามารถที่จะปลอย
ลงเลี้ยงในบอดินได

การเตรียมการกอนการเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล
1. การเตรียมโรงเพาะฟก

การทําความสะอาดบอและอุปกรณ

โดย
2. การเตรียมน้ําและการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
การเตรียมน้ําทะเลทีจ่ ะใชในการเพาะฟกและอนุบาลลูกกุงวัยออน ควรเปนน้ําสะอาด โดยการนําน้าํ
ทะเลที่มคี วามเค็มระหวาง 28-32 ppt มาพักใหตกตะกอน แลวน้ํามาฆาเชื้อโดยใสคลอรีน 20-30 กรัม/น้ําทะเล 1
ตัน (ppm) หรือในกรณีที่ไมมีบอตกตะกอน สามารถนําน้ํามาฆาเชื้อโดยใสคลอรีน 50-100 กรัม/น้ําทะเล 1 ตัน
(ppm) ใหอากาศอยางนอย 1 วัน แลวตรวจสอบน้ําวามีคลอรีตกคางหรือไมดวยการหยดโพแทสเซียมไอดอไดด
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(KI) ลงไป ถาน้ําใสไมเกิดสี แสดงวาไมมคี ลอรีนตกคาง แตถาน้ําเปลี่ยนเปนสีเหลือง แสดงวามีคลอรีนตกคางอยู
ตองรอใหคลอรีนตกคาง แตถาน้ําเปลี่ยนเปนสีเหลือง แสดงวามีคลอรีนตกคางอยู ตองรอใหคลอรีนสลายหมด
กอน หรือจะกําจัดคลอรีนทีเ่ หลือดวยโซเดียมไธโอซัลเฟต (Na2S2O3 5-10 กรัม/น้ําทะเล 1 ตัน ก็ได หลังจากการ
ตกตะกอนและฆาเชื้อน้ําทะเลแลว ควรมีการตรวจสอบสภาพน้ําหรือคุณสมบัติของน้ําวาเหมาะตอการเพาะและ
อนุบาลลูกกุงทะเลหรือไม โดยคุณสมบัตขิ องน้ําที่เหมาะสมตอการเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเลมีดังนี้
ความเค็ม 28-32 สวนในพัน (ppt)
อุณหภูมิ 28-32 องศาเซลเซียส
พีเอช (pH) 7.8-8.3
อัลคาไลน ไมควรต่ํากวา 100 mg/1 as CaCO3
แอมโมเนีย ไมเกิน 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร
ไนไตรท ไมเกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร
ถาคุณภาพน้ําหรือคุณสมบัติของน้ําไมเหมาะสมก็จะมีผลตออัตราการวางไขของแมกุง อัตราการฟกไข
อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของลูกกุง
3. การเตรียมอาหารลูกกุงทะเลวัยออน
อาหารที่เหมาะสมสําหรับการอนุบาลลูกกุงทะเลวัยออนชวงแรก ไดแก แพลงกตอนพืชในกลุม ได
อะตอม เชน Chaetoceros spp. หรือ Skeletonema sp. ซึ่งเปนชนิดที่เหมาะสมทีส่ ุด อาหารสําหรับลูกกุงทะเลวัย
ออนอีกชวงทีค่ วรเตรียมไดแก แพลงกตอนสัตว พวกโรติเฟอร ไรน้าํ กรอย ไรแดง เปนตน
4. การเตรียมลูกพันธุ
นอกจากการเตรียมน้ํา เตรียมบอ และเตรียมอาหารแลว การเตรียมลูกพันธุก็เปนปจจัยสําคัญในการ
อนุบาลลูกกุงใหประสบความสําเร็จเชนกัน เนื่องจากถาไดลูกพันธุทดี่ ี มีคุณภาพก็จะทําใหการอนุบาลงายขึ้น
ดังนั้นควรตองมีการจัดการตั้งแตการเตียมแมกุงกอนทีจ่ ะนํามาวางไขและการทําความสะอาดไขหลังแมกุงวางไข
ซึ่งจะชวยเพิ่มอัตราการฟกและเพิ่มประสิทธิภาพหรือคุณภาพของลูกกุงได

การจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพของลูกกุง
1. การจัดการดานแมกุงกอนปลอยลงถังวางไข

ทําไดโดยนําแมกงุ ไขแก (ระยะที่ 4) มาแชในฟอรมาลิน
100 ppm นาน 10 นาที เพื่อฆาเชื้อโรคและโปรโตซัวทีต
่ ิดมากับแมกงุ หลังจากแชฟอรมาลินแลวนําแมกุงมาแชยา
ปฏิชีวนะออกซิเตตราไชคลิน (Oxytetracyclin) 50 ppm นาน 2-3 ชั่วโมง เพื่อลดการติดเชื้อของแมกุง เพราะ
บางครั้งแมกุงที่ไดมาอาจมีระยางคบางสวนฉีกขาด หรือมีแผลตามตัว ซึ่งจะชวยลดการติดเชื้อไปสูลูกกุงได
หลังจากนั้นนําแมกุงปลอยลงสูถังวางไข
2. การลางไข โดยวิธีการลางไขกุงมี 2 วิธีคือ ลางดวยน้ําทะเลสะอาด หรือลางดวยสารเคมี โดยใช
ฟอรมาลิน 100 ppm วิธีการลางไขมีดังนี้
ในขั้นตอนการลางไขกระทําไดโดยเมื่อแมกุงวางไขออกแลว ใหแยกแมกุงออกและดูดไขออกจากถัง
วางไข โดยการลักน้ําออกและใชสวิงที่มีขนาดตาเล็กกวา 250 ไมครอน รองรับไขกงุ โดยมีสวิงทีม่ ีขนาดตาใหญกวา
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350 ไมครอน

อยูขางบน เพื่อรองรับคราบไขมันและขี้กุงไมใหปะปนมากับไขกุง (ไขกุงกุลาดํามีขนาดประมาณ
300-320 ไมครอน) จากนั้นนําไขกุงมาลางทําความสะอาดเมื่อลูกกุงฟกออกเปนตัวแลวกอนการลําเลียงลูกกุง
ระยะแรก (Nauplius) ลงสูบออนุบาล ควรทําการคัดคุณภาพลูกกุงกอน หลักการพิจารณาคุณภาพของลูกกุง
ระยะแรก (Nauplius) มีดังนี้
1. ลําตัวมีสเี ขม

สีจะออกสีน้ําตาลออน ลําตัวสะอาด ไมมีเมือกเกาะ ลูกกุงที่ออนแอ สีของลําตัวจะออกสี
ขาวขุน ลําตัวไมสะอาด มีเมือกเกาะ
่ ข็งแรงจะเคลื่อนที่เขาหาแสง สวนลูกกุงที่ออนแอจะจมอยูบริเวณถังฟกไข ถัง
2. เมื่อมีแสงสอง ลูกกุงทีแ
ฟกไขที่เหมาะสมควรมีขนาดความจุน้ํา 200-500 ลิตร ในกรณีของกุงแชบวย สวนถังฟกไขที่เหมาะสมของกุง
กุลาดําควรมีขนาด 500 ลิตร และถังฟกไขที่ดคี วรเปนถังสีดํา เพราะจะสะดวกในการรวบรวมลูกกุง และสะดวกตอ
การตรวจสอบคุณภาพของลูกกุง

การอนุบาลลูกกุงกุลาดํา และกุงแชบวย
เมื่อแมกุงวางไขแลว ประมาณ 12-14 ชัว่ โมง ก็จะฟกเปนตัวออนระยะแรก (Nauplius) ซึ่งระยะนี้ยังไมกิน
อาหาร เตรียมยายลูกกุงลงบออนุบาล โดยควรปลอยที่อัตราความหนาแนนประมาณ 100,000 ตัว/น้ํา 1 ตัน
หลังจากนั้นกอนที่ลุกกุงจะเขาสูตัวออนระยะที่ 2 (Zoea) ซึ่งเปนระยะที่เริ่มกินอาหารควรใสแพลงกตอนพืชกลุมได
อะตอม ไดแก Chaetoceros spp. หรือ Skeletonema sp. ใหเปนอาหาร ควรใหอาหารทุก ๆ 4-6 ชั่วโมงตอครั้ง ลูก
กุงระยะนี้จะใชเวลาประมาณ 3-5 วัน ก็จะเขาสูระยะที่ 3 (Mysis) ลูกกุงระยะนี้ยังคงใหแพลงกตอนพืชอยูแตจะเสริม
แพลงกตอนสัตวลงไปดวย แพลงกตอนสัตวที่ใหในระยะนี้ไดแก โรติเฟอร อารทีเมียแรกฟก แตที่เหมาะสมทีส่ ุดคือ
โรติเฟอร (ธิดา, 2543) ลูกกุงระยะนี้จะใชเวลาประมาณ 3-5 วัน ก็จะเขาสูระยะสุดทาย (Post larva) ลูกกุงระยะนี้
จะกินแพลงกตอนสัตวเปนหลักไดแก อารทีเมีย โคพีพอด ไรน้ํากรอย ไรแดง เปนตน ลูกกุงระยะนี้จะทําการ
อนุบาลประมาณ 15 วัน (Post larva 15 หรือ P15) ก็จะนําไปเลี้ยงตอในบอดิน เพื่อจําหนายตอไป

การเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล 6

6

การจัดการระหวางการอนุบาล
1. การจัดการดานคุณภาพน้ํา

การถายน้ําจะสามารถทําไดตั้งแตระยะไมชีส เพื่อปองกันการสะสมของ
ของเสียในบอ การเปลี่ยนถายน้ําระยะนีค้ วรเปลี่ยนถายน้ําประมาณ 30% ของปริมาตรน้าํ ที่มอี ยู เมื่อกุงเขาสูระยะ
Post larva ควรทําการถายน้ําและดูดตะกอนของเสียทีอ
่ ยูตามพื้นบอ การเปลี่ยนถายน้ําจะอยูใ นชวง 20-50% ของ
ปริมาตรน้ําทัง้ หมด ควรเปลี่ยนน้ําวันเวนวันหรือทุกวัน ขึ้นอยูกับความเหมาะสม ซึ่งจะชวยลดการสะสมของของ
เสียตาง ๆ ซึ่งเปนปจจัยทีท่ าํ ใหคณ
ุ ภาพน้ําในบอไมดี ถาสภาพน้ําในบอไมดี จะสงผลโดยตรงตอการอนุบาลลูกกุง
เปนผลใหกุงเครียด กินอาหารไดนอยลง มีผลตออัตราการรอดของลูกกุง และอาจทําใหเกิดโรคแทรกซอนไดงาย
เพราะสาเหตุของการเกิดโรคจะมาจาก
1.1 สิ่งแวดลอม
1.2 ตัวสัตวน้ํา
1.3 ตัวเชื้อโรค
สิ่งแวดลอมในที่นี้หมายถึง สภาพน้ํา ถาสภาพน้ําแย ไมเหมาะสมตอการอนุบาล ลุกกุงก็จะออนแอ
โอกาสเกิดโรคมีสูง แตถามีการจัดการคุณภาพน้ําทีด่ ี ลูกกุงก็จะแข็งแรง กินอาหารไดดี โอกาสในการเกิดโรคจะ
ลดลง
2. การจัดการดานอาหาร ควรใหอาหารเพียงพอและเหมาะสมตอลูกกุง เพราะจะชวยใหลุกกุงมีสุขภาพ
แข็งแรง การเจริญเติบโตดี และมีอัตราการรอดดี โอกาสในการเกิดโรคแทรกซอนก็จะมีนอยลง

แนวโนมการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
กุงทะเลเปนสัตวน้ําที่มีคณ
ุ คาทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ประชาชนนิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย
โดยเฉพาะกุงกุลาดํา และกุง แชบวย จัดไดวาเปนสัตวน้ําที่มีตลาดการจําหนายทั้งภายในและภายนอกประเทศมาก
ที่สุด และมีราคาซื้อขายในตลาดที่คอ นขางสูง ทําใหมผี ูนิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลาย ซึ่งลูกพันธุที่ไดจะมาจากโรง
เพาะฟกทั้งหมด
การเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเลที่อาศัยหลักการทางวิชาการ ควรมีการสงเสริมมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ประโยชนแกเกษตรกรที่เพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล และเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของผูที่สนใจที่จะทําธุรกิจเพาะ
และอนุบาลลูกกุงทะเล ซึ่งถานําหลักการทางวิชาการเขามาประยุกตผสมผสานกับประสบการณที่มีอยูจะทําให
อัตราการรอดตายของลูกกุงสูงยิ่งขึ้น และไดลุกกุงทีด่ ีออกสูตลาด เหมาะสําหรับเกษตรกรผูทจี่ ะนําไปเลี้ยงจากกุง
วัยออนเปนกุงโตเพื่อจําหนายใหกับตลาดที่ตองการตอไป

