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การเพาะและอนุบาลกุ้งทะเล 
-กุ้งแชบ๊วย Banana Shrimp (Penaeus  merguiensis) 

-กุ้งกลุาด า Black Tiger Shrimp (Penaeus  monodon) 

-กุ้งขาวแวนนาไม Vannamei Shrimp  (Litopenaeus  vannamei) 

-กุ้งน า้เงนิ Blue Shrimp (Penaeus  stylirostris) 



ลกัษณะของกุ้งทะเล 



การเพาะกุ้งทะเล 

กุง้ทะเลท่ีเพาะเล้ียงเชิงพาณิชย ์

กุ้งกลุาด า 
 

กุ้งขาวแวนนาไม 



กุ้งกลุาด า 

 ฟันกรีด้านบน 7-8 ซ่ี ด้านล่าง 3 ซ่ี 
 ล าตัวมสีีน า้ตาลเข้มและมีแถบสีเข้มกบัสีจางพาดขวางล าตัว 

ถิ่นอาศัย : น่านน า้แถบใต้ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซีย มาเลเซีย 
 และทีพ่บมากได้แก่ ไทย อนิเดยี และออสเตรเลยี กุ้งชนิดนีอ้ยู่ในเขตร้อน  
สามารถทนอยู่ได้ตั้งแต่ความเคม็ต า่ใกล้ศูนย์ ถึงความเคม็สูงสุดเกอืบ 40 ส่วนในพนั  

เพศผู้มอีวยัวะทีเ่รียกว่า petasma ลกัษณะเป็นติง่อยู่ระหว่างโคนขาว่ายน า้คู่ที ่1  

ตวัเมยีม ีthelycum  อยู่โคนขาเดนิคู่ที ่5 



วงจรชีวติกุ้งกลุาด า 

 อยู่ในน า้ทะเลและน า้กร่อย ปกตพ่ิอแม่พนัธ์ุอยู่ในน า้ทะเลลกึ 50-70 m 
เมือ่ผสมพนัธ์ุ แม่กุ้งจะเกบ็ถุงอสุจิ (sperm sac) ตวัผู้ไว้ในตวั อาจนาน 1-4 สัปดาห์ 
มีอวัยวะเพศแบบปิด (closed thelycum) เมือ่วางไข่ ไข่ถูกผสมกบัอสุจิทีเ่กบ็ไว้  
10-12 ช.ม.ไข่จะฟักเป็นตัว เรียก nauplius ตวัอ่อนถูกพดัพาเข้าชายฝ่ังน า้กร่อย  
ลูกกุ้งจะเตบิโตบริเวณชายฝ่ัง เมือ่โตขึน้จะเคลือ่นตวัสู่น า้ลกึต่อไป 



พ่อแม่พนัธ์ุกุ้ง 

กุ้งกลุาด า อายุ ปีคร่ึงขึน้ไป ตวัเมยี น.น. > 100 g   ความยาว > 10 นิว้ 
ตวัผู้ น.น. > 60 g   ความยาว > 8 นิว้   จับจากธรรมชาตอิย่างเดยีว 

กุ้งขาวแวนนาไม อายุ 8 เดอืนขึน้ไป น.น.  35-40 กรัม 
ส่วนใหญ่น าเข้าจากต่างประเทศ        

ใช้แม่พนัธ์ุจากน า้ลกึเท่าน้ัน (ลกึ >60 m) จากฝ่ังอนัดามัน 

ความดก 0.3-1.2 ล้านฟอง ไข่กลม 0.3 mm ไข่จมไม่ดดิวตัถุ 



การผสมพนัธ์ุ 

เกดิขึน้หลงัจากตวัเมยีลอกคราบใหม่ๆ ตวัผู้จะสอดถุงน า้เช้ือเข้าไปได้ตอนนีเ้ท่าน้ัน 

เมือ่แม่กุ้งพร้อมวางไข่กจ็ะปล่อยน า้เช้ือออกมา ผสมกบัไข่ทลีะน้อยๆตดิต่อกนั 

ถ้าตวัเมยีไม่พร้อม ถุงน า้เช้ือจะถูกบีบออกมาพร้อมกบัเปลอืกในระหว่าง 
การลอกคราบคร้ังต่อไป 

การลอกคราบจะมขีึน้ทุก 2-3 อาทิตย์ กุ้งจะกอดรัดเพือ่ผสมพนัธ์ุเฉพาะกลางคนื 
หลงัลอกคราบถุงน า้เช้ือใหม่จะถูกสอดเข้าไปอกีคร้ัง 
 

หลงัจากกุ้งลอกคราบจะเร่ิมมกีารพฒันาการของรังไข่ 



ระยะการเจริญของรังไข่ แบ่ง 4 ระยะ 

ระยะ 1  ไข่อ่อน (ไข่ยงัไม่พฒันา) เห็นเป็นเส้นจางๆขนานล าไส้ 
 ระยะ 2  เร่ิมเจริญ (ไข่ก าลงัพฒันา) สีไข่เข้มเห็นแถบใหญ่ขึน้ 

ระยะ 3  เจริญเต็มที ่ระยะไข่เกอืบสุก แถบรังไข่ขยายใหญ่ โดยเฉพาะปล้องแรกของล าตัวเร่ิมแผ่ 
 ระยะ 4 ไข่สุก ระยะไข่สุกรังไข่จะขยายใหญ่ขึน้ โดยเฉพาะทีป่ล้องแรกของล าตัว จะขยายแผ่ลง 
              ถึงด้านข้างตัวสีของไข่จะเข้มขึน้ พร้อมทีจ่ะวางไข่ในคนืน้ัน  

การเพาะเลอืกแม่กุ้งที่อยู่ระยะ 3-4 

การเพาะพนัธ์ุยงัต้องมกีารตัดตา เพือ่เร่งให้แม่กุ้งมกีารพฒันาไข่เร็วขึน้ 

ทีก้่านตากุ้งมฮีอร์โมน GIH (Gonad Inhibiting Hormone) 

ใช้วธีิทางธรรมชาติ 100 % ส่วนการผสมเทยีมนิยมใช้ในการคดัเลอืกสายพนัธ์ุ 



  
  

การตัดตาท าตอนแม่กุ้งมเีปลอืกแขง็ ไม่ควรท าตอนลอกคราบ  
 ตรงบริเวณก้านตากุ้งเป็นแหล่งผลติและเกบ็ฮอร์โมนฮอร์โมน GIH (Gonad Inhibiting Hormone) 
 

การกระตุ้นแม่พนัธ์ุให้สร้างไข่ 

ตัดตาแม่กุ้ง แม่กุ้งจะใช้ 2 คร้ัง 

กุ้งกุลาด าตัวเมยีเกบ็น า้เช้ือตัวผู้ไว้ในตัว 



การดูแลพ่อแม่พนัธ์ุ 

บ่อเลีย้งพ่อแม่พนัธ์ุ 
 บ่อซีเมนต์ขนาด   10-40    ตัน ลกึ 1.2-1.5 m อตัราปล่อย 5-10 ตัวต่อตร.ม. 
 น า้ที่ใช้ น า้ทะเลผ่านการฆ่าเช้ือ ความเคม็ 28-33 ppt 
 อาหารที่ใช้เลีย้ง  เพรียงทราย  หอย  หมึกสด ให้อาหารวันละ 5  มือ้ 
 การจัดการคุณภาพน า้  ถ่ายน า้ ดูดตะกอนทุกวนั      

แยกตวัผู้และตวัเมยีออกจากกนั (กุ้งขาว) โรงเรือนปิดไม่มีแสง 



น าแม่กุ้งไข่แก่ (ระยะที ่4) ก่อนปล่อยลงถังวางไข่ 200 Lมาแช่ในฟอร์มาลนิ  
100 ppm นาน 10 นาที เพือ่ฆ่าเช้ือและโปรโตซัว 

แม่กุ้งทีพ่ร้อมจะไข่ แยกออกมาเพาะใช้แม่กุ้ง 1ตัวต่อถัง 
 หลงัแม่กุ้งวางไข่แล้วตักแม่กุ้งออกตดัขาว่ายน า้หน่ึงข้าง น าไปตรวจ PCR 

ถังขนาด 200-500 L แม่กุ้งวางไข่ 2 ทุ่ม-ตี 4 



ระยะของการฟักไข่  ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 14  ช่ัวโมง  
 ขนาดบ่อเพาะฟัก  กุ้งสามารถจะวางไข่ได้ในภาชนะทีม่คีวามจุไม่ต ่ากว่า 200 ลติร  
 อตัราการฟักเป็นตัว  ร้อยละ 80  
 
 

การวางไข่ของแม่กุ้งกลุาด า 

แม่กุ้งไข่แก่จะวางไข่ตอนกลางคนื เร่ิมตั้งแต่ 2 ทุ่ม-ตี4  

ขณะวางไข่แม่กุ้งว่ายวนรอบๆบ่อ และปล่อยไข่ออกทางช่องเปิดตรงโคนขาเดนิคู่ที ่3 
ขณะเดยีวกนัน า้เช้ือตัวผู้ทีเ่กบ็ไว้ที ่thelycum ถูกปล่อยออกมาจากโคนขาเดนิคู่ที ่4  
การวางไข่ใช้เวลา 3-5 นาท ีเห็นเป็นคราบไขมนัสีน า้ตาลรอบๆบ่อ 



แยกไข่กุ้งออกจากขีแ้ม่กุ้ง กวนน า้ให้ไข่รวมก้นถัง ใช้สายยางดูดไข่ผ่านสวงิ 
ช่องตาต่างกนั 2 อนั ขีกุ้้งตดิข้างบน 

ล้างไข่ด้วยน า้ทะเลสะอาด หรือยาฆ่าเช้ือ   

น าไข่ไปใส่ถัง 200 L ให้อากาศเบาๆ 

ไข่ฟักออกมาเป็นนอเพลยีส จะว่ายลอยอยู่ผวิบนของน า้ 

สุ่มนอเพลยีสขายล้านละ 5-7,000 บาท 

 กุ้งขาวแวนนาไม F0 ล้านละ 5,000-8,000 บาท   
 F1 ล้านละ 2,000-3,000 บาท 

(350-500 u) ล่าง 150 u 

14 ช.ม. หลงัแม่กุ้งวางไข่ (ตหีน่ึง ฟักบ่าย3) 



หลกัการพจิารณาคุณภาพของลูกกุ้งระยะ (Nauplius)   

1. ล าตวัมสีีเข้ม สีจะออกสีน า้ตาลอ่อน ล าตวัสะอาด ไม่มีเมือกเกาะ 
    ลูกกุ้งทีอ่่อนแอ สีของล าตวัจะออกสีขาวขุ่น ล าตวัไม่สะอาด มเีมอืกเกาะ  

 2.  เมือ่มแีสงส่อง ลูกกุ้งทีแ่ข็งแรงจะเคลือ่นทีเ่ข้าหาแสง ส่วนลูกกุ้งทีอ่่อนแอ 
      จะจมอยู่บริเวณถังฟักไข่  



เป็นกุ้งพืน้เมอืงทวปีอเมริกาใต้  พบบริเวณชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิคตะวนัออก 

เลีย้งมากในประเทศเอกวาดอร์ เมก็ซิโก เปรู บราซิล  

ลกัษณะ ฟันกรีด้านบนหยกัถี่ ปลายกรีตรง กรีด้านบนมฟัีน8 ซ่ี  ด้านล่าง2 ซ่ี 

การพฒันาผสมข้ามสายพนัธ์ุและปลอดโรค ปีพ.ศ. 2542 กรมประมงอนุญาตน าพ่อแม่พนัธ์ุ (SPF) เข้ามา 

กุ้งขาวแวนนาไม, กุ้งขาวแปซิฟิค (Vannamei shrimp,  
Pacific white shrimp  Litopenaeus  vannamei 



กุ้งขาวแวนนาไม  Litopenaeus vannamei 

เป็นกุ้งทีถู่กพฒันาสายพนัธ์ุมาหลายรุ่นจากต่างประเทศ 

การสืบพนัธ์ุ 

กุ้งมอีายุ 8 เดอืนขึน้ไป น.น. 35-40 g ขึน้ไป 

เมือ่ผสมพนัธ์ุตวัผู้จะสลดัเอาถุงน า้เช้ือเข้าไปเกบ็ไว้ในอวัยวะเพศเมยี 
ถุงน า้เช้ือมปีีกบางๆและมสีารเหนียวตดิมาด้วยจะปิดอวยัวะเพศของตวัเมยี 

กุ้งขาวสามารถผสมพนัธ์ุโดยทีไ่ม่ต้องรอให้ตัวเมยีลอกคราบ ตดัตาตวัเมยีลอกคราบ 
สร้างไข่แก่ ย้ายตวัเมยีไปใส่บ่อตวัผู้ได้เลย 

SIS,  Guam,  Kona Bay 



การเพาะพนัธ์ุต้องมกีารตดัตา เพือ่เร่งให้แม่กุ้งมกีารพฒันาไข่เร็วขึน้ 

การผสมพนัธ์ุของกุ้งขาวแวนนาไม 

มกัผสมช่วงบ่าย 

แม่กุ้งทีว่างไข่จะว่ายน า้เร็วขึน้ สลบักบัการกระโดดเป็นคร้ังคราว 

ปริมาณไข่ขึน้กบัขนาดและความสมบูรณ์ของพ่อแม่พนัธ์ุ 

แม่กุ้งขนาด 35-45 g ให้ไข่ 100,000-200,000 ฟอง ศก. 0.22 mm 

ใช้เวลา 16-17 ช.ม.ฟักเป็น nauplius 

หลงัผสมพนัธ์ุ  แม่กุ้งเร่ิมวางไข่ในตอนกลางคนื 



เวลา ชนิดอาหาร 

6.00 น. 

9.00 น. 

11.00 น. 

15.00 น. 

18.00 น. 

22.00 น. 

 

หมึกสด 5 % 

ถ่ายน า้ ผู้ 50% เมีย 80% 

เพรียงทราย 10 % 

หอย 5 % 

หอย 10 % 

เพรียงทราย 10 % 

ตารางการให้อาหารพ่อแม่พนัธ์ุกุ้งขาว 

แม่กุ้งขาวอายุ 8 เดอืน น.น. 45 g ให้ไข่ 200,000 ฟอง Slide การเพาะกุง้ขาว 

ท่ีมา  ฟาร์มเอกชน 



ธุรกจิโรงเพาะฟัก 

การเลอืกสถานที ่

1. ใกล้แหล่งน า้  น า้เคม็  น า้จืด 
 แถวบางปะกงน า้ความเคม็สูง ซ้ือจากนาเกลอื    
         รถบรรทุกขนาด 15 ตัน 



2. มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐาน 

การคมนาคมสะดวก 
ขนลูกกุ้ง อุปกรณ์ได้ง่าย  น า้เคม็  

อยู่ในแหล่งเลีย้งกุ้ง 

มีไฟฟ้า 



การจดัการโรงเพาะฟักทีด่ ี

1.ควรมกีารวางผงัการใช้พืน้ที่ และก าหนดแผนการด าเนินงาน ตามหลกัวชิาการ 

2.ใช้น า้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด ถ่ายน า้เท่าที่จ าเป็น 

3.ใช้ยาและสารเคมีอย่างมีความรับผดิชอบและเมื่อจ าเป็นเท่าน้ัน 

4.การป้องกนัและควบคุมโรค เป็นวธีิทีไ่ม่ท าลายส่ิงมชีีวติทีม่ ี
   ความส าคัญต่อระบบนิเวศน์ 

5.มกีารจัดการสุขอนามยัและความสะอาดให้ได้ตามเกณฑ์มาตราฐาน 



การออกแบบโรงเพาะฟัก 

1. บ่อพกัและปรับปรุงคุณภาพน า้ 
 บ่อเกบ็น า้จืด 
 บ่อเกบ็น า้เคม็ 
 บ่อผสมน า้และฆ่าเช้ือในน า้ 
 บ่อเกบ็น า้ในร่ม 

ระบบระบายน า้ 

ระบบท่อ 
   -ท่อน า้ 
   -ท่อลม 



บ่อเลีย้งพ่อแม่พนัธ์ุ 

ถ้าต้องการผลตินอเพลยีส 

รูปร่างทรงกลมหรือส่ีเหลีย่ม ขนาด 10-40 ตัน 
อยู่ในโรงเรือนปิด 

บ่อกกักนัพอ่แม่พนัธุ์ เพื่อดูอาการของโรคท่ีอาจปรากฎ 





รูปทรงส่ีเหลีย่ม หรือทรงกลม ขนาดทีเ่หมาะสม 3-10 ตัน 

ภายในบ่อทาสี 

บ่ออนุบาลกุ้ง 



บ่อเพาะอาหารธรรมชาต ิ
ใช้เพาะ phytoplankton ได้แก่ Chaetoceros sp., Skeletonema sp. 

ถังเพาะ zooplankton ได้แก่ Artemia 
ใช้บ่อซีเมนต์หรือถงัไฟเบอร์ทรงกรวย ขนาด 200-500 L 

ถงัพลาสติคสีขาวขนาด  500-1,000 L 
ตั้งอยูใ่นโรงเรือนมีหลงัคาโปร่งใส แสงแดดส่องถึง 



ระบบท่อ 

 ป๊ัมลม : root blower หรือ supercharger 
 ท่อ PVC 

ท่อลมและระบบระบายน า้ 

ระบบให้อากาศ บ่อบ าบดัน ้าท้ิง (บ่อซีเมนตห์รือบ่อดิน) 

ตอ้งมีเคร่ืองยนตส์ ารอง 

รางระบายน ้า 



 อยู่ตดิกบับ่อต้องปฏิบัติงานตอนกลางคนื 

โรงเรือนปฏิบัติงาน  แพค็กุ้ง 

อาคารที่พกัเจ้าหน้าที่ 



อุปกรณ์ 

-กล้องวดัความเคม็ 

-สวงิขนาดต่างๆ 

-ไดโว่ขนาด 1 และ 2 นิว้ 

-สายยาง 

-สายอากาศ หัวทราย 



-ถุงกรองน า้ขนาดต่างๆ 

-ใยแก้ว สกอ็ตไบรท์ ฟองน า้ 

-ถังน า้  ขัน 

*อุปกรณ์ทุกอยา่ง ลา้ง ฆ่าเช้ือ ท าความสะอาด ตากใหแ้หง้ เกบ็ใหเ้ป็นท่ี 

- น า้ยาล้างจาน 

 -โครงถุงกรอง 



ยาและเคมีภัณฑ์ 
 ออกซีเตตราไซคลนิ 
 วสัดุปูน 
 คลอรีน 
 ฟอร์มาลนิ 
 EDTA 
 ไอโอดนี 
 ปุ๋ย 
 จุลนิทรีย์ 
  

อาหารลูกกุ้งวยัอ่อน 
  
  
  วติามนิ   

อาหารเสริม 
อาร์ทเีมยีกระป๋อง 



อุปกรณ์ในการบรรจุลูกกุ้งจ าหน่าย 
  

ถุงพลาสตคิขนาด   
หนังยางสีต่างๆ 
ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ 
กล่องโฟม 
ช้อนเรทกุ้งขนาดต่างๆ 



ขั้นตอนการอนุบาลลูกกุ้งทะเล 
การเตรียมน า้ 

น า้เคม็ 28-32 ppt ฆ่าเช้ือด้วยคลอรีนผง 30-50 ppm ตีน า้แรงๆในบ่อเกบ็น า้กลางแจ้ง 

ย้ายน า้เข้ามาเกบ็ในบ่อเกบ็น า้ในร่ม 

ทิง้ให้ตกตะกอน 1 คนื 



คุณภาพน า้ทีเ่หมาะสมต่อการอนุบาลกุ้งทะเล 

1. ความเค็ม 28-32 ppt 

2. pH  7.8-8.5 

3. อุณหภูมิ 28-32 oC 

5. Alkalinity  80-150  ppm as CaCO3 

6. ก๊าซพษิ NH3, NO2 

4. DO > 5 ppm 



ล้างท าความสะอาดบ่อ 
 

จัดวางระบบให้อากาศ 

เตมิน า้ผ่านถุงกรองลงบ่อ 

การเตรียมบ่ออนุบาล 

ใชน้ ้ายาลา้งจาน ลา้งดว้ยน ้าจืด 
หรือเคร่ืองฉีดน ้าแรงดนัสูง 

น ้ามีคุณสมบติัเหมาะสม 
และหมดฤทธ์ิคลอรีน 

ปิดบ่อดว้ยกระเบ้ือง, ผา้ใบ 



ปล่อยกุ้ง nauplius ความหนาแน่น 50,000-100,000 ตัว/ m3 

ระดบัน า้ 60 cm ให้อากาศตลอดเวลา 

เพาะขยาย Chaetoceros sp. เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าก่อนลงกุ้ง 2 วนั 



ลูกกุ้งระยะ nauplius รูปร่างคลา้ยแมงมุม ลอกคราบ 6 คร้ัง  
ยงัไม่กนิอาหาร มถุีงอาหาร (Yolk sac) ใช้เวลา 36-48   ช.ม. 

ปล่อยนอเพลยีส 1-200,000 ตัวต่อตัน 
ขึน้กบัความพร้อม 



ลูกกุ้งระยะ Protozoea ลอกคราบ 3 คร้ัง ใช้เวลา 3-5 วนั กนิ phytoplankton 
  Chaetoceros sp. หรือ Skeletonema sp. (50,000 cell / ml) 

ให้อาหารทุก ๆ 4-6 ช่ัวโมงต่อคร้ัง  



ลูกกุ้งระยะ  Mysis ลอกคราบ 3 คร้ัง ใช้เวลา 3-5 วนั กนิ zooplankton (10 ตัว / ml) 
เร่ิมถ่ายน า้   ดูดตะกอน 

Artemia วยัอ่อน 



การปรับน า้จะเร่ิมเมือ่ลูกกุ้งเข้าสู่ระยะ PL8 

ลูกกุ้งระยะ Post larva (กุ้งพ)ี วนัแรกเรียก พ1ี กนิ zooplankton ร่วมกบัอาหารเสริม 

กนิอาร์ทเีมยี 

ถ่ายน า้และดูดตะกอนทุกวนั 
ย้ายบ่อลดความหนาแน่น  ของเสีย 

กุ้งพลีอกคราบทุกวนั 



การดูลูกกุ้งทีม่คุีณภาพและแข็งแรง 

1. ความสะอาดของโรงเพาะฟัก 

2. ดูกุง้ตายในบ่อ 

อุปกรณ์ตอ้งสะอาด จดัวางเป็นระเบียบ 

3. สีของสายใหอ้ากาศในบ่อ 

ตอ้งมีสีเดียวกนั 

4. ดูลกูกุง้จากในแกว้ 

วา่ยน ้าปกติ  ล  าตวัสะอาด  ล าไส้เตม็  แตกไซส์นอ้ย 

5. ดูลกูกุง้จากในกาละมงั 
วนน ้ากุง้ไม่กองตรงกลาง  วา่ยทวนน ้า 



การขายลูกกุ้ง 



การอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม 

พีเ่ดชาเจ้าของฟาร์ม 

ถนนเข้าฟาร์ม ด้านหน้าฟาร์มมคีลองชลประทานน า้จืด 



บ่อก าลงัสร้างใหม่อยู่ด้านหน้าฟาร์ม 

มี ร.ป.ภ.ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน 



รถขนน า้เคม็ขนาด 15 ตัน 

ขุดบ่อรอบฟาร์มอนุบาลเป็นทีเ่กบ็น า้จืด 

Sal. 40 ppt 300 B/ตนั 
       80 ppt 500 



บ่อเกบ็น า้ในร่ม บ่อฆ่าเช้ือกลางแจ้ง 

คลอรีน  
30-40 ppm 

ตีน า้แรงๆ กลางแจ้ง 3-5 วนั หยุดตนี า้ทิง้ให้ตกตะกอน 1-2 วนั 



สูบน า้จากบ่อกลางแจ้งผ่านถุงกรอง 

ย้ายน า้เข้าไปเกบ็ในบ่อเกบ็น า้ในร่ม ปรับ pH ในน า้ด้วยวสัดุปูน 

ใส่ EDTA 3-5 ppm 



เตรียมบ่อซีเมนต์ขนาด ก. 3 x ย 4 x ส 0.8 m จ านวน 20 บ่อ 

ล้างท าความสะอาด เตมิน า้ใส่บ่อสูง 50 cm จัดระบบให้อากาศ 



ใส่ nauplius กุ้งขาวบ่อละ 1,500,000 ตัวต่อน า้ 9 ตัน (รอด 0.8-1.2 ล้านตวั) 
 (ความหนาแน่น 167,000 ตัว/ตัน) nauplius ลงให้เสร็จภายใน 3 วนั 

เวลา ต2ี-ตี 5 ลูกกุ้งจะเร่ิมเข้าระยะ zoea, Z1 

นอเพลยีสจากภูเกต็ ล้านละ 2,000-8,000 บาท 

ระดบัน า้ 40-50 cm sal. 30 ppt 



กุ้งเข้าระยะ zoea เกนิ 50 % เร่ิมเตมิ Chaetoceros เป็นอาหาร 

การเติมใช้ไดโว่ขนาด 1.5 นิว้สูบคโิต จับเวลาเป็นวนิาท ีเติมคร้ังละ 2 วนิาทต่ีอบ่อ 

ต้องขยายคโีตล่วงหน้าก่อนลงลูกกุ้ง 2 วนั 

เว้น 1 ช.ม.เช็คลูกกุ้งโดยดูจากขี ้ถ้ากุ้งกนิดนี า้จะใสลง คร้ังต่อไปเตมิคโีต 1-4 วนิาท ี

การให้คโีตเป็นอาหารเตมิวันละ 6-8 คร้ัง 



วนัที่ 2 ตอนกลางคืนลูกกุ้งเข้าระยะ Z2 เห็นคราบกุ้งลอยเตม็บ่อ 

วนัที่ 3 ตอนกลางคืนลูกกุ้งเข้าระยะ Z3 ยงัให้คโีตเป็นอาหาร 

อุปกรณ์เมือ่ใช้เสร็จให้น าไปแช่ในไอโอดนี 



วนัที ่4 ลูกกุ้งเร่ิมเข้าระยะ mysis 1 

เร่ิมให้อาร์ทเีมยีวยัอ่อนเป็นอาหาร ลดจ านวนมือ้การเตมิคีโตลง 

เร่ิมมกีารถ่ายน า้ 



วนัที่ 5 ลูกกุ้งเร่ิมเข้าระยะ mysis 2 
 

วนัที่ 6 ลูกกุ้งเร่ิมเข้าระยะ mysis 3 

อาหารลูกกุ้งระยะ mysis เป็นอาร์ทเีมยี  ไรน า้จืด อาหารเสริม ให้อาหารวันละ 8 มือ้ 

บ่ออนุบาลใช้ผ้าใบคลุมเพือ่ให้อุณหภูมสูิง น า้ในบ่อเกดิฟองเมื่อเร่ิมให้อาหารสด 

(spirulina) 

M3 + PL 



วนัที่ 7 ลูกกุ้งระยะ mysis เร่ิมเปลีย่นระยะเป็น post larva (กุ้งพ)ี 

อาหารเป็นอาร์ทเีมยี  ไรน า้จืด สลบักบัอาหารเสริม ให้วนัละ 6-8 มือ้ 

มกีารถ่ายน า้ทุกวนั 

ลูกกุ้ง P3-P4 เร่ิมปรับความเคม็ลงได้คร้ังละ 5 ppt 

ความเคม็ต า่สุดทีป่รับได้ไม่ควรต ่ากว่า 3 ppt 

ลูกกุ้งระยะ P8 ลูกค้าเร่ิมเอาไปลองน า้ 

PL 



ลูกกุ้งขาวระยะ P8-P12 เร่ิมจ าหน่ายให้กบัเกษตรกรได้ 

การขนส่งระยะทางไกลควรเป็นกุ้ง พเีลก็ 

ถุงขนาด 18 x 24 นิว้ กุ้ง P8 ใส่ถุงละ 2,000-2,500 ตัว 

ลูกกุ้งพใีหญ่ใส่ 1,200-1,500 ตัว  

การขนส่งไม่ควรเกนิ 6 ช.ม. 

ผลผลติของฟาร์มเดอืนละ 20 ล้านตัว ราคา 3-8 ส.ต. 



โรงเรือนออกลูกกุ้ง 

ถุงบรรจุลูกกุ้งขนาด 18 x 24 นิว้ ถังออกซิเจน 



อุปกรณ์และช้อนเรทลูกกุ้ง 

หนังยางสีต่างๆ 



การบรรจุลูกกุ้งใส่ถุงพลาสติคขนาด 24x18 นิว้ ใส่น า้ 2-3 L 
ถุงละ 1,500-2000 ตัวขึน้อยู่กบัระยะทาง 



ปัญหา 
1. โรค 

2. คุณภาพน า้ 

3. คุณภาพอาหาร โดยเฉพาะอาหารสด ฆ่าเช้ือด้วยไอโอดนี 

4. คน ไม่ละเอยีด 

-โรคเรืองแสง เช้ือ Vibrio sp. ลูกกุง้อ่อนแอ ไม่วา่ยน ้า ไม่กินอาหาร  
  ตวัขุ่นขาว พบเช้ือแบคทีเรียในกระแสเลือด  ป้องกนัโดยฆ่าเช้ือในน ้า 
 รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือใหส้ะอาดก่อนท่ีจะท าการเล้ียงกุง้ 

- Zoothamnium sp. พบในน ้าท่ีมีสารอินทรียเ์ยอะ 
การแกปั้ญหา คือ ลดปริมาณการใหอ้าหารและ เพิ่ม
การใชจุ้ลินทรียส์ าหรับยอ่ยสลายของเสียพื้นบ่อ  



ข้อควรปฏิบัติ 

1. โรงพอ่แม่พนัธุ์กุง้ biosecurity ตอ้งปลอดเช้ือ ไม่ใหผู้ท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไป 

2. อุปกรณ์ต่างๆ สายอากาศ หวัทราย แกว้ ไดโว ่ตอ้งฆ่าเช้ือใหส้ะอาด ไม่ใชป้ะปนกนั 

3. สายยาง ควรไล่น ้าออกใหห้มด เพื่อป้องกนัตะไคร่ สะสมเช้ือโรค ตากใหแ้หง้ 

4. ถุงกรองน ้ามีหลายใบ เปล่ียน ไม่เปียกช้ืน ท าความสะอาดโดยฉีด แช่ ไอโอดีน 
    ตากใหแ้หง้ เกบ็ท่ีร่ม 

5. ลา้ง ท าความสะอาด รางระบายน ้า ทุกคร้ังท่ีหมดกิจกรรมเพาะและอนุบาล 



โรคทีเ่กดิในโรงเพาะฟัก 

1. โรคเรืองแสง Vibrio sp. 
2. zoothamnium 
3. เช้ือรา 
4. ขีข้าว 
5. หลงัขาว 


