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คาํนํา 

 

     เมืAอพดูถงึกุง้ฝอยนอ้ยคนทีAจะบอกวา่ไมรู่จั้ก แตอ่าจจะมคํีาถามอยูใ่นใจวา่มันคอืลกูตัวเล็กๆ
ของกุง้กา้มกรามหรอืกุง้อืAนๆหรอืไม ่ มันกนิอะไร ขนายพันธุอ์ยา่งไร เลี�ยงในบอ่ซเีมนตห์ลังบา้นได ้
หรอืไม ่ เป็นตน้ มคํีาถามจากเกษตรกร ชาวบา้นจํานวนมากทีAถามมาตลอดวา่อยากจะเพาะเลี�ยง 
ขยายพันธุจ์ะทําอยา่งไร เพืAอตอบคําถามและแกไ้ขปัญหาความขาดแคลนกุง้ฝอย จงึไดค้ดิวจัิย
การเพาะเลี�ยงกุง้ฝอยอยา่งจรงิจัง  

กุง้ฝอยเป็นสัตวนํ์�าทีAมรีสชาตดิแีละมคีุณค่าทางอาหารสูงทั �งโปรตนีแคลเซยีมและแร่ธาตุ
อืAนๆจงึทําใหม้คีวามนยิมในการบรโิภคกันมาก สามารถนํามาประกอบอาหารไดห้ลากหลายทีAนยิม 
รับประทานกันมากทีAสดุคอื กุง้เตน้ รองลงมาคอืกุง้ฝอยทอด ตํากุง้พล่ากุง้แกงสม้กุง้ฝอย กุง้ตม้
หวาน ตม้เค็ม นํ�าพรกิกุง้ เป็นตน้ กุง้ฝอยนอกจากเป็นอาหารมนุษยแ์ลว้ ยังมคีวามสําคัญในระบบ
หว่งโซอ่าหารในธรรมชาต ิเนืAองจากเป็นอาหารของปลากนิเนื�อไดเ้กอืบทกุชนดิ เชน่ ปลาบู ่ปลา
สลาด ปลากราย หรือปลาสวยงาม เช่น ปลาตะพัด ปลาออสการแ์ละปลาปอมปาดัวร์  เป็นตน้ 
นอกจากนี� ยังสามารถพัฒนาเป็นผลติภัณฑแ์ปรรปูสตัวนํ์�า เชน่ กะปิ และกุง้ฝอยแหง้ เป็นตน้ 

จากการทีAแหลง่นํ�ามสีภาพเสืAอมโทรม ตื�นเขนิ และถกูบกุรกุ ทําใหแ้หลง่ทีAอยูอ่าศัยของกุง้
ฝอยลดลง ทําใหป้รมิาณกุง้ฝอยตามธรรมชาตลิดลงดว้ย สง่ผลใหร้าคาของกุง้ฝอยปัจจบุันมรีาคา
แพงถงึกโิลกรัมละ 200-300 บาท ดังนั�นเพืAอตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชนในการ
บรโิภคกุง้ฝอยและเป็นประโยชนแ์กเ่กษตรกรทีAสนใจในการผลติกุง้ฝอยในเชงิพาณชิย ์ ผูว้จัิยจงึได ้
จัดทําเอกสารคูม่อืการเพาะเลี�ยงกุง้ฝอยเพืAอประกอบในการฝึกอบรม 

ขอขอบคณุ สวทช. (เครอืขา่ยภาคเหนือ) ทีAเห็นความสําคัญของกุง้ฝอยและใหก้าร
สนับสนุนทนุวจัิยการเพาะเลี�ยงกุง้ฝอย ขอขอบคณุนักวจัิยทกุทา่นทีAเห็นความสําคัญของกุง้ฝอย 
โดยเฉพาะทา่นสชุนิ ทองม ี และทา่นอาจารยว์ทิย ์ ธารชลานุกจิ ผูบ้กุเบกิการศกึษาวจัิยกุง้ฝอยตัAง
แตปี่ 2516 แตอ่ยา่งไรก็ตามเรืAองของกุง้ฝอยยงัไมจ่บลงแคนี่� ยงัตอ้งมกีารวจัิยเพิAมเตมิตอ่ไป ทั�ง
ในดา้นการผลติและการจัดการดา้นตา่งๆ เพืAอใหม้ผีลผลติสงูสดุ สดุทา้ยผูท้ีAยงัไมเ่คยรับประทาน
อาหารทีAใชกุ้ง้ฝอยนํามาประกอบอาหารในเมนูตา่งๆ ก็ขอใหล้องรับประทานด ู ถา้อยากทานกุง้เตน้
(แบบไมเ่ตน้)ก็สัAงใหล้วกสกุกย็ังมรีสชาดทีAอรอ่ยไมแ่พกุ้ง้เตน้เป็นๆเลย 

  

 

 



 

 

กุง้ฝอยเป็นกุง้นํ�าจดืขนาดเล็กมชีืAอสามัญว่า 
วทิยาศาสตรว์า่ Macrobrachium lanchesteri
กุง้กา้มกรามมาก แต่มลัีกษณะเด่นทีAสามารถแยกระหว่างลูกกุง้กรามกับกุง้ฝอยไดค้อืกรขีองกุง้
ฝอยมลัีกษณะตรง ดา้นบนมฟัีนหยัก 
โคง้ขึ�น มฟัีนหยักดา้นบน  12 -15
ในการพรางตัว ป้องกนัศัตรธูรรมชาตไิดด้ ีบรเิวณหัว มหีนวดคูส่ั �นและคู่ยาวอยา่งละคู่ หนวดคูย่าว
รับสัมผัสไดด้ชีว่ยเตอืนภัยจากศัตรูไดอ้กี ทั �งยังมปีระสาทรับกลิAน 
หลัก) มขีาเดนิ 5 คู ่บรเิวณดา้นลา่งของสว่นอก ขาเดนิคูท่ีA
เป็นกา้มหนีบ โดยกา้มหนีบคู่ทีA 
ลักษณะเป็นปลอ้งๆ มทัี �งหมด 6 
กุง้ฝอยไม่มีถุงลมช่วยในการลอยตัวเหมือนในปลา ก
ดา้นหนา้หรอืถอยหลังงอตัวดดีออกไปในทศิทางตา่งๆ

 

 

 

 

 

 

แหลง่ที�อยูอ่าศยั 

            พบทัAวไปในแหลง่นํ�าจดืทัAวทกุภาคของ ประเทศไทยชอบซอ่นตัวตามใตก้อ้นหนิหรอื
เกาะตามพรรณไมนํ้�า กุง้ฝอยชอบอาศัยอยูใ่นนํ�านิAงหรอืนํ�าไหลเอืAอยๆทีAมลัีกษณะขุน่มรีะดับนํ�าลกึ
ไม่เกนิ 1 เมตร มอีนิทรยีวัตถุทับถมกนั 

 

การกนิอาหาร 

ชวีวทิยากุง้ฝอย 

กุง้ฝอยเป็นกุง้นํ�าจดืขนาดเล็กมชีืAอสามัญว่า Lanchester, s Freshwater Prawn  
Macrobrachium lanchesteri ,de   Man  ลกูฝอยกุง้ขนาดเล็กมลัีกษณะคล ้

กุง้กา้มกรามมาก แต่มลัีกษณะเด่นทีAสามารถแยกระหว่างลูกกุง้กรามกับกุง้ฝอยไดค้อืกรขีองกุง้
ฝอยมลัีกษณะตรง ดา้นบนมฟัีนหยัก 4-7 ซีA ดา้นล่าง 1-2 ซีA ขณะทีAกรขีองกุง้กา้มกรามมลัีกษณะ

15 ซีAลกูกุง้ฝอยและกุง้ฝอยตัวเต็มวัยมลัีกษณะลํา
ในการพรางตัว ป้องกนัศัตรธูรรมชาตไิดด้ ีบรเิวณหัว มหีนวดคูส่ั �นและคูย่าวอยา่งละคู่ หนวดคูย่าว
รับสัมผัสไดด้ชีว่ยเตอืนภัยจากศัตรูไดอ้กี ทั �งยังมปีระสาทรับกลิAน (กุง้หาอาหารโดยใชก้ลิAนเป็น

คู ่บรเิวณดา้นลา่งของสว่นอก ขาเดนิคูท่ีA 1 และ 2 บรเิวณสว่นปลายจะมลัีกษณะ
เป็นกา้มหนีบ โดยกา้มหนีบคู่ทีA 2 จะมีขนาดโตกว่าไวสํ้าหรับจับอาหารเขา้ปาก บรเิวณลําตัวมี

 ปลอ้ง บรเิวณดา้นลา่งของ ปลอ้งทีA 1-5
กุง้ฝอยไม่มีถุงลมช่วยในการลอยตัวเหมือนในปลา การเคลืAอนทีAสามารถใชข้าว่ายนํ�าว่านไป
ดา้นหนา้หรอืถอยหลังงอตัวดดีออกไปในทศิทางตา่งๆ 

พบทัAวไปในแหลง่นํ�าจดืทัAวทกุภาคของ ประเทศไทยชอบซอ่นตวัตามใตก้อ้นหนิหรอื
เกาะตามพรรณไมนํ้�า กุง้ฝอยชอบอาศัยอยูใ่นนํ�านิAงหรอืนํ�าไหลเอืAอยๆทีAมลัีกษณะขุน่มรีะดับนํ�าลกึ

เมตร มอีนิทรยีวัตถุทับถมกนั  
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Lanchester, s Freshwater Prawn  และชืAอ
ลกูฝอยกุง้ขนาดเล็กมลัีกษณะคลา้ยลกู

กุง้กา้มกรามมาก แต่มลัีกษณะเด่นทีAสามารถแยกระหว่างลูกกุง้กรามกับกุง้ฝอยไดค้อืกรขีองกุง้
ซีA ขณะทีAกรขีองกุง้กา้มกรามมลัีกษณะ

ซีAลกูกุง้ฝอยและกุง้ฝอยตัวเต็มวัยมลัีกษณะลําตัวใส ซึAงจะชว่ย
ในการพรางตัว ป้องกนัศัตรธูรรมชาตไิดด้ ีบรเิวณหัว มหีนวดคูส่ั �นและคูย่าวอยา่งละคู่ หนวดคูย่าว

กุง้หาอาหารโดยใชก้ลิAนเป็น
บรเิวณสว่นปลายจะมลัีกษณะ

จะมีขนาดโตกว่าไวสํ้าหรับจับอาหารเขา้ปาก บรเิวณลําตัวมี
5 มขีาวา่ยนํ�า ปลอ้งละ 1 คู ่

ารเคลืAอนทีAสามารถใชข้าว่ายนํ�าว่านไป

พบทัAวไปในแหลง่นํ�าจดืทัAวทกุภาคของ ประเทศไทยชอบซอ่นตัวตามใตก้อ้นหนิหรอื
เกาะตามพรรณไมนํ้�า กุง้ฝอยชอบอาศัยอยูใ่นนํ�านิAงหรอืนํ�าไหลเอืAอยๆทีAมลัีกษณะขุน่มรีะดับนํ�าลกึ
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             กุง้ฝอยกนิอาหารไดทั้�งพชืและสัตวแ์ตช่อบกนิของเน่าเปืAอยเป็นอาหารชอบออกหา
อาหารเวลากลางคนืแตส่ามารถกนิอาหารกลางวันได ้หากบรมิาณออกซเิจนตํAาการกนิอาหารจะ
ลดลง 

 

คณุคา่ทางโภชนาการ 

กุง้ฝอยสด 100 กรัม ประกอบดว้ย 

โปรตนี 15.8       กรัม  (ประมาณ 60 % ของนํ�าหนักแหง้)                   

คารโ์บไฮเดรต     1.0       กรัม                       

ไขมัน   1.2      กรัม                       

พลังงาน                 78      แคลอร ี                     

เหล็ก 0.008      กรัม 

ความชื�น 78.7      กรัม 

แคลเซยีม   9.2      กรัม                         

ฟอสฟอรัส 2.69      กรัม 

การแยกเพศ 

     กุง้ฝอยเป็นสัตวนํ์�าทีAมเีพศแยกแต่เพศผูแ้ละเพศเมยีมลีักษณะคลา้ยกันมากเพศเมยี ดไูดจ้าก
ดา้นในของขาเดนิคู ่ทีA 3 มชีอ่งเปิดของไข ่และขาเดนิคูท่ีA 5 มชีอ่งเปิดสําหรับเก็บนํ�าเชื�อตัวผู ้ตรง
บรเิวณส่วนปลายของขาว่ายนํ�าคู่ทีA 2 จะมีลักษณะเป็นแผ่น 2 แผ่นโดยมีติAงยืAนออกมา 1 ติAง 
เรยีกวา่ appendix interna รูปทีA 1 เพศผู ้ดไูดจ้ากดา้นในของขาเดนิคูท่ีA 5 เป็นปุ่ มสําหรับเป็นทีA
เปิดของนํ�าเชื�อตัวผู ้บรเิวณสว่นปลายของ ขาว่ายนํ�าคู่ทีA 2 จะมลัีกษณะเป็นแผ่น 2 แผ่นมตีิAงยืAน
ออกมา 2 ติAงเรยีกว่า appendix interna และ appendix musculina รูปทีA 2  ลักษณะอืAนๆ ทีA
พอจะแยกกุง้ฝอยและเพศผูแ้ละเพศเมยีไดค้อื บรเิวณสว่นหัวของกุง้ฝอยเพศผูม้สีนํี�าตาลเหลอืง 
สว่นในเพศเมยีมสีเีขยีวจัด กุง้ตัวผูจ้ะมขีนาดเล็กรปูรา่งเพรยีว สว่นกุง้เพศเมยีมขีนาดโตกวา่ รปูรา่ง
คอ่นขา้งป้อม 

 

            

                           Appendix aculina 

Appendix interna Appendix interna 
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   รปูท1ี  เพศเมยี            รปูทีA 2    เพศผู ้     

                                                    

การผสมพนัธุ ์

            กุง้ฝอยเพศเมยีจะเริAมมไีขแ่ละสามารถผสมพันธุไ์ดเ้มืAออาย ุ60 วัน ขึ�นไปโดย จะสรา้งไข่
เก็บไวใ้นถุงเก็บไขร่ะยะนี� กุง้เพศผู ้จะพยายามตดิตามกุง้เพศเมยี หลังจากกุง้เพศเมยีลอกคราบ
ภายใน 3-6 ชัAวโมง ขณะทีAเปลอืกของกุง้เพสเมยียังไม่แข็งจะมกีารผสมพันธุก์ัน โดยกุง้เพศผูจ้ะ
ปลอ่ยนํ�าเชื�อจากถงุเก็บนํ�าเชื�อทีAอยูบ่รเิวณระหวา่งโคนขาคูท่ีA 5 ปลอ่ยเก็บไวท้ีAถุงนํ�าเชื�อในกุง้เพศ
เมยี ซึAงอยูบ่รเิวณระหวา่งขาเดนิคูท่ีA 5 เมืAอไขแ่ก ่กุง้เพศเมยีก็จะปลอ่ยไข่ออกมาบรเิวณขาเดนิคูท่ีA 
3 ขณะเดยีวกันนํ�าเชื�อก็จะถูกปลอ่ยออกมาจากชอ่งเก็บนํ�าเชื�อ บรเิวณขาเดนิ คูท่ีA 5 เพืAอผสมกับ
ไข่ บรเิวณเปลอืกไข่จะมเีมอืกเหนียว ไข่ทีAผสมแลว้จะเคลืAอนไปตดิอยู่บรเิวณดา้นล่างของส่วน
ทอ้งบรเิวณดา้นลา่งของสว่นทอ้งบรเิวณขาวา่ยนํ�า กุง้เพศเมยีจะมกีารพัดโบกขาวา่ยนํ�าตลอดเวลา
เพืAอใหไ้ขไ่ดรั้บออกซเิจน ไขกุ่ง้ฝอยเป็นไขต่ดิ รปูรเีหมอืนไขไ่กข่นาดประมาณ 0.5 มลิลเิมตร ไข่
หนึAงฟองหนัก 0.00059 กรัม แม่กุง้ขนาดความยาว 1.8-2.5 เซนตเิมตร จะมไีข่เฉลีAย 200-250 
ฟอง หลังจากผสมพันธุแ์ละมกีารปฏสินธขิองไขกุ่ง้ฝอยภายในเวลา 3 วัน สขีองไขจ่ะเปลีAยนจากสี
เขยีวเขม้เป็นสเีขยีวออ่น และสเีหลอืง หลังจาก 7-9 วันจะเห็นตาของตัวออ่นชดัเจน หลังจากนั�น
ไขจ่ะเปลีAยนเป็นสเีหลอืงใสและฟักออกเป็นตัว เมืAออาย ุ21-25 วัน     

         

วธิกีาร การเพาะฟกักุง้ฝอย 

1.  รวบรวมแมกุ่ง้ฝอยจากแหลง่นํ�าธรรมชาตหิรอืในบอ่เลี�ยง การ 
รวบรวมสามารถใชส้วงิรูปสามเหลีAยม ทําดว้ยผ่าโอล่อนแกว้ ไส
ไปตามขอบบอ่ หรอืจะใชอ้วนสเีขยีวแบบตาไมม่ปีมหรอือวนสฟ้ีา
ลากทั �งบ่อ ในกรณีทีAเป็นบ่อขนาดไม่เกนิ 1 งาน ขณะจับกุง้ให ้
ทะยอยรวบรวมบ่อยครั �งเพืAอไม่ใหกุ้ง้บอบชํ�าและใหทํ้าในเวลาทีA
แดดไมร่อ้นจัด พักไวใ้นกระชงัอยา่งนอ้ย 1 คนื    

 

 2.  คัดเลอืกเฉพาะกุง้ฝอยเพศเมยีทีAมไีขแ่ก ่ระยะมตีา(ไขส่ใีสมเีม็ดจุดดําบรเิวณไขกุ่ง้) สว่นกุง้
เพศเมยีทีAมไีขร่ะยะอืAนๆสามารถนําไปเลี�ยงตอ่ในกระชงัเพืAอง่ายตอ่การรวบรวมในครั�งตอ่ไป แม่กุง้
ทีAนํามาฟักไข่จะนําไปใส่ในตะแกรงตาห่าง ทีAแขวนไวใ้นกระชังผา้โอล่อนแกว้ ขนาด 1x1x1 
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ลกูบาศกเ์มตร ทีAกางไวใ้นบอ่ซเีมนตห์รอืบอ่ดนิ ตาแกรงขนาด 0.3 x 0.3 x 0.4 ลูกบาศกเ์มตร 
สามารถใสแ่มกุ่ง้ได ้30 ตัว  

                                                     

 

3.  ใหอ้าหารสําเร็จรปูโปรตนี 35 เปอรเ์ซ็นตแ์กแ่มกุ่ง้ฝอยในปรมิาณ 5 เปอรเ์ซ็นตข์องนํ�าหนักตัว 
แบง่ให ้2 ครั�งในเวลาเชา้และเย็น ประมาณ 3-4 วันไขจ่ะฟักออกเป็นตัวแมกุ่ง้จํานวน 30 ตัว จะได ้
ลกูกุง้ฝอย ประมาณ 7,500 ตัว (250 ตัวตอ่แมกุ่ง้ 1 ตัว) 

                             

 

4.นําลกูกุง้ฝอยทีAไดไ้ปอนุบาลในกระชงั ผา้โอลอ่นแกว้ ในบอ่ดนิหรอืบอ่ซเีมนตห์รอืในคอกทีAลอ้ม
ดว้ยอวนสฟ้ีาในบอ่ดนิ สามารถปลอ่ยในอัตรา 10,000-20,000 ตัว/ตารางเมตร ในกรณีทีAมกีารเตมิ
อากาศจะสามารถใสล่กูกุง้ไดห้นาแน่นและมกีารเจรญิเตบิโตทีAสงูกวา่ 

           

 

5.  ใหไ้ข่แดงตม้สกุเป็นอาหารแกล่กูกุง้ฝอยในสัปดาหท์ีA 1 นําเฉพาะไขแ่ดง 13 กรัมบี�ในผา้โอ
ลอ่นผสมกบันํ�า 100 มล. ในสัปดาหท์ีA 2และ3 ใหล้กูกุง้กนิอัตรา 0.5 มล./ มื�อ /นํ�า 4 ลติร.ใหโ้รติ
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เฟอรเ์ป็นอาหารใน อัตรา 10 เซลล ์/มล. /มื�อ  สัปดาหท์ีA 4 ใหก้นิโรตเิฟอร ์อัตรา 10 เซลล/์มื�อ
รว่มกบัไรแดงและอาหารสําเร็จรปูโปรตนี 40 % (ผงเม็ดเล็ก) 10% ของนํ�าหนักตัวตอ่วันหรอืใหรํ้า
ผสมปลาป่นอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ผสมใหลุ้กกุง้กนิ (ผสมนํ�าพอใหจั้บตัวกันเป็นกอ้น) หากบรเิวณ
กระชงัทีAเลี�ยงลกูกุง้อดุตันใหใ้ชฟ้องนํ�าหรอืแปรงขนออ่นทําความสะอาดกระชงั       

            

 

การเลี5ยงกุง้ฝอย 

       บอ่เลี�ยงกุง้ฝอยมขีนาดตั�งแต่ 1 งานถงึ 1 ไร่ ควรเป็นบ่อทีAสามารถถ่ายเทนํ�าไดด้ ีกอ่นการ
เลี�ยง ควรตากบอ่ใหแ้หง้ ถา้เป็นบอ่เกา่ใหป้รับสภาพโดยการใชป้นูขาว 60 กโิลกรัมตอ่ไร่ จากนั�น
เตมินํ�าเขา้บอ่ ระดับ นํ�าลกึ 30-40 ซ.ม. นํ�าทีAเตมิควรกรองดว้ย ผา้ขาวตาถีA (ผา้โอลอ่นแกว้) เพืAอ
ป้องกันไขป่ลาหรอืลกูปลาทีAจะหลดุรอดเขา้ไปจากนั�น หวา่นปุ๋ ยมลูไก ่ในอัตรา 60- 90 กโิลกรัม
ตอ่ไรท่ิ�งไว ้3-4 วัน นํ�าจะกลายเป็นสขีาวใหเ้พิAมระดับนํ�าเป็น 1 เมตร นําลูกกุง้อาย ุ1 เดอืนปลอ่ย
ในอัตรา .30-50 กรัม ./1 ตารางเมตร ถ่ายเทนํ�าออกในปรมิาณ 20-30 เปอรเ์ซ็นตข์องนํ�าในบ่อ 
ทุก 15 วัน ใหอ้าหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตนี 35 % หรอืรําผสมปลาป่นในอัตรา 2:1 เพืAอลดตน้ทุน
คา่อาหาร ใหอ้าหารในอัตรา 10 % ของนํ�าหนักตัวกุง้ 

 เลี�ยง2-3 เดอืน ก็จะสามารถทยอยจับกุง้ตัวโตขายได ้วธิกีารจับสามารถทําไดโ้ดยการดัก
ลอบ ยกยอ การชอ้นหรอืลากอวน แตว่ธิกีารดักลอบโดยกําหนดขนาดของซีAลอบและใชไ้ฟลอ่ใน
เวลากลางคนื จะทําใหไ้ดกุ้ง้ทีAไมบ่อบชํ�าและไดข้นาดใกลเ้คยีงกนั 
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การเพาะนํ 5าเขยีวและการเพาะเลี5ยงโรตเิฟอร ์

         การเตรยีมนํ�าเขยีวทําไดเ้ลยโดย นํ�าเขยีว หมายถงึนํ�าทีAมสีเีขยีวทีAเกดิจากแพลงกต์อนพชื
หลายๆชนดิ แตท่ีAพบมากจะเป็นสกลุคลอเรลลา่ โรตเิฟอรเ์ป็นสตัวนํ์�าขนาดเล็กกนิอาหารไดเ้กอืบ
ทกุชนดิทีAมขีนาดเล็กทีAสามารถผา่นเขา้ปากได ้เชน่ แบคทเีรยี ยสีต ์โปรโตซวั แพลงกต์อนตา่งๆ 

1) เตรยีมปุ๋ ยเลี�ยงคลอเรลลา่ (Chlorella sp.)  

สตูรที� 1 (ภาชนะขนาดเล็กขนาด 10 ลติร) 

เตรยีมปุ๋ ยนา (16-20-0)   24  กรัม           ปลาป่น  10  กรัม 

ปุ๋ ยยเูรยี (16-0-0)    24 กรัม           ปนูขาว  20  กรัม 

ปุ๋ ยซเูปอรฟ์อสเฟต (0-46-0)    2 กรัม           กากถัAวเหลอืง 10 กรัม 

รําละเอยีด    20 กรัม           นํ�าผา่นการกรอง 10  ลติร 

สตูรที� 2 บอ่ซเีมนต ์ขนาด 200 ลติร 

 ปุ๋ ยนา (16-20-0 )          100  กรัม           ปลาป่น          100  กรัม 

 ยเูรยี ( 46-0-0 )                  200 กรัม           ปนูขาว             50 กรัม  

 รํา                          400  กรัม  

สตูรที� 3 บอ่ซเีมนต ์ขนาด 5x10x 0.6 เมตร  

ปุ๋ ยนา (16-20-0 )    0.5   กโิลกรัม     ปนูขาว              3.0 กโิลกรัม  

ยเูรยี ( 46-0-0 )    1.5  กโิลกรัม     กากผงชรูส (อาม ิอาม ิ)  20  ลติร  

ซปุเปอรฟ์อสเฟต (0-46-0 )   130.0   กรัม  

2) ผสมนํ�ากบัปนูขาวคนใหป้นูขาวละลายแลว้รอใหต้กตะกอนแลว้จงึรนินํ�าทีAไดม้าใชผ้สมหมักกบั
สว่นผสมอืAนๆ ในถังปิดฝาหมักไว ้1 คนื (ถา้บอ่ขนาดใหญไ่มต่อ้งหมักในถัง) 

3) นําหวัเชื�อ Chlorella sp. อัตรา 1 ลติร ตอ่นํ�าปุ๋ ย 5 ลติร (อัตรา 1:5) ใสล่งในภาชนะหรอืบอ่
ซเีมนตใ์หอ้ากาศเพืAอใหปุ้๋ ยกระจายทัAวถัง ตั �งไวก้ลางแจง้ ประมาณ 1 สปัดาห ์นํ�าจะมสีเีขยีวเขม้            
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การเพาะโรตเิฟอร ์ 

รวบรวมโรตเิฟอรเ์พืAอทําการเพาะโดยการรวบรวมโรตเิฟอรใ์นบอ่ดนิ ใชถุ้งกรองแพลงกต์อนสัตว์
หรอืกระชอนทําจากผา้ผา้ตาถีA 40-60 ไมครอนกรองลากในบอ่ดนิหรอืในแหลง่นํ�าธรรมชาต ินํานํ�า
ทีAไดม้าตรวจภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์  กรองเอาแพลงกต์อนสัตวช์นดิอืAนทีAโตกวา่ เชน่ไรแดง โคพี
พอดและตัวอ่อนแมลงออกโดยใชผ้า้ตาห่าง 100 ไมคร่อนมากรอง แลว้นํานํ�าทีAผ่านการกรองมา
เลี�ยงขยายในโหลโดยนําหัวเชื�อโรตเิฟอรใ์สโ่หลพรอ้มให ้คลอเรลล่า (นํ�าเขยีว) อัตรา 3 ต่อ 1  
ใหอ้ากาศ 3-4 วันปรมิาณความหนาแน่นของเซลลโ์รตเิฟอร ์จะขยายเพิAมขึ�น (สังเกตจากสขีองนํ�า
เขยีวทีAใสไ่ปเขม้นอ้ยลงและนํ�ากลายเป็นสนํี�าตาลเขม้แทน ถา้มองใกล ้จะเห็นลักษณะเหมอืนฝุ่ น
ขาวเล็กๆลอ่งลอยอยูใ่นนํ�า )นําไปกรองดว้ยผา้กรองทีAมตีาขนาดไมเ่กนิ 69 ไมครอน นําโรตเิฟอร์
ทีAไดใ้หล้กูกุง้ฝอยกนิ  

การจําหนา่ยกุง้ฝอย  

     การขายกุง้ฝอยมผีูม้าตระเวนซื�อหรอืขายยังรา้นอาหารโดยตรงราคาจําหน่ายกุง้ฝอยทีAมีชวีติ 
ราคากโิลกรัมละ 250-300 บาท 

ตน้ทนุ - ตน้ทนุทีAใชใ้นการเพาะฟักลกูกุง้  0.05 บาท 

         - ตน้ทนุการเลี�ยงกุง้ฝอยตัวละ 0.25 บาทตอ่ 1 ตัว  

ความหนาแน่นในการปลอ่ยเลี�ยง 100 ตัวตอ่ตารางเมตร (100 กรัมตอ่ตารางเมตร) เมืAอเลี�ยง 3 
เดอืนไดผ้ลผลติ ประมาณ 1.88  กโิลกรัมตอ่ตารางเมตร ไดก้าํไร 8.92 บาทตอ่ตารางเมตร 
(14,272บาทตอ่ไร)่ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เมนอูาหาร กุง้เตน้ 

         ลา้งกุง้ใหส้ะอาด ใสห่อมแดงซอย นํ�าปลา นํ�ามะนาว ผักชฝีรัAงซอย  ใบสะระแหน่ พรกิป่น
อาจจะใสข่า้วคัAวดว้ยกไ็ด ้คนใหเ้ขา้กนั 
รับประทานอรอ่ยทีA ซูด๊ดด...........

 

 

 

 

ลา้งกุง้ใหส้ะอาด ใสห่อมแดงซอย นํ�าปลา นํ�ามะนาว ผักชฝีรัAงซอย  ใบสะระแหน่ พรกิป่น
อาจจะใสข่า้วคัAวดว้ยกไ็ด ้คนใหเ้ขา้กนั (ทางภาคเหนอืจะผสมเครืAองลาบไปดว้ยก็ได ้

........... 
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ลา้งกุง้ใหส้ะอาด ใสห่อมแดงซอย นํ�าปลา นํ�ามะนาว ผักชฝีรัAงซอย  ใบสะระแหน่ พรกิป่น
ทางภาคเหนอืจะผสมเครืAองลาบไปดว้ยก็ได)้ แลว้ก็


