
กบนา 
 

ช่ือไทย          : กบนา 
ช่ือวิทยาศาสตร์  : Rana tigerina Daudin   

ความส าคญั   

กบเป็นสตัวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า  ท่ีมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม คือ เป็นอาหารของมนุษย ์เป็นอาชีพเพิ่ม
รายได ้นอกจากน้ียงัมีประโยชน์ท่ีหลายคนอาจมองขา้ม คือ กบเป็นตวัห ้ ากินแมลงศตัรูในนาขา้ว  เช่น   เพล้ีย
กระโดดสีน ้าตาล  เพล้ียจัก๊จัน่  ปูนา เป็นตน้ 

วงจรชีวติ 

                                                                         ตัวเต็มวยั อาย ุ1 ปี 

 
         กบเลก็ อาย ุ30 วนั                                                                         ไข่ อาย ุ36 ชม.   

                                                                                                                 
 

                                                            
                                                             
                                                                     ลูกอ๊อด 

              หางกดุ อาย ุ25-30 วนั                      มีขาหลงั อาย ุ15-20 วนั                              อาย ุ1-15 วนั 
                    

 
 

 

ไข่ 
ไข่กบมีลกัษณะเป็นเม็ดกลม  สีด าปนขาว  เกาะกนัเป็นแพลอยปร่ิมน ้ า ไข่กบท่ีไดรั้บการผสมจะฟักเป็น

ตวัภายใน 36 ชัว่โมง 

ลูกอ๊อด  

มีลกัษณะคลา้ยลูกปลา  หวัโต  หางยาว  เร่ิมมีขาหลงั เม่ืออายปุระมาณ 15-20 วนั    มีขาหนา้และหาง  
เร่ิม หดเม่ืออายปุระมาณ 25-30 วนั ลูกออ๊ดในระยะน้ีจะเร่ิมข้ึนบนบกเพื่อป้องกนัลูกออ๊ดท่ี     ยงัไม่มีขาหนา้กดักิน 

กบเลก็   

มีลกัษณะเหมือนตวัเตม็วยั  แต่ยงัไม่มีพฒันาการทางเพศ 

 



ตัวเต็มวยั   

อาย ุ1 ปีข้ึนไป  มีพฒันาการทางเพศท่ีสมบูรณ์ พร้อมขยายพนัธ์ุ 

การเพาะเลีย้งกบ 

การเลือกสถานทีส่ร้างบ่อเลีย้งกบ 

 1.  ควรอยูใ่กลบ้า้น สะดวกต่อการดูแลและป้องกนัศตัรูได ้ เช่น นก  งู  หนู  แมวและคน 
 2.  เป็นท่ีดอน  เพื่อป้องกนัน ้าท่วม 
 3.  พื้นราบเสมอ  สะดวกต่อการสร้างบ่อกบ 
 4.  ใกลแ้หล่งน ้า 
 5.  ห่างไกลจากถนน  ป้องกนัเสียงรบกวน 
พนัธ์ุกบทีน่ ามาเลีย้ง 
 กบท่ีเหมาะสมจะน ามาเพาะเล้ียง  คือ  กบนา  เพราะมีความแขง็แรงและปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
ไดดี้ 

การคดัเลือกพ่อ-แม่พนัธ์ุทีจ่ะน ามาเพาะเลีย้ง  สามารถท าได้ 2 วธีิ คือ 

 1.  จากแหล่งธรรมชาติ หรือหาซ้ือจากแหล่งเพาะเล้ียงท่ีเช่ือถือได ้
 2.  พอ่-แม่พนัธ์ุท่ีเล้ียงไวเ้พาะพนัธ์ุเอง 
  2.1  คดัเลือกกบเพศผู-้เมีย ท่ีสุขภาพสมบูรณ์  รูปร่างสมส่วนตามสายพนัธ์ุ   ไม่มีบาดแผลตาม
ล าตวัและปราศจากโรค 
  2.2 ควรเล้ียงแยกเพศกัน และสามารถแยกเพศได้โดยดูจาก
ลกัษณะภายนอก  โดยทัว่ไป กบเพศผูจ้ะตวัเล็กกว่าเพศเมีย  มีกล่องเสียงอยู่ใต้
คาง ทั้ง 2 ขา้ง และมีสีเหลืองอ่อนท่ีใตข้าชดัเจนกวา่เพศเมีย 
  2.3  มีการเสริมวิตามินต่าง ๆ ให้เพื่อป้องกันโรค ช่วยในการ
พฒันารังไข่และน ้าเช้ือ ใหส้มบูรณ์ 
  2.4     พอ่-แม่พนัธ์ุท่ีพร้อมและสมบูรณ์เพศควรมีอายตุั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 
การเตรียมบ่อเพาะพนัธ์ุ 

 1.  ลา้งท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคในบ่อเพาะก่อน ดว้ยด่างทบัทิม ความเขม้ขน้ 10 ppm. แช่ท้ิงไว ้ 1-2  
ชม.  จากนั้นลา้งท าความสะอาดใหห้มด 
 2.  เติมน ้ าสะอาดใส่บ่อ สูงประมาณ 5-7 ซม.  และไม่ควรให้ระดบัน ้ าสูงเกินไปเพราะกบตวัเมียจะยนัพื้น
ไม่ถึง ท าใหไ้ม่มีพลงัในการเบ่งไข่ เป็นเหตุใหไ้ดไ้ข่ไม่มาก 
 3.  การท าฝนเทียม  เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ  โดยการน าท่อ pvc ขนาด  ½  น้ิว เจาะรูเลก็ ๆ ตามแนวยาว
ท่อ  แลว้ต่อน ้ าเขา้ไป  ท าให้คลา้ยฝนตก น าท่อไปพาดไวบ้นปากบ่อหรือหลงัคาบ่อ หรือใชส้ปริงเกอร์วางตรง
กลางบ่อเพาะแทนกไ็ด ้  

 



การคดั พ่อ-แม่พนัธ์ุ 

 1.  เลือกแม่พนัธ์ุท่ีพร้อมจะผสมพนัธ์ุ  โดยการดูจากส่วนทอ้งท่ีขยายใหญ่ข้ึน และเม่ือใชน้ิ้วสัมผสัจะรู้สึก
วา่มีปุ่มสากขา้งล าตวัทั้ง 2 ขา้ง แต่เม่ือไข่หมดทอ้ง ปุ่มสากกจ็ะหายไป 
 2.  การคดัเลือกพ่อพนัธ์ุ  โดยสังเกตจากกล่องเสียงใตค้างท่ีพอง  บางใส  ล าตวัมีสีเหลืองเขม้ และเม่ือเรา
สอดน้ิวท่ีใตท้อ้งมนัจะใชเ้ทา้หนา้กอดรัดไวแ้น่น   
 

 
 
                

                                                     เพศเมีย                                                    เพศผู ้
การผสมพนัธ์ุ 

 1.  ปล่อย พอ่-แม่พนัธ์ุ ลงบ่อช่วงเยน็ ในอตัราส่วน 1 : 1 ต่อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร   
 2.  เม่ือปล่อยกบลงไปแลว้ จึงเปิดฝนเทียม  เพื่อกระตุน้ให้การจบัคู่กนัในเวลา
ประมาณ  17.00-22.00 น.  ภายในบ่อตอ้งมีท่อน ้ าลน้ดว้ยเพื่อป้องกนัไม่ให้ระดบัน ้ าสูง
เกินไป               
 3.  กบจะไข่ช่วงเชา้มืด หลงัจากกบไข่แลว้ ในตอนเชา้จบัพ่อ-แม่พนัธ์ุกบข้ึนไว้
ในบ่อเล้ียงเดิม แลว้ค่อยๆ เปิดท่อระบายน ้ าออก  และใชส้วิงผา้น่ิม ๆ รองรับไข่ท่ีไหลออกมา  น าไปใส่บ่ออนุบาล 
โรยให้ทัว่บ่อ และไม่ซ้อนทบักนัมาก เพราะจะท าให้ไข่ไม่ฟักเป็นตวั เน่ืองจากขาดออกซิเจน ควรท าดว้ยความ
ระมดัระวงั  และจะตอ้งยา้ยไข่กบ ในตอนเชา้ ขณะยงัมีวุน้หุม้อยูเ่พื่อป้องกนัไข่แตก 
 4.  ระดบัน ้าท่ีใชใ้นการฟักไข่ ประมาณ 7-10  ชม.  ไข่จะฟักตวัภายใน 24 -36 ชม. 

การอนุบาลลูกกบ 

 1.  เม่ือไข่กบฟักออกเป็นตวัแลว้  ระยะ 2 วนัแรกยงัไม่ตอ้งใหอ้าหาร เพราะยงัใชไ้ข่แดง  (Yolk sac) ท่ีติด
มาเล้ียงตวัเองอยู ่หลงัจากนั้นจึงเร่ิมใหอ้าหาร เช่น  ไรแดง ไข่แดงตม้  ไข่ตุ๋น  อาหารเมด็  การใหอ้าหารควรสงัเกต
การกินมากนอ้ยของลูกออ๊ด  อยา่ใหอ้าหารเหลือหมกัหมมอยูใ่นบ่อท าใหน้ ้ าเสีย 
 2.  การเปล่ียนถ่ายน ้า หลงัฟักแลว้  ตอ้งเพิ่มระดบัน ้าในบ่อข้ึนเร่ือยๆ จนอยูท่ี่ระดบัลึก 30 ซม. 
 3.  เม่ือลูกออ๊ดอาย ุ7 วนั ท าการยา้ยบ่อคร้ังท่ี  1  ใชร้ะดบัน ้าลึก  30 ซม. 
 4.  เปล่ียนถ่ายน ้าออกวนัละประมาณ 50 เปอร์เซนต ์ทุกวนั 
 5.  เม่ือลูกออ๊ดอายไุดป้ระมาณ 7-10 วนั เร่ิมคดัขนาดทุก ๆ 3-4 วนั ยา้ยบ่อและคดัขนาดกบเพื่อป้องกนัการ
กดักินกนั 
 6.  เม่ือลูกอ๊อดเร่ิมมีขาหน้า ตอ้งใส่วสัดุท่ีใชส้ าหรับให้กบเกาะอาศยัลงในบ่อ เช่น ท่อนไม ้ทางมะพร้าว 
แผน่โฟม เป็นตน้ 
 7.  แยกกบท่ีมี 4 ขาออกมาเล้ียงในบ่อขอบสูง 1.20 เมตร  ปล่อยตารางเมตรละ 100  ตวั 
 8.  คดัขนาดทุก 3 วนั เพื่อให้กบมีขนาดใกลเ้คียงกนั สะดวกในการดูแลให้อาหาร และป้องกนักบใหญ่
รังแกกบเลก็ 



                                            
 
 
 
 
ตาข่ายคดัขนาด                                          วสัดุส าหรับเกาะอาศยั                

                                             
การเพาะกบนอกฤดู 

ปัจจุบนัมีการเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อให้กบผสมพนัธ์ุและวางไข่นอกฤดู โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน  
วิธีการเร่ิมแรกคือ การถ่ายน ้ าในบ่อออกและใส่น ้ าใหม่ลงไปแทน เพื่อเพิ่มความกระชุ่มกระชวย และท าฝนเทียม 
วนัละ 2 คร้ัง ติดต่อกนั 7 วนั แลว้หยดุพกั 7 วนั พอวนัท่ี 8 เร่ิมท าฝนเทียมเวลาประมาณ 17.00 น. นานประมาณ 15 
นาที พอวนัท่ี 9 ท าฝนเทียมอีกในช่วงบ่าย นานประมาณ 30 นาที หลงัจากนั้น ควรตรวจดูความพร้อมของตวัผูแ้ละ
ตวัเมีย ถา้ยงัไม่พร้อมให้ท าฝนเทียมต่อไปอีก  เม่ือกบพร้อมผสมพนัธ์ุแลว้ จบักบใส่ในบ่อเพาะในช่วงเยน็ และท า
ฝนเทียม  พอกลางคืนกบจะจบัคู่กนั  กบจะออกไข่ช่วงประมาณ 04.00-05.00 ของวนัรุ่งข้ึน   ในตอนเชา้เม่ือไดไ้ข่
แลว้จึงแยกพอ่-แม่พนัธ์ุออกและยา้ยไข่กบใส่บ่ออนุบาลต่อไป 

อตัราการปล่อย 

 - ปล่อยกบอาย ุ1-2 เดือน  จ านวน 50 ตวั/ไร่  เม่ือขา้วมีอาย ุ30-40 วนั และมีน ้าขงัในแปลงขา้ว 

การควบคุมคุณภาพกบนา 

 1.  อตัราการฟัก ไม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 80 
 2.  ปริมาณการอยูร่อดของกบ ตั้งแต่ กบเลก็ – ตวัเตม็วยั ไม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 60 
 3.  อตัราเพศผู ้: เพศเมีย ควรอยูท่ี่ 1: 1 
 4.  ความสมบูรณ์ของตวัเตม็วยั ไม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 90  
 


