กบนา
ชื่ อไทย
: กบนา
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Rana tigerina Daudin
ความสาคัญ
กบเป็ นสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า ที่มีประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม คือ เป็ นอาหารของมนุษย์ เป็ นอาชีพเพิ่ม
รายได้ นอกจากนี้ ยงั มีประโยชน์ที่หลายคนอาจมองข้าม คือ กบเป็ นตัวห้ ากิ นแมลงศัตรู ในนาข้าว เช่ น เพลี้ย
กระโดดสี น้ าตาล เพลี้ยจัก๊ จัน่ ปูนา เป็ นต้น
วงจรชีวติ
ตัวเต็มวัย อายุ 1 ปี

กบเล็ก อายุ 30 วัน

หางกุด อายุ 25-30 วัน

ไข่ อายุ 36 ชม.

ลูกอ๊อด
มีขาหลัง อายุ 15-20 วัน

อายุ 1-15 วัน

ไข่
ไข่กบมีลกั ษณะเป็ นเม็ดกลม สี ดาปนขาว เกาะกันเป็ นแพลอยปริ่ มน้ า ไข่กบที่ได้รับการผสมจะฟั กเป็ น
ตัวภายใน 36 ชัว่ โมง
ลูกอ๊อด
มีลกั ษณะคล้ายลูกปลา หัวโต หางยาว เริ่ มมีขาหลัง เมื่ออายุประมาณ 15-20 วัน มีขาหน้าและหาง
เริ่ ม หดเมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน ลูกอ๊อดในระยะนี้จะเริ่ มขึ้นบนบกเพื่อป้องกันลูกอ๊อดที่ ยังไม่มีขาหน้ากัดกิน
กบเล็ก
มีลกั ษณะเหมือนตัวเต็มวัย แต่ยงั ไม่มีพฒั นาการทางเพศ

ตัวเต็มวัย
อายุ 1 ปี ขึ้นไป มีพฒั นาการทางเพศที่สมบูรณ์ พร้อมขยายพันธุ์
การเพาะเลีย้ งกบ
การเลือกสถานทีส่ ร้ างบ่ อเลีย้ งกบ
1. ควรอยูใ่ กล้บา้ น สะดวกต่อการดูแลและป้องกันศัตรู ได้ เช่น นก งู หนู แมวและคน
2. เป็ นที่ดอน เพื่อป้องกันน้ าท่วม
3. พื้นราบเสมอ สะดวกต่อการสร้างบ่อกบ
4. ใกล้แหล่งน้ า
5. ห่างไกลจากถนน ป้องกันเสี ยงรบกวน
พันธุ์กบทีน่ ามาเลีย้ ง
กบที่เหมาะสมจะนามาเพาะเลี้ยง คือ กบนา เพราะมีความแข็งแรงและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ได้ดี
การคัดเลือกพ่อ-แม่ พนั ธุ์ทจี่ ะนามาเพาะเลีย้ ง สามารถทาได้ 2 วิธี คือ
1. จากแหล่งธรรมชาติ หรื อหาซื้อจากแหล่งเพาะเลี้ยงที่เชื่อถือได้
2. พ่อ-แม่พนั ธุ์ที่เลี้ยงไว้เพาะพันธุ์เอง
2.1 คัดเลือกกบเพศผู-้ เมีย ที่สุขภาพสมบูรณ์ รู ปร่ างสมส่ วนตามสายพันธุ์ ไม่มีบาดแผลตาม
ลาตัวและปราศจากโรค
2.2 ควรเลี้ ย งแยกเพศกัน และสามารถแยกเพศได้โ ดยดู จ าก
ลักษณะภายนอก โดยทัว่ ไป กบเพศผูจ้ ะตัวเล็กกว่าเพศเมีย มีกล่องเสี ยงอยู่ใต้
คาง ทั้ง 2 ข้าง และมีสีเหลืองอ่อนที่ใต้ขาชัดเจนกว่าเพศเมีย
2.3 มี การเสริ มวิตามิน ต่าง ๆ ให้เพื่อป้ องกันโรค ช่ วยในการ
พัฒนารังไข่และน้ าเชื้อ ให้สมบูรณ์
2.4 พ่อ-แม่พนั ธุ์ที่พร้อมและสมบูรณ์เพศควรมีอายุต้ งั แต่ 1 ปี ขึ้นไป
การเตรียมบ่ อเพาะพันธุ์
1. ล้างทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในบ่อเพาะก่อน ด้วยด่างทับทิม ความเข้มข้น 10 ppm. แช่ทิ้งไว้ 1-2
ชม. จากนั้นล้างทาความสะอาดให้หมด
2. เติมน้ าสะอาดใส่ บ่อ สู งประมาณ 5-7 ซม. และไม่ควรให้ระดับน้ าสู งเกินไปเพราะกบตัวเมียจะยันพื้น
ไม่ถึง ทาให้ไม่มีพลังในการเบ่งไข่ เป็ นเหตุให้ได้ไข่ไม่มาก
3. การทาฝนเทียม เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ โดยการนาท่อ pvc ขนาด ½ นิ้ ว เจาะรู เล็ก ๆ ตามแนวยาว
ท่อ แล้วต่อน้ าเข้าไป ทาให้คล้ายฝนตก นาท่อไปพาดไว้บนปากบ่อหรื อหลังคาบ่อ หรื อใช้สปริ งเกอร์ วางตรง
กลางบ่อเพาะแทนก็ได้

การคัด พ่อ-แม่ พนั ธุ์
1. เลือกแม่พนั ธุ์ที่พร้อมจะผสมพันธุ์ โดยการดูจากส่ วนท้องที่ขยายใหญ่ข้ ึน และเมื่อใช้นิ้วสัมผัสจะรู ้สึก
ว่ามีปุ่มสากข้างลาตัวทั้ง 2 ข้าง แต่เมื่อไข่หมดท้อง ปุ่ มสากก็จะหายไป
2. การคัดเลือกพ่อพันธุ์ โดยสังเกตจากกล่องเสี ยงใต้คางที่พอง บางใส ลาตัวมีสีเหลืองเข้ม และเมื่อเรา
สอดนิ้วที่ใต้ทอ้ งมันจะใช้เท้าหน้ากอดรัดไว้แน่น

เพศเมีย

เพศผู ้

การผสมพันธุ์
1. ปล่อย พ่อ-แม่พนั ธุ์ ลงบ่อช่วงเย็น ในอัตราส่ วน 1 : 1 ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
2. เมื่อปล่อยกบลงไปแล้ว จึงเปิ ดฝนเทียม เพื่อกระตุน้ ให้การจับคู่กนั ในเวลา
ประมาณ 17.00-22.00 น. ภายในบ่อต้องมีท่อน้ าล้นด้วยเพื่อป้ องกันไม่ให้ระดับน้ าสู ง
เกินไป
3. กบจะไข่ช่วงเช้ามืด หลังจากกบไข่แล้ว ในตอนเช้าจับพ่อ-แม่พนั ธุ์กบขึ้นไว้
ในบ่อเลี้ยงเดิม แล้วค่อยๆ เปิ ดท่อระบายน้ าออก และใช้สวิงผ้านิ่ม ๆ รองรับไข่ที่ไหลออกมา นาไปใส่ บ่ออนุบาล
โรยให้ทวั่ บ่อ และไม่ซ้อนทับกันมาก เพราะจะทาให้ไข่ไม่ฟักเป็ นตัว เนื่ องจากขาดออกซิ เจน ควรทาด้วยความ
ระมัดระวัง และจะต้องย้ายไข่กบ ในตอนเช้า ขณะยังมีวนุ ้ หุม้ อยูเ่ พื่อป้องกันไข่แตก
4. ระดับน้ าที่ใช้ในการฟักไข่ ประมาณ 7-10 ชม. ไข่จะฟักตัวภายใน 24 -36 ชม.
การอนุบาลลูกกบ
1. เมื่อไข่กบฟักออกเป็ นตัวแล้ว ระยะ 2 วันแรกยังไม่ตอ้ งให้อาหาร เพราะยังใช้ไข่แดง (Yolk sac) ที่ติด
มาเลี้ยงตัวเองอยู่ หลังจากนั้นจึงเริ่ มให้อาหาร เช่น ไรแดง ไข่แดงต้ม ไข่ต๋ ุน อาหารเม็ด การให้อาหารควรสังเกต
การกินมากน้อยของลูกอ๊อด อย่าให้อาหารเหลือหมักหมมอยูใ่ นบ่อทาให้น้ าเสี ย
2. การเปลี่ยนถ่ายน้ า หลังฟักแล้ว ต้องเพิ่มระดับน้ าในบ่อขึ้นเรื่ อยๆ จนอยูท่ ี่ระดับลึก 30 ซม.
3. เมื่อลูกอ๊อดอายุ 7 วัน ทาการย้ายบ่อครั้งที่ 1 ใช้ระดับน้ าลึก 30 ซม.
4. เปลี่ยนถ่ายน้ าออกวันละประมาณ 50 เปอร์เซนต์ ทุกวัน
5. เมื่อลูกอ๊อดอายุได้ประมาณ 7-10 วัน เริ่ มคัดขนาดทุก ๆ 3-4 วัน ย้ายบ่อและคัดขนาดกบเพื่อป้องกันการ
กัดกินกัน
6. เมื่อลูกอ๊อดเริ่ มมีขาหน้า ต้องใส่ วสั ดุที่ใช้สาหรับให้กบเกาะอาศัยลงในบ่อ เช่น ท่อนไม้ ทางมะพร้าว
แผ่นโฟม เป็ นต้น
7. แยกกบที่มี 4 ขาออกมาเลี้ยงในบ่อขอบสู ง 1.20 เมตร ปล่อยตารางเมตรละ 100 ตัว
8. คัดขนาดทุก 3 วัน เพื่อให้กบมีขนาดใกล้เคียงกัน สะดวกในการดูแลให้อาหาร และป้ องกันกบใหญ่
รังแกกบเล็ก

ตาข่ายคัดขนาด

วัสดุสาหรับเกาะอาศัย

การเพาะกบนอกฤดู
ปั จจุ บนั มี ก ารเลี ยนแบบธรรมชาติ เพื่ อให้กบผสมพัน ธุ์และวางไข่น อกฤดู โดยเฉพาะในช่ วงฤดู ร้อน
วิธีการเริ่ มแรกคือ การถ่ายน้ าในบ่อออกและใส่ น้ าใหม่ลงไปแทน เพื่อเพิ่มความกระชุ่มกระชวย และทาฝนเทียม
วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 7 วัน แล้วหยุดพัก 7 วัน พอวันที่ 8 เริ่ มทาฝนเทียมเวลาประมาณ 17.00 น. นานประมาณ 15
นาที พอวันที่ 9 ทาฝนเทียมอีกในช่วงบ่าย นานประมาณ 30 นาที หลังจากนั้น ควรตรวจดูความพร้อมของตัวผูแ้ ละ
ตัวเมีย ถ้ายังไม่พร้อมให้ทาฝนเทียมต่อไปอีก เมื่อกบพร้อมผสมพันธุ์แล้ว จับกบใส่ ในบ่อเพาะในช่วงเย็น และทา
ฝนเทียม พอกลางคืนกบจะจับคู่กนั กบจะออกไข่ช่วงประมาณ 04.00-05.00 ของวันรุ่ งขึ้น ในตอนเช้าเมื่อได้ไข่
แล้วจึงแยกพ่อ-แม่พนั ธุ์ออกและย้ายไข่กบใส่ บ่ออนุบาลต่อไป
อัตราการปล่อย
- ปล่อยกบอายุ 1-2 เดือน จานวน 50 ตัว/ไร่ เมื่อข้าวมีอายุ 30-40 วัน และมีน้ าขังในแปลงข้าว
การควบคุมคุณภาพกบนา
1.
2.
3.
4.

อัตราการฟัก ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80
ปริ มาณการอยูร่ อดของกบ ตั้งแต่ กบเล็ก – ตัวเต็มวัย ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
อัตราเพศผู ้ : เพศเมีย ควรอยูท่ ี่ 1: 1
ความสมบูรณ์ของตัวเต็มวัย ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 90

