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คํานาํ 
 กบนา กบลายเสือ หรือ กบบึง Rana rugulosa (Wiegman) เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา เป็นกบที่มี
ขนาดกลาง มีลําตัวยาวประมาณ 90-180 มิลลิเมตร มีน้ําหนักประมาณ 100-350 กรัม หัวสั้นเป็นรูป
สามเหลี่ยม ขาคู่หน้าสั้นมี 4 นิ้ว ขาคู่หลังยาวมี 5 นิ้ว สีของลําตัวด้านหลังเป็นสีเขียวปนน้ําตาล และมีจุดดํา
กระจายเป็นประอยู่ทั้งตัว มีถิ่นอาศัยหากินอยู่ตามห้วย หนอง บึง และท้องนา พบได้ทั่วไปในทุกภาคของ
ประเทศไทย (เฉิดฉันท์, 2538 ; สมโภชน์ , 2540)  
 กบนาเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นที่นิยมบริโภคโดยทั่วไป อีกทั้ง
ยังส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง จีน สิงค์โปร์ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยผลผลิต
ของกบจากการเพาะเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ได้แก่ ในปี 2534 มีผลผลิตกบ จํานวน 18 ตัน ต่อมาในปี 
2535 มีผลผลิต จํานวน 131 ตัน และในปี 2548 มีผลผลิตกบจากการเลี้ยง จํานวน 1,781 ตัน (อนุวัติและ
คณะ, 2554 อ้างตามศูนย์สารสนเทศ, 2550) ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งเลี้ยงกบขนาดใหญ่อยู่ในภาค
ตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ และในขณะนี้ประเทศเวียดนามมีการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงกบ
นาเพ่ิมมากขึ้น โดยมีการสั่งซื้อพันธ์ุลูกกบจากประเทศไทยไปเลี้ยง และจัดส่งเกษตรกรชาวเวียดนามมาดู
งานการเพาะเลี้ยงกบนาของฟาร์มเอกชนในประเทศไทย คาดว่าจะเป็นคู่แข่งการเลี้ยงกบของไทยในอนาคต 
 ดังนั้น เทคนิคการเลี้ยงกบนาเชิงพาณิชย์ จึงมีความจําเป็นที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกบของไทยจะต้อง
ทราบและนําไป พิจารณา/ปรับปรุง ในเรื่องของสายพันธ์ุ ตลอดจนเทคนิคการเลี้ยงต้นทุนตํ่า เพื่อสร้าง
รายได้และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 
 
การปรับปรุงสายพันธุ์ 
 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบนาที่ประสบผลสําเร็จในปัจจุบัน มีการพัฒนาสายพันธ์ุที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว
และมีสีเหลืองนวล ตรงกับความต้องการของตลาด โดยการใช้กบนาที่มีลักษณะแข็งแรง ทนต่อโรคเป็นพ่อ
พันธ์ุผสมกับแม่พันธ์ุกบจาน ที่มีลักษณะเลี้ยงง่ายและมีสีเหลือง เมื่อได้ลูกกบแล้ว จะคัดลูกกบเพศเมีย ที่มี
ลักษณะโตเร็ว และมีสีเหลืองสวย เก็บไว้เป็นแม่พันธ์ุ สําหรับการเพาะพันธ์ุครั้งต่อไปจะนําพ่อพันธ์ุกบนาที่
รวบรวมจากพื้นที่เขตตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ มาเป็นพ่อพันธ์ุสลับกันในแต่ละปีเพื่อป้องกันการ
เกิดเลือดชิด โดยอายุการใช้งานของแม่พันธ์ุกบ จะเปลี่ยนทุกๆ 3 ปี เนื่องจากพบว่าสัดส่วนเพศเมียของลูก
กบที่เพาะพันธ์ุได้มีจํานวนลดลงเรื่อยๆ กล่าวคือ ได้ลูกกบเพศเมียน้อยลง ซึ่งเกษตรกรมีต้องการกบเพศเมีย
มากกว่าเพศผู้ เนื่องจากกบเพศเมียจะมีลักษณะ โตเร็ว และมีขนาดใหญ่กว่ากบเพศผู้  
 การปรับปรุงสายพันธ์ุกบ เกษตรกรสามารถนําผลงานวิจัยของกรมประมงที่ทําการศึกษา
เปรียบเทียบโครงสร้างทางพันธุกรรม และการวัดความผันแปรทางพันธุกรรมของประชากรกบนาใน
ประเทศไทยของกรมประมงมาประกอบการวางแผนการปรับปรุงสายพันธ์ุกบ เพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ 
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โดยผลการศึกษาดังกล่าวได้ทําการรวบรวมประชากรกบนาจาก 7 จังหวัด ของประเทศไทย ได้แก่ ตราด 
ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และลพบุรี มาทําการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง
ทางพันธุกรรม และวัดความผันแปรทางพันธุกรรมด้วยวิธีอิเล็คโตโฟเรซีส พบว่า ประชากรกบนาจากจังหวัด
ตราด มีลักษณะทางพันธุกรรม แตกต่างจากประชากรกบนาแหล่งอื่นๆ อย่างเด่นชัด และจากรูปแบบ
โครงสร้างทางพันธุกรรม แสดงให้เห็นว่า ประชากรกบนาจากจังหวัดตราด อยู่แยกกลุ่มออกไปจากจังหวัด
อ่ืนๆ อย่างชัดเจน โดยท่ีประชากรกบนาจากอีก 6 จังหวัดที่เหลือน่าจะเป็นประชากรเดียวกัน เนื่องจากมี
การรวมกลุ่มอยู่ใกล้ชิดกันมาก (เฉลิมชัย, บุญรัตน์ และพนม, 2539) 
 
เทคนิคการเลี้ยงกบนา 
  รูปแบบการเลี้ยง 
     ในปัจจุบันการเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์ เกษตรกรผู้เลี้ยงกบจะนิยมเลี้ยงอยู่ 3 แบบ คือ 
 

     1 การเลี้ยงกบในบ่อดิน ใช้พ้ืนที่ประมาณ 100-200 ตารางเมตร ภายในบ่อลึกประมาณ 1 เมตร 
บางแห่งอาจทําเกาะกลางบ่อเพื่อเป็นที่พักของกบและให้อาหาร ส่วนพื้นที่รอบๆ ขอบบ่อภายในล้อมด้วย
อวนในล่อนสูงประมาณ 1 เมตร ปล่อยให้หญ้าขึ้นเพื่อให้กบใช้เป็นที่หลบอาศัย ขอบบ่อด้านในที่ล้อมด้วย
อวนในล่อน ด้านล่างจะใช้กระเบื้องหรือแผ่นสังกะสีฝังลึกลงดินประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อป้องกันศัตรู
บางชนิด เช่น หนูขุดรูเข้าไปกินลูกกบได้ อัตราการปล่อยเกษตรกรจะปล่อยลูกกบลงเลี้ยงประมาณ 30,000 
ตัว/บ่อ (100 ตารางเมตร) 
     ลักษณะการเลี้ยงแบบนี้มีข้อดีคือ การจัดการง่าย ต้นทุนตํ่าได้ผลผลิตต่อพื้นที่สูงแต่มีข้อจํากัด 
คือ เป็นการเลี้ยงแบบหนาแน่น สภาพในบ่อจะไม่ค่อยสะอาด เนื่องจากมีของเสียตกค้างอยู่ภายในบ่อ 
ผลผลิตกบที่ได้จะจําหน่ายภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 
 

     2 การเลี้ยงกบนกระชัง กระชังที่ใช้เลี้ยงเกษตรกรนิยมใช้อวนในล่อนเนื่องจากต้นทุนถูก ขนาด
ของกระชังนิยมขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 4 เมตร และสูง 1.5 เมตร จะแขวนอยู่ในบ่อดิน ขนาด 1-3 ไร่ หรือ 
แหล่งน้ําต่างๆ โดยจะแขวนจะให้กระชังจมอยู่ในน้ําประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วใส่วัสดุ เช่น แผ่นโฟมเนื้อ
แน่นลอยอยู่ในกระชัง เพื่อใช้เป็นที่ให้กบขึ้นมาอาศัยและวางถาดอาหาร การเลี้ยงกบในกระชังหากมีปัญหา
มีนกมากินลูกกบ เกษตรกรจะต้องทําฝาปิดกระชังโดยใช้อวนในล่อนด้วย อัตราปล่อยลูกกบจะนิยมปล่อย 
50-100 ตัว/ตารางเมตร อัตราความหนาแน่นจะมีผลต่ออัตรารอดตายของกบ เนื่องจากสภาพการเลี้ยงใน
กระชัง ซึ่งเป็นพื้นที่แคบ หากปล่อยกบในความหนาแน่นมากเกินไป อาจทําให้กบเป็นโรคและตายได้  
     ลักษณะการเลี้ยงแบบนี้มีข้อดี คือ จะได้ผลผลิตกบที่มีคุณภาพ สามารถส่งออกไปจําหน่าย
ตลาดต่างประเทศได้ เนื่องจาก สามารถจัดการสภาพแวดล้อมของการเลี้ยงได้ เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ําในบ่อ
ที่ใช้เลี้ยงกบ เพื่อให้น้ํามีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการเลี้ยง แต่มีข้อจํากัด คือ ต้นทุนการจัดการจะสูงเนื่องจาก
ต้องใช้แรงงานในการดูแลมากกว่าการเลี้ยงกบในบ่อดิน 
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     3 การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงแบบนี้เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมากในปัจจุบัน เพราะดูแล
รักษาง่าย และสามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตกบได้ โดยมีการพัฒนารูปแบบให้สามารถทําความ
สะอาดได้สะดวกมากขึ้น เช่น ปูพ้ืนบ่อด้วยกระเบื้องปูพ้ืนผิวเรียบ ทําให้มีการสะสมของเชื้อโรคที่พ้ืนบ่อ
น้อยลง ขนาดบ่อที่เกษตรกรนิยมใช้ คือ กว้าง 3-4 เมตร ยาว 4-5 เมตร และมีความสูงประมาณ 1.2 เมตร 
ก่อด้วยอิฐบล็อก เทพื้นด้วยซีเมนต์ขัดมัน หรือปูพ้ืนด้วยกระเบื้องผิวเรียบ มีความลาดเอียงเล็กน้อย เพื่อให้
สามารถระบายน้ําได้หมด หลังคาบ่ออาจใช้กระเบื้องลอนคู่มุงบ่อประมาณ 25-50% ของพื้นที่บ่อ หรือจะใช้
ม่านบังแสงที่ใช้ในเรือนเพาะชําต้นไม้ เพื่อป้องกันแสงแดดไม่ให้ส่องลงมามากเกินไป บ่อซีเมนต์ที่ใช้เลี้ยงกบ
เกษตรกรนิยมอยู่ 2 แบบ คือ 
         3.1. บ่อแบบพื้นลาดเอียง ลักษณะภายในบ่อจะเทพื้นลาดเอียงประมาณ 25 องศา เพื่อให้
สามารถระบายน้ําได้ดีและใช้วัสดุลอยนํ้าจําพวกโฟมเนื้อแน่นพิเศษ หรือใช้ไม่ไผ่ทําเป็นแคร่ หรือวัสดุอ่ืนๆ 
วางอยู่ที่ผิวน้ํา เพื่อให้กบขึ้นมาอาศัยและวางถาดอาหาร 
         3.2. บ่อแบบที่มีเกาะกลาง ลักษณะบ่อเป็นแบบเดียวกับแบบแรก แต่มีเกาะซีเมนต์อยู่ตรง
กลาง โดยตัวเกาะจะอยู่ห่างจากผนังบ่อ ประมาณ 50-70 เซนติเมตร เกาะตรงกลางควรมีการขัดผิวให้มัน 
เพื่อให้กบขึ้นมาพักผึ่งแดดและวางถาดอาหาร แต่ลักษณะบ่อแบบนี้จะทําความสะอาดยากกว่าบ่อแบบแรก 
     บ่อซีเมนต์ใหม่ๆ ควรจะมีการล้างปูนซีเมนต์เสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ปูนกัดผิวหนังของกบทํา
ให้เป็นแผลติดเชื้อได้ วิธีการล้างควรทําดังนี้ ให้ใช้หยวกกล้วยหั่นเป็นท่อนๆ ใส่ลงในบ่อซีเมนต์ที่เติมน้ําใน
ระดับที่ต้องการทิ้งไว้ 7-14 วัน โดยเปลี่ยนหยวกกล้วยทุกวันหรือควรใช้สารส้ม ประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อน้ํา 
1 ลูกบาศก์เมตร แช่ทิ้งไว้ 3-4 วัน และระบายน้ําทิ้งและทําซ้ําอีกครั้งจนมั่นใจ หลังจากนั้นตากบ่อให้แห้ง
ก่อนที่จะทําการเลี้ยงต่อไป สําหรับอัตราปล่อย ควรปล่อยกบในอัตรา 50 ตัว/ตารางเมตร แต่ถ้าเป็นบ่อที่ใช้
ระบบน้ําผ่านตลอดเวลา ก็สามารถปล่อยกบในอัตรา 100 ตัว/ตารางเมตร(เฉิดฉันและคณะ,2538) 
 ลักษณะการเลี้ยงแบบนี้ จะมีข้อดีและข้อจํากัดเหมือนกับการเลี้ยงกบในกระชัง เหมาะสําหรับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกบที่มีพ้ืนที่จํากัด หรือไม่ประสงค์จะขุดบ่อเพื่อรักษาสภาพพื้นที่ดินไว้เหมือนเดิม 
 
วิธีการเลี้ยงกบนาเชิงพาณิชย์  
 การเลี้ยงกบในปัจจุบัน จะพบปัญหา เรื่องอาหารกบมีราคาแพง ทําให้การเลี้ยงมีต้นทุนค่าอาหาร
สูง ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกบมีกําไรน้อย ทั้งนี้มีผลการศึกษาด้านการศึกษาชนิดของอาหารที่เหมาะสมใน
การเลี้ยงกบนา โดยการใช้อาหาร 3 ชนิด ได้แก่ อาหารผสมเอง ซึ่งประกอบด้วย กากถั่วเหลือง ปลาป่น 
ซี่โครงไก่ต้มสุกบดละเอียด รํา และผักบุ้งต้ม อาหารปลาดุก (โปรตีน 28.88%) และอาหารกบ (โปรตีน 
33.23%) พบว่าอาหารปลาดุก (โปรตีน 28.88%) และอาหารกบ (โปรตีน 33.23%) มีความเหมาะสมกว่า
การใช้อาหารผสม เนื่องจากมีต้นทุนค่าอาหารต่อน้ําหนักกบ 1 กก. เท่ากับ 35.69 และ32.40 บาท 
ตามลําดับ ตํ่ากว่าต้นทุนค่าอาหารกบผสมเอง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 42.74 บาท)  
 พิศมัย (2543) รายงานผลการศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารกบนา คือ มี
ระดับโปรตีน 37% และพลังงานรวม 450 กิโลแคลอรี/100 กรัม อาหาร 
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 ยงยุทธ (2548) รายงานผลการศึกษาต้นทุนในการเลี้ยงกบนาในกระชังด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูป
สําหรับกบและอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาดุกว่า มีต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงกบอยู่ที่ 69.88% และ 
67.70% ตามลําดับ ซึ่งปกติ ต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงสัตว์น้ําจะอยู่ประมาณ 50-60% เท่านั้น 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาในด้านเทคนิคการเลี้ยงกบนาเชิงพาณิชย์แล้ว การลดต้นทุนค่าอาหาร จึงเป็น
ประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่ง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพของอาหาร หรือเลือกใช้วัสดุอาหารที่ใช้เลี้ยงกบนาแล้ว 
กบโตเร็ว และมีต้นทุนตํ่า ซึ่งในเรื่องนี้ มีผลการศึกษางานวิจัยของนักวิชาการประมง หลายๆ แนวทาง ดังนี้  
 

 1. การใช้น้ํามันปลาเสริมในอาหารเม็ดสําเร็จรูปเลี้ยงกบนา กล่าวคือ โปรตีนเป็นสารประกอบที่
จําเป็นสําหรับสัตว์น้ําใช้ในการเจริญเติบโต ซึ่งโปรตีนจากแหล่งปลาป่น มีราคาแพงที่สุดในองค์ประกอบของ
อาหารสัตว์น้ํา ดังนั้น ผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ําจึงต้องใช้อาหารที่มีโปรตีนในระดับตํ่าสุด ที่สามารถทําให้สัตว์น้ํา
มีการเจริญเติบโตในระดับที่ยอมรับได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการใช้สารอาหารชนิดอ่ืน เช่น ไขมัน และ 
คาร์โบไฮเดรต เพื่อทดแทนโปรตีน ซึ่งจะต้องมีการศึกษาระดับที่เหมาะสม เนื่องจากอาจไปลดอัตราการกิน
อาหาร หรือยับย้ังการใช้ประโยชน์จากสารอาหารชนิดอ่ืนๆ ในอาหารได้ 
 ยงยุทธ (2548) ศึกษาระดับไขมันที่เหมาะสมในการเสริมในอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาดุก
(โปรตีน 32%) ซึ่งมีราคาถูกกว่าอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับกบ(โปรตีน 40%) เพราะมีโปรตีนตํ่ากว่า โดย

ทดลองเสริมที่ระดับ 2, 4 และ 6% พบว่า การเสริมไขมันในอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาดุก(โปรตีน 

32%) ที่ระดับ 2% สามารถทําให้กบนามีอัตราการเจริญเติบโตด้านน้ําหนัก และประสิทธิภาพของโปรตีน 
สูงกว่าการเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับกบ(โปรตีน 40%) และมีต้นทุนการเลี้ยงตํ่ากว่าด้วย คือ 
38.34 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับกบ(โปรตีน 40%) จะอยู่ที่ 
45.12 บาท/กิโลกรัม และอัตรารอดของกบที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับกบ(โปรตีน 40%) และ
อาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาดุก(โปรตีน 32%) เสริมด้วยน้ํามันปลา 2% มีค่าไม่แตกต่างกัน อยู่ที่ 81.25 
– 82.08% ซึ่งอาหารที่ใช้เลี้ยงกบในการทดลองครั้งนี้ มีองค์ประกอบทางเคมี ดังนี้ 
 

อาหารทดลอง 
โปรตีน 
(%) 

ไขมัน 
(%) 

ความชืน้ 
(%) 

เย่ือใย 
(%) 

เถ้า 
(%) 

คาร์โบไฮเดรต 
(%) 

อาหารเม็ดกบ 41.25 4.08 7.79 2.32 14.69 32.40 

อาหารเม็ดปลาดุก 33.11 6.00 7.77 4.72 11.65 39.88 

อาหารเม็ดปลาดุก 
+2% น้ํามันปลา 

32.58 7.97 8.62 4.19 11.27 38.77 

อาหารเม็ดปลาดุก 
+4% น้ํามันปลา 

31.72 9.54 8.65 3.96 11.05 38.42 

อาหารเม็ดปลาดุก 
+6% น้ํามันปลา 

31.14 11.07 8.52 4.29 10.91 37.23 
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วิธีการเสริมน้ํามันปลา 
 นําอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาดุก(โปรตีน 32%) ที่มีจําหน่ายในท้องตลาด มาเคลือบเม็ด
อาหาร ด้วยการฉีดพรม (spray) น้ํามันปลาที่ผิวเม็ดอาหาร ปริมาณ 2% ของน้ําหนัก แล้วนําไปผ่ึงลมให้
แห้ง ประมาณ 30 นาที แล้วนําไปเก็บไว้ในห้องที่สะอาดและแห้ง การเตรียมอาหารใช้เลี้ยงกบนาจะเตรียม
ในปริมาณที่จะใช้ให้หมดภายใน 3 วัน เนื่องจากประสิทธิภาพของอาหารจะลดลง 
 

 2. การใช้โปรตีนข้าวโพดทดแทนปลาป่นในการเลี้ยงกบนา ดังที่กล่าวมาแล้วว่า โปรตีนจากปลา
ป่นมีราคาแพง แต่ปลาป่นนับเป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญของสัตว์น้ํา เนื่องจากมีความสมดุลของกรดอะมิโน
ใกล้เคียงกับความต้องการของสัตว์น้ํา อย่างไรก็ตามทรัพยากรปลาที่ใช้ผลิตปลาป่นมีปริมาณจํากัดและ
ปริมาณการจับลดลงเรื่อยๆ มีรายงานว่า 35%ของปลาที่จับได้ทั่วโลกจะถูกนํามาใช้ทําเป็นปลาป่น ซึ่งการ
ผลิตปลาป่น 1 กิโลกรัม ต้องใช้ปลาเป็นวัตถุดิบถึง 4 กิโลกรัม ดังนั้นการใช้โปรตีนจากพืชมาทดแทนปลาป่น 
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะลดต้นทุนการเลี้ยงกบนา โดยการนําโปรตีนจากพืชไปทําให้สุกด้วยการต้มหรือนึ่ง 
หรือผ่านกระบวนการย่อย เช่น การหมัก 
 ยงยุทธ และพิศมัย (2548) นําโปรตีนข้าวโพด ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากขบวนการผลิตแป้งข้าวโพด 
และมีราคาถูกกว่าปลาป่น อีกทั้งยังมีโปรตีนสูง 41-43% มีไขมันตํ่ากว่า 3% และมีวิตามินบีและอีสูงด้วย 
มาทําการศึกษาการใช้โปรตีนข้าวโพดทดแทนปลาป่น 2 ระดับ คือ 20% และ 40% โดยใช้โปรตีนข้าวโพดที่
ผ่าน/ไม่ผ่าน ขบวนการนึ่งและหมัก พบว่าสามารถใช้โปรตีนข้าวโพดที่ผ่านขบวนการหมักแทนที่ปลาป่นใน
ปริมาณ 20% มาผสมในอาหารใช้เลี้ยงกบนาได้ดี โดยมีต้นทุนการเลี้ยงกบนาในกระชัง 33.12 บาท/
กิโลกรัม ซึ่งอาหารสูตรนี้จะมีโปรตีน 37% และค่าระดับพลังงานรวม 450 กิโลแคลอรีต่อ 100 กรัม อาหาร 
 

 ส่วนผสมของวัตถุดิบ (%) ในสูตรอาหารที่ใช้โปรตีนข้าวโพดทดแทนปลาป่นเลี้ยงกบนาในกระชัง 

ชนิดวัตถุดิบ ปริมาณ (%) 

ปลาป่น 26 

กากถั่วเหลือง 22 

โปรตีนข้าวโพด 20 

ปลายข้าว 14 

สารเหนียว 7 

กากน้ําตาล 2 

ยีสต์ 0.1 

แป้งหมาก 0.025 

น้ํามันปลา 1.8 

น้ํามันพืช 1 

น้ํามันหมู 2.2 

แกลบ 3.875 
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หมายเหตุ เติมวิตามินรวม (มิลลิกรัม หรือ IU/1,000 กรัม อาหาร) ประกอบด้วย Vitamin A 4,000 IU, 
Vitamin D3 2,000 IU, Vitamin E 50 mg, Vitamin K 10 mg. Thiamine 20 mg, Riboflavin 20 mg, 
Pyridoxine 20 mg, Calcium pantothenate 200 mg, Niacin 150 mg, Biotin 2.0 mg, Folic acid 5 
mg, Vitamin B12 0.2 mg, Inositol 400 mg, Ethoxyquin 200 mg 
แร่ธาตุรวม (มิลลิกรัม/1,000 กรัม อาหาร) ประกอบด้วย Iron 30 mg, Zinc 20 mg, Manganese 25 
mg, Copper 5 mg, Cobalt 0.05 mg, Iodine 5 mg และ Selenium 0.2 mg 
 
วิธีการหมักโปรตีนข้าวโพด 
 นําโปรตีนข้าวโพด กากน้ําตาล ยีสต์ และแป้งหมาก มาผสมรวมกัน ใส่น้ําจนสามารถกวนได้สะดวก 
ทําการกวนอาหารทุกๆ 1 ช่ัวโมง จนครบ 12 ช่ัวโมง แล้วทิ้งไว้อีก 12 ช่ัวโมง จึงนํามาใช้ผสมกับวัตถุดิบที่
เหลือ แล้วนําไปทําการอัดเม็ดด้วยเครื่องทําอาหาร จะได้อาหารที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว นําอาหารไปอบให้

แห้งด้วยเครื่องอบที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 10-12 ช่ัวโมง อาหารแห้งที่ได้จะนํามาหักเป็นท่อนสั้นๆ 

ขนาด 2-3 มิลลิเมตร ก่อนเก็บใส่ถุงพลาสติก นําไปเก็บรักษาโดยการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 °C จนกว่าจะ
นําไปใช้เลี้ยงกบต่อไป 
 

 3. การเพิ่มคุณค่าทางอาหารกบนา มีรายงานว่า การใส่ยีสต์มีชีวิตในอาหารสัตว์ ยีสต์สามารถ
เจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนเซลล์ในการเพาะอาหารและระบบทางเดินอาหารของสัตว์ได้ โดยยีสต์จะใช้
สารอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตและเยื่อใยเป็นอาหาร แล้วขับถ่ายสารประกอบต่างๆ เช่น โปรตีน วิตามิน
และแร่ธาตุออกมา ซึ่งสัตว์สามารถย่อยและใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งตัวเซลล์ยีสต์ที่เพิ่มขึ้น เมื่อถูกย่อยสลาย
จะได้สารอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผนังเซลล์ของยีสต์ยังมีสารเบต้ากลูแคน ซึ่งเป็นสารสําคัญที่ช่วย
กระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคต่างๆ ในสัตว์ได้อีกด้วย 
 อนุวัติและคณะ (2551) ทําการศึกษาประสิทธิภาพของยีสต์ที่เพิ่มในอาหารกบนาที่ระดับ 2 ,4 และ 
6 % สรุปว่าการเสริมยีสต์ที่ระดับ 4 เปอร์เซ็นต์ ในอาหาร เป็นระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกบนา 
และเสริมให้มีระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในกบนา โดยผลการทดลองพบว่า กบนาที่เลี้ยงด้ายอาหารที่เสริมยีสต์ 
4% มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด ประสิทธิภาพของโปรตีน ประสิทธิภาพของอาหารและอัตราแลกเนื้อ
ดีกว่าอีกด้วย และเมื่อพิจารณาด้านความต้านทานโรคของกบนา โดยดูจากค่าองค์ประกอบเลือดพบว่า
จํานวนเม็ดเลือดขาวรวมและเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocite ในเลือดของกบนาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริม
ยีสต์ 2-4% มีจํานวนเม็ดเลือดขาวรวมและเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocite มากกว่าในเลือดของกบนาที่
เลี้ยงด้วยอาหารไม่เสริมยีสต์ ซึ่งเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocite มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน เนื่องจากมีหน้าที่
ในการทําลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย 
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 ส่วนประกอบของอาหารกบนาที่เสริมยีสต์ระดับ 4 เปอร์เซ็นต์ 

สูตรอาหารเสริมยีสต์ (เปอรเ์ซนต์) 
วัตถุดิบอาหาร (เปอรเ์ซนต)์ 

4 

ปลาป่น 
กากถั่วเหลืองป่น 
ปลายข้าว 
รําละเอียด 

สารเหนียว (α-starch) 
น้ํามันถั่วเหลือง 
น้ํามันปลาทะเล 

35 
9.5 
25 
6 
6 
1 
2 

น้ํามันปาล์ม 
ยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) 
วิตามินและแร่ธาตุรวม 
วิตามินซี 
แกลบบดละเอียด 

2.5 
4 
2 

0.1 
6.9 

รวม 100 

 
วิธีการเตรียมอาหาร 
 นําส่วนประกอบอาหารกบนาตามตารางข้างต้น มาผสมให้เข้ากันแล้วเติมน้ําประมาณ 30% ของ
น้ําหนักอาหาร จากนั้นนํามาอัดเม็ดด้วยเครื่องบดเนื้อที่มีรูหน้าแว่นขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร 
อาหารที่ได้มีลักษณะเป็นเส้นยาว นํามาผึ่งลมตากให้แห้งและหักเป็นท่อนๆ ขนาดความยาวประมาณ 0.2-
0.3 เซนติเมตร แล้วนําไปใช้เลี้ยงกบนา 
 
สรุปแนวทางในการพฒันาเทคนคิการเลี้ยงกบนาเชิงพาณิชย ์
 เกษตรกรที่มีความประสงค์ที่จะเลี้ยงกบนาเชิงพาณิชย์ ควรจะพิจารณาในประเด็นที่สําคัญๆ
ดังต่อไปนี้  
 

 1. พันธุ์กบนา จะต้องเลือกซื้อพันธ์ุกบจากฟาร์มกบ ที่มีการพัฒนาสายพันธ์ุที่มีลักษณะ โตเร็ว ตัว
โต สีเหลือง สะอาด และทนทานต่อโรค มีการปรับปรุงสายพันธ์ุไม่ให้เกิดลักษณะเลือดชิด ซึ่งจะทําให้กบโต
ช้า ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนาน ต้นทุนจะสูง ดังนั้น จากผลการศึกษาโครงสร้างทางพันธ์ุกรรมและการวัด
ความผันแปรทางพันธุกรรมของประชากรกบนาของเฉลิมชัยและคณะ (2539) พบว่า ลักษณะทาง
พันธุกรรมของประชากรกบนาจังหวัดตราดมีความแตกต่างกับประชากรกบนาจังหวัดชลบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี กาญจนบุรีและลพบุรี และพบว่าลักษณะทางพันธุกรรมของประชากรกบนา
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จังหวัดเหล่านี้ น่าจะเป็นประชากรเดียวกัน เนื่องจากมีการรวมกลุ่มอยู่ใกล้ชิดกันมาก ดังนั้น เกษตรกรควร
ใช้พันธ์ุกบนาของจังหวัดตราดมาใช้ในการปรับปรุงสายพันธ์ุกบนาเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเลือดชิดในกบ 
 

 2. อาหารที่ใช้เลี้ยงกบนา ดังที่กล่าวมาแล้ว สัดส่วนค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงกบนามีค่าอยู่ประมาณ 67-
70% ทั้งนี้ต้นทุนส่วนใหญ่ในการเลี้ยงสัตว์น้ําต้นทุนค่าอาหารประมาณ 50-60% จะเห็นได้ว่าต้นทุน
ค่าอาหารของกบนาจะมีต้นทุนสูงกว่าต้นทุนค่าอาหารของการเลี้ยงสัตว์น้ําทั่วไป ดังนั้นการเสริม
ประสิทธิภาพและการเสริมคุณค่าของอาหารที่นําไปใช้เลี้ยงกบนาจึงเป็นแนวทางที่เกษตรกรควรนํามาใช้ 
เพื่อให้กบนาเจริญเติบโตได้เร็วและมีภูมิต้านทานต่อโรค ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงกบนา
ได้ เช่น การเสริมน้ํามันปลาในอาหารปลาดุกที่ระดับ 2% แล้วนํามาใช้เลี้ยงกบนา และการใช้ยีสต์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของอาหารกบนาที่ระดับ 4% ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดมีความพร้อมในการทําอาหารกบนา
ใช้เอง ก็สามารถใช้โปรตีนข้าวโพดทดแทนปลาป่นได้ 20% โดยวิธีการหมัก ซึ่งจะทําให้สามารถลดต้นทุนได้
อีกวิธีหนึ่ง 
 

 3. วิธีการเลี้ยงกบนา เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตรวมของการเลี้ยงกบนาในกระชังได้ โดยการ
ปล่อยปลาดุกลูกผสมลงเลี้ยงในกระชังเลี้ยงกบ เนื่องจากมีการศึกษาเบื้องต้น เรื่องการเลี้ยงกบนาร่วมกับ
ปลาดุกลูกผสมในกระชัง พบว่า กบนาและปลาดุกลูกผสม สามารถเลี้ยงร่วมกันได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตของกบนาและปลาดุกลูกผสม และพบว่าอัตราปล่อยกบนาลงเลี้ยงในกระชังที่เหมาะสม คือ 
100 ตัว/ตารางเมตร และอัตราปล่อยที่เหมาะสมของปลาดุกลูกผสมลงเลี้ยงในกระชังเดียวกัน คือ 100 ตัว/
ตารางเมตร (สุจิตรา และคณะ, 2553) ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าเดิมที่เลี้ยงกบนา
หรือเลี้ยงปลาดุกลูกผสมอย่างเดียวในกระชัง เนื่องจากมีการใช้กระชังเดียวกันและอาหารที่กบกินเหลือหรือ
ตกลงไปในกระชังปลาดุกก็สามารถเก็บกินได้ เป็นการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร ประกอบกับระยะเวลาการ
เลี้ยงกบนาในกระชังจะเท่าๆ กับ ระยะเวลาการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในกระชัง คือ ประมาณ 14 สัปดาห์ 
หรือประมาณ 3 เดือน เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจับกบและปลาดุกพร้อมๆกัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
รายได้ต่อพื้นที่การเลี้ยงอีกวิธีหนึ่ง 
   ในเกษตรกรบางรายที่เลี้ยงกบในกระชังแล้วแขวนกระชังไว้ในบ่อดินแบบหนาแน่น เกษตรกรจะ
นิยมปล่อยปลาสลิดลงเลี้ยงในบ่อ เพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติของน้ําในบ่อที่แขวน
กระชังกบจะมีฤทธ์ิเป็นกรด ซึ่งปลาสลิดเป็นปลาชนิดที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ําที่มีฤทธ์ิเป็นกรด แต่
ต้องการเปลี่ยนถ่ายน้ําในบ่อ เพื่อให้กบในกระชังเจริญเติบโตได้ดี และระวังไม่ให้น้ํามีฤทธ์ิเป็นกรดมาก
เกินไป เพราะจะทําให้กบเป็นแผลและเป็นโรคตายได้ 
   นอกจากเกษตรกรมีความรู้ด้านการเลี้ยงกบแล้ว ยังจะต้องมีความรู้ด้านการจัดการฟาร์มกบด้วย 
การจัดการฟาร์มจะเป็นปัจจัยสําคัญในการเลี้ยงสัตว์น้ํา หากเกษตรกรสามารถจัดการฟาร์มที่ดี การเลี้ยงกบ
ก็จะประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะการเลี้ยงกบจะใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 2 เดือนครึ่งถึง 3 เดือน ซึ่ง
เป็นระยะเวลาที่สั้น การจัดการจะต้องรอบคอบ เช่น ขนาดของลูกกบที่จะปล่อยลงเลี้ยง ต้องมีการคัดให้มี
ขนาดเท่าๆกัน เพราะว่ากบตัวใหญ่จะกินกบตัวเล็ก ซึ่งข้อนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุด เพราะจะทําให้กบมี
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อัตรารอดสูง ทําให้การเลี้ยงประสบผลสําเร็จ ข้อสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความสะอาดของบ่อและน้ําที่ใช้
เลี้ยงกบ เพราะมีผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของกบ โดยต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกๆวัน เช้า-เย็น  
โดยเฉพาะวันไหนที่มีฝนตกต้องรีบเปลี่ยนถ่ายน้ําทันที เนื่องจากน้ําในบ่อจะมีฤทธ์ิเป็นกรดซึ่งจะทําให้กบ
เป็นแผลตามลําตัวได้ง่าย และการจัดการที่สําคัญที่สุดของการลี้ยงกบเชิงพาณิชย์ จะประสบผลสําเร็จ
หรือไม่ อยู่ที เกษตรกรต้องมีการวางแผนว่า เม่ือเลี้ยงกบได้ผลแล้ว ผลผลิตกบที่ได้จะนําไปขายที่ไหน 
กล่าวคือ จะต้องทราบความต้องการของตลาดและหาตลาดให้ได้เสียก่อน กบที่ตลาดต้องการและให้ราคาสูง 
จะต้องมีผิวเหลือง เพราะจะดูสะอาด เป็นที่นิยมของผู้บริโภคภายในประเทศ และต่างประเทศ  
 สําหรับเกษตรกรที่สนใจประสงค์จะขอข้อมูลเทคนิคการเลี้ยงกบเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ 
กลุ่มอํานวยการและประสานวิชาการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ช้ัน 6 เกษตรกลาง เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์.02-2560600-15 ต่อ 3616 หรือ 02-562-0541 โทรสาร. 02-562-0571 ในวัน
เวลาราชการ หรือ E-mail:fishresearch3616@hotmail.com 
 
 

---------------------------- 
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