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คํ าน ํา
เน่ืองจากสถานการณความเปนอยูในปจจุบันที่มีอัตราประชากรมนุษยเพิ่มข้ึนๆ และ

ปริมาณความตองการในการบริโภคเพ่ิมข้ึนติดตามมากอยางหลีกเล่ียงไมได  ขณะเดียวกันที่
ทรัพยากรธรรมชาติหรือแมแตผลผลิตทางการเกษตรลดนอยลงเปนไปในลักษณะผกผัน  โดย
เฉพาะอาชีพเกษตรกรรมของพี่นองเกษตรกรที่ตองอาศัยความชุมชื้นจากธรรมชาติถึง 75% 
นอกจากน้ันแลวยังตองพบกับความผิดหวังเม่ือจํ าหนายผลผลิตไมไดราคา หรือถูกพอคา 
คนกลางกดราคารับซื้อ  ส่ิงเหลาน้ีลวนแลวแตเปนตนเหตุที่ทํ าใหเกษตรกรตองขวนขวาย 
หาแนวทางในการประกอบอาชีพใหม ๆ เพื่อเพิ่มรายได เชน การขุดบอเล้ียงปลา  การเล้ียงกบ 
ฯลฯ  แตสํ าหรับการเล้ียงกบน้ัน  ปจจุบันเปนท่ีนาสนใจแกเกษตรกรเปนอยางมาก  ท้ังน้ีเพราะ
กบเปนสัตวท่ีเล้ียงงาย  ใชเวลานอย  ลงทุนนอย  ดูแลรักษางาย  และจ ําหนายไดราคาคุม 
กับการลงทุน  โดยเฉพาะในปจจุบันมีตลาดตางประเทศท่ีตองการสินคากบเปดกวางมากข้ึน  
กบนาที่เปนผลผลิตของเกษตรกรเมืองไทยจึงมีโอกาสสงจํ าหนายไปยังตางประเทศมากข้ึนเชน
กัน และสาเหตุอีกอยางหน่ึงที่มีผูหันมาเล้ียงกบกันมากข้ึน เพราะปริมาณกบที่อยูตามแหลง
ธรรมชาติมีจ ํานวนลดนอยลงทุกท ี ๆ เน่ืองจากแหลงท่ีอยูอาศัยของมันถูกเปล่ียนแปลงเปนท่ีอยู
อาศัยของมนุษย  รวมท้ังการสราง โรงงานอุตสาหกรรม  การใชสารพิษก ําจัดศัตรูพืช  การใชยา
ก ําจดัวชัพืช  กํ าจัดปูนา  ลวนแลวแตมีสวนทํ าลายพันธุกบในธรรมชาติใหหมดส้ินไปแตละป ๆ 
ทัง้นี้รวมทั้งการจับกบมาจ ําหนายหรือการประกอบอาหาร  โดยไมมีการละเวนกบเล็กกบนอย 
เปนการตัดหนทางการแพรพันธุกบโดยส้ินเชิงอีกดวย แตถึงกระน้ันก็ตาม ผูเล้ียงกบหลายราย
ตองประสบความลมเหลวในการเพาะเล้ียงกบอันเน่ืองจากการไมเขาใจการเล้ียง  โดยเฉพาะไม
เขาใจในอุปนิสัยใจคอของกบซึ่งมีความส ําคัญเพ่ือประกอบการเล้ียงเชน  กบมีนิสัยดุรายและ
ชอบรังแกกัน  การเล้ียงกบคละกันโดยไมคัดขนาดเทา ๆ กันในบอเดียวกัน  เปนเหตุใหกบใหญ
รังแกและกัดกินกบเล็กเปนอาหาร  หรือไมรูวานิสัยใจคอของกบเปนสัตวท่ีชอบอิสระเสรี  เม่ือ
สภาพที่เล้ียงมีลักษณะโปรง เชน เปนอวนไนลอนท ําใหกบสามารถมองเห็นทิวทัศนภายนอก 
มันจะกระตือรือรนท่ีจะด้ินรนหาทางออกไปสูโลกภายนอก  โดยจะกระโดดชนอวนไนลอนจน
ปากบาดเจ็บและเปนแผล  เปนเหตุใหลดการกินอาหารหรือถาเจ็บมาก  ๆ ถึงกับกินอาหารไม
ไดเลยก็มี  อยางไรก็ตาม เอกสารคํ าแนะนํ าเร่ืองการเล้ียงกบน้ี  จะแนะวิธีการเลี้ยงทั้งแบบกึ่ง
พัฒนาและการเล้ียงแบบพัฒนา  ทั้งนี้เพื่อผูที่สนใจจะไดศึกษาวิธีการเลี้ยงแตละแบบเพื่อนํ าไป
ใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ทุนทรัพยและสิ่งแวดลอมตอไป
การเลือกสถานท่ีท่ีจะสรางคอกกบ หรือ บอเล้ียงกบ

1. !ควรเปนที่ที่อยูใกลบาน  สะดวกตอการดูแลรักษา  และปองกันศัตรู
2. !เปนที่สูง  ท่ีดอน  เพ่ือปองกันน้ํ าทวม
3. !พืน้ที่ราบเสมอ  สะดวกตอการสรางคอกและแองน้ํ าในคอก
4. !ใกลแหลงน้ํ า  เพ่ือสะดวกตอการถายเทน้ํ า
5. !ใหหางจากถนน  เพ่ือปองกันเสียงรบกวน กบจะไดพักผอนเต็มที่และโตเร็ว
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บอหรือคอกเล้ียงกบ
ทีท่ีจ่ะท ําบอเล้ียงกบ  ไมวาจะเปนสภาพบอปูนหรือคอกเล้ียง  จะตองไมควรอยูไกลจากที่

อยูอาศัยมากนัก  เพราะศัตรูของกบมีมาก  โดยเฉพาะกบนั้นเมื่อตกใจเพราะมีภัยมา  มันจะไม
สงเสียงรองใหเจาของรูเหมือนสัตวอ่ืน ๆ ศัตรูของกบสวนมากไดแก  งู  นก  หนู  หมา  แมว  
และท่ีสํ าคัญที่สุดไดแก คน  ดังน้ันถาบอเล้ียงหรือคอกเล้ียงกบ อยูหางจากที่อยูอาศัยมาก  ก็จะ
ถูกคนขโมยจับกบไปขายหมด  นกน้ันมีทั้งกลางวันและกลางคืน  นกกลางคืนโดยเฉพาะ 
นกเคาแมวสามารถลงไปอยูปะปนและจับกบกินอยางงายดาย  แมวนับวามีสวนทํ าลายกบมาก
เพราะถึงแมมันจะจับกบกินเพียงตัวเดียวแลวก็อิ่ม  แตเม่ืออ่ิมแลวมันก็ยังจับกบตัวอ่ืน ๆ มา
หยอกเลน และท ําใหกบตายในที่สุด
พันธุกบท่ีนํ ามาเล้ียง

กบทีเ่หมาะสมจะนํ ามาทํ าการเพาะเล้ียงน้ี  ไดแก  กบนา  ซ่ึงถาเล้ียงอยางถูกตองตาม 
วิธีการและใชเวลาเพียง 4-5 เดือน  จะไดกบขนาด 4-5 ตัว/กก.  เปนกบที่มีความเจริญเติบโต
เร็ว  โดยมีอัตราการแลกเปล่ียนอาหาร 3-4 กก.  ไดเน้ือกบ 1 กก.  ท้ังยังเปนกบท่ีมีผูนิยมนํ า
ไปประกอบอาหารบริโภคกันมากกวากบพันธุอื่น ๆ ลักษณะของกบนาน้ันตัวผูจะมีขนาดเล็กกวา
กบตัวเมีย และ สวนที่เห็นไดชัดก็คือ กบตัวผูเม่ือจับพลิกหงายข้ึนจะเห็นมีกลองเสียงอยูใตคาง
แถว ๆ มุมปากลางท้ังสองขาง  ในชวงฤดูผสมพันธุ  กบตัวผูจะเปนผูสงเสียงรอง และในขณะที่
รองน้ันสวนของกลองเสียงจะพองโตและใส  สวนตัวเมียน้ันจะมองไมเห็นสวนของกลองเสียงดัง
กลาว  กบตัวเมียก็รองเชนเดียวกันแตเสียงออกเบา  ถาอยูในชวงฤดูผสมพันธุ  กบตัวเมียท่ีมีไข
แกจะสังเกตเห็นสวนของทองบวมและใหญกวาปรกติ  ขณะเดียวกันท่ีกบตัวผูจะสงเสียงรองบอย
คร้ังและสีของลํ าตัวออกเปนสีเหลืองออน หรือมีสีเหลืองท่ีใตขาเห็นชัดกวาตัวเมีย  ถึงอยางไร 
สีของกบจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพส่ิงแวดลอมและท่ีอยูอาศัย

ส ําหรับกบบลูฟร็อกจะแตกตางไปจากกบนาอยางเห็นไดชัด  โดยมีผิวหนังสวนใหญเรียบ
แตมีบางสวนขรุขระและเปนสีน้ํ าตาลปนเขียว  มีจุดสีน้ํ าตาล  ลักษณะเดนเห็นชัดคือมีสวนหัวท่ี
เปนสีเขียวเคลือบน้ํ าตาลและท่ีขางทองมีลายน้ํ าตาล  ใตทองเปนสีขาว  ขาท้ังส่ีเปนลายน้ํ าตาล
ดํ า  ลํ าตัวอวนโดยเฉพาะสวนทองใหญกวากบนา  กบที่โตเต็มที่จะมีลักษณะกระเดียดไปทาง 
อ่ึงอาง  ดวยลักษณะประจ ําตัวเชนน้ี  จึงเปนเหตุใหไมมีกบชนิดน้ีวางจํ าหนายท้ังตัวในตลาดสด  
เพราะนอกจากจะมีลักษณะไมชวนใหซ้ือหามาประกอบอาหารแลว  รสชาติของเน้ือกบบลูฟร็อก  
ยังมีคุณภาพสูกบนาไมไดอีกดวย  สวนลักษณะกบตัวผูน้ันจะมีวงแกวหูใหญอยูดานหลังตาและ
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ใหญกว าตาและกบบลูฟร็อกตัวผู ทุกพันธุ ใต คางจะเปนสีเหลืองสวนกบตัวเมียจะเห็น 
วงแกวหูเล็กกวาตา ส ําหรับผูท่ีคิดจะเล้ียงกบบลูฟร็อกจะตองคํ านึงถึงตลาด ถาทานไมมีตลาด
ตางประเทศรองรับหรือไมใชพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวของชาวตางประเทศ ควรเล้ียง 
กบนาซ่ึงมีตลาดท้ังในและนอกประเทศอีกท้ังระยะเวลาเล้ียงยังนอยกวาอีกดวย
การเพาะพันธุกบ

โดยธรรมชาติ  กบจะเริ่มจับคู  ผสมพันธุและวางไขในฤดูฝน  ถาเกษตรกรมีพอแมพันธุ
อยูแลว ก็จะนํ าพอแมพันธุที่มีอาย ุ1 ป ข้ึนไป  และเปนกบท่ีจับคูกันแลวนํ าไปเล้ียงในบอเพาะ
แตอยาจับผิดคูกัน  เพราะกบที่จับคูกับแลวถูกแยกออกเปนคนละตัว และนํ าไปเล้ียงในบอเพาะ 
ถาไมใชคูของมันแลวมันจะไมผสมพันธุกัน

การดูลักษณะเพศของกบ ถาเปนกบตัวผูจะเห็นกลองเสียงอยูใตคางท้ังสองขาง ขากรรไกร
เปนลักษณะวงกลมสีคล้ํ า  เม่ือถึงฤดูผสมพันธุ  กบตัวผูจะสงเสียงรอง  สวนของกลองเสียงน้ีจะ
พองโปน  แตลักษณะน้ีจะไมมีในกบตัวเมีย  ซ่ึงตัวเมียน้ัน เม่ือถึงฤดูผสมพันธุท่ีสวนทองจะขยาย
ใหญ  และกบตัวเมียท่ียังมีไขอยูในทองจะมีความสากขางลํ าตัวท้ังสองดาน  เม่ือใชน้ิวสัมผัส 
จะรูสึกได และเม่ือไขออกจากทองไปแลว  ปุมสากเหลานี้ก็จะหายไป

อน่ึง  กบตัวเมียก็จะสงเสียงรองเชนกัน  แตเปนเสียงท่ีเบามาก  และกบตัวเมียที่รูตัววามี
ไขแกอยูในทองจะเปนผูเดินทางมาหาตัวผูตามเสียงรอง

ภาพท่ี 2  เปรียบเทียบกบนาตัวผูและตัวเมียจากกลองเสียงใตคาง

ภาพท่ี 3  กบนาตัวผูและตัวเมีย
บอผสมพันธุหรือบอเพาะ  อาจเปนบอซีเมนต  หรือถังสวม  หรือจะเปนกระชังมุงไนลอน

กไ็ด  ภายในมีพืชนํ้ า  เชน  ผักบุง  ผักตบชวาเล็ก ๆ แตไมควรมีน้ํ าสูงเกิน 5 ซ.ม.  ถามีน้ํ ามาก
จะไมสะดวกในการท่ีตัวผูโอบรัดตัวเมีย  และ ขณะท่ีตัวเมียเบงไขซ่ึงตองใชแรงขาหลังยันพ้ืน
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จนหวัทิม่น้ํ า  ซ่ึงถาน้ํ ามากขาหลังก็จะลอยน้ํ าท ําใหไมมีกํ าลัง  เปนเหตุใหไขออกมาไมมาก  และ
ขณะท่ีกบตัวเมียปลอยไขออกมา  กบตัวผูก็จะปลอยนํ ้าเช้ือออกมาผสมกับไขทนัท ี  อน่ึง  กบจะ
ผสมพนัธุและวางไขในชวง 04.00 - 06.00 น.  แตถาอากาศเย็นชุมฉ่ํ า  เชน  มีฝนตกพรํ า  
อาจจะเลยไปถึง 08.00 น. ก็ได  เม่ือเห็นวากบออกไขแลวจึงนํ าพอแมพันธุออกจากบอเพาะ
เพื่อปองกันไมใหแพไขแตก  เน่ืองจากการเคล่ือนไหวของกบ  บอผสมพันธุน้ีเม่ือปลอยพอแมกบ
ลงไปแลว  ไมควรไปรบกวนหรือมีส่ิงอ่ืนใดทํ าใหกบตกใจ ซึ่งเปนเหตุใหกบไมผสมพันธุ และ
ออกไขได
การใหกบผสมพันธุและออกไขนอกฤดู

ปจจุบัน    มีการดัดแปลงและเลียนแบบธรรมชาติเพ่ือหลอกใหกบผสมพันธุ  และวางไข
ในฤดูอ่ืน ๆ ที่ไมใชฤดูฝน  โดยเฉพาะในชวงฤดูรอน  ทํ าใหมีลูกกบเล้ียงไดตลอดท้ังป  วิธีการ
เร่ิมแรกดวยการถายเทนํ้ าเกาในบอออกและนํ าน้ํ าใหมที่สะอาดใสลงไปแทน  เปนการเพ่ิมความ
กระชุมกระชวยใหแกกบในข้ันแรก  ถาหากเปนคอกเล้ียงกบที่มีลักษณะเปนบอซีเมนตอยู 
ตรงกลางก็ตองใสน้ํ าในบอใหเต็มอยูเสมอ  และจะตองฉีดน้ํ าลงบนพ้ืนท่ีภายในคอกใหชุมช้ืนอยู
เสมอ  วันละ 1-2 คร้ัง  โดยฉีดน้ํ าท ําฝนเทียมติดตอกัน 6-7 วัน  แลวหยุดไปอีก 6-7 วัน 
พอถึงวันท่ี 8 เริ่มท ําฝนเทียมข้ึนอีกเม่ือเวลา 17.00 น.  โดยฉีดข้ึนไปบนหลังคาใหสูง 4-5 
เมตร  ฉีดใหทั่วคอกประมาณ 15 นาที  พอตกกลางคืนกบจะสงเสียงรองเรียกหาคู  ในวันท่ี 9  
จงึทํ าฝนเทียมข้ึนอีกในชวงเวลาเท่ียงและบาย 2 คร้ัง ๆ ละ 30 นาที  ซ่ึงกบจะรองหาคูในเวลา
กลางวนัที่ก ําลังฉีดน้ํ าอยู  พอตกกลางคืนใหสังเกตดูกบจะเร่ิมกระโดด  เลนน้ํ าและจับคูกัน  จึง
นํ ากบทีจั่บคูกันไปใสลงในบอเพาะในตอนหัวค่ํ า  ควรฉีดน้ํ าในบอเพาะน้ีใหชุมท่ัวบอประมาณ 
15 นาท ี แลวใหสังเกตวากบท่ีปลอยเปนคูน้ันมีการแยกคูกันหรือเปลา  ถาไมแยกคูกบจะออก
ไขประมาณ 04.00-05.00 น.  ของวันรุงข้ึน  เม่ือพบวากบออกไขแลวควรนํ าพอแมออกจาก
บอเพาะ  และใชเครื่องพนฟองอากาศชวยในการเพาะฟกซึ่งจะท ําใหเปอรเซ็นตการฟกสูงข้ึน 
80-90% แตถาไมใชเคร่ืองพนฟองอากาศไขจะมีโอกาสฟกเปนตัวเพียง 30% เทาน้ันเอง

ภาพท่ี 4  กบจับคูผสมพันธุ
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ภาพท่ี 5  ไขกบ

การอนุบาลลูกกบวัยออน
เม่ือไขกบฟกออกเปนตัวออนแลว  ชวงระยะ 2 วันแรกไมตองใหอาหารเพราะลูกออดยัง

ใชไขแดงท่ีติดมาเล้ียงตัวเอง  หลังจากน้ันจึงเร่ิมใหอาหาร  เชน  รํ าละเอียด  ปลาบด  ไขแดง
ตม   ไขตุน   ลูกไร  ตลอดจนใบผักกาด  ผักบุง ที่น ํามาน่ึงใหออนตัว  หรือจะใหอาหารปลาดุก
ชนิดเม็ดลอยน้ํ า  บางรายอาจใชปลาสวายยางทั้งตัวและผูกหัวทายใหปลาเรี่ยนํ้ า  การใหอาหาร
ลูกออดเหลาน้ีควรสังเกตการกินมากกินนอยของลูกออด เพราะถาอาหารเหลือมากจะ 
หมักหมมอยูภายในบอ  เปนตนเหตุใหน้ํ าเสีย  ควรเอาใจใสดูแลรักษาโดยการดูดของเหลือท้ิง  
หรือมีการถายน้ํ าเปล่ียนใหม  ซึ่งถาท ําไดบอยคร้ังโอกาสท่ีลูกออดจะเจริญเติบโตและแข็งแรง
มากทีเดียว

ภาพท่ี 6  การใหอาหารลกูกบ
ลูกออดจะมีอายุ 20-30 วัน  จึงเปนลูกกบเต็มวัย  ในชวงน้ีจะตองหาไมกระดาน  ขอน

ไมหรือแผนโฟมลอยน้ํ าเพ่ือใหลูกกบเต็มวัยข้ึนไปอาศัยอยู  ลูกออดจะเปนลูกกบเต็มวัยไมพรอม
กัน  โดยจะเปนลูกกบ 70%  สวนอีก  30% ยังอยูในสภาพไมพรอม  เชน  ขางอกไมครบท้ัง 4
ขา หรือหางหดไมหมด  ถาหากในชวงน้ีไมมีวัสดุลอยน้ํ าใหกบเต็มวัยข้ึนอาศัยอยู  มันจะถูก
ลูกออดตอดหางท่ีเพ่ิงจะกุด  จนเปนบาดแผล  ซ่ึงถาโดนตอดมาก ๆ อาจถึงตายได  ขณะเดียว
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กันลูกออดที่เจริญเติบโตเปนกบเต็มวัยรุนเหลาน้ีก็จะถูกกบรุนแรกที่ใหญกวารังแกเอาบาง 
ดังน้ันจึงตองมีการคัดขนาดเพ่ือแยกลูกกบท่ีโตเทา ๆ กันนํ าไปปลอยลงเล้ียงในบออ่ืน ๆ ตอไป

บอเล้ียงลูกออด  ในระยะท่ีลูกออดออกเปนตัวใหม ๆ ไมควรใหมีน้ํ าลึกเกิน 30 ซ.ม.
บางแหงมีระดับน้ํ าเพียง 1-2 น้ิว  ในระยะหลังท่ีลูกออดเจริญเติบโตเต็มท่ีหรือมีขาหลังงอกแลว
น้ํ าในบอเล้ียงจะเพ่ิมถึง 50 ซ.ม.  สํ าหรับระยะแรก ๆ น้ันควรใหฟองอากาศชวยหายใจ  ผักบุง
หรือพืชน้ํ าอ่ืน ๆ เพ่ือความรมเย็นและใหลูกออดไดเกาะอาศัย  ลูกออดท่ีอยูในบอเพาะ  อาจจะ
ใชบอกลม  บอเหลี่ยม หรือกระชังเล้ียงไปจนเปนกบเต็มวัยจึงคัดขนาดเทา ๆ กันนํ าไปเล้ียงใน
บออ่ืน ๆ สวนท่ีเหลือท่ีมีขนาดเทาๆ กัน ก็ใชบอหรือกระชังเดิมเล้ียงตอไป

ภาพท่ี 7  ในบอควรมีวัสดุลอยน้ํ า
การดูแลและเล้ียงกบเต็มวัยจนเปนกบโต

ลูกออดเจริญเติบโตเปนกบเต็มวัยแลว  มันจะข้ึนจากน้ํ าไปอาศัยอยูบนบกหรือวัสดุอ่ืน ๆ 
ทีล่อยน้ํ า  เม่ือคัดขนาดนํ าไปเล้ียงในบอแลวตองเตรียมอาหารให  ถาเปนลูกออดท่ีเคยให
อาหารเม็ดกินแตแรก  ก็สามารถใหอาหารเม็ดดังกลาวกินไดตอไป  แตถาหากเปนลูกกบที่ไม
เคยไดรับการฝกมากอน  ก็ตองมีการฝกการกินอาหารในข้ันตอไป  เพราะโดยธรรมชาติลูกกบ
จะกินอาหารเปนส่ิงท่ีมีชีวิต เชน แมลง  ไสเดือน  ปลวก  หนอน  ลูกปลา  ลูกกุง ฯลฯ  แตการ
เล้ียงกบน้ันไมสามารถท่ีจะหาอาหารส่ิงมีชีวิตดังกลาวใหไดโดยตลอด  เพราะอาหารหลักคือ
เน้ือปลา  เกษตรกรจึงตองใชวิธีการฝกใหลูกกบกินปลา  โดยการเพาะหนอนแลวนํ าไปใสในกอง
ปลาสับท่ีอยูในถาดใหอาหาร  หนอนจะชอนไชอยูในกองปลาสับ  ลูกกบจะเขามากินหนอนแตก็
ติดปลาสับเขาไปดวย  พอวันท่ีสองใสหนอนลงบนกองปลาสับนอยกวาวันแรก  วันที่ 3 และวันที ่
4 ก็เชนเดียวกัน คือ ลดจ ํานวนหนอนลงเร่ือย ๆ ขณะเดียวกันก็เพ่ิมปริมาณปลาสับมากข้ึน ๆ 
จนวันที ่ 5 บนถาดอาหารจะมีเฉพาะกองปลาสับเพียงอยางเดียวลูกกบก็เขามากินปลาสับตาม
ปกติ  และเม่ือลูกกบมีขนาดโตข้ึน  อาหารปลาสับละเอียดก็เปล่ียนเปนช้ินเล็ก ๆ และมีขนาด
เพ่ิมข้ึน ๆ ตามขนาดของปากกบ  หรือเม่ือกบโตเต็มท่ีก็อาจจะโยนปลาท่ีมีขนาดพอเหมาะกับ
ปากใหทั้งตัวก็ได
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ภาพท่ี 8  การใหอาหารกบโต

ปริมาณการแลกอาหารเปล่ียนเปนเน้ือกบ  3.4 : 1
ส ําหรับลูกกบท่ีจับตามธรรมชาติแลวนํ ามาเล้ียงรวมในบอเปนเวลา 1-2 วัน จึงเร่ิมให

อาหารกบ  ลูกกบเหลาน้ีเคยกินอาหารตามธรรมชาติมาแลว  และเม่ือปลอยเล้ียงใหม ๆ ยัง
เหน่ือยและต่ืนกับสภาพแวดลอมใหม  จึงไมสนใจกับการกินอาหาร  และถาผูเลี้ยงจะไมฝกให
กินหนอนรวมกับปลาบด  โดยใหปลาบดหรือปลาสับแตอยางเดียวโยนใหกินพอแตนอย ๆ กอน
ซึ่งกบจะกินเพราะความหิว  ใหอาหารวันละ 2 คร้ัง คือ ตอนเชา 07.00 น.  และตอนเย็น
17.00 น.  ปริมาณใหอาหารในอัตรา 10% ของน้ํ าหนักตัว คือ ถาปลอยกบลงเล้ียงมีน้ํ าหนัก
รวม 100 กก.  ก็จะใหอาหารวันละ 10 กก.  แบงออกเปน 2 เวลาดังกลาว  หลังจากเล้ียงได
นาน 2 อาทิตย  ลูกกบก็จะเริ่มชินกับอาหาร  และ เม่ือกบโตข้ึน ก็เปล่ียนเปนปลาห่ันเปนช้ิน ๆ
หรือโยนปลาใหท้ังตัวเม่ือปลามีขนาดพอ ๆ กับปากกบ

แตสํ าหรับผูเลี้ยงกบบางรายที่หาอาหารสดไมพอ  อาจใชปลายขาว 1 สวน  ผักบุง 2
สวน  ตมรวมไปกับอาหารสด คือเน้ือปลา  เน้ือหอยโขง  หรือ ปูทีเ่ด็ดเอากามออกทิง้กอน  เม่ือ
ตมแลวปลอยใหเย็นจงึนํ าไปใหกับกินไดเชนกัน  อน่ึง การเปดไฟลอใหแมลงมาเลนไฟ  และตก
ลงไปเปนอาหารกบไมสูจะเปนผลดีเทาใดนัก  เพราะจะท ําใหกบอดหลับอดนอนคอยเฝาแมลงที่
จะตกลงมาใหกบกิน อีกท้ังแมลงท่ีมาเลนไฟเหลาน้ีบางคร้ังจะเปนอันตรายตอกบ เชน แมลงท่ีมี
พิษอยูในตัว  แมลงที่ไปถูกยาก ําจัดศัตรูพืชและไมตายโดยทันทีเมื่อมาเลนไฟและตกลงไปใหกบ
กนิ  กบกินพิษยาก ําจัดแมลงเขาไปดวยและตายในท่ีสุด  จึงเปนเหตุใหผูเลี้ยงพบกบตายโดยไม
มีบาดแผล  และการตายในลักษณะเดียวกันน้ี  ยังพบกับกบที่กินอาหารบูดเสีย  ซ่ึงเน่ืองจากผู
เล้ียงปลอยปละละเลยไมท ําความสะอาดภาชะที่ใหอาหารกบ  ดังน้ัน  เม่ือใหอาหารม้ือเชาเวลา
07.00 น. แลวควรเก็บเศษอาหารที่เหลือและน ําภาชนะไปลางท ําความสะอาดเม่ือเวลา 10.00
น.  สวนม้ือเย็นใหเวลา 17.00 น. ปลอยท้ิงไวตลอดคืนไดเพราะในชวงกลางคืนอากาศเย็น
โอกาสท่ีอาหารจะบูดเสียมีนอย  อีกท้ังอุปนิสัยของกบชอบหาอาหารกินในเวลากลางคืนอยูแลว
ดังน้ันกวาจะถึงตอนเชาอาหารจะหมดเสียกอน

อัตราการใหอาหารท่ีเล้ียงในลักษณะคอก  มีบอน้ํ าตรงกลาง เปนคอกขนาด 4 x 4 เมตร
ปลอยกบ 1,000 ตัว  ใหอาหารดังน้ี

กบอาย ุ 50    วัน     ใหอาหารสด  400  กรัม/วัน
กบอาย ุ 60    วัน     ใหอาหารสด  600  กรัม/วัน
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กบอาย ุ 90    วัน      ใหอาหารสด  1.5  ก.ก./วัน
กบอาย ุ 120  วัน      ใหอาหารสด     3  ก.ก./วัน
กบอาย ุ 150  วัน     ใหอาหารสด      4  ก.ก./วัน
ในการเล้ียงกบ  จํ าเปนตองคอยคัดขนาดของกบใหมีขนาดเทา   ๆ กัน  ลงเล้ียงใน

บอเดียวกัน   มิฉะนั้น  กบใหญจะรังแกและกินกบเล็ก  ซึ่งทํ าใหตองตายท้ังคู  ท้ังตัวท่ีถูก
กินและตัวท่ีกิน

การเล้ียงกบในบอดิน  ใชพื้นที่ประมาณ  100-200 ตารางเมตร  ภายในคอกเปนบอน้ํ า
ลึกประมาณ 1 เมตร  บางแหงอาจจะทํ าเกาะกลางบอเพ่ือเปนท่ีพักของกบและท่ีใหอาหาร
แตบางแหงก็ใชไมกระดานทํ าเปนพ้ืนลาดลงจากชานบอก็ได  สวนพ้ืนท่ีรอบ ๆ ขอบบอภายใน
ท่ีหางจากร้ัวคอกอวนไนลอน กวาง 1 เมตร ปลอยใหหญาขึ้น  หรือบางรายอาจปลูกตะไครเพ่ือ
ใหกบใชเปนท่ีหลบอาศัยภายในบอท่ีเปนพ้ืนน้ํ าจะมีพวกผักตบชวา  หรือพืชนํ ้าอ่ืน ๆ ใหกบเปน
ท่ีหลบซอนภัยและอาศัยความรมเย็นเชนกัน  คอกทีล่อมรอบดวยอวนไนลอนน้ี  ดานลางจะใช
ถังยางมะตอยผาซีก  หรือแผนสังกะสีฝงลึกลงดินประมาณ 1 ศอก  เพ่ือปองกันศัตรูบางชนิด
เชน  หนู  ขุดรูลอดเขาไปทํ าอันตรายกับกบท่ีอยูในบอหรือในคอก  สวนดานบนของบอมุมใดมุม
หนึ่ง  จะมุงดวยทางมะพราวเพ่ือเปนรมเงา  และยังใชเปนที่ใหอาหารกบอีกดวย  นอกจากน้ัน
บางแหงยงัใชเส่ือรํ าแพนเกา ๆ ที่ใชท ําเปนฝาบาน  นํ ามาวางซอนกัน โดยมีลํ าไมไผสอดกลาง
เพ่ือใหเกิดชองวางใหกบเขาไปหลบอาศัย  และดานบนน้ันก็เปนท่ีรองรับอาหารท่ีโยนลงไปให
กบกินไดเชนกัน

ลักษณะบอเล้ียงกบเชนน้ี  มีเล้ียงกันมากท่ีอํ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  โดยใชพันธุ
กบท่ีซ้ือมาจากนักลากบในทองท่ี ๆ ออกจับกบตามธรรมชาติ  เปนลูกกบขนาด 20-30 ตัวตอ
กโิลกรัม  ซ้ือขายกันในราคา กก.ละ 20-30 บาท  และจะน ําลูกกบท่ีมีน้ํ าหนักรวม 100 กก.
ปลอยลงในเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร  หลังจากปลอยลูกกบแลว 2-3 วัน  จึงเร่ิมใหอาหารเพราะ
เม่ือปลอยลูกกบลงเล้ียงใหม ๆ ก็ยังเหนื่อยและตื่นตอสภาพที่อยูใหม  อาหารท่ีนํ ามาใหไมเปน
ไปตามท่ีมันเคยกิน  คือ เปนปลาสับหรือปลาบดท่ีโยนใหกินทีละนอย ๆ กอน  จนกวาลูกกบจะ
เคยชินและเม่ือกบโตข้ึนจึงเปล่ียนเปนปลาห่ันเปนช้ิน ๆ หรือถาเปนปลาเล็กก็โยนใหท้ังตัว  หรือ
ถาเปนปูนาก็ตองเด็ดขาเด็ดกามท้ิงเสียกอน หรือถาเปนหอยโขงก็ทุบเอาเปลือกออกเอาเฉพาะ
เน้ือใน  แลวโยนลงบนแผงท่ีใหอาหารในบอเพ่ือใหกบกินตอไป

การเล้ียงกบในคอก  เปนการเล้ียงกบอีกแบบหน่ึง  โดยเม่ือปรับพ้ืนท่ีราบเรียบเสมอกันดี
แลว  ก็ท ําการขุดแองน้ํ าไวตรงกลางคอก เชน คอกขนาด 4 x 4 เมตร  ขนาด 6 x 6  เมตร
หรือขนาด 8 x 8 เมตร  ตองท ําแองน้ํ าขนาด 2 x 3 เมตร  มีความลึกประมาณ 20 ซม.  เปน
บอซเีมนตและลาดพ้ืนแองน้ํ าขัดมันกันร่ัว ใสทอระบายน้ํ าจากแองขนาด 0.5 น้ิว  รอบ ๆ แอง
น้ํ าเปนพ้ืนท่ีชานบอท้ัง 4 ดาน  เพื่อสะดวกตอการใหอาหารและที่กบไดพักอาศัย  รอบ ๆ คอก
ปกเสาทั้ง 4 ดานใหหางกัน ชวงละ 2 เมตร  ผูกเคราบนและลางยึดเสาไว  นํ าอวนสีเขียวมาขึง
รอบนอก  สวนดานลางใหฝงอวนลงใตดินลึก 20 ซม.  แลวเหยียบดินใหแนน  จากน้ันจึงนํ าไม
มาวางพาดดานบนและผูกใหติดกับเคราหางชวงละ 1 เมตร  นํ าทางมะพราวแหงมาพาดใหเต็ม
แตอยาแนนเกินไป  แลวหากระบะไม กะละมังแตก  หรือกระบอกไมไผอันใหญ ๆ มาวางไวใน
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คอกเพ่ือใหกบหลบซอนตัวในเวลากลางวัน  สวนกระบะหรือรังไมท่ีนํ ามาวาง  ใหเจาะประตูเขา
ออกทางดานหัวและทายเพื่อสะดวกตอการจับกบจ ําหนาย

การท ําคอกเล้ียงกบแบบน้ี  มีอัตราปลอยกบลงเล้ียง คือ
คอกขนาด  4 x 4  เมตร  ปลอยกบลงเล้ียงไดไมเกิน  1,000  ตัว
คอกขนาด  6 x 6  เมตร  ปลอยกบลงเล้ียงไดไมเกิน  1,200  ตัว
คอกขนาด  8 x 8  เมตร  ปลอยกบลงเล้ียงไดไมเกิน  2,500  ตัว
การเล้ียงกบในบอปูนซีเมนต  เปนการเล้ียงท่ีมีผูนิยมกันมากในปจจุบันเพราะดูแลรักษา

งาย  กบมีความเปนอยูดีและเจริญเติบโตดี  อีกท้ังเปนการสะดวกสบายตอผูเล้ียงในดาน
การดูแลรักษา  บอกบดังกลาวน้ีสรางดวยการกอแผนซีเมนต  หรือท่ีเรียกวาแผนซีเมนตบลอก
และฉาบดวยปูนซีเมนต  ปูนที่ฉาบจะหนาเปนพิเศษ  ตรงสวนลางท่ีเก็บขังน้ํ า  คือมีความสูง
จากพืน้เพียง 1 ฟุต  พ้ืนลางเทปูนหนาเพ่ือรองรับน้ํ า  และมีทอระบายน้ํ าอยูตรงสวนท่ีลาดสุด
พืน้ที ่ๆ เปนท่ีขังน้ํ าน้ี  นํ าวัสดุลอยน้ํ า เชน ไมกระดาน  ขอนไม ตนมะพราวท้ิงใหลอยน้ํ าเพื่อให
กบข้ึนไปเปนท่ีอาศัยอยู  บางแหงในสวนพ้ืนท่ีใตน้ํ ายังเปนท่ีเล้ียงปลาดุกไดอีก  โดยปลอยปลา
ดุกลงเล้ียงรวมกับกบในอัตรา กบ 100 ตัว ตอ ปลาดุก 20 ตัว  ซ่ึงเปนผลดีเม่ือเปรียบเทียบ
เหน็ไดชัด คือ ปลาดุกจะชวยท ําความสะอาดภายในบอโดยเก็บเศษอาหารและมูลกบกิน  ทํ าให
น้ํ าในบอสะอาดและอยูไดนานกวาบอท่ีไมไดปลอยปลาดุก  ซ่ึงนอกจากจะเปนการทุนแรงงาน
แลวยังท ําใหผูเล้ียงมีรายไดเพ่ิมข้ึนอีกดวย  อีกท้ังระยะเวลาเล้ียง  ตลอดจนการจํ าหนายกบและ
ปลาดุกอยูในเวลาเดียวกัน

ภาพท่ี 9  เลี้ยงกบรวมกับปลาดุก

 ส ําหรับดานบนของบอจะเปดกวางเพ่ือใหแดดสองลงไปท่ัวถึง  ซ่ึงกบจะข้ึนมาตากแดดกัน
อยางปกติสุข  นอกเสียจากตัวแหงมาก  ๆ มันก็จะกระโดดลงในน้ํ าแลวข้ึนมาใหม  แตถึง
อยางไรท่ีมุมใดมุมหน่ึงของบอก็ตองหาวัสดุ  เชน  ทางมะพราว เพ่ือเปนสวนของรมและปดบัง
เงาวูบวาบของนกท่ีบินผาน ซึ่งท ําใหกบตกใจและไมกินอาหาร  รวมท้ังจะไมผสมพันธุอีกดวย

บอเล้ียงกบแบบน้ี  เปนขนาด 3 x 4  เมตร  ปลอยกบลงเล้ียงได 1,000 ตัว และปลาดุก
อีก 200 ตัว

พืน้ลางของบอดังกลาว  นอกจากเปนพืน้น้ํ าท้ังหมดและใชวัสดุลอยน้ํ าใหกบไดอาศัยอยู
แลว  บางแหงอาจจะใชกอปูนในลักษณะเกาะกลาง คือ เปนพ้ืนซีเมนตและเปนเนินลาดจากตรง
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กลางซึ่งไมควรท ําแบบพื้นกนกะทะ  และมีชานบออยูริมโดยรอบบอ  เพราะจะท ําใหกบมีแรง
จากเทาหลังยันพ้ืนกระโดดสูงไปไดแตถาเปนลักษณะเนินตรงกลางและมีพ้ืนน้ํ ารอบ ๆ กบก็จะ
ไมสามารถมีแรงกระโดดข้ึนจากในน้ํ าได  การเล้ียงกบในบอลักษณะน้ี  กบก็ไมสามารถมองเห็น
โลกภายนอก  และไมคิดด้ินรนจะกระโดดหนีออกไปอยูแลว

ภาพท่ี 10  ลักษณะบอและพื้นบอ
การเล้ียงกบในกระชัง โดยใชกระชังเล้ียงเชนเดียวกับกระชังเล้ียงปลามีความกวางประมาณ

1.50 เมตร  และยาว 4 เมตร  กระชังดังกลาวน้ีสืบเน่ืองมาจากการเพาะพันธุกบ คือ เม่ือเพาะ
กบและเล้ียงลูกออดจนเปนกบเต็มวัยแลวจึงคัดขนาดลูกกบนํ าไปเล้ียงในบอซีเมนตหรือใน
กระชังอ่ืน ๆ หรือจ ําหนาย  สวนท่ีเหลือก็เล้ียงตอในกระชังตอไป  พื้นที่ใตกระชังใชแผนกระดาน
หรือแผนโฟมสอดดานลาง  เพ่ือใหเกิดสวนนูนในกระชังและกบไดข้ึนไปอยูอาศัยสวนรอบ ๆ
ภายนอกกระชังใชวัสดุ เชน แฝกหญาคา  หรือทางมะพราว  เพ่ือไมใหกบมองเห็นทิวทัศนนอก
กระชัง มิฉะน้ันกบจะหาหนทางหลบหนีออกโดยกระโดดและชนผืนอวนกระชังเปนเหตุใหปาก
เปนบาดแผลและเจ็บปวดจนกินอาหารไมได  สวนดานบนกระชังก็มีวัสดุพรางแสงใหเชนกัน
การจับกบจํ าหนาย

เน่ืองจากสภาพบอเล้ียงกบมีความแตกตางกัน  ทํ าใหความสะดวกในการดูแลรักษายอม
แตกตางกันดังกลาวแลว  ยังรวมไปถึงการจับกบจ ําหนายก็แตกตางกันอีกดวย  กลาวคือ

1.   การเล้ียงกบในบอดิน  ลักษณะการเลี้ยงกบแบบนี้จะจับกบจ ําหนายไดคร้ังเดียวใน
เวลาท่ีพรอมกัน  ไมมีการจับกบจ ําหนายปลีก  หรือเปนคร้ังคราว  ท้ังน้ีเพราะสภาพบอเล้ียงไม
เอ้ืออํ านวย  ถึงแมจะเปนการจับเพียงคร้ังเดียวใหหมดบอจะตองใชผูจับหลายคนลงไปในบอ
เล้ียงท่ีมีสภาพโคลนตมและตองเก็บพืชน้ํ า  เชน  ผักบุง  ผักตบชวา  ข้ึนใหหมดเสียกอน
จึงตองใชเวลาและแรงงานมากท่ีจะเท่ียวไลจับกบในท่ีหลบซอนใหหมดในคร้ังเดียว

2.  การเล้ียงกบในคอก  สามารถจับกบไดทุกโอกาสไมวาจะจับหมดทั้งคอกหรือ
มีการจํ าหนายปลีก  โดยมีกระบะไมและท ําเปนชองเขาออกในดานตรงกันขามวางอยูหลายอัน
บนพ้ืนดินภายในคอก  ซึ่งกบจะเขาไปอาศัยอยู เม่ือถึงเวลาจะจับกบก็ใชกระสอบเปดปากไวรอ
อยูท่ีชองดานหน่ึงแลวใชมือลวงเขาไปในชองดานตรงขาม  กบจะหนีออกทางอีกชองหน่ึงท่ีมีปาก
กระสอบรอรับอยูและเขาไปในกระสอบกันหมด  เปนการกระท ําที่สะดวก  กบไมตกใจและ
ชอกชํ ้า
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3.  การเล้ียงกบในบอปูนซีเมนต  สามารถจับกบไดทุกโอกาสไมวาจะจับหมดทั้งบอหรือจับ
จ ําหนายปลีก  โดยใชคนเพียงคนเดียวพรอมท้ังสวิงเม่ือลงในบอซ่ึงมีน้ํ าเพียง 1 ฟุต  กบจะ
กระโดดลงไปมุดอยูในน้ํ า  จึงใชสวิงชอนข้ึนมา หรือใชมือจับใสสวิงอยางงายดาย   ในบอหน่ึง ๆ
ขนาด 12 ตารางเมตร  เล้ียงกบประมาณ 1,000 ตัวใชคน ๆ เดียวจับเพียง 1 ชั่วโมงก็แลว
เสร็จ

อน่ึง  การเล้ียงกบควรคํ านึงถึงระยะเวลาเลี้ยงควบคูไปกับระยะเวลาที่จะจับกบจ ําหนาย
เน่ืองจากในฤดูฝนกบจะมีราคาถูกถาผูเล้ียงจะตองจับกบจํ าหนายในชวงน้ี  ก็จะไดรับผลตอบ
แทนนอยแตถากะเวลาเล้ียงและเวลาจับจํ าหนายใหถูกตอง  คือเม่ือรูวาจะตองใชระยะเวลาเล้ียง
กบนาน 4 เดือน  จึงตองกะระยะเวลาเดือนท่ี 4  ใหตรงกับอยูในชวงฤดูหนาวหรือฤดูรอน
เพราะในชวงนี้กบราคาแพง  ผูเล้ียงสามารถขายไดในราคาท่ีดีคุมกับการลงทุน  อีกทั้งผูที่
ตองการจ ําหนายปลีก  ควรจะติดตอตกลงราคาและจํ านวนกับผูซ้ือไมวาจะเปนตลาดสดหรือ
รานอาหารใหเปนท่ีแนนอนกอนจึงจะจับกบไปสงจํ าหนายไดตอไป

ในการลํ าเลียงกบไมวาจะเปนกบเล็กกบใหญ  ในภาชนะลํ าเลียงกบควรมีน้ํ าเพียงเล็กนอย
และจะตองมีวัสดุ  เชน  หญา  ฟาง  ผักบุง  ผักตบชวา  เพื่อใหกบเขาไปซุกอาศัยอยู  มิฉะน้ัน
ในระหวางเดินทางกบจะกระโดดเตนไปมาเกิดอาการจุกเสียดแนนและเปนแผล

การดูแลรักษา  นอกจากจะเอาใจใสในเร่ืองการใหอาหาร  การรักษาความสะอาดภาชนะ
ท่ีใหอาหารดังกลาวแลว  ในการเล้ียงกบจะตองคํ านึงถึงความสะอาด  โดยเฉพาะในแองน้ํ าหรือ
การเล้ียงกบในบอปูนซีเมนต ตองมีการขัดลางถายเทน้ํ าในบางคร้ังท้ังน้ีถาท่ีอยูอาศัยของกบ
สะอาดและมีสุขลักษณะท่ีดี  ความเปนอยูและการเจริญเติบโตของกบก็ดี  ลดอัตราการเปนโรค
พยาธิเบียดเบียน  แตกบเปนสัตวที่ตื่น และตกใจงาย  ซ่ึงเม่ือเกิดการตกใจดังกลาวกบจะเกิด
อาการชัก  เปนตะคริวและถึงกับช็อกตายได  หรือเม่ือเกิดตกใจก็จะกระโดดเตนไปมาในบอ
และจะเกิดอาการกระทบกระแทก  เปนแผลฟกชํ้ าจุกแนน  จุกเสียด  เม่ือเปนมาก  ๆ ก็มีโอกาส
ถงึตายไดเชนกัน  ดังน้ัน การทํ าความสะอาดภายในบอเล้ียงกบ  จึงตองระมัดระวังในเร่ืองน้ี

1.  งดใหอาหารกบ  เพราะถากบกินอาหารแลวตองกระโดดเตนไปมาเพราะตกใจเน่ือง
จากคนลงไปรบกวนท่ีอยูอาศัย  โอกาสจุกเสียดแนนถึงตายมีมาก

2.  ควรหาวัสดุที่โปรงเปนโพรง  เชน  ทางมะพราวสุมทุมเพ่ือใหกบเขาไปหลบซอนตัว
เม่ือเขาไปทํ าความสะอาด  โดยเฉพาะในบอซีเมนตเม่ือปลอยน้ํ าเกาทิ้งจนแหง  กบจะเขาไป
หลบตัวในสุมทุมน้ัน จะไมออกมากระโดดเตนจนเปนเหตุใหเจบ็ปวย

3.! หลังจากทํ าความสะอาดแลว  อาหารมือตอไปควรผสมยาลงไปดวยทุกคร้ังเพ่ือ
บรรเทาการอักเสบลงได  อน่ึง ลักษณะการงดใหอาหารเชนน้ีจะตองกระทํ าทุกครั้งที่มีการ
ลํ าเลียงเคล่ือนยายกบ  ไมวาจะเปนพอพันธุแมพันธุ  หรือลูกกบก็ตาม  ยาที่ผสมในอาหารให
กบกินน้ันถามีอาการไมรุนแรงนักก็ใชออกซีเตตาซัยคลิน 1 ชอนแกง  ผสมลงในอาหาร 3  กก.
เชนกัน  ทั้งนี้เพราะตัวยาแรงผิดกันและใหกบกินมื้อเดียวแลวหยุดไปประมาณ 5-6 วัน (เฉพาะ
อาหารที่ผสมยา)  เพ่ือสังเกตดูอาการของกบวาทุเลาลงแลวหรือไม  ถายังไมมีอาการดีข้ึนก็ให
อาหารผสมยาขนาดดังกลาวเพ่ิมข้ึนอีก 1 ม้ือ
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โรคกบ
ปญหาโรคกบที่เกิดข้ึนนั้นโดยสวนใหญแลวจะเปนปญหาที่สืบเนื่องมาจากความผิดพลาด

ทางดานการเล้ียงและการจัดการ  ทํ าใหมีการหมักหมมของเสียตาง ๆ เกิดข้ึนในบอ  โดยเฉพาะ
การเล้ียงกบในปจจุบันมักจะใชบอซีเมนต  และเล้ียงกันอยางหนาแนน  มีการใหอาหารมาก
ประกอบกับการขาดความเอาใจใส  และไมเขาใจในเร่ืองความสะอาดของบอรวมถึงน้ํ าที่เลี้ยง
โอกาสที่กบจะเปนโรคติดเชื้อแบคทีเรียจึงมีมากขึ้น  เทาท่ีไดรวบรวมขอมูลทางดานโรคตาง ๆ
ที่ตรวจพบจากกบนั้นพอจะแบงออกไดดังนี้

1.  โรคติดเช้ือแบคทีเรีย  เปนโรคที่ทํ าความเสียหายใหกับผูเลี้ยงกบมากที่สุด  ท้ังในชวง
ท่ีเปนลูกออด  และกบเต็มวัย  ซึ่งในที่นี้จะแยกออกเปน 2 ลักษณะคือ

ภาพท่ี 11  ลูกออดทองบวม
1.1  โรคติดเช้ือแบคทีเรียในระยะลูกออด  พบไดตั้งแตระยะที่ไขฟกเปนตัวจนกระทั่ง

พัฒนาเปนตัวเต็มวัย  อาการท่ีสังเกตไดคือ  ลูกออดจะมีลํ าตัวดาง  คลายโรคตัวดางในปลาดุก
จากน้ันจะเร่ิมพบอาการทองบวมและตกเลือดตามครีบหรือระยางคตาง ๆ

สาเหตุของการเกิดโรคมักจะมาจากการปลอยลูกออดในอัตราหนาแนนเกินไปมีการให
อาหารมากทํ าใหคุณภาพนํ ้าไมเหมาะสม  โดยเฉพาะคาพีเอชของน้ํ าจะตํ ่าลงมาก  นอกจากน้ี
ลูกออดยงักัดกันเองทํ าใหเกิดเปนแผลตามลํ าตัว  เปดโอกาสใหเช้ือท่ีเปนสาเหตุของโรค คือ
แบคทีเรียในกลุม Flexibacteris  เขาท ําอันตรายไดงายข้ึน  อาการของโรคทวีความรุนแรง
ถาคุณภาพน้ํ าท่ีใชเล้ียงเสียมากข้ึน  และ  เล้ียงลูกออดหนาแนนเกินไป  ดังน้ันวิธีการปองกันคือ
อนุบาลลูกออดในความหนาแนนท่ีเหมาะสมตารางเมตรละ 1,000 ตัว และท ําการคัดขนาด
ทุก ๆ 2-3 วันตอคร้ัง  จนกระท่ังเปนลูกกบแลวอนุบาลใหไดขนาด 1-1.5 ซม.  ในอัตราความ
หนาแนนตารางเมตรละ 250 ตัว  จากน้ันจึงปลอยลูกกบลงเล้ียงในอัตราตารางเมตรละ 100
ตัว  ซ่ึงเปนความหนาแนนท่ีเหมาะสมและลดปญหาการเกิดโรค  ท้ังน้ีตองการเปล่ียนถายน้ํ า
สม่ํ าเสมอ  และรักษาความสะอาดของบออนุบาลเม่ือพบกบเร่ิมแสดงอาการตัวดางควรใชเกลือ
แกงแชในอัตรา 0.5% (5 กิโลกรัมตอน้ํ า 1 ลูกบาศกเมตร) นาน 3-5 วัน  หรือในรายท่ีมี
อาการมากอาจใชยาออกซีเตตาซัยคลินแชในอัตรา 10-20 กรัมตอน้ํ า 1 ลูกบาศกเมตร
ติดตอกันทกุวันนาน 3-5 วัน และไมควรใชยาและเกลือแกงในเวลาเดียวกัน  เพราะเกลือจะท ํา
ใหประสิทธิภาพของยาลดต่ํ าลง
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1.2  โรคติดเช้ือแบคทีเรียในระยะเต็มวัย  พบท้ังในกบขนาดเล็ก  และขนาดใหญ
องคประกอบที่จะท ําใหอาการของโรครุนแรงมากหรือนอย   คือ สายพันธุของเช้ือแบคทีเรีย
Aeromonas และ Pseudomonas  และระยะเวลาของการเปนโรคอาการของโรคโดยท่ัวไปท่ีพบ
ไดแก  การเกิดแผลที่มีลักษณะเปนจุดแดง ๆ ตามขาและผิวตัวโดยเฉพาะดานทอง  จนถึงแผล
เนาเปอยบริเวณปาก  ลํ าตัวและขา  เปนตน

ภาพท่ี 12  กบเปนแผลตามลํ าตัว

ภาพท่ี  13  แผลท่ีโคนขากบ
เม่ือเปดชองทองเพ่ือดูอวัยวะภายในจะพบวามีของเหลวในชองทอง  ตับมีขนาดใหญข้ึน

และมีจุดสีเหลืองซีด ๆ กระจายอยูทั่วไป  ไตขยายใหญบางคร้ังพบตุมสีขาวขุนกระจายอยู  
สาเหตุส ําคัญที่ทํ าใหเกิดโรค คือ สภาพบอสกปรกมาก  ดังน้ันจึงควรจัดการท ําความสะอาด
เปล่ียนถายน้ํ าบอย ๆ ควบคุมปริมาณอาหารใหพอเหมาะ  และอยาปลอยกบลงเล้ียงหนาแนน
เกินไป เม่ือกบเปนโรค  ควรใชยาปฏิชีวนะ  เชน  ออกซีเตตราซัยคลินผสมอาหารใหกบกินใน

ภาพท่ี 14  ตกเลือดในชองทอง
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อัตรา 3-5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัมตอวัน กินติดตอกันจนกวาอาการจะดีข้ึน หรือใหกินไมนอย
กวาคร้ังละ 5-7 วัน

2.  โรคท่ีเกิดจากโปรโตซัวในทางเดินอาหาร  โดยทั่วไปจะพบในกบเล็กมากกวากบโต
อาการทั่วไปจะพบวากบไมคอยกินอาหาร  ผอม  ตัวซีด  เม่ือตรวจดูในลํ าไสจะพบโปรโตซัวใน
กลุม  Opalina sp.  และ  Balantidium sp.  อยูเปนจํ านวนมาก  การติดเช้ือโปรโตซัวใน
ทางเดินอาหารน้ีถาเปนติดตอกันเปนเวลานานก็จะทํ าใหกบตายได  การรักษาควรจะใชยา
Metronidazole  ผสมอาหารใหกินในอัตรา 3-5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม  กินติดตอกันคร้ังละ
3 วัน แลวเวนระยะ 3-4 วัน แลวใหยาซํ้ าอีก 2-3 คร้ัง หรือจนวากบจะมีอาการดีข้ึน
และกินอาหารตามปกติ

3.  โรคทองบวม  โดยทั่วไปจะเกิดกับลูกออดในฟารมที่ใชนํ ้าบาดาล  การเปล่ียนน้ํ า
อยางรวดเร็วโดยใชน้ํ าบาดาลที่ไมไดพักไวกอน  จะท ําใหความดันกาซท่ีละลายอยูในน้ํ าลดต่ํ าลง
อยางเฉียบพลัน  มีผลใหรางกายของลูกออดตองปรับความดันกาซในตัวเองลงมาใหเทากับ
ความดันของกาซในน้ํ า  ทํ าใหเกิดฟองกาซข้ึนในชองวางของลํ าตัว  ทองลูกออดจึงบวมข้ึนมา
การแกไขจะกระทํ าไดยากมากจึงควรปองกันโดยระมัดระวังในเร่ืองการถายน้ํ าอยาเปล่ียนน้ํ า
ปริมาณมาก ๆ ในเวลาส้ัน ๆ และควรจะมีการพักนํ ้าและเติมอากาศใหดีกอนนํ ามาใชโดยเฉพาะ
อยางย่ิงน้ํ าบาดาล
การปองกันโรค

การเล้ียงกบท่ีจะลดอัตราการแพรของเช้ือโรคน้ัน  ความสํ าคัญอยูท่ีลักษณะของบอเล้ียงท่ี
จะตองสะอาด  มีแสงแดดสองลงถึงพ้ืนได  ถึงแมจะมีการพรางแสงไวมุมใดมุมหน่ึงก็ตาม  น้ํ าใน
บอเล้ียงตองสามารถถายเทได  ดังน้ันในการเล้ียงกบบางแหง  จึงท ําทอน้ํ าที่รักษาระดับนํ ้าไวได
โดยปลอยน้ํ าเขาทางหน่ึงและน้ํ าลนออกอีกทางหน่ึง  ทํ าใหน้ํ าในบอสะอาดอยูเสมอ  หรือบอปูน
ซเีมนตที่มีนํ ้าสูงเพียง 1 ฟุต  ภายใตน้ํ าเล้ียงปลาดุกในอัตราสวนกับปลา  100 : 20  หรือกบ
1,000 ตัว ปลอยปลาดุก 200 ตัว  ปลาดุกจะชวยท ําความสะอาดโดยเก็บกินเศษอาหารและ
มูลกบ  ทํ าใหน้ํ าในบอสะอาดอยูไดนานเม่ือเปรียบเทียบกับบอท่ีไมมีปลาดุก

ถึงอยางไรก็ตามไมควรเล้ียงกบหนาแนนจนเกินไป  และถาพบกบตัวใดมีอาการผิดปกติ
ควรจับแยกออกเล้ียงตางหาก
แนวโนมการเล้ียงกบในอนาคต

กบเปนสัตวเศรษฐกิจชนิดหน่ึงซ่ึงตลาดนิยมบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ  เชน
สเปน  ฮองกง  สิงคโปร  ญี่ปุน  เยอรมัน  สหรัฐอเมริกา  ฯลฯ  สํ าหรับผูเลี้ยงกบหากหลีกเลี่ยง
ชวงท่ีมีการจับกบในแหลงธรรมชาติก็จะชวยลดปญหาดานราคาตกต่ํ า  แตอยางไรก็ตามจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทํ าใหแหลงที่อยู อาศัยเล้ียงตัวตามธรรมชาติของกบลดลง   
ดังน้ันแนวโนมการเล้ียงกบในอนาคต  จึงนับไดวามีลูทางแจมใส  ไมมีปญหาดานการจํ าหนาย
และราคาก็ดีมีผลคุมตอการลงทุน  ลงแรง  สามารถสงเปนสินคาออกชวยการขาดดุลใหแก
ประเทศไทยอีกทางหนึ่งดวย

จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํ านักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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