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คํานํา
เนื่องจากสถานการณความเปนอยูในปจจุบันที่มีอัตราประชากรมนุษยเพิ่มขึ้นๆ และ
ปริมาณความตองการในการบริโภคเพิม่ ขึน้ ติดตามมากอยางหลีกเลีย่ งไมได ขณะเดียวกันที่
ทรัพยากรธรรมชาติหรือแมแตผลผลิตทางการเกษตรลดนอยลงเปนไปในลักษณะผกผัน โดย
เฉพาะอาชีพเกษตรกรรมของพี่นองเกษตรกรที่ตองอาศัยความชุมชื้นจากธรรมชาติถึง 75%
นอกจากนั้นแลวยั งตองพบกับความผิดหวังเมื่อจํ าหนายผลผลิตไมไดราคา หรือถูกพอคา
คนกลางกดราคารับซื้อ สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปนตนเหตุที่ทําใหเกษตรกรตองขวนขวาย
หาแนวทางในการประกอบอาชีพใหม ๆ เพื่อเพิ่มรายได เชน การขุดบอเลีย้ งปลา การเลีย้ งกบ
ฯลฯ แตสําหรับการเลีย้ งกบนัน้ ปจจุบนั เปนทีน่ า สนใจแกเกษตรกรเปนอยางมาก ทัง้ นีเ้ พราะ
กบเปนสัตวทเ่ี ลีย้ งงาย ใชเวลานอย ลงทุนนอย ดูแลรักษางาย และจําหนายไดราคาคุม
กับการลงทุน โดยเฉพาะในปจจุบันมีตลาดตางประเทศทีต่ อ งการสินคากบเปดกวางมากขึน้
กบนาที่เปนผลผลิตของเกษตรกรเมืองไทยจึงมีโอกาสสงจําหนายไปยังตางประเทศมากขึ้นเชน
กัน และสาเหตุอีกอยางหนึ่งที่มีผูหันมาเลี้ยงกบกันมากขึ้น เพราะปริมาณกบที่อยูตามแหลง
ธรรมชาติมีจานวนลดน
ํ
อยลงทุกที ๆ เนือ่ งจากแหลงทีอ่ ยูอ าศัยของมันถูกเปลีย่ นแปลงเปนทีอ่ ยู
อาศัยของมนุษย รวมทัง้ การสราง โรงงานอุตสาหกรรม การใชสารพิษกําจัดศัตรูพืช การใชยา
กําจัดวัชพืช กําจัดปูนา ลวนแลวแตมสี ว นทําลายพันธุก บในธรรมชาติใหหมดสิน้ ไปแตละป ๆ
ทัง้ นี้รวมทั้งการจับกบมาจําหนายหรือการประกอบอาหาร โดยไมมกี ารละเวนกบเล็กกบนอย
เปนการตัดหนทางการแพรพนั ธุก บโดยสิน้ เชิงอีกดวย แตถงึ กระนัน้ ก็ตาม ผูเ ลีย้ งกบหลายราย
ตองประสบความลมเหลวในการเพาะเลีย้ งกบอันเนือ่ งจากการไมเขาใจการเลีย้ ง โดยเฉพาะไม
เขาใจในอุปนิสัยใจคอของกบซึ่งมีความสําคัญเพือ่ ประกอบการเลีย้ งเชน กบมีนสิ ยั ดุรา ยและ
ชอบรังแกกัน การเลีย้ งกบคละกันโดยไมคดั ขนาดเทา ๆ กันในบอเดียวกัน เปนเหตุใหกบใหญ
รังแกและกัดกินกบเล็กเปนอาหาร หรือไมรวู า นิสยั ใจคอของกบเปนสัตวทช่ี อบอิสระเสรี เมือ่
สภาพที่เลี้ยงมีลักษณะโปรง เชน เปนอวนไนลอนทําใหกบสามารถมองเห็นทิวทัศนภายนอก
มันจะกระตือรือรนทีจ่ ะดิน้ รนหาทางออกไปสูโ ลกภายนอก โดยจะกระโดดชนอวนไนลอนจน
ปากบาดเจ็บและเปนแผล เปนเหตุใหลดการกินอาหารหรือถาเจ็บมาก ๆ ถึงกับกินอาหารไม
ไดเลยก็มี อยางไรก็ตาม เอกสารคําแนะนําเรือ่ งการเลีย้ งกบนี้ จะแนะวิธีการเลี้ยงทั้งแบบกึ่ง
พัฒนาและการเลีย้ งแบบพัฒนา ทั้งนี้เพื่อผูที่สนใจจะไดศึกษาวิธีการเลี้ยงแตละแบบเพื่อนําไป
ใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ทุนทรัพยและสิ่งแวดลอมตอไป

การเลือกสถานทีท่ จ่ี ะสรางคอกกบ หรือ บอเลีย้ งกบ
1. !ควรเปนที่ที่อยูใกลบาน สะดวกตอการดูแลรักษา และปองกันศัตรู
2. !เปนที่สูง ทีด่ อน เพือ่ ปองกันนํ้าทวม
3. !พืน้ ที่ราบเสมอ สะดวกตอการสรางคอกและแองนําในคอก
้
4. !ใกลแหลงนํา้ เพือ่ สะดวกตอการถายเทนํ้า
5. !ใหหางจากถนน เพือ่ ปองกันเสียงรบกวน กบจะไดพักผอนเต็มที่และโตเร็ว
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บอหรือคอกเลีย้ งกบ
ทีท่ จี่ ะทําบอเลีย้ งกบ ไมวา จะเปนสภาพบอปูนหรือคอกเลีย้ ง จะตองไมควรอยูไกลจากที่
อยูอ าศัยมากนัก เพราะศัตรูของกบมีมาก โดยเฉพาะกบนั้นเมื่อตกใจเพราะมีภัยมา มันจะไม
สงเสียงรองใหเจาของรูเ หมือนสัตวอน่ื ๆ ศัตรูของกบสวนมากไดแก งู นก หนู หมา แมว
และทีส่ ําคัญที่สุดไดแก คน ดังนัน้ ถาบอเลีย้ งหรือคอกเลีย้ งกบ อยูหางจากที่อยูอาศัยมาก ก็จะ
ถูกคนขโมยจับกบไปขายหมด นกนั้นมีทั้งกลางวันและกลางคืน นกกลางคืนโดยเฉพาะ
นกเคาแมวสามารถลงไปอยูป ะปนและจับกบกินอยางงายดาย แมวนับวามีสว นทําลายกบมาก
เพราะถึงแมมันจะจับกบกินเพียงตัวเดียวแลวก็อิ่ม แตเมือ่ อิม่ แลวมันก็ยงั จับกบตัวอืน่ ๆ มา
หยอกเลน และทําใหกบตายในที่สุด

พันธุก บทีน่ ามาเลี
ํ
ย้ ง
กบทีเ่ หมาะสมจะนํามาทําการเพาะเลีย้ งนี้ ไดแก กบนา ซึง่ ถาเลีย้ งอยางถูกตองตาม
วิธีการและใชเวลาเพียง 4-5 เดือน จะไดกบขนาด 4-5 ตัว/กก. เปนกบที่มีความเจริญเติบโต
เร็ว โดยมีอตั ราการแลกเปลีย่ นอาหาร 3-4 กก. ไดเนือ้ กบ 1 กก. ทัง้ ยังเปนกบทีม่ ผี นู ยิ มนํา
ไปประกอบอาหารบริโภคกันมากกวากบพันธุอื่น ๆ ลักษณะของกบนานัน้ ตัวผูจ ะมีขนาดเล็กกวา
กบตัวเมีย และ สวนที่เห็นไดชัดก็คือ กบตัวผูเ มือ่ จับพลิกหงายขึน้ จะเห็นมีกลองเสียงอยูใ ตคาง
แถว ๆ มุมปากลางทัง้ สองขาง ในชวงฤดูผสมพันธุ กบตัวผูจ ะเปนผูส ง เสียงรอง และในขณะที่
รองนัน้ สวนของกลองเสียงจะพองโตและใส สวนตัวเมียนัน้ จะมองไมเห็นสวนของกลองเสียงดัง
กลาว กบตัวเมียก็รอ งเชนเดียวกันแตเสียงออกเบา ถาอยูใ นชวงฤดูผสมพันธุ กบตัวเมียทีม่ ไี ข
แกจะสังเกตเห็นสวนของทองบวมและใหญกวาปรกติ ขณะเดียวกันทีก่ บตัวผูจ ะสงเสียงรองบอย
ครัง้ และสีของลําตัวออกเปนสีเหลืองออน หรือมีสเี หลืองทีใ่ ตขาเห็นชัดกวาตัวเมีย ถึงอยางไร
สีของกบจะเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพสิง่ แวดลอมและทีอ่ ยูอ าศัย
สําหรับกบบลูฟร็อกจะแตกตางไปจากกบนาอยางเห็นไดชัด โดยมีผิวหนังสวนใหญเรียบ
แตมบี างสวนขรุขระและเปนสีน้ําตาลปนเขียว มีจดุ สีนาตาล
้ํ
ลักษณะเดนเห็นชัดคือมีสว นหัวที่
เปนสีเขียวเคลือบนําตาลและที
้
ข่ า งทองมีลายนําตาล
้
ใตทอ งเปนสีขาว ขาทัง้ สีเ่ ปนลายนําตาล
้
ดํา ลําตัวอวนโดยเฉพาะสวนทองใหญกวากบนา กบที่โตเต็มที่จะมีลักษณะกระเดียดไปทาง
อึง่ อาง ดวยลักษณะประจําตัวเชนนี้ จึงเปนเหตุใหไมมกี บชนิดนีว้ างจําหนายทัง้ ตัวในตลาดสด
เพราะนอกจากจะมีลกั ษณะไมชวนใหซอ้ื หามาประกอบอาหารแลว รสชาติของเนือ้ กบบลูฟร็อก
ยังมีคณ
ุ ภาพสูก บนาไมไดอกี ดวย สวนลักษณะกบตัวผูน น้ั จะมีวงแกวหูใหญอยูด า นหลังตาและ
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ใหญ ก ว า ตาและกบบลู ฟ ร็ อ กตั ว ผู  ทุ ก พั น ธุ  ใ ต ค างจะเป น สี เ หลื อ งส ว นกบตั ว เมี ย จะเห็ น
วงแกวหูเล็กกวาตา สําหรับผูท ค่ี ดิ จะเลีย้ งกบบลูฟร็อกจะตองคํานึงถึงตลาด ถาทานไมมตี ลาด
ต า งประเทศรองรั บ หรื อ ไม ใ ช พื้ น ที่ เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วของชาวต า งประเทศ ควรเลี้ ย ง
กบนาซึง่ มีตลาดทัง้ ในและนอกประเทศอีกทัง้ ระยะเวลาเลีย้ งยังนอยกวาอีกดวย

การเพาะพันธุก บ
โดยธรรมชาติ กบจะเริ่มจับคู ผสมพันธุแ ละวางไขในฤดูฝน ถาเกษตรกรมีพอแมพันธุ
อยูแ ลว ก็จะนําพอแมพันธุที่มีอายุ 1 ป ขึน้ ไป และเปนกบทีจ่ บั คูก นั แลวนําไปเลีย้ งในบอเพาะ
แตอยาจับผิดคูก นั เพราะกบที่จับคูกับแลวถูกแยกออกเปนคนละตัว และนําไปเลีย้ งในบอเพาะ
ถาไมใชคขู องมันแลวมันจะไมผสมพันธุก นั
การดูลกั ษณะเพศของกบ ถาเปนกบตัวผูจ ะเห็นกลองเสียงอยูใ ตคางทัง้ สองขาง ขากรรไกร
เปนลักษณะวงกลมสีคลํา้ เมือ่ ถึงฤดูผสมพันธุ กบตัวผูจ ะสงเสียงรอง สวนของกลองเสียงนีจ้ ะ
พองโปน แตลกั ษณะนีจ้ ะไมมใี นกบตัวเมีย ซึง่ ตัวเมียนัน้ เมือ่ ถึงฤดูผสมพันธุท ส่ี ว นทองจะขยาย
ใหญ และกบตัวเมียทีย่ งั มีไขอยูใ นทองจะมีความสากขางลําตัวทัง้ สองดาน เมือ่ ใชนว้ิ สัมผัส
จะรูสึกได และเมือ่ ไขออกจากทองไปแลว ปุมสากเหลานี้ก็จะหายไป
อนึง่ กบตัวเมียก็จะสงเสียงรองเชนกัน แตเปนเสียงทีเ่ บามาก และกบตัวเมียที่รูตัววามี
ไขแกอยูใ นทองจะเปนผูเ ดินทางมาหาตัวผูต ามเสียงรอง

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบกบนาตัวผูแ ละตัวเมียจากกลองเสียงใตคาง

ภาพที่ 3 กบนาตัวผูและตัวเมีย

บอผสมพันธุห รือบอเพาะ อาจเปนบอซีเมนต หรือถังสวม หรือจะเปนกระชังมุง ไนลอน
ก็ได ภายในมีพืชนํ้า เชน ผักบุง ผักตบชวาเล็ก ๆ แตไมควรมีนาสู
้ํ งเกิน 5 ซ.ม. ถามีน้ามาก
ํ
จะไมสะดวกในการทีต่ วั ผูโ อบรัดตัวเมีย และ ขณะทีต่ วั เมียเบงไขซง่ึ ตองใชแรงขาหลังยันพืน้
กลับหนาหลัก/สารบัญ
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จนหัวทิม่ นํา้ ซึง่ ถานํามากขาหลั
้
งก็จะลอยนําทํ
้ าใหไมมกี ําลัง เปนเหตุใหไขออกมาไมมาก และ
ขณะทีก่ บตัวเมียปลอยไขออกมา กบตัวผูก็จะปลอยนําเชื
้ อ้ ออกมาผสมกับไขทนั ที อนึง่ กบจะ
ผสมพันธุแ ละวางไขในชวง 04.00 - 06.00 น. แตถา อากาศเย็นชุม ฉํา่ เชน มีฝนตกพรํา
อาจจะเลยไปถึง 08.00 น. ก็ได เมือ่ เห็นวากบออกไขแลวจึงนําพอแมพันธุออกจากบอเพาะ
เพื่อปองกันไมใหแพไขแตก เนือ่ งจากการเคลือ่ นไหวของกบ บอผสมพันธุน เ้ี มือ่ ปลอยพอแมกบ
ลงไปแลว ไมควรไปรบกวนหรือมีสง่ิ อืน่ ใดทําใหกบตกใจ ซึ่งเปนเหตุใหกบไมผสมพันธุ และ
ออกไขได

การใหกบผสมพันธุแ ละออกไขนอกฤดู
ปจจุบัน มีการดัดแปลงและเลียนแบบธรรมชาติเพือ่ หลอกใหกบผสมพันธุ และวางไข
ในฤดูอน่ื ๆ ที่ไมใชฤดูฝน โดยเฉพาะในชวงฤดูรอ น ทําใหมลี กู กบเลีย้ งไดตลอดทัง้ ป วิธีการ
เริม่ แรกดวยการถายเทนํ้าเกาในบอออกและนํานําใหม
้
ที่สะอาดใสลงไปแทน เปนการเพิม่ ความ
กระชุมกระชวยใหแกกบในขั้นแรก ถาหากเปนคอกเลี้ยงกบที่มีลักษณะเปนบอซีเมนตอยู
ตรงกลางก็ตอ งใสนาในบ
้ํ
อใหเต็มอยูเ สมอ และจะตองฉีดนําลงบนพื
้
น้ ทีภ่ ายในคอกใหชมุ ชืน้ อยู
เสมอ วันละ 1-2 ครัง้ โดยฉีดนําทํ
้ าฝนเทียมติดตอกัน 6-7 วัน แลวหยุดไปอีก 6-7 วัน
พอถึงวันที่ 8 เริ่มทําฝนเทียมขึน้ อีกเมือ่ เวลา 17.00 น. โดยฉีดขึน้ ไปบนหลังคาใหสงู 4-5
เมตร ฉีดใหทั่วคอกประมาณ 15 นาที พอตกกลางคืนกบจะสงเสียงรองเรียกหาคู ในวันที่ 9
จึงทําฝนเทียมขึน้ อีกในชวงเวลาเทีย่ งและบาย 2 ครัง้ ๆ ละ 30 นาที ซึง่ กบจะรองหาคูใ นเวลา
กลางวันที่กาลั
ํ งฉีดนําอยู
้  พอตกกลางคืนใหสงั เกตดูกบจะเริม่ กระโดด เลนนํ้าและจับคูกัน จึง
นํากบทีจ่ บั คูก นั ไปใสลงในบอเพาะในตอนหัวคํา่
ควรฉีดนํ้าในบอเพาะนีใ้ หชมุ ทัว่ บอประมาณ
15 นาที แลวใหสงั เกตวากบทีป่ ลอยเปนคูน น้ั มีการแยกคูก นั หรือเปลา ถาไมแยกคูกบจะออก
ไขประมาณ 04.00-05.00 น. ของวันรุง ขึน้ เมือ่ พบวากบออกไขแลวควรนําพอแมออกจาก
บอเพาะ และใชเครื่องพนฟองอากาศชวยในการเพาะฟกซึ่งจะทําใหเปอรเซ็นตการฟกสูงขึน้
80-90% แตถา ไมใชเครือ่ งพนฟองอากาศไขจะมีโอกาสฟกเปนตัวเพียง 30% เทานัน้ เอง

ภาพที่ 4 กบจับคูผสมพันธุ
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ภาพที่ 5 ไขกบ

การอนุบาลลูกกบวัยออน
เมือ่ ไขกบฟกออกเปนตัวออนแลว ชวงระยะ 2 วันแรกไมตอ งใหอาหารเพราะลูกออดยัง
ใชไขแดงทีต่ ดิ มาเลีย้ งตัวเอง หลังจากนัน้ จึงเริม่ ใหอาหาร เชน รําละเอียด ปลาบด ไขแดง
ตม ไขตนุ ลูกไร ตลอดจนใบผักกาด ผักบุง ที่นามานึ
ํ
ง่ ใหออ นตัว หรือจะใหอาหารปลาดุก
ชนิดเม็ดลอยนํา้ บางรายอาจใชปลาสวายยางทั้งตัวและผูกหัวทายใหปลาเรี่ยนํ้า การใหอาหาร
ลู กอ อ ดเหล า นี้ ค วรสั ง เกตการกิ น มากกิ น น อ ยของลู กอ อ ด เพราะถ าอาหารเหลื อมากจะ
หมักหมมอยูภ ายในบอ เปนตนเหตุใหน้าเสี
ํ ย ควรเอาใจใสดแู ลรักษาโดยการดูดของเหลือทิง้
หรือมีการถายนําเปลี
้ ย่ นใหม ซึ่งถาทําไดบอ ยครัง้ โอกาสทีล่ กู ออดจะเจริญเติบโตและแข็งแรง
มากทีเดียว

ภาพที่ 6 การใหอาหารลูกกบ

ลูกออดจะมีอายุ 20-30 วัน จึงเปนลูกกบเต็มวัย ในชวงนีจ้ ะตองหาไมกระดาน ขอน
ไมหรือแผนโฟมลอยนําเพื
้ อ่ ใหลกู กบเต็มวัยขึน้ ไปอาศัยอยู ลูกออดจะเปนลูกกบเต็มวัยไมพรอม
กัน โดยจะเปนลูกกบ 70% สวนอีก 30% ยังอยูในสภาพไมพรอม เชน ขางอกไมครบทัง้ 4
ขา หรือหางหดไมหมด ถาหากในชวงนีไ้ มมวี สั ดุลอยนําให
้ กบเต็มวัยขึน้ อาศัยอยู มันจะถูก
ลูกออดตอดหางทีเ่ พิง่ จะกุด จนเปนบาดแผล ซึง่ ถาโดนตอดมาก ๆ อาจถึงตายได ขณะเดียว
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กั นลู ก อ อดที่ เจริ ญ เติ บโตเปนกบเต็มวัยรุนเหลานี้ก็จะถูกกบรุนแรกที่ใหญกวารังแกเอาบาง
ดังนัน้ จึงตองมีการคัดขนาดเพือ่ แยกลูกกบทีโ่ ตเทา ๆ กันนําไปปลอยลงเลีย้ งในบออืน่ ๆ ตอไป
บอเลีย้ งลูกออด ในระยะทีล่ กู ออดออกเปนตัวใหม ๆ ไมควรใหมนี าลึ
้ํ กเกิน 30 ซ.ม.
บางแหงมีระดับนํ้าเพียง 1-2 นิว้ ในระยะหลังทีล่ กู ออดเจริญเติบโตเต็มทีห่ รือมีขาหลังงอกแลว
นําในบ
้ อเลีย้ งจะเพิม่ ถึง 50 ซ.ม. สําหรับระยะแรก ๆ นัน้ ควรใหฟองอากาศชวยหายใจ ผักบุง
หรือพืชนําอื
้ น่ ๆ เพือ่ ความรมเย็นและใหลกู ออดไดเกาะอาศัย ลูกออดทีอ่ ยูใ นบอเพาะ อาจจะ
ใชบอ กลม บอเหลี่ยม หรือกระชังเลีย้ งไปจนเปนกบเต็มวัยจึงคัดขนาดเทา ๆ กันนําไปเลีย้ งใน
บออืน่ ๆ สวนทีเ่ หลือทีม่ ขี นาดเทาๆ กัน ก็ใชบอ หรือกระชังเดิมเลีย้ งตอไป

ภาพที่ 7 ในบอควรมีวสั ดุลอยนํา้

การดูแลและเลีย้ งกบเต็มวัยจนเปนกบโต
ลูกออดเจริญเติบโตเปนกบเต็มวัยแลว มันจะขึน้ จากนําไปอาศั
้
ยอยูบ นบกหรือวัสดุอน่ื ๆ
ทีล่ อยนํา้
เมือ่ คัดขนาดนําไปเลีย้ งในบอแลวตองเตรียมอาหารให ถาเปนลูกออดทีเ่ คยให
อาหารเม็ดกินแตแรก ก็สามารถใหอาหารเม็ดดังกลาวกินไดตอ ไป แตถาหากเปนลูกกบที่ไม
เคยไดรบั การฝกมากอน ก็ตอ งมีการฝกการกินอาหารในขัน้ ตอไป เพราะโดยธรรมชาติลูกกบ
จะกินอาหารเปนสิง่ ทีม่ ชี วี ติ เชน แมลง ไสเดือน ปลวก หนอน ลูกปลา ลูกกุง ฯลฯ แตการ
เลี้ยงกบนั้นไมสามารถที่จะหาอาหารสิง่ มีชวี ติ ดังกลาวใหไดโดยตลอด เพราะอาหารหลักคือ
เนือ้ ปลา เกษตรกรจึงตองใชวธิ กี ารฝกใหลกู กบกินปลา โดยการเพาะหนอนแลวนําไปใสในกอง
ปลาสับทีอ่ ยูใ นถาดใหอาหาร หนอนจะชอนไชอยูใ นกองปลาสับ ลูกกบจะเขามากินหนอนแตก็
ติดปลาสับเขาไปดวย พอวันทีส่ องใสหนอนลงบนกองปลาสับนอยกวาวันแรก วันที่ 3 และวันที่
4 ก็เชนเดียวกัน คือ ลดจํานวนหนอนลงเรือ่ ย ๆ ขณะเดียวกันก็เพิม่ ปริมาณปลาสับมากขึน้ ๆ
จนวันที่ 5 บนถาดอาหารจะมีเฉพาะกองปลาสับเพียงอยางเดียวลูกกบก็เขามากินปลาสับตาม
ปกติ และเมือ่ ลูกกบมีขนาดโตขึน้ อาหารปลาสับละเอียดก็เปลีย่ นเปนชิน้ เล็ก ๆ และมีขนาด
เพิม่ ขึน้ ๆ ตามขนาดของปากกบ หรือเมือ่ กบโตเต็มทีก่ อ็ าจจะโยนปลาทีม่ ขี นาดพอเหมาะกับ
ปากใหทั้งตัวก็ได
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ภาพที่ 8 การใหอาหารกบโต

ปริมาณการแลกอาหารเปลีย่ นเปนเนือ้ กบ 3.4 : 1
สําหรับลูกกบทีจ่ บั ตามธรรมชาติแลวนํามาเลีย้ งรวมในบอเปนเวลา 1-2 วัน จึงเริม่ ให
อาหารกบ ลูกกบเหลานีเ้ คยกินอาหารตามธรรมชาติมาแลว และเมือ่ ปลอยเลีย้ งใหม ๆ ยัง
เหนือ่ ยและตืน่ กับสภาพแวดลอมใหม จึงไมสนใจกับการกินอาหาร และถาผูเลี้ยงจะไมฝกให
กินหนอนรวมกับปลาบด โดยใหปลาบดหรือปลาสับแตอยางเดียวโยนใหกนิ พอแตนอ ย ๆ กอน
ซึ่งกบจะกินเพราะความหิว ใหอาหารวันละ 2 ครัง้ คือ ตอนเชา 07.00 น. และตอนเย็น
17.00 น. ปริมาณใหอาหารในอัตรา 10% ของนําหนั
้ กตัว คือ ถาปลอยกบลงเลีย้ งมีนาหนั
้ํ ก
รวม 100 กก. ก็จะใหอาหารวันละ 10 กก. แบงออกเปน 2 เวลาดังกลาว หลังจากเลีย้ งได
นาน 2 อาทิตย ลูกกบก็จะเริ่มชินกับอาหาร และ เมือ่ กบโตขึน้ ก็เปลีย่ นเปนปลาหัน่ เปนชิน้ ๆ
หรือโยนปลาใหทง้ั ตัวเมือ่ ปลามีขนาดพอ ๆ กับปากกบ
แตสําหรับผูเลี้ยงกบบางรายที่หาอาหารสดไมพอ อาจใชปลายขาว 1 สวน ผักบุง 2
สวน ตมรวมไปกับอาหารสด คือเนือ้ ปลา เนือ้ หอยโขง หรือ ปูทเ่ี ด็ดเอากามออกทิง้ กอน เมือ่
ตมแลวปลอยใหเย็นจึงนําไปใหกับกินไดเชนกัน อนึง่ การเปดไฟลอใหแมลงมาเลนไฟ และตก
ลงไปเปนอาหารกบไมสจู ะเปนผลดีเทาใดนัก เพราะจะทําใหกบอดหลับอดนอนคอยเฝาแมลงที่
จะตกลงมาใหกบกิน อีกทัง้ แมลงทีม่ าเลนไฟเหลานีบ้ างครัง้ จะเปนอันตรายตอกบ เชน แมลงทีม่ ี
พิษอยูใ นตัว แมลงที่ไปถูกยากําจัดศัตรูพืชและไมตายโดยทันทีเมื่อมาเลนไฟและตกลงไปใหกบ
กิน กบกินพิษยากําจัดแมลงเขาไปดวยและตายในทีส่ ดุ จึงเปนเหตุใหผูเลี้ยงพบกบตายโดยไม
มีบาดแผล และการตายในลักษณะเดียวกันนี้ ยังพบกับกบที่กินอาหารบูดเสีย ซึง่ เนือ่ งจากผู
เลีย้ งปลอยปละละเลยไมทาความสะอาดภาชะที
ํ
่ใหอาหารกบ ดังนัน้ เมือ่ ใหอาหารมือ้ เชาเวลา
07.00 น. แลวควรเก็บเศษอาหารที่เหลือและนําภาชนะไปลางทําความสะอาดเมือ่ เวลา 10.00
น. สวนมือ้ เย็นใหเวลา 17.00 น. ปลอยทิง้ ไวตลอดคืนไดเพราะในชวงกลางคืนอากาศเย็น
โอกาสทีอ่ าหารจะบูดเสียมีนอ ย อีกทัง้ อุปนิสยั ของกบชอบหาอาหารกินในเวลากลางคืนอยูแ ลว
ดังนัน้ กวาจะถึงตอนเชาอาหารจะหมดเสียกอน
อัตราการใหอาหารทีเ่ ลีย้ งในลักษณะคอก มีบอ นําตรงกลาง
้
เปนคอกขนาด 4 x 4 เมตร
ปลอยกบ 1,000 ตัว ใหอาหารดังนี้
กบอายุ 50 วัน ใหอาหารสด 400 กรัม/วัน
กบอายุ 60 วัน ใหอาหารสด 600 กรัม/วัน
กลับหนาหลัก/สารบัญ
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กบอายุ 90 วัน ใหอาหารสด 1.5 ก.ก./วัน
กบอายุ 120 วัน ใหอาหารสด 3 ก.ก./วัน
กบอายุ 150 วัน ใหอาหารสด 4 ก.ก./วัน
ในการเลีย้ งกบ จําเปนตองคอยคัดขนาดของกบใหมขี นาดเทา ๆ กัน ลงเลีย้ งใน
บอเดียวกัน มิฉะนั้น กบใหญจะรังแกและกินกบเล็ก ซึ่งทําใหตอ งตายทัง้ คู ทัง้ ตัวทีถ่ กู
กินและตัวทีก่ นิ
การเลีย้ งกบในบอดิน ใชพื้นที่ประมาณ 100-200 ตารางเมตร ภายในคอกเปนบอนํา้
ลึกประมาณ 1 เมตร บางแหงอาจจะทําเกาะกลางบอเพือ่ เปนทีพ่ กั ของกบและทีใ่ หอาหาร
แตบางแหงก็ใชไมกระดานทําเปนพืน้ ลาดลงจากชานบอก็ได สวนพืน้ ทีร่ อบ ๆ ขอบบอภายใน
ทีห่ า งจากรัว้ คอกอวนไนลอน กวาง 1 เมตร ปลอยใหหญาขึ้น หรือบางรายอาจปลูกตะไครเพือ่
ใหกบใชเปนทีห่ ลบอาศัยภายในบอทีเ่ ปนพืน้ นําจะมี
้ พวกผักตบชวา หรือพืชนําอื
้ น่ ๆ ใหกบเปน
ทีห่ ลบซอนภัยและอาศัยความรมเย็นเชนกัน คอกทีล่ อ มรอบดวยอวนไนลอนนี้ ดานลางจะใช
ถังยางมะตอยผาซีก หรือแผนสังกะสีฝง ลึกลงดินประมาณ 1 ศอก เพือ่ ปองกันศัตรูบางชนิด
เชน หนู ขุดรูลอดเขาไปทําอันตรายกับกบทีอ่ ยูใ นบอหรือในคอก สวนดานบนของบอมุมใดมุม
หนึ่ง จะมุงดวยทางมะพราวเพือ่ เปนรมเงา และยังใชเปนที่ใหอาหารกบอีกดวย นอกจากนัน้
บางแหงยังใชเสือ่ รําแพนเกา ๆ ที่ใชทาเป
ํ นฝาบาน นํามาวางซอนกัน โดยมีลาไม
ํ ไผสอดกลาง
เพือ่ ใหเกิดชองวางใหกบเขาไปหลบอาศัย และดานบนนัน้ ก็เปนทีร่ องรับอาหารทีโ่ ยนลงไปให
กบกินไดเชนกัน
ลักษณะบอเลีย้ งกบเชนนี้ มีเลีย้ งกันมากทีอ่ ําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยใชพันธุ
กบทีซ่ อ้ื มาจากนักลากบในทองที่ ๆ ออกจับกบตามธรรมชาติ เปนลูกกบขนาด 20-30 ตัวตอ
กิโลกรัม ซือ้ ขายกันในราคา กก.ละ 20-30 บาท และจะนําลูกกบทีม่ นี าหนั
้ํ กรวม 100 กก.
ปลอยลงในเนือ้ ที่ 100 ตารางเมตร หลังจากปลอยลูกกบแลว 2-3 วัน จึงเริม่ ใหอาหารเพราะ
เมือ่ ปลอยลูกกบลงเลีย้ งใหม ๆ ก็ยังเหนื่อยและตื่นตอสภาพที่อยูใหม อาหารทีน่ ามาให
ํ
ไมเปน
ไปตามทีม่ นั เคยกิน คือ เปนปลาสับหรือปลาบดทีโ่ ยนใหกนิ ทีละนอย ๆ กอน จนกวาลูกกบจะ
เคยชินและเมือ่ กบโตขึน้ จึงเปลีย่ นเปนปลาหัน่ เปนชิน้ ๆ หรือถาเปนปลาเล็กก็โยนใหทง้ั ตัว หรือ
ถาเปนปูนาก็ตอ งเด็ดขาเด็ดกามทิง้ เสียกอน หรือถาเปนหอยโขงก็ทบุ เอาเปลือกออกเอาเฉพาะ
เนือ้ ใน แลวโยนลงบนแผงทีใ่ หอาหารในบอเพือ่ ใหกบกินตอไป
การเลีย้ งกบในคอก เปนการเลีย้ งกบอีกแบบหนึง่ โดยเมือ่ ปรับพืน้ ทีร่ าบเรียบเสมอกันดี
แลว ก็ทาการขุ
ํ
ดแองนําไว
้ ตรงกลางคอก เชน คอกขนาด 4 x 4 เมตร ขนาด 6 x 6 เมตร
หรือขนาด 8 x 8 เมตร ตองทําแองนําขนาด
้
2 x 3 เมตร มีความลึกประมาณ 20 ซม. เปน
บอซีเมนตและลาดพืน้ แองนํ้าขัดมันกันรัว่ ใสทอ ระบายนําจากแอ
้
งขนาด 0.5 นิว้ รอบ ๆ แอง
นําเป
้ นพืน้ ทีช่ านบอทัง้ 4 ดาน เพื่อสะดวกตอการใหอาหารและที่กบไดพักอาศัย รอบ ๆ คอก
ปกเสาทั้ง 4 ดานใหหา งกัน ชวงละ 2 เมตร ผูกเคราบนและลางยึดเสาไว นําอวนสีเขียวมาขึง
รอบนอก สวนดานลางใหฝง อวนลงใตดนิ ลึก 20 ซม. แลวเหยียบดินใหแนน จากนั้นจึงนําไม
มาวางพาดดานบนและผูกใหตดิ กับเคราหางชวงละ 1 เมตร นําทางมะพราวแหงมาพาดใหเต็ม
แตอยาแนนเกินไป แลวหากระบะไม กะละมังแตก หรือกระบอกไมไผอันใหญ ๆ มาวางไวใน
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คอกเพือ่ ใหกบหลบซอนตัวในเวลากลางวัน สวนกระบะหรือรังไมทน่ี ํามาวาง ใหเจาะประตูเขา
ออกทางดานหัวและทายเพื่อสะดวกตอการจับกบจําหนาย
การทําคอกเลีย้ งกบแบบนี้ มีอตั ราปลอยกบลงเลีย้ ง คือ
คอกขนาด 4 x 4 เมตร ปลอยกบลงเลีย้ งไดไมเกิน 1,000 ตัว
คอกขนาด 6 x 6 เมตร ปลอยกบลงเลีย้ งไดไมเกิน 1,200 ตัว
คอกขนาด 8 x 8 เมตร ปลอยกบลงเลีย้ งไดไมเกิน 2,500 ตัว
การเลีย้ งกบในบอปูนซีเมนต เปนการเลีย้ งทีม่ ผี นู ยิ มกันมากในปจจุบนั เพราะดูแลรักษา
งาย
กบมีความเปนอยูด แี ละเจริญเติบโตดี
อีกทัง้ เปนการสะดวกสบายตอผูเ ลีย้ งในดาน
การดูแลรักษา บอกบดังกลาวนีส้ รางดวยการกอแผนซีเมนต หรือทีเ่ รียกวาแผนซีเมนตบลอก
และฉาบดวยปูนซีเมนต ปูนที่ฉาบจะหนาเปนพิเศษ ตรงสวนลางทีเ่ ก็บขังนํ้า คือมีความสูง
จากพืน้ เพียง 1 ฟุต พืน้ ลางเทปูนหนาเพือ่ รองรับนํ้า และมีทอ ระบายนําอยู
้ ต รงสวนทีล่ าดสุด
พืน้ ที่ ๆ เปนทีข่ งั นํ้านี้ นําวัสดุลอยนํา้ เชน ไมกระดาน ขอนไม ตนมะพราวทิง้ ใหลอยนําเพื
้ ่อให
กบขึน้ ไปเปนทีอ่ าศัยอยู บางแหงในสวนพืน้ ทีใ่ ตน้ํายังเปนทีเ่ ลีย้ งปลาดุกไดอกี โดยปลอยปลา
ดุกลงเลีย้ งรวมกับกบในอัตรา กบ 100 ตัว ตอ ปลาดุก 20 ตัว ซึง่ เปนผลดีเมือ่ เปรียบเทียบ
เห็นไดชัด คือ ปลาดุกจะชวยทําความสะอาดภายในบอโดยเก็บเศษอาหารและมูลกบกิน ทําให
นําในบ
้
อสะอาดและอยูไ ดนานกวาบอทีไ่ มไดปลอยปลาดุก ซึง่ นอกจากจะเปนการทุน แรงงาน
แลวยังทําใหผเู ลีย้ งมีรายไดเพิม่ ขึน้ อีกดวย อีกทัง้ ระยะเวลาเลีย้ ง ตลอดจนการจําหนายกบและ
ปลาดุกอยูใ นเวลาเดียวกัน

ภาพที่ 9 เลี้ยงกบรวมกับปลาดุก

สําหรับดานบนของบอจะเปดกวางเพือ่ ใหแดดสองลงไปทัว่ ถึง ซึง่ กบจะขึน้ มาตากแดดกัน
อยางปกติสขุ นอกเสียจากตัวแหงมาก ๆ มันก็จะกระโดดลงในนําแล
้ วขึน้ มาใหม แตถึง
อยางไรทีม่ มุ ใดมุมหนึง่ ของบอก็ตอ งหาวัสดุ เชน ทางมะพราว เพือ่ เปนสวนของรมและปดบัง
เงาวูบวาบของนกทีบ่ นิ ผาน ซึ่งทําใหกบตกใจและไมกินอาหาร รวมทัง้ จะไมผสมพันธุอ กี ดวย
บอเลีย้ งกบแบบนี้ เปนขนาด 3 x 4 เมตร ปลอยกบลงเลีย้ งได 1,000 ตัว และปลาดุก
อีก 200 ตัว
พืน้ ลางของบอดังกลาว นอกจากเปนพืน้ นําทั
้ ง้ หมดและใชวสั ดุลอยนํ้าใหกบไดอาศัยอยู
แลว บางแหงอาจจะใชกอ ปูนในลักษณะเกาะกลาง คือ เปนพืน้ ซีเมนตและเปนเนินลาดจากตรง
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กลางซึ่งไมควรทําแบบพื้นกนกะทะ และมีชานบออยูร มิ โดยรอบบอ เพราะจะทําใหกบมีแรง
จากเทาหลังยันพืน้ กระโดดสูงไปไดแตถา เปนลักษณะเนินตรงกลางและมีพน้ื นํ้ารอบ ๆ กบก็จะ
ไมสามารถมีแรงกระโดดขึน้ จากในนํ้าได การเลีย้ งกบในบอลักษณะนี้ กบก็ไมสามารถมองเห็น
โลกภายนอก และไมคดิ ดิน้ รนจะกระโดดหนีออกไปอยูแ ลว

ภาพที่ 10 ลักษณะบอและพื้นบอ

การเลีย้ งกบในกระชัง โดยใชกระชังเลีย้ งเชนเดียวกับกระชังเลีย้ งปลามีความกวางประมาณ
1.50 เมตร และยาว 4 เมตร กระชังดังกลาวนีส้ บื เนือ่ งมาจากการเพาะพันธุก บ คือ เมือ่ เพาะ
กบและเลี้ยงลูกออดจนเปนกบเต็มวัยแลวจึงคัดขนาดลูกกบนํ าไปเลี้ยงในบอซีเมนตหรือใน
กระชังอืน่ ๆ หรือจําหนาย สวนทีเ่ หลือก็เลีย้ งตอในกระชังตอไป พื้นที่ใตกระชังใชแผนกระดาน
หรือแผนโฟมสอดดานลาง เพือ่ ใหเกิดสวนนูนในกระชังและกบไดขน้ึ ไปอยูอ าศัยสวนรอบ ๆ
ภายนอกกระชังใชวัสดุ เชน แฝกหญาคา หรือทางมะพราว เพือ่ ไมใหกบมองเห็นทิวทัศนนอก
กระชัง มิฉะนัน้ กบจะหาหนทางหลบหนีออกโดยกระโดดและชนผืนอวนกระชังเปนเหตุใหปาก
เปนบาดแผลและเจ็บปวดจนกินอาหารไมได สวนดานบนกระชังก็มวี สั ดุพรางแสงใหเชนกัน

การจับกบจําหนาย
เนือ่ งจากสภาพบอเลีย้ งกบมีความแตกตางกัน ทําใหความสะดวกในการดูแลรักษายอม
แตกตางกันดังกลาวแลว ยังรวมไปถึงการจับกบจําหนายก็แตกตางกันอีกดวย กลาวคือ
1. การเลีย้ งกบในบอดิน ลักษณะการเลี้ยงกบแบบนี้จะจับกบจําหนายไดครัง้ เดียวใน
เวลาทีพ่ รอมกัน ไมมีการจับกบจําหนายปลีก หรือเปนครัง้ คราว ทัง้ นีเ้ พราะสภาพบอเลีย้ งไม
เอือ้ อํานวย
ถึงแมจะเปนการจับเพียงครัง้ เดียวใหหมดบอจะตองใชผจู บั หลายคนลงไปในบอ
เลีย้ งทีม่ สี ภาพโคลนตมและตองเก็บพืชนํา้ เชน ผักบุง ผักตบชวา ขึน้ ใหหมดเสียกอน
จึงตองใชเวลาและแรงงานมากทีจ่ ะเทีย่ วไลจบั กบในทีห่ ลบซอนใหหมดในครัง้ เดียว
สามารถจับกบไดทุกโอกาสไมวาจะจับหมดทั้งคอกหรือ
2.
การเลีย้ งกบในคอก
มีการจําหนายปลีก โดยมีกระบะไมและทําเปนชองเขาออกในดานตรงกันขามวางอยูห ลายอัน
บนพืน้ ดินภายในคอก ซึ่งกบจะเขาไปอาศัยอยู เมือ่ ถึงเวลาจะจับกบก็ใชกระสอบเปดปากไวรอ
อยูท ช่ี อ งดานหนึง่ แลวใชมอื ลวงเขาไปในชองดานตรงขาม กบจะหนีออกทางอีกชองหนึง่ ทีม่ ปี าก
กระสอบรอรับอยูแ ละเขาไปในกระสอบกันหมด เปนการกระทําที่สะดวก กบไมตกใจและ
ชอกชํา้
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3. การเลีย้ งกบในบอปูนซีเมนต สามารถจับกบไดทุกโอกาสไมวาจะจับหมดทั้งบอหรือจับ
จําหนายปลีก โดยใชคนเพียงคนเดียวพรอมทัง้ สวิงเมือ่ ลงในบอซึง่ มีนาเพี
้ํ ยง 1 ฟุต กบจะ
กระโดดลงไปมุดอยูใ นนํ้า จึงใชสวิงชอนขึน้ มา หรือใชมอื จับใสสวิงอยางงายดาย ในบอหนึง่ ๆ
ขนาด 12 ตารางเมตร เลีย้ งกบประมาณ 1,000 ตัวใชคน ๆ เดียวจับเพียง 1 ชั่วโมงก็แลว
เสร็จ
อนึง่ การเลีย้ งกบควรคํานึงถึงระยะเวลาเลี้ยงควบคูไปกับระยะเวลาที่จะจับกบจําหนาย
เนือ่ งจากในฤดูฝนกบจะมีราคาถูกถาผูเ ลีย้ งจะตองจับกบจําหนายในชวงนี้ ก็จะไดรบั ผลตอบ
แทนนอยแตถา กะเวลาเลีย้ งและเวลาจับจําหนายใหถกู ตอง คือเมือ่ รูว า จะตองใชระยะเวลาเลีย้ ง
กบนาน 4 เดือน จึงตองกะระยะเวลาเดือนที่ 4 ใหตรงกับอยูใ นชวงฤดูหนาวหรือฤดูรอ น
เพราะในชวงนี้กบราคาแพง ผูเ ลีย้ งสามารถขายไดในราคาทีด่ คี มุ กับการลงทุน อีกทั้งผูที่
ตองการจําหนายปลีก
ควรจะติดตอตกลงราคาและจํานวนกับผูซ อ้ื ไมวา จะเปนตลาดสดหรือ
รานอาหารใหเปนทีแ่ นนอนกอนจึงจะจับกบไปสงจําหนายไดตอ ไป
ในการลําเลียงกบไมวาจะเปนกบเล็กกบใหญ ในภาชนะลําเลียงกบควรมีนาเพี
้ํ ยงเล็กนอย
และจะตองมีวสั ดุ เชน หญา ฟาง ผักบุง ผักตบชวา เพื่อใหกบเขาไปซุกอาศัยอยู มิฉะนัน้
ในระหวางเดินทางกบจะกระโดดเตนไปมาเกิดอาการจุกเสียดแนนและเปนแผล
การดูแลรักษา นอกจากจะเอาใจใสในเรือ่ งการใหอาหาร การรักษาความสะอาดภาชนะ
ทีใ่ หอาหารดังกลาวแลว ในการเลีย้ งกบจะตองคํานึงถึงความสะอาด โดยเฉพาะในแองนําหรื
้ อ
การเลีย้ งกบในบอปูนซีเมนต ตองมีการขัดลางถายเทนํ้าในบางครัง้ ทัง้ นีถ้ า ทีอ่ ยูอ าศัยของกบ
สะอาดและมีสขุ ลักษณะทีด่ ี ความเปนอยูแ ละการเจริญเติบโตของกบก็ดี ลดอัตราการเปนโรค
พยาธิเบียดเบียน แตกบเปนสัตวที่ตื่น และตกใจงาย ซึง่ เมือ่ เกิดการตกใจดังกลาวกบจะเกิด
อาการชัก เปนตะคริวและถึงกับช็อกตายได หรือเมือ่ เกิดตกใจก็จะกระโดดเตนไปมาในบอ
และจะเกิดอาการกระทบกระแทก เปนแผลฟกชํ้าจุกแนน จุกเสียด เมือ่ เปนมาก ๆ ก็มโี อกาส
ถึงตายไดเชนกัน ดังนัน้ การทําความสะอาดภายในบอเลีย้ งกบ จึงตองระมัดระวังในเรือ่ งนี้
1. งดใหอาหารกบ เพราะถากบกินอาหารแลวตองกระโดดเตนไปมาเพราะตกใจเนือ่ ง
จากคนลงไปรบกวนทีอ่ ยูอ าศัย โอกาสจุกเสียดแนนถึงตายมีมาก
2. ควรหาวัสดุที่โปรงเปนโพรง เชน ทางมะพราวสุมทุมเพือ่ ใหกบเขาไปหลบซอนตัว
เมือ่ เขาไปทําความสะอาด โดยเฉพาะในบอซีเมนตเมือ่ ปลอยนําเก
้ าทิ้งจนแหง กบจะเขาไป
หลบตัวในสุมทุมนัน้ จะไมออกมากระโดดเตนจนเปนเหตุใหเจ็บปวย
3.! หลังจากทําความสะอาดแลว
อาหารมือตอไปควรผสมยาลงไปดวยทุกครัง้ เพือ่
บรรเทาการอักเสบลงได
อนึง่ ลักษณะการงดใหอาหารเชนนีจ้ ะตองกระทําทุกครั้งที่มีการ
ลําเลียงเคลือ่ นยายกบ ไมวาจะเปนพอพันธุแมพันธุ หรือลูกกบก็ตาม ยาที่ผสมในอาหารให
กบกินนัน้ ถามีอาการไมรนุ แรงนักก็ใชออกซีเตตาซัยคลิน 1 ชอนแกง ผสมลงในอาหาร 3 กก.
เชนกัน ทั้งนี้เพราะตัวยาแรงผิดกันและใหกบกินมื้อเดียวแลวหยุดไปประมาณ 5-6 วัน (เฉพาะ
อาหารที่ผสมยา) เพือ่ สังเกตดูอาการของกบวาทุเลาลงแลวหรือไม ถายังไมมอี าการดีขน้ึ ก็ให
อาหารผสมยาขนาดดังกลาวเพิม่ ขึน้ อีก 1 มือ้

กลับหนาหลัก/สารบัญ

การเลีย้ งกบ 13

โรคกบ
ปญหาโรคกบที่เกิดขึ้นนั้นโดยสวนใหญแลวจะเปนปญหาที่สืบเนื่องมาจากความผิดพลาด
ทางดานการเลีย้ งและการจัดการ ทําใหมกี ารหมักหมมของเสียตาง ๆ เกิดขึน้ ในบอ โดยเฉพาะ
การเลีย้ งกบในปจจุบนั มักจะใชบอ ซีเมนต และเลีย้ งกันอยางหนาแนน มีการใหอาหารมาก
ประกอบกับการขาดความเอาใจใส และไมเขาใจในเรือ่ งความสะอาดของบอรวมถึงนํ้าที่เลี้ยง
โอกาสที่กบจะเปนโรคติดเชื้อแบคทีเรียจึงมีมากขึ้น เทาทีไ่ ดรวบรวมขอมูลทางดานโรคตาง ๆ
ที่ตรวจพบจากกบนั้นพอจะแบงออกไดดังนี้
1. โรคติดเชือ้ แบคทีเรีย เปนโรคที่ทําความเสียหายใหกับผูเลี้ยงกบมากที่สุด ทัง้ ในชวง
ทีเ่ ปนลูกออด และกบเต็มวัย ซึ่งในที่นี้จะแยกออกเปน 2 ลักษณะคือ

ภาพที่ 11 ลูกออดทองบวม

1.1 โรคติดเชือ้ แบคทีเรียในระยะลูกออด พบไดตั้งแตระยะที่ไขฟกเปนตัวจนกระทั่ง
พัฒนาเปนตัวเต็มวัย อาการทีส่ งั เกตไดคอื ลูกออดจะมีลาตั
ํ วดาง คลายโรคตัวดางในปลาดุก
จากนัน้ จะเริม่ พบอาการทองบวมและตกเลือดตามครีบหรือระยางคตา ง ๆ
สาเหตุของการเกิดโรคมักจะมาจากการปลอยลูกออดในอัตราหนาแนนเกินไปมีการให
อาหารมากทําใหคุณภาพนําไม
้ เหมาะสม โดยเฉพาะคาพีเอชของนําจะตํ
้ าลงมาก
่
นอกจากนี้
ลูกออดยังกัดกันเองทําใหเกิดเปนแผลตามลําตัว เปดโอกาสใหเชือ้ ทีเ่ ปนสาเหตุของโรค คือ
แบคทีเรียในกลุม Flexibacteris เขาทําอันตรายไดงา ยขึน้
อาการของโรคทวีความรุนแรง
ถาคุณภาพนําที
้ ใ่ ชเลีย้ งเสียมากขึน้ และ เลีย้ งลูกออดหนาแนนเกินไป ดังนัน้ วิธกี ารปองกันคือ
อนุบาลลูกออดในความหนาแนนทีเ่ หมาะสมตารางเมตรละ 1,000 ตัว และทําการคัดขนาด
ทุก ๆ 2-3 วันตอครัง้ จนกระทัง่ เปนลูกกบแลวอนุบาลใหไดขนาด 1-1.5 ซม. ในอัตราความ
หนาแนนตารางเมตรละ 250 ตัว จากนัน้ จึงปลอยลูกกบลงเลีย้ งในอัตราตารางเมตรละ 100
ตัว ซึง่ เปนความหนาแนนทีเ่ หมาะสมและลดปญหาการเกิดโรค ทัง้ นีต้ อ งการเปลีย่ นถายนํ้า
สมําเสมอ
่
และรักษาความสะอาดของบออนุบาลเมือ่ พบกบเริม่ แสดงอาการตัวดางควรใชเกลือ
แกงแชในอัตรา 0.5% (5 กิโลกรัมตอนํา้ 1 ลูกบาศกเมตร) นาน 3-5 วัน หรือในรายทีม่ ี
อาการมากอาจใชยาออกซีเตตาซัยคลินแชในอัตรา 10-20 กรัมตอนํา้ 1 ลูกบาศกเมตร
ติดตอกันทุกวันนาน 3-5 วัน และไมควรใชยาและเกลือแกงในเวลาเดียวกัน เพราะเกลือจะทํา
ใหประสิทธิภาพของยาลดตําลง
่
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1.2 โรคติดเชือ้ แบคทีเรียในระยะเต็มวัย พบทัง้ ในกบขนาดเล็ก และขนาดใหญ
องคประกอบที่จะทําใหอาการของโรครุนแรงมากหรือนอย
คือ สายพันธุข องเชือ้ แบคทีเรีย
Aeromonas และ Pseudomonas และระยะเวลาของการเปนโรคอาการของโรคโดยทัว่ ไปทีพ่ บ
ไดแก การเกิดแผลที่มีลักษณะเปนจุดแดง ๆ ตามขาและผิวตัวโดยเฉพาะดานทอง จนถึงแผล
เนาเปอ ยบริเวณปาก ลําตัวและขา เปนตน

ภาพที่ 12 กบเปนแผลตามลําตัว

ภาพที่ 13 แผลทีโ่ คนขากบ

เมือ่ เปดชองทองเพือ่ ดูอวัยวะภายในจะพบวามีของเหลวในชองทอง ตับมีขนาดใหญขน้ึ
และมีจุดสีเหลืองซีด ๆ กระจายอยูทั่วไป ไตขยายใหญบางครัง้ พบตุม สีขาวขุน กระจายอยู
สาเหตุสาคั
ํ ญที่ทําใหเกิดโรค คือ สภาพบอสกปรกมาก ดังนัน้ จึงควรจัดการทําความสะอาด
เปลีย่ นถายนําบ
้ อย ๆ ควบคุมปริมาณอาหารใหพอเหมาะ และอยาปลอยกบลงเลีย้ งหนาแนน
เกินไป เมือ่ กบเปนโรค ควรใชยาปฏิชวี นะ เชน ออกซีเตตราซัยคลินผสมอาหารใหกบกินใน

ภาพที่ 14 ตกเลือดในชองทอง
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อัตรา 3-5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัมตอวัน กินติดตอกันจนกวาอาการจะดีขน้ึ หรือใหกนิ ไมนอ ย
กวาครัง้ ละ 5-7 วัน
2. โรคทีเ่ กิดจากโปรโตซัวในทางเดินอาหาร โดยทั่วไปจะพบในกบเล็กมากกวากบโต
อาการทั่วไปจะพบวากบไมคอยกินอาหาร ผอม ตัวซีด เมือ่ ตรวจดูในลําไสจะพบโปรโตซัวใน
กลุม Opalina sp. และ Balantidium sp. อยูเ ปนจํานวนมาก การติดเชือ้ โปรโตซัวใน
ทางเดินอาหารนีถ้ า เปนติดตอกันเปนเวลานานก็จะทําใหกบตายได
การรักษาควรจะใชยา
Metronidazole ผสมอาหารใหกนิ ในอัตรา 3-5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม กินติดตอกันครัง้ ละ
3 วัน แลวเวนระยะ 3-4 วัน แลวใหยาซําอี
้ ก 2-3 ครัง้ หรือจนวากบจะมีอาการดีขน้ึ
และกินอาหารตามปกติ
ํ้
การเปลีย่ นนํ้า
3. โรคทองบวม โดยทั่วไปจะเกิดกับลูกออดในฟารมที่ใชนาบาดาล
อยางรวดเร็วโดยใชนาบาดาลที
้ํ
่ไมไดพักไวกอน จะทําใหความดันกาซทีล่ ะลายอยูใ นนําลดตํ
้
่าลง
อยางเฉียบพลัน
มีผลใหรา งกายของลูกออดตองปรับความดันกาซในตัวเองลงมาใหเทากับ
ความดันของกาซในนํา้ ทําใหเกิดฟองกาซขึน้ ในชองวางของลําตัว ทองลูกออดจึงบวมขึน้ มา
การแกไขจะกระทํ าไดยากมากจึงควรปองกันโดยระมัดระวังในเรื่องการถายนํ้าอยาเปลี่ยนนํ้า
ปริมาณมาก ๆ ในเวลาสัน้ ๆ และควรจะมีการพักนําและเติ
้
มอากาศใหดกี อ นนํามาใชโดยเฉพาะ
อยางยิง่ นําบาดาล
้

การปองกันโรค
การเลีย้ งกบทีจ่ ะลดอัตราการแพรของเชือ้ โรคนัน้ ความสําคัญอยูท ล่ี กั ษณะของบอเลีย้ งที่
จะตองสะอาด มีแสงแดดสองลงถึงพืน้ ได ถึงแมจะมีการพรางแสงไวมมุ ใดมุมหนึง่ ก็ตาม นําใน
้
บอเลีย้ งตองสามารถถายเทได ดังนัน้ ในการเลีย้ งกบบางแหง จึงทําทอนําที
้ ่รักษาระดับนําไว
้ ได
โดยปลอยนําเข
้ าทางหนึง่ และนําล
้ นออกอีกทางหนึง่ ทําใหน้าในบ
ํ
อสะอาดอยูเ สมอ หรือบอปูน
ซีเมนตที่มีนาสู
ํ้ งเพียง 1 ฟุต ภายใตนาเลี
ํ้ ย้ งปลาดุกในอัตราสวนกับปลา 100 : 20 หรือกบ
1,000 ตัว ปลอยปลาดุก 200 ตัว ปลาดุกจะชวยทําความสะอาดโดยเก็บกินเศษอาหารและ
มูลกบ ทําใหน้าในบ
ํ
อสะอาดอยูไ ดนานเมือ่ เปรียบเทียบกับบอทีไ่ มมปี ลาดุก
ถึงอยางไรก็ตามไมควรเลีย้ งกบหนาแนนจนเกินไป และถาพบกบตัวใดมีอาการผิดปกติ
ควรจับแยกออกเลีย้ งตางหาก

แนวโนมการเลีย้ งกบในอนาคต
กบเปนสัตวเศรษฐกิจชนิดหนึง่ ซึง่ ตลาดนิยมบริโภคทัง้ ในประเทศและตางประเทศ เชน
สเปน ฮองกง สิงคโปร ญี่ปุน เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ฯลฯ สําหรับผูเลี้ยงกบหากหลีกเลี่ยง
ชวงทีม่ กี ารจับกบในแหลงธรรมชาติกจ็ ะชวยลดปญหาดานราคาตกตํ่า แตอยางไรก็ตามจาก
การเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดลอมทํ าใหแหลงที่ อยูอาศัยเลี้ ยงตั วตามธรรมชาติของกบลดลง
ดังนัน้ แนวโนมการเลีย้ งกบในอนาคต จึงนับไดวา มีลทู างแจมใส ไมมปี ญ
 หาดานการจําหนาย
และราคาก็ดมี ผี ลคุม ตอการลงทุน ลงแรง สามารถสงเปนสินคาออกชวยการขาดดุลใหแก
ประเทศไทยอีกทางหนึ่งดวย
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