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 กบเปนสัตวเศรษฐกิจอกีชนดิหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนสัตวท่ีเล้ียงงาย เล้ียงไดหลากหลาย
รูปแบบ ตั้งแตเล้ียงปริมาณเล็กนอยเพื่อเปนอาหารในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดเสริม จนถึงเล้ียง
ปริมาณมากๆ เพื่อจําหนายเปนรายไดหลัก เล้ียงในบอดินก็ได ในบอซีเมนตก็ได หรือแมแตเล้ียงใน
กะลากย็ังได ในปจจุบันอาชีพการเล้ียงกบยังไมแพรหลายมากนัก และกบในธรรมชาติก็มีปริมาณลดลง
เร่ือยๆ ในขณะท่ีตลาดยังมีความตองการสูง จึงไมคอยมีปญหาเร่ืองตลาดและการจําหนาย ในบางจังหวัด
ก็มีการเล้ียงเพือ่การคาอยางจริงจังเชน ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง เพชรบุรี และสระบุรี เปนตน 

 

ทําไมกบจึงเปนสัตวที่นาเลี้ยง 
 กบเปนสัตวท่ีนาเล้ียงดวยเหตุผลหลายประการดังตอไปนี ้
1. กบเปนอาหารท่ีนิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย ท่ัวทุกภาคของไทยนิยมบริโภคโปรตีนสูง  

รสชาติดี ทําอาหารไดหลายรูปแบบ 
2. กบธรรมชาติลดปริมาณลงมาก ทําใหปริมาณไมเพยีงพอตอความตองการของผูบริโภคท้ัง 

ภายในและตางประเทศ ทําใหไมคอยมีปญหาเร่ืองตลาดหรือการจําหนาย โดยเราสามารถจําหนายกบท่ี
โตเต็มท่ี(ประมาณ 4-6 ตัว ตอกิโลกรัม) ไดประมาณกโิลกรัมละ 60-80 บาท) และปจจุบันประเทศไทย
สามารถสงกบออกไปจําหนายตางประเทศทั้งฮองกง ญ่ีปุน มาเลเซีย สิงคโปร เยอรมนี สหรัฐอเมริกา 
ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม เปนตน ซ่ึงจะไดราคาสูงกวานี้มาก และในปจจบัุนการเล้ียงกบสวน
ใหญยังอยูในมือของผูเกษตรกรรายยอย ยงัไมมีผูผลิตรายใหญเขามาผูกขาดการเล้ียงทําใหผูเล้ียงรายยอย
ยังมีอํานาจตอรองในตลาดพอสมควร เม่ือเปรียบเทียบการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจบางชนดิเชน สุกร และไก 
และไมตองกังวลเรื่องการนํากบจากตางประเทศมาตีตลาดยกเวนกบธรรมชาติจากลาว และเขมร ซ่ึงมี
ปริมาณไมมากนัก 

3. กบชวยจับแมลงกินเปนอาหาร จึงชวยลดปริมาณแมลงศัตรูพืชไดอีกทางหนึ่ง 
4. เศษสวนเหลือจากการชําแหละและแปรรูปสามารถนําไปทําเปนเคร่ืองใชไดหลายชนิด เชน  

รองเทา กระเปา เคร่ืองดนตรี เคร่ืองในกบสามารถนําไปทําอาหารสัตวเล้ียง หรือปุยได 
5. สามารถเล้ียงไดหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของเกษตรกรแตละราย เปนไดท้ัง 

อาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม หรือเล้ียงไวบริโภคในครัวเรือนเพื่อประหยัดรายจาย 
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รูปแบบการเลี้ยงกบ 
1. การเล้ียงกบแบบไมครบวงจร เปนการเล้ียงกบโดยการนําลูกกบท่ีมีอวัยวะครบสมบูรณ (มีขา

ครบส่ีขาแลว) อายุเร่ิมจากวนัฟกออกจากไขประมาณ 1 เดือน ท่ีไดจากธรรมชาติหรือจากฟารมเล้ียงกบ
มาปลอยลงบอเล้ียง แลวจดัการเล้ียงดไูปประมาณ 4-6 เดือนกอนจะจับขาย รูปแบบนี้เหมาะสําหรับ
เกษตรกรที่เร่ิมตนเล้ียงหรือเล้ียงปริมาณเล็กนอย เพราะไมตองใชตนทุนสูงมาก คืนทุนเร็ว และไมตอง
ใชความรูความสามารถและประสบการณมากนัก เปนการฝกฝนใหเกดิความชํานาญ กอนท่ีจะลงทุนใน
รูปแบบครบวงจรตอไป 

2. การเล้ียงกบแบบครบวงจร เปนการเพาะพันธุกบเล้ียงเอง โดยการจัดการเล้ียงดพูอแมพันธุ 
นํามาผสมพันธุเพื่อเพาะลูกกบ แลวนําลูกกบมาเล้ียงดูเองจนกระท่ังจับขาย เปนรูปแบบการเลี้ยงท่ีมี
ความซับซอนมากข้ึน ใชทุนสูงข้ึน ใชความชํานาญมากข้ึน เหมาะสําหรับเกษตรกรที่ผานการเล้ียงใน
รูปแบบแรกมาแลว และมีความม่ันใจวาจะเล้ียงอยางตอเนื่อง เพราะตองมีการลงทุนดานส่ิงกอสราง
เพิ่มข้ึน หากทําไมนานแลวเลิก ก็ไมคุมกับการลงทุนดานส่ิงกอสราง 

กบท่ีพบในประเทศไทยน้ันมีถึง 34 ชนิด และในตางประเทศอีกหลายชนิด ซ่ึงรวมแลวไมนอย
กวา 100 ชนิด กบบางชนดิมีขนาดท่ีใหญมาก บางชนิดมีขนาดปานกลาง และบางชนิดก็มีขนาดเล็ก 
แตกตางกนัไปตามสายพันธุ สําหรับผูท่ีสนใจควรเสาะหาพันธุเพี่อนํามาเล้ียงกันหลาย ๆ ชนิด พันธุกบ
ท่ีจะแนะนําตอไปนี้สามารถเล้ียงไดในเมืองไทย ซ่ึงมีท้ัง กบพันธุพืน้เมือง และกบจากตางประเทศท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะกับสภาพภมิูประเทศ ภูมิอากาศในบานเรา ดังตอไปนี ้ 

1 . กบจาน ( Rana tigerina Daudin)  
เปนกบขนาดกลางคอนขางใหญ ตัวท่ีโตเต็มท่ียาวประมาณ 5 นิ้ว ขนาด ประมาณ 4 ตัวตอ

กิโลกรัม ผิวมีสีน้ําตาลปนเขียว อาจจะแตกตางกันบางตามแหลงท่ี อยูอาศัย ลักษณะโดยท่ัวๆ ไปสังเกต
ไดคือ ขาหนาส้ันอยูระหวางไหลกับตา ปุมกระดกูเทาลางไมแหลมคม มีสีคลํ้าและมีลายพาดสีจาง ๆ 
ตรงริมฝปาก ใตคางอาจมีจดุหรือลายร้ิวตรงคอหอย ดานหลังมีสีเขียวอมน้ําตาล มีจุดสีดําเปนจํานวน
มาก  

2. กบนา (Rana rugulosa Wiegmann)  
เปนกบขนาดกลางตัวท่ีโตเต็มท่ียาวประมาณ 5 นิ้ว ขนาดประมาณ 6 ตัวตอ 1 กิโลกรัม ผิวสี

น้ําตาลปนดํา อาจจะแตกตางกันบางเล็กนอยตามแหลงท่ีอยูอาศัย ลักษณะโดยท่ัว ๆ ไปท่ีสังเกตไดคือ 
ขาหนาและขาหลังมีขนาดยาวปานกลาง สวนนิว้มีแผนหนัง ระหวางนิ้วเกือบสุดปลาย ปลายนิ้วไมมี
แผนยึดเกาะ ปลายนิ้วเทามีปุมเล็กนอย ไมมีปุมท่ีกระดูก ฝาเทา ดานหลังมีแถบสีดําขาดเปนตอน ๆ 
ประมาณ 10 แถว ขอบในดวงตาแคบกวาเปลือก ตาบน บริเวณหัวและลําตัวสวนหลังมีสีน้ําตาล ขามีลาย
พาดขวาง มีสีน้ําตาลตลอด ใตคางมีจุดเดนสีเทา  
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3. กบภูเขา หรือเขียดแลว (Rana bythii Boulenaer)  
เปนกับพืน้เมืองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด ตัวท่ีโตเต็มท่ีขนาดประมาณ 3 กิโลกรัม ข้ึนไป ชาวบาน

เรียกกนัอีกช่ีอหนึ่งวา กบคลอง ตามแหลงอาศัย ลักษณะโดยท่ัว ๆ ไป ท่ีสังเกตไดคือ ปลายนิ้วโปงนิ้วขา
หนาแยกออกจากกัน ผิวหนังดานขางไมนูนโปง ไมมีถุงลม ไมมีแผนหนังท่ีนิว้ขาหนาอันแรก ซ่ึงยาว
กวานิว้อันท่ีสอง แกวหหูางจากตาเปนระยะทาง มากกวาเสนผาศูนยกลางของตา กบเพศผูจะมีเข้ียวออก
จากขากรรไกรลางยืนยาว สวนเพศเมียจะส้ันกวา มีตาโต ในบางทองท่ีอาจมีเสนพาดกลางหลัง จากริม
ฝปากถึงสวนกน บางแหลงไมมี ท่ีขามีลายพาดสีน้ําตาลเขมตลอด ลําตัวมีสีน้ําตาลแดงหรือดํา ใตคาง ใต
ทองมีสีขาว-เหลือง ริมฝปากบนและลางมีจุดสีดํา พบมากแถบภาคเหนือและภาคใต  

4. กบบูลฟรอค (Rana catesbeiana show)  
เปนกบที่มีขนาดใหญท่ีสุด เขาใจวาใหญท่ีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา โตเต็มท่ีมีน้ําหนกั

มากกวา 1 กิโลกรัมข้ึนไป ตัวท่ีโตมีความยาวถึง 8 นิ้ว ลําตัวกวาง สวนหวัสีเขียว สวนหลังมีสีน้าํตาล
เขียว สวนทองมีสีขาวเหลือง ผิวหนังขรุขระมีปุมขนาดเล็กๆ อยูท่ีสวนหลัง ไมมีสันขางตัวแตจะมีสัน
ตรงดานหลังของแกวห ูท่ีขามีจุดสีน้ําตาลประปราย บางทองท่ีอาจมีสีคลํ้าหรือดํา 

 

แหลงท่ีมาของลูกกบ 
การเล้ียงกบในปจจุบัน ลูกกบท่ีนํามาเล้ียงไดมาจาก 2 แหลง คือ 
1. ลูกกบจากธรรมชาต ิ 
เปนการรวบรวมกบท่ีมีอยูในธรรมชาติมาเล้ียงในบอ จนกระท่ังไดขนาดก็จับขาย ามารถ

แบงเปนข้ันตอนไดดังนี ้ 
1.1 การรวบรวมลูกออดและการอนุบาล ทําการรวบรวมไขกบท่ีผสมแลว จากแหลงน้ํา

ธรรมชาติมาเพาะฟกและอนุบาลในบอท่ีเตรียมไว หรืออาจชอนลูกออดของกบท่ีพบเห็น อยูตาม
ธรรมชาติมาเล้ียง หรือโดยการจับพอแมพันธุกบ ในชวงตนฤดูฝนมาเล้ียงในบอเพ่ือ ใหผสมพันธุกัน
และออกไขในบอเล้ียง เปนตน  

อุปสรรคสําคัญของการจับลูกออดมาเล้ียงก็คือ มักจะมีลูกออดของเขียด หรือคางคกปะปนมา
ดวยผูจับจึงตองมีความรูและความชํานาญในการเลือก ขอสังเกตงาย ๆ คือ หัวลูกออดเขียดจะแหลมกวา
หัวลูกออดกบ ขนาดตัวกเ็ล็กกวารวมท้ังลายท่ีหลังและเสนขาวท่ีพาด ตามลําตัวกไ็มเหมือนกัน สีท่ี
ดานหลังและสวนทองก็แตกตางกัน  
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การรวบรวมลูกกบจากธรรมชาติเพื่อนาํมาเล้ียงมีหลายวิธีเชน  

1.1.1 การจับดวยมือเปลาโดยใชไฟฉายหรือตะเกียงสองแลวใชมือตะปบ จับใสถุงผาท่ีสะพาย
ติดตัวไป  

1.1.2 การจับดวยแห จะใชแหท่ีมีตาถ่ี ทอดเหวี่ยงโดยวิธีเดียวกับการจับปลา  
1.1.3 การจับดวยการขุดหลุมดัก ทําหลุมลึกประมาณ 1 เมตรในบริเวณ ท่ีมีลูกกบชุกชุม กน

หลุมวางอาหารผสมหรืออาหารหมักลอไวในตอนเย็น ปากหลุมราดนํ้าให เปยกชุมปรับใหเรียบและล่ืน
เปนมัน ลูกกบจะมากินอาหารในตอนกลางคืนแลวไมสามารถข้ึน จากหลุมได ในตอนเชาจึงมารวบรวม
ลูกกบ อยาปลอยท้ิงไวขามวันลูกกบจะมีโอกาสตายไดมาก  

1.1.4 การจับดวยเคร่ืองมือดัก คลายไชดักปลา ดานหนามีทางเขาทางเดียว ดานทายมีประตูเปด
ปดได เม้ือลูกกบเขาแลวจะออกไมได เม่ือตองการจะใชงานนําเคร่ืองมือนี้ใหฝงดินใหพื้นลางเสมอกับ
ผิวดิน ปดดวยหญา ราดนํ้าพอชุม ดานหนาปรับผิวดินใหล่ืน ภายใน เคร่ืองมือดักใสอาหารลอ ลูกกบจะ
เขาไปกินอาหารในตอนกลางคืน ตอนเชาจึงรวบรวมลูกกบท่ีได  

1.2 การเล้ียงลูกกบ ภายหลังจากลูกออดเจริญกลายเปนกบแลว จะดําเนินการ อนุบาลจนกระท่ัง
เติบโตไดขนาดจึงปลอยลงบอเล้ียง ลูกกบท่ีปลอยลงบอเล้ียงนี้นิยมลูกกบ ท่ีมีขนาด 3-5 เชนติเมตรข้ีน
ไป หรือถารวบรวมจากธรรมชาติก็ตองมีขนาดท่ีทราบแนนอนแลววาเปนลูกกบ  

2. ลูกกบจากโรงเพาะฟก เปนวิธีการเล้ียงท่ีดีท่ีสุด เพราะจะไดผลผลิตมากและแนนอน 
นอกจากนี้ตนทุนยังตํ่า สามารถลดปญหาการบอบชํ้าจากการลําเลียงลูกกบจากธรรมชาติไดอีกดวย วิธีนี้
ลูกกบจะไดมา โดยการนําเอาพอพันธุและแมพันธุท่ีมีลักษณะดีมาผสมกันในบอผสมพันธุ แลัวนําไขท่ี
ไดมาฟกใน บอเพาะฟกเพื่อใหไดัลูกกบ แลวจึงนําไปอนุบาลตอในภายหลัง  

 

การเลือกสถานท่ีเลี้ยงกบ 
ถึงแมวาเราจะสามารถเล้ียงกบไดในแทบทุนสถานท่ี แตถาจะใหดีท่ีสุดควรเลือกสถานท่ีท่ีมี

ลักษณะดังตอไปนี ้
1. ควรอยูใกลบานท่ีพักอาศัย เพื่อความสะดวกในการดแูล และลดปญหาการลักขโมย 
2. ควรอยูบนพืน้ท่ีดอนสูงพอท่ีจะปองกนัน้ําทวมในฤดนู้ําหลาก ซ่ึงจะทําใหกบหลบหนี

ออกจากบอเล้ียงได 
3. ควรอยูใกลแหลงน้ําสะอาดและมีปริมาณมากเพียงพอ เนือ่งจากตองมีการถายน้ําบอ

เล้ียงกบบอยๆ  
4. ควรอยูท่ีท่ีมีความสงบเงียบพอสมควร ถามีเสียงดังมากจะทําใหกบตกใจกลัว ไมยอม

ออกจากท่ีหลบซอนเพื่อออกมากินอาหาร อาจทําใหอดอาหารตายได 

คูมือประกอบการอบรมโครงการฟนฟูและพักหน้ีเกษตรกรรายยอยและยากจน  สํานักงาน  ธ.ก.ส. จังหวัดเลย     4 



สถานีฟารมฝกนักศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  โทรศัพท, โทรสาร  042-801096 

5. ในกรณีท่ีไมไดเพาะพันธุลูกกบเล้ียงเอง ควรอยูใกลแหลงเพาะพันธุลูกกบจําหนาย เพือ่
ความสะดวกในการจัดหาลูกกบมาเล้ียง 

6. ควรอยูใกลแหลงท่ีสามารถหาอาหารเล้ียงกบไดงาย หรือมีสถานท่ีจําหนายอาหารเล้ียงกบ 
7. ควรอยูสถานท่ีท่ีมีกบในธรรมชาติเหลืออยูไมมากและอยูใกลชุมชนท่ีนิยมบริโภคกบ

โดยไมเลือกวาเปนกบธรรมชาติหรือกบเล้ียง เพราะโดยธรรมชาติของคนไทยจะนิยมเลือกบริโภคท่ีมา
จากธรรมชาติมากกวาถาเลือกได 

8. ควรอยูในสถานท่ีท่ีประชาชนมีอัธยาศัยไมตรีดี ไมมีการลักเล็กขโมยนอย ปลอดภัย
จากมิจฉาชีพ ซ่ึงจะเปนปญหาบ่ันทอนจิตใจของผูเล้ียงทําใหเกิดความทอแทได 

 

บอและการสรางบอ 
เราสามารถเล้ียงกบไดท้ังในบอดินและบอซีเมนต ซ่ึงมีวิธีการทําและขอดีขอเสียตางกันดังตอไปนี้ 
1. บอดิน 
  นิยมใชแตเดิมมา ขนาดของบอตามความเหมาะสม โดยสรางผนังบอสูงประมาณ 1.20-1.50 
เมตร ดวยอิฐบล็อก คอนกรีต กระเบ้ือง สังกะสีหรือไมไผผาซีก ขุดบอน้ําตรงกลาง ลึกประมาณ 30 
เซนติเมตร เพื่อใหกบกระโดดลงเม่ือต่ืนตกใจ และใสพืชน้ําเพื่อปองกันไมใหน้ําในรองรอนเกินไป และ
จัดหาวัสดุใหกบไดใชหลบซอน เชน ยางรถยนต กระเบ้ืองลอน อิฐบล็อก ทอน้ํา และกระบอกไมไผ 
และควรปลูกพืชผักสวนครัวเชน ตะไคร กระเพรา โหระพา เพื่อใหเปนรมเงาปองกันความรอน และใช
เปนเคร่ืองปรุงอาหารได 
 ขอเสียของบอแบบนี้คืออาจมีการร่ัวซึมของบอน้ํา กบหลบซอนอยูในรูหรือจําศีลโดยเฉพาะ
ชวงหนาหนาวตอหนาฝน บางคร้ังอาจทับกันทําใหตายได จึงมีการพัฒนาเปนแบบบอคอนกรีตซ่ึง
สามารถปองกันปญหาเหลานี้ได 
2. บอคอนกรีต 

บอเล้ียงกบควรจะสรางดวยคอนกรีต หรือวัสดุอ่ีน ๆ ท่ีมีความแข็งแรงพอสมควร สามารถ
ปองกันไมใหกบหนี และปองกันศัตรูจากภายนอกไมใหเขาไปทําลายกบได บอเล้ียง กบท่ีดีควรมี
ลักษณะดังนี้คือ  

1. บอรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ควรมีความกวาง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สวนบอกลม ควรมี
เสนผาศูนยกลาง 2.5 เมตร  

2. บอรูปส่ีเหล่ียมผืนผาทําชานบอทางดานกวางท้ัง 2 ดานใหชานบอยาว 30 เชนติเมตร กวาง 
1.5 เมตร โดยใหชานลาดเอียงสูกลางบอ สวนทางดานยาวทําลาดเอียงสูทอระบายน้ํา สาหรับบอกลมพ้ืน
บอควรลาดเอียงสูจุดศูนยกลางของบอซ่ึงเปนท่ีระบายน้ําท้ิงมีดวามลึกประมาณ 12 เชนติเมตร  
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3. คันบอ ควรสูงอยางนอย 60 เซนติเมตร และก้ันดวยตาขายเพ่ือปองกันกบกระโดดออกจาก
บอเล้ียง  

4. หลังคาควรมีหลังคาคลุมบอเล้ียงอยางนอยคร่ึงหนึ่งของเน้ือท่ีบอหลังคาจะชวยบดบัง
แสงแดดและปองกันมิใหกบตกใจดวย  

สาหรับการสรางบอเลียงกบดวยคอนกรีตนั้น หลังจากการสรางบอเสร็จน้ําในบอจะมีสภาพเปน
ดางมากยังไมเหมาะท่ีจะใชเล้ียงกบ ใหแกไขโดยใชสารสมหนัก 1 กิโลกรัม ตอน้ําในบอ 1 ลูกบาศก
เมตร แชท้ิงไว 3-4 วัน จึงถายน้ําท้ิงแลวขัดใหสะอาดดวยแปรง ตากบอใหแหงเติมน้ําใหมลงไปก็เร่ิมใช
เล้ียงกบได ขอควรระวังดืออยาตากบอคอนกรีต ไวนานจะทําใหบอแตกราวได  

 

การนํากบเขามาเล้ียง 
กบท่ีคัดมาจากบออนุบาลท่ีมีขาครบ 4 ขา จะนํามาเล้ียงในบอระยะสุดทายเพ่ือสงตลาด มีหลัก

ปฎิบัติดังนี้คือ  
1. กอนการปลอยกบลงสูบอเล้ียง  
ใหทําความสะอาดบอเล้ียงใหเรียบรอย ใสน้ําสะอาดลงในบอเล้ียงใหสูง 30 เชนติเมตร  
2. การปลอยกบลงเลี้ยง  
ควรปลอยกบท่ีมีขนาดเทากันคือประมาณ 1.5-2.0 นิ้ว เล้ียงในอัตรา 100 ตัวตอตารางเมตร ใน

การปลอยกบนั้นควรวางภาชนะไวบนชานบอสักพักหนึ่งแลว เปดภาชนะ เอียงใหกบออกจากภาชนะท่ี
ใสลงสูบอเล้ียงเอง  

3. การใหอาหาร  
ควรใหอาหารกบเปนเวลาคือ เชาและเย็น อาหารที่ใหเปนพวกปลาสับ เคร่ืองในสัตวหรือ

อาหารเม็ดของปลาดุกให 2 ม้ือ คือเชา เย็น ปริมาณอาหารท่ีใหประมาณ 3 เปอรเช็นตของนํ้าหนักตัว  
4. การตรวจขนาด  
ควรมีการตรวจขนาดกบอยางนอยเดือนละคร้ัง โดยวัดความยาวของลําตัวและ ช่ังน้ําหนักเพื่อ

ตรวจดูการเจริญเติบโตของกบ และเพื่อปรับปริมาณอาหารที่ให หากการเจริญ เติบโตของกบไมดีพอ 
ควรพิจารณาถึงปริมาณและคุณคาของอาหารท่ีใหวาเหมาะสมหรือไม  

5. การตรวจสภาพบอ  
บอเล้ียงกบอาจมีการร่ัวซึมหรือมีรอยร่ัวควรมีการซอมแซมแกไข  
การถายเทน้ํา  6. 

น้ําท่ีสะอาดและมีการไหลผานตลอดเวลาจะทําใหกบกินอาหารไดดี เจริญเติบโต ไดรวดเร็วแต
ก็ส้ินเปลืองคาใชจายเชนกัน แตอยางนอยควรมีการถายเปล่ียนน้ําวันละคร้ัง  
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7. การคัดขนาด  
คัดเลือกกบท่ีมีขนาดโตเทา ๆ กัน เล้ียงรวมไวดวยกัน จะชวยใหการเจริญเติบโต ดีข้ึน และการ

กัดกินกันเองลดลง  
 

อาหารกบ  
1. ชนิดของอาหารและวิธีการให   แบงตามระยะเวลาการเจริญเติบโตของกบ ดังนี้คือ 

1.1 อาหารธรรมชาติ ไดแกไรแดงและแพสงคตอน จะใหลูกออดหลังจากถุง ไขแดงยุบและให
กินอาหารเหลานี้ประมาณ 1-2 อาทิตย  

1.2 อาหารสําเร็จ ไดแกไขแดง เนื้อปลาตมสุก ผักกาดขาวลวกพอใหสุก ไขตุน เปนตน ซ่ึงเปน
อาหารเสริมอาหารธรรมชาติตองอาศัยการฝกใหลูกกบรูจักกินอาหารพวกนี้ เพราะระยะแรกลูกออดจะ
ไมกินอาหาร  

1.3 อาหารเปนหรืออาหารท่ียังมีชีวิต ไดแกหนอนและแมลงตาง ๆ ซ่ึงเปนอาหาร ท่ีลูกกบเล็ก
และกบโตชอบ  

1.4 อาหารผสม ไดแกการนําอาหารตาง ๆ มาผสมใหเขากัน โดยใชเคร่ืองผสมอาหาร หรือจะใช
อาหารผสมอัดเม็ดเหมือนกับอาหารปลาก็ได อาหารที่ใชควรมีโปรตีนประมาณ 30-40 เปอรเชนต ชนิด
และขนาดของอาหารผสมควรมีความสัมพันธกับขนาดของลูกกบดวย ดังน้ี  

 
ขนาดของกบ (ซม.) ขนาดเสนผาศูนยกลางของอาหาร (มม.) ขนาดความยาวอาหาร (ซม.) 

1.0-2.5 1.5-2.0 0.5 
2.5-5.0 2.0-4.0 1.0-1.5 
7.5-10.0 8.0-10.0 1.5 

มากกวา  10.0 10.0 ไมจํากัด 
 
2. การเตรียมอาหาร  
อาหารชนิดตาง ๆ ท่ีใชเล้ียงกบมีวิธีเตรียมดังนี้  

2.1 ไรแดง การเพาะไรแดงเพี่อใหเปนอาหารของลูกกบหลังจากลูกกบเปนตัวใหม ๆ นั้นจะ
เพาะไรแดงในบออนุบาลเลย เม่ือถุงอาหารของลูกออดยุบตัว ลูกออดจะสามารถกินไรแดง เปนอาหาร
ไดเลย  
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วิธีเพาะไรแดงทําไดดังนี้คือ  
2.1.1 ใสน้ําลงในบอใหมีความลึกประมาณ 20 เชนติเมตร  
2.1.2 ใสสวนผสมดังตอไปนี้ลงในบอ  
         ข้ีวัวแหง 2.4 กิโลกรัม (3 ลิตร)  
         รําละเอียด 800 กรัม  ุ  
         ยูเรีย 10 กรัม (3- 4 ชอนชา)  
         น้ํา 1 ตัน  
2.1.3 หลังจากใสสวนผสมลงไปในบอ 3 .5 วัน น้ําจะเร่ิมมีสีเขียว ใหไสหัวเช้ือ ไรแดงลงไป

ประมาณ 3-4 วัน ก็จะเกิดไรแดงสาหรับเปนอาหารของลูกออด และถาตองการใหมี ไรแดงในบออีกให
เติมรําละเอียดอีก 1/4 ลิตรตอน้ํา 1000 ลิตร  

2.2 ไขแดงตมสุก นําไขแดงท่ีตมสุกแลวใสกระชอนตาละเอียด ขยี้หลาย ๆ คร้ังให ไขแดงเปน
ฝอยเล็ก ๆ โรยลงใสบอใหลูกออดกินได แตระวังอยาใหไขแดงมาก เพราะไขแดงท่ีเหลือ จะทําใหน้ํา
เนาเสียไดงาย  

2.3 เนื้อปลาตมสุก นําเนื้อปลาท่ีตมสุกแลวใสกระชอนตาละเอียด ขยี้หลาย ๆ คร้ัง ใหไดเนื้อ
ปลาเปนฝอยเล็ก ๆ นําไปโรยลงในบอใหลูกออด  

2.4 ผักกาดขาว ลวกใบผักกาดขาวพอสุก วางไวชายบอใหลูกออดกิน ใบผักกาดท่ีเหลือนี้ ตอง
เก็บท้ิงทุกวันปองกันน้ําเสีย  

2.5 ไขตุน : ใชสวนผสมดังนี้  
                 ไข (ท้ังไขแดงและไขขาว) 2 สวน  
                 นมผงสาหรับเด็กหรือนมสด 2 สวน  
                 น้ําสะอาด 1 สวน  

ผสมใหเขากันดีแลวนึ่งในลังถึงใหน้ําเดือดประมาณ 15-20 นาที เม้ือสุกแลวปลอย ท้ิงไวไหเย็น
แลวนํามาขยี้ในกระชอนผาตาถ่ี ๆ นําสวนท่ีไดไปใหลูกออดกินเปนอาหาร  

2.6 หนอน ตัวหนอนชนิดตาง ๆ ท่ีจะใชเปนอาหารลูกกบนั้น จะเร่ิมใหเม่ือลูกกบเคล่ือนตัว ข้ีน
สูบกไดแลว วิธีการเพาะหนอนมีหลายวิธีคือ  

2.6.1 ใชปลา นําปลาดิบ ๆ มาใสในอวนท่ีมีรูขนาดท่ีหนอนสามารถลอดได แลวนํา ไปแขวน
ในบอเล้ียง แมลงวันจะมาตอมและวางไข เกิดเปนหนอนแมลงวันข้ึน ตัวหนอนจะตกลงสูพื้นน้ํา กบก็
จะกินเปนอาหาร  

2.6.2 ใชมูลสัตว เชน มูลวัว มูลควาย มูลหมู หากมีปลาเนาก็ผสมลงไปดวย เอาใสลงในกะบะ
ไมท่ีมีขอบไมสูงนักพอท่ีหนอนคลานแลวตกลงมาได นํากะบะไปวางไวเหนือบอ เม่ือเกิดตัวหนอนก็จะ
คลานข้ึนมาท่ีขอบกะบะและตกลงไปในบอ  
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2.7 แมลง แมลงชนิดตาง ๆ เปนอาหารอยางดีของกบ วิธีลอแมลงใหนําหลดไฟนีออนขนาด 40 
วัตต แขวนไวหางจากพ้ืนบอประมาณ 50-100 เชนติเมตร ในเวลากลางคืนจึงเปดไฟลอแมลง เม่ือแมลง
มาเลนไฟจะตกลงไปในบอกลายเปนอาหารของกบ  

2.8 อาหารผสมอัดเม็ด อาหารผสมแบบอัดเม็ดเปนอาหารท่ีสะดวกในการใช การเก็บรักษา มี
ปริมาณและคุณคาอาหารท่ีแนนอน การเตรีอมอาหารผสมจะเตรียมจากวัตถุดิบชนดิตาง ๆ นํามาผสม 
กันตามสูตร อาหารผสมนี้ลูกกบจะไมคอยคุนเคยตองหดัใหกินโดยในระยะแรกอาจจะผสมปลาเปดให 
มากไวกอนแลวคอยๆ ลดปลาเปดลงจนเหลือแตอาหารผสมลวน ๆ สูตรอาหารท่ีใชเล้ียงกบท่ีไดผลดี 
ในขณะน้ีคือ สูตรซ่ึงมีสวนผสมดังนี้  
 

ชนิดอาหาร กิโลกรัม 
1. ปลาปนอัดน้ํามัน 56 
2. รําละเอียด 12 
3. กากถ่ัวเหลือง 12 
4. แปงเหนียว 14 
5. น้ํามันปลา 4 
6. วิตามิน + แรธาตุ 1.6 
7. สารเหนียว 0.4 

รวม 100.00 
 

นําสวนผสมตาง ๆ มาผสมกัน แลวปนเปนกอนวางไวตามพื้นบอสวนท่ีแหง ใหกบกินเปนอาหาร 
 

สุขภาพและการปองกันโรค 
การท่ีกบที่เล้ียงไวเปนโรคตาง ๆ นั้น สาเหตุสวนใหญมาจากความสกปรกของบอ การจัดการ

และดูแลไมท่ัวถึง ทําใหกบมีสภาพออนแอ หรือในกรณท่ีีกบไมมีบาดแผล อาจเกิดจากอาหารสกปรกก็
ได เม่ือผาอวัยวะภายในพบวาถุงน้ําดีมีสีเขียวเขมถึงน้ําเงินแก ไตมีขนาดใหญกวาปกติ ลําไสเล็ก
สวนทายเกิดการตกเลือด ปอดมีตุมหนอง วธีิการบําบัด ใหใชยาออกซิเตทตราไชคลิน 3 กรัมตออาหาร
กบ 1 กิโลกรัม ใหกบกินทุกม้ือประมาณ 3-7 วัน กบก็จะหายเปนปกติ น้ําท่ีใชเล้ียงกบควรอยูไนชวง
สภาพความเปนกรดดาง (พีเอช) ประมาณ 6.5-8.5 ในวันท่ีฝนตกหนักหรืออุณหภูมิเปล่ียนอยางรวดเร็ว
รางกายของกบจะ ปรับตัวไมทัน อาจตายไดในวันรุงข้ีนอยางนอย 1 ตัวเสมอ ในชวงฝนตกจึงควรสราง
หลังคา หรือใชผาใบคลุมบอ หรือปรับอุณหภูมิในบอเล้ียงใหคงท่ี  
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เม่ือกบเล็กอาย ุ1 เดือน ควรมีการถายพยาธิโดยใสดีเกลือ 3 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ใหเพยีง 1 ม้ือ ทํา
เดือนละคร้ังจะทําใหกบเจริญเติบโตรวดเร็วตานทานโรคไดดีข้ึน  
 

ส่ิงสําคัญในการปองกันไมใหกบเกิดโรคคือ  

1. รักษาความสะอาดของบอเล้ียง  
2. อยาเล้ียงกบหนาแนนเกินไป  
3. เปล่ียนน้ําในบอบอย ๆ หรืออยางนอยทุกวัน  
4. อาหารที่ใหควรมีโปรตีนสูงและเปนอาหารท่ีกบชอบ  
5. มีการจัดการท่ีเหมาะสม  
 

การจับและการตลาด  
1. การจับ  
การจับกบทําไดหลายวิธี เชน  

1.1 โดยใชสวงิคลุมกันกบกระโดดหน ีแลวทยอยจับจนหมด  
1.2 โดยใชไซ ใชไซดักบนลานบอ กบจะเขาไชในเวลากลางคืน ตอนเชาจึงเลือกกบ ท่ีไดขนาด

ออกจําหนาย  
2. การลําเลียง  
กอนการบรรจกุบเพื่อลําเลียงจําหนาย ควรใหกบอดอาหารเสียกอน จะชวยลด อัตราการตายได

มาก ลําเลียงโดยใชกลองกระดาษเจาะรูดานขางและดานบนใหมีขนาดพอท่ีอากาศ ผานได ภายในบรรจุ
กบชอนกันไมเกิน 2 ช้ัน ปดฝามัดใหแนน ในระหวางการลําเลียงควรรักษา อุณหภูมิ หรือใชรถปรับ
อากาศ และควรมีฟองน้ําชุบน้ําพอช้ืนใสลงรวมกับกบดวย 

การจําหนาย  

การซื้อขายกบในประเทศไทยราคาจะขึ้นกับสถานท่ีและฤดูกาล ในฤดูฝนท่ีมีกบจากธรรมชาติ
ออกสูตลาดมาก ราคาก็จะตกลงบางและจะแพงข้ึนในฤดูหนาวและฤดูแลวท่ีมีกบออกสูตลาดนอยแต
สวนใหญจะอยูท่ีกิโลกรัมละประมาณ 60-100 บาท สวนตลาดตางประเทศในปจจุบันมีการสงออกท้ังใน
รูปกบมีชีวิตและช้ินสวนแชแข็ง โดยสวนใหญจะสงออกไปท่ีฮองกง 
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การเลีย้งกบคอนโด 
 

 

1. วัสดุอุปกรณ 
    1.1. ยางรถยนต    ขนาด  รถแทรกเตอร  เล้ียงได  100  ตัว 
                                 ขนาด  รถ 10 ลอ        เล้ียงได    50  ตัว 
                                 ขนาด  รถ   6 ลอ        เล้ียงได    30  ตัว 
                                 ขนาด  รถ   4 ลอ        เล้ียงได    20  ตัว 
    1.2. ทรายหยาบ 
    1.3. กบพันธุ 
    1.4. ปูนขาว 
    1.5. อาหารปลาดุก 
    1.6. ถาดวางอาหาร 
 

2. วิธีการเล้ียง 
    2.1. หาพื้นท่ีเล้ียงกบโดยใหมีแดดสองรําไร 

 

 
 

 

    2.2. ใชทรายหยาบถม  หนา ประมาณ  6  นิ้ว 
    2.3. วางคอนโด  (ยางรถ  3  เสน วางทับกันข้ึนไป) 
    2.4. ปลอยกบลงคอนโด 
    2.5. นําตะแกรงปดปากคอนโดดานบน ปองกันกบกระโดดออก 
 

3. อาหารและการใหอาหาร 
    3.1. ใชอาหารปลาดุก  ใหอาหารกบชวง เชา-เย็น โดยวางในถาดดานลางคอนโด 
    3.2. เสริมผักบุงหั่นฝอย ทุก  2-3  วัน ตอ คร้ัง 
    3.3. ใสน้ํา  2  คอนโด (ช้ันท่ี 1 และ 2) เปล่ียนถายน้ําทุก  3  วัน 

 

    3.4. ลางหินและอุปกรณใหสะอาด ดวยน้ําหมักจุลินทรีย 
    3.5. ใชไฟสองลอแมลงใหกบกินเปนอาหารเสริม 
    3.6. เล้ียงประมาณ  20  วัน  แยกคัดขนาดกบ 
 

4. พันธุกบท่ีนาํมาเล้ียง :  กบพันธุท่ัวไป 
 

5. ระยะเวลาการเล้ียง :  ประมาณ  3-4  เดือน 
 

 


