
สถานีฟารมฝกนักศึกษา คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผศ.เสรี  แข็งแอ



รูปรางลักษณะของกบ

จมูก

ตา

ปาก

หู ลําตัว

ขา

หนัง



พันธุกบที่นิยมเลี้ยง

1. กบจาน
โตเต็มที่ยาวประมาณ  5

 
นิว้

หนักประมาณ  4
 

ตัวตอ 1 กิโลกรัม

ผิวสีน้ําตาลปนเขียว 

(ขึ้นกับแหลงอาศยั)

มีขาหนาสั้นอยูระหวางไหลกับตา

ใตคางมีจุด หรือลายสวนคอคอย

ดานหลังมีจุดสีดําเปนจํานวนมาก



พันธุกบที่นิยมเลี้ยง

2. กบนา
โตเต็มที่ยาวประมาณ  4

 
นิว้

หนักประมาณ  6
 

ตัวตอกิโลกรัม

ผิวมีสนี้ําตาลปนดํา

ขาหนา ขาหลัง ยาวปานกลาง

นิ้วมีแผนหนังระหวางนิ้ว

ไมมปีุมที่กระดกูฝาเทา

หลังมีแถบดําพาดเปนตอน ๆ 10 แถบ

ขามีลายพาดขวางสีน้ําตาล



พันธุกบที่นิยมเลี้ยง

3. กบภูเขา
อาศัยอยูตามปา มภีูเขา ลําธาร

หนักประมาณ  3-4  ตัวตอกิโลกรัม

มีรูปรางคลายกับปาดมากกวากบ

ขาหลังยาวและมเีนื้อมาก

หัวมีลักษณะแหลม

ตาโต หนังตาเปนตุม

ภายในปากชั้นลางมีเคี้ยว 1 คู



พันธุกบที่นิยมเลี้ยง

4. กบบูลฟร็อก
นํามาจากตางประเทศ (U.S.A)

โตเต็มที่ยาวประมาณ  8
 

นิว้

ผิวหนังเรียบ

ใบหนาจะมีสีเขียว

บริเวณขาหลังจะมีลายพาดขวาง

ใตขามีสีเขียว  ใตคางมีสีเหลือง

ชอบวางไขน้ําตื้นและมีพันธุไมน้ําดวย



พันธุกบที่นิยมเลี้ยง



รูปแบบของการเลี้ยงกบ

1. การเลี้ยงแบบไมครบวงจร
เปนการเลี้ยงโดยนําพันธุกบ  ที่มอีายุ  ประมาณ  1-2 เดือน

นํามาปลอยเลี้ยงในบอ  หรือในกระชัง

ซึ่งใชเวลาในการเลี้ยงประมาณ  4-5
 

เดือน

จึงจับขาย

2. การเลี้ยงแบบครบวงจร
เปนการเลี้ยงตั้งแตผสมพันธุกบออกมาเปนไข

เลี้ยงตอไปจนถึงกบโต

จึงจับขาย

มักม ี5 บอ  บอพอแมพันธุ  บอผสมพันธุและวางไข  บอเลี้ยงลูกออด

บอเลี้ยงกบเล็ก  บอเลี้ยงกบใหญ



สถานที่ที่เหมาะกับการเลี้ยงกบ

•  ควรเปนที่ที่อยูใกลบาน สะดวกตอการดูแลรักษา 

และปองกนัศตัรู

• เปนที่สูง ที่ดอน เพื่อปองกนัน้ําทวม

• พื้นที่ราบเสมอ สะดวกตอการสรางคอกและแองน้ําในคอก

• ใกลแหลงน้าํ เพื่อสะดวกตอการถายเทน้ํา
• ใหหางจากถนน เพื่อปองกนัเสียงรบกวน กบจะไดพักผอนเต็มท

 
ี่

และโตเร็ว 



การสรางที่เลี้ยงกบ

1. การสรางบอดินเลี้ยงกบ
* ชานบอสรางเปน 2 ตอน

แบบขั้นบันได

* ชานบอลาดไปรับกับกนบอ

* ควรมีกรวดทรายรองพื้นกนบอ

* ควรมีถาดรองสําหรับใหอาหาร



การสรางทีเ่ลี้ยงกบ

2. การสรางบอคอนกรีตเลี้ยงกบ

* พื้นตรงกลางบอมี 2 ลักษณะ

* * ทําเปนเกาะกลางมีน้ําลอมรอบ

* * ทําเปนชานบอดานขางโดยรอบ

* มีทางระบายน้ําทิ้งออกสูนอกบอ

* ควรมุงหลังคา  3
 

ใน  4
 

สวน



การสรางที่เลี้ยงกบ

3. การสรางกระชังเลี้ยงกบ
* ควรใชตาขายไนลอนสีทึบ

* ควรมีพันธุไมน้ําอยูดวย

* ควรมีพื้นที่รอง เพื่อใหอาหาร

และเปนที่พักของกบ 

เชน การใชแผนโฟม

* ควรสรางหลังคาเพื่อ

เปนที่กําบังแดดดวย 



การสรางที่เลี้ยงกบ

4. การสรางคอนโดเลี้ยงกบ
* ใชยางรถยนตซอนทับกัน

* ใสน้ําในลอยาง

* มีถาดใหอาหารที่พื้นตรงกลาง

* มีฝาปดกันกบกระโดด

* ควรสรางหลังคาเพื่อกําบังแดดดวย 



การลี้ยงแบบอื่นๆ

•ขวดน้ําพลาสติกขนาด 5 ลิตร

•กลองโฟม
•หลุมดิน
•อื่นๆ



กลองโฟม

• ใชกลองโฟมขนาด 40 x 40 x 

30 ซม. ปลอยกบลงเลี้ยงได
 



ประมาณ 50 ตัว







การเลี้ยงกบ

อัตราการปลอยเลี้ยง

การดูแลรักษาทั่วไป

การใหอาหาร

การจับกบและตลาดกบ

ตนทุนการผลติกบ



การเลี้ยงกบ : อัตราการปลอยเลี้ยง

ถาเปนบอที่ใชระบบน้ําถายเทเปนครั้งคราว

ปลอยกบในอัตรา  50  ตัวตอตารางเมตร

ถาเปนบอที่ใชระบบน้ําไหล  (การเลี้ยงในกระชัง)

ปลอยกบในอัตรา  100  ตัวตอตารางเมตร

ถาเปนบอที่ใชระบบน้ําถายเทเปนครั้งคราว

รวมกับการเลี้ยงปลาดุก

ปลอยกบในอัตรา  100  ตัวตอตารางเมตร













การเลี้ยงกบ : การดูแลรักษาทั่วไป

1. หมั่นถายเทน้ําทิ้ง 4. หมั่นคัดขนาด

2. หมั่นเก็บกวาดอาหารตกคาง

3. หมั่นตรวจสภาพบอ

5. คอยตรวจสุขภาพของกบ

6. คอยปองกันศัตรูใหกบ



การเลี้ยงกบ : การใหอาหาร
การใหอาหารกบควรใหเปนเวลา  โดยจะใหวันละ  2

 
ครั้ง

เชา ประมาณ  6-7
 

โมงเชา

เย็น  ประมาณ  5-6
 

โมงเย็น

ธรรมชาติของกบมักไมคอยกนิอาหารเวลากลางวัน 

มักแชในน้ําหรือวัสดุที่แชในบอ

และมักจะออกมากนิอาหารในตอนกลางคืน



การเปรียบเทียบการใชอาหารสดและอาหารสําเร็จรูป

อาหารสด  ไดแก หนอนแมลงวัน  ปลาสดบด  ไสเดือน  และอื่นๆ

อาหารสําเร็จรูป  ไดแก  อาหารเม็ดลอยน้ํา

อาหารสด                                อาหารสําเร็จ

1. หาไดลําบาก ปริมาณไมแนนอน 1. หาซื้องาย สะดวก

2. เก็บรักษายาก เนาเสียเร็ว

3. มีเชื้อจุลนิทรียปนเปอนมาก

4. น้ําในบอเลี้ยงเนาเสียเร็ว

5. สิ้นเปลืองคาใชจายและแรงงาน

6. เสียเวลาในการจัดเตรียมอาหาร

2. เก็บรักษางาย ไมเนาเสีย

3. ปราศจากเชื้อจุลินทรีย

4. น้ําในบอเลี้ยงเนาเสียชา

5. ประหยัดคาใชจายและแรงงาน

6. ประหยัดเวลาการจัดเตรียมอาหาร



ระดับสารอาหารมาตรฐานสําหรับอาหารกบ

โปรตีน

ไขมนั

เยื่อใย

เถา

ความชื้น

ไมนอยกวา  40  %

ไมนอยกวา  3 %

ไมเกิน  3 %

ไมเกิน  14 %

ไมเกิน  10 %



คุณสมบัติของอาหารกบที่ดี

1. มีสารอาหารที่ครบถวนเพียงพอตอการดํารงชีวิต เจริญเติบโต และสืบพันธุ

2. กบสามารถยอยและดูดซึม เพื่อนําใชในการเจริญเติบโต และสืบพันธุไดเต็มที่

3. สะอาด  ปราศจากเชื้อจุลินทรียปนเปอน ที่อาจกอใหเกิดโรค

4. สะดวกในการเก็บรักษา และการใช

5. กบสามารถกินไดดี (ชอบกินและกินงาย)
 

และสูญเสียนอย



วิธีการใหอาหารกบ

ระยะการใหอาหาร     ชนิดอาหาร   ปริมาณที่ให         วิธกีารให     หมายเหตุ

อายุ 3-10 วัน       อาหารผง      8-10
 

%
 

ปนเปนกอนโยนกระจาย      ลูกออดอยูตามพื้นบอ

อายุ 10 วัน - เริ่มงอกขา  อาหารลอยน้าํ  8-10
 

%
 

หวานกระจายทั่วผิวน้ํา  ลูกออดเริ่มขึ้นผิวน้าํ

เริ่มขึ้นบก - หางหด 2 สัปดาห  อาหารลอยน้ํา  6-8
 

%
 

หวานกระจาย+บนกระดาน  ตองกินอิ่ม

หางหด 2 สัปดาห - 2 เดือน  อาหารลอยน้ํา  4-6
 

%
 

บนกระดาน  อาหารจมน้ํากบไมดําลงกิน  

อายุ 2 เดือนขึน้ไป     อาหารลอยน้ํา    3-5
 

%
 

บนกระดาน    อาหารจมน้ํากบไมดําลงไปกิน 



การขยายพันธุกบ


 

การขยายพันธุกบดวยการผสมพันธุ


 

กบจะมีการผสมพันธุเปนฤดูกาล


 

ฤดูฝนเปนฤดูที่กบผสมพันธุและมีการวางไข


 

หากตองการขยายพันธุกบที่เลีย้ง  ตองจัดสภาพแวดลอม
ของบอผสมพันธุใหใกลเคยีงธรรมชาติมากที่สุด



ปจจัยที่มีผลตอการผสมพันธุกบ

1.
 

ความชื้น


 

ภายในบอผสมพันธุควรจัดหาพันธุไมน้ํา  เชน  ผักบุง  ผักตบชวา  


 

ควรฉีดพนน้ําเขาในบอใหเหมือนกับวาฝนกําลังตก

2.
 

อณุหภูมิ


 

อณุหภูมิในรางกายกบจะแปรผันไปตามอณุหภูมิของสภาพแวดลอม


 

อณุหภูมิที่เหมาะสมไมควรต่ํากวา  25
 

องศาเซลเซียส

3.
 

แสงสวาง


 

หากแสงสวางไมเพียงพอ  แมกบจะไมยอมผละจากไขลงบอเลี้ยง


 

หากแสงแดดสองไมถึงไขกบ  ไขกบจะไมฟกออกเปนตัว



วิธีการผสมพนัธุกบ

1.
 

การผสมพันธุโดยวิธีธรรมชาติ

หมายถึง การผสมพันธุโดยปลอยใหพอพันธุขึ้นทับแมพันธุโดยตรง

การผสมพันธุแบบนี้เปนวิธีที่ผูเลี้ยงกบทั่วไปปฏิบัตกินัอยู

2.
 

การผสมพันธุโดยวิธีผสมเทียม

หมายถึง  การผสมพันธุที่มีการใชสารเคมี  หรือฮอรโมนฉีดกระตุน

เพื่อใหกบตัวเมียพรอมที่จะวางไข  และกบตัวผูพรอมที่จะหลั่งน้ําเชื้อ



การแยกเพศกบ

สังเกตไดจากลักษณะภายนอกดังนี้


 

เยื่อหู (วงแกวหู)
 

ตัวผูใหญกวาตา  ตัวเมียเล็กกวาตา


 

กลองเสียง

มีในเฉพาะเพศผู  ลักษณะเปนแกนกลมๆ  อยูใตคาง


 

ใตคาง

ในฤดูสบืพันธุ บริเวณใตคางของกบเพศผูจะมีสีเหลืองเขม 


 

สวนทอง  กบเพศเมยีกวางกวา  

และเมื่อจับดูจะรูสึกสากมือ


 

ขนาดลําตัว  เพศผูเล็กกวาเพศเมีย ในรุนเดยีวกัน















การคัดเลือกกบพอพันธุ


 

ควรมีอายุ  1
 

ปขึ้นไป


 

เลี้ยงแยกกันระหวางพอพันธุและแมพันธุ


 

มคีวามแข็งแรงสมบูรณ  ไมพิการ  ไมมบีาดแผล


 

บริเวณนิ้วโปงของขาหนาตองมีปุมหยาบ



การคัดเลือกกบแมพันธุ


 

ควรมีอายุ  1
 

ปขึ้นไป


 

ลําตัวสวนทองกวาง  ทองโปง  อูม


 

มีความแข็งแรงสมบูรณ  ไมพิการ  ไมมีบาดแผล


 

จํานวนตุมขางลาํตัวมาก  เพื่อใหตวัผูเกาะ



การผสมพันธุโดยวิธีธรรมชาติ


 

กบจะผสมพันธุกันในฤดูฝน


 

เริ่มผสมพันธุกนัภายหลงัฝนตกได  1 - 3
 

วัน


 

กบตัวผูจะวนรอบกบตัวเมีย  แลวขึ้นทับบนหลงัตัวเมีย
ใชขาหนาโอบรัด  เพื่อใหไขในทองตัวเมียไหลสูทอนําไข
และไขถูกปลอยออกมา  ขณะที่กบตัวผูก็ปลอยน้ําเชื้อ
ออกมาผสมกับไข



การเพาะพันธุกบ

 เตรียมบอเพาะ ถาบอไมลกึ ใหเพาะในกระชัง กันกระโดด
 เติมน้ําสะอาดใหลกึ ประมาณ  10

 
เซนติเมตร

 ใสพันธุไมน้ํา เชน ผกับุง, หญาขน เพื่อใหไขกบเกาะ

 จับพอแมพันธุใสรวมกันในอตัรา ผู : เมีย = 1 : 2

 เวลาประมาณ  12.00 น. จับพอแมพันธุออกจากบอ
แลวเติมน้ําเพิ่มใหลกึประมาณ  25

 
เซนติเมตร

 กบจะวางไขในชวงเวลา  04.00
 

-
 

12.00 น.





การฟกไขกบ

 ไขกบติดกับพันธุไมน้ําหรือลอยเปนแพ

 ไขกบมีลักษณะกลมใสมีจุดสีดําอยูตรงกลาง

 ไขกบจะฟกเปนตัวภายใน  18
 

-
 

24
 

ชัว่โมง

 กบที่ฟกเปนตัวเรียกวาลูกออด



ลูกออดและการอนุบาล

 ลูกออด อายุ 3 - 4 สัปดาห  จะเกิดขาหนา  2
 

ขา

เมื่อหางหดสั้นลง เรียกวา  ลูกกบ

 ลูกออด อายุ 2 - 3 สัปดาห  จะเกิดขาหลัง  2
 

ขา

 ลูกออดอายุ  2
 

วนั ถุงไขแดงยุบ  เริ่มใหอาหาร

ไดแก  ไรแดง  อาหารผง  ไขตุน

 ลูกออดที่ฟกออกมา มีถุงไขแดงที่หนาทอง มีหาง

และมีเหงือกใชในการหายใจ













ลูกกบ

 แยกลูกกบออกจากลูกออด  เพื่อกันการกินกันเอง

 หาวัสดุใหลูกกบเกาะ เชน พันธุไมน้ํา, ผักบุง, ผักตบชวา

หรือโฟม 

 ใหอาหารเม็ดขนาดเล็กพิเศษชนดิลอยน้ํา 

(อาหารปลาดุก)
 

หรืออาหารมีชีวิต  เชน หนอนแมลง



การเลี้ยงกบเพื่อจําหนาย

 ใชเวลาเลีย้ง ประมาณ  2 - 3
 

เดือน

 ใหอาหารลอยน้ําอาหารปลาดุกรุนโปรตีน  30%

 ใหอาหาร  5% ของน้ําหนักตัว  แบง 2 เวลา (เชา , เย็น)

 อัตราแลกเนื้อ  3-4
 

:
 

1

 ขนาดที่ตลาดตองการ  5 - 9 ตัว  ตอ  กโิลกรมั

 ราคาขึ้นลงตามทองตลาด



การจับกบและตลาดกบ

แผนภาพ แสดงชองทางการตลาดกบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชาวบาน

พอคารวบรวมกบในทองถิ่น

พอคารวบรวมกบในอําเภอ

พอคารวบรวมกบในจังหวัด

พอคาขายสง

ตลาดกรุงเทพฯ

พอคาขายปลีก

ผูบริโภคในทองถิ่น



การจับกบและตลาดกบ

แผนภาพ แสดงการตลาดกบในทองถิ่น

ชาวบาน

บรโิภค ขายเหมาใหพอคา ขายเปนกบลอกหนัง และหนังกบ

พอคา

กบเปน

ขายใหผูบรโิภค
กบตาย

พอคา

ขายใหผูบรโิภค

และรานอาหาร



ปจจัยที่ทําใหการเลี้ยงกบประสบความสาํเร็จ



สุขภาพของกบ

แข็งแรง

ออนแอ ดี

เลว



สิ่งสําคัญในการปองกันไมใหกบเกิดโรค 

1. รักษาความสะอาดของบอเลี้ยง 

2. อยาเลี้ยงกบหนาแนนเกินไป 

3. เปลี่ยนน้ําในบอบอย ๆ หรืออยางนอยทุกวัน 

4. อาหารที่ใหควรมโีปรตีนสูงและเปนอาหารที่กบชอบ 

5. มีการจัดการที่เหมาะสม 
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