การเพาะและอนุบาลกบนา Rana rugulosa (Wiegmann) ในบ่ อดินผนังคอนกรีต
ศูนย์ วจิ ัยและพัฒนาประมงนํ+าจืดร้ อยเอ็ด
Spawning and Nursing Lowland Frog Rana rugulosa (Wiegmann) in wall Concreat wall
Earthen Pond on Roi-Et Inland Fisheries Research and Development Center.
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ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงนําจืดร้อยเอ็ดประสบความสําเร็ จในการเพาะและอนุ บาลกบนาในบ่อดินผนังคอนกรี ต สามารถผลิตลูกกบ
ได้จาํ นวนมากโดยใช้พ่อแม่พนั ธุก์ บนาที-เลียงในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตารางเมตร ขนาดนําหนัก 280-300 กรัม เพาะพันธุ์โดยวิธี เลียนแบบ
ธรรมชาติ ปล่อยพ่อแม่พนั ธุ์ผสมพันธุ์กนั เอง 8-10 คู่ หลังวางไข่กบจะฟักออกเป็ นตัวภายใน 18-24 ชัว- โมง จากนันประมาณ 5 วัน จึงนําลูกอ๊อด
ลงอนุบาลในบ่อดินผนังคอนกรี ตขนาด 800 ตารางเมตร โดยใช้ราํ ผสมกับปลาป่ นในอัตราส่วน 3:1:2 หว่านลงบนพืนก้นบ่อเพื-อสร้างอาหาร
ธรรมชาติ หลังจากนันเติมนําสูงประมาณ 80 เซนติเมตร นําลูกอ๊อดลงบ่อ ให้อาหาร รํา ปลาป่ น อาหารปลาดุกใหญ่ ประมาณ 1-2 กิโลกรัม
เสริ มด้วย หว่านให้ทว-ั บ่อ วันละ 4 ครัง อนุบาลประมาณ 15-16 วัน สังเกตพบกบมีขาหน้าและเริ- มเกาะที-ขอบบ่อ จะใช้อวนตาถี-รวบรวมลูกกบ
มาพักไว้บนบ่อซีเมนต์ ขนาด 50 ตารางเมตร ใส่ ผกั บุง้ สุ มเป็ นกองสูง ระดับนํา 5-10 เซนติเมตร เมื-อนําลูกกบมาพักไว้ 3-5 วันให้อาหารลูกกบ
เม็ดเล็กหว่านให้กินรอบบ่อและกองไว้บนแผ่นโฟม โดยวิธีการนีทางศูนย์ฯ สามารถผลิตลูกกบให้จาํ นวนมากและขนาดสมํ-าเสมอกันใช้
ระยะเวลาตังแต่กบฟักเป็ นตัวจนเป็ นกบโตเต็มวัยพร้อมจําหน่ายประมาณ 25 วัน คุณสมบัติน าํ ในบ่อดินอยูใ่ นเกณฑ์สาํ หรับเพาะเลียงสัตว์น าํ จืด
ทัว- ไปคือ ค่าพีเอชอยูร่ ะหว่าง 7.30-7.45 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนละลายในนํามีค่าอยูร่ ะหว่าง 4.05-6.80 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็ นด่างมี
ค่าอยู่ระหว่าง 40-75 มิลลิกรัมต่อลิตร และอุณหภูมิมีค่าอยูร่ ะหว่าง 29.44 -32.44 องศาเซลเซียส จํานวนไข่ต่อแม่เฉลี-ย 2,232±264.57 ฟอง
สามารถอนุบาลลูกกบได้ จํานวน 17,856-19,195 ตัวต่อครัง อัตรารอด 80-86 เปอร์เซ็นต์ ลูกกบที-ได้มีขนาดสมํ-าเสมอสามารถกําหนดระยะเวลา
การเพาะการอนุบาล และนําขึนมาจําหน่ายได้ตรงกับความต้องการของตลาด อัตราการรอดตายสูง ปฏิบตั ิง่าย ต้นทุนการเพาะและอนุบาลตํ-า

Abstract
Roi-Et Inland Fisheries Research and Development Center (Roi-Et IFRDC) has succeeded in mass spawning and nursing of
Lowland Frog Rana rugulosa (Wiegmann) in concrete lined earthen pond. Broodstocks, with the range weigth of 280-300 g. were
reared in 50 –m2 cement tanks at the stocking density of 0.176 kg per m2. Frogs, 8-10 pairs, were allowed to spawn naturally.
Eggs were hatched out within 18-24 hours. The 5 days old larvae were nursed in 800–m2 concrete lined earthen pond. Natural food
was produced by spreading 6 kg of rice bran and fish meal at 3:1:2 ratio into the pond Larvae were transferred to the pond
when the water level was increased to 80 cm. The larvae were fed with rice bran, fish meal and catfish pellet at 1:1:2 ratio at
4 times per day. After 15-16 days of nursing when the front legs of frog appeared and the frog started to hold to the edge of
the pond, the frogs were netted and transferred to 50 m2 cement tank. Bundles of water morning glory were used as shelter
for the frogs and the water in the tank was kept at 5-10 cm. After 3-5 days, the small frogs were fed with small pellet. The
pellet was spread around the pond and on Styrofoam plates. By using this production technique, Roi-Et IFRDC can produce
mass production of frog at the same size within 25 days. The water qualities in the concrete lined earthen pond were in the
normal range for freshwater aquaculture with the pH of 7.30 -7.45, DO of 4.05-6.80 ml/l, Alkalinity of 40-75 ml/l and the
temperature of 29.44 -32.44 0C , Average number of eggs per female was 2,232±264.57 eggs, and theaverage number of tadpole
produced was 17,856–19,195 individual per crop. Survival rates of tadpole was between 80-86%. This technique proved to be
very practical and useful for planning the production to meet the market requirements with the very low production cost.
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คํานํา
เนื-องจากปัจจุบนั เกษตรกรให้ความสนใจเรื- องการเลียงกบนา
เป็ นจํานวนมาก ทัง นี เ พราะกบนาเป็ นสัตว์ที-เลียงง่ าย ใช้เวลาเลีย ง
และลงทุน น้อ ย ดูแ ลรั ก ษาง่ า ย จําหน่ า ยได้ร าคาคุ ้ม กับ การลงทุ น
พร้อมทังมีตลาดต่างประเทศที-ตอ้ งการสิ นค้ากบมากขึน กบนาที-เป็ น
ผลผลิตของเกษตรกรเมืองไทยจึงมีโอกาสส่ งจําหน่ายยังต่างประเทศ
มากขึน และยังมีความสําคัญต่อสภาพแวดล้อมในการควบคุมและ
กําจัดแมลง (เฉิ ดฉัน และคณะ, 2538) เนื- องด้วยวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และความเป็ นอยู่ข องชาวบ้านโดยเฉพาะทางภาคอิ ส านซึ- งนิ ย ม
บริ โภคกบนาและลูกกบนาหรื อลูกอ๊อดที-อยู่ตามแหล่งนําธรรมชาติ
ทําให้จาํ นวนกบธรรมชาติลดลง รวมถึงการรุ กรานแหล่งที-อยู่อาศัย
ของกบนาทังจากชุ มชนและภาคอุตสาหกรรมก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ- ง
สํา หรั บ การเพาะเลี ยงกบนาให้ ไ ด้ผ ลผลิ ต ในปริ มาณมากของ
เกษตรกรนัน ยัง คงประสบปั ญหาในเรื- องความไม่ เข้าใจหลัก การ
เลียงพ่อแม่พนั ธุ์ การอนุบาล ลักษณะอุปนิสยั และพฤติกรรมของกบ
นาซึ-งเป็ นสัตว์ที-ชอบกัดกินกันเอง มีอิสระเสรี รวมถึงขาดข้อมูลทาง
วิชาการในการอนุ บาลกบนาระยะวัยอ่อน ที-ถูกต้อง ขนาดของ
พืน ที-ที-เหมาะสมในการอนุ บาลลูกกบวัยอ่อนเพื-อลดการกิ นกันเอง
โดยทัว- ไปการพัฒนาของลูกกบวัยอ่อน (ลูกอ๊อด) ขึนสู่ บกต้องมีการ
ปรับเปลี-ยนโครงสร้างเพื-อให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตบนบก ช่วง
นี เป็ นช่ วงเวลาที-วิ ก ฤตเนื- อ งจากต้อ งพัฒ นาระบบการหายใจจาก
ผิวหนังเป็ นปอด หางที-ใช้ว่ายนําเริ- ม หดหายเปลี-ยนเป็ นระยางค์ขา
หน้าและขาหลังเพือ- การดํารงชีวิตบนบก ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมง
นําจืดร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปั ญหาเหล่านี จึงได้ทาํ การ
ทดลองเพาะพัน ธุ์แ ละอนุ บ าลกบนาในบ่อ ดิ น ผนัง คอนกรี ต เพื- อ
แก้ ปั ญ หาที- เ กิ ด ขึ น โดยหวัง เป็ นอย่ า งยิ- ง ว่ า บทความนี จะเป็ น
ประโยชน์ สําหรับผูท้ ี-สนใจได้ศึกษาวิธีก ารเลียงและการอนุ บาลลูก
กบวัยอ่อนรู ปแบบใหม่สามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
พืนที- ทุนทรัพย์และสิ- งแวดล้อม โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งก่อนฤดู
ฝนซึ- งมีปริ มาณนําน้อย ไม่พอเลียงปลาและปลายฤดูฝนซึ- งจะมีน าํ
เหลือไม่พอเลียงปลาให้โตเช่นกัน เกษตรกรสามารถเลียงกบเพื-อเพิ-ม
รายได้และเป็ นอาหารสําหรับบริ โภคในครัวเรื อนได้ ซึ-งสามารถเลียง
กบได้หลายรู ปแบบ อาทิ การเลีย งกบในกระชัง การเลียงกบในยาง
รถยนต์
(กบคอนโด) การเลีย งในบ่อดิ น และเลียงในขวด
พลาสติก เป็ นต้น

1. ชีวประวัติของกบนา
กบนา Rana rugulosa (Wiegmann) เป็ นสัตว์ครึ- งบกครึ- งนํา
ลํา ตัว ค่ อ นข้ า งกลมรี มี ข า 2 คู่ คู่ ห น้ า สั น คู่ ห ลัง ยาว หั ว มี
ส่ วนกว้างมากกว่าความยาว จะงอยปากสันทู่จมูกตังอยู่บริ เวณ
โค้งตอนปลายของจะงอยปาก นัยน์ตาโต และมีหนังตาเปิ ดปิ ด
ได้ ปากกว้างมีฟันเป็ นแผ่นๆ อยู่ บนเพดานมีนิว 4 นิว ปลาย
นิวเป็ นตุ่มกลม ขาคู่หลังยาวมี 5 นิว ระหว่างนิวมีหนังเป็ นพังผืด
สีของลําตัว ด้านหลังเป็ นสี เขียวปนนําตาลมีจุดสี ดาํ กระจายประ
อยู่ทว-ั ตัว ตามธรรมชาติจะหากินอยู่ตามลําห้วย หนอง บึง และ
ท้องนา กบจะกิ นปลา กุ้ง แมลง และสัตว์ขนาดเล็กเป็ นอาหาร
(กรมประมง, 2548)
กบนามี ค วามเหมาะสมที-จ ะนํา มาเพาะเลี ย งเนื- อ งจาก
เนื อกบเป็ นอาหารที-มีรสชาติ ดี เป็ นที-นิ ยมทัว- ไป อี ก ทัง เป็ นทีต้องการของตลาดทังในและนอกประเทศ เช่น สิ งคโปร์ ฮ่องกง
และไต้หวัน (ยงยุทธ และพิศมัย, 2548) อีกทังใช้ระยะเวลาการ
เลี ย งน้อย โดยถ้า เลี ย งถูก ต้อ งตามวิธี ก ารจะใช้เวลาเพี ย ง 4-5
เดื อ น จะได้ ก บขนาด 4-5 ตัว /กิ โ ลกรั ม เป็ นกบที- มี ก าร
เจริ ญเติบโตเร็ ว โดยมีอตั ราการแลกเปลี-ยนอาหาร 3.4 กิ โลกรัม
ได้เนื อ กบ
1 กิ โ ลกรั ม ทัง ยัง เป็ นกบที- มี ผูน้ ิ ย มนํา มา
ประกอบอาหารบริ โภคกันมากกว่ากบพันธุ์อื-นๆ ลักษณะของกบ
นานันตัวผูจ้ ะมีขนาดเล็กกว่ากบตัวเมีย และ ส่ วนที-เห็นได้ชดั เจน
ก็คือกบตัวผูเ้ มื- อจับพลิกหงายขึนจะเห็นมี กล่องเสี ยงอยู่ใต้ค าง
แถวๆ มุมปากล่าง ทังสองข้างในช่ วงฤดูผสมพันธุ์ กบตัวผูจ้ ะ
เป็ นผูส้ ่ งเสี ยงร้อง และในขณะที-ร้องนันส่ วนของกล่องเสี ยงจะ
พองโตและใส ส่ วนตัวเมียนันจะมองไม่เห็นส่ วนของกล่องเสี ยง
ดังกล่าว กบตัวเมียก็ร้องเช่นกันแต่เสียงเบากว่า ถ้าอยู่ในช่วง
ฤดูผสมพันธุ์ กบตัวเมียที-มีไข่แก่จะสังเกตเห็นส่ วนท้องบวมและ
ใหญ่กว่าปกติ ขณะเดียวกันที-กบตัวผูจ้ ะส่งเสี ยงร้องบ่อยครังและ
สี ข องลําตัว ออกเป็ นสี เ หลื อ งอ่ อ นหรื อ มี สี เหลื อ งที- ใ ต้ข าเห็ น
ชัดเจนกว่า ตัวเมีย ถึงอย่างไรก็ตามสี ข องกบจะเปลี-ยนแปลง
ไปตามสภาพสิ-งแวดล้อมและที-อยูอ่ าศัย
กล่องเสี ยง
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ภาพทีH 1 เปรี ยบเทียบกบนาตัวผูแ้ ละตัวเมียจากกล่องเสียงใต้คาง

2. การเลีย+ งพ่อแม่พนั ธุ์กบนา
1. บ่อเลียงพ่อแม่พนั ธุ์กบ เลียงในบ่อซี เมนต์กลางแจ้ง สะดวก
ต่อการดูแลรักษา และป้ องกันศัตรู โดยการกางข่ายพลาสติกปิ ดด้านบน
บ่อสําหรับกันนกและศัตรู ของกบซึ- งศัตรู ของกบส่ วนมากได้แก่ นก งู
หนู สุ นขั หรื อแมว (กรมประมง, 2548)

ภาพทีH 3 บ่อเลียงพ่อแม่พนั ธุก์ บอยู่กลางแจ้ง

ภาพทีH 2 บ่อเลียงพ่อแม่พนั ธุ์กบกันด้วยตาข่ายพลาสติก
2. ทํา การเลี ย งในบ่ อซี เ มนต์ข นาด 50 ตารางเมตร ในอัต รา
ความหนาแน่นที-ปล่อยเลียง 6-7 ตัว/ตารางเมตร ขนาดนําหนัก 200-280
กรั ม พ่ อ แม่ พ นั ธุ์ ที- พ ร้ อ มสมบู ร ณ์ เ พศควรมี อ ายุต งั แต่ 18-24 เดื อ น
แบ่งเป็ นเพศผูบ้ ่อละ 300 ตัว และเพศเมีย จํานวนบ่อละ 300 ตัว
3. การเลี ยงเพื- อ ทํา เป็ นพ่ อ แม่ พ ัน ธุ์ เ ลี ย งแบบแยกเพศ และ
สามารถแยกเพศได้โดยการดูลกั ษณะเพศจากภายนอก
4. การให้อ าหารระหว่า งการเลีย ง คื อให้อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป
สําหรับปลาดุกใหญ่โปรตีน 30 เปอร์ เซ็นต์ในช่ วงเช้า-เย็น และอาจให้
อาหารเสริ มคือ อาหารผง รํา และไส้เดือน เพื-อช่วยการพัฒนาของรังไข่
และนําเชือให้สมบูรณ์
5. ภายในบ่อควรใส่ วสั ดุ เช่น แผ่นกระเบือง แผงตาข่ายบุดว้ ย
มุง้ เขียวหรื อกอผักบุง้ สําหรับเป็ นที-หลบซ่อน
6. การเลียงพ่อแม่พนั ธุ์ของทางศูนย์ฯ ถ่ายนําประมาณ 2 เดือน
ต่อ ครั ง ปล่ อยให้น ํา มี สีเขี ยว โดยกบจะค่อ ยๆปรั บสภาพได้เองตาม
ธรรมชาติ ซึ- ง ขึ นอยู่กบั การควบคุมปริ มาณการให้อาหารในแต่ละวัน
ด้วย และถ้าหากบ่อมีกลิ-นเหม็นมากก็จะใช้การเปลี-ยนถ่ายนําบางส่ วน
แทน

ภาพทีH 4 บ่อเลียงพ่อแม่พนั ธุ์กบมีที-หลบซ่อนอยูก่ ลางแจ้ง
3. การคัดเลือกพ่อ-แม่พนั ธุ์
1. พ่อพันธุ์ เมื-อถึงฤดูผสมพันธุ์เดือนมีนาคมถึงตุลาคม
จะส่ งเสียงร้องดัง กล่องเสี ยงที-ใต้คางก็จะพองโปน ลําตัวจะมี
สี เ หลือ งเข้ม และเมื- อ ใช้นิ วสอดที-ใ ต้ท้อ ง กบจะใช้ ข าหน้า
กอดรัดนิวไว้แน่น
2. แม่พนั ธุ์ตวั ที-มีไข่สมบูรณ์ส่วนท้องจะอูม ขยายใหญ่
และจะมีปุ่มสากข้างลําตัวทัง 2 ข้าง เมื-อใช้นิวสัมผัสจะรู้สึกได้
และแม่ พ นั ธุ์ ที- พ ร้ อ มมากจะมี ปุ่ มสากมากแต่ ห ลัง ไข่ ห มด
ปุ่ มสากนีก็จะจางไป
4. การเพาะพันธุ์กบ
1. เตรี ยมบ่อซีเมนต์ขนาด 5x10 เมตร จํานวน 1 บ่อ
2. ล้างบ่อให้สะอาด เติมนําสะอาดให้ลึกประมาณ 5-7
เซนติเมตร ไม่ ควรให้ระดับนําสู งเกิ นไปกว่านี เพราะขณะทีกบตัว ผู้โ อบรั ด ตัว เมี ย และกบตัว เมี ย เบ่ ง ไข่ อ อกจากท้อ ง
จะต้อ งใช้ข าหลังยัน ที-พืน ถ้านํา ลึ ก มากขาหลังจะยัน ไม่ ถึ ง
ทําให้ไข่ออกไม่มาก

3. นําผักบุง้ มาใส่ ไว้เพื-อให้ไข่กบเกาะประมาณ 1/5 ของ
พืนทีบ- ่อ
4. คัดเลือกพ่อแม่พ นั ธุ์ ที-มีความพร้ อมที-ผสมพันธุ์ สุ ข ภาพ
สมบูรณ์ รู ปร่ างสมส่ วนตรงตามสายพันธุ์ แม่พนั ธุ์มีปุ่มข้างตัวสาก
มาก ไม่มีบาดแผลตามลําตัว และปราศจากโรค
5. ปล่อยพ่อแม่พนั ธุ์ จํานวน 8-10 คู่ ลงไปในบ่อที-เตรี ยมไว้
โดยใช้อตั ราส่ วนตัวผูต้ ่ อตัวเมียคือ 1:1 แล้วปล่อยให้กบผสมพัน ธุ์
กันเองตามธรรมชาติ
6. เตรี ย มฝนเทีย ม โดยทัว- ไปกบจะจับ คู่ ผ สมพัน ธุ์ ใ นช่ ว ง
ฤดูฝน แต่สําหรับการเพาะพันธุ์ เราจะปรับสภาพให้คล้ายธรรมชาติ
โดยการนําท่ อ PVC ต่ อ กับเครื- อ งสู บ นํา แบบจุ่ มขนาดเส้ น ผ่า น
ศูนย์กลางครึ- งนิ ว เจาะรู เล็กๆ ตามท่อต่ อนําเข้าและให้น าํ ไหลออก
คล้ายฝนตกท่อนําฝนเทียมนี พาดไว้บนปากบ่อหรื อหลังคาคลุมบ่อ
พร้อมเปิ ดใช้ขณะ ปล่อยให้กบผสมพันธุ์
7. กบจะจับคู่รัดและผสมพันธุ์กนั เองตามธรรมชาติ
8. เมื-อพบว่ากบออกไข่แล้ว นําพ่อแม่พนั ธุ์ออกจากบ่อ

ทําฝนเทียม

กบจับคู่

3-5 จึงเริ- มให้หวั อาหารผงสําหรับสัตว์น าํ วัยอ่อน (powder feed)
ปั นเป็ นก่ อ นโยนให้กิ น ทัว- บ่อ สัง เกตว่าลูก อ๊อดกิ น หมดแล้ว
จึงให้เพิ-ม ในช่ วงนีอาจให้อาหารกบชนิ ดเม็ดลอยนําขนาดเล็ก
สําหรับลูกกบหว่านให้กินเสริ มอีกทางหนึ-ง เพราะระยะนีลูกกบ
จะกินอาหารเก่ง ดุร้าย เริ- มกิ นกันเอง หากให้อาหารไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ โดยต้องเพิ-มจํานวนมือการให้อาหารในเวลา
กลางคืนด้วย 1 วันอาจอาหารให้ 3-5 ครัง
4. ระหว่ า งนี เตรี ย มบ่ อ ดิ น ผนัง คอนกรี ต ขนาด 800
ตารางเมตร สําหรับอนุบาล โดยต้องตากบ่อให้แห้ง แล้วหว่าน
ปูนขาว ใส่ ปุ๋ยคอกและรําให้ทว-ั บ่อ ตัดหญ้ารอบบ่อเพื-อป้ องกัน
ศัต รู ของกบ แล้ ว จึ ง เติ ม นํ าลึ ก ประมาณ 80 เซนติ เ มตร
ใส่ ผกั บุง้ พืนที- 1 ใน 3 ของบ่อ ให้ลูกอ๊อดอาศัยหลบซ่ อนตาม
กอผัก หลังเติมนําลงในบ่อนําจะมีสีเขียวซึ-งเป็ นการเพิ-มอาหาร
อีกทางหนึ-งด้วย
5. เมื- อ ลู ก อ๊ อ ดอายุ ไ ด้ 4-6 วัน จึ ง นํา ลงอนุ บ าลใน
บ่ อ ดิ น ผนัง คอนกรี ต โดยใส่ ถ ัง ลํา เลี ย งลงอนุ บ าล ซึ- งการ
อนุ บาลในบ่อดิ น นี ก็เ พื-อ เพิ-ม พืน ที-ใ นการอนุ บาลลดปั ญหา
การกัดกิ นกันเองเพราะบ่อมีพืนที-ก ว้างโอกาสที-จะทําร้ายกิ น
กันเองน้อย ลดปัญหาลูกกบมีขนาดไม่เท่ากันเนื-องจากกบกิน
อาหารได้เต็มที-เท่ากันและกบยังได้รับอาหารธรรมชาติเสริ ม
จากบ่อดิน และลดปัญหานําเสี ย ซึ-งกบจะเจริ ญเติบโตได้ดีกว่า
การอนุบาลในบ่อซีเมนต์ ที-ตอ้ งเพิ-มระดับนําในบ่อขึนเรื- อยๆ
ต้ อ งย้า ยบ่ อ และคัด ขนาดลู ก อ๊ อ ดเป็ นระยะๆ พร้ อ มทัง
ประหยัดเวลาไม่ตอ้ งเปลี-ยนถ่ายนําทุกวัน

ไข่กบ
ลูกอ๊อด
ภาพทีH 5 ขันตอนการเพาะและอนุบาลกบ ศพจ.ร้อยเอ็ด
5. การอนุบาลลูกกบนา
1. หลังจากกบปล่อยไข่แล้วในตอนเช้าจับและคัดพ่อแม่พนั ธุ์
กบออกจะพบไข่กบลอยเป็ นแพบริ เวณกอผักบุง้ และบางส่ วนจมอยูท่ ีพืน
2. ไข่จะฟักเป็ นตัวภายใน 24 ชัว- โมง
3. เมื- อ ไข่ ก บฟั ก เป็ นตัว อ่ อ นแล้ว ช่ ว ง 1-2 วัน แรกไม่ ต้อ ง
ให้อาหาร เพราะลูกอ๊อดยังใช้ไข่แดงที-ติดมาเลียงตัวเอง จากนันวันที-

ภาพทีH 6 ลําเลียงลูกอ๊อดเพื-ออนุบาลในบ่อดิน
6. หลังลงอนุ บาลให้อาหารวันละ 4 เวลาได้แก่ 9.00 น.,
15.00 น., 21.00 น. และ 03.00 น. โดยให้รําและปลาป่ น
ในอัตราส่ วน 2:1 ในช่วง 3 มื อแรก และให้อาหารปลาดุกใหญ่
เสริ มในช่วงเวลา 03:00 น. นอกจากนียงั อาจให้ซากปลาตายเป็ น
อาหารเสริ มด้วยก็ได้

ภาพทีH 7 ผสมอาหารและเสริ มด้วยอาหารเม็ดปลาดุกเม็ดใหญ่
หว่านรอบบ่อ
7. หลังจากอนุบาลในบ่อดินผนังคอนกรี ตระยะเวลา 1 สัปดาห์
ระยะนีจะสังเกตเห็นลูกอ๊อดขึนมากินอาหารเป็ นจํานวนมาก จึงอาจให้
อาหารปลาดุกใหญ่เสริ มมากขึน เพื-อให้อาหารเหลือเพียงพอต่อความ
ต้องการ

ภาพทีH 9 ลูกกบพัฒนาการเริ- มมีขางอกออกมา

ภาพทีH 8 ลูกกบขึนมากินอาหารผสม

8. อนุบาลในบ่อดินผนังคอนกรี ต จนลูกกบมีอายุได้ 20 วัน
จะสั ง เกตเห็ น ลู ก กบเริ- ม มี ข าหลัง จากส่ ว นท้า ยของลํา ตัว ข้า ง
ทวารหนักและขึนเกาะตามขอบบ่อจึงลดนําลงเหลือ 30 เซนติเมตร
แล้วลากขึนจากบ่อเช่ นเดียวกับการลากลูกปลา โดยทยอยลําเลียง
ใส่ ถงั ไปอนุบาลต่อในบ่อซีเมนต์ โดยการลําเลียงลูกกบ ในภาชนะ
ลําเลียง ควรมีน ําเพียงเล็ก น้อย และจะต้องมีวสั ดุ เช่ น หญ้า ฟาง
ผัก บุง้ ผัก ตบชวา เพื- อให้เข้าไปซุ ก อาศัยอยู่ มิ ฉะนัน ในระหว่า ง
เดิ น ทางกบจะกระโดดเต้น ไปมาเกิ ดอาการจุ ก เสี ย ดแน่ น และ
เป็ นแผล

9. หลังจากการลากลูกกบแล้ว สูบนําออกจากบ่อให้
แห้ง จับลูกกบที-เหลื ออยู่ออกให้หมด ซึ- งการอนุ บาลในบ่อ
ดินผนังคอนกรี ตนี สามารถจับลูกกบให้หมดในครังเดียวและ
ไม่บอบชําจากการลากอวน

ภาพทีH 10 วิธีการลากลูกกบ

6. การดูแลและเลีย+ งลูกกบวัยอ่อนจนเป็ นกบโตเต็มวัยใน
บ่ อซีเมนต์
การดู แ ลและเลี ยงลู ก กบจนเป็ นกบโตเต็ ม วั ย ใน
บ่อซีเมนต์ ดําเนินการ ดังนี
1.เติ ม นําประมาณ 5-10 เซนติ เ มตรในบ่ อ ซี เ มนต์
ขนาด 50 ตารางเมตร ต้องลดระดับนําในบ่อให้เป็ นพืนทีแห้งอีกด้านหนึ- ง ถ้าเป็ นบ่อแบบพืนลาดเอียงลึกไปอีกด้าน
หนึ- งจะช่ วยเรื- องการระบายนําได้ดีกว่าบ่อ แบบเรี ยบปกติ
สําหรับลูกกบที-เจริ ญเติบโตเป็ นกบตัวโตเต็มวัยแล้วจะขึน
จากนําไปอาศัยอยูบ่ นบกหรื อวัสดุอื-นๆที-ลอยนํา จึงควร
ใส่ แผ่นโฟม และใส่ผกั บุง้ กองสุ มลงในบ่อเพื-อเป็ นวัสดุที-ใช้
สําหรับเกาะอาศัยและหลบภัยจากลูกอ๊อดที-ยงั ไม่กลายเป็ น
กบโตเต็มวัย

ภาพทีH 11 ผลผลิตลูกกบจากบ่อดิน

ภาพทีH 12 นําลูกกบจากบ่อดินมาอนุบาลต่อบน
บ่อซี เมนต์ ลูกกบจะอาศัยเกาะตามกอผักบุง้

2. หลัง จากนําลูก กบขึน มาจากบ่อดิ น พัก ไว้ใ นบ่ อซี เมนต์
ซึ- งแสงแดดสามารถส่ องถึง เนื- องจากการอนุบาลพบว่า อุณหภูมิมีผล
ต่อการเจริ ญเติ บโตของลูกกบและการเปลี-ยนแปลงรู ปร่ าง โดยลูกกบ
ที-อ ยู่ใ นที- แ สงแดดส่ อ งถึ ง อุ ณ หภู มิน ํา สู ง กว่ า จะเจริ ญ เติ บโตไปเป็ น
ตัวเต็มวัยได้เร็วกว่าในที-ร่ม สอดคล้องกับการเปลี-ยนแปลงของร่ างกาย
ทังภายในและภายนอกของกบตามทฤษฎี temperature coefficient
(Q10) ที-ว่าอัตราการเปลี-ยนแปลงทางชี ววิทยาและสารเคมีต่างๆ ใน
ร่ างกายของกบเป็ นผลมาจากการเพิ-มอุณหภูมิ (Wikipedia, 2008)
ภาพทีH 15 พัฒนาการเป็ นกบตัวเต็มวัย

ภาพทีH 13 ลูกกบพัฒนาเป็ นลูกกบโตเต็มวัย
3.ให้อ าหารสํา เร็ จรู ปชนิ ด เม็ด ลอยนําสําหรั บลูก กบ วันละ
4 เวลา โดยหว่านให้กินรอบบ่อและกองไว้บนแผ่นโฟม ลูกกบจะหด
หาง (กัดหาง) กลายเป็ นกบโตเต็มวัยหมดภายใน 5 วัน ก็สามารถจับ
จํา หน่ ายได้ โดยวิธี ก ารนี ศูน ย์ฯ ใช้ร ะยะเวลาตัง แต่ ก ารเพาะพัน ธุ์
จนถึงเวลาจําหน่ายทังสิน 25 วัน

ภาพทีH 14 ลูกกบจับกลุ่มกินอาหารบนแผ่นโฟม

7. คุณสมบัตินํา+
คุณสมบัติน าํ อยู่ในเกณฑ์สําหรับเพาะเลียงสัตว์น าํ ทัว- ไป
(ไมตรี และจารุ วรรณ, 2528)
1. คุณสมบัติน าํ ในบ่อซี เมนต์ ค่าพีเอชอยู่ระหว่าง 7.257.36 ค่าออกซิเจนละลายในนํามีอยู่ระหว่าง 3.60-6.60 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ค่าความเป็ นด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 40-70 มิลลิกรัมต่อลิตร
และอุณหภูมิมีค่าอยูร่ ะหว่างที- 29.30-30.46 องศาเซลเซียส
2. คุ ณ สมบัติ น ํ าในบ่ อ ดิ น ผนัง คอนกรี ต ค่ า พี เ อช
อยู่ระหว่าง 7.30-7.45 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนละลายในนํา
มีค่าอยูร่ ะหว่าง 4.05-6.80 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็ นด่างมีค่า
อยู่ระหว่าง 40-75 มิลลิกรัมต่อลิตร และอุณหภูมิมีค่าอยูร่ ะหว่าง
29.44 -32.44 องศาเซลเซียส
8. ผลการดําเนินการ
จากการดํ า เนิ น การอนุ บาลลู ก กบนาในบ่ อ ดิ น
ผนัง คอนกรี ต ของศู น ย์วิจ ัย และพัฒ นาประมงนําจื ด ร้ อ ยเอ็ด
ที-ผ่านมา โดยการเพาะพันธุ์กบนาด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ
ในบ่อซี เมนต์ขนาด 50 ตารางเมตร โดยใช้พ่อแม่พนั ธุ์ขนาด
280-300 กรั ม ปล่ อยพ่อแม่ พนั ธุ์ ผสมพัน ธุ์ ก ัน เอง 8-10 คู่
จํานวนไข่ต่อแม่เฉลี-ย 2,232±264.57 ฟอง หลังวางไข่กบจะฟั ก
ออกเป็ นตัวโดยใช้เวลา 18-24 ชั-วโมง หลังถุง อาหารยุบให้
อาหารผง (powder feed) จากนันอายุ 5-6 วัน ลูกอ๊อดมีน าํ หนัก
ตัวเฉลี-ย 0.02±0.01 กรัม ความยาว 1.35±0.31 เซนติเมตร จึงนํา
ลูก อ๊อดลงอนุ บาลในบ่อดิ น ผนัง คอนกรี ตขนาด 800 ตาราง
เมตร เตรี ยมบ่ออนุบาลโดยใช้รําผสมปลาป่ นในอัตราส่ วน 2:1
หว่านลงบนพืนก้นบ่อเพื-อสร้างอาหารธรรมชาติ แล้วเติมนําให้

ได้ระดับ 80 เซนติเมตร นําลูก อ๊อดลงอนุ บาลให้อาหารรํา ปลาป่ น
อาหารเม็ดสําเร็ จรู ปปลาดุ กใหญ่ หว่านให้ทว-ั บ่อ วันละ 4 ครัง หลัง
สัปดาห์แรกสุ่ ม ชั-ง วัด นําหนัก เฉลี-ย 0.83±0.21 กรัม ความยาวเฉลี- ย
4.74±0.53 เซนติ เมตร อนุ บาล 15-16 วัน สัง เกตพบกบขาหลังและ
เริ- ม เกาะที- ข อบบ่ อ นําหนั ก เฉลี- ย 3.32±0.47 กรั ม ความยาวเฉลี- ย
6.94±0.45 เซนติ เ มตร ใช้อ วนตาถี-ล ากรวบรวมลูก กบมาพัก ไว้บ น
บ่อซี เมนต์ใส่ ผกั บุง้ สุ มเป็ นกองสูง ระดับนํา 5-10 เซนติเมตร เมื-อนํา
ลูกกบมาพักไว้ 3-5 วันให้อาหาร ลูกกบเม็ดเล็ก ลูกกบจะพัฒนาเป็ น
กบโตเต็มวัยภายใน 5 วันเกื อบทังหมดพร้อมจําหน่ าย โดยสามารถ
อนุ บาลลูกกบได้ จํานวน 17,856–19,195 ตัวต่อครัง อัตรารอด 80-86
เปอร์เซ็นต์
ตารางทีH 1 การอนุบาลลูกกบนาระยะวัยอ่อนด้วยในบ่อดินผนังคอนกรี ต
ระยะเวลา 15 วัน (จากลูกอ๊อดอายุ 5 วัน)
ว/ด/ป นน. (กรัม)

ยาว (ซม.)

พัฒนาการขาหลัง (ซม.)

0.02±0.01
0.04±0.01
0.08±0.03
0.17±0.03
0.22±0.06
0.50±0.12
0.83±0.21
1.06±0.36
1.51±0.20
1.69±0.27
1.81±0.43
2.81±0.59
2.58±0.41
2.78±0.20

1.35± 0.31
1.83±0.19
2.13±0.23
2.73±0.31
3.04±0.44
3.93±0.43
4.74±0.53
5.07±0.32
5.61±0.40
5.86±0.75
6.07±0.68
7.07±0.55
6.88±0.42
6.90±0.18

0.00
0.00
0.00
ขาเริ- มงอก
ขาเริ- มงอก
ขาเริ- มงอก
สังเกตเห็นขาชัดเจน
0.31±0.14
0.52±0.13
0.66±0.16
0.96±0.28
1.68±0.50
1.88±0.49
2.13±0.41

15** 3.32± 0.47

6.94±0.45

2.59±0.36

1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

* ลงอนุบาลในบ่อดินผนังคอนกรี ต
** ลากขึนอนุบาลต่อบนบ่อซีเมนต์

สรุปและวิจารณ์ผล
การศึ ก ษาการเพาะกบของศู น ย์วิ จ ัย และพัฒ นา
ประมงนําจืดร้อยเอ็ดครังนี นับเป็ นวิธีการใหม่เป็ นนวัตกรรม
ใหม่ โดยเฉพาะการนําลูก กบวัยอ่ อน ลงอนุ บาลในบ่ อ ดิ น
ทํา ให้ไ ด้ผ ลผลิ ต จํา นวนมาก ประหยัด เวลา แรงงานและ
ค่าใช้จ่าย สามารถปฏิ บตั ิ ได้ง่ ายไม่ ยุ่งยากซับซ้อน ในอดีต
หรื อ วิธี ก ารเพาะและอนุ บาลแบบเดิ ม จะใช้บ่อ ซี เมนต์เป็ น
หลักทําให้เกิดข้อจํากัดหลายประการเนื-องจาก การเพาะแต่ละ
ครังจะดําเนิ นการในบ่อขนาดเท่าเดิมและใช้อตั ราการปล่อย
พ่ อ แม่ พ ัน ธุ์ เ ท่ า เดิ ม ซึ- งในสภาพความเป็ นจริ ง แล้ว ความ
สมบูรณ์ ของแม่ พนั ธุ์ในแต่ละครังหรื อแต่ละเดื อนที-เพาะจะ
ไม่เท่ากัน บางช่วงฤดูกาลที-แม่กบมีไข่มากจํานวนลูกที-ได้จาก
แม่ พนั ธุ์ ที-เพาะเท่ากัน อาจจะมากกว่ากัน หลายเท่า แต่ ด้วย
ข้อจํากัดที-ใช้บ่อซีเมนต์ขนาดและจํานวนเท่าเดิม ทําให้ลูกกบ
ที-ได้อยู่กนั อย่างหนาแน่ น ต้องให้อาหารจํานวนมาก ทําให้
คุณภาพนําเสี ยเสื-อมโทรมไม่เหมาะในการอนุบาล หรื อถ้าให้
อาหารน้ อ ยเกิ น ไปกบจะขาดอาหาร และกัด กิ น กั น เอง
เนื- องจากลูกอ๊อดเป็ นสัตว์กินเนื อที-ดุร้ าย (กรมประมง, 2540)
ทําให้อตั ราการรอดตายตํ-า ลูก กบหรื อลูก อ๊อดที-อ ยู่ร วมกัน
หนาแน่ นมาก มี โอกาสพบและสัมผัสกันมากขึน ทําให้เกิ ด
การกัดกิ นกัน เองและการทําร้ ายกันมากขึ น ดัง นัน ถ้านํา ไป
ปล่ อ ยในที- ก ว้า งๆ เช่ น บ่ อ ดิ น ผนัง คอนกรี ตขนาดใหญ่
โอกาสดังกล่าวก็จะเกิดน้อยลง นอกจากนี ในบ่อดินมีอาหาร
ธรรมชาติมากมาย เช่น ตะไคร่ น าํ ตามผิวหน้าดิน สัตว์หน้าดิน
ชนิ ดต่างๆ แมลงนํา คราบโคลนตะกอนดิ นที-ลูกกบสามารถ
กินได้บางส่วน ฯลฯ ซึ-งความสมบูรณ์ดงั กล่าวผสมกับการให้
อาหารอย่างเพีย งพอก็ทาํ ให้ลูกกบเจริ ญเติ บโตอย่างรวดเร็ ว
คุณภาพนําในบ่อไม่เน่าเสี ยเนื- องจากพืนที-กว้างไม่ตอ้ งเปลี-ยน
นํา บ่ อ ยๆ เหมื อ นการอนุ บ าลในบ่ อ ซี เ มนต์ (กรมประมง,
2548) จากการศึกษายังพบว่าลูกอ๊อดหรื อลูกกบที-เจริ ญเติบโต
เร็ วสามารถเปลี-ยนแปลงเป็ นกบโตเต็มวัย ได้เร็ วกว่าลูก กบ
ที-เจริ ญเติบโตช้า การดูแลระหว่างอนุ บาลในบ่อดินก็ปฏิบตั ิ
ง่ายเพียงหว่านอาหารให้กินตามเวลาเช่ นเดียวกับการอนุบาล
ลูกปลาทัว- ๆไป ทังการอนุ บาลในบ่อดิน ช่ วยลดการรบกวน
ที-จะทําให้ลูกกบเครี ยด บาดเจ็บและตายจากการคัดและย้าย
บ่อได้อย่างดีมากกว่าการอนุ บาลในบ่อซี เมนต์ (กรมประมง,
2548) การให้อาหารของศูนย์ฯ นอกจากให้อาหารผง รํา และ

ปลาป่ นแล้ว ยังให้อาหารเม็ดปลาดุกเสริ มด้วย เนื- องจากบางช่วงกบ
กินอาหารจุมาก ดังนันถ้าอาหารที-ให้หมดไม่เพียงพอกบจะหันมากัด
กินอาหารเม็ดแทนการกัดกินกันเอง เมื-อลูกกบอายุครบมีขาหน้าและ
หลังงอกพร้อมจะกลายเป็ นกบโตเต็มวัยแล้ว (อายุ 20-21 วัน) เราจะ
ไม่ปล่อยให้อยู่ในบ่อดินต่อไปเพราะลูกกบจะหลบหนี จําเป็ นต้อง
ลากอวนมาไว้ใน บ่อซีเมนต์บรรจุน าํ ตืนๆมีพืนที-แห้งบางส่ วน และ
มีความลาดเอียง อยูก่ ลางแดดใส่ ผกั บุง้ สุ มกองสูงๆ ช่ วงนี เป็ นช่วงทีเราทํา ให้เ กิ ด ภาวะวิ ก ฤตสํา หรั บลูก กบเนื- อ งจากกํา ลัง จะเปลี- ย น
รู ป ร่ างจากลู ก กบวัย อ่ อ นมาเป็ นลู ก กบโตเต็ ม วัย เมื- อ เราทํา ให้
สภาพแวดล้อมที-กบอาศัยเปลี-ยนแปลงอย่างฉับพลันคือ เดิมเคยอยู่
ในนําลึ ก อุ ณ หภูมิน ําไม่ สูง มากมาอยู่ใ นพื น ที- น ําตื น อุณ หภู มิน ํา
สูงขึนมาก ปัจจัยดังกล่าวนีจะกระตุน้ ลูกกบเร่ งให้เปลี-ยนรู ปร่ างอย่าง
รวดเร็ ว ตามสั ญชาตญาณการเอาตัว รอดและตามทฤษฎี Q 10
(Wikipedia, 2008) กล่าวว่า การเปลี-ยนแปลงของร่ างกายทังภายใน
และภายนอกของกบอัตราการเปลี-ยนแปลงทางชี ววิทยาและสารเคมี
ต่างๆ ในร่ างกายของกบเป็ นผลมาจากการเพิ-มอุณหภูมิ ช่ วงนี (3-5
วัน) ที-อยู่ในบ่อซี เมนต์ กบส่ วนมากจะเปลี-ยนรู ปร่ างเป็ นกบโตเต็ม
วัยแต่ก็มีบางส่ วนยังเป็ นลูกอ๊อดซึ-งมีนอ้ ยแต่นิสัยดุร้ายมากจะกัดกิน
ลูกกบด้วยกันเอง แต่จากพืนบ่อที-มีความลาดเอียงและมีพืนที-แห้งมี
กองผักบุง้ สุ มไว้สูงๆ กบที-โตเต็มวัยแล้วจะอาศัยสิ- งเหล่านี หนี แ ละ
ไปหลบซ่ อนปลอดภัยจากลูกอ๊อด จนสุ ดท้ายภายใน 5 วัน ลูกกบ
เกือบทังหมดจะกลายเป็ นกบโตเต็มวัย ซึ-งปรากฏการณ์น ีจะเป็ นผลดี
เพราะเราจะได้ลู ก กบโตเต็ ม วัย ที- มี อ ายุ แ ละขนาดใกล้เ คี ย งกั น
ไม่ จ ํา เป็ นต้อ งทยอยคัด ออกเป็ นระยะๆ (กรมประมง, 2548)
ลดความเครี ยด ลดอัตราการกินกันเองได้เกื อบทังหมด เมื-อได้กบ
โตเต็มวัยแล้วจะให้อาหารเม็ดสําหรับกบเล็ก ซึ-งกบสามารถกินและ
เจริ ญเติบโตได้ทดั เทียมเท่ากันจนพร้อมจําหน่าย
การอนุ บาลวิธีน ี ได้ลูก กบขนาดใหญ่ในระยะเวลาสันๆและ
จํานวนมาก เช่ น ที-อายุ 8 วัน นําหนักตัวเฉลี-ย 1.06 + 0.36 กรัม
การเจริ ญเติ บโตเป็ นลูก กบโตเต็มวัย ก็รวดเร็ วใช้เวลาเพียง 20-25
วันเท่านัน เปรี ยบเทียบกับเต็มดวง, (2538) รายงานว่าโดยทัว- ไป
พัฒ นาการของลูก กบใช้เวลาถึ ง 30-45 วัน กรมประมง, (2548)
รายงานว่าลูกกบจะพัฒนาเป็ นตัวเต็มวัยประมาณ 1 เดือน บางตัว
ที- ยงั ไม่ พร้ อ มก็ จ ะอยู่ใ นนํา บางตัวที- เ ป็ นตัวเต็ม วัย ก็ จ ะอยู่บ นบก
ส่ วน เฉิ ดฉัน และคณะ, (2538) กล่าวว่า ลูกอ๊อดหางจะหดหายและ
เป็ นลูก กบตัวเล็ก ๆ ใช้เวลาของการเจริ ญจากไข่ ที-ถูก ผสมจนเป็ น
ลูก กบโตสมบูร ณ์ ใช้เวลาทัง สิ น ประมาณ 28-36 วัน จากการ

ที-ศูนย์ฯสามารถผลิตลูกกบได้ในอัตราการรอดตายที-สูงมาก
(80-86 เปอร์ เซ็ นต์) กําหนดช่ วงเวลาและขนาดของลูก กบ
ได้แน่นอน และ มีวิธีการเพาะและอนุ บาลได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน
ได้ผลผลิตช่วงลูกอ๊อด (อายุ 14 วัน) จํานวนมากนี อาจนําไปสู่
การผลิ ต และจํา หน่ า ยลู ก อ๊ อ ดหรื อลู ก ฮวกในภาคอี ส าน
ซึ-งนิยมบริ โภคเป็ นจํานวนมาก ราคาขายกิ โลกรัมละ 250-300
บาท ปัจจุบนั มีการแปรรูปบรรจุภาชนะส่งขายร้านอาหารใน
พืนที-บางจังหวัดแล้ว ในการศึ กษาต่อไป ศูนย์ฯ จะหาข้อมูล
เพิ-มเติมเพื-อผลิตและจําหน่ายลูกอ๊อดให้เกษตรกรมีทางเลือก
ในการนําไปบริ โภคเป็ นอาหารโปรตีนเพิ-มเติม อีกทางหนึ-ง
สําหรับการเลียงกบในปัจจุบนั นันมีการเลียงในหลาย
รู ปแบบทัง ในบ่ อ ดิ น ในกระชั ง ยางรถยนต์ เ ก่ า และ
ในขวดพลาสติ ก (กบคอนโด) โดยแต่ ล ะวิธี จ ะเหมาะสม
สําหรับเฉพาะพืนที-และความพร้ อมของแต่ละบุค คล ขณะนี
ทางศู น ย์วิ จ ัย และพัฒ นาประมงนํ าจื ด ร้ อ ยเอ็ ด ร่ วมกั บ
สํานัก งานประมงจังหวัดร้ อยเอ็ดกําลังส่ ง เสริ มและแนะนํา
วิธีการเลียงเหล่านีในพืนที-จงั หวัดร้อยเอ็ดตามความเหมาะสม
ต่อไป

การเลียงกบในยางรถยนต์

กบในขวดพลาสติก
ภาพทีH 16 รู ปแบบการเลียงกบแบบต่างๆ

การเรี ยบเรี ยงบทความนี ต้ อ งขอขอบคุ ณ ผู้อ ํา นวยการ
สํานักวิจยั และพัฒนาประมงนําจืด (ผอ.สมหวัง พิมลบุตร) ที-กรุ ณา
อ่านและติ ช มพร้ อมให้ค าํ แนะนํา ที-มาของการเลีย งกบนาในอดี ต
จนถึงปัจจุบนั
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