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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพการเลีย้งกบและโรคท่ีพบในเขตจังหวัดสกลนครและ

นครพนม ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557 โดยศึกษาสภาพการเลีย้งจากฟาร์มเกษตรกร และสุ่ม
เก็บตัวอย่างมาตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษา สภาพการเลีย้งจากฟาร์มเกษตรกร  พบว่าผู้ เลีย้งส่วน
ใหญ่เป็นวัยผู้ ใหญ่ท่ีมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชัน้ปีท่ี 6 พืน้ท่ีถือครองอยู่
ระหว่าง 1-10 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 10,000 – 50,000 บาทตอ่ครอบครัวตอ่ปี ผู้ เลีย้งกบทัง้ 2 จงัหวดั ใช้พ่อแมพ่นัธุ์
ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์กบนา (Rana tigerina) รองลงมาเป็นพันธุ์บูลฟร็อก (Lithobates  catesbeianus)          
ซึง่มากกวา่ร้อยละ 60 ของผู้ เลีย้ง ได้รับองค์ความรู้ในการเลีย้งกบจากเพ่ือนบ้านเป็นหลกั ตลาดในการจ าหน่าย
กบและลูกอ๊อดกบ พบว่า ส่วนมากจะมีพ่อค้าคนกลางจากตลาดเข้ามารับซือ้ท่ีฟาร์ม  สถานท่ีเลีย้งหรือท่ีตัง้    
บ่อเลีย้ง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 เลีย้งในบ่อดิน รองลงมาเลีย้งในบ่อซีเมนต์ และกระชังคิดเป็นร้อยละ 5  
ตามล าดบั อาหารท่ีเกษตรกรใช้พบวา่ใช้อาหารส าเร็จรูปเป็นหลกั ท าให้มีต้นทุนค่าอาหารอยู่ระหวา่ง 3,000 – 
20,000 บาทตอ่รอบการเลีย้ง ในด้านเทคโนโลยีการจดัการเลีย้ง มากกวา่ร้อยละ 60 มีการจดัการคณุภาพน า้ใน
บ่อเลีย้ง แต่ไม่ค่อยมีการรักษาโรค สาเหตุการตายของกบในรอบปีท่ีผ่านมา ผู้ เลีย้งพบว่ากบท้องบวม ขาแดง 
ขาบวม วา่ยน า้ควงสวา่น ตาโปน  

ผลการตรวจในห้องปฏิบตัิการพบว่า  ในจงัหวดัสกลนคร พบโรคแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ Flavobacterium meningosepticum และ Pseudomonas aeruginosa  ตามล าดับ 
สว่นเชือ้ราตรวจไมพ่บ ขณะท่ีในจงัหวดันครพนม พบปรสิตมากท่ีสดุชนิดท่ีพบ Opalina sp.  Balantidium sp. 
และ Trichodina sp. ตามล าดบั ส่วนเชือ้แบคทีเรียพบส่วนน้อย คณุภาพน า้ของทัง้สองจงัหวดั พบว่าปริมาณ
แอมโมเนีย และออกซิเจนท่ีละลายในน า้มีค่าไม่เหมาะส าหรับการเลีย้งกบ เน่ืองจากมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ซึง่สง่ผลให้สตัว์น า้ออ่นแอเกิดความเครียดและติดโรคได้ง่าย 
ค าส าคัญ: นครพนม สกลนคร โรคกบ   
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Abstract 
This research was conducted to study the frog raising condition and disease of frog in 

Sakon Nakhon and Nakhon Phanom provinces. This study was started from October 2013 to 
September 2014. This research was survey at farm frog culture and work at laboratory.  

The survey at frog farm found that the farmer were 41 – 50 years old and graduated at 
Pathom 6. The owner has area for culture about 1 to 10 rai per family and average income per 
households range from 10,000 to 50,000 baht/year. The most of farmers use frog (Rana tigerina) 
and Bulfrog (Lithobates catesbeianus). About 60% of farmers received that knowledge from the 
neighborhood. When they raised finish they sold to middleman at farm. The patterns of frog culture 
were in earth pond, tank and cage about 90%, 5% and 5% respectively. One hundred percentage 
of feed they were used commercial feed inducing to high cost of production about 3,000 – 20,000 
baht/crop. The management for frog raising found that 60% were control water quality, but not 
therapeutic. The farmers found that the frog death with swelling red-leg, abnormal swimming and 
exophthalmia. 

The result at laboratory showed that there were 3 species of bacteria isolated: Aeromonas 
hydrophila was the most and Flavobacterium meningosepticum, and Pseudomonas aeruginosa 
respectively at Sakon Nakhon. Whereas, there were 3 species of parasitic infection found: Opalina 
sp., Balentidium sp., and Trichodina sp. respectively at Nakhon Phanom. According to the quality 
of the water, the ongoing analyses showed that ammonia and dissolved oxygen were unsuitable for 
frog that causes frog stress and infection.  
Keywords: Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Frog disease 
 

ค าน า 
การเพาะเลีย้งสตัว์น า้อย่างการเลีย้งปลา การเลีย้งกุ้ ง และการเลีย้งกบ  นบัเป็นอาชีพท่ีสามารถสร้าง

รายได้ให้กบัเกษตรกรผู้ เลีย้งได้อย่างดี นอกจากนัน้ สตัว์น า้เหลา่นีย้งัมีบทบาทท่ีส าคญัในแง่ของการเป็นอาหาร
แหล่งโปรตีนท่ีมีคุณภาพสงู และเป็นท่ีนิยมบริโภคของคนทั่วไป จงัหวดัสกลนคร และนครพนม เป็นจงัหวดัใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีหลายหมู่บ้านประกอบอาชีพการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ โดยเฉพาะการเลีย้งกบและ
ลูกอ๊อด เพราะสามารถขายได้ราคาค่อนข้างสูง ซึ่งลูกอ๊อดหรือฮวกขายได้ราคากิโลกรัมละ 200 - 250 บาท 
ขณะท่ีกบรุ่นถึงช่วงกบโตเต็มวยัขายได้ราคากิโลกรัมละ 80 – 120 บาท ตามล าดบั สามารถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรผู้ เลีย้งเฉลี่ยปีละหลายแสนบาท เน่ืองจากความต้องการบริโภคกบมีแนวโน้มสงูขึน้ และการลงทุนยงั
ต ่ากวา่เม่ือเทียบกบัการท านา  

อย่างไรก็ตาม จากการลงพืน้ท่ีพบปะกบัเกษตรกรผู้ เลีย้งกบได้ให้ข้อมูลว่า ในช่วงปีแรกท่ีเลีย้งนัน้ได้
ผลผลิตดี แต่ในปีต่อมามกัเกิดปัญหาเร่ืองโรคขึน้ ส่งผลให้กบและลกูอ๊อดกบตายเป็นจ านวนมากก่อนท่ีจะจบั
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ขาย ท าให้เกษตรกรผู้ เพาะเลีย้งต้องขาดทนุถงึขัน้ท่ีต้องเลิกท าการเพาะเลีย้งไป แม้จะหาทางแก้ไขหลายวิธีแล้ว
ยงัไม่เกิดผล เน่ืองจากโรคท่ีเกิดขึน้นัน้มีอาการไม่แน่นอน และไม่ทราบสาเหตุท่ีแท้จริงของการเกิดโรค เพราะ
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดโรคในสัตว์น า้มีหลายปัจจัยท่ีเข้ามาเก่ียวข้องว่าเกษตรกรผู้ เพาะเลีย้งจะรู้ว่าสัตว์น า้ป่วย
บางครัง้ก็สายเกินไป เพราะสตัว์น า้ตายเป็นจ านวนมาก หรือเลีย้งแล้วแคระแกรนไม่เจริญเติบโตท าให้ผลผลิต
ลดลงขายไม่ได้ราคา ดังนัน้ จึงต้องศึกษาค้นคว้าหาสาเหตุท่ีแท้จริงของการเกิดโรค เพ่ือหาแนวทางในการ
ป้องกนัรักษาให้เกษตรกรสามารถเพาะเลีย้งกบ และลกูอ๊อดกบอย่างมปีระสิทธิภาพตอ่ไปอย่างยัง่ยืนได้     

 
 อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเพ่ือให้ทราบสาเหตท่ีุแท้จริงของโรคท่ีพบในกบท่ีเลีย้งในฟาร์มจงัหวดัสกลนคร 
และนครพนม เพ่ือจะหาแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาเร่ืองโรคในกบท่ีเกิดขึน้กบัเกษตรกรผู้ เพาะเลีย้ง ดงันัน้ 
การวิจยันีจ้งึเร่ิมต้นศกึษาตัง้แต่การออกส ารวจเก็บรวบรวมข้อมลูจากฟาร์มของเกษตรกรผู้ เพาะเลีย้งในช่วงฤดู
ของการเลีย้ง และเก็บตวัอย่างสตัว์น า้ทัง้ปกติและท่ีป่วย มาตรวจวินิจฉยัในห้องปฏิบตัิการ เพ่ือสรุปหาสาเหตท่ีุ
แท้จริงของการเกิดโรค และหาแนวทางในการป้องกนัและรักษา แบ่งการศกึษาออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1) ลงพืน้ท่ีส ารวจเก็บรวบรวมข้อมลูพร้อมสุม่เก็บตวัอย่างกบและน า้ในบ่อเลีย้งของเกษตรกร 
เร่ิมจากส ารวจข้อมูลผู้ท าฟาร์มเพาะเลีย้งกบ จากหน่วยงานสารสนเทศของกรมประมง แล้ววางแผน

ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูเก่ียวกบัสภาพการเลีย้งโดยใช้แบบสอบถาม และเก็บตวัอย่างกบจากฟาร์มของเกษตรกรใน 
จงัหวดัสกลนคร และนครพนม เพ่ือหาสาเหตขุองการเกิดโรค เช่น แบคทีเรีย และปรสิตต่างๆ โดยเก็บตวัอย่าง
กบและลกูอ๊อดกบ ระหว่างเดือนตลุาคม 2556 จนถึงเดือนกนัยายน 2557 รวมทัง้สิน้  151 ฟาร์ม (อ าเภอเมือง 
และอ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จ านวน 101 ฟาร์ม และอ าเภอเรณูนคร และ อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม จ านวน 50 ฟาร์ม) การเก็บตัวอย่างกบป่วยจ านวนฟาร์มละ 3 ตัว  จากทัง้หมด 151 ฟาร์ม รวม
จ านวนกบตวัอย่างทัง้สิน้ 453 ตวั น าไปตรวจหาสาเหตขุองการเกิดโรคในห้องปฏบัตัิการตอ่ไป 

2) การตรวจวินิจฉยัในห้องปฏิบตัิการ มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
น าตัวอย่างกบท่ีมีอาการป่วย โดยเก็บจากตัวอย่างกบ จ านวน 453 ตัว มาตรวจวินิจฉัยใน

ห้องปฏิบตัิการ โดยการตรวจวินิจฉยัทัง้ภายนอกและภายใน ตามวิธีของ Phadee (2006) 
การตรวจภายนอก 

ท าได้โดยใช้แผ่นแก้วปิดสไลด์ (cover glass) ขดูเมือกแล้วสอ่งดดู้วยกล้องจลุทรรศน์ เพ่ือสงัเกตปรสิต
ชนิดต่างๆ ท่ีเกาะอยู่  รวมทัง้สงัเกตความผิดปกติต่างๆ ได้แก่  การเป็นแผล รอยช า้เลือด ลกัษณะทางพยาธิ
วิทยาต่างๆ การตรวจหาเชือ้รา (fungi) สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าโดยพบกระจุกสีขาวคล้ายปุยฝ้ายเกาะท่ี
ล าตวัปลา หรือหากเชือ้ราฝังตวัในเนือ้เย่ือตรวจสอบโดยใช้กล้องจลุทรรศน์แล้วบนัทึกผล และการตรวจภายใน
เพ่ือหาปรสิตภายใน (endoparasite) โดยท าการศกึษาในอวยัวะดงันี ้ได้แก่  ล าไส้ กระเพาะอาหาร ถุงน า้ดี ตบั 
ไต เลือด และกล้ามเนือ้ น าปรสิตท่ีตรวจพบไปเกลี่ยลงบนสไลด์ แล้วปลอ่ยให้แห้งในอณุหภมูิห้อง หรือดองเก็บ
ในน า้ยาฟอร์มาลีนความเข้มข้น 10 % จ าแนกชนิดของปรสิตจากรูปร่างลกัษณะภายใต้กล้องจลุทรรศน์ 

 



108 
 

                                                           วารสารวิจยัเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 13 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถนุายน 2562 

การตรวจภายใน 
เพ่ือหาเชือ้แบคทีเรีย  โดยการผ่าตดัท้องของสตัว์ป่วยแล้วใช้เข็มเข่ียเชือ้ (streak) จากบริเวณอวยัวะ

ภายใน ได้แก่ ตบั ม้าม ไต น ามาเข่ียเชือ้ลงบนอาหารเลีย้งเชือ้ TSA (Tryptic Soy Agar) น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 
30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง  สงัเกตลกัษณะโคโลนีท่ีเกิดขึน้บนัทึกผล แล้วน า Single colony ท่ีเกิด
ขึน้มาย้อมแกรมดูว่าเป็นแบคทีเรียกลุ่มใด หลังจากนัน้ให้เก็บเชือ้ดงักล่าวใน Slant Agar เพ่ือเตรียม Stock 
solution ส าหรับทดสอบหาชนิดของเชือ้โรค โดยการใช้ APi20E และส่งทดสอบเพ่ือยืนยันผลอีกครั ง้ท่ี
สถาบนัวิจยัสขุภาพสตัว์น า้ กรมประมง โดยใช้วิธีทางชีวเคมี (biochem-test) และ APi20E    
การศึกษาคุณภาพน า้ 

ท าการเก็บข้อมูลเก่ียวกับพารามิเตอร์จากตวัอย่างน า้ในบ่อเลีย้งกบในช่วงเวลา 8.00 น. โดยวดัค่า
ความเป็นกรดด่าง (pH) ออกซิเจนท่ีละลายน า้ (dissolved oxygen) และอณุหภูมิน า้ด้วยเคร่ือง pH Meter รุ่น 
CT-6020A  ตรวจวดัความเป็นด่างของน า้ (Alkalinity) แอมโมเนียทัง้หมด (total ammonia)ตามวิธี Kjeldahl 
method ตรวจวัดความกระด้าง (hardness) ด้วยวิธีTitration method ตรวจวัดไนไตรท์ (nitrite)  ไนเตรท 
(nitrate)และไฮโดรเจนซลัไฟด์ (hydrogen sulfide) ด้วยวิธี Colorimetric method  

การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณาด้วยสถิติคา่เฉลี่ยและร้อยละ  
 

ผลและการอภปิรายผลการวิจัย 
สภาพและปัญหาการเลีย้งกบและลูกอ๊อดกบของเกษตรกร 
 สภาพเศรษฐกิจและสงัคมบางประการของเกษตรกร จากการลงพืน้ท่ีส ารวจและสมัภาษณ์เกษตรกร   
ผู้ เลีย้งกบจงัหวดัสกลนคร อ าเภอเมืองสกลนคร จ านวน 72 ราย และอ าเภอพงัโคน จ านวน 29 ราย และจงัหวดั
นครพนมคือ อ าเภอธาตพุนม จ านวน 14 ราย อ าเภอเรณูนคร จ านวน 36 ราย พบว่า มิติทางสงัคมนัน้เก่ียวกบั
ด้านเพศ ผู้ เลีย้งกบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง ชีใ้ห้เห็นถึงวิถีชีวิตตามเพศสภาพตามสงัคมสมยั
เก่า ท่ีเพศชายคือเพศท่ีแข็งแรงและเป็นก าลังหลักในการท างานเลีย้งครอบครัว ซึ่งจะเป็นวยัผู้ ใหญ่ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 41 - 50 ปี ทางด้านการศึกษาผู้ เลีย้งกบยังคงเป็นเกษตรกรระดับรากหญ้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจบ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในระดบัประถมศกึษาชัน้ปีท่ี 6 (ป.6) เป็นส่วนใหญ่ ลกัษณะทางครอบครัวเป็นครอบครัว
ขนาดกลาง มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 1-5 คน พืน้ท่ีถือครองของครอบครัวอยู่ระหวา่ง 1-10 ไร่ มี
รายได้เฉลี่ย 10,000 – 50,000 บาทตอ่ครอบครัวต่อปี ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการเลีย้งปศสุตัว์ และการปลกู
พืชเศรษฐกิจ โดยอาศยัแหล่งเงินทุนหลกัจาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) รองลงมาคือ จาก
นอกระบบ (ยืมเพ่ือนบ้าน หรือญาติสนิท) และทนุสว่นตวั ตามล าดบั 
สภาพการเลีย้งกบของเกษตรกร 
 ผู้ เลีย้งกบส่วนใหญ่ของทัง้ 2 จงัหวดั มีการคดัเลือกพนัธุ์กบรวมทัง้พ่อแมพ่นัธุ์ ซึง่คดัเลือกโดยใช้เกณฑ์
จากการสงัเกตลกัษณะภายนอกของกบ เลือกกบท่ีขนาดตวัโต แข็งแรง เป็นพ่อแม่พันธุ์ และส่วนใหญ่จะเป็น
พันธุ์กบนา (Rana tigerina) เพราะเป็นท่ีนิยมของผู้ บ ริโภค รองลงมาเลี ย้งพันธุ์บูลฟร็อก (Lithobates  
catesbeianus ) พ่อแม่พันธุ์กบได้มาจากการขอซือ้จากเพ่ือนบ้าน (คนท่ีเลีย้งมาก่อน) เป็นส่วนใหญ่ อาจ
เน่ืองจากได้มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาข้อมูล รวมทัง้การไปขอค าแนะน าวิธีการเลีย้ง ซึ่งก็ตรงกับการสมัภาษณ์ 
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พบว่ามากกว่าร้อยละ 60 ของผู้ เลีย้งจะได้รับองค์ความรู้ในการเลีย้งกบจากเพ่ือนบ้านเป็นหลกั รองลงมาได้
จากหน่วยงานภาครัฐ สื่อวารสารสิ่งพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ และจากการถ่ายทอดจากพ่อแม ่ตามล าดบั ประเดน็นี ้
สะท้อนให้ว่าหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะกรมประมง ควรมีมาตรการกระตุ้นเจ้าหน้าท่ีในเขต
รับผิดชอบ (นักวิชาการประมง เกษตรอ าเภอและเกษตรต าบล) ให้ท างานเชิงรุก โดยเป็นฝ่ายท่ีลงพืน้ท่ีไป
ส ารวจและพบปะเกษตรกรให้ถ่ีมากขึน้เพ่ือรับทราบปัญหาและให้ค าแนะน าทางวิชาการตา่งๆ  เพราะความเป็น
จริงแล้วเกษตรกรเองมีข้อจ ากัดหลายอย่างในการเดินทางไปพบเจ้าหน้าท่ีเช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
ภารกิจในครัวเรือนท่ีต้องรับผิดชอบในชีวิตประจ าวนั 

อย่างไรก็ตาม พบว่าประสบการณ์ในการเลีย้งกบของเกษตรกรผู้ เลีย้งส่วนมากท าอาชีพนีม้านาน
มากกวา่ 3 ปีขึน้ไป ในบางรายท ามากถงึ 10 กวา่ปี สาเหตท่ีุเลีย้งมานาน อาจเพราะมีวตัถปุระสงค์หลกัของการ
เลีย้งไว้บริโภคภายในครัวเรือน เพราะกบใช้พืน้ท่ีน้อยและระยะเวลาในการเลีย้งสัน้ (สามารถบริโภคได้ทุกช่วง
วยัของกบด้วย) แต่โดยภาพรวมจากลงพืน้ท่ีส ารวจพบว่า เกษตรกรมีวตัถุประสงค์การเลีย้งเพ่ือการจ าหน่าย 
และเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลกั หรือแจกจ่ายญาติและขายให้กบัเพ่ือนบ้าน (กึ่งธุรกิจ) โดยจะเลีย้งพ่อแม่
พนัธุ์ไว้ในฟาร์มของตนเองเพ่ือใช้เพาะพนัธุ์ลกูอ๊อด กบรุ่น และพ่อแมพ่นัธุ์ไว้จ าหน่าย ตามล าดบั 

ตลาดในการจ าหน่ายกบและลกูอ๊อดกบ พบวา่ ส่วนมากจะมีพ่อค้าคนกลาง หรือแมค้่าจากตลาดเข้า
มารับซือ้ถงึฟาร์มเพ่ือน าไปขายตอ่ รองลงมาจ าหน่ายให้กบัเพ่ือนบ้านและหมูบ้่านใกล้เคียง และน าไปขายเองท่ี
ตลาด ตามล าดบั สว่นในด้านราคานัน้ หลกัๆ ผู้ เลีย้งจะเป็นก าหนดราคาขายเอง รองลงมาเป็นพ่อค้าก าหนดให้ 
และดจูากราคาตลาดและท่ีเพ่ือนบ้านขาย ตามล าดบั จดุนีแ้สดงให้เห็นว่าอาชีพการเลีย้งกบเป็นอีกหนึ่งอาชีพ
ท่ีน่าสนใจ ถึงแม้ว่ากลุ่มบริโภคอาจไม่กว้างขวางเท่ากับสัตว์เศรษฐกิจอื่น ถือเป็นโอกาสอันดีของผู้ เลีย้งกบ 
เน่ืองจากจ านวนผู้ เลีย้งอาจยังไม่มากนัก ขณะท่ีจ านวนผู้บริโภคมีเพ่ิมขึน้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ) ซึง่เป็นจ านวนประชากรมากกวา่คร่ึงของประเทศ ท่ียงันิยมและต้องการบริโภคอย่างต่อเน่ือง ท าให้
เกษตรกรผู้ เลีย้งกบหรือเจ้าของฟาร์มสามารถก าหนดราคาขายได้เอง รวมทัง้กบเองก็อาจมีจ าหน่ายเพียงบาง
ฤดกูาลเท่านัน้ ช่วงฤดฝูน-ต้นฤดหูนาว ซึง่จะแพงมากในช่วงต้นๆ ฝน และต้นฤดหูนาวราคากบกิโกรัมละ 100-
150 บาทและราคาลกูอ๊อดกบกิโลกรัมละ 150-200 บาท และจงึเป็นช่วงท่ีสร้างรายได้ส าหรับผู้ เลีย้งอย่างมาก 
และสิ่งหนึง่ท่ีท้าทายนกัวิชาการ ท าอย่างไรจึงจะมีกบออกจ าหน่ายได้ตลอดฤดกูาล 

สถานท่ีเลีย้งหรือท่ีตัง้บ่อเลีย้ง โดยส่วนใหญ่จะเลีย้งในท่ีนา สวนหลงับ้าน โดยประมาณร้อยละ 90   
จะเลีย้งในบ่อดิน รองลงมาเลีย้งในบ่อซีเมนต์ และกระชัง ตามล าดับ เหตุผล เพราะว่าบ่อดินจะให้ความ
ใกล้เคียงกบัสภาพตามธรรมชาติท่ีกบชอบอยู่อาศยัมากกวา่ บ่อซีเมนต์ และกระชงั รวมถงึง่ายในการสร้าง และ
ต้นทุนอาจไมส่งูเท่าการใช้บ่อซีเมนต์ กบไมเ่กิดบาดแผลถลอกจากการกระโดดชนขอบบ่อซีเมนต์ และขอบของ
กระชัง ซึ่งหากเกิดบาดแผลก็ท าให้มีโอกาสติดเชือ้จากแบคทีเรียจากน า้เสียหรือปรสิตอื่นๆ ได้ง่าย จึงเป็น
เหตุผลหลกัท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้ เพราะท าให้ผลผลิตกบท่ีเลีย้งในบ่อดินดีกว่านัน้เอง  และพบว่าส่วน
ใหญ่แล้วเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 60 มีการเลือกท าเลท่ีตัง้ในการเลีย้ง มีการวางผงับ่อส าหรับการเลีย้งกบแต่
ละช่วงวยั ชีใ้ห้เห็นว่าประสบการณ์ในการเลีย้งมีส่วนส าคญัท่ีท าให้เกษตรกรสามารถมีทักษะสูง เข้าใจและ
เรียนรู้จากประสบการณ์มาประยกุต์ใช้ให้เหมาะกบัพืน้ท่ีของตน  
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อาหารที่เกษตรกรใช้ ผลการส ารวจพบว่าร้อยละร้อย (100%) เกษตรกรผู้ เลีย้งใช้อาหารส าเร็จรูปทาง
การค้าเป็นหลกั มีการเสริมด้วยร าบ้างบางครัง้ และแมลงท่ีมากบัไฟล่อในตอนกลางคืน ท าให้ต้นทุนการเลีย้ง
ของเกษตรกรเพ่ิมขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูท่ีส ารวจ พบว่าต้นทุนค่าอาหารอยู่ระหว่าง 3,000 – 20,000 บาท
ต่อรอบการเลีย้ง (กบเล็ก-จับขาย) (ขึน้กับจ านวนกบท่ีเกษตรกรเลีย้งแต่ละฟาร์ม) เพราะกบเป็นสตัว์กินเนือ้ 
(carnivore) ต้องการโปรตีนต่อวันค่อนข้างสูง (โปรตีน 40 - 35%CP) (กบเล็ก-กบโตเต็มวัย) วัตถุดิบแหล่ง
โปรตีนในสตูรอาหารส่วนใหญ่จะได้จากปลาป่นเพราะให้โปรตีนสงู รวมทัง้มีราคาสงูด้วยเช่นกนั จึงท าให้ราคา
อาหารกบส าเร็จรูปแพงด้วย (กระสอบบรรจขุนาด 25 กิโลกรัม ราคาอยู่ท่ี 580 - 600 บาท) กิโลกรัมละ 23 – 24 
บาท ชีใ้ห้เห็นว่า ปัญหาด้านต้นทุนค่าอาหารกบยงัคงต้องการ ความช่วยเหลือจากนกัวิชาการประมง หรือนัก
โภชนศาสตร์สตัว์ ท่ีจะหาแนวทางการน าวตัถุดิบแหล่งโปรตีนท่ีมีศกัยภาพ ท่ีเหมาะสมต่อการใช้เลีย้งกบได้ 
และราคาไมแ่พง เพ่ือลดต้นทนุค่าอาหารให้กบัเกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึน้ รวมทัง้ผู้บริโภคก็อาจ
ได้ประโยชน์ในแง่ของการที่จะได้ซือ้กบในราคาท่ีถกูลง 
 ในด้านเทคโนโลยีการจดัการเลีย้ง ส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 60 มีการจดัการเปลี่ยนถ่ายน า้กบ สงัเกต
การเกิดโรคระบาด คดัแยกกบป่วยหรือตายออกไปจากบ่อ มีการท าลายซากกบตาย แต่ไม่ค่อยมีการรักษาโรค 
สว่นหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่มีความรู้ มีการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น ปูนขาว dolomite เป็นหลกั 
รองลงมาเป็นยาเหลือง (acliflavin) เกลือแกง ดา่งทบัทิม และฟอร์มาลีน ตามล าดบั 
 สาเหตกุารตายของกบในรอบปีท่ีผ่านมา จากการสมัภาษณ์ผู้ เลีย้ง ให้ข้อมลูวา่ จะพบกบท้องอืดท้อง
บวม (swelling) ขาแดง (red leg lesion) ผิวหนงัเป็นแผล (ulceration cutaneous) (Figure 1.) ซึง่เม่ือตรวจใน
ห้องปฏิบัติการพบว่าเกิดจากเชือ้ Aeromonas hydrophila และอาการว่ายน า้ควงสว่าน ตีลงักา (abdominal 
movement) ต า ข า ว โป น  (exophthalmia) เ ป็ น อั ม พ า ต  (paralysis) (Figure 2.) ซึ่ ง เ กิ ด จ า ก เ ชื ้อ 
Flavobacterium meningosepticum ซึง่เป็นเชือ้แบคทีเรีย ท่ีเกิดจากการสะสมของเศษอาหารที่ตกค้างเน่าเสีย
ในน า้  
 
   
 
 
 
 
 
 

 
ชีใ้ห้เห็นว่าเกษตรกรยงัขาดความรู้เก่ียวกบัโรคกบ ซึง่แหลง่ข้อมลูท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัโรคกบ เกษตรกร

สว่นใหญ่ให้ข้อมลูว่าจะมีนกัวิชาการประมงมาให้ค าแนะน าบ้างซึง่ไม่บ่อยนกั รองลงมาได้จากเพ่ือนบ้าน และ
สื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุหรือโทรทศัน์ ตามล าดบั ประเด็นนีก้็สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอาจต้องมีการ

 
Figure 1. clinical presentation may include swelling, red 
leg lesion and ulceration cutaneous (infected Aeromonas 
hydrophila)  

 
Figure 2. clinical presentation may include exophthalmia, 
abdominal movement and paralysis (infected Flavobacterium 
meningosepticum) 
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จดัอบรมเก่ียวกับโรคและการป้องกันโรคกบ หรือโรคสตัว์ส าคญัๆ ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือจะท าให้
เกษตรกรเกิดความรู้ และทกัษะในการป้องกนัโรค เพ่ือลดความเสียหาย   
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร 
 ข้อมลูที่ผู้ เลีย้งสะท้อนให้กบัทีมวิจยั ถงึปัญหาและความต้องการของเกษตร มี 3 ประเดน็หลกั คือ 

1) ด้านการตลาด ส่วนมากจะมีปัญหาช่วงท่ีกบออกสู่ตลาดพร้อมกนัในช่วงกลางฤดฝูน ซึง่จะมีทัง้กบ
จากธรรมชาติ หรือมีเกษตรกรผู้ เลีย้งรายใหม่เพ่ิมเข้ามา ท าให้ราคากบลดลงและขายได้ยากจึงอยากให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องช่วยแก้ปัญหาจดุนี ้ 
 2) การจัดการเลีย้ง ส่วนใหญ่จะเป็นในเร่ืองของต้นทุนอาหารกบ ท่ีมีราคาแพง รองลงมาคือ เร่ืองโรค
กบ และการจดัการสภาพน า้ในบ่อเลีย้งกบ 
 3) ในด้านแหล่งของเงินทนุ อาจไม่ส าคญัเร่งดว่นมากนกั เน่ืองจากว่า การลงทนุเลีย้งกบเร่ิมต้นอาจใช้
ทุนไม่สงู หากเทียบกบัสตัว์ชนิดอื่น เพราะอาจใช้การเพาะพนัธุ์เอง ลดต้นทุนค่าพนัธุ์กบลง ท่ีเหลือก็จะเป็นค่า
วสัดุอปุกรณ์ท่ีเป็นต้นทุนคงท่ี อาจขอกู้จากแหล่งทุนได้ แต่ท่ีต้องรับภาระหนกัคือ ค่าอาหาร ซึง่เป็นต้นทุนผัน
แปร ท่ีต้องใช้จ่ายตลอดวงรอบการเลีย้ง หากมีหน่วยงานหรือสถาบันการเงินให้สินเช่ื อดอกเบีย้ต ่าก็เป็น
แนวทางหนึง่ท่ีจะช่วยให้เกษตรกรลดภาระลงได้ จงึขอฝากถงึผู้มีสว่นเก่ียวข้องพิจารณาด้วย  
ผลการตรวจโรคกบทางห้องฏบิัตกิาร 

 จากการสุ่มตัวอย่างกบจากแต่ละฟาร์ม เพ่ือน ามาตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของการตายใน
ห้องปฏิบัติการ พบว่ากบนาท่ีเลีย้งในอ าเภอเมืองและอ าเภอพังโคน จังหวดัสกลนคร ตรวจพบเชือ้แบคทีเรีย
จ านวน  2 ชนิด คือ Aeromonas hydrophila และ Flavobacterium meningosepticum ส่วนอ าเภอเรณูนคร 
และอ าเภอธาตุพนม จังหวดันครพนม ตรวจพบเชือ้แบคทีเรียท่ีก่อโรค  3 ชนิด คือ Aeromonas hydrophila, 
Flavobacterium meningosepticum และ Pseudomonas aeruginosa ตามล าดบั (Table 1) 

 

Table 1 Types of bacteria found in Sakon Nakhon and Nakhon Phanom  

Province 

Types of bacteria  

No. of isolate 
Aeromonas 
hydrophila 

Flavobacterium 
meningosepticum 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Sakon nakhon     
     Muang District  + + - 2 
     Pang Khon District + + - 2 

Nakhon Phanom     

     Renu Nakhon District + + + 3 

     That Phanom District + + + 3 

 
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ท าให้พบเชือ้แบคทีเรียจากฟาร์มต่างๆ ทุกฟาร์มในจงัหวดัสกลนคร 

และจงัหวดันครพนม คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนฟาร์มทัง้หมด  (อ าเภอเมือง สกลนคร จ านวน 72 ฟาร์ม 
อ าเภอพงัโคน สกลนคร จ านวน 29 ฟาร์ม อ าเภอเรณนูคร จ านวน 36 ฟาร์ม อ าเภอธาตพุนม จ านวน 14 ฟาร์ม) 
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โด ย เชื ้อ แ บ ค ที เ รี ย ท่ี พ บ ไ ด้ แ ก่  Aeromonas hydrophila, Flavobacterium meningosepticum แ ล ะ 
Pseudomonas aeruginosa โดยตรวจพบเชือ้ Aeromonas hydrophila มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 66.88 
รองลงมาคือเชือ้  Flavobacterium meningosepticum คิดเป็นร้อยละ 27.15 และสดุท้ายคือ Pseudomonas 
aeruginosa คิดเป็นร้อยละ 5.96 ตามล าดบั (Table 2) 

 

Table 2 Types of bacteria found in Sakon Nakhon and Nakhon Phanom (151 farms) 

Province  
No. of 
farm 

Types of bacteria  
total percentage Aeromonas 

hydrophila 
Flavobacterium 

meningosepticum 
Pseudomonas 

aeruginosa 
Sakon nakhon       
     Muang District  72 50 18 4 72 100 
     Pang Khon District 29 18 9 2 29 100 
Nakhon Phanom       
     Renu Nakhon District 36 24 10 2 36 100 
     That Phanom District 14 9 4 1 14 100 
total (farm) 151 101 41 9 - - 
percentage - 66.89 27.15 5.96 - - 

 

 ชนิดของปรสิต จากการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ พบว่า กบนาท่ีเลีย้งใน  อ าเภอเมือง และอ าเภอพัง
โคน จังหวัดสกลนคร มีการตรวจพบปรสิตจ านวน  2 ชนิด คือ Opalina sp. และ Bilantidium sp.  ขณะท่ี 
อ าเภอเรณนูคร และอ าเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม ผลการตรวจพบปรสิตท่ีก่อโรค  3 ชนิด คือ Opalina sp. 
,Bilantidium sp. และ Trichodina sp. (ดงัแสดงใน Table 3) โดย Balantidium sp. และ Opalina sp. พบใน
ล าไส้ ซึง่การติดเชือ้ปรสิตเหล่านีแ้ม้จะไม่ท าให้กบเกิดโรคโดยตรง แต่ก็มีผลท าให้กบมีอตัราการเจริญเติบโต
ลดลง มีภูมิคุ้มกนัต ่าลง และอาจท าให้กบตายได้ ขณะท่ี Trichodina sp. หรือเห็บระฆงั จะใช้ denticles เกาะ
ท่ีผิวหนงักบท าให้เกิดบาดแผลและการระคายเคืองผิวหนังกบ ท าให้กบสขุภาพออ่นแอ 
 

Table 3 Types of parasite was found from frog at Sakon nakhon and Nakhon phanom farm  

Province 
Type of parasite  

No. of parasite 
Opalina sp. Balantidium sp. Trichodina sp. 

Sakon nakhon     
     Muang District  + + - 2 
     Pang Khon District + + - 2 
Nakhon Phanom     
     Renu Nakhon District + + + 3 
     That Phanom District + + + 3 

  

 ข้อมลูปรสิตในการศกึษาครัง้นี ้พบวา่ตรวจพบปรสิตจากฟาร์มของเกษตรกรผู้ เลีย้งกบ คิดเป็นร้อยละ 
84.1 จากฟาร์มทัง้หมด (151 ฟาร์ม) โดยในจงัหวดัสกลนครอ าเภอเมือง ตรวจพบปรสิตจ านวน 64 ฟาร์ม คิด
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เป็นร้อยละ 88.89 จากทัง้หมด 72 ฟาร์ม  อ าเภอพังโคน ตรวจพบปรสิตจ านวน  23 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 
79.31 จากทัง้หมด 29 ฟาร์ม ส่วนจงัหวดันครพนม ท่ีอ าเภอเรณนูคร ตรวจพบปรสิต จ านวน 32 ฟาร์ม คิดเป็น
ร้อยละ 88.88 จากทัง้หมด จ านวน 36 ฟาร์ม และอ าเภอธาตพุนม ตรวจพบปรสิต จ านวน 8 ฟาร์ม คิดเป็นร้อย
ละ 57.14 จากทัง้หมด 14 ฟาร์ม โดยปรสิตท่ีพบได้แก่ Opalina sp., Balantidium sp. และ Trichodina sp. 
โดยตรวจพบเชือ้ Opalina sp มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 73.10 รองลงมาคือเชือ้ Balantidium sp. คิดเป็นร้อย
ละ 19.69 และ Trichodina sp. คิดเป็นร้อยละ 7.09 ตามล าดบั ดงัแสดงใน Table 4 
 อวยัวะท่ีตรวจพบปรสิต ได้แก่ ล าไส้เล็ก พบปรสิตจ านวน 3 ชนิด ท่ีพบมากท่ีสดุได้แก่ Opalina sp. 
สูงสุด รองลงมาคือ Balantidium sp. และน้อยท่ีสุดคือ Trichodina sp. ตามล าดับ รองลงมาคือ ล าไส้ใหญ่ 
พบ 1 ชนิด คือ Opalina sp. ในกระเพาะไม่พบปรสิตชนิดใดเลย ส่วนในตบั ไต เลือด กล้ามเนือ้ และถุงน า้ดี 
ตรวจไมพ่บปรสิต  
 สาเหตุของการก่อโรคท่ีพบในกบตัวอย่าง พบเชือ้แบคทีเรีย และปรสิต ส่วนเชือ้ราตรวจไม่พบใน
ตวัอย่างกบ โดยเชือ้แบคทีเรียท่ีตรวจพบในตบัเท่านัน้มี   3 ชนิด ส่วนในอวยัวะส่วนอื่นไม่พบ แบคทีเรียชนิดท่ี
พ บ ม าก ท่ี สุ ด คื อ  Aeromonas hydrophila ร อ งล งม าคื อ  Flavobacterium meningosepticum แ ล ะ 
Pseudomonas aeruginosa ซึง่สอดคล้องกบั Sririkanonda  (2009) ท่ีศกึษาโรคท่ีพบในกบในเขตภาคใต้โดย
สามารถแยกเชือ้แบคทีเรียจากตับเท่านัน้ ในขณะท่ีแตกต่างจาก Yang et.al (2006) ท่ีสามารถแยกเชือ้
แบคทีเรียจากกบได้ในปริมาณสงูจากเลือด ตบั ล าไส้ ตา และแผลถลอก 
 

Table 4 Parasites found from frog at Sakon nakhon and Nakhon phanom farm (151 farms) 

Province 
Quantity of 

farm 
No. of farms  found parasite 

total percentage 
Opalina sp. Balantidium sp. Trichodina sp. 

Sakon nakhon       
     Muang District  72 48 12 4 64 88.89 
     Pang Khon District 29 15 6 2 23 79.31 
Nakhon Phanom       
     Renu Nakhon District 36 24 6 2 32 88.88 
     That Phanom District 14 6 1 1 8 57.14 
Total 151 93 25 9 127 - 
percentage - 73.10 19.69 7.09 84.11 - 

 

 และพบว่าจงัหวดัท่ีพบเชือ้แบคทีเรียหลายชนิดท่ีสดุคือจงัหวดันครพนม ในเขตอ าเภอเรณูนครและ
ธาตุพนม นอกจากนีย้ังตรวจพบปรสิตอีก 3 ชนิด ดังนี ้Opalina sp., Balantidium sp. และ Trichodina sp. 
โดยตรวจพบในล าไส้แล็กมากท่ีสดุ รองลงมาคือในล าไส้ใหญ่ ส่วนในตบั ไต เลือด กล้ามเนือ้ตรวจไมพ่บปรสิต 
และพบว่าจังหวัดนครพนมมีจ านวนชนิดของแบคทีเรียมากท่ีสุด ผลการศึกษาชนิดปรสิตในครัง้นีม้ีความ
สอดคล้องกบั Sririkanonda (2009)  
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คุณภาพน า้ในบ่อเลีย้งกบของเกษตรกร 
จากตัวอย่างน า้ในบ่อเลีย้งกบท่ีสุ่มเก็บ ผลการตรวจ (Table 5) พบว่า น า้ในฟาร์มเลีย้งกบนา มีค่า

แอมโมเนียทัง้หมด (Total ammonia)สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และออกซิเจนท่ีละลายในน า้  (Dissolved 
oxygen) ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึง่ไมเ่หมาะสมในการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ โดยเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง 
รายงานว่าในน า้ควรมีค่าแอมโมเนีย (Total ammonia) ไม่ควรเกิน 0.02 mg/l ส่วนออกซิเจนท่ีละลายน า้ ไม่
ควรต ่ากวา่ 3 mg/l สว่นคา่อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติท่ีเหมาะสมตอ่การเพาะเลีย้งสตัว์น า้  

คณุภาพน า้ในบ่อเลีย้งก็มีผลต่อการเกิดโรค ซึ่งพบว่าค่าแอมโมเนียในบ่อเลีย้งทัง้ในจงัหวดัสกลนคร
และนครพนมล้วนสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดคือมีค่าสงูกว่า 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร (Duangsawat and 
Somsiri, 1992)  ท าให้สตัว์น า้เกิดความเครียด ออ่นแอ และเกิดการติดเชิอ้ก่อโรคได้ง่าย ส่วนค่าออกซิเจนก็ต ่า
กว่าค่ามาตรฐานคือน้อยกว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร แต่ในกบเป็นสตัว์คร่ึงบกคร่ึงน า้ท่ีสามารถหายใจได้หลายทาง 
เช่น ผิวหนงั และปอด จงึท าให้ปริมาณออกซิเจนไมม่ีผลเท่าแอมโมเนีย 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาโรคท่ีพบในเขตจงัหวดัสกลนคร และจงัหวดันครพนม  พบว่ามีสาเหตจุากเชือ้แบคทีเรีย
จ าน วน   3  ช นิ ด  เชื อ้ ก่ อ โรคมาก ท่ี สุดคื อ  Aeromonas hydrophila, รองล งมาคื อ  Flavobacterium 
meningosepticum และ Pseudomonas aeruginosa ปรสิตจ านวน  3 ชนิด ท่ีก่อโรคมากท่ีสุด คือ Opalina 
sp. รองลงมาคือ Balantidium sp. และ Trichodina sp. ตามล าดบั 
 
Table 5 Water quality of frog farm in Sakon nakhon and Nakhon phanom   

Water quality Sakon Nakhon Nakhon Phanom 
The optimum of water 
quality for aquaculture 

References 

pH 6.9±0.018 6.8±0.120 6.5-8.5  Boyd (1982) 

Temperature, C 29.5±0.012 30.5±0.041  40  Lohaluksanadech et.al (2018) 

Alkalinity, mg/l 190±0.034 188±0.021 50-300  Asawasemanee (2018; Online)  
Hardness, mg/l 69±0.121 72±0.098               > 20  Boyd (1982) 
Total ammonia, mg/l 0.09±0.110 0.15±0.021  0.02  Duangsawat and Somsiri (1992)  
Dissolved oxygen, mg/l 2.70±0.102 2.82±0.201 > 3  Tontoonwat and Pornprapa (2001) 
Nitrite, mg/l 0.25±0.051 0.19±0.032 <0.017  Lohaluksanadech et.al. (2018) 
Nitrate, mg/l 0.42±0.075 0.38±0.034  10  Sangrungruang  (2008) 
Hydrogen sulfide, mg/l 0.20±0.014 0.25±0.091 < 0.002  Duangsawat and Somsiri (1992)  

 
 คณุภาพน า้ในบ่อเลีย้งกบ พบวา่ คา่แอมโมเนีย ค่าออกซิเจนท่ีละลายในน า้ มีค่าเกินมาตรฐานในการ
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ซึง่สง่ผลให้สตัว์น า้ออ่นแอ เกิดความเครียด และเกิดการติดเชือ้ได้ง่าย 

 แนวทางท่ีดีท่ีสดุท่ีไม่ให้กบเป็นโรคคือ การป้องกนัตัง้แต่แรกเร่ิมได้แก่ การควบคมุคณุภาพน า้ให้ดีอยู่
เสมอ การฆ่าเชือ้ในน า้ก่อนน ามาใช้ มีการถ่ายเทน า้อย่างสม ่าเสมอ ไม่เลีย้งหนาแน่นเกินไป และให้อาหาร
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อย่างเหมาะสม ส าหรับการรักษานัน้เมื่อกบเกิดโรคแล้ว จะท าได้ค่อนข้างยากจะท าได้เม่ือกบอาการยงัไม่หนกั
มาก แตถ้่ากบป่วยมากแล้วการรักษามกัจะไมไ่ด้ผล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางการจัดการระบบการเลีย้ง ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงศกึษาข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์จากเกษตรกรและผู้ เก่ียวข้องต่าง ๆ เช่นเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีจะมี
สว่นช่วยในการพฒันาการเลีย้งกบตอ่ไป 
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