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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

กบนา (Common Lowland Frog) มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Rana rugulosa เป็นสัตวส์ะเทินน ้ า

สะเทินบก ด ารงชีวิตอยู่บริเวณแหล่งน ้ าต่างๆ เช่น บึง บ่อ ทอ้งนา เป็นตน้ พบมากและมีอยูท่ ัว่ทุก

ภาคของประเทศไทย ซ่ึงมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากเน้ือกบเป็นอาหารรสชาติดีเป็นท่ีนิยม

บริโภคทัว่ไปและยงัสามารถส่งออกจ าหน่ายไปยงัต่างชาติได ้(เฉิดฉนั และคณะ, 2538) ปัจจุบนั   

กบนาท่ีพบตามธรรมชาติมีปริมาณลดลง เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป แหล่งท่ีอยูอ่าศยั

ของกบนาถูกท าลาย มีการใช้สารพิษก าจดัศตัรูพืชในระบบการเกษตรเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการจบั  

กบนาโดยไม่ค  านึงถึงฤดูกาลและขนาดของกบนา ท าให้กบนามีจ านวนลดลง จึงมีผู ้สนใจ           

การเพาะเล้ียงกบนาเพิ่มมากข้ึน แต่ในการเล้ียงมกัประสบปัญหาประสิทธิภาพของอาหารท่ีใชเ้ล้ียง

กบนา ท าใหมี้อตัราการแลกเน้ือสูง ส่งผลใหต้น้ทุนค่าอาหารสูงข้ึน (จูอะดี และคณะ, 2545) 

 ในอดีตมีความนิยมใช้ยาปฏิชีวนะใช้เติมในอาหารสัตว์น ้ าเพื่อเร่งการเจริญเติบโตแต่

ปัญหาท่ีตามมาคือ ก่อให้เกิดการด้ือยาของจุลินทรียท่ี์ก่อให้เกิดโรค ในปัจจุบนัจึงได้เร่ิมหาส่ิงท่ี

น ามาใชท้ดแทนยาปฏิชีวนะต่างๆ เหล่านั้น ซ่ึงสารเสริมชีวนะหรือจุลินทรียจึ์งเป็นทางเลือกหน่ึงท่ี

จะช่วยในการเพิ่มภูมิคุม้กนัใหก้บัสัตวน์ ้า มีความปลอดภยัต่อสัตวเ์ล้ียงและต่อผูบ้ริโภคไม่ก่อให้เกิด

การด้ือยาของเช้ือโรค สารเสริมชีวนะมีหลายชนิดแต่มีการพฒันาน ามาใชท้ดแทนเป็นสารเสริมหรือ

สารเติมในอาหารสัตว ์คือ ยีสต ์มีอยู ่2 ชนิด คือ ยีสตท่ี์ตายแลว้และยีสตเ์ป็นหรือยีสตมี์ชีวิต การใช้

ยีสต์ท่ีตายแลว้เป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารสัตว ์แต่การใช้ยีสต์มีชีวิตในอาหาร ยีสต์จะสามารถ

เจริญเติบโตเพิ่มจ านวนเซลล์ในกระเพาะและระบบทางเดินอาหารของสัตว์ โดยยีสต์ใช้พวก

คาร์โบไฮเดรตและเยื่อใยเป็นอาหาร แลว้ขบัถ่ายสารต่างๆ เช่น โปรตีน วิตามินและแร่ธาตุออกมา 

ซ่ึงสัตวส์ามารถยอ่ยและใชป้ระโยชน์ได ้อีกทั้งช่วยในการต่อตา้นเช้ือโรคท่ีเขา้สู่ร่างกายและช่วยให้

มีความตา้นทานโรคมากข้ึนดว้ย (วศิิษฐิพร, 2532) 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเจริญเติบโต อตัราการรอดตายของลูกอ๊อดกบนาดว้ย

อาหารเสริมยสีตใ์นระดบัท่ีต่างกนั เพื่อทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ของการอนุบาลลูกอ๊อดกบนาต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์  

1.2.1 ศึกษาการเจริญเติบโตของลูกออ๊ดกบนาดว้ยอาหารเสริมยสีต ์

1.2.2 ศึกษาอตัราการรอดตายของลูกออ๊ดกบนาดว้ยอาหารเสริมยสีต์ 

1.2.3 ศึกษาโภชนาการของอาหารท่ีใชอ้นุบาลลูกออ๊ดกบนาดว้ยอาหารเสริมยสีต์ 

1.2.4 ศึกษาคุณภาพน ้าในการอนุบาลลูกออ๊ดกบนา 

 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 เพื่อทราบถึงการเจริญเติบโตของลูกอ๊อดกบนาดว้ยอาหารเสริมยสีต ์

1.3.2 เพื่อทราบถึงอตัราการรอดตายของลูกออ๊ดกบนาดว้ยอาหารเสริมยสีต์ 

1.3.3 เพื่อทราบถึงโภชนาการของอาหารท่ีใชอ้นุบาลลูกอ๊อดกบนาดว้ยอาหารเสริมยสีต ์

1.3.4 เพื่อทราบถึงคุณภาพน ้าในการอนุบาลลูกอ๊อดกบนา 

 

1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 

ศึกษาการอนุบาลลูกออ๊ดกบนาในโรงเพาะเล้ียงเท่านั้น ใชเ้วลาอนุบาลจ านวน 45 วนั 

 

1.5 ระยะเวลำกำรทดลอง    

   พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 – มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

 

 1.6 ขอบเขตด้ำนสถำนที ่ 

   โรงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า สาขาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า) มหาวทิยาลยั

ราชภฏันครสวรรค ์ศูนยก์ารศึกษายา่นมทัรี ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์
 



บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1 ชีววทิยาและอนุกรมวธิาน 

กบ เป็นสัตวส์ะเทินน ้ ำสะเทินบก เป็นสัตวท่ี์มีกระดูกสันหลงัพวกแรกท่ีมีวิวฒันำกำรเพื่อ

อำศยัอยูบ่นบก และสัตวท่ี์เป็นตวัเช่ือมระหวำ่งสัตวท่ี์อำศยัอยูใ่นน ้ ำกบัสัตวท่ี์อำศยัอยูบ่นบก ท ำให้

วงจรชีวิตของสัตว์กลุ่มน้ีช่วงหน่ึงอำศัยอยู่ในน ้ ำ  และอีกช่วงหน่ึงอำศัยอยู่บนบก จัดเป็น             

สัตวเ์ลือดเย็น เช่นเดียวกบัสัตวเ์ล้ือยคลำนและปลำโดยอุณหภูมิของร่ำงกำยเปล่ียนแปลงไปตำม

อุณหภูมิของส่ิงแวดล้อม ผิวหนังไม่มีขนหรือเกล็ดปกคลุมแต่เต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยและ        

ต่อมเมือก ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อกำรหำยใจและกำรแลกเปล่ียนก๊ำซบำงชนิดมีต่อมพิษท่ีผิวหนัง 

(ถำวร และคณะ, 2538) 

 กบนำ เป็นกบท่ีมีตวัใหญ่ ขำค่อนขำ้งสั้น รอมผปีำกล่ำงสีขำว คำงและล ำคอมีแถบสีน ้ ำตำล

เขม้ ส่วนลกัษณะทัว่ไปคือ หวักวำ้งมำกกวำ่ควำยำว เยื่อแกว้หูมีขนำดใหญ่มองเห็นชดัเจน มีขนำด

ควำมกวำ้งเท่ำกบัควำมกวำ้งขนำดของตำ มีสันจำกของตำทอดไปท่ีดำ้นบนของขอบหู กบตวัผูมี้  

ถุงลมส ำหรับกำรขยำยเสียงร้อง 2 ถุง ช่องเปิดจมูกอยูใ่กลป้ลำยสุดของหวัมำกกวำ่ใกลต้ำสีบนหวั

ดำ้นหลงัและดำ้นขำ้งล ำตวัมีสีน ้ ำตำลคล ้ำ ล ำตวัและขำมีแถบสีด ำเป็นลำยตำมขวำง ใตค้ำงใตท้อ้ง  

สีขำวครีม สีและลำยของกบแต่ละตวัจะมีควำมแตกต่ำงกนั น้ิวมือและน้ิวเทำ้พองออก ฝ่ำมือและ  

ฝ่ำเทำ้มีสีด ำด้ำนขำ้งและด้ำนหน้ำของตน้ขำส่วนปลำยมีสีเหลืองครีม ดำ้นหลงัของตน้ขำจะมีจุด    

สีด ำกระจำยอยูท่ ัว่ (วฒันำ, 2527) 

 
      ภาพที ่2.1 ลกัษณะของกบนำ 

      ทีม่า : กรมประมง (2548) 
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2.2 รูปร่างและลกัษณะของกบ 

ผสุตี และคณะ (2535) กล่ำววำ่ ร่ำงกำยของกบสำมำรถแบ่งออกได ้2 ส่วน คือ  

ส่วนหวั หวัของกบจะมีรูปร่ำงเป็นสำมเหล่ียมติดกบัล ำตวั ไม่มีคอ ส่วนของหวัจะประกอบ

ไปดว้ยส่วนต่ำงๆ ดงัน้ี  

1. ตำ  ตำของกบจะมีลกัษณะโปนออกมำ กลมเหมือนกบัลูกบอลสำมำรถมองเห็นไดดี้ในท่ี

มืด โดยเฉพำะในเวลำกลำงคืน เม่ือกระทบกบัแสงไฟจะเห็นเป็นสีเขียวประกำย ส ำหรับในเวลำ

กลำงวนัหรือเวลำท่ีมีแสงสวำ่งมำกๆ จะมองเห็นไดไ้กล มีหนงัตำดว้ยกนั 3 ชั้น  

2. หู กบมีอยู่ 2 ส่วน คือ หูกลำงและหูส่วนในแต่จะไม่มีหูส่วนนอก สำมำรถมองเห็นหู

ส่วนกลำงไดจ้ำกขำ้งนอก เป็นแกว้หูซ่ึงมีลกัษณะเป็นแผน่กลมบำงๆอยูถ่ดัจำกตำไปทำงดำ้นหลงั

เล็กนอ้ย 

3. จมูก กบไม่มีดั้งจมูกจะมีรูจมูก 2 รู ทะลุเขำ้ไปในช่องปำกส ำหรับเพื่อใชใ้นกำรหำยใจ 

4. ปำก ปำกของกบจะมีลักษณะกวำ้งเม่ือท ำกำรอ้ำปำกกบจะเห็นช่องปำกอยู่ภำยใน

ระหวำ่งขำกรรไกรบนกบัขำกรรไกรล่ำง  

ส่วนล ำตวั ล ำตวัของกบจะประกอบไปดว้ยส่วนต่ำงๆ ดงัน้ี 

1. ล ำตวั ทัว่ๆ ไปมีปุ่ม 2 ปุ่ม อยู่บนหลงัโดยจะอยู่ประมำณก่ึงกลำงของล ำตวัมีทอ้งพอง

ออกกวำ้งกวำ่ส่วนอ่ืนๆ กบตวัผูเ้องมกัจะคอดเล็ก ส่วนกบตวัเมียจะพองหรือกวำ้งออก ทั้งน้ีเพรำะ

ช่องทอ้งของกบตวัเมียจะมีไข่อยูเ่ตม็ มีช่องทำงออกของเสียทุกอยำ่ง และยงัมีเซลลสื์บพนัธ์ุอยูด่ว้ย 

2. ขำ กบมีขำหรือรยำงค ์4 ขำ้ง หรือ 2 คู่ คือคู่หนำ้และคู่หลงั ขำหนำ้หรือแขน กบจะมีแขน

และปลำยแขนสั้ นติดต่อกนักบัขอ้มือ ฝ่ำมือ 4 น้ิว ส่วนน้ิวหัวแม่มือ จะมีลกัษณะให้เห็นเป็นตุ่ม

เล็กๆ อยูด่ำ้นในขำหลงั ประกอบไปดว้ยส่วนโคนขำ ปลำยขำ และเทำ้กบจะมีขอ้เทำ้สั้นละมีน้ิวเทำ้

อยู่ 5 น้ิว น้ิวหัวแม่เทำ้ของกบจะสั้นกว่ำน้ิวอ่ืนๆและระหว่ำงน้ิวเทำ้แต่ละน้ิวจะมีแผ่นบำงๆ เช่ือม

ติดต่อกนัเพื่อใชส้ ำหรับวำ่ยน ้ำ  
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2.3 การดูลกัษณะเพศของกบ 

 กบตวัผู ้ จะดูท่ีกล่องเสียง ถำ้หนงับำงๆบริเวณกล่องเสียงใสก็แสดงวำ่พร้อม หรือทดลอง

จบักบตวัผูข้ึ้น ถำ้ขำหนำ้จบัเรำแน่นแสดงวำ่พร้อม (ภำพท่ี 2.2 ก)  

 กบตวัเมีย เม่ือถึงฤดูผสมพนัธ์ุท่ีส่วนทอ้งจะขยำยใหญ่ และกบตวัเมียท่ียงัม่ีไข่อยูใ่นทอ้งจะ

มีควำมสำกขำ้งล ำตวัทั้งสองดำ้น เม่ือใชน้ิ้วสัมผสัจะรู้สึกได ้และเม่ือไข่ออกจำกทอ้งไปแลว้ปุ่มสำก

เหล่ำน้ีก็จะหำยไป (ภำพท่ี 2.2 ข ; กรมประมง, 2548) 

               
ก. กบเพศผู ้                                                                   ข. กบเพศเมีย 

ภาพที ่2.2 ควำมแตกต่ำงของเพศกบ 

ทีม่า : กรมประมง (2548) 

 

2.4 การคัดเลือกพ่อแม่พนัธ์ุกบ 

 ศุภชยั (2540) กล่ำววำ่ ลกัษณะทัว่ไปของพ่อแม่พนัธ์ุกบท่ีดี จะตอ้งมีลกัษณะมีลกัษณะกำร

เจริญเติบโตดี แข็งแรง สีผิวดี โดยเฉพำะตวัเมีย ถำ้เป็นไปไดพ้่อพนัธ์ุกบัแม่พนัธ์ุควรใชค้นละสำย

พนัธ์ุ เช่น แม่พันธ์ุเป็นกบจำน พ่อพันธ์ุเป็นกบนำ ข้อดีของกำรผสมข้ำมสำยพันธ์ุก็เพื่อกำร

เจริญเติบโตและกำรต้ำนทำนโรคไดดี้กว่ำ แม่พนัธ์ุควรมีอำยุ 1 ปี ข้ึนไป พ่อพนัธ์ุ 8 เดือน ข้ึนไป 

ลกัษณะของตวัเมียท่ีพร้อมจะจบัดูบริเวณขำ้งล ำตวัจะสำกเหมือนกระดำษทรำย ตวัผูดู้ท่ีกล่องเสียง 

ถำ้หนงับำงๆบริเวณกล่องเสียงใสก็แสดงว่ำพร้อม หรือทดลองจบักบตวัผูข้ึ้นมำ ถำ้ขำหน้ำจบัเรำ

แน่นแสดงว่ำพร้อมเช่นกนั จำกลกัษณะภำยนอกของกบนำเพศผู ้ท่ีมีควำมพร้อมจะสังเกตเห็น    

รอยยน่ของถุงเสียงท่ีใชใ้นกำรส่งเสียงเรียกตวัเมีย มีลกัษณะสีเทำด ำคล ้ำใตค้ำงอยำ่งชดัเจนทั้ง 2 ขำ้ง 

และท่ีบริเวณดำ้นในของน้ิวหัวแม่มือของเพศผูท้ ั้งสองขำ้งจะพบแถบหนำ้สีน ้ ำตำล มีลกัษณะเป็น

ปุ่มหยำบ ปุ่มน้ีช่วยให้กำรยึดเกำะบนผิวหนงัท่ีบริเวณเอวของตวัเมียให้ดีข้ึน ปุ่มจะหำยไปเม่ือหมด
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ฤดูผสมพนัธ์ุ  ถำ้เกษตรกรท่ีเพิ่มเร่ิมเล้ียงขำดประสบกำรณ์อำจใชว้ิธีปล่อยพ่อแม่พนัธ์ุรวมกนั ถำ้คู่

ไหนพร้อมจะเขำ้คู่กนัเอง (ภำพท่ี 2.3) 

 
      ภาพที ่2.3 ลกัษณะพอ่แม่พนัธ์ุกบท่ีพร้อมผสมพนัธ์ุ 

          ทีม่า : กรมประมง (2548) 

 

2.5 การเพาะพนัธ์ุกบ 

อตัรำท่ีปล่อยเล้ียง 30 ตวัต่อตำรำงเมตร ภำยในบ่อควรใส่วสัดุส ำหรับเป็นท่ีหลบซ่อน   

พ่อ-แม่พนัธ์ุท่ีพร้อมและสมบูรณ์เพศควรมีอำยุตั้งแต่ 1-2 ปี ปล่อยพ่อ-แม่พนัธ์ุลงไปในบ่อท่ีเตรียม

ไวแ้ลว้ โดยใชอ้ตัรำส่วนตวัผูต่้อตวัเมีย จ  ำนวน 1:1 ต่อพื้นท่ี 1 ตำรำงเมตร และจะตอ้งท ำกำรปล่อย

ให้กบผสมกนัในตอนเยน็ เม่ือปล่อยกบลงไปแล้วจึงเปิดฝนเทียมเพื่อเป็นกำรกระตุน้ให้กบจบั

คู่ผสมพนัธ์ุ ซ่ึงจะอยูใ่นช่วงเวลำ ประมำณ 17.00 น. - 22.00 น. ซ่ึงภำยในบ่อเพำะตอ้งมีท่อให้น ้ ำลน้

ออกด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน ้ ำสูงเกินไปกบจะจบัคู่ผสมพนัธ์ุและจะปล่อยไข่ตอนเช้ำมืด     

กำรล ำเลียงไข่กบจำกบ่อผสมไปบ่ออนุบำล หลงัจำกกบปล่อยไข่แลว้ในตอนเช้ำจะตอ้งท ำกำรจบั

กบข้ึนไปใส่ไวใ้นบ่อดินจำกนั้นจะค่อยๆ ลดน ้ ำในบ่อลงโดยใชว้ิธีเปิดวำล์วท่ีท่อระบำยน ้ ำ และใช้

สวิงผำ้น่ิมๆ รองรับไข่ท่ีไหลตำมน ้ ำออกมำ โดยขณะท่ีน ้ ำลดนั้นตอ้งคอยใช้สำยยำงฉีดน ้ ำ ไล่ไข่

ออกมำโดยจะตอ้งท ำเบำๆ และควรท ำดว้ยควำมระมดัระวงัไม่ให้ไข่แตกและจะตอ้งท ำกำรล ำเลียง

ไข่ในตอนเชำ้ ขณะท่ีไข่กบยงัมีวุน้เหนียวหุ้มอยูน่ ำไข่ท่ีรวบรวมไดไ้ปใส่บ่ออนุบำลโดยใชถ้ว้ยตวง

ตกัไข่ โรยให้ทัว่ๆ บ่อแต่ตอ้งระวงัไม่ให้ไข่กบซ้อนทบักนัมำกเพรำะจะท ำให้ไข่เสียและไม่ฟัก  
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เป็นตวั เน่ืองจำกขำดออกซิเจน ระดบัน ้ ำท่ีใชใ้นกำรฟักไข่ประมำณ 7-10 เซนติเมตร ไข่จะฟักเป็น

ตวัภำยใน 24 ชัว่โมง (กรมประมง, 2548) 

 

2.6 การอนุบาลลูกกบนา 

 เม่ือไข่กบฟักออกเป็นตวัอ่อนแลว้ ช่วงระยะ 2 วนัแรก ไม่ตอ้งให้อำหำรเพรำะลูกอ๊อดยงัใช้

ไข่แดงท่ีติดมำเล้ียงตวัเอง หลงัจำกนั้นจึงเร่ิมให้อำหำร เช่น ร ำละเอียด ปลำบด ไข่แดงตม้ ไข่ตุ๋น   

ลูกไร ตลอดจนใบผกักำด ผกับุง้ ท่ีน ำมำน่ึงให้อ่อนตวั หรือจะให้อำหำรปลำดุกชนิดเม็ดลอยน ้ ำ

ให้แก่ ลูกอ๊อดจะมีอำยุ 20-30 วนั จึงเป็นลูกกบเต็มวยั ในช่วงน้ีจะตอ้งหำไมก้ระดำน ขอนไมห้รือ

แผน่โฟม 

ลอยน ้ ำเพื่อให้ลูกกบเต็มวยัข้ึนไปอำศยัอยู่ ลูกอ๊อดจะเป็นลูกกบเต็มวยัไม่พร้อมกัน โดยจะเป็น      

ลูกกบ 70 เปอร์เซ็นต ์ส่วนอีก 30 เปอร์เซ็นต ์ ยงัอยูใ่นสภำพไม่พร้อม เช่น ขำงอกไม่ครบทั้ง 4 ขำ 

หรือหำงหดไม่หมด  และถำ้หำกในช่วงน้ีไม่มีวสัดุลอยน ้ำใหก้บเตม็วยัข้ึนอำศยัอยู ่มนัจะถูกลูกอ๊อด

ตอดหำงท่ีเพิ่งจะกุด จนเป็นบำดแผล ซ่ึงถำ้โดนมำกๆอำจถึงตำยได ้(กรมประมง, 2548) 

ธนำกร (2552) กล่ำววำ่ หลงัจำกอนุบำลลูกอ๊อดจนมีอำยุประมำณ 1 เดือน ก็จะเจริญเติบโต 

เป็นลูกกบซ่ึงเป็นกบท่ีเต็มวยัแล้ว จะมีขำครบสมบูรณ์ทุก 4 ขำ หำงหดหมดแล้ว ปำกสำมำรถ      

กินอำหำรไดเ้ช่นเดียวกบักบโตหรือท่ีเรียกวำ่กบข้ึนกระดำน เม่ือถึงระยะน้ีจะตอ้งยำ้ยลูกกบไปเล้ียง

ในบ่ออนุบำลลูกกบต่อไป  

 

2.7 การให้อาหารลูกอ๊อดกบนาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 

2.7.1 ระยะลูกอ๊อดจนถึงระยะข้ึนแพ จะให้อำหำรปลำดุกเล็กพิเศษ ให้ทุกวนั 2 เวลำ คือ 

เชำ้-เยน็ ปริมำณอำหำรท่ีใหม้ำกนอ้ยแค่ไหนสังเกตไดจ้ำกกำรข้ึนมำกินของลูกออ๊ดวำ่สม ่ำเสมอมำก

แค่ไหน เช่น เร่ิมแรกให ้2-3 ก ำมือ ถำ้กินหมดพอดีก็จะใหใ้นอตัรำน้ี อำหำรท่ีให้ลูกอ๊อดควรจะผสม

วติำมินรวมท่ีใชใ้นไก่หรือเป็ด แต่จะใชใ้นอตัรำนอ้ยกวำ่มำละลำยน ้ ำแลว้น ้ ำอำหำรแช่ลงไป อำหำร

จะดูดซับวิตำมินเขำ้ไปตำมปกติแลว้อำหำรเม็ดทัว่ไปจะผำ่นกรรมวิธีควำมร้อนจำกโรงงำน ท ำให้

วิตำมินไม่จ  ำเป็นต้องให้ทุกวนั ให้ 2-3 วนัต่อคร้ัง วิตำมินจะช่วยให้กบมีควำมแข็งแรงและ

เจริญเติบโตไดดี้ 
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2.7.2 ระยะกบเล็กจนกระทัง่จบัขำย จะแบ่งชนิดของอำหำรเป็น 2 ช่วง คือ กำรให้อำหำร

กบเล็กอำยุ 1 เดือน 2 เดือน หลงัจำกยำ้ยกบจำกท่ีข้ึนแพแลว้มำลงในกระชงั อำยุของกบในเวลำนั้น

ไดป้ระมำณ 1 เดือน ให้อำหำรปลำดุกเล็กพิเศษทุกวนัเชำ้-เยน็ จะท ำให้ไปนำนประมำณ 1 เดือน 

ปริมำณของอำหำรท่ีใหข้ึ้นอยูก่บักำรกินของกบ กำรให้อำหำรกบอำยุ 2 เดือนจนกระทัง่จบัขำย นั้น

จะใหอ้ำหำรปลำดุกกลำงทุกวนัเชำ้-เยน็ เล้ียงกบ 1 กระชงั (1,000 ตวั) จะใชอ้ำหำรปลำดุกประมำณ 

4-6 ถุง เล้ียงไปประมำณเดือนคร่ึง-สองเดือนก็จบัขำยไดแ้ลว้ ตั้งแต่ไข่จนกระทัง่จบัขำยไดใ้ชเ้วลำ

ประมำณ 3 เดือนคร่ึง - 4 เดือน ในระยะน้ีไม่จ  ำเป็นตอ้งคดัขนำดกบอีกแลว้ (ศุภชยั, 2540) 

 

2.8 การเพิม่คุณค่าทางอาหารกบนา 

 กำรใส่ยสีตมี์ชีวติในอำหำรสัตว ์ยสีตส์ำมำรถเจริญเติบโตและเพิ่มจ ำนวนเซลล์ในกำรเพำะ

อำหำรและระบบทำงเดินอำหำรของสัตวไ์ด ้โดยยีสต์จะใช้สำรอำหำรจ ำพวกคำร์โบไฮเดรตและ 

เยื่อใยเป็นอำหำร แลว้ขบัถ่ำยสำรประกอบต่ำงๆ เช่น โปรตีน วิตำมิน และแร่ธำตุออกมำ ซ่ึงสัตว์

สำมำรถย่อยและใช้ประโยชน์ได ้รวมทั้งตวัเซลล์ยีสต์ท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือถูกย่อยสลำยจะไดส้ำรอำหำร

โปรตีนเพิ่มข้ึน นอกจำกน้ีผนงัเซลลข์องยสีตย์งัมีสำรเบตำ้กลูแคน ซ่ึงเป็นสำระส ำคญัท่ีช่วยกระตุน้

ใหเ้กิดภูมิคุม้กนั ป้องกนัโรคต่ำงๆในสัตวไ์ดอี้กดว้ย 

 อนุวติั และคณะ (2551) ท  ำกำรศึกษำประสิทธิภำพของยีสต์ท่ีเพิ่มในอำหำรกบนำท่ีระดบั 

2,4 และ 6 เปอร์เซ็นต ์สรุปวำ่กำรเสริมยสีตท่ี์ระดบั 4 เปอร์เซ็นต ์ในอำหำรเป็นระดบัท่ีเหมำะสมต่อ

กำรเจริญเติบโตของกบนำและเสริมให้มีระบบภูมิคุม้กนัเพิ่มข้ึนในกบนำ โดยผลกำรทดลองพบว่ำ 

กบนำท่ีเล้ียงดว้ยอำหำรท่ีเสริมยีสต ์4 เปอร์เซ็นต ์ มีอตัรำกำรเจริญเติบโตดีท่ีสุด ประสิทธิภำพของ

โปรตีน ประสิทธิภำพของอำหำรและอตัรำแลกเน้ือดีกว่ำอีกด้วย และเม่ือพิจำรณำด้ำนควำม

ตำ้นทำนโรคของกบนำโดยดูจำกค่ำองคป์ระกอบเลือด พบวำ่จ ำนวนเม็ดเลือดขำวรวมและเม็ดเลือด

ขำวชนิด (lymphocite) ในเลือดของกบนำท่ีเล้ียงดว้ยอำหำรเสริมยีสต ์2-4 เปอร์เซ็นต์ มีจ ำนวนเม็ด

เลือดขำวรวมและเม็ดเลือดขำวชนิด (lymphocite) มำกกว่ำในเลือดของกบนำท่ีเล้ียงดว้ยอำหำรไม่

เสริมยีสต์ ซ่ึงเม็ดเลือดขำวชนิด (lymphocite) มีผลต่อระบบภูมิคุม้กนั เน่ืองจำกมีหน้ำท่ีในกำร

ท ำลำยส่ิงแปลกปลอมท่ีเขำ้สู่ร่ำยกำย 
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2.9 รูปร่างและลกัษณะของยสีต์ 

ประภำส (2553) รำยงำนวำ่ ยีสต ์คือ รำกลุ่มหน่ึงท่ีส่วนใหญ่เป็นเซลล์เด่ียว มีรูปร่ำงหลำย

แบบ เช่น รูปร่ำงกลม รี สำมเหล่ียม รูปร่ำงแบบมะนำว ฝร่ัง เป็นตน้ ยีสต ์มีคุณสมบติัในกำรเปล่ียน

น ้ำตำลใหเ้ป็นคำร์บอนไดออกไซด์ และแอลกอฮอล์ได ้โดยหลักกำรท ำงำนของยีสต์ หรือ "เบเกอร์ 

ยีสต"์ (Baker yeast) ท่ีใส่ให้ขนมปังฟู   เน่ืองมำจำกยีสตท่ี์ใส่ลงไปมีกำรใชน้ ้ ำตำลในแป้งขนมปัง 

หรือท่ีเรียกกนัวำ่ "โด" (dough) เป็นอำหำร และระหวำ่งท่ีมนักินอำหำรมนัก็จะหำยใจเอำออกซิเจน

เขำ้ไป และปล่อยคำร์บอนไดออกไซตอ์อกมำ  เม่ือเรำเอำแป้งไปอบ ก๊ำซท่ีมนัคำยออกมำก็ผุดข้ึนมำ

ระหวำ่งเน้ือขนมปังท ำใหเ้กิดรูพรุนจนฟูข้ึนมำ 

2.9.1 ลกัษณะภำยนอก 

ประภำส (2553) รำยงำนวำ่ รูปร่ำงค่อนขำ้งกลม (spheroidal or globular structures) ขนำด

เล็กมำกเพียง 3-4 ไมครอน ตอ้งดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ก ำลงัขยำยสูงยงัเห็นเป็นเซลล์ค่อนขำ้งกลม

ขนำดเล็กเท่ำนั้น โครงสร้ำงของเซลล์ประกอบดว้ยผนังเซลล์ (cell wall) ภำยในเป็นของเหลว 

(cytoplasm) นิวเคลียส (nucleus) รูปทรงกลมขนำดใหญ่อยู่เกือบกลำงเซลล์ และมีช่องว่ำง 

(vacuole) ขนำดใหญ่อยูท่ำงดำ้นทำ้ยของเซลล ์(ภำพท่ี 2.4) 

 
   ภาพที ่2.4 ลกัษณะเซลลข์องยสีตท่ี์ดูจำกกลอ้งจุลทรรศน์ก ำลงัขยำยสูง 

   ทีม่า : ประภำส (2553) 
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2.10 คุณภาพน า้ทีม่ีผลต่อการเลีย้งกบนา 

กำรเปล่ียนถ่ำยน ้ำในบ่ออนุบำลนั้นมีกำรเพิ่มน ้ ำทุกๆ 3 วนั ต่อ 5 เซนติเมตร จนกวำ่จะครบ

30 เซนติเมตร ลูกอ๊อดงอกขำคู่หลงัออกมำ แลว้ลดระดบัน ้ ำลง 2 วนั ต่อ 5 เซนติเมตร จนระดบัน ้ ำ

ลดลงท่ี 15 เซนติเมตร จนกระทั้งลูกอ๊อดกลำยเป็นลูกกบทั้งหมด ในระยะน้ีจะมีปัญหำเร่ืองลูกอ๊อด

กินกนัเอง กำรเปล่ียนของอุณหภูมิท่ีร้อนในช่วงเวลำกลำงวนัและอุณหภูมิท่ีต ่ำในช่วงเวลำกลำงคืน 

หรือในช่วงมีฝนตก ท ำให้น ้ ำมี pH เปล่ียนแปลง เน่ืองจำกฝนมีควำมเป็นกรด ลูกอ๊อดไม่สำมำรถ

ปรับตวัไดท้นัจะตำยใน 2-3 วนั นอกจำกน้ีถำ้หำกท ำควำมสะอำดไข่ไม่ดีจะท ำให้ติดเช้ือโรคและ

ปรำกฏอำกำรเม่ือลูกอ๊อดอำยุ 3-5 วนั สังเกตอำกำรผิดปกติของลูกอ๊อดจำกกำรเคล่ือนไหวช้ำลง  

วำ่ยน ้ำผดิปกติ เอียงหรือหงำยทอ้ง กำรอนุบำลส่ิงท่ีส ำคญัคือ คุณภำพน ้ ำ เพรำะลูกอ๊อดจะกินอำหำร

ตลอดเวลำและมีส่ิงขบัถ่ำยมำก และอำหำรท่ีให้มีปริมำณมำกจนเหลือตกคำ้งในบ่อมำกจะเป็น

ตวัเร่งให้น ้ ำเน่ำเสียเร็วข้ึน กำรเปล่ียนถ่ำยน ้ ำตอ้งกระท ำด้วยควำมระมดัระวงั เพรำะถ้ำลูกอ๊อด

กระทบกระเทือนจะท ำให้ลูกอ๊อดอ่อนแอและติดเช้ือง่ำย (ทองยุ่น, 2544) จำกกำรศึกษำคุณสมบติั

ของน ้ ำในบ่อเล้ียงกบในฤดูกำลต่ำงๆ ของ ยนต์ (2530) พบว่ำ ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของน ้ ำทุก

ฤดูกำลมีค่ำตั้งแต่ 5.5-9.0 ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงน้ีมีกำรผนัแปรตั้งแต่ต ่ำไปจนถึงสูงมำก ซ่ึงต ่ำ

และสูงกวำ่มำตรฐำนในกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ำท่ีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงท่ีเหมำะสมในกำรเล้ียงสัตว์

น ้ ำ ควรอยู่ระหวำ่ง 6.5-8.5 ควำมผนัแปรน้ีมีสำเหตุมำจำก ปริมำณของอินทรียวตัถุท่ีอยูใ่นน ้ ำท่ีใช้

เล้ียงกบ ปริมำณของเสียท่ีกบถ่ำยออกมำ และกำรเน่ำเสียของอำหำรท่ีตกคำ้งในบ่อเน่ืองจำกกำร

เปล่ียนถ่ำยน ้ ำไม่สม ่ำเสมอ ท ำให้กบขบัเมือกออกมำมำก ปรับตวัไม่ทนัอ่อนแอและติดโรคไดง่้ำย

ข้ึน 
 



บทที ่3 
วธีิการวจัิย 

3.1 วสัดุอุปกรณ์ 
3.1.1 ลูกออ๊ดกบนา 
3.1.2 อาหารเมด็ส าเร็จรูป 
3.1.3 ยสีต ์ (Yeast) 
3.1.4 เคร่ืองชัง่ดิจิตอล ทศนิยม 2 ต  าแหน่ง (Precision Balance) 
3.1.5 เคร่ืองชัง่ดิจิตอล ทศนิยม 4 ต  าแหน่ง (Analytical Balance) 
3.1.6 เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสง  (Spectrophotometer) 
3.1.7 บีกเกอร์ (Beaker) 
3.1.8 กระบอกตวง (Cylinder) 
3.1.9 ขวดปรับปริมาตร (Volumetric Flask) 
3.1.10 ปิเปตต ์(Graduated Pipette) 
3.1.11 ลูกยาง (Pipettes Bulb) 
3.1.12 ชอ้นตกัสาร (Spatula) 
3.1.13 น ้ากลัน่ (Distilled water) 
3.1.14 สารเคมีท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ NH3-N, Phenol reagent, Sodium hypochlorite 

N-(1-naphthyl) ethylenediamine dihydrochloride, Sulfanilamide reagent 
 

3.2 การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design; CRD) แบ่งการ

ทดลอง เป็น 6ชุด การทดลอง ๆ ละ 3 ซ ้ าโดยแต่ละชุดการทดลองใหอ้าหารเสริมยสีตต่์างกนัดงัน้ี 
ชุดการทดลองท่ี 1 สูตรอาหารท่ีไม่เสริมยสีต ์
ชุดการทดลองท่ี 2 สูตรอาหารเสริมยสีต ์105  มิลลิกรัมต่อลิตร ต่ออาหาร 1 กรัม 
ชุดการทดลองท่ี 3 สูตรอาหารเสริมยสีต ์106  มิลลิกรัมต่อลิตร ต่ออาหาร 1 กรัม 
ชุดการทดลองท่ี 4 สูตรอาหารเสริมยสีต ์107  มิลลิกรัมต่อลิตร ต่ออาหาร 1 กรัม 
ชุดการทดลองท่ี 5 สูตรอาหารเสริมยสีต ์108  มิลลิกรัมต่อลิตร ต่ออาหาร 1 กรัม 
ชุดการทดลองท่ี 6 สูตรอาหารเสริมยสีต ์109   มิลลิกรัมต่อลิตร ต่ออาหาร 1 กรัม 
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3.3 การเตรียมการทดลอง 
3.3.1 การเตรียมสัตวท์ดลอง 
ลูกอ๊อดกบนาท่ีใช้ตอ้งมีอายุ 7 วนั ไดม้าจาก พ่อ – แม่ กบนาในรุ่นเดียวกนัท่ีเล้ียงไวใ้น

ฟาร์มเอกชน เม่ือแม่พนัธ์ุกบวางไข่ ท าการแยกแม่พนัธ์ุออกเพื่อไม่ให้แม่พนัธ์ุกระโดดไปมา เพราะ
จะท าใหแ้พไข่เกิดความเสียหายได ้เม่ือไดแ้พไข่แลว้ ไข่จะฟักเป็นตวัภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้น
จะค่อยๆเจริญเติบโต ในช่วงระยะแรกลูกอ๊อดกบนาจะยงัไม่เคล่ือนไหว สัก 2-3 วนั เร่ิมเคล่ือนไหว
แลว้ถึงค่อยใหอ้าหารลูกออ๊ด จะใหอ้าหารโดยใช ้ร ากบัปลาป่นผสมกนั หลงัจาก 1 สัปดาห์ ลูกอ๊อด
กบนาเร่ิมโตใหอ้าหารเมด็ส าเร็จรูปเม็ดเล็ก 

3.3.2 การเตรียมยสีตมี์ชีวติ 
การเตรียมยีสตป์ริมาณ 20 มิลลิลิตร ชัง่กากน ้ าตาล 2.4 กรัม ผสมกบัน ้ ากลัน่ 200 มิลลิลิตร 

แลว้ท าการชัง่ยีสต ์0.20 กรัม ผสมกบักากน ้ าตาลและน ้ ากลัน่ท่ีเตรียมไวดู้ดมา 20 มิลลิลิตรต่อยีสต ์
0.20 กรัม โดยใส่ยีสตท่ี์ผสมแลว้ใส่ลงในขวดแกว้แลว้ใส่สายให้อากาศ 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นนบั
เซลล์ยีสต์ ตามวิธีของ ศูนย์วิจยัพฒันาและประมงชายฝ่ังจนัทบุรี (2558) เพื่อให้ได้ตามแผนการ
ทดลองขอ้ 3.3.3 

 3.3.3 การเตรียมอาหาร 
1) ท าการชัง่อาหารส าเร็จรูป 5 เปอร์เซ็นต ์ของน ้าหนกัตวั 
2) น ายีสต์มาปรับปริมาตรด้วยสูตร N1V1 = N2V2 เพื่อให้ได้ความเข้มขน้ตามท่ี

ก าหนด 
3) น ายีสต์มาผสมกบัอาหารส าเร็จรูปท่ีเตรียมไวอ้ตัราส่วนอาหาร 1 กรัม ต่อยีสต ์

0.5 มิลลิลิตร 
4) ทิ้งอาหารไวใ้หแ้หง้ก่อนน าไปใหอ้าหารแก่ลูกออ๊ด 

3.3.4 การเตรียมถงัและน ้าทดลอง 
1) เตรียมถงัไฟเบอร์ กวา้ง 41 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร ลึก 58 เซนติเมตร 

จ านวน 18 ถงั 
2) เตรียมน ้าใส่ถงั ประมาณ 5 เซนติเมตร 
3) ทิ้งไวข้า้มคืน 
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3.4 วธีิท าการทดลอง 

3.3.1 สุ่มลูกอ๊อดกบนาท่ีไดจ้ากการเตรียมในขอ้ 3.3.1 จ  านวน 30 ตวัต่อถงั ขนาดกวา้ง 41
เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร ลึก 58 เซนติเมตร จ านวน 18 ถงั 

3.3.2 ใหอ้าหารตามแผนการทดลองขอ้ 3.2 จ  านวน 3 ม้ือ เวลา 9.00 น. 12.00 น. 16.00 น. 
3.3.4  เปล่ียนถ่ายน ้าและดูดตะกอนทุกวนั 
3.3.5  เปล่ียนถ่ายน ้าและดูดตะกอนทุกวนั 
3.3.6  เม่ือส้ินสุดการทดลอง 45 วนั เก็บขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 
1. น ้าหนกัเพิ่มต่อวนั (average daily weight gain, ADG; กรัมต่อตวัต่อวนั) 

= น ้าหนกักบเม่ือส้ินสุดการทดลอง – น ้าหนกักบเร่ิมตน้ 
ระยะเวลาทดลอง 

 
2. อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (specific growth rate, SGR; เปอร์เซ็นตต่์อวนั) 

= (ln น ้าหนกักบเม่ือส้ินสุดการทดลอง – ln น ้าหนกักบเร่ิมตน้) x100 
ระยะเวลาทดลอง 

 
3. ประสิทธ์ิภาพของโปรตีน (protein efficiency ratio, PER) 

=    น ้าหนกักบท่ีเพิ่มข้ึน 
    โปรตีนท่ีกบกิน 

 
4. ประสิทธ์ิภาพของอาหาร (feed efficiency ratio, FER) 

=   น ้าหนกักบท่ีเพิ่มข้ึน 
  น ้าหนกัอาหารท่ีกบกิน 

 
5. อตัราการกินอาหาร (daily feed intake, DFI; เปอร์เซ็นตต่์อวนั) 

= ปริมาณอาหารท่ีกบกินเฉล่ียต่อวนั 
(น ้าหนกักบเร่ิมตน้ + น ้าหนกักบเม่ือส้ินสุดการทดลอง)/2 
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6. ปริมาณอาหารท่ีกิน (total feed intake, TFI; กรัมต่อตวั) 

= น ้าหนกัอาหารทั้งหมดท่ีกบกิน 
จ านวนกบเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

 
7. ปริมาณโปรตีนท่ีกิน (protein intake; กรัมต่อตวั) 

= ปริมาณอาหารท่ีกิน × เปอร์เซ็นตโ์ปรตีนในอาหาร 
 

8. อตัราแลกเน้ือ (feed conversion ratio, FCR) 
= ปริมาณอาหารท่ีกบกิน 

น ้าหนกักบท่ีเพิ่มข้ึน 
 

9. อตัรารอด (survival rate; เปอร์เซ็นต)์ 
= จ านวนกบเม่ือส้ินสุดการทดลอง x100 

        จ  านวนกบเร่ิมตน้ 
 

3.5 การวเิคราะห์คุณภาพน า้ 
วิเคราะห์น ้ า ได้แก่ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท์-ไนโตรเจน อุณหภูมิ ความเป็นด่าง 

(pH) ความกระดา้ง และค่าความน าไฟฟ้า โดยใชเ้คร่ืองวดัตามวธีิการของ สมชาย (2552) 
3.6 การวเิคราะห์คุณค่าทางโภชนาการอาหาร 

น าอาหารท่ีเตรียมได้ในข้อ 3.3.4 ไปวิเคราะห์ความช้ืน วิเคราะห์เถ้า วิเคราะห์ไขมัน 
วเิคราะห์โปรตีน และวิเคราะห์เยือ่ใย ตามวธีิการของ ปรีดา (2555) 
3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

น าขอ้มูลท่ีค านวณไดจ้ากการทดลองและเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา้เฉล่ียของชุด

การทดลองดว้ยวธีิ Duncan’s new multiple range test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์วเิคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติทั้งหมดใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  



 
 

บทที ่4 

ผลและวจิารณ์ผลวจัิย 

4.1 ผลการวจัิย 
4.1.1 การเจริญเติบโต 

1) น ้าหนกัสุดทา้ยเฉล่ีย 

              ลูกอ๊อดกบนาเร่ิมตน้การทดลองมีน ้ าหนกัเฉล่ียเท่ากบั 0.21±0.09 กรัม เม่ือส้ินสุด
การทดลองลูกอ๊อดกบนามีน ้ าหนกัสุดทา้ยเฉล่ียสูงสุดคือ การใส่ยีสตมี์ชีวิตในอาหารส าเร็จรูป 106 

เซลลต่์อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37±1.34 กรัมต่อตวั รองลงมาคือการใส่ยีสตมี์
ชีวิตในอาหารส าเร็จรูป 107, 105, 0 (ไม่เสริมยีสต)์ และ 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60±1.26a, 3.43±0.60, 3.37±0.35 และ 3.20±0.15 กรัมต่อตวั ตามล าดบั และการใส่
ยสีตมี์ชีวิตในอาหารส าเร็จรูปท่ี 109 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1กรัม มีค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 
2.61±0.33 กรัมต่อตัว เม่ือน ามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ากบนาท่ีเล้ียงด้วยอาหารเสริมยีสต์ทั้ ง            
6 ระดบั มีค่าน ้ าหนักสุดทา้ยเฉล่ียแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4.1 
และภาพท่ี 4.1) 

 
         ความหนาแน่นของเซลลย์สีต ์(เซลลต์่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 

 

ภาพที ่4.1 น ้าหนกัสุดทา้ยของลูกออ๊ดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยสีตท่ี์ต่างกนั 
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2) ความยาวสุดทา้ยเฉล่ีย 

                ลูกอ๊อดกบนาเร่ิมตน้การทดลองมีความยาวเฉล่ียเท่ากบั 2.657±0.392 เม่ือส้ินสุด
การทดลองลูกอ๊อดกบนามีความยาวสูงสุดคือ การใส่ยีสต์มีชีวิตในอาหารส าเร็จรูป 108 เซลล์ต่อ
มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51±0.08 กรัมต่อตวั รองลงมาคือการใส่ยีสตมี์ชีวิตใน
อาหารส าเร็จรูป 0 (ไม่เสริมยีสต)์, 106, 105 และ 107 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.47±0.18, 3.37±0.09, 3.35±0.13 และ 3.30±0.42 กรัมต่อตวั ตามล าดบั และการใส่ยีสตมี์
ชีวิตในอาหารส าเร็จรูปท่ี 109 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุด เท่ากับ 
3.17±0.21 กรัมต่อตวั เม่ือน ามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ากบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยีสต์ต่างกนั   
ทั้ง 6 ระดบั มีความยาวเฉล่ียแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4.1 และ
ภาพท่ี 4.2) 

 
                ความหนาแน่นของเซลลย์สีต ์(เซลลต์่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 
 

ภาพที ่4.2 ความยาวสุดทา้ยเฉล่ียของลูกออ๊ดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยสีตท่ี์ต่างกนั 
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3) น ้าหนกัเพิ่มต่อวนั 

            เม่ือส้ินสุดการทดลองลูกออ๊ดกบนามีน ้ าหนกัเพิ่มต่อวนัสูงสุดคือ การใส่ยีสตมี์ชีวิต
ในอาหารส าเร็จรูป 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  0.09±0.03 กรัมต่อตวั
ต่อวนั รองลงมาคือการใส่ยีสต์มีชีวิตในอาหารส าเร็จเรูป 107, 105, 0 (ไม่เสริมยีสต์) และ 108     
เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.08±0.03, 0.07±0.02, 0.07±0.01 และ 
0.06±0.02 กรัมต่อตัวต่อวนั ตามล าดับ และการใส่ยีสต์มีชีวิตในอาหารส าเร็จรูปท่ีระดับ 109           

เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุด เท่ากบั 0.06±0.01 กรัมต่อตวัต่อวนั เม่ือ
น ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่ากบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยีสต์ 6 ระดบั มีค่าน ้ าหนกัเพิ่มต่อวนั
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.3) 

 
              ความหนาแน่นของเซลลย์สีต ์(เซลลต์่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 

 

ภาพที ่4.3 น ้าหนกัเพิ่มต่อวนัของลูกออ๊ดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยสีตท่ี์ต่างกนั 
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4) อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ 

               เม่ือส้ินสุดการทดลองลูกอ๊อดกบนามีค่าอตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะสูงสุดคือ 

การใส่ยีสต์มีชีวิตในอาหารส าเร็จรูป 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.97±1.72 เปอร์เซ็นตต่์อวนั รองลงมาคือการใส่ยีสตมี์ชีวิตในอาหารส าเร็จรูป 107, 105, 0 (ไม่เสริม

ยสีต)์ และ109 เซลลต่์อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.81±1.62, 1.32±0.76, 0.77±0.45 

และ 0.73±0.42 เปอร์เซ็นตต่์อวนั ตามล าดบั และการใส่ยสีตมี์ชีวติในอาหารส าเร็จรูปท่ี 108 เซลล์ต่อ

มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุดเท่ากบั 0.33±0.19 เปอร์เซ็นต์ต่อวนั เม่ือน ามา

วิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่ากบนาท่ีเล้ียงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 6 ระดบั มีค่าอตัราการเจริญเติบโต

จ าเพาะแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.4) 

 

                 ความหนาแน่นของเซลลย์สีต ์(เซลลต์่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 

 

ภาพที ่4.4 อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะของลูกออ๊ดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยสีตท่ี์ต่างกนั 
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4.2 ประสิทธิภาพของโปรตีน 

เม่ือส้ินสุดการทดลองประสิทธิภาพของโปรตีนมีค่าสูงสุดคือ การใส่ยีสตมี์ชีวิตในอาหาร

ส าเร็จรูป 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.10±0.03 เปอร์เซ็นต์ต่อวนั  

รองลงมาคือการใส่ยีสตมี์ชีวิตในอาหารส าเร็จรูป  107, 105, 0 (ไม่เสริมยีสต์) และ108 เซลล์ต่อ

มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.08±0.04, 0.08±0.02, 0.08±0.01 และ 0.07±0.00 

เปอร์เซ็นตต่์อวนั  ตามล าดบั และการใส่ยีสตมี์ชีวิตในอาหารส าเร็จรูปท่ี 109 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่อ

อาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุดเท่ากบั 0.06±0.01 เปอร์เซ็นต์ต่อวนั เม่ือน ามาวิเคราะห์ค่าทาง

สถิติพบว่าลูกอ๊อดกบนาท่ีเล้ียงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 6 ระดับ มีค่าประสิทธิภาพของโปรตีนท่ี

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.5) 

 
               ความหนาแน่นของเซลลย์สีต ์(เซลลต์่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 

 

ภาพที ่4.5 ประสิทธิภาพของโปรตีนของลูกออ๊ดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยสีตท่ี์ต่างกนั 
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4.3 ประสิทธิภาพของอาหาร 

เม่ือส้ินสุดการทดลองประสิทธิภาพของอาหารมีค่าสูงสุด การใส่ยีสต์มีชีวิตในอาหาร

ส าเร็จรูป 0 (ไม่เสริมยีสต์) เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.28±0.04 

เปอร์เซ็นตต่์อวนั รองลงมาคือการใส่ยีสตมี์ชีวิตในอาหารส าเร็จรูป 106, 108, 107 และ 105 เซลล์ต่อ

มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.26±0.04, 0.25±0.04, 0.23±0.06 และ 0.22±0.01 

เปอร์เซ็นต์ต่อวนั ตามล าดบั และการใส่ยีสต์มีชีวิตในอาหารส าเร็จรูปท่ี 109 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่อ

อาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุดเท่ากบั 0.21±0.05 เปอร์เซ็นต์ต่อวนั เม่ือน ามาวิเคราะห์ค่าทาง

สถิติพบว่าลูกอ๊อดกบนาท่ีเล้ียงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 6 ระดับ มีค่าประสิทธิภาพของอาหารท่ี

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.6) 

 

                 ความหนาแน่นของเซลลย์สีต ์(เซลลต์่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 

 

ภาพที ่4.6 ประสิทธิภาพอาหารของลูกอ๊อดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยสีตท่ี์ต่างกนั 
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4.4 อตัราการกนิอาหาร 

เม่ือส้ินสุดการทดลองอตัราการกินอาหารของลูกออ๊ดกบนามีค่าสูงสุดคือ การใส่ยีสตมี์ชีวิต

ในอาหารส าเร็จรูป 109 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09±0.46 เปอร์เซ็นต์

ต่อวนั รองลงมาคือการใส่ยีสต์มีชีวิตในอาหารส าเร็จรูป 108, 0 (ไม่เสริมยีสต์), 107, และ 105     

เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39±0.14, 3.25±0.30, 3.23±0.86 และ 

3.23±0.46เปอร์เซ็นต์ต่อวนั ตามล าดบั และการใส่ยีสตมี์ชีวิตในอาหารส าเร็จรูปท่ี 106 เซลล์ต่อ

มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุดเท่ากบั 2.69±0.73 เปอร์เซ็นต์ต่อวนั เม่ือน ามา

วิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าลูกอ๊อดกบนาท่ีเล้ียงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 6 ระดับ มีค่าอตัราการกิน

อาหารท่ีแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.7) 

                ความหนาแน่นของเซลลย์สีต ์(เซลลต์่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 

 

ภาพที ่4.7 อตัราการกินอาหารของลูกออ๊ดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยสีตท่ี์ต่างกนั 
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4.5 ปริมาณอาหารทีก่บนากนิ 

เม่ือส้ินสุดการทดลองปริมาณอาหารท่ีลูกอ๊อดกบนากินมีค่าสูงสุดคือ การใส่ยีสตมี์ชีวิตใน

อาหารส าเร็จรูป 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  17.02±3.66 กรัมต่อตวั 

รองลงมาคือการใส่ยีสตมี์ชีวิตในอาหารส าเร็จรูป 105, 107, 108 และ 109 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 

1 กรัม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 15.57±2.47, 15.53±2.14, 13.02±1.33, และ 12.89±1.76 กรัมต่อตวั 

ตามล าดบั และการใส่ยีสตมี์ชีวิตในอาหารส าเร็จรูปท่ี 0 (ไม่เสริมยีสต)์ เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร  

1 กรัม มีค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 12.45±1.38 กรัมต่อตวั เม่ือน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่า   

ลูกอ๊อดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยีสต ์6 ระดบั มีค่าปริมาณการกินอาหารแตกต่างกนัอย่างไม่มี

นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.8) 

                                                   ความหนาแน่นของเซลลย์สีต ์(เซลลต์่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 

 

ภาพที ่4.8 ปริมาณอาหารท่ีลูกกบนากินดว้ยการเสริมยสีตท่ี์ต่างกนั 
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4.6 ปริมาณโปรตีนทีก่นิ 

เม่ือส้ินสุดการทดลองมีปริมาณโปรตีนท่ีกินของลูกอ๊อดกบนามีค่าสูงสุดคือ 106 เซลล์ต่อ

มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 23.56±5.07  กรัมต่อตวั รองลงมาคือการใส่ยีสตมี์ชีวิต

ในอาหารส าเร็จรูป 107, 105, 108 และ 109  เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  

21.56±2.97, 21.37±3.39, 18.28±1.86 และ 18.10±2.46  กรัมต่อตวั ตามล าดบั และการใส่ยีสตมี์ชีวิต

ในอาหารส าเร็จรูปท่ี 0 (ไม่เสริมยีสต์) เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุด

เท่ากบั 16.17±1.79 กรัมต่อตวั เม่ือน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่ากบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริม

ยีสต์ 6 ระดับ มีค่าปริมาณโปรตีนท่ีลูกอ๊อดกบนากินแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ        

(p>0.05) (ตารางท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.9) 

                                                ความหนาแน่นของเซลลย์สีต ์(เซลลต์่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 

 

ภาพที ่4.9 ปริมาณโปรตีนท่ีลูกออ๊ดกบนากินดว้ยเสริมยสีตท่ี์ต่างกนั 
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4.7 อตัราการแลกเน้ือ 

 เม่ือส้ินสุดการทดลองอตัราการแลกเน้ือลูกอ๊อดกบนามีค่าสูงสุดคือ 109 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
ต่ออาหาร 1 กรัม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.69±1.32 รองลงมาคือการใส่ยีสตมี์ชีวิตในอาหารส าเร็จรูป 107, 
105, 108 และ 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  5.08±1.31, 4.97±0.04, 
4.52±0.72 และ 4.41±0.92 ตามล าดบั และการใส่ยีสตมี์ชีวิตในอาหารส าเร็จรูปท่ี 0 (ไม่เสริมยีสต)์ 
เซลลต่์อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.98±0.57  เม่ือน ามาวิเคราะห์ค่าทาง
สถิติพบว่าลูกอ๊อดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยีสต์ 6 ระดบั มีค่าอตัราการแลกเน้ือท่ีแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.10) 

         

 
                    ความหนาแน่นของเซลลย์สีต ์(เซลลต์่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 

 

ภาพที ่4.10 อตัราการแลกเน้ือของลูกอ๊อดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยสีตต่์างกนั 
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4.8 อตัราการรอด 

เม่ือส้ินสุดการทดลองลูกอ๊อดกบนามีค่าอตัรารอดสูงสุดคือ 0 (ไม่เสริมยีสต์) เซลล์ต่อ
มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  74.44±8.39  32 เปอร์เซ็นต ์ รองลงมาคือการใส่ยีสต ์  
มีชีวติในอาหารส าเร็จรูป 109, 108, 107 และ 105  เซลลต่์อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
72.22±10.18, 71.11±7.70, 60.00±8.82 และ 60.00±8.81 เปอร์เซ็นต ์ ตามล าดบั และการใส่ยีสต์มี
ชีวิตในอาหารส าเร็จรูปท่ี 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุดเท่ากบั
55.55±10.72 เปอร์เซ็นต์ เม่ือน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าลูกอ๊อดกบนาท่ีเล้ียงด้วยอาหาร     
เสริมยีสต์ 6 ระดับ มีค่าอัตราการรอดท่ีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)          
(ตารางท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.11) 

 
                      ความหนาแน่นของเซลลย์สีต ์(เซลลต์่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 

 

ภาพที ่4.11  อตัราการรอดของลูกออ๊ดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยสีตต่์างกนั 
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4.9 การขึน้กระดาน 

การข้ึนกระดานของลูกอ๊อดกบนาตวัแรกของการใส่ยีสต์มีชีวิตท่ี 107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร   
ต่ออาหาร 1 กรัม เร็วท่ีสุดเท่ากบั 19.00±1.00 วนั รองลงมาคือ 108, 106, 105 และ 0 (ไม่เสริมยีสต)์ 
เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม มีค่าเท่ากบั 19.26±2.08, 20.00±2.00, 20.67±2.57 และ 
20.33±1.53 วนั ตามล าดบั และการใส่ยีสต์มีชีวิตในอาหารส าเร็จรูปท่ี 109 เซลล์ต่อมิลลิลิตร         
ต่ออาหาร 1 กรัม มีการข้ึนกระดานชา้ท่ีสุด เท่ากบั 22.33±1.53 วนั เม่ือน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
พบวา่ลูกอ๊อดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยีสต ์6 ระดบั มีอายุการข้ึนกระดานท่ีแตกต่างกนัอย่าง   
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)   (ตารางท่ี 4.2 และภาพท่ี 4.12) 

 
    ความหนาแน่นของเซลลย์สีต ์(เซลลต์่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 

 

ภาพที ่4.12  อายกุารข้ึนกระดานของลูกอ๊อดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยสีตต่์างกนั 
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ตารางที ่4.1 ผลการทดลองของลูกออ๊ดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยสีตต่์างกนั 6 ระดบั เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ 

อาหารเสริมยสีต ์(เซลลต่์อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 
                 ดชันี      
 0 (ไม่เสริมยสีต)์ 105 106 107 108 109 
น ้าหนกัสุดทา้ยเฉล่ีย (กรัม) 3.37±0.35a 3.43±0.60a 4.37±1.34a 3.60±1.26a 3.20±0.15a 2.61±0.33a 
ความยาวสุดทา้ยเฉล่ีย (กรัม) 3.47±0.18a 3.35±0.13a 3.37±0.09a 3.30±0.42a 3.51±0.08a 3.17±0.21a 
น ้าหนกัเพิ่มต่อวนั  (กรัมต่อตวัต่อวนั) 0.07±0.01a 0.07±0.02a 0.09±0.03a 0.08±0.03a 0.06±0.02a 0.06±0.01a 
อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ  
(เปอร์เซ็นตต่์อวนั) 

0.77±0.45a 1.32±0.76a 2.97±1.72a 2.81±1.62a 0.33±0.19a 0.73±0.42a 

ประสิทธิภาพของโปรตีน  0.08±0.01a 0.08±0.02a 0.10±0.03a 0.08±0.04a 0.07±0.00a 0.06±0.01a 
ประสิทธิภาพของอาหาร 0.28±0.04a 0.22±0.01a 0.26±0.04a 0.23±0.06a 0.25±0.04a 0.21±0.05a 
อตัราการกินอาหาร (เปอร์เซ็นตต่์อวนั) 3.25±0.30a 3.23±0.46a 2.69±0.73a 3.23±0.86a 3.39±0.14a 4.09±0.46a 
ปริมาณอาหารท่ีกบนากิน (กรัมต่อตวั) 12.45±1.38a 15.57±2.47a 17.02±3.66a 15.53±2.14a 13.02±1.33a 12.89±1.76a 
ปริมาณโปรตีนท่ีกิน (กรัมต่อตวั) 16.17±1.79a 21.37±3.39a 23.56±5.07a 21.56±2.97a 18.28±1.86a 18.10±2.46a 
อตัราการแลกเน้ือ 3.98±0.57a 4.97±0.04a 4.41±0.92a 5.08±1.31a 4.52±0.72a 5.69±1.32a 
อตัราการรอด (เปอร์เซ็นต)์ 74.44±8.39a 60.00±8.81a 55.55±10.72a 60.00±8.82a 71.11±7.70a 72.22±10.18a 

หมายเหตุ : ตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีไม่ต่างกนัตามแนวนอนแสดงวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 

27 
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หมายเหตุ : ตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีไม่ต่างกนัตามแนวนอนแสดงวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 

ตารางที ่4.2 อายกุารข้ึนกระดานของลูกออ๊ดกบนา 
 

                 อาหารเสริมยสีต ์(เซลลต่์อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 
 

การข้ึนกระดาน       

ข้ึนกระดานตวัแรก  20.33±1.53a 
 

20.67±2.57a 20.00±2.00a 19.00±1.00a 19.26±2.08a 22.33±1.53a 

ข้ึนกระดาน 50%  28.00±2.00a 
 

30.00±3.00a 31.00±2.65a 29.67±1.53a 30.67±0.58a 31.33±2.31a 

ข้ึนกระดาน 100%  40.67±1.15a 40.33±1.53a 40.67±2.08a 40.00±2.00a 41.00±1.00a 42.00±1.00a 

        28 
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4.10 องค์ประกอบทางเคมีของอาหารลูกอ๊อดกบนา 

 เม่ือส้ินสุดการทดลองมีความช้ืนในอาหารลูกอ๊อดกบนาเท่ากบั 17.72±0.82, 16.46±3.09, 

20.00±0.98, 21.30±4.27, 18.82±0.48 และ 16.50±2.83 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั เม่ือน ามาวิเคราะห์ค่า

ทางสถิติพบว่าลูกอ๊อดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยีสต์ทั้ง 6 ระดบั มีความช้ืนในอาหารลูกอ๊อด  

กบนาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4.3 และภาพ 4.13) 

 

 
     ความหนาแน่นของเซลลย์สีต ์(เซลลต์่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 

 

ภาพที ่4.13 ความช้ืนในอาหารลูกออ๊ดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปเสริมยสีตต่์างกนั 
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โปรตีนในอาหารลูกอ๊อดกบนาเท่ากบั 38.97±1.33, 41.18±1.01, 41.53±0.53, 41.65±4.90, 

42.12±1.07 และ 42.17±1.57 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั เม่ือน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าลูกอ๊อด   

กบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยีสตต่์างกนัทั้ง 6 ระดบั มีโปรตีนในอาหารลูกอ๊อดกบนาแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4.3 และภาพ 4.14)  

 
                   ความหนาแน่นของเซลลย์สีต ์(เซลลต์่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 

 

ภาพที ่4.14 โปรตีนในอาหารลูกออ๊ดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปเสริมยสีตต่์างกนั 
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ไขมนัในอาหารลูกอ๊อดกบนาเท่ากบั 2.57±0.11, 2.28±0.20, 2.37±0.31, 2.71±0.03, 

2.53±0.19 และ 2.82±0.08 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เม่ือน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าลูกอ๊อด       

กบนาท่ีเล้ียงด้วยอาหารเสริมยีสต์ต่างกนัทั้ง 6 ระดบั มีไขมนัในอาหารลูกอ๊อดกบนาแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4.3 และภาพท่ี 4.15)   

 
                               ความหนาแน่นของเซลลย์สีต ์(เซลลต์่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 

 

 

ภาพที ่4.15 ไขมนัในอาหารลูกออ๊ดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปเสริมยสีตต่์างกนั 
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เถา้ในอาหารลูกอ๊อดกบนาเท่ากบั 14.13±0.17, 13.94±0.16, 13.35±0.19, 15.45±1.98, 

13.15±0.31 และ 15.07±0.90 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั เม่ือน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าลูกอ๊อด   

กบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยีสตต่์างกนัทั้ง 6 ระดบั มีเถา้ในอาหารลูกอ๊อดกบนาแตกต่างกนัอยา่ง

ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) )   (ตารางท่ี 4.3 และภาพ 4.16) 

 
                                   ความหนาแน่นของเซลลย์สีต ์(เซลลต์่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 

 

ภาพที ่4.16 เถา้ในอาหารลูกออ๊ดกบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปเสริมยสีตต่์างกนั
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ตารางที ่4.3 องคป์ระกอบทางเคมีของอาหารลูกอ๊อดกบนาหลงัการทดลอง 
องคป์ระกอบทางเคมี  

อาหารเสริมยสีต ์(เซลลต่์อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม) 
(เปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัแหง้) 0 (ไม่เสริมยสีต)์       105 106 107 108 109 

 
ความช้ืน 17.72±0.82a 16.46±3.09a 20.00±0.98a 21.30±4.27a 18.82±0.48a 16.50±2.83a 

 
โปรตีน 38.97±1.33a 41.18±1.01a 41.53±0.53a 41.65±4.90a 42.12±1.07a 42.17±1.57a 

 
ไขมนั 2.57±0.11a 2.28±0.20a 2.37±0.31a 2.71±0.03a 2.53±0.19a 2.82±0.08a 

 
เถา้ 14.13±0.17a 13.94±0.16a 13.35±0.19a 15.45±1.98a  13.15±0.31a 15.07±0.90a 
หมายเหตุ : ตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีไม่ต่างกนัตามแนวนอนแสดงวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)

          33 
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4.10 คุณสมบัติของน า้ 

คุณสมบติัของน ้ าระหว่างการทดลอง พบว่า ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้ ามีค่าอยู่ในช่วง 

0.75-1.68 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 27.59-30.76 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยูใ่นช่วง 

6.8-7.8 ความน าไฟฟ้าท่ีมีอยู่ในน ้ ามีค่าอยู่ในช่วง 0.10±0.00 ความกระด้างของน ้ ามีค่าอยู่ในช่วง 

108.24-246.30 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นด่างของน ้ ามีค่าอยูใ่นช่วง 52.41- 75.26 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ไนไตรท์รวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.01-0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ในช่วง     

0.17-1.41มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 4.4) 

 

 

 

       

           



 
 

ตารางที ่4.4 คุณสมบติัของน ้ าระหวา่งการทดลอง 
คุณสมบติัของน ้า 0 

(ไม่เสริมยสีต)์ 
105 106 107 108 109 

ออกซิเจนละลายน ้า (มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) 

0.93-1.35 0.75-1.13 1.05-1.53 0.93-1.40 1.03-1.68 0.98-1.27 

อุณหภูมิน ้า 
(องศาเซลเซียส) 

27.59-30.58 27.67-30.76 27.62-30.65 27.63-30.42 27.63-30.73 27.62-30.44 

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.23-7.82 6.93-7.84 6.93-7.73 6.83-7.64 6.83-7.62 6.72-7.50 
ค่าความน าไฟฟ้า  
(มิลลิซีเมนต)์ 

0.10±0.00 0.10±0.00 0.10±0.00 0.10±0.00 0.10±0.00 0.10±0.00 

ความกระดา้ง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 110.21-230.30 108.24-226.35 108.24-229.28 120.23-236.21 188.12-230.14 202.32-246.30 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 60.23-64.42 63.34-70.10 57.41-61.35 60.21-63.20 52.41-61.51 61.40-75.26 
ไนไตรท-์ไนโตรเจน 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0.01-0.05 0.02-0.06 0.01-0.06 0.01-0.06 0.03-0.05 0.02-0.06 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจนรวม 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0.36-1.16 0.31-1.06 0.21-1.03 0.23-1.07 0.17-1.41 0.91-1.24 
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4.2 วจิารณ์ผลการวจัิย 

การทดลองเล้ียงลูกอ๊อดกบนาดว้ยอาหารเสริมยีสตท์ั้ง 6 ระดบั คือ 0 (ไม่เสริมยีสต)์, 105, 

106, 107, 108 และ 109 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม ลูกอ๊อดกบนามีน ้ าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 

0.21±0.09 กรัม ความยาวเร่ิมตน้เฉล่ีย 2.66±0.39 เซนติเมตร เป็นระยะเวลา 45 วนั พบวา่ ค่าน ้ าหนกั

สุดทา้ยเฉล่ีย เปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัเพิ่ม ประสิทธิภาพของอาหาร และปริมาณโปรตีนท่ีกิน ของลูกอ๊อด

กบนาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมยีสต์ 109 เซลล์ต่อมิลลิลิตรผสมอาหาร 1 กรัม มีค่าแตกต่างอยา่งไม่มี

นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัลูกอ๊อดกบนาท่ีไดรั้บอาหารเสริมยีสตร์ะดบัอ่ืนๆ ค่าปริมาณอาหาร

ท่ีกินและอัตราการกินอาหาร ทุกชุดการทดลองมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p>0.05) เพราะยีสต์ไม่ได้มีผลต่อการกินอาหารของลูกอ๊อดกบนาแต่อย่างใด จึงท าให ้                  

ค่าการเจริญเติบโตของแต่ละชุดการทดลองมีค่าแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แมว้่าจะ

เสริมยสีตใ์นอาหารระดบัท่ีแตกต่างกนัก่อนท่ีลูกออ๊ดกบนาจะกินอาหาร  

ลูกอ๊อดกบนาท่ีเล้ียงด้วยอาหารเสริมยีสต์ทุกชุดการทดลองมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มี

นยัส าคญั ซ่ึงแตกต่างจากงานของ อนุวติั และคณะ (2551) ไดท้  าการศึกษาประสิทธิภาพของยีสตท่ี์

เพิ่มในอาหารกบนาท่ีระดบั 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ สรุปวา่การเสริมยีสตท่ี์ระดบั 4 เปอร์เซ็นต ์ใน

อาหารเป็นระดบัท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกบนาและเสริมให้มีระบบภูมิคุม้กนัเพิ่มข้ึนใน

กบนา  

อายุการข้ึนกระดานของลูกอ๊อดกบนา มีอายุการข้ึนกระดานท่ีแตกต่างกันอย่างไม่มี

นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) มีความสอดคลอ้งกบั ธนากร (2552) หลงัจากอนุบาลลูกอ๊อดจนมีอายุ

ประมาณ 1 เดือน ก็จะเจริญเติบโต เป็นลูกกบซ่ึงเป็นกบท่ีเต็มวยัแลว้ จะมีขาครบสมบูรณ์ทุก 4 ขา 

หางหดหมดแลว้ 

 คุณภาพน ้าท่ีมีผลต่อการเล้ียงลูกออ๊ดกบนา สอดคลอ้งกบังานของ ยนต ์(2530) ค่าความเป็น

กรดเป็นด่างของน ้าทุกฤดูกาลมีค่าตั้งแต่ 5.5-9.0 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างน้ีมีการผนัแปรตั้งแต่ต ่าไป

จนถึงสูงมาก ซ่ึงต ่าและสูงกว่ามาตรฐานในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีค่าความเป็นกรดเป็นด่างท่ี

เหมาะสมในการเล้ียงสัตวน์ ้ าควรอยู่ระหว่าง 6.5-8.5 ความผนัแปรน้ีมีสาเหตุมาจาก ปริมาณของ

อินทรียวตัถุท่ีอยู่ในน ้ าท่ีใช้เล้ียงกบ ปริมาณของเสียท่ีกบถ่ายออกมา และการเน่าเสียของอาหาร      
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ท่ีตกคา้งในบ่อเน่ืองจากการเปล่ียนถ่ายน ้าไม่สม ่าเสมอ ท าให้กบขบัเมือกออกมามาก ปรับตวัไม่ทนั

อ่อนแอและติดโรคไดง่้ายข้ึน 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

การทดลองเล้ียงลูกอ๊อดกบนาดว้ยอาหารเสริมยีสตท์ั้ง 6 ระดบั คือ 0 (ไม่เสริมยีสต)์, 105, 

106, 107, 108 และ 109 เซลลต่์อมิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กรัม จากการศึกษาพบวา่ประสิทธิภาพของยีสต์

ท่ีเพิ่มในอาหารลูกกบนาท่ีต่างกนัทั้ง 6 ระดบั การเสริมยีสต์ในอาหารให้แก่ลูกอ๊อดกบนานั้นไม่มี

ผลต่อการเจริญเติบโต อตัราการรอดตายของลูกอ๊อดกบนา ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าการอนุบาล     

ลูกออ๊ดกบนาดว้ยอาหารส าเร็จรูปอยา่งเดียวไม่ตอ้งเสริมยสีตเ์หมาะสมส าหรับเกษตรกร 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ  
 ควรหาเทคนิคอ่ืนๆ เพื่อให้ยีสต์ สามารถเกาะอยูใ่นอาหารไดน้านไม่ละลายน ้ าก่อนลูกกบ
จะกิน 
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