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เรื่องเล่าความสำเร็จ   
การเลี้ยงกบและไก่ไข่                
หมู่ที่ 6 คลองน้ำใส  
จังหวัดสระแกว้ 

คณะอาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์                                     
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

โครงการแก้ปัญหาความยากจน 
ยกระดับชีวิตชุมชน 
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คำนำ 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี มีพันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงดำเนิน
โครงการแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีว ิตชุมชน ซึ ่งเป็น
โครงการที่อยู่ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีว ิตประชาชนในชนบทเป็นการศึกษาเร ียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริงในพื้นที ่ เพื่อเข้าใจ เข้าถึงวิถีชีวิตชุมชน และยังเกิด
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ รวมไปถึงกระบวนการตั้งคำถามและ
การไตร่ตรองเพื่อสะท้อนความคิดและการรับฟัง โดยใช้เครื่องมือแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกและเครื่องมือในการเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น แผนที่เดินดิน 
โอ่งชีวิต ต้นไม้ปัญหา เพื่อหาปัญหาและความต้องการของชุมชนนำมาสู่
การพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนและนำข้อมูลของประชาชนมาคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 ครัวเรือนที่ยากจนที่สุด 
 

โดยคณะผู้ดำเนินโครงการจึงได้จัดทำเรื่องเล่าความสำเร็จเล่มนี้จัดทำเพ่ือ
รายงายผลการดำเนินงานจากการลงพ้ืนที่หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำใส อำเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
  

คณะอาจารย์ 
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สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของหมู่บ้านชุมชนบ้าน                 
อพป.คลองน้ำใส 

4 

ลักษณะการรวมกลุ่มทางสังคมของชุมชน 5 
ข ้ อม ู ลการปล ูกพ ืช การกระจายผลผล ิ ต การแปรรูป                         
และการตลาดของชุมชน 

6 

การดำเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเลี้ยงกบ 

9 

การดำเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งมอบกบและไก่ 
พร้อมอาหาร 

9 

ประชุมกำหนดกติกาและข้อตกลงของกลุ่ม 12 
ศึกษาดูงานกับผู้ประสบความสำเร็จ 14 
ติดตามและประเมินความก้าวหน้า 15 
ประเมินและสรุปผล 17 
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 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการ

ขยายตัวของหมู่บ้านชุมชนบ้าน อพป.คลอง

น้ำใส เป็นชุมชนที่อพยพมาจากประเทศลาว

เมืองเวียนจันทร์อพยพมาทำกินเดินทางมา

กับทับหลวงมาทางใต้และได้อพยพมาจาก

หมู่บ้านเก่าคือบ้านทุ่งรวงทองงาน เดิมเป็น

ชาวไทยหญ้อมีการตั้งรกรากอยู่ติดชายแดน

กัมพูชา โดยมีลำคลองเล็กๆ กั ้นเขตแดน

ระหว่างกัมพูชามีภัยสงครามของประเทศ

กัมพูชาในปี พ.ศ. 2518 ซึ ่งมาจากหลาย

หมู่บ้าน ตั ้งแต่ ปี พ.ศ. 2522-2552 โดย

จากการลงชมุชนครั้งที่ 1 

คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนิน
โครงการแก้ปัญหาความยากจน
ให้กับชุมชนบ้าน อพป.คลองน้ำ
ใส หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำใส 
อำเภออรัญประเทศ จังหวัด

สระแกว้ พบว่ามีจำนวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น                  

114 ครัวเรือน มีจำนวน
ประชากรจำนวน 355 คน 

และอพยพมาจากประเทศลาว
เมืองเวียนจันทร ์

หน่วย นปก. จ ังหว ัดได ้มาจ ัดสถานที่

หมู่บ้าน อพป.ขึ้นจัดสรรที่ดินให้คนละ 2 

งาน จนถึงปัจจุบัน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี

การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมของชาติ

พันธุ์นั้นๆ ชุมชนบ้าน อพป.คลองน้ำใสคน

ส่วนใหญ่อพยพมาจากที่อื ่นและมาจาก

หลายที่มาอยู่รวมกันเป็นชุมชน 
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ดังนั้น วัฒนธรรมชาติพันธุ์ก็แตกต่างกัน

จึงเกิดปัญหาขัดแย้งกันเพราะไม่ได้มา

จากเครือญาติเดียวกันในหมู่บ้าน จึงมี

หลายกลุ่มเกิดขึ้น ประชาชนในชุมชนบา้น

อพป.คลองน ้ำใสหม ู ่  6 อาศ ัยแหล่ง

ลักษณะของครอบครัว  เป็นครอบครัว

ส ่วนใหญ่ครอบครัวเด ี ่ยวอยู ่รวมกัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัว

ส่วนใหญ่ไปทำงานที่อ่ืนก็จะมีผู้สูงอายุอยู่

บ้านเลี้ยงหลาน ส่วนลูกหลานไปทำงาน

ต่างจังหวัดกันหมด  

 

 

การรวมกลุ่มทางสังคมในเชิงพัฒนา

ความเข้มแข็งของชุมชนนั้น จึงมีการ

แบ่งพรรคแบ่งพวกเมื่อมีงบประมาณ

มาลงที่หมู่บ้านก็จะไปลงกับกลุ่มผู้มี

ฐานะที่เป็นผู้จัดหางบประมาณมาลง

ชุมชนก็จะมีเฉพาะกลุ่มเครือญาตของ

ตนเอง จึงเกิดความขัดแย้งขึ ้นใน

ชุมชน ซึ ่งเกิดจากคนที่มีฐานะจะมี

อำนาจกว่าและมีสิทธิ์ก่อนเสมอ จึงมี

ความขัดแย้งเรื ่องงบประมาณจาก

รัฐบาล และเกิดความแตกต่างทาง

สังคมคนมีฐานะก็จะได้รับสิทธิจาก

การสอนอาชีพหรือกลุ่ม OTOP คน

ยากจนไม่มีสิทธิได้เข้าร่วมกลุ่มอาชีพ 

 

การรวมกลุ่มทางสังคม 
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ด้านการปลูกพืช การกระจายผลผลิต  การแปรรูป และการตลาด 

มีการปลูกผักสมาชิกในชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือปลูกผักแต่น้ำมีไม่เพียงพอ ดังนั้น
ในฤดูแล้งจึงไม่มีการทำการเกษตร และขาดแหล่งจำหน่ายสินค้าและผลผลิตมี
น้อยราคาสินค้าทางการเกษตรไม่คุ้มทุน เช่น ราคาผัก ราคาข้าว จึงปลูกแคเพียง
เพื่อบริโภคในครอบครัว การแปรรูปมีกลุ่มแปรรูปน้ำพริกแต่สมาชิกในกลุ่มส่วน
ใหญ่เป็นคนมีฐานะเพราะเป็นเครือญาติของคนมีเงินมีอำนาจที่เป็นผู้ดำเนินการ
ของบประมาณมาลงที่ชุมชนเมื่อมีหน่วยราชการที่ให้งบประมาณมาดูงานก็จะจ้าง
ชุมชนมา ส่วนคนจนก็ไม่มีส่วนได้เข้าไปดำเนินการด้วย จึงเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ขึ้นในชุมชนและมีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 ฝ่าย  
 

การทำเกษตรกรรมของชุมชนอาศัยน้ำจากคลองกั้นพรมแดนตามธรรมชาติ และ
พื้นที่ตำบลอยู่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแต่มีปัญหาไม่มีฝายระหว่างประเทศที่
ถาวรเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง มักมีปัญหาการแย่งน้ำกับประเทศเพื่อนบ้าน
แหล่งน้ำมีไม่เพียงพอ แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น มีลำน้ำและลำห้วย และมีแหล่งน้ำ
ที่สร้างขึ้น เช่น ฝาย บ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล สระ คลองชลประทาน และมีป่าไม้ที่
อุดมสมบูรณ์อยู่รอบชุมชน ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวปนทรายมีแหล่งน้ำที่มี
อยู่ตามธรรมชาติไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้น้ำฝน
เป็นหลักในการทำการเกษตร 
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จากการบอกเล่าของ คุณวรรณศรี บรรทูล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าว่า 
“บ้านอพป.คลองน้ำใสหมู่ 6 นี ้มีการรวมกลุ ่มทำน้ำพริกและมีโรงงานทำน้ำพริกได้
งบประมาณจากภายนอกโดยคนในชุมชนที่ไปหางบประมาณมาแต่ก็พบปัญหาความขัดแยง้
เกิดขึ้นเนื่องจากการตั้งกลุ่มทำน้ำพริกนั้นคนที่ร่วมกลุ่มกันส่วนใหญ่เป็นเครือญาติของผู้ที่
ของบประมาณมาซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะที่ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกทำน้ำพริก แต่ผู้ด้อยโอกาสนั้น
ไม่มีสิทธิ์ร่วมกลุ่มด้วย”  

85 
 ครัวเรือน 

 

23 
 ครัวเรือน 

 

ครอบครัวมสีิทธทิี่ดิน
ทำกินของตนเอง 
และไม่ต้องเช่า 

ครอบครัวมีทีด่ินทำ
กินของตนเอง แต่เช่า

เพิ่มบางส่วน 

4 
 ครัวเรือน 

 

ครัวเรือนท่ีไม่มีที่ดิน
ทำกินของตนเอง 

พื้นที่ทำ
การเกษตรทั้งหมด 

100 ไร ่

ประกอบเกษตร
แบบปลอด

สารพิษ/เกษตร
อินทรีย์ 20 
ครัวเรือน 

ประกอบ
อาชีพ

เพาะปลูก 
94 ครัวเรือน 

ประกอบอาชีพ
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน/ตาม
แนวพระราชดำริ 

1 ครัวเรือน 

  ทำนา         
52 ครัวเรือน 

เลี้ยงโคเนื้อขาย 
7 ครัวเรือน 

เลี้ยงเป็ด-ไก่ขาย
10 ครัวเรือน 

 



 

 

8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

คุณมลิวรรณ กล่าวว่า “หมู่ที่ 6 ก็จะมีโครงการเข้า
มาหลายโครงการแต่คนด้อยโอกาสไม่เคยได้เข้าร่วม
โครงการเลย จากการสัมภาษณ์ผู ้นำชุมชนและ
ตัวแทนชุมชนพบว่า ครัวเรือนที่ขาดโอกาสมีความ
ต้องการมีอาชีพเลี ้ยงครอบครัวเพื ่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ ดังนั ้นโครงการแก้ปัญหาความยากจนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พวกเราคณะอาจารย์ที่ดำเนินโครงการจึง
ได้สำรวจจำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีรายได้และไม่มี
อาชีพ โดยเรียงลำดับครอบครัวที่จนที่สุดจำนวน 6 
ครัวเรือนหลังจากนั้นก็จัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย       
6 ครัวเรือนเพื ่อหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันเสนอ
แนวคิดว่าชุมชนมีความต้องการอยากจะทำอาชีพ
อะไรที ่ชุมชนต้องการได้ผลสรุปออกมาว่าชุมชน
ต้องการเลี ้ยงไก่ไข่และเลี ้ยงปลาดุก แต่จากการ
สัมภาษณ์ชุมชนเคยมีโครงการเลี้ยงปลาดุกมีการทำ
บ่อซีเมนต์ทุกครัวเรือนแต่ไม่มีใครสานต่อเพราะเกิด
ปัญหาตามมาคือ เลี้ยงแล้วปลาดุกตายบางคนก็ไม่ได้
ขายตายหมดไม่ใครติดตามผลงานเมื่อให้ปลากดุกกับ

ชุมชนแล้วจบเลย ดังนั้น ชุมชนจึงเปลี่ยนแนวคิดโดย
การเลี้ยงไก่ไข่และเลี้ยงกบเนื่องจากมีวิทยากรที่เป็นผู้
ประสบผลสำเร็จในการเลีย้งกบและมตีลาดรองรบัการ

ขายกบ” 
 
 
 

 

ตุ ้มทอง กล ่าวว ่า “ถ ้ามหาว ิทยาล ัยจะ
สนับสนุนให้เลี้ยงไก่ไข่และเลี้ยงกบก็ดีแต่ถ้า
จะให้ทำอาชีพด้านการทำผลิตภัณฑ์นั ้นไม่
ถนัดเพราะส่วนใหญ่กล ุ ่มเป ้าหมายเป็น
ผู้สูงอายุท่ีเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านและส่งหลาน
ไปโรงเรียนแล้วก็ไม่มีอาชีพอะไรทำถ้าได้
เลี้ยงกบและเลี้ยงไก่ไข่ก็จะเป็นการช่วยให้มี
อาชีพมีรายได ้และมีงานทำไม่เหงาด้วย 
เนื ่องจากชุมชนมีบ่อที่เคยเลี ้ยงปลาดุกอยู่
แล้วไม่ต้องลงทุนเพิ่มขอเพียงได้พันธุ์กบ ส่วน
คนเลี้ยงไก่ไข่ก็มีเล้าไก่เดิมอยู่เพียงแต่ช่วย
สนับสนุนงบในการซ่อมเหล้าไก่และพันธุ์ไก่
ไข่ จำนวน 3 ครัวเรือน และคนเลี้ยงกบก็มี
บ่อเดิมอยู่แล้ว” 

 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้
มีการอนุมัติโครงการแก้ปัญหาความ
ยากจนให้กับชุมชนด้วยการเลี้ยงกบ
และเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อให้ชุมชนมีความรู้

ในการเลี้ยงไก่ไข่และกบ จึงได้มกีารจัด
อบรมวิธีการเลี้ยงกบเบื้องต้นให้กับ

กลุ่มเป้าหมาย 
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วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 โดย
ก า ร เ ช ิ ญ ว ิ ท ย า ก ร                                
คุณวัลลภธนชัย  วัลยารัตนวัต        
ผู้จัดการฟาร์มกบตำบลดงละคร
บรรยายให้ความรู้เรื่องเบื้องต้น
เกี ่ยวกับการเลี ้ยงกบบรรยาย
เรื ่องพันธุ์กบที ่นิยมนำมาเลี ้ยง

เป็นกบนาและนิยมบริโภคด้วย และให้ความรู้เรื ่องรูปแบบการเลี้ยงกบ 
เลี ้ยงในกระชัง เลี ้ยงในคอนโด เลี ้ยงในบ่อซีเมนต์ เลี ้ยงในบ่อดินและ
บรรยายเรื่องการจัดการ
และการดูแลร ักษาเพ่ือ
เป ็นการทำความเข ้าใจ
ก่อนที่จะมีการเลี ้ยงจริง
เพ่ือเตรียมความพร้อม 

 
ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ดำเนินการ
บรรยาย มอบกบและอาหารกบให้กับชุมชน  
1) วิธีการใช้ยาเพ่ือการดูแลกบ (ตามขนาดของ
กบ) และเดือนละกี่ครั้งโดยวิทยากรปฏิบัติการ
ผสมยากับอาหารกบ เพ่ือให้กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงกบ
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ร่วมกันปฏิบัติการด้วยการลงมือทำจะได้ปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมการสาธิตการ
ผลสมยากับอาหารกบ                                                    

2) วิธีการนำกบแยกบ่อและดูขนาดของ
กบเพื่อไม่ให้กบกัดกัน เนื่องจากกบจะ
โตไม่เท่ากันต้องแยกกบที่มีขนาดเล็ก
กว่าเพื่อนย้ายไปอีกบ่อป้องกันไม่ให้กบ
ตัวโตกัดกบตัวเล็กกว่า  
3) เรื ่องการจัดการและการดูแลรักษา

กบไม่ให้กบตาย ให้สังเกตกบเมื่อกบโตขึ้นกบจะแน่นบ่อดังนั ้นผู้เลี ้ยงกบ
จะต้องคัดแยกกบไม่ให้กบแน่นจนเกินไปกบก็จะทับกัน  

4) วิธีการใช้บ่อเลี้ยงและบ่ออนุบาลแบบแตกต่างกันเพ่ือให้ได้กบที่มี
คุณภาพดีและสุขภาพสมบูรณ์ 

5)  ว ิ ธ ี การให ้ อาหารกบ          
ดูขนาดของกบเพาะอาหารจะแตกต่าง
กัน เพราะอาหารกบจะแบ่งออกเป็น 3 
เบอร์ด้วยกัน 

6) วิธ ีการควรจับขายได้ใน
ระยะเวลากี่เดือนและขนาดเท่าไร การเลี้ยงกบต้องศึกษาขนาดของกบและ
ระยะเวลากบ 3 เดือนสามารถจับขายได้ถ้าต้องการน้ำหนักมากก็ต้องเลี้ยงให้
ได้ 4 เดือนขึ้นอยู่กับตลาดต้องการกบขนาดเท่าไรและมีการประชุมกลุ่มเพ่ือ
ปฏิบัติการของกลุ่มเป้าหมายในการจัดการกบลงบ่อ ถ้าบ่อใหม่ควรแช่น้ำไว้
นาน 3 สัปดาห์ แช่ด้วยน้ำยาถ้าเป็นบ่อใหม่ปูนจะกัดกบขาจะช้ำและตายไป
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ดังนั้นผู้เลี้ยงต้องเรียนรู้และศึกษารายละเอียดเพื่อให้ได้กบที่มีคุณภาพและ
ราคาสูงปฏิบัติการเลี้ยงกบโดยการปฏิบัติจริงเอากบเข้าบ่อวิทยากรสอน
กระบวนการนำกบเข้าบ่อและวิธีการการถ่ายเทน้ำการเปลี่ยนน้ำในบ่อควร
เปลี่ยนเมื่อไรเพื่อป้องกันกบติดเชื้อเพราะต้องให้อาหารอยู่ในบ่อและบ่อจะมี
กลิ่นเหม็นด้วยถ้าไม่มีการเปลี่ยนน้ำบ่อ  

 

เมื่อชุมชนเลี้ยงกบและไก่ไข่นั้น กลุ่มเป้าหมายจะพบปัญหาในการเลี้ยง จึง
จัดให้มีการศึกษาดูงานการเลี้ยงกบของผู้ประสบความสำเร็จจากการเลี้ยง
จริงจากฟาร์มและศึกษาวิธีการเลี้ยงกบไม่ว่าจะเป็นการแยกบ่อกบตาม
ขนาดของกบ  
 

จากการดูงานชุมชนมีความรู ้ในการเลี ้ยงและมีการเลี้ยงหลายวิธีที่        
ผู้ประสบผลสำเร็จเสนอแนะและชุมชนได้สัมผัสการเลี้ยงจริงๆ โดย
วิทยากรบรรยายและปฏิบัติการให้ดูตั้งแต่การเพาะลูกอ้อด (ตัวฮวกยัง
ไม่เป็นตัวกบ) จนเป็นตัวกบแล้วย้ายกบที่เป็นตัวเล็กมายังบ่อเล็กเพื่อดู
การเจริญเติบโต เมื่อโตขึ้นมาเท่ากับหัวนิ้วโป้งเท้า ก็จะย้ายไปยังบ่อ
ใหญ่ขึ้น และดูการเปลี่ยนแปลงถ้าตัวไหนไม่โตก็จะต้องย้ายออกมาจาก
บ่อใหญ่เพื ่อไม่ให้ตัวใหญ่กัด ชุมชนได้กระบวนการเลี ้ยงตั ้งแต่ต้น
จนกระทั ่งสามารถจับขายส่งให้ร ้านค้า ขนาดเท่าก ับ 4 ต ัว ต่อ              
1 กิโลกรัม วิทยากรชั่งให้ดูกันเลย 
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ป ร ะ ช ุ ม เ ช ิ ง ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ

กำหนดกติการ่วมกันในการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มในการเลี้ยง
กบและไก่ไข่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและกลุ่มเป้าหมายเสนอแนะการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนทั้งในแง่ของ    “ทุนความดี” และปัญหาประเด็นที่ต้องการ
แก้ไขด้วยการระดมความคิดในการระดมทุนเพื ่อให้มีทุนหมุนเวียน ได้
ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส เพื่อขอสิ่งสนับสนุน
จากหน่วยงานของรัฐ เป็นการเข้าถึงแหล่งเง ินทุนและจัดทำแผน
ประกอบการในการเลี ้ยงกบและไก่ไข่เพื่อให้มีตลาดรองรับร่วมกันของ
ชุมชนและผู้ซื้อสามารถขายได้ในราคาที่ชุมชนอยู่ได้ด้วยการเชิญวิทยากรที่
เป็นนักธุรกิจมาให้ข้อแนะนำร่วมกับชุมชนด้านการตลาดขายกบ  

เกิดการรวมกลุ่มขึ้นและมีการจัดตั้งกลุ่มโดยมีคณะอาจารย์และ
นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ข้อเสนอแนะว่าถ้าจะ
ได้รับทุนสนับสนุนนั้นจะต้องมีการตั้งกลุ่มขึ้นมา จึงเกิดกลุ่ม “กบยิ้มไก่
แย้ม” และมีการกำหนดกติการ่วมกันมีการวางแผนเพื่อพัฒนาแปรรูปกบ
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม มีแผนการจัดตลาดชุมชนเพ่ือนำผลผลิตไปขายที่
ตลาดนัดชุมชนตลาดท้องถิ่น และมีแผนการเชื่อมเส้นทางการท่องเที ่ยว  

วันที่ 26-27พฤษภาคม 2562 
ประช ุมกำหนดกต ิกาและ
ข้อตกลงของกลุ่ม 
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เขาน้อยสีชมพู โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองน้ำใส  

 
 
 
 

ในการตั้งกลุ่ม “กบยิ้มไก่แย้ม” นั้นมีคณะกรรมการบริหาร มีการเลือก
กรรมการขึ้นดังนี้  
ประธานกลุ่ม   คุณวรรณศรี  บรรทูล   
รองประธานกลุ่ม วิลัยพร  สายศิลป์  
เลขานุการกลุ่ม  คุณดาวเรือง ผมทอง   
เหรัญญิก  คุณกันยา  แดงชอุ่ม  
ประชาสัมพันธ์  คุณมลิวรรณ  บานเย็น  
กรรมการประกอบด้วย คุณหนูนา สุริเย  

คุณวันดี  แกมจินดา  
คุณตุ้มทอง จงเจริญ  
คุณลำยอง หุ่นปราการ  
คุณอัจจิมา แกมจินดา  

ประธานที่ปรึกษา นายปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส 
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 จากการนำชุมชนไปศึกษาดูงานผู้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกบ
และไก่ไข่ ผู ้ประสบผลสำเร็จได้แชร์ประสบการณ์ในการเลี ้ยงไก่ไข่ที ่ได้ผล
บรรยายเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ที่ประสบผลสำเร็จ กลุ่มเป้าหมายที่ไปศึกษาดูงาน
ได้รับความรู้และวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องที่สุดและทำให้ชุมชนมีประสบการณ์มาก
ขึ้นจากที่มีความรู้แค่เลี้ยงแต่มีประสบการณ์ในการทำอย่างไรไม่ให้กบตายรู้วิธี
แก้ปัญหา บางคนบอกว่าจากที่ฟังการบรรยายจากวิทยากรและการสาธิตให้ดู
กับการมาดูพื้นที่จริงทำให้มีความรู้มากขึ้นและช่วยในการแก้ปัญหาได้มากขึ้น
และผู้ประความสำเร็จยังแชร์ประสบการณ์กว่าที่เขาจะมีวันนี้เขาล้มแล้วลุกต่อสู้
จนเขาประสบความสำเร็จมีการเลี้ยงหลายวิธีที่ผู้ประสบผลสำเร็จเสนอแนะและ
ชุมชนได้สัมผัสการเลี้ยงจริงๆ โดยวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการให้ดู การ
นำเสนอของกลุ่มเป้าหมายที่ดูงานร่วมกันนำเสนอปัญหาที่พบในการเลี้ยงของ
ชุมชนเพื่อให้ผู้เลี้ยงที่ประสบผลสำเร็จได้มีการชี้แนะวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน 
ชุมชนกล่าวว่าเขาได้ประสบการณ์ในการเลี้ยงเพื่อนจะได้นำไปปฏิบัติในการ
เลี้ยงได้ถูกวิธี 
 
 
 

วันที่ 2- 3 มิถุนายน 2562 

ศึกษาดูงานกับผู้
ประสบผลสำเร็จ 

ชุมชนกล่าวว่า "เขาได้ประสบการณ์ในการเลี้ยงเพื่อนจะได้

นำไปปฏิบัติในการเลี้ยงได้ถูกวิธี” 
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จากการปฏิบัติการพัฒนาขยายผลผลิต
และขยายตลาดผู ้ซ ื ้อ มีการเสนอแนะ
ความต้องการของชุมชนกลุ ่มเป้าหมาย      
ได้มีการแสดงออกซึ่งความคิดร่วมกัน ซึ่ง
แต่ละคนก็มีแนวคิดท่ีแตกต่างกัน           

 
 
 
 
 
 
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนของคนที่ไม่มีรายได้ ผู้สูงอายุที่เลี้ยงหลานพอส่ง
หลานไปโรงเรียนก็ว่างงานอยู่บ้านเฉยๆ แต่ตอนนี้มีกิจกรรมในทำเกิด
ความสามัคคีในกลุ่มและเสวนาร่วมกันกับผู้ซื้อเพื่อเป็นการหาแนวทาง
ทางการตลาดเพื่อขยายผลให้กว้างมากขึ้น  โดยการพูดคุยกับพ่อค้าหรือ
ตลาดผู้ซื้อโดยตรงเพ่ือมีการต่อรองราคาในกลุ่มต้องมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ตลาดผู้ซื้อยินดีที่จะรับซื้อกบเมื่อกบโตพร้อมจับขายเป็นการเสนอ
ราคาตลาดเพราะมีความต้องการกบเป็นจำนวนมากในปัจจุบันและร่วมกัน 
 
 

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ติดตามและประเมินความก้าวหน้า 

บางคนบอกว่า  
ตลาดในชุมชนก็ขายได้ 

ถ้าเหลือจากขายในชุมชน
แล้วก็นำออกขายนอก

ชุมชน 
 

บางคนต้องการต่อยอดด้วยการ
แปรรูปเป็นกบสมุนไพรบ้าง 

บางคนต้องการแปรรูปเป็น          
ไส้อ่ัวกบ 
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                ปัญหาและอุปสรรค์ในการเลี้ยงไข่
ไก ่และกบมีการเปลี ่ยนแปลงอย่างไรนำมา
แลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ร ่วมกันในกลุ ่มนำเสนอ         
แต่ละคน จำนวน ๖ ครัวเรือน ปัญหาที่พบคือ
กบตาย บางคนตาย 5-6 ตัวบางคนตายเป็น 10 
ตัว เมื ่อลงพื ้นที ่ไปดูบ่อกบจึงได้เจอปัญหา คือ      
พอกบโตขึ้นจะทำให้บ่อแน่นเกินไปทำให้กบเยยีบ
กันตาย อย่างนี้ก็ให้        ผู้เลี้ยงกบแยกกบที่ยัง
เล็กออกไปอีกบ่อหนึ่งเพื่อกบจะได้มีพื้นที่ในการ
กระโดดไปมา นอกจากนี้การลงพื้นที่เพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าในการเลี้ยงไก่ไข่และกบ กำหนดให้
มีการชี้แจงบัญชีครัวเรือนของแต่ละครัวเรือ จาก
การเลี้ยงกบจะขายได้เม่ือถึง 3 เดือนข้ึนไปเพ่ือให้ได้ราคามากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาที่พบระหว่างเลี้ยงกบ 

 

กบตาย 
กบโตขึ้นจะทำให้บ่อแน่นเกินไปทำให้กบ
เยียบกันตาย 

แยกกบที่ยังเล็กออกไปอีกบ่อหนึ่งเพ่ือกบ
จะได้มีพ้ืนที่ในการกระโดดไปมา 
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วันที่ 15- 16 มิถุนายน2562 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานของ
ชุมชน 

 
 
 
 
 

จากการไปประเมิน 
ลำยอง เล่าว่า “การเลี้ยงกบเริ่มแรกก็พบปัญหา กบตายโดยไม่รู้สาเหตุก็โทรติดต่อ
กับวิทยากรท่านก็ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาก็สำเร็จด้วยดีและได้รับคำแนะนำ
จากคณะอาจารย์ที่ไปติดตามผลการดำเนินการก็แก้ปัญหาได้ ทำให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและช่วยกันแก้ปัญหาให้กันและกัน คนไหนแก้ปัญหาสำเร็จก็
มีการแนะนำเพ่ือนจึงเกิดความสามัคคีข้ึนในกลุ่ม” 

มลิวรรณ เล่าว่า “ตอนนี้กบโตมากแล้วสามารถนำไปขายที่ตลาดนัดชุมชน เพราะ
ชาวบ้านเขานิยมบริโภคกบที่ไม่ใหญ่ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ขึ้นและกลุ่มเป้าหมาย
เล่าว ่ามีคนสนใจที ่อยากจะเลี ้ยงกบเพิ ่มอีกถ้าได้งบประมาณมาเพิ ่ม ส ่วน
กลุ่มเป้าหมายเดิมที่เลี้ยงอยู่แล้วก็จะเลี้ยงเพิ่มอีกและจะแปรรูปกบเป็นกบสมุนไพร 
ส ้มกบและใส ้ว ัวกบเน ื ่องจาก คุณมลิวรรณทำใส้กรอกข้าวขายอยู ่แล ้วก ็มี
ประสบการณ์ในการทำก็สามารถนำมาดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื ่อให้ชุมชนได้กิน
อาหารที่หลากหลาย” 
 


