
  

 

กบยดัไส้ งานวิจยัเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
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กบยัดไส้  
มี สั ญ ญ า ณ

บางอย่างท่ีท าให้ชาวบ้าน
โคกเพชร ในพืน้ท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลสลกัไดเห็น
ว่าอาชีพการท ากบยัด ไ ส้
สมุนไพรของของชุมชนท่ีท า
ต่อเน่ืองกันมากว่า 100 ปี มี
แนวโน้มหายไป 
 

 



 
มีสัญญาณบางอย่างที่ท าให้ชาวบ้านโคกเพชร ในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสลักไดเห็นว่า

อาชีพการท ากบยัดไส้สมุนไพรของของชุมชนที่ท าต่อเน่ืองกันมากว่า 100 ปี มีแนวโน้มหายไป 
ประการแรกคือ “กบเร่ิมหายาก”  ประการท่ี 2 

เร่ิมมีการเลียนแบบและใช้วัตถุดิบอ่ืนแทนเนือ้กบจาก
พ่อค้านอกหมู่บ้าน  ส่วนเร่ืองท่ี 3  เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้
ความสนใจอาชีพท ากบัยดัใส้ของชมุชน   

เหตุผลแค่ 3 อย่างก็ เพียงพอที่ จะท าให้
ชาวบ้านโคกเพชร และทีมเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสลักได อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มาท า
วิ จัยโครงการวิ จัยกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญา
อาหารพืน้ถิ่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : กบยัดไส้บ้านโคกเพชร หมู่ท่ี 14 และบ้านโคก
กระชาย หมู่ท่ี 13 ต าบลสลักได อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมา
จล และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น)  
 
กบหายไปไหน? 

ในต าบลสลกัได อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน  แต่ละบ้านต่างประกอบอาชีพท่ี
หลากหลาย บางหมู่บ้านเลีย้วววัวากิวเนือ้อร่อย แตท่ี่โคกเพชรหมู่ 14 และ และบ้านโคกกระชายหมู่ 13 เลือกท่ีจะ
เลีย้งกบ  

“ตัง้แต่เกิดมาจ าความได้ก็เห็นชาวบ้านเลี้ยงกบและท ากบยดั
ไสข้าย”  ลุงนน รวดเร็ว เกษตรผู้ เลีย้งกบบ้านโคกเพชรหมู ่13 บอก 

  “ตอนนี้ผมอาย ุ74  ถ้าท ามาตัง้แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ ก็น่าจะราว ๆ  
100 ปีได้  เมื่อก่อนขายไม้ละ 50 สตางค์ ตอนนี้เป็นไม้ 15-20 บาท
แลว้แต่ขนาด ท าไม่เคยหยดุ ท าตลอด ยกเวน้แต่หากบไม่ได้”  

ลุงนนยังบอกอีกว่า ท่ีมาของกบยัดไส้เมนูยอดฮิตของคน
สริุนทร์ นัน้ เร่ิมมาจากการลองผิดลองถกูการท ากบัข้าวของคนสมยัก่อน 

“เคยถามแม่ แกบอกว่า เร่ิมต้นจากหมกฮวก หรือหมกลูกอ๊อดผสมเคร่ืองสมุนไพร แล้วเอาใบตองห่อ ห่อ
แล้วก็ย่าง พอย่างได้กล่ินหอมอร่อย และช่วงนัน้แถวบ้านเรากบเยอะ เดินไปไหนมาไหนก็เจอ ก็คิดว่าถ้าเอาตวันี้
มายดัไสก้บคงจะอร่อย ก็ทดลอง พออร่อยก็ท ากินกนัมาเร่ือย”   

ไม่ว่าขอสนันิษฐานของลุงนนจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม แต่นบัจากนัน้เป็นต้นมา “กบยัดไส้” ของแท้จาก
บ้านโคกเพชรก็ถกูท าออกไปจ าหน่ายให้คนนอกชมุชนได้ลิ่มลองรสชาต จากท ากินเองในครัวเรือน ขยบัมาท าขาย 
จาก 1 ครัวเรือนท่ีท ากบยดัไส้ ก็คอ่ย ๆ เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ เป็นการท ากนัทัง้หมู่บ้าน เน่ืองจากกบยดัไส้บ้านโคกเพชร 



ขึน้ชือ้ในเร่ืองรสชาติ เพราะใช้เนือ้กบล้วน ๆ ผสมกับสมุนไพรไร้สารเคมี  เม่ือกิจการดี ได้รับการตอบรับจาก
ผู้บริโภค ทางฝ่ังผู้ผลิตก็ต้องเร่งผลิตให้ทนัตามความต้องการของลกูค้า 
 เม่ือคนท าเพิ่มจ านวนขึน้ แต่วัตถุดิบคือ “กบ” มีจ านวนเท่าเดิม ซ า้การท าเกษตระบบใหม่ก็เร่ง
ให้กบธรรมชาตหิายากยิ่งขึน้ไปอีก  
 “เมื่อก่อนเราจะหากบไดต้ามทุ่งนา หนองน ้า ในป่า บางทีก็หาไดแ้ถว ๆ บา้นตอนฝนตกหนกั ๆ” ลงุนน 
บอกพร้อม ๆ กบัตัง้ข้อสงัเกตวา่   

“พอเราเปลี่ยนจากนาด าเป็นนาหว่าน เราก็ไม่สามารถลงไปจับกบในนาได้  และการท านาสมยันนี้ก็ใส่
สารเคมีเยอะ กบมนัก็วางไข่ในนาไม่ได้อีกเหมือนกนั   และพวกที่อยู่ในป่าตามแอ่งน ้า แต่ก่อนก็มีเยอะ พอต้นไม้
ถูกตดัเยอะ ๆ มนัก็ไม่มีแอ่งน ้าให้กบได้วางไข่อีกเหมือนกนั  แต่ก่อนมีแหล่งน ้าตามป่าตามคนันา เวลาฝนตกมา 
กบก็จะไปไข่ในแหล่งน ้าธรรมชาติ แต่ทกุวนันีห้มดแล้ว ไม่มี  มีแต่สระใหญ่ ๆ กบก็ไม่ไข่ น ้าเก่าไม่ไข่ ตอ้งมีฝนตก 
น ้าใหม่ ถึงจะไข่ได ้ทกุวนันีก็้เลยหายไปหมด กบไม่มีทีว่างไข่”  

ลงุนน ทีมวิจยัชาวบ้านจากโครงการยงัวิเคราะห์ตอ่ไปว่า   
 “แต่ก่อนมีหลมุมีอะไรทีต่ามควายนอน ทกุวนันี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามีหลมุนิดก็เอารถไปเกลีย่ให้มนัเสมอกนั
ข้ึนมา  ตามทุ่งนาก็เหมือนกนั เวลากบจ าศีล เอารถไถไปพรวนดิน กบตายหมด และเดี๋ยวนี้พวกลูกอ๊อด เมื่อหา
ยากก็ขายดี ทกุวนันี ้ลูกอ๊อดโล 200 บาท แย่งกนัซ้ือ”  
 เม่ือกบในธรรมชาติหายาก หรือ “หาไม่ได้อีกแล้ว” ทางออกของชาวบ้านมีอยู่ 2 ทางเลือกท่ีจะท าให้
อาชีพดัง้เดมิของชมุชนยงคงอยูต่อ่ไปคือ “เล้ียง” และ “ซ้ือ” จากประเทศกมัพชูา  
 

 ในแง่ของการเลีย้ง ชาวบ้าน
บอกว่าเลีย้งกนัตามมีตามเกิด รอด
บ้าง ตายบ้าง เพราะไม่คิดว่าจะ
เป็นเร่ืองส าคัญอะไร  ขณะท่ี พ่อ
ส าเนียง ธรรมพุมา ผู้น าชุมชน
บ้านโคกเพชร ทีมวิจัยชาวบ้าน
ผู้ เช่ียวชาญด้านการเลีย้งกบบอก
ว่า “กบเลี้ยงยาก ข้ีตกใจ และศตัรู
มนัเยอะ”  

“ของเราเร่ิมเล้ียงกันจริง 
ๆ จัง ๆ เม่ือ 10 กว่าปีท่ีผ่านมาน้ี
เอง ต่างคนต่างเล้ียงไป ไม่ได้ดู
ต้นทุน ไม่ได้ดูอะไร จะตายก็ตาย



ไป จริง ๆ แล้วกบเล้ียงยากนะ มันข้ีตกใจ พอช่วงหลัง ๆ บางคนก็ตายหมด บางคนก็ตายคร่ึงนึง บางคน
ก็รอดท้ังหมด” พอ่ส าเนียงบอก 
 ในแง่การซือ้ หรือน าเข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้าน กนกพร ศรีมาลา ทีมวิจัยการเลีย้งกบ บอกว่า  ไม่
คอ่ยมีปัญหามากนกั เพราะหาซือ้ได้ตลอดปี แตร่าคาจะสงูกวา่ปกต ิ 

“กมัพูชาขายให้เรากิโลกรัมละ 70 – 80 บาท หรือ 100 บาท เวลาซ้ือก็ต้องซ้ือทีละมาก ๆ เพราะจะได้
คุ้มค่าการขนส่งซ่ึงน ้าหนกัที่ดีที่สดุคือ 13 ตวั หรือ  15 ตวั/ 1 กิโลกรัม คนที่มาท าขาย ถ้าได้จ านวนตวัน้อย เขาก็
ได้แค่ 10 กว่าไม้ มนัก็ไม่คุ้ม ถ้าเอากบเขมรมา ก็ได้ 30 ไม้ 10 กิโล จะได้ 130 หรือ 150 ไม้ ถ้ากบเลี้ยงจะได้แค่ 
110 ไม้ มนัก็ลดไปประมาณ 30 , 40 ไม้ ซ่ึงมนัก็ไม่คุ้ม พอเป็นแบบนี้ เราก็พยายายามเลี้ยงเองด้วย หลายบ้าน
เลีย้งเอง รอดบา้ง ตายบา้ง เพราะกบเลีย้งยาก”  

 
 เม่ือชาวบ้านก าลัง

พบกับวิกฤตเิร่ืองกบ  มานพ 
แส งด า  น า ยก อ ง ค์ ก า ร

บริหารต าบลสลักได มีโอกาส

ได้คุยกับนายกฯ ประเสริฐ สุข

จิตร จาก อบต. เมืองลีง ท าให้

ทราบว่ามูลนิธิสยามกัมมาจล 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) ก าลังขับเคล่ือนงาน

เด็กและเยาวชนอยู่ จึงสนใจ

เข้าไปร่วมเรียนรู้ตามเวทีตา่ง ๆ 

ท่ีมูลนิ ธิ ฯ  จัดตั ง้ แต่ ปี  พ .ศ . 

2558 พ บ ว่ า มู ล นิ ธิ ฯ  มี  
“ ก ร ะบ วนก า ร แล ะอ ง ค์

ความรู้” ในการพฒันาเด็กและ

เยาวชนท่ีพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ี อบต. และมี “เคร่ืองมือ” ในการลงไปสร้างการเรียนรู้แก่เด็กเยาวชนในชุมชน

จึงตดัสินใจเข้าร่วมโครงการด้วย เพราะเห็นว่าตรงกับแนวทางของตวัเอง  โดยมีเป้าหมายในใจที่อยากให้ 

“กลไกในชุมชน” มีความเข้มแข็งโดยตัวของพี่น้องประชาชนเอง คือเขาต้องมีเคร่ืองมือทางความคิดท่ีเขา

สามารถคิดเป็นและหาวิธีการท่ีจะใช้ประโยชน์ได้ และสามารถท่ีจะสร้างเด็กเยาวชนลกูหลานรุ่นต่อรุ่นให้ท างาน

กบัเขาเป็น ซึง่จะบง่บอกถึงความยัง่ยืน  



“ผมมองเป้าหมายระยะยาวเสมอ เราไม่ได้ท าให้มนัเป็นกิจกรรมสัน้  ๆ เรามองยาวคือให้เคร่ืองมือทาง
ความคิดไปเลย ถ้าเปรียบเทียบคือให้วิธีการหาปลา ให้เคร่ืองมือหาปลา เราไม่ให้ตวัปลา เขาจะได้ปลา หากินได้
ตลอดไป” นายกฯ มานพ บอกวิธีการท ากบัชมุชน 

ด้วยเหตุนีเ้ม่ือได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมกระบวนวิจัยในปี พ.ศ. 2560 เขาจึงไม่รีรอ เพราะเห็น
เป็นโอกาสดี่ที่จะสานความฝันเขาเร่ืองการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นจริงขึน้มา ชกัชวนชาวบ้านสลกั
ได เข้าร่วมกิจกรรมการท าวิจยัในครัง้นี ้เน่ืองจากเห็นวา่ บ้านโคกเพชรและบ้านโคกกระชายเป็นหมู่บ้านขึน้ช่ือเร่ือง
การท ากบยดัใส้ และทราบมาว่าชุมชนก าลงัประสบปัญหาเร่ืองการเพาะเลีย้ง จึงลองให้ทีมนกัทกัทอชุมบชนซึ่ง
เป็นเจ้าหน้าท่ีพฒันาชมุชนลองไปชกัชวน  

“ในส่วนของการท างานวิจัยซึ่งเป็นช่วงการท างานหรับระยะท่ี  3 ซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ีเราต้องท างาน
เพ่ือยกระดับการท างานของทีมนักถักทอชุมชน เพราะ “งานวิจัย” ก็เหมือนเป็น “เคร่ืองมือ” หน่ึงในการ
ท างานพัฒนาเหมือนกัน  เพราะเคร่ืองมือวิจัยจะใช้ในการ เลือกโจทย์ และพัฒนาบนฐานความรู้  กรณี
การแปรรูปกบยัดไส้สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิน่ ชาวบ้านเองก็มีโจทย์อยู่แล้ว ทีน้ีก็เหลือเพียงหาแนวทาง
ว่าการจะได้กบสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นจะต้องท าอะไรบ้าง มีบริบทอะไร เก็บมาท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็น
ผังชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของทุนชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ การวิเคราะห์
เศรษฐกิจของชุมชน ให้ชุมชนรับรู้ร่วมกัน เพ่ือท่ีจะมาวางแนวทางให้การกบยัดไส้ให้ส าเร็จ ท้ังวิธีการ
เล้ียงกบ วิธีการปลูกสมุนไพร วิธีการแปรรูป วิธีการตลาด ให้มันครบวงจร ซึ่งหลักการต่าง ๆ เหล่าน้ี โค้ช
หรือทางเจ้าหน้าท่ีจากมูลนิธิพัฒนท้องถิ่นอีสานจะเข้ามาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ี 
เพ่ือท่ีว่าทีมเจ้าหน้าท่ีหรือนักถักทอจะเป็นฝ่ายไปโค้ชผู้น าชุมชนและชุมชน ให้มีความรู้ มีหลักการ มี
เคร่ืองมือ จากน้ันเราถงึจะดงึเอาทีมเดก็และเยาวชนในหมู่บ้านมาเรียนรู้ร่วมกัน” 

ทัง้นี ้นายกมานพ แสงด า ยังบอกอีกว่า เป้าหมายไกล ๆ คือ ชุมชนสามารถผลิตและจ าหน่ายกบ
ยัดใสได้เบ็ดเสร็จในตัวเอง ขณะท่ีเป้าหมายระหว่างทางคือ ทัง้ทีมนักถักทอชุมชน ชาวบ้าน รวมถงึกลุ่ม
เยาวชน จะต้องได้ความรู้ และหลักคิดด้านงานวิจัย ด้านการจัดการความรู้  ตดิตัวไว้ใช้งานต่อในอนาคต 

“ผมมองว่า งานวิจยัคือเคร่ืองมือหน่ึงที่กว่าจะไดค้วามรู้มนัจะต้องท าอะไรบา้ง มนัตอ้งมีแนวทางไหน เขา
เองก็ต้องรู้เหมือนกนัว่าเขาจะส าเร็จ เขาต้องมีเคร่ืองมือทางความคิด เก็บข้อมูลก่อน 
ดูสถานการณ์ก่อน แลว้วิเคราะห์ วางแผน และลงมือท า”  

พี่แมว-พิกุล เตโพธ์ิ สมาชิก อบต. บอกว่า อบต.เข้ามาในช่วงเวลาท่ี
เหมาะพอดี เพราะขณะนัน้ชาวบ้านก าลงัอยู่ในภาวะวิกฤติ เน่ืองจากกบท่ีเลีย้งไว้ไม่
โต และมีแนวโน้มตายเกือบหมด  

“ช่วงที่ทางอบต.มาชวนท าวิจัย เราก าลังขาดวัตถุดิบคือกบอย่างรุนแรง 
ชาวบ้านก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ เพราะเราเลี้ยงกบมานานแต่ไม่ประสบความส าเร็จใน
การเลีย้งซกัที ถา้ไดท้ าวิจยั อาจจะท าใหก้ารเลีย้งกบของเราไปรอด”  



ด้าน พ่อประเสริฐ วิเศษพงค์ ผู้ใหญ่บ้านโคกเพชร เสริมว่า ในช่วงท่ี อบต.ประสานมา ชมุชนเองก็มี
เร่ืองอยากท าหลายเร่ือง แตห่ลงัจากปรึกษาหารือกนั ก็มาสรุปตรงท่ีเร่ืองการเลีย้งกบ เพราะเป็นปัญหาเร่ืองปาก
ท้อง ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากชาวบ้านล้มเหลวจากการเลีย้งกบมาโดยตลอด 

“เราเองก็เคยเลี้ยงไม่ว่ากบคอนโด กบในกระชงั เคยเลี้ยงมาหมด แต่ถามว่าประสบความส าเร็จมัย้ ไม่
ประสบความส าเร็จ เพราะเราไม่มีองค์ความรู้ เพราะฉะนัน้เราต้องการตรงนี้ว่าท ายงัไงเราถึงเลี้ยงแล้วประสบ
ความส าเร็จ ถึงเข้ามาเพือ่วิจยั ท าวิจยัตัง้แต่เร่ิมเอากบมา เตรียมกระชงั ท าแบบไหน ลกัษณะน ้า ชอบน ้าแบบไหน 
เขาชอบธรรมชาติแบบไหน”  

 
เลีย้งกบอย่างไรให้รอด 
 เม่ือชาวบ้านพูดตรงกันทัง้หมดว่า “เล้ียงมานานแต่ไม่รอด”  ทีมวิจัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์การ
บริหารส่วนต าบลสลักได และชาวบ้าน จึงมาวิเคราะห์ “ความล้มเหลว” ร่วมกัน  
 พ่ีแมว บอกวา่ ข้อมลูท่ีวิเคราะห์ได้อยา่งแรกคือ ขาดการจดบันทกึ  

ขณะท่ีพ่อส าเนียง ธรรมพุมา ผู้น าชุมชนบ้านโคกเพชร ตัง้ข้อสังเกตว่า “เล้ียงแบบปล่อยปละ
ละเลย บางคนท าบ่อแล้วเอากบใส่เลย ไม่ใส่ใจดูแล กบมันก็ไม่รอด” 
 นอกจากนัน้ก็มีเร่ือง ศัตรูกบท่ีแอบเข้ามากิน สภาพดินฟ้าอากาศที่ร้อน หรือ ฝนตกเยอะเกินไป 
แม้จะท าให้กบไม่ตาย แต่ก็ไม่โต และไม่ขยายพันธ์ุ 
 ซึ่งแนวทางแก้ไขของทีมวิจัยคือ การแบ่งกลุ่มชาวบ้านออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้ไปศึกษา
ดูงานอ าเภอศีขรภูมิ และหมู่บ้านใกล้เคียง และกลับมาลงท าการเพาะเลีย้ง โดยทางอบต.สนับสนุนลูก
พันธ์ุกบส าหรับเพาะเลีย้งในช่วงเร่ิมต้น  

พ่อประเสริฐ วิเศษพงค์ บอกว่า เขาจดัให้เป็นหวัหน้าทีมดแูลสมาชิก 4 คน เราก็ต้องไปคอยไปดแูลว่ากบ
เป็นยงัไงบ้าง จะเลีย้งรอดมัย้หรือไม”่ 

ซึง่การ “รอด” หรือ “ไม่รอด” ท่ีพอ่ประเสริฐกลา่วถึงคือ ต้องใช้ความรู้และความใส่ใจค่อนข้างมาก  
กนกพร ศรีมาลา สมาชิกทีมวิจัยการเลีย้งกบ  บอกว่า จากการไปดูงานการเลีย้งกบของฟาร์มใน

จงัหวดัสริุนทร์ ท าให้มีความรู้หลายเร่ืองของการเลีย้งกบ  
“ของเขาฟาร์มเลี้ยงไม่ใหญ่อะไร แต่เขารู้จักการเล้ียงกบแบบครบวงจร ตั้งแต่การเพาะท่ีต้องเข้าใจ

ธรรมชาตแิละวงจรชีวิตกบ เช่นให้อาหารเวลาไหน เวลาไหนที่มนัผสมพนัธุ์ เวลาไหนที่ควรไปเก็บไข่ ความร้อน
ความเย็นแค่ไหนมนัจะดี เราก็กลบัมาทดลองท ากนัในชมุชน กระจายความรู้นีอ้อกไป”  

ซึ่งความรู้ท่ีกนกพรบอกคือ “การจดบันทึก” การเจริญเติบโตของกบอย่างละเอียด เพ่ือดูปัจจัย 
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ท าให้กบโต และปัจจัยเส่ียงที่ท าให้กบไม่โต  

“หลงัจากเตรียมบ่อ จดัสภาพแวดลอ้มใหก้บแลว้ เมื่อลูกกบลงบ่อคร้ังแรก ตอ้งวดัขนาดว่าก่ีเซ็น น าหนกัก่ี
กรัม จากนัน้ก็ประมาณหน่ึงอาทิตย์ ไปจบัวดัอีกครั้งหน่ึง จดจนครบ 45 วนั แลว้ก็มาชัง่น ้าหนกัดูว่า 500 ตวัจะได้
ก่ีกิโล รอดก่ีตวั มีก าไรกี่บาทต่อการลงทนุไป”   



โดยพบว่า กบที่ เลีย้งในบ่อดิน วดัความยาวกบได้ 9  

เซนติเมตร น า้หนักโดยเฉล่ีย  จากการสุ่มชั่งน า้หนัก 50  ตัว 

หนกั 4.2 กิโลกรัม อตัราการรอดตาย  325 ตวั    

กบที่ เ ลี ้ย ง ในกระ ชั ง  วัดความยาวกบไ ด้  8.80  

เซนติเมตร น า้หนกัโดยเฉล่ียจากการสุ่มชัง่น า้หนกั 50  ตวั หนกั 

4.1 กิโลกรัม  อตัราการรอดตาย  320  ตวั  

ส่วนกบที่ เลีย้งในบ่อซีเมนต์ วัดความยาวกบได้ 8.80  เซนติเมตร  น า้หนักโดยเฉล่ียจากการสุ่มชั่ง

น า้หนกั 50 ตวั หนกั 4.0  กิโลกรัม อตัราการรอดตาย  298  ตวั   

ขณะท่ีระหวา่งนัน้ ก็ต้องหมัน่เข้าไปตรวจสอบสภาพบอ่ อาหาร สภาพน า้ วา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร  
 “ต้องเลี้ยงเขาอย่างดี ให้อาหารเขาให้พอดี ๆ เราต้องดูว่าเขากินอย่างไร เวลาฝนตกเขาจะกินอาหาร

หรือไม่ เวลาฟ้าร้องเขาจะอยู่อย่างไร จะสงัเกตเห็นว่าเวลาฟ้าร้องเขาจะรวมตวักนักองกนัอยู่ พอครบอาทิตย์หน่ึง
เราก็จบักบมาชัง่น ้าหนกัดูว่าหนกัก่ีกรัม ยาวก่ีเซ็นต์ กวา้งก่ีเซ็นต์ ซ่ึงแต่ก่อนไม่มีกระบวนการแบบนี้”   

วิธีการเลีย้งแบบใหม่ ท าให้หลายครัวเรือนและทีมวิจัยเข้าใจการเลีย้งกบมากขึน้ และหลายราย
เร่ิมมีรายได้จากการเลีย้งกบรอบแรกแล้ว  

“วิธีการแบบนี้ มนัท าให้เราได้ดูต้นทุนการเล้ียง ได้เห็นความเติบโตของเขา ว่า จะโตพอต่อความ
ตอ้งการของตลาดหรือไม่ เราจะไดรู้้ว่าเราตอ้งเลีย้งเพ่ิมหรือเลีย้งลดลงไหม อย่างนีเ้ราน่าจะไดก้ าไรอยู่ ต่างจากแต่
เดิม เลี้ยงแบบปล่อยเลย ใครมาซ้ือก็เอาไป ไม่มีคนซ้ือ 200-300 ตวัปล่อยให้มนัอยู่ไปตามธรรมชาติ กบัตรงนี้ 
งานวิจัยท่ีตอนน้ีเราเพิ่งเร่ิมไม่นาน เราก็เห็นแนวางแล้วว่า ถ้าท าแบบน้ีไปเร่ือย ๆ มีการจดบันทึก เก็บ
ข้อมูล แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึงตอนน้ีเรามีกรุ๊ปไลน์ทีมวิจัยผู้เล้ียงกบ เราก็ไปแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กันในกลุ่ม” ทีมวิจยับอก  
 
การเตบิโตของ “กบยัดไส้” ภายใต้งานวิจัย 

นอกจากจะได้องค์ความรู้เร่ืองการเลีย้งกบแล้ว ผลการวิจยัยงัท าให้คนในชมุชนรู้ถึงพฒันาการและการ 

เปล่ียนแปลงระบบนิเวศของชมุชนจากอดีตถึงปัจจบุนั ดงันี ้

• ก่อน พ.ศ.2520 เป็นช่วงท่ีมีการท ามาหากินแบบยงัชีพ ยงัไม่มีการบุกเบิกการใช้ท่ีดินอย่างเข้มข้น 

การท ากบยดัไส้ กบหอ่หมกท าเพ่ือบริโภคในครอบครัวเทา่นัน้ เน่ืองจากกบหาได้ง่าย 

• พ.ศ. 2520-2528 เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินเพ่ือท านามากขึน้(นาด า) มีการบกุเบิกป่าหวัไร่ 

เกิดการออกไปซือ้กบนอกเขตชมุชนเพ่ือมาท ากบยดัไส้ 

• พ.ศ.2529-2535 เป็นช่วงการปรับเปล่ียนวิธีการท านาจากนาด าเป็นนาหว่านและใช้สารเคมี ท าให้

กบลดจ านวนลง 



• พ.ศ.2535-2550 ชมุชนขยายตวัเพิ่มขึน้ เมืองขยายเข้าสูเ่ขตชมุชนมากขึน้ กบยดัไส้ยกระดบัขึน้มีการ

น าเข้าไปขายในตลาด 

• พ.ศ.2550-ปัจจุบัน เป็นช่วงส่งเสริมให้มีการเลีย้งกบในบ่อซีเมนต์และกระชงั มีการให้ความรู้เร่ือง

การขยายพันธ์ อาหารส าเร็จรูป ท าให้มีต้นทุนสูง ขณะท่ีราคาซือ้ขายกบสดยังไม่ต่างจากกบ

ธรรมชาติมากนกั จนเกิดช่องว่างระหว่างผู้ เลีย้งกบและกลุม่ผู้แปรรูป จึงมีการน าเข้ากบจากประเทศ

กมัพชูาแทน ส่งให้เกิดการทบัซ้อนกนัระหว่างกบธรรมชาติ กบท่ีเลีย้งในชมุชน และกบท่ีน าเข้าจาก

ประเทศกมัพชูา  
 

กระบวนการวิจัยไม่เพียงแต่ท าให้คนในชุมชนโคกเพชรและโคกกระชายเข้าใจเหตุแห่งปัญหา
เร่ือง “กบ” ว่ามีจ านวนลดน้อยลงเพราะอะไรแล้ว กระบวนการวิจัยยังท าให้เกิดการจัดตัง้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนช่ือ “แก๊บบ๊อบสองโคก” (กบยัดไส้สองหมู่บ้าน) ที่มีองค์ประกอบกรรมการมาจากผู้เลีย้งกบ ผู้แปร
รูปกบ และผู้น า จ านวน 13  คน  โดยมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเร่ิมต้นอยู่ท่ี 17  คน มีโครงสร้างการท างาน
และระเบียบชัดเจนรวมทัง้มีทุนตัง้ต้นเป็นของตนเอง ทัง้ยังเกิดการลดช่องว่างในระบบของกบยัดไส้ น่ัน
คือมีการตกลงกันของผู้แปรรูปท่ีรับซือ้กบสดกับผู้เลีย้งกบในเร่ืองขนาดและจ านวนกบที่ ต้องการ ใน
ราคาที่ยอมรับกันได้ทัง้สองฝ่าย โดยจะซือ้ขายกบกันที่ขนาดน า้หนักตัว 12-14  ตัว/กิโลกรัม ในราคา
กิโลกรัมละ 70 บาท และรับซือ้ตลอดปี โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า หากมีกบจากนอกชุมชนเข้ามาจ าหน่าย
จะรับซือ้ในชุมชนทัง้หมดก่อนรับซือ้จากภายนอก และจัดการระบบนิเวศชุมชน คือ ที่ดิน แห่งน า้ พืช 
ให้เอือ้ต่อการขยายพันธ์ุกบธรรมชาติ เช่น สร้างแหล่งอนุรักษ์ ฟ้ืนหูระบบนิเวศ และสร้างกติกาชุมชน 
เป็นต้น รวมถึงจัดกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการเลีย้งกบ การฟ้ืนฟูกบธรรมชาติ การท ากบยัดไส้ และ
ระบบเศรษฐกิจของกบยัดไส้ให้คนในชุมชนรับรู้และเห็นคุณค่าด้วยการออกท างานนีร่้วมกันมากขึน้ (ทัง้
เดก็และผู้ใหญ่) 

นอกจากนีย้งัเกิดชอ่งทางการยกระดบัการตลาดอยา่งน้อยสามชอ่งทางคือ 1. การขายแบบออนไลน์  

สร้างเป็นแฟนเพจของชุมชนและมีวิธีการส่งสินค้าหลายช่องทาง ได้แก่ ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ ทางรถโดยสาร

ประจ าทาง ทางรถไฟ เป็นต้น 2. มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กบยัดไส้ให้สามารถถนอมได้นานขึน้  จัดส่งได้

สะดวกขึน้ และ 3. มีการพัฒนาเพิ่มเตมิรายการอาหารจากกบท่ีนอกจากอนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถ่ินแล้วยงัร่วม

สมยักบัปัจจบุนัเพ่ือเข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคปัจจบุนัและเยาวชนได้ด้วย 
 
เปิดโลกวิจัย เปิดโลกกบ  

วนันีแ้ม้ชมุชนโคกเพชรและโคกกระชายจะรู้แล้ววา่ “เล้ียงกบอย่างไรให้โต” แตย่งัไม่ถึงขัน้ เพาะเลีย้งได้
ด้วยตวัเอง ซึ่งยงัคงต้องซือ้ลูกพันธุ์จากฟาร์มต่อไป แต่ความรู้ท่ีได้รับจากกระบวนการวิจัยท าให้ชาวบ้าน
ม่ันใจว่า อนาคต ชุมชนจะสามารถเพาะเลีย้งกบ และสืบสาน “กบยัดไส้” ซึ่งเป็นของดีของชุมชนไว้ได้
อย่างแน่นอน  



“ เ ห็ น ชั ด เ ล ย ว่ า 
ชาวบ้านเร่ิมมีความรู้ในการ
เลี้ยงกบมากข้ึน จากเมื่อก่อน 
เลี้ยงกบเลี้ยงไม่ค่อยรอด เลี้ยง
1,000 ตัวเหลือประมาณ 500 
ตวั บางทีเหลือ 200 ตวั แต่ทุก
วันนี้ก็มีความรู้ กบตายน้อย 
เลี้ยงก็ไม่ค่อยตายครับ 1000 
ตวัตายประมาณ 100 ตวั หรือ 
50 ตัว ก็ดีข้ึนเยอะครับ”  พ่อ
ส า เ นี ย ง  ชี ้ใ ห้ เ ห็ น ค ว า ม
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้  

ซึ่งประเด็นนีชี้ใ้ห้เห็น
ว่า “โลกของงานวิจัย”  ไม่ได้
เ ปิดใ ห้ ทีมวิจัย ไ ด้ เ ข้าไปท า
ความเข้าใจเฉพาะโลกของกบ

เท่านัน้ หากยงัท าให้ผู้ เก่ียวข้องทัง้หมดในครัง้นี ้ได้รับประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั  อาทิ  สุรินทร์ อยู่ดีร า ผู้ ท่ีท า
หน้าท่ีประะสานงานการท างานของ อบต.และชมุชน บอกว่า การเข้ามาร่วมงานกับชุมชนในฐานะนักถักทอ
ชุมชนในครัง้นีท้ าให้เข้าได้เรียนรู้ และได้ประสบการณ์หลาย ๆ เร่ือง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการท างานวิจัย 
และการเก็บข้อมูลของชุมชน  
 “ก่อนหนา้นีเ้ราจะท าหนา้ทีเ่ก็บข้อมูลในพืน้ที ่หลงัไดเ้ข้าร่วมทีมวิจยั เรามีหนา้ทีใ่นเร่ืองของการเก็บข้อมูล
บริบทชุมชน เร่ืองของการเปลี่ยนแปลง การวิจัยเรามองว่าเป็นศาสตร์ที่ท าให้เรารู้ลึก รู้จริงในส่ิงที่เราอยากจะ
รู้  ทกุคนเลีย้งกบมาอยู่แล้ว เห็นปัญหาของตวัเองมาอยู่แล้ว แต่ยงัวนเวียนอยู่กบัปัญหานัน้อยู่ เมื่อเราน างานวิจยั
เข้ามาเก่ียวข้องกบัเนื้องานของเราจะท าให้เราเกิดความชดัเจนในงานของเรา ก่อนหน้าน้ีเราขาดกระบวนการ
ในการในการจัดการ ท าให้เขายังวนเวียนอยู่กับส่ิงเดิม ๆ ปัญหาเดิม ๆ พองานวิจัยเข้ามาท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในชุมชน ท าให้เราสามารถน ามาปรับใช้ในการท างานคือ การยอมรับส่ิงใหม่ ๆ ส่ิงไหนท่ี
เราท าแล้วเราว่ามันไม่ดี  ไม่เกิดการพัฒนา ไม่ต่อยอดอะไร เราต้องศึกษาหาความรู้ต่อ เช่น 
กระบวนการวิจัยท่ีไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบ อาจจะเอาบางข้อ บางส่ิงบางอย่างท่ีอาจจะปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับตัวเองในการท่ีจะท างาน”   
 ด้าน นันทนะ บุญสอน นักวิเคราะห์นโยนบายและแผน ซึ่งเป็นทีมวิจยัฝ่ัง อบต.อีกคนบอกว่า  ท าให้
เรียนรู้เร่ืองของการวางแผนการท างานว่าเราต้องท าอะไรก่อน  และข้อค้นพบส าคญัในฐานะนกัวิเคราะห์นโยบาย
และแผนคือ “ต้องรู้ในเร่ืองท่ีจะไปชวนชาวบ้านท า”   



“ เ ห มื อ น เ ร า
ส่งเสริมใหท้กุคนในทีมวิจยั
เลี้ยงกบ เราคิดว่าเราจะไป
พูดเ ร่ืองการเลี้ยงกบกับ
กลุ่มได้อย่างไรถ้าเราไม่ลง
มือเอง เราเลยเลีย้งกบด้วย 
ในฐานะคนกลาง ที่คอย
ประสานหาข้อมูลให้กับ
กลุ่ ม ที่ มี ปัญหา ถ้ า เ กิ ด
ปัญหาแบบนี้เราต้องท า
อ ย่ า ง ไ ร  เ ร า ต้ อ ง เ ป็ น
แกนกลางที่จะต้องสื่อสาร
ผ่านไลน์กลุ่มที่เราสร้างมา
ได้ ในฐานะของนกัวิจัยเรา
มีหน้าที่ประสานงานจาก
ทีมงานพี่เ ลี้ยงกับชุมชน 
กลุ่มสมาชิกวิจยั”   
 น อ ก จ า ก ไ ด้
เทคนิคการท างานกับชุมชน พี่นันยังเปล่ียนวิธีคิดและวิธีท างานของตัวเองใหม่ จากเม่ือก็ท างานให้เสร็จ 
ๆ ไป ไม่สามารถคล่ีงานของตัวเองออกมาได้ ท างานแบบเดิมซ า้ ๆ แต่กระบวนการวิจัยท าให้เธอต้อง
คิดออกแบบเคร่ืองมือการท างานว่ามีกิจกรรมอะไร มีแผนอย่างไร กิจกรรมนีท้ าแล้วดีหรือไม่ดีอย่างไร 
กิจกรรมนีท้ ากับใคร เป้าหมายคืออะไร ท าให้เธอสามารถแยกแยะงานได้ละเอียดขึน้ 

“ทกุคนก็อยากท างานให้ดี แตเ่ม่ือก่อนเราไม่มีเคร่ืองมือ ก็ไม่รู้จะท าอย่างไร จึงแคท่ าให้มนัเสร็จ ท าให้จบ 
ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จไม่รู้ แคท่ าให้จบหน้างานตรงนัน้ไป แตถ้่างานมนัส าเร็จแล้วดีด้วย มนัก็ได้เป็นความสขุกลบัมา 
พ่ีก็คิดว่ามนัคุ้มนะ จากตอนแรก ๆ เราก็ท้อแท้ อยากถอนตวั แตพ่อหลงั ๆ เม่ืองานมนัไปได้ด้วยดี เราลืมไปเลยวา่
ความยุง่ยากวุน่วาย ความนา่เบื่อ ความเครียดตอนแรก ๆ เป็นอยา่งไร ดีใจท่ีเราไมย่อมถอยออกไป” 

ส าหรับ สาโรจน์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชน บอกว่า ท่ีผ่านมาการท างานของเขาจะมีปัญหาซ า้ ๆ 
เหมือนเดมิทกุครัง้ แตเ่ราก็ไมรู้่วา่มนัตดิขดัตรงไหน แตพ่อน าเคร่ืองมือมาใช้ เราจะดเูลยวา่มีปัญหาตรงไหนแล้วจด
บนัทึกไว้ พอคราวต่อไปรู้แล้วว่ามีปัญหาตรงนีน้ะ เราก็เร่ิมแก้ตรงนี ้มนัอาจแก้จะไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์หรอก แต่
อย่างน้อยเราก็ได้ปรับแก้ตรงนีแ้ล้วให้มนัดีขึน้ เพราะงานวิจัยมากระตุ้นให้เขาเป็นคนใฝ่รู้ กระท่ังน าไปสู่การ
พูดคุย แลกเปล่ียน หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน   



 “จากเดิมเราแค่เลี้ยงกบไว้
กินเอง ไม่คุยกับใคร  ขาดทุนไหม 
โตไหม มากนอ้ยแค่ไหน อาหารหมด
ไปเท่าไหร่ เราไม่รู้ เพราะเราไม่เคย
เก็บข้อมูลมาดูว่า มันขาดทุนไหม 
ได้ก าไรหรือเปล่า ถึงจะกินเองก็
เถอะเราไม่ รู้ ว่ารอดน้อยหรือ
เยอะเราก็ไม่รู้ แต่พอได้ท างาน
วิจัยเก็บทุกข้อมูล กบตายวันละก่ี
ตัว อัตราการตายของเขาตาย
เพราะอะไร สีผิวเป็นอย่างไร พอ
เขาตายเราก็อยากรู้ต่อว่าเขา
ต า ย เ พ ร า ะ อ ะ ไ ร บ า ง ที ใ น
อินเทอร์เน็ตบอกว่าเขามีพยาธิ เกิด
จากเชื้อรา ติดโรคในล าไส้  กบเรา
เองที่ตายล็อตที่ผ่านมาเราเอามา

ช าแระดู กลายเป็นว่ากบที่ตายเพราะเขาไม่กินอาหาร กระเพาะเขาจะว่าง เราเลยไปถามคนทีเ่ขาส่งกบให้เราเขาก็
สนันิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเชื้อรา แดดไม่พอ แต่เราก็ได้ใจความมาว่าช่วงนัน้ฝนตก ประกอบกบัช่วงนัน้เราไม่
แน่ใจว่าเป็นฝนเทียมไหม เพราะอาจจะเกิดจากสารเคมีด้วย ค้นพบการรักษากบโดยใช้ยาแก้อกัเสบมาช่วยรักษา
ท าใหก้บมีอตัรการรอดมากข้ึน เพือ่เป็นการปรับตวัของกบดว้ย  เราพยายามคิดคน้หาทางออกในการดูแลกบ”  

พี่โต-สุรินทร์ อยู่ดีรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ บอกวา่ แตก่่อนเวลาจดัประชุมไม่
มีใครพดู ไม่มีใครกล้าแสดงออก คนพดูก็พดูๆ อยู่นัน่แหละ งานวิจยัท าให้ชาวบ้านกล้าพดู กล้าแสดงออกมากขึน้ 
ทกุวนันีช้าวบ้านเร่ิม “ฉนัมีอนันีน้ะ” ซึง่เขาแสดงออกไปโดยท่ีไมรู้่ตวั ท าให้เรารู้ปัญหาท่ีแท้จริงจากชมุชน  

“ส่วนตัวเองก็เกิดการเปล่ียนแปลงเร่ืองการท างานท่ีท าให้มองภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เวลา
จัดกิจกรรม จะเหน็ภาพเลยว่าควรดงึใครเข้ามาเก่ียวข้องกับกิจกรรมน้ีบ้าง การล าดับข้ันตอนการท างาน
ก็ดีขึ้น โดยพาะการถอดบทเรียนท่ีช่วยให้การตัดสินใจท างานดีขึ้นว่า อันไหนควรท าต่อ อันไหนไม่ควร
ท า หรือถ้าท าให้ดีขึ้นควรจะท าอย่างไร” 
 ขณะท่ี นายก อบต. เสริมว่า งานวิจัยเป็น “เคร่ืองมือ” ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ท างานง่ายขึน้ ที่ ผ่านมา
เจ้าหน้าที่  อบต.เคยลงชุมชนโดยไม่มีเคร่ืองมือวิจัย ก็เข้าชุมชนไม่เป็น สัมผัสชุมชนยังไม่ได้ คุยหลาย
รอบก็ยังไม่ได้อะไร  แต่พอมีงานวิจัยเข้ามา การเข้าไปชวนชาวบ้านพูดคุยเร่ือย ๆ บ่อย ๆ ท าให้
เจ้าหน้าที่ คุ้นเคยกับชาวบ้านมากขึน้ จนเกิดความเคยชินตามขัน้ตอนงานวิจัยที่ต้องเอาคนมาคุยกันถึง
จะรู้ว่าการมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร ชาวบ้านค่อย ๆ สัมผัสประโยชน์จึงน่ิงขึน้ คุยกันนานขึน้ เจ้าหน้าเองก็



ที่มีความความสุขมากขึน้ เพราะเม่ือชาวบ้านได้ประโยชน์จากงานวิจัยสามารถเพาะลูกกบได้เองแล้ว ถือ
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการท างานวิจัย  

ส่วนชาวบ้านก็สามารถเล่ากระบวนการได้ และเร่ิมเลีย้ง

กบเองได้แล้ว งานวิจัยจึงเป็นข้อมูลในการท างานทางความคิด

ร่วมกบัชมุชนอย่างเป็นระบบ ท าให้เรียบเรียงงานง่ายขึน้ หลังท า
วิจัยแล้วชาวบ้านเร่ิมมีการพูดคุยท่ีอยากยกระดับมาตรฐาน
สินค้าด้วยการมีห้องเย็น มีสถานท่ีแปรรูป ซึ่งเป็นสิ่งที่อบต.
ต้องพูดคุยกับชาวบ้านต่อไป ส่วนเด็กเยาวชนชนมีความ
ร่วมมือกับชุมชนมากขึน้ มีการชวนพ่อแม่มาร่วมประชุม ท า
ให้วงประชุมของหมู่บ้านมีวัยท่ีหลากหลายมากขึน้ ภาพรวมในปัจจุบันของชุมชนมีองค์ความรู้เกิดขึน้
แล้ว และมีความม่ันใจหลังจากได้เคร่ืองมืองานวิจัยว่าสามารถเดนิงานต่อไปได้ 

“การท าวิจัยมันไม่ใช่ได้เคร่ืองมือ ได้ข้อมูลเท่าน้ัน แต่ยังได้ระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
กลับคืนมา” นายกฯ มานพ กล่าว 

 
 
ส่งต่อความรู้สู้ลูกหลาน คือเป้าหมายถัดไป  

กับความกังวลในเบือ้งต้นกรณีสัญญาณที่บ่งชีว่้า “เด็กรุ่นใหม่” ไม่สนใจอาชีพดัง้เดิมของชุมชน 
ซึ่งกระบวนการวิจัยในครัง้นีห้ลายครัวเรือนพยายามส่งต่อความรู้นีใ้ห้กับลูก ๆ หลาน ด้วยการชวนมา
ช่วยจดบันทกึ ชวนกันไปปลูกสมุนไพร และฝึกให้เลีย้งกบ   

“ดึงลูกมาช่วยเหลืองานพ่อแม่ เช่น ท าบัญชี จดบันทึก สังเกตการณ์เปล่ียนแปลงของกบ และ
เก็บข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งการท างานลักษณะน้ีมันเป็นการเช่ือมโยงกันระหว่างพ่อแม่ลูก ลูกก็มีความรู้เร่ืองการ
เล้ียงกบ มีทักษะในการท างาน คนในครอบครัวก็ได้ใกล้ชิดกัน ลักษณะครอบครัวอบอุ่นซึ่งเช่ือมกับเร่ือง
ปลอดยาเสพติด ขณะเดียวกันเม่ือโตขึ้น เด็ก ๆ ก็จะมีอาชีพติดตัว” ทีมวิจยับอกวิธีคิดในการดงึเยาวชนเข้า
มาร่วมเรียนรู้เพ่ือดงึพวกเขาให้ออกหา่งจากสิ่งเร้าตา่งๆ   

ส่วนพ่อส าเนียง บอกว่า ข้อด่ีของการดึงเด็กเขามาเรียนรู้เร่ืองกบคือ เขาก็ได้เรียนรู้เร่ืองไก่ เร่ืองประมง 
เร่ืองหนอ่ไม้ รวมถึงวิถีชีวิตของคนในชมุชนไปพร้อมกนั 

“ ผมดีใจมากเลยที่เด็กเขามาเรียนรู้เร่ืองพวกนี้ ผมอยากท าอย่างนี้มานานมากแล้ว อยากท ามาก ๆ เลย 
แต่ไม่ได้มีการสนบัสนุนเหมือนในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเร่ืองกีฬาที่ได้รับการสนับุสน แต่พอเป็นเร่ือง
สขุภาพ การท ามาหากิน มนัไม่มีใครสนบัสนนุใหเ้ราเลย เราท าแลว้เรามีความสขุ ท าแลว้เราก็มีกินมีใช้ของเราเอง
หมด ท าปลาร้า อยากกินไก่ก็มีกิน ผกัก็ไม่ตอ้งซ้ือใครเลย”  

พ่ีแมว บอกว่า  การส่งต่อความรู้ให้ลูกหลานนัน้ไม่ได้ให้น า้หนกัไปท่ีการให้เด็ก ๆ ลงมาเรียนรู้โดยตรง
เน่ืองจากเดก็ ๆ สว่นใหญ่มีภารกิจต้องเรียนหนงัสือ  



“จริง ๆ  แล้ว ในแต่ละวัน เดก็ ๆ หลายคนก็ช่วยพ่อแม่ท ากบยัดไส้อยู่แล้ว ส าหรับในโครงการวิจัย 
เราก็จัดเป็นฐานการเรียนรู้ให้เดก็ ๆ โดยเฉพาะ เราให้เดก็เรียนรู้เร่ืองการเล้ียงกบ การท ากบยัดไส้  แล้ว
ก็เรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศชุมชน โดยผ่านการท าส่ือคลิปวิดีโอ ซึ่งเขาก็ท าออกมาค่อนข้างดี เราก็เอาวิดีโอ
ท่ีเดก็ท าออกไปฉายให้กับคนในชุมชนดู ทุกคนก็บอกตรงกันว่า เดก็ค่อนข้างเข้าใจกระบวนการท่ีพ่อแม่
ท าเป็นอย่างดี”  

ซึ่งประเด็นนี ้ พ่ีแมวระบุว่า คลายกังวลเร่ืองการสืบทอด หากสิ่งที่ ต้องท าต่อจากนีคื้อฝึกฝนการ
เลีย้งกบให้เกิดความช านาญ ผลิตวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มท ากบยัดไส้ เม่ือนัน้เดก็ 
ๆ รุ่นหลังก็จะมารับช่วงต่ออาชีพของพ่อแม่ไปเองโดยปริยาย 

และอีกหน่ึงทิศทางในอนาคตคือ การเพาะเลีย้งกบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการท ากับยัดไส้ให้ได้
อย่างน้อย 10 ตันต่อปี รวบรวมกลุ่มข้าวบ้านท่ีอยู่ในช่วงตัดสินใจเข้าสู่อาชีพเลีย้งกบ และจดทะเบียน
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

////////////////////////////// 
 
 

โครงการวิจัยกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาอาหารพืน้ถิ่น เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา: กบยัด
ไส้บ้านโคกเพชร หมู่ท่ี 14 และบ้านโคกกระชาย หมู่ท่ี 13 ต าบลสลักได อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
ทีมวิจัยประกอบด้วย 
 

1. นายมานพ แสงค า นายก อบต.สลกัได้ 
2. นายสริุนทร์ อยูดี่รัมย์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3. นางนนัทนะ บญุสอน นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นายสาโรจน์ เท่ียงตรง นกัพฒันาชมุชน 
5. นายประเสริฐ วิเศษพงศ์ ผู้ใหญ่บ้านโคกเพชร 
6. นางเดือนเพ็ญ รวดเร็ว 
7. นายส าเนียง ธรรมพมุา ผู้น าชมุชนบ้านโคกเพชร 
8. นางจนัทร์จิรา วิเศษพงศ์ 
9. นางพรรนิภา เชือ้อินทร์ 
10. นายสวาด เพลินสขุ 
11. นางวรลกัษณ์ หนุารัตน์ 
12. นางสวุรรณา งามแฉล้ม 
13. นางกนกพร ศรีมาลา 
14. นางพิกลุ เตโพธ์ิ สมาชิก อบต. 
15. นายชาตรี อรรคนิมาตร 


