
แปลงใหญแ่มลงเศรษฐกิจ 

1. หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้เจริญเติบโตเป็นอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง และเกิด

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แมลงเศรษฐกิจตามมา กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเพียง  แห่ง
เดียวในการสนับสนุนการส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้ช่วยผสมเกสรให้กับพืชผลทางการเกษตร เช่น ผึ้งพันธุ์ 
ผึ้งโพรง ชันโรง และผลพลอยได้เป็นผลผลิต เช่น น้้าผึ้ง เกสร ไขผึ้ง พรอพอลิส เป็นต้น รวมไปถึงแมลงที่สามารถ
น้าไปเลี้ยงและบริโภคได้ เช่น จิ้งหรีด ด้วงสาคู ซึ่งปัจจุบันเป็นอาหารทางเลือกใหม่ (Novel food) ที่มีโปรตีนสูง 
สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ สร้างอาชีพได้จากผลผลิตของแมลงเศรษฐกิจที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในระดับ
ชุมชนและระดับประเทศ 

2.วัตถุประสงค์ 

1.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ และเตรียมการรองรับ
การเปิดตลาดการค้าเสรีในรูปแบบแปลงใหญ่ 

1.2 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตแมลงเศรษฐกิจคุณภาพดีในรูปแบบแปลงใหญ่ 
1.3 สร้างเครือข่ายการซื้อขายผลผลิตแมลงเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 

  2.1 เป้าหมายการด้าเนินงานทั้งหมด 32 แปลง เกษตรกร 1,240 ราย 
  2.2 พ้ืนทีด่้าเนินการ ในรูปแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ 20 จังหวัดได้แก่ สมุทรสงคราม  สระแก้ว จันทบุรี ตราด 
ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา แพร่ เชียงใหม่ พิจิตร น่าน ล้าพูน อุตรดิตถ์ มหาสารคาม 
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และนครพนม 
  2.3 การด้าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
   1) แปลงใหญ่ในปีงบประมาณ 2560  (แปลงปีที่ 2 ) จ้านวน 23 แปลง  
   2) แปลงใหญ่ในปีงบประมาณ 2561 (แปลงปีที่ 1 ) จ้านวน 9 แปลง 

4. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 

 3.1 จัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรร่วมกัน ในรูปแบบแปลงใหญ่ โดย
เน้นเรื่องกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรร่วมกัน เทคโนโลยีการผลิตแมลงเศรษฐกิจที่ดี
และเหมาะสม 
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แปลงใหญ่ ปี 2560 (แปลงปีท่ี 2) แปลงใหญ่ ปี 2561 (แปลงปีท่ี 1) 
1. การถ่ายทอดความรู้  
    1.1 การวิเคราะห์จัดท้าแผนรายแปลงและจัดท้า 
แผนธุรกิจ โดยประชุมส้ารวจปัญหา และวิเคราะห์ 
ความต้องการของกลุ่มเพ่ือก้าหนดเป้าหมายแผนพัฒนา
รวมทั้งจัดท้าแผนปฏิบัติงานแปลงใหญ่ 
          1.1.1 อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
แมลงเศรษฐกิจที่ด ีและเหมาะสม ส้าหรับเกษตรกรที่ 
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในประเด็นหลัก         
การจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม /ขบวนการผลิตที่ได้ 
คุณภาพและมาตรฐาน และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 
ด้านการบริหารจัดการ/การท้าบัญชีกลุ่ม/ 
อบรมเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแปลง/ศึกษาดูงานด้านแมลง
เศรษฐกิจ 
           1.1.2 การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้น 
การพัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม
โดยจัดอบรมให้เกษตรกรเน้นการจัดการที่ถูกต้องและ
เหมาะสมในขบวนการที่ได้คุณภาพและมาตรฐานใน
สินค้าแมลงเศรษฐกิจ เช่น การรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
(GAP) การตรวจสอบคุณภาพน้้าผึ้ง/จิ้งหรีด การรับรอง
คุณภาพน้้าผึ้ ง/จิ้งหรีด มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) เป็นต้น   
           1.1.3 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่  
Smart Farmer / Young Smart Farmer และความ
เข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ ์
2. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร 
    2.1 สนับสนุนวสัดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตให้
เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

1. การเตรียมการ 
   1.1 จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก้าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
แผนรายแปลงโดยการส้ารวจปัญหา และวิเคราะห์ 
ความต้องการของกลุ่ม  
    รับรองแปลงผ่าน SC 
     1.1.1 สร้างการรับรู้ (สร้างแรงจูงใจ) 
     1.1.2 จัดตั้งทีมงาน 4 ทีม  
     1.1.3 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกษตรกร  
     1.1.4 รับสมัครเกษตรกร (จัดท้าทะเบียนสมาชิก)  
     1.1.5 เสนอเข้าร่วมแปลงใหญ่ของ กษ. 
     1.1.6 จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร (วิสาหกิจชุมชน) /สหกรณ์ 
     1.1.7 จัดท้าข้อมูลแผนที่ และจัดทา้ข้อมูลพื้นฐานและ
แผนที่ (จัดท้าข้อตกลงกลุ่ม) 
2. การถ่ายทอดความรู้  
    2.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุน 
การผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
         2.1.1 อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
แมลงเศรษฐกิจที่ดแีละเหมาะสม ส้าหรับเกษตรกรที่ 
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในประเด็นหลัก  
การจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม/ขบวนการผลิตที่ได้ 
คุณภาพและมาตรฐาน และการถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกร ด้านการบริหารจัดการ/การท้าบัญชีกลุ่ม/
อบรมเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแปลง/ศึกษาดูงานด้านแมลง
เศรษฐกิจ 
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แปลงใหญ่ ปี 2560 (แปลงปีท่ี 2) แปลงใหญ่ ปี 2561 (แปลงปีท่ี 1) 
          2.2.1 ส่ง เสริมการจัดท้าแปลงเรียนรู้ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ร่วมกันกับสมาชิก
ภายในกลุ่ม หรือเป็นต้นแบบการผลิตเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ถึงวิธีการผลิตที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น  
การเลี้ยงและการจัดการด้านแมลงเศรษฐกิจ การตรวจ
คุณภาพสินค้าแมลงเศรษฐกิจ และต้องมีการจัดท้าป้าย
แปลงเรียนรู้ ขนาด 1 X 1.5 เมตร ประกอบด้วย        
ชื่อเจ้าของแปลง ที่ตั้งแปลง และชื่อเรื่องที่จะเรียนรู้ตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามชนิดสินค้า 
ของแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง จิ้งหรีด) 
             2.2.2 ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการบริหาร
จัดการองค์กร หรือการรวมกลุ่มเกษตรกร เช่น การจัด
เวทีให้เกษตรกรรู้จักการวางแผนการบริหารจัดการกลุ่ม
ในเรื่องร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านแมลงเศรษฐกิจ เช่น      
ถังสลัด เครื่องกรองน้้าผึ้ง  เครื่องพ่นควัน แผ่นรังเทียม 
น้้าตาลทราย หัวอาหาร ตู้แช่ สติกเกอร์ ภาชนะบรรจุ 
รังเลี้ยง/กล่องสมาร์ทบอร์ด เตาอบ เป็นต้น 
3. เชื่อมโยงตลาด 
    3.1 สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการ
ร่วมกัน เพ่ือควบคุมมาตรฐานการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 
(ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง และจิ้งหรีด) 
          3.1.1 ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
ด้านการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด โดยติดตาม
ควบคุมคุณภาพผลผลิตอย่างต่อเนื่องร่วมกันของสมาชิก 
ด้าเนินการจัดประชุมกลุ่มเพื่อจัดกระบวนการตรวจสอบ
และเพ่ือควบคุมมาตรฐานการผลิตแมลงเศรษฐกิจ         
โดยส้านักงานเกษตรจังหวัด/โดยส้านักงานเกษตรอ้าเภอ 

      2 . 2  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ท้ า แ ป ล ง เ รี ย น รู้ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ร่วมกันกับสมาชิก
ภายในกลุ่ม หรือเป็นต้นแบบการผลิตเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ถึงวิธีการผลิตที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น  
การเลี้ยงและการจัดการด้านแมลงเศรษฐกิจ การตรวจ
คุณภาพสินค้าแมลงเศรษฐกิจ และต้องมีการจัดท้าป้าย
แปลงเรียนรู้  ขนาด 1 X 1.5 เมตร ประกอบด้วย        
ชื่อเจ้าของแปลง ที่ตั้งแปลง และชื่อเรื่องที่จะเรียนรู้ตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามชนิดสินค้า 
ของแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง จิ้งหรีด) 
             2.2.1 ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการบริหาร
จัดการองค์กร หรือการรวมกลุ่มเกษตรกร เช่น การจัด
เวทีให้เกษตรกรรู้จักการวางแผนการบริหารจัดการกลุ่ม
ในเรื่องร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านแมลงเศรษฐกิจ เช่น      
ถังสลัด เครื่องกรองน้้าผึ้ง  เครื่องพ่นควัน แผ่นรังเทียม 
น้้าตาลทราย หัวอาหาร ตู้แช่ สติกเกอร์ ภาชนะบรรจุ 
รังเลี้ยง/กล่องสมาร์ทบอร์ด เตาอบ เป็นต้น 
       2.3 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่  
Smart Farmer / Young Smart Farmer และความ
เข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ ์
3. การเชื่อมโยงตลาด 
   3.1 ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้าน
การตลาดและเชื่อมโยงการตลาด โดยติดตามควบคุม
คุณภาพผลผลิตอย่างต่อเนื่องร่วมกันของสมาชิก 
ด้าเนินการจัดประชุมกลุ่มเพื่อจัดกระบวนการตรวจสอบ
และเพ่ือควบคุมมาตรฐานการผลิตแมลงเศรษฐกิจ    
โดยส้านักงานเกษตรจังหวัด/โดยส้านักงานเกษตรอ้าเภอ 
 

 

 

 

 

 



-4- 

แปลงใหญ่ ปี 2560 (แปลงปีท่ี 2) แปลงใหญ่ ปี 2561 (แปลงปีท่ี 1) 
          3.1.2 จัดเชื่อมโยงเครือข่ายการเลี้ยง 
แมลงเศรษฐกิจ เพื่อวางแผนการผลิตในการรวมกันซื้อ
ขายปัจจัยการผลิต ผลผลิตแมลงเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ
ดีไดม้าตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด          
ระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร และเกษตรกรกับบริษัท/
โรงงาน เป็นต้น 
        3.1.3 พัฒนากลุ่มเครือข่าย เน้นกระบวนการ
ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการผลิต การเก็บ
ผลผลิต/การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งติดตาม
ควบคุมคุณภาพผลผลิตอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การแข่งขันสินค้าแมลงเศรษฐกิจ 

 

          3.1.1 จัดเชื่อมโยงเครือข่ายการเลี้ยง 
แมลงเศรษฐกิจ เพื่อวางแผนการผลิตในการรวมกัน 
ซื้อขายปัจจัยการผลิต ผลผลิตแมลงเศรษฐกิจให้มี
คุณภาพดีได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของ
ตลาดระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร และเกษตรกรกับ
บริษัท/โรงงาน เป็นต้น 
          3.1.2 พัฒนากลุ่มเครือข่าย เน้นกระบวนการ
ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการผลิตและการเก็บ
ผลผลิต รวมทั้งติดตามควบคุมคุณภาพผลผลิตอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าแมลง
เศรษฐกิจ 

การติดตามและประเมินผล 
1. ประเมินศักยภาพกลุ่ม/สมาชิก 
2. สร้างความเข้าใจเพ่ือพัฒนาไปเป็นกลุ่มแปลงใหญ่
ต่อไป 

   การติดตามและประเมินผล 
1. ประเมินศักยภาพกลุ่ม/สมาชิก 
2. สร้างความเข้าใจเพ่ือพัฒนาไปเป็นกลุ่มแปลงใหญ่
ต่อไป 

 

5. เงื่อนไขการเข้าร่วมแปลงใหญ่ 

  แมลงเศรษฐกิจ ที่จะเข้าร่วมแปลงใหญ่ควรมีขนาดพ้ืนที่ตั้งแต่ 300 ไร่ หรือหน่วยขึ้นไป (สินค้าแมลง
เศรษฐกิจให้คิดเป็นหน่วย ผึ้งพันธุ์ 1 รัง เท่ากับ 0.6 หน่วย ผึ้งโพรง 1 รัง เท่ากับ 0.6 หน่วย ชันโรง 1 รัง เท่ากับ 
0.6 หน่วย จิ้งหรีด 1 บ่อ เท่ากับ 0.6 หน่วย) หรือเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 รายขึ้นไป  

 ผึ้งพันธุ์ 1 แปลง จะต้องมีการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ไม่น้อยกว่า 300 รัง/ 30 คน  
ผึ้งโพรง 1 แปลง จะต้องมีการเลี้ยงผึ้งโพรง ไม่น้อยกว่า 300 รงั/ 30 คน 
ชันโรง 1 แปลง จะต้องมีการเลี้ยงชันโรง ไม่น้อยกว่า 300 รัง/ 30 คน 
จิ้งหรีด 1 แปลง จะต้องมีการเลี้ยงจิ้งหรีด ไม่น้อยกว่า 300 หน่วย/ 30 คน (หน่วยประมาณ 1 ตาราง

เมตรเนื่องจากบ่อเลี้ยงมีขนาดแตกต่างกัน)  

 

 

 


