
แมลงเศรษฐกิจ 

1.วัตถุประสงค 

1.1 ถายทอดความรูแกเกษตรกรใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ และเตรียมการรองรับ
การเปดตลาดการคาเสรีในรูปแบบแปลงใหญ 

1.2 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรเปนกลุมเกษตรกรผูผลิตแมลงเศรษฐกิจคุณภาพดีในรูปแบบแปลงใหญ 
1.3 สรางเครือขายการซื้อขายผลผลิตแมลงเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ 

2. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนนิการ 

  2.1 เปาหมายการดําเนินงานท้ังหมด 26 แปลง เกษตรกร 1,040 ราย 
  2.2 พื้นท่ีดําเนินการ ในรูปแบบแปลงใหญในพื้นท่ี 20 จังหวัดไดแก ตราด สระแกว จันทบุรี ระยอง ชุมพร 
ระนอง นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา แพร เชียงใหม เชียงราย พิจิตร นาน ลําพูน อุตรดิตถ มหาสารคาม 
ขอนแกน และกาฬสินธุ  
  2.3 การดําเนินงานแบงออกเปน 2 กลุม คือ  
   1) กลุมแปลงใหม เขารับรองแปลงใหญในปงบประมาณ 2560   
   2) กลุมแปลงเตรียมความพรอม เขารับรองแปลงใหญในปงบประมาณ 2561 

3. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 3.1จัดกระบวนการเรียนรูและบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรรวมกัน ในรูปแบบแปลงใหญ โดย
เนนเรื่องกระบวนการเรียนรูและบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรรวมกัน เทคโนโลยีการผลิตแมลงเศรษฐกิจท่ีดี
และเหมาะสม 
 

แปลงใหญใหม แปลงใหญเตรียมความพรอม 
เตรียมการ เตรียมการ 
  1. สรางการรับรู (สรางแรงจูงใจ) 
  2. จัดต้ังทีมงาน 4 ทีม 
  3. ประชาสัมพันธและช้ีแจงเกษตรกร 
  4. รับสมัครเกษตรกร (จัดทําทะเบียน
สมาชิก) 
  5. เสนอเขารวมแปลงใหญของ กษ. 
   6. จัดต้ังกลุมเกษตรกร (วิสาหกิจชุมชน) 

(จัดทําขอตกลงกลุม) 

  7. จัดทําขอมูลพื้นฐานและแผนท่ี 
  8. สํารวจ วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน สํารวจ
ปญหา และวิเคราะหความตองการของกลุม 

  1. สรางการรับรู 
  2. ประชาสัมพันธและช้ีแจงเกษตรกร 
  3. รับสมัคร(คัดเลือก)เกษตรกร (จัดทํา
ทะเบียนสมาชิก) 
  4. จัดต้ังกลุมเกษตรกร(วิสาหกิจชุมชน) 
(จัดทําขอตกลงกลุม) 

  5. จัดทําขอมูลพื้นฐานและแผนท่ี 
  6. สํารวจ วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
สํารวจปญหา และวิเคราะหความ 
ตองการของกลุม 
 

การพัฒนาผูจัดการแปลง เตรียมผูจัดการแปลง 
กสก. อบรมผูจัดการแปลง - 
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แปลงใหญใหม แปลงใหญเตรียมความพรอม 
การกําหนดเปาหมายและแผนพัฒนา การกําหนดเปาหมายและแผนพัฒนา 
1. กําหนดเปาหมายและแผนพัฒนาทีมงาน  
4 ทีม รวมกับกลุมเกษตรกร นําขอมูลพื้นฐาน
เกษตรกรมาวิเคราะห เพื่อกําหนดเปาหมาย
และแผนพัฒนา รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติงาน
แปลงใหญ 
2. จัดประชุมเพื่อบูรณาการดําเนินงาน 

  1. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ รวมกับ
กลุมเกษตรกร นําขอมูลพื้นฐานเกษตรกร          
มาวิเคราะห เพื่อกําหนดเปาหมายและ
แผนพัฒนา รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติงานตาม
รูปแบบแปลงใหญ 

การปฏิบัติงานตามแผน การปฏิบัติงานตามแผน 
ดําเนินการตามแผนพัฒนาแปลงใหญ  
ท่ีบูรณาการรวมกันของทุกหนวยงาน             
โดยในประเด็น กสก. ดําเนินกิจกรรม 
1. ถายทอดเทคโนโลยี การลดตนทุน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
      1.1 อบรมการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
แมลงเศรษฐกิจท่ีดีและเหมาะสม สําหรับเกษตรกร
ท่ีตองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
ในประเด็นหลัก การจัดการท่ีถูกตองและเหมาะสม 
ขบวนการผลิตท่ีไดคุณภาพและมาตรฐาน        
(13 แปลง x 30 ราย x 1 วัน x 2 ครั้ง x 200 
บาท) 
      1.2 จัดทําแปลงเรียนรูการลดตนทุนการ
ผลิตแมลงเศรษฐกิจ เพื่อเปนแปลงเรียนรู
รวมกันของสมาชิกกลุม                                        
(13 แปลง x 30,000 บาท) 
2.สงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกรผูผลิต
แมลงเศรษฐกิจคุณภาพดี 
(ใชระบบการควบคุมภายใน เพื่อการบริหาร
จัดการกลุม) 
โดยมีการจัดกระบวนการตรวจสอบและ
ควบคุมมาตรฐานการผลิตและการเก็บผลผลิต
แมลงเศรษฐกิจ มีการติดตามควบคุมคุณภาพ
ผลผลิตอยางตอเนื่องรวมกันของสมาชิก           
โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตร
อําเภอ ดําเนินการจัดประชุมกลุมเพื่อจัด 

1. ถายทอดเทคโนโลยี การลดตนทุน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
      1.1 อบรมการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
แมลงเศรษฐกิจท่ีดีและเหมาะสม สําหรับเกษตรกร
ท่ีตองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
ในประเด็นหลัก การจัดการท่ีถูกตองและเหมาะสม 
ขบวนการผลิตท่ีไดคุณภาพและมาตรฐาน        
(13 แปลง x 30 ราย x 1 วัน x 2 ครั้ง x 200 
บาท) 
      1.2 จัดทําแปลงเรียนรูการลดตนทุน        
การผลิตแมลงเศรษฐกิจ เพื่อเปนแปลงเรียนรู
รวมกันของสมาชิกกลุม                         
(13 แปลง x 20,000 บาท) 
2.สงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกรผูผลิต
แมลงเศรษฐกิจ 
ติดตามควบคุมคุณภาพผลผลิตอยางตอเนื่อง
รวมกันของสมาชิก ดําเนินการจัดประชุมกลุม
เพื่อจัดกระบวนการตรวจสอบและควบคุม
มาตรฐานการผลิตแมลงเศรษฐกิจ โดย
สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตร
อําเภอ 
(13 แปลง x 30 ราย x 1 วัน x 2 ครั้ง x 200 
บาท) 
3. เช่ือมโยงเครือขายการตลาด 
พัฒนากลุมเครือขาย รวมกันซื้อขายปจจัย
การผลิต ผลผลิตแมลงเศรษฐกิจ (13 แปลง x  
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แปลงใหญใหม แปลงใหญเตรียมความพรอม 
กระบวนการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐาน
การผลิตและการเก็บผลผลิต รวมท้ังติดตาม
ควบคุมคุณภาพผลผลิตอยางตอเนื่อง 
(13 แปลง x 50 ราย x 1 วัน x 2 ครั้ง x 200 
บาท) 
  3. เช่ือมโยงเครือขายการตลาด พัฒนา
กลุมเครือขาย รวมกันซื้อขายปจจัยการผลิต 
ผลผลิตแมลงเศรษฐกิจ (13 แปลง x 30 ราย 
x 1 วัน x 2 ครั้ง x 200 บาท) 

30 ราย x 1 วัน x 2 ครั้ง x 200 บาท) 

การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล 
  1. ประเมินศักยภาพกลุม/สมาชิก  
  2. รายงานขอมูลผลการดําเนินการ 
รายแปลงตามกําหนด   

  1. ประเมินศักยภาพกลุม/สมาชิก 
  2. สรางความเขาใจเพื่อพัฒนาไปเปนกลุม
แปลงใหญตอไป 

 

4. เง่ือนไขการเขารวมแปลงใหญ 

  แมลงเศรษฐกิจ ท่ีจะเขารวมแปลงใหญควรมีขนาดพื้นท่ีต้ังแต 300 ไร หรือหนวยข้ึนไป (สินคาแมลง
เศรษฐกิจใหคิดเปนหนวย ผ้ึงพันธุ 1 รัง เทากับ 0.6 หนวย ผ้ึงโพรง 1 รัง เทากับ 0.6 หนวย ชันโรง 1 รัง เทากับ 
0.6 หนวย จ้ิงหรีด 1 บอ เทากับ 0.6 หนวย) หรือเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 50 รายข้ึนไป  
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5. เปาหมายการดําเนินงานรายจังหวัด และงบประมาณ 

จํานวนเกษตรกรเปาหมาย  1,040 ราย จํานวนแปลงเปาหมาย 26 แปลง งบประมาณท้ังสิ้น 1,898,000 บาท 

5.1 แปลงใหม  
 เปนกลุมแปลงใหญท่ีตองดําเนินการขอการรับรองจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 
ของจังหวัด ในปงบประมาณ 2560 มีจํานวนท้ังส้ิน 13 แปลง 
 

แปลงท่ี จังหวัด อําเภอ ชนิด จน.เกษตรกร 
งบประมาณ 

ถายทอด แปลงเรียนรู 

1 ตราด เขาสมิง ชันโรง 50 60,000 30,000 

2 จันทบุรี มะขาม ชันโรง 50 60,000 30,000 

3 สระแกว โคกสูง จ้ิงหรีด 50 60,000 30,000 

4 มหาสารคาม กันทรวิชัย จ้ิงหรีด 50 60,000 30,000 
5 ขอนแกน น้ําพอง จ้ิงหรีด 50 60,000 30,000 

6 กาฬสินธุ ยางตลาด จ้ิงหรีด 50 60,000 30,000 

7 ชุมพร หลังสวน ผ้ึงโพรง 50 60,000 30,000 

8 ชุมพร ทาแซะ ผ้ึงโพรง 50 60,000 30,000 

9 ตรัง เมือง ผ้ึงโพรง 50 60,000 30,000 

10 พัทลุง ควนขนุน ผ้ึงโพรง 50 60,000 30,000 

11 สงขลา คลองหอยโขง ผ้ึงโพรง 50 60,000 30,000 

12 ระนอง ละอุน ผ้ึงโพรง 50 60,000 30,000 

13 แพร เมือง ผ้ึงพันธุ 50 60,000 30,000 

รวม 13 แปลง 650 780,000 390,000 
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5.2 แปลงเตรียมความพรอม  
 กลุมท่ีตองดําเนินการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จัดกระบวนการกลุมใหเขมแข็ง และเช่ือมโยง
การผลิตแมลงเศรษฐกิจคุณภาพ โดยจัดทําขอมูลเชนเดียวกับแปลงใหญจํานวน 13 แปลง 
 

แปลงท่ี จังหวัด อําเภอ ชนิด จน.เกษตรกร 
งบประมาณ 

ถายทอด แปลงเรียนรู 

1 ตราด บอไร ชันโรง 30 36,000 20,000 

2 ระยอง ปลวกแดง ชันโรง 30 36,000 20,000 

3 ตรัง วังวิเศษ ชันโรง 30 36,000 20,000 

4 สระแกว อรัญประเทศ จ้ิงหรีด 30 36,000 20,000 
5 พิจิตร สามงาม จ้ิงหรีด 30 36,000 20,000 

6 นครศรีธรรมราช ทาศาลา ผ้ึงโพรง 30 36,000 20,000 

7 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ผ้ึงพันธุ 30 36,000 20,000 

8 เชียงใหม แมอาย ผ้ึงพันธุ 30 36,000 20,000 

9 เชียงราย แมสรวย ผ้ึงพันธุ 30 36,000 20,000 

10 เชียงราย เทิง ผ้ึงพันธุ 30 36,000 20,000 

11 อุตรดิตถ เมือง ผ้ึงพันธุ 30 36,000 20,000 

12 นาน เวียงสา ผ้ึงพันธุ 30 36,000 20,000 

13 ลําพูน เมือง ผ้ึงพันธุ 30 36,000 20,000 

รวม 13 แปลง 390 468,000 260,000 

 
 


