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๑. ที่มาและความส าคัญ  
"จิ้งหรีด" เป็นแมลงชนิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมในการน ามาบริโภคของคนในท้องถิ่น  โดยสามารถ

หาไดจ้ากแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง  และถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่อีกชนิดหนึ่งที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมีผู้ท าการ เพาะเลี้ยงเป็นการพาณิชย์เพ่ือ
รองรับปริมาณความต้องการของตลาดที่มเีพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีทั้งยึดเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม 
เนื่องจากจิ้งหรีดนั้นเป็นตัวสินค้าท่ีจ าหน่ายในราคาสูงประมาณ ๒๐๐ บาทต่อ ๑ กิโลกรัม  ประกอบกับวัตถุดิบ
ในการใช้เลี้ยง เช่น ใบไม้ชนิดต่างๆ ล้วนมีอยู่ในธรรมชาติและหาได้ไม่ยากในท้องถิ่น อีกทั้งต้นทุนในการ
เพาะเลี้ยงไม่สูงเท่าที่ควร ใช้พ้ืนที่น้อย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สามารถสร้างจุดคุ้ มทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น 
นอกจากนี้ตัวจิ้งหรีดก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลายชนิด เช่น ข้าว
เกรียบจิ้งหรีด จิ้งหรีดทอดสมุนไพร น้ าพริกจิ้งหรีด เป็นต้น   

จากความต้องการบริโภคที่มีปริมาณสูง ลงทุนน้อย เลี้ยงง่าย ได้ราคาดี และสามารถแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพ่ือสร้างมูลค่าได้หลายชนิด เทศบาลต าบลปลายพระยา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เห็นว่าการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด   สามารถส่งเสริม
ให้ประชาชนยึดเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้อีกอาชีพหนึ่ง  แต่ในการส่งเสริมให้กับประชาชนเพ่ือประกอบ
เป็นอาชีพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์ความรู้ เทคนิค ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ
ในการท าให้การส่งเสริมอาชีพนั้นประสบความส าเร็จ และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง  

เทศบาลต าบลปลายพระยา จึงได้จัดท า “ โครงการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ” ด้วยการจัดตั้ง 
“ฐานเรียนรู้สัมมาชีพการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด” ขึ้น เพ่ือด าเนินการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างครบวงจร ตั้งแต่
กระบวนการศึกษาวิจัยท้องถิ่น  การทดลอง การคัดพันธุ์ การผสมพันธ์ การเลี้ยงดู การวิเคราะห์อาหารที่เลี้ยง  
การวิเคราะห์คุณค่าและโภชนาการทางอาหาร  รวมถึงการสร้างมูลค่าโดยการแปรรูป ช่องทางการตลาด 
ภายใต้การด าเนินการเองของเทศบาล และอาศัยข้อมูลอ้างอิงบางส่วนจากงานการวิจัยของในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นแนวทางในการด าเนินการเป็นส าคัญ ทั้งนี้  เพื่อที่เทศบาลต าบลปลายพระยา สามารถมั่นใจได้
ว่าประชาชนผู้ที่จะได้รับการส่งเสริมอาชีพดังกล่าว จะได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของจิ้งหรีดอย่างแท้จริง และ
สามารถเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังประชาชนผู้บริโภคก็จะไดบ้ริโภคด้วยความปลอดภัย มีคุณค่าทางร่างกาย  

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดครบวงจร 
๒.๒ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ อนุรักษ์และน าภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
๒.๓ เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่ ขยายผลให้กับหน่วยงานและประชาชน 

๓. เป้าหมาย 
 เทศบาลได้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ดังนี้ 

1. สร้างฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ทดลองปฏิบัติ และขยายผล   
2. สร้างแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดระดับองค์กร ชุมชน และครัวเรือน 
3. จัดตั้งศูนย์พัฒนาและวิจัยเทศบาล และศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 
๔. สร้างการยอมรับสู่สากล 
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ตารางท่ี ๑  แสดงเป้าหมายการด าเนินการโครงการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 
 

จิ้งหรีด 

การพัฒนาและวิจัย การเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพ 

เป้าหมายการด าเนินการ 
 

ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น 

รักษาภูมิปัญญา 

ฐานเรียนรู้สัมมาชีพ 

หลักสูตรในโรงเรียน 

การคัดสายพันธุ์ 
 

การผสมพันธุ์ 
 

การแปรรูป 
 

จิ้งหรีดแปรรูป 
 

จิ้งหรีดสด 
 

วิถีอาชีพแบบพอเพียง 
 

สร้างอาชีพ/สร้างรายได้ 
 

ประโยชน์ 
 

รองรับการเปลี่ยนแปลง องค์กรแห่งการเรียนรู้ เมืองสุขภาพ 
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ตารางท่ี ๒  แสดงขั้นตอนการด าเนินงานโครงการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. การด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของโครงการไว้ดังนี้  
 ๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจิ้งหรีด ด าเนินการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจิ้งหรีด เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะทาง
สายพันธ์  การเพาะเลี้ยง คุณค่าทางอาหาร การน าไปรับประทานและการใช้ประโยชน์ในลักษณะอ่ืน  เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจการด าเนินการ จากข้อมูลทางเอกสารและข้อมูลงานวิจัยต่างๆ 
 ๔.๒ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีด  เพ่ือเป็นฐานปฏิบัติการการเพาะเลี้ยง และการเก็บ
ข้อมูลวิจัยการเพาะเลี้ยง 
 ๔.๓ ด าเนินการเพาะเลี้ยง 
  ๔.๓.๑ การคัดสายพันธุ์ เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้ท าการคัดสายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่น 
เพ่ือประโยชน์ในการเพาะเลี้ยง อันได้แก่  
      (1) จิ้งหรีดทองด า ล าตัวกว้างประมาณ 0.70 ซม. ยาวประมาณ 3 ซม. ตามธรรมชาติมี 
3 สี คือ สีด า สีทอง สีอ าพัน โดยลักษณะที่เด่นชัดคือ จะมีจุดสีเหลืองท่ีโคนปีก 2 จุด 

ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล 

จัดตั้งฐานเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 

การคัดสายพันธุ์ / การผสมพันธุ์ 

การเพาะเลี้ยงแบบครบวงจร 

ผลผลิต 

สร้างมูลค่าเพ่ิม / การแปรรูป 

การตลาด/ประชาสัมพันธ์ 

การสร้างเครือข่าย 

การจัดการศึกษาและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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      (๒) จิ้งหรีดทองแดง ล าตัวกว้างประมาณ 0.60 ซม. ยาวประมาณ 3 ซม. มีล าตัวสี
น้ าตาล เพศผู้มีสีเข้มกว่าเพศเมีย ส่วนหัวเหนือขอบตารวมต้านบนแต่ละด้านมีแถบสีเหลือง มองดูคล้ายหมวก
แก๊ป มีความว่องไวมาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกเป็นภาษาถ่ินว่า จินาย อิเจ๊ก จิ้งหรีดม้า เป็นต้น 
      (๓) จิ้งหรีดเล็ก มีขนาดเล็กท่ีสุด สีน้ าตาล บางท้องที่เรียกว่า จิลอ จิ้งหรีดผี หรือ แอ้ด 
เป็นต้น ลักษณะคล้ายจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดง แต่มีขนาดเล็กกว่า โดยขนาดประมาณหนี่งในสามของจิ้งหรีดพันธุ์
ทองแดง 
               (๔) จิ้งโก่ง เป็นจิ้งหรีดขนาดใหญ่ สีน้ าตาล ล าตัวกว้างประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 
3.50 ซม. ชอบอยู่ในรูลึก โดยจะขุดดินสร้างรังอาศัยได้เอง และพฤติกรรมชอบอพยพย้ายที่อยู่เสมอ มีชื่อเรียก
แตกต่างกันไป เช่น จิโปม จิ้งกุ่ง เป็นต้น 
       (5) จิ้งหรีดทองแดงลาย มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีปีกครี่งตัว และชนิดที่มีปีกยาวเหมือน
จิ้งหรีดทั่วไป ตัวเต็มวัยสีน้ าตาลเข้ม ล าตัวกว้างประมาณ 0.53 ซม. ยาวประมาณ 2.05 ซม. ตัวเต็มวัย
เหมือนพันธุ์ทองแดงแต่เล็กกว่าประมาณครึ่งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓.๒ การผสมพันธุ์  คือน าพันธุ์จิ้งหรีดสองสายพันธ์ที่มีความเด่น อันได้แก ่ จิ้งหรีด 
พันธุ์ทองด า และจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงมาผสมกัน   เพ่ือให้ได้พันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตในพ้ืนที่ 
อันได้แก่ “ พันธุ์ปลายพระยา ๑ ” 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
  ๔.๓.๓ การเลี้ยงดู  เป็นการด าเนินการตั้งแต่เริ่มกระบวนการ  เช่น การท าโรงเรือน การท า
ลังจิ้งหรีด การจัดหาถาดส าหรับการบรรจุอาหารและการวางไข่ การให้น้ า การให้อาหาร การเก็บผลผลิต 
กล่าวคือ 
  วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีด  

(๑) ลัง ท าด้วยกระเบื้องแผ่นเรียบ  ขนาด  60 x 120  ซม.  
    (2) เทปกาว  กว้างประมาณ  5  ซม.  ใช้ติดขอบลังด้านบนโดยรอบเพ่ือป้องกันไม่ให้ 

จิ้งหรีดออกนอกลัง  
         (3) ตาข่ายเหล็ก  ท าฝาปิดเพ่ือป้องกัน จิ้งจก หนู  เป็นต้น 
          (4) ตาข่ายไนล่อนสีเขียว ส าหรับปิดปากบ่อจิ้งหรีดป้องกันการบินหนีของจิ้งหรีดและ
ป้องกันศัตรู 

ปลายพระยา ๑  
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                         (5) ลังไข่กระดาษ  ส าหรับอยู่อาศัยและเป็นที่หลบภัย  หลบซ่อนตัว  
                         (6) ถาดใส่อาหาร เพ่ือใส่อาหารให้จิ้งหรีดกินอาหารได้สะดวก และควรเป็นถาดที่ไม่ลึก
มาก 

              (7) ภาชนะให้น้ า ใช้ที่ให้น้ าส าหรับลูกไก่และต้องมีหินวางไว้ส าหรับให้จิ้งหรีดเกาะได้โดย
ไมต่กน้ า 

                         (8) ถาดไข่ ส าหรับใช้เป็นที่วางไข่จิ้งหรีด 
                         (9) ถาดรองขาลังจิ้งหรีด  ส าหรับป้องกันมดเข้ากัดกินไข่จิ้งหรีด 
                         (10) กระป๋องฉีดน้ า  ส าหรับฉีดน้ าให้ความชื้นภายในลัง   
                         (11) ขุยมะพร้าว  ส าหรับใส่ในถาดไข่เพ่ือให้จิ้งหรีดวางไข่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ขั้นตอนการเลี้ยงจิ้งหรีด 

    (๑) จัดเรียงลังไข่กระดาษ  จ านวน  3  แถวๆ ละ  7  ลงั 
    (๒) วางไข่จิ้งหรีดพร้อมฉีดน้ าวันละ  3  ครั้ง  หรือสังเกตว่าให้มีความชื้นพอเหมาะ     
         ประมาณ  7-10  วัน  ก็จะมีจิ้งหรีดตัวเล็กออกมา 
    (๓) เริ่มให้อาหาร  โดยให้อาหาร ลูกไก่เล็ก สูตร 112 ประมาณ 3 อาทิตย์ จากนั้นไห้ 
         อาหารลูกไก่ สูตร 004 จนกว่าจะสามารถจับจ าหน่ายได้ 

        (๔) หาผักหรือใบไม้ เช่น ใบมันส าปะหลัง  ใบต าลึง  ใบมะละกอ ผักบุ้ง เป็นต้น เพ่ือเป็น 
            อาหารเสริม วันละครั้ง เช้าหรือเย็นก็ได้  

    (๕) ให้น้ า โดยการฉีดพ่นสามเวลา เช้า  เที่ยง เย็น  
    (๖) สังเกตเมื่อจิ้งหรีดเริ่มร้อง ประมาณ 45-50  วันหลงัจากวางไข่  เป็นลักษณะของ 

           จิ้งหรีดที่เริ่มมีการผสมพันธุ์  
    (๗) เตรียมถาดไข่โดยใส่ขุยมะพร้าวหรือดินเพาะต้นไม้ พร้อมการฉีดน้ าให้ความชื่น 
    (๘) หลังจากท่ีจิ้งหรีดร้องประมาณ  4-5  วัน  ให้น าถาดไข่  จ านวน  2  ถาด  วางลงใน 
         ลังจิ้งหรีดเพื่อรองรับไข่  ประมาณ  2-3  วัน  พร้อมฉีดน้ าให้ความชื่น  ก็จะได้พันธุ์ 
         จิ้งหรีดส าหรับการเลี้ยงในรอบต่อไป   
    (๙)  หลังจากท่ีรองรับไข่จิ้งหรีดประมาณ  2-3  วัน  แล้ว  ก็สามารถจับจิ้งหรีดเพื่อ 
          จ าหน่ายได้  ทั้งนี้อย่าปล่อยให้จิ้งหรีดวางไข่นานจนเกินไปเพราะจะท าให้จิ้งหรีดที่ 
          จับจ าหน่ายมีไข่ไม่เต็มท้องซึ่งท าให้ลดคุณภาพของจิ้งหรีดที่จับจ าหน่ายได้  
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    โรคและศัตรูของจิ้งหรีด 
            โดยทั่วไปโรคที่มักพบในจิ้งหรีด  เช่น  โรคทางเดินอาหาร เกิดจากจิ้งหรีดได้รับ
อาหารที่ไม่สะอาด เกิดเชื้อรา  วิธีป้องกัน คือ การให้อาหารที่มีจ านวนพอเหมาะกับจ านวนจิ้งหรีดเมื่อเก็บ
ผลผลิตหมดแล้วควรท าความสะอาดลังก่อนน าจิ้งหรีดรุ่นใหม่มาเลี้ยง  ศัตรูของจิ้งหรีด  เช่น  มด จิ้งจก ไร 
แมงมุม หนู ป้องกันโดยใช้ตาข่ายคลุมให้มิดชิด ซึ่งจากการด าเนินของเทศบาลที่ผ่านมาไม่พบปัญหาเรื่องโรคท่ี
เกิดข้ึนแต่อย่างใด 

  อัตราการผลิต 
   จิ้งหรีด  1  ลัง  ที่วางถาดไข่    จ านวน 2  ถาด  จะได้ผลผลิตประมาณ  5-6  
กิโลกรัม 
  ๔.๓.๔  ผลผลิต  ผลผลิตจากการเลี้ยงจิ้งหรีด คือจิ้งหรีดเต็มวัย (จิ้งหรีดสด) พร้อมส าหรับ
การจ าหน่าย  โดนสามารถจ าหน่ายได้ใน ๒ ลักษณะ คือ  จิ้งหรีดสด และจิ้งหรีดแปรรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๔ การสร้างมูลค่า 
  การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด นอกจากการจ าหน่ายในลักษณะของจิ้งหรีดสดแล้ว  ยังสามารถน ามา
พัฒนาและวิจัยเพ่ือสร้างสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์จิ้งหรีด เช่น  
  ๔.๔.๑ การพัฒนาและวิจัย คือ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาและวิจัยของเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการศึกษาวิจัยการด าเนินงานต่างๆของเทศบาล ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
องคก์รและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน  
  ๔.๔.๒ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร คือ แปรรูปผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดโดยศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหาร ในรูปแบบต่างๆ เช่น  จิ้งหรีดทอดสมุนไพรบรรจุกล่อง น้ าพริกเผาจิ้งหรีด  น้ าพริกนรกจิ้งหรีด        
ข้าวเกรียบจิ้งหรีด ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลจิ้งหรีด   

ทั้งนี้  เทศบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์แปรรูปอาหาร เพ่ือการเรียนรู้และจ าหน่ายผลผลิตของ 
เทศบาลประเภทอ่ืนๆ เช่น ด้วง ได้แก่ ด้วงบรรจุกล่อง ข้าวเกรียบด้วง , ปลาดุก เช่น ปลาดุกแดดเดียว ปลาดุก
ร้า , เห็ด  ได้แก่  เห็ดนางฟ้าสด  เห็ดหูหนูสด  , ข้าวโพดสด  ,  ถั่วงอกตัดราก ได้แก่  ถัวงอกตัดรากสด 
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ถั่วงอกตัดรากบรรจุกล่อง , กล้วย เช่น  กล้วยฉาบน้ าตาล กล้วยฉาบเค็ม กล้วยฉาบเคลือบโกโก้ , ผักต่างๆ  
เช่น  ผักกาดขาวบรรจุกล่อง ผักกวางตุ้งบรรจุกล่อง , สมุนไพร เช่น  น้ าสมุนไพร วุ้นสมุนไพร  พิมเสนน้ า เป็น
ต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

(๒) ผลผลิตประเภทอ่ืนๆ เช่น ด้วง ได้แก่ ด้วงบรรจุกล่อง ข้าวเกรียบด้วง , ปลาดุก 
เช่น ปลาดุกแดดเดียว ปลาดุกร้า , เห็ด  ได้แก่  เห็ดนางฟ้าสด  เห็ดหูหนูสด  , ข้าวโพดสด  ,  ถั่วงอกตัดราก 
ได้แก่  ถัวงอกตัดรากสด ถั่วงอกตัดรากบรรจุกล่อง , กล้วย เช่น  กล้วยฉาบน้ าตาล กล้วยฉาบเค็ม กล้วยฉาบ
เคลือบโกโก้ , ผักต่างๆ  เช่น  ผักกาดขาวบรรจุกล่อง ผักกวางตุ้งบรรจุกล่อง , สมุนไพร เช่น  น้ าสมุนไพร วุ้น
สมุนไพร  พิมเสนน้ า เป็นต้น 
 ๔.๕ การตลาดและการประชาสัมพันธ์  มีการศึกษาและจัดหาช่องทางการตลาดเพ่ือการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในการรองรับการผลิต ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  ร้านค้า  ซุปเปอร์มาเก็ต  รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซด์ และภาคีเครือข่าย 
 ๔.๖ การสร้างเครือข่าย  เพ่ือความร่วมมือในการด าเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายผล แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และศึกษาดูงาน เช่น  
  ๔.๖.๑ เครือข่ายเกษตรต้นแบบ  คือ เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและด าเนินการจนประสบ
ความส าเร็จ และสามารถเป็นแบบอย่างและให้ผู้สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานได้ เช่น นาย
สง่า ชัยชนะ , นายจิรศักดิ์ สุวรรณโชติ , นายสมชัย อุตสาหะ 
  ๔.๖.๒ ฐานเรียนรู้สัมมาชีพระดับชุมชน และระดับครัวเรือน ซึ่งเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล ในการขยายผลโครงการและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน ประชาชนในชุมชน 
เช่น  ระดับชุมชน  (เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ชุมชน) ประกอบด้วย (๑)  ฐานเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนการผลิตน้ าดื่ม
ชุมชน  (๒)  ฐานเรียนรู้ออมทรัพย์ชุมชน (๓)  ฐานเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล  ระดับครัวเรือน (๑)  ฐานเรียนรู้
สัมมาชีพชุมชนการเพาะเลี้ยงด้วง (๒)  ฐานเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนการเลี้ยงปลาดุกด้วยบ่อซีเมนต์  (๓) ฐาน
เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนการเลี้ยงแพะ (๔)  ฐานเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ  (๕)  ฐานเรียนรู้เกษตร
ผสมผสาน  (๖)  ฐานเรียนรู้การแปรรูปปลาดุกแดดเดียว (๗)  ฐานเรียนรู้การแปรรูปปลาดุกร้า 
  ๔.๖.๓ โรงเรียนในเขตพ้ืนที ่ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ใน
เชิงวิชาการและการปฏิบัติ ทั้งในส่วนของการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับโรงเรียน 
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และการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของหลักสูตรท้องถิ่น เช่น โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม โรงเรียนบ้าน
บางเหียน โรงเรียนวิทยาประชาคม เป็นต้น 
  ๔.๖.๔ หน่วยงาน/ส่วนราชการต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุน บูรณาการการท างาน เช่น  

(๑) ส านักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 (ส านักงาน กปร.) 

(๒) ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (ส านักงาน สสค.) 
(๓) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๔) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

(ส านักงาน ปปช.) 
(๕) ส านักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ 

พลังงาน กระทรวงพลังงาน  
  ๔.๖.๕ สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น 
   (๑) สื่อโทรทัศน์ เช่น สถานีโทรทัศน์ไทย พีบี เอส , สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบก
ช่อง ๕  , สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓  และสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีท้องถิ่นต่างๆ เช่น กระบี่ชาแนล , มีเดียนิวส์ 
   (๒) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 
   (๓) ส านักข่าวต่างๆ เช่น ส านักข่าวอิสรา คมชัดลึกออนไลด์ เดอะเนชั่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๗ การจัดการศึกษาและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  คือ  การจัดการองค์ความรู้จากผลการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา สู่การขยายผลและเผยแพร่เพ่ือศึกษาและเรียนรู้ ในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการจริง 
โดยเน้นความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องขององค์ความรู้ เทคนิค ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญในการยกระดับคุณภาพของกิจกรรม ซึ่งจะท าให้การส่งเสริมอาชีพนั้นประสบความส าเร็จ และเกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง กล่าวคือ   

  ๑) การศึกษาและเรียนรู้เชิงวิชาการ คือ การเรียนรู้ในหลักทฤษฎี วิชาการ โดยการ
เน้นสร้างกระบวนการคิด ติดอาวุธทางปัญญา ให้กับผู้เรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์และโอกาสแห่งการเรียนรู้ 
เช่น การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในโรงเรียน การตัดท าคู่มือการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นต้น 

  ๒) การศึกษาและเรียนรู้ เชิงปฏิบัติการจริง คือ การฝึกปฏิบัติจากประสบการ        
ณ์จริง จากฐานเรียนรู้สัมมาชีพฯ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนรู้ได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง ให้ความรู้ในเชิงการปฏิบัติจริง 
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ได้ทดลองปฏิบัติจริง เพ่ือเพ่ิมความสนใจของผู้เรียนรู้และท าให้ทราบว่ากิจกรรมนั้นเหมาะกับ
ตนเองหรือเป็นสิ่งที่ชอบหรือไม่ อันจะลดความเสี่ยงในการไม่ประสบความส าเร็จเมื่อน าไปท าเอง 
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๕. ผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงานโครงการ 
 ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของโครงการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด สามารถแยกเป็นด้านต่างๆ 
ดังนี้   
 ๕.๑ ด้านการสร้างการเรียนรู้ ประกอบด้วย แนวทางการสร้างการเรียนรู้ ดังนี้ 
  ๑) การพัฒนาและวิจัย เช่น ได้จิ้งหรีดสายพันธุ์ใหม่ “พันธุ์ปลายพระยา ๑” ซึ่งมีจุดเด่น คือ 
เลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนทานต่อโรค ไข่เยอะ 
  ๒) การเรียนรู้ เช่น เป็นแหล่งเรียนรู้สัมมาชีพในระดับองค์กร ชุมชน ครัวเรือน  , การจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือการศึกษา 
  ๓) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น กล่าวคือ จากการรับประทานจิ้งหรีดเป็น
อาหาร สู่การเพาะเลี้ยงและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพาะเลี้ยง โดยใช้อาหารจากใบพืชชนิดต่างๆ ที่สามารถ
ให้ประโยชน์กับผู้เลี้ยงและตัวจิ้งหรีดเอง เช่น มันส าปะหลัง โดยปกติชาวบ้านนิยมปลูกเพ่ือไว้กินหัวและท า
ขนมต่างๆ ส่วนใบก็ใช้เลี้ยงจิ้งหรีดซึ่งเป็นการให้ประโยชน์ทั้งสองทาง และนอกจากนั้น มูลจิ้งหรีดและเศษ
อาหารจากใบพืช ก็สามารถใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้อีกทางหนึ่ง อันเป็นการใช้ประโยชน์ในลักษณะการเอ้ือ
ประโยชน์ของชาวบ้านกับการรักษาทรัพยากรให้คงอยู่ในท้องถิ่นตลอดไป 
  ๔) ผลิตภัณฑ์ เช่น สร้างมูลค่าในเชิงผลผลิตและรายได้ จากจิ้งหรีดสด และจิ้งหรีดแปรรูป 
  ๕) การส่งเสริมอาชีพ  เช่น สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และประยุกต์ใช้เป็นวิถีอาชีพ
แบบพอเพียง ตัวอย่างเช่น  (๑) นายสง่า ชัยชนะ เกษตรชุมชนบ้านบางเหียน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๖,๐๐๐  
บาท  (๒) นายจิรศักดิ์ สุวรรณโชติ เกษตรชุมชนบ้านหน้าอ าเภอ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๑๐,๐๐๐  บาท  (๓) 
นายสมชัย อุตสาหะ เกษตรกรชุมชนบ้านโคกแซะ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๓,๐๐๐  บาท และ (๔) นางพยอม 
แจ้มสกุล เกษตรชุมชนบ้านหัวควนสามัคคี มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๒,๐๐๐  บาท   
 ๕.๒ ด้านผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่า ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดประเภทต่างๆ ดังนี้ 
  ๑) ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ เช่น ข้าวเกรียบจิ้งหรีด , จิ้งหรีดทอดสมุนไพร , น้ าพริกจิ้งหรีด ,
น้ าพริกนรกจิ้งหรีด 
  ๒) ผลิตภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้ เช่น หลักสูตรท้องถิ่นการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในโรงเรียน  คู่มือการ
เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 
  ๓) ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน เช่น  ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลจิ้งหรีด , แก็สครัวเรือนจิ้งหรีด 
  ๔) ผลิตภัณฑ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ เช่น  เสื้อ , เข็มกลัด , พวงกุญแจ 

๕.๓ ด้านการสร้างเครือข่าย ประกอบด้วย  
  ๑) เครือข่ายเกษตรต้นแบบ 
  ๒) ฐานเรียนรู้สัมมาชีพระดับองค์กร ชุมชน และครัวเรือน 

๓) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่   
๔) หน่วยงาน/ส่วนราชการต่างๆ 
๕) สื่อมวลชนแขนงต่างๆ 
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ตารางท่ี ๓ แสดงผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดชนิดต่างๆ 
 

ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีด 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน 

เสื้อจิ้งหรีด 

เข็มกลัดจิ้งหรีด 

หลักสูตรการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลจิ้งหรีด 

ผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ 

พวงกุญแจจิ้งหรีด 

แก๊สครัวเรือนจากมูลจิ้งหรีด 

ข้าวเกรียบจิ้งหรีด 

จิ้งหรีดทอดสมุนไพร 

น้ าพริกนรกจิ้งหรีด 

น้ าพริกเผาจิ้งหรีด 

คู่มือการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 
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ตารางท่ี ๔ แสดงเครือข่ายการเรียนรู้สัมมาชีพการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 
 
 
 
 

เครือข่าย 

ฐานเรียนรู้สัมมาชีพ เกษตรกรต้นแบบ หน่วยงาน/ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน 

นายสง่า ชัยชนะ 

นายสมชัย อุตสาหะ 

ระดับองค์กร 

นายสุวรรณฤทธิ์ สุวรรณโชติ ระดับครัวเรือน 

ระดับชุมชน 

มูลนิธิ มพพ. 

ส านักงาน สสค. 

ส านักงาน กปร. 

โรงเรียนวิทยาประชาคม 

โรงเรียนบ้านบางเหียน 

โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 

ส านักข่าวต่างๆ 

สื่อโทรทัศน์ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 

สนง. พลังงานจังหวัดกระบี่ 
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ตารางท่ี ๕ แสดงต้นทุนการผลิตจิ้งหรีด 
ต้นทุนอุปกรณ์ ต้นทุนวัตถุดิบ  การจ าหน่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

ราคา
รวม 

(บาท) 

รายการ จ านวน
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 

ราคา
รวม 

จ านวนจิ้งหรีด/ลัง ราคา 
(บาท) 

เป็นเงิน 
 (บาท) 

1 ลังจิ้งหรีด   21 ใบ 300 6,300 ค่าอาหารลูกไก่   
สูตร  112  /  
สูตร  004 

500 กรัม 0.1 50 3  กก. 200  600 

2 ไข่จิ้งหรีด 42 ขัน 200 8,400 ขุยมะพร้าว 1.5 
กระสอบ 

40 60    

3 ลังไข่กระดาษ   20 กก. 10 200        
4 ถังน้ า  ขนาด  100  

ลิตร   
1 ใบ 400 400        

5 สแลม 1 ม้วน 1,800 1,800        
6 กระป๋องฉีดน้ า 1 กระป๋อง 60 60        
7 จานใสอาหาร 21 ใบ 10 210        

รวม 17,370 รวมต้นทุนวัตถุดิบ/รอบ/ลัง 110 รวมการจ าหน่าย/ลัง 600 
  รวมต้นทุนวัตถุดิบ/รอบ (21 ลัง) 2,310 รวมการจ าหน่าย/รอบ(21 ลัง) 12,600 

 
หมายเหตุ          1.    ก าไรต่อรอบ(ไม่รวมต้นทุนอุปกรณ์)        เป็นเงิน   10,290.-  บาท   

2.    ผลิต จ านวน  2 รอบ สามารถคืนทุนวัสดุอุปกรณ์ได้ทั้งหมด   และคงเหลือเป็นก าไร  จ านวน  3,210.-  บาท  
3.    ต้นทุนเป็นต้นทุนที่ไม่รวมค่าแรงงานในการด าเนินการ 
4.    ลังไข่กระดาษจัดซื้อ  1 ครั้ง  ใช้ได้   จ านวน  2  รอบ 
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   ตารางท่ี ๕ แสดงบัญชีการผลิต ฐานเรียนรู้การเพาะเลีย้งจิ้งหรีด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลปลายพระยา  
                งวดเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ – กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

  

จ านวนที่ผลิตได้ 
(งวด) 

 

ประเภทรายรับ ประเภทรายจ่าย 
ผลิตผล 

จ านวน (กก.) 
รายรับ 

จ านวน (บาท) 
รายจ่าย 

จ านวน (บาท) 
คงเหลือสุทธิ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

  
๒๔ งวด 

(พฤษภาคม ๒๕๕๕ – 
กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

 
จิ้งหรีดสด 
ผลิตภัณฑ์แปรรูป 

 
วัสดุ อุปกรณ์ 
การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 

 
878.50   

 

 
๑๒๑,๔๐๐ 

 
๘๘,๗๐๕ 

 
๓๒,๖๙๕ 

 
กรณีใช้เพ่ือกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์, 
กิจกรรมเลี้ยงรับรอง, 
จัดสวัสดิการพนักงาน 
ไม่คิดเป็นรายรับ 
(จ านวนประมาณ 
๒๗๑.๕๐ กก. คิดเป็น
เงินจ านวน ๕๔,๓๐๐ 
บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบ     การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี ๒๕๕๖   ประเภทเทศบาลต าบล 

 

นวัตกรรม “ จิ้งหรีดทอง  รองรับ AEC ” หน้า 14 

 

   ตารางท่ี ๖ แสดงจ านวนเครือข่ายเลี้ยงจิ้งหรีด  พันธุ์ปลายพระยา  1  เทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ 
 

 ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ อาชีพ รายได้/ปี รายได้เสริม/ปี หมายเหตุ 
 1 นายจิรศักดิ์  สุวรรณโชติ 1  ซอยเทศบาล  7  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ ซ่อม

มอเตอร์ไซค์ 
95,000 60,000  

 2 นางพยอม  แจ้มสกุล 23  ซอยร่วมใจ  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ รับจ้าง 108,000 24,000  
 3 นางสาคร  ขุนฤทธิ์ 373  ถนนอ่าวลึก-พระแสง  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ รับจ้าง 240,000 12,000  
 4 นางสมใจ  บรรจุสุวรรณ์ 12  ถนนบางแก้วใต้  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ ค้าขาย 240,000 6,000  
 5 นายพิเชษฐ์  รัตเพชร 23  ถนนบางแก้วใต้  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ ค้าขาย 144,000 6,000  
 6 นายตรีรัตน์  สุขศรี 10  ซอยสหปาล์ม  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 336,000 12,000  
 7 นายสุชาติ  ตาดทอง 54/2  ถนนบางแก้วใต้  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ รับราชการ 240,000 6,000  
 8 นายสง่า  ชัยชนะ 11  ซอยโชคดี  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ รับจ้าง 252,000 72,000  
 9 นายนพดล  วราภรณ์ 3  ซอยประชาร่วมใจ  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ รับจ้าง 108,000 21,600  
 10 โรงเรียนบ้านบางเหียน ต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ - - 24,000  
 11 นายส าเนา  เขียวสวัสดิ ์ 407/1 ถนนอ่าวลึก-พระแสง ต าบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 56,000 8,000  
 12 นายสุทีป  แก้วเนียม 2  ซอยฝ่ายคลอง  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 105,000 55,000  
 13 นายสหัส  แก้วจินดา 21  หมู่ที่ 2  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 360,000 32,000  
 14 นายสุรินทร์  คุ้มเสน 209  หมู่ที่ 10  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 396,000 12,000  
 15 นายชัยวัฒน์  ชูทองดี 95  หมู่ที่ 11  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 216,000 9,000  
 16 นายประวัติ  รักษารัตน์ 92  หมู่ที่ 11  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 396,000 13,000  
 17 นายสุชาติ  อินทะเรือง 42  หมู่ที่ 11  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 120,000 10,000  
 18 นายชัยยุทธ  สุวรรณประเสริฐ 111  หมู่ที่ 11  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 168,000 7,000  
 19 นายส าราญ  สุดแก้ว 86  หมู่ที่ 14  ต าบลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 156,000 10,000  
 20 โรงเรียนวิทยาประชาคม ต าบลเขาเขน  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ - - 9,000  
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ตารางท่ี ๗ แสดงจ านวนเครือข่ายเลี้ยงจิ้งหรีด  พันธุ์ปลายพระยา  1  เทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่   
 

 ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ อาชีพ รายได้/ปี รายได้เสริม/ปี หมายเหตุ 
 21 นายจ านง  อ่าวลึกเหนือ 164  หมู่ที่ 6  ต าบลเขาเขน  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 228,000 48,000  
 22 นายศุภชัย  คงยศ 11  หมู่ที่ 4  ต าบลเขาต่อ  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 420,000 12,000  
 23 นายวีระพงษ์  เพาะพืช 212  หมู่ที่ 2  ต าบลเขาต่อ  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 348,000 15,000  
 24 นายสมชัย  อุตสาหะ 145  หมู่ที่ 3  ต าบลคีรีวง  จังหวัดกระบี่ รับจ้าง 260,000 36,000  
 25 นายจริศ  บุญประดิษฐ์ 95  หมู่ที่ 2  ต าบลคีรีวง  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 372,000 15,000  
 26 นายโกมล  สินธุพาชี 52  หมู่ที่ 4  ต าบลอ่าวลึกเหนือ  อ าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 360,000 21,000  
 27 นายวุฒิชัย  ชชูิต 272/44  ต าบลทับปริก  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 480,000 24,000  
 28 นายปฐมพงษ์  คงอินพาน 29/4  หมู่ที่ 4  ต าบลคลองพน  อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 324,000 19,000  
 29 นางสาวสาวลี  เด๊อพาพงศ์ 191/  หมู่ที่ 14  ต าบลคลองพน  อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ เกษตรกรรม 312,000 20,000  
 30 นางวริษฐา  นพฤทธิ์ 14/1  หมู่ที่ 3  ต าบลกะปง  อ าเภอกะปง  จังหวัดพังงา เกษตรกรรม 264,000 15,000  
 31 นายธราธร  ประเสริฐศรี 4/83  หมู่ที่ 3  ต าบลรัษฎา  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต รับจ้าง 180,000 12,000  
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๖. ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ 
  การด าเนินงานโครงการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ภายใต้นวัตกรรม “จิ้งหรีดทอง รองรับ AEC” 
ประโยชน์ที่เทศบาลและประชาชนได้รับ สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้  
  ๖.๑ ประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ๑) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย  การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดท าให้เกษตรกรมี
อาชีพเสริม และสร้างรายได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
   ๒) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  การด าเนินการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดภายใต้กระบวนวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพ ท าให้ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดที่ได้ เป็นจิ้งหรีดปลอดสารพิษ ปราศจากสิ่งเจือปน สามารถน าไปแปร
รูปและบริโภคและจ าหน่ายได้อย่างปลอดภัย รวมถึงมีคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางการบ ารุงร่างกาย 
โดยเฉพาะสารอาหารกลุ่มพลังงาน โปรตีน และไขมัน ส าหรับเกลือแร่ที่มีอยู่จ านวนมากได้แก่ธาตุฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม ส่วนวิตามินที่พบในแมลงได้แก่วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2 ซึ่งมีอยู่ไม่มากนัก (สถาบันวิจัย
โภชนาการ พ.ศ.2548)  ซึ่งปรากฏตามงานวิจัยต่างๆ เช่น งานวิจัยคุณภาพโปรตีนและไขมันในแมลงที่กินได้ 
โดย นันทยา  จงใจเทศ พิมพร  วัชรางค์กุล ปิยนันท์  เผ่าม่วง  เพ็ญพโยม  ประภาศิริ 
 
ตารางที่ ๖ แสดงผลการวิจัยพลังงานและองค์ประกอบหลักของแมลงที่กินได้ ในน้ าหนักสด 100 กรัม  

แมลง พลังงาน  ความชื้น  โปรตีน  ไขมัน  คาร์โบไฮเดรต  
  (กิโลแคลอรี)  (กรัม)  (กรัม)  (กรัม)  (กรัม)  
จิ้งโกร่ง 188  67  17.5  12.0  2.4  
จิ้งหรีด  133  73  18.6  6.0  1.0  
ดักแด้ไหม  152 70 14.7 8.3 4.7 
ตั๊กแตนปาทังก้า  157 66 27.6 4.7 1.2 
ตัวอ่อนของต่อ  140 73 14.8 6.8 4.8 
แมลงกินูน  98 76 18.1 1.8 2.2 
แมลงป่อง  130 69 24.5 2.3 2.8 
หนอนไม้ไผ ่ 231 67 9.2 20.4 2.5 
 
ตารางที่ ๗  แสดงส่วนประกอบของกรดอะมิโนจ าเป็นในแมลงที่กินได้ (มิลลิกรมั / กรมัโปรตีน )  

แมลง  Isoleucine Leucine Iysine Methionine 
+ Cystine 

Phenylalanine + 
Tyrosine 

Threonine Tryptophan Valine Amino 
Acid 
Score 

Limiting 
Amino  Acid 

จิ้งหรีด 29.82  60.89  46.11  30.89  62.40  28.99  24.41  34.37  68.7 valine 
ดักแด้
ไหม  

46.09 70.59 77.24 36.28 121.98 45.31 18.97 52.15 100 leucine 

ตั๊กแตน
ปาทังก้า  

32.72 59.45 35.71 20.92 59.97 22.30 17.33 35.59 55.8 threonine 

ตัวอ่อน
ของต่อ  

42.58 78.53 58.96 20.80 165.03 45.28 10.12 53.68 59.4 s-cont. aa*  

แมลงกิ
นูน  

32.06 51.84 18.81 44.56 49.28 26.91 27.13 29.33 34.2 lysine 

แมลง
ป่อง  

21.07 50.04 31.31 24.58 76.48 19.36 22.33 24.42 48.4 threonine 

หนอนไม้
ไผ ่ 

33.89 60.02 55.97 41.75 100.72 34.89 41.11 38.76 77.5 valine 
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* s-cont. aa = sulfer-containing amino acid ( Methionine + Cystine)  
 
ตารางที่ ๘ แสดงส่วนประกอบของกรดอะมิโนไม่จ าเป็นในแมลงที่กินได้ (มิลลิกรมั / กรมัโปรตีน )  

แมลง  Arginine Histidine Alanine Aspartic 
Acid 

Glutamic 
Acid 

Glycine Proline Serine 

จิ้งหรีด 45.33 15.44 78.05 69.19 96.80 47.19 45.15 35.86 
ดักแด้ไหม  58.78 35.35 39.41 88.88 107.33 29.66 44.38 37.68 
ตั๊กแตนปาทังก้า  36.02 13.53 92.71 48.79 76.36 48.85 48.71 23.88 
ตัวอ่อนของต่อ  41.04 35.28 43.50 79.63 180.61 48.16 56.75 3.80 
แมลงกินูน  32.31 16.10 58.28 61.16 97.55 52.75 46.96 31.34 
แมลงป่อง  41.25 18.83 50.11 52.00 67.65 70.83 26.23 25.84 
หนอนไม้ไผ ่ 47.87 23.26 37.70 88.16 93.15 32.72 40.70 41.34 
 
ตารางที่ ๙  แสดงปริมาณคอเลสเตอรอล  และกรดไขมันของแมลงที่กินได้ในน้ าหนักส่วนท่ีรบัประทานได้ 100  กรัม  

แมลง Chol(**)  Fat SFA MUFA PUFA 
  (mg)  (g)  (% fatty  acid) 

จิ้งโกร่ง ND 12.0 35.02 32.34 29.56 
จิ้งหรีด  105 6.0 36.45 30.12 31.14 
ดักแด้ไหม  ND 8.3 70.36 19.81 9.35 
ตั๊กแตนปาทังก้า  66 4.7 31.06 28.75 39.32 
ตัวอ่อนของต่อ  ND 6.8 45.98 40.39 12.64 
แมลงกินูน  56 1.8 33.33 30.02 32.36 
แมลงป่อง  97 2.3 28.99 43.30 20.98 
หนอนไม้ไผ ่ 34 20.4 48.71 46.86 2.86 
**      = Cholesterol 
ND = Not Detected  
 ตัวอย่างเช่น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้เผยแพร่รายงาน 
ฉบับใหม่ เมื่อเดือน พ.ค. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  โดยรณรงค์ให้ชาวโลกหันมากินแมลง เพ่ือต่อสู้กับภาวะอดอยาก
และขาดแคลนอาหาร   เนื่องจากแมลงสืบพันธุ์ได้รวดเร็วแถมยังมีโปรตีนและไฟเบอร์สูงกว่าเนื้อสัตว์ที่นิยม
บริโภค โดยที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ออกรายงานอย่างเป็นทางการว่า  หนึ่ง
ในหนทางดีที่สุดในการเลี้ยงประชากรโลกที่คาดว่าจะมีกว่า 9,000 ล้านคน ในปี ค.ศ.2050 คือ "แมลง" ซึ่ง
จะช่วยลดแรงกดดันต่อป่าไม้และทะเล แหล่งอาหารหลักของคนเราและปริมาณอาหารที่ผลิตได้ ณ วันนี้มีไม่
เพียงพอแน่นอน 
                      รายงานของเอฟเอโอ ระบุเพ่ิมเติมว่า แนวโน้มการท าฟาร์มแปรรูปแมลงเพ่ือเลี้ยงสัตว์ อาจ
กลายเป็นความจริงของโลกในเร็ววันนี้ ว่าแมลงบางชนิดต้องเป็นอาหารคน  เนื่องจากความต้องการแหล่ง
อาหารอย่างยั่งยืนเพิ่มสูงขึ้น ที่ส าคัญกระบวนการเผาผลาญอาหารเป็นน้ าหนักตัวของปศุสัตว์และสัตว์ปีก ไม่ดี
เท่ากับแมลง อย่างจิ้งหรีด ต้องการอาหารเพียง 2 กก. ส าหรับการท าน้ าหนักตัว 1 กก. นอกจากนี้ แมลงยัง
เลี้ยงให้เติบโตขยายพันธุ์ได้ในของเสียคนและสัตว์ เป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางชีวภาพที่มีต้นทุนต่ า แถม
ช่วยลดการปนเปื้อน และปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก๊าซแอมโมเนีย น้อยกว่าโค กระบือ และสุกร ตลอดจนใช้
ที่ดินและน้ าน้อยกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์อีกด้วย 
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๖.๒ ประโยชน์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   ๑) เกิดกระบวนการวิจัยและพัฒนา  สร้างกระบวนการคิดเชิงระบบ เพ่ือการสร้าง
และพัฒนาคุณภาพกิจกรรมและงานบริการให้เกิดประสิทธิภาพ  กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความคิด 
ภายใต้หลักเหตุและผล อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
   ๒) การแปรรูปผลิตภัณฑ์  เป็นการสร้างมูลค่าของสินค้า ทั้งในส่วนของชนิด
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และอรรถประโยชน์ที่ได้รับ  ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากลได้ 
   ๓) การรวบรวมองค์ความรู้  การด าเนินงานตามโครงการแบบครบวงจร ตั้งแต่
กระบวนการคิด กระบวนการผลิต กระบวนการจ าหน่าย ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงระบบและมีองค์
ความรู้ต่างๆเกิดขึ้น ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต จึงท าให้มีข้อมูลเชิ งคุณภาพอย่างแท้จริง ที่
สามารถน าไปเป็นเอกสารส าหรับการเรียนรู้ เอกสารส าหรับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้
ทันท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๔) แหล่งศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   การด าเนินงานโครงการเพาะเลี้ยง
จิ้งหรีด ภายใต้การด าเนินกิจกรรมของฐานเรียนรู้สัมมาชีพการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด  ส่งผลให้เทศบาลต าบลปลาย
พระยา เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน ซึ่งมีหน่วยงานส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน สื่อมวลชน 
และผู้สนใจทั่วไป เข้าเรียนรู้และศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก   
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ตารางท่ี ๖ แสดงสถิติผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
 

ครัง้ท่ี วนัเดือนปี ท่ีศึกษาดงูาน หน่วยงานท่ีมาดงูาน กลุ่มผูม้าดงูาน 
จ านวน 
ผูด้งูาน 

1  ๙ ก.พ. ๒๕๕๕ อบต. ไทรเดี่ยว  
 จังหวัดสระแก้ว 

ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง
และประชาชน 

50  คน 

 2 ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕ เทศบาลต าบลคลองพน 
 จังหวัดกระบี ่

  ข้าราชการ   20  คน 

3 ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๕ อบต.วังมะนาว 
จังหวัดราชบุร ี

ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง
และประชาชน 

50  คน 

4 ๕ เม.ย. ๒๕๕๕ ทต.ขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง
และประชาชน 

60  คน 

๕ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๕ ทต. ดอนทราย 
จังหวัดพัทลุง 

ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง
และประชาชน 

40  คน 

๖ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕ ทต. ชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง
และประชาชน 

40  คน 

๗ ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๕ เทศบาลต าบลนาท่อม 
จังหวัดพัทลุง 

ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง
และผู้น าชุมชน 

๕๐  คน 

๘ ๑ พ.ย. ๒๕๕๕ ทต. ท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา 

ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง
และประชาชน 

15  คน 

๙ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๖ เครือข่ายสาธารณสุข 
จังหวัดยะลา 

จนท. อสม 150  คน 

1๐ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖ กศน.ปลายพระยา นักศึกษา 250  คน 
๑๑ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖ ทต. ดงด า 

จังหวัดล าพูน 
ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง
และประชาชน 

42  คน 

1๒ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖ อบต.เตาปูน 
จังหวัดราชบุร ี

ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง
และประชาชน 

45  คน 

1๓ ๑๒  มิ.ย. ๒๕๕๖ เครือข่ายสาธารณสุข 
อ าเภอปลายพระยา 

จนท. อสม 100  คน 

๑๔ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๖ จังหวัดกระบี ่ คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์
เรียนรูโ้ครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

๒๐  คน 

๑๕ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๖ พลังงานจังหวัดกระบี ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนท่ัวไป 

60  คน 

๑๖ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๖ โรงเรียนวิทยาประชาคม นักเรียน 50  คน 
๑๗ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๖ ทต.เกาะพงัน 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง
และประชาชน 

30 คน 

๑๘ ๓ ก.ค. ๒๕๕๖ ส านักงาน สสค. ผู้บริหารกระทรวงการคลัง คณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สสค. 

๒๐ 

๑๙ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านบางเหียน  
จังหวัดกระบี ่

คณะครูและนักเรยีน ๑๐๐ คน 

๒๐ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ เทศบาลต าบลแม่ขรี จังหวัด
พัทลุง 
 

ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง
และผู้น าชุมชน 

๖๐  คน 
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ครัง้ท่ี วนัเดือนปี ท่ีศึกษาดงูาน หน่วยงานท่ีมาดงูาน กลุ่มผูม้าดงูาน 
จ านวน 
ผูด้งูาน 

๒๑ ๙ ก.ย. ๒๕๕๖ คณะกรรมการคัดเลือก
ศูนย์ เรียนรู้ โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ระดับอ าเภอดีเด่น ภาคใต้  

คณะกรรมการประเมิน ๑๐ คน 

๒๒ ๔ ต.ค. ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจ
ประเมินการคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่นด้านการ 
ป้องกันการทุจริต 

คณะกรรมการประเมิน ๒๐ คน 

๒๓ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ คณะกรรมการคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจ าปี 
๒๕๕๕ 

คณะกรรมการประเมิน และ
คณะเจ้าหน้าที่ 

๗ คน 

๒๔ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (มพพ.) 
ส านักงาน ศสช. 

เลขาธิการมูลนิธิและคณะ
เจ้าหน้าที่ 

๘ คน 

๒๕ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ สถานีโทรทัศน์สีกองทับบก
ช่อง ๕ รายการ เมดอิน
ไทยแลนด์ ยกระดับ
กระชับสยาม 

คณะสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่
ถ่ายท า 

๑๐ คน 

๒๖ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ กระทรวงพลังงาน ผู้ตรวจราชการกรวง
พลังงานและคณะ 

๑๐ คน 

๒๗ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เทศบาลต าบลโคกกลอย 
จังหวัดพังงา 

ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ๓๐ คน 

๒๘ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เทศบาลต าบลมะค่า 
จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ 
แกนน าชุมชน กลุ่มอาชีพ 

๕๕ คน 

๒๙ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ส านักงานประเมินผลและ
เผยแพร่การพัฒนา 
ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

คณะเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

๗  ท่าน 

๓๐ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะสื่อมวลชนจังหวัด
กระบี่ (สื่อวิทยุ) 

คณะสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ ๕๐ คน 
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ครัง้ท่ี วนัเดือนปี ท่ีศึกษาดงูาน หน่วยงานท่ีมาดงูาน กลุ่มผูม้าดงูาน 
จ านวน 
ผูด้งูาน 

๓๑ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อ าเภอถ้ าพรรณนา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นายอ าเภอ ส่วนราชการ
อ าเภอ ผู้ใหญ่ ก านัน 

๘๕ คน 

๓๒ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ คณะครู นักเรียน แกนน า
ชุมชน 

๙๕ คน 

๓๓ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจ
ติดตามการด าเนินศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงาน กปร. และ
เจ้าหน้าที่ 

๑๐ คน 

๓๔ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ คณะครู นักเรียน แกนน า
ชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บ้าน 

๑๒๐ คน 

๓๕ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลต าบลชะอวด  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ
ชุมชน อสม. 

๑๓๐ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๓ ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด  ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น  อนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลภาวะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน ใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และมูลค่า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และการสร้างค่านิยมวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง 
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   ๑) อนุรักษ์ พัฒนาพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น    
   ๒) รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๓) ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่า 

๗. บทสรุป 
 นวัตกรรม “ จิ้งหรีดทอง รองรับ AEC ” เป็นกระบวนการส่งเสริมอาชีพในลักษณะการเรียนรู้เชิง
วิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของจิ้งหรีด ทั้งในส่วนของมูลค่าเชิงอาหาร และมูลค่าเชิงการเรียนรู้ โดยใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ในการสร้างมูลค่า  ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนใน
ฐานะผู้รับประโยชน์ในการน าไปประกอบอาชีพ หรือน าไปเป็นอาหาร ได้มีความเข้าในอย่างถ่องแท้  และ
สามารถเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถน าไปบริ โภคให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของตนเองอย่างแท้จริง  เหนืออ่ืนใด  นวัตกรรม “ จิ้งหรีดทอง รองรับ AEC ”  ภายใต้กระบวนการส่งเสริม
อาชีพในลักษณะการเรียนรู้เชิงวิจัยนั้น  ย่อมเกิดกระบวนการวิจัยและพัฒนา  สร้างกระบวนการคิดเชิงระบบ 
เพ่ือการสร้างและพัฒนาคุณภาพกิจกรรมและงานบริการให้เกิดประสิทธิภาพ  กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาความคิด ภายใต้หลักเหตุและผล อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  สามารถที่จะ
น าไปประยุกต์ใช้กับอาชีพอ่ืนๆ หรือแนวทางการด าเนินงานอ่ืนๆ หรือแม้กระทั่งการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคคล ภายใต้กระบวนการการจัดการความรู้ได้อย่างสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์
สุขอย่างยั่งยืน สู่การด ารงตนในวิถีชีวิตแบบพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

------------------------------------------------------------- 
 



เอกสารประกอบ     การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี ๒๕๕๖   ประเภทเทศบาลต าบล 

 

นวัตกรรม “ จิ้งหรีดทอง  รองรับ AEC ” หน้า 23 

 

 
 
 
 
 
 
 


