
รายงานองค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2561 
หน่วยงานส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  

วันที่จัด    28   กันยายน 2561 สถานที่จัด ณ ห้องประชุมกลาง ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
 

1. ชื่อกิจกรรม 
  1.1 KM มาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด   
2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม KM Forum 

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงความส าคัญว่าจิ้งหรีดเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือเอฟเอโอ (FAO)  ได้ส่งเสริมให้คนทั่วโลกบริโภคเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ที่มีราคาถูกและสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดย เอฟเอโอ คาดการณ์
ว่าประชากรโลกจะเพ่ิมเป็น 9,000 ล้านคนภายใน ปี พ.ศ. 2593 อาจเกิดปัญหาการขาดแคลนทั้งอาหาร
มนุษย์และอาหารสัตว์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการค้าขายจิ้งหรีดในรูปแบบสด แช่แข็ง รวมถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
ทอด คั่ว บรรจุกระป๋อง รวมถึงบดเป็นผง เพ่ือแปรรูปเป็นแป้งน าไปท าผลิตภัณฑ์ เช่น คุกกี้ เค้ก มักกะโรนี ซึ่ง
มีการส่งออกไปต่างประเทศ อาทิ สหภาพยุโรป (EU) จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งใน
การเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร หลังช่วงท านาหรือระหว่างฤดูแล้ง โดยปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพและมีความ
ช านาญในการเพาะเลี้ยง แมลงในเชิงพาณิชย์เป็นอย่างมาก 

2.2 เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด และสามารถใช้เป็นแนวทางในการน ามาตรฐานดังกล่าวไปแนะน าให้แก่
เกษตรกรปฏิบัติต่อไป 
 
3. ชื่อองค์ความรู้/นวัตกรรม  
 องค์ความรู้แนวทางการพัฒนามาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด 
 
4. จากกระบวนการ  
 การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด 
 
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธี ☐Coaching ☐Buddy ☐After Action Review ☐CoP  Story Telling ☐อ่ืนๆ 
 
6. ผู้น ากิจกรรม 1. นายชัยโรจน์  โพธิ์เจริญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ......21...... คน 

1. นายสมบัติ   ศุภประภากร    ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
2. นายวุฒิชัย  ค าดี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
3. นายชัยโรจน์  โพธิ์เจริญ        นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
4. นางมนิชญา   ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
5. นางณัฐนิชา   ตียะสุขเศรษฐ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
6. นายมนตรี   นวมจิตต์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
7. นายมานพ  โชคดี  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
8. นายเจริญ  กันหา   สัตวแพทย์ช านาญงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
9. นายสมจิต  ศรีอันจันทร์  สัตวแพทย์ช านาญงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
10. นายบุญเลิศ  ธ ารงวุฒิกุล  สัตวแพทย์อาวุโส   ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 



11. นางทิวาพร  ศรีอันจันทร์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
12. นายวีรพล  บุญช้างเผือก  พนักงานธุรการ ส.2  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
13. นายอภิชาติ  ชูศักดิ์เหลือง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
14. นางสาวศิริวรรณ  สันคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
15. นายนรินทร์   ค าตา   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
16. นางสาวช านัญนุช  พิมพิสุทธิ์ นิติกร     ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
17. นางสาวหทัยภัทร  ไชยวงค์  นิติกร    ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
18. นายวิฑูร  ชูแก้ว    นักวิชาการสัตวบาล  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
19. นางสาวกมลาภรณ์  สายหยุด  นักวิชาการสัตวบาล  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
20. นายณัฐชัย   ช่างเพาะ   นักวิชาการสัตวบาล  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
21. นางสาวเกษมณี  วรรณศิษย์  นักวิชาการสัตวบาล  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

 
7. รายละเอียดองค์ความรู้/นวัตกรรม ที่สกัดได้จากกิจกรรม KM Forum 
ล าดับ ชื่อองค์ความรู้/ 

นวัตกรรม 
(Knowledge/Innovation 
: K/I) 

ความรู้โดยนยั 
 (Tacit 
Knowledge : TK) 

ความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit 
Knowledge : 
EK) 

ผู้ทรงความรู้ 
(Knowledge 
Carrier : KC) 

ใช้ในขั้นตอนชื่อ...
(ชองกระบวน 
งานนี้) 

อธิบายการใช้องค์
ความรู้ข้อนี้
ด าเนินงานในขั้นตอน
ข้อนี้ 

1. องค์ความรู้แนวทางการ
พัฒนามาตรฐานฟาร์ม
จิ้งหรีด 

ประสบการณ์
พัฒนามาตรฐาน
ฟาร์มจิ้งหรีด , การ
เล้ียงจิ้งหรีดเพื่อ
การค้า 

แนวทางการ
พัฒนามาตรฐาน
ฟาร์มจิ้งหรีด 

น.สพ.ชัยโรจน์ 
โพธิ์เจริญ 

มาตรฐารฟาร์ม
จิ้งหรีด 

1.ใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานการ
พัฒนามาตรฐาน

ฟาร์มจิ้งหรีด 

 
8. เป้าหมายการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ 
8.1 ผู้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ได้แก่ 
 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
8.2 ขนาด ขอบเขต แนวโน้ม และรูปแบบของการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้นี้ 
 สามารถให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพานิช ในพื้นที่ส านักงานปศุสัตว์
เขต 5 เพ่ือปรับปรุงฟาร์มให้ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มจิ้งหรีดได้ 
8.3 ใช้แก้ปัญหางานด้าน ? 
 การตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม การเลี้ยง การจัดการ การป้องกัน ควบคุมโรคในฟาร์ม 
 แก้ไขปัญหาอย่างไร ?  
 จากการที่เกษตรกรสามารถปรับปรุงฟาร์มให้ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม ท ามีการป้องกันโรคดีขึ้น สัตว์
อยู่สบาย อัตราการป่วย ตาย ความสูญเสียลดลง มีก าไรมากข้ึน สร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อความ
ปลอดภัยของผลิตผลจากจิ้งหรีดที่สะอาด ปราศจากสารตกค้าง 
8.4 ใช้เพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน ? 
 การตรวจสอบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด 
 เพ่ิมประสิทธิภาพงานอย่างไร ? 
 เจ้าหน้าทีส่ามารถให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพานิช ในพื้นที่
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 เพ่ือปรับปรุงฟาร์มให้ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มจิ้งหรีดได้ 
8.5 ก่อผลสัมฤทธิ์ของงานด้าน ? 
 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 



 ก่อผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างไร ? 
 เกษตรกรสามารถปรับปรุงฟาร์มให้ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม ท ามีการป้องกันโรคดีข้ึน สัตว์อยู่สบาย 
อัตราการป่วย ตาย ความสูญเสียลดลง มีก าไรมากข้ึน สร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อความปลอดภัยของ
ผลิตผลจากจิ้งหรีดที่สะอาด ปราศจากสารตกค้าง 
8.6 ผลกระทบที่เกิดจากองค์ความรู้ 
 ได้ผลผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เกษตรกรมีอาชีพที่มันคง ยั่งยืน ท ารายได้แก่เกษตรกรและ
ประเทศชาติต่อไป 
8.7 มีแนวโน้มพัฒนาองค์ความรู้นี้ไปสู่การท า R2R หรือไม่ 
 - 
8.8 ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้เป็นสาธารณประโยชน์ 
 เวปไซด์ โซเชียลมีเดีย 
8.9 การติดตามและการประเมินผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้นี้ 
 ติดตามจ านวนฟาร์มจิ้งหรีดที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด 
 

รูปภาพการด าเนินกิจกรรม KM Forum ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ 
วันที่ 28 กันยายน 2561 

องค์ความรู้แนวทางการพัฒนามาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด 
ณ ห้องประชุมกลางส านักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต ๕ 

 
 
 

  

  


