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คำนำ 

จิ้งหรีด จัดเป็นแหล่งอาหารโปรตีนทางเลือกใหม่ มีความต้องการในตลาดสูงขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นตลาดอาหารของมนุษย์ หรืออาหารสัตว์ อีกทั้งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

หรือ FAO ได้ส่งเสริมให้คนทั่วโลกบริโภคมากยิ่งขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นว่า

ประเทศไทยมีศักยภาพ เกษตรกร/ผู้ประกอบการมีความชำนาญในการเพาะเล้ียงแมลงเชิงพานิชย์ 

จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงจิ้งหรีดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การผลิตจิ้งหรีดสู่ตลาดโลก กรมปศุสัตว์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการส่งเสริม

อาชีพ ครอบคลุมการป้องกัน กำจัดโรค การตรวจสอบรับรองมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์ 

ตลอดจนการส่งเสริมด้านการตลาด จึงได้จัดทำ “คู่มือการเลี้ยงจิ้งหรีดฉบับประชาชน” ที่สรุป

รายละเอียดการเลี้ยงให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงจิ้งหรีดให้มี

มาตรฐาน เพิ่มโอกาสขยายตลาดและส่งออกไปต่างประเทศ  ให้เกษตรกรได้ศึกษา เรียนรู้ และ

นำไปปรับใช้เป็นตัวช่วยในการทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาการเลี้ยงในรูปแบบภายใต้แนวทาง 

“ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จนทำให้สามารถจัดทำคู่มือ

ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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1.1 ลักษณะท่ัวไปของจ้ิงหรีด 

จิ้งหรีด (Cricket) เป็นแมลงปากกัด มีตารวม หนวดยาว ขาคู่หลังมีขนาดใหญ่

แข็งแรง กระโดดเก่ง มีลักษณะข้อปล้อง เป็นที่รู้จักของมนุษย์ และนำมาใช้ในการบริโภค 

เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง (โปรตีน 12.9% ไขมัน 5.5% แคลเซียม 758 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และธาตุเหล็ก 95 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) จ้ิงหรีดจึงจัดเป็นอาหารโปรตีน

ทางเลือกสำหรับมนุษย์ อาหารสัตว์ หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้  

            
1.2 ชนิดของจ้ิงหรีด  >> จ้ิงหรีดท่ีพบในประเทศไทยอย่างแพร่หลายมี 4 ชนิด คือ 

❖ ทองดำ (Gryllus bimaculatus De Geer) 

    จิ้งหรีดขนาดกลาง รูปร่างสั้น หัวกลม หนวดยาว 

ลำตัวกว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตร ยาว 3 

เซนติเมตร ลำตัวสีดำ ขาดำ มีจุดสีเหลืองบริเวณ    

  โคน ปีก 2 จุด เหมาะที่จะเป็นอาหารสัตว์    

เน่ืองจากสีดำเม่ือปรุงอาหารจะดำไม่น่ารับประทาน 

❖ ทองแดง (Gryllus testaceus Walker)  

      จิ้งหรีดขนาดกลาง มีขนาดเท่ากับพันธุ์ทองดำ 

ขนาดลำตัวยาว 0.25 - 0.35 เซนติเมตร ลักษณะเด่น

หัว ลำตัว ขามีสีน้ำตาลเข้ม หรือน้ำตาลเหลืองทอง  

เหมาะที่จะเป็นอาหารของคน เมื่อทอดจะมีสีเหลือง

ทองน่ารับประทาน  

1. บทนำ 
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❖ จ้ิงหรีดทองแดงลาย  จ้ิงหรีดขาว  จ้ิงหรีดบ้าน  แมงสะด้ิง  จ้ิงหรีดผี 

หรือ แอ้ด (Acheta domesticus (Linnaeus)) 

        จิ้งหรีดขนาดเล็กที่สุด ลำตัวสีน้ำตาล ลักษณะ

คล้ายจิ้งหรีดทองแดง แต่ขนาดเล็กกว่า ตัวเมียมีปีกคู่

หน้าสั้นครึ่งลำตัว ไม่ชอบบิน เคลื่อนไหวไม่เร็วเท่า

จิ้งหรีดชนิดอื่น ลำตัวกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร 

ยาว 2.05 เซนติเมตร นิยมเพาะเลี้ยงเป็นอาหารของ

คนเช่นกัน แม้เป็นจิ้งหรีดที่มีขนาดเล็ก แต่ให้ไข่เยอะ 

จึงมีความมันกว่าจ้ิงหรีดชนิดอ่ืน 

❖ จ้ิงโกร่ง หรือ จิโปม หรือ จ่ีโป่ง  (Brachytrupes portentosus 

Lichtenstein)  

       เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่สามารถรับประทานได้ 

ลักษณะคล้ายจิ้งหรีด มีขนาดใหญ่ อ้วน สีน้ำตาล 

ลำตัวกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 3.5 – 4.5 

เซนติเมตร ชอบอยู่ในรู หนวดยาว หัวกลมใหญ่ ปาก

แบบกัดกิน ปีกมีลายเส้นเล็กน้อย นิยมเพาะเลี้ยงเป็น

อาหารของคน เนื่องจากมีตัวขนาดใหญ่กว่าจิ้งหรีด 

รสชาติอร่อย น่ารับประทาน 
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5.ระยะวางไข่  

- จ้ิงหรีดเพศเมีย จะ

วางไข่ 3-4 วันหลังผสม 

- ใช้อวัยวะวางไข่ที่ยาว

แหลมคล้ายเข็มแทงลงใน

ดินเพ่ือวางไข่ 

 

 

 

         วงจรชีวิตของจิ้งหรีดโดยภาพรวมจะประกอบด้วย 

จ้ิงหรีดระยะไข่ ระยะตัวอ่อน ระยะตัวเต็มวัย ผสมพันธ์ุ 

และวางไข่ มีอายุตลอดช่วงชีวิตอยู่ท่ีประมาณ 90-120 วัน  

โดยจิ้งหรีดแต่ละระยะจะมีรูปร่างท่ีแตกต่างกันไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  วงจรชีวิตของจ้ิงหรีด 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 4 

1.ระยะไข่ 

- ไข่จ้ิงหรีดมีสีเหลือง ยาวเรียวคล้ายเมล็ดข้าวสาร ความยาว

ประมาณ 3-5 มิลลิเมตร  

- สามารถวางไข่ได้ 600 –1,000 ฟอง โดยวางไข่เป็นรุ่น  

รุ่นละ 200 – 300 ฟอง แต่ละรุ่นให่างกันประมาณ 15 วัน  
 

2.ระยะตัวอ่อน 

- หลังจากวางไข่ 3 สัปดาห์ ลูก

จ้ิงหรีดจะฟักออกจากไข่  

- ตัวอ่อน จะคล้ายมด ไม่มีปีก 

- ลอกคราบประมาณ 8 คร้ัง จึง

จะเป็นตัวเต็มวัย 

- ตัวอ่อน เม่ือโตข้ึนเร่ิมมีปีก 

เรียกว่า ระยะใส่เส้ือก๊ัก 

3.ระยะตัวเต็มวัย 

- เป็นระยะที่สามารถแยกเพศได้

ชัดเจน คือ 

  เพศผู้ ปีกคู่หน้าย่น มีหนาม ทำให้

เกิดเสียงได้ โดยใช้ปีกคู่หน้าถูกัน ตัว

จะเล็กกว่าเพศเมีย 

  เพศเมีย ปีกคู่หน้าเรียบ มีอวัยวะ

วางไข่ยาวแหลมคล้ายเข็มย่ืนออกมา

จากส่วนท้อง  

 

5 ระยะ 

วงจรชีวิตของจิ้งหรีด 

4.ระยะผสมพันธ์ุ 

 - จ้ิงหรีดผสมพันธ์ุ หลังลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย 3-4 วัน 

เพศผู้ ขยับปีกคู่หน้าถูกันให้เกิดเสียง 

เพศเมีย จะขึ้นคร่อมหลังตัวผู้  

ระยะเวลาผสมพันธ์ุประมาณ  

10-15 นาที เม่ือหมดการวางไข่รุ่นสุดท้ายตัวเมียจะตาย  
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3.1 โครงสร้างอาคาร/สถานที่  

3.1.1 สถานท่ีตั้งฟาร์ม/โรงเรือน 

  ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนท่ีเป็นอันตรายต่อจ้ิงหรีด เช่น ขยะโรงงาน

อุตสาหกรรม สารเคมี ฯลฯ ห้ามมีควันไฟรบกวน และคมนาคมสะดวก   

3.1.2  โรงเรือน 

 โรงเรือนเล้ียงจ้ิงหรีดไม่มีรูปแบบ

ตายตัว สามารถปรับใช้โรงเรือนท่ีมีอยู่ได้ โรงเรือน

ควรแข็งแรง กันแดดกันฝน มีการระบายอากาศท่ีดี 

ทำความสะอาดง่าย และสามารถป้องกันศัตรู

จ้ิงหรีดได้  

ข้อแนะนำ หลังคาควรสูงอย่างน้อย 3 เมตร เพ่ือให้อากาศถ่ายเทดี ไม่มีกล่ิน  

ไม่มีเช้ือโรค 

3.1.3 สภาพแวดล้อม 

ตาราง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจ้ิงหรีดและการให้ผลผลิต 
สภาพแวดล้อม การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของจิ้งหรีด 

ภูมิอากาศ อุณหภูมิ 25-30 ๐C จ้ิงหรีดจะสามารถกินได้ วางไข่ และเพ่ิมประชากรได้อย่าง

เต็มท่ี (ถ้าอุณหภูมิต่ำจ้ิงหรีดจะไม่สามารถผสมพันธ์ุและวางไข่ได้) 

พ้ืนที่ มีร่มเงา ไม่ตากแดด ตากฝน (ถ้าร้อน, ฝนตกชุกจะไม่ผสมพันธ์ุและวางไข่) 

น้ำ ต้องเป็นน้ำสะอาด (ถ้าไม่สะอาด จะทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารได้ง่าย) 

ดิน สำหรับการวางไข่ ควรเป็นดินร่วนปนทราย หรือแกลบ (ถ้าเป็นดินแข็ง จ้ิงหรีด

จะไม่สามารถแทงเข็ม วางไข่ในดินได้) 

ดัดแปลงจาก : มัณฑนา นครเรียบ และคณะ(2562) 

 

 
 

3. กระบวนการผลิต 

3 เมตร 

3 เมตร 

  แบบเพิงหมาแหงน   แบบเพิงหมาแหงนกลาย    แบบหน้าจ่ัว 

               แบบจ่ัวสองชั้น             แบบจ่ัวสองชั้นกลาย 
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3.2 อุปกรณ์ในการเล้ียง  

3.2.1 บ่อเล้ียง 

  สามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ตามความสะดวก และเหมาะสมของแต่

ละพื้นที่ เช่น ถัง กะละมัง หากต้องการเลี้ยงรูปแบบมาตรฐาน ควรสร้างให้ทนทาน ทำ

ความสะอาดง่าย  แต่ละบ่อควรมีระยะห่าง อย่างน้อย 50 เซนติเมตร เช่น 

❖ บ่อซีเมนต์ >> มีหลากหลายขนาดข้ึนอยู่กับความสะดวกของผู้เลี้ยง และ 

ความเหมาะสมของพื้นที่ ขนาดที่นิยม กว้าง*ยาว*สูง คือ 1*3*0.6 เมตร (พื้นที่ 1.8

ตารางเมตร) หรือ 1.6*4*0.6 เมตร (พื้นท่ี 3.8 ตารางเมตร) เทปูนท่ีก้นบ่อ 1 นิ้ว  

      ข้อดี แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน ง่ายต่อการทำ

ความสะอาด การให้น้ำให้อาหาร 

      ข้อเสีย ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้  

หมายเหตุ ต้องมีการทาจารบี หรือน้ำมันท่ีฐานบ่อ เพ่ือ

ป้องกันมด แมลงเข้าบ่อ 

❖   บ่อแบบกล่อง >> ใช้ไม้อัด หรือกระเบ้ืองสมาร์ทบอร์ด นิยมขนาด  

1.2*2.4*0.6 เมตร (พื้นที่ 1.7 ตารางเมตร) และมีขาสูง 15-20 เซนติเมตร  

                       ข้อดี มีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน ต้นทุนไม่สูงมาก ป้องกัน

มดได้ดี น้ำหนักเบา สามารถเคล่ือนย้ายไปในท่ีต่างๆได้ตามต้องการ  

                     ข้อเสีย ต้องคอยดูแลรักษามากกว่าบ่อปูน  

หมายเหตุ ทาจารบี น้ำมัน หรือลอยน้ำท่ีขาบ่อ เพ่ือป้องกันมด แมลงเข้าบ่อ 

           

 

3.2.2  เทปกาว >> กว้าง 2-3 น้ิว ติดขอบบ่อ ป้องกันจ้ิงหรีดไต่ออกนอกบ่อ 

อัดซีลิโคนด้านในห้ามรั่ว เพราะจ้ิงหรีดสามารถหนีออกได้ 80 เซนติเมตร 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 77  

80 เซนติเมตร 

2.4 เมตร 



 

3.2.3  มุ้งเขียว >> ปิดปากบ่อ ป้องกันจิ้งหรีดบินหนี และศัตรูเข้ามาทำลาย

จ้ิงหรีด 

           

 

 

3.2.4  ที่อยู่ของจิ้งหรีด  

  ใช้เกาะมุดหลบภัยเวลาลอกคราบ นิยมใช้แผงไข่ที่ทำจากกระดาษ /   

หญ้าแห้ง / กาบมะพร้าว อย่างใดอย่างหนึ่ง จะใช้ประมาณ 50% ของพื้นที่ เนื่องจาก

ความหนาแน่นของท่ีอยู่จิ้งหรีดส่งผลต่อการระบายอากาศภายในบ่อ 

3.2.5  ภาชนะใส่น้ำ 

  ใช้ภาชนะให้น้ำที่สะอาดเหมาะสมกับจำนวนและอายุของจิ้งหรีด ไม่ชำรุด 

และไม่ทำจากวัสดุท่ีเป็นอันตรายต่อจ้ิงหรีด ภาชนะให้น้ำมีหลายรูปแบบ ดังน้ี  

• ท่อพีวีซี (PVC) กรีดเป็นร่องปิดหัว-ท้าย  

อุดด้วยผ้าเพื่อซับน้ำสำหรับจิ้งหรีดดูดกิน  

• ใช้ภาชนะให้น้ำสำหรับเลี้ยงไก่ ใช้ผ้าหรือ

ฟองน้ำวางในถาด เพื่อป้องกันไม่ให้จิ้งหรีด

จมน้ำตาย ควรทำความสะอาดผ้าทุกวัน ถาดน้ำควรลึกเพียง 1-1.5 เซนติเมตร  

 3.2.6  ภาชนะใส่อาหาร  

  ภาชนะให้อาหารสามารถปรับใช้วัสดุใดก็ได้ ที่ขอบ

ไม่ลึกมากประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร สะอาด มีจำนวนเพียงพอต่อ

จ้ิงหรีด เพื่อให้จ้ิงหรีดสามารถเข้าถึงอาหารได้ง่าย 

3.2.7  ภาชนะรองไข่  

 ภาชนะหรือวัสดุที่ใช้ให้จิ้งหรีดวางไข่ สามารถปรับใช้วัสดุ

ใดก็ได้ที่มีความลึกมากกว่า 5 เซนติเมตร นิยมใช้ขันพลาสติกกลม

เป็นภาชนะรองไข่ ขนาดขันเส้นผ่านศูนย์กลาง 16-20 เซนติเมตร 

ฝาครอบแบบม้วน ฝาครอบแบบเปิด 
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3.3 การจัดการจ้ิงหรีด น้ำ และอาหาร 

3.3.1 การเตรียมบ่อ 

• ทำความสะอาดบ่อ ให้สะอาด แห้ง เพ่ือรอรับตัวอ่อนจ้ิงหรีด  

• วางไม้ในบ่อ วางตามแนวยาวและแนวขวางที่พื้นบ่อให้มีความสูง

ประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพ่ือไว้รองแผงไข่ ไม่ให้มูลจ้ิงหรีดสัมผัสกับแผงไข่ ช่วยลดการ

สะสมเช้ือโรค และยืดอายุการใช้แผงไข่  

• ติดเทปกาวขอบบ่อด้านใน  ใช้เทปท่ีไม่หลุดลอก และง่ายต่อการทำ

ความสะอาดเพ่ือป้องกันไม่ให้จ้ิงหรีดไต่ออก  

• ปิดปากบ่อ มุ้งตาข่ายเพ่ือป้องกันศัตรูของจ้ิงหรีด เช่น ตุ๊กแก จ้ิงจก 

• เรียงแผงไข่ เพ่ือใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย หลบซ่อนของจ้ิงหรีด  

รูปแบบการจัดเรียงแผงไข่ มีหลายแบบ เช่น  

➢ การเรียงประกบ 2 ทีละคู่ ต่อไปเร่ือยๆ 

➢ การเรียงแบบปีกนก ซ้อนทับกัน 1-2 หลุม 

3.3.2 การบ่มไข่ 

การบ่มไข่ควรมีการจัดวางให้เหมาะสม แยกพ้ืนท่ีให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันการ

ปนเปื้อน มีวัสดุปิดเพ่ือช่วยรักษาอุณหภูมิและความร้อน อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับบ่ม

ไข่อยู่ท่ี 35-38 องศาเซลเซียส โดยข้ันตอนของการบ่มไข่มีดังน้ี 

• นำไข่จิ้งหรีดใส่ถุงกระสอบ กระสอบละ 5-10 ขัน ไม่ควรใส่ไข่ปริมาณ

เยอะ เพราะจะทำให้ไข่จ้ิงหรีดรับความร้อนไม่เท่ากัน มัดปากกระสอบไว้  

• ปิดปากถุงกระสอบ ไม่ต้องปิดแน่นมาก ให้ปิดพอหลวม

เพ่ือให้อากาศเข้าไปได้ แล้วนำไปวางบ่มรวมกันในบ่อบ่มไข่  

ท้ังน้ี ปริมาณการใส่ขันไข่ข้ึนอยู่กับขนาดพ้ืนท่ีการ 

เลี้ยง ขนาดขันไข่ และความหนาแน่นของไข่ อีกด้วย แต่หาก

ประเมินจากขนาดขัน และพื้นที่การเลี้ยงจะใช้ปริมาณดังนี้ เช่น 

บ่อแบบกล่อง ขนาด กว้าง*ยาว*สูง คือ1.2*2. 4*0.6 เมตร (พื้นท่ี 
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1.7 ตารางเมตร) ใส่ขันไข่ประมาณ 3-5 ขัน/บ่อ จะได้ จิ้งหรีดทองดำประมาณ 15-25 

กิโลกรัม บ่อซีเมนต์ 1.6*4*0.6 เมตร (พื้นที่ 3.8 ตารางเมตร) จะเลี้ยงจิ้งหรีดโดยใส่ขัน

ไข่จ้ิงหรีด จำนวน 6-10 ขัน/บ่อ จะได้ผลผลิตจ้ิงหรีดทองดำประมาณ 25-30 กิโลกรัม 

• ย้ายเข้าบ่อเล้ียง เม่ือสังเกตเห็นไข่ตึงและมีสีเหลืองอมน้ำตาล จึงเอาขันไข่ 

หรือกระสอบไข่ไปใส่ไว้ในบ่อเลี้ยง โดยทั่วไปไข่จ้ิงหรีดจะใช้เวลาในการฟักประมาณ 7 -

10 วัน จึงจะฟักออกมาเป็นตัวอ่อน 
หมายเหตุ ในฤดูหนาวอาจใช้เวลาบ่มนานขึ้น หมั่นตรวจสอบทุก 2-3 วัน หลังจากเริ่มอบไข่ เปิดดู

ว่าไข่เร่ิมฟักตัวออกมาหรือไม่ หากยังไม่มีการฟัก ให้จับกระสอบพลิกไปพลิกมา ให้จิ้งหรีดมีการ

สลับด้าน หากไม่สลับและอบไข่ด้านเดียว ไข่จิ้งหรีดจะฟักไม่พร้อมกัน หรืออาจจะไม่ฟักเลย หาก

อุณหภูมิร้อนเกินไป ให้ฉีดน้ำพรมเล็กน้อย หรือถ้าไข่จ้ิงหรีดแห้งเกินไป ก็ฉีดน้ำพรมเช่นกัน ไม่ควร

ฉีดน้ำเยอะเกินไปจนเปียกแฉะ จะทำให้ไข่จ้ิงหรีดไม่ฟักตัวได้เช่นกัน 

3.3.3 การเล้ียงจิ้งหรีดวัยอ่อน 

หลังจากบ่มไข่แล้ว เมื่อจิ้งหรีดเริ่มฟักตัวค่อยย้ายไปลงบ่อ เปิดปาก

กระสอบที่ใช้อบ ปล่อยให้จิ้งหรีดไต่ออกมาจากกระสอบให้หมดจึงย้ายดินออก ลูก

จ้ิงหรีดช่วงน้ีจะขนาดตัวเล็กมากคล้ายๆ มด ต้องดูแลให้ดีท้ังการให้น้ำและอาหาร  

การให้น้ำ ในระยะที่เป็นตัวอ่อน การให้น้ำจิ้งหรีด ควรใช้ฟองน้ำ หรือผ้า 

ชุบน้ำให้ชุ่มแล้ววางในบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด ตัวอ่อนจิ้งหรีดจะมาดูดกินน้ำที่ฟองน้ำ ไม่ควรให้

น้ำโดยใส่ ถ้วย จาน หรือถาดอาหารสูง เพราะจะทำให้จิ้งหรีดที่ตัวเล็กตกลงไปตายได้ 

อีกวิธีที่ให้น้ำจิ้งหรีดได้ คือ การวางใบตองและสเปรย์ฉีดพ่นน้ำ ซึ่งจะเหมือนธรรมชาติ 

อีกท้ังการฉีดพ่นละอองน้ำ ยังช่วยให้จ้ิงหรีดคลายร้อน ลดความเครียดของจ้ิงหรีดได้ 

การให้อาหาร ช่วงระยะแรกเกิด จะให้อาหารผงละเอียด เน่ืองจากจิ้งหรีด

ตัวเล็ก กินอาหารเม็ดหรืออาหารอื่นลำบาก อาจจะให้อาหารจิ้งหรีด หรืออาหารไก่เล็ก 

บดละเอียด ใส่ภาชนะขอบเตี้ยๆ หรือหาเศษหญ้าแห้งมาพาดเพื่อให้จิ้งหรีดปีนเข้าไปกิน

อาหารได้ ควรมีโปรตีนอาหารอยู่ท่ี 21% มีความน่ากิน ย่อยง่าย ดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้

สูง ให้อาหารทีละน้อยๆ พอหมดค่อยเพิ่ม แต่ต้องมีพื้นที่ให้อาหารเพียงพอ เพื่อให้

จ้ิงหรีดกินอาหารทันกัน จิ้งหรีดจะมีขนาดตัวเท่ากัน  
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3.3.4 การเลี้ยงจ้ิงหรีดวัยตัวอ่อน-โตเต็มวัย 

  เริ่มนำแผงไข่ที่เตรียมไว้ลงในบ่อ จิ้งหรีดช่วงนี้จะลอกคราบประมาณ 8 

ระยะ ช่วงลอกคราบจิ้งหรีดจะอ่อนแอมาก และจะกินกันเอง ดังนั้นต้องจัดเตรียมน้ำ 

และอาหารให้เพียงพอ หรือเพ่ิมหญ้าสด หรือหญ้าแห้งเพื่อเพ่ิมพื้นที่หลบภัย  ระยะน้ีจะ

ใช้เวลา 45-50 วัน การรอดชีวิตจากวัยอ่อนถึงตัวเต็มวัยอยู่ที่ 90% 

การให้น้ำ ในระยะท่ีจ้ิงหรีดเร่ิมโต สามารถให้น้ำโดยใส่ภาชนะก้นต้ืน หรือ

จาน แล้ววางก้อนหินก้อนเล็กๆ ไว้ในจานเพื่อให้จ้ิงหรีดเกาะกินน้ำได้ง่าย หรือใช้ท่อพีวีซี 

(PVC) เจาะรู อุดด้วยผ้าท่ีร่องเพื่อซับน้ำสำหรับจ้ิงหรีดใช้กินได้  

การให้อาหาร  ใช้อาหารจิ้งหรีด หรืออาหารไก่เล็กบดละเอียด โดยให้ทีละ

น้อย ควรให้อาหารเช้า-เย็น เสริมหญ้าแห้ง หรือหญ้าสด หรือพืชอาหารที่ปลอดสารพิษ  

เช่น ต้นอ่อนพืช หรือหญ้าสดทุกชนิด หญ้าขน หญ้ารูซี่ ผักตบชวา โดย 2 วัน ให้หญ้า 1 

ครั้งๆ ละ 1 กำมือ โดยหญ้าเก่า หากแห้งไม่ต้องนำออก จะเป็นที่อาศัยของจิ้งหรีดต่อไป  

ท้ังน้ีควรให้น้อยๆ และบ่อยครั้ง ให้ในปริมาณที่กินหมดภายใน 2 วัน 

อาหารเสริมท่ีนิยมให้เพื่อเพิ่มโปรตีนกับจิ้งหรีด ทำให้ตัวโต น้ำหนักดี 

ส่วนมากแล้วจะให้ช่วงก่อนนำจิ้งหรีดออกขายประมาณ 1 สัปดาห์ คือ พืช ผักต่าง ๆ 

เช่น ฟัก-แฟง  ฟักทอง ผักบุ้ง ผักโขม คะน้ากวางตุ้ง กล้วย ใบมันสำปะหลัง  
หมายเหตุ ไม่ควรนำใบกระถินมาเลี้ยงจิ้งหรีด เนื่องจากใบกระถินมีสารลูซีนิน (leucenine) ซ่ึง

เป็นพิษ อาจทำให้จิ้งหรีดตาย  และพืชที่ได้จากธรรมชาติควรทำความสะอาดก่อน หากเป็นพืชที่

เก็บจากแหล่งน้ำ ควรตรวจสอบดูว่า ต้นน้ำหรือบริเวณใกล้เคียงมีการเลี้ยงสัตว์จำพวก วัว ควาย 

หมูหรือสัตว์อ่ืนๆ หรือไม่ เพราะน้ำเสียจากคอกสัตว์เหล่าน้ีมักมีเช้ือโรคท่ีเป็นอันตรายต่อจ้ิงหรีด 

3.3.5 การเลี้ยงจ้ิงหรีดช่วงผสมพันธ์ุวางไข่  

เมื่อถึงช่วงผสมพันธ์ุจิ้งหรีดจะเริ่มส่งเสียงร้อง จิ้งหรีดเพศเมียจะเริ่มวางไข่

ภายใน 3-5 วันหลังจากผสมพันธุ์ จ้ิงหรีดจะกระวนกระวายหาท่ีวางไข่ ให้นำถาดใส่ข้ีเถ้า

แกลบรดน้ำให้ชุ่มพอประมาณมาวาง จ้ิงหรีดจะใช้อวัยวะวางไข่แทงลงไปในดิน จะวางไข่

เป็นกลุ่ม ควรรองไข่ในบ่อเลี้ยง 6-8 ชั่วโมง  หลังจากนั้นนำถาดที่รองไข่ไปอบเพื่อเลี้ยง

ขยายพันธุ์ หรือขายต่อไป ส่วนจิ้งหรีดสามารถจับขายได้ หรือจะเลี้ยงต่อ เพื่อรองไข่อีก

ประมาณ 3-5 รอบ โดยข้ันตอนการรองไข่มีดังนี้  
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ทำความสะอาดและฆ่าเช้ือวัสดุใช้รองไข่ เช่น แกลบ ก่อนใช้ 

ทำความสะอาดและฆ่าเช้ือภาชนะที่ใช้

รองไข่ ภาชนะที่ใช้ เช่น ขันพลาสติก ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 16-20 เซนติเมตร ล้างให้ สะอาด และผ่ึงให้

แห้งก่อนนำมาใช้รองไข่  

วัสดุรองไข่ ใช้แกลบเผา 60% + ทราย 30% + ขุยมะพร้าว 10% นำมา

ผสมเข้าด้วยกัน หรือใช้เฉพาะแกลบเผาทั้งหมดก็ได้ นำส่วนผสมดังกล่าวมาผสมกับน้ำ

พอหมาด ให้มีความชุ่มช้ืน (ป้ันเป็นก้อนได้) เอาใส่ขันให้หนา 5-7 เซนติเมตร โดยไม่ต้อง

อัดให้แน่น หรืออาจจะใช้ดินสำเร็จรูปท่ีทำเป็นการค้าสำหรับให้จ้ิงหรีดวางไข่ได้ 

วางภาชนะและวัสดุที่ใช้รองไข่ในบ่อเลี้ยง 6-8 ชั่วโมง (ทิ้งไว้ 1 คืน 

โดยประมาณ) ถ้าวางนานเกินกว่าน้ีจะทำให้อายุไข่จ้ิงหรีดไม่เท่ากัน 

3.4 การเก็บรวบรวมจ้ิงหรีดจากบ่อ 

เก็บจำหน่ายได้ท้ังระยะเสื้อกั๊ก และตัวเต็มวัย แต่ควรเก็บจ้ิงหรีดให้หมดบ่อ เพื่อ

สะดวกในการทำความสะอาด เตรียมบ่อสำหรับรุ่นถัดไป โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

• งดการให้อาหาร 2-3 วัน ก่อนเก็บจิ้งหรีดออกจากบ่อ โดยการเอาถาดอาหาร

ออกจากบ่อเลี้ยง  เพื่อป้องกันไม่ให้จ้ิงหรีดมีกล่ินตัว  

• นำถาดน้ำออก เคาะแผงไข่เพื่อขจัดมูลและฝุ่น แล้วนำกลับเข้าไปวางใหม่ด้าน

ในของบ่อ จ้ิงหรีดจะมาเกาะที่แผงไข่ 

• เขย่าแผงไข่ ลงในกะละมังท่ีเจาะรูด้านล่างเพ่ือแยกมูลจ้ิงหรีดออก 
หมายเหตุ ไม่ควรลงเหยียบบ่อเล้ียงขณะเก็บเก่ียวจ้ิงหรีด เพ่ือลดการปนเป้ือนของเช้ือโรค 

• ใช้สวิงรูปสามเหลี่ยมที่ทำด้วยลวดหรือไม้แขวนเส้ือ 

สวมด้วยถุงพลาสติก ช้อนเอาจ้ิงหรีดท่ีเกาะผนังบ่อใส่ในกะละมัง  

• ล้างจ้ิงหรีดด้วยน้ำสะอาด 3-5 ครั้ง ต้มในน้ำเดือด 10 

นาที  

• บรรจุใส่ถุง แช่ตู้อุณหภูมิระหว่าง -15 ถึง -20 องศาเซลเซียส ในระหว่าง 

รอการแปรรูป และจำหน่าย เพื่อลดการเกิดฮิสตามีน ซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ 
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4.1 ต้นทุน --- ต้นทุนมีอยู่ 2 ประเภท คือ  

• ต้นทุนคงท่ี (ต้นทุนที่จำนวนเท่าเดิมคงที่ตลอดการผลิตไม่มีการเปลี่ยนแปลง) เช่น 

ค่าโรงเรือน และอุปกรณ์การเล้ียง ฯลฯ  

• ต้นทุนผันแปร คือต้นทุนที่เปล่ียนแปลงตามการผลิต เช่น อาหาร พันธ์ุ ฯลฯ 

รายการ ราคา (บาท) 
ราคา 

(บาท/รอบการผลิต) 

ต้นทุนคงท่ี 1,800-2,750 160-285 

1. บ่อเล้ียงแบบกล่อง      ใช้ไม้อัด หรือกระเบ้ืองสมาร์ท
บอร์ด ขนาด 1.2*2.4*0.6 เมตร (ใช้ได้ > 3 ปี หรือ >15 รอบ) 

1,500-2,000 100-135 

2. แผงไข่      300 แผง/บ่อ (1-2.5 บาท/แผง)  
(ใช้ได้ > 5 รอบการเลี้ยง) 

300-750 60-150 

ต้นทุนผันแปร - 1,000 

1. ไข่จ้ิงหรีด      ขัน (50 บาท/ขัน) - 250 

2. อาหาร      45 กิโลกรัม (500 บาท/ถุง) - 750 

4.2 รายได้ --- รายได้ทั้งหมดจากการเลี้ยงจิ้งหรีด ที่ผู้เลี้ยงขายได้ ได้แก่ ตัว

จ้ิงหรีด มูลจ้ิงหรีด ไข่จ้ิงหรีด โดยในท่ีน้ีจะแสดงตัวอย่างเฉพาะ ตัวจ้ิงหรีด 
รายการ ราคา (บาท) 

ผลผลิต 1,600 – 2,500 

1. ตัวจ้ิงหรีด     บ่อละ 20-25 กิโลกรัม (ราคา 80-100 บาท/กก.) 1,600 -  2500 

4.3 กำไร --- กำไรจากการเลี้ยง ยกตัวอย่างขายตัวจิ้งหรีด (รายได้-ต้นทุน) เช่น 

รายได้ 1,600 บาท – ต้นทุน 1,285 บาท จะได้กำไร 315 บาท/บ่อ หรือรายได้ 2,500 

บาท - ต้นทุน 1,160 บาท จะได้กำไร 1,340 บาท/บ่อ ข้ึนอยู่กับต้นทุนและผลผลิต 

4.4 ระยะเวลาคืนทุน --- ระยะเวลาคืนทุนจากการลงทุน (ต้นทุนคงท่ี/กำไร) 

เช่น ต้นทุนคงท่ี 1,800 บาท / กำไร 1,340 บาท จุดคุ้มทุน คือ 1.3 รอบการเลี้ยง  

หรือ ต้นทุนคงท่ี 2,750 บาท  / กำไร 315 บาท จุดคุ้มทุน คือ 8.7 รอบการเล้ียง  ซ่ึง

ใน 1 ปีเล้ียงได้ 5-6 รอบ ดังน้ันระยะเวลาคืนทุนจะอยู่ท่ี 1-2 ปี 

4. ต้นทุนการเล้ียง 
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 การแปรรูป และจัดจำหน่ายจิ้งหรีด มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของ

ตลาด และกลุ่มผู้บริโภค โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 5.1 จ้ิงหรีดมีชีวิต กลุ่มผู้บริโภคคือ ผู้เลี้ยงสัตว์สวยงาม เช่น ปลาสวยงาม  

 5.2 จิ้งหรีดแช่แข็ง ตลาดค่อนข้างหลากหลาย ทั้งผู้บริโภครายย่อย และ

อุตสาหกรรม เน่ืองจาก จิ้งหรีดแช่แข็งเป็นวิธีการถนอมอาหารเพ่ือรอการแปรรูป  

 5.3 จิ้งหรีดทอดกรอบ เป็นการแปรรูปจิ้งหรีด และเพิ่มมูลค่าจิ้งหรีดที่ง่าย และ

ต้นทุนต่ำ สามารถทำเป็นรสต่างๆ เช่น โนริสาหร่าย ปาริก้า หรือสมุนไพร ฯลฯ 

 5.4 จ้ิงหรีดอบแห้ง เป็นการแปรรูปท่ีใกล้เคียงจ้ิงหรีดทอด แต่ไม่ใช้น้ำมัน  ทำให้

ดีต่อสุขภาพ จัดเก็บได้นาน ลดปัญหากลิ่นหืน โดยใช้ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) หรือ

ตู้อบสูญญากาศแบบไมโครเวฟ (Microwave vacum dryer)  

5.5 ผงโปรตีนจิ้งหรีด เป็นการแปรรูปจิ้งหรีด เพื่อเพิ่มความน่ารับประทาน 

สามารถนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารได้ เช่น น้ำพริก คุกกี้ เส้นบะหมี่ เส้นขนมจีน เส้น

สปาเกตต้ี ฯลฯ โดยข้ันตอนการทำผงโปรตีน คือ ต้มจ้ิงหรีดในน้ำเดือด 5 นาที สะเด็ดน้ำ

ให้แห้ง นำเข้าเตาอบอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 8-10 ช่ัวโมง ค่ัวไฟอ่อนให้หอม 

นำมาบดเป็นผงละเอียด  

4.6 โปรตีนไฮโดรไลซีส 

เป็นการสกัดโปรตีนจิ้งหรีด โดยผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสย่อยด้วย

เอนไซม์ให้โปรตีนมีขนาดเล็ก สามารถละลายในน้ำได้ดี นำมาแปรรูปเป็นอาหารเสริม

รับประทานได้สะดวกมากย่ิงข้ึน เช่น เคร่ืองดื่มหรือเจลโปรตีนสูงจากแมลง 

 นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมการนำจิ้งหรีดมาผ่านกระบวนการแปรรูปอีกหลาย

รูปแบบ เช่น ไคติน ไคโตซาน เซริซิน ฯลฯ ซึ่งกระบวนการแปรรูปเหล่าน้ี แปรรูปโดย

โรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นหากผู้เลี้ยงต้องการทำตลาดส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรม        

ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องจัดทำมาตรฐานการเล้ียง GAP รายละเอียดดังหัวข้อถัดไป 

 

 

5. การแปรรูป และจัดจำหน่าย 

 

 

 

1.  
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 การจัดทำมาตรฐาน GAP หรือ การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับฟาร์มจ้ิงหรีด ต้องผ่าน

การตรวจประเมินตามข้อกำหนดของ มกษ. 8202  และขอการรับรองจากสำนักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยมีหลักการ 5 ข้อ ดังน้ี  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

GAP

องค์ประกอบ
ฟาร์ม 

การจัดการ
ฟาร์ม

สุขภาพสัตว์
สิ่งแวดล้อม

การบันทึก
ข้อมูล

6. การจัดทำมาตรฐาน GAP 

• สถานท่ีต้ัง เหมาะสม 

• โรงเรือน แข็งแรง 

• มีคู่มือการปฏิบัติงานประจำ

ฟาร์ม  

• การจัดการจิ้งหรีด น้ำและ

อาหารดี 

• สุขลักษณะบุคลากรดี 

• มีการทำความสะอาดและ

บำรุงรักษา  

•  

 

 

 

 

 

 

 

•ฟาร์มสะอาด ป้องกันและควบคุมโรคได้ 

• มีการบำบัด รักษาโรคสัตว์ 

• มีการกำจัดขยะ 

มูลฝอยเหมาะสม 

• บันทึกข้อมูลการจัดการ

ฟาร์ม 

• จัดเก็บ 3 ปี 

คู่มือการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 

สำหรับฟาร์มจ้ิงหรีด (มกอช.) 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 1515  



 

 

  
ปัญหา สาเหตุ การป้องกัน 

1. ศัตรูของจ้ิงหรีดเข้า

ทำลาย 

 

ศัตรูสามารถเข้าบ่อได้เช่น นก หนู 

จ้ิงจก ตุ๊กแก มด แมงมุม และไร ฯลฯ 

- ตรวจสอบความสะอาดภายในโรงเรือน  

- ทำร่องน้ำรอบโรงเรือนป้องกันมดหรือสัตว์ เลื้อยคลาน

ขนาดเล็ก 

- ใช้ตาข่ายล้อมโรงเรือนป้องกันนก หนูหรือแมลง 

2. จ้ิงหรีดขาดน้ำตาย จ้ิงหรีดหาน้ำไม่เจอ น้ำไม่เพียงพอ 

แผงไข่ในบ่อเยอะเกิน 

- ใส่น้ำในภาชนะตื้น เพ่ิมจุดให้น้ำ 

- ใส่แผงไข่ในช่วงแรกเพียงเล็กน้อย 

3. จ้ิงหรีดลอกคราบไม่ได้ เกิดจากการผสมเลือดชิด ส่งผลให้

จ้ิงหรีดอ่อนแอ ไม่แข็งแรง 

-นำไข่จ้ิงหรีดจากแหล่งท่ีไม่เป็นโรคมาเลี้ยง  

-จับจ้ิงหรีดตัวเต็มวัยมาผสมกับท่ีมีอยู่ 

4. จ้ิงหรีดกัดกินกันเอง สารอาหารไม่ครบ หรือให้อาหารน้อย

เกินไป 

-ให้อาหารเพ่ิมข้ึน หรือให้อาหารเสริม เช่น พืชผัก ใบ

กล้วย และผักชนิดอ่ืน 

5. จ้ิงหรีดท้องอืดตาย ให้อาหารมากเกินไป - ลดปริมาณอาหารลงเล็กน้อย ให้อาหารเสริม เช่น พืชผัก 

ใบกล้วย และผักชนิดอ่ืน ป้องกันท้องอืด 

6. จ้ิงหรีดหงายท้องตาย ติดเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย (จิ้งหรีดมี

กลิ่นเหม็น) เช่น โรคท้องบวม 

(cricket iridovirus infection), โรค

อัมพาต (cricket paralysis virus)   

-ทำลายจิ้งหรีดท่ีเป็นโรค 

-ล้างทำความสะอาดฆ่าเช้ือบ่อ และอุปกรณ์-ปรับปรุง

รูปแบบสุขาภิบาล เช่น ควบคุมการเข้า-ออก ทำร่ัวรอบ

ฟาร์ม 

 มีแก๊สในบ่อเลี้ยงมาก - ให้อาหารพอหมด ลดการสะสมอาหารก้นบ่อ 

- ให้อาหารท่ีช่วยลดการเกิดแก๊สภายในบ่อ เช่นให้ต้น

กล้วย พืชผักผลไม้ ฯลฯ 

- ทำความสะอาดบ่อเลี้ยง และกำจัดมูลจ้ิงหรีด 

7. จ้ิงหรีดตายหน้าร้อน โรงเรือนระบายอากาศไม่ดี - วางโครงสร้างออกแบบทำโรงเรือนท่ีได้มาตรฐาน 

- อาจติดตั้งพัดลมเพ่ือช่วยระบายอากาศ  

- วางบ่อเลี้ยงจ้ิงหรีดห่างกันพอสมควรลดความแออัด 

- หาวัสดุมาวางเพ่ือช่วยลดความร้อนในบ่อ เช่น แกลบท่ี

ฆ่าเช้ือราแล้ว หรือใบกล้วย 

- ลดปริมาณการเลี้ยงจ้ิงหรีดให้บางลง 

- ฉีดพรมน้ำให้จ้ิงหรีด เพื่อลดความร้อน แต่ไม่ฉีดเยอะ

จนเกินไป เพราะจะทำให้เกิดเช้ือโรคได้ 

 

 

7.   ปัญหาที่พบบ่อย และแนวทางการป้องกัน รักษา 
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ภาคผนวก 

รายช่ือผู้ผลิตจ้ิงหรีดส่งออก 
1. คุณวิชิต ลี้สัจจกูล บริษัท สไมล์ บูล มาร์เก็ตต้ิง จำกัด (แมลงไฮโซ) ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง      

จ.นนทบุรี โทร. 081-9198788 

2. คุณชุติกาญจน์ เจ้ือยแจ้ว ฟาร์มจ้ิงหรีดชุติกาญจน์ ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  

โทร.086-4482520 

3. คุณธนาภูมิ ม่วงเอ่ียม บริษัท โกลบอลบั๊กส์ เอเชีย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.099-8948250 

4. คุณคมสันต์ ระวิวรรณ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารแมลงสตาร์บ๊ัก จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี              

โทร.086-3212534 

5. คุณฉัตรดนัย คงทัศน์ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร.090-2828952 
 

รายช่ือเกษตรกรแปลงใหญ่จ้ิงหรีด  

ลำดับ จังหวัด ชื่อแปลงใหญ่ ช่ือประธาน 
1 กาฬสินธ์ุ แปลงใหญ่จิ้งหรีด หมู่ 14 ต.ยางตลาด อ..ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ นางอรวรรณ วอทอง 

2 ขอนแก่น แปลงใหญ่ท่ัวไป(จ้ิงหรีด) หมู่ 8 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายเพ็ชร วงค์ธรรม 

3 ขอนแก่น แปลงใหญ่ท่ัวไป(จ้ิงหรีด) หมู่ 11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น นายประธง หวานเพลิน 

4 ขอนแก่น แปลงใหญ่ท่ัวไป(จ้ิงหรีด) หมู่ 9 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายบุดดา ลากุล 

5 ขอนแก่น แปลงใหญ่ท่ัวไป(จ้ิงหรีด) หมู่ 7 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น นายเสมา เตโพธ์ิ 

6 ขอนแก่น แปลงใหญ่ท่ัวไป(จ้ิงหรีด) หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายณัฏฐวัฒน์ จันตะพอง 

7 นครพนม แมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด) หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม นายสุขใจ ไชยวารี 

8 บุรีรัมย์ แปลงใหญ่จิ้งหรีด หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางพรศิตา จันทะคัต 

9 บุรีรัมย์ แปลงใหญ่จิ้งหรีด หมู่ 3 ต.โคกสูง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ นางรุจิรา นาวราศิริ 

10 พิจิตร แปลงใหญ่จิ้งหรีด หมู่ท่ี 4 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร นายเจริญ สุมารี 

11 พิจิตร แปลงใหญ่จิ้งหรีด หมู่ท่ี 10 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร นายสุรินทร์ ช้างทอง 

12 พิษณุโลก แปลงใหญ่จิ้งหรีด หมู่ 3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นางปัทมา เอ่ียมจำรัส 

13 มหาสารคาม แปลงใหญ่จิ้งหรีด หมู่ 1 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม นายพิชิตชัย ศรีเกิน 

14 ลพบุรี แปลงใหญ่จิ้งหรีด หมู่ 4 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี นางกานติมา อินท์ประเสริฐ 

15 สระแก้ว แปลงใหญ่จิ้งหรีด หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นายสาย เปร็นรัมย์ 

16 สระแก้ว แปลงใหญ่จิ้งหรีด หมู่ 10 ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง  จ.สระแก้ว นายนิพนธ์ เจาะพรมมา 

17 สุโขทัย แปลงใหญ่จิ้งหรีด หมู่ 3 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย นางสาวชุติกาญจน์ เจ้ือยแจ้ว 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 1717  



 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม / ขอคำแนะนำ  
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ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์  

จังหวัดสุโขทัย 

โก้ ฟาร์มสะด้ิง  

จังหวัดขอนแก่น 

แมลงรวย      

จังหวัดอุดรธานี 

ขอการรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

กรมปศุสัตว์ 

ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 

ปศุสัตว์อำเภอ ท่ัวประเทศ 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 1818  



 

บรรณานุกรม 

วิรัลฐิตา บุญยนันท์สิริ และคณะ. 2554. หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเล้ียงจ้ิงหรีด (ออนไลน์) 

เข้าถึงที่ https://www.slideshare.net/AonNarinchoti/crumu 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ. 2556. "จ้ิงหรีด" เล้ียงเล่นๆ รายได้เดือนเกือบหม่ืน (ออนไลน์) เข้าถึงที่ 

https://www.kroobannok.com/56620 

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์. 2560. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ

จ้ิงหรีด (มกษ. 8202-2560) , กรมปศุสัตว์ , กรุงเทพฯ 

ยุพา หาญบุญทรงและคณะ. 2561. คู่มือการเพาะเล้ียงแมลงท่ีเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ใน

ฟาร์มท่ีได้มาตรฐาน , สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

(สพภ.), กรุงเทพฯ 

มัณฑนา นครเรียบ และคณะ. 2562. การสร้างมาตรฐานต้นแบบการจัดการฟาร์มจ้ิงหรีดให้

ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพของวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงจ้ิงหรีด

บ้านมะค่า , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ , สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ

มหาชน) 

ศุภชัย ม่านทอง. 2563. “บทความ”, ศุภชัยฟาร์มจ้ิงหรีดอุบล (ออนไลน์) เข้าถึงที่ 

https://supachaifarm.com/blog/ 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ. 2564. ผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ (ออนไลน์) 

เข้าถึงที่ http://www.aopdb04.doae.go.th/thebeeflies04.htm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 1919  



 

คณะผู้จัดทำ 

ท่ีปรึกษา 

นายสรวิศ    ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

นายสุรเดช   สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

นายวิวัฒน์   ไชยชะอุ่ม  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

สพญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ  ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์  ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ 

นายไสว นามคุณ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ 

นายอิทธิพล เผ่าไพศาล  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ 

นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา  ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 

น.สพ.รักไทย งามภักด์ิ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 

น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรอง 

 มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

นายกิตติ     กุบแก้ว  ผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาโคเน้ือ  

 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 

ผู้เรียบเรียง 

นางสาววัชรีพร   เล่ือมใส  

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

นายสุนทร   นาดี    

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 

จัดทำโดย 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 2020  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6534444 ต่อ 3326 

E-mail : Ext_project@dld.go.th 

Website : Extension.dld.go.th 

mailto:Ext_project@dld.go.th


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดันไทยสู่ “ศูนย์กลางแมลงโลก” 

             แหล่งอาหารโปรตีนอนาคต (Future Food)          
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ้ิงหรีดสายพันธ์ุส่งออก 
• พันธุ์ทองแดงลาย หรือแมงสะด้ิง 

• ลงทุนน้อยกำไรเท่าตัว 

• ลงทุน 1 คร้ัง ขายได้ยาว 5-6 รุ่น 

• ใช้เวลาเลี้ยง 35-45 วัน ประกันราคารับซ้ือ 

80-100 บาท/กิโลกรัม 
 

FAO ชูแมลงคือแหล่งอาหารอนาคต 
• ประชาการโลกเพ่ิมอย่างต่อเน่ือง 

• ความต้องการเเหล่งโปรตีนจะเพ่ิมข้ึน 30% ใน 15 ปี 

• ไทยมีแมลงพ้ืนถ่ินอุดมคุณค่า 194 ชนิด 

• “จ้ิงหรีดไทย” โปรตีนสูง 18.6% ต่างชาตินิยม 

กระทรวงเกษตรฯ เร่งผลักดัน 
• หนุนเกษตรกรเล้ียงจ้ิงหรีดเป็นอาชีพเสริม 

• จัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีแมลง 

• ใช้เทคโนโลยีมาวิจัย พัฒนาสายพันธ์ุจิ้งหรีด 

• ส่งเสริมสตาร์ทอัพ ยกระดับการแปรรูป 

 

เม็กซิโก เป็นคู่ค้ารายใหญ่ สหรัฐฯ ยุโรป 

ญ่ีปุ่น จีน กำลังขยายตัว 
• ชาวเม็กซิโกบริโภคแมลงสูงท่ีสุดในโลก 

• มีอุตสาหกรรมแปรรูปจ้ิงหรีดขนาดใหญ่ 

• นำเข้าจ้ิงหรีดในรูป ผงแป้ง ปรุงสุก แช่เเข็ง 

• เป็นประตูสำคัญสู่ตลาดแมลงอเมริกาเหนือ 
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