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เกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรดีประมาณ 20,000 ราย ผลผลิต 7,500 ตันต่อปี





❖สหภาพยุโรป Novel Food อาหารที่ไม่เคยมีการบริโภค
ก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2540 มีโปรตีน ไขมัน และกรดอะมิโน

❖FCR การสร้างโปรตีนของจิ้งหรีด
ใชอ้าหาร วัวหกเท่า

 แกะสี่เท่า
สุกรและไก่สองเท่า

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก แอมโมเนีย น้อยกว่าสัตว์อื่น 

❖FAO แมลงเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ที่มีราคาถูก
และสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น



ปริมาณโปรตีน
(กรัม/น้ าหนักเนื้อ 100 กรัม)

8 - 25

19 - 26

16 - 28



สาระส าคัญ
นิยาม แมลงที่อยู่ในวงศ์ Gryllidae อันดับ Orthoptera



➢ฟาร์มจิ้งหรีด (cricket farm) หมายถึง สถานที่เลี้ยง
จิ้งหรีดเพื่อการค้า ซึ่งครอบคลุมถึง โรงเรือน สถานที่เก็บ
และสถานที่เตรียมอาหารจิ้งหรีด บริเวณส าหรับท าลาย
ซาก และจุดรวบรวมขยะ เป็นต้น



➢ โรงเรือน (house) หมายถึง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมี
หลังคาใช้ส าหรับเลี้ยงจิ้งหรีดมีวัสดุล้อมรอบที่เหมาะสม 
เช่น ตาข่าย 



➢ บ่อเลี้ยงจิ้งหรีด (pond) หมายถึง ที่อยู่อาศัยของจิ้งหรีด 
เช่น บ่อซีเมนต์ กล่อง 



เพื่อการผลิตจิ้งหรีดที่มีคุณภาพและปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค

ขอบข่าย

ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด

➢ องค์ประกอบฟาร์ม

➢ สุขภาพสัตว์ 

➢ การจัดการฟาร์ม

➢ สิ่งแวดล้อม 

➢ การบันทึกข้อมูล 



➢ องค์ประกอบฟาร์ม

 สถานที่ตั้ง

❖ ตั้งอยูใ่นพื้นที่ที่เหมาะสมไม่มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนอันตรายที่จะมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของจิ้งหรีดและผู้บรโิภค 



❖ มีการวางผังฟาร์มที่ดีและจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน 

เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ เช่น บริเวณเลี้ยงจิ้งหรีด เก็บ

อาหาร เก็บอุปกรณ์ รวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูล และที่พักอาศัย

 ผัง และลักษณะฟาร์ม
❖ พื้นที่ฟาร์มมีขนาดเพียงพอและเหมาะสมในการเลีย้งจิ้งหรีด 

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของจิ้งหรีดและสิ่งแวดล้อม 
มีวัสดุล้อมรอบพื้นที่การเลี้ยงจิ้งหรีด 



 โรงเรือน
❖ สร้างด้วยวัสดุที่คงทน แข็งแรง ง่ายต่อการท าความสะอาดและ

บ ารุงรักษา มีการระบายอากาศที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
คนและจิ้งหรีด สามารถป้องกันศัตรูจิ้งหรีดไม่ให้เข้าสูบ่ริเวณ
โรงเรือน 

❖ บ่อเลี้ยงจิ้งหรีดต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ง่ายต่อการ
บ ารุงรักษา และท าความสะอาด





❖ มีคู่มือการปฏิบัติงานประจ าฟารม์ที่แสดงรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญภายในฟาร์ม ได้แก่ ระบบการเลี้ยง การจัดการ
อาหารและน้ าส าหรับจิ้งหรดี การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 
การจัดการด้านสุขภาพจ้ิงหรีด การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ
แบบบันทึกข้อมูล

➢ การจัดการฟาร์ม

 คู่มือการปฏิบัติงานประจ าฟาร์ม



 การจัดการจิ้งหรีด

❖ คัดเลือกพันธุ์จิ้งหรีดที่มีคุณภาพ 
❖ มีการเตรียมบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด
❖ ต้องใช้วัสดุหลบซ่อนตัวที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดโรค
❖ ภาชนะและวัสดุที่ใช้รองไข่ ต้องสะอาด ไม่มีความเสี่ยงต่อการ

ปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อจิ้งหรีดและผู้บริโภค
❖ จัดการเก็บจิ้งหรีดเพื่อจ าหน่ายไม่ให้มีการปนเปื้อนสิ่งที่เป็น

อันตรายต่อผู้บริโภค



 การจัดการอาหารและน้ าส าหรับจิ้งหรีด

❖ มีสถานที่เก็บอาหารจิ้งหรดีที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน
และการเสื่อมสภาพของอาหารจิ้งหรดีได้

❖ อาหารส าหรับเลี้ยงจิ้งหรีดต้องไม่เสื่อมคุณภาพและไม่ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพของจิ้งหรีด 

❖ แหล่งน้ าที่ใชใ้นฟารม์ต้องเปน็น้ าทีส่ะอาด ไม่ปนเปื้อนจากสิ่งที่
เป็นอันตราย

❖ ใช้ภาชนะให้อาหารและน้ าที่สะอาดเหมาะสมกับจ านวนและ
อายุของจิ้งหรีด 



บุคลากร

❖ บุคลากรที่ท าหน้าที่เลี้ยงจิ้งหรีดต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรม 
หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เลี้ยงจิ้งหรีดได้อย่างถูกต้อง

❖ บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีและต้องได้รับการตรวจ

สุขภาพประจ าปี 



 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา
❖ โรงเรือน และอุปกรณ์ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการบ ารุงรักษา

โรงเรือนและอุปกรณใ์ห้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัยต่อจ้ิงหรีด
และผู้ปฏิบัติงาน

❖ ใช้สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศสุัตว์
และใช้ตามค าแนะน าบนฉลากผลิตภัณฑ์ 





➢ สุขภาพสัตว์
 การป้องกันและควบคุมโรค
❖ มีการป้องกันและฆ่าเชือ้โรค อุปกรณ์ และบุคคลก่อนเข้า-ออก

จากฟาร์ม รวมถึงมีการจดบันทึกการผ่านเขา้-ออกจากฟารม์ของ
บุคคลภายนอกที่สามารถตรวจสอบได้ 

❖ กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสยัว่าเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์



 การบ าบัดโรคสัตว์

❖ อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตาม
ข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032 เรื่อง ข้อปฏิบัติการ
ควบคุมการใช้ยาสัตว์ 





➢ สิ่งแวดล้อม

 ก าจัดหรือจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย และมูลจิ้งหรีด
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 กรณีที่ปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะให้บ าบัด
อย่างถูกต้องก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกฟาร์ม





➢ การบันทึกข้อมูล

 มีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส าคัญ
ในการจัดการฟาร์มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ผลผลิต
และการควบคุมโรค

❖ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านบุคลากร 

❖ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านการผลิต เช่น ข้อมูลชนิด รุ่นการผลิต 
อาหาร การจัดการฟาร์ม และผลผลิต

❖ ข้อมูลการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรค เช่น ข้อมูลการใช้ยา สารเคมี

 ให้เก็บรักษาบันทึกเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี


