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• 120 ล้านปี 
• ภาพวาดบนผนังถ้้ายุคหินกลาง

ประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสต์กาล 

• จารึกในประเทศอียิปต์โบราณ 
• ประมาณ 5,000 ปี 





“พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นพื้นที่
เหมาะสมต่อการผลิตน้้าผึ้งที่มีคุณภาพดี” 
มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งพืชพรรณป่า และพืชผลทางการเกษตร 

ภูมิศาสตร์ สภาวะอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นเหมาะสม 

เกษตรกรมีความช้านาญในการเลี้ยงผึ้ง 



 สร้างรายได้ และท้าให้เกิดการจ้างแรงงานกว่า 10,000 คน 

 มูลค่าการส่งออกน้้าผึ้งและผลิตภัณฑ์ 1,000 ล้านบาทต่อปี 

 ความส้าคัญของอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง คือ ผึ้งเป็นแมลงที่
ช่วยผสมเกสรพืช ท้าให้ได้ผลผลิตพืชมากขึ้น มากกว่าผลผลิตที่ได้
จากผึ้งเป็นมูลค่ามหาศาล 

การเลี้ยงผึ้ง 



การเลี้ยงแมลง : Novel Food (อาหารใหม่)  
 แมลง เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ  
เอฟเอโอ (FAO) ได้ส่งเสริมให้คนทั่วโลกบริโภคเพิ่มมาก ขึ้นเนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือก
ใหม่ที่มีราคาถูกและสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดย เอฟเอโอ คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่ม
เป็น 9,000 ล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนทั้งอาหารมนุษย์และ
อาหารสัตว์  

 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แนะน่าให้เกษตรกรเลี้ยงแมลงเป็นอาชีพเสริมจากท่า
การเกษตรหลักเช่น ปลูกข้าว ยางพารา ปาล์ม จากที่เกษตรกรเองเลี้ยงเป็นเพียงอาหารพื้นบ้าน 
(Traditional Food) ต่อมาทั่วโลกต่างสนใจแมลงเนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง แมลงเป็น
แหล่งอาหารโปรตีนที่ นอกจากนั้นยังใช้น้้าน้อยกว่าปริมาณน้้าที่ต้องการใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ รวมทั้ง 
คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ่าประเทศไทยยังมคีวามสนใจมาโดยตลอด  



การเลี้ยงแมลง : Novel Food (อาหารใหม่)  
• จิ้งหรีด เป็นแมลงเศรษฐกิจของไทยที่มีศักยภาพสูง มูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาท/ปี  

     (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th) 

• เป็นอาหารที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค 

• ในประเทศและต่างประเทศ (เยอรมนี อังกฤษ สหรัฐ ฯลฯ) 



การเลี้ยงแมลง : Novel Food (อาหารใหม่)  
• มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ราคาถูก ต้นทุน 

• มีกระบวนการผลิตที่ไม่ท่าลายสิ่งแวดล้อม 

• น่าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และส่วนผสมได้หลากหลาย Snack Food  และจิ้งหรีดชนิดโปรตีนผง 
น้าไปแปรรูปเป็นเค้ก และคุกกี้ 



การเลี้ยงแมลง : Novel Food (อาหารใหม่)  
 ปัจจุบันได้มีการค้าขายจิ้งหรีดในรูปแบบสด แช่แข็ง รวมถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ทอด 
คั่ว บรรจุกระป๋อง รวมถึงบดเป็นผงเพื่อแปรรูปเป็นแป้ง แล้วน้าไปทาผลิตภัณฑ์ เช่น คุกกี้ เค้ก 
มักกะโรนี ซึ่งมีการส่งออกไปต่างประเทศ อาทิ สหภาพยุโรป (EU) จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่ง
ถือเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรหลังช่วงท้านาหรือระหว่างฤดูแล้ง 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพ และเกษตรกรมีความช้านาญในการเพาะเลี้ยงแมลงใน
เชิงพาณิชย์ ดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อความปลอดภัยของผลิตผลจากจิ้งหรีด 
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มจิ้งหรีด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการน้ามาตรฐานดังกล่าวไปปฏิบัติ
ต่อไป 



การเลี้ยงแมลง : เพื่อรักษาระบบนิเวศ  
• ประเทศออสเตรเลีย : ได้ศึกษาวิจัยการใช้ด้วงมูลสัตว์เพื่อรักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและเพิ่ม

ผลผลิตในฟาร์มปศุสัตว์ การปรับปรุงทุ่งหญ้าและสุขภาพของดิน ลดการแพร่กระจายของ
แมลงและปรสิต งานวิจัยชิ้นนี้มีความส้าคัญในการพัฒนาการใช้บริการฝังมูลสัตว์ (มูลวัว,มูล
แกะ) ลงใต้ดินช่วยเพิ่มการไหลเวียนของน้้า สารอาหารและคาร์บอนลงในบริเวณรากของทุ่ง
หญ้าซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตของทุ่งหญ้า และโดยการรวบรวมก้อนมูลวัวลงใต้ดิน 

• ป้องกันการสะสมของหนอนแมลงดูดเลือดซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตของฝูงสัตว์ ความพยายามใน
การวิจัยมูลสัตว์ จ้านวน 80 ล้านตันต่อปี ของออสเตรเลียให้เกิดประโยชน์คิดเป็นมูลค่าหลาย
ล้านดอลลาร์แก่เกษตรกรโดยใช้บริการด้วงมูลสัตว์ 23 ชนิดที่มีในออสเตรเลียและน้าเข้าด้วง
มูลสัตว์มาจากแอฟริกาใต้และตอนใต้ของยุโรป  



การเลี้ยงแมลง : เพื่อเป็นอาหารสัตว์   
• องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA) ได้อนุมัติให้สามารถใช้ตัวอ่อน Black 

Soldier Fly (หรือที่บ้านเราเรียกว่าหนอนแมลงวันลายหรือหนอนเสือด้า) เพื่อเป็นแหล่ง
โภชนะในอาหารสัตว์ปีก 

• ผลิตภัณฑ์จากตัวอ่อน Black Soldier Fly สามารถเป็นแหล่งของโปรตีน กรดอะมิโนจ้าเป็น 
พลังงาน กรดไขมัน และแร่ธาตุ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเรื่องการเจริญเติบโตของไก่ นอกจากนี้แล้ว
ยังช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตไข่ โดยนวัตกรรมดังกล่าวนี้จะช่วยตอบโจทย์เรื่องความ
ต้องการของผู้บริโภคในอนาคตที่มีแนวโน้มของประชากรโลกที่จะเพิ่มขึ้นถึงมากกว่า 9,000 
ล้านคนในปี 2050 แต่ทั้งนี้จะต้องค้านึงถึงความสะอาดและการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในระหว่าง
การเพาะเลี้ยงแมลงวันลายเพื่อป้องกันการน้าเชื้อก่อโรคเข้าไปสู่ตัวไก่ด้วย 



ประโยชน์ของการเลี้ยงจิ้งหรีด 

1. เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์โดยตรง 

2. เพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้ครอบครัว 

3. เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ 

4. เพื่อการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร หรือเพ่ือการผลิตในเชิงพาณิชย์ 

5. เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนผสมของอาหารสัตว์ 

6. เพื่อความเพลิดเพลิน 

7. เพื่อใช้ในการกีฬา 

8. เพื่อลดการใช้สารเคมี 

9. เพื่อลดหรือกก้าจัดวัชพืช และเป็นการสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือทิ้ง 

10. เพื่อหมักท้าเป็นปุ๋ยน้้า 

11. เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม 

 



จิ้งหรีดที่มีการเพาะเลี้ยง เพื่อใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 
มีจ้านวน 5 ชนิด ดังนี้  

1. จิ้งโกร่ง (Brown cricket) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Brachytrupes portentosus Licht 
ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละท้องที่ เช่น ภาคกลางเรียก จิ้งโกร่ง จิโปม จิ้งหรีดโกร่ง จิ้งหรีด
หัวโต ภาคอีสานเรียก จิล้อ จิโปม กิหล่อ ภาคเหนือเรียก จิกุ่ง จัดเป็นจิ้งหรีดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่
พบในประเทศไทย ตัวเต็มวัยมีขนาดกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร 
ล้าตัวมีสีน้้าตาล อกปล้องแรกมีลักษณะคล้ายปลอกคอแยกออกจากอกปล้องที่ 2 และ 3 อย่าง
ชัดเจน ชอบอาศัยอยู่ในรูลึกโดยการขุดดินสร้างรัง ไม่ชอบการรวมกลุ่ม มีนิสัยดุ มีการ
เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ช้า มีไข่น้อยและวางไข่ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝน 



จิ้งหรีดที่มีการเพาะเลี้ยง เพื่อใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 
มีจ้านวน 5 ชนิด ดังนี้  

2. จิ้งหรีดทองด้า (Field cricket: จิ้งหรีดทุ่ง) (ภาพที่ 4) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Gryllus 
bimaculatus De Geer เป็นจิ้งหรีดขนาดกลาง มีชื่อเรียกทั่วไป เช่น จิโหลน หรือ กิโหลน ตัว
เต็มวัยมี ขนาดล้าตัวกว้างประมาณ 0.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.7 เซนติเมตร ที่พบตาม
ธรรมชาติล้าตัวมี 3 สี คือ สีด้า สีทอง สีอ้าพัน มีลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนคือ มีจุดสีเหลืองที่โคนปีก คู่แรก ปีกละหนึ่งจุด รวมเป็น 2 จุด 



จิ้งหรีดที่มีการเพาะเลี้ยง เพื่อใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 
มีจ้านวน 5 ชนิด ดังนี้  

3. จิ้งหรีดทองแดง (Gold cricket : จิ้งหรีดทอง, House cricket : จิ้งหรีดบ้าน) มีชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Gryllus testaceus Walker เป็นจิ้งหรีดที่มีขนาดกลาง มีชื่อเรียกทั่วไป เช่น จิ
นาย อิเจ๊ก จิ้งหรีดม้า หรือจิ้งหรีดบ้าน ตัวเต็มวัยมีขนาดล้าตัวกว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 3.0 เซนติเมตร ล้าตัวมีสีน้้าตาล โดยเพศผู้จะมีสีน้้าตาลเข้มกว่าเพศเมีย ที่ส่วนหัวเหนือ
ขอบตาด้านบนแต่ละด้านมีแถบสีเหลืองมองดูคล้ายหมวกแก๊ป เป็นจิ้งหรีดที่มีความว่องไวและมี
สีสันสวยงาม มากกว่าชนิดอื่น 



จิ้งหรีดที่มีการเพาะเลี้ยง เพื่อใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 
มีจ้านวน 5 ชนิด ดังนี้  

4. จิ้งหรีดทองแดงลาย (Small gold cricket : จิ้งหรีดทองเล็ก หรือ Ground cricket : จิ้งหรีด 
ดิน) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Acheta domestica Linnaeus เป็นจิ้งหรีดขนาดเล็ก มีชื่อเรียก
ทั่วไป เช่น จิ้งหรีดน้อย จิ้งหรีดทองแดงลาย จิ้งหรีดทองลายเล็ก แมงสะดิ้ง หรือกินาย ตัวเต็มวัยมี
ขนาด ล้าตัวกว้างประมาณ 0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.0 เซนติเมตร ล้าตัวมีสีน้้าตาลคล้ายกับ
จิ้งหรีดทองแดงแต่มีขนาดเล็กกว่า ปีกนอกมีลายสีเหลืองอ่อนเป็นทางยาวขนานไปกับความยาว
ของล้าตัว ปีกค่อนข้างสั้น บินไม่ได้ เคลื่อนไหวเชื่องช้านุ่มนวล กินอาหารเก่ง มีอัตราขยายพันธุ์
และการเลี้ยงรอดสูงกว่าจิ้งหรีดชนิดอื่น ๆ รสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภค 



จิ้งหรีดที่มีการเพาะเลี้ยง เพื่อใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 
มีจ้านวน 5 ชนิด ดังนี้  

5. จิ้งหรีดเล็ก (Small brown cricket : จิ้งหรีดทองน้้าตาลลาย) เป็นจิ้งหรีดขนาดเล็กมีชื่อเรียก
ทั่วไป เช่น จิ้งหรีดผี ไอ้แอ๊ด หรือจิลอน้อย ภาษาอีสานเรียกว่า "จิล้อบักแอ๊ด" ตัวเต็มวัยมีขนาด
ล้าตัวกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร มีรูปร่างเรียวบาง ปีกยาวกว่าล้าตัว 
กระโดดได้ไกลมาก ตกใจง่าย ชอบหลบซ่อน ร้องเสียงดัง  


