
1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ
ฟาร์มจิ้งหรีด ประกอบด้วย  

1. องค์ประกอบฟาร์ม  

2. อาหาร  

3. น้ า  

4. การจัดการฟาร์ม  

5. การจัดการสุขภาพสัตว์  

6. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

7. การบันทึกข้อมูล 



1. องค์ประกอบฟาร์ม 

1.1 สถานที่ตั้ง 

1.1.1 (1) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน อันตรายท่ี
จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของจิ้งหรีด และผู้บริโภค ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการตั้งกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (REC) 
1.1.1 (2) ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากอันตราย
ทางการภาพ เคมี และชีวภาพ เว้นแต่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่มี
ประสิทธิภาพ (MINOR) 



1. องค์ประกอบฟาร์ม 

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม 

1.2.1 (1) พื้นที่ฟาร์มมีขนาดเพียงพอและเหมาะสมในการเลี้ยงจิ้งหรีด บ่อ
เลี้ยงมีขนาด และจ านวนเหมาะสม แต่ละบ่อควรมีระยะห่างที่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ของจิ้งหรีดและสิ่งแวดล้อม มี
วัสดุล้อมรอบพื้นที่การเลี้ยงจิ้งหรีด (MINOR) 
1.2.1 (2) มีรั้วหรือตาข่ายล้อมรอบฟาร์ม และพื้นที่เลี้ยงจิ้งหรีด ป้องกันการ
เข้า อกของคน และยานพาหนะ (MINOR) 



1. องค์ประกอบฟาร์ม 

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม 

1.2.2 (1) มีการวางผังฟาร์มที่ดีและจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ เช่น บริเวณเลี้ยงจิ้งหรีด เก็บอาหารเก็บอุปกรณ์ รวบรวม
ขยะ และสิ่งปฏิกูล และที่พักอาศัย (MAJOR) 

1.2.2 (1) แยกพื้นที่เลี้ยงจิ้งหรีด ออกจากพื้นที่อาศัยอย่างชัดเจน (MAJOR) 



1. องค์ประกอบฟาร์ม 

1.3 โรงเรือน 

1.3.1 (1) สร้างด้วยวัสดุที่คงทน แข็งแรง ง่ายต่อการท าความสะอาดและ
บ ารุงรักษา (MAJOR) 

1.3.1 (2) มีหลังคากันแดดกันฝน และมีการระบายอากาศที่ดี (MAJOR) และ
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและจิ้งหรีด  

1.3.1 (3) มีการป้องกันศัตรูจิ้งหรีดไม่ให้เข้าสู่บริเวณโรงเรือน เช่น ตาข่ายรอบ
โรงเรือน (MAJOR)  



1. องค์ประกอบฟาร์ม 
โรงเรือน (ตัวอย่าง) 

• โรงเรือน กว้าง 2.5 เมตร ยาว 8.5 เมตร ตัวโรงเรือนประกอบด้วยเสาไม้
หรือปูน 8 เสา ตั้งเรียงกัน 2 แถว ห่างกัน เสาละ 2.5 เมตร ความสูงของ
หลังคาควรมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.5 - 2 เมตร เพื่อให้สามารถ
ระบายอากาศได้ดี พื้นบ่อควรยกสูงกว่าระดับดินเดิม 10-30 เซนติเมตร 
โดยมีการอัดดินให้แน่นหรือท าเป็นพื้นคอนกรีตให้มีความหนา 5 
เซนติเมตร ซึ่งสามารถวางบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดแบบบ่อซีเมนต์ได้ 15 บ่อ 

 



1. องค์ประกอบฟาร์ม 

1.3 โรงเรือน 

1.3.2 (1) บ่อเลี้ยงจิ้งหรีดต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน มิให้จิ้งหรีด
สามารถกัดแทะได ้ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและท าความสะอาด (MAJOR)  
1.3.2 (2) ขอบลื่นรอบบ่อท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ไม่หลุดลอก มิให้จิ้งหรีด
สามารถกัดแทะได้ (MAJOR)  





1. องค์ประกอบฟาร์ม 
กะละมังปากกว้าง  

• ควรเป็นกะละมังที่มีขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 80 เซนติเมตร 
สูง 40-50 เซนติเมตร การใช้กะละมังเลี้ยงเป็นการประหยัดพื้นที่สามารถ
เลี้ยงทั้งภายในบ้าน ในห้องต่าง ๆ บ่อเลี้ยงแบบกะละมังมีน้ าหนักเบา
สามารถน าไปวางซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ได้สะดวก หรือจะท าขาตั้งเป็นชั้น 2-
4 ชั้น แล้วน ากะละมังเลี้ยงจิ้งหรีดขึ้นวางบนชั้น 



1. องค์ประกอบฟาร์ม 
กล่องเลี้ยง  

• ตัวกล่องสามารถท าได้จากวัสดุหลายชนิด เช่น ไม้อัด สังกะสีแผ่นเรียบ 
กระเบื้องแผ่นเรียบ ฟิวเจอร์บอร์ด หรือไม้ฝา พื้น ด้านล่างของกล่องปิด
สนิทไม่ให้มีรอยรั่ว ความสูงของ กล่อง 80 เซนติเมตร ขนาด 80 x 100 - 
250 เซนติเมตร หรือยาวตามขนาดของห้อง โครงกล่องด้านนอกท าด้วย
ไม้หรือเหล็กที่แข็งแรง มีขาตั้งสูงจากพื้น 30-40 เซนติเมตร เพื่อสะดวก
ในการจัดการและการป้องกันศัตรจูิ้งหรีด 



1. องค์ประกอบฟาร์ม 
ตาข่ายรอบโรงเรือน  

• ใช้ตาข่ายไนล่อน (มุ้งเขียว) ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร ยาวมากกว่า
ขนาดของบ่อเลี้ยงหรือกล่องเลี้ยงประมาณ 30-40 เซนติเมตร เพื่อใช้คลุม
ปากบ่อด้านบน ส าหรับป้องกันไม่ให้ศัตรูเช่น นก จิ้งเหลน หนู ลงมากัด
กินหรือท าลายจิ้งหรีด 



1. องค์ประกอบฟาร์ม 

ขอบลื่นรอบบ่อ 

• ส่วนมากใช้เทปกาวชนิดผิวนอกลื่น ขนาดกว้าง 1.5-2 นิ้ว เพื่อใช้ส าหรับ
ติดรอบขอบบนด้านในของบ่อเลี้ยง โดยให้ขอบด้านบนของเทปกาวต่ า
กว่าขอบบ่อประมาณ 5 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้จิ้งหรีดหนีออกจาก
บ่อเลี้ยง 

ยางรัดขอบบ่อ 

• ในกรณีที่บ่อเลี้ยงเป็นบ่อซีเมนต์ นิยมใช้ยางในรถจักรยานยนต์มาตัดให้มี
ความกว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร เพื่อให้ได้ยางรัดใช้ส าหรับรัดตาข่าย
พลาสติกไนล่อนกับขอบบ่อทางด้านนอก เพื่อป้องกันศัตรูเข้าท าลาย
จิ้งหรีด และป้องกันไม่ให้จิ้งหรีดหนีออกจากบ่อ 



2. การจัดการฟาร์ม 

2.1 คู่มือการปฏิบัติงานประจ าฟาร์ม 

มีคู่มือการปฏิบัติงานประจ าฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส าคัญ
ภายในฟาร์ม ได้แก่ ระบบการเลี้ยงการจัดการอาหารและน้ าสาหรับจิ้งหรีด 
การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา การจัดการด้านสุขภาพจิ้งหรีด การจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม และแบบบันทึกข้อมูล 



2. การจัดการฟาร์ม 

2.2 การจัดการจิ้งหรีด 

2.2.1 (1) คัดเลือกพันธุ์จิ้งหรีดท่ีมีคุณภาพ คือตัวใหญ่ สมบูรณ์แข็งแรง และ
จดบันทึกแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์ (MAJOR) 
2.1.1 (2) การผสมพันธ์ุ ควรผสมข้ามบ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันปัญหาเลือดชิด 
(REC) 



การผสมพันธุ์และการวางไข่ของจิ้งหรีด 

• การผสมพันธุ์ หลังจากตัวเมียลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยประมาณ 3-4 วัน จะเริ่มผสม
พันธุ์ โดยตัวผู้จะเริ่มส่งเสียงร้องเรียกตัวเมีย ส่วนจิ้งหรีดตัวเมียเมื่อได้รับเสียงร้องดึงดูด
จากตัวผู้และพร้อมผสมพันธุ์ ก็จะเดินเข้าหาตัวผู้ โดยจะขึ้นคร่อมตัวผู้เพื่อท าการผสม
พันธุ์ ด้วยการที่เพศผู้แทงใช้อวัยวะเพศไปที่อวัยวะเพศเมีย แล้วปล่อยถุงน้ าเชื้อที่มี
ลักษณะปลายเป็นลูกศรออกไปติดที่อวัยวะเพศเมีย การผสมพันธุ์ใช้เวลา 10-15 นาที 
อีกประมาณ 10-14 นาที ถุงน้ าเชื้อที่ติดอยู่ที่อวัยวะเพศเมียจะฝ่อลง หลังจากนั้น ตัว
เมียจะเขี่ยถุงน้ าเชื้อทิ้งไป  

 



การผสมพันธุ์และการวางไข่ของจิ้งหรีด 
• การวางไข่ จิ้งหรีดเพศเมียหลังจากผสมพันธุ์แล้ว 3-4 วัน จะเริ่มวางไข่โดยใช้อวัยวะ

วางไข่ที่อยู่ส่วนท้ายของล าตัว แทงลงในดินที่มีความชื้นพอประมาณ ซึ่งจะแทงลึกลงไป
ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร โดยทั่วไปจิ้งหรีดจะวางไข่เป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละประมาณ 3-8 
ฟอง ไข่จิ้งหรีดมีสีเหลืองอ่อน หรือขาวครีม ลักษณะเรียวยาวคล้ายเม็ดข้าวสาร การวางไข่
ของจิ้งหรีดในช่วงแรกมีจ านวนน้อย แต่จะเพิ่มจ านวนขึ้นเรื่อยๆ และมีการวางไข่มากที่สุด
ในช่วงวันที่ 14-17 นับจากเริ่มวางไข่ จากนั้นจะลดลงเรื่อย ๆ จิ้งหรีดเพศเมียหนึ่งตัว 
สามารถวางไข่ไดต้ั้งแต่ 800 - 1,800 ฟอง 

 


