
2. การจัดการฟาร์ม 

2.2 การจัดการจิ้งหรีด 

2.2.2 มีการเตรียมบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด โดยท าความสะอาดบ่อ
เลี้ยงจิ้งหรีด ตรวจสอบและก าจัดสิ่งแปลกปลอมก่อนน าไข่
จิ้งหรีดลงบ่อ (MAJOR) 



2. การจัดการฟาร์ม 

2.2 การจัดการจิ้งหรีด 

2.2.3 ต้องใช้วัสดุหลบซ่อนตัว เช่น แผงไข่ ที่อยู่ในสภาพที่ดี แห้ง สะอาด และ
ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ กรณีน ากลับมาใช้ใหม่ ต้องมีกระบวนการท าความ
สะอาด และฆ่าเชื้อก่อนน ามาใช้ ทั้งนี้เพื่อไม่ก่อให้เกิดโรค (MAJOR) 



2. การจัดการฟาร์ม 

วัสดหุลบซ่อน 

• ทีเ่หมาะสมที่สุด ได้แก่ แผงไข่ ชนิดที่ท าจากกระดาษ 

• ให้จิ้งหรีดหลบซ่อนตัวในเวลากลางวัน บ่อเลี้ยงที่เป็นบ่อซีเมนต์จะใช้แผง
ไข่ประมาณ 6-8 แผง ถ้าเป็นแบบกล่องเลี้ยงจ านวนวัสดุหลบซ่อนที่ใช้
ขึ้นอยู่กับปริมาณจิ้งหรีดภายในกล่อง การวางวัสดุหลบซ่อนควรวางซ้อน
เอียงประมาณ 70-75 องศา 



2. การจัดการฟาร์ม 

2.2 การจัดการจิ้งหรีด 

2.2.4(1) ภาชนะและวัสดุที่ใช้รองไข่ เช่น แกลบเผา ขุยมะพร้าว ต้องท าความ
สะอาด และฆ่าเชื้อก่อนน ามาใช้ และควรมีการเก็บรักษาที่ป้องกันการปนเปื้อน
ได้ (MAJOR)  

2.2.4(2) หลังจากจิ้งหรีดวางไข่บนภาชนะที่จัดวางไว้แล้ว แยกพื้นที่บ่มไข่กับ
พื้นที่บ่อเลี้ยงอย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจมีวัสดุปิดเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิของไข่
จิ้งหรีดด้วย (MAJOR) 



2. การจัดการฟาร์ม 
• วัสดุรองพื้นบ่อเพาะเลี้ยง วัสดุที่นิยมใช้ คือ แกลบดิบเพื่อใช้ในการรองพื้นบ่อ 

ควรเป็นแกลบใหม่ หากเป็นแกลบเก่าควรน ามาตากแดด เพื่อฆ่าเชื้อโรคและ
แมลงต่าง ๆ ที่อยู่ในแกลบ หลังจากนั้นจึงน าแกลบมาปูเกลี่ยให้เรียบในบ่อเลี้ยง 
และให้มีความหนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร 

• ภาชนะวางไข่ ภาชนะที่นิยมน ามาใช้มีหลายแบบ เช่น ขันพลาสติก แกลลอน
น้ ามันเครื่อง 

 



2. การจัดการฟาร์ม 
• แกลบด า หมายถึง แกลบเผาตามโรงสีข้าวทั่วไปหรือแกลบเผาจากโรงงานอิฐ 

เป็นวัสดุที่นิยม น ามาใช้เป็นวัสดุในการวางไข่ ซึ่งอาจมีการน ามาผสมกับดิน
ด้วยก็ได ้

• ดินที่ใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุวางไข่ ควรเลือกชนิดที่เป็นดินทรายหรือดินร่วน
ปนทราย หากมีอินทรียวัตถุปะปนด้วยยิ่งดี ปัจจุบันผู้เลี้ยงจิ้งหรีดนิยมใช้ดิน
ผสมส าหรับปลูกต้นไม้มาใช้เป็นวัสดุวางไข่ 

 



2. การจัดการฟาร์ม 

2.2 การจัดการจิ้งหรีด 

2.2.5(1) จัดการเก็บจิ้งหรีดเพ่ือจ าหน่าย ต้องเก็บใส่ภาชนะที่สะอาด เหมาะสม 
กรณีไม่ได้ท าการจ าหน่ายทันทีหลังการเก็บ ควรเก็บรักษาหรือแปรรูปที่ไม่ให้
ก่อการปนเปื้อนต่อผลผลิต (MAJOR) 

2.2.5(2) การเก็บจิ้งหรีดเพื่อจ าหน่ายควรเก็บให้หมดทั้งบ่อ (REC) 
 



การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 

Low temperature , long time ; LTLT เป็นการให้ความร้อนที่อุณหภูมิไม่สูงมากแต่ใช้เวลานาน เช่น 
การพาสเจอไรซ์น้ านมสดที่อุณหภูมิ 63 °C จะใช้เวลานาน 30 นาที เพื่อท าลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิด
โรค 



การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 



2. การจัดการฟาร์ม 

การจับจิ้งหรีดเพื่อจ าหน่าย 

• เมื่อจิ้งหรีดอายุประมาณ 45 วันขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงที่จิ้งหรีดโตพร้อมที่จะน าไป
จ าหน่ายได้  

• อาศัยพฤติกรรมที่ในช่วงตอนกลางวันจิ้งหรีดจะหาที่หลบซ่อน ขณะที่ ในตอน
กลางคืนจะออกหาอาหารเหล่า ช่วยให้การรวบรวมหรือจับจิ้งหรีดเป็นไปได้ง่าย 
ด้วยการใช้กระบอกไม้ไผ่หรือท่อพลาสติกตัดเป็นท่อน ๆ วางไว้กับพื้นบ่อ 

• จิ้งหรีดจะเข้าไปหลบอาศัยเวลาจะเก็บรวบรวมจิ้งหรีดก็ยกกระบอกไม้ไผ่หรือท่อ
พลาสติกขึ้นเคาะใส่ถุงหรือตะกร้าที่จัดเตรียมไว้ จิ้งหรีดไม่บาดเจ็บและขาหลุด
ได้ 

• ก่อนจับจิ้งหรีดมาบริโภคต้องงดให้อาหารแก่จิ้งหรีดอย่างน้อย 2-3 วัน โดยให้
เฉพาะหญ้าสดและน้ าเท่านั้นเพื่อไม่ให้จิ้งหรีดมีกลิ่นของอาหาร 



2. การจัดการฟาร์ม 

2.3 การจัดการอาหารและน้ าส าหรับจิ้งหรีด 

2.3.1(1) อาหารส าหรับเลี้ยงจิ้งหรีดต้องไม่เสื่อมคุณภาพ และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของจิ้งหรีด กรณีเป็นอาหารส าเร็จรูปต้องมีการตรวจสอบทาง
กายภาพเบื้องต้นก่อนน าไปใช้ หากมีสี กลิ่นผิดปกติ หรือรวมตัวเป็นก้อนห้าม
น ามาใช้เลี้ยง (MAJOR) 
2.3.1(2) อาหารส าหรับจิ้งหรีด กรณีเป็นพืชอาหาร ต้องมีการตรวจสอบ
ทางการภาพเบื้องต้นว่าไม่เน่าเสีย มีกลิ่นผิดปกติ หรือมีแมลงอื่นปะปน
ก่อนน าไปใช้ ทั้งนี้ควรทราบแหล่งที่มาของพืชอาหาร (MAJOR) 



2. การจัดการฟาร์ม 
การจัดการอาหารและน้ าส าหรับจิ้งหรีด 

• อาหารหลัก อาหารไก่เล็กจัดเป็นอาหารที่ เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน 
เนื่องจากราคาไม่แพงมากนักและหาซื้อได้ทั่วไป 

• อาหารเสริม วัชพืช ผัก หรือพืชไร่ทั่วไปที่มีใบอ่อนนุ่ม เช่น ใบหม่อน 
กล้วย แค ผักบุ้ง ผักสด ผักกาด ผักตบชวา หญ้าแห้วหมู ฟักทอง 
สามารถน้ามาใช้เป็นอาหารเสริมส าหรับเพาะเลี้ยง จิ้งหรีดได้ ท้าให้
จิ้งหรีดมีความกระฉับกระเฉง ตัวโต แข็งแรง และวางไข่ได้มาก 

 



2. การจัดการฟาร์ม 
การจัดการอาหารและน้ าส าหรับจิ้งหรีด 

• การวางที่ให้อาหาร โดยทั่วไปถาดอาหารหรือที่ให้อาหาร ให้น าไปวางลง
ในบ่อเลี้ยง ประมาณ 1-3 ถาด หรือมากกว่าหากจิ้งหรีดในบ่อเลี้ยง
หนาแน่น หรืออาจวางถาดอาหารบนวัสดุหลบซ่อนก็ได ้

• ในกรณีการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยการเพาะจากไข่ ควรเริ่มให้อาหารเมื่อจิ้งหรีด
ฟักเป็นตัวแล้ว 2-3 วัน การให้อาหารจิ้งหรีดควรวางเป็นกอง ๆ ในถาด 
ไม่ควรเกลี่ยอาหารเพราะจะท าให้จิ้งหรีดขับถ่ายลงในอาหาร การให้
อาหารจิ้งหรีดควรให้แต่พอดีที่จิ้งหรีดสามารถกินได้หมดภายในแต่ละวัน 



2. การจัดการฟาร์ม 
การจัดการอาหารและน้ าส าหรับจิ้งหรีด 



2. การจัดการฟาร์ม 

2.3 การจัดการอาหารและน้ าส าหรับจิ้งหรีด 

2.3.2 แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องเป็นน้ าที่สะอาด ไม่ปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็น
อันตราย กรณีสงสัยให้เก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
(MAJOR) 
2.3.3 ภาชนะให้อาหารและน้ า ท าจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อจิ้งหรีด สะอาด
มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนและอายุของจิ้งหรีด (REC) 



2. การจัดการฟาร์ม 
• 2.3 การจัดการอาหารและน้ าส าหรับจิ้งหรีด 

• น้ า ใช้น้ าประปาหรือน้ าสะอาดที่ไม่มีสารเคมีเจือปน บรรจุลงในภาชนะ
ส าหรับให้น้ าแก่จิ้งหรีด โดยบรรจุให้พอเพียงต่อปริมาณของจิ้งหรีดในแต่
ละบ่อเพาะเลี้ยง 

• ภาชนะบรรจุน้ าที่นิยมใช้คือ ขวดพลาสติก ด้วยการน าไปวางไว้ในบ่อเลี้ยง 
ใช้ผ้าเพื่อให้น้ าจากขวดซึมออกมาส าหรับให้จิ้งหรีดมาดูดกินน้ า โดยต้อง
ระวังไม่ให้น้ าเปรอะเปื้อนออกมาสูแ่กลบหรือวัสดุรองพื้นบ่อเลี้ยง 

 



2. การจัดการฟาร์ม 

2.3 การจัดการอาหารและน้ าส าหรับจิ้งหรีด 

2.3.4 สถานที่เก็บอาหารจิ้งหรีด เป็นสถานที่เฉพาะ สะอาด แห้ง ระบาย
อากาศได้ดี มีวัสดุรองด้านล่างภาชนะบรรจุอาหาร สถานที่เก็บสามารถป้องกัน
การปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของอาหาร รวมถึงป้องกันแมลงและสัตว์
พาหะต่างๆได้ (MAJOR) 





สารพิษจากเชื้อรา 
• คือ สารพิษตามธรรมชาติที่สร้างขึ้นจากเชื้อรา เมื่อคนหรือสัตว์ได้รับสารพิษจากเชื้อราเข้าไป

ในที่ปริมาณมากพอจะส่งผลต่อสุขภาพ โดยอาจเป็นพิษที่ไต ตับ ปอด ขึ้นอยู่กับชนิดของ
สารพิษ  

• เชื้อราสามารถปนเปื้อนและเติบโตมากับพืชหรือวัตถุดิบมาตั้งแต่การเพาะปลูก ตลอดจนการ
เก็บเกี่ยวมาจนถึง ไซโลเก็บอาหาร โรงผสมอาหาร จนถึงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 



อันตรายจากสารพิษจากเชื้อราในจิ้งหรีด 


