
2. การจัดการฟาร์ม 
2.4 บุคลากร 

2.4.1 บุคลากรที่ท าหน้าทีเ่ลี้ยงจิ้งหรีดต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรม หรือ
ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เลี้ยงจิ้งหรีดได้อย่างถูกต้อง (MINOR) 
2.4.2(1) บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีและต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (MAJOR) 
2.4.2(2) บุคลากรที่ปุวยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหารห้าม
เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่การเลี้ยง (REC) 



2. การจัดการฟาร์ม 

2.5 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

2.5.1(1) โรงเรือน บ่อเลี้ยงและอุปกรณ์ต้องสะอาด และมีการฆ่าเชื้ออย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งนี้บ่อเลี้ยงและวัสดุหลบซ่อนต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ก่อนเลี้ยงจิ้งหรีดรุ่นใหม่ทุกรอบการผลิต ถูกสุขลักษณะมีการบ ารุงรักษา
โรงเรือนและอุปกรณ์ให้อยู่ ในสภาพดีมีความปลอดภัยต่อจิ้ งหรีดและ
ผู้ปฏิบัติงาน (MAJOR) 
2.5.2(2) ในช่วงเวลาการเลี้ยงมีการท าความสะอาดภาชนะอาหารและน้ าอย่าง
สม่ าเสมอ (MINOR) 
2.5.2 ใช้สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และ
ใชต้ามค าแนะน าบนฉลากผลิตภัณฑ์ (MAJOR) 



3. สุขภาพสัตว์ 

3.1 การปูองกันและควบคุมโรค 

3.1.1 (1) มีการปูองกันและฆ่าเชื้อโรคอย่างเหมาะสมก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม 
ดังนี ้ 

บุคคล  

• มีการจดบันทึกการผ่านเข้า-ออกฟาร์มของบุคคลภายนอก (MAJOR) 
• มีการล้างมือ และเปลี่ยนรองเท้าที่ใช้ในฟาร์มหรือโรงเรือน มีมาตรการ

ปูองกันการปนเปื้อนจากรองเท้า (MAJOR) 
• ต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อเสื้อผ้าและรองเท้าที่ใช้ในฟาร์มหรือ

โรงเรือนทุกครั้งหลังการใช้งาน (MAJOR) 





3. สุขภาพสัตว์ 

3.1 การปูองกันและควบคุมโรค 

3.1.1 (1) มีการปูองกันและฆ่าเชื้อโรคอย่างเหมาะสมก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม 
ดังนี ้ 

อุปกรณ์ 

• มีการฆ่าเชื้อก่อนน าเข้าฟาร์มหรือโรงเรือน (MAJOR) 



3. สุขภาพสัตว์ 

3.1 การปูองกันและควบคุมโรค 

3.1.1 (2) มีการปูองกัน รวมถึงแผนการควบคุมและก าจัดแมลงและสัตว์พาหะ
อื่นๆไม่ให้เข้ามาในโรงเรือน (MAJOR) 
3.1.2 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ (MAJOR) 



โรค Cricket Iridovirus ของจิ้งหรีด 

• จิ้งหรีดที่เลี้ยงไว้จะเริ่มแสดงอาการปุวยที่อายุประมาณ 30-40 วัน มีอาการ
กินอาหารลดลง ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ส่วนท้องขยาย มีของเหลวสีขาวอยู่
ภายใน รูปร่างแคระแกร็น ส่วนหัวมีขนาดเล็ก ส่วนคอยืดยาวออก ปีกสั้น
กว่าปกติ นอนตายกระจายบริเวณพื้นวงปูน และนอนสุมกันตายในภาชนะ
ที่ให้น้ าเริ่มทยอยตาย และไม่เป็นที่ต้องการของตลาด 



โรค Cricket Iridovirus ของจิ้งหรีด 

• อัตราการปุวยสูง 90 – 100 เปอร์เซ็นต์ อัตราการตายประมาณ 30 - 40 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อท าการผ่าซากจิ้งหรีดพบว่ามีของเหลวสีขาวขุ่น เป็นมัน 
แวววาว อัดแน่นอยู่เต็มช่องท้อง และของเหลวดังกล่าวเมื่อถูกกับอากาศ 
หรือพื้นวงปูน จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน 



โรค Cricket Iridovirus ของจิ้งหรีด 



ค าแนะน าแก่เกษตรกร 

• ให้ท าลายจิ้งหรีดที่เป็นโรค โดยวิธีการฝังใต้ระดับผิวดินไม่ต่ ากว่า 20 
เซนติเมตร แล้วราดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค หรือปูนขาว หรือเผาท าลายซาก 
รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อน เช่น ถาดไข่ที่ท าจากกระดาษ ที่ใช้เป็นที่อยู่
ของจิ้งหรีดในวงปูน 

• ล้างท าความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค กับอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเลี้ยงจิ้งหรีด เช่น วงปูน อุปกรณ์การให้อาหาร และน้ า ที่วางไข่ มุ้ง
เขียว หลังคา ผนัง พื้น ทางเดิน และบริเวณรอบโรงเรือน โรงเก็บอาหาร 
และพักโรงเรือนอย่าง น้อย 14-21 วันก่อนน าจิ้งหรีดชุดใหม่เข้าเลี้ยง 

โรค Cricket Iridovirus ของจิ้งหรีด 



ค าแนะน าแก่เกษตรกร 

• ปรับปรุงรูปแบบการสุขาภิบาล การควบคุมปูองกันโรคภายในฟาร์ม ให้ท ารั้ว
รอบฟาร์ม ปิดประตูฟาร์ม ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม ควบคุมการเข้า-ออก
ของบุคคล ยานพาหนะต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะเข้าฟาร์ม 

• มีมาตรการปูองกัน ก าจัดสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรค เช่น นก หนู แมลงสาบ 
หรือสัตว์ที่มักจะเข้ามาจับจิ้งหรีดในฟาร์มเป็นอาหาร เช่น นก กิ้งก่า คางคก ซึ่ง
อาจเป็นสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคได้ 

• ปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยง เช่นมีการแยกเลี้ยงจิ้งหรีดตามช่วงอายุ มีการ
แบ่งแยกสัดส่วนพื้นที่การเลี้ยงในโรงเรือนเป็นส่วนๆ หรือใช้ระบบเข้า ออก
พร้อมกัน (All in all out) ในการเลี้ยงเพ่ือปูองกัน หรือลดการแพร่ระบาดของ
โรคภายในฟาร์ม 

• คัดเลือกจิ้งหรีดที่จะน ามาท าพันธุ์ ต้องมาจากฟาร์มที่ปลอดโรค หรือท าการ
คัดเลือกสายพันธุ์จิ้งหรีดที่มีความต้านทานต่อโรคมาเลี้ยงในฟาร์ม 

 

โรค Cricket Iridovirus ของจิ้งหรีด 



โรคจากปรสิต และศัตรูจิ้งหรีด 
• ไร พยาธิตัวกลม 

• แมลง (มด-แมงมุม-ตะขาบ) 

• สัตว์เลื้อยคลาน (จิ้งจก-จิ้งเหลน-ตุ๊กแก-กบ-คางคก) 

• สัตว์ปีก (นก) 

• สัตว์ฟันแทะ (หนู) 

• ฯลฯ 

 



3. สุขภาพสัตว์ 

3.2 การบ าบัดโรคสัตว์ 

3.2.1 อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการสัตวแพทย์และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อก าหนดในมาตรฐาน
สินค้าเกษตร มกษ. 9032 เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ (MAJOR) 



4. สิ่งแวดล้อม 

4.1 เก็บรวบรวม ก าจัดหรือจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย และมูลจิ้งหรีด ไว้ใน
ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (MINOR) 
4.2 กรณีที่ปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะให้บ าบัดอย่างถูกต้องก่อน
ปล่อยออกสู่ภายนอกฟาร์ม กรณีเกิดโรคระบาดในฟาร์มต้องมีการฆ่าเชื้อและ
บ าบัดก่อนปล่อยออกนอกฟาร์ม (MAJOR) 



5. การบันทึกข้อมูล 

5.1 มีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดการฟาร์ม
ที่มีผลต่อสุขภาพ ผลผลิตและการควบคุมโรค ทั้งนี้ครอบคลุม 
 5.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านบุคลากร เช่น บันทึกการ
ฝึกอบรม การตรวจสุขภาพประจ าปี (MAJOR) 
 5.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านการผลิต เช่น ข้อมูลชนิด รุ่นการ
ผลิต การจัดการฟาร์ม การกินอาหารและน้ า อัตราการตาย และจ านวน
ผลผลิตที่ได้ (MAJOR) 
 5.1.3 ข้อมูลการควบคุมปูองกันและบาบัดโรค เช่น ข้อมูล การใช้ยา 
และสารเคม ี(MAJOR) 
 5.2 ให้เก็บรักษาบันทึกเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี (MINOR) 



• นางสุชาดา ได้น า “ข้าวมธุปายาส” 
• ประกอบด้วย นม เนย ข้าวตอก น้ านม น้ าอ้อย 

น้ าผึ้ง มะพร้าว งา ถั่วต่าง ๆ ไปบวงสรวงเทพย
ดาที่ใต้ต้นนิโครธ (ต้นไทรใหญ่) ในวันเพ็ญขึ้น 
๑๕ ค่ า เดือน ๖ ได้พบพระพุทธองค์ ประทับอยู่
ใต้ต้นนิโครธเข้าใจว่าเป็นเทพยดา จึงได้ข้าว
มธุปายาสไปถวาย 

• เมื่อพระองค์ทรงรับบิณฑบาตนั้นแล้วฉันจนหมด 
อาหารมื้อนี้เอง เป็น อาหารมื้อก่อนการตรัสรู้ 
เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอบคุณครับ 



BIOSECURITY 

“วินัย” หัวใจของความส าเร็จ 
• การปูองกันโรคจะไม่ส าเร็จถ้าไม่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
“ความปลอดภัยทางชีวภาพ”  
• ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคไม่เกิดความเสียหายในระบบการผลิต  
• สัตว์เจ็บปุวยน้อยลง สุขภาพดี โตเร็วสม่ าเสมอ มีต้นทุนการผลิตที่ต่ า สามารถแข่งขัน

ได้ในเวทีการค้าโลก เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งใน และนอกประเทศ 


