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จิ้งหรีดเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือเอฟเอโอ (FAO)  

ได้ส่งเสริมให้คนทั่วโลกบริโภคเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ที่มีราคาถูกและ

สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดย เอฟเอโอ คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 9,000 ล้านคน ภายใน

ปี พ.ศ. 2593 ซึ่งอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนทั้งอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ปัจจุบันได้มีการค้าขาย

จิ้งหรีดในรูปแบบสด แช่แข็ง รวมถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ทอด คั่ว บรรจุกระป๋อง รวมถึงบดเป็นผง 

เพื่อแปรรูปเป็นแป้งน าไปท าผลิตภัณฑ์ เช่น คุกกี้ เค้ก มักกะโรนี ซึ่งมีการส่งออกไปต่างประเทศ อาทิ 

สหภาพยุโรป (EU) จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

หลังช่วงท านาหรือระหว่างฤดูแล้ง ปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพและมีความช านาญในการเพาะเล้ียง

แมลงในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อความปลอดภัยของผลิตผลจากจิ้งหรีด 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นสมควรก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการน ามาตรฐานดังกล่าวไปปฏิบัติต่อไป 
 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ก าหนดขึ้น โดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง  

Hanboonsong,Y.,T.Jamjanya and P.B.Durst. 2013. Six-legged livestock: edible insect farming, 

collection and marketing in Thailand. Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Regional Office for Asia and the Pacific,Bangkok:Thailand. 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด 

1.  ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด  

ตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร น้ า การจัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

และการบันทึกข้อมูล เพื่อการผลิตจิ้งหรีดท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค  

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้  

2.1  จิ้งหรีด (cricket) หมายถึง แมลงที่อยู่ในวงศ์ Gryllidae อันดับ Orthoptera ทั้งนี้มาตรฐานนี้

ครอบคลุมชนิด 

 - จิ้งหรีดทองด า มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gryllus bimaculatus De Geer 

 - จิ้งหรีดทองแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Teleogryllus mitratus (Burmeister) (ชื่อพ้อง T. testaceus 

(Walker)), T. Occipitalis (Serville)  

 - จิ้งหรีดบ้าน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Acheta domesticus (L.) 

2.2  ฟาร์มจิ้งหรีด (cricket farm) หมายถึง สถานที่เล้ียงจิ้งหรีดเพื่อการค้า ซึ่งครอบคลุมถึง โรงเรือน 

สถานที่เก็บและสถานที่เตรียมอาหารจิ้งหรีด บริเวณส าหรับท าลายซาก และจุดรวบรวมขยะ เป็นต้น 

2.3  โรงเรือน (house) หมายถึง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมีหลังคาใช้ส าหรับเล้ียงจิ้งหรีด มีวัสดุล้อมรอบ 

ที่เหมาะสม เช่น ตาข่าย   

2.4  บ่อเลี้ยงจิ้งหรีด (pond) หมายถึง ท่ีอยู่อาศัยของจิ้งหรีด เช่น บ่อซีเมนต์ กล่อง 
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3. ข้อก าหนด  

ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด ให้เป็นตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 เกณฑ์ก าหนด  

รายการ ข้อก าหนด 

1. องค์ประกอบฟาร์ม 

1.1 สถานที่ตั้ง 

 

1.1.1 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมไม่มีความเส่ียงต่อการปนเปื้อน

อันตรายที่ จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของจิ้ งหรีด  

และผู้บริโภค 

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม 1.2.1 พื้นที่ฟาร์มมีขนาดเพียงพอและเหมาะสมในการเล้ียง

จิ้ งหรีด  ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของจิ้ งหรีด  

และส่ิงแวดล้อม มีวัสดุล้อมรอบพื้นที่การเลี้ยงจิ้งหรีด 
 

 
1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดีและจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน 

เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ เช่น บริเวณเล้ียงจิ้งหรีด เก็บอาหาร 

เก็บอุปกรณ์ รวบรวมขยะ และส่ิงปฏิกูล และที่พักอาศัย 

1.3 โรงเรือน 1.3.1 สร้างด้วยวัสดุที่คงทน แข็งแรง ง่ายต่อการท าความสะอาด
และบ ารุงรักษา มีการระบายอากาศที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตราย

ต่อคนและจิ้งหรีด สามารถป้องกันศัตรูจิ้งหรีดไม่ให้เข้าสู่

บริเวณโรงเรือน 

 

 1.3.2 บ่อเล้ียงจิ้งหรีดต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน  

ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและท าความสะอาด 

2. การจัดการฟาร์ม 

2.1 คู่มือการปฏิบัติงานประจ าฟาร์ม 

 

 

 

 

มีคู่มือการปฏิบัติงานประจ าฟาร์มที่แสดงรายละเอียด       

การปฏิบัติงานที่ส าคัญภายในฟาร์ม ได้แก่ ระบบการเล้ียง  

การจัดการอาหารและน้ าส าหรับจิ้งหรีด การท าความสะอาด

และบ ารุงรักษา การจัดการด้านสุขภาพจิ้งหรีด การจัดการ 

ด้านส่ิงแวดล้อม และแบบบันทึกข้อมูล 

2.2 การจัดการจิ้งหรีด 2.2.1 คัดเลือกพันธุ์จิ้งหรีดท่ีมีคุณภาพ 

2.2.2 มีการเตรียมบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด 

2.2.3 ต้องใช้วัสดุหลบซ่อนตัวที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดโรค 
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รายการ ข้อก าหนด 

2.2.4 ภาชนะและวัสดุที่ใช้รองไข่ ต้องสะอาด ไม่มีความเส่ียงต่อ

การปนเปื้อนทีจ่ะก่อให้เกิดอันตรายต่อจิ้งหรีดและผู้บริโภค 

2.2.5 จัดการเก็บจิ้งหรีดเพื่อจ าหน่ายไม่ให้มีการปนเปื้อน 

ส่ิงที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

2.3 การจัดการอาหารและน้ าส าหรับ

จิ้งหรีด 

2.3.1 อาหารส าหรับเล้ียงจิ้งหรีดต้องไม่เส่ือมคุณภาพ และไม่ส่ง 

ผลกระทบต่อสุขภาพของจิ้งหรีด  

2.3.2 แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องเป็นน้ าที่สะอาด ไม่ปนเปื้อน

จากส่ิงที่เป็นอันตราย 

 2.3.3 ใช้ภาชนะให้อาหารและน้ าที่สะอาดเหมาะสมกับจ านวน

และอายุของจิ้งหรีด 

 2.3.4 มีสถานที่เก็บอาหารจิ้งหรีดที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน

และการเสื่อมสภาพของอาหารจิ้งหรีดได้ 

2.4 บุคลากร 2.4.1 บุคลากรที่ท าหน้าที่เล้ียงจิ้งหรีดต้องมีความรู้และได้รับ 

การฝึกอบรม หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เล้ียง

จิ้งหรีดได้อย่างถูกต้อง 

2.4.2 บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีและต้องได้รับ 

การตรวจสุขภาพประจ าปี 

2.5 การท าความสะอาดและ

บ ารุงรักษา 

2.5.1 โรงเรือน และอุปกรณ์ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ  

มีการบ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี  

มีความปลอดภัยต่อจิ้งหรีดและผู้ปฏิบัติงาน 

2.5.2 ใช้สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนกับ 

กรมปศุสัตว์และใช้ตามค าแนะน าบนฉลากผลิตภัณฑ์ 

3. สุขภาพสัตว์ 

3.1 การป้องกันและควบคุมโรค 

 

3.1.1 มีการป้องกันและฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์ และบุคคลก่อน

เข้า - ออกจากฟาร์ม รวมถึงมีการจดบันทึกการผ่านเข้า-ออก

ฟาร์มของบุคคลภายนอกที่สามารถตรวจสอบได้ 

3.1.2 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 
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รายการ ข้อก าหนด 

3.2 การบ าบัดโรคสัตว์ 3.2.1อยู่ภายใตค้วามดูแลของสัตวแพทย์ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตาม

ข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032 เรื่อง  

ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์  

4. ส่ิงแวดล้อม 4.1 ก าจัดหรือจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย และมูลจิ้งหรีด 

ด้วยวิธีการที่ เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

4.2 กรณีที่ปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะให้บ าบัด 

อย่างถูกต้องก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกฟาร์ม 

5. การบันทึกข้อมูล 5.1 มีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส าคัญ 

ในการจัดการฟาร์มที่มีผลต่อสุขภาพ ผลผลิตและการควบคุมโรค  
 

ทั้งนี้ ครอบคลุม 

5.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านบุคลากร  

5.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านการผลิต เช่น ข้อมูลชนิด 

รุ่นการผลิต การจัดการฟาร์ม อาหาร การจัดการฟาร์ม และผลผลิต 

5.1.3 ข้อมูลการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรค เช่น ข้อมูล 

การใช้ยา และสารเคมี  

 5.2 ใหเ้ก็บรักษาบันทึกเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ป ี
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