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การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 
 

 

ท ำไมมนุษย์จึงกินแมลง? 

 วัฒนธรรมกำรบริโภค  
 ภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่สืบทอดต่อกันมำ 
 สภำวะเศรษฐกิจ   
 แหล่งอำหำรที่อุดมไปด้วยคุณค่ำมำทดแทนเนื้อสัตว์ที่มีรำคำแพง  
 แมลงหำง่ำย   
 ควำมติดใจในรสชำติที่อร่อย 

โภชนำกำรจำกแมลง 

กำรบริโภคแมลงจะได้สำรอำหำร  

 โปรตีน 
 ไขมัน 
 คำร์โบไฮเดรท 
 แคลเซียม 
 โปแตสเซียม 
 วิตำมิน 
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ชนิดของจิ้งหรีดที่พบในประเทศไทย 

 

  

1.จิ้งหรีดทองด ำ 2.จิ้งหรีดทองแดง 
 

  
3.สดิ้ง กินำย หรือแมงสะดิ้ง 4.จิ้งหรีดหัวโต หรือ จิโปม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผสมพันธุ์ 

วงจรชีวติ 
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เพศของจิ้งหรีด 

 

การเตรียมพื้นที่ 

 โรงเรือน สถำนที่ตั้งจะต้องเป็นที่ดอนน้ ำไม่ท่วมขัง สำมำรถกันแดดกันฝนแดดและระบำยอำกำศได้ดี เช่น 
เลี้ยงตำมชำยคำบ้ำน ใต้ถุนบ้ำนหรือจะสร้ำงเป็นโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดโดยเฉพำะก็ได้ เช่น เพิงหมำแหงน 
เพิงหน้ำจั่ว 

 วัสดุเลี้ยงจิ้งหรีดเช่น บ่อปูนซีเมนต์ กะละมัง กล่องกระดำษ ลังพลำสติก  
 อุปกรณ์ให้น้ ำ เช่นขวดน้ ำ ถำดใส่น้ ำและทรำย หรือถำดใส่น้ ำพร้อมก้อนหิน 
 วัสดุหลบซ่อนของจิ้งหรีด เช่น แผงวำงไข่ชนิดกระดำษ กระดำษลูกฝูก กำบมะพร้ำว 
 อำหำรเช่น อำหำรสัตว์ ร ำ ผักผลไม้ตำมฤดูกำล 
 ผ้ำตำข่ำย และเชือกส ำหรับป้องกันจิ้งจก จิ้งเหลนที่จะเข้ำไปท ำลำยจิ้งหรีด 

วิธีการเลี้ยงจิ้งหรีด 
ลักษณะโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีด 

  โรงเรือนหรือเพิงหลังคำป้องกันแดดฝน โดยมีแสงแดดส่องถึงบ้ำง ช่วงเช้ำ-เย็น 
 กำรปรับพื้นที่ก ำจัดมดและศัตรูจิ้งหรีด อำจมีกำรสร้ำงเป็นรำงน้ ำ รอบตัวอำคำร ลดปัญหำเรื่องมด 
 กำรวำงบ่อบนฝำใช้ปูนผสมทรำยฉำบริมของภำยใน-ภำยนอก ป้องกันมดเข้ำท ำลำยลูกจิ้งหรีด 
 ติดแผ่นพลำสติกรอบ ๆ บ่อด้วยเทปกำว 
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บ่อเลี้ยงจิ้งหรีด   

ชนิดของบ่อเลี้ยง 
 วงปูนพร้อมฝำ 
 บ่อปูนแบบ 4 เหลี่ยม 
 คอกแบบยกขำ 
 คอกฟิวเจอร์บอร์ด 
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การเรียงถาดไข่ เพื่อเป็นที่หลบซ่อนของจิ้งหรีด 

  

  

  
 

อุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีด 

อุปกรณ์ในบ่อจิ้งหรีด 

 ถำดอำหำร-น ้ำ  
 กระบอกไม้ไผ่ ยำว 20 ซม. ผำ่ครึ่ง (เพ่ีอรองถำดไข่และระบำยอำกำศ) 
 ดินร่วนปนทรำยรองพ้ืน  
 แกลบด ำ 

 เศษหญ้ำแห้งวำงหนำ  
 เทปกำว 
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ปัญหาในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด และแนวทางแก้ไข 
 

 เมื่อเลี้ยงมำเป็นเวลำนำน หลำยรุ่น ควรมีกำรน ำพ่อแม่พันธุ์จำกแหล่งอื่น หรือจำกธรรมชำติมำ
เพำะพันธุ์เพ่ิมข้ึนด้วย เพื่อลดปัญหำเลือดชิด หรือควำมพิกำรของจิ้งหรีด 

 เกิดแมลงตำยสูงในฤดูฝน เนื่องจำกเชื้อรำ ควรเลี้ยงในพ้ืนที่มีอำกำศถ่ำยเทได้ดี 
 ท ำควำมสะอำดบ่อเลี้ยงทุกครั้งก่อนลงเลี้ยงจิ้งหรีดใหม่ 
 กำรให้น้ ำจิ้งหรีด ควรมีที่เกำะพักให้จิ้งหรีด 

 แกลบ ทรำยที่ใช้ในกำรวำงไข่ หำกพบปัญหำไม่ฟัก หรือขึ้นรำ ควรนึ่งแกลบ หรือทรำยก่อนใช้ 
 

โรค 

โรคอัมพาตจิ้งหรีด (Cricket paralysis) 
 โรคอัมพำตจิ้งหรีดเกิดจำกเชื้อ Cricket Paralysis Virus (CrPV) ค้นพบครั้งแรกในจิ้งหรีดสำยพันธุ์ออสเตรเลีย

และมีรำยงำนตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ.1907)  
 โรคนี้มีกำรแพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็ว ทั้งในฟำร์มเพำะเลี้ยงและกำรทดลองในห้องปฏิบัติกำร  เชื้อนี้ไม่ติดต่อสู่

คนและสัตว์อ่ืน 

 ไวรัสตัวนี้ติดต่อโดยกำรกินผ่ำนระบบทำงเดินอำหำร ซึ่งสำมำรถพบตัวไวรัสได้ที่ต ำแหน่งของชั้นผิวหนัง 
ทำงเดินอำหำร และปมประสำท ตัวอ่อนที่ได้รับเชื้อจะตำยภำยใน 3 วันโดยไม่แสดงอำกำร จิ้งหรีดวัยเจริญ
พันธุ์จะแสดงอำกำร เงื่องหงอยหลังจำกได้รับเชื้อ 8 วัน และหยุดกิน หนวด ริมฝีปำก กรำม และหัวกระตุก
เป็นพักๆ จำกนั้นขำหลังเริ่มเป็นอัมพำต หงำยท้อง ชัก และตำยหลังจำกนั้น 5 วัน  
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โรคติดเชื้อ อิริโดไวรัส 

 สำมำรถก่อให้เกิดกำรตำยที่รุนแรงในจิ้งหรีด อัตรำกำรป่วย-ตำยสูง และแพร่ระบำดได้อย่ำงรวดเร็ว สัตว์
ตระกูลแมลงชนิดอื่นที่สำมำรถติดเชื้อนี้ได้ เช่น ตั๊กแตน และ แมลงสำบ 
 เกิดจำก Cricket lridovirus (CrIV)  
ลักษณะอาการ 
 จะแสดงอำกำรหลังจำกติดเชื้อ CrIV 14 วัน ในระยะตัวอ่อนหรือตัวเต็มวัย โดยแสดงอำกำรท้องบวม เงื่อง
หงอยอย่ำงเห็นได้ชัด และช่วงอำยุสั้นลง 
การติดต่อ   
 เชื้อนี้ติดต่อโดยกำรกิน ผ่ำนระบบทำงเดินอำหำร สำมำรถเพ่ิมจ ำนวนในไซโตพลำสซึมของเซลล์ โดยเฉพำะ
เซลล์ไขมัน ระยะเริ่มแรกอยู่ที่เซลล์ไขมันร่ำงกำย ส่วนระยะสุดท้ำยของโรคจะอยู่ที่ชั้นใต้ผิวหนัง ของเหลวใน
หลอดลม กล้ำมเนื้อของผนังล ำไส้ ถุงหุ้มอวัยวะสืบพันธุ์ และเซลล์เม็ดเลือดของแมลง 
การตรวจวินิจฉัย 
 สำมำรถท ำได้โดย กำรตรวจเบื้องต้น ดูรอยโรคที่จ ำเพำะ เช่น ลักษณะของเหลวสีขำวข้น ดูกำรเคลื่อนไหวแบบ 
Brownian movement ของกลุ่มอนุภำคไวรัสด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดำ กำรตรวจทำงจุลพยำธิวิทยำพบ 
basophilic intracytoplasmic inclusion body กำรตรวจหำอนุภำคไวรัสด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
กำรตรวจโดยวิธีพีซีอำร์ และกำรตรวจโดยวิธีเพำะแยกเชื้อไวรัส 
การจัดการควบคุม-ป้องกันโรค 
 ให้ท ำลำยจิ้งหรีดที่เป็นโรค โดยวิธีกำรฝังใต้ระดับผิวดินไม่ต่ ำกว่ำ 20 เซนติเมตร ป้องกันสัตว์อ่ืนมำขุดคุ้ย แล้ว
รำดด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค หรือปูนขำว หรือเผำท ำลำยซำกรวมทั้งอุปกรณ์ท่ีมีกำรปนเปื้อน เช่น ถำดไข่ท่ีท ำจำก
กระดำษ ที่ใช้เป็นที่อยู่ของจิ้งหรีดในวงปูน 
 ท ำกำรล้ำงท ำควำมสะอำด และฆ่ำเชื้อโรคด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค กับอุปกรณ์ท่ีใข้ในกำรเลี้ยงจิ้งหรีด เช่น วงปูน 
อุปกรณ์กำรให้อำหำร และน้ ำ ที่วำงไข่ มุ้งเขียว หลังคำผนัง พื้น ทำงเดิน และบริเวณรอบโรงเรือน โรงเก็บ
อำหำร และพักโรงเรือน 14 - 21วันก่อนน ำจิ้งหรีดชุดใหม่เข้ำเลี้ยง 
 ปรับปรุงรูปแบบกำรสุขำภิบำล กำรควบคุมป้องกันโรคภำยในฟำร์ม ให้ท ำรั้วรอบฟำร์ม ปิดประตูฟำร์ม ไม่ให้
บุคคลภำยนอกเข้ำฟำร์ม ควบคุมกำรเข้ำ ออกของบุคคล ยำนพำหนะ จะต้องผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคก่อนที่จะเข้ำ
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ฟำร์ม มีมำตรกำรป้องกัน ก ำจัดสัตว์ที่อำจเป็นพำหนะของโรค เช่น นก หนู แมลงสำบ หรือสัตว์ที่มักจะเข้ำมำ
จับจิ้งหรีดในฟำร์มเป้นอำหำร เช่น นก กิ้งก่ำ คำงคก ซึ่งอำจเป็นสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคได้ 
 ปรับปรุงรูปแบบกำรเลี้ยง เช่น มีกำรแยกเลี้ยงจิ้งหรีดตำมช่วงอำยุ มีกำรแบ่งแยกสัดส่วน พ้ืนที่กำรเลี้ยงใน
โรงเรือนเป้นส่วนๆ หรือใช้ระบบเข้ำ ออกพร้อมกัน (All in all out) ในกำรเลี้ยงเพ่ือป้องกันหรือลดกำรแพร่
ระบำดของโรคภำยในฟำร์ม 


