
(ราคาขาย (บาท/กโิลกรัม) 
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63 ราคาขายท่ีเกษตรกรขายไดเ้ฉลี่ย 100 บาท/กิโลกรัม

ปรมิาณการน าเข้าของไทย 2/

ปี 61 ปี 62 ปี 63
ปริมาณ (ตัน)      - - -
มูลค่า (ลา้นบาท)  - - -

ที่มา : 1/ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น  จันทบุรี อุตรดิตถ์  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ 
จังหวัดเชียงใหม่ และชุมพร  ทบก.กรมส่งเสริมการเกษตร 

2/ กรมศุลกากร

จิ้งหรดี
ชื่อไทย : จิ้งหรีด
ชื่อสามัญ/ชื่ออังกฤษ : Cricket
ชื่อวิทยาศาสตร์ : 
จิ้งหรีดบ้าน : Acheta domcstieus (Linnaeus)
จิ้งหรีดทองด า : Gryllus bimaculatus Pe Geer
จิ้งหรีดทองแดง : Teleogryllus mitratns 

(Byrmeister)
โดย : กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ
เบอร์โทรศัพท ์: 0 2940 6102

สถิตกิารผลิต 1/

ปี 61 ปี 62 ปี 63

จ านวนเกษตรกร (ราย) 20,887 21,903 25,218

จ านวน (บ่อ)           228,921 241,853     272,922

ผลผลติเฉลี่ย (ก.ก./บ่อ)     12 15            15

ผลผลิตรวม (ตัน) 13,735 18,139      24,563

ประเทศผู้ผลติท่ีส าคัญของโลก      
ปี 63 

-

ต้นทุน / ผลตอบแทน (บาทต่อไร่) 

ตน้ทุน (ปี 62/63)
- ค่าพันธ์ุจิง้หรีด (50 บาท/ขัน) 

1 กล่องใช้ 5 ขัน                 250 บาท
- ค่ากล่องสมาร์ทบอร์ด

ขนาด 120x240x60 ซ.ม. 1,800 บาท
- ค่าอาหาร                          900 บาท
- แผงไข่ (3 บาท/แผง) 
1 กล่อง ใช ้250 แผง            750 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณก์ารเลีย้งอ่ืนๆ  200 บาท

ผลตอบแทน (บาท/กล่อง) 1,500 บาท
หมายเหตุ - เลีย้งจิง้หรีด 1 ปี เลีย้งได้ 6 รุ่น

- 1 กล่องได้ผลผลติเฉลี่ย 15 ก.ก. 
- ราคาเฉลี่ย 100 บาท/ก.ก.

ประเทศผู้ส่งออกท่ีส าคัญของโลก      
ปี 63 

-

ประเทศผู้น าเข้าที่ส าคัญของโลก      
ปี 63 2/

(ก.ก.)        (บาท)
แคนาดา     484 286,232
ญี่ปุ่น         120 18,000
เกาหลีใต้     110 19,480

ปริมาณการส่งออกของไทย 2/

ปี 61 ปี 62 ปี 63
ปริมาณ (ตัน)     8.15   5.89   0.71
มูลค่า (ลา้นบาท) 3.44  2.57   0.32

รูปแผนที่พื้นที่เลี้ยงจิง้หรีดที่ส าคัญของไทย

ช่วงเวลาทีผ่ลผลติออก (ร้อยละ) 

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

63 จิ้งหรีดมีผลผลิตตลอดท้ังปี 



ศักยภาพ/จุดเด่น ปัญหาข้อจ ากัด แนวทางการพัฒนา/แก้ไข

1. จิ้งหรีดเลีย้งงา่ย และขยายพันธ์ุเร็ว

2. มสีารอาหารประเภทโปรตนีและแคลเซียมสูง

สามารถช่วยแกปั้ญหาการขาดสารอาหารโปรตนี

ได้

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันสินค้า

จิ้งหรีดส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศเพิ่มขึ้น

1. เกษตรกรขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยกีารจัดการด้านการเลีย้ง

จิ้งหรีดและการเลีย้งตามการปฏบัิตทิางการเกษตรท่ีดสี าหรับ

จิ้งหรีด (GAP)

2. เกษตรกรขาดแหลง่เงินทุนในการสร้างหรือปรับปรุงโรงเรือน

ส าหรับการเลีย้งตามการปฏบัิตทิางการเกษตรท่ีดสี าหรับจิ้งหรีด 

(GAP)

3. ผลผลิตออกสูต่ลาดเพิ่มมากขึน้และรวดเร็ว ท าให้พ่อค้าคน

กลางกดราคาผลผลิต

4. งานวจิัยและพัฒนาการเลีย้งและแปรรูปผลิตภัณฑจ์ิ้งหรีดมี

จ ากัด

5. ชว่งอากาศหนาวจิง้หรีดจะมีการเจรญิเตบิโตช้า และเกิดการ

ตายมากขึ้น ท าให้ผลผลิตลดลง

6. การแปรรูปและการน าจิ้งหรีดไปใชป้ระโยชนย์ังไม่หลากหลาย

และตรงตอ่ความต้องการของผู้บริโภค

7. เกษตรกรผู้เลี้ยงจิง้หรีดขาดการรวมกลุ่มและเช่ือมโยง

การตลาด

8. การสง่ออกจิง้หรีดไปจ าหนา่ยยังตา่งประเทศมีขอ้จ ากัด

1.  ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยกีารเลีย้ง

จิ้งหรีดให้ท่ัวถึง

2. บูรณาการหนว่ยงานวชิาการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ท าการศกึษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยกีารเลีย้งจิง้หรีด

3. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้เลีย้งจิง้หรีดในระบบเกษตรแบบ

แปลงใหญ่

4. ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางด าเนินงานเพื่อเพิ่มมูลคา่

ผลผลิต การเป็นหว่งโซ่อาหาร พัฒนารูปแบบการแปรรูป 

บรรจุภัณฑใ์ห้มีความหลากหลาย และเป็นท่ีสนใจของ

ผู้บริโภค

5. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การบริโภคจิ้งหรีด

ให้แพร่หลาย

6. ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุม่ และจัดประชุมเชื่อมโยง

การตลาดระหวา่งผู้ผลิต พอ่คา้ ผู้กระจายสนิค้าให้เป็น

เครือข่ายซึ่งกันและกัน

7. ขยายตลาดสง่ออกต่างประเทศเพิ่มมากขึน้

จิ้งหรดี


