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แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มจิ้งหรีด
แนวปฏิบัตินี้ ใช้อธิบายและขยายความทางวิชาการ ครอบคลุมเหตุผลและการปฏิบัติในแต่ละข้อกาหนด
ในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ.8202)
การตรวจประเมิ น การให้ ก ารรั บรอง และการให้ เครื่ องหมายรั บรองมาตรฐานสิ นค้ าเกษตรส าหรั บ
ฟาร์มจิ้งหรีดให้เป็นไปตาม มกษ. 8202
ค าอธิ บายของข้ อ กาหนดในมาตรฐานสินค้า เกษตร เรื่อ ง การปฏิบัติ ท างการเกษตรที่ ดีส าหรั บ
ฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ. 8202)

1. ขอบข่าย
มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกาหนดการปฏิ บัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มจิ้งหรีด
ตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร น้า การจัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และการบันทึกข้อมูล เพื่อการผลิตจิ้งหรีดที่มีคุณภาพและปลอดภัยสาหรับการบริโภค
คาอธิบาย
วัตถุ ป ระสงค์ ของการก าหนดมาตรฐานนี้ เพื่อ ให้ ได้ จิ้ งหรี ด ที่เ หมาะสมสาหรับ การบริโ ภค โดยเป็ น
ข้อกาหนดในการปฏิบัติที่เหมาะสมในการเลี้ยงจิ้งหรีด

2. นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 จิ้งหรีด (cricket) หมายถึง แมลงที่อยู่ในวงศ์ Gryllidae อันดับ Orthoptera ทั้งนี้มาตรฐานนี้
ครอบคลุมชนิด
-

จิ้งหรีดทองดา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gryllus bimaculatus De Geer

- จิ้งหรีดทองแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Teleogryllus mitratus (Burmeister) (ชื่อพ้อง T. testaceus
(Walker)), T. occipitalis (Serville)
- จิง้ หรีดบ้าน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Acheta domesticus (L.)
2.2 ฟาร์มจิ้งหรีด (cricket farm) หมายถึง สถานที่เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า ซึ่งครอบคลุมถึง โรงเรือน
สถานที่เก็บและสถานที่เตรียมอาหารจิ้งหรีด บริเวณสาหรับทาลายซาก และจุดรวบรวมขยะ เป็นต้น
2.3 โรงเรือน (house) หมายถึง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมีหลังคาใช้สาหรับเลี้ยงจิ้งหรีดมีวัสดุล้อมรอบ
ที่เหมาะสม เช่น ตาข่าย
2.4 บ่อเลี้ยงจิ้งหรีด (pond) หมายถึง ที่อยู่อาศัยของจิ้งหรีด เช่น บ่อซีเมนต์ กล่อง
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3. ข้อกาหนด
รายการที่ 1 องค์ประกอบฟาร์ม
1.1 สถานที่ตั้ง
ข้อกาหนด 1.1.1 ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมไม่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การปนเปื้ อ นอั น ตรายที่ จ ะมี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยของจิ้งหรีดและผู้บริโภค
คาอธิบาย
ทาเลที่ตั้งฟาร์มเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ต้องให้ความสาคัญ โดยคานึงถึงความสะดวกในด้าน การจัดการ
การเลี้ยง การป้องกัน การควบคุมและกาจัดโรคและศัตรูจิ้งหรีด รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตั้งกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์
อัน ตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพจากแหล่งกาเนิ ดมลพิษ เช่น ขยะ ของเสียจากอุตสาหกรรม
ของเสี ย จากแหล่ ง ชุ ม ชน และการชะล้ า งสารเคมี จ ากแหล่ ง เกษตรกรรมที่ มี ก ารใช้ วั ต ถุ อั น ตราย
ทางการเกษตร รวมทั้งของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น อาจทาให้จิ้งหรีด ป่วยหรือ ตายได้ ดังนั้ น
สถานที่ ตั้ง ฟาร์ ม ต้อ งอยู่ ใ นสภาพแวดล้อ มที่ไ ม่ มีค วามเสี่ย งจากการรั่ ว ไหลหรื อ ปนเปื้ อ นที่อ าจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพของจิ้งหรีดและควรอยูห่ ่างจากสถานที่พักอาศัย
ที่ตั้งฟาร์มไม่ควรเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วมขัง โดยให้พิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศ
ทิศทางการระบายน้า ประวัติการเกิดน้าท่วมขังในบริเวณนั้น หรืออาจต้องมีการถมพื้นที่เพื่อปรับระดับ
ให้สูงกว่าปกติ ทั้งนี้ที่ตั้งของฟาร์มควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการจัดการเลี้ยงจิ้งหรีด โดยควร
คานึงถึงเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกต่อการขนส่งอาหารสาหรับจิ้งหรีดและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่ฟาร์ม
รวมถึงการขนส่งผลิตผลและการขนถ่ายของเสียหรือขยะออกจากฟาร์ม
รายการที่ 1 องค์ประกอบฟาร์ม
1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม
ข้อกาหนด 1.2.1 พื้ น ที่ ฟ าร์ ม มี ข นาดเพี ย งพอและเหมาะสมในการเลี้ ย งจิ้ ง หรี ด ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสุขภาพของจิ้งหรีดและสิ่งแวดล้อม มีวัสดุล้อมรอบพื้นที่การเลี้ยงจิ้งหรีด
คาอธิบาย
ฟาร์มจิ้งหรีดต้องมีพื้นที่เหมาะสมกับขนาดและจานวนบ่อ ควรมีระยะห่างของแต่ละบ่อเพื่อไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาด้านสุขภาพของจิ้งหรีดและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
สภาพของพื้นที่เป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดรูปแบบของการเลี้ยงจิ้งหรีด ควรแยกบริเวณพื้นที่เลี้ยง
จิ้งหรีดให้เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการเข้า -ออกของสัตว์ อื่นๆ มีรั้วหรือตาข่ายล้อมรอบบริเวณฟาร์ม
และพื้นที่เลี้ยงจิ้งหรีดสามารถป้องกันการเข้า-ออกของคนและสัตว์อื่นๆ
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รายการที่ 1 องค์ประกอบฟาร์ม
1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม
ข้อกาหนด 1.2.2 มีก ารวางผัง ฟาร์ม ที ่ด ี แ ละจัด พื ้น ที ่เ ป็น สัด ส่ว นอย่า งชัด เจน เหมาะสม
ตามวัต ถุป ระสงค์ เช่ น บริเวณเลี้ ยงจิ้งหรีด เก็บอาหาร เก็ บอุปกรณ์ รวบรวมขยะและสิ่ งปฏิ กู ล
และที่พักอาศัย
คาอธิบาย
การจัด แบ่ง พื ้น ที ่ภ ายในฟาร์ม ออกเป็น สัด ส่ว นเป็น สิ ่ง หนึ ่ง ที ่ช ่ว ยให้ก ารปฏิบ ัต ิง านของบุค ลากร
ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเลี้ยงจิ้งหรีด การจัดการผลผลิต เป็นไปได้ง่ายและสะดวก รวมทั้งการวางแผน
และควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องมีการจัดวางผังฟาร์ม แสดงขอบเขตของฟาร์ม ขอบเขตของพื้นที่เลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่
ภายในฟาร์มออกเป็นสัดส่วนตามชนิดและช่วงอายุของจิ้งหรีดในแต่ละรุ่น เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ควรแยกเขตที่พักอาศัยของบุคลากรจากพื้นที่ เลี้ยงจิ้งหรีดให้ชัดเจน แสดงตาแหน่งของสถานที่
ภายในฟาร์มให้ครบถ้วน เช่น ตาแหน่งที่ตั้งของโรงเรือน สถานที่เก็บอาหารจิ้งหรีด เก็บอุปกรณ์เวชภัณฑ์
และสารเคมี รวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูล แหล่งน้าใช้หรือสถานที่กักเก็บน้า
รายการที่ 1 ลักษณะของฟาร์ม
1.3 โรงเรือน
ข้อกาหนด 1.3.1 สร้ างด้ วยวั ส ดุ ที่ ค งทน แข็ งแรง ง่ ายต่ อ การท าความสะอาดและบ ารุ งรั กษา
มีการระบายอากาศที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและจิ้งหรีด สามารถป้องกันศัตรูจิ้งหรีดไม่ให้
เข้าสู่บริเวณโรงเรือน
คาอธิบาย
โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงจิ้งหรีดต้องมีโครงสร้างแข็งแรง มีหลังคาสาหรับกันแดดกันฝน และมีการระบายอากาศ
ที่ ดี ง่ า ยต่ อ การบ ารุ ง รั ก ษาและท าความสะอาด และสามารถป้ อ งกั น ศั ต รู จิ้ ง หรี ด เข้ า โรงเรื อ นได้
เช่น มีตาข่ายรอบโรงเรือน สาหรับ วัสดุที่ใช้ในการสร้างโรงเรือนไม่ควรมีส่วนยื่นที่แหลมคมซึ่งทาให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตราย
รายการที่ 1 องค์ประกอบฟาร์ม
1.3 โรงเรือน
ข้อกาหนด 1.3.2 บ่ อ เลี้ ย งจิ้ ง หรี ด ต้ อ งท าด้ ว ยวั ส ดุ ที่ แ ข็ ง แรง ทนทาน ง่ า ยต่ อ การบ ารุ ง รั ก ษา
และทาความสะอาด
คาอธิบาย
บ่อเลี้ยงจิ้งหรีดและขอบลื่นรอบบ่อต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่หลุดลอก ง่ายต่อการบารุงรักษา
และทาความสะอาด และมิให้จิ้งหรีดสามารถกัดแทะได้เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อจิ้งหรีด รวมถึง
อาจตกค้างในตัวจิ้งหรีดและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
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รายการที่ 2 การจัดการฟาร์ม
ข้อกาหนด 2.1 คู่มือการปฏิบัติงานประจาฟาร์ม
มีคู่มือการปฎิบัติงานประจาฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สาคัญภายในฟาร์ม
ได้แก่ ระบบการเลี้ยง การจัดการอาหารและน้าสาหรับจิ้งหรีด การทาความสะอาดและบารุงรักษา
การจัดการด้านสุขภาพจิ้งหรีด การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และแบบบันทึกข้อมูล
คาอธิบาย
เพื่ อให้ก ารปฏิบัติงานภายในฟาร์มเป็ นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้ อยและมีประสิทธิภาพ เกษตรกร
ผู้เลี้ยงจิ้งหรีดต้องมีคู่มือการจัดการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การเตรียมโรงเรือน
2. การเตรียมบ่อเลี้ยง
3. การเตรียมวัสดุเลี้ยง
4. การคัดเลือกพันธุ์
5. การนาจิ้งหรีดลงบ่อเลี้ยง
6. การจัดการด้านอาหารและน้า
7. การเตรียมภาชนะให้จิ้งหรีดวางไข่และการเก็บไข่
8. การเก็บจิ้งหรีดเพื่อจาหน่าย
9. การทาความสะอาดและบารุงรักษา
10. การจัดการด้านสุขภาพประกอบด้วย การสุ่มตรวจสภาวะโรค การจัดการจิ้งหรีดเป็นโรค
หรือจิ้งหรีดตาย
11. การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ
12. การจัดการเรื่องสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เช่น การระบายอากาศ การกาจัดของเสีย
13. การจัดการบุคลากร
รายการที่ 2 การจัดการฟาร์ม
2.2 การจัดการจิ้งหรีด
ข้อกาหนด 2.2.1 คัดเลือกพันธุ์จิ้งหรีดที่มีคุณภาพ
คาอธิบาย
การเลี้ยงจิ้งหรีดต่อเนื่องกันหลายๆรุ่นจะเกิดปัญหาเลือดชิดตามมา ทั้งนี้เกษตรกรต้องคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์
จากตัวที่แข็งแรง มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ และมีการผสมข้ามบ่อเลี้ยง รวมทั้งมีการจดบันทึกเพื่อให้
ทราบแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์
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รายการที่ 2 การจัดการฟาร์ม
2.2 การจัดการจิ้งหรีด
ข้อกาหนด 2.2.2 มีการเตรียมบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด
คาอธิบาย
ควรทาความสะอาดบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด ตรวจสอบและกาจัดสิ่งแปลกปลอมก่อนนาไข่จิ้งหรีดลงบ่อ
รายการที่ 2 การจัดการฟาร์ม
2.2 การจัดการจิ้งหรีด
ข้อกาหนด 2.2.3 ต้องใช้วัสดุหลบซ่อนตัวที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดโรค
คาอธิบาย
วัส ดุห ลบซ่อ นส าหรับ จิ้ ง หรี ด ต้ อ งแห้ ง สะอาด ไม่ มีก ลิ่น แปลกปลอม อยู่ใ นสภาพที่ ดี และสามารถ
ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ กรณีนาวัสดุหลบซ่อนที่ผ่านการใช้งานแล้ว มาใช้ใหม่ ต้องทาความสะอาด เช่น
เคาะมูลจิ้งหรีดและฝุ่นออก และอาจตากแดด 1-2 วัน หรือใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อก่อนนามาวางลง
ในบ่อจิ้งหรีด
ทั้งนี้ต้องดูแลวัสดุหลบซ่อน เช่น แผงไข่ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่เปียกชื้นเนื่องจากอาจเกิดเชื้อจุลินทรีย์
ที่ก่อโรคได้
รายการที่ 2 การจัดการฟาร์ม
2.2 การจัดการจิ้งหรีด
ข้อกาหนด 2.2.4 ภาชนะและวัสดุที่ ใช้รองไข่ ต้อ งสะอาด ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อ นที่จะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อจิ้งหรีดและผู้บริโภค
คาอธิบาย
ต้องทาความสะอาด ฆ่าเชื้อ ภาชนะและวัสดุที่ใช้รองไข่ เช่น แกลบเผา ขุยมะพร้าว ก่อนนามาใช้รองไข่
และควรมีการเก็บรักษาเพื่อป้องกันการปนเปื้อน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อตัวจิ้งหรีดหรือผู้บริโภคได้
หลั ง จากจิ้ ง หรี ด วางไข่ บ นภาชนะที่ จั ด วางไว้ แ ล้ ว ควรแยกพื้ น ที่ บ่ ม ไข่ กั บ พื้ น ที่ บ่ อ เลี้ ย งให้ ชั ด เจน
เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ทั้งนี้อาจมีวัสดุปิดเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิของไข่จิ้งหรีดด้วย
รายการที่ 2 การจัดการฟาร์ม
2.2 การจัดการจิ้งหรีด
ข้อกาหนด 2.2.5 จัดการเก็บจิ้งหรีดเพื่อจาหน่ายไม่ให้มีการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
คาอธิบาย
การเก็บจิ้งหรีดเพื่อจาหน่ายควรพิจารณาจากจิ้งหรีดที่มีอายุเหมาะสมแต่ละชนิดจิ้งหรีด ทั้งนี้ควรเก็บ
จิ้งหรีดให้หมดทั้งบ่อ เพื่อสะดวกในการทาความสะอาดและเตรียมบ่อสาหรับการเลี้ยงรุ่นต่อไป
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การจัดการก่ อนการเก็บ จิ้งหรีด ควรนาถาดน้า ถาดอาหารออกจากบ่อเลี้ยง เคาะแผงไข่เพื่อขจัดมูล
และฝุ่น จากนั้นเขย่าแผงไข่ลงในภาชนะรองรับ ช้อนจิ้งหรีดที่เหลือใส่ในภาชนะบรรจุที่สะอาด เหมาะสม
เพื่อรอการจาหน่าย ทั้งนี้อาจใช้วัสดุรองที่สะอาดเพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสพื้นบ่อหรือมูลจิ้งหรีด
หากไม่สามารถจาหน่ายจิ้งหรีดได้ทันทีหลังการเก็บจิ้งหรีด ควรมีการเก็บรักษาหรือแปรรูปที่ไม่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อนต่อผลผลิต
รายการที่ 2 การจัดการฟาร์ม
2.3 การจัดการอาหารและน้าสาหรับจิ้งหรีด
ข้อกาหนด 2.3.1 อาหารสาหรับเลี้ยงจิ้งหรีดต้องไม่เสื่อมคุณภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของจิ้งหรีด
คาอธิบาย
อาหารเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญในการเลี้ยงจิ้งหรีด กรณีเป็นอาหารสาเร็จรูป ต้องมีการตรวจสอบ
ภาชนะบรรจุไม่ฉีกขาด แตก ชารุด อาหารต้องไม่หมดอายุ ทั้งนี้ก่อนนาอาหารไปเลี้ยงควรตรวจสอบ
คุณภาพอาหารทางกายภาพเบื้องต้น หากพบว่ามีสี กลิ่นที่ผิดปกติหรือรวมตัวเป็นก้อนห้ามนามาใช้เลี้ยง
จิ้งหรีด และเก็บตัวอย่างอาหารนั้นไปวิเคราะห์เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารที่นามาเลี้ยงมีคุณภาพ และไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพความปลอดภัยของจิ้งหรีด
กรณีเป็นพืชอาหารของจิ้งหรีด เช่น ใบไม้ หญ้า ผัก และผลไม้ ควรตรวจสอบทางกายภาพเบื้องต้นว่า
ไม่ เ น่ า เสี ย หรื อ มี ก ลิ่ น ผิ ด ปกติ ทั้ ง นี้ พื ช อาหารดั ง กล่ า วควรทราบแหล่ ง ที่ ม าเพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด
การปนเปื้อนของสารพิษตกค้าง
รายการที่ 2 การจัดการฟาร์ม
2.3 การจัดการอาหารและน้าสาหรับจิ้งหรีด
ข้อกาหนด 2.3.2 แหล่งน้าที่ใช้ในฟาร์มต้องเป็นน้าที่สะอาด ไม่ปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็นอันตราย
คาอธิบาย
น้าเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญในการเลี้ยงจิ้งหรีด น้าที่ใช้ต้องมีคุณภาพเหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอ
หรืออย่างน้อยตลอดช่วงของการเลี้ยงจิ้งหรีด ถ้าคุณภาพน้าเหมาะสมก็จะทาให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดี
แต่หากน้ามีคุณภาพไม่เหมาะสมอาจทาให้จิ้งหรีดเป็นโรคได้ง่าย
การพิจารณาเลือกแหล่งน้าสาหรับเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยลดผลกระทบและความเสี่ยงต่อ
การดาเนินกิจกรรมฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด แหล่งน้าที่ใช้สาหรับการเลี้ยงจิ้งหรีด ต้องปราศจากการปนเปื้อน
ของสิ่งที่เป็นอันตรายจากแหล่งมลพิษ เช่น อุตสาหกรรม ของเสียจากแหล่งชุมชน รวมถึงน้าเสียจาก
โรงเรือน และบ้า นพั กอาศัย ที่จ ะสามารถปนเปื้ อนเข้า สู่ แ หล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์ม และส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของจิ้งหรีดและบุคลากรภายในฟาร์ม
กรณี สงสัยคุณ ภาพน้ าให้ตรวจคุณ ภาพน้ าบางรายการตามความเสี่ยงของการปนเปื้ อนของอัน ตราย
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิ้งหรีดและผู้บริโภค และเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์น้าเป็นหลักฐาน

7

มกษ. 8202(G)-2560

รายการที่ 2 การจัดการฟาร์ม
2.3 การจัดการอาหารและน้าสาหรับจิ้งหรีด
ข้อกาหนด 2.3.3 ใช้ภาชนะให้อาหารและน้าที่สะอาดเหมาะสมกับจานวนและอายุของจิ้งหรีด
คาอธิบาย
ภาชนะให้อ าหารและน้ าต้ อ งสะอาด ไม่ช ารุ ดและไม่ทาจากวัส ดุที่ เป็ น อัน ตรายต่อ จิ้ง หรีด ช่ วงเวลา
การเลี้ยงจิ้งหรีดควรมีการทาความสะอาด ฆ่าเชื้อ หากไม่ใช้ควรมีการเก็บรักษาเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
ของสารเคมี ห รื อ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของจิ้ ง หรี ด และส่ ง ผลถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคได้
ทั้งนี้ภาชนะให้อาหารและน้าควรพิจารณาจากความเหมาะสมของขนาดและอายุของจิ้งหรีด
รายการที่ 2 การจัดการฟาร์ม
2.3 การจัดการอาหารและน้าสาหรับจิ้งหรีด
ข้อกาหนด 2.3.4 มีสถานที่เก็บอาหารจิ้งหรีดที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพ
ของอาหารจิ้งหรีดได้
คาอธิบาย
การเก็บรักษาวัตถุดิบและอาหารที่ผสมแล้ว ควรเก็บในภาชนะบรรจุอาหารที่ปิดมิดชิด ต้องมีวัสดุรอง
ด้านล่างของภาชนะบรรจุอาหารจิ้ งหรีด เพื่อให้อากาศถ่ายเทและป้ องกันความชื้น จากพื้น หากอาหาร
มีความชื้นอาจก่อให้เกิดเชื้อราและสารพิษจากเชื้อรา เช่น อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ได้ ควรจัดวาง
อาหารเรียงลาดับแยกตามวันผลิตหรือรุ่นการผลิต ติดป้ายหรือทาสัญลักษณ์ไว้ ให้มีการนาไปใช้ตามลาดับ
การผลิตก่อนหลัง เพื่อไม่ให้มีอาหารตกค้าง หมดอายุ และจิ้งหรีดได้กินอาหารที่สดใหม่อยู่เสมอ
สถานที่เก็บรักษาอาหารจิ้งหรีด ควรเป็นสถานที่เฉพาะ สะอาด แห้ง ระบายอากาศได้ดี มีการป้องกัน
แมลงและสัตว์พ าหะต่า งๆ รวมถึ ง สามารถป้ องกัน การปนเปื้ อนและรักษาคุณ ภาพของอาหารไม่ให้
เสื่อมสภาพ
รายการที่ 2 การจัดการฟาร์ม
2.4 บุคลากร
ข้อกาหนด 2.4.1 บุคลากรที่ทาหน้าที่เลี้ยงจิ้งหรีดต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรม หรือได้รับ
การถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เลี้ยงจิ้งหรีดได้อย่างถูกต้อง
คาอธิบาย
การเลี้ยงจิ้ งหรีด อย่า งถูก ต้องตามหลักวิชาการจะช่วยให้ จิ้งหรีด มีอัตรารอดสูง ได้ผลิตผลที่ดี และมี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ดั ง นั้ น บุ ค ลากรที่ เ ลี้ ย งจิ้ ง หรี ด ต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้
ทางวิชาการในการเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยง มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีการเลี้ยงอย่างสม่าเสมอ
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บุค ลากรต้อ งมี ค วามรู้ ความช านาญในการดูแ ลจิ้ ง หรีด เป็ น อย่า งดี ได้รั บ การพัฒ นาและฝึ ก อบรม
อย่างต่อเนื่อง และมีประวัติการฝึกอบรมบุคลากรในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น
-

- การจัดการดูแลจิ้งหรีดระยะต่างๆ
การเตรียมโรงเรือน/บ่อเลี้ยงจิ้งหรีด วัสดุหลบซ่อนตัว และการเก็บจิ้งหรีดเพื่อรอจาหน่าย
- สุขลักษณะส่วนบุคคล
- การสุขาภิบาล
- การดูแลสุขภาพจิ้งหรีด

รายการที่ 2 การจัดการฟาร์ม
2.4 บุคลากร
ข้อกาหนด 2.4.2 บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีและต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
คาอธิบาย
การมีสุข ลัก ษณะส่ว นบุค คลของผู้ป ฏิบัติง านในฟาร์ม ที่ดี เป็น ปัจ จัย ที่สาคัญ ในการป้อ งกัน หรือ
ลดการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคที่สาคัญจากผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มสู่สัตว์ที่เลี้ยงได้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงาน
ในฟาร์มไม่เป็นโรค เช่น โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือพาหะของโรคภายใต้กฎหมายว่าด้วย
อาหาร เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคไทฟอยด์ และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
ผู้ที่แสดงอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ไอ เจ็บคอ ท้องร่วง
อาเจียน หรือมีไข้ ห้ามเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เลี้ยงจิ้งหรีด โดยให้หยุดพักจนกระทั่งหายป่วยจึงให้กลับเข้า
ปฏิบัติงานได้
รายการที่ 2 การจัดการฟาร์ม
2.5 การทาความสะอาดและบารุงรักษา
ข้อกาหนด 2.5.1 โรงเรือน และอุปกรณ์ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการบารุงรักษาโรงเรือนและ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัยต่อจิ้งหรีดและผู้ปฏิบัติงาน
คาอธิบาย
ต้องซ่อมบารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงจิ้งหรีดให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัยต่อจิ้งหรีด
และผูป้ ฏิบัติงาน
ต้องมีขั้นตอนการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรงเรือน บ่อเลี้ยงและอุป กรณ์อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ต้องทาความสะอาดบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด และวัสดุหลบซ่อนทุกรอบการผลิตก่อนเลี้ยง
จิ้งหรีดรุ่นใหม่
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ต้องทาความสะอาดภาชนะบรรจุ อาหารและน้าอย่างสม่าเสมอเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อ กรณีให้
พืชเป็นอาหารจิ้งหรีดต้องมีการจั ดการและทาความสะอาดบ่อเลี้ยงเพื่อไม่ให้พืชที่เป็นอาหารจิ้งหรีด
ดังกล่าวตกค้างเป็นแหล่งสะสมของเชื้อจุลินทรีย์
รายการที่ 2 การจัดการฟาร์ม
2.5 การทาความสะอาดและบารุงรักษา
ข้อกาหนด 2.5.2 ใช้สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตรายที่ ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และใช้ตาม
คาแนะนาบนฉลากผลิตภัณฑ์
คาอธิบาย
สารเคมี ยาฆ่ า เชื้ อ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ต ถุ อั น ตรายที่ ใช้ ใ นกระบวนการต่ า งๆ ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
กรมปศุ สั ต ว์ ใ ห้ ใ ช้ ใ นฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์ โดยให้ ใ ช้ ต ามค าแนะน าในฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ
กรมปศุสัตว์
เลือกใช้สารทาความสะอาดและน้ายาฆ่าเชื้อที่อยู่ในรายชื่อสารเคมี /ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อนุญาต
ให้ใช้ ในฟาร์มเลี้ ยงสัต ว์ของกรมปศุสัตว์ และควรมี คู่มือปฏิบัติง านเกี่ ยวกับ การเตรียมน้ ายาฆ่า เชื้ อ
หรือปฏิบัติตามคาแนะนาบนฉลาก
ต้องจัดเก็บสารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เป็นสัดส่วนในสถานที่เก็บเฉพาะ
เพื่อควบคุมการหยิบใช้ไม่ทาให้เกิดการปนเปื้อนสู่ จิ้งหรีด และไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล ภาชนะบรรจุ
สารเคมี น้ ายาฆ่าเชื้อ หรือ วัตถุ อั น ตรายที่เสื่อมสภาพ หรือใช้หมดแล้วต้องทาลายหรือกาจัดด้วยวิธี
ที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการนากลับมาใช้
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ถูกต้อง
รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกั บการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี ยาฆ่า เชื้อ หรือผลิตภัณ ฑ์
วัตถุอันตรายและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รายการที่ 3 สุขภาพสัตว์
3.1 การป้องกันและควบคุมโรค
ข้อกาหนด 3.1.1 มีการป้องกันและฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์ และบุคคลก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม รวมถึง
มีการจดบันทึกการผ่านเข้า-ออกจากฟาร์มของบุคคลภายนอกที่สามารถตรวจสอบได้
คาอธิบาย
การป้องกันและฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ และบุคคล เป็นมาตรการที่ใช้ป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการนาเชื้อโรค
เข้าสู่หรือออกจากฟาร์มหรือโรงเรือน จึงต้องมีการจัดมาตรการควบคุมโรคก่อนเข้า -ออกฟาร์มหรือ
โรงเรือน โดยมีการฆ่าเชื้อโรคอย่างเหมาะสมก่อนเข้า-ออกฟาร์มดังนี้
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(1) บุคคล
(1.1) มีบันทึกการเข้า- ออกจากฟาร์มของบุคคลภายนอก
(1.2) ผู้ที่จะเข้าในพื้นที่เลี้ยงจิ้งหรีดจะต้องล้างมือ และเปลี่ยนรองเท้าที่ใช้ในฟาร์มหรือโรงเรือน
หรือมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากรองเท้า
(1.3) ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อเสื้อผ้าและรองเท้าที่ใช้ภายในฟาร์มหรือโรงเรือนทุกครั้ง
หลังใช้งาน
(2) มีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อนนาเข้าฟาร์มหรือโรงเรือนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
ของเชื้อโรค
นอกจากนี้ต้องมีการจัดการหรือมาตรการที่เหมาะสม ดังนี้
1. ควบคุมสุขลักษณะภายในฟาร์มเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค โดยห้ามนาอาหารเข้าไป
รับประทานภายในโรงเรือน
2. ป้ อ งกั น ไม่ใ ห้ แ มลงและสัตว์พ าหะอื่ น ๆ เข้า มาในโรงเรือ น มีแ ผนการควบคุมและกาจั ด
อย่างสม่าเสมอทั้งภายนอกและภายในโรงเรือน
รายการที่ 3 สุขภาพสัตว์
3.1 การป้องกันและควบคุมโรค
ข้อกาหนด 3.1.2 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์และคาแนะนาของกรมปศุสัตว์
คาอธิบาย
ในกรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและคาแนะนาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิผล
ในการควบคุมโรคระบาด ตลอดจนเป็นการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นด้วย
ถ้า พบว่าจิ้ งหรีดมีอัตราการตายสูงผิดปกติให้แ จ้ง สัตวแพทย์ เข้าตรวจสอบปัญ หา และในกรณี ที่เ กิด
โรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ และคาแนะนา
ของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ควรมีการทาลายซากจิ้งหรีดที่ตายด้วยวิธีการที่เหมาะสม ณ บริเวณทาลายซาก
รายการที่ 3 สุขภาพสัตว์
3.2 การบาบัดโรคสัตว์
ข้อกาหนด 3.2.1 อยู่ภายใต้ค วามดูแลของสัตวแพทย์ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ว ยวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกาหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032
เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
คาอธิบาย
สัตวแพทย์เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ โรคระบาดที่สาคัญ และโรคอุบัติใหม่
การใช้ยาภายในฟาร์ม ดังนั้นการตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การป้องกันการเกิดซ้า การให้คาแนะนา
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และควบคุมการใช้ยา รวมทั้งการกาหนดระยะเวลาหยุดยาและออกใบสั่งยา ต้องอยู่ ในความดูแลของ
สัตวแพทย์ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามข้อกาหนดในมาตรฐานสินค้า
เกษตร มกษ. 9032 เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ และกฎหมายฉบับ อื่น ที่เกี่ยวข้องกับ
การบาบัดโรคสัตว์
รายการที่ 4 สิ่งแวดล้อม
ข้อกาหนด 4.1 กาจัดหรือจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย และมูลจิ้งหรีดด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ
ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
คาอธิบาย
ขยะมูลฝอย และของเสียจากฟาร์มจิ้งหรีดมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และทาให้เกิดการปนเปื้อน
สูพ่ ื้นดินแหล่งน้าและอากาศ อีกทั้งอาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อของโรคติดต่อต่างๆ ได้
ต้องกาจั ดขยะ ของเสีย และมูลจิ้งหรีดภายในฟาร์มโดยแยกประเภทของขยะและของเสียให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและของเสียไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และนาไปกาจัด
โดยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รายการที่ 4 สิ่งแวดล้อม
ข้อกาหนด 4.2 กรณีที่ปล่อยน้าเสียออกสู่แหล่งน้าสาธารณะให้บาบัดอย่างถูกต้องก่อนปล่อยออกสู่
ภายนอกฟาร์ม
คาอธิบาย
การปล่ อ ยน้ าเสีย จากฟาร์ มสู่ สิ่ งแวดล้ อ มโดยไม่ ผ่ า นการบ าบั ด จะก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่อ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขซึ่งมีผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูก และกิจกรรมอื่นๆ ในบริเวณ
ข้างเคียง
กรณีปล่อยน้าเสียออกสู่แหล่งน้าสาธารณะ ต้องมีการบาบัดน้าเสียจากฟาร์มตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่เกิดโรคระบาดภายในฟาร์ม ต้องฆ่าเชื้อและบาบัดน้าเสียจากฟาร์มก่อนปล่อยออกนอกฟาร์ม
ตามวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
รายการที่ 5 การบันทึกข้อมูล
ข้อกาหนด 5.1 มีการบันทึกข้อ มูล ผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สาคัญในการจัดการฟาร์มที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลผลิตและการควบคุมโรค
คาอธิบาย
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยในด้านการตามสอบของกระบวนการผลิต ฟาร์มจิ้งหรีด
จึงต้องมีการบันทึกข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานในการทางานแต่ละขั้นตอน ว่าถูกต้องตามวิธีปฏิบัติที่กาหนด
ไว้หรือไม่ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของปัญหาหรือ
ข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตได้
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รายการที่ 5 การบันทึกข้อมูล
ข้อกาหนด 5.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านบุคลากร
คาอธิบาย
ต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านบุคลากรและบันทึกข้อมูลการอบรมของบุคลากรรวมถึง
ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจาปี
รายการที่ 5 การบันทึกข้อมูล
ข้อกาหนด 5.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านการผลิต เช่น ข้อมูลชนิด รุ่นการผลิต อาหาร การจัดการ
ฟาร์ม และผลผลิต
คาอธิบาย
ต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านการผลิต เช่น ข้อมูลชนิด รุ่นการผลิต การกินอาหารและน้า
อัตราการตาย จานวนผลผลิตที่ได้ในแต่ละรุ่น
รายการที่ 5 การบันทึกข้อมูล
ข้อกาหนด 5.1.3 ข้อมูลการควบคุมป้องกันและบาบัดโรค เช่น ข้อมูลการใช้ยา สารเคมี
คาอธิบาย
ต้องมีการบันทึกข้อมูลการควบคุมป้องกันและบาบัดโรค เช่น ข้อมูลการใช้ยา สารเคมี โดยระบุชื่อ ชนิด
รุ่นการผลิต วันที่ใช้ และปริมาณการใช้
รายการที่ 5 การบันทึกข้อมูล
ข้อกาหนด 5.2 ให้เก็บรักษาบันทึกเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี
คาอธิบาย
เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจสอบไว้อย่างน้อย 3 ปี กรณีที่ผลิตผลมีปัญหาภายหลัง ข้อมูลดังกล่าว
จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบให้ทราบถึงที่มาของปัญหาได้

