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 ปัจจุบัน กระแสความนิยมแหล่งโปรตีนทดแทนจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารคนและสัตว์กำาลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานระดับชาติและหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมอย่างเต็มที่ โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่มี

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ. 8202-2560) เป็นเหตุให้มีการขยายการเลี้ยงเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 การเลี้ยงเชิงพาณิชย์ท่ีต้องแข่งขันด้านราคาและรับภาระ

ด้านต้นทุนที่สูงข้ึนทำาให้ผู้เลี้ยงพยายามที่จะลดต้นทุนโดยคิดไม่ถึง

อันตรายที่จะเกิดข้ึนกับจิ้งหรีดของตนนานเข้าปัญหาก็จะบานปลาย

จนเกิดการสูญเสียจำานวนมาก การสูญเสียจิ้งหรีดจากศัตรูธรรมชาติ

มีหลากหลายเช่น คน เชื้อโรค ตัวห้ำา ตัวเบียน ฯลฯ แต่ในฉบับนี้

ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงเฉพาะศัตรูของจิ้งหรีดท่ีพบจากการเลี้ยงเชิงพาณิชย์

ในปัจจุบัน ศัตรูของจิ้งหรีดในที่นี้หมายถึง สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ผู้เลี้ยง

สามารถมองเห็น/ไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งเข้าทำาลายไข่ ตัวอ่อนหรือ

ตัวเต็มวัย ศัตรูที่พบในฟาร์มได้แก่ เชื้อก่อโรค จิ้งหรีดด้วยกันเอง 

แมลงหรือหนอนแมลงบางชนิด สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน รวมถึง

หนอนพยาธิบางชนิดด้วย

เชื้อก่อโรค
 เช้ือก่อโรคในฟาร์มจิ้งหรีดที่พบในประเทศไทยมีเช้ือไวรัส

สองชนิดคือ Cricket Iridovirus (โรคท้องบวม) และ Cricket Pa-

ralysis virus (โรคไวรัสอัมพาตจิ้งหรีด) มีอัตราการติดเชื้อและอัตรา

การตายค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในจิ้งหรีดระยะตัวอ่อนมีอัตราการตาย 

100% และที่สำาคัญโรคไวรัสสองโรคที่พบในประเทศไทยนี้สามารถปน

เปื้อนมากับผิวของเปลือกไข่ วัสดุรองไข่ แมลงพาหะหลายชนิด พืช

อาหารสด แผงไข่ที่ใช้แล้ว หรือมูลจิ้งหรีดได้ (Tohmee et al., 2008 

and 2014) ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดของ

โรค เกษตรกรควรระมัดระวังโดยการสร้างผนังโรงเรือนที่ดีให้สามารถ
รูปที่ 1 จิ้งหรีดลอกคราบใหม่จะอ่อนแอและถูกรุมกัดกินโดยจิ้งหรีดที่แข็งแรงกว่า

ป้องกันแมลงพาหะได้ มีการนึ่งฆ่าเชื้อวัสดุรองไข่ ทำาการอบแผงไข่

ก่อนนำามาใช้ มีการทำาความสะอาดพืชอาหารสดก่อนใช้เป็นอาหาร

เสริมให้จิ้งหรีด และควรมีการส่งตัวอย่างไข่ และจิ้งหรีดพ่อแม่พันธุ์

เพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคไวรัสทุกครั้งก่อนนำาเข้าเพื่อปรับปรุงพันธุ์ภายใน

ฟาร์ม หรือเมื่อต้องการจำาหน่ายออกจากฟาร์ม

จิ้งหรีด
 จิ้งหรีดเป็นสัตว์กัดแทะ กินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารและ

มีนิสัยชอบกินคราบหรือซากตัวที่ถูกกัดตายเป็นอาหาร จึงมักไม่ค่อย

พบคราบให้เห็น (ลีลาและคณะ, 2545) ในประเทศไทยพบว่าจิ้งหรีด

หนวดยาว (Metioche vitaticollis) เป็นตัวห้ำาของแมลงหลายชนิด

ด้วยกัน (สัญญาณี, 2544) ส่วนในการเลี้ยงในรูปแบบฟาร์มพบว่าหาก

มีการเลี้ยงหนาแน่นจิ้งหรีดจะกัดกินกันเองเพื่อแย่งอาหาร ตัวผู้ที่แย่ง

ตัวเมีย หรือตัวที่ลอกคราบช้ากว่าตัวอื่น
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รูปที่ 5 หนอนด้วงหนังสัตว์ที่เข้ากัดกินจิ้งหรีดในกล่องเลี้ยง

รูปที่ 2 โรงเรือนจิ้งหรีดที่อยู่ใกล้กับโรงเรือนสัตว์ปีก หรือมีสัตว์ปีกเข้ามาหากินในโรงเรือน

รูปที่ 4 ในวงกลมสีแดงคือ ตัวอ่อนของไรกัดติดอยู่กับตัวอ่อนของจิ้งหรีด

รูปที่ 3 สัตว์เลื้อยคลาน เช่น ตุ๊กแก จิ้งเหลน ที่สามารถเข้าไปในกล่องเลี้ยงจิ้งหรีด

ลีลาและคณะ (2545) แนะนำาการป้องกันโดยจัดให้มีปริมาณพื้นที่ที่
พอเหมาะกับจำานวนตัวในกล่องเลี้ยง เฉลี่ยพื้นที่เลี้ยงต่อจิ้งหรีดหนึ่งตัว
เท่ากับ 193.43 ลบ.ซม. มีอัตราส่วนของตัวผู้ต่อตัวเมีย 1:1 และมี
พื้นที่สำาหรับหลบซ่อนที่เพียงพอ

สัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลาน
 การเลี้ยงจิ้งหรีดในระบบฟาร์ม รูปแบบของโรงเรือนเป็นสิ่ง
สำาคัญ จำาเป็นต้องออกแบบโรงเรือนให้สามารถป้องกันสัตว์ปีก และ
สัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆเช่น นก ตุ๊กแก จิ้งเหลนที่จะเข้ามาเพื่อแย่ง
อาหารที่ใช้เลี้ยงจิ้งหรีดหรือจับจิ้งหรีดกินเป็นอาหาร

นอกจากนี้สัตว์ปีกพวกนี้อาจเป็นพาหะนำาตัวห้ำาหรือตัวเบียน เช่น ตัว
ไร หรือสัตว์เลื้อยคลานอาจนำาเชื้อไวรัสก่อโรค หรือการปนเปื้อนเชื้อ
แบคทีเรียที่เป็นอันตรายเข้าสู่กล่องเลี้ยงได้ ดังนั้นในขอบเขตของฟาร์ม
จิ้งหรีดไม่ควรเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดอื่น ควรมีการสร้างรั้วรอบขอบชิดหรือ
ผนังโรงเรือนที่ดีเพื่อป้องกันสัตว์เหล่านี้มารบกวน หรือพิจารณาตั้ง
ฟาร์มจิ้งหรีดให้ห่างจากฟาร์มปศุสัตว์ชนิดอื่น (ยังไม่มีการศึกษาถึง
ระยะห่างระหว่างฟาร์มที่เหมาะสม)

ตัวไร 
 ไร (Large red mites) เป็นตัวเบียนภายนอกของจิ้งหรีด 
(ลีลาและคณะ, 2545) สามารถพบได้ในการเลี้ยงระดับฟาร์ม โดยไร
พวกนี้จะปนเปื้อนมากับวัสดุที่ใช้รองไข่ หรือมีสัตว์ปีกเป็นพาหะ เมื่อไร
ตัวอ่อนฟักออกจากไข่ในระยะเวลาใกล้เคียงกับตัวอ่อนจิ้งหรีดฟักออก
จากไข่ ไรพวกนี้ก็จะเกาะติดตัวและกัดกินน้ำาเลี้ยงจากตัวอ่อนจิ้งหรีด 
ทำาให้จิ้งหรีดอ่อนแอและตายได้ ส่วนไรตัวแก่ที่พบเกาะตามตัวหรือ
เกาะใต้ปีกจิ้งหรีดส่วนมากจะมาจากสัตว์ปีกที่เป็นพาหะหรือมีการเลี้ยง
สัตว์ปีกใกล้โรงเรือนจิ้งหรีด ตัวอ่อนหรือตัวแก่ของไรพวกนี้อาจมอง
ไม่เห็นด้วยตาเปล่าและตัวมีขนาดเล็กมาก วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดอาจ
ทำาได้โดยการนึ่งฆ่าเชื้อวัสดุรองไข่ ส่วนการตรวจหาไข่หรือตัวไรจาก
จานไข่ก่อนนำาเข้าฟาร์มทำาได้ยากและมักไม่ประสบผลสำาเร็จ หากมี
การแพร่ระบาดของตัวไรแล้วให้ทำาการพักกล่องเลี้ยง ทำาความสะอาด 

แล้วใช้ไฟลนบริเวณกล่องเลี้ยงเพื่อทำาลายไข่ของไรและตัวไร การรม
ด้วยสารเคมีหรือโอโซนอาจมีการตกค้างของสารเคมี และอาจส่งผล
ต่อตัวจิ้งหรีดได้

ด้วงหนังสัตว์
 ด้วงหนังสัตว์ (Dermestes maculatus DeGeer) มีการ
ระบาดทั่วโลก ในฐานะศัตรูที่สำาคัญของอาหารที่ทำาจากเนื้อสัตว์ทุก
ชนิด รวมถึงสถานที่เก็บตัวอย่างสัตว์ และสามารถทำาให้เกิดความเสีย
หายได้ทั้งในระยะที่เป็นตัวหนอนและตัวเต็มวัย แต่มีการใช้ประโยชน์
จากด้วงหนังสัตว์ในงานด้านนิติกีฏวิทยา (Shaver and Phillip, 2009) ตัว
เมียเต็มวัยจะไข่ครั้งละ 6-9 ฟอง ไข่ของด้วงหนังสัตว์มีขนาดประมาณ 1-2 
มม. ส่วนตัวหนอนจะยาวประมาณ 6-7 มม. และตัวเต็มวัยจะมีความยาว
ประมาณ 8-9 มม. ไข่ใช้เวลาฟักประมาณ 7-9 วัน มีระยะเป็นตัวหนอน 
8 ระยะใช้เวลา 22-25 วัน ระยะดักแด้ 7-9 วัน ระยะตัวเต็มวัยมีชีวิต 
48-55 วัน ซึ่งระยะเวลาในการเจริญเติบโตนี้อาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ 
สภาพแวดล้อม อุณภูมิและความชื้น ปัจจุบันผู้เขียนพบว่าด้วงหนังสัตว์ได้เกิด
การระบาดในฟาร์มจิ้งหรีด เข้ากัดกินและทำาลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของ
จิ้งหรีดที่มีชีวิต ไม่ได้กินแต่ซากจิ้งหรีดอย่างที่เข้าใจ เกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีด
จะพบว่าช่วงแรกๆจะพบตัวหนอนด้วงหนังสัตว์จำานวนน้อยๆอาศัยปะปนกับ
จิ้งหรีดอยู่ในกล่องเลี้ยงและคิดว่ายังไม่เห็นอัตราการสูญเสียและเมื่อทำาการ
เก็บจิ้งหรีดฆ่าเพื่อจำาหน่ายตัวหนอนด้วงหนังสัตว์ก็จะหมดไปด้วยแต่ไม่ได้เป็น
เช่นนั้น เมื่อทำาการเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆอีกประมาณ 6-7 รุ่น จะพบว่าหนอนด้วงหนัง
สัตว์จะเพิ่มจำานวนขึ้นเรื่อยๆจนเต็มกล่องเลี้ยงและทำาลายจิ้งหรีดจนหมดกล่องเลี้ยง
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รูปที่6 ในวงกลมสีแดงคือ ไส้เดือนฝอยที่เข้ากินไข่จิ้งหรีด

รูปที่ 7 แสดงลักษณะของพยาธิหัวหนามปนเปื้อนมากับวัสดุให้นำา้ที่สามารถติดต่อได้

ทั้งในจิ้งหรีดและในคน

สาเหตุอาจมาจากการที่มีไข่ของด้วงหนังสัตว์ปนมากับวัสดุที่ใช้รองไข่ 
หรือด้วงหนังสัตว์ตัวเต็มวัยบินมากินอาหารจิ้งหรีด (ที่มีกลิ่นของปลา
แห้งหรือปลาป่น) ในกล่องเลี้ยงผสมพันธุ์และไข่ไว้ (ผนังโรงเรือน/การ
ปิดกล่องเลี้ยงไม่สนิท/ช่วงเปิดกล่องให้น้ำาหรืออาหาร) หรือตัวเต็มวัย
ของด้วงหนังสัตว์กัดกินกระสอบใส่อาหาร/ภาชนะใส่อาหารท่ีเปิดทิ้ง
ไว้นานๆ แล้วเข้ามาไข่ทิ้งไว้ เมื่อนำาอาหารมาเลี้ยงจิ้งหรีดจึงเกิดการ
แพร่พันธุ์ของด้วงหนังสัตว์ในกล่องเลี้ยงได้ แม้ด้วงหนังสัตว์อัตราการ
ไข่จะไม่สูงมากนักแต่อัตราการรอดชีวิตสูงและอุปนิสัยของการวางไข่
ในที่ที่กัดเป็นรู หรือการซ่อนตัวในระยะดักแด้ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
การกำาจัดและการป้องกันที่ดีตั้งแต่เร่ิมต้นจะทำาให้ปัญหาไม่บานปลาย  
การใช้สารเคมีกำาจัดก็ไม่สามารถทำาได้อยู่แล้วเพราะจะส่งผลถึงตัว
จิ้งหรีดซึ่งไวต่อสารเคมีมาก การอบโอโซนหลังการเก็บเกี่ยวก็อาจเป็น
เรื่องสำาคัญที่ต้องพิจารณาถึงผลสำาเร็จที่จะเกิดข้ึนเนื่องจากโรงเรือน
จิ้งหรีดส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นระบบปิดทั้งหมด ลักษณะโรงเรือนที่กว้าง
มาก เกษตรกรอาจต้องลงทุนสูง การใช้ไฟลนกล่องเลี้ยงในกรณีที่
เริ่มเจอใหม่ๆและป้องกันการปนเปื้อนมากับวัสดุต่างๆ มีที่เก็บอาหาร
สำาหรับจิ้งหรีดที่มีมาตรฐาน รวมถึงการมีตาข่าย/มุ้งลวดท่ีดีในการทำา
ผนังโรงเรือน/ฝาปิดกล่องเล้ียง จึงเป็นส่ิงสำาคัญ

ไส้เดือนฝอยและหนอนพยาธิ
 ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยท่ีพบในดินและสามารถนำามาเพาะ
เลี้ยงเพื่อใช้เป็นชีวินทรีย์ในการกำาจัดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลง
ศัตรูพืช แต่ยังไม่มีรายงานการใช้ไส้เดือนฝอยทำาลายไข่แมลง ดังนั้น
จากประสบการณ์ที่ตรวจพบว่าไข่ของจิ้งหรีดถูกไส้เดือนฝอยเข้ากิน
ภายในไข่จิ้งหรีด

และทำาให้อัตราการฟักลดน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นถึงมากกว่าร้อยละ
ห้าสิบ แต่ก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ จึงยัง
ไม่สามารถสรุปถึงกลไกการทำาลายไข่จิ้งหรีดที่เกิดจากไส้เดือนฝอยได้
อย่างถูกต้อง แต่ทั้งนี้การป้องกันไว้ก่อนโดยการนึ่งฆ่าเชื้อวัสดุรองไข่ 
การทำาความสะอาดพืชสดที่นำามาใช้เป็นอาหารเสริม และการเลือกใช้
วัสดุให้น้ำาแก่จิ้งหรีดอย่างถูกวิธีจะเป็นการกันไว้ก่อนที่ดีที่สุด นอกจาก
นี้ยังพบอีกว่าวัสดุให้น้ำาจิ้งหรีดบางชนิด เช่น แกลบหมักยังปนเปื้อน
ด้วยพยาธิหัวหนาม

ซึ่งเป็นพยาธิที่สามารถติดต่อถึงคนทำาให้ถ่ายเป็นมูกเลือดได้ ถึงแม้จะ
เป็นรายงานเพียงไม่ก่ีรายก็ตามแต่ก็อาจส่งผลกระทบถึงผู้เพาะเลี้ยง
และผู้บริโภคได้
รูปภาพจาก ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน/
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ม.เชียงใหม่/กลุ่มปรสิตวิทยา และกลุ่ม
แบคทีเรียและเชื้อรา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
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