
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 
เร่ือง “สศท.3 โชวเกษตรกรตนแบบ จ.เลย เล้ียงจิ้งหรีดประสบความสำเร็จ สรางรายไดดี” 

ออกอากาศ วันพุธท่ี 15 ธันวาคม  2564  

 สวัสดีคะ คุณผูฟง ขอตอนรับเขาสูรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง               
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถ่ี 1,386 กิโลเฮิรต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนี้นำเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง “สศท.3 โชวเกษตรกรตนแบบ จ.เลย เลี้ยงจิ้งหรีดประสบ
ความสำเร็จ สรางรายไดดี” ขอเชิญติดตามรับฟงไดเลยคะ 

นางสาวปวริศา ศิริกุล รักษาการผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 3 อุดรธานี (สศท.3) สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปดเผยวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายสงเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดใหแกเกษตรกร
เพ่ือสรางรายได พรอมยกระดับมาตรฐานฟารมเลี้ยงจิ้งหรีด พัฒนาและปรับปรุงพันธุ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในผลผลิตให
ผูบริโภค เนื่องจากปจจุบันท่ัวโลกไดหันมาบริโภคจิ้งหรีดมากข้ึน และตลาดมีแนวโนมความตองการอยางตอเนื่อง 
ประกอบกับจิ้งหรีดเปนแหลงโปรตีนทางเลือกและอาหารแหงอนาคต ดวยคุณสมบัติการเปน superfood ท่ีมีจุดเดนใน
การเปนแหลงโปรตีนคุณภาพ ซ่ึงตอบโจทยท้ังดานความม่ันคงทางอาหารและการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

จากการลงพ้ืนท่ีของ สศท.3 เพ่ือติดตามสถานการณการผลิตจิ้งหรีดในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย พบวา มีเกษตรกรผูเลี้ยงรวม 
56 ราย (ขอมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ณ เดือนพฤศจิกายน 2564) พ้ืนท่ีการเลี้ยงสวนใหญอยูท่ีอำเภอปากชม 
ซ่ึงจากการสัมภาษณเกษตรตนแบบ คือ นางพิมพพิศา มูลหลา ท่ีประสบความสำเร็จในการเลี้ยงจิ้งหรีดและไดพัฒนาพ้ืนท่ี
เปนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีตำบลจอมศรี เพ่ือถายทอดองคความรู การผลิต รวมถึงเทคนิคการเลี้ยงแบบลด
ตนทุนใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงปจจุบันมีเกษตรกร หนวยงานภาครัฐ และเภาคเอกชน เขามาศึกษาดูงานประมาณปละ 
200 ราย ซ่ึงนางพิมพพิศา บอกเลาวาตนไดเริ่มเลี้ยงจิ้งหรีดมาประมาณ 5 ป เริ่มจากการทดลองเลี้ยงในกะละมังแลวเห็น
ผลสำเร็จ ประกอบกับตลาดมีความตองการสูง ขายไดงายจึงไดขยายพ้ืนท่ีในการเลี้ยงโดยเปลี่ยนเปนเลี้ยงในกลองสมารท
บอรด (ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร) จำนวน 10 กลอง และเตรียมขยายเพ่ิม 120 กลอง รวมถึงไดมีการกอสรางโรงเรือนแลว 
คาดวาจะเสร็จและพรอมเลี้ยงภายในเดือนกุมภาพันธ 2565 ปจจุบันไดทำการเลี้ยงจิ้งหรีด 3 สายพันธุ ไดแก พันธุทองดำ 
พันธุทองแดง และพันธุขาว (แมงสะดิ้ง) เนื่องจากเปนพันทางการคา ใชระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น ไดผลตอบแทนเร็ว ซ่ึงพันธุ
ทองดำและพันธุทองแดง ใชเวลาเลี้ยงประมาณ 32 – 40 วัน/รุน ในระยะเวลา 1 ป สามารถเลี้ยงไดถึง 6 รุน สวนพันธุขาว 
(แมงสะดิ้ง) เปนพันธุท่ีโตชากวาและมีขนาดเล็กกวาจิ้งหรีดท่ัวไป แตจะมีรสชาติดี มีความมัน และมีปริมาณไขมากกวา ใช
เวลาเลี้ยงประมาณ 60 วัน/รุน ในระยะเวลา 1 ป สามารถเลี้ยงได 5 รุน  
  สำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีดในปจจุบันเกษตรกรจะใชรำละเอียดผสมกับอาหารหมูรวมแบบฝุนเปนอาหารเลี้ยงจิ้งหรีด 
ซ่ึงทำให มีตนทุนคอนขางสูงเฉลี่ยอยูท่ี 1,794 บาท/กลอง หรือ 90 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรจึงมีแนวคิดลดตนทุนการ
ผลิต โดยปรับเปลี่ยนอาหารหมูรวมแบบฝุนมาใชหนอนแมลงวันลาย (หนอนโปรตีน) เปนอาหารเลี้ยงจิ้งหรีดแทน สงผลให
เกษตรกรมีตนทุนการผลิตลดลงรอยละ 21 ซ่ึงมีตนทุนเฉลี่ยอยูท่ี 1,426 บาท/กลอง หรือ 71 บาท/กิโลกรัม โดยเกษตรกร
จะไดผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) จากการ ขายแบบปลีก อยูท่ี 109 บาท/กิโลกรัม หรือมีกำไรปละ 654 บาท/กิโลกรัม และ
ขายแบบสง อยูท่ี 49 บาท/กิโลกรัม หรือมีกำไรปละ 294 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงจากการลดตนทุนสามารถเพ่ิมกำไรใหกับ
เกษตรกรไดรอยละ 26 นอกจากนี้เกษตรกรยังนำมูลของหนอนโปรตีนมาบำรุงดิน และสรางรายไดเพ่ิมโดยขายมูลของ
หนอนโปรตีนในราคา 30 บาท/กิโลกรัม ดานสถานการณดานตลาด ผลผลิตสวนใหญรอยละ 70 จำหนายใหกับผูบริโภค
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โดยตรงในพ้ืนท่ี และอีกรอยละ 30 จำหนายผานพอคาคนกลางโดยเขามารับซ้ือถึงฟารม สำหรับการจำหนายจิ้งหรีด ซ่ึง
เกษตรกรจะเนนจำหนาย 2 รูปแบบ คือ แบบตัวสด รอยละ 65 และแบบแปรรูป (ทอด) รอยละ 35 ในสวนของราคาท่ี
เกษตรกรขายได ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ราคาขายปลีก 180 บาท/กิโลกรัม และราคาขายสง 120 บาท/กิโลกรัม 
เนื่องจากเปนชวงฤดูหนาวจิ้งหรีดออกสูตลาดลดลงราคาจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน  
  ท้ังนี้ จิ้งหรีดนับเปนแมลงเศรษฐกิจและแหลงอาหารในอนาคตของโลก โดยการเลี้ยงจิ้งหรีดเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ใหกับเกษตรกรผูสนใจท่ีตองการทำอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักเพ่ือเพ่ิมรายได อีกท้ังการดูแลรักษาไมยุงยาก ใชระยะเวลา
ในการดูแลตอวันนอย ไดผลตอบแทนเร็ว ไมมีการใชสารเคมี ทำใหเกษตรกรและผูบริโภคปลอดภัยจากสารเคมี เกษตรกร
หรือทานใดสนใจเขาศึกษา ดูงานการเลี้ยงจิ้งหรีดของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลจอมศรี 
สามารถติดตอไดท่ี นางพิมพพิศา มูลหลาหมูท่ี 2 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทร 06 2173 1811 ซ่ึงยินดีใหคำปรึกษา
แกเกษตรกรและผูสนใจทุกทาน  

ราคาท่ีเกษตรกรขายไดท้ังประเทศ 

ขาว 

ขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป เฉลี่ยตันละ 9,605 บาท สัปดาหกอน 9,485 บาท 

ขาวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,734 บาท สัปดาหกอน 7,705 บาท 

ขาวโพด 

ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14.5 % สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.93 บาท สัปดาหกอน 8.76 บาท 

ขาวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.10 บาท สัปดาหกอน 6.87 บาท 

ถ่ัวเหลือง 

ถ่ัวเหลืองชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 15.50 บาท สัปดาหกอน 15.25 บาท 

ถ่ัวลิสง 

ถ่ัวลิสงท้ังเปลือกแหง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 43.49 บาท สัปดาหกอน 46.19 บาท 

ถ่ัวลิสงท้ังเปลือกสด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 33.28 บาท สัปดาหกอน 31.71 บาท 

ถ่ัวเขียว 

ถ่ัวเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 20.70 บาท สัปดาหกอน 20.62 บาท 

ถ่ัวเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปาลมน้ำมัน 

ผลปาลมท้ังทะลาย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.54บาท  สัปดาหกอน 8.51 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.28 บาท สัปดาหกอน 2.22 บาท 

 



 

มันเสน  

มันเสน สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.66 บาท สัปดาหกอน 6.53 บาท 

ฝาย 

สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ไหม 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,595 บาท สัปดาหกอน 1,772 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,375 บาท สัปดาหกอน 1,486 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 996 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.63 บาท  สัปดาหกอน 5.70 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.53  บาท  สัปดาหกอน 9.80 บาท 

ยางพารา 

ยางแผนดิบคุณภาพท่ี 1  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.19 บาท  สัปดาหกอน  54.96 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพท่ี 2  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.68 บาท  สัปดาหกอน  54.45 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพท่ี 3  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.18 บาท  สัปดาหกอน  53.95 บาท 

ยางกอนคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.94 บาท  สัปดาหกอน  24.09 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.72 บาท  สัปดาหกอน  23.30 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.17 บาท  สัปดาหกอน  50.48 บาท 

ราคาสินคาปศุสัตว 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ข้ึนไป สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 75.43 บาท  สัปดาหกอน 75.18 บาท 

ไกเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.62 บาท สัปดาหกอน 41.63 บาท 

ไขไก 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 286 บาท  สัปดาหกอน 283 บาท 

ไขเปด 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 361 บาท  สัปดาหกอน 356 บาท 

 



 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 97.70 บาท  สัปดาหกอน 96.15 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.10 บาท  สัปดาหกอน 80.72 บาท 

ราคาสินคาประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.00 บาท สัปดาหกอน 35.00 บาท 

ปลาชอน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.17 บาท สัปดาหกอน 78.62 บาท 

กุงขาวแวนนาไม สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 163.58 บาท  สัปดาหกอน 159.83 บาท 

ปลาทู   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.49 บาท  สัปดาหกอน 71.63 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.00 บาท  ราคาทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

ปลาเปด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.58 บาท สัปดาหกอน 6.57 บาท 

ปลาปน   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 29.40 บาท สัปดาหกอน 30.00 บาท 

กอนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธขาวสารของศูนยบริการรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงเปดใหบริการ
ขอมูล/ขาวสาร และรับเรื่องราวรองทุกข ซ่ึงเปนจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหนวยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไวดวยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการยื่นรับบริการตางๆ ไดท่ีจุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราใหบริการขอมูล ขาวสารตางๆ เชน ความรูดานการเกษตร ขอมูลสารสนเทศการเกษตร ขอมูล
ขาวสารดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร ขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร  
ขอมูลรายงานการสรุปสถานการณน้ำรายวัน เปนตน โดยทุกทานสามารถติดตอไดหลายชองทางท่ี  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบานพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท : 0 2281 5955 หรือ 0 2281  5884                                   

 ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 3 อุดรธานี เรื่อง สศท.3 โชวเกษตรกรตนแบบ จ.เลย เลี้ยงจิ้งหรีด
ประสบความสำเร็จ สรางรายไดดี และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินคาเกษตรกรรมท่ีสำคัญประจำ
สัปดาหท่ีรายงานใหเราไดทราบกันในสัปดาหนี้ดวยคะ รวมท้ังขอขอบคุณเปนอยางยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ท่ีกรุณาเปนสื่อกลางใหเราไดพบกันทุกสัปดาห  

สำหรับวันนี้เวลาของเราไดหมดลงแลว หากคุณผูฟงทานใดตองการ ติดตอสอบถามขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดตอไดท่ี สวนปฏิบัติการขอมูลการเกษตร ทางเบอรโทรศัพท 02-561-2870 หรือติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว
ไดท่ีเวบไซต สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งชองทาง           
เพ่ือรวมติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรผาน line@ขาวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผูฟงสามารถเพ่ิมเราเปนเพ่ือน
ไดโดยคนหา ID Line : @oaenews เพียงเทานี้คุณผูฟงก็สามารถติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรไดอยางทัน
สถานการณ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแลว พบกันใหมสัปดาหหนา สวัสดีคะ 

http://www.oae.go.th/

