
ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดคุณภาพ 
ของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านมะค่า 

จังหวัดมหาสารคาม 

 จิ้งหรีดทอดรสบาบีคิว รสปาปริก้า รสต้มย า
และรสเกลือ 

ผงโรยข้าวจิ้งหรีด  



 โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา นครเรียบ 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การสร้างมาตรฐานต้นแบบการจัดการฟาร์มจิ้งหรีด
ให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านมะค่า 



การเล้ียงจ้ิงหรีดของเกษตรกร อ.กนัทรวชิยั 

ส่วนใหญ่  
ต.มะค่า  

ต.กุดใส้จ่อ 



บา้นม่วงหมู่ 8,10 ต.กดุใสจ่้อ 
32 ราย   รายได ้3 . 85 ลา้นบาท 

บา้นมะค่า หมู่ 1,2,3,4 
ต.มะค่า   87 ราย    

รายได ้ 4 . 51  ลา้นบาท 

ที่ตั้งฟาร์มจิ้งหรีด(พิกัด GPS) 



จุดเด่น/ข้อด ี

- มีชุมชนเลี้ยงมากกว่า 100 ครัวเรือน        
  (บ้านมะค่า 4 หมู่,บ้านม่วง ต.กุดใส้จ่อ 2 หมู่)  
- ท ารายได้เร็ว (ทองด า 30-35วัน,แมงสะดิ้ง 
  40-45 วัน/รุ่น ปีละ 5 รุ่น) 
- เลี้ยง เป็นอาชีพเสริม , คนแก่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
- ท ารายได้เฉลี่ย 3-7 หมื่นบาท/รุ่น/ครัวเรือน 
- ท ารายได้เข้าหมู่บ้านปีละหลายล้านบาท 
 
 
 



 

 
น.ส.สายพิน แสนวิชา  

หมู่ 3 ต.มะค่า 
วันละ 500-1,000 กก. 

โทร.086-2258928 
 

 
 
 

นายพิชิตชัย ศรีเกิน 
หมู่ 1 ต.มะค่า 

 รวบรวมวันละ1.5 – 1.7 ตัน 
โทร.088-3392232,081-3695631 

 
 
 

 
 

ผู้รวบรวมผลผลิต รายใหญ่ 2 ราย  



จิ้งหรีดที่พบในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มี 4 ชนิด  

จิ้งโกร่ง  

จิ้งหรีดทองด า  

จิ้งหรีดทองแดง  

จิ้งหรีดทองลายหรือจิ้งหรีดที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า แมงสะดิ้ง  



วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีดมะค่า 

สมาชิกน ามาส่งขายที่
กลุ่ม 

- จิ้งหรีดทองด า อายุ 30-35 วัน 
- จิ้งหรีดทองแดงลาย(แมงสะด้ิง) 
   อายุ 40-45 วัน 



น ำมำลวกในน ำ้เดือด ล้ำงน ำ้เยน็ 

ชั่งน้ าหนัก 5 ก.ก. 



แช่น้ าแข็ง ส่งลูกค้า 

ส่งลูกค้า ตามที่ต่างๆวันละ 1-2 ตัน 



จดัเวท ีหำปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
สนับสนุนเมลด็พนัธ์ุ ฟักทอง และ เมลด็ผกับุ้ง 



ปัญหา / บางรายเลิกเลี้ยง 

- ค่าอาหารที่สูงขึ้น 

- สุขอนามัย/โรคศัตรู 

- ใช้พันธุ์เดิมๆ(ระบบเลือดชิด)  

- ผลผลิตลดลง 

- ราคาตกต่ า/พ่อค้าน้อยราย 



1.ขับเคลื่อนงานวิจัยตามกรอบที่ก าหนด 
-    มาตรฐานฟาร์ม 
- พัฒนาสูตรมันหมักยีสต์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
- สูตรอาหารจิ้งหรีดก่อนจับขาย/(ฟักทอง ผักบุ้ง หญ้าหวานสารคามฯลฯ) 
- แก้ไขปัญหาโรค / ใช้สมุนไพรควบคูก่ับอาหาร 
- เมนูอาหาร / แปรรูป(จิ้งหรีดสมุนไพร) 
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์/ส่งเสริมการตลาด 
- ออกงานแสดงสินค้า 
2.น าผลงานวิจัยที่เหมาะสม ขยายผลแก่เกษตรกรและบุคคลทัว่ไป 

ภำรกจิ 



สภาพแวดล้อม การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของจิ้งหรีดของจิ้งหรีด 
ภูมิอากาศ อุณหภูมิ 25-30 C จะ

สามารถกินได้ วางไข่และ
เพิ่มประชากรได้อย่าง
เต็มท่ี 

ถ้าอุณหภูมิต่่าจะไม่สามารถผสมพันธุ์
และวางไข่  

พื้นที ่ ต้องมีร่มเงา ไม่ตากแดด
ตากฝน 

ถ้าร้อนหรือฝนตกชุกจะไม่ผสมพันธุ์
และวางไข่ 

น้่า ต้องเป็นน้่าที่สะอาด ถ้าไม่สะอาด จะท่าให้เกิดโรคทางเดิน
อาหารได้ง่าย 

ดิน ควรเป็นดินร่วนปนทราย ถ้าเป็นดินแข็ง จิ้งหรีดจะไม่สามารถ
แทงเข็มวางไข่ในดินได้ 

ตารางที่ 1. แสดงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดและให้ผลผลิต
ของจิ้งหรีด 



ปัญหาที่1  ผลผลิตลดลงเนื่องจากจิ้งหรีดตาย 
การแก้ไข สร้างคู่มือจัดการฟาร์มจิ้งหรีดให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย 

การท ามาตรฐานฟาร์ม-คัดเลือกฟาร์มเกษตรกร 



การสร้างอาคาร/โรงเลี้ยง โดยให้ฟาร์มจิ้งหรีดที่ร่วมโครงการ จ านวน 5 ฟาร์ม  
1 ปรับเปลี่ยนฟาร์มตัวเองใหม่ โดยเริ่มจากการมุงหลังคาให้มิดชิดไม่มีรอยรั่ว ส่วนใหญ่ 
จะมุงต่อจากอาคารบ้านเรือน บางรายแยกเป็นอาคารเลี้ยงโดยเฉพาะ  
2. หลังคาโรงเรือนต้องสูงจากพื้นฟาร์มประมาณ 3 เมตร เพราะถ้าหลังคาของโรงเรือนต่ าและ

เป็นสังกะสีจะยิ่งท าให้อากาศในโรงเรือนและภายในบ่อสูงขึ้น ถ้าหลังคาโรงเรือนสูงจะท าให้อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีกลิ่น ไม่มีเชื้อโรค ไม่ตากแดด และไม่ตากฝน  

3. ปรับพื้นดินที่เป็นที่ตั้งโรงเรือนใหเ้ป็นพื้นปูนทั้งหมด 



4.  ผนังสี่ด้านเปิดโล่ง ช่วยระบายอากาศ ควรมีการขึงตาข่าย 2 ชั้น ชั้นแรกเป็น
วัสดุกรองแสงหรือสแลนอยู่ด้านในเพื่อช่วยป้องกันไม่ ให้แสงแดดส่องถึงโดยตรง หรือ
ควบคุมแสง อุณหภูมิ ความชื้นและชั้นที่สองเป็นวัสดุแบบผ้าใบอยู่ด้านนอกม้วนขึ้นเก็บ
ไว้ เมื่อเวลาที่มีฝนตกแรงๆก็ให้คลี่ออกคุมอีกชั้นหนึ่งกันฝนสาดเข้าไปในคอกจิ้งหรีด  



5. วัสดุรองพ้ืนบ่อซีเมนต์ที่ใช้เลี้ยง ควรใส่ดินทรายเป็นวัสดุรองพื้นชั้นแรก และตามด้วยทรายหรือแกลบปนทราย 
รวมความหนาประมาณ 3 ถึง 5 เซนติเมตร จะช่วยควบคุมความชื้น ป้องกันแบคทีเรีย และลดกลิ่นต่างๆ และเปลี่ยนถ่าย
ทุกครั้งที่มีการเลี้ยงจิ้งหรีดรุ่นต่อไป   

6. ที่อยู่ของจิ้งหรีด (ใช้เกาะมุดหลบภัยเวลาลอกคราบ) ใช้แผงไข่ที่ท าจากกระดาษ, หญ้าแห้ง, กาบมะพร้าว ซึ่งจะใช้
พื้นที่ประมาณ 50 เปอร์เซนต์ เพราะว่าความหนาแน่นของแผงภายในบ่อมีผลต่อการถ่ายเทอากาศเช่นกัน 

7. ภาชนะใส่น้ า จะใช้ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร เพิ่มจุดให้น้ าเป็น 10 ภาชนะ โดยผ่าครึ่ง 
แล้วปิดหัวท้ายด้วยท่อ PVC แทนอันเดิมที่ใช้กระบอกไม้ไผ่ เพราะถ้าใช้กระบอกไม้ไผ่จะเกิดเชื้อราได้ง่าย กระบอกแตกบ่อย
ท าให้น้ าซึมผ่านใส่แผงไข่ ท าให้แผงไข่ขาดได้ง่าย  

8. ภาชนะใส่อาหาร ใช้ถาดสแตนเลสขนาด 4 x 24 เซนติเมตร ลึก 1.5 เซนติเมตร เพิ่มจุดให้อาหารเป็น18 ถาดต่อ 
1 บ่อ ถ้าเป็นถาดเหล็กจะขึ้นสนิมได้ง่ายหรือถ้าเป็นถาดพลาสติกก้นก็จะลึกเกินไป ท าให้อาหารเน่าเสียได้ง่าย 



7. เทปกาว กว้างประมาณ 3 นิ้ว ติดขอบในปากบ่อด้านบนโดยรอบบ่อ ป้องกันตัวเต็มวัยจิ้งหรีดไต่ออกนอกบ่อ 
        8. พลาสติกตาข่ายไนล่อน (มุ้งเขียว) ปิดปากบ่อขนาด 200 x 600 เซนติเมตร ป้องกันจ้ิงหรีดบินหนีและศัตรูที่จะ 

เข้ามาท าลายจิ้งหรีด 
9. ยางรัดตาข่ายกับปากบ่อ โดยใช้ยางในรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ ตัดให้มีขนาดกว้างน้อยกว่าขอบวงด้าน

นอกเพ่ือความสะดวกเมื่อเวลายืดรัดตาข่ายกับขอบวง ป้องกันศัตรูจิ้งหรีด และป้องกันจ้ิงหรีดไต่ออกนอกบ่อ 
10. ถาดส าหรับให้จิ้งหรีดวางไข่ จะใช้ถาดสแตนเลสขนาด 15 x 27 เซนติเมตร ลึก 4 เซนติเมตรแทนการใช้ขัน

พลาสติกซึ่งเมื่อวางลงไปในบ่อจะมีความร้อนเกิดขึ้นและแตกหักเร็ว จ านวน 17 ถาดต่อ 1 บ่อ ในถาดให้ใส่ดินขุยไผ่หรือ
ดินร่วนผสมแกลบด าที่มีความชื้นเล็กน้อยลงไปในถาดให้ได้ความสูงประมาณ 2.5 เซนติเมตร  



ปัญหาที่  2  ต้นทุนอาหารที่สูงขึ้น 
การแก้ไข ทดลองหาสูตรอาหารใหม่ 

เริ่มเลี้ยง ปี 2548 อาหารกระสอบ ละ 280 บาท(30 กก.) 
ปัจจุบัน 480-500 บาท 



1. ปลูกพืชสมุนไพร 



     2. ผลติมนัหมกัยสีต์  เยีย่มชมโรงงำนผลติแป้งมนั 
น ำผลพลอยได้จำกกำรสกดัแป้งมัน (กำกมนัสด) ผลติมนัหมกัยสีต์ โดย ผจก.น ำเยีย่มชม 





พำเกษตรกรเรียนรู้ ควบคู่กบังำนวจิยั 
ประมำณ 10 วนั น ำไปใช้ได้ (ถุงทีย่งัไม่เปิดเกบ็ได้ประมำณ 1ปี) 



การทดลอง 

1 ใช้อาหารเดิม เลี้ยง21 วัน(3 สัปดาห์) 
จากนั้น ใช้อาหารเดิมผสมกับมันหมัก
ยีสต์ ในอัตรา 1:1 จนจับขาย(35 วัน) 

2 ใช้อาหารเดิม เลี้ยง21 วัน(3 สัปดาห์) 
จากนั้น ใช้อาหารเดิมผสมกับมันหมัก
ยีสต์ ในอัตรา 1:2 จนจับขาย 

 

 

3 ใช้อาหารเดิม เลี้ยง21 วัน(3 
สัปดาห์) จากนั้น ใช้อาหาร
เดิมผสมกับมันหมักยีสต์ ใน
อัตรา 2:1 จนจับขาย 

 

 



อำย1ุ-21 วนั(อำหำรส ำเร็จรูป)+ 4 วนั(มันหมักยสีต์) 



ติดตำมและเยีย่ม เกษตรกรที่ใช้มันหมักยสีต์ 



ผลกำรทดสอบ 

รายละเอียด ต้นทุนอาหาร (40 
กิโลกรัม/คอก)  

ผลผลิต/คอก 
(กิโลกรัม) 

ราคาจ าหน่าย/
กิโลกรัม (บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

1. เลี้ยงด้วยอาหารไก่เล็กอย่างเดียว 
(บาท) 

800 17.25 80 580 

2. เลี้ยงด้วยอาหารไก่เล็กและมัน
หมักยีสต์ที่มีส่วนผสมของยูเรีย 
(อัตราส่วน 25:15 กิโลกรัม/คอก) 

519.65 15.50 80 720.35 

3. เลี้ยงด้วยอาหารไก่เล็กและมัน
หมักยีสต์ที่ไม่มีส่วนผสมของยูเรีย 
(อัตราส่วน 25:15 กิโลกรัม/คอก) 

516.65 15.00 80 683.35 

4. อาหารหลักของจ้ิงหรีด เช่น ใบ
กล้วย หญ้าเนเปียร์ ผักโขมใหญ่ 
ฟักทอง เป็นต้น 

สมาชิกในฟาร์มปลูก
กันเอง 

- - - 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบการค านวณต้นทุนอาหารที่ใช้เลี้ยงจิ้งหรีดและก าไรที่ขาย 
ได้จากฟาร์มตัวอย่างทั้ง 5 ฟาร์ม 



รายละเอียด ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 
1. ค่าหัวอาหาร (บาท/กิโลกรัม) 18-20 12.91-12.99 
2. ปริมาณผลผลิต (กิโลกรัม/
คอก) 

8-10 15-17.25 

3. อัตราการอยู่รอดในระยะออก
ปีกหรืออายุ 25-30วัน 

จิ้งหรีดตายเกือบหมดคอกหรือยก
คอก 

จิ้งหรีดรอดเยอะ 

4. ราคาผลผลิต   ราคาผลผลิตต่ า   แบ่งผลผลิตมาแปรรูป 
5. ขนาดของจิ้งหรีด ขนาดไม่สม่ าเสมอ ขนาดสม่ าเสมอ 
6. ภูมิทัศน์ของฟาร์ม ฟาร์มสกปรก /โรค/ผลผลิตต่ า มีมาตรฐานของฟาร์ม เกิดการ

ยอมรับจากทุกฝ่าย 
7. การเลื่อนเวลาจับออกไปของ
พ่อค้าคนกลาง  

ค่าอาหารเพิ่มข้ึน แมลงหยุดโต
แต่ยังต้องให้อาหาร บางตัวตาย
เพราะสิ้นอายุชัย ผลผลิตลดลง 

จัดท าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อให้มีความหลากหลาย  

ตารางท่ี 2.  เปรียบเทียบรายละเอียดต่างๆของฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด 5 ฟาร์มก่อนและหลังการ 
จัดการฟาร์มจิ้งหรีดที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย 



จัดเวทีขยำยผลแก่เกษตรกร 



ผลพลอยได้อันล้้าค่าจากการเลี้ยงจิ้งหรีด-มูลจิ้งหรีด 
กระสอบละ 40 บาท 

ส่งตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช  มูลแมงสะดิ้ง 



คุณค่ำ/ธำตุอำหำร  ใกล้เคยีงกบัปุ๋ ยขีไ้ก่ 



ปัญหาที่  3  ผลผลิตล้นตลาด 
การแก้ไข แปรรูป 1. จิ้งหรีดทอดรสบาบีคิว รสปาปริก้า รสต้มย า รสเกลือ  







2. ผงแมงสะดิ้งโรยข้าว 



กำรประชำสัมพนัธ์ ควบคู่กบักำรส่งเสริมฯ 



1.ประชำสัมพนัธ์ โมเดร์ินไนน์ทวีี 



ประชำสัมพนัธ์ผลงำน พร้อมทดสอบจิง้หรีดสมุนไพรคัว่  
ทอด(คลุกเกลือ) 







หาปริมาณสารอาหารที่เป็นประโยชน์ในแมงสะดิ้งที่แปรรูปแล้ว ได้แก่  
1. ปริมาณโปรตีน  
2. ปริมาณไขมัน  
3. ปริมาณกรดไขมันอิ่มตัว  
3. ปริมาณแคโรทีนอยด์   
4. ปริมาณสารไคติน  
5. ปริมาณคอเลสเตอรอล  
6. สารประกอบฟีนอลิกรวม  
7. ทดสอบความหืน  
8. สารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และฤทธ์ิในการดักจับโลหะโดยวิธี FRAP 
9. ปริมาณธาตุ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และเหล็ก 
10. ปริมาณวิตามินบี 1 และ 2   
ซึ่งจะด าเนินการหาปริมาณสารทุกๆเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ได้แก่ วันที่ 25 มีนาคม,  
25 เมษายน, 25 พฤษภาคม และ 25 มิถุนายน 2561  
(ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 



สารตัวอย่าง 
แมงสะดิ้งตัวอย่างที่ใช้น ามาจากฟาร์ม 5 ฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการฯนี้ซึ่งผ่าน 
มาตรฐานการจัดการฟารม์ที่ถูกสุขลักษณะ (คู่มือ อยู่ภาคผนวก)  
โดยน ามาฟาร์มละ 1 กิโลกรัม แล้วน ามาผสมกันเพื่อแปรรูป ได้แก่ 
•แมงสะดิ้งที่ยังไม่ทอดกรอบ จากฟาร์ม 5 ฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ 
•แมงสะดิ้งทอดกรอบ รสดั้งเดิม บรรจุซองทั้งแบบใส่และไม่ใส่วัตถุดูดออกซิเจน  
•แมงสะดิ้งทอดกรอบ รสปาปริก้า บรรจุซองทั้งแบบใสแ่ละไม่ใส่วัตถุดูดออกซิเจน 
•แมงสะดิ้งทอดกรอบ รสบาร์บิคิว บรรจุซองทั้งแบบใสแ่ละไม่ใส่วัตถุดูดออกซิเจน  
•แมงสะดิ้งทอดกรอบ รสต้มย า บรรจุซองทั้งแบบใส่และไม่ใส่วัตถุดูดออกซิเจน 
•แมงสะดิ้งที่มาจากฟาร์มอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 1 ฟาร์ม  
บรรจุซองทั้งแบบใสแ่ละไม่ใส่วัตถุดูดออกซิเจน) 



จากการทดลองหาคุณค่าทางโภชนาการของแมงสะดิ้งทอดสมุนไพรรสชาติต่างๆตั้งแต่ 
เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน พบว่าปริมาณโปรตีนในแมงสะดิ้งทุกๆตัวอย่างเมื่อเก็บไว้ 3 เดือน  
มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย (0.32±0.02-0.29±0.02 g/L) และพบว่าเมื่อเวลา 
ผ่านไปปริมาณของไขมันและกรดไขมันอิ่มตัวจะเพิ่มขึ้นในทุกๆตัวอย่าง โดยแมงสะดิ้งทอด 
จากฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการรสปาปริก้าจะมีปริมาณไขมันและกรดไขมันอิ่มตัวมากที่สุดใน 
เดือนที่สี่ (เดือนมิถุนายน)  ส่วนแมงสะดิ้งยังไม่ทอดจากฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการจะมี 
ปริมาณไขมันและกรดไขมันอิ่มตัวต่ าสุด ค่าความหืนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นในเดือนที่ 3  
(พฤษภาคม) ของทุกๆตัวอย่าง โดยแมงสะดิ้งทอดจากฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการรสปาปริก้า 
มีแนวโน้มที่จะเกิดความหืนได้เร็วกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆและมีคอเลสเตอรอลสูง แมงสะดิ้งทอด 
ยังมีสารไคตินเหลืออยู่ในทุกๆตัวอย่าง นอกจากนี้ยังพบสารแคโรทีนอยด์ ฟีนอลิกรวม  
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก โปแตสเซียม วิตามินบี1 และ 
วิตามินบี 2  จากข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาคุณค่าทางโภชนาการและความหืนของ 
แมงสะดิ้งทอด จะเห็นว่าคุณค่าทางโภชนาการและความหืนของแมงสะดิ้งทอดส่วนใหญ่ 
จะเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม แต่เนื่องจากว่างานวิจัยนี้ใช้เวลาในการทดลองถึง 
เดือนมิถุนายนจึงท าให้ได้ข้อมูลทางโภชนาการยังไม่ถึงที่สุด เพราะคุณค่าทางโภชนาการที่ได้ 
จนถึงเดือนมิถุนายนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้บริโภคยอมรับได้ ไม่มีกลิ่นหืนแต่เริ่มมีน้ ามันติดที่ถุง  
ตัวแมงสะดิ้งมีความกรอบน้อยลง  



1. ได้คู่มือและแนวปฏิบัติการจัดการฟาร์มจิ้งหรีดให้ ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย  
2. ลดต้นทุนค่าอาหารจิ้งหรีด โดยสูตรอาหารที่ เหมาะสม 2 สูตร ได้แก่ 1) สูตรอาหาร
มันหมักยีสต์ (ไม่มี ส่วนผสมของยูเรีย) และ 2) สูตรอาหารมันหมักยีสต์ (มีส่วนผสม
ของยูเรีย) ซึ่งการเลี้ยงด้วยอาหารไก่เล็ก ผสมมันหมักยีสต์ได้ก าไรมากกว่าการเลี้ยงด้วย 
อาหารไก่เล็กเพียงอย่างเดียวประมาณ 40%  
3. สมุนไพรที่ ใช้ ในการแปรรูปจิ้งหรีดทอดรสบาบีคิว รสปาปริก้า รสต้มย า รสเกลือ 
และผงโรยข้าวจิ้งหรีด เป็นสมุนไพรที่ หาได้ง่ายในท้องถิ่น เมื่อถูกความร้อน จะให้กลิ่น 
ที่หอมมาก ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมรสชาติอาหารและเกิดกลิ่นหืนช้า  
4. คุณค่าทางโภชนาการของจิ้งหรีดทอดรสชาติต่างๆ ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน กรด
ไขมันอิ่มตัว ไคติน แคโรทีนอยด์ ฟี นอลิกรวม ฤทธ์ิ ต้านอนุมูลอิสระ ธาตุแคลเซียม 
ฟอสฟอรัส เหล็ก โปแตสเซียม วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2 

สรุป 



คณะผู้วิจัย 
นายอ าพน  ศิริค า 
รองศาสตราจารย์ ดร.มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัณฑนา  นครเรียบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู แก้วดวงตา 
ดร.นิคม  นครเรียบ 

   End of the presentation 
Thank you for your attention 


