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ความเปนมาของแหลงเรียนรู 
แหลงเรียนรูการเลี้ยงจิ้งหรีด ตั้งอยูที่บานเลขที่ 27 หมู 6 บานศิลา ตําบลเกาะคา  เจาของคือ 

นางอมรา  สิทธิการ  เดิมนั้นเคยรวมทําเปนกลุม  แตไมประสบผลสําเร็จเนื่องจาก สมาชิกไมมีเวลา
ชวยกันดแูล  จงึไดมาเพาะเลีย้งจิ้งหรีดในบานของตนเอง จนถึงปจจุบัน ซ่ึงไดเผยแพรความรูใหกับ
ผูที่สนใจและตองการมีอาชีพเสริมรายไดกับประชาชนทั่วไป รวมถึงนักเรียน นักศกึษา ที่ตองการ
ศึกษาคนควาการเลี้ยงจิ้งหรีด และยังเปนแหลงเพาะพนัธุไขจิ้งหรีด สําหรับไวจาํหนายในบางชวงที่
จิ้งหรีดออกไขในปริมาณมาก  
จุดเดน 
 การเลี้ยงจิ้งหรีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
การไดรับการยอมรับ 
 มีคณะครูจากโรงเรียนแจหมมาศึกษาซึ่งมีครู 7 คนและนกัเรียนอกี 4 คนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับเพื่อนบาน  ไดใหความรูกับเพื่อนบานในเรื่องของการเลี้ยงจิง้หรีดและไดไปเปนวิทยากร
สอนความรูเร่ืองการเลี้ยงจิ้งหรีดที่บานนาโปงหาญ ตําบล ไหลหิน และบานมากลาง ตําบลลําปาง
หลวง อําเภอเกาะคา 
 

                          
 

                                                  



 
รายชื่อผูเขารวมโครงการเลี้ยงจิ้งหรีด   ท่ีบานมากลางดงันี้ 

ท่ี ชื่อ - ชื่อสกุล ท่ีอยู อายุ 
(ป) 

เลขบัตรประชาชน หมายเหตุ

1 นายอนงค   ชมภูแกว 75 ม. 13 ต.ลําปางหลวง 44 3520300314353  
2 นายสมเกยีรติ  สุทธิ

รันต 
171 ม. 13 ต.ลําปางหลวง 57 3520300039101  

3 นายปน  สุขเกษม 110 ม. 13 ต.ลําปางหลวง 55 3520300312301  
4 นายบุญกวน  ชมภูแกว 111 ม.13 ต.ลําปางหลวง 46 3520300314310  
5 นายเลิศ  มะลวิัน 106  ม.  13 ต.ลําปางหลวง 67 3520300315834  
6 นายสอาด   วญิญา 55 ม. 13 ต.ลําปางหลวง 49 3520300316223  
7 นางไหม  ปนตา 183  ม.13 ต. ลําปางหลวง  อ. เกาะคา 65 3520300309465  
8 นายแกว   คนซื่อ 58 ม. 13 ต. ลําปางหลวง  อ. เกาะคา 54 3520300316216  
9 นายเปลี่ยน อินตะสอน 8/2 ม.13 ต. ลําปางหลวง  อ. เกาะคา 58 3520300311079  
10 นายจรูญ  แสนใจกลา 120 ม.13 ต. ลําปางหลวง  อ. เกาะคา 49 3520300316275  
11 นายเดช  แสงคํา 162 ม.13 ต. ลําปางหลวง  อ. เกาะคา 60 3520300310625  
12 นายสมมิตร  ใจซื่อ 127 ม.13 ต. ลําปางหลวง  อ. เกาะคา 57 3520300306385  
13 นายดี  สุทธะ 109 ม.13 ต. ลําปางหลวง  อ. เกาะคา 72 3520300314388  
14 นางพร  จันตะวงค 117 ม.13 ต. ลําปางหลวง  อ. เกาะคา 39 3520300314591  
15 นางจันทรฟอง  วิญญา 116 ม.13 ต. ลําปางหลวง  อ. เกาะคา 55 3520300312776  
16 นางแกวภา   ทานิล 164 ม.13 ต. ลําปางหลวง  อ. เกาะคา 58 3520300309686  
17 นางพรรเพ็ญ  ตะปวก 123 ม. 13 ต. ลําปางหลวง  อ. เกาะคา 40 3520300310790  
18 นายถนอม  อุสาห 35 ม.13 ต. ลําปางหลวง  อ. เกาะคา 49 3520300310447  
19 นายนิพนธ  มะลิวัน 151 ม.13 ต. ลําปางหลวง  อ. เกาะคา 43 3520300315414  
20 นางสุพรรณ  สุริภา 130 ม.13 ต. ลําปางหลวง  อ. เกาะคา 61 3520300304765  
21 นายชรินทร  ตองไม 20 ม.13 ต. ลําปางหลวง  อ. เกาะคา 40 3520300310749  

  
 
 
 
 



สอดคลองตามภารกิจของ กศน. 
 สอดคลองตามภารกิจของ กศน. ดานการพัฒนาอาชีพ  โดยการไปเปนวิทยากรใหกบักลุม
อาชีพเศรษฐกจิพอเพียงและนักศึกษาสายสามัญที่บานมากลาง 

                                         
 
การบริการดวยความยดืหยุนเปนมิตร อบอุน เปนกันเอง มีจิตอาสา 

มีความเต็มใจในการใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดอยางเต็มที่     ยิ้มแยมแจมใส มคีวาม  
เปนกันเอง 

 

                      
 
การเผยแพรประชาสัมพันธ 

เผยแพรประชาสัมพันธกันแบบปากตอปาก โดยการนําเสนอในที่ประชุมประจําเดือนของ
หมูบานเพื่อชักชวนใหชาวบานเลี้ยงเพื่อเสริมรายไดใหกับครอบครัว 

การมีสวนรวม เชื่อมโยงภาคีเครือขาย 
พัฒนาชุมชนไดมีสวนรวมในการสงเสริมอุปกรณตางๆ เชน  ถัง ตาขาย ขันน้ํา อาหาร  
สกอตเทป  
เกษตรตําบลเขามาแนะนําแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีด เชน การใหน้ําจิ้งหรีด 
กศน. ไดเชิญไปเปนวิทยากรบรรยายใหกับกลุมนักศึกษาทั้งสายอาชีพและสายสามัญ 

 
 
 



 
 
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

มีการดําเนนิงานอยางตอเนื่องมาตลอดระยะเวลา 3 ป จากที่เคยเลี้ยงเพยีง 1 บอ ก็ขยายเปน
เล้ียงประมาณ 10 บอ  มีการใหบริการความรูในการเปนวทิยากรบรรยายในเรื่องของการ
เล้ียงจิ้งหรีดใหกับกลุมผูที่สนใจ    

กิจกรรมหรือกระบวนการที่เอ้ือตอการเรียนรู 
- 

มีผูมาใชบริการอยางสม่ําเสมอ 
 มีผูมาใชบริการบางเปนครั้งคราว 
การเรียนรู 
 สงเสริมการเรียนรูการเลี้ยงจิง้หรีด 
การนําไปใช 

จากที่ไดมาศึกษาแลวแตละคนไดนําความรูที่ไดรับไปใชเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดที่บานกนัแทบ
ทุกคนมีและมกีารโทรศัพทมาสอบถามเปนระยะในระหวางการเลี้ยงดู  

ความพึงพอใจ 
ผูเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่ไดรับบรกิารสังเกตจากการที่ผูรับบริการสอบถามและ
ติดตามผลความกาวหนา 

วัสดุ/อุปกรณในการเลี้ยงจิ้งหรีด 
1. ทอซีเมนต/ถังน้ําขนาดใหญ/กะละมัง 
2. แผงไข 
3. ขันน้ํา 
4. ตาขายสีเขียว 
5. ยางรัดปากบอ 
6. ถาดอาหาร – น้ํา 
7. แกลบ 
8. เทปกาว 

 
  
 
 



อาหารของจิ้งหรีด 
             อาหารของจิ้งหรีดสวนใหญจะเปนพวกผักตางๆ เชน ใบฟกทอง   ผักบุง  ฟกเขียว  ฟกทอง  
หยวกกลวย   หรืออาหารไก    
 
 
 
 
   

 
 
 
                                                              อาหารของจิ้งหรีด 
 
 
     
 
   

ขั้นตอนการเลี้ยงจิ้งหรีด 
-     พอกับแมของจิ้งหรีดผสมพันธุกันเรยีบรอยแลว   ตวัเมียจะเริ่มวางไข  และฟกเปนตัว  
       จึงใหยายลงบอเล้ียง 
- นําถาดไข มาวาง เรียงกันในบอเล้ียง 
- นําขันไขจิ้งหรีด  มาวางเรยีงกันในบอเล้ียง 
- สังเกตดู  ถาออกลูก  ตองใหอาหารและน้ํา 
- การใหอาหาร  ก็ใหเหมือนกบัการเลี้ยงจิ้งหรีดโดยทั่วไป  และตองใหน้าํ  จะตองใหมี

ฟองน้ําเกาะอยูในภาชนะที่ใสใหน้ํากนิ  และระวังอยาใหน้ําแหงมากเพราะจิ้งหรีด
ตองการน้ําเปนอาหารหลัก  ใหอาหารประเภทผัก   

เมื่อเห็นจิ้งหรีดโตขึ้น  เราตองดูวาภาชนะหนาแนนเกินไปเปลา  ควรเพิ่มถาดไขลงไป  
วิทยากร  ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของการเลี้ยงจิ้งหรีด 
 
 
 



การดูแลรักษา 
- ความสะอาดเปนสิ่งสําคัญ  จิ้งหรีดจะตายเพราะความสกปรก 
- ศัตรูจิ้งหรีด  คอื  มด  จะเขาไปกินไขและลูกจิ้งหรีด  ทําใหตาย 
- การปองกัน  ใชชอลกกันมด  ขีดรอบๆบอ  ตรงสวนภายนอก  หรือใชผาชุบ

น้ํามันเครื่องทีใ่ชแลวพนัไปรอบบอ 
จากนั้นวิทยากรไดบรรยายใหความรู  เร่ืองการวางไข 
การวางไข 
-    หลังจากตวัเมียไดรับการผสมพันธุแลวแลว  2 – 3  วนั  ตัวเมยีจะเริม่วางไข  ใชอวัยวะ
วางไขที่ยาวแหลมคลายเข็ม  แทงลงไปในดินลึกและวางไข  เพศเมียจะวางไขไดประมาณ  
500-1,000  ฟองตอป  หรือชวงชีวิตทั้งหมด  ประมาณ  3  เดือน  ถึง  4  เดือน   เมื่อวางไข
แลวจะผสมพันธุอีกและวางไขชุดตอไป  การวางไขแมจิ้งหรีด จะปลอยไขตามระยะการแก
ของไขในทอง  ซ่ึงจะทยอยแก   อัตราการผสมพันธุที่ดี   ตัวผู  1  ตัว  ตอตัวเมีย  2  ตัว 
วิทยากรไดบรรยายใหความรู  เร่ือง  คุณสมบัติของพอ – แมพันธุ 
คุณสมบัตขิองพอ – แมพันธุ 
จิ้งหรีดที่จะนํามาเปน  พอ – แม  พันธุ  เราจะตองคัดเลือกตัวที่เห็นวาสมบูรณที่สุด 
ลักษณะดังนี ้
- รูปรางตองสมบูรณ 
- หนวดไมหลุดลุย 
- ขาทุกขาอยูครบสมบูรณ 
หากวาเปนเพศผู  เห็นดวยตาเปลา   เปนตวัที่มีลักษณะปราดเปรี้ยวมาก  ขันเสียงดัง  ขัน
บอยๆ 
เพศเมีย   เปนตัวใหญ  ความยาวของลําตัวประมาณ  3 ซ.ม.  ลําตัว  ทองจะตองยาวใหญ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


