การเลีย้ งจิง้ หรี ดอินทรี ย์ บ้ านโนนเชือก จ.ขอนแก่ น
กลุม่ เลี ้ยงจิ ้งหรี ด บ้ านโนนเชือก ต.บ้ านขาม อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น
ชุมชนมีการเลี ้ยงจิง้ หรี ดมาตังแต่
้ ปี 2554 โดยก่อนหน้ านันชุ
้ มชนรวมกลุ่มเลี ้ยงหมู และต่อมาจึง
เปลี่ยนมาเป็ นการเลี ้ยงจิ ้งหรี ด แล้ วเริ่ มมีการขยายกลุ่มคนเลี ้ยงและอุปกรณ์การเลี ้ยงให้ ดีขึ ้น ในช่วงแรกมี
การให้ อาหารโดยซื ้ออาหารซึง่ มีคา่ ใช้ จา่ ยสูงมาก จึงมีแนวคิดในการลดต้ นทุนเรื่ องอาหาร โดยการหาแหล่ง
วัตถุดิบอื่นที่มีต้นทุนไม่สูงมากทดแทน อาทิ ข้ าวโพด ปลาป่ น ฯลฯ ปั จจุบนั มีการวางแผนการเลี ้ยงจิ ้งหรี ด
อย่างเป็ นระบบโดยวางแผนให้ มีการจาหน่ายทุกเดือนและขยายจานวนสมาชิกผู้เลี ้ยงในชุมชนให้ มีมากขึ ้น
ต่อเนื่อง โดยในชุมชนมีการเลี ้ยงจิ ้งหรี ดและส่งไปตามจังหวัดต่างๆ รวมถึงการส่งออก
การทาคอกจิง้ หรีด(แบบยกได้ )
- คอกทาโครงด้ วยไม้ และฟิ วเจอร์ บอร์ ดขนาดกว้ าง 1.20
เมตร X ยาว 2.40 เมตร X ลึก 70 เซนติเมตร
- แผงไข่กระดาษ ประมาณ 600 แผง
- ไม้ รองพื ้นสาหรับระบายอากาศ
- ใช้ เทปใสให้ ขอบบ่อลื่นกันจิ ้งหรี ดไต่ออก
อาหารและสูตรอาหาร
สูตรอาหารเพื่อลดต้ นทุนนี ้ เกิดจากการพยายามใช้ วตั ถุดิบที่
หาได้ และราคาประหยัด เพราะเมื่อก่อนคุณพรชัยบอกว่า เฉพาะ
ค่าอาหารต้ องเสียให้ กบั โรงงานเดือนละเป็ นแสน อีกทังบางเดื
้
อน
จิ ้งหรี ดเป็ นโรคก็ทาให้ ขาดทุนมากจนหมุนเงินไม่ทนั จึงคิดหาสูตรอาหารเอง โดยมีแนวคิดว่าต้ องสามารถ
ลดต้ นทุนและปลอดภัย มีผลดีตอ่ สุขภาพจิ ้งหรี ดและผู้บริโภคด้ วย
สาหรับอาหารของจิ ้งหรี ดนันทางคุ
้
ณพรชัย จะให้ อาหารใน 2 แบบคือ ข้ าวโพดผสมราอ่อน และน ้า อีก
แบบคือ การให้ ผกั ใบเขียว
สูตรอาหาร
1. ราอ่อน
2. ข้ าวโพด

- ผสมในอัตราส่วน 1:1 หรื อหากมีปลาป่ นและกากถัว่ ก็สามารถผสมเพิ่มเติมเข้ าไปด้ วย โดยเฉลี่ย
ให้ อยูใ่ นปริมาณ 2 กิโลกรัม
- ปริมาณสาหรับการให้ อาหาร 1 มื ้อ ใช้ 2 กิโลกรัม โดยวางอย่างกระจายไว้ 6 ถาด ถาดละ 2 ขีด
หรื อ 200 กรัม ให้ วนั ละ 2 ครัง้ คือ ตอนเช้ าและเย็น
- น ้าเปล่า วางไว้ 6 ถาด
การให้ ผักเป็ นอาหาร
อาหารเพิ่มเติมของจิ ้งหรี ด อีกอย่างคือ ผักใบเขียว สาหรับคุณพรชัยจะใช้ เศษผักจากตลาดเขียว
มาเป็ นอาหาร หรื อหาเศษผักในชุมชนมาใช้ เป็ นอาหารก็ได้
สรุปขัน้ ตอน วิธีทา
- ทาคอก กว้ าง 1.20 เมตร X ยาว 2.40 เมตร X ลึก 70 เซนติเมตร
- นาแผงไข่ใส่ในถัง (วางแนวตัง)้ ใช้ ลงั ไข่วางแนวตังสลั
้ บแบบฟั นปลา
- ใช้ ไข่จิ ้งหรี ด 12 ขัน หรื อประมาณ 60 กิโลกรัม (ขันละประมาณ 5 กิโลกรัม)
- ให้ อาหาร/ น ้า ใส่กระบะวางไว้ บนแผงไข่
- ถ้ าได้ ยินเสียงร้ องแสดงว่าจิ ้งหรี ดต้ องการวางไข่ (สังเกตอย่างไรว่าจิ ้งหรี ดต้ องการวางไข่ คือ ดูจาก
จิ ้งหรี ดจะท้ องป่ อง หากเป็ นจิ ้งหรี ดขาว และจิ ้งหรี ดดา จะส่งเสียงร้ อง)
- จากนันใช้
้ แกลบเผา ผสมดินใส่กระบะสาหรับให้ จิ ้งหรี ดวางไข่
- ในระยะ 45 วัน สามารถเอาจิ ้งหรี ดไปขายแบบเป็ นตัวได้
- ใช้ ไข่จากการเพาะ เพื่อเลี ้ยงเป็ นตัว และใช้ พอ่ แม่พนั ธุ์เพื่อเพาะเลี ้ยงไข่ หมุนเวียนเช่นนี ้ไปตลอด
ปั จจุบนั กลุ่มเลี ้ยงจิ ้งหรี ด บ้ านโนนเชือก ต.บ้ านขาม อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น มีสมาชิกประมาณ 3040 ครัวเรื อน ด้ วยแนวคิดการทาอาหารเลี ้ยงจิ ้งหรี ดเอง สามารถลดค่าอาหารไปได้ ถึง 30,000 บาท หรื อ
40,000 บาทต่อเดือน ขณะที่ยอดขายยังคงที่เดือนละ 1-2 ตัน ตลาดมีทงตลาดในประเทศและต่
ั้
างประเทศ
สาหรับตลาดต่างประเทศ จะส่งประเทศจีน ลาว บางส่วนได้ วางขายที่ต ลาดเขียวจังหวัดขอนแก่นด้ วย
เนื่องจากการผลิตจิ ้งหรี ดที่ปลอดภัย จึงนับว่าเป็ นความได้ เปรี ยบและเป็ นทางเลือกในท่ามกลางการเลี ้ยง
จิ ้งหรี ดที่เพิ่มจานวนขึ ้นในประเทศไทย
---------------------ข้ อมูลโดยวิทยากร คุณพรชัย โนนทิง บ้ านโนนเชือก ต.บ้ านขาม อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น
ห้ องเสวนาย่อย เทคนิคการเลี ้ยงและอาหารสัตว์ ในงานมหกรรมพันธุกรรม : จากเมล็ดพันธุ์สจู่ านข้ าว
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ถนนตลาดเขียวขอนแก่น ริ มบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น

