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การขยายระบบการเลีย้งแมลงวนัลาย 
1สมบตั ิเฉลมิเลีย่มทอง และ 1แพททรคิ เทรลล ์
1ศูนยก์ารเรยีนรู ้เอคโค่ เอเชยี อมิแพค เซนเตอร ์จ.เชยีงใหม่ 

 [หมายเหตุบรรณาธกิาร: 
คําแนะนําเป็นขัน้ตอนนีนํ้ามาจากระบบการผลติหนอนแมลงวนัลายทีศู่นยก์ารเรยีนรู ้
เอคโค่ฟารม์ขนาดเล็ก ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ซ ึง่เป็นเพยีงตวัอย่างของระบบหน่ึงทีใ่ชง้านอยู่และควรนําไปปรบัใชใ้หเ้ขา้กบับรบิทในพืน้ทีแ่ละความพรอ้
มของวตัถุดบิและอุปกรณท์ีม่ ีบทความนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่อธบิายรายละเอยีดในระบบ “ขยายขนาด” 
ทีเ่พิม่วสัดุอุปกรณอ์กีหลายๆอย่างจากบทความทีเ่ขยีนกอ่นหนา้นีเ้กีย่วกบัการผลติหนอนแมลงวนัลายใน
สวนหลงับา้นและภายในครวัเรอืน] 

คํานําสู่การผลติหนอนแมลงวนัลาย 

สิง่ทีส่ําคญัต่อความสําเรจ็ของฟารม์ขนาดเล็กคอืฟารม์น้ันมคีวามสามารถในการเปลีย่นของเหลอืใชใ้นฟ
ารม์ใหเ้ป็นผลผลติทางเลอืกทีม่มูีลค่าทีเ่พิม่ขึน้ การเลีย้งหนอนแมลงวนัลาย (Hermetia illucens) 
เพือ่ใชใ้นฟารม์ซึง่เป็นกจิการผูผ้ลติขนาดเล็กเป็นสิง่ทีจ่ะเป็นประโยชนไ์ด ้การนําของเหลอืใชท้ั่วไป เชน่ 
เศษอาหารและมูลสตัว ์
โดยใชห้นอนแมลงวนัลายมาเป็นตวัเปลีย่นวตัถุดบิทีเ่ป็นของเ
สยีเหลา่นีใ้หก้ลายเป็นแหล่งอาหารโปรตนีสงูสําหรบัปศุสตัวไ์
ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ในขณะเดยีวกนั 
ยงัผลติวสัดุทีเ่หมาะกบัการปรบัปรุงดนิอกีดว้ย  

การผลติหนอนแมลงวนัลาย 
ขอ้ด ี

● ของเสยีถูกเปลีย่นเป็นอาหารเลีย้งสตัวท์ีม่โีปรตนีสูงและมปี
ระโยชนเ์ป็นอย่างมาก 

● สารอาหารจากหนอนแมลงวนัลายเต็มไปดว้ยพลงังาน      
● ตน้ทุนการผลติโดยรวมต่ํา 
● หนอนแมลงวนัลายชว่ยยบัยัง้เช ือ้โรคในขยะ 
● ไม่เป็นศตัรูต่อมนุษย ์และไม่ใชพ่าหะนําโรค 
● ผลติผลอืน่ๆ 

(หรอืมูล)สามารถนําไปปรบัปรุงดนิไดเ้ป็นอย่างด ี
● แมลงวนัลายมวีงจรชวีติสัน้และใหผ้ลผลติรวดเรว็ 

ขอ้เสยี 
● อาจส่งกลิน่ไม่พงึประสงค ์
● มปัีญหาเร ือ่งศตัรู (นก,หนู) 
● การยอมรบัในสงัคมและวฒันธรรม 
 

ภาพท ี ่1 
ผูเ้ขยีนเอาตวัหนอนแมลงวนัลายทีแ่ข็งแร
งใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมไดดู้ทีศู่นยก์ารเรยีนรูฟ้

์ ็  โ  ี  



การผลติตวัอ่อนหนอนแมลงวนัลายยงัมศีกัยภาพทีด่ใีนพืน้ทีท่ีข่าดแคลนโปรตนีเลีย้งสตัว ์ตวัอย่างเชน่ 
ในพืน้ทีภู่เขาห่างไกล การเลีย้งสุกร สตัวปี์ก และปลา  
ทีเ่ป็นไปอย่างจาํกดัเน่ืองจากวตัถุดบิอาหารทีม่โีปรตนีน้ันมรีาคาแพง เชน่ปลาป่น หรอืถัว่เหลอืงป่น 
การเลีย้งหนอนแมลงวนัลายอาจเป็นอกีทางเลอืกหน่ึง ทีค่นในพืน้ทีน้ั่นสามารถทําได ้
เพราะเป็นทางเลอืกทีใ่ชต้น้ทุนต่ํา      
แมม้นุษยจ์ะสามารถบรโิภคตวัอ่อนของแมลงวนัลายไดอ้ย่างปลอดภยัดว้ย 
แต่จดุเนน้ของบทความนีม้เีป้าหมายอยู่ทีก่ารเลีย้งหรอืผลติหนอนแมลงวนัลาย 
เพือ่เป็นอาหารใหก้บัสตัวเ์ลีย้งของเกษตรกร      

มขีอ้ดทีีม่อียู่มายมายในการผลติหนอนแมลงวนัลาย โดยทีข่อ้เสยีมอียู่ไม่มาก 
สิง่ทีค่วรทราบเป็นพเิศษคอืหนอนแมลงวนัลายเป็นตวัแปรรูปขยะทีม่คีวามสามารถสงูมาก 
สามารถเลีย้งขยายจาํนวนไดอ้ย่างรวดเรว็  
และตอ้งการพืน้ทีน่อ้ยมากเมือ่เทยีบกบัสถานประกอบการเกษตรหรอืปศุสตัวป์ระเภทอืน่ 
และสิง่ทีส่ําคญัทีส่งัเกตไดอ้กีอย่างคอืหนอนแมลงวนัลายไม่ถอืเป็นสตัวร์บกวน 
อย่างทีม่คีวามเขา้ใจผดิอยู่บอ่ยๆ หนอนแมลงวนัลายไม่ใชพ่าหะนําโรค และไม่ไดเ้ป็นแมลงกดัหรอืต่อย 

คุณค่าทางอาหารของตวัออ่นแมลงวนัลาย 

ตวัอ่อนแมลงวนัลายเต็มไปดว้ยสารอาหารทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพ 
นอกจากปรมิาณโปรตนีและไขมนัอยู่ในระดบัเปอรเ์ซนตท์ีสู่งแลว้ ตวัอ่อนยงัมสีารอาหารทีค่รบถว้น 
อกีทัง้สารอาหารรอง ไคตนิ กรดอะมโิน และวติามนิ ในภาพที ่2 ต่อไปนี ้
เป็นการนําเสนอภาพทีอ่ธบิายองคป์ระกอบสารอาหารต่างๆทีม่อียู่ในตวัอ่อนแมลงวนัลาย 
สําหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิและการแยกส่วนประกอบสารอาหารแต่ละอย่างของแมลงวนัลายน้ัน 
สามารถดูบทความสรุปไดท้ี ่Barragan-Fonseca et al., 2017.  

 

 

ภาพท ี ่2 การแยกสารอาหารของหนอนแมลงวนัลายแบบแหง้  
ทีม่า: Feedipedia, 2021  

 

คําแนะนําในขัน้ตอนของการเลีย้งหนอนแมลงวนัลายในระบบขยายขนาด 

ขัน้ตอนคําแนะนํานีเ้ป็นภาพถ่ายการเฝ้าตดิตามระบบการเลีย้งหนอนแมลงวนัลายทีท่ําอยู่ในปัจจบุนัทีศู่น
ยก์ารเรยีนรูฟ้ารม์ขนาดเล็กเอคโค่ เอเชยี ซ ึง่ตัง้อยู่ชานเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ระบบการเลีย้งหนอนแมลงวนัลายนี ้    มจีดุมุ่งหมายเพือ่ผลติตวัหนอนแมลงวนัลายใหม้อียู่อย่างเพยีงพอ 
เพือ่ใชใ้นการเลีย้งไกแ่ละปลาในฟารม์ 
แต่ไม่ถอืเป็นการผลติขนาดใหญ่หรอืเป็นอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน 
ขอ้มูลต่างๆในปัจจบุนัทีม่อียู่ออนไลนก็์เพือ่การเร ิม่ตน้และดูแลรกัษาระบบการเลีย้งแมลงวนัลายขนาดเล็ก
ในสวนหลงับา้น เชน่ การเลีย้งในถงัน้ําขนาดเล็ก ถงัขนาดใหญ่ และถงัแกลลอนน้ํามนั 
แต่ระบบทีเ่ราจะกลา่วถงึนีม้จีดุมุ่งหมายเพือ่ผลติหนอนใหม้ปีรมิาณมากขึน้ในระยะต่างๆของการเลีย้งและใ
นวงจรชวีติ ขณะทีเ่ขยีนบทความนี ้ระบบนีย้งัคงผลติหนอนแมลงวนัลายไดอ้ย่างสม่ําเสมอในประมาณ 10 
กโิลกรมัต่อสปัดาห ์ 



ขัน้ตอนที ่1 เร ิม่ตน้ 

ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นกอ่นหนา้นีว้่า แมลงวนัลาย Hermetia 
illucens (ภาพที ่3) พบไดใ้นเกอืบทุกแห่งในโลกของเรา 
โดยมนัสามารถปรบัตวัเองจากพืน้ทีเ่ดมิในอเมรกิาจนปัจจบุั
นกลายเป็นแมลงทีพ่บไดท้ั่วไป 
การเร ิม่ตน้ระบบการผลติหรอืเลีย้งแมลงวนัลายน้ัน 
สามารถจบัเอาแมลงวนัมาเองหรอืหาซือ้จากแหลง่ขายทีม่อี
ยู่ในพืน้ที ่บทความนีจ้ะสนันิษฐานเอาว่าผูอ้า่นซือ้มา 
และไดเ้ร ิม่ตน้จากการมไีข่ ตวัหนอน 
หรอืแมลงวนัตวัเต็มวยัอยู่พรอ้มแลว้  

ขัน้ตอนที ่2 สรา้งโรงเรอืนสําหรบัการผสมพนัธุ ์

การสรา้งโรงเรอืนปิดสําหรบัผสมพนัธุเ์ป็นสิง่สําคญัมากในกา
รผลติไข่ ซ ึง่เป็นขัน้แรกในการผลติหนอนแมลงวนัลาย 
โรงเรอืนปิดแบบนีข้ึน้อยู่กบัขนาดของการผลติทีต่ ัง้เป้าหมาย
ไว ้โดยมหีลายทางเลอืกและวธิปีรบัเปลีย่นหลายแนวทาง 
โรงเรอืนปิดสําหรบัผสมพนัธุอ์าจสรา้งเป็นหอ้งผนังมุง้ลวดขน
าดใหญ่ ดงัตวัอย่างจากภาพดา้นบนทีฟ่ารม์เอคโค่ เอเชยี 
หรอือาจเป็นระบบเล็กกว่านีท้ีใ่ชมุ้ง้กนัยุงหรอืแมแ้ต่ตะกรา้ผา้
ทีเ่ป็นผา้ตาข่าย ไม่ว่าขนาดหรอืรูปแบบจะเป็นอย่างไร 
สิง่ทีส่ําคญัคอืสถานทีผ่สมพนัธุจ์ะตอ้งมคีวามชืน้และอุณหภูมิ
ทีเ่หมาะสม และสิง่สําคญัอกีอย่างคอืจะตอ้งอยู่ในสภาพปิด 
เพือ่ไม่ใหแ้มลงวนัลายบนิหนีไปและเป็นป้องกนัศตัรูอย่างนกห
รอืหนูไม่ใหเ้ขา้มา  

ภายในพืน้ทีปิ่ดนี ้
ควรมกีารเตรยีมบางอย่างใหก้บัแมลงวนัตวัเต็มวยั 
ซ ึง่ไดแ้กแ่หล่งน้ํา พชืผกั 
และพืน้ผวิทีแ่มลงจะซอ่นและผสมพนัธุ ์รวมถงึ “หอ้งมดื” 
ดา้นในทีแ่มลงวนัตวัเมยีจะวางไข่ ในระยะนีข้องวงจรชวีติ 
ทัง้ดกัแดแ้ละตวัเต็มวยัจะไม่กนิอาหารเลย 
ดงัน้ันจงึควรจดัเตรยีมอาหารเพยีงเล็กนอ้ยเท่าน้ันเพือ่เป็นกา
รล่อใหต้วัเมยีวางไข่  

ขัน้ตอนที ่3 เก็บไข่ 

การจะเก็บไข่ของแมลงวนัลายตวัเมยีเต็มวยัไดน้ั้น 
จะตอ้งมกีารเตรยีมการไวภ้ายในโรงเรอืน ทีฟ่ารม์เอคโค่ 
เอเชยีน้ัน เราพบวา่แท่งแผ่นไมข้นาดเล็กใชไ้ดผ้ลด ี
คอืเป็นทัง้สภาพแวดลอ้มทีน่่าดงึดูดใหแ้มลงวนัตวัเมยีวางไข่แ
ละเป็นวธิกีารหน่ึงทีส่ะดวกต่อเจา้หนา้ทีท่ีจ่ะเก็บไข่ 
การใชแ้ผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กเป็นวธิทีีท่ํากนัอยู่ทั่วไปเพือ่
เป็นวสัดุใหแ้มลงวนัวางไข่ (Wong, 2020) 
แต่เราชอบวธิกีารใชแ้ท่งแผน่ไมข้นาดเล็กมากกว่าเพราะสะด
วกกว่าในการเก็บไข่และมกัจะไดไ้ข่ในปรมิาณทีม่ากกว่าดว้ย 
ในระยะนีม้สีิง่สําคญัทีต่อ้งสงัเกตคอืแมลงวนัลายจะไม่วางไข่ล

ภาพท ี ่3  แมลงวนัลายตวัเต็มวยั 
(Hermetia illucens) 



งบนหรอืในอาหาร แต่จะวางไข่ในบรเิวณใกลก้บัอาหาร 
ดงัน้ันแท่งไมส้ําหรบัวางไข่ควรวางไวใ้กลก้บัอาหารตามทีแ่สดงไวใ้นภาพที ่5  

เมือ่ตอ้งการเก็บไข่ ควรนําแท่งไมอ้อกมา 
แยกแท่งไมอ้อกจากกนัและค่อยๆขดูไข่ของแมลงวนัลายออกมาอ
ย่างระมดัระวงั 
สิง่สําคญัคอืในระยะนีค้อืไข่อาจมอีายุไม่เทา่กนัหากไม่ไดเ้อาแท่ง
ไมอ้อกมาทุกวนั การมไีข่ทีม่อีายุต่างกนัน้ัน 
ตวัอ่อนจะฟักตวัและเตบิโตในระยะต่างกนั 
ทําใหต้อ้งเพิม่งานคดัแยกเมือ่ครบกาํหนด ตามหลกัการแลว้ 
เมือ่ทําการผลติแมลงวนัลายปรมิาณมากขึน้ 
ควรใหต้วัอ่อนอยู่ในระยะอายุและระยะครบกาํหนดทีพ่รอ้มกนั 
โดยทั่วไปแลว้ ตวัเมยีเต็มวยัจะผลติไข่ไดอ้ยู่ทีป่ระมาณ 300-
400 ฟองในช ัว่อายุ  

ขัน้ตอนที ่4 การเปลีย่นจากไข่เป็นตวัหนอน 

เมือ่เก็บไข่มาแลว้ ใหนํ้าไข่ยา้ยไปยงัทีท่ีม่อีาหารอยู่ 
ทีพ่วกมนัจะฟักตวัและคลานเขา้ไปยงัอาหารทีเ่ตรยีมไวใ้กล ้ๆ  
โดยปกตแิลว้ไข่จะฟักตวัภายใน 4 วนัจากการวางไข่ ในระยะนี ้
เมือ่ตวัหนอนยงัตวัเล็กอยู่ 
อาจใชถ้าดพลาสตกิเพือ่ใสอ่าหารหรอืเศษอาหารปรมิาณไม่มาก
ไว ้รวมถงึใส่ตวัหนอนไวด้ว้ย 
เราใชต้าข่ายมุง้ลวดเพือ่ป้องกนัไม่ใหไ้ข่สมัผสัโดยตรงกบัอาหาร  

ขัน้ตอนที ่5 การเลอืกอาหารทีเ่หมาะสม 

ขอ้ดทีีม่ปีระโยชนม์ากอย่างหน่ึงของหนอนแมลงวนัลายคอืความ
สามารถในการกนิอาหารไดห้ลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นเศษผกัผลไมจ้ากตลาด, มูลสตัว,์ 
เศษอาหารทีเ่หลอืจากครวัเรอืน, กระดูกป่น 
และอืน่ๆอกีหลายอย่าง บทความนีจ้ะไม่ระบุแหล่งทีม่าของอาหาร 
แต่จะแนะนําผูผ้ลติไดค้น้พบแหล่งอาหารทีเ่รยีกวา่ “ขยะ” 
ทีผู่ผ้ลติมอียู่แลว้ 
ตามหลกัการแลว้ควรตัง้เป้าหมายไปทีข่ยะอนิทรยีเ์หลอืใช ้
จาํพวกขยะจากตลาด เศษอาหารจากรา้นอาหาร ราํขา้ว 
ธญัพชืทีใ่ชแ้ลว้จากการหมกัเบยีร,์ 
กากถัว่เหลอืงจากการทาํน้ํานมถัว่เหลอืง, ฯลฯ      

เพือ่ใหแ้น่ใจว่าอาหารทีใ่หห้นอนมคีวามสมดุล หรอื “สมบูรณ”์ 
มคํีาแนะนําว่าควรนําเศษอาหารหลายๆชนิดมาผสมเขา้ดว้ยกนั 
เพือ่เป็นการชว่ย “เพิม่ปรมิาณ” 
อาหารสาํหรบัหนอนเพือ่จะไดห้นอนจาํนวนมากขึน้ 
แต่วธินีีอ้าจไม่จาํเป็นตอ้งทําก็ได ้

ขัน้ตอนที ่6 การขยายการผลติ 

เมือ่ตวัหนอนฟักตวัออกมาและกนิอาหาร พวกมนัจะตอ้ง 
“ไต่ขึน้” ไปยงัภาชนะหรอืบ่อทีใ่หญ่ขึน้เพือ่จะมพีืน้ทีไ่ม่แออดั 

ภาพท ี ่7 
ไข่ทีเ่ก็บมาแลว้ใหค้่อยๆนําไปวางไวอ้ย่างเ
บามอืบนอาหาร 
โดยวางไข่บนตะแกรงมุง้ลวดเพือ่หลกีเลีย่
งการสมัผสัโดยตรงกบัอาหารทีม่คีวามชืน้ 
เมือ่ไข่ฟักตวั 

ภาพท ี ่8 
มแีหล่งอาหารมากมายเป็นทางเลอืกสําหรบั
การเลีย้งหนอนแมลงวนัลาย เชน่ 
เปลอืกสบัปะรดทีเ่ก็บไดจ้ากตลาดตามทีเ่ห็

 



ระหว่างระยะนี ้จะมกีารใหอ้าหารเพิม่ขึน้และปล่อยใหต้วัหนอนกนิอาหารไป 

*หมายเหตุ: 
สิง่ทีส่ําคญัมากคอืการควบคุมความชืน้เพือ่หลกีเลีย่งกลิน่เหม็นและการเน่าเสยีของอาหารของแมลงวนัลา
ย คอืไม่ควรปล่อยใหก้องอาหารหรอืเศษขยะอนิทรยีข์าดออกซเิจน 
กระบะหรอืบ่อควรมทีีร่ะบายความชืน้เพือ่ไม่ใหเ้กดิของเหลวคา้งอยู่ ทีฟ่ารม์เอคโค่ เอเชยี 
เราใชว้ตัถุดบิทีส่ามารถชว่ยได ้เชน่ราํขา้วหรอืขา้วป่นทีช่ว่ยดูดซบัความชืน้ไดอ้ย่างรวดเรว็เมือ่จาํเป็น 

ขัน้ตอนที ่7 รูว้่าเมือ่ใดควรเก็บหนอนมาใช ้

ภายในระยะเวลา 13 ถงึ 18 วนัต่อไปจากนี ้
ตวัหนอนจะกนิอาหารเยอะมาก 
คอืแต่ละวนัจะกนิเยอะเป็นสองเท่าของน้ําหนักตวั 
เวลานีเ้ป็นชว่งเวลาสาํคญัทีจ่ะตอ้งรูว้า่เป็นระยะทีเ่หมาะส
มทีจ่ะตอ้งเก็บตวัหนอนไปใช ้
ในตอนสุดทา้ยของระยะทีเ่ป็นตวัหนอน 
กอ่นถงึระยะกอ่นดกัแด ้(ภาพที ่10) 
ตวัหนอนจะถงึจดุทีม่ปีรมิาณสารอาหารมากทีสุ่ดในการ
นําไปเป็นอาหารสตัว ์(Barragan-Fonseca et al., 
2017) หากเก็บหนอนไปใชช้า้เกนิไป 
ผูผ้ลติอาจเสีย่งต่อการไดอ้าหารเลีย้งสตัวท์ีม่คุีณภาพล
ดลง และการเก็บหนอนไปใชเ้รว็เกนิไป 
อาจทําใหพ้ลาดต่อการไดน้ํ้าหนักและขนาดทีค่วรจะเป็น 
คอืปรมิาณและคุณภาพของผลผลติทีอ่าจจะสูงกวา่ 

สิง่สําคญัทีค่วรคํานึงถงึคอืการตดัสนิใจในการเก็บหนอ
นไปใชใ้นระยะนี ้กอ่นทีจ่ะถงึตวัเต็มวยั 
อาจจะตอ้งมรีูปแบบวธิกีารคดัแยกหรอืคดัขนาด 
หรอืแยกตวัอ่อนจากเศษอาหาร 
งานนีอ้าจจะทําไดค่้อนขา้งลําบาก 
จงึมขีอ้แนะนําว่าอาจใชต้ะแกรงทีม่คีวามถีต่่างๆกนัในขั้
นตอนนี ้
เคร ือ่งเขย่าทีเ่ป็นเคร ือ่งจกัรน้ันมอียู่และอาจนํามาปรบัใช ้
เพือ่งานนีไ้ด ้หรอือาจทําไดด้ว้ยการใชม้อืเขย่า 

ขัน้ตอนที ่8 การคดัแยก 

การไดต้วัหนอนในระยะทีม่คุีณค่าทางอาหารสูงสดุน้ัน 
ตอ้ง “เก็บ”ตวัหนอนมาจากวสัดุอาหาร 
ซึง่ตอ้งอาศยัการคดัแยกและการเขย่ารอ่นระดบัหน่ึงเพือ่
แยกตวัหนอนออกมา 
ซึง่ขัน้ตอนนีส้ามารถทําไดด้ว้ยการใชต้ะแกรงขนาดต่าง
ๆและทําไดง้่ายขึน้ดว้ยการยา้ยตวัหนอนไปไวใ้นอาหารที่

มคีวามละเอยีดกว่าในชว่งทา้ยของการเลีย้ง 
จะชว่ยใหข้ัน้ตอนการแยกทําไดง้่ายขึน้ 
ขัน้ตอนนีจ้ะทําดว้ยมอืหรอือาจจะลงทุนใชเ้คร ือ่งเขย่าที่

คลา้ยกบัวธิกีารทีใ่ชใ้นระบบการทําปุ๋ ยไสเ้ดอืน 
ส่วนตวัหนอนทีนํ่าไปเลีย้งสตัวโ์ดยตรงอาจไม่จาํเป็นตอ้ง
ทําความสะอาดอย่างด ี

ภาพท ี ่10 
ระบบเลีย้งแมลงวนัลายขนาดใหญ่ทีฟ่ารม์แห่งหน่ึงใน
พืน้ทีท่างภาคเหนือ ฟารม์แห่งนีใ้ชบ่้อแยกกนั 
โดยใชเ้ศษอาหารต่างๆในการเลีย้งตวัหนอนในระยะต่
างๆ  



ขัน้ตอนที ่9 ผลผลติทีไ่ด ้ 

ผลผลติทีไ่ดเ้ป็นตวัหนอนทีอ่ยู่ในระยะทีม่สีารอาหารมากทีสุ่ด กอ่นจะเปลีย่นไปเป็นดกัแด ้
ซ ึง่เป็นระยะทีคุ่ณค่าทางอาหารจะเร ิม่ลดลง 

 

 

ขัน้ตอนที ่10 
การเลีย้งดกัแดเ้พือ่การผสมพนัธุ ์ต่อไป  

ระบบการเลีย้งแ
มลงวนัลายในห
ลายสถานทีไ่ดใ้
ชป้ระโยชนจ์าก
ธรรมชาตขิอง
ดกัแดแ้มลงวนั
ลายที ่
“ออกมาเอง”ใน
ระยะนี ้
ดกัแดแ้มลงวนั

ลายจะอพยพจากแหล่งอาหารออกมาหาทีม่ดืและทีส่งบเพือ่เปลีย่นเป็
นแมลงตวัเต็มวยั ตามทีเ่ห็นในตวัอย่างดา้นบน (ภาพที ่13) 
มกีารออกแบบลกัษณะต่างๆเพือ่รองรบัตวัดกัแดท้ีค่ลานออกมาจาก
อาหารและตกลงมาในถงัหรอืทีเ่ก็บทีจ่ดัเตรยีมไว ้
ปรากฏการณเ์ชน่นีถ้อืเป็นความสะดวกอย่างมาก 
แต่อย่างทีห่มายเหตุไวก้อ่นนีว้่าพฤตกิรรมนีจ้ะเกดิขึน้ในระยะดกัแ
ดเ้ท่าน้ันซึง่เป็นระยะทีผ่่านชว่งดทีีสุ่ดทีจ่ะนํามาใชเ้ป็นอาหารเลีย้ง
สตัวไ์ปแลว้  

ทีฟ่ารม์เอคโค่ เอเชยี เราพบว่าระบบ “ปล่อยใหอ้อกมาเอง” 
น้ันใชไ้ดด้มีากสําหรบัการจดัเตรยีมแมลงวนัทีจ่ะใชผ้สมพนัธุใ์นโ
รงเรอืนต่อไป 
ถอืเป็นวธิทีีส่ะดวกหากคอยตรวจเชค็เป็นประจาํและสามารถจดัหา
ดกัแดแ้มลงวนัทีต่อ้งการไดอ้ย่างต่อเน่ืองเพือ่การผสมพนัธุ ์ 

ปัญหาทีค่วรพจิารณาในการผลติ 

ศตัรูของแมลงวนัลาย 

ควรคํานึงถงึศตัรูทีม่ ีเชน่ นก, หนู 
และสตัวอ์ืน่ๆกอ่นจะจดัตัง้ระบบเลีย้งแมลงวนัลายขึน้ 
ไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดใดก็ตาม 
และจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเป็นระบบปิดเพราะชว่ยใหแ้มลงวนัไม่บนิหนีไป
และป้องกนัสตัวอ์ืน่ๆเขา้มา 
แต่ขัน้ตอนการตดิตัง้มุง้ลวดอาจมรีาคาแพง 
และเป็นการเพิม่ค่าใชจ้า่ยทีสู่งใหก้บัผูผ้ลติ  



กลิน่ไม่พงึประสงค ์

ตามทีก่ล่าวไวก้อ่นหนา้นีว้่า 
สิง่ทีส่ําคญัต่อความสําเรจ็ในระบบการเลีย้งแมลงวนัลายคอืการควบคุมความชืน้ใหเ้หมาะสม 
เศษขยะอนิทรยี ์เชน่ เปลอืกผลไมม้ปีรมิาณความชืน้ทีส่งูและอาจนําไปสู่ระบบทีไ่ม่มอีอกซเิจน 
การป้องกนัไม่ใหเ้กดิภาวะนีไ้ม่เพยีงสําคญัต่อความสําเรจ็ของระบบโดยรวมทัง้หมดเท่าน้ัน 
แต่ยงัมผีลต่อกลิน่ทีเ่กดิขึน้และการรบัรูท้ีต่ามมาของเพือ่นบา้นและผูม้าใชบ้รกิาร 
ดงัทีก่ล่าวไวว้า่ควรตดิตัง้ทางระบายน้ําและเตรยีมวตัถุดบิทีจ่าํเป็นตอ้งใช ้เชน่ 
ราํขา้วและแป้งขา้วเจา้ทีจ่ะใชผ้สมลงไปเพือ่ดูดซบัความชืน้ไดอ้ย่างรวดเรว็  

การใชผ้ลติภณัฑจ์ากแมลงวนัลาย 

ใชเ้ป็นอาหารสตัว ์

แมจ้ะมคีวามเป็นไปไดท้ีส่ามารถผลติหนอนแมลงวนัลาย     เพือ่การบรโิภคของมนุษย ์
แต่ความตัง้ใจเบือ้งตน้ของผูผ้ลติน้ันอยู่ทีก่ารผลติเพือ่ใชเ้ป็นแหล่งอาหารใหก้บัสตัวเ์ลีย้ง 
โดยเฉพาะปลาและไก ่ตวัหนอนน้ันสามารถนําไปใหส้ตัวก์นิไดเ้ลย 
หรอือาจนําไปผสมเขา้กบัอาหารทีม่อียู่แลว้ก็ได ้ขณะนีเ้จา้หนา้ทีท่ีฟ่ารม์เอคโค่ 
เอเชยีกาํลงัทําการทดลองรว่มกบัอาหารปลาและอาหารไกท่ีม่ขีายในทอ้งตลาดทีเ่สรมิดว้ยตวัหนอนแมลง
วนัลายในอตัราส่วนต่างๆกนั (ภาพที ่14) 
การใชต้วัหนอนเป็นอาหารทีนํ่าไปใชไ้ดจ้รงิและสม่ําเสมอสามารถทําไดด้ว้ยการนําไปใหส้ตัวก์นิเป็นๆทัง้ตั
ว ตากแหง้ บดเป็นผง หรอืแชแ่ข็งก็ได ้ขึน้อยู่สภาพแวดลอ้มและอุปกรณเ์คร ือ่งมอืทีม่ ี 

การปรบัปรุงดนิ 

นอกจากตวัหนอนทีไ่ดแ้ลว้ 
แมลงวนัลายยงัใหมู้ลทีม่ปีระโยชนเ์ป็นอย่างมากเช่
นเดยีวกบัมูลไสเ้ดอืน “มูล” หรอื “ขยุ” 
นีส้ามารถนําไปใส่ดนิเพือ่เป็นสารปรบัปรุงดนิเขม้
ขน้ 
เป็นการเพิม่คุณค่าใหก้บัระบบการผลติทัง้หมด 
ในการประกอบการเชงิพาณิชย ์
ผลพลอยไดจ้ากการเลีย้งแมลงวนัลายนี ้
สามารถนําไปบรรจถุุงและจาํหน่ายเป็นผลติภณัฑ ์
แยกต่างหาก 
เป็นทีม่าของรายไดอ้กีทางหน่ึงทีผู่ป้ระกอบการรา
ยย่อยและขนาดกลางอาจนําไปพจิารณา 
อย่างนอ้ยทีสุ่ด ผลติภณัฑนี์ย้งัสามารถนํากลบัมาใชไ้ดก้บัแปลงผกัในฟารม์, 
เป็นส่วนผสมในวสัดุเพาะตน้กลา้, ฯลฯ  

สุดทา้ยนี ้ยงัมผีลติภณัฑท์ีเ่ป็นของเหลวจากแมลงวนัลาย ทีนํ่าไปใชป้รบัปรุงดนิไดอ้กีดว้ย 
ของเหลวนีส้ามารถกกัเก็บไวไ้ดใ้นขัน้ตอนการกนิขณะทีต่วัหนอนกนิอาหารในปรมิาณมากทีเ่ป็นขยะอนิ
ทรยี ์เชน่ เศษอาหาร, มูลสตัว ์และสิง่อืน่ๆทีไ่ดม้า 

สรุป 

การผลติหนอนแมลงวนัลายเป็นวธิกีารทีอ่าจเป็นประโยชนห์รอืไม่เป็นประโยชนเ์สมอไป 
ทัง้นีข้ึน้อยูกบัฟารม์และสภาพแวดลอ้ม สิง่สําคญัทีม่ผีลต่อความสําเรจ็ 
คอืการมแีหล่งอาหารทีม่รีาคาถูกหรอืมอียู่ทั่วไปในพืน้ทอียู่แลว้ และนําเอามาใชใ้นการเลีย้งแมลงวนัลาย 



ในหลายๆกรณี 
แมลงวนัลายถอืว่าเป็นทางออกทีป่ระหยดัค่าใชจ้า่ยในการจดัการกบัขยะอนิทรยีท์ีเ่หลอืใชฟ้ารม์ เชน่ 
มูลสตัว ์และผลผลติอืน่ๆ     ทีไ่ม่ไดเ้อาไปใชป้ระโยชนอ์ะไร   

ขอขอบคุณ 

คณะผูเ้ขยีนขอขอบคุณเป็นอย่างยิง่สําหรบัคุณไผ่ จาก Phai BSF Ecofarm CNX 
ทีย่นิดแีบง่ปันความรูแ้ละประสบการณใ์หก้บัเรา เราไดเ้รยีนรูส้ิง่ใหม่ๆหลายอย่างจากคุณ  
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