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ระบบการเลีย้งหนอนแมลงวนัลาย 
จากแฟรนจแิพนนี ลงักาว ีออรแ์กนิกฟารม์ 

โดย Anthony Wong 

ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการ แฟรนจแิพนนี ลงักาว ีรสีอรท์ เกาะลงักาว ีประเทศมาเลเซยี 
 [หมายเหตุบรรณาธกิาร: คุณแอนโทนี หว่องเป็นผูดู้แลโครงการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มในมาเลเซยีและภูมิภาคมาอย่างยาวนาน การใชร้ะบบ

บําบดันํา้เสยีแบบบ่อบําบดั ทําใหนํ้า้เสยีทีโ่รงแรมของเขากลายเป็นนํา้สะอาดและนํากลบัมาใชไ้ด ้ในขณะทีเ่ศษอาหารจาํนวนมากถูกนําไป

เพิม่คุณค่าดว้ยนวตักรรมระบบหนอนแมลงวนัลาย คุณแอนโทนี หว่องไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรคร ัง้ล่าสุดในการประชมุการเกษตรและการ

พฒันา เอคโค เอเชยีในปี 2019 และมปีระสบการณภ์าคปฏบิตัจิรงิมาหลายปี เราขอแนะนําใหท้่านอ่านและศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

Black Soldier Fly Biowaste Processing – A Step-by-Step Guide] 

การผสมผสานการเลีย้งหนอนแมลงวนัลายในฟารม์ 

หนอนแมลงวนัลาย หรอื Black Soldier Fly (Hermetia illucens) หรอืตวัยอ่คอื BSF ถอืเป็นศกัยภาพยอดเยีย่ม

สาํหรบัระบบการเกษตรรปูแบบตา่งๆ เน่ืองดว้ยความสามารถในการบรโิภคเศษอาหารทีเ่หลอืจากฟารม์และการเป็น

แหลง่อาหารทีม่คีณุคา่สงูดา้นโภชนาการ หนอนแมลงวนัลายสามารถเลีย้งใหเ้ตบิโตไดด้ว้ยเศษเหลอืทีเ่ป็นผลผลติ

อนิทรยีเ์กอืบทกุชนิด และสามารถนํามาใชเ้พือ่หมุนเวยีนของเสยีใหก้ลายเป็นแหลง่โปรตนีทีม่คีุณคา่ได ้หนอน

แมลงวนัลายมคีวามสามารถในการยอ่ยสลายสิง่ทีเ่หลอืใชท้ีไ่ม่สามารถนําไปใชเ้ป็นอาหารโดยตรงสาํหรบัมนุษยห์รอื

สตัวเ์ลีย้ง หรอืแมก้ระทัง่ไสเ้ดอืนในระบบการทาํปุ๋ ยไสเ้ดอืน ดว้ยเหตนีุ ้จงึทาํใหร้ะบบเหลา่นีม้ปีระโยชนด์ว้ยการกระชบั

วงจรสารอาหารในฟารม์น้ันๆใหแ้น่นขึน้ นอกเหนือจากตวัหนอนทีนํ่ามาเป็นอาหารสตัวแ์ลว้ ประโยชนอ์กีขอ้หน่ึงคอื

ความสามารถของตวัหนอนทีส่ามารถยอ่ยสลายเศษอาหารไดอ้ยา่งรวดเรว็กลายเป็นผลพลอยไดท้ีม่ปีระโยชนอ์ยา่งยิง่

ทีส่ามารถนําไปใชเ้ป็นวสัดอุนิทรยีส์าํหรบัปรบัปรงุดนิ 

ระบบการเลีย้งหนอนแมลงวนัลายที่รสีอรท์แฟรนจแิพนี ลงักาว ี

รสีอรท์แฟรนจแิพนี ลงักาว ีตัง้อยูท่ีอ่ทุยานธรณีโลก ขององคก์ารยเูนสโกแห่งลงักาว ีโดยอยู่ใกลก้บัอตุสาหกรรมการ

บรกิารทีม่ากกวา่รอ้ยละ 60 ของขยะทีเ่กดิจากทีน่ี่มาจากเศษอาหาร สว่นขยะทีเ่หลอืนอกจากน้ันเป็นขยะทีนํ่าไปร ี

ไซเคลิไดแ้ละรไีซเคลิไม่ได ้ จากการรายงานของหนังสอืพมิพ ์The News Strait Time วนัที ่17 มถินุายน 2018 

รายงานวา่ในประเทศมาเลเซยี ทกุๆวนัมขียะทีเ่ป็นเศษอาหารประมาณ 16,000 เมตรกิตนั และตวัเลขนีเ้พิม่ขึน้เร ือ่ยๆ

ในแตล่ะวนั ในจาํนวนตวัเลขของอาหารทีถ่กูทิง้ไปนี ้รวมถงึอาหารทีไ่ม่ถกูแตะตอ้งเลยจากโรงแรม ธรุกจิ ทีพ่กัอาศยั

สว่นตวั ตลาด ศูนยอ์าหารแผงลอยหาบเรต่า่งๆ และแหล่งทีม่าอืน่ๆ ขณะนีท้ีฝั่งกลบในเขต Kilim กาํลงัเผชญิกบั

ปัญหาการรองรบัขยะและวนัหน่ึงอาจสง่ผลเสยีตอ่ภาพลกัษณแ์ละอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วในพืน้ทีนี่ไ้ด ้

ในการรบัมอืในเร ือ่งนี ้รสีอรท์แฟรนจแิพนีไดร้ว่มมอืกบัโรงแรมใกลเ้คยีง 11 แห่งเพือ่รวบรวมเศษอาหารทัง้หมด และนํา

เศษอาหารเหลา่น้ันนําเขา้สูร่ะบบการเลีย้งหนอนแมลงวนัลายขนาดใหญ ่ในระบบนี ้ตวัหนอนทีไ่ดจ้ากการผลติใน

ระบบจะถกูนําไปใชเ้ป็นอาหารใหก้บัไกแ่ละปลา ทีห่ลงัจากน้ันจะนําไปใชใ้นรา้นอาหารของโรงแรมตอ่ไป ดว้ยโครงการนี ้



จงึเป็นทีค่าดหวงัวา่เกาะลงักาวจีะสามารถลดปรมิาณขยะจากเศษอาหารทีจ่ะถกูนําไปฝังกลบ และในขณะเดยีวกนัจะ

สามารถเลีย้งปลาและไก ่และผลติปุ๋ ยอนิทรยีค์ณุภาพดเีพือ่เสรมิสรา้งดนิ 

ระบบการเลีย้งหนอนแมลงวนัลายนีเ้ป็นทีด่งึดูดความสนใจของเจา้หนา้ทีใ่นทอ้งถิน่ เน่ืองจากหนอนนีม้คีวามสามารถ

ในการกนิของเสยีอนิทรยีเ์ป็นจาํนวนมาก ไม่วา่จะเป็นเศษเหลอืจากผกั ผลไม ้ เศษเคร ือ่งในสตัว,์ มูลสกุรและมูลไก ่

โดยทัง้หมดนีถ้กูเปลีย่นไปเป็นโปรตนีคณุภาพสงูทีส่ามารถนําไปเลีย้งสตัวโ์ดยตรงได ้

การรวบรวมเศษอาหาร 

ในแตล่ะวนั เศษอาหารจากโรงแรมตา่งๆทีอ่ยูใ่น

กลุม่ความรว่มมอืจะถกูรวบรวมและนํากลบัมา

ดาํเนินการทีแ่ฟรนจแิพนี เมือ่มาถงึ เศษอาหาร

จะตอ้งผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบคณุภาพเป็น

สิง่แรก เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไม่มสีว่นทีเ่ป็นสิง่เจอืปน

ทีอ่นัตราย เชน่ พลาสตกิ โฟม หรอืสาร

สงัเคราะหอ์ืน่ๆ อาหารลกัษณะแข็งเชน่ เปลอืก

หอย หรอืกระดูกขนาดใหญ่จะถกูแยกออก

เพราะไม่สามารถนําไปผา่นขบวนการในขัน้

ตอ่ไปได ้

เศษอาหารทัง้หมดตอ้งถกูนําไปบดเป็นชิน้เล็กๆเพือ่เพิม่พืน้ทีผ่วิใหม้ากทีส่ดุ ทาํใหง้่ายขึน้สาํหรบัตวัหนอนและ

แบคทเีรยีทีเ่กีย่วขอ้งในการย่อยสลายไดเ้รว็ขึน้ (ภาพที ่1)  

เศษอาหารทีถ่กูบดเป็นชิน้เล็กๆนีจ้ะถกูนําไปกรองเอานํา้ทีเ่ป็นสว่นประกอบสว่นใหญอ่อกไป วธิงี่ายทีส่ดุคอืการใชร้ะบบ

แยกตะกอน (ดว้ยแรงโนม้ถว่ง) โดยการนําเศษอาหารชิน้เล็กๆใสต่ะกรา้พลาสตกิทีท่าํหนา้ทีเ่ป็นเหมอืนตวักรอง เพือ่ให ้

นํา้ไหลผ่านตะกรา้ลงสูถ่งัดา้นลา่ง ในขัน้ตอนนีจ้ะมกีารเตมิมะพรา้วขดูแหง้ลงไป 2 กก.ตอ่เศษอาหารปรมิาณ 10 กก.

โดยผสมใหเ้ขา้กนั จดุประสงคใ์นการผสมมะพรา้วลงไปคอืชว่ยลดปรมิาณความชืน้ในเศษอาหาร 

การเกบ็ไขแ่ละวธิดูีแลดกัแด ้

ระยะแรก(และสดุทา้ย)ของขัน้ตอนการผลติในระบบของเราคอืสิง่ทีเ่ราเรยีกวา่ “บา้นรกั” ดกัแดท้ีโ่ตเต็มทีจ่ะถกูนํามา

ทีน่ี่กอ่นจะเปลีย่นไปเป็นแมลงวนัตวัเต็มวยั (เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ตวัเต็มวยัไม่มเีหล็กไน และไม่เป็นอนัตรายตอ่มนุษย)์ 

“บา้นรกั” เป็นทีผ่สมพนัธุข์องแมลงวนัลายและจากน้ันจะทาํการวางไข ่ซ ึง่เป็นการเร ิม่ขบวนการใหม่อกีคร ัง้ แมลงวนั

ลายเป็นแมลงวนัทีพ่บไดเ้กอืบทกุพืน้ทีใ่นเขตรอ้น และมกัจะพบในฟารม์ทีม่มูีลสตัวแ์ละมขีองเสยีอนิทรยีอ์ยา่งอืน่อยู ่ 

จรงิๆแลว้แมลงวนัลายตวัเต็มวยัไม่กนิอาหาร และอาหารทีเ่ตรยีมไวใ้นบรเิวณทีเ่ลีย้งน้ันสาํหรบัเพือ่ใหต้วัเมยีรูว้า่จะไป

วางไขท่ีใ่ด การนํากระดาษลงัหรอืกระดาษลกูฟูกขนาดเล็กๆ 4-5 ช ิน้มาวางไวด้ว้ยกนัเป็นการเตรยีม “รางไข”่ โดยให ้

วางไวต้รงดา้นบนของอาหารภายใน “บา้นรกั” ทีแ่มลงวนัตวัเมยีจะวางไขไ่ด ้(ภาพที ่2) อาหารดา้นลา่งควรจะใหม้ี

ความชืน้อยูต่ลอดเวลาเพือ่ป้องกนัตวัเมยีไม่ใหไ้ปวางไขบ่นอาหาร ซึง่จะทาํใหเ้กดิความยุง่ยากในการจดัการ 

ภาพที ่1: เศษอาหารบดและทําใหแ้หง้แลว้ พรอ้มนําไปใช ้



เมือ่แมลงวางไขใ่นรางไข ่ใหเ้ก็บไขน้ั่นทกุวนัและนํามาไวใ้น “บา้นอาหาร” โดยนําไขท่ีอ่ยูก่นัเป็นกอ้นน้ันวางไวใ้น

ภาชนะทีม่อีาหารเตรยีมไว ้(ภาพที ่3)  หลงัจากน้ันประมาณ 3 วนั ไขจ่ะฟักเป็นตวั (แตล่ะรางไขจ่ะมไีขป่ระมาณ 500-

800 ฟอง) และตวัหนอนจะไตเ่ขา้ไปในเศษอาหารและเร ิม่กนิอยา่งรวดเรว็ 

ในชว่งระยะนี ้ตวัหนอนจะเร ิม่กนิอาหารในอตัราสงูสดุ โดยตวัหนอน 1 กก.จะสามารถกนิเศษอาหารไดถ้งึ 1 กก. ในคนื

เดยีว ตวัหนอนจะหยุดกนิเมือ่พวกมนัมาถงึระยะกอ่นดกัแดแ้ละจะเร ิม่คลานออกจาก “กลอ่งอาหาร” (ภาพที ่4)  เพือ่

หาทีท่ีม่คีวามแหง้และเย็นเพือ่ฝังตวั พฤตกิรรม “เก็บเกีย่วตวัเอง” เชน่นีท้าํใหง้่ายตอ่การรูว้า่เมือ่ใดทีต่วัหนอนพรอ้มจะ

นําไปใชไ้ด ้ดงัน้ันเมือ่ตวัหนอนแยกตวัเองออกมาจากเศษอาหารจงึง่ายตอ่การเก็บไปใช ้ตวัหนอนในระยะกอ่นดกัแดจ้ะ

ทาํใหล้าํไสว้า่งในระหวา่งชว่งลอกคราบคร ัง้สดุทา้ยและจะไม่กนิอะไรเลยหลงัจากน้ัน ในระยะนีต้วัออ่นจะมทีกุอยา่งทีม่นั

ตอ้งการในการดาํรงชวีติขณะเปลีย่นตวัเองเขา้ไปสูร่ะยะดกัแดแ้ละในทีส่ดุกลายเป็นแมลงวนัเต็มวยัทีบ่นิได ้

การผลติอาหารเลีย้งสตัวคุ์ณภาพและปุ๋ยหมกัทีอ่ดุมสมบูรณ ์ 

ตวัหนอนแมลงวนัลายมคีณุคา่ทางโภชนาการ

สงูและประกอบไปดว้ยโปรตนีถงึ 35-42%  อดุม

ไปดว้ยแคลเซยีม, ไขมนั & ไลปิด, และ

สารอาหารอืน่ๆ ทีท่าํใหต้วัหนอนเองเป็นอาหาร

สตัวท์ีม่คีณุภาพ (Dortmans et al., 2017) 

หนอนแมลงวนัลายนีม้คีุณภาพทางโภชนาสงู

ทีส่ดุทีร่ะยะตวัหนอนระยะสุดทา้ยกอ่นจะ

เปลีย่นเป็นดกัแด ้และควรเป็นระยะทีด่ทีีส่ดุใน

การนําไปเลีย้งสตัว ์(ภาพที ่5) 

 

 

 

ภาพที ่2: กระดาษลูกฟูกทีม่ ี“ราง” 

เป็นทีต่วัเมียใชว้างไข่ 
ภาพที ่3: “ราง” วางไวด้า้นบนของ

อาหารเพือ่รอการฟัก 

ภาพที ่4: “กล่องอาหาร” ของแมลงวนัลาย 

 

ภาพที ่5: “หนอนแมลงวนัลายในระยะสุดทา้ย พรอ้มนําไปใชเ้ป็นอาหารสตัว ์

 

 



นอกจากความสามารถในการผลติแหลง่อาหาร

โปรตนีสงูแลว้ หนอนแมลงวนัลายยงัมคีวามสามารถ

ทีน่่าทึง่ในการเปลีย่นเศษอาหารใหก้ลายเป็นแหลง่ปุ๋ ย

อนิทรยีท์ีพ่รอ้มนําไปใช ้ดว้ยการทีม่นัสามารถกนิ

และยอ่ยสลายขยะทีก่อ่นหนา้นีไ้ม่สามารถนํากลบัมา

ใชไ้ดอ้กี (ภาพที ่6) 

สรุป 

นอกจากจะเป็นอาหารโปรตนีสงูสาํหรบัสตัวเ์ลีย้งแลว้ 

หนอนแมลงวนัลายยงัสามารถเปลีย่นเศษอาหารไป

เป็นปุ๋ ยอนิทรยีพ์รอ้มใช ้วงจรชวีติทัง้หมดของ

แมลงวนัลายมคีวามยาวเพยีง 45 วนัเทา่น้ัน (ภาพที่

7) จงึเป็นการผลติแหลง่โปรตนีทีเ่รว็ทีส่ดุ จากการ

วางไขถ่งึระยะสดุทา้ยของตวัออ่น (พรอ้มนําไปใชเ้ป็นอาหารสตัว)์ เป็นชว่งระยะเวลาทีส่ ัน้เพยีง 20 วนั แน่นอนทเีดยีวที่

เทคโนโลยหีนอนแมลงวนัลายน้ันใชต้น้ทนุนอ้ยอยา่งไม่น่าเชือ่และยงัเกดิประโยชนท์ีม่าคูก่นัคอืการรไีซเคลิสิง่ทีเ่หลอืใช ้

และการผลติอาหารสตัวโ์ปรตนีสงู 

ที่รสีอรท์แฟรนจแิพนี ลงักาว ีเราจดัหลกัสตูรระยะสัน้ใหก้บัชมุชนในทอ้งถิน่และบุคคลภายนอกทีส่นใจในการเรยีนรู ้

เกีย่วกบัการเลีย้งหนอนแมลงวนัลาย การสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัหนอนแมลงวนัลายน้ันเป็นสิง่ทีส่าํคญัมากเพราะน่ีไม่

เป็นเพยีงการลดขยะทะ่จะถูกนําไปฝังกลบและลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดเ์ท่าน้ัน แต่ยงัทาํใหก้ารดาํเนินการ

ในฟารม์ของเรามคีวามยัง่ยนือกีดว้ย 

 

ภาพที ่6: เศษอาหารหลงัจากถูกกนิและย่อยโดย BSF เหลอืเป็น “ปุ๋ ย”

ทีเ่ป็นส่วนผสมระหว่างวตัถุอนิทรยีท์ีย่่อยสลายแลว้กบั “มูล” ซึง่ไม่ต่าง

จากมูลไสเ้ดอืนนัก 

ภาพที ่7: วงจรชวีติแมลงวนัลาย 
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