
การเพาะเลีย้ง

ดว้ยน า้หมกัเพือ่ก าจดัขยะอนิทรยี ์

นายณัฐดนัย หมัน่ทอง นางสาวชญัญานุช อินทรกัษ์ นายอธิราช ชาดีกรณ์

นางภาวิณี สุพลแสง นางชาลี สุพลแสง

อาจารยท์ีป่รกึษา

ผู้พัฒนา

ชื่อโครงการสรา้งเดก็และเยาวชนตน้แบบ รู้ รัก สามคัค ีและส านกึความเป็นไทย

โรงเรียนสหราษฏรร์งัสฤษด์ิ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม



ในเเต่ละวนัในพื้นท่ีโรงเรียนเราจะมีขยะอินทรียเกิดขึน้จ านวนมาก
ซ่ึงมาจากโรงอาหารของโรงเรียนเฉล่ียต่อวนัขยะท่ีเกิดขึน้

จะอยู่ท่ี20-30กิโลกรมั ขยะเหล่าน้ีนัน้ไม่ได้ถกูน าไปก าจดัอย่างถกูวิธี
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แนวคดิ
จากการสงัเกตเราพบเหน็ว่ามีแมลงวนัลายมาวางไข่ในถงัน ้าหมกัปลาส้ม

ทางเราจึงเกิดเเนวคิดท่ีจะใช้ มาล่อ
เเมลงวนัลายมาวางไข่ เพื่อน าหนอนเเมลงวนัลาย

มาใช้ในการก าจดัขยะอินทรียเ์หล่านัน้
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วตัถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาค่าความเป็นกรดเบสของน ้า
หมกัต่อระยะเวลาการหมกั

เพ่ือศึกษาชนิดของน ้าหมกัต่อระยะเวลาการ
วางไข่ของแมลงวนัลาย

เพื่อศึกษาประเภทและน ้าหนักของขยะ
เปียกต่อระยะเวลาการย่อยสลายเศษ
อาหารของหนอนแมลงวนัลายและ
น ้าหนักของหนอนแมลงวนัลาย

ส่งเสริมการใช้หนอนแมลงวนัลายเป็นอาหารเสริม
เล้ียงสตัวเ์ช่น ลูกไก่ สกุร และปลานิล โดยการใช้
แทนการให้อาหารสตัวแ์ต่ละชนิด เพ่ือช่วยลด
ต้นทุนการซ้ืออาหารส าเรจ็รปูในการเล้ียงสตัว์
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1.2 วดัค่า pH ของน ้าหมกัแต่ละชนิดหลงับรรจใุนถงัมีฝาปิด
ขนาด 4.5 ลิตร

1.3 ตัง้ในท่ีร่ม วดัค่า pH ทุกสปัดาห์

1.4 น ้าหมกัชนิดใดท่ีได้ค่า pH อยู่ท่ี 3-4 กส็ามารถน าไปใช้ได้ใน
ขัน้ตอนท่ี 2

ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาค่าความเป็นกรดเบสของน ้าหมกัต่อระยะเวลาการหมกั

1.1 เตรียมน ้าหมกั 8 ชนิดดงัต่อไปน้ี น ้าหมกัชีวภาพสตูร
ทัว่ไป น ้าหมกัผกั น ้าหมกัใบไม้ น ้าหมกักระท้อน น ้าหมกั
น ้าปลาส้ม น ้าหมกัผลไม้รวม น ้าหมกัจลิุนทรียส์งัเคราะห์
แสง น ้าหมกัผสมและใช้น ้าเปล่าผสม อย่างละ 4 ลิตร
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ผลการทดลองพบว่า น ้าหมกัท่ีมีค่า pH อยู่ท่ี 3.54 - 4.07  ซ่ึงกคื็อน ้าหมกัน ้าปลาส้ม น ้าหมกักระท้อน และ น ้าหมกัผลไม้รวม แต่น ้า
หมกัน ้าปลาส้มใช้ระยะเวลาการหมกัเพียง 5-7 วนั ซ่ึงใช้เวลาหมกัน้อยกว่าการหมกักระท้อนถึง 3 สปัดาห์ ส่วนน ้าหมกัชนิดอ่ืนต้องใช้
ระยะเวลาการหมกันานเกิน 2 เดือนจึงมีค่าความเป็นกรดเบสท่ีแมลงวนัลายชอบมาวางไข่ได้



ข้ันตอนที ่2 ศกึษาชนิดของน ้าหมักต่อระยะเวลาการวางไข่ของหนอนแมลงวันลาย

2.1 ชัง่ร าและน ้าหมกัให้ได้ 1 กิโลกรมั น ามาผสมกนัในอตัราส่วน 1:1

ผสมให้เข้ากนั
2.2 ใช้เศษอาหารปริมาณ 2 กิโลกรมั มาใส่ไว้ตรงกลางร าท่ีผสมน ้า

หมกัเตรียมไว้แล้วกลบด้วยร า

2.3 น าผ้าชุบน ้าหมกัแต่ละชนิด โดยใช้น ้าหมกัปริมาณ 110 มิลลิลิตร
แล้วน าไปคลมุ ด้านหน้าภาชนะล่อแมลงวนัลายท่ีเตรียมไว้

2.4 บนัทึกวนัท่ีของการวางไข่ของแมลงวนัลายบนภาชนะท่ีมีผ้าและ
อาหารผสมน ้าหมกัท่ีเตรียมไว้
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จากการทดลองพบว่า น ้าหมกักระท้อน,น ้าหมกัปลาส้ม สามารถดึงดดูให้แมลงวนัลายมาวางไข่ได้ภายใน 3 วนัและน ้าหมกัผลไม้รวม, 

น ้าหมกัผสม ท่ีดึงดดูแมลงวนัลายมาวางไข่ได้ในวนัท่ี 6



3.1 แยกประเภทขยะอินทรียท่ี์เกบ็รวบรวมได้ เป็นประเภท
ดงัต่อไปน้ี เศษผกั เศษขนมจีน,เส้นก๋วยเต๋ียว เศษปลา และ
เศษอาหารรวม ให้ได้น ้าหนักอย่างละ 1 กิโลกรมั

3.2 ท าเช่นข้อ 2.1 -2.3 แต่ใช้น ้าหมกัปลาส้มในการผสมร าและ
ชบุน ้าบนผา้ท่ีใช้ปิดภาชนะ ชัง่น ้าหนักรวมทัง้หมด

3.3 น าหนอนแมลงวนัลาย น ้าหนักเร่ิมต้น 40 กรมั เทลง
ในภาชนะท่ีเตรียมไว้ในข้อ 3.2

3.4 ปล่อยให้หนอนแมลงวนัลายย่อยสลายเศษอาหารแต่ละ
ประเภทเป็นเวลา 7 วนั
3.5 คดัแยกหนอน ออกจากเศษอาหารและร า เพื่อชัง่น ้าหนักหนอน
และเศษอาหารผสมร าท่ีเหลอื
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จากผลการทดลองพบว่า หลงัการย่อยเศษอาหารของหนอนแมลงวนัลาย 7 วนั พบว่า หนอนแมลงวนัลายท่ีย่อย
เศษอาหารรวม มีน ้าหนักเพ่ิมขึน้มากท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 60 รองลงมาคือเศษขนมจีนหรอืเศษเส้นกว๋ยเต๋ียว เศษผกั
และเศษปลาตามล าดบั



4.1 ชัง่น ้าหนักไก่ จ านวน 10 ตวั ก่อนการเลีย้งด้วยหนอนแมลงวนั
ลายและเลีย้งด้วยอาหารส าเรจ็รปู ให้มีน ้าหนักใกล้เคียงกนั เพ่ือหาค่า
อตัราการกินได้(g/bird/day)อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั (g)

ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และน ้าหนักตวัสดุท้าย (Kg/bird)

4.2 ให้อาหารไก่ ทัง้ 2 ชุดด้วย หนอนแมลงวนัลายและอาหาร
ส าเรจ็รปูเช้า และเยน็ ครัง้ละ 100 กรมัต่อวนั

4.3 ชัง่น ้าหนักไก่หลงัให้อาหาร 4 สปัดาห์ บนันทึกค่าอตัราการกินได้
(g/bird/day)อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั (g) ประสิทธิภาพการใช้
อาหารและ น ้าหนักตวัสดุท้าย (Kg/bird)
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จากผลการทดลองพบว่า การใช้หนอนแมลงวนัลายทดแทนปลาป่นท่ีมีค่าอตัราการกินได้, อตัราการ
เจริญเติบโตต่อวนั, ประสิทธิภาพการใช้อาหารและ น ้าหนักตวัสดุท้าย ท่ีใกล้เคียงกบัการใช้ปลาป่น
แสดงว่าหนอนแมลงวนัลายสามารถน ามาใช้เล้ียงไก่แทนการใช้อาหารส าเรจ็รปูหรอืปลาป่นได้
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การขยายผลโครงการสูช่มุชน

กลุ่มของเราไดข้ยายผลโครงการเขา้สู่
ชุมชน โดยเริม่จากผูใ้หญ่บา้นแต่ละหมู่
ในเขตชุมชนใกลเ้คยีง เพือ่ใหห้นอน

แมลงวนัลายสรา้งประโยชน์ใหก้บัชุมชน
ทัง้เพือ่ก าจดัเศษขยะอนิทรยีใ์น

ครวัเรอืนของคนในชุมชน
และสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน
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การขยายผลโครงการสูช่มุชน

อธิบายกระบวนการเพาะเลีย้งหนอนแมลงวันลาย และประโยชนข์องหนอนแมลงวันลาย



That brings the presentation to the end. 

Thank you for your attention.
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