
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย 

 

๑. ช่ือทีมYoung Scinence WESR จังหวัด นครพนม 
   โครงการ การเพาะเล้ียงหนอนแมลงวันลายด้วยน้ำหมักเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ 
 

๒. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ ตำบล ศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 
  ๑. นายณัฐดนัย หมั่นทอง  
  ๒. นายอธิราช ชาดีกรณ์ 

  ๓. นางสาวชัญญานุช อินทรักษ์ 
        ท่ีปรึกษา นางภาวิณี สุพลแสง และนายชาลี สุพลแสง  
 

๔.วัตถุประสงค์โครงการ 
  ๑. เพื่อศึกษาค่าความเป็นกรดเบสของน้ำหมักต่อระยะเวลาการหมัก 
  ๒. เพื่อศึกษาชนิดของน้ำหมักต่อระยะเวลาการวางไข่ของหนอนแมลงวันลาย  
  ๓. เพื่อศึกษาประเภทและน้ำหนักของขยะเปียกต่อระยะเวลาการย่อยสลายเศษอาหารของหนอนแมลงวัน 
ลายและน้ำหนักของหนอนแมลงวันลาย  
   ๔. ส่งเสริมการใช้หนอนแมลงวันลายเป็นอาหารเสริมเล้ียงสัตว์เช่น ลูกไก่ สุกร และปลานิล โดยการใช้แทน 
การให้อาหารสัตว์แต่ละชนิด เพื่อช่วยลดต้นทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูปในการเล้ียงสัตว์ 
 
๕. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการท่ีกำหนดไว้ 
  ๑. ได้ชนิดของน้ำหมักท่ีสามารถน้ำมาล่อแมลงวันลายให้วางไข่ในระบบเปิดเพื่อให้ได้หนอนแมลงวันลาย  
  ๒.ลดปริมาณขยะอินทรีย์ภายในโรงเรียนจากเฉล่ียวันละ ๒๖ กิโลกรัมให้เหลือ ๐ กิโลกรัมด้วยการใช้หนอน 
แมลงวันลายช่วยในการย่อยสลายแทนการเทลงท่อระบายน้ำหรือฝัง 
   ๓.ได้หนอนแมลงวันลายท่ีใช้ย่อยสลายขยะอินทรีย์และนำมาเป็นอาหารเล้ียงสัตว์โปรตีนสูงสำหรับปลาและ 
ไก่เนื้อ จึงสามารถลดต้นทุนในการซื้ออาหารเล้ียงสัตว์ได้ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
    ๔. เป็นโรงเรียนต้นแบบการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้หนอนแมลงวันลาย 
    ๔.ช่วยเพิ่มรายได้ให้แกนนำและคนท่ีสนใจท่ีนำหนอนแมลงวันลายไปเล้ียง จากการจำหน่ายหนอนแมลงวัน
ลาย 
 



 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ   ต้ังแต่วันท่ี ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ถึง วันท่ี ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

๗. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน (อธิบายโดยระบุข้ันตอนว่าทำอะไร ท่ีไหน กับใคร อย่างไร ในช่วงเวลาใด) 
 

 
ลำดับ 

 
กิจกรรม 

       

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม (เดือน/สัปดาห์) 
พ.ย.    ธ.ค.    ม.ค.    ก.พ.  
W๑ W๒ W๓ W๔ W๑ W๒ W๓ W๔ W๑ W๒ W๓ W๔ W๑ W๒ 

๑ กิจกรรมที่ ๑ 
ประชาสัมพันธ์ 

              

๒ ๑.๑ประชาสัมพันธ์ผ่าน 
องค์การบริหารส่วน
ตำบล(อบต.)ทั้ง ๙ 
ตำบล ๑๐๖ หมู่บ้าน 
๑.๒ ทำหนังสือจาก
โรงเรียนถึง อบต.ทั้ง ๗
ตำบล 
๑.๓ ติดต่อทางไลน์ 
๑.๔ ส่งเอกสาร
รายละเอียดความ
ร่วมมือ 
๑.๕ ส่งคลิปที่ต้องการ
ให้โปรโมท 
๑.๖ โปรโมทคลิปด้วย
การสร้างเพจ 
๑.๗ ติดตาม 

              

๓  กิจกรรมที่ ๒ 
ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมในงานตลาด
นัดวันพระ 

              

๔ ๒.๑ หาข้อมูล 
๒.๒ ประสานงานกับผู้
จัดงาน 
๒.๓ ออกแบบกิจกรรม
ที่จะจัดในงาน 
๒.๔ หาทีมงาน  

              



๒.๕ เตรียมอุปกรณ์ 
๒.๖ ซ้อม 
๒.๗ จัดงาน 
๒.๘ ติดตามผล 

๕  กิจกรรมที่ ๓ หาแกน
นำร่วมรณรงค ์

              

๖ ๓.๑ ติดต่อ อบต.ใน
พ้ืนที่ ๗ ตำบล 
- หาช่องทางติดต่อ 
อบต. 
- ร่างหนังสือ 
- ส่งหนังสือถึง อบต.  
- เข้านำเสนอ ประชุม
ร่วมกับ อบต. 

              

๗  ๓.๒ จัดกิจกรรม
แนะนำเรื่อง การ
เพาะเลี้ยงหนอน
แมลงวันลายและคลิป 

              

 ๓.๒.๑ ออกแบบ
กิจกรรม 

-บรรยายเรื่องการ
เพาะเลี้ยงหนอน
แมลงวันลายด้วยระบบ
เปิด 

-ดูคลิป 

-บรรยายประโยชน์ของ
หนอนแมลงวันลายใน
การนำไปเลี้ยงสัตว์ 
หรือเพ่ือการค้า 

              

 ๓.๒.๒ เตรียมวัสดุและ
อุปกรณ์ ในการลงพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย 

-น้ำหมักปลาส้ม หรือ
น้ำหมักผลไม้  
-รำ 
-กะละมัง 
-เศษผ้า 

              



-เศษอาหาร 

 ๓.๒.๓ ซ้อมกิจกรรม 

-การบรรยาย 

-การสาธิต 

              

 ๓.๒.๔ จัดกิจกรรม 

-สาธิตการเตรียมน้ำ
หมักและการเตรียม
อาหารเลี้ยงหนอน
แมลงวันลายในระบบ
เปิด 

-ให้ผู้เข้าร่วมฟังการ
สาธิต ฝึกปฏิบัติการ
เตรียมน้ำหมักและการ
เตรียมอาหารเลี้ยง
หนอนแมลงวันลาย 

-ฝึกปฏิบัติการเก็บ
หนอนแมลงวันลาย 
ทั้งตัวเต็มวัยและ
ตัวด๊ักแด้ 

-เปิดรับแกนนำการ
เลี้ยงหนอนแมลงวัน
ลายโดยแกนนำจะ
ได้รับชุดเลี้ยงหนอน
แมลงวันลายเบื้องต้น 

*-แจ้งการประกวดการ
เพาะเลี้ยงหนอน
แมลงวันลาย เมื่อ
กลับมาติดตามผลจะ

ได้รับรางวัล**ชุด
เลี้ยงหนอนแมลงวัน
ลาย พรีเมี่ยม 

 

              

 ๓.๒.๕ ติดตามผล 
-ติดตามความคืบหน้า
การเลี้ยงหนอน
แมลงวันลายหลังเลี้ยง 
๑ เดือน 

              



-ทำหนังสือแจ้ง อบต.
เพ่ือแจ้งวัน สถานที่ 
และเวลาการประกวด
การเพาะเลี้ยงหนอน
แมลงวันลาย  
-สรุปผล  
-มอบรางวัล  
-ถ่ายภาพหมู่
คณะกรรมการ ทีมงาน 
ชุมชนและ อบต. 

๘ สรุปผลและจัดเตรียม
รายงาน 

              

*ชุดเล้ียงหนอนแมลงวันลายเบื้องต้น ประกอบด้วย รำ ๑ กิโลกรัม น้ำหมัก ๑ ลิตร กะละมัง ๑ ใบ และหนอน
แมลงวันลาย ๒๐ ตัว  

**ชุดเล้ียงหนอนแมลงวันลาย พรีเมี่ยม ประกอบด้วย รำ ๑๐ กิโลกรัม น้ำหมัก ๑๐ ลิตร กะละมัง ๑๐ ใบ         

๘. งบประมาณดำเนินการ   จำนวน ๓๐,๐๐๐.-   บาท   
    งบประมาณท่ีได้รับของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใช้ไปจำนวน  ๓๐,๐๐๐.- บาท 

    คงเหลือ จำนวน - บาท  
    โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี้ 
 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน ราคาทั้งหมด 

๑. ค่าตอบแทน และค่าจ้าง (กรณีท่ีมีค่าตอบแทนเป็นจำนวน
เงิน) 

   

๑.๑ ค่าตอบแทน ผู้ให้คำปรึกษาโครงการ ๑,๐๐๐ ๒ ๒,๐๐๐ 
๑.๒ ค่าตอบแทน ผู้ให้สัมภาษณ์เก็บข้อมูล ๕๐๐ ๓ ๑,๕๐๐ 
๑.๓ ค่าเบ้ียเล้ียง ผู้เข้าร่วมทำโครงการหรือกิจกรรม, ลูกจ้าง/
เจ้าหน้าท่ีโครงการหรือกิจกรรม 

๕๐ ๑๐๐ ๕,๐๐๐ 

    
๒. ค่าใช้สอยหรือค่าดำเนินการ       
๒.๑ ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน, ค่ารถรับจ้าง, 
ยานพาหนะอื่น เช่น รถทัวร์ รถไฟ) 

๐ ๐ ๐ 

๒.๒ ค่าเช่าเหมารถตู้ รถบัส หรือ รถยนต์ท่ัวไป ๑,๘๐๐ ๒ ๓,๖๐๐ 



๒.๓ ค่าเช่าพื้นท่ี / ห้องประชุม / ห้องสัมมนา /เต้นท์ ๒,๐๐๐ ๕ ๑๐,๐๐๐ 
๒.๔ ค่าจัดทำเอกสาร เช่น แผ่นพับ, เอกสารประกอบการ
ประชุม 

๑๕๐๐ ๑ ๑,๕๐๐ 

๒.๕ ค่าจ้างเหมาบริการ 
   

ค่าพิธีกรภายนอก ๕๐๐ ๑ ๕๐๐ 
ค่าผู้สอน ๓๐๐ ๒ ๖๐๐ 
ค่าประชาสัมพันธ์ ๒๐๐ ๗ ๑,๔๐๐ 
ค่าจัดทำกราฟฟิค 

  
๐ 

๒.๗ ค่าใช้สอยหรือค่าดำเนินการอื่นๆ 
  

๐ 
๒.๘ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

  
๐ 

    
๓. ค่าวัสดุ       
๓.๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ๕๐๐ ๑ ๕๐๐ 
๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 

  
๐ 

๓.๕ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
  

๐ 
    
๔. ค่าบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรม (เงินสำรอง ๕-๑๐%)       
๔.๑ ค่าบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรม ๓๐๐๐ ๑ ๓๐๐๐ 
๔.๒ เงินสำรองกรณีฉุกเฉิน ๔๐๐ 

 
๔๐๐     

รวม     ๓๐,๐๐๐ 
 
 

๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายท่ีให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

     อบต.ประจำตำบล . เทศบาลตำบลศรีสงครามและเครือข่ายผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ หมู่ ๔ หมู่ ๖ และหมู่ ๗  

๑๐. ผลสำเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ 

      ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๐.๑.๑ กำจัดขยะอินทรีย์ในบ้านของคนท่ีเล้ียงหนอน 

          ๑๐.๑.๒ สามารถกระจายตวามรู้ของการเล้ียงหนอนแมลงวันลายเข้าสู่คนในชุมชน 
      
 ๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

        ๑๐.๒.๑ ลดขยะเศษอาหารท่ีไม่ได้ถูกกำจัดอย่างถูกวิธีในครัวเรือนมลภาวะทางกล่ินของขยะในบริเวณ
บ้านลดลง 



        ๑๐.๒.๒  ช่วยสร้างรายได้จากตัวหนอนให้คนในชุมชน 

 

๑๑. ผลงานหรือผลผลิตท่ีสามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 

      ๑๑.๑ การใช้หนอนแมลงวันลายในการกำจัดขยะและสามารถนำตัวหนอนไปให้อาหารสัตว์ และสร้าง
รายได้เพื่อขายในท้องตลาดท่ีกิโลกรัมละ ๓๐๐- ๕๐๐ บาท 
      ๑๑.๒ ได้น้ำหมักท่ีมีระยะเวลาการหมักส้ัน ลงทุนน้อย ท่ีสามารถนำมาใช้ล่อตัวเต็มวัยของหนอนแมลงวัน
ลายให้มาวางไข่ จึงลดต้นทุนในการซื้อยีสต์หรือกากมันสำปะหลังท่ีจะใช้ล่อแม่แมลงวันลายในปัจจุบันได้  
      ๑๑.๓ เป็นการเล้ียงหนอนแมลงวันลายในระบบเปิด ในช่วงระยะท่ีมีแม่แมลงวัลนลายมาก ยกเว้นฤดู
หนาวที่ต้องเล้ียงแม่แมลงวันลายในโดม เพื่อให้วางไข่ได้ตัวหนอนนำมาช่วยย่อยขยะอินทรีย์ได้เพียงพอ 
 

๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงวิธีการท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหา 

๑๒.๑ ปัญหาด้านการปิดโรงเรียนบ่อย ทำให้อาหารไม่เพียงพอต่อการเพิ่มจำนวนตัวหนอนในการใช้
ย่อยสลายขยะอินทรีย์   

แก้ปัญหาโดยการ หาอาหารและผลไม้ตามฤดูกาลและเศษอาหารมาให้หนอนกินแทน 
๑๒.๒ ปัญหาของมดท่ีมากินตัวหนอน 
แก้ปัญหาโดยการใช้ช๊อคฆ่ามดมาขีดรอบๆบริเวณท่ีเล้ียง 
๑๒.๓ ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมทำให้ตัวหนอนอยู่ลำบาก   
แก้ปัญหาโดย เปล่ียนการเล้ียงในกะละมังไปเล้ียงในถังหมักในช่วงท่ีขาดแคลนเศษอาหาร  
๑๒.๔ ปัญหาการขาดงบประมาณการสร้างโดมขนาดใหญ่ เพื่อใช้เล้ียงแมลงวันลายในช่วงฤดูท่ีขาด

แคลน 
แก้ปัญหาโดย สร้างโดมเลียนแบบขนาดเล็ก ใช้ผ้าตาข่ายเย็บ กว้างเมตรคูณเมตร สูง มากกว่า ๒ เมตร 

๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  
       ๑๓.๑ สร้างโดมขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการเล้ียงตัวหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงวันลาย ให้มตัีวหนอนเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อขยายพันธุ์  
        ๑๓.๒ ทำเพจของโครงการเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของโครงการเพื่อให้คนอื่นรับทราบ 
ปรับปรุงโรงเล้ียงในปัจจุบัน  
 ๑๓.๓ เสนอโครงการ การเพาะเล้ียงหนอนแมลงวนัลายด้วยน้ำหมักเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ ให้กับ
โรงเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมอบรมและร่วมภาคีเครือข่ายการเล้ียงหนอนแมลงวันลายเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และ
สร้างรายได้  

๑๓.๔ กระจายออกสู่โรงเรียนต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการกำจัดขยะในโรงเรียน 
๑๔. จัดทำส่ือเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ  ในรูปแบบ presentation ไม่เกิน ๑๐ หน้า    

 
 
 



 

 

(ลงช่ือ) ณัฐดนยั หัวหน้าทีม 

                                            (นายนายณัฐดนัย หมั่นทอง  
  
                                    วันท่ี ๑๘  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ลงช่ือ) อธิราช สมาชิกในทีม 

                                            ( นายอธิราช ชาดีกรณ์ ) 
                                    วันท่ี ๑๘  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(ลงช่ือ) ชัญญานุช สมาชิกในทีม 

                                            (นางสาวชัญญานุช อินทรักษ์) 
                                    วันท่ี ๑๘  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(ลงช่ือ) ภาวิณี ผู้รับรอง  
                                                  (นางภาวิณี  สุพลแสง) 
                                   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

                                    วันท่ี ๑๘  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

หมายเหตุ  กรุณาส่งข้อมูลภายในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
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ภาคผนวก 

 

ขั้นการศึกษาค่าความเป็นกรดเบสของน้ำหมักต่อระยะเวลาการหมัก  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3 ข้ันตอนการศึกษาค่าความเป็นกรด-เบส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัดวัตถุดิบให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ 2.เตรียมกากน้ำตาล 100 ml 3.เตรียมEM 100 ml 

4.ผสมทุกอย่างเข้ากัน 5.ปิดฝาหมักระยะเวลา 1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์  3 อาทิตย์ เพื่อวัดความเป็นกรด-เบส 



 
ขั้นการศึกษาชนิดของน้ำหมักต่อระยะเวลาการวางไข่ของหนอนแมลงวันลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 แสดงการผสมรำและน้ำหมัก 
1.ช่ังรำและน้ำหมักให้ได้ 1 กิโลกรัม นำมาผสมกันในอัตราส่วน 1:1 ผสมให้เข้ากัน  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 แสดงปริมาณอาหารท่ีใช้เล้ียงหนอนแมลงวันลาย 
2 .ใช้เศษอาหารปริมาณ 2 กิโลกรัม มาใส่ไว้ตรงกลางรำท่ีผสมน้ำหมักเตรียมไว้แล้วกลบด้วยรำ 
   
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6  แสดงการชุบน้ำหมักท่ีใช้เล้ียงหนอนแมลงวันลาย 
3.นำผ้าชุบน้ำหมักแต่ละชนิด ในน้ำหมักปริมาณ 110 มิลลิลิตร แล้วนำไปคลุม ด้านหน้าภาชนะล่อแมลงวัน
ลายท่ีเตรียมไว้ 



 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 แสดงการปิดผ้าท่ีชุบน้ำหมักบนอาหารท่ีเตรียมไว้ 

4.จากนั้นตัวหนอนแมลงวันลายจะสามารถย่อยขยะอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะให้อาหาร 2-3 ครั้งต่อ

สัปดาห์ และสามารถนำตัวหนอนแมลงวันลายท่ีได้จากการย่อยขยะอินทรีย์ ไปใช้เป็นอาหารสัตว์  

 

   

 

 

 

                       รูปท่ี 8 แสดงตัวหนอนแมลงวันลายท่ีได้จากการย่อยสลายขยะอินทรีย์ 

ขั้นการส่งเสริมการใช้หนอนแมลงวันลายเป็นอาหารเสริมเลี้ยงสัตว์เช่น ลูกไก่ สุกร และปลานิล โดยการใช้

แทนการให้อาหารสัตว์แต่ละชนิด เพื่อช่วยลดต้นทุนการซ้ืออาหารสำเร็จรูปในการเลี้ยงสัตว์  

 

รูปท่ี 9 แสดงหนอนแมลงวันลายและการนำหนอนแมลงวันลายไปให้เกษตรกรไปใช้ในการเล้ียงไก่เนื้อและปลา 



 การนำหนอนแมลงวันลายมาส่งเสริมการใช้อาหารไก่เนื้อ และปลา การลงพื้นท่ีทดสอบนำหนอนไปให้

เกษตรกรท่ีเล้ียงสัตว์ 

การเตรียมการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย  

โรงเพาะเล้ียงหนอนแมลงวนัลาย ใช้สำหรับการเล้ียงตัวหนอนควรมีอากาศถ่ายเทได้ดีบริเวณโดยรอบ เป็น

ระบบเปิด จะไม่มีการใช้ตาข่ายดักเพื่อป้องกันไม่ให้ แมลงวันบินหนี มีการตกแต่งโรงเพาะให้มีลักษณะ

คล้ายคลึงกับธรรมชาติ โดยการใช้ใบไม้แห้งและใบไม้ปลอม มีการใช้น้ำหวาน แขวนไว้บริเวณห้องเพื่อใช้ในการ

ดึงดูดแมลงวันลายท่ีโตเต็มวัย  

 

 

     

รูปท่ี 10 แสดงโรงเพาะเล้ียงหนอนแมลงวันลาย 

 

 

ถังบรรจุน้ำหมัก  

สามารถใช้วัสดุท่ีหาได้ง่ายในพื้นท่ีชุมชนของเรา ราคาไม่สูง เช่น ถังน้ำพลาสติกขนาด 30 ลิตร กะละมัง หรือ

ภาชนะอื่นๆ ท่ี มีฝาปิดและต้องมีพื้นท่ีพอท่ีจะให้หนอนกินเศษอาหารและอาศัยอยู่ได้  

การเตรียมภาชนะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย 

 ภาชนะท่ีใช้เล้ียงมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับพฤติกรรมของตัวหนอนท่ีจะคลานออกจากอาหารมา

หาท่ีเข้าดักแด้ ซึ่งเป็นข้อดีทำให้ประหยัดแรงงานในการเก็บดักแด้ไปใช้ประโยชน์ ควรมีตาข่ายปิดท่ีปากบ่อ 

ป้องกันแมลงหวี่เข้ามาปะปน และ สัตว์เล้ือยคลานเข้ามากินตัวหนอน ลักษณะของภาชนะในการศึกษาครั้งนี้มี

ดังนี้  



- นำกะละมังท่ีมีขนาดเท่ากัน มาใส่ส่วนประกอบต่างๆท่ีจะใช้ในการล่อแมลงวันลายโดยใช้ รำ 1 กิโลกรัม ผสม

กับน้ำหมักชนิดต่างๆ อย่างละ 1 กิโลกรัม 1:1 ผสมให้เข้ากันและเศษอาหาร 1 กิโลกรัม นำมาวางใส่บริเวณ

ตรงกลางของกะละมงั และใช้รำกลบ 

                  รูปท่ี 11 แสดงการเตรียมภาชนะเล้ียงหนอนแมลงวนัลาย 

อาหารที่ใช ้

 เศษอาหารท่ีเหลือจากโรงอาหารของโรงเรียนหรอืเศษอาหารจากร้านจำหน่ายอาหารตามส่ังของชุมชน เศษ

ผักสด จาก ตลาด เศษเนื้อและเส้นต่างๆท่ีเหลือจากการบริโภค การล่อแมลงวันลาย  

การใช้น้ำหมักชนิดต่างๆซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่างต่างกัน ชุบผ้านำไปปิดบริเวณภาชนะท่ีใส่อาหารสำหรับเเม

ลงวันท่ีจะ วางไข ่

การล่อแมลงวันลาย  

 การใช้น้ำหมักปลาส้มซึ่งมีค่าความเป็นกรด ด่าง (PH)อยู่ระหว่าง 3-4 ชุบผ้านำไปปิดบริเวณภาชนะท่ีใส่

อาหารสำหรับเเมลงวันท่ีจะวางไข่ สาเหตุเพราะเเมลงวันลายมีพฤติกรรมท่ีชอบว่างไข่ในทีท่ีมีกล่ินเปรี้ยวเเละ

ยังชอบกล่ินของเเอมโมเนีย ซึ่งท้ังสองอย่างมีในน้ำหมักปลาส้ม  

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 12 แสดงถังน้ำหมักปลาส้ม และน้ำหมักชนิดอื่นๆ 



การขยายพันธุ์แมลงวันลาย  

เมื่อดักแด้แมลงวันลายออกจากภาชนะใส่อาหารแล้วคัดเลือกดักแด้เหล่านั้นไปยังกรงตาข่ายท่ีเตรียมไว้สำหรับ

ตัวเต็มวัย ดักแด้ใช้เวลา 2 สัปดาห์ จึงฟักเป็นตัวเต็มวัย การเตรียมท่ีให้แมลงวันลายผสมพันธุ์และวางไข่ ใช้มุ้ง

ไนล่อนขนาด 1 x 1 x 2 เมตร ใช้ผ้าพลาสติกครอบหลังคามุ้งเพื่อกันฝน กางมุ้งในพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศดี 

แสงแดดส่องถึง ภายในมุ้งวางกระถางต้นพืช เช่นไม้ เล้ือยเพื่อให้เป็นท่ีเกาะพักของแมลง อาหารสำหรับให้

แมลงวางไข่ โดยใช้รำ 1 กิโลกรัม ผสมกับน้ำหมักชนิดท่ีแมลงวันลายชอบท่ีสุด จากการทดลอง คือ น้ำหมัก

ปลาส้ม 1 กิโลกรัม ผสมกับเศษอาหาร 1 กิโลกรัม นำมาวางบริเวณตรงกลางของกะละมัง และใช้รำกลบ วัสดุ

ท่ีให้แมลงวางไข่ใช้แผงไข่กระดาษลูกฟูกวางซ้อนกนัวางบนอาหาร และใช้หลอดดูดสีน้ำตาลความยาว 10 

เซนติเมตรมัดรวมกัน วางบนผ้า 

 


