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การติดตามขนาดประชากร การเพาะเลี้ยง และคุณค่าทางโภชนะ
ของแมลงวันลาย (Hermetia illucens L.)

Population Size Monitoring, Rearing Methods and Nutritional Value
of Black Soldier Fly (Hermetia illucens L.)
กุลชาติ บูรณะ (Kunlachat Burana)* ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา (Dr.Tasanee Jamjanya)**

บทคัดย่อ

หนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens L.) เป็นตัวย่อยสลายเศษขยะอินทรียวัตถุ ไม่เป็นแมลงนำ�โรค
และศัตรูพชื การติดตามขนาดประชากรของแมลงวันลายในรอบปีตงั้ แต่เดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2552
พบว่าประชากรมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคม การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายโดยใช้เปลือก
สับปะรดพบว่าระยะหนอน ระยะก่อนเข้าดักแด้ และระยะดักแด้มีอายุ 31.42 วัน 17.66 วัน และ 6.30 วัน
ตามลำ�ดับ การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายได้ระยะก่อนเข้าดักแด้ ได้ระยะดักแด้ และตัวเต็มวัย เท่ากับ 90.50%
27.35% และ 93.94% ตามลำ�ดับ สัดส่วนของเพศผูต้ อ่ เพศเมียเท่ากับ 1.8:1 การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนะของ
หนอนแมลงวันลายพบว่าการเลี้ยงด้วยเปลือกสับปะรดมีปริมาณโปรตีนและเยื่อใยมากที่สุด คือ 40.15% และ
9.13% ตามลำ�ดับ แตกต่างจากการเลี้ยงด้วยเปลือกขนุนและเปลือกขนุนผสมเปลือกสับปะรดอย่างมีนัยสำ�คัญ
ยิ่งทางสถิติ การเลี้ยงด้วยเปลือกขนุนผสมเปลือกสับปะรดมีไขมันมากที่สุด คือ 32.75%

ABSTRACT

Black soldier fly larvae (Hermetia illucens L.) are decomposers of organic matter garbage. They
are not pest or disease vectors. Study on seasonal distribution of black soldier fly during the period of April
to November 2009 showed that the peaks of population occurred in May and August. Mass rearing of black
soldier fly using pineapple peel indicated that larval stage, prepupa stage and pupal stage were 31.42, 17.66,
and 6.30 days, respectively. Prepupal stage of 90.50% was obtained whereas pupal stage and adult stage
were 27.35% and 93.94%, respectively. Sex ratio of male: female was 1.8: 1. For nutritional value aspect
we found that prepupal stage of black solder fly fed on pineapple peel yielded 40.15% and 9.13% of protein
and fiber significantly, which was higher than those that fed on jackfruit peel or the mixture of jackfruit and
pineapple peel. In addition, black soldier fly larvae fed on peel of jackfruit yielded the highest lipid of 32.75%.
คำ�สำ�คัญ : แมลงวันลาย การเพาะเลี้ยง คุณค่าทางโภชนะ
Key Words : Black soldier fly, Hermitia illucens, Mass rearing, Nutritional value
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บทนำ�

ของสหรัฐอเมริกา (Newton et al., 2005) และยัง
มีการใช้แมลงวันลายในทางนิติกีฏวิทยา (Forensic
Entomology) เพือ่ ประมาณระยะเวลาหลังการตายของ
ศพด้วย (Pujol-Luz et al., 2008)
จะเห็ น ได้ ว่ า แมลงวั น ลายเป็ น แมลงที่ มี
ประโยชน์ ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ และมีความ
สามารถเปลี่ยนขยะอินทรีย์ ให้เป็นโปรตีนและไขมัน
ได้ดี ทำ�ให้มีคุณค่าทางอาหารสูงเหมาะแก่การนำ�มา
เลี้ยงสัตว์ แมลงวันลายสามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิ
ระหว่าง 10- 45 องศาเซลเซียส และมีการกินอาหาร
ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส (Newby, 1997)
สำ�หรับประเทศไทยพบแมลงชนิดนีไ้ ด้ทวั่ ไปแต่มขี อ้ มูล
น้อย ดังนั้นจึงควรที่จะมีการศึกษาชีววิทยา เทคนิควิธี
การเลี้ยงแมลงวันลายให้ได้ปริมาณมากเพื่อนำ�มาใช้
ประโยชน์ และพัฒนาภาชนะที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมหนอนแมลงวันลายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม

แมลงวั น ลาย (Hermetia illucens L.)
จัดในอยู่วงศ์ Stratiomyidae อันดับ Diptera ตัวเต็มวัย
มีลักษณะภายนอกคล้ายตัวต่อลำ�ตัวมีสีดำ� ที่ปลายขา
ทุกคู่มีสีขาวเห็นชัดเจน (ภาพที่ 1ก) สามารถพบได้
ทั่วไปในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนและเขตอบอุ่น เป็น
แมลงที่ ไ ม่ นำ � โรค และไม่ เ ป็ น ศั ต รู พื ช (Sheppard
et al., 2002) ชอบอาศัยอยู่ตามร่มไม้ หนอนแมลงวัน
ลายเป็ น พวกกิ น ซากและย่ อ ยสลายอิ น ทรี ย วั ต ถุ
จากการทดลองพบว่าสามารถย่อยสลายมูลสุกรได้
มากกว่า 50 % และปริมาณเศษซากพืชได้ถึง 80 %
จึงมีการนำ�มาใช้ประโยชน์ในการลดปริมาณขยะอินทรีย์
(Tomberlin and Sheppard, 2001) แมลงวันลาย
สามารถควบคุ ม แมลงวั น บ้ า น Musca domestica
ได้ (Newton et al., 2005) เนื่องจากหนอนแมลงวัน
ลายจะปล่อยสารยับยัง้ การวางไข่ (allomone) (Bradley
and Sheppard, 1984) อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถลดเชื้ อ
แบคทีเรีย Escherichia coli จากการเลี้ยงในมูลวัวนม
ได้ด้วย (Liu et al., 2008) การวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนะของหนอนแมลงวันลาย พบว่ามีโปรตีน 42%
ไขมัน 35% พลังงาน 2,900 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม
กรดอะมิโน และธาตุอาหารอื่นๆ (Sheppard et al.,
2002) ปริมาณโปรตีนที่พบมีค่าใกล้เคียงกับปริมาณ
โปรตีนที่พบในเนื้อสุกร คือ 43.20% ระยะก่อนเข้า
ดักแด้ (prepupae) ตัวหนอนแมลงวันลายจะออกมา
จากอาหารเพือ่ เข้าดักแด้ ทำ�ให้งา่ ยต่อการเก็บตัวหนอน
มาทดลองเป็นอาหารเสริมเลีย้ งสัตว์ เช่น เมือ่ นำ�หนอน
แมลงวันลายไปเลี้ยงลูกไก่ พบว่าลูกไก่ที่เลี้ยงด้วย
อาหารปกติเสริมด้วยตัวหนอนแห้งของแมลงวันลาย
นํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้น 96% มากกว่าลูกไก่ที่เลี้ยงด้วยถั่ว
เหลืองผสมไขมัน (Newton et al., 2005) เมื่อนำ�ไป
เลี้ยงปลากดหลวง(Ictalurus punctatus) พบว่ามีการ
เจริญเติบโตใกล้เคียงกับอาหารปลาปกติ (Bondari
and Sheppard, 1981) อีกทั้งยังใช้ในอุตสาหกรรม
การเลี้ยงปลาเทราต์ ปลาซาลมอน ปลานิล และกุ้ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ติ ด ตามขนาดของประชากรของ
แมลงวันลายในแต่ละฤดูกาล
2. การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายด้วย
เปลือกสับปะรด
3. เปรี ย บเที ย บคุ ณ ค่ า ทางโภชนะของ
หนอนแมลงวันลายจากการเลีย้ งด้วยสูตรอาหาร 3 สูตร

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย

1. การติ ด ตามขนาดของประชากรของ
แมลงวันลายทำ�การศึกษาประชากรของแมลงวันลาย
ในรอบปี พ.ศ. 2552 ที่ ห มวดหม่ อ นไหม คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนละครั้ง
ทำ�ทุกสัปดาห์ที่สองของเดือน ดังนี้
		 1.1 การวางอาหารล่อให้แมลงวางไข่
		 ใช้เปลือกสับปะรดบรรจุใส่กล่องจำ�นวน
4 กล่อง กล่องละ 2 กิโลกรัม คลุมด้วยผ้ามุง้ แล้วรัดด้วย
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ยาง เขียนหมายเลขทีข่ า้ งกล่อง 1 ถึง 4 วางกล่องบริเวณ
ใต้ชายคาและมีแดดรำ�ไร ระยะห่าง 30 เซนติเมตร เป็น
เวลา 7 วัน สังเกตและสำ�รวจการเข้าวางไข่ของแมลงวัน
ลาย ช่วงเวลาที่แมลงวันลายวางไข่และจำ�นวนกลุ่มไข่
		 1.2 การตรวจนับหนอนแมลงวันลาย
		 นำ�กล่องแมลงที่ในข้อ 1.1 มาเลี้ยงใน
ห้องปฏิบัติการ เทกากนํ้าตาลใส่อาหารเพื่อลดกลิ่น
เหม็นเน่า พับผ้ามุ้งที่ใช้คลุมกล่องและยางรัด ซึ่งมีตัว
หนอนและกลุม่ ไข่วางบนอาหาร ปิดฝากล่องทีบ่ มุ งุ้ ลวด
และผ้าขาวบางระบายอากาศ เพื่อป้องกันการหลบหนี
ของตัวหนอน เลี้ยงไว้นาน 2 สัปดาห์ ตรวจนับจำ�นวน
หนอนในแต่ละกล่อง
		 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
		 คำ � นวณค่ า เฉลี่ ย ของประชากรแมลง
ในแต่ละเดือน นำ�ข้อมูลอุณหภูมิและปริมาณนํ้าฝน
ในแต่ ล ะเดื อ นเพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประชากรแมลงกับปัจจัยเหล่านี้
2. การเพาะเลี้ยงแมลงวันลายด้วยเปลือก
สับปะรด
		 2.1 การเตรียมกลุม่ ไข่ของแมลงวันลาย
		 ใช้ถังขยะพลาสติกขนาด 10 ลิตร มีฝา
ปิดมิดชิดกรีดบริเวณขอบด้านบนเป็นรูปสามเหลี่ยม
ขนาด 10 x 10 ซม. เพื่อให้แมลงวันลายเข้าไปวางไข่
ได้ง่ายและเปิดออก (ภาพที่ 1 ข) จากนั้นบรรจุเปลือก
ขนุนและเปลือกสับปะรดประมาณครึ่งถัง โดยนำ�ถัง
ไปวางบริเวณใต้ชายคาและมีแดดรำ�ไร สำ�รวจกลุ่มไข่
หลังจากวางล่อทุกวัน พบแมลงวางไข่อยูบ่ ริเวณขอบถัง
ด้านใน เก็บรวบรวมกลุ่มไข่ที่ได้นำ�ไปทดลอง
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ภาพที่ 1 (ก) ตั ว เต็ ม วั ย แมลงวั น ลาย Hermetia
illucens
ที่มา: http://www.bugpeople.org/taxa/
Diptera/Stratiomyidae/FamilyStratiomyidae
(ข) ถังทีใ่ ช้ส�ำ หรับล่อแมลงวันลายมาวางไข่
		 2.2 การเพาะเลี้ยงแมลงวันลาย
		 ทำ�การทดลอง 4 ซํ้า แต่ละซํ้าใช้ไข่ 100
ฟอง เตรียมอาหาร 10 กรัม ใส่จานแก้วใช้พู่กันเขี่ยไข่
ใส่ผ้าไนลอนสีดำ�ขนาด 1x1 เซนติเมตร วางบนอาหาร
ปิดฝาทิ้งไว้สังเกตการเปลี่ยนแปลงและอัตราการฟัก
เมื่อหนอนอายุ 4 วัน ย้ายลงในกล่องพลาสติกขนาด
กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 7 x 11 x 9 เซนติเมตร ที่
มีอาหาร 50 กรัม เมื่อหนอนอายุ 11 วัน เพิ่มอาหาร
อีกกล่องละ 100 กรัม สังเกตการเจริญเติบโต ระยะ
ตัวหนอน ระยะก่อนเข้าดักแด้การเข้าดักแด้ อัตรา

22

วารสารวิจัย มข. (บศ.) 11 (1) : ม.ค. - มี.ค. 2554

การฟัก สัดส่วนเพศ และอัตราการรอดชีวิตจากไข่ถึง
ตัวเต็มวัย
		 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
		 หาค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเป็นตัวหนอน
ระยะก่อนเข้าดักแด้ การเข้าดักแด้ อัตราการเข้าดักแด้
อัตราการฟักเป็นตัวเต็มวัย สัดส่วนเพศ และอัตราการ
รอดชีวิตจากไข่ถึงตัวเต็มวัย
3. คุณค่าทางโภชนะของแมลงวันลาย
ใช้หนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้
ทดลองเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนะวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized
Design, CRD) ประกอบด้วย 3 วิธกี าร 3 ซํา้ สูตรอาหาร
3 สูตร คือ 1) เปลือกสับปะรด 2) เปลือกขนุน และ
3) เปลือกขนุนผสมเปลือกสับปะรด อัตราส่วน 1:1
โดยนํ้าหนัก นอกจากนี้ได้วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะ
ของเปลือกสับปะรดกับเปลือกขนุนด้วย
		 3.1 การตรียมหนอนแมลงวันลาย
		 นำ�กลุ่มไข่ที่ได้จากข้อ 2.1 มาเพาะเลี้ยง
ในห้องปฏิบัติการ โดยใช้สูตรอาหาร 3 สูตร นำ�อาหาร
ใส่ภาชนะขนาดกว้าง x ยาว x สูงเท่ากับ 20 x 27 x 10
เซนติเมตร สูตรละ 2 กล่อง กล่องละ 2 กิโลกรัม ซ้อน
ด้วยกล่องที่มีขนาดใหญ่กว่ารองด้วยแผ่นกระดาษ 3
ถึง 5 แผ่น เพื่อรองรับหนอนที่ออกมาเข้าดักแด้ จาก
นัน้ คลุมด้วยถุงผ้ามุง้ (ภาพที่ 2) เพิม่ อาหารทุกสัปดาห์
และทำ�การเก็บตัวหนอนที่ออกมาเพื่อจะเข้าดักแด้
ของแต่ละสูตรไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิประมาณ 10 องศา
เซลเซียส เพื่อเตรียมนำ�ไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะ

ภาพที่ 2 ภาชนะที่ใช้เพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย
		 3.2 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะ
			 3.2.1 หนอนแมลงวันลาย
			 แต่ละสูตรอาหารใช้ตัวอย่างของ
หนอนระยะก่อนเข้าดักแด้จ�ำ นวน 300 กรัม (ภาพที่ 3)
นำ�ไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
3 วัน ชัง่ นํา้ หนักหนอนแห้งนำ�ไปวิเคราะห์ บันทึกข้อมูล
ความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเถ้า
			 3.2.2 เปลื อ กขนุ น และเปลื อ ก
สับปะรด
			 สับเปลือกขนุนและเปลือกสับปะรด
อย่างละ 1 กิโลกรัม ให้เป็นชิน้ เล็ก จากนัน้ นำ�ไปอบแห้ง
วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล ดังรายละเอียดในข้อ 3.2.1
		 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
		 วิเคราะห์ผลทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรม SAS
(Statistical Analysis System) ทำ�การทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple
Range Test (DMRT)
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ภาพที่ 3 หนอนแมลงวันลายที่ได้จากการเพาะเลี้ยง

ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าฝน
อุณหภูมิ และประชากรหนอนแมลงวันลาย

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

1. การติดตามขนาดประชากรของแมลงวัน

ลาย
การติดตามขนาดประชากรของแมลงวันลาย
ตัง้ แต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552
(ภาพที่ 4) พบว่า เดือนเมษายนหนอนแมลงวันลาย
มีปริมาณน้อยและเพิ่มปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือน
พฤษภาคมและเดือนสิงหาคม เป็นช่วงฤดูฝนมีปริมาณ
นํ้าฝน 53.80 และ 159.60 มิลลิเมตร ตามลำ �ดับ
อุณหภูมิตํ่าสุด-สูงสุดเฉลี่ย 25.50 - 33.25 และ
32.30-25.70 องศาเซลเซียส ตามลำ�ดับ หนอนเริ่มลด
ปริมาณลงปลายฤดูฝนเมือ่ ถึงเดือนพฤศจิกายนไม่พบ
ตัวหนอน ไม่มฝี นตกในเดือนนี้ อุณหภูมติ าํ่ สุด- สูงสุด
เฉลีย่ 20.22 - 32.18 องศาเซลเซียส เดือนกรกฎาคม
ประชากรแมลงตํ่าเนื่องจากฝนตกมากที่สุด 189.00
มิลลิเมตร ช่วงที่วางอาหารล่อมีฝนตกติดต่อกัน 2-3
วัน มีนํ้าขังในภาชนะ ทำ�ให้ไข่ไม่ฟักตัวหรือทำ�ให้ไม่
เหมาะสมกับการวางไข่ ส่วนเดือนพฤศจิกายนไม่พบ
ประชากรแมลงวันลายเนื่องจากไม่มีฝนตก ประชากร
ในธรรมชาติมีน้อยเปรียบเทียบกับเดือนที่มีฝนตกผู้
วิจัยพบตัวเต็มวัยมาวางไข่อย่างต่อเนื่อง

2. การเพาะเลี้ยงแมลงวันลายด้วยเปลือก
สับปะรด
ไข่แมลงวันลายมีอายุ 4.03 วัน ระยะเวลา
ในการฟัก 4 ถึง 7 วัน เริ่มฟักในวันที่ 4 อัตราการฟัก
98.5±0.58% หนอนมี อ ายุ 31.42 วั น เมื่ อ อายุ
ประมาณ 18 วัน ตัวหนอนเริ่มออกจากอาหารเพื่อเข้า
สูร่ ะยะก่อนเข้าดักแด้ ระยะก่อนเข้าดักแด้มอี ายุ 17.66
วัน มีอัตราการรอดชีวิต 90.50% ปัญหาที่พบคือมี
หนอนบางส่วนมุดหนีออกนอกภาชนะ ดักแด้มีอายุ
6.30 วัน มีอตั ราการเข้าดักแด้ทสี่ มบูรณ์เพียง 27.35%
เนื่องจากดักแด้ส่วนใหญ่ฟ่อ แต่มีอัตราฟัก 93.94%
ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 4 ถึง 6 วัน (ภาพที่ 5 และ 6)
มีสัดส่วนของเพศผู้ต่อเพศเมีย 1.8:1 โดยมีอัตราการ
รอดชีวิตจากไข่ถึงตัวเต็มวัย 23.25%
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แมลงวันลายพบว่าการเลี้ยงด้วยเปลือกสับปะรดมี
ปริมาณโปรตีนและเยื่อใยมากที่สุด คือ 40.15% และ
9.13% ตามลำ�ดับ แตกต่างจากการเลี้ยงด้วยเปลือก
ขนุนและเปลือกขนุนผสมเปลือกสับปะรดอย่างมีนัย
สำ�คัญยิง่ ทางสถิติ การเลีย้ งด้วยเปลือกขนุนผสมเปลือก
สับปะรดมีไขมันมากที่สุด คือ 32.75% (ตารางที่ 1
และ 2)
ตารางที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ทางโภชนะของ
หนอนแมลงวันลายแห้ง1/

ภาพที่ 5 วงจรชีวิตของแมลงวันลาย

คุณค่าทางโภชนะ (%)
สูตรอาหาร ความชื้น โปรตีน ไขมัน
เปลือก
สับปะรด

เยื่อใย

เถ้า

3.49a 40.15a 26.03b 9.13a 12.62b

เปลือกขนุน 3.53a 37.77b 27.04b 8.41b 15.33a

ภาพที่ 6 อัตราการรอดชีวติ ของแมลงวันลายเมือ่ เลีย้ ง
ด้วยเปลือกสับปะรด
หนอนแมลงวั น ลายที่ เ ลี้ ย งด้ ว ยเปลื อ ก
สับปะรดมีอัตราการฟักไข่ ระยะก่อนเข้าดักแด้และ
การฟักเป็นตัวเต็มวัยสูง แต่อัตราการเข้าดักแด้ตํ่า
สาเหตุที่ทำ�ให้เป็นเช่นนี้ คือ ผู้ทดลองต้องวัดขนาด
ของตัวหนอนเพื่อดูการลอกคราบทำ�ให้ตัวหนอนถูก
รบกวนบ่ อ ยครั้ ง ในช่ ว งวั ย แรกที่ ห นอนมี ข นาดเล็ ก
และปริมาณอาหารที่ให้ไม่พอเพียงโดยเฉพาะในช่วง
ที่หนอนเติบโตเต็มที่
3. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะ
ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนะของหนอน

เปลือกขนุน
ผสมเปลือก 2.29 b 37.85b 32 .75 a 7.86c 15.38a
สับปะรด
F-test
**
**
*
**
**
1/
ค่ า เฉลี่ ย ที่ มี ตั ว อั ก ษรเหมื อ นกั น ในคอลั ม น์ เ ดี ย วกั น ไม่ มี
ความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
วิธีการ DMRT

ตารางที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ทางโภชนะของ
เปลือกสับปะรดและเปลือกขนุนแห้ง
คุณค่าทางโภชนะ (%)
สูตรอาหาร ความชืน้ โปรตีน ไขมัน
เปลือก
สับปะรด
เปลือกขนุน

เยื่อใย

เถ้า

3.48

12.61 3.31

15.73 12.96

9.17

10.81 2.87

16.4

6.99

จะเห็นได้วา่ ปริมาณโปรตีนในหนอนแมลงวัน
ลายที่เลี้ยงด้วยเปลือกสับปะรดสูงที่สุด รองลงมาคือ
การเลี้ยงด้วยเปลือกขนุนผสมเปลือกสับปะรด และ
หนอนที่เลี้ยงด้วยเปลือกขนุนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้
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เนื่องจากเปลือกสับปะรดมีโปรตีนสูงกว่าเปลือกขนุน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับการศึกษาของ Newtonet al.
(2005) ที่เลี้ยงหนอนแมลงวันลายด้วยมูลสุกร และ
มูลไก่ พบว่ามีโปรตีนสูงประมาณ 43.2% และ 42.1%
ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 3)

ขนุ น และเปลื อ กขนุ น ผสมเปลื อ กสั บ ปะรดอย่ า งมี
นัยสำ�คัญยิ่งทางสถิติ การเลี้ยงด้วยเปลือกขนุนผสม
เปลือกสับปะรดมีไขมันมากที่สุด คือ 32.75%

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนะของหนอน
แมลงวันลายกับสูตรอาหารอื่น

1/

สูตรอาหาร

เปลือกสับปะรด

มูลสุกร1/

มูลไก่1/

โปรตีน

40.15

43.20

42.10

ไขมัน

26.03

28.00

34.8

เยื่อใย

9.13

--

7

Newton et al. (2005)

จากการทดลองพบว่าหนอนแมลงวันลายมี
โปรตีนสูงสามารถนำ�ไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ อีกทั้ง
ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของเศษขยะอินทรียวัตถุแทนที่
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

สรุปผลการวิจัย

1. ขนาดประชากรของแมลงวันลายสูงทีส่ ดุ
ในเดือนสิงหาคม และไม่พบเดือนพฤศจิกายน
2. การเพาะเลีย้ งหนอนแมลงวันลายโดยใช้
เปลือกสับปะรดพบว่าระยะหนอน ระยะก่อนเข้าดักแด้
และระยะดักแด้มอี ายุ 31.42 วัน 17.66 วัน และ 6.30
วัน ตามลำ�ดับ การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายได้ระยะ
ก่อนเข้าดักแด้ ระยะดักแด้ และตัวเต็มวัย 90.50%
27.35% และ 93.94% ตามลำ�ดับ สัดส่วนของเพศผู้
ต่อเพศเมียเท่ากับ 1.8:1
3. การวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ทางโภชนะของ
หนอนแมลงวันลายพบว่าการเลีย้ งด้วยเปลือกสับปะรด
มีปริมาณโปรตีนและเยือ่ ใยมากทีส่ ดุ คือ 40.15% และ
9.13% ตามลำ�ดับ แตกต่างจากการเลี้ยงด้วยเปลือก
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