
อาหารปลา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ผูประดษิฐ 

1. นายอภิสิทธิ์ เดชฤทธิ์

2. นางสาวรัตนาวลี ศิริวงษ

3. นางสาวสุชาดา ทมไพร
อาจารยที่ปรึกษา 

นางสาวจิตติมา หมัน่กิจ
 

ที่มาของการคิดคนผลิตภัณฑสําเร็จรปู

การเลี้ยงปลามีตนทุนสูงเพราะ

ต นทุนส วน ใหญของกา ร เลี้ ย งปลา เป น

คาอาหาร 70-80%  เน่ืองจากมีปลาปนเปนสวนผสมหลักและมีราคาแพง  

การเลือกใชวัตถุดิบอาหารในทองถิ่นเปนสวนผสมในอาหารปลาใหมีคุณคาทางโภชนาการใกลเคียงกับ

อาหารเม็ดสําเร็จรูปจึงเปนอีกแนวทางหน่ึงในการผลิตอาหารปลา

หนอนแมลงวันลายปนซึ่งเปนอาหารธรรมชาติที่มีโปรตีนสูง ชวยยอยขยะอินทรียและมักพบในถังน้ํา

หมักชีวภาพ อีกทั้งไดทดลองนํา

ตัวแทนปลากินเน้ือ เพื่อศึกษาการ

และพบวาอาหารผสมหนอนแมลงวันลาย 

การเลี้ยงดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูป

High Protein เพื่อจําหนายเชิงพาณิชยตอไป

 

ชีววิทยาของปลาหมอไทย  

ปลาหมอไทย 

  ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ

  ชื่อวิทยาศาสตรวา  

ขนาดของปลาหมอ

       ปลาหมอมีความยาวประมาณ

ความลึกหรือปอมแบนโดยทั่วไปทองตลาดมีจําหนายขนาด

ชุมพร 1 มีจําหนายขนาด 3-5 

 

 

 

อาหารปลา BSF High Protein 
 

ผลิตโดย…..แผนกวิชาประมง    
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

นายอภิสิทธิ์ เดชฤทธิ ์

นางสาวรัตนาวลี ศิริวงษ 

นางสาวสุชาดา ทมไพร 

นางสาวจิตติมา หมัน่กิจ 

ที่มาของการคิดคนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

การเลี้ยงปลามีตนทุนสูงเพราะ

การ เลี้ ย งปลา เป น

นื่องจากมีปลาปนเปนสวนผสมหลักและมีราคาแพง  

ใชวัตถุดิบอาหารในทองถ่ินเปนสวนผสมในอาหารปลาใหมีคุณคาทางโภชนาการใกลเคียงกับ

จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการผลิตอาหารปลาเพื่อลดตนทุน เราจึง

ซึ่งเปนอาหารธรรมชาติที่มีโปรตีนสูง ชวยยอยขยะอินทรียและมักพบในถังน้ํา

ทดลองนําอาหารผสมหนอนแมลงวันลายเลี้ยงปลาหมอไทยชุมพร 

ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาและหาแนวทางลดตนทุนการผลิตอาหารปลา

และพบวาอาหารผสมหนอนแมลงวันลาย 30% ของปลาปนทําใหปลามีการเจริญเติบโตดีใกลเคียงกับ

การเลี้ยงดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูป จึงไดนําองคความรูน้ีมาตอยอดเปนผลิตภัณฑอาหารปลา 

เพื่อจําหนายเชิงพาณิชยตอไป 

 

ช่ือสามัญภาษาอังกฤษ  Climbing Perch  

ช่ือวิทยาศาสตรวา  Anabas  testudineus 

ขนาดของปลาหมอ 

ปลาหมอมีความยาวประมาณ 7-23 เซนติเมตรมีความยาวลําตัวมากกวา

ความลึกหรือปอมแบนโดยทั่วไปทองตลาดมีจําหนายขนาด 7-12 ตัวตอกิโลกรัม สวนปลาหมอไทย

5 ตัวตอกิโลกรัม (ภาพที่ 1) 

ใชวัตถุดิบอาหารในทองถิ่นเปนสวนผสมในอาหารปลาใหมีคุณคาทางโภชนาการใกลเคียงกับ

เราจึงมีแนวคิดนํา

ซึ่งเปนอาหารธรรมชาติที่มีโปรตีนสูง ชวยยอยขยะอินทรียและมักพบในถังน้ํา

เลี้ยงปลาหมอไทยชุมพร 1 ซึ่งเปน

หาแนวทางลดตนทุนการผลิตอาหารปลา 

ของปลาปนทําใหปลามีการเจริญเติบโตดีใกลเคียงกับ

นี้มาตอยอดเปนผลิตภัณฑอาหารปลา BSF 

เซนติเมตรมีความยาวลําตัวมากกวา 3 เทาของ

ตัวตอกิโลกรัม สวนปลาหมอไทย



 

ภาพที่ 1

 

 

2. อาหารและนิสัยการกินอาหาร

                ปลาหมอไทยเปนปลากินเนื้อ

ที่มีขนาดเล็กกวาและชอบกินอาหารที่ผิวนํ้าและกลางนํ้าอยางไรก็ตามสามารถกินเมล็ดขาวธัญพืช

ปลวกตัวออนแมลงน้ําตั๊กแตนกุงฝอยหรือลูกปลาเล็กปลานอยที่มีชีวิตหรือตายแลวเปนอาหาร

หลังจากลูกปลาฟกออกจากไขเปนตัวระยะ

เริ่มกินอาหารมีชีวิตขนาดเล็ก 

(copepod), ออสตาคอด (ostracod), 

ปลาพัฒนาสมบูรณแลว จึงสามารถกินตัวออนแมลงสัตวหนาดิน

ตลอดจนอาหารสําเร็จรูปเปนอาหารได

3. แหลงที่อยูอาศัยและการแพรกระจาย

ปลาหมอไทยอาศัยอยูในแหลงน้ําจืดทั่วไปทั้งแหลงน้ํานิ่งและนํ้าไหล พบในแถบจีน

ตอนใตอินโดจีนไทยมาเลเซียพมาอินเดียศรีลังกาเกาะฟลิปปนสและออสเตรเลีย สามารถปรับ

เจริญเติบโตเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปนน้ํากรอยปาจากหรือที่ลุมดินเค็มชายฝงทะเลที่มีความเค็มไม

เกิน 10 สวนในพันและน้ําท่ีคอนขางเปนกรดจัดเชน ปาพรุตลอดจนมักฝงหรือหมกตั

เปนระยะเวลานาน  จึงเปนปลาที่มีความทนทานตอสภาพแวดลอมเนื่องจากมี

เรียกวา labyrinth organ และเกล็ดที่หนาแข็งปกคลุมท่ัวตัว ทําใหสามารถขนสงในระยะทางไกล

และปลายังคงความสด (ภาสกร

 

ความเปนมาของปลาหมอไทยชุมพร 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 

พระราชดําเนินตรวจเยี่ยมกิจกรรมดานการเกษตรของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานควน

สามัคคี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร และไดทรงพระราชทานคําแนะนําใหลองหาสัตวนํ้าพื้นเมืองของไทย

ที่สามารถนํามาเลี้ยงในสภาพหนาแนนและเปนอาหารกลางวันแกเด็กๆ ได ซึ่งขณะนั้น ศูนยวิจัย

พัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร 

กระบวนการปรับปรุงพันธุปลาหมอโดยการรวบรวมพันธุปลาหมอจากแหลงตางๆ ทุกภาคของ

 
1  ปลาหมอไทยชุมพร 1 (Anabas testudineus) 

ท่ีมา: ไทยรัฐฉบับพิมพ (2558) 

อาหารและนิสัยการกินอาหาร 

ปลาหมอไทยเปนปลากินเนื้อ (carnivorous fish) จึงเปนปลาผูลา (predator) 

ท่ีมีขนาดเล็กกวาและชอบกินอาหารที่ผิวนํ้าและกลางนํ้าอยางไรก็ตามสามารถกินเมล็ดขาวธัญพืช

ปลวกตัวออนแมลงนํ้าตั๊กแตนกุงฝอยหรือลูกปลาเล็กปลานอยที่มีชีวิตหรือตายแลวเปนอาหาร

หลังจากลูกปลาฟกออกจากไขเปนตัวระยะ 3 วันแรกจะใชถุงอาหาร (yolk sac) เปนอาหาร แลวจะ

เริ่มกินอาหารมีชีวิตขนาดเล็ก (zooplankton feeder) พวกโปรโตซัว(protozoa),

ostracod), โรติเฟอร(rotifer), ไรแดง และลูกนํ้าเปนอาหารหลังจากฟน

ปลาพัฒนาสมบูรณแลว จึงสามารถกินตัวออนแมลงสัตวหนาดิน (benthos) ลูกกุงและ

ตลอดจนอาหารสําเร็จรูปเปนอาหารได (ภาสกร, 2557) 

แหลงที่อยูอาศัยและการแพรกระจาย 

ปลาหมอไทยอาศัยอยูในแหลงน้ําจืดทั่วไปทั้งแหลงน้ําน่ิงและนํ้าไหล พบในแถบจีน

ตอนใตอินโดจีนไทยมาเลเซียพมาอินเดียศรีลังกาเกาะฟลิปปนสและออสเตรเลีย สามารถปรับ

เจริญเติบโตเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปนนํ้ากรอยปาจากหรือที่ลุมดินเค็มชายฝงทะเลที่มีความเค็มไม

สวนในพันและนํ้าที่คอนขางเปนกรดจัดเชน ปาพรุตลอดจนมักฝงหรือหมกตวัในโคลนตม ได

จึงเปนปลาที่มีความทนทานตอสภาพแวดลอมเนื่องจากมอีวัยวะพิเศษชวยหายใจ

และเกล็ดท่ีหนาแข็งปกคลุมท่ัวตัว ทําใหสามารถขนสงในระยะทางไกล

ภาสกร, 2557) 

ความเปนมาของปลาหมอไทยชุมพร 1 

สิงหาคม 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชดําเนินตรวจเยี่ยมกิจกรรมดานการเกษตรของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานควน

สามัคคี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร และไดทรงพระราชทานคําแนะนําใหลองหาสัตวน้ําพื้นเมืองของไทย

ท่ีสามารถนํามาเลี้ยงในสภาพหนาแนนและเปนอาหารกลางวันแกเด็กๆ ได ซึ่งขณะนั้น ศูนยวิจัย

พัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร (ศพก.ชุมพร) กําลังวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาหมอ จึงเริ่ม

กระบวนการปรับปรุงพันธุปลาหมอโดยการรวบรวมพันธุปลาหมอจากแหลงตางๆ ทุกภาคของ

2 

(predator) สัตวนํ้า   

ที่มีขนาดเล็กกวาและชอบกินอาหารท่ีผิวน้ําและกลางน้ําอยางไรก็ตามสามารถกินเมล็ดขาวธัญพืช

ปลวกตัวออนแมลงนํ้าตั๊กแตนกุงฝอยหรือลูกปลาเล็กปลานอยที่มีชีวิตหรือตายแลวเปนอาหาร

เปนอาหาร แลวจะ

protozoa),โคพีพอด 

และลูกน้ําเปนอาหารหลังจากฟน

ลูกกุงและลูกปลาวัยออน

ปลาหมอไทยอาศัยอยูในแหลงนํ้าจืดท่ัวไปท้ังแหลงนํ้านิ่งและนํ้าไหล พบในแถบจีน

ตอนใตอินโดจีนไทยมาเลเซียพมาอินเดียศรีลังกาเกาะฟลิปปนสและออสเตรเลีย สามารถปรับตัว

เจริญเติบโตเขากับสภาพแวดลอมที่เปนนํ้ากรอยปาจากหรือที่ลุมดินเค็มชายฝงทะเลที่มีความเค็มไม

สวนในพันและน้ําท่ีคอนขางเปนกรดจัดเชน ปาพรุตลอดจนมักฝงหรือหมกตัวในโคลนตม ได

อวัยวะพิเศษชวยหายใจ

และเกล็ดที่หนาแข็งปกคลุมทั่วตัว ทําใหสามารถขนสงในระยะทางไกล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จ

พระราชดําเนินตรวจเยี่ยมกิจกรรมดานการเกษตรของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานควน

สามัคคี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร และไดทรงพระราชทานคําแนะนําใหลองหาสัตวนํ้าพื้นเมืองของไทย

ที่สามารถนํามาเลี้ยงในสภาพหนาแนนและเปนอาหารกลางวันแกเด็กๆ ได ซึ่งขณะนั้น ศูนยวิจัยและ

กําลังวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาหมอ จึงเริ่ม

กระบวนการปรับปรุงพันธุปลาหมอโดยการรวบรวมพันธุปลาหมอจากแหลงตางๆ ทุกภาคของ



 

ใชเปนพันธุพื้นฐานในการเขาสูกระบวนการปรับปรุงพันธุ

หมอท่ีผานการคัดเลือกไปทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบกับพันธุดั้งเดิม โดยทดลองทั้งในบอของศูนยฯ และ

ในกระชังของเกษตรกร ผลปรากฏวา ปลาหมอที่ผานการปรับปรุงพันธุมี

ใหผลผลิตสูงกวาพันธุเดิม (

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งท่ีพระองคเสด็จฯ เปนองคประธานเปดอนุสาวรียกรม

หลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

กุมภาพันธ 2551” หลังจากนั้น โครงการพระราชดําริ กรมประมง โดย นายศุภวัฒน โกมลมาลย 

ผูอํานวยการ รวมกับ ศพก.ชุมพร จึงจัดโครงการนํารองเลี้ยงปลาหมอปรับปรุงพันธุในกระชังรวมกับ

ปลาชนิดอื่น ซึ่งมีทั้งปลาที่ใชเวลาเลี้ยงสั้นคือ ปลาห

(5-6 เดือน) และใชเวลาเลี้ยงนานคือ ปลาสวาย 

ชายแดนบานน้ําฉา อ.ละแม จ

ตลอดทั้งป ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด

กิจกรรมดังกลาว เมื่อวันที่ 24 

ขยายผลตามโรงเรียนในเขต 3 

ไปในพื้นท่ีบอย “หลังทดสอบจนเปนที่มั่นใจแลววา ปลาหมอที่ผานการปรับปรุงพันธุมีอัตราการ

เจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงกวาพันธุเดิม ศพก

ปลาหมอดังกลาว ซึ่งกรมประมงไดอนุมัติใหใชชื่อสายพันธุวา 

2554”  จากน้ันกรมประมงไดสงเสริมการเลี้ยงปลาหมอไทยชุมพร 

เลี้ยงปลาหมอไทยชุมพร 1 

คุณภาพดีมาก ตัวใหญ เนื้อแนนและนุม จํานวน 

เลี้ยงในบอดินไดดี พื้นที่ 1-2 

ครัวเรือนได (ทวีลาภ, 2559) 

 

 

ภาพที่ 2  เปรียบเทียบลักษณะของปลาหมอสายพันธุดั้งเดมิกับปลาหมอไทยชุมพร 

 

 

ปลาหมอไทยชุมพร 

ใชเปนพันธุพื้นฐานในการเขาสูกระบวนการปรับปรุงพันธุ “หลังผานการคัดเลือก 4 รุน จึงนําพันธุปลา

หมอที่ผานการคัดเลือกไปทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบกับพันธุดั้งเดิม โดยทดลองทั้งในบอของศูนยฯ และ

ในกระชังของเกษตรกร ผลปรากฏวา ปลาหมอที่ผานการปรับปรุงพันธุมีอัตราการเจริญเติบโต แล

(ภาพที่ 2) ศพก.ชุมพรจึงไดนําขอมูลถวายรายงานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งท่ีพระองคเสด็จฯ เปนองคประธานเปดอนุสาวรียกรม

หลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 

หลังจากน้ัน โครงการพระราชดําริ กรมประมง โดย นายศุภวัฒน โกมลมาลย 

ชุมพร จึงจัดโครงการนํารองเลี้ยงปลาหมอปรับปรุงพันธุในกระชังรวมกับ

ปลาชนิดอ่ืน ซึ่งมีท้ังปลาที่ใชเวลาเลี้ยงสั้นคือ ปลาหมอ (3-4 เดือน) ใชเวลาเลี้ยงปานกลางคือ ปลานิล 

และใชเวลาเลี้ยงนานคือ ปลาสวาย (1-2 ป) โดยดําเนินการท่ีโรงเรียนตํารวจตระเวน

ละแม จ.ชุมพร ทําใหนักเรียนมีอาหารกลางวันประเภทโปรตีนจากสัตวนํ้าเกือบ

ตลอดท้ังป ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินตรวจเยี่ยม

24 มิถุนายน 2553 พรอมกับทรงมีรับสั่งวานาจะนําโครงการดังกลาวไป

3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีอยูในพื้นท่ีเสี่ยงภัย เจาหนาที่จะไดไมตองเขา

หลังทดสอบจนเปนท่ีมั่นใจแลววา ปลาหมอที่ผานการปรับปรุงพันธุมีอัตราการ

เจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงกวาพันธุเดิม ศพก.ชุมพรจึงเสนอกรมประมงเพื่อ   ขอตั้งชื่อสายพันธุ

ปลาหมอดังกลาว ซึ่งกรมประมงไดอนุมัติใหใชชื่อสายพันธุวา “ชุมพร ๑” เมื่อวันที่ 

จากนั้นกรมประมงไดสงเสริมการเล้ียงปลาหมอไทยชุมพร 1 ใหกับเกษตรกร และเริ่มมีการ

1 กันอยางแพรหลาย เนื่องจากปลาหมอไทยชุมพร 1 เปนปลาหมอที่มี

คุณภาพดีมาก ตัวใหญ เนื้อแนนและนุม จํานวน 3-5 ตัว น้ําหนัก 1-1.5 กิโลกรัม (ภาพที่ 

2 ตารางเมตร ปลอยลูกปลา 30-50 ตัว สามารถเลี้ยงเพื่อการบริโภคใน

 

เปรียบเทียบลักษณะของปลาหมอสายพันธุดั้งเดมิกับปลาหมอไทยชุมพร 

ที่มา: ทวีลาภ (2559) 

ลาหมอไทยชุมพร 

3 

รุน จึงนําพันธุปลา

หมอท่ีผานการคัดเลือกไปทดลองเล้ียงเปรียบเทียบกับพันธุดั้งเดิม โดยทดลองทั้งในบอของศูนยฯ และ

อัตราการเจริญเติบโต และ

ชุมพรจึงไดนําขอมูลถวายรายงานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งที่พระองคเสด็จฯ เปนองคประธานเปดอนุสาวรียกรม

ชุมพร เมื่อวันท่ี 5 

หลังจากนั้น โครงการพระราชดําริ กรมประมง โดย นายศุภวัฒน โกมลมาลย 

ชุมพร จึงจัดโครงการนํารองเลี้ยงปลาหมอปรับปรุงพันธุในกระชังรวมกับ

ใชเวลาเลี้ยงปานกลางคือ ปลานิล 

โดยดําเนินการที่โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชุมพร ทําใหนักเรียนมีอาหารกลางวันประเภทโปรตีนจากสัตวน้ําเกือบ

าฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินตรวจเยี่ยม

พรอมกับทรงมีรับสั่งวานาจะนําโครงการดังกลาวไป

จังหวัดชายแดนภาคใตที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย เจาหนาท่ีจะไดไมตองเขา

หลังทดสอบจนเปนที่มั่นใจแลววา ปลาหมอที่ผานการปรับปรุงพันธุมีอัตราการ

ชุมพรจึงเสนอกรมประมงเพื่อ   ขอตั้งชื่อสายพันธุ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 

ใหกับเกษตรกร และเริ่มมีการ

เปนปลาหมอที่มี

ภาพท่ี 2) สามารถ

ตัว สามารถเลี้ยงเพื่อการบริโภคใน

  
เปรียบเทียบลักษณะของปลาหมอสายพันธุดั้งเดิมกับปลาหมอไทยชุมพร 1  



 

ชวีวิทยาของแมลงวันลาย 
 

ลักษณะทั่วไปของแมลงวันลาย

แมลงวันลายมีชื่อสามัญวา 

illucens  จัดอยูในวงศ Strationmyidae 

แตตางตระกูล ตัวเต็มวัยมีลักษณะภายนอกคลายตัวตอ ลําตัวมีสีดําที่ปลายขาทุกคูมี

พบไดทั่วไปในสภาพภูมิอากาศเขตรอนและเขตอบอุน

อาศัยอยูตามรมไม ในระยะท่ีเปน

ชวยยอยสลายขยะอินทรียและสามารถเปลี่ยนขยะอินทรียใหเปนโปรตีนและไขมันไดดี

ทางอาหารสูงเหมาะแกการนํามาเลี้ยงสัตว แมลงวันลายสามารถเจริญเติบโตไดท่ีอุณหภูมิระหวาง 

45 องศาเซลเซียส และกินอาหารไดดีท่ีอุณหภูมิ 

สั้นเพียง 2 วัน ทําใหมีประชากรมากโดยเฉพาะในชวงเดือนพฤษภาคม 

, 2554)  หนอนแมลงวันลายกินอาหารไดเร็วกวาไสเดือนดินถึง 

เปลี่ยนเปนไขมันประมาณ 30% 

ดลอริกท่ียับยั้งเชื้อกอโรคตางๆ  หนอนแมลงวันลายจึงเปนอาหารโปรตีนคุณภาพสูงสําหรับสัตวเลี้ยง 

โดยเฉพาะสัตวเศรษฐกิจ อาทิ 

และไกชน เปนตน (อานัฐ, 2560

ภาพที่

คุณคาทางโภชนะของ

กุลชาติและทัศนีย (

แมลงวันมาวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการพบวา มีปริมาณโปรตีนและเยื่อใย 

ตามลําดับ  สอดคลองกับ Sheppard 

ของหนอนแมลงวันลาย พบวามีโปรตีน

กรดอะมิโน และธาตุอาหารอ่ืน

นอกจากนี้ Newton et. al.(

40-44% นํ้าหนักแหงและไขมัน 

 

แมลงวันลาย 

แมลงวันลายมีชื่อสามัญวา Black Soldier Fly (BSF) และมีชื่อวิทยาศาสตร

Strationmyidae สกุล Diptera และจัดอยูในอันดับชั้นเดียวกับแมลงวันบาน

ตัวเต็มวัยมีลักษณะภายนอกคลายตัวตอ ลําตัวมีสีดําที่ปลายขาทุกคูมีสีขาว

พบไดท่ัวไปในสภาพภูมิอากาศเขตรอนและเขตอบอุน เปนแมลงท่ีไมนําโรคและไมเปนศัตรูพืช

อาศัยอยูตามรมไม ในระยะที่เปนหนอนแมลงวันลายเปนพวกกินซากและยอยอินทรียวัตถุ จึงสามารถ

ยอยสลายขยะอินทรียและสามารถเปลี่ยนขยะอินทรียใหเปนโปรตีนและไขมันไดดี

ทางอาหารสูงเหมาะแกการนํามาเลี้ยงสัตว แมลงวันลายสามารถเจริญเติบโตไดท่ีอุณหภูมิระหวาง 

องศาเซลเซียส และกินอาหารไดดีที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส  หนอนแมลงวันลาย

วัน ทําใหมีประชากรมากโดยเฉพาะในชวงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม (กุลชาติและทัศนีย

หนอนแมลงวันลายกินอาหารไดเร็วกวาไสเดือนดินถึง 5 เทา อาหารท่ีกินเขาไปจะ

30% โปรตีนประมาณ 40% มีโอเมกา 3, 6 และ 9 ปริมาณสูง 

ดลอริกที่ยับยั้งเชื้อกอโรคตางๆ  หนอนแมลงวันลายจึงเปนอาหารโปรตีนคุณภาพสูงสําหรับสัตวเลี้ยง 

อาทิ  ปลาคารฟ ปลาเกา ปลาสวยงามกุงกามกราม กุงลอบเตอร ไกอินทรีย

2560) 

 
 

ภาพที ่3  แมลงวันลาย (Hermetia illucens) 

ท่ีมา: อานัฐ (2560) 

คุณคาทางโภชนะของหนอนแมลงวันลาย 

(2554) เพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายดวยเปลือกสับปะรดและนําหนอน

แมลงวันมาวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการพบวา มีปริมาณโปรตีนและเยื่อใย 40.15% 

Sheppard et. al. (2002) รายงานวาผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนะ

พบวามีโปรตีน 42% ไขมัน 35% พลังงาน 2,900 กิโลแคลลอรี่ตอกิโลกรัม

และธาตุอาหารอ่ืนซึ่งมีโปรตีนใกลเคียงกับปริมาณโปรตีนท่ีพบในเนื้อสุกร

et. al.(2008)รายงานวาหนอนแมลงวันลายสดมีความชื้น 55

น้ําหนักแหงและไขมัน 7% 

4 

และมีชื่อวิทยาศาสตร Hermetia 

และจัดอยูในอันดับชั้นเดียวกับแมลงวันบาน     

สีขาว (ภาพท่ี 3) 

เปนแมลงที่ไมนําโรคและไมเปนศัตรูพืช ชอบ

เปนพวกกินซากและยอยอินทรียวัตถุ จึงสามารถ

ยอยสลายขยะอินทรียและสามารถเปลี่ยนขยะอินทรียใหเปนโปรตีนและไขมันไดดี ทําใหมีคุณคา

ทางอาหารสูงเหมาะแกการนํามาเลี้ยงสัตว แมลงวันลายสามารถเจริญเติบโตไดที่อุณหภูมิระหวาง 10-

หนอนแมลงวันลายมีวงจรชีวิต

กุลชาติและทัศนีย

เทา อาหารที่กินเขาไปจะ

ปริมาณสูง และยังมีกร

ดลอริกท่ียับยั้งเชื้อกอโรคตางๆ  หนอนแมลงวันลายจึงเปนอาหารโปรตีนคุณภาพสูงสําหรับสัตวเลี้ยง 

กุงกามกราม กุงลอบเตอร ไกอินทรีย

เพาะเล้ียงหนอนแมลงวันลายดวยเปลือกสับปะรดและนําหนอน

40.15% และ 9.13% 

ผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนะ

กิโลแคลลอรี่ตอกิโลกรัม        

ซึ่งมีโปรตีนใกลเคียงกับปริมาณโปรตีนที่พบในเนื้อสุกร คือ 43.20% 

55-65% โปรตีน        



 

วงจรชีวิตของแมลงวันลาย

หนอนแมลงวันลาย

รอบวงจรชีวิต 5 ระยะ (ภาพท่ี

 ระยะตัวเต็มวัย (แมลง) 

ธรรมชาติที่มีพุมไม ใบไมสีเขียว จับคูผสมพันธุ ตัวเมียจะวางไขไวบริเวณใกลๆ กับขยะอินทรีย 

จํานวนไขประมาณ 400

 ระยะไข – เปนรูปวงรี ยาวประมาณ 

ระยะเวลา ใชเวลา 3-4 

 ระยะตัวหนอน – เปนระยะท่ีกินขยะอินทรียเปนอาหาร มีลักษณะตัวอวบอวน แบน สีขาวครีม 

ขนาดตัวยาวตั้งแต 3-26 

ดักแด 

 ระยะตัวหนอนกอนเขาดักแด

เหมาะนําไปใชประโยชน

 ระยะดักแด – ลําตัวจะมีสีดาํเข็มและผิวแหงแข็ง ใชเวลาฟกเปนตัวแมลงประมาณ 

หรือนานกวานั้นขึ้นกับสภาพอากาศ

 

ระยะดักแด 

10-15 วัน 

วงจรชีวิตของแมลงวันลาย 

หนอนแมลงวันลายพบไดบริเวณพุมไมทั่วไปในธรรมชาติ กินน้ําและน้าํหวานเปนอาหาร มี

ภาพที ่4 ) ไดแก 

) – ขนาดลําตัวยาวประมาณ 16 มม. มีอายุ 8-15 วัน ใชชีวิตสวนใหญใน

ธรรมชาติที่มีพุมไม ใบไมสีเขียว จับคูผสมพันธุ ตัวเมียจะวางไขไวบริเวณใกลๆ กับขยะอินทรีย 

400-900 ฟองตอตัว 

เปนรูปวงรี ยาวประมาณ 1 มม. สีเหลืองออนหรือสีครีม ไขจะมีสีเขมขึ้นตาม

4 วัน ฟกเปนตัวหนอน 

เปนระยะที่กินขยะอินทรียเปนอาหาร มีลักษณะตัวอวบอวน แบน สีขาวครีม 

26 มม. นํ้าหนักประมาณ 0.2 กรัม ตัวหนอนจะลอกคราบ 

ระยะตัวหนอนกอนเขาดักแด (ภาพที่ 5) – ระยะรอยตอระหวางตัวหนอนกับดักแด เปนระยะท่ี

เหมาะนําไปใชประโยชน  

ลําตัวจะมีสีดาํเข็มและผิวแหงแข็ง ใชเวลาฟกเปนตัวแมลงประมาณ 

หรือนานกวาน้ันขึ้นกับสภาพอากาศ 

 
 

 

ภาพที่ 4  วงจรชีวิตของแมลงวันลาย  

ที่มา: ดัดแปลงจาก Entofood (2016) 

 

 

ตัวเต็มวัย อายุ 8-15 วัน 

ระยะตัวหนอน อาย ุ18 วัน 

5 

พบไดบริเวณพุมไมท่ัวไปในธรรมชาติ กินน้ําและน้าํหวานเปนอาหาร มี

วัน ใชชีวิตสวนใหญใน

ธรรมชาติท่ีมีพุมไม ใบไมสีเขียว จับคูผสมพันธุ ตัวเมียจะวางไขไวบริเวณใกลๆ กับขยะอินทรีย 

สีเหลืองออนหรือสีครีม ไขจะมีสีเขมขึ้นตาม

เปนระยะที่กินขยะอินทรียเปนอาหาร มีลักษณะตัวอวบอวน แบน สีขาวครีม 

กรัม ตัวหนอนจะลอกคราบ 8 ครั้งกอนเขา

กแด เปนระยะท่ี

ลําตัวจะมีสีดาํเข็มและผิวแหงแข็ง ใชเวลาฟกเปนตัวแมลงประมาณ 10-15 วัน 

ระยะไข 3-4 วัน 



 

ภาพที่ 

ประโยชนของหนอนแมลงวันลาย

ดวยธรรมชาติของแมลงชนิดนี้ที่วางไขบนเศษผัก ผลไม หรือในถังน้ําหมักท่ีมีกลิ่นเปรี้ยว 

เมื่อไขเจริญเติบโตเปนหนอน ขยะอินทรียจึ

วันลายสามารถกินอาหารเร็วกวาไสเดือนดินถึง 

30% โปรตีนประมาณ 40% 

ตางๆ หนอนแมลงวันลายจึงเปนอาหารโปรตีนคุณภาพสูงสําหรับสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะสัตวเศรษฐกิจ 

อาทิ  ปลาคารฟ ปลาเกา ปลาสวยงาม

2560) สอดคลองกับในประเทศสหรัฐอเมริกามีการนําห

เลี้ยงปลาเทราท ปลาแซลมอน ปลานิลและกุง 

ลาย ยังมีประโยชนดานอ่ืน เชน ควบคุมแมลงวันบานหรือการใชมูลของหนอนแมลงวันลายปลูกพืช

และบํารุงดิน เปนตน นอกจากน้ียังมีความเปนไปไดที่จะผลิตหนอนแมลงวันลา

รวมถึงการแปรรูปหนอนแมลงวันลายเปนผลิตภัณฑตางๆ

ถูกสุขอนามัย (อานัฐ, 2560)  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําหนอนแมลงวันลายผสมในอาหารสัตวนํ้า อาทิ 

and Sheppard (1981) นําหนอนแมลงวันลายมาเลี้ยงปลากดหลวง 

ปลามีการเจริญเติบโตใกลเคียงกับการเลี้ยงดวยอาหารปกติ

เลี้ยงปลาเทราท (Oncorhynchus  mykiss

ปลาผสมกับดักแดแมลงวันบาน 

และ 50%  ตามลําดับ  เปนเวลา 

1,559 กรัม ตามลําดับ มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ พบวาอาหารทุกสูตร

เปนอาหารเสริมในการเลี้ยงปลาเทร

 
 

ภาพที่ 3  หนอนแมลงวันลายระยะกอนเขาดักแด  

ท่ีมา: อานัฐ (2560) 
 

ของหนอนแมลงวันลาย 

ดวยธรรมชาติของแมลงชนิดนี้ท่ีวางไขบนเศษผัก ผลไม หรือในถังน้ําหมักท่ีมีกลิ่นเปรี้ยว 

เมื่อไขเจริญเติบโตเปนหนอน ขยะอินทรียจึงเปนอาหารชั้นเลิศของหนอนแมลงวันลาย 

เร็วกวาไสเดือนดินถึง 5 เทา อาหารที่กินเขาไปจะเปลี่ยนเปนไขมันประมาณ 

40% มีโอเมกา 3, 6 และ 9 ปริมาณสูง และยังมีกรดลอริกท่ียับยั้งเช้ือกอโรค

จึงเปนอาหารโปรตีนคุณภาพสูงสําหรับสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะสัตวเศรษฐกิจ 

ปลาสวยงามกุงกามกราม กุงลอบเตอร ไกอินทรียและไกชน เปนตน

สอดคลองกับในประเทศสหรัฐอเมริกามีการนําหนอนแมลงวันลายมาใชในอุตสาหกรรมการ

เลี้ยงปลาเทราท ปลาแซลมอน ปลานิลและกุง (Newton et. al., 2005)  นอกจากนี้หนอนแมลงวัน

ยังมีประโยชนดานอ่ืน เชน ควบคุมแมลงวันบานหรือการใชมูลของหนอนแมลงวันลายปลูกพืช

และบํารุงดิน เปนตน นอกจากนี้ยังมีความเปนไปไดที่จะผลิตหนอนแมลงวันลายเพื่อเปนอาหารมนุษย 

การแปรรูปหนอนแมลงวันลายเปนผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งตองศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงที่สะอาดและ

)   

มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําหนอนแมลงวันลายผสมในอาหารสัตวน้ํา อาทิ 

หนอนแมลงวันลายมาเลี้ยงปลากดหลวง (Ictalurus punctatus

ปลามีการเจริญเติบโตใกลเคียงกับการเลี้ยงดวยอาหารปกติ และ St-Hilaire et. al. 

Oncorhynchus  mykiss) ดวยอาหาร 4 สูตร คือ อาหารปลาอยางเดียว อาหาร

แมลงวันบาน 25%  อาหารปลาผสมหนอนแมลงวันลายระยะกอนเขาดักแด

ตามลําดับ  เปนเวลา 9 สัปดาห มีน้ําหนักเฉลี่ยตอตัวเทากับ 2,054, 1,739

มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ พบวาอาหารทุกสูตร

ปนอาหารเสริมในการเลี้ยงปลาเทราทได สวน Hem et. al. (2008) ทดลองเลี้ยงปลานิลเพศผู
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ดวยธรรมชาติของแมลงชนิดน้ีที่วางไขบนเศษผัก ผลไม หรือในถังนํ้าหมักท่ีมีกลิ่นเปรี้ยว      

ลงวันลาย หนอนแมลง      

เทา อาหารท่ีกินเขาไปจะเปลี่ยนเปนไขมันประมาณ 

ที่ยับยั้งเชื้อกอโรค

จึงเปนอาหารโปรตีนคุณภาพสูงสําหรับสัตวเล้ียง โดยเฉพาะสัตวเศรษฐกิจ           

ไกชน เปนตน(อานัฐ, 

นอนแมลงวันลายมาใชในอุตสาหกรรมการ

นอกจากน้ีหนอนแมลงวัน

ยังมีประโยชนดานอ่ืน เชน ควบคุมแมลงวันบานหรือการใชมูลของหนอนแมลงวันลายปลูกพืช

ยเพื่อเปนอาหารมนุษย 

ซึ่งตองศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงท่ีสะอาดและ

มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการนําหนอนแมลงวันลายผสมในอาหารสัตวนํ้า อาทิ  Bondari 

Ictalurus punctatus) พบวา

 (2007) ทดลอง

สูตร คือ อาหารปลาอยางเดียว อาหาร

ยระยะกอนเขาดักแด 25% 

739, 1,815 และ 

มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ พบวาอาหารทุกสูตรสามารถใช

ทดลองเลี้ยงปลานิลเพศผู 
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เพียงอยางเดียว พบวาปลามีนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นตอวันเทากับ 1.80 และ 0.52 กรัม  ตามลําดับ ยังมีการ

นําหนอนแมลงวันลายปนท่ีเพาะเลี้ยงดวยมูลวัวนมมาทดแทนปลาปน 50% ในอาหารเพื่อเลี้ยงปลาเท

ราท เปนเวลา 8 สัปดาห พบวาปลามีการเจริญเติบโตและคุณภาพของเนื้อปลาไมแตกตางกันทางสถิติ

จากการเลี้ยงดวยอาหารปลาที่มีสวนผสม ของปลาปน 100% (Sealey et. al., 2011) และมีงานวิจัย

เกี่ยวกับการเลี้ยงกุงกามกรามดวยหนอนแมลงวันลายปนพบวากุงกามกรามมีการเจริญเติบโตดี

เหมือนกับการเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูป (Tui, 2012) สอดคลองกับ Ikram et. al. (2019) รายงานวา

การเลี้ยงปลาแซลมอนดวยหนอนแมลงวันลายปนทดแทนปลาปน 100% ของอาหารผสมทําใหปลามี

การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการยอยอาหารและคุณภาพของเนื้อปลาดีใกลเคียงกับการเลี้ยงดวย

อาหารผสมปลาปน 

 

วัตถุประสงคในการใชคิดคนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

1. เพื่อพัฒนาอาหารผสมหนอนแมลงวันลายสาํหรับเลี้ยงปลากินเนื้อ 

2. เพื่อหาแนวทางลดตนทุนการผลิตอาหารปลา 

 

คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ 

 เปนอาหารปลาท่ีมีโปรตีน 31% เหมาะสําหรับเลี้ยงปลากินเนื้อทุกชนิดท่ีมีอายุ 30-45 วันหรือ   

มีความยาว 5 ซม.ขึ้นไป ทําใหปลาเจริญเติบโตดแีละมีอัตราการแลกเนื้อท่ีด ี
 

กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑสําเร็จรปู 

            อาหารปลาที่ผลิตเปนอาหารเม็ดสําเร็จรูปแบบพื้นบาน มีวัตถุดิบอาหารดังตารางที่ 1 เริ่ม

จากนําปลายขาวสุกและกลวยน้ําวาสุกบดละเอียด แลวนําวัตถุดิบมาชั่งนํ้าหนักตามสัดสวนและผสม

ใหเขากัน  อัดเม็ดอาหารดวยเครื่องบดเน้ือและรอนดวยรําละเอียดเพื่อใหอาหารแยกเม็ด และผึ่ง

อาหารจนแหงจึงบรรจุเก็บใสภาชนะปดมิดชิด 
 

ตารางที่ 1  วัตถุดิบอาหารท่ีใชในอาหารปลา BSF High Protein (เปอรเซ็นต) 

วัตถุดิบอาหาร ปริมาณ (%) 

ปลาปน  (fish meal)  14 

หนอนแมลงวันลายปน (Black Soldier fly meal) 

กากถ่ัวเหลือง (Soya bean meal) 

6 

33 

ปลายขาวสุก  (Steamed broken rice) 10 

รําละเอียด  (rice bran) 23 

กลวยสุก  (ripe banana ) 10 

น้ํามันพืช  (vegetable oil) 1 

กากมะพราว (coconut meal) 

จุลินทรียขยาย (Effective Microorganism) 

2 

1 

รวม 100 



 

ขั้นตอนการผลิตอาหารปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑสําเร็จรูป

         อาหารปลา BSF High Protein 

โอเมกา 3, 6 และ 9 เหมาะสําหรับ

ลดตนทุนการผลิต  

 
เอกสารอางอิง 

กุลชาติ บูรณะและทัศนีย แจมจรรยา

แมลงวันลาย (Hermetia illucens

11(1): 19-26. 

ทวีลาภ การะเกด.  (20 พฤษภาคม 

https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1463037984

ไทยรัฐฉบับพิมพ.  (20 พฤษภาคม 

https://www.thairath.co.th/content/496132

ภาสกร แสนจันแดง.  2557.  สารานุกรมปลานํ้าจดืของไทย

www.asianfeed.co.th/upload/pdf/con5.

บด/ชั่งวัตถุดิบอาหารตามสัดสวน 

บรรจุภัณฑ

า BSF High Protein 

ประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

BSF High Protein เปนอาหารที่ผลิตจากหนอนแมลงวันลายซึ่งมีโปรตีนสูง และมี

เหมาะสําหรับเลี้ยงปลากินเน้ือทุกชนิด ทําใหปลามีอัตราการแลกเน้ือที่ดี

กุลชาติ บูรณะและทัศนีย แจมจรรยา.  2554.  การติดตามขนาดประชากรการเพาะเลี้ยงและคุณคาทางโภชนะของ

Hermetia illucens L.) วารสารวจิัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)  

พฤษภาคม 2562).  ปลาหมอ “พันธุชุมพร ๑” ความภมูิใจของ ศพก.ชมุพร

https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1463037984                  

พฤษภาคม 2562).   ปลาหมอ “ชุมพ1”ทางเลือกสูอากาศวิปริต.   

https://www.thairath.co.th/content/496132 

สารานุกรมปลาน้ําจดืของไทย.  ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

www.asianfeed.co.th/upload/pdf/con5.  

ผสมใหเขากัน 

อัดเม็ดดวยเคร่ืองบดเน้ือ

รอนดวยรําใหอาหารแยกเม็ด

ผึ่งอาหารจนแหง 
บรรจุภัณฑ 

8 

เปนอาหารท่ีผลิตจากหนอนแมลงวันลายซึ่งมีโปรตีนสูง และมี

ทําใหปลามีอัตราการแลกเนื้อที่ดีและ   

ติดตามขนาดประชากรการเพาะเลี้ยงและคุณคาทางโภชนะของ

ชมุพร.   

                   

.  

ดเม็ดดวยเครื่องบดเนื้อและ

อาหารแยกเม็ด 
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