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Time for 
Introductions 

ได้เวลาแนะนําตวั




The Benefits of BSF? ประโยชน์ของหนอนแมลงวนัลาย?

Short life cycle

Neither pest nor disease vector

Excellent feed conversion ratio

Packed full of energy

A sanitary food source

Turn waste into value

Low Production Costs

มีวงจรชีวติที่ส้ัน

ไม่เป็นพาหะนําเช้ือโรค หรือแมลง

มีอตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อดีเยีย่ม

ให้พลงังานสูง

เป็นแหล่งอาหารอนามัย

เปลีย่นเศษซากอาหาร อนิทรีย์วตัถุเหลือใช้ เป็นส่ิงที่มีคุณค่า

ต้นทุนการผลติตํ่า



Introducing the Black Soldier Fly
Hermetia illucens

• Native to the western hemisphere, but now 
widespread across the globe.

• Consume a WIDE variety of organic waste 
materials

• Larvae have the ability to consume twice their 
own body weight of food each day
• Efficient converters of waste
• Excellent source of protein

• Small ‘footprint’

ข้อมูลพื้นฐานเกีย่วกบั แมลงวนัลาย

ช่ือวทิยาศาสตร์ : เฮอเมเทยี อลิลูเซนส์

กาํเนิดทีซี่กโลกตะวนัตก แต่ปัจจุบันได้กระจายไปทัว่โลก

กนิซากต่างๆของอนิทรีย์วตัถุ

ตวัหนอนแมลงวนัสามารถกนิอาหารได้ในปริมาณสองเท่าของ

นํา้หนักตวัเอง ในแต่ละวนั

เป็นตวัแปรรูปเศษซาก อนิทรีย์วตัถุต่างๆ ทีม่ปีระสิทธิภาพ

เป็นแหล่งโปรตนีทีด่เียีย่ม

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย



BSF Life Cycle

BSF Life Cycle

~45 days total

วงจรชีวิตของแมลงวนัลาย

ทั้งหมด 45 วนัโดยประมาณ

ตวัแม่

ผสมพนัธ์ุ วางไข่

ฟักไข่

ตวัหนอน

ตวัดกัแด้



BSF Life Cycle

Neither Pest Nor 
Disease Vector
ไม่เป็นพาหะนําโรค และแมลง

• Not a known disease 
vector

• Do not sting
• Do not bite

• ไม่เป็นพาหะนาํโรค
• ไม่ต่อย
• ไม่กดั



Excellent Feed Conversion Ratio

To produce 1 kg black soldier larvae you’ll need only around 1.5 kg of feed!

มีอตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเน้ือท่ีดีเยี่ยม
ในการผลติหนอนแมลงวนัลายจํานวน 1 กโิลกรัมนั้น เราจะใช้อาหารเพยีงแค่ประมาณ 1.5 กโิลกรัมเท่านั้น



Packed Full of Energy
ให้พลงังานสูง

Agriculture 2020, 10(8), 339; https://doi.org/10.3390/agriculture10080339

ไขมัน

โปรตีน

เถ้า

ไขมันอิ่มตัว

อ่ืนๆ

ดกัแด้ตวัอ่อน

ดกัแด้ตวัอ่อนตากแห้ง

มีโปรตนีสูง

มีพอลิแซกคาไลน์ ซึ่งเป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท

มากเป็นอันดบัที่ 2 ในธรรมชาติ

มีไขมันสูง

โปรตนีหยาบ

กรดอะมิโน

มีธาตอุาหารรอง

ไขมันหยาบ

กรดไขมัน

กรดลอริค

วิตามิน

แร่ธาตุ

https://doi.org/10.3390/agriculture10080339


Step-by-Step Guide to Raising Black Soldier Fly onto the Farm
ขั้นตอนในการเลีย้งแมลงวนัลายในฟาร์ม



Mating Enclosure
But where can I get BSF to start 

with?

โรงเรือนสาํหรับพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุ

เราจะหาแมลงวนัลายไดท่ี้ไหนในการเร่ิมตน้เล้ียง?



Many Different Options 
Exist 

มีตวัเลือกหลากหลายท่ีใชก้นัอยู่



Egg Laying
Female BSF will lay their eggs close 

to a food source, but not directly 
on top of.

การวางไข่

แมลงวนัลายตวัเมีย จะวางไข่ใกล้ๆ กบัอาหาร แต่จะไม่วางไว้

บนอาหาร



Harvesting the 
Eggs

We use blocks instead of 
the commonly used 
cardboard method

การเกบ็ไข่

เราใชท้่อนแผน่ไม ้แทนการใชแ้ผน่กล่อง

กระดาษหรือแผน่ฟิวเจอร์บอร์ดสาํหรับเป็น

ท่ีดกัไข่



Different Feedstock Options: 

Market Waste or Food Scraps
Manure

Waste Byproducts (i.e. rice bran; soy 
meal)

Meat Products

ตัวเลือกอาหารสําหรับแมลงวนัลาย
เศษพืช เศษอาหารที่เหลือต่างๆ

มูลสัตว์

เศษเหลือจากผลติผลพลอยได้ต่างๆ เช่น รําข้าว กากถั่วเหลือง

ผลติภณัฑ์เนื้อต่างๆ



Placing Eggs Above Food Source
BSF lay their eggs nearby but not directly on top of a food source

วางไข่แมลงวนัลายไว้เหนืออาหาร

แมลงวนัลายจะวางไข่ใกล้ๆ กบัอาหาร แต่จะไม่วางไข่ไวบ้นอาหารโดยตรง



Production Phase
• Different bays for different 

stages
• ‘Self-harvesting bays’

ช่วงระยะเวลา การผลติ
บ่อเล้ียงท่ีแยกสาํหรับเล้ียงหนอนแมลงวนัลายในช่วงระยะอายตุ่างๆ

บ่อสาํหรับการเก็บดกัแดต้วัแก่ โดยใหด้กัแดค้ลานออกมาเอง



Sorting and Sizing
Larvae can be harvested before 

reaching 
the pupae stage

การคดัแยกหนอนแมลงวนัลาย

เราสามารถเก็บตวัหนอนแมลงวนัได ้ก่อนท่ีหนอนจะพฒันาไป

เป็นตวัดกัแด้



Knowing When to Harvest
When are BSF larvae 

ready?

เราจะเก็บหนอนแมลงวนัไดเ้ม่ือไหร่?

เลีย้งในเศษซากอนิทรีย์วัตถุต่างๆ

ผสมพันธ์ุ

นําไปเป็นอาหารสัตว์

ตัวแก่จะตายใน 

1 อาทติย์

ตัวแก่ดักแด้

ดักแด้ตัวอ่อน

ระยะการพัฒนาทัง้ 5 ระยะของหนอนตัวอ่อนแมลงวันลาย

ไข่ (500-900 ฟอง) 

ฟักใน 4 วัน



Obstacles to BSF Production
• Bird pests
• Rat pests

• Odor or Smell (managing moisture)
• Cultural acceptance

อุปสรรคในการเลีย้งแมลงวนัลาย
นก

หนู

กล่ินไม่พึงประสงค ์( การจดัการความช้ืน)

การยอมรับทางวฒันธรรม



Incorporating Black Soldier Fly onto the Farm
การใช้แมลงวนัลายในฟาร์ม



BSF larvae for Livestock Feed
หนอนแมลงวนัลายสําหรับใช้เป็นอาหารสัตว์



BSF larvae for Livestock Feed
หนอนแมลงวนัลายสําหรับใช้เป็นอาหารสัตว์



BSF ‘casts’ as a soil amendment
กากจากแมลงวนัลาย ให้ในการปรับปรุงดนิ
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