โครงการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการเลี้ยงหนอนแมโจเพื่อเปนโปรตีนอาหารสัตวอินทรีย”
ภายใตโครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญเพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย
เจาของโครงการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาไสเดือนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ
แหลงงบประมาณสนับสนุนโครงการ
แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ปพ.ศ. 2560
หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการเลี้ยงไสเดือนดินไดขยายลงสูทุกภูมิภาคของประเทศไทยแลว ในเชิงของการนําไปใช
จัดการขยะอินทรียและเพื่อผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงสําหรับจําหนายทางการเกษตรและจําหนายแก
กลุมผูปลูกไมดอกประดับ กลุมบําบัดน้ําเสีย บําบัดน้ําในบอเลี้ยงกุง บอปลา เปนตน ซึ่งถือไดวาไสเดือน
ดินมีสวนชวยลดปริมาณขยะอินทรียดังกลาวลงไดจํานวนหนึ่ง แตปญหาขยะยังคงมีมากในหลายพื้นที่
จึงนาจะมีเทคโนโลยีใหมๆ ที่สามารถใชจัดการปญหาขยะอินทรียใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้
ศูนยวิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติจึงไดวิจัยหาแนวทางใหมๆ อาทิการเลี้ยงหนอนแมโจกําจัดขยะ
อินทรีย โดยการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจาก สวทช.เครือขายภาคเหนือ มาโดยตลอดตั้งแตป พ.ศ.
2553 ที่ผานมาจวบจนปจจุบัน โดยในงานวิจัยพบวาตัวหนอนแมโจ มีศักยภาพในการกําจัดขยะอินทรีย
ไดผลดีไมแพไสเดือนดินนอกจากนี้ยังสามารถแพรขยายพันธุไดรวดเร็วกวาไสเดือนดินมากเนื่องจาก
หนอนแมโจ เปนแมลงวันชนิดหนึ่ง นอกจากนี้พ บวา ตัวหนอนแมโจ ที่เลี้ยงไดยังมีสวนประกอบของ
โปรตีนสู ง มีกรดอะมิโนที่จําเป น หลายชนิด รวมทั้งมีโอเมกา 3 6 9 ในประมาณสูง เมื่อ ทดสอบนํา
หนอนแมโจ ไปเลี้ยงไกชนวันละ 10 ตัวหนอน/ไก1ตัว/วัน ในเบื้องตนพบวาใหผลในดานการเพิ่มน้ําหนัก
และฟ น ฟู สุ ข ภาพไกชนได ดี โดยพบวา ขนเป น มัน หนาแดง กน แดง หน าแข็งแดง ดังนั้ น จึงเป น การ
จัดการขยะอินทรียที่ไดผลพลอยไดคือตัวหนอนที่คอนขางคุมคา และประกอบกับประเทศไทยตั้งอยูใน
เขตรอนจึงมี ค วามเหมาะสมตอ การเลี้ ย งหนอนประเภทนี้มาก โดยตัวหนอนชนิด นี้ ส ามารถกิ น ขยะ
อินทรียจําพวกผัก ผลไม เศษอาหาร และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไดหลายชนิด อาทิ เปลือกกาแฟ
กากเพาะเห็ด กากเบียร เปนตน จึงมีความเหมาะสมอยางยิ่งที่จะถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหนอน
แมโจที่ไดจากงานวิจัยนี้ไปสูเกษตรกรและผูประกอบการสําหรับเปนตัวเลือกหนึ่งในการจัดการปญหา
ขยะอินทรีย และเพื่อผลิตโปรตีนสูงสําหรับเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจที่มีมูลคาสูง
เชน ปลาสวยงาม กุงกาม กุงลอบเตอร ปลาเกา ไกชน ไกอินทรีย ฯลฯ ตอๆไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อถายทอดและเผยแพรองคความรูเทคนิคการเลี้ยงตัวหนอนแมโจ ใหแกเกษตรกร
หนวยงาน และผูที่สนใจ
2. เพื่อสงเสริมใหมีการนําขยะอินทรีย และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรกลับมาใชใหเกิด
ประโยชน และเพื่อลดมลภาวะทีไ่ มดีตอสิง่ แวดลอม
3. เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตโปรตีนคุณภาพสูงสําหรับเลี้ยงสัตว ลดการซื้อลง
เปาหมายของโครงการ
เพิ่ ม ทางเลื อ กการใช เ ทคโนโลยี ใ นการจั ด การป ญ หาขยะอิ น ทรี ย และวั ส ดุ เ หลื อ ใช ท าง
การเกษตรในหนวยงานของตน เพื่อนํากลับมาใชประโยชนไดใหม รวมถึงเทคนิคการผลิตโปรตีนเสริม
ในการเลี้ ย งสั ต ว ให ได ผ ลิ ต สั ต วเลี้ ย งที่ มี คุ ณ ภาพดี ลดการซื้ อ อาหารเสริ ม ในการเลี้ ย งสั ต ว ให แ ก
เกษตรกร หนวยงาน ผูประกอบการ และผูสนใจทั่วไป
กิจกรรมความรวมมือในโครงการ
จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเลี้ยงหนอนแมโจ ผลิตโปรตีนสําหรับเลี้ยงสัตวอินทรีย”
แกบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ กลุมเกษตรกร หนวยงานภาครัฐและเอกชน ผูประกอบการ
และผูที่สนใจทั่วไป จํานวน 3 รอบๆละ 200 คน

กําหนดการจัดฝกอบรม
“เทคนิคการเลี้ยงหนอนแมโจเพื่อเปนโปรตีนอาหารสัตวอินทรีย”
ภายใตโครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญเพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย
วัน ศุกร ที่ 16 มิถุนายน 2560
หองแคทลียาควีนสิริกิติ์ (หอง ๕๐๑) ชั้น ๕ อาคารศูนยกลวยไมและไมดอกไมประดับ
*********************************************************
เวลา 8.30 - 9.00 น.
เวลา 9.00 – 9.30 น.
เวลา 9.30 – 10.30 น.
เวลา 10.30 – 10.45 น.
เวลา 10.45 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 14.30 น.
เวลา 14.30 – 14.45 น.
เวลา 14.45 – 16.00 น.
เวลา 16.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
รับฟงการบรรยาย เรื่อง “สรีระวิทยาและวงจรชีวิตของตัวหนอน
แมโจ” โดยรองศาสตราจารย ดร อานัฐ ตันโช
พักรับประทานอาหารวาง
รับฟงการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเลี้ยงตัวหนอนแมโจ”
โดยรองศาสตราจารย ดร อานัฐ ตันโช
พักรับประทานอาหารกลางวัน
รับฟงการบรรยาย เรื่อง “การใชตัวหนอนแมโจ เลี้ยงไก เลี้ยงปลา
กุง” โดยรองศาสตราจารย ดร อานัฐ ตันโช
พักรับประทานอาหารวาง
ศึกษาดูงาน โรงเลี้ยงหนอนแมโจ
สรุป ซักถาม ปดการอบรม

สถานที่ฝก อบรม

*** สอบถามรายละเอียด โทร 053-873728, 062 - 4616966 ***

