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บทคัดย่อ 
 มันสําปะหลังจัดเป็นพืชอาหารหลักชนิดหนึ่งท่ีสําคัญต่อการเพาะเลี้ยงไหมอีร่ีในประเทศไทย ซ่ึงในมัน
สําปะหลังนั้นมีสารไซยาไนด์ท่ีอยู่ในรูปกรดไฮโดรไซยานิค (HCN) ท่ีมีพิษต่อสิ่งมีชีวิต งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาผลกระทบของปริมาณไซยาไนด์ในใบมันสําปะหลังต่อปริมาณการกิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของไหมอีร่ี 
รวมท้ังปริมาณไซยาไนด์ในใบท่ีใช้เพาะเลี้ยง และในหนอน-ดักแด้ไหมอีร่ีท่ีเพาะเลี้ยงได้ในฤดูหนาว โดยนําใบมัน
สําปะหลังตัวแทนพันธ์ุท่ีนิยมปลูกและมีปริมาณไซยาไนด์ต่างกัน 5 พันธ์ุ ได้แก่ 5 นาที, ห้วยบง 80, ระยอง 72, ระยอง 
9, และเกษตรศาสตร์ 50 มาเพาะเลี้ยงไหมอีร่ีในสภาพห้องปฏิบัติการ ท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ์ 80±5 เปอร์เซ็นต์ วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) พบว่า ไหมอีร่ีมีการ
ตอบสนองต่อใบมันสําปะหลังแต่ละพันธ์ุแตกต่างกัน โดยปริมาณการกินเฉลี่ยของหนอนวัย 1–5 ท่ีเพาะเล้ียงด้วยพันธ์ุ
เกษตรศาสตร์ 50 มีค่าน้อยท่ีสุด (18.39 กรัม/ตัว) ซ่ึงแตกต่างทางสถิติกับพันธ์ุอ่ืนๆ (P<0.05) สําหรับวงจรชีวิตท่ี
เพาะเลี้ยงด้วยมันสําปะหลังพันธ์ุต่างๆ ดังกล่าวมีค่าใกล้เคียงกันอยู่ระหว่าง 43 – 62 วัน โดยการอยู่รอดในระยะหนอน 
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(วัย 1–5) นั้น พันธ์ุ 5 นาที มีค่าสูงท่ีสุด (92.00%) และการอยู่รอดระยะหนอน (วัย 1– 5) – ตัวเต็มวัย พันธ์ุระยอง 72 
ให้ค่าสูงท่ีสุด (82.67 %) ขณะที่น้ําหนักหนอนเฉลี่ย (วัย 5 วันท่ี 5) สูงท่ีสุดนั้นได้จากการเพาะเลี้ยงด้วยพันธ์ุ 5 นาที 
ส่วนผลผลิตเฉลี่ยของรังไหมอีร่ีท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบพันธ์ุระยอง 9 มีค่าสูงท่ีสุดเกือบทุกค่า ได้แก่ น้ําหนักรังสด (2.4097 
กรัม), น้ําหนักดักแด้ (2.0658 กรัม), น้ําหนักเปลือกรัง (0.3097 กรัม) และน้ําหนักรังสดต่อหนอน 10,000 ตัว (21.48 
กิโลกรัม) ขณะที่ผลผลิตไข่เฉลี่ยนั้นพันธ์ุ 5 นาที ให้ค่าส่วนใหญ่สูงท่ีสุดเกือบทุกค่า ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ไข่ฟัก (89.20 %), 
จํานวนไข่ท้ังหมด (6,355.87 ฟอง) และจํานวนไข่ฟักท้ังหมด (5,680.93 ฟอง) สําหรับการวิเคราะห์ไซยาไนด์พบว่า  
ใบมันสําปะหลังพันธ์ุ 5 นาที มีปริมาณไซยาไนด์ตํ่าท่ีสุดเท่ากับ 64.46 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนในหนอนไหมอีร่ีท่ี
เพาะเลี้ยงด้วยพันธ์ุห้วยบง 80 มีค่าตํ่าท่ีสุด (0.12 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักสด) และดักแด้พันธ์ุระยอง 72 มีค่าตํ่า
ท่ีสุด 0.79 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักสด เม่ือพิจารณาจากผลผลิตรังไหมพันธ์ุระยอง 9 มีความเหมาะมากท่ีสุด 
ขณะที่พันธ์ุ 5 นาทีมีความเหมาะสมที่สุดเพ่ือการนําไปใช้ในการผลิตไข่ ส่วนปริมาณไซยาไนด์ท่ีตรวจพบในหนอนและ
ดักแด้ไหมอีร่ีท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังทุกพันธ์ุนั้น จัดอยู่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อการนําไปบริโภคและใช้
ประโยชน์ 
 

ABSTRACT 
 Cassava is a principle food crop species important to the eri silkworm rearing of 
Thailand, in which the cyanide content in cassava in the form hydrocyanic acid (HCN) toxic to 
organism. This research aims to study the effects of cyanide in cassava leaves on leaf 
consumption, growth and yields of eri silkworm including the amount of residual cyanide in 
cassava leaves used to produce larva and pupa derived from rearing in cool season. The leaves 
of 5 representatives different cassava varieties containing different amount of cyanide, Five 
minutes, Huay Bong 80, Rayong 72, Rayong 9 and Kasetsart 50 were used as food plants of eri 
silkworm reared under  laboratory conditions at a temperature of 25 ± 2 ° C, relative humidity 
(R.H.) of 80 ± 5 %. The completely randomized design was used. Eri silkworm responded to 
different cassava cultivars tested. The average intake of eri silkworm of larva stages 1-5 with 
Kasetsart 50 were minimal (18.39 g / larva) with significance to other varieties (P<0.05). For life 
cycle, among cassava varieties, the eri silkworm had similar survival periods of larva (1-5 instar) 
between 43-62 days. The 5 minutes varity gave the maximum survival percentage of 92%. 
However, the survival from larva (1- 5 instar) - Adult, rearing with Rayong 72 was the highest 
value (82.67 %), whereas the highest average larva weight (5th instar date 5) was obtained when 
fed with Five minutes variety. The average eri cocoon yields cultured with the Rayong 9 
expressed the highest all values, fresh cocoon weight (2.4097 g), pupa weight (2.0658 g), shell 
weight (0.3097 g) and fresh cocoon weight/10,000 larvae (21.48 kg). For average egg yields, 
feeding with the Five minutes variety showed almost highest percentages of all the egg yield 
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values (hatching eggs 89.20 %), total eggs (6,355.87 eggs) and total hatching eggs (5,680.93 eggs). 
The result of the cyanide analysis revealed that the Five minutes variety contained lowest 
cyanide as 64.46 mg/kg and in the eri silkworm cultured with Huay Bong 80 was the lowest (0.12 
mg/kg fresh weight). Pupa weight fed with Rayong 72 was the lowest 0.79/kg fresh weight. 
Considering on the cocoon yields, Rayong 9 was the most suitable variety, while the Five 
minutes was the best suited for use in the egg production. The detected cyanide content in eri 
silkworm larva and pupa reared with all cassava varieties were safe for human consumption and 
exploitation. 
 

คําสําคัญ: พันธ์ุมันสําปะหลัง  ปริมาณไซยาไนด์  ผลผลิตไหมอีร่ี  ฤดูหนาว 
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บทนํา 
ไหมอีร่ี (Samia ricini D.) เป็นผีเสื้อกลางคืน

ท่ีอยู่ในอันดับ Lepidoptera วงศ์ Saturniidae ไหม
ชนิดนี้ฟักออกตลอดปี (polyvoltine) ประกอบด้วย  
4 ระยะการเจริญเติบโต คือ ไข่ หนอน ดักแด้ และ
ผีเสื้อ (ตัวเต็มวัย) สามารถเพาะเลี้ยงได้ตลอดปี 
ประมาณ 4–5 รุ่นต่อปี ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
ในแต่ละพ้ืนท่ี และเลี้ยงได้ท้ังในท่ีสูงและท่ีราบ ปัจจุบัน
ไหมอีร่ีได้รับการส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงอย่างมากใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Sarkar, 1988; ศิวิลัย, 2557) ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกมัน
สําปะหลังแหล่งใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ในปี 2558-2559 
ผลผลิตมันสําปะหลัง มีพ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว 8.71 ล้านไร่ 
ผลผลิต 31.04 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 3.562 ตัน โดย
พบว่าพ้ืนท่ีเก็บเกี่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.43 (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558) จึงนับได้ว่ามันสําปะหลัง
เป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่ง สําหรับพันธ์ุ
มันสําปะหลังท่ีเกษตรกรนิยมปลูกในปัจจุบัน ได้แก่ 
ห้วยบง 80, ห้วยบง 60, เกษตรศาสตร์ 50, ระยอง 5, 
ระยอง 7, ระยอง 9, ระยอง 11, ระยอง 60, ระยอง 90 
และ ระยอง 72 (กรมวิชาการเกษตร, ม.ป.ป.) ซ่ึง

นอกจากการใช้ประโยชน์จากหัวมันสําปะหลังแล้ว ใบ
มันสําปะหลังซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากการเก็บเกี่ยวหัวมัน
สําปะหลัง ยังสามารถนําใบมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การ
นํามาใช้เป็นพืชอาหารท่ีสําคัญในการเพาะเลี้ยงไหมอีร่ี 
โดยเฉพาะในประเทศที่มีการปลูกมันสําปะหลังเป็น
หลักเช่นประเทศไทย ซ่ึงใบสดมีระดับไซยาไนด์สูงตํ่า
ต่างๆกัน แต่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนา โดยเป็นแหล่ง
ของสารแซนโทฟิลล์ เย่ือใย และโปรตีนคุณภาพดี สาร
ไซยาไนด์ในมันสําปะหลังจะอยู่ในรูปกรดไฮโดรไซยานิค 
(HCN)  โดยพบมากในบริ เวณเปลือกของ หัว มัน
สําปะหลังประมาณ 150–1,110 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้ําหนักสด รองลงมาคือใบประมาณ 83–878 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมน้ําหนักสด และในเน้ือหัวมันสําปะหลัง
ประมาณ 5–490 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักสด โดยท่ี
พันธ์ุมันสําปะหลังท่ีนิยมปลูกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น
พันธ์ุท่ีมีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคค่อนข้างสูงมาก 
โดยเฉพาะพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60 ท้ังนี้
ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคจะแปรปรวนไปตามพันธ์ุ
และสิ่งแวดล้อม ในบางพันธ์ุปลูกในสภาพแวดล้อมท่ี
ต่างกันทําให้ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคแตกต่างกันถึง 
4–5 เท่า และในสภาวะการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและใน
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สภาวะขาดน้ําจะทําให้ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคสูงข้ึน 
(ธีระ, 2550) ซ่ึงระดับกรดไฮโดรไซยานิคในอาหารท่ีทํา
ใ ห้สั ต ว์ เกิ ดอาการ พิษแบบเ ร้ือ รั ง ไ ด้นั้ นคื อ  600 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักอาหารแห้ง แต่ถ้ามีถึง 
2,400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักอาหารแห้ง จะทํา
ให้เกิดอาการพิษอย่างเฉียบพลัน อาการพิษอย่าง
เฉียบพลันนี้จะเกิดอย่างรวดเร็ว สัตว์จะกระวนกระวาย 
กรดไฮโดรไซยานิคขนาดต่ําสุดในร่างกายสัตว์ท่ีทําให้
สัตว์ตายได้เท่ากับ 2.0 – 2.3 มิลลิกรัมต่อน้ําหนัก 1 
กิโลกรัม (น้ําหนักสัตว์) (ปรารถนา และคณะ, 2532) 
สําหรับการศึกษาผลกระทบของไซยาไนด์ในใบมัน
สําปะหลังต่อปริมาณการกิน การเจริญเติบโต และ
ผลผลิตไหมอีร่ีนั้นมีน้อยมากในประเทศไทย ซ่ึงศิวิลัย 
และคณะ (2547) ได้มีรายงานถึงปริมาณไซยาไนด์
ตรวจพบในหนอนและดักแด้ไหมอีร่ี ท่ีอยู่ในระดับ
ปลอดภัยต่อการบริโภคจากการเพาะเลี้ยงด้วยใบมัน
สําปะหลังเฉพาะพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 เท่านั้น จึงมี
ความจําเป็นอย่างย่ิงในการศึกษาผลกระทบของ
ปริมาณไซยาไนด์ในใบมันสําปะหลังท่ีมีปริมาณแตกต่าง
กั น ใน พัน ธ์ุ ตั ว แทนแ ต่ ละ พัน ธ์ุ ต่ อ ก า รกิ น  กา ร
เจริญเติบโต และผลผลิตของไหมอีร่ี เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานและแนวทางในการคัดเลือกพันธ์ุมันสําปะหลังท่ี
เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงและเพ่ิมผลผลิตไหมอีร่ี
โดยเฉพาะในต่างฤดูกาล เช่น ฤดูหนาว รวมท้ังศึกษาถึง
ความเหมาะสมโดยเฉพาะต่อการบริโภคและการ
ประยุกต์ใช้ต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ไหมอีรี่ ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มวิจัย

การเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงท่ี
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เ พ่ือสร้าง มูลค่า เ พ่ิม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นํามาเพาะเลี้ยงและเก็บรักษาไว้
ในสภาพห้องปฏิบัติการ (25±2 องศาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธ์ (R.H.) 80±5 เปอร์เซ็นต์) เพ่ือใช้
สําหรับเป็นสต็อกและสําหรับทดลอง 

พืชอาหาร ดําเนินการปลูกมันสําปะหลังพันธ์ุ
ตัวแทนท่ีมีรายงานถึงปริมาณไซด์ยาไนด์ในใบท่ีต่างกัน
ในระดับตํ่า-สูง ได้แก่ 5 นาที, ห้วยบง 80, ระยอง 9, 
ระยอง 72 และเกษตรศาสตร์ 50 (ธีระ, 2550; ศุจิรัตน์ 
และคณะ, 2551) โดยปลูกท่ีหมวดพืชไร่ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใส่ปุ๋ยสูตร  
15–15–15 จํานวน 2 คร้ัง ประยุกต์ตาม สํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ม.ป.ป.) 
เม่ือมันสําปะหลัง อายุ 1 เดือนและ 3 เดือน จากนั้นจึง
เก็บมาเลี้ยงไหมอีร่ี เม่ือมันสําปะหลังอายุ 6 เดือน 
1. การศึกษาปริมาณการกินอาหารของไหมอีรี่ ท่ี
เพาะเล้ียงด้วยใบมันสําปะหลังท่ีมีปริมาณไซยาไนด์
ต่างกัน 
 สุ่มคัดเลือกหนอนไหมอีร่ีวัย 1 ท่ีฟักจากไข่
พร้อมๆกัน ซ่ึงมีระยะเวลาห่างกันอยู่ในช่วงเวลา
ประมาณ 3–5 ชั่วโมง นํามาเพาะเลี้ยงด้วยใบมัน
สําปะหลังพันธ์ุตัวแทนท่ีมีรายงานถึงปริมาณไซยาไนด์
ต่างกันในระดับตํ่า-สูง จํานวน 5 พันธ์ุ (กรรมวิธี) ได้แก่ 
5 นาที , ห้วยบง  80, ระยอง  9, ระยอง  72 และ
เกษตรศาสตร์ 50 (KU50) ท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ (R.H.) 80±5 เปอร์เซ็นต์ 
โดยการนําใบมันสําปะหลังแต่ละพันธ์ุมาเด็ดก้านออก
ให้เหลือแต่ใบ แล้วสุ่มชั่งน้ําหนักใบให้เท่ากันทุกพันธ์ุ 
จึงนําไปให้หนอนไหมอีร่ีกิน หลังการกิน 1 วัน (24 
ชั่วโมง) นําใบท่ีเหลือจากการกินไปอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 
80 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จึงชั่งน้ําหนัก แล้ว
นําไปคํานวณหาปริมาณใบท่ีถูกกินต่อวันและตลอด
วงจรชีวิต (วัย 1-5) เปรียบเทียบกับใบท่ีสุ่มไว้ทุกคร้ัง
จํานวน 10 กรัม แต่ไม่ได้นําไปเพาะเลี้ยง โดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกับท่ีกระทําในแต่ละกรรมวิธี ส่วนการปฏิบัติ
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และการเพาะเลี้ยงดําเนินการในช่วงฤดูหนาว (วันท่ี 6 
ตุลาคม – วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557) ประยุกต์ตาม
วิ ธี ข อ ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ม ล ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Sirimungkararat และ
คณะ (2002) วางแผนการทดลองแบบ completely 
randomized design (CRD) ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี 
กรรมวิธีละ 3 ซํ้า ซํ้าละ 50 ตัว แต่ละกรรมวิธีมี
รายละเอียดดังนี้ 

กรรมวิธีท่ี 1 เพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลัง 
พันธ์ุ 5 นาที  

กรรมวิธีท่ี 2 เพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลัง 
พันธ์ุห้วยบง 80  

กรรมวิธีท่ี 3 เพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลัง 
พันธ์ุระยอง 9 

กรรมวิธีท่ี 4 เพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลัง 
พันธ์ุระยอง 72  

กรรมวิธีท่ี 5 เพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลัง 
พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 

การเก็บข้อมูล ปริมาณการกินในแต่ละวัน, 
ปริมาณการกินในแต่ละวัย 
2. การศึกษาผลของพันธ์ุมันสําปะหลังท่ีมีปริมาณ
ไซยาไนด์ต่างกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ไหมอีรี่ 
 การสุ่มคัดเลือกไหมอีร่ีเร่ิมต้นทดลอง พืช
อาหาร อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ การเพาะเลี้ยง 
กรรม วิ ธี  และกา ร ว า งแผนกา รทดลองป ฏิบั ติ
เช่นเดียวกับข้อ 1 แต่ไม่ได้มีการคํานวณกลับหาปริมาณ
ใบสดท่ีกิน 

การเก็บข้อมูล วงจรชีวิต, การอยู่รอด (ระยะ
หนอน (วัย 1 – 5) และระยะหนอน (วัย 1 –5) – ตัว
เต็มวัย), นํ้าหนักและขนาดหนอน, ผลผลิตรัง (น้ําหนัก
รังสด, น้ําหนักดักแด้, น้ําหนักเปลือกรัง, เปอร์เซ็นต์

เปลือกรัง, น้ําหนักเปลือกรังรวม และน้ําหนักรังสด/
หนอน 10,000 ตัว) และผลผลิตไข่ (จํานวนไข่/แม่, 
เปอร์เซ็นต์ไข่ฟัก, จํานวนไข่ท้ังหมด, จํานวนไข่ฟัก
ท้ังหมด และอัตราส่วน เพศผู้: เพศเมีย) 

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis 
of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย (โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คํานวณ) แต่ละ
กรรมวิธีโดยใช้ Duncan's multiple range test 
(DMRT) 
3. การศึกษาปริมาณไซยาไนด์ในใบมันสําปะหลังและ
ท่ีตกค้างในไหมอีรี่ 

3.1 การเพาะเล้ียงไหมอีรี่ 
 คัดเลือกไหมอีร่ีวัย 1 ท่ีฟักจากไข่พร้อมๆกัน 
นํามาเพาะเลี้ยงใบมันสําปะหลังท่ีมีปริมาณไซยาไนด์
ต่างกันจํานวน 5 พันธ์ุ โดยใช้พันธ์ุและสภาพการ
เพาะเล้ียงเช่นเดียวกับข้อ 1 เพียงแต่ใช้ กรรมวิธี(พืช
อาหาร)ละ 1,000 ตัว นํามาเพาะเล้ียงจนกระท่ังไหม
เข้าวัย 3 แยกหนอนไหมอีร่ีออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มท่ี 1 เลี้ยงจนกระท่ังไหมสุกพร้อมจะ 
เข้าจ่อ 
 กลุ่มท่ี 2 เม่ือไหมสุกแล้วปล่อยให้ทํารังและ
เข้าดักแด้จนอายุครบ 7 วัน  

3.2 การเตรียมตัวอย่างสําหรับวิเคราะห์
ปริมาณไซด์ยาไนด์ 
 3.2.1 ใบมันสําปะหลัง สุ่มเก็บเพ่ือรวบรวม
ใบมันสําปะหลังจากใบท่ีนาํมาเลี้ยงไหมอีร่ีทุกวันจากข้อ 
3.1 กรรมวิธีละ 30 กรัมต่อวันแล้ว นํามาเก็บรักษาไว้ท่ี 
–20 องศาเซลเซียส เพ่ือรอการนําไปวิเคราะห์ต่อไป 
 3.2.2 ไหมอีรี่ เก็บรวบรวมหนอนไหมอีร่ีท่ีสุก
พร้อมจะเข้าจ่อ (กลุ่มท่ี 1) และดักแด้ท่ีเฉือนออกจาก
รัง (กลุ่มท่ี 2) จากข้อ 3.1 กรรมวิธีละ 150 กรัม 
จากนั้นต้มในน้ําเดือดประมาณ 10 นาที รอให้เย็นแล้ว
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นําตัวอย่างไปเก็บไว้ท่ี –20 องศาเซลเซียส เพ่ือรอการ
นําไปวิเคราะห์ต่อไป 
 3 . 3  การ วิ เคราะ ห์ปริ มาณไซยา ไน ด์ 
วิเคราะห์ตามวิธีของ O’ Brien และคณะ (1991) โดยมี
หลักการใช้สารสกัดจากกรดฟอสฟอริกผสมแอลกอฮอล์ 
เ พ่ือสกัดเอาสารประกอบไซยาไนด์ต่างๆออกมา 
หลังจากนั้นจะใช้เอนไซม์ลินามาเรสย่อย แล้วทํา
ปฏิกิริยาให้เกิดสีด้วยสารละลายไพรีดีนผสมไพราโซ
โลน และวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสง จึงนําค่าท่ีวัดได้มา
คํานวณ 
 

ผลการวิจัย 
1. ปริมาณการกินอาหารของไหมอีรี่ท่ีเพาะเลี้ยงด้วย
ใบมันสําปะหลังท่ีมีปริมาณไซยาไนด์ต่างกัน 

ในด้านปริมาณการกินอาหารของหนอนไหมอี
ร่ี เฉลี่ยในแต่ละวัย ในฤดูหนาว (ตารางท่ี  1) นั้น  
ไหมอีร่ีท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 9 มี
ปริมาณการกินในวัย 1, วัย 2 และวัย 4 สูงท่ีสุด  

ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.05, 0.15 และ 2.25 กรัม ตามลําดับ 
โดยในวัย 1 นั้นมีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) กับ
การเพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 
50 และ 5 นาที ส่วนในวัย 2 และ 4 นั้นไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ สําหรับวัย 3 ใบมันสําปะหลังพันธ์ุ
ระยอง 72 ให้ค่าสูงท่ีสุด (0.52 กรัม) แต่ไม่แตกต่างทาง
สถิติกับมันสําปะหลังพันธ์ุอ่ืนๆ ส่วนปริมาณการกินใน
วัย 5 นั้น พันธ์ุห้วยบง 80 มีค่าสูงท่ีสุด (22.28 กรัม) 
และไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธ์ุระยอง 9 (21.33 กรัม) 
แต่แตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) กับใบมันสําปะหลัง
อีก 3 พันธ์ุ โดยภาพรวมน้ัน หนอนไหมอีร่ีในวัย 1-5 
กินใบมันสําปะหลังเฉลี่ยในพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 น้อย
ท่ีสุด (18.39 กรัม) ซ่ึงแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) กับ
พันธ์ุอ่ืนๆ ขณะท่ีมีปริมาณการกินใบมากท่ีสุด (25.19 
กรัม) คือในพันธ์ุห้วยบง 80 ซ่ึงใกล้เคียงและไม่แตกต่าง
ทางสถิติกับพันธ์ุระยอง 9 (24.28 กรัม) 

 

ตารางท่ี 1 ปริมาณการกินของไหมอีร่ีแต่ละวัยท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุท่ีมีปริมาณไซยาไนด์ต่างกัน 

พันธุ์ 
ปริมาณการกินของหนอนแตล่ะวัย (กรัม) 

วัย 1 วัย 2 วัย 3 วัย 4 วัย 5 วัย 1–5 
เกษตรศาสตร์ 50 0.02±0.01  b 0.09±0.02 0.40±0.05 1.81±0.22 16.07±0.75 c 18.39±1.02 c 

ห้วยบง 80 0.04±0.01 ab 0.14±0.03 0.51±0.09 2.22±0.15 22.28±0.37 a 25.19±0.29 a 
ระยอง 9 0.05±0.01  a 0.15±0.03 0.49±0.10 2.25±0.07 21.33±0.92 ab 24.28±1.02 ab 
ระยอง 72 0.04±0.01  ab 0.12±0.02 0.52±0.11 1.93±0.28 19.00±1.97 b 21.60±1.75 b 

5 นาท ี 0.03±0.01  b 0.09±0.02 0.48±0.05 1.98±0.29 19.09±0.72 b 21.67±0.81 b 
F–test ** ns ns ns ** ** 

C.V.(%) 16.98 18.86 17.40 8.99 5.57 4.88 
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่กํากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (DMRT) 
ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 % 
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2. ผลของพันธ์ุมันสําปะหลังท่ีมีปริมาณไซยาไนด์
ต่างกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไหมอีรี่ 

2.1 การเจริญเติบโต 
จากการเพาะเลี้ยงไหมอีร่ีด้วยใบมันสําปะหลัง 5 

พันธ์ุ ได้แก่ 5 นาที, ห้วยบง 80, ระยอง 9, ระยอง 72 และ
เกษตรศาสตร์ 50 พบว่าการเพาะเลี ้ยงด ้วยใบมัน
สําปะหลังทั้ง 5 พันธุ์ ไหมอีรี่มีวงจรชีวิตที่ใกล้เคียง

กันทั้งระยะไข่ (8–10 วัน), หนอนวัย 1-5 (15–21 
วัน), ดักแด้ (15–21 วัน) และตัวเต็มวัย (4–10 วัน)
รวมการเจริญเติบโตตั ้งแต่ระยะไข่–ตัวเต็มว ัยอยู่
ระหว่าง 43–62 วัน ซ่ึงการเพาะเล้ียงด้วยใบมัน
สําปะหลังพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 มีวงจรชีวิตช่วงท่ีสั้น
น้อยท่ีสุดเท่ากับ 43 วัน ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 วงจรชีวิตของไหมอีร่ีท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุท่ีมีปริมาณไซยาไนด์ต่างกัน 

พัฒนาการ 
พันธุ์/วัน 

เกษตรศาสตร์ 50  ห้วยบง 80 ระยอง 9 ระยอง 72 5 นาท ี
ระยะไข่ 8–10 8–9 8–10 8–10 8–9 

หนอน(วัย) 

1 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 
2 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3 
3 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3 
4 3–4 2–3 2–3 2–3 2–3 
5 6–7 6–7 6–7 6–7 6–7 

1–5 16–21 15–20 15–20 15–20 15–20 
ดักแด้ 15–21 16–21 16–21 16–21 16–21 

ตัวเต็มวัย 
เพศเมีย 4–9 6–9 5–9 5–9 5–8 
เพศผู ้ 6–10 6–7 6–9 5–9 7–10 

ระยะไข่–ตัวเต็มวัย 43–62 45–59 44–60 44–60 45–60 
 

ในด้านการอยู่รอด (ตารางท่ี 3) นั้น ไหมอีร่ีท่ี
เพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุ 5 นาที มีการอยู่
รอดในระยะหนอน (วัย1–5) สูงท่ีสุด (92.00 %) แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติกับท่ีเพาะเลี้ยงด้วยพันธ์ุระยอง 72 
(91.33%) และระยอง 9 (89.33%) ส่วนการอยู่รอดใน
ระยะหนอน (วัย1–5) – ตัวเต็มวัยนั้น ไหมอีร่ีท่ีเลี้ยง
ด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 72 มีอัตราการอยู่รอด
สูงท่ีสุด (82.67%) ใกล้เคียงและไม่แตกต่างทางสถิติกับ

ท่ีเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุ 5 นาที (82.00%), 
ระยอง 9 (80.00%) และห้วยบง 80 (77.33%) ส่วนท่ี
เลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 มีการ
อยู่รอดต่ําท่ีสุด ซ่ึงแตกต่างทางสถิติกับการเพาะเลี้ยง
ด้วยพันธ์ุอ่ืนๆ (P<0.05) ท้ังการอยู่รอดระยะหนอน (วัย 
1–5) และระยะหนอน (วัย 1–5)–ตัวเต็มวัย ท่ีมีค่า
เท่ากับ 75.33 และ 66.67% ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 การอยู่รอดของไหมอีร่ีท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุท่ีมีปริมาณไซยาไนด์ต่างกัน 

พันธุ์ 
การอยู่รอด(%) 

ระยะหนอน(วัย 1 – 5) ระยะหนอน(วัย 1 – 5) – ตัวเต็มวัย 
เกษตรศาสตร ์50 75.33±0.77  c 66.67±3.06  b 

ห้วยบง 80 85.33±1.02  b 77.33±4.62  a 
ระยอง 9 89.33±1.02  a 80.00±3.46  a 
ระยอง 72 91.33±1.02  a 82.67±3.06  a 

5 นาท ี 92.00±3.06  a 82.00±5.29  a 
F–test ** ** 

C.V. (%) 2.38 5.15 
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่กํากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (DMRT) 
** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 % 
 

สําหรับน้ําหนักหนอนและขนาดเฉลี่ยของ
หนอนไหมอีร่ีท่ีโตเต็มท่ี (วัย 5 วันท่ี 5) (ตารางท่ี 4) นั้น 
หนอนไหมอีร่ีท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุ 5 
นาที มีน้ําหนักสูงท่ีสุด (5.2942 กรัม) แต่ไม่แตกต่าง

ทางสถิติกับการท่ีเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุอ่ืนๆ 
ส่วนขนาดนั้น ใกล้ เคียงกันในทุกพัน ธ์ุ ท่ีนํ า ใบมา
เพาะเลี้ยง โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.9–1.6×7.0–10.5 
(1.18–8.94) เซนติเมตร 

ตารางท่ี 4 น้ําหนักและขนาดลําตัวของหนอนไหมอีร่ีวัย 5 วันท่ี 5 ท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุท่ีมี
ปริมาณไซยาไนด์ต่างกัน 

พันธุ์ 
น้ําหนักและขนาดลําตัวหนอนเฉลี่ย 

น้ําหนักหนอน (กรัม) ขนาดลําตัว1/ (กว้าง x ยาว, เซนติเมตร) 

เกษตรศาสตร์ 50 4.3432±0.39 
0.9–1.4 x 7.3–9.5 

(1.18 x 8.54) 

ห้วยบง 80 5.2713±0.68 
1.0–1.6 x 7.0–10.5 

(1.34 x 8.81) 

ระยอง 9 5.1573±0.09 
1.0–1.6 x 7.7–10.0 

(1.30 x 8.75) 

ระยอง 72 4.6991±0.75 
1.0–1.6 x 7.5–9.5 

(1.26 x 8.39) 

5 นาท ี 5.2942±0.42 
1.2–1.5 x 7.0–10.0 

( 1.37 x 8.94) 
F–test ns – 

C.V. (%) 10.57 – 
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่กํากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (DMRT) 
1/ ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บเป็นค่าเฉลี่ยของขนาดลําตัว (กว้าง x ยาว) จากหนอนเพศเมียและผู้อย่างละ 15 ตัว 
ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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2.2 ผลผลิต 
 ขณะที่ผลผลิตรังเฉล่ีย (ตารางท่ี 5) นั้น ไหม 
อี ร่ี ท่ีเพาะเล้ียงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 9 
ผลผลิตรังส่วนใหญ่สูง ท่ีสุด ได้แก่ น้ํ าหนักรังสด , 
น้ําหนักดักแด้, น้ําหนักเปลือกรัง และน้ําหนักรังสดต่อ
หนอน 10,000 ตัว เท่ากับ 2.4097, 2.0658, 0.3097 
กรัม และ 21.48  กิโลกรัม ตามลําดับ ส่วนน้ําหนัก
เปลือกรังรวม พบว่าท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบพันธ์ุ 5 นาที  
มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากับ 14.18 กรัม ซ่ึงไม่แตกต่างทางสถิติ
กับท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุห้วยบง 80 
(13.17 กรัม), ระยอง 9 (13.86 กรัม) และระยอง 72 
(13.40 กรัม) สําหรับเปอร์เซ็นต์เปลือกรังไหมอีร่ีท่ี
เพาะเล้ียงด้วยใบมันสําปะหลังท้ัง 5 พันธ์ุไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ ส่วนท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลัง
พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 มีค่าในด้านผลผลิตรังเกือบทุก
ค่าตํ่าท่ีสุด ท้ังน้ําหนักรังสด (1.7741 กรัม), น้ําหนัก
ดักแด้ (1.5324 กรัม), น้ําหนักเปลือกรัง (0.2424 
กรัม), น้ําหนักเปลือกรังรวม (9.53 กรัม) และน้ําหนัก
รังสดต่อหนอน 10,000 ตัว (13.25 กิโลกรัม) ซ่ึง
แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) กับการเลี้ยงด้วยพันธ์ุอ่ืนๆ 
โดยท่ีผลผลิตไข่เฉลี่ย (ตารางท่ี 6) นั้น ไหมอี ร่ี ท่ี
เพาะเล้ียงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุ 5 นาที มีผลผลิต
เกือบทุกค่าสูงท่ีสุดท้ัง เปอร์เซ็นต์ไข่ฟัก, จํานวนไข่
ท้ังหมด, จํานวนไข่ฟักท้ังหมด ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 89.20%, 
6,355.87 ฟอง และ 5,680.93 ฟอง ตามลําดับ ซ่ึง
จํานวนไข่ท้ังหมดและจํานวนไข่ฟักท้ังหมดไม่แตกต่าง
ทางสถิติกับไหมอีร่ีท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุ
ห้วยบง 80 และระยอง 9 ท่ีมีค่าเท่ากับ 6,347.00, 
6,110.47 ฟอง และ 5,196.67, 5,239.42 ฟอง 
ตามลําดับ ส่วนไหมอีร่ีท่ีเพาะเล้ียงด้วยใบมันสําปะหลัง
พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตไข่ตํ่าท่ีสุดทุกค่า ได้แก่ 

จํานวนไข่ต่อแม่ (213.17 ฟอง), เปอร์เซ็นต์ไข่ฟัก 
(79.06%), จํานวนไข่ท้ังหมด (1,570.00 ฟอง) และ
จํานวนไข่ฟักท้ังหมด (1,219.33 ฟอง) และแตกต่างอย่าง
มีนัยสํ าคัญทางสถิ ติกับการเพาะเลี้ ยงด้วยใบมัน
สําปะหลังอีก 4 พันธ์ุ ดังกล่าว ยกเว้นเปอร์เซ็นต์ไข่ฟักซ่ึง
ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธ์ุห้วยบง 80 
3. ผลของปริมาณไซยาไนด์ในใบมันสําปะหลังและท่ี
ตรวจพบในไหมอีรี่ 
 ใน ด้านป ริมาณไซยาไนด์ ท่ี อ ยู่ ใน ใบ มัน
สําปะหลัง ซ่ึงหลังการนําไปเพาะเลี้ยงแล้ว จะมีการ
ตรวจพบในหนอน และที่ตรวจพบในดักแด้ไหมอีร่ี 
(ตารางท่ี 7) ในใบมันสําปะหลังนั้นพันธ์ุระยอง 72 มี
ไซยาไนด์ในใบปริมาณสูงท่ีสุด (239.82 มิลลิกรัม/
กิโลกรัมน้ําหนักสด) รองลงมาคือ ห้วยบง 80 และ
ระยอง 9 มีค่าเท่ากับ 185.08 และ 183.12 มิลลิกรัม/
กิโลกรัมน้ําหนักสด ส่วนพันธ์ุ 5 นาทีมีปริมาณไซยาไนด์
ในใบตํ่าท่ีสุด (64.46 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักสด) 
สําหรับหนอนไหมอีร่ีท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบพันธ์ุห้วยบง 80 
มีไซยาไนด์ตํ่าท่ีสุด (0.12 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักสด) 
ขณะท่ีเม่ือให้กินใบจากพันธ์ุ 5 นาที จะมีปริมาณ
ไซยาไนด์ ในหนอนไหมอี ร่ี สู ง ท่ีสุ ด เ ท่ากับ  0 .64 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักสด) รองลงมาคือระยอง 72 
(0.48 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักสด) และในดักแด้ไหม
อีร่ีนั้นท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 9 มี
ปริมาณไซยาไนด์สูงท่ีสุดเท่ากับ 3.94 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน้ําหนักสด รองลงมาคือพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 
(1.53 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักสด) และ 5 นาที 
(1.12 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักสด) ส่วนระยอง 72 มี
ปริมาณไซยาไนด์ในดักแด้ไหมอี ร่ี ตํ่า ท่ีสุด  (0 .79 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักสด) 
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ตารางท่ี 5 ผลผลิตรังของไหมอีร่ีท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุท่ีมีปริมาณไซยาไนด์ต่างกัน 

พืชอาหาร 
ผลผลิตเฉลี่ย 

น้ําหนักรังสด 
(กรัม) 

น้ําหนักดักแด ้
(กรัม) 

น้ําหนักเปลอืกรัง 
(กรัม) 

เปลือกรัง 
(%) 

น้ําหนักเปลอืกรังรวม 
(กรัม) 

น้ําหนักรังสด/หนอน 
10,000ตัว (กิโลกรัม) 

เกษตรศาสตร์ 
50 

1.7741±0.05 c 1.5324±0.04 c 0.2424±0.02 b 13.70±1.26 9.53±0.67 b 13.25±0.20 b 

ห้วยบง 80 2.2609±0.07 ab 1.9576±0.03 ab 0.3021±0.01 a 13.34±0.21 13.17±0.55 a 19.70±1.02 a 
ระยอง 9 2.4097±0.11 a 2.0658±0.09 a 0.3097±0.01 a 12.92±0.41 13.86±0.45 a 21.48±0.50 a 
ระยอง 72 2.2031±0.08 b 1.9207±0.04 b 0.2917±0.01 a 13.11±0.27 13.40±0.63 a 20.20±1.20 a 

5 นาที 2.2800±0.10 ab 1.9560±0.08 ab 0.3084±0.01 a 13.53±0.09 14.18±0.09 a 21.16±1.21 a 
F–test ** ** ** ns ** ** 

C.V.(%) 3.84 3.23 4.26 4.44 4.65 5.01 
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่กํากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (DMRT) 
ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 % 
 
ตารางท่ี 6 ผลผลิตไข่ของไหมอีร่ีท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุท่ีมีปริมาณไซยาไนด์ต่างกัน 

พันธุ์มันสําปะหลัง 

ผลผลิตเฉลี่ย  

ไข่/แม่ 
(ฟอง) 

ไข่ฟัก 
(%) 

จํานวนไข่ทั้งหมด 
(ฟอง) 

จํานวนไข่ฟักทั้งหมด 
(ฟอง) 

อัตราส่วน
เพศเมีย:
เพศผู ้

เกษตรศาสตร์ 50 213.17±17.68  c 79.06±1.76  d 1,570.00±540.30  c 1,219.33±395.45  c 1:2.50 
ห้วยบง 80 371.67±35.76  a 81.26±1.69  cd 6,347.00±360.99  a 5,196.67±304.41  a 1:1.30 
ระยอง 9 303.13±39.13  b 86.05±2.39  b 6,110.47±228.86  a 5,239.42±349.03  a 1:1 
ระยอง 72 334.47±17.84  ab 82.57±0.65  c 5,032.47±1,063.60  b 4,200.80±833.95  b 1:1 

5 นาที 359.80±9.56  a 89.20±1.22  a 6,355.87±245.38  a 5,680.93±218.25  a 1:1.28 
F-test ** ** ** **  

C.V (%) 8.40 1.97 11.36 10.96  
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่กํากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (DMRT) 
** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 % 
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ตารางท่ี 7 ปริมาณไซยาไนด์ในใบมันสําปะหลังต่างพันธ์ุ และในหนอนและดักแด้ไหมอีร่ีท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบ 

มันสําปะหลังพันธ์ุต่างๆ 

พันธุ์ 
ปริมาณไซยาไนด์1/ 

ใบมันสําปะหลัง 
(มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักสด) 

หนอนไหมอีรี่2/ 

(มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักสด) 
ดักแด้ไหมอีรี่3/ 

(มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักสด) 
เกษตรศาสตร์ 50 155.30 0.19 1.53 
ห้วยบง 80 185.08 0.12 1.00 
ระยอง 9 183.12 0.40 3.94 
ระยอง 72 239.82 0.48 0.79 
5 นาที 64.46 0.64 1.12 
1/ วิเคราะห์ตามวิธีของ O’ Brien และคณะ (1991) 
2/หนอนไหมสุกพร้อมเข้าดักแด้ 
3/ดักแด้อาย ุ7 วัน 
 

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ไหมอีร่ีเป็นแมลงท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหาร อาหารเสริม 
และเคร่ืองสําอาง ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้มีการ
เพาะเล้ียงอย่างแพร่หลายท่ัวประเทศ โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังแหล่ง
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ และโดยท่ีใบมันสําปะหลังแต่ละ
พันธ์ุนั้นมีรายงานถึงมีปริมาณไซยาไนด์ท่ีแตกต่างกัน 
แต่เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยจากคณะ พ้ืนท่ี 
และเวลาท่ีต่างกัน จึงได้มีการศึกษาวิจัยกับพันธ์ุมัน
สําปะหลังตัวแทนท่ีมีรายงานว่าปริมาณไซยาไนด์ท่ี
ต่างกัน ในระดับตํ่า-สูง ได้แก่ 5 นาที, ห้วยบง 80, 
ระยอง 9, ระยอง 72 และเกษตรศาสตร์ 50 เพ่ือดู
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับการนําใบมันสําปะหลังต่างพันธ์ุนี้
มาปลูกในสภาพพ้ืนท่ีเดียวกันและพร้อมกัน แล้วนํามา
เพาะเลี้ยงไหมอีร่ีในฤดูหนาว พบว่าไหมอีร่ีมีวงจรชีวิตท่ี
ใกล้ เคียงกันอยู่ในช่วง  43–62 วัน สอดคล้องกับ
รายงานของสุเมธ (2557) ท่ีว่าการเพาะเลี้ยงไหมอีร่ี
ด้ ว ย ใ บ มั น สํ า ป ะ ห ลั ง ท่ี นิ ย ม ป ลู ก ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 8 พันธ์ุ ได้แก่ พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 

50, ห้วยบง 60, ห้วยบง 80, ระยอง 5, ระยอง 7, 
ระยอง 9, ระยอง 11 และระยอง 72 นั้นมีวงจรชีวิตท่ี
ใกล้เคียงกัน ส่วนในด้านน้ําหนักและขนาดของหนอน
ไหมอีร่ีท่ีเลี้ยงด้วยมันสําปะหลัง 5 พันธ์ุท่ีมีปริมาณ
ไซยาไนด์ต่างกันดังกล่าวนั้น ขนาดเฉลี่ยของหนอนไหม
อีร่ีท่ีเพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังท้ัง 5 พันธ์ุนี้มีค่า
ใกล้ เคียงกัน  โดยมีค่ าอ ยู่ระหว่าง  1 .18 – 8 .84 
เซนติเมตร ส่วนน้ําหนักเฉลี่ยของหนอน พันธ์ุ 5 นาทีให้
ค่าสูงท่ีสุด (5.2942 กรัม) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับท่ี
เพาะเลี้ยงด้วยพันธ์ุอ่ืนๆ สําหรับการอยู่รอดของหนอน 
(วัย 1–5) นั้น พันธ์ุ 5 นาทีมีค่าสูงท่ีสุดเท่ากับ 92.00 
เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การอยู่รอดต้ังแต่ระยะหนอน (วัย  
1–5) – ตัวเต็มวัย พันธ์ุระยอง 72 ให้ค่าสูงท่ีสุด (82.67 
%) ในด้านผลผลิตรังการเพาะเลี้ยงด้วยใบพันธ์ุระยอง 
9 มีค่าเกือบทุกค่าสูงท่ีสุด ยกเว้นเปอร์เซ็นต์เปลือกรังท่ี
ท้ัง 5 พันธ์ุมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนผลผลิตไข่ท่ี
เพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลังพันธ์ุ 5 นาที มีค่าสูงท่ีสุด
เกือบทุกค่า และผลการวิเคราะห์ไซยาไนด์ในใบมัน
สําปะหลัง รวมทั้งหนอนและดักแด้ไหมอีร่ีท่ีได้จากการ
นําใบมันสําปะหลังพันธ์ุต่างๆดังกล่าวไปเพาะเลี้ยง 
พบว่า พันธ์ุ 5 นาทีมีไซยาไนด์ในใบตํ่าท่ีสุด ขณะท่ีพันธ์ุ
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ห้วยบง 80 มีไซยาไนด์ในหนอนตํ่าท่ีสุด และระยอง 72 
มีไซยาไนด์ในดักแด้ตํ่าท่ีสุด จากการศึกษาครั้งนี้แสดง
ให้เห็นว่าปริมาณไซยาไนด์ในใบมันสําปะหลังไม่มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณการกิน การเจริญเติบโต 
ผลผลิต และการตรวจพบของไซยาไนด์ในหนอนและ
ดักแด้ไหมอีร่ีท่ีได้จาการเพาะเลี้ยงด้วยใบมันสําปะหลัง
ที มีป ริมาณไซยาไนด์ ต่างกัน  ซ่ึ ง เป็นผลจากการ
เพาะเลี้ยงในฤดูหนาวในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อีกท้ังยังพบว่าถ้าแม้ใบมันสําปะหลังท่ีนํามาเลี้ยงไหมอีร่ี
นั้นจะมีปริมาณไซยาไนด์มาก แต่เม่ือนํามาเพาะเลี้ยง
ไหมอีร่ี กลับพบว่ามีปริมาณไซยาไนด์ท่ีตรวจพบน้อย
มาก ซ่ึงจัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีปลอดภัยต่อการนําไปใช้
ประโยชน์และบริโภค สอดคล้องกับงานทดลองของ 
ศิวิลัย และคณะ (2547) ท่ีได้นําไหมอีร่ีมาทดสอบ โดย
การให้กินใบมันสําปะหลังพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 ซ่ึง
พบว่าปริมาณไซยาไนด์ในหนอนวัย 5 และดักแด้ท่ี
ตรวจพบมีอยู่ตํ่ามาก และปลอดภัยต่อการนําไปใช้เป็น
อาหารสัตว์และบริโภค ส่วนปรารถนาและคณะ (2532) 
รายงานว่ากรดไฮโดรไซยานิค (ไซด์ยาไนด์) ปริมาณท่ี
ตํ่าท่ีสุดในร่างกายสัตว์ท่ีทําให้สัตว์ตายได้มีค่าเท่ากับ 
2.0 – 2.3 มิลลิกรัมต่อน้ําหนัก 1 กิโลกรัม (น้ําหนัก
สัตว์) และปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคท่ีมีความเข้มข้นสูง
จะเป็นพิษโดยไปยับย้ังกระบวนหายใจของเซลล์ของ
สิ่งมีชี วิต ผลจากการศึกษาคร้ังนี้ชี้ ให้เห็นว่าใบมัน
สําปะหลังท่ีเหมาะแก่การเพาะเลี้ยงไหมอีร่ีในฤดูหนาว
เพ่ือผลิตรังคือพันธ์ุระยอง 9 ส่วนการผลิตไข่และหนอน
(วัย 5 วันท่ี 5 เพ่ือใช้แปรรูป) พันธ์ุ 5 นาทีมีความ
เหมาะสมท่ีสุด และเพ่ือการผลิตวัตถุดิบ (ดักแด้ ) 
ระยอง 9 เหมาะสมท่ีสุด สําหรับการนําไปแปรรูปเป็น
อาหารที่คนและสัตว์ (Sakar, 1988) นั้น พันธ์ุมัน
สําปะหลังท่ีมีปริมาณไซยาไนด์ในใบแตกต่างกันจาก

การศึกษาน้ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการนําไปประยุกต์ใช้
ต่อไป 
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