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การประยุกตใชพืชอาหารหลักที่เหมาะสมตอการเพิ่มผลผลิตรังไหมอีรี่
The exploitation of the suitable major food plants for increasing
eri cocoon yields
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บทคัดยอ
การผลิตไหมอีรี่เพื่อมุงการทําผลิตภัณฑสิ่งทอและวัตถุดิบเพื่อการบริโภค(ดักแด)นั้น จะเนนผลผลิตรังเปนหลัก ซึ่งจากการ
ตรวจสอบการเลี้ยงไหมอีรี่ ecorace IPKKU1 ดวยใบพืชอาหารหลักที่สําคัญ 4 ชนิด ไดแ ก ละหุง TCO101, ละหุง CaKKU1,
มันสําปะหลังพันธุระยอง 72 และพระเจารอยทา(สายพันธุไทย) โดยมีการใหใบพืชอาหาร 8 กรรมวิธี ไดแก ละหุง TCO101, ละหุง
CaKKU1, มันสําปะหลังพันธุระยอง 72, พระเจารอยทา, ละหุง TCO101 สลับกับมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 วันเวนวัน, ละหุง
TCO101 ผสมมันสําปะหลังพันธุระยอง 72, ละหุง TCO101 (วัย 1-4) + พระเจารอยทา (วัย 5) และมันสําปะหลังพันธุระยอง 72
(วัย 1-4) + พระเจารอยทา (วัย 5) พบวา การเลี้ยงดวยมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 เพียงอยางเดียวใหคาเฉลี่ยผลผลิตรังทุกคาสูงที่สุด
ไดแก น้ําหนักรังสด, น้ําหนักดักแด, น้ําหนักเปลือกรัง, เปอรเซ็นตเปลือกรัง และน้ําหนักเปลือกรังรวม โดยมีคาเทากับ 2.4447 กรัม,
2.1092 กรัม, 0.3157 กรัม, 12.97% และ 31.26 กรัม ตามลําดับ นอกจากนั้น ก็สามารถประเมินจากผลผลิตรังเฉลี่ยในสวนที่สําคัญ
คือ น้ํา หนักรังสด, น้ําหนักดักแด และน้ําหนักเปลือกรังรวม เพื่อคัดเลือกหากรรมวิธีที่เหมาะสม (พืชอาหารเดี่ยว/พืชอาหารรวม)
อยางไรก็ตามการทดลองนี้ชี้ใหเห็นวาใบมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 คือหนึ่งในพืชอาหารหลักที่มีความเหมาะสมเพื่อใชเพาะเลี้ยง
ไหมอีรี่ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ABSTRACT
Eri silkworm production as textile and raw material for consumption (pupa) was principally focused on
cocoon production. The major 4 important types of eri silkworm food plants, castor TCO101, castor CaKKU1,
cassava Rayong 72 and Kesseru (Thai Line) were tested on feeding of eri silkworm IPKKU1 ecorace. Feeding food
plant to eri silkworm composed of 8 treatments, castor TCO101, castor CaKKU1, cassava Rayong 72, Kesseru,
castor TCO101 alternated with Rayong 72 every other day, castor TCO101 + Rayong 72, castor TCO101 (1st-4th
instar) + Kesseru (5th instar) and cassava Rayong 72 (1st-4th instar) + Kesseru (5th instar). The result showed that
feeding with only cassava Rayong 72 led to the highest average cocoon yields of all components: fresh cocoon
weight, pupa weight, shell weight, % shell and total cocoon shell weight with values of 2.4447 g, 2.1092 g, 0.3157
g, 12.97% and 31.26 g, respectively. In addition, to select the suitable treatments (each main food plant /
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combined food plants), it could be evaluated from important average cocoon yields (fresh cocoon weight, pupa
weight and total cocoon shell weight). However, this study suggests that the cassava Rayong 72 is one of the
suitable main food plants of eri silkworm especially in the northeast of Thailand.
คําสําคัญ: ไหมอีรี่ ละหุง มันสําปะหลัง พระเจารอยทา ผลผลิตรัง
Keywords: Eri silkworm, Castor, Cassava, Kesseru, Cocoon yield

บทนํา
ไหมอีรี่จั ดเป นแมลงอุตสาหกรรมที่กํา ลังไดรับ ความ
สนใจและนิยมทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวยคุณสมบัติโดด
เดนหลายประการ โดยเฉพาะในการนํามาผลิตสิ่งทอและเป น
อาหารที่สะอาดปลอดภัย และดวยการกินพืชอาหารหลากหลาย
ชนิด (polyphagous insect) (Suryanarayana and Chaoba
Singh, 2005; ศิวิลัย, 2557) ซึ่งพืชอาหารของไหมอีรี่ ไดแ ก
พืชในวงศ Euphorbiaceae (ยางพารา), Araliaceae (เล็บครุฑ),
Rutaceae (ตีนเปด) และ Simaroubaceae (ปลาไหลเผือก)
เปนตน พืชอาหารหลักที่นิยมนํามาเลี้ยง ไดแก ละหุง (Ricinus
communis), พระเจ า ร อ ยท า (Heteropanax fragrans),
มันสําปะหลัง (Manihot esculenta) และ Payam (Evodia
flaxinifolia) (Singh et al., 2012) และยังมีพืชอาหารชนิดอื่น
อี ก หลายชนิ ด ที่ ส ามารถนํ า มาเลี้ ย งได เ มื่ อ พื ช อาหารหลั ก
ขาดแคลน เชน มันตน, มันลาย, ลีลาวดี และมะยมปา เปนตน
(ทิพยวดี และคณะ, 2535; Sirimungkararat et al., 2005;
Venu and Munirajappa, 2013; Kavane, 2014) นอกจากการ
เพาะเลี้ยงดวยพืชอาหารเพียงชนิดเดียวตลอดวงจรชีวิต ยังมีการ
นําพืชอาหารตางชนิ ดกันมาเพาะเลี้ยงรวมสลับในระหวางการ
เจริ ญ เติ บ โต เพื่ อ แก ป ญ หาพื ช อาหารขาดแคลน (Sirimungkararat et al., 2007; ชนาภัทร และคณะ, 2557) แตการมุงเนน
เพื่ อ ใช พื ช อาหารหลั ก ที่ สํ า คั ญ ที่ มี ใ นประเทศ มาศึ ก ษาทั้ ง ใน
ลักษณะของการใชชนิดใดๆ โดยตรง หรือการใชรวมกันนั้น เปน
ประเด็นที่มีความจําเปนตอการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตและตอการ
เลื อ กใช เมื่อ พื ชอาหารหลั ก บางชนิ ด มี ป ริ มาณน อย หรือ ขาด
แคลนในบางชวง

อุปกรณและวิธีการ
ไหมอีรี่
สต็ อกของไหมอีรี่ ecorace IPKKU1 ไดจากการ
เพาะเลี้ยงและรักษาพันธุไวที่กลุมวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนา

ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ หมป า และแมลงสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ สร า ง
มูลคาเพิ่ม มหาวิทยาลัยขอนแกน
พืชอาหาร
พื ช อาหารไหมอี รี่ ที่นํ า มาทดสอบ ได แ ก ละหุ งพั น ธุ
TCO101, ละหุ งพัน ธุ CaKKU1, มั น สํ า ปะหลัง พั น ธุ ร ะยอง 72
และพระเจารอยทาสายพันธุไทย โดยเพาะปลูกไวที่กลุมวิจัยการ
เพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑไหมปาฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน
การทดสอบชนิดของพืชอาหารหลักตอผลผลิตรังไหมอีรี่
วางแผนการทดลองแบบ completely randomized
design (CRD) มี 8 กรรมวิธีๆ ละ 3 ซ้ํา แตละซ้ําเลี้ยงไหม 100
ตัว โดยมีรายละเอียดของกรรมวิธีตางๆที่ใชพืชอาหารเพาะเลี้ยง
ไหมอีรี่ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 ละหุง TCO101
กรรมวิธีที่ 2 ละหุง CaKKU1
กรรมวิธีที่ 3 มันสําปะหลังพันธุระยอง 72
กรรมวิธีที่ 4 พระเจารอยทา (สายพันธุไทย)
กรรมวิธีที่ 5 ละหุง TCO101 สลับกับมันสําปะหลัง
พันธุระยอง 72 วันเวนวัน
กรรมวิธีที่ 6 ละหุง TCO101 ผสมกับมันสําปะหลัง
พันธุระยอง 72
กรรมวิธีที่ 7 ละหุง TCO101 (วัย 1-4) + พระเจา
รอยทา (สายพันธุไทย) (วัย 5)
กรรมวิธีที่ 8 มันสําปะหลังพันธุระยอง 72
(วัย 1-4) + พระเจารอยทา (สายพันธุ
ไทย) (วัย 5)
สําหรับวิธีการเลี้ยงไหมอีรี่นั้น นําไขไหมอีรี่มาบมที่หอง
เลี้ยงแมลง (insectary room) อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ 80±5% จนกระทั่งหนอนไหมฟกในชวง 3-5
ชั่วโมง แลวจึงนําไปเพาะเลี้ยงดวยพืชอาหารตามกรรมวิธีที่ 1-8
วิ ธี ก ารเลี้ ย งและดู แ ลรั ก ษาไหมอี รี่ จ นถึ ง เก็ บ เกี่ ย วรั ง ไหมอี รี่
ประยุกตตามวิธขี อง Sirimungkararat et al. (2002)

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 3

การเก็บและวิเคราะหขอมูล
เก็บบันทึกขอมูล ไดแก น้ําหนักรังสด, น้ําหนักดักแด,
น้ําหนักเปลือกรัง, เปอรเซ็นตเปลือ กรัง, น้ําหนักเปลือกรังรวม
และอั ต ราส ว นเพศผู : เพศเมี ย วิ เ คราะห ค วามแปรปรวน
(analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวย
Duncan’s multiple range test (DMRT)

ผลการวิจัย
ชนิดของพืชอาหารหลักตอผลผลิตรังไหมอีรี่
ผลผลิตรังเฉลี่ยตางๆ ของไหมอีรี่ ecorace IPKKU1 ที่
เลี้ยงดวยพืชอาหารตามกรรมวิธีที่ 1-8 แสดงในตารางที่ 1 โดย
น้ําหนักรังสดนั้น การใชใบมันสํา ปะหลังพันธุระยอง 72 ตลอด
(กรรมวิธีที่ 3) นั้น ใหคาของรังสดเฉลี่ยสูงสุด คือ 2.4447 กรัม
แตไ มมีความแตกตางทางสถิ ติกับกรรมวิธีรองลงมา ไดแก การ
เลี้ยงดวยละหุง CaKKU1 ตลอด (กรรมวิธีที่ 2, 2.3713 กรัม),
การผสมระหวางละหุง TCO101 กับมันสําปะหลังพันธุระยอง 72
(กรรมวิธีที่ 6, 2.3433 กรัม) และการใชละหุง TCO101 เลี้ยง
ตลอด (กรรมวิธีที่ 1, 2.3265 กรัม) สําหรับการเลี้ยงไหมอีรี่ดวย
มันสําปะหลั งพันธุระยอง 72 (วัย 1-4) + พระเจารอยทา(สาย
พันธุไทย) (วัย 5) (กรรมวิธีที่ 8) นั้น ใหคาน้ําหนักรังสดต่ําที่สุด
(1.6632 กรัม) ทั้งนี้ไมแตกตางทางสถิติกับการเลี้ยงดวยพระเจา
รอยทา (สายพันธุไทย) เพียงอยางเดียว (กรรมวิธีที่ 4, 1.7102
กรัม) และการเลี้ยงดวยละหุง TCO101 สลับกับระยอง 72 วัน
เวนวัน (กรรมวิธีที่ 5, 1.8483 กรัม)
ในสวนของน้ําหนักดักแดนั้น กรรมวิธีที่เลี้ยงไหมอีรี่ดวย
มันสํา ปะหลังพั นธุ ระยอง 72 ไดน้ําหนักดักแดสูงที่สุด 2.1092
กรัม แตไมแตกตางทางสถิติกับการเลี้ยงดวยละหุง TCO101 ผสม
มันสําปะหลังพันธุระยอง 72, พระเจารอยทา, ละหุง TCO101
และละหุง CaKKU1 อยางเดียว ซึ่งมีคาเทากับ 2.0728, 2.0221,
2.0029 และ 1.9702 กรั ม ตามลํ า ดั บ แต แ ตกต า งทางสถิ ติ
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(P<0.05) กับการเลี้ยงดวยละหุง TCO101 สลับกับมันสําปะหลัง
พันธุระยอง 72 วันเวนวัน, ละหุง TCO101 (วัย 1-4) + พระเจา
รอ ยทา (วัย 5) และมั นสํ าปะหลั งพั นธุ ร ะยอง 72 (วัย 1-4) +
พระเจา รอยทา (วัย 5) ที่ให คา เท ากับ 1.6134, 1.5177 และ
1.4512 กรัม ตามลําดับ
สํ า หรั บ ค า ผลผลิ ต ที่ สํ า คั ญ ไดแ ก น้ํ า หนั ก เปลื อ กรั ง
การเพาะเลี้ยงดว ยใบมั นสําปะหลัง พั นธุระยอง 72 ใหน้ําหนัก
เปลือกรังสูงที่สุด 0.3157 กรัม ซึ่งไม แตกตา งทางสถิติกับการ
เพาะเลี้ยงดวยละหุง TCO101 และการเลี้ยงดวยละหุง TCO101
ผสมกับมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 ซึ่งใหคาน้ําหนักเปลือกรั ง
เทากับ 0.2978 และ 0.2900 กรัม ตามลําดั บ แตแตกตางทาง
สถิติ (P<0.05) กับกรรมวิธีอื่นๆ ซึ่งใหคาเรียงจากมากไปหานอย
ตามลําดับ คือ กรรมวิธีที่ 2, 5, 8, 7 และ 4 (0.2816, 0.2177,
0.1996, 0.1766 และ 0.1659 กรัม)
ส ว นเปอร เ ซ็ น ต เ ปลื อ กรั ง การเลี้ ย งไหมอี รี่ ด ว ยมั น
สําปะหลังพันธุระยอง 72 นั้น ใหคาเปอรเซ็นตเปลือกรังสูงที่สุด
12.97% แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1, 8, 6, 2
และ 5 ที่มีเปลือกรัง 12.68, 12.63, 12.02, 11.94 และ 11.38
เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนการเลี้ยงดวยพระเจารอยทา (กรรมวิธี
ที่ 4) และละหุง TCO101 (วัย 1-4) + พระเจา รอยทา (วัย 5)
(กรรมวิธีที่ 7) นั้น ให คา เปอร เซ็ น ตเ ปลือ กรั งต่ํ า ที่ 9.70 และ
8.49% ตามลําดับ โดยทั้ง 2 กรรมวิธีนี้ไมแตกตางกันทางสถิติ
ซึ่งน้ําหนักเปลือ กรั งรวม การเลี้ ยงด วยมั นสําปะหลัง
พันธุร ะยอง 72 ยังคงใหคามากที่สุด คือ 31.26 กรัม โดยแตกตาง
ทางสถิติกับกรรมวิธีอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งที่ใหคารองลงมา 3 ลําดับ
ไดแก กรรมวิธีที่ 6, 2 และ 1 ซึ่งมีคา 28.71, 27.87 และ 26.74
กรัม ขณะที่พระเจารอยทาใหคาน้ํา หนักเปลื อกรังรวมต่ํ าที่สุ ด
16.59 กรั ม แต ไ ม ต า งกั น ทางสถิ ติ กั บ กรรมวิ ธี ที่ 7 ละหุ ง
TCO101 (วัย 1-4) + พระเจารอยทา (วัย 5) (17.66 กรัม)

458
ตารางที่ 1

KKU Science Journal Volume 46 Number 3

Research

ผลผลิตรังเฉลี่ยของไหมอีรี่ ecorace IPKKU1 ที่เพาะเลี้ยงดวยพืชอาหารหลักตางชนิด
กรรมวิธี

1 ละหุง TCO101
2 ละหุง CaKKU1
3 มันสําปะหลังพันธุระยอง 72
4 พระเจารอยทา (สายพันธุไทย)
5 ละหุง TCO101 สลับกับมัน
สําปะหลังพันธุระยอง 72 วันเวนวัน
6 ละหุง TCO101ผสมกับมัน
สําปะหลังพันธุระยอง 72
7 ละหุง TCO101 (วัย 1-4) +
พระเจารอยทา(สายพันธุไทย) (วัย 5)
8 มันสําปะหลังพันธุระยอง 72
(วัย 1-4) + พระเจารอยทา
(สายพันธุไทย) (วัย 5)
F-test
C.V. (%)

น้ําหนักรังสด
(กรัม)
2.3265 ab
2.3713 ab
2.4447 a
1.7102 d
1.8483 cd

น้ําหนักดักแด
(กรัม)
2.0029 a
1.9702 a
2.1092 a
2.0221 a
1.6134 b

น้ําหนักเปลือก
รัง (กรัม)
0.2978 ab
0.2816 b
0.3157 a
0.1659 e
0.2177 c

เปอรเซ็นต
เปลือกรัง (%)
12.68 ab
11.94 ab
12.97 a
9.70 bc
11.38 ab

น้ําหนักเปลือก
รังรวม (กรัม)
26.74 b
27.87 b
31.26 a
16.59 e
21. 33 c

อัตราสวน
เพศผู : เพศเมีย
1 : 1.5
1 : 1.31
1 : 1.5
1 : 0.56
1 : 1.31

2.3433 ab

2.0728 a

0.2900 ab

12.02 ab

28.71 b

1 : 0.88

2.0806 bc

1.5177 b

0.1766 de

8.49 c

17.66 de

1 : 0.67

1.6632 d

1.4512 b

0.1996 cd

12.63 ab

19.95 cd

1 : 0.67

**
8.29

**
7.00

**
6.35

**
13.50

**
6.18

คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05, DMRT) ** = แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ

นอกจากนั้ น อัต ราสวนเพศผู : เพศเมี ย ในการเลี้ย ง
ดวยละหุง TCO101 เปรียบเทียบกับมันสําปะหลังพันธุร ะยอง 72
ใหคาอัตราสวนเพศผู : เพศเมียเทากัน คือ 1:1.5 การเลี้ยงดวย
กรรมวิธี ที่ 5 และ 2 ให คา อั ต ราส ว นเพศผู : เพศเมี ย เท า กั น
1:1.31 ทั้งนี้กรรมวิธีที่ 7 และ 8 ใหคาอัตราสวนเพศผูเพศเมียที่
เท ากั บ (1:0.67) สวนกรรมวิธีที่ 6 และ 4 นั้น ใหคาอัตราสวน
เพศผู : เพศเมียเทากับ 1:0.88 และ 1:0.56 ตามลําดับ
แตเมื่อประเมิ นจากผลผลิตรังเฉลี่ย ในประเด็นสําคัญ
ไดแก น้ําหนักรังสด พบวา กรรมวิธีที่ใหผลรองลงมาตามลําดับ
และไมแ ตกตางทางสถิติ กับใบมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 คือ
ละหุง CaKKU1 (กรรมวิธีที่ 2), ละหุง TCO101 ผสมกับมัน
สําปะหลั งพัน ธุร ะยอง 72 (กรรมวิธีที่ 6) และละหุ ง TCO101
(กรรมวิธที ี่ 1) ซึ่งน้ําหนักดักแดก็ใชผลในทํานองเดียวกัน โดยกลุม
พืชอาหารที่ใชผลรองลงมาตามลําดับและไมแตกตางทางสถิติกับ
มันสํา ปะหลังพั นธุระยอง 72 ไดแก ละหุง TCO101 ผสมกับ
มันสําปะหลังพันธุระยอง 72 (กรรมวิธีที่ 6), พระเจารอยทา (สาย
พันธุไทย) (กรรมวิธีที่ 4), ละหุง TCO101 (กรรมวิธีที่ 1) และ
ละหุง CaKKU1 (กรรมวิธีที่ 2) อีกทั้งน้ําหนักเปลือกรังรวมก็ให
ผลคล า ยกั น โดยกลุ ม ที่ ใ ห ผ ลรองลงมา 3 ลํ า ดั บ และมี ค วาม
แตกตางทางสถิติ(P<0.05)กับมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 คือ

ละหุง TCO101 ผสมกับมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 (กรรมวิธีที่
6), ละหุง CaKKU1 (กรรมวิธที ี่ 2) และละหุง TCO101 (กรรมวิธี
ที่ 1)

สรุปและวิจารณ
โดยทั่วไปไหมอีรี่มีพืชอาหารหลากหลายชนิด แตพืช
อาหารหลักในการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย
ไดแก ละหุง, พระเจารอยทา และมันสําปะหลัง (ศิวิลัย, 2557)
สําหรับในประเทศไทยซึ่งมีการปลูกละหุงนอย แตมีพื้นที่ปลูกมัน
สํ า ปะหลั ง มา ก โดยเฉพาะ อย า งยิ่ ง พื้ น ที่ ในภาคตะวั น
ออกเฉี ย งเหนื อ และจากการทดสอบพั น ธุ มั น สํ า ปะหลั ง ที่
เหมาะสมตอ การเพาะเลี้ ย งไหมอี รี่ นั้ น พบว า พั น ธุ ร ะยอง 72
(ทวิ ช ย และคณะ, 2550) และห ว ยบง 80 (สุ เ มธ และคณะ,
2557) มี ค วามเหมาะสมต อ การเพาะเลี้ ย งไหมอี รี่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากละหุงและมันสําปะหลังแลว พระ
เจารอยทาเปนพืชอาหารที่สําคัญของไหมอีรี่เชนกัน ซึ่งพืชชนิดนี้
เปนไมยืนตน มีใบที่สามารถใชเพาะเลี้ยงไดตลอดทั้งป ทั้งนี้ไดมี
การศึกษาโดยศิวิลัย และคณะ (2556ข) ถึงการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่
ดวยพืชอาหารชนิดใหมในประเทศไทย ดวยการใชใบของตนพระ
เจารอยทา โดยพบวาการใช ใบพระเจารอยทาสายพันธุอินเดีย

งานวิจัย
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เพาะเลี้ยงไหมอีรี่ไ ดผ ลดีเทียบเท ากับการเพาะเลี้ย งดวยใบมัน
สําปะหลังพันธุระยอง 72 สวนการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่ดวยละหุง
พันธุการคาตางๆ นั้นมีการทดสอบดวยละหุง 3 สายพันธุ ไดแก
TCO101, 207 และ 208 เปรียบเทียบกับละหุงพันธุพื้นเมือง
และสายพันธุ CaKKU1 พบวา ละหุงพันธุ TCO101 มีความ
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่เพื่อการเพิ่มผลผลิตไหมอีรี่สู
อุตสาหกรรม (ศิวิลัย และคณะ, 2556ก) จากการที่มีพืชอาหาร
หลายชนิ ด ที่ร ายงานมาก อนหน า นี้ ในลั ก ษณะของพืช อาหาร
สลั บ กั น ทั้ งพื ชอาหารหลักบางชนิดและพื ชอาหารรองตา งกัน
(ชนาภัทร และคณะ, 2557; Sirimungkararat et al., 2007) แต
ยัง ขาดการศึก ษาที่เจาะลึ ก ในการใชพืชอาหารหลัก ที่สํา คัญ ๆ
โดยเฉพาะ จึงเปนที่นาสนใจในการศึกษาถึงการใชพืชอาหารหลัก
ที่สําคัญตางๆ มาทดสอบดวยกัน ซึ่งผลการทดสอบนี้ไดความ
ชัดเจน โดยพบวาการเลี้ยงไหมอีรี่ดวยใบมันสําปะหลังพันธุร ะยอง
72 ให ผลผลิ ตดานรังไหมดีที่สุด อี กทั้ งจากรายงานที่มีมากอน
(Sarkar, 1988) และจากหลายๆแหลงขอมูล สรุปวาละหุง อาทิ
ละหุง TCO101 เปนพืชอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงไหมอี
รี่ (ศิวิลัย และคณะ, 2556ก; 2556ข; ศิวิลัย, 2557) อยางไรก็ดี
ละหุงเปนพืชที่มีศัตรูรบกวนมาก และในประเทศไทยมีพื้นที่ปลูก
นอย แตเมื่ อเปรียบเทียบกั บมันสําปะหลังแลว มันสําปะหลังมี
พื้ น ที่ เ ก็ บ เกี่ ย วทั้ง หมดในป พ .ศ. 2559/60 ทั่ว ประเทศเทา กั บ
8,637,871 ไร (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศ
ไทย, ม.ป.ป.) ประเทศไทยจึงมีพืชอาหารหลัก คือมันสําปะหลัง
ซึ่งถามีการจัดการเก็บเกี่ยวใบมันสําปะหลังไมเกิน 30 เปอรเซ็นต
นอกจากจะไดผลผลิตไหมแลวยังทําใหผลผลิตหัวมันสําปะหลังไม
ลดลงอีกดวย นับวาเปนผลดีของการปลูกมันสําปะหลังโดยมีการ
เลี้ยงไหมอีรี่ควบคูกันไปดวย ทั้งนี้ในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เก็ บ เกี่ ย วใบนี้ เ ป น การทดสอบโดยใช ใ บมั น สํ า ปะหลั ง พั น ธุ
เกษตรศาสตร 50 (KU50) (ศิวิลัย และคณะ, 2543; ศิวิลัย,
2557) อยางไรก็ ดีมันสํ าปะหลังในประเทศไทยที่รูจักกันดีนั้นมี
หลายพันธุ และที่รูจักกันดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น อาทิ
หวยบง 60, หวยบง 80, ระยอง 5, ระยอง 7, ระยอง 9, ระยอง
11, ระยอง 72, เกษตรศาสตร 50 และ 5 นาที โดยการทดสอบ
ของทวิชย และคณะ (2550) พบวามันสําปะหลังพันธุระยอง 72
เหมาะสมในการนํามาเพาะเลี้ยงไหมอีรี่ นอกจากนี้ไดมีการศึกษา
ถึงการใช พืชอาหารไหมอี รี่สลับ กันในแต ละชนิ ด ซึ่งพบวาการ
เลี้ยงดวยพืชอาหารหลักบางชนิดแลวตามหลังดวยละหุงจะทําให
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ไดผลดีกวาใชพืชอาหารหลักบางชนิดตามหลังละหุง ซึ่งแสดงให
เห็ น ถึ ง การใช พื ช อาหารที่ ไ หมอี รี่ ช อบ จะช ว ยทํ า ให มี ก าร
เจริญเติบโตที่ดี โดยเฉพาะในชวงวัยที่ไหมกินพืชอาหารมากเชน
วั ย แก (ชนาภั ท ร และคณะ, 2557) ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ สายพั น ธุ
(ecorace) ของไหมอี รี่ , พั น ธุ ข องพื ช อาหาร, ฤดู ก าล และ
สภาพแวดลอม เปนตน สวนการนําเอาใบพระเจารอยทา ซึ่งเปน
พืชอาหารที่สําคัญชนิดหนึ่งในการเลี้ยงไหมอีรี่ในประเทศอินเดีย
(สายพันธุอินเดีย) มาทดสอบเลี้ยงไหมอีรี่ในประเทศไทยดวยพระ
เจารอยทาสายพันธุไทยในครั้งนี้ พบวาการเลี้ยงไหมอีรี่ ecorace
IPKKU1 นั้นตอบสนองกับพืชอาหารชนิดนี้ ไดคอนขางนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับพืชอาหารหลักชนิดอื่นที่ไหมอีรี่ชอบ โดยประเมิน
จากผลผลิตรังของไหมอีรี่โดยรวม ไมวาจะเปนการเลี้ยงดวยใบ
พระเจารอยทาเพียงอยางเดีย วหรือรวมกั บพืชอาหารอื่นก็ตาม
ทั้งนี้เกิดจากการใชพระเจารอยทาสายพันธุไทย ซึ่งตางกับการใช
สายพันธุอินเดียที่มี รายงานมากอน (ศิวิลัย และคณะ, 2556ข)
สําหรับใบพระเจารอยทาสายพันธุอินเดียที่มีในประเทศไทย ใน
ปจจุบันนั้นยังมีอยูในปริมาณที่จํากัด สวนการเพาะเลี้ยงดวยมัน
สําปะหลังพันธุระยอง 72 ใหผลผลิตรังดีที่สุด โดยเฉพาะการเลี้ยง
ดวยใบมันสําปะหลังเพียงอยางเดียว อยางไรก็ดีการเลี้ยงไหมอีรี่
ดวยละหุงพันธุ TCO101 ก็ ใหผ ลผลิตใกล เคียงกั บ การใชมัน
สํ า ปะหลัง พั นธุร ะยอง 72 แต ห ากพิ จ ารณาถึ งการปลู ก , การ
ปฏิบัต,ิ การดูแลรักษา และการมีพื้นที่ปลูกมากนั้น มันสําปะหลัง
พันธุระยอง 72 มีขอ ได เ ปรี ย บมากกวา และเมื่ อ ประเมิน จาก
ผลผลิตรังเฉลี่ยในสวนที่สําคัญ ไดแก น้ําหนักรังสด ซึ่งการใชพืช
อาหารหลักชนิดอื่นอยางเดียวนอกจากระยอง 72 (กรรมวิธีที่ 1,
2) หรือรวมกันกับระยอง 72 (กรรมวิธีที่ 6) และกรณีน้ําหนั ก
ดั ก แด ด ว ยการใช พื ชอาหารหลั ก ชนิ ด อื่ น อย า งเดี ย วนอกจาก
ระยอง 72 (กรรมวิธี 1, 2, 4) หรือรวมกันกับระยอง 72 (กรรมวิธี
ที่ 6) ก็สามารถนํามาเลือกใชเพื่อชวยเพิ่มผลผลิตไดอยางดีโดยไม
แตกตา งทางสถิติกับการใชมั นสําปะหลังพันธุระยอง 72 อี กทั้ง
สามารถนําน้ําหนักเปลือกรังรวมมาประกอบการพิจารณาไดอีก
ดวย
โดยสรุปแสดงใหเห็นวา พืชอาหารหลัก (มันสําปะหลัง
พันธุระยอง 72, ละหุง CaKKU1, ละหุง TCO101) โดยรวมมี
คุณ คา ที่ดี ใกลเ คีย งกั น ต อการเพาะเลี้ย งไหมอี รี่ ทั้ง นี้ต อ งรู จั ก
นํามาใชใหถูกตองตามสถานการณ เชน แยกใชเดี่ยวๆ หรือ
ผสมผสาน รวมทั้งตองพิจารณาถึงชนิดของพืช ปริมาณพืชอาหาร
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ที่มีอยู และการจัดการ เป นตน นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงวัย
และสายพันธุหรือ ecorace ของไหมอีรี่อีกดวย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนในชุดโครงการวิจัยแบบบูรณา
การประเภทกํ า หนดกลุ ม เรื่ อ ง ประจํ า ป ง บประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยขอนแกน อีกทั้งขอขอบคุณกลุมวิจัยการเพาะเลี้ยง
และพัฒนาผลิตภัณฑไหมปาและแมลงสําคัญทางเศรษฐกิจเพื่อ
สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ศู น ย เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพทางการเกษตรเพื่ อ
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