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การประยุกตใชพืชอาหารหลักที่เหมาะสมตอการเพิ่มผลผลิตรังไหมอรีี่ 

The exploitation of the suitable major food plants for increasing 

eri cocoon yields 
ศิวิลัย สริิมังครารัตน1,2  วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิรริตัน2,1*  และ ดวงรัตน ธงภักดิ์1,3 

1กลุมวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลติภัณฑไหมปาและแมลงสําคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสรางมลูคาเพิ่ม มหาวิทยาลยัขอนแกน จ.ขอนแกน 40002 
2ศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจทีย่ั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน 40002 

3สาขากฏีวิทยา ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน จ.ขอนแกน 40002 
*Corresponding Author, Email: weerasak@kku.ac.th 

 

บทคัดยอ 

การผลิตไหมอีรี่เพื่อมุงการทําผลิตภัณฑสิ่งทอและวัตถุดิบเพ่ือการบริโภค(ดักแด)นั้น จะเนนผลผลิตรังเปนหลัก ซึ่งจากการ

ตรวจสอบการเลี้ยงไหมอีรี่ ecorace IPKKU1 ดวยใบพืชอาหารหลักที่สําคัญ 4 ชนิด ไดแก 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, นํ้าหนักดักแด, น้ําหนักเปลือกรัง, เปอรเซ็นตเปลือกรัง และน้ําหนักเปลือกรังรวม โดยมีคาเทากับ 2.4447 กรัม, 

2.1092 กรัม, 0.3157 กรมั, 12.97% และ 31.26 กรัม  ตามลําดับ นอกจากนั้น ก็สามารถประเมินจากผลผลิตรังเฉลี่ยในสวนที่สําคัญ 

คือ น้ําหนักรังสด, น้ําหนักดักแด และน้ําหนักเปลือกรังรวม เพื่อคัดเลือกหากรรมวิธีท่ีเหมาะสม (พืชอาหารเดี่ยว/พืชอาหารรวม) 

อยางไรก็ตามการทดลองนี้ช้ีใหเห็นวาใบมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 คือหนึ่งในพืชอาหารหลักที่มีความเหมาะสมเพ่ือใชเพาะเลี้ยง 

ไหมอีรี ่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: ไหมอีรี ่ ละหุง  มันสําปะหลัง  พระเจารอยทา  ผลผลิตรัง 

Keywords: Eri silkworm, Castor, Cassava, Kesseru, Cocoon yield 
 

บทนํา 

ไหมอีรี่จัดเปนแมลงอุตสาหกรรมที่กําลังไดรับความ

สนใจและนิยมทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวยคุณสมบัติโดด

เดนหลายประการ โดยเฉพาะในการนํามาผลิตสิ่งทอและเปน

อาหารที่สะอาดปลอดภัย และดวยการกินพืชอาหารหลากหลาย

ชนิด (polyphagous insect) (Suryanarayana and Chaoba 

Singh, 2005; ศิวิลัย, 2557) ซึ่งพืชอาหารของไหมอีรี่ ไดแก  

พืชในวงศ Euphorbiaceae (ยางพารา), Araliaceae (เล็บครุฑ), 

Rutaceae (ตีนเปด) และ Simaroubaceae (ปลาไหลเผือก) 

เปนตน พืชอาหารหลักที่นิยมนํามาเลี้ยง ไดแก ละหุง (Ricinus 

communis), พระเจารอยทา (Heteropanax fragrans),  

มันสําปะหลัง (Manihot esculenta) และ Payam (Evodia 

flaxinifolia) (Singh et al., 2012) และยังมีพืชอาหารชนิดอื่น

อีกหลายชนิด ที่สามารถนํามาเลี้ยงไดเมื่อพืชอาหารหลัก 

ขาดแคลน เชน มันตน, มันลาย, ลีลาวดี และมะยมปา เปนตน 

(ทิพยวดี และคณะ, 2535; Sirimungkararat et al., 2005; 

Venu and Munirajappa, 2013; Kavane, 2014) นอกจากการ

เพาะเลี้ยงดวยพืชอาหารเพียงชนิดเดียวตลอดวงจรชีวิต ยังมีการ

นําพืชอาหารตางชนิดกันมาเพาะเลี้ยงรวมสลับในระหวางการ

เจริญเติบโต เพื่อแกปญหาพืชอาหารขาดแคลน (Sirimung-

kararat et al., 2007; ชนาภัทร และคณะ, 2557) แตการมุงเนน

เพ่ือใชพืชอาหารหลักที่สําคัญที่มีในประเทศ มาศึกษาทั้งใน

ลักษณะของการใชชนิดใดๆ โดยตรง หรือการใชรวมกันนั้น เปน

ประเด็นที่มีความจําเปนตอการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและตอการ

เลือกใช เมื่อพืชอาหารหลักบางชนิดมีปริมาณนอย หรือขาด

แคลนในบางชวง 
 

อุปกรณและวิธีการ 

ไหมอีร่ี 

สต็อกของไหมอีรี่ ecorace IPKKU1 ไดจากการ

เพาะเลี้ยงและรักษาพันธุไวที่กลุมวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนา

ผลิตภัณฑไหมปาและแมลงสําคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสราง

มูลคาเพ่ิม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พืชอาหาร 

พืชอาหารไหมอีรี่ที่นํามาทดสอบ ไดแก ละหุงพันธุ 

TCO101, ละหุงพันธุ CaKKU1, มันสําปะหลังพันธุระยอง 72 

และพระเจารอยทาสายพันธุไทย โดยเพาะปลูกไวท่ีกลุมวิจัยการ

เพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑไหมปาฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การทดสอบชนิดของพืชอาหารหลักตอผลผลิตรังไหมอีร่ี 

วางแผนการทดลองแบบ completely randomized 

design (CRD) มี 8 กรรมวิธีๆละ 3 ซ้ํา แตละซ้ําเลี้ยงไหม 100 

ตัว โดยมีรายละเอียดของกรรมวิธีตางๆที่ใชพืชอาหารเพาะเลี้ยง

ไหมอีรี่ดังนี ้

กรรมวิธีท่ี 1  ละหุง TCO101 

กรรมวิธีท่ี 2  ละหุง CaKKU1 

กรรมวิธีท่ี 3  มันสําปะหลังพันธุระยอง 72 

กรรมวิธีท่ี 4  พระเจารอยทา (สายพันธุไทย) 

กรรมวิธีท่ี 5  ละหุง TCO101 สลับกับมันสําปะหลัง

 พันธุระยอง 72 วันเวนวนั  

กรรมวิธีท่ี 6  ละหุง TCO101 ผสมกับมันสําปะหลัง

พันธุระยอง 72 

กรรมวิธีท่ี 7  ละหุง TCO101 (วัย 1-4) + พระเจา

รอยทา (สายพันธุไทย) (วัย 5) 

กรรมวิธีท่ี 8  มันสําปะหลังพันธุระยอง 72  

 (วยั 1-4) + พระเจารอยทา (สายพันธุ

ไทย) (วัย 5) 

สําหรับวิธีการเลี้ยงไหมอีรี่นั้น นําไขไหมอีรี่มาบมท่ีหอง

เลี้ยงแมลง (insectary room) อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส 

ความช้ืนสัมพัทธ 80±5% จนกระทั่งหนอนไหมฟกในชวง 3-5 

ชั่วโมง แลวจึงนําไปเพาะเลี้ยงดวยพืชอาหารตามกรรมวิธีท่ี 1-8 

วิธีการเลี้ยงและดูแลรักษาไหมอีรี่จนถึงเก็บเก่ียวรังไหมอีรี ่

ประยุกตตามวิธขีอง Sirimungkararat et al. (2002) 
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การเก็บและวิเคราะหขอมูล 

เก็บบันทึกขอมูล ไดแก น้ําหนักรังสด, น้ําหนักดักแด, 

น้ําหนักเปลือกรัง, เปอรเซ็นตเปลือกรัง, น้ําหนักเปลือกรังรวม 

และอัตราสวนเพศผู  :  เพศเมีย วิเคราะหความแปรปรวน 

(analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวย 

Duncan’s multiple range test (DMRT) 
 

ผลการวิจัย 

ชนิดของพืชอาหารหลักตอผลผลิตรังไหมอีร่ี 

ผลผลิตรังเฉลี่ยตางๆ ของไหมอีรี่ ecorace IPKKU1 ท่ี

เลี้ยงดวยพืชอาหารตามกรรมวิธีที่ 1-8 แสดงในตารางที่ 1 โดย

น้ําหนักรังสดนั้น การใชใบมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 ตลอด 

(กรรมวิธีท่ี 3) นั้น ใหคาของรังสดเฉลี่ยสูงสุด คือ 2.4447 กรัม 

แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีรองลงมา ไดแก การ

เลี้ยงดวยละหุง CaKKU1 ตลอด (กรรมวิธีที่ 2, 2.3713 กรัม), 

การผสมระหวางละหุง TCO101 กับมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 

(กรรมวิธีที่ 6, 2.3433 กรัม) และการใชละหุง TCO101 เลี้ยง

ตลอด (กรรมวิธีท่ี 1, 2.3265 กรัม) สําหรับการเลี้ยงไหมอีรี่ดวย

มันสําปะหลังพันธุระยอง 72 (วัย 1-4) + พระเจารอยทา(สาย

พันธุไทย) (วัย 5) (กรรมวิธีที่ 8) นั้น ใหคาน้ําหนักรังสดต่ําที่สุด 

(1.6632 กรัม) ทั้งนี้ไมแตกตางทางสถิติกับการเลี้ยงดวยพระเจา

รอยทา (สายพันธุไทย) เพียงอยางเดียว (กรรมวิธีท่ี 4, 1.7102 

กรัม) และการเลี้ยงดวยละหุง TCO101 สลับกับระยอง 72 วัน

เวนวัน (กรรมวิธีท่ี 5, 1.8483 กรัม) 

ในสวนของน้ําหนักดักแดนั้น กรรมวิธีท่ีเลี้ยงไหมอีรี่ดวย

มันสําปะหลังพันธุระยอง 72 ไดน้ําหนักดักแดสูงท่ีสุด 2.1092 

กรัม แตไมแตกตางทางสถิติกับการเลี้ยงดวยละหุง TCO101 ผสม

มันสําปะหลังพันธุระยอง 72, พระเจารอยทา, ละหุง TCO101 

และละหุง CaKKU1 อยางเดียว ซึ่งมีคาเทากับ 2.0728, 2.0221, 

2.0029 และ 1.9702 กรัม ตามลําดับ แตแตกตางทางสถิติ 

(P<0.05) กับการเลี้ยงดวยละหุง TCO101 สลับกับมันสําปะหลัง

พันธุระยอง 72 วันเวนวัน, ละหุง TCO101 (วัย 1-4) + พระเจา

รอยทา (วัย 5) และมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 (วัย 1-4) + 

พระเจารอยทา (วัย 5) ที่ใหคาเทากับ 1.6134, 1.5177 และ 

1.4512 กรัม ตามลําดับ 

สําหรับคาผลผลิตท่ีสําคัญ ไดแก น้ําหนักเปลือกรัง  

การเพาะเลี้ยงดวยใบมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 ใหน้ําหนัก

เปลือกรังสูงท่ีสุด 0.3157 กรัม ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับการ

เพาะเลี้ยงดวยละหุง TCO101 และการเลี้ยงดวยละหุง TCO101

ผสมกับมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 ซึ่งใหคาน้ําหนักเปลือกรัง

เทากับ 0.2978 และ 0.2900 กรัม ตามลําดับ แตแตกตางทาง

สถิติ (P<0.05) กับกรรมวิธีอ่ืนๆ ซึ่งใหคาเรียงจากมากไปหานอย

ตามลําดับ คือ กรรมวิธีที่ 2, 5, 8, 7 และ 4 (0.2816, 0.2177, 

0.1996, 0.1766 และ 0.1659 กรัม) 

สวนเปอรเซ็นตเปลือกรัง การเลี้ยงไหมอีรี่ดวยมัน

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) + พระเจารอยทา (วัย 5) 

(กรรมวิธีที่ 7) นั้น ใหคาเปอรเซ็นตเปลือกรังต่ําที่ 9.70 และ 

8.49% ตามลําดับ โดยท้ัง 2 กรรมวิธีน้ีไมแตกตางกันทางสถิติ 

ซึ่งน้ําหนักเปลือกรังรวม การเลี้ยงดวยมันสําปะหลัง

พันธุระยอง 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 ขณะที่พระเจารอยทาใหคาน้ําหนักเปลือกรังรวมต่ําท่ีสุด 

16.59 กรัม แตไมตางกันทางสถิติกับกรรมวิธี ท่ี  7 ละหุ ง 

TCO101 (วยั 1-4) + พระเจารอยทา (วัย 5) (17.66 กรัม) 
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ตารางที่ 1 ผลผลิตรังเฉลี่ยของไหมอีรี่ ecorace IPKKU1 ที่เพาะเลี้ยงดวยพืชอาหารหลักตางชนิด 

กรรมวิธ ี
น้ําหนักรังสด 

(กรัม) 

น้ําหนักดักแด 

(กรัม) 

น้ําหนักเปลือก

รัง (กรัม) 

เปอรเซ็นต 

เปลือกรัง (%) 

น้ําหนักเปลือก

รังรวม (กรัม) 

อัตราสวน 

เพศผู : เพศเมีย 

1 ละหุง TCO101 2.3265 ab 2.0029 a 0.2978 ab 12.68 ab 26.74 b 1 : 1.5 

2 ละหุง CaKKU1 2.3713 ab 1.9702 a 0.2816 b 11.94 ab 27.87 b 1 : 1.31 

3 มันสําปะหลังพันธุระยอง 72 2.4447 a 2.1092 a 0.3157 a 12.97 a 31.26 a 1 : 1.5 

4 พระเจารอยทา (สายพันธุไทย) 1.7102 d 2.0221 a 0.1659 e 9.70 bc 16.59 e 1 : 0.56 

5 ละหุง TCO101 สลับกับมนั

สําปะหลังพันธุระยอง 72 วันเวนวัน 

1.8483 cd 1.6134 b 0.2177 c 11.38 ab 21. 33 c 1 : 1.31 

6 ละหุง TCO101ผสมกับมัน

สําปะหลังพันธุระยอง 72 

2.3433 ab 2.0728 a 0.2900 ab 12.02 ab 28.71 b 1 : 0.88 

7 ละหุง TCO101 (วัย 1-4) +  

พระเจารอยทา(สายพันธุไทย) (วยั 5) 

2.0806 bc 1.5177 b 0.1766 de 8.49 c 17.66 de 1 : 0.67 

8 มันสําปะหลังพันธุระยอง 72  

(วัย 1-4) + พระเจารอยทา 

(สายพันธุไทย) (วัย 5) 

1.6632 d 1.4512 b 0.1996 cd 12.63 ab 19.95 cd 1 : 0.67 

F-test ** ** ** ** **  

C.V. (%) 8.29 7.00 6.35 13.50 6.18  

คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตวัอักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05, DMRT)  ** = แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ
 

 นอกจากนั้น อัตราสวนเพศผู : เพศเมีย ในการเลี้ยง

ดวยละหุง TCO101 เปรียบเทียบกับมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 

ใหคาอัตราสวนเพศผู : เพศเมียเทากัน คือ 1:1.5 การเลี้ยงดวย

กรรมวิธีที่ 5 และ 2 ใหคาอัตราสวนเพศผู : เพศเมียเทากัน 

1:1.31 ทั้งนี้กรรมวิธีที่ 7 และ 8 ใหคาอัตราสวนเพศผูเพศเมียท่ี

เทากับ (1:0.67) สวนกรรมวิธีที่ 6 และ 4 นั้น ใหคาอัตราสวน

เพศผู : เพศเมียเทากับ 1:0.88 และ 1:0.56 ตามลําดับ 

แตเมื่อประเมินจากผลผลิตรังเฉลี่ยในประเด็นสําคัญ 

ไดแก น้ําหนักรังสด พบวา กรรมวิธีท่ีใหผลรองลงมาตามลําดับ

และไมแตกตางทางสถิติกับใบมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 คือ 

ละหุง CaKKU1 (กรรมวิธีท่ี 2), ละหุง TCO101 ผสมกับมัน

สําปะหลังพันธุระยอง 72 (กรรมวิธีที่ 6) และละหุง TCO101 

(กรรมวิธทีี่ 1) ซึ่งนํ้าหนักดักแดก็ใชผลในทํานองเดียวกัน โดยกลุม

พืชอาหารที่ใชผลรองลงมาตามลําดับและไมแตกตางทางสถิติกับ

มันสําปะหลังพันธุระยอง 72 ไดแก ละหุง TCO101 ผสมกับ 

มันสําปะหลังพันธุระยอง 72 (กรรมวิธีท่ี 6), พระเจารอยทา (สาย

พันธุไทย) (กรรมวิธีที่ 4), ละหุง TCO101 (กรรมวิธีที่ 1) และ

ละหุง CaKKU1 (กรรมวิธีที่ 2) อีกทั้งน้ําหนักเปลือกรังรวมก็ให 

ผลคลายกัน โดยกลุมที่ใหผลรองลงมา 3 ลําดับและมีความ

แตกตางทางสถิติ(P<0.05)กับมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 คือ 

ละหุง TCO101 ผสมกับมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 (กรรมวิธีที่ 

6), ละหุง CaKKU1 (กรรมวิธทีี่ 2) และละหุง TCO101 (กรรมวิธี

ที่ 1) 
 

สรุปและวิจารณ 

โดยท่ัวไปไหมอีรี่มีพืชอาหารหลากหลายชนิด แตพืช

อาหารหลักในการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย 

ไดแก ละหุง, พระเจารอยทา และมันสําปะหลัง (ศิวิลัย, 2557) 

สําหรับในประเทศไทยซึ่งมีการปลูกละหุงนอย แตมีพื้นท่ีปลูกมัน

สํ าปะหลั งมาก  โดย เฉพาะอย า งยิ่ ง พ้ืน ท่ี ในภาคตะวั น 

ออกเฉียงเหนือ และจากการทดสอบพันธุมันสําปะหลังที่

เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่นั้น พบวาพันธุระยอง 72 

(ทวิชย และคณะ, 2550) และหวยบง 80 (สุเมธ และคณะ, 

2557) มีความเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากละหุงและมันสําปะหลังแลว พระ

เจารอยทาเปนพืชอาหารที่สําคัญของไหมอีรี่เชนกัน ซึ่งพืชชนิดนี้

เปนไมยืนตน มีใบที่สามารถใชเพาะเลี้ยงไดตลอดท้ังป ทั้งนี้ไดมี

การศึกษาโดยศิวิลัย และคณะ (2556ข) ถึงการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่

ดวยพืชอาหารชนิดใหมในประเทศไทย ดวยการใชใบของตนพระ

เจารอยทา โดยพบวาการใชใบพระเจารอยทาสายพันธุอินเดีย
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เพาะเลี้ยงไหมอีรี่ไดผลดีเทียบเทากับการเพาะเลี้ยงดวยใบมัน

สําปะหลังพันธุระยอง 72 สวนการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่ดวยละหุง

พันธุการคาตางๆ น้ันมีการทดสอบดวยละหุง 3 สายพันธุ ไดแก 

TCO101, 207 และ 208 เปรียบเทียบกับละหุงพันธุพื้นเมือง 

และสายพันธุ CaKKU1 พบวาละหุงพันธุ TCO101 มีความ

เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตไหมอีรี่สู

อุตสาหกรรม (ศิวิลัย และคณะ, 2556ก) จากการที่มีพืชอาหาร

หลายชนิดที่รายงานมากอนหนานี้ ในลักษณะของพืชอาหาร

สลับกัน ท้ังพืชอาหารหลักบางชนิดและพืชอาหารรองตางกัน 

(ชนาภัทร และคณะ, 2557; Sirimungkararat et al., 2007) แต

ยังขาดการศึกษาที่เจาะลึกในการใชพืชอาหารหลักที่สําคัญๆ

โดยเฉพาะ จึงเปนที่นาสนใจในการศึกษาถึงการใชพืชอาหารหลัก

ที่สําคัญตางๆ มาทดสอบดวยกัน ซึ่งผลการทดสอบนี้ไดความ

ชัดเจน โดยพบวาการเลี้ยงไหมอีรี่ดวยใบมันสําปะหลังพันธุระยอง 

72 ใหผลผลิตดานรังไหมดีที่สุด อีกท้ังจากรายงานที่มีมากอน 

(Sarkar, 1988) และจากหลายๆแหลงขอมูล สรุปวาละหุง อาทิ 

ละหุง TCO101 เปนพืชอาหารท่ีเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงไหมอี

รี่ (ศิวิลัย และคณะ, 2556ก; 2556ข; ศิวิลัย, 2557) อยางไรก็ดี

ละหุงเปนพืชท่ีมีศัตรูรบกวนมาก และในประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูก

นอย แตเมื่อเปรียบเทียบกับมันสําปะหลังแลว มันสําปะหลังมี

พ้ืนที่เก็บเก่ียวทั้งหมดในปพ.ศ. 2559/60 ทั่วประเทศเทากับ 

8,637,871 ไร (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศ

ไทย, ม.ป.ป.) ประเทศไทยจึงมีพืชอาหารหลัก คือมันสําปะหลัง 

ซึ่งถามีการจัดการเก็บเก่ียวใบมันสําปะหลังไมเกิน 30 เปอรเซ็นต 

นอกจากจะไดผลผลิตไหมแลวยังทําใหผลผลิตหัวมันสําปะหลังไม

ลดลงอีกดวย นับวาเปนผลดีของการปลูกมันสําปะหลังโดยมีการ

เลี้ยงไหมอีรี่ควบคูกันไปดวย ทั้งน้ีในการศึกษาเก่ียวกับการจัดการ

เก็บเกี่ยวใบนี้ เปนการทดสอบโดยใชใบมันสําปะหลังพันธุ

เกษตรศาสตร 50 (KU50) (ศิวิลัย และคณะ, 2543; ศิวิลัย, 

2557) อยางไรก็ดีมันสําปะหลังในประเทศไทยที่รูจักกันดีนั้นมี

หลายพันธุ และท่ีรูจักกันดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น 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

ถึงการใชพืชอาหารไหมอีรี่สลับกันในแตละชนิด ซึ่งพบวาการ

เลี้ยงดวยพืชอาหารหลักบางชนิดแลวตามหลังดวยละหุงจะทําให

ไดผลดีกวาใชพืชอาหารหลักบางชนิดตามหลังละหุง ซึ่งแสดงให

เห็นถึงการใช พืชอาหารที่ ไหมอีรี่ชอบ จะชวยทําใหมีการ

เจริญเติบโตที่ดี โดยเฉพาะในชวงวัยที่ไหมกินพืชอาหารมากเชน

วัยแก (ชนาภัทร และคณะ, 2557) ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับสายพันธุ 

(ecorace) ของไหมอีรี่ ,  พันธุของพืชอาหาร, ฤดูกาล และ

สภาพแวดลอม เปนตน สวนการนําเอาใบพระเจารอยทา ซึ่งเปน

พืชอาหารท่ีสําคัญชนิดหน่ึงในการเลี้ยงไหมอีรี่ในประเทศอินเดีย 

(สายพันธุอินเดีย) มาทดสอบเลี้ยงไหมอีรี่ในประเทศไทยดวยพระ

เจารอยทาสายพันธุไทยในครั้งนี ้พบวาการเลี้ยงไหมอีรี่ ecorace 

IPKKU1 นั้นตอบสนองกับพืชอาหารชนิดนี้ไดคอนขางนอยเมื่อ

เปรียบเทียบกับพืชอาหารหลักชนิดอ่ืนที่ไหมอีรี่ชอบ โดยประเมิน

จากผลผลิตรังของไหมอีรี่โดยรวม ไมวาจะเปนการเลี้ยงดวยใบ

พระเจารอยทาเพียงอยางเดียวหรือรวมกับพืชอาหารอ่ืนก็ตาม 

ทั้งน้ีเกิดจากการใชพระเจารอยทาสายพันธุไทย ซึ่งตางกับการใช

สายพันธุอินเดียที่มีรายงานมากอน (ศิวิลัย และคณะ, 2556ข) 

สําหรับใบพระเจารอยทาสายพันธุอินเดียที่มีในประเทศไทย ใน

ปจจุบันนั้นยังมีอยูในปริมาณที่จํากัด สวนการเพาะเลี้ยงดวยมัน

สําปะหลังพันธุระยอง 72 ใหผลผลิตรังดีท่ีสุด โดยเฉพาะการเลี้ยง

ดวยใบมันสําปะหลังเพียงอยางเดียว อยางไรก็ดีการเลี้ยงไหมอีรี่

ดวยละหุงพันธุ TCO101 ก็ใหผลผลิตใกลเคียงกับการใชมัน

สําปะหลังพันธุระยอง 72 แตหากพิจารณาถึงการปลูก, การ

ปฏิบัต,ิ การดูแลรักษา และการมีพื้นท่ีปลูกมากนั้น มันสําปะหลัง

พันธุระยอง 72 มีขอไดเปรียบมากกวา และเมื่อประเมินจาก

ผลผลิตรังเฉลี่ยในสวนที่สําคัญ ไดแก น้ําหนักรังสด ซึ่งการใชพืช

อาหารหลักชนิดอ่ืนอยางเดียวนอกจากระยอง 72 (กรรมวิธีที่ 1, 

2) หรือรวมกันกับระยอง 72 (กรรมวิธีที่ 6) และกรณีน้ําหนัก

ดักแดดวยการใชพืชอาหารหลักชนิดอ่ืนอยางเดียวนอกจาก

ระยอง 72 (กรรมวิธี 1, 2, 4) หรือรวมกันกับระยอง 72 (กรรมวิธี

ที่ 6) ก็สามารถนํามาเลือกใชเพ่ือชวยเพ่ิมผลผลิตไดอยางดีโดยไม

แตกตางทางสถิติกับการใชมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 อีกท้ัง

สามารถนํานํ้าหนักเปลือกรังรวมมาประกอบการพิจารณาไดอีก

ดวย 

โดยสรุปแสดงใหเห็นวา พืชอาหารหลัก (มันสําปะหลัง

พันธุระยอง 72, ละหุง CaKKU1, ละหุง TCO101) โดยรวมมี

คุณคาที่ดีใกลเคียงกันตอการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่ ทั้งนี้ตองรู จัก

นํามาใชใหถูกตองตามสถานการณ เชน แยกใชเดี่ยวๆ หรือ

ผสมผสาน รวมท้ังตองพิจารณาถึงชนิดของพืช ปริมาณพืชอาหาร
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ที่มีอยู และการจัดการ เปนตน นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงวัย

และสายพันธุหรือ ecorace ของไหมอีรี่อีกดวย 
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