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บทคัดย่อ 
การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน 4 พันธุ์ (นางสิ่ว นางตุ่ย หัวจรวด 

และส าโรง) ทีเ่ลี้ยงด้วยหม่อน 3 พันธุ ์(บุรีรัมย์ 60 สกลนคร 10 และสกลนคร 72) โดยวางแผนการทดลองแบบ 4 
×3 factorial in RCBD บล็อกละ 4 ซ้ า พบว่าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ต่อจ านวนไข่ต่อแม่ เปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดของหนอนวัยอ่อน เปอร์เซ็นต์
การเลี้ยงรอดของหนอนวัยแก่ น้ าหนักหนอนวัยห้า เปอร์เซ็นต์การท ารัง เปอร์เซ็นต์ดักแด้สมบูรณ์ น้ าหนักรังสด 
น้ าหนักเปลือกรัง เปอร์เซ็นต์เปลือกรัง และความยาวเส้นใยต่อรัง จากการศึกษาครั้งน้ีพบไหมพันธ์ุนางตุ่ยมีค่าเฉลี่ย
เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตโดยรวมสูงกว่าไหมพันธุ์อื่น ส่วนพันธุ์หม่อนพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิต (P<0.01) เพียงลักษณะเปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดของวัยอ่อน และน้ าหนักหนอนวัยห้าเท่านั้น นอกจากนี้ค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะต่างๆ ที่น ามาใช้ศึกษาในครั้งนี้ พบว่าค่าสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ในช่วง -0.81 ถึง 0.93 แสดง
ให้เห็นว่า ถ้าหากมีการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุ์ไหมพื้นบ้านโดยพิจารณาเพียงลักษณะใดลักษณะหนึ่งเท่าน้ัน จะมี
ผลกระทบต่อลักษณะอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับระดับของความสัมพันธ์ 
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ABSTRACT 
The study on growth and production of four Thai native silkworm varieties (Nangsew, 

Nangtui, Huacharuad, Samrhong) fed by using three difference mulberry varieties (Burirum 60, 
Sakon Nakhorn 10, Sakon Nakhorn 72) was under taken. The experimental design was 4×3 
factorial in RCBD with four replications of block. The result showed that the Thai native silkworm 
varieties had significant effect on number of eggs per female, hatching percentage, early instar 
larvae survival percentage, full-grown instar larvae survival percentage, weight of fifth instar 
larvae, percentage of cocoon, percentage of complete pupae, fresh weight of cocoon, weight of 
cocoon shell, percentage of cocoon shell and silk length per cocoon (P<0.05). From this study, it 
was found overall that Nangtui had the highest growth and presented total product higher than 
other varieties. The mulberry varieties had significant effect only on early instar larvae survival 
percentage and weight of fifth instar larvae (P<0.01). Additionally, in this study represented that 
the correlation values were -0.81 to 0.93. Therefore, for the breeding program of Thai native 
silkworm variety, if it is considered only single trait, the result will affect on the other traits. 
However, it depends the correlation level. 
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Keywords: Growth, Production, Correlation, Mulberry, Thai native silkworm 
 
บทน า 

ประเทศไทยมีการส่งเสริมการเลี้ยงไหม 2 
ชนิด คือ การเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยหรือไทยลูกผสม เพื่อ
ผลิตเส้นไหม และการเลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ 
เพื่อผลิตรังไหมส่งจ าหน่ายโรงงานสาวไหม การส่งออก
ไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของประเทศไทยในปี 2553 มี
มูลค่า 682 ล้านบาท ส่วนการน าเข้ามีมูลค่า 666 ล้าน
บาท (กรมหม่อนไหม, 2554) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาชีพ
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังมีลู่ทางที่จะพัฒนาการผลิต
เพื่อทดแทนการน าเข้า และเป็นอาชีพเกษตรอาชีพหนึ่ง
ที่สามารถท ารายได้ให้แก่เกษตรกรได้ในแต่ละปีเป็น
จ านวนไม่น้อย ซึ่งพบว่าในพื้นที่ภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือเป็นพ้ืนท่ีที่มีการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมกัน

เป็นจ านวนมาก จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีการส่งเสริมการปลูกหม่อนและ
เลี้ยงไหม เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรหลังจาก
มีเวลาว่างจากการท านา ความส าเร็จในการท าอาชีพ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนั้นสายพันธุ์ไหมและชนิดของพืช
อาหารไหมที่น ามาใช้นั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ 
ปัจจุบันพันธุ์ไหมที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงภายในจังหวัด
สกลนครนั้นเป็นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน เนื่องจาก ฟัก
ออกตลอดทั้งปี (polyvoltine) เลี้ยงดูง่าย ทนต่อโรค
และสภาพอากาศในเขตภาคอีสาน เกษตรกรสามารถ
ผสมและฟักไข่ได้เอง แต่ให้ผลผลิตต่ าเมื่อเปรียบเทียบ
กับพันธุ์ลูกผสมและพันธุ์ต่างประเทศ อีกทั้งหม่อนที่ใช้
เป็นพืชอาหารไหมที่นิยมปลูกมีหลากหลายสายพันธุ์ 
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ดังนั้นเพื่อให้การผลิตไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านมีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้น การทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของไหมพันธุ์
ไทยพื้นบ้าน และพันธุ์หม่อนที่ใช้เป็นพืชอาหารไหมที่
เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งจะท าให้ผู้เลี้ยงไหมพันธุ์
ไทยพื้นบ้านมีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกเลี้ยง
ไหมพันธุ์ต่าง ๆ ได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
น าไปใช้ อีกทั้งข้อมูลที่ได้จะถูกน าไปใช้ในการก าหนด
เป้าหมายของแผนการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ไหมพันธุ์ไทย
พื้นบ้านมีศักยภาพการให้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปใน
อนาคต 
 

วิธีการด าเนินงาน 
การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต

ของไหมแต่ละพันธุ์ที่ ได้รับอาหารที่ ต่างกันภายใต้
แผนการทดลองแบบ 4×3 factorial in RCBD มี 2 
ปัจจัยหลักได้แก่ ปัจจัยเนื่องจากไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านมี 
4 พันธุ์ (นางสิ่ว นางตุ่ย หัวจรวด และส าโรง) และ
ปัจจัยเนื่องจากพันธุ์หม่อนมี 3 พันธุ์ (บุรีรัมย์ 60 
สกลนคร 10 และสกลนคร 72) ทดสอบในโรงเรือนเปิด
และก าหนดให้รุ่นที่เลี้ยง (generation) เป็นบล็อก 
(เลี้ยงท้ังหมด 3 รุ่น) แต่ละบล็อกมี 4 ซ้ า การกกไข่ไหม
โดยน าไข่ไหมของไหมแต่ละพันธ์ุที่ใช้ในการศึกษามากก
ที่อุณหภูมิ 24-25 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ 80-
85 เปอร์เซ็นต์ ให้แสงสว่างวันละ 18 ช่ัวโมงต่อวัน ไข่
ไหมจะฟักออกเป็นตัวภายใน 10-13 วัน การเลี้ยงไหม
วัยอ่อน (วัย 1 ถึงวัย 3) เมื่อหนอนไหมฟักออกจากไข่
น าเข้าสู่ โรงเลี้ยง โดยท าการเลี้ยงทรีทเม้ นท์ละ 4 
กระด้งหรือซ้ า (ใช้ 2 แม่/กระด้ง) ให้อาหารวันละ 3 
เวลา คือ 06.00 น. 11.00 น. และ 15.30 น. การเลี้ยง
ไหมวัยอ่อนโดยการหั่นใบหม่อนให้หนอนไหม การเลี้ยง
ไหมวัยแก่ (วัย 4 ถึงวัย 5) โดยการสุ่มหนอนไหมไว้ 
300 ตัว/กระด้ง โดยให้อาหารวันละ 3 เวลา และเลี้ยง

ไหมวัยนี้ด้วยใบหม่อนทั้งใบ การให้อาหารแต่ละครั้งให้
โรยปูนขาวก่อนประมาณ 10-15 นาที และให้อาหารใน
ปริมาณที่เกินพอ บันทึกน้ าหนักอาหารที่ให้ในแต่ละครั้ง 
ในระหว่างการเลี้ยงถ้าพบหนอนไหมตายให้น าออกไป
ก าจัดทันที รวมทั้งบันทึกจ านวนและวันที่หนอนไหม
ตาย การถ่ายมูลไหมนั้นหลังจากให้อาหารได้สักระยะ
หนึ่ง จะถ่ายมูลโดยการวางตาข่ายแล้วให้อาหาร หนอน
ไหมจะไต่ข้ึนมากินอาหารด้านบนตาข่าย สังเกตดูว่า
หนอนไหมที่แข็งแรงไต่ขึ้นมาหมดจึงยกตาข่ายเอามูล
ไหมและเศษใบหม่อนทิ้ง ท าการบันทึกอุณหภูมิและ
ความช้ืนทุกวัน ข้อมูลที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ 
จ านวนไข่ต่อแม่  เปอร์ เซ็นต์การฟักออกของไ ข่ 
เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดของวัยอ่อน (เลือกศึกษาที่
หนอนไหมวัยสอง) เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดของวัยแก่ 
(เลือกศึกษาที่หนอนไหมวัยห้า) อายุหนอนไหม น้ าหนัก
หนอนวัยห้า เปอร์เซ็นต์การท ารัง เปอร์เซ็นต์ดักแด้
สมบูรณ์ น้ าหนักรังสด น้ าหนักเปลือกรัง เปอร์เซ็นต์
เปลือกรัง ความยาวเส้นใยต่อรัง น้ าหนักเส้นใยต่อรัง 
และขนาดเส้นไหม ส าหรับจ านวนในการเก็บข้อมูลนั้น 
เฉพาะจ านวนไข่ต่อแม่เท่านั้นเฉลี่ยจาก 5 ตัวอย่าง 
นอกนั้นเป็นค่าเฉลี่ยจาก 10 ตัวอย่าง จากนั้นจึงน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new 
multiple range test ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ และหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะต่าง ๆ
ที่ท าการศึกษาด้วยวิธี Pearson correlation 
 

ผลการวิเคราะห์ 
จากผลการศึกษาการเจริญเติบโตและการ

ให้ผลผลิตของไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน พันธุน์างสิ่ว นางตุ่ย 
หัวจรวด และส าโรง ซึ่งเป็นพันธุ์ไหมที่มีการเลี้ยงกัน
อย่างแพร่หลายในจังหวัดสกลนคร โดยน ามาทดสอบ
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เลี้ยงโดยใช้หม่อนพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ บุรีรัมย์ 60 
สกลนคร 10 และสกลนคร 72 ซึ่งเป็นพันธุ์หม่อนที่มี
การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในจังหวัดสกลนคร พบว่า
อิทธิพลเนื่องจากพันธุ์ไหมและพันธุ์หม่อนที่น ามาใช้
ศึกษาในครั้งนี้ไม่มีอิทธิพลร่วมกัน (interaction) และ
ในการทดสอบอิทธิพลของพันธุ์ไหม (ตารางที่ 1) พบว่า
พันธุ์ ไหมที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ อายุหนอนไหม 
น้ าหนักเส้นใยต่อรั ง และขนาดเส้นไหม แต่มีผล
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) ต่อจ านวน
ไข่ต่อแม่ เปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ เปอร์เซ็นต์การ
เลี้ยงรอดของวัยอ่อน เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดของ
หนอนวัยแก่ น้ าหนักหนอนวัยห้า เปอร์เซ็นต์การท ารัง 
เปอร์เซ็นต์ดักแด้สมบูรณ์ น้ าหนักรังสด น้ าหนักเปลือก
รัง เปอร์เซ็นต์เปลือกรัง และความยาวเส้นใยต่อรัง โดย
พบว่าไหมพันธุ์นางตุ่ยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าไหมพันธุ์นางสิ่ว 
หัวจรวด และส าโรง ที่ท าการศึกษาในทุกลักษณะ
โดยเฉพาะลักษณะเปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดของวัยแก่ 
เปอร์เซ็นต์การท ารัง น้ าหนักเปลือกรัง และเปอร์เซ็นต์
เปลือกรั ง มีค่ าสู งกว่ าอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.01) ส่วนไหมพันธุ์ส าโรงมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าไหมพันธุ์
อื่นที่ท าการศึกษาเกือบทุกลักษณะ ยกเว้นเปอร์เซ็นต์
การเลี้ยงรอดของวัยแก่ และเปอร์เซ็นต์การท ารัง 

ส่วนการทดสอบอิทธิพลของพันธุ์หม่อนที่มีผล
ต่อลักษณะที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าพันธุ์หม่อนมี
ผลแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) ต่อ
เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดของวัยอ่อน และน้ าหนักหนอน
วัยห้า โดยพบว่าการเลี้ยงไหมโดยใช้หม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 
60 มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดของวัยอ่อน ไม่
แตกต่างจากการใช้หม่อนพันธุ์สกลนคร 72 แต่มี
แนวโน้มสูงกว่า การใช้หม่อนพันธุ์สกลนคร 10 ให้

ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าการใช้หม่อนพันธุ์อื่น ส่วนการเลี้ยงไหม
โดยใช้หม่อนพันธุ์สกลนคร 72 พบว่ามีค่าเฉลี่ยของ
น้ าหนักโตเต็มที่สูงกว่าการใช้ไหมพันธุ์อื่นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) 

ดังนั้นจากผลการศึกษา เมื่อพิจารณาถึงไหม
พันธุ์ไทยพื้นบ้านที่เหมาะสมต่อการเลี้ยง โดยพิจารณา
จากทุกลักษณะที่ท าการศึกษา พบว่าไหมพันธุ์นางตุ่ยมี
ความเหมาะสมต่อการเลี้ยงมากกว่า เนื่องจากส่วนใหญ่
จะมีลักษณะโดยรวมที่ดีกว่าไหมพันธุ์อื่น ๆ ที่น ามา
ศึกษาเปรียบเทียบกัน ส่วนพันธุ์หม่อนที่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่
น ามาศึ กษาในครั้ งนี้  พบว่ าพันธุ์ หม่ อนมี ผลต่ อ
เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดของวัยอ่อน และน้ าหนักหนอน
วัยห้า เพียงสองลักษณะเท่านั้นไม่มีผลต่อลักษณะ
ส าคัญส่วนใหญ่อื่น ๆ ที่ท าการศึกษา จึงท าให้ยังไม่
สามารถระบุถึงความเหมาะสมได้อย่างชัดเจน จาก
การศึกษาของ Bose (1989) รายงานว่า ใบหม่อนที่
เหมาะสมต่อการเลี้ยงไหม คือ ใบที่หนอนไหมชอบกิน 
และสามารถย่อยสลายน าสารอาหารที่เป็นประโยชน์ไป
ใช้ได้ดี มีโภชนะอยู่ในปริมาณและสัดส่วนที่พอเหมาะ 
และเพียงพอตรงตามความต้องการซึ่งแตกต่างกันไป
ตามชนิดของพันธุ์หม่อน จากผลการศึกษาในครั้งนี้
สังเกตพบว่าการเลี้ยงไหมด้วยหม่อนต่างพันธุ์กันนั้นมี
ผลต่อการเจริญเติบโตซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งช้ีถึงความแข็งแรง
ของหนอนไหมและผลผลิตที่ดี จากการศึกษาของเกษม
ศักดิ์ และสมศรี (2535) รายงานว่า การเลี้ยงไหมด้วย
หม่อนต่างพันธุ์กัน มีผลต่อการเจริญเติบโต คุณภาพรัง 
และคุณภาพของไข่ไหม อันเป็นผลเนื่องมาจากคุณค่า
ทางโภชนะ ความอุดมสมบูรณ์ของใบ และลักษณะทาง
กายภาพของพันธุ์หม่อนที่มีความแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ส าคัญจากไหมพันธ์ุไทยพ้ืนบ้านเมื่อเลี้ยงด้วยหม่อนต่างพันธุ์ 

การเจริญเติบโต/ผลผลิต 
พันธุ์ไหม1/ 

p-value 
พันธุ์หม่อน1/ 

p-value 
นางสิ่ว นางตุ่ย หัวจรวด ส าโรง บร.60 สก.10 สก.72 

จ านวนไข่ต่อแม ่ 416.36a 437.92a 423.81a 368.03b <0.0001 405.40 416.56 412.63 0.6692 
การฟักออกของไข่ (%) 86.81a 88.64a 85.22ab 82.06b 0.0032 86.48 84.90 85.67 0.6229 
การเลี้ยงรอดของวัยอ่อน (%) 85.30 a 85.37a 77.32b 75.28b <0.0001 81.15a 74.37b 79.43a 0.0067 
การเลี้ยงรอดของวัยแก่ (%) 92.16b 96.08a 93.12b 93.39b 0.0076 93.56 92.63 94.92 0.0885 
อายุหนอนไหม (วัน) 22.49 22.67 22.44 22.40 0.1654 22.48 22.48 22.54 0.8195 
น้ าหนักหนอนวัยห้า (กรัม) 22.34b 23.59a 23.42a 19.74c <0.0001 21.58b 21.79b 23.40a 0.0004 
การท ารัง (%) 90.43b 94.84a 91.87b 92.31b 0.0042 92.52 91.22 93.39 0.1354 
ดักแด้สมบูรณ์ (%) 87.47ab 90.75a 89.59ab 86.24b 0.0323 89.02 87.65 88.76 0.5917 
น้ าหนักรังสด (กรัม) 1.21a 1.25a 1.21a 0.99b <0.0001 1.13 1.18 1.14 0.1906 
น้ าหนักเปลือกรัง (ซก.) 14.98b 15.75a 14.99b 11.29c <0.0001 13.98 14.62 14.12 0.3217 
เปลือกรัง (%) 12.77b 13.43a 12.56b 11.73c <0.0001 12.64 12.60 12.63 0.9822 
ความยาวเส้นใยต่อรัง (เมตร) 385.91ab 405.49a 370.08b 298.16c <0.0001 368.57 357.02 369.09 0.6045 
น้ าหนักเส้นใยต่อรัง (กรัม) 0.39 0.39 0.35 0.27 0.0590 0.36 0.34 0.34 0.8624 
ขนาดเส้นไหม (ดีเนียร์) 2.45 2.31 2.39 2.30 0.2124 2.40 2.40 2.29 0.1882 

หมายเหตุ 1/ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันภายในแถวเดียวกันของกลุ่มพันธุ์ไหมหรือพันธุ์หม่อน แสดงความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05), DMRT 
 

ตารางที่ 2 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะต่าง ๆ ท่ีท าการศึกษาในครั้งนี้ 
Traits1/ T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 
T1 0.36** -0.14 0.05 -0.23** 0.38** 0.01 -0.01 0.29** -0.34** 0.38** 0.38** 0.38** -0.10 
T2  0.20* 0.07 0.15 0.05 -0.02 0.36** 0.02 0.15 0.47** 0.53** -0.01 -0.26** 
T3   -0.20* 0.13 -0.05 -0.24** -0.05 -0.04 -0.01 0.17* 0.24** -0.05 -0.01 
T4    0.32** 0.02 0.93** 0.74** -0.12 -0.06 -0.05 0.05 -0.27** -0.13 
T5     -0.35** 0.24** 0.54** -0.31** -0.19** -0.08 0.23** -0.81** -0.25** 
T6      0.08 -0.12 0.67** 0.72** 0.38** 0.20* 0.53** 0.20* 
T7       0.66** -0.10 -0.04 -0.12 -0.07 -0.19* -0.02 
T8        -0.15 -0.01 0.15 0.28** -0.43** -0.28** 
T9         0.85** 0.31** 0.24** 0.45** 0.22** 
T10          0.66** 0.41** 0.46** 0.20** 
T11           0.57** 0.40** -0.05 
T12            0.12 -0.25** 
T13             0.43** 
หมายเหตุ 1/T1 = จ านวนไข่ต่อแม,่ T2 = เปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่, T3 = เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดของวัยอ่อน, T4 = เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดของวัยแก่, T5 
= อายุหนอนไหม, T6 = น้ าหนักหนอนวัยห้า, T7 = เปอร์เซ็นต์การท ารัง, T8 = เปอร์เซ็นต์ดักแด้สมบูรณ์, T9 = น้ าหนักรังสด, T10 = น้ าหนักเปลือกรัง, T11 = 
เปอร์เซ็นต์เปลือกรัง, T12 = ความยาวเส้นใยต่อรัง, T13 = น้ าหนักเส้นใยต่อรัง, T14 = ขนาดเส้นไหม, *P<0.05, **P<0.01 
 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะต่าง ๆ ที่น ามาใช้ศึกษาในครั้งนี้  (ตารางที่ 2) 
ซึ่งจะพิจารณาระดับความสัมพันธ์จากค่าสหสัมพันธ์ 
(correlation, r) เมื่อ r = 0 แสดงถึงการไม่มี
ความสัมพันธ์กันระหว่าง 2 ลักษณะ r = 0.01 ถึง 0.25 

มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า r = 0.26 ถึง 0.55 อยู่ใน
ระดับปานกลาง r = 0.56 ถึง 0.75 อยู่ในระดับสูง r = 
0.76 ถึง 0.99 อยู่ในระดับสูงมาก และ r = 1 แสดงถึง
การมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์แบบระหว่าง 2 
ลักษณะ ส่วนเครื่องหมายลบแสดงถึงทิศทางของ
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ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน และเครื่องหมาย
บวกแสดงถึงทิศทางของความสัมพันธ์ ในทิศทาง
เดียวกัน พบว่าค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะที่
ท าการศึกษาในครั้ งนี้ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) มีค่าอยู่ในช่วง -0.81 ถึง 
0.93 โดยลักษณะที่มีความสัมพันธ์กันสูงมากและมีทิศ
ทางตรงข้ามกันได้แก่ อายุหนอนไหม (T5) กับน้ าหนัก
เส้นใยต่อรัง (T13) มีค่าเท่ากับ -0.81 ช้ีให้เห็นว่าถ้า
อายุหนอนไหมเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้น้ าหนักเส้นใยต่อรัง
จะลดลง ส่วนลักษณะที่มีความสัมพันธ์กันสูงมากและมี
ทิศทางเดียวกันได้แก่ น้ าหนักรังสด (T9) กับน้ าหนัก
เปลือกรัง (T10) มีค่าเท่ากับ 0.85 และเปอร์เซ็นต์การ
เลี้ยงรอดของวัยแก่ (T4) กับเปอร์เซ็นต์การท ารัง (T7) 
ค่าเท่ากับ 0.93 ช้ีให้เห็นว่าถ้าน้ าหนักรังสดเพิ่มมากขึ้น
จะส่งผลให้น้ าหนักเปลือกรังเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และถ้า
เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดของวัยแก่มีค่าเพิ่มมากขึ้นจะ
ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การท ารังสูงขึ้นตามไปด้วย จากผล
ของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าการพิจารณา
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการคัดเลือกจะส่งผลกระทบ
ต่ออีกลักษณะหนึ่งซึ่งจะส่งผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับระดับของความสัมพันธ์ ดังนั้นในโปรแกรมการ
คัดเลือกเพื่อปรับปรุ งพันธุ์ ไหมถ้าลักษณะใดที่มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูงหรือสูงมาก สามารถ
พิจารณาเพียงลักษณะใดลักษณะหนึ่งได้ไม่จ าเป็นต้อง
น ามาพิจารณาทั้งหมด เช่น เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอด
ของวัยแก่ (T4) กับเปอร์เซ็นต์การท ารัง (T7) และ
เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดของวัยแก่ (T4) กับเปอร์เซ็นต์
ดักแด้สมบูรณ์ (T8) มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.93 และ 
0.74 ตามล าดับ และเปอร์เซ็นต์การท ารัง (T7) กับ
เปอร์เซ็นต์ดักแด้สมบูรณ์ (T8) มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.66 แสดงให้เห็นว่าทั้งสามลักษณะมีความสัมพันธ์กัน
ในทิศทางเดียวกันซึ่งถ้าท าการคัดเลือกลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งจะท าให้อีกลักษณะหนึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายใน
กา ร เ ก็ บข้ อมู ล  อี กทั้ ง ถ้ า ไ ม่ มี ก า รพิ จ า รณา ถึ ง
ความสัมพันธ์ก่อนในโปรแกรมการคัดเลือกเบื้องต้นอาจ
ส่งผลกระทบให้บ้างลักษณะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ไม่ต้องการได้ 

 

บทสรุปและวิจารณ์ 
การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต

ของไหมพื้นบ้าน เมื่อพิจารณาถึงพันธุ์ไหมไทยพ้ืนบ้านที่
เหมาะสมต่อการเลี้ยง ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าไหม
พันธุ์นางตุ่ยมีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงมากกว่าไหม
พันธุ์นางสิ่ว หัวจรวด และส าโรง เนื่องจากส่วนใหญ่มี
ลักษณะโดยรวมที่ดีกว่าไหมพันธุ์อื่น ๆ ที่น ามาศึกษา
เปรียบเทียบกัน ส่วนพันธุ์หม่อนที่ เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่
น ามาศึกษาในครั้งนี้ พบว่ายังไม่สามารถระบุได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากพบความแตกต่างเพียงบางลักษณะที่
ท าการศึกษาในครั้งนี้เท่านั้น และจากผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ของลักษณะต่างๆที่น ามาใช้ในการศึกษา 
พบว่ามีค่าสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง -0.81 ถึง 0.93 โดย
ส่วนใหญ่จะพบความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าถึงปาน
กลาง มีเพียงความสัมพันธ์บางลักษณะเท่านั้นที่มีค่าอยู่
ในระดับสูงมาก ได้แก่ อายุหนอนไหมกับน้ าหนักเส้นใย
ต่อรัง น้ าหนักรังสดกับน้ าหนักเปลือกรัง  และ
เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดของวัยแก่กับเปอร์เซ็นต์การท า
รัง แต่จากผลการศึกษาเป็นเพียงการพิจารณาจาก
ลักษณะภายนอกหรือลักษณะปรากฏเพียงเท่านั้น ซึ่ง
ในลักษณะต่างๆที่ ไหมแสดงออกมาได้รับอิทธิพล
เนื่องจากพันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นควรมี
การศึกษาในเชิงลึกทางพันธุกรรม เช่น ความสัมพันธ์
ทางพันธุกรรม (genetic correlation) (Ahsan et al. 
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2010; Mirhosseini et al., 2010) ระหว่างลักษณะ
ต่าง ๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่แน่ชัดว่าความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการน าเครื่องหมายทางพันธุกรรม (genetic 
marker) มาศึกษาร่วมด้วย (Chatterjee and 
Pradeep, 2003) เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจคัดเลือกและวางแผนการปรับปรุงพันธุ์ไหม
ต่อไปในอนาคต 
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