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การใชประโยชนจากนํ้าตมกาวไหมอีร่ี – ไหมหมอนในการเพ่ิมปริมาณเชื้อ

แบคทีเรียกําจัดแมลงและประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดหนอนกระทูหอม 

Exploitation of Eri – Mulberry Silkworm Degumming Solution for 

Cultivation of Entomopathogenic Bacteria and Its Efficiency to 

Control Beet Armyworm 
ศิวิลัย สิริมงัครารัตน 1,2,3*  เดือนเพ็ญ วงคสอน 1,2  และ  วีระศักด์ิ ศักด์ิศิริรัตน 2,3 

 

บทคัดยอ 

การใชประโยชนจากนํ้าตมกาวไหมซ่ึงเปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเสนไหมอีรี่และไหมหมอน 

ดวยการนํามาเปนอาหารเพื่อผลิตเช้ือแบคทีเรียชนิดสําคัญที่ใชปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว ไดแก เช้ือ 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk) และ B. thuringiensis var. israelensis (Bti) โดยใชนํ้ากล่ันหรือ

สารละลายโซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) ในการตม ซ่ึงนํ้าตมกาวไหมที่ไดน้ีนําไปผสมกับอาหาร nutrient broth 

(NB) หรือใชโดยตรงเพื่อเปนอาหารเล้ียงเช้ือ ผลการทดลองพบวานํ้าตมกาวไหมที่ตมดวยนํ้ากล่ันเปรียบเทียบกับ

อาหารเล้ียงเช้ือNBน้ัน เช้ือ Btk และ Bti เจริญไดในอาหาร NB ดีที่สุด (2.95×109 และ 1.18×109 cfu/มิลลิลิตร 

ตามลําดับ) รองลงมา สําหรับเช้ือ Btk คือกรรมวิธี NB+นํ้าตมกาวไหมอีรี่+นํ้าตมกาวไหมหมอน (2.63×109 cfu/

มิลลิลิตร) ซ่ึงไมมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใช NB สวนเช้ือ Bti น้ัน คือ กรรมวิธี NB+นํ้าตมกาวไหมอีรี่

(7.88×108 cfu/มิลลิลิตร) โดยมีความแตกตางทางสถิติ (P<0.05) กับกรรมวิธีที่ใช NB แตเม่ือใชนํ้าตมกาวไหมที่ได

จากการตมดวยดาง (สารละลายโซเดียมคารบอเนต, Na2CO3) กลับพบวา Btk และ Bti เจริญไดดีที่สุดใน NB+นํ้า

ตมกาวไหมอีรี่+นํ้าตมกาวไหมหมอน (4.94×109 และ 4.04×109 cfu/มิลลิลิตร ตามลําดับ) สําหรับการทดสอบ

ประสิทธิภาพของเช้ือ Btk ที่เล้ียงในอาหารชนิดตาง ๆ  น้ัน พบวาเปอรเซ็นตการตายของหนอนกระทูหอม (Spodoptera 
 

 

1สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002 
2กลุมวิจัยการเพาะเล้ียงและพัฒนาผลิตภัณฑไหมปาและแมลงสําคัญทางเศรษฐกิจเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002 
3ศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002 
3ศูนยความเปนเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (AG-BIO/PERDO- 
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exigua) ดวยเช้ือ Btk ที่เล้ียงในอาหาร NB, NB+นํ้าตมกาวไหมอีรี่ที่ตมดวย Na2CO3, NB+นํ้าตมกาวไหมอีรี่ที่ตม

ดวยนํ้ากล่ัน และ NB+นํ้าตมกาวไหมหมอนที่ตมดวย Na2CO3 มีคาเทากับ 90.00 63.33 56.67 และ 56.67% 

ตามลําดับ 
 

ABSTRACT 

The degumming waste water of eri and mulberry silkworm was studied on the 

exploitation by using as a medium for cultivation of a major bacteria as an insect biopesticide, 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk) and B. thuringiensis var. israelensis (Bti). Distilled water 

and sodium carbonate (Na2CO3) solution were used as degumming treatment. Degumming water 

using distilled water or Na2CO3 solution was mixed with nutrient broth (NB) or direct use as the 

cultured media. The result showed that in case of using distilled water and comparing to NB, the 

Btk and Bti grew the best on NB (2.95×109 and 1.18×109 cfu/ml), respectively. The subordinate 

treatment for Btk was NB + eri degumming water (EDW) + mulberry degumming water(MDW) 

(2.63×109 cfu/ml), which was not significantly different to NB. However, for Bti the following 

treatment was NB + EDW (7.88×108cfu/ml) but was statistically significant (P<0.05) to NB. On the 

other hand, using Na2CO3 as degumming solution, the Btk and Bti grew the best in NB + eri 

degumming Na2CO3 solution (EDS) + mulberry degumming Na2CO3 solution (MDS), which 

exhibited bacterial cells of 4.94×109 and 4.04×109 cfu/ml, respectively. The Btk obtained from 

cultivation with different media were tested in laboratory on the efficiency to control beet 

armyworm (Spodoptera exigua). It was revealed that the infected mortality of S. exigua was 

90.00, 63.33, 56.67 and 56.67% from NB, EDS, EDW and MDS, respectively. 
 

คําสําคัญ: นํ้าตมกาวไหม  ไหมอีรี่  ไหมหมอน  Bacillus thuringiensis  หนอนกระทูหอม 

Keywords: Degumming solution, Eri silkworm, Mulberry silkworm, Bacillus thuringiensis, Beet 

armyworm 

 

บทนํา 

ไหมอีรี่ (Samia ricini D.) เปนไหมปาชนิดที่

มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอยางมากทั้ ง ในดาน

อุตสาหกรรมส่ิงทอ อาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ และ

เครื่องสําอาง เปนตน (Akai, 2002; Sirimungkararat, 

2013) นอกจากน้ันยังสามารถเพาะเล้ียงดวยพืชอาหาร

หลากหลายชนิด เชน ละหุง พระเจารอยทา และมัน

สําปะหลัง เปนตน ปจจุบันไหมอีรี่ไดรับการสงเสริมใหมี

การเพาะเล้ียงทั้งจากสถานศึกษา ภาครัฐ และเอกชน 

ซ่ึงไดการสนับสนุนและตอบรับเปนอยางดี  แตใน

กระบวนการเพาะเล้ียงไหมอ่ีรี่ น้ันจะไดวัสดุเหลือทิ้ง 

ตาง ๆ อาทิ มูลไหม และโดยเฉพาะอยางยิ่ง นํ้าตม 

รังไหม (นํ้าตมกาวไหม) โดยทั่วไปในนํ้าตมกาวไหม

หมอนมีโปรตีนเซริซินประมาณ 20–30% ของนํ้าหนัก
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รังไหม ซ่ึงโปรตีนเซริซินประกอบดวยกรดอะมิโนที่

จําเปน 18 ชนิด (Padamwar and Pawar, 2004) 

ปกติเกษตรกรจะนํานํ้าตมกาวไหมไปทิ้ง จึงกลายเปน

แหลงสะสมของเสีย แหลงของการเกิดโรคแพรระบาด

ไปยังไหมที่เพาะเล้ียงไดอยางดีอีกทางหน่ึง ยิ่งนํ้าตม

กาวไหมมีสวนประกอบเปนโปรตีน ซ่ึงกอใหเกิดกล่ิน

เนาเหม็น รบกวนชุมชน จึงยิ่งมีผลกระทบและสงผล

เสียตอส่ิงแวดลอมอยางมาก ในสวนของนํ้าตมกาวไหม

หมอนน้ันมีการนํามาประยุกตใชประโยชนไดอยาง

กวางขวาง เชน เปนสวนผสมในเครื่องสําอาง อาหาร 

และเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการและสงเสริม

สุขภาพที่ดี (หยาดพิรุณและประสงค, 2556) สวนนํ้าตม

กาวไหมอีรี่ น้ันยังไมมีการศึกษากันแพรหลาย ศิวิลัย

และคณะ (2553) ไดเพิ่มมูลคาใหกับนํ้าตมกาวไหมอีรี่

ดวยการศึกษาการสกัดโปรตีนเซริซินจากรังไหมและ

นํามาใช เปนสวนผสมของเครื่องสําอาง ไดแก สบู 

แชมพู และ โลช่ันบํารุงผิว ซ่ึงนําไปสูการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาจํานวน 4 เรื่อง ไดแก อนุสิทธิบัตร

เลขที่ 7590, 7591, 7592 และ 7593 (ศิวิลัยและคณะ, 

2555ก; ข; ค และ ง) สวน Senakoon et al. (2009) 

ไดใชโปรตีนเซริซินจากนํ้าตมกาวไหมอีรี่มายับยั้งเช้ือ

แบคทีเรียที่กอโรคในคน คือ เช้ือ Escherichia coli 

และเช้ือ Staphylococcus aureus ซ่ึงพบวาสามารถ

ยับยั้งไดอยางดี นอกจากน้ันดักแดที่เปนผลพลอยได

จากการผลิตเสนไหมยังสามารถนําไปปรุงเปนอาหารได 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากคุณคาทางโภชนาการ ซ่ึงมีปริมาณ

โปรตีนที่สูง จากการศึกษาวิจัยพบวาดักแดไหมอีรี่ มี

โปรตีนสูงกวาดักแดไหมหมอน (Bombyx mori L.) 

มาก (Sirimungkararat et al., 2010) จึงยิ่งเปนที่

นาสนใจเพื่อการสงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรใหสูงขึ้น โดยใหมีการเพาะเล้ียงไหมอยาง

ปลอดภัยทั้งตอไหมและส่ิงแวดลอม อีกทั้งเพื่อนําไปสู

การเปนสินคาเกษตรคุณภาพดี รวมทั้งสามารถเพิ่ม

มูลคาใหกับวัสดุเหลือทิ้ง  ซ่ึงเปนผลพลอยได (by-

product) จึงเปนความจําเปนที่จะตองมีการศึกษา

คนควา เพื่อหาแนวทางผลิตและนําวัสดุเหลือทิ้ง เชน 

นํ้าตมรังไหม จากการเล้ียงไหมหมอน เฉพาะอยางยิ่ง

จากไหมอีรี่ที่ กําลังมีการตื่นตัวและขยายตัวในการ

เพาะเล้ียง ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด (zero–waste)

และสรางเสริมรายไดใหเกษตรกรและผูสนใจ ดวยการ

นําไปผลิตและพัฒนาเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน สาร

กําจัดศัตรูพืช เปนตน การศึกษาวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค 

เพื่อนํานํ้าตมกาวไหมหมอนและไหมอีรี่มาเพิ่มปริมาณ

เช้ือแบคทีเรียที่ใชกําจัดแมลง (Btk และ Bti) รวมทั้ง

การนําเช้ือ Btk ที่ไดจากการเพาะเล้ียงดวยนํ้าตมกาว

ไหมมาใชควบคุมแมลงศัตรูพืชที่ สําคัญ เชน หนอน

กระทูหอม อันจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดการ

ใชสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การเพ่ิมปริมาณเช้ือแบคทีเรียท่ีใชปองกันกําจัด

แมลงศัตรูในนํ้าตมกาวไหม 

1.1 การเตรียมนํ้าตมกาวไหม เพื่อใหไดนํ้า

ตมกาวไหมที่เปนตัวแทนที่แทจริงและไดมาตรฐาน 

สําหรับใชตลอดการทดลองอยางตอเน่ือง จึงไดประยุกต

การเตรียมนํ้าตมกาวไหมดวยการตมดวยนํ้า และตม

ดวยดาง (สารละลายโซเดียมคารบอเนต 0.25%; 

Na2CO3 0.25%) ซ่ึงเปนวิธีที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติ ดังน้ี 

1.1.1 การตมดวยนํ้า เตรียมเปลือกรังไหม

อีรี่ (ecorace SaKKU1) และเปลือกรังไหมหมอน(พันธุ

นางนอย) โดยนําเปลือกรังไหมแตละชนิดที่เอาคราบ

ดักแดออกแลวมาทําความสะอาด แลวนํามาตัดใหมี

ขนาดประมาณ 1×1 เซนติเมตร จากน้ันนําไปอบให

แหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 48 ช่ัวโมง นํา

รังไหมแตละชนิดที่อบแหงแลว จํานวน 30 กรัม มาตม

ดวยนํ้า (นํ้ากล่ัน) จํานวน 1,000 มิลลิลิตร เปนเวลา  
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3 ช่ัวโมง จึงนํามากรองดวยกระดาษกรอง Whatman 

เบอร 1 

1.1.2 การตมดวยสารละลายโซเดียม

คารบอเนต ปฏิบัติเชนเดียวกับการเตรียมในขอ 1.1.1 

แตเปล่ียนจากการตมดวยนํ้า (นํ้ากล่ัน) เปนการตมดวย

สารละลายโซเดียมคารบอเนต 

1.2 การวัดปริมาณโปรตีน นํานํ้าตมกาวไหม

ทั้งที่ไดจากขอ 1.1.1 และขอ 1.1.2 มาวัดปริมาณ

โปรตีน ดวยวิธีของ Bradford (1976) เปรียบเทียบกับ

กราฟมาตรฐาน (standard curve) โดยใช bovine 

serum albumin เปนโปรตีนมาตรฐาน แลวปรับ

ปริมาณโปรตีนที่ไดจากขอ 1.1.1 และ 1.1.2 ใหเทากัน 

(30 ไมโครกรัม/มิลลิกรัม) เพื่อใชในการทดลองตอไป 

1.3  การ เต รียมเ ช้ือแบคทีเ รีย นํ า เ ช้ือ

แบคทีเรียที่ใชปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชและสัตวที่

สําคัญทางเศรษฐกิจโดยชีววิธี ไดแก เช้ือแบคทีเรียที่

นิยมใชกําจัดแมลงศัตรูพืช Bacillus thuringiensis 

var. kurstaki (Btk) และที่นิยมใชกําจัดแมลงศัตรูคน

และสัตว B. thuringiensis var. israelensis (Bti) มา

เล้ียงในอาหาร nutrient agar (NA) เปนเวลา 24 

ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 28±2 องศาเซลเซียส จากน้ันใชลูป

แตะโคโลนีเดี่ยว (single colony) ของเช้ือ Btk หรือ 

Bti ลงในอาหาร NB (nutrient broth) นําไปเขยาดวย

เครื่องเขยา (shaker) โดยใชจํานวน 120 รอบ/นาที ที่

อุณหภูมิ 28±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จึง

นําสารแขวนลอยของแตละเช้ือดังกลาวมายายลงใน

อาหารเล้ียงเช้ือ 7 ชนิด (กรรมวิธี) โดยดําเนินการ

กรรมวิธีละ 3 ซํ้า ซํ้าละ 500 ไมโครลิตร นําไปเขยา

ดวยเครื่องเขยาโดยใชจํานวน 120 รอบ/นาที ที่

อุณหภูมิ 28±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 

หลังจากน้ันตรวจนับจํานวนเซลลแบคทีเรียที่มีชีวิต 

(colony forming unit) ในหนวย cfu/มิลลิลิตร ดวย

วิธี plate count technique โดยในแตละกรรมวิธีมี

รายละเอียดดังน้ี 

กรรมวิธีที่ 1 อาหาร NB 

กรรมวิธีที่ 2 นํ้าตมกาวไหมอีรี่ 

กรรมวิธีที่ 3 นํ้าตมกาวไหมหมอน 

กรรมวิธีที่ 4 อาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมอีรี่ (1:1) 

กรรมวิธีที่ 5 อาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมหมอน 

(1:1) 

กรรมวิธีที่ 6 นํ้าตมกาวไหมอีรี่+นํ้าตมกาวไหม

หมอน (1:1) 

กรรมวิธีที่ 7 อาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมอีรี่+นํ้าตม

กาวไหมหมอน (1:1:1) 

ทั้งน้ีมีการทดลอง 2 ชุด ที่ เหมือนกันทุก

ประการ แตชุดที่ 1 ใชนํ้าตมกาวไหมที่ตมดวยนํ้า สวน

ชุดที่ 2 ใชนํ้าตมกาวไหมที่ตมดวยสารละลายโซเดียม

คารบอเนต วางแผนการทดลองแบบ completely 

randomized design (CRD) นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห

ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉล่ีย cfu/มิลลิลิตรในแตละ

กรรมวิธีโดยใช Duncan's multiple range test 

(DMRT) 

2. ประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรียในการปองกัน

กําจัดหนอนกระทูหอม 

2.1 การเตรียมหนอนกระทูหอม นํากลุมไข

หนอนกระทูหอม (Spodoptera exigua) ที่ใกลจะฟก 

มาแชในฟอรมาลีน 10% นาน 3–5 นาที จากน้ันนํามา

ลางดวยนํ้ากล่ันที่น่ึงฆาเช้ือนาน 5 นาที จํานวน 2 ครั้ง 

ผ่ึงใหแหง แลวจึงนําไปบมไวรอจนหนอนฟกออกเปนตัว

หนอน เล้ียงดวยใบคะนาจนกระทั่งเขาสูวัยที่ 3 ที่เพิ่ง

ลอกคราบใหม ๆ คัดหนอนที่มีขนาดสมํ่าเสมอ แลวให

อดอาหาร นาน 6 ช่ัวโมง โดยประยุกตตามวิธีของศิวิลัย

และคณะ (2529) 
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2.2  การทดสอบประ สิทธิภาพ นํา เ ช้ือ

แบคทีเรีย Btk ที่เล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือในขอ 1.3 มา

ปลูกเช้ือใหกับหนอนกระทูหอมวัย 3 ที่เพิ่งลอกคราบ

ใหม ๆ ดวยการนําใบพืชอาหาร (ใบคะนา) มาตัดใหมี

ขนาดประมาณ 4×4 เซนติเมตร แลวจุมในสาร

แขวนลอยของเช้ือที่อยูในอาหารเล้ียงเช้ือและ/หรือนํ้า

ตมกาวไหมตางชนิด (กรรมวิธี) เปรียบเทียบกับกรรมวิธี

ควบคุมโดยจุมในนํ้ากล่ันที่น่ึงฆาเช้ือแลว จากน้ันนํา

ออกมาผ่ึงไวใหแหงพอหมาด ๆ จึงนําไปใหหนอนกิน

ดวยปริมาณที่พอเพียงเทา ๆ กันในแตละซํ้า โดยใสลง

ในถวยพลาสติกขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 เซนติเมตร 

และนําหนอนไปเพาะเล้ียงตอที่อุณหภูมิหอง (27-31°C, 

66-81% R.H.) วางแผนการทดลองแบบ CRD 

ประกอบดวย 8 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซํ้า จํานวน

หนอน 10 ตัว/ซํ้า โดยแตละกรรมวิธีมีรายละเอียดดังน้ี 

กรรมวิธีที่ 1 นํ้ากล่ันที่ น่ึ งฆาเ ช้ือแลว (กรรมวิธี

ควบคุม) 

กรรมวิธีที่ 2 เช้ือ Btk ที่เล้ียงในอาหาร NB 

กรรมวิธีที่ 3 เช้ือ Btk ที่เล้ียงในนํ้าตมกาวไหมอีรี่ 

กรรมวิธีที่ 4 เช้ือ Btk ที่ เล้ียงในนํ้าตมกาวไหม

หมอน 

กรรมวิธีที่ 5 เช้ือ Btk ที่เล้ียงในอาหาร NB+นํ้าตม

กาวไหมอีรี่ (1:1) 

กรรมวิธีที่ 6 เช้ือ Btk ที่เล้ียงในอาหาร NB+นํ้าตม

กาวไหมหมอน (1:1) 

กรรมวิธีที 7 เช้ือ Btk ที่เล้ียงในนํ้าตมกาวไหมอีรี่+

นํ้าตมกาวไหมหมอน (1:1) 

กรรมวิธีที 8 เช้ือ Btk ที่เล้ียงในอาหาร NB+นํ้าตม

กาวไหมอีรี่+นํ้าตมกาวไหมหมอน 

(1:1:1) 

สําหรับม้ือตอไปจะใชใบพืชอาหารปกติแทน 

บันทึกขอมูลโดยตรวจดูการตายดวย Btk ทุกวัน นาน 7 

วัน วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติและเปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉล่ียแตละกรรมวิธีเชนเดียวกับ

ขอ 1.3 

 

ผลการวิจัย 

1. การเพ่ิมปริมาณเช้ือแบคทีเรียท่ีใชกําจัดแมลงศัตรู

ในนํ้าตมกาวไหม 

การเพิ่มปริมาณเช้ือแบคทีเรีย Btk และ Bti 

ในอาหารเล้ียงเช้ือและในอาหารที่มีสวนผสมของนํ้าตม

กาวไหมอีรี่และ/หรือนํ้าตมกาวไหมหมอนที่ไดจากการ

ตมดวยนํ้าน้ัน (ตารางที่ 1) เช้ือ Btk เจริญไดดีที่สุดใน

อาหาร NB (29.46×108 cfu/มิลลิลิตร) รองลงมาคือ 

อาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมอีรี่+นํ้าตมกาวไหมบาน 

(26.26×108 cfu/มิลลิลิตร) และอาหาร NB+นํ้าตมกาว

ไหมอีรี่ (22.56×108 cfu/มิลลิลิตร) ซ่ึงทั้งสามกรรมวิธีน้ี

ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เชนเดียวกับเช้ือ Bti ที่

เช้ือยังคงเจริญไดดีที่สุดในอาหาร NB (11.80×108 cfu/

มิลลิลิตร) ซ่ึงแตกตางทางสถิติ กับกรรมวิธี อ่ืน ๆ 

(P<0.05) รองลงมาคือ อาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมอีรี่ 

(7.88×108 cfu/มิลลิลิตร) และอาหาร NB+นํ้าตมกาว

ไหมอีรี่+นํ้าตมกาวไหมบาน (7.16×108 cfu/มิลลิลิตร) 

ซ่ึงกรรมวิธีรองลงมาทั้งสองกรรมวิธีน้ีไมมีความแตกตาง

กันทางสถิติ 

สวนการเพิ่มปริมาณเช้ือแบคทีเรียในนํ้าตม

กาวไหมที่ตมดวยสารละลายโซเดียมคารบอเนตน้ัน 

(ตารางที่ 2) เช้ือ Btk สามารถเจริญไดดีที่สุดในอาหาร 

NB+นํ้าตมกาวไหม อีรี่+นํ้าตมกาวไหมหมอน ซ่ึงมี

จํานวนโคโลนี เทา กับ  49.36×108 cfu/มิลลิ ลิตร 

รองลงมาคืออาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมอีรี่ (44.44×108 

cfu/มิลลิลิตร) ซ่ึงทั้งสองกรรมวิธีไมมีความแตกตางกัน

ทางสถิติ นอกจากน้ันยังพบวาเช้ือสามารถเจริญในนํ้า

ตมกาวไหมหมอนไดนอยที่ สุด  (10.60×108 cfu/

มิลลิลิตร) สวนเช้ือ Bti ใหผลทํานองเดียวกับเช้ือ Btk 

กลาวคือเช้ือสามารถเจริญไดดีที่สุดในอาหาร NB+นํ้า
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ตมกาวไหมอีรี่+นํ้าตมกาวไหมหมอน (40.40×108 cfu/

มิลลิลิตร) แตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน ๆ รองลงมา

คืออาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมอีรี่ที่ มี จํานวนโคโลนี

เทากับ 25.16×108 cfu/มิลลิลิตร และอาหาร NB 

(11.80×108 cfu/มิลลิลิตร) ตามลําดับ สวนอาหารที่มี

นํ้าตมกาวไหมหมอนหรือนํ้าตมกาวไหมอีรี่อยางเดียว

หรื อนํ้ าต มกาวไหมอีรี่ +นํ้ าต มกาวไหมหมอน น้ัน 

สามารถเพิ่มปริมาณเช้ือ Btk และ Bti ไดแมจะมีคาไม

สูง แตใหผลใกลเคียงกันโดยไมแตกตางกันทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 1 การเจริญของเช้ือแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis var. kurstaki และ B. thuringiensis var. 

israelensis ในอาหารเล้ียงเช้ือที่ผสมนํ้าตมกาวไหมที่ตมดวยนํ้า 

กรรมวิธ ี
จํานวนโคโลนี (×108cfu/มิลลิลิตร) 

Btk Bti 

อาหาร nutrient broth (NB) 29.46±7.20a 11.80±4.66a 

นํ้าตมกาวไหมอีร่ี 6.31±0.74d 3.38±0.83cd 

นํ้าตมกาวไหมหมอน 4.64±0.88d 1.39±0.17d 

อาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมอีร่ี (1:1) 22.56±4.23ab 7.88±1.35b 

อาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมหมอน (1:1) 16.48±2.35bc 5.73±1.08bc 

นํ้าตมกาวไหมอีร่ี+นํ้าตมกาวไหมหมอน (1:1) 10.54±0.80cd 2.68±0.41d 

อาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมอีร่ี+นํ้าตมกาวไหมหมอน (1:1:1) 26.26±2.67a 7.16±1.45b 

F-test ** ** 

C.V. (%) 34.73 35.58 

หมายเหตุ: คาเฉล่ียท่ีกํากับดวยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางทางสถิติ (DMRT, P>0.05); ** = แตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความ

เชื่อมั่น 99% 
 

ตารางท่ี 2 การเจริญของเช้ือแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis var. kurstaki และ B. thuringiensis var. 

israelensis ในอาหารเล้ียงเช้ือที่ผสมนํ้าตมกาวไหมที่ตมดวยสารละลายโซเดียมคารบอเนต 

กรรมวิธ ี
จํานวนโคโลนี (×108cfu/มิลลิลิตร) 

Btk Bti 

อาหาร nutrient broth (NB) 29.46±7.20c 11.80± 4.66c 

นํ้าตมกาวไหมอีร่ี 13.26±2.62d 5.20±1.96d 

นํ้าตมกาวไหมหมอน 10.60±1.29d 5.05±1.75d 

อาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมอีร่ี (1:1) 44.44±7.95ab 25.16±3.08b 

อาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมหมอน (1:1) 39.48±7.41b 10.72±1.20c 

นํ้าตมกาวไหมอีร่ี+นํ้าตมกาวไหมหมอน (1:1) 12.02±2.63d 4.70±1.33d 

อาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมอีร่ี+นํ้าตมกาวไหมหมอน (1:1:1) 49.36±9.13a 40.40±5.78a 

F-test ** ** 

C.V. (%) 25.30 19.41 

หมายเหตุ: คาเฉล่ียท่ีกํากับดวยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางทางสถิติ (DMRT, P>0.05); ** = แตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความ

เชื่อมั่น 99% 
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2. ประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรียในการปองกัน

กําจัดหนอนกระทูหอม 

การใชประโยชนจากนํ้าตมกาวไหมดวยการ

เพาะเล้ียงเช้ือแบคทีเรีย Btk เม่ือนําเช้ือที่ ไดมาใช

ปองกันกําจัดหนอนกระทูหอมในสภาพหองปฏิบัติการ 

(ตารางที่ 3) โดยเช้ือ Btk ที่เล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือ

และ/หรือนํ้าตมกาวไหมตางชนิด ซ่ึงเปนนํ้าตมกาวไหม

อีรี่หรือไหมหมอนที่ไดจากการตมดวยนํ้าและจากการ

ตมดวยสารละลายโซเดียมคารบอเนตน้ัน เม่ือนํามา

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดหนอน

กระทูหอม พบวาเช้ือ Btk ที่เล้ียงในอาหาร NB มี

ประสิทธิภาพมากที่ สุ ด  ( อัตราการตาย 90.00%) 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน ๆ 

รองลงมาคือ เช้ือ Btk ที่เล้ียงในอาหาร NB+นํ้าตมกาว

ไหมอีรี่ที่ตมดวย Na2CO3 (อัตราการตาย 63.33%) 

และอาหาร  NB+นํ้ าต มกาว ไหม อีรี่ ที่ ต มด วย นํ้ า 

(56.67%) ซ่ึงมีประสิทธิภาพเชนเดียวกับเช้ือ Btk ที่ได

จากการเพาะเล้ียงดวยอาหาร NB+นํ้าตมกาวไหม

หมอนที่ตมดวย Na2CO3 (56.67%) สวนเช้ือ Btk ที่

เล้ียงในนํ้าตมกาวไหมอีรี่+นํ้าตมกาวไหมหมอนที่ตม

ดวย นํ้า มีประสิท ธิภาพต่ํ าที่ สุด  ( อัตราการตาย 

23.33%) 

 

สรุปและวิจารณผลการวิจัย 

การพัฒนาเพื่ อใช วัสดุ เหลือทิ้ ง จากการ

เพาะเล้ียงไหมใหเกิดประโยชน โดยการนํานํ้าตมกาว

ไหมมาเปนสวนผสมของอาหารเล้ียงเช้ือแบคทีเรียบีที 

(Bt) ซ่ึงเปนเช้ือแบคทีเรียที่ใช กําจัดแมลงศัตรูพืชที่

สําคัญทางเศรษฐกิจ (Btk) รวมทั้งกําจัดแมลงศัตรูสัตว

และคน (Bti) เพื่อลดตนทุนการผลิตและเปนการสราง

มูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือทิ้งน้ัน เม่ือเปรียบเทียบการ

เจริญของเช้ือบีทีในอาหารที่ผสมนํ้าตมกาวไหมอีรี่ และ

นํ้าตมกาวไหมหมอน ซ่ึงไดจากการตมเปลือกรังดวยนํ้า 

(นํ้ากล่ัน) เปรียบเทียบกับการตมในสารละลายโซเดียม

คารบอเนต (สารละลายดาง) พบวาอาหารเล้ียงเช้ือที่

ผสมนํ้าตมกาวไหมที่ไดจากการตมเปลือกรังไหมดวยนํ้า

น้ัน เช้ือ Btk สามารถเจริญไดดีในอาหาร NB+นํ้าตม

กาวไหมอีรี่+นํ้าตมกาวไหมหมอน (26.26×108 cfu/

มิล ลิลิตร ) เที ยบ เท ากับการเจริญในอาหาร  NB 

(29.46×108cfu/มิลลิลิตร) โดยไมมีความแตกตางกัน

ทางสถิติ สวนเช้ือ Bti เจริญในอาหาร NB (11.80×108 

cfu/มิลลิลิตร) ไดดีกวาอาหารฺ NB ที่ผสมนํ้าตมกาวไหม

ทั้ง 2 ชนิด ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สวนการใชนํ้าตมกาวไหมหมอนอยางเดียวน้ันเช้ือบีทีทั้ง 

2 ชนิด มีการเจริญไดนอยที่สุด แตนํ้าตมกาวไหมอีรี่

อยางเดียวสามารถนํามาใชเพิ่มปริมาณเช้ือทั้ง Btk และ 

Bti ไดดีกวาการใชนํ้าตมกาวไหมหมอนอยางเดียวโดย

ไมตองมีการผสม NB สวนการเจริญในอาหารเล้ียงเช้ือ

ที่ผสมนํ้าตมกาวไหมที่ไดจากการตมเปลือกรังดวย

สารละลายโซเดียมคารบอเนต พบการเจริญของเช้ือ 

Btk และ Bti ไดดีที่สุดในอาหาร NB+นํ้าตมกาวไหม 

อีรี่+นํ้าตมกาวไหมหมอน โดยมีจํานวนโคโลนีเทากับ 

49.36×108 cfu/มิลลิลิตร และ 40.40×108 cfu/

มิลลิลิตร ตามลําดับ 

จากผลการทดลองกับนํ้าตมกาวไหมครั้งน้ีจะ

เห็นวาเช้ือแบคทีเรียทั้ง Btk และ Bti ในอาหารเล้ียง

เช้ือที่ผสมนํ้าตมกาวไหมทั้ง 2 ชนิดน้ี (ไหมอีรี่+ไหม

หมอน) ซ่ึงไดจากการตมเปลือกรังในสารละลายโซเดียม

คารบอเนตสามารถเจริญไดดีกวาการใชนํ้าตมกาวไหมที่

ตมดวยนํ้า ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการตมเปลือกรังดวย

สารละลายน้ีที่มีคุณสมบัติที่เปนดางอาจมีผลตอการ

ละลายออกของสารอาหารที่สําคัญรวมทั้งโปรตีนจาก

เปลือกรังไหมไดดีกวาการตมดวยนํ้า เช้ือบีทีจึงสามารถ

นําไปใชในการเจริญเติบโตไดดีกวา ซ่ึงสอดคลองกับ

งานทดลองของกนกพรและสินีนาฏ (2556) ที่รายงาน

วาการสกัดเซริซินจากเปลือกรังไหมหมอน และไหมอีรี่ 
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ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis var. kurstaki ที่เจริญในอาหารเล้ียงเช้ือและ

นํ้าตมกาไหม ในการปองกันกําจัดหนอนกระทูหอม (Spodoptera exigua) 

กรรมวิธ ี

อัตราการตายดวยเชื้อ (%) 

น้ําตมกาวไหมที่ไดจาก 

การตมดวยน้ํา 

น้ําตมกาวไหมที่ไดจาก 

การตมดวยสารละลายโซเดียมคารบอเนต 

นํ้ากล่ันที่น่ึงฆาเช้ือแลว (control) 0.00±0.00f 

อาหาร nutrient broth (NB) (control) 90.00±8.66a 

นํ้าตมกาวไหมอีร่ี 43.33±5.77bcde 46.67±11.55bcd 

นํ้าตมกาวไหมหมอน 33.33±5.77de 40.00±17.32cde 

อาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมอีร่ี (1:1) 56.67±11.55bc 63.33±11.55b 

อาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมหมอน (1:1) 46.67±11.55bcd 56.67±5.77bc 

นํ้าตมกาวไหมอีร่ี+นํ้าตมกาวไหมหมอน (1:1) 23.33±5.77e 33.33±15.28de 

อาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมอีร่ี+นํ้าตมกาวไหมหมอน (1:1:1) 36.67±5.77cde 43.33±20.82bcde 

F-test ** 

C.V. (%) 25.46 

หมายเหตุ: คาเฉล่ียท่ีกํากับดวยตัวอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางทางสถิติ (DMRT, P>0.05); ** =แตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 99% 
 

ดวยสารละลาย Na2CO3 (0.5%) ใหปริมาณโปรตีน 

เซริซินที่มากกวาการสกัดดวยนํ้ากล่ันประมาณ 4 เทา 

แ ต โ ป ร ตี นดั ง กล า ว มี ก า ร ส ลาย ตั ว ไ ด ม า กกว า 

นอกจากน้ันจากการทดลองน้ีเม่ือเริ่มตนดวยปริมาณ

โปรตีนที่เทากัน (30 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ยังพบวาเช้ือ

บีทีสามารถเจริญในนํ้าตมกาวไหมอีรี่อยางเดียวไดดีกวา

ในนํ้าตมกาวไหมหมอนอยางเดียว ไมวาจะเปนการตม

ดวยนํ้าหรือสารละลายดาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผลของ

กรดอะมิโนบางชนิดที่มีความแตกตางกันระหวางรังไหม

อีรี่และไหมหมอน จึงอาจสงผลตอการเจริญเติบโตของ

เช้ือดังกลาวไดตางกัน ซ่ึงจากรายงานของ Dash et al. 

(2006) พบวาองคประกอบของกรดอะมิโนที่ มีใน

โปรตีนเซริซินในไหมตางชนิดกันก็แตกตางกันดวย 

นอกจากน้ัน Sothornvit et al. (2010) ยังพบวาการ

สกัดโปรตีนเซริซินของไหมหมอนดวยวิธีที่แตกตางกัน

พบมีเปอรเซ็นตของกรดอะมิโนแตกตางกันเล็กนอย แต

กรดอะมิโนที่ เปนสวนประกอบของเซริ ซินน้ันไม

แตกตางกัน สําหรับเช้ือแบคทีเรีย Btk ที่เพาะเล้ียงไดน้ี 

เม่ือนํามาปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชที่สําคัญ (หนอน

กระทูหอม) พบวาเช้ือ Btk ที่เล้ียงในอาหาร NB+นํ้าตม

กาวไหมอีรี่ ทั้งจากนํ้าตมกาวไหมอีรี่ที่ไดจากการตม

ดวยนํ้าและนํ้าตมกาวไหมอีรี่ที่ไดจากการตมในดาง 

รวมทั้งเช้ือ Btk ที่เล้ียงในอาหาร NB+นํ้าตมกาวไหม

หมอนที่ตมดวยดางน้ัน มีประสิทธิภาพที่ดีในการชวย

ปองกันกําจัดหนอนกระทูหอมดังกลาว รองลงมาจาก

เช้ือ Btk ที่เล้ียงในอาหาร NB อยางเดียว สอดคลองกับ

งานทดลองของศิ วิ ลัยและคณะ (2557) ที่ ได เพิ่ม

ปริมาณเช้ือ Btk ในนํ้าตมกาวไหมทาซาร แลวนําเช้ือ 

Btk ที่ไดไปทดสอบประสิทธิภาพในการกําจัดหนอน

กระทู ผัก (common cutworm, Spodoptera 

litura) ในสภาพเรือนทดลอง พบวาเช้ือ Btk ที่เล้ียง

ดวยอาหาร NB มีประสิทธิภาพดีมากในการปองกัน

กําจัดหนอนกระทูผัก (90%) รองลงมาคือ เช้ือ Btk ที่

เล้ียงดวยอาหาร NB+นํ้าตมกาวไหมปาทาซาร (80%) 

สวนเช้ือ Bti ที่เพาะเล้ียงไดจากนํ้าตมกาวไหมตอแมลง

ศัตรูชนิดตาง ๆ ของคนและสัตวน้ัน อยู ในระหวาง
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ดําเนินการทดสอบ จากการศึกษาน้ี ยังแสดงใหเห็นวา

นํ้าตมกาวไหม (ไหมอีรี่, ไหมหมอน) แมจะเปนส่ิงเหลือ

ทิ้ง  แต ก็สามารถนํามาใชผสมเพื่อเพาะเ ล้ียงเ ช้ือ

แบคทีเรีย Btk และ Bti รวมกับอาหาร NB ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนการชวยอนุรักษส่ิงแวดลอม

ไดอยางดียิ่งอีกทางหน่ึง นอกจากน้ันการใชนํ้าตมกาว

ไหมอีรี่หรือนํ้าตมกาวไหมหมอนอยางเดียวก็ยังสามารถ

ใชเพิ่มปริมาณเช้ือไดทั้ง Btk และ Bti โดยไมตองผสม 

NB แมวาจะเพิ่มเช้ือ Bt ไดนอยกวาอาหาร NB ก็ตาม 

จึงเปนการชวยประหยัดตนทุนในการผลิตเช้ือบีทีโดยไม

ตองผสมอาหาร NB และเกษตรกรสามารถผลิตเองได

ดวยวิธีงาย ๆ ไมวาจะเปนการนําไปใชควบคุมแมลง

ศัตรูโดยตรงหรือโดยวิธีผสมผสานก็ตาม 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทุนอุดหนุนทั่วไปในชุดโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,  

ทุนคลัสเตอรสหสาขาบูรณาการ โครงการมหาวิทยาลัย

วิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2554 

กลุมวิจัยการเพาะเล้ียงและพัฒนาผลิตภัณฑไหมปาและ

แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ศูนย

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และศูนย

เทคโนโลยีชีวภาพ สํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (AG-BIO/PERDO-

CHE) และทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ 2554-56 ที่สนับสนุนทุน 

เครื่องมือ และสถานที่ในการวิจัย 

 

เอกสารอางอิง 
กนกพร พลเยี่ยม และสินีนาฏ ศิริ. (2556). การสกัดเซอริซินจาก

รังไหม Bombyx mori และ Samia cynthia ricini. 

ใน: การประชุมหาดใหญวิชาการ คร้ังที่ 4 (การวิจัย

เพ่ือพัฒนาสังคมไทย), สงขลา. 43–51. 

ศิวิลัย สิริมังครารัตน ทิพยวดี อรรถธรรม และพูนพิไล สุวรรณ

ฤทธิ์. (2529). ผลของ sublethal dose ของเช้ือ

นิวเคลียรโพล่ีฮีโดรซีสไวรัสที่มีตอการเจริญเติบโต 

การวางไข  และรุนลูกของหนอนเจาะสมอฝาย

อเมริกัน, Heliothis armigera (Hubner). วิทยา

สารเกษตรศาสตร 20(2): 144-154. 

ศิวิลัย สิริมังครารัตน วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน ทัศนีย นพรัตน และ

เดือนเพ็ญ วงคสอน. (2555ก). กรรมวิธีในการสกัด

โปรตีนเซริซินออกจากนํ้าที่ผานการตมรังไหม (อนุ

สิทธิ บัตรเลขที่ 7590). กรมทรัพยสินทางปญญา 

กระทรวงพาณิชย. 

ศิวิลัย สิริมังครารัตน วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน ทัศนีย นพรัตน และ

เดื อน เ พ็ญ  ว ง ค สอน . (2555ข ) . แ ชม พูที่ มี

สวนประกอบของโปรตีนเซริซิน (อนุสิทธิบัตร เลขที่ 

7591). กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย. 

ศิวิลัย สิริมังครารัตน วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน ทัศนีย นพรัตน และ

เดื อน เ พ็ญ  ว ง ค สอน . (2555ค ) . โ ล ช่ั นที่ มี

สวนประกอบของโปรตีนเซริซิน (อนุสิทธิบัตร เลขที่ 

7592). กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย. 

ศิวิลัย สิริมังครารัตน วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน ทัศนีย นพรัตน และ

เดือนเพ็ญ วงคสอน. (2555ง). สบูที่มีสวนประกอบ

ของโปรตีนเซริซิน (อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7593). กรม

ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย. 

ศิวิลัย สิริมังครารัตน วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน เดือนเพ็ญ วงคสอน 

และสฤษดิพร ชูประยูร. (2557). การใชนํ้าตมกาว

ไหมป าทาซาร เ พ่ือผ ลิตเ ช้ือแบคทีเ รีย Bacillus 

thuringiensis กําจัดหนอนกระทูผัก(Spodoptera 

litura F.). ใน: รายงานผลการวิจัยหมอนไหม 

ประจําป 2557. 265–275. 

ศิวิลัย สิริมังครารัตน สุพร นุชดํารงค ศิริวรรณ เนติวรานนท วีระ

ศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน และมงคล ตะอุน. (2553). การใช

วัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเล้ียงไหมอีร่ีเพ่ือพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑ เค ร่ือง สําอาง . วารสารบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2(2): 99-111. 

หยาดพิรุณ บุญสด และประสงค สีหานาม. (2556). ไหม: 

องคประกอบและโครงสราง คุณสมบัติและการ



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 43 ฉบับที่ 2 231 

 

 

ประยุกตใช. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

31(4): 11–20. 

Akai, H. (2002). Development and contribution of 

international society for wild silkmoths. 

International Journal of Wild Silkmoth & Silk 

7: 1–10. 

Bradford, M.M. (1976). A rapid and sensitive method 

for the quantitation of microgram quantities 

of protein utilizing the principle of protein - 

dye binding. Analytical Biochemistry 72: 248-

254. 

Dash, R., Mukherjee S. and Kundu, S.C. (2006). 

Isolation, purification and characterization of 

silk protein sericin from cocoon peduncles 

of tropical tasar silkworm, Antheraea 

mylitta. International Journal of Biological 

Macromolecules 38: 255–258. 

Padamwar, M.N. and Pawar, A.P. (2004). Silk sericin and 

its application: A review. Journal of Scientific 

& Industrial Research 63: 323–329. 

Senakoon, W., Nuchadomrong, S., Sirimungkararat, S., 

Senawong, T. and Kitikoon, P. (2009). 

Antibacterial action of eri (Samia ricini) 

sericin against Escherichia coli and 

Staphylococcus aureus. Asian Journal of 

Food and Agro-Industry Special Issue: S222–

S228. 

Sirimungkararat, S. (2013). Innovation on eri silk 

products for the community and economics 

in Thailand. In: International Seminar Cum 

Business Matching on Mekong Silk Road, 

Thailand. 

Sirimungkararat, S., Saksirirat, W. Nopparat, T. and 

Nathongkham, A.  (2010). Edible products 

from eri silkworm (Samia ricini  D.) and 

mulberry silkworm (Bombyx  mori L.) in 

Thailand, In: Durst, P.B., Johnson, D.V., Leslie, 

R.N. and Shono, K. (eds.), Edible forest 

insects as food: humans bite back. Food and 

Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO), Bangkok. 189-200. 

Sothornvit, R., Chollakup, R. and Suwanruji, P. (2010). 

Extracted sericin from silk waste for film 

formation. Songklanakarin Journal of Science 

and Technology 32(1): 17–22. 

 

 


