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Application of eri pupa fed with cassava leaf for 

Cordyceps militaris cultivation 
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บทคัดยอ 

ไหมอีรี่ท่ีเพาะเลี้ยงดวยใบมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 (KU 50) ซึ่งเปนพันธุที่นิยมปลูก ดวยการเพาะเลี้ยงใน

หองปฏิบัติการ ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80±5 เปอรเซ็นต ดวยจํานวนหนอนแรกฟก 300 ตัวตอซ้ํา จํานวน  

3 ซ้ํา วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) พบมีคาเฉลี่ยตางๆ ไดแก ปริมาณการกินเฉลี่ยของหนอนวัย 

1–5 เทากับ 18.28 กรัมตอตัว, วงจรชีวิตอยูระหวาง 45 – 59 วัน, การอยูรอดในระยะหนอน (วัย 1–5) และการอยูรอดระยะหนอน 

(วัย 1 – 5) – ตัวเต็มวัย เทากับ 93.33 และ 86.67 เปอรเซ็นต ตามลําดับ, น้ําหนักหนอนเฉลี่ย (วัย 5 วันที่ 5) เทากับ 4.4779 กรัมตอ

ตัว สวนน้ําหนักดักแดท่ีไดเพื่อนําไปประยุกตใชเปนอาหารผสมในการผลิตเห็ดถ่ังเฉาสีทอง (Cordyceps militaris) นั้น มีคาเทากับ 

441.98 กรัม นอกจากนั้น ผลผลิตไขเฉลี่ยในสวนสําคัญเพ่ือการเพาะเลี้ยงไหมอีรีต่อไป คือ จํานวนไขฟกทั้งหมดเทากับ 4,930.50 ฟอง 

สําหรับการนําดักแดไหมอีรี่ปนที่ไดจากการเพาะเลี้ยงดวยมันสําปะหลังพันธุ KU50 มาประยุกตใชผสมขาวไรซเบอรรี่เพ่ือผลิตเห็ดถ่ังเฉา

สีทองไอโซเลตที่ผานการคัดเลือกแลว พบวาที่อายุ 60 วัน ใหคาเฉลี่ยตางๆของดอกคือ จํานวนดอกเห็ด (stroma) เทากับ 31.67 ดอก

ตอขวด ความสูง 3.97 เซนติเมตร  น้ําหนักดอกเห็ดสด 27.46 กรัมตอขวด และน้ําหนักดอกเห็ดแหง 1.87 กรัมตอขวด สวนฐานดอก

เห็ด (substrate) มีน้ําหนักสดและแหงเทากับ 28.02 และ 12.34 กรัมตอขวด ตามลําดับ ขณะทีผ่ลการวิเคราะห proximate analysis 

พบมีโปรตีน (35.37%), คารโบไฮเดรต (45.60%), ไขมัน (2.46%), เยื่อใยหยาบ (5.99%), เถา (4.93%) และความชื้น (5.65%) อีกท้ัง

มี cordycepin ทีด่อกเห็ด 457 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม และทีส่วนฐานดอกเห็ด 921 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม 
 

ABSTRACT 

Eri silkworm was reared with Kasetsart 50 (KU50), the well-known cassava variety, in laboratory (25±2°C, 

80±5% R.H.). The completely randomized design was used with 3 replications and 300 lavae/replication. The 

average intake of larva stages 1st-5th was 18.28 g/larva. Its life cycle was between 45-59 days. The survival periods 

of larva (1st-5th instar) and larva (1st-5th instar) – adult were 93.33% and 86.67%, respectively. Whereas, the average 

larva weight (5th instar, date 5) was 4.4779 g/larva. For pupa weight, which was applied to mix in cultured media 

for Cordyceps militaris, was gained as 441.98 g. Besides, the average essential egg yield for continuously rearing of 

eri silkworm was the total hatching eggs (4,930.50 eggs). In the case of using this ground pupa to mix with  
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C. militaris growing media (riceberry grains), the selected isolate at 60 day-old gave the average stroma yields: 

31.67 stromata/bottle with the height of 3.97 cm, stroma fresh weight of 27.46 g/bottle and dry weight of 1.87 

g/bottle. Whereas, substrate had 28.02 and 12.43 g/bottle for fresh and dry weight, respectively. Besides, the 

proximate analysis of C. militaris expressed protein (35.37%), carbohydrate (45.60%), fat (2.46%), crude fiber 

(5.99%), ash (4.93%) and moisture (5.65%), while cordycepin contents were 457 mg/100 g in stroma and 921 

mg/100 g in substrate. 
 

คําสําคัญ: Cordyceps militaris  ดักแดไหมอีรี ่ มันสําปะหลัง (พันธุเกษตรศาสตร 50)  คุณคาทางโภชนาการ  cordycepin 

Keywords: Cordyceps militaris, Eri silkpupa, Cassava (Kasetsart 50), Proximate analysis, cordycepin 
 

บทนํา 

ไหมอีรี่ (Samia ricini D.) เปนไหมปาชนิดที่สามารถ

นํามาเพาะเลี้ยงในสภาพโรงเรือนอยางครบวงจรไดงาย จัดเปน

แมลงเอนกประสงคท่ียากจะหาแมลงใดเทียบเทา อีกทั้งสามารถ

ผลิตใหปลอดสารเคมี/สารพิษไดอยางดียิ่ง (Sarkar, 1988; ศิวิลัย

, 2557) ประกอบกับมันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ซึ่งมี

แหลงปลูกแหลงใหญที่สุดของประเทศคือภาคตะวันออก 

เฉี ย ง เหนือ  (สถาบันวิ จั ย และพัฒนาแห งมหาวิทยาลั ย 

เกษตรศาสตร, 2558) และจัดเปนพืชอาหารหลักที่สําคัญชนิด

หนึ่งของไหมอีรี่ โดยมันสําปะหลงัไดรบัความนิยมนํามาเพาะเลี้ยง

ไหมอีรี่ในประเทศไทยตลอดมา ซึ่งทวิชย และคณะ (2550) 

รายงานวามันสําปะหลังพันธุระยอง 72 ใชเพาะเลี้ยงไหมอีรี่ไดดี 

ประกอบกับมีรายงานถึงการสามารถนําท้ังหนอนและดักแดไหม 

อีรี่มาเพาะเลี้ยง สมุนไพรบํารุงรางกายซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วโลกมา

นาน คือ เห็ดถั่งเฉาสีทอง (Cordyceps militaris) และเห็ดถ่ังเฉา 

Cordyceps bassiana ซึ่งจัดเปนรายงานครั้งแรกของประเทศ

ไทย (Saksirirat and Sirimungkararat, 2014) แตยังขาดขอมูล

สําคัญ อาทิ พันธุมันสําปะหลังท่ีนิยมปลูกอยางแพรหลายใน

ปจจุบัน เพ่ือเปนตนแบบในการนํามาผลิตดักแดที่ใชเปนวัตถุดิบ

สําหรับการเพาะเห็ดถั่งเฉาใหไดผลดี และเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม-สูง

ใหกับดักแดไหมอีรี่ ที่เปนผลพลอยไดจากการผลิตเสนไหมและสิ่ง

ทออีกทางหนึ่งตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 

ไหมอี ร่ี : ไดรับความอนุเคราะหจากกลุมวิจัยการ

เพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑไหมปาและแมลงท่ีมีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย

นํามาเพาะเลี้ยงและดูแลไวในสภาพหองปฏิบัติการ (25±2 องศา-

เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80±5%) เพื่อใชสําหรับเปนสต็อก

และสําหรับทดลอง 

พืชอาหาร : ปลูกมันสําปะหลังหนึ่งในพันธุตัวแทนที่

นิยมปลูกในประเทศไทย คือ เกษตรศาสตร 50 (KU50) โดยปลูก

ที่คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อมันสําปะหลัง

อายุ 1 และ 3 เดือน จึงใสปุยสูตร 15–15–15 จํานวน 2 ครั้ง 

ประยุกตตามสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องคการ

มหาชน) จากนั้นเมื่อมันสําปะหลังอายุ 6 เดือนจึงเก็บมาเลี้ยง 

ไหมอีรี ่

1. การศึกษาปริมาณการกินของไหมอีร่ีที่เพาะเลี้ยงดวยใบมัน

สําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 

 สุมคัดเลือกหนอนไหมอีรี่วัย 1 ที่ฟกจากไขพรอมๆกัน 

ซึ่งมีระยะเวลาหางกันอยูในชวงเวลาประมาณ 3–5 ช่ัวโมง นํามา

เพาะเลี้ยงดวยใบมันสําปะหลังพันธุ KU50 ที่อุณหภูมิ 25±2 

องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ (R.H.) 80±5 เปอรเซ็นต โดย

การนําใบมันสําปะหลังมาเด็ดกานออกใหเหลือแตใบ ช่ังน้ําหนัก

ใบ นําไปใหหนอนไหมอีรี่กิน หลังการกิน 1 วัน (24ชั่วโมง) นําใบ

ที่เหลือจากการกินไปอบแหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 

24 ชั่วโมง จึงชั่งน้ําหนัก แลวนําไปคํานวณหาปริมาณใบสดที่ถูก

กินตอวันและตลอดวงจรชีวิต (วัย 1–5) ดวยการหา dry weight 

analysis ประยุกตตามวิธีของหองปฏิบัติการแมลงอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 การเก็บขอมูล: ปริมาณการกินในแตละวัน เพื่อ

คํานวณหาปริมาณการกินในแตละวัย 
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2. การศึกษาผลของใบมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 ตอ

การเจริญเติบโตและผลผลิตของไหมอีร่ี 

การสุมคัดเลือกไหมอีรี่เริ่มตนทดลอง, พืชอาหาร, 

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ  และการเพาะเลี้ยง ปฏิบัติ

เชนเดียวกับขอ 1 แตไมไดมีการคํานวณกลับหาปริมาณใบสดที่

กิน 

 การเก็บขอมูล: วงจรชีวิต, การอยูรอด {ระยะหนอน 

(วัย 1 – 5) และระยะหนอน (วัย 1 –5) – ตัวเต็มวัย}, น้ําหนัก

และขนาดหนอน (วัย 5 วันท่ี 5), ผลผลิตรัง (น้ําหนักรังสด, 

น้ําหนักดักแด, น้ําหนักเปลือกรัง, เปอรเซ็นตเปลือกรัง, น้ําหนัก

เปลือกรังรวม และน้ําหนักรังสด/หนอน 10,000 ตัว) และผลผลิต

ไข (จํานวนไข/แม, เปอรเซ็นตไขฟก, จํานวนไขท้ังหมด, จํานวน

ไขฟกทั้งหมด และอัตราสวนเพศผู: เพศเมีย) ซึ่งมีวิธีการเลี้ยง

ปฏิบัติตามวิธีการของ Sirimungkararat และคณะ (2002) 

3.  ก ารทดสอบการผลิ ตเ ห็ดถั่ ง เ ฉ าสี ทอง  Cordyceps 

militaris ดวยขาวไรซเบอรรี่ผสมดักแดไหมอีรี่ปนที่ไดจากการ

เพาะเลี้ยงดวยใบมันสําปะหลังพนัธุเกษตรศาสตร 50 

 นําเช้ือเห็ดถั่งเฉาสีทอง (C. militaris) ไอโซเลตที่ผาน

การคัดเลือกแลว(ไอโซเลต No.4) ซึ่งสามารถสราง fruiting 

body บนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็งและชนิดเหลว ดวยการนํามา

เพาะเลี้ยงดวยขาวไรซเบอรรี่ผสมดักแดไหมอีรี่ปนที่เลี้ยงดวยใบ

มันสําปะหลังพันธุ KU50 ในอัตรา 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 

โดยบรรจุอาหารลงในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แลวปลูกเชื้อเห็ด 

ถั่งเฉาสีทอง C. militaris ลงไป บมเชื้อที่อุณหภูมิหอง ใหแสง

สลับกับความมืด (12 : 12 ชั่วโมง) ประเมินความเหมาะสมของ

อาหารผสมดักแดไหมอีรี่ปนจากการสรางดอกเห็ด (stroma) และ

สวนฐานดอกเห็ด (substrate) เพ่ือนําไปวิเคราะหคุณคาทาง

อาหาร (proximate analysis) และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

(bioactive compound) 

การเก็บขอมูล: นับจํานวนดอกเห็ด, วัดความสูงของ

ดอกเห็ด, น้ําหนักดอกเห็ดสด, น้ําหนักดอกเห็ดแหง, น้ําหนักสวน

ฐานดอกเห็ดสด, น้ําหนักสวนฐานดอกเห็ดแหง 

 

 

 

4. การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของเห็ดถั่งเฉาสีทอง 

Cordyceps militaris ที่ผลิตดวยขาวไรซเบอรร่ีผสมดักแด

ไหมอีร่ีปนที่เพาะเลี้ยงดวยใบมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 

50  

เก็บเกี่ ยวสวนฐานดอกเห็ดของเห็ดถั่ งเฉ าสีทอง  

(C. militaris) ท่ีผลิตไดจากขอ 3 เพื่อนําไปวิเคราะหคุณคาทาง

โภชนาการ โดยการหาสวนประกอบที่สําคัญ ไดแก ความช้ืน,  

เถา, โปรตีน, ไขมัน และเยื่อใยหยาบ(คารโบไฮเดรต) โดยวิธีใน

การวิเคราะหดัดแปลงจาก AOAC (1999) 

5. การวิเคราะหหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดถั่งเฉาสี

ทอง Cordyceps militaris ที่ผลิตดวยธัญพืชผสมดักแดไหม

อีร่ีปนที่เพาะเลี้ยงดวยใบมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 

เก็บเก่ียวดอกเห็ดถั่งเฉาสีทอง (C. militaris) ท่ีไดจาก

การเพาะเลี้ยงดวยขาวไรซเบอรรี่ผสมดักแดไหมอีรี่ปน 10 

เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก เพ่ือนําเอาไปวิเคราะหและสกัดสารสําคัญ 

cordycepin ตามวิธี high performance liquid chromato-

graphy (HPLC) (ดร.บัวบาน กัวประเสริฐ, สถาบันแสงซินโคร-

ตรอน (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย)ี 

โดยนําดอกเห็ดถั่งเฉาที่เพาะเลี้ยงดวยขาวไรซเบอรรี่

ผสมดักแดไหมอีรี่ปน มาอบใหแหงท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

จากน้ันนํามาบดใหละเอียด นําตัวอยางที่ไดมาสกัดสารสําคัญ 

โดยการนําตัวอยาง 1 กรัมมาสกัดดวยน้ํา 20 มิลลิลิตร ใน 

ultrasonic bath นาน 12 ชั่วโมง สารสกัดที่ไดนํามาระเหยใน

อางน้ํารอน (rotary evaporator) จนแหง แลวนําตัวอยางไป

วิเคราะหดวยเทคนิค HPLC และโปรแกรม Win CATS 
 

ผลการวิจัย 

1. ปริมาณการกินของไหมอีรี่ท่ีเพาะเลี้ยงดวยใบมันสําปะหลัง

พันธุเกษตรศาสตร 50 

ปริมาณการกินเฉลี่ยของหนอนไหมอีรี่ที่เพาะเลี้ยงดวย

ใบมันสําปะหลังพันธุ KU50 พบวาในวัย 1 มีปริมาณการกิน

เทากับ 0.02 กรัมตอตัว วัย 2 เทากับ 0.10 กรัมตอตัว วัย 3 

เทากับ 0.35 กรัมตอตัว วัย 4 เทากับ 0.89 กรัมตอตัว และวัย 5 

มีปริมาณการกินไดมากท่ีสุดเทากับ 16.92 กรัมตอตัว รวม

ปริมาณการกินท้ังหมดตั้งแตวัย 1-5 เทากับ 18.28 กรัมตอตัว 

(ตารางที่ 1) 
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ตารางที ่1 ปริมาณการกินเฉลี่ยของหนอนไหมอีรีแ่ตละวัยที่เพาะเลี้ยงดวยใบมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 

วัย ปริมาณการกนิ (กรัม/ตัว) 

1 0.02±0.01 

2 0.10±0.01 

3 0.35±0.02 

4 0.89±0.01 

5 16.92±0.17 

1–5 18.28±0.18 
 

2. ผลของมันสําปะหลังพันธุ เกษตรศาสตร 50 ตอการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของไหมอีร่ี 

2.1 การเจริญเติบโต 

วงจรชีวิตของไหมอีรี่เมื่อเลี้ยงดวยใบมันสําปะหลังพันธุ 

KU50 พบวาระยะไข-ตัวเต็มวัยใชเวลา 45-59 วัน โดยมีระยะไข 

(8-9 วัน), ระยะหนอน (วัย 1-5) (14-20 วัน), ระยะดักแด  

(17-21 วัน) และระยะตัวเต็มวัย (6-9 วัน) (ตารางที่ 2) อัตราการ

อยูรอดของไหมอีรี่ในระยะหนอน (วัย 1-5) เทากับ 93.33 

เปอรเซ็นต และระยะหนอน (วัย 1-5) – ตัวเต็มวัยเทากับ 86.67 

เปอรเซ็นต สวนในดานขนาดและน้ําหนักของหนอนไหมอีรี ่(วัย 5 

วันที่ 5) นั้น พบวามีคาเฉลี่ยของขนาดลําตัว (กวาง x ยาว) 

เทากับ 0.7–1.0 x 6.5–9.0 เซนติเมตร และน้ําหนักเทากับ 

4.4779 กรัม 

 

ตารางที่ 2 วงจรชีวิตของไหมอีรี่ท่ีเพาะเลี้ยงดวยใบมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 

ระยะการเจรญิเตบิโต ไข 
หนอน(วัย 1–5) 

ดักแด 
ตัวเตม็วัย ไข – ตัวเต็ม

วัย วัย 1 วัย 2 วัย 3 วัย 4 วัย 5 เพศเมีย เพศผู 

จํานวนวัน (วัน) 8-9 3-4 2-3 2-3 2-3 5-7 17-21 6–8 7-9 45–59 
 

2.2 ผลผลิต 

ผลผลิตของไหมอีรี่ที่เลี้ยงดวยใบมันสําปะหลังพันธุ 

KU50 ดานผลผลิตเฉลี่ยของรัง ไดแก นํ้าหนักรังสด (1.7782 

กรัม), น้ําหนักดักแด (1.5785 กรัม), น้ําหนักเปลือกรัง (0.1893 

กรัม), เปอรเซ็นตเปลือกรัง (10.66%), น้ําหนักเปลือกรังรวม 

(8.82 กรัม) และน้ําหนักรังสดตอหนอน 10,000 ตัว (16.58 

กิโลกรัม) สวนในดานผลผลิตเฉลี่ยของไข ไดแก จํานวนไขตอแม 

(250.33 ฟอง), เปอรเซ็นตไขฟก (83.02%), จํานวนไขทั้งหมด 

(5,893.50 ฟอง), จํานวนไขฟกทั้งหมด (4,930.50 ฟอง) และ

อัตราสวนเพศผู : เพศเมียเทากับ 0.86 : 1 (ตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 ผลผลิตรังและผลผลิตไขเฉลี่ยของไหมอีรี่ท่ีเพาะเลี้ยงดวยใบมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 

ผลผลิตรัง  ผลผลิตไข 

น้ําหนักรังสด (กรัม) 1.7782±0.06  จํานวนไข/แม (ฟอง) 250.33±10.65 

น้ําหนักดักแด (กรัม) 1.5785±0.05  ไขฟก (%) 83.02±3.35 

น้ําหนักเปลือกรัง(กรัม) 0.1893±0.01  จํานวนไขทั้งหมด (ฟอง) 5,893.50±530.33 

เปลือกรัง (%) 10.66±0.30  จํานวนไขฟกทั้งหมด (ฟอง) 4,930.50±637.88 

น้ําหนักเปลือกรังรวม (กรัม) 8.82±0.32  อัตราสวนเพศผู : เพศเมีย 0.86 : 1 

น้ําหนักรังสด/หนอน  

10,000ตัว (กิโลกรัม) 
16.58±0.31    
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3. การผลิตเห็ดถั่งเฉาสีทอง Cordyceps militaris ดวยขาว

ไรซเบอรร่ีผสมดักแดไหมอีร่ีปนที่ไดจากการเพาะเลี้ยงดวยใบ

มันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 

 จ ากผลการ เพาะ เลี้ ย งพบว า  เห็ ดถั่ ง เ ฉ าสี ทอง  

C. militaris ไอโซเลตที่นํามาทดสอบมีการเจริญเติบโตไดดี ซึ่งที่

อายุ 60 วัน (รูปที่ 1) มีคาเฉลี่ยตางๆ คือ จํานวนดอกเห็ดเทากับ 

31.67 ดอกตอขวด ความสูง 3.97 เซนติเมตร น้ําหนักดอกเห็ด

สด 27.46 กรัมตอขวด และน้ําหนักดอกเห็ดแหง 1.87 กรัมตอ

ขวด สวนฐานดอกเห็ดสดเทากับ 28.02 กรัม และสวนฐานดอก

เห็ดแหงเทากับ 12.34 กรัม 

จากการนําดอกเห็ดถั่งเฉาไปเก็บรักษาในถุงพลาสติกท่ี

มีซิปรูดใน desicator จะทําใหสามารถเก็บดอกเห็ดถั่งเฉาไดนาน

เกิน 6 เดือน ทั้งน้ีมีการเปลี่ยนแปลงของสีดอกที่เริ่มตนมีสีเหลือง

สมนั้น เมื่อครบ 6 เดือนสีจะจางลงเล็กนอย อยางไรก็ดีดอกเห็ด

แหงน้ันยังคงมีคุณภาพที่ดีและเปนที่นาพอใจของผูประเมิน 

4.  คุณคาทางโภชนาการของถั่ ง เฉ าสีทอง Cordyceps 

militaris ท่ีผลิตดวยขาวไรซเบอรร่ีผสมดักแดไหมอีร่ีปนท่ี

เพาะเลี้ยงดวยใบมันสําปะหลังพนัธุเกษตรศาสตร 50 

เมื่อนําสวนฐานดอกเห็ดถั่งเฉาสีทองนี้ไปวิเคราะห

คุณคาทางโภชนาการแลว พบวาสวนฐานดอกเห็ดถั่งเฉาสีทองนี้มี

โปรตีน 35.37 เปอรเซ็นต, คารโบไฮเดรต 45.60 เปอรเซ็นต, 

ไขมัน 2.46 เปอรเซ็นต, เถา 4.93 เปอรเซ็นต, เยื่อใยหยาบ 5.99 

เปอรเซ็นต และความช้ืน 5.65 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 4) 

 

ตางรางท่ี 4 คุณคาทางโภชนาการของสวนฐานดอกเห็ดถั่งเฉาสีทอง Cordyceps militaris ที่ผลิตดวยขาวไรซเบอรรี่ผสมดักแดไหม 

อีรี่ปนท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงดวยใบมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 

รายการวเิคราะห ปริมาณที่พบ (%) 

โปรตีน (crude protein) 35.37 

คารโบไฮเดรต (carbohydrate) 45.60 

ไขมัน (ether extract) 2.46 

เยื่อใยหยาบ (crude fiber) 5.99 

เถา (ash) 4.93 

ความชื้น 5.65 

 

 
 

รูปที่ 1 ดอกเห็ดถ่ังเฉาสีทอง (Cordyceps militaris) ที่ผลิตดวยขาวไรซเบอรรี่ผสมดักแดไหมอีรี่ปน ซึ่งไดจากการเพาะเลี้ยงดวย

ใบมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 (อัตรา 10%โดยน้ําหนัก, ที่อายุ 60 วันหลังการปลูกเช้ือ) 
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5. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของถั่งเฉาสีทอง Cordyceps 

militaris ท่ีผลิตดวยขาวไรซเบอรร่ีผสมดักแดไหมอีร่ีปนท่ี

เพาะเลี้ยงดวยใบมันสําปะหลังพนัธุเกษตรศาสตร 50 

จากการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสวนฐาน

ดอกเห็ด และดอกเห็ดถ่ังเฉาสีทอง C. militaris ที่ผลิตไดนั้น พบ

สาร cordycepin ที่ดอกเห็ดมีปริมาณ 457 มิลลิกรัมตอ 100 

กรัม ซึ่งนอยกวาที่พบจากสวน ฐานดอกเห็ด (921 มิลลิกรัม/ 

100 กรัม) 
 

สรุปและวิจารณผลการวิจัย 

ไหมอีรี่เปนแมลงสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดใหมของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กําลังไดรับ

ความนิยมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆในปจจุบัน ทั้งนี้ดวยคุณคาทางโภชนาท่ี

สูง โดยเฉพาะโปรตีน (ศิวิลัย, ม.ป.ป.) อีกทั้งสามารถพัฒนาให

เปนแหลงโปรตีนที่สะอาดไดงาย เนื่องจากไหมชนิดนี้มีความ

แข็งแรง ในกระบวนการเพาะเลี้ยงจึงไมมีการใชสารเคมีใดๆ  

(ศิวิลัย, 2557) โดยเฉพาะสารโรยตวั (ฟอรมาลินผง) ซึ่งคือสารกอ

มะเร็ง (สุชาตา, 2549) และจากการที่ดักแดคือผลพลอยไดจาก

การผลิตเสนไหมหรือสิ่งทอไหมอีรี่  ดังนั้นเพื่อเปนการสราง

มูลคาเพ่ิม-สูงใหกับดักแดที่ได จึงมีการนํามาพัฒนาเพ่ือเปน

อาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเฉา (ศิวิลัย และคณะ, 2557) 

ซึ่งดักแดท่ีไดนั้นสามารถผลิตไดจากการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่ดวยพืช

อาหารหลากชนิด และโดยมันสําปะหลังท่ีเปนพืชเศรษฐกิจท่ี

สามารถปลูกไดในสภาพแหงแลง ดินเลว ซึ่งมีแหลงปลูกท่ีใหญ

ที่สุดของประเทศอยูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การนํามัน

สําปะหลังพันธุ KU50 ซึ่งเปนพันธุท่ีไดรับความนิยม มีการปลูก

แพรหลายทั่วประเทศ จึงไดนํามาเพาะเลี้ยงไหมอีรี่เพ่ือใชเปน

วัตถุดิบของแหลงโปรตีน (ดักแด) สําหรับใชผสมกับธัญพืช เชน 

ขาวไรซเบอรรี่ เพ่ือใชผลิตเห็ดถั่งเฉาสีทอง C. militaris นี้ พบวา

ไหมอีรี่สามารถเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตที่ดีท้ังผลผลิตรัง

และผลผลิตไข อีกทั้งยังมีประมาณการกินใบมันสําปะหลังและ

วงจรชีวิตใกลเคียงกับการเพาะเลี้ยงดวยมันสําปะหลังพันธุอื่น 

(สุเมธ และคณะ, 2557) แตเมื่อนําดักแดที่ไดจากการเพาะเลี้ยง

ดวยพันธุ KU50 นี้มาผลิตเห็ดถ่ังเฉาสีทองนี้ พบวาเห็ดถั่งเฉาท่ีได

มีการเจริญและใหผลผลิตดี รวมทั้งมีคุณคาทางโภชนาการที่ดี 

และใหสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ cordycepin 457 มิลลิกรัมตอ 

100 กรัม ซึ่งใกลเคียงกับที่มีรายงานโดย Luerdara และคณะ 

(2015) (445.65 มิลลิกรัม/ 100 กรัม) แตเปนการเพาะดวย

ดักแดไหมอีรี่โดยตรง ซึ่งตางจากการศึกษาครั้งนี้ที่ใชดักแดไหมอีรี่

ปน (10%) เปนสวนผสม อีกทั้งมีรายงานจากการใชอาหารที่ผสม

แมลงกระชอนเพาะเลี้ยงเห็ดถ่ังเฉาสีทอง ซึ่งมี cordycepin อยู

ในระดับต่ํา (208.17 มิลลิกรัม/ 100 กรัม) (รัฐพลและอนงคณ, 

2559) ซึ่ง cordycepin เปนสารท่ีมีคุณคาตอสุขภาพในลักษณะ

ของยาอายุวัฒนะ เชน ออกฤทธิ์ตอตานเนื้องอกและกระตุน

ภูมิคุมกัน เปนตน (Ng and Wang, 2005) จึงจัดวา KU50 เปน

หนึ่งในพันธุมันสําปะหลังที่เหมาะสมเพื่อใชเปนตนแบบในการ

นํามาประยุกตใชผลิตเห็ดถ่ังเฉา เชน ถั่งเฉาสีทอง C. militaris 

เพ่ือสรางมูลคา-มูลคาสูงใหกับดักแด ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการ

เพาะเลี้ยงไหมอีรี่เพ่ือผลิตผลิตภัณฑเสนไหมและ/หรือสิ่งทอได

อยางดีอีกทางหนึ่งตอไป ทั้งนี้ในรายงานกอนหนานี้พบวาสามารถ

ใชหนอนหรือดักแดไหมอีรี่เปนวัสดุเพาะเห็ดถั่งเฉาสีทองได 

(Saksirirat and Sirimungkararat, 2014) นอกจากน้ียังมี

รายงานของ Jin และ Li (2013) ที่เพาะเห็ดถั่งเฉาสีทองและ

พบวามีปริมาณของกรดอะมิโนท่ีสูงในดอกเห็ด แตไมไดรายงาน

ถึงปริมาณสาร cordycepin 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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