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การผลิตไหมคุณภาพดี
การปลู ก หม อนเลี้ยงไหมเปนอาชีพหนึ่งที่
เกษตรกรไทยไดทํ ากันมาเปนเวลาชานาน และ
สวนใหญจะทํ ากันเปนอาชีพเสริมรายไดแกครอบ
ครัวผลผลิตเสนไหมที่ผลิตไดไมเพียงพอกับความ
ตองการใชภายในประเทศในปจจุ บันเกษตรกรผู
เลี้ ย งไหมมี ค วามจํ าเป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งเร ง
พัฒนาการเลี้ยงไหมเพื่อใหไดผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
แ ล ะ มี คุ ณ ภ า พ ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ นํ า ไ ป ใ ช  ใ น
อุตสาหกรรมไหมเพื่อการแขงขันในตลาดการคาเสรีได ตลอดจนการลดตนทุนการผลิตของ
เกษตรกรเองไดดว ย ซึง่ ในการพัฒนาเพือ่ การผลิตไหมคุณภาพดีจะตองมีปจ จัยตางๆ ประกอบ
เชน สวนหมอน วิธีการเลี้ยงไหม ตลอดจนการจัดการและวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว ซึง่ จะมี
ผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพของไหม ดังนั้นการที่เกษตรกรผูเลี้ยงไหมจะผลิตไหมใหไดคุณ
ภาพดีมีราคาสูงนั้นเกษตรกรจะตองใหความสําคัญตอปจจัยที่กลาวมาแลวขางตนอยางจริงจัง
และสมําเสมอ
่

ปจจัยทีม่ ผี ลตอการผลิตไหมคุณภาพดี
1. สวนหมอน
เนื่องจากหมอนเปนอาหารที่สําคัญของหนอนไหม ดังนั้นการที่จะทําให
ไหมมีการเจริญเติบโตดี แข็งแรง เปอรเซ็นตการเลีย้ งรอดสูงใหผลผลิตไหมสูง จําเปนทีจ่ ะตอง
ใหใบหมอนที่มคี ณ
ุ คาทางอาหารสูง ซึง่ เกษตรกรควรจะตองใหการดูแลแกสวนหมอนดังตอไปนี้
1.1 พันธุหมอน เกษตรกรจะตองปลูกหมอนพันธุแนะนํา เชน พันธุ
บุรีรัมย 60 พันธุน ครราชสีมา 60 ซึง่ เปนพันธุท ใ่ี หผลผลิตสูง และมีคณ
ุ ภาพใบหมอนดี

หมอนพันธุน ครราชสีมา 60

หมอนพันธุบ รุ รี มั ย 60
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1.2

การจัดการสวนหมอน เกษตรกรจะตองมีการจัดการดูและใหใบ

หมอนมีปริมาณเพียงพอตอการเลี้ยงไหมในแตละรุนและเหมาะสมกับไหมในแตละวัย เพื่อให
ไหมที่เลี้ยงมีความแข็งแรงเนือ่ งจากไดธาตุอาหารทีเ่ หมาะสมถูกตอง เมือ่ หนอนไหมมีความแข็ง
แรงก็จะสงผลกระทบตอผลผลิตใหเพิม่ มากขึน้ และมีคณ
ุ ภาพดีดว ย

หมอนสําหรับเลี้ยงไหมวัยแก

หมอนสําหรับเลีย้ งไหมวัยออน
2. เทคนิคการเลี้ยงไหม
เกษตรกรจะตองมีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณในการ
เลี้ยงไหม เพื่อที่จะใหไดผลผลิตรังไหมสูงและคุณภาพดี แตการเลี้ยงไหมจะเปนลักษณะการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนือ่ งและสมําเสมอ
่
เพราะไหมเปนสิง่ มีชวี ติ ทีม่ ชี พี จักรคอนขางสัน้ คือ ชวง
อายุหนอนไหมประมาณ 22-25 วัน ขึ้นอยูกับสภาพอากาศและชนิดของสายพันธุไหม ดังนัน้
จะเห็นไดวา ในชวงเวลาอายุทส่ี น้ั หากเกิดการเขาทําลายของเชือ้ โรคหรือแมลงศัตรูแลว ก็มักจะ
ทํ าใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตอยางรุนแรง โดยทั่วไปเกษตรกรจะตองใหความสําคัญตอ
ขบวนการผลิตไหมทุกขั้นตอนมิใชใหความสนใจตอขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเทานั้น ในสวนของ
เทคนิคการเลีย้ งไหมนัน้ จะตองมีการพิจารณาในสวนตางๆ คือ
2.1 พันธุไหม การทีเ่ กษตรกรนําพันธุไหมที่ดี แข็งแรง ปลอดโรค ใหผล
ผลิตสูงมาเลีย้ งก็เทากับการเลีย้ งไหมไดประสบผลสําเร็จไปแลวถึง 50% เกษตรกรควรที่จะหลีก
เลี่ยงการผลิตพันธุไหมขึ้นใชเองตามวิธีการที่ไดปฏิบัติสืบทอดตอกันมาเพราะพันธุไหมที่มีการ
ใชสืบทอดตอกันมาจะทําใหลักษณะเดนของสายพันธุล ดลง ขบวนการผลิตไขไหมไมถกู ตองสง
ผลทําใหไขไหมไมมีคุณภาพ และอาจจะมีเชือ้ โรคตางๆ ติดมากับไขไหมดวย โดยเฉพาะโรค
เพบบรินที่จะติดมากับไขไหม ซึง่ โรคนีเ้ ปนโรคทีม่ คี วามสําคัญตอการพัฒนาไหมเปนอยางยิง่
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2.2 การวางแผนการเลี้ยงไหม เกษตรกรผูเลี้ยงไหมเพื่อผลิตเสนไหม
และผลิตรังไหมที่ดีมีคุณภาพ จะตองรูจักวิธีการวางแผนการเลี้ยงไหมใหเหมาะสมกับสิ่งตางๆ
คือ ขนาดหองเลี้ยงไหม ขนาดแปลงหมอน แรงงานทีจ่ ะตองเลีย้ งไหม ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ
อื่นๆ เชน สารเคมีโรยตัวหนอนไหม จอ ชั้นหรือกระดงเลี้ยงไหม เพราะวัสดุดงั กลาวจะมีผลตอ
ผลผลิตไหมโดยตรง

ปริมาณหนอนไหมที่พอเหมาะตอพื้นที่เลี้ยง

2.3 การรักษาสภาพทีเ่ หมาะสมตอไหม อุณหภูมแิ ละความชืน้ ของ
สภาพแวดลอมของการเลีย้ งไหม จะมีผลกระทบตอการเลีย้ งไหมมาก ดงนัน้ ภายในหองเลีย้ ง
ไหม จะตองมีไฮโกรมิเตอรเพือ่ วัดอุณหภูมแิ ละความชืน้ ซึง่ ไหมแตละวัยจะมีความเหมาะสมใน
ระดับอุณหภูมแิ ละความชืน้ ทีแ่ ตกตางออกไป ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมตอการเจริญเติบโตของหนอนไหมในวัยตางๆ

วัยของหนอนไหม
1
2
3
4
5

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
อุณหภูมิ
ความชืน้
(องศาเซลเซียส)
(เปอรเซ็นต)
28
90
27
85
26
80
25
75
24
70

2.4 ทักษะและประสบการณของเกษตรกร การที่จะเลี้ยงไหมเพื่อใหได
ผลผลิตรังไหมดี และมีคุณภาพ เกษตรกรผูเ ลีย้ งไหมจะตองมีความเอาใจใสตอ ขบวนการเลีย้ ง
ไหม สามารถที่จะแยกไหมปกติและผิดปกติออกจากกันได เพราะเมื่อไหมสุกทํารัง ไหมที่มี
ลักษณะผิดปกติอาจจะปะปนมากับไหมทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ ซึ่งทําใหเกิดผลเสียหายได เชนรังไหมทีม่ ี
ตัวหนอนตายภายในรัง อาจจะทําใหรงั ไหมดีเปรอะเปอ นเปนรังเสียได นอกจากนี้ ในการเลีย้ ง
ไหมแตละรุนเกษตรกรจะตองมีเทคนิคทักษะ และประสบการณในการใหใบหมอน เพื่อให
ปริมาณของใบหมอนเหมาะสมกับปริมาณของหนอนไหมและปริมาณความตองการในการกิน
ของไหม หากเกษตรกรใหใบหมอนในปริมาณทีไ่ มเหมาะสม เชน ใหมากจนเกินไป ก็จะทําใหมี
เศษใบหมอนเหลืออยูในกระดง หรือโตะเลีย้ งไหมมาก จนเปนแหลงสะสมของเชือ้ โรคตางๆ
และเขาทําลายหนอนไหมในกระดงได แตถา หากวาใหในปริมาณทีน่ อ ยเกินไป ทําใหหนอนไหม
กินอาหารไมเพียงพอ เติบโตไมสมําเสมอ
่
ออนแอ เกิดโรคไดงา ย ซึง่ สิง่ เหลานีจ้ ะเปนสาเหตุของ
ความเสียหายทีจ่ ะเกิดตอผลผลิตไหมทัง้ ในดานปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในสวนของคุณ
ภาพจะทําใหไดลักษณะรังไหมที่ไมดี เปลือกรังบางและแหลม ดังนัน้ ในการผลิตไหมเพือ่ ใหได
คุณภาพ ประสบการณและทักษะ ของผูเ ลีย้ งไหมจึงเปนปจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามสําคัญมาก

ปริมาณหนอนไหมกับใบหมอนทีเ่ หมาะสม
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2.5 ความรูกอนและหลังการเก็บเกีย่ ว ความรูแ ละความเขาใจทีถ่ กู
ตองกอนและหลังการเก็บรังไหม จะมีความสําคัญมากตอผลผลิตรังไหมทัง้ ในดานปริมาณและ
คุณภาพ
ความรู  เ กี่ ย วกั บ การเก็ บ ไหมสุ ก เข า จ อ และการเก็ บ รั งไหมออกจากจอนั้น
เกษตรกรผูเ ลีย้ งจะตองใหความสําคัญ โดยมีขอ สังเกตและควรปฏิบตั ิ ดังนี้
• การสังเกตดูไหมสุก หนอนไหมทีเ่ ลีย้ งอยูจ ะมี 3 ชนิด คือ ไหมไทย ไหม
ไทยลูกผสมและไหมลูกผสมตางประเทศ สําหรับไหมพันธุไทยและไทยลูกผสมนั้นลักษณะตัว
หนอนไหมสุกจะมีสเี หลืองตามลักษณะสีของเสนไหม จึงสามารถดูไดงายและชัดเจน สวนไหม
ลูกผสมตางประเทศตัวหนอนไหมสุกจะมีสีขาวตามลักษณะสีของเสนไหม การสังเกตดูไหมสุก
จะตองมีทักษะความรู โดยดูไดจากลักษณะตัวหนอนไหมจะโปรงแสงขึน้ ตัวเปนเลือ่ มมัน เพราะ
หากเกษตรกรไมสามารถที่จะดูลักษณะไหมสุกไดถูกตองและแมนยําแลว ก็จะกอใหเกิดความ
เสียหายกับผลผลิต คือ หากเก็บไหมสุกไมทัน ปลอยใหสกุ ในกระดง หรือโตะเลีย้ งไหมไปกอน
การเก็บไหมสุกเขาจอก็จะทําใหผลผลิตสูญเสีย แตหากเก็บเร็วเกินไป ไหมสุกไมเต็มที่ ก็จะทํา
ใหไดผลผลิตไมเต็มที่ อาจจะทํารังไดเพียง 60-70 เปอรเซ็นต เนือ่ งจากยังไมถงึ กําหนดเวลา
ไหมจะทํารัง

ไหมสุก
• การเตรียมจอเพือ่ เก็บไหมสุก จอเปนที่สาหรั
ํ บไหมพนเสนใยทํารัง ดังนัน้
พื้นที่จอจะตองมีความเหมาะสมกับปริมาณไหมทํารัง คือตองไมแนนจนเกินไปเพราะจะเกิดการ
แยงพื้นที่เพื่อการทํารัง ทําใหเกิดรังแฝดซึง่ เปนลักษณะของรังเสียชนิดหนึง่ นอกจากนีก้ อ นใชจอ
ควรมีการทําความสะอาดอบฆาเชือ้ โรค ซึง่ จอทีแ่ นะนําใหใชมีอยูหลายชนิด เชน จอพลาสติก
จอหมุน เปนตน
• วิธีการเก็บไหมสุกเขาจอ เมื่อเกษตรกรผูเ ลีย้ งไหมสังเกตเห็นไหมเริม่ สุก
ในวันแรกก็ใหเลือกเก็บไหมตัวที่สุกเขาจอไปกอนโดยการใชมือเก็บและควรระมัดระวังอยาให
กลับไปเมนูหลัก / สารบัญ
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ไหมบอบชํา้ หนอนไหมในจอควรมีการกระจายตัวสมําเสมอ
่
ไมอยูแ นนในทีใ่ ดทีห่ นึง่ นอกจากนี้
เมื่อเก็บไหมเขาจอแลว ในวันรุงขึ้นใหสังเกตดูวามีหนอนไหมตัวใดที่ผิดปกติไมทํารังก็ใหเก็บ
ออกเพื่อปองกันการเกิดรังเปอ นภายในจอ สําหรับในวันที่ 2 ของไหมสุก จะพบวาปริมาณ
หนอนไหมสุกภายในกระดงเลี้ยงไหมหรือโตะเลี้ยงจะมีมาก เกษตรกรอาจจะมีวิธีการเก็บไหม
สุกอีกวิธีหนึ่งคือ การวางจอลงบนกระดงหรือโตะเลีย้ งโดยตรงเพือ่ ใหไหมสุกขึน้ เขาจอทํารังเอง
วิธีดังกลาวจะชวยประหยัดแรงงานได แตจะตองดูแลในเรือ่ งของปริมาณหนอนไหมในจอไมให
แนนจนเกินไป
• สภาพแวดลอมทีม่ ผี ลตอการทํารังของหนอนไหม เมื่อเกษตรกรทําการ
เก็บไหมสุกเขาจอทํารังแลว สิ่งที่จะกระทบตออัตราการพนเสนใยไหมเพื่อทํารังหอหุมตัวไหมก็
จะมีความสําคัญโดยเฉพาะอุณหภูมแิ ละความชืน้

หนอนไหมพนใยทํารัง
1. อุณหภูมิ จะมีอิทธิพลตอการพนเสนใยไหม และคุณภาพของเสนไหมมาก
หากอุณหภูมิสูงการพนเสนใยจะเร็วผิดปกติ ทําใหการเรียงตัวเสนใยไมสมําเสมอ
่
เกิดปุม ปม
มาก คุณสมบัติของซีรีซินเปลี่ยนไปรังไหมมีคุณภาพตํา่ แตถาอุณหภูมิตาเกิ
ํ่ นไปการพนเสนใย
ทํารังจะไดเสนใยที่มีขนาดใหญ การทํารังไหมตองใชเวลานาน ดังนัน้ เพือ่ ใหการทํารังเปนไป
อยางเหมาะสมและมีคุณภาพ ในชวงที่ไหมทํารังควรมีอุณหภูมิประมาณ 30-32 องศา
เซลเซียสในไหมพันธุไทยหรือไทยลูกผสม สวนไหมพันธุลูกผสมตางประเทศควรมีอุณหภูมิ
ประมาณ 27-28 องศาเซลเซียส
2. ความชื้น โดยลักษณะตามธรรมชาติในขณะทีไ่ หมเริม่ ทํารัง หนอนไหมจะ
ถายปสสาวะออกมาทําใหบริเวณรอบๆ จอมีความชืน้ สูง ดังนัน้ เกษตรกรจะตองไลความชืน้ ออก
จากบริเวณดังกลาว ใหคงเหลือประมาณ 70-75% โดยการนําเอาวัสดุทด่ี ดู ซึมไดดรี องรับ
ปสสาวะ เชนฟางขาวหรือกระดาษหนังสือพิมพ และเมือ่ หนอนไหมปสสาวะเสร็จก็ยงั มีปจ จัยอืน่
ที่เกี่ยวของดวยเชน อากาศและแสงสวาง ในบริเวณที่วางจอไหมทํารังควรจะมีการระบายอากาศ
กลับไปเมนูหลัก / สารบัญ
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ที่ดีเพื่อระบายความชื้นและกาซแอมโมเนียที่เกิดจากการถายปสสาวะ และควรใหมีแสงสวาง
กระจายทั่วถึงทั้งบริเวณ เพราะในบริเวณทีม่ ดื หนอนไหมจะมาอยูร วมกันเปนกระจุกสงผลทําให
เกิดรังแฝดได

สภาพการวางจอไหมทํารัง
• การเก็บรังไหม ชวงเวลาการเก็บเกีย่ วรังไหมทีเ่ หมาะสมจะมีผลตอผลผลิต
และคุณภาพไหมโดยตรง หนอนไหมจะใชเวลาในการทํารังประมาณ 2 วัน จากนั้นเกษตรกรจะ
ตองปลอยหนอนไหมทิง้ ไวในจออีกประมาณ 4-5 วัน เพือ่ ใหหนอนไหมเปนดักแดสมบูรณ รวม
เวลาอยูในจอประมาณ 5-6 วัน แตทง้ั นีข้ น้ึ อยูก บั สภาพภูมอิ ากาศในแตละฤดูกาลดวย หาก
เกษตรกรทํ าการเก็บรังไหมออกจากจอเร็วเกินไป หนอนไหมยังเปนดักแดไมสมบูรณ จะมี
ลักษณะออนนิ่มทําใหเกิดอันตรายและดักแดแตกเกิดเปนรังเปอ น ซึง่ มีลกั ษณะรังเสียชนิดหนึง่
เมื่อนําไปสาวเสนไหมก็จะไดเสนไหมที่ไมมีคุณภาพ

การเก็บรังไหมออกจากจอ

กลับไปเมนูหลัก / สารบัญ
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• การคัดแยกรังไหม เมื่อไหมทํารังและอยูใ นจอตามกําหนดระยะเวลาแลว
คือ 5-6 วัน เกษตรกรก็จะทําการเก็บรังไหมออกจากจอมารวมกันและกอนทีจ่ ะนํารังไหมไป
สาวเปนเสนไหมหรือกอนทีจ่ ะนํารังไหมสงจําหนายแกโรงงานสาวไหม เกษตรกรจะตองทําการ
คัดเลือกแยกรังดีและรังเสียออกจากกันกอน เพื่อใหเสนไหมที่ผลิตไดมีคุณภาพดี (หากรังดีและ
รังเสียอยูปะปนกันแลว เมือ่ นํามาสาวเสนไหมจะไดเสนไหมทีม่ คี ณ
ุ ภาพลดตําลงมาตามคุ
่
ณภาพ
ของวัตถุดิบดวย) ในการคัดแยกรังดีและรังเสียออกจากกันนอกจากจะทําใหการผลิตไหมมีคณ
ุ
ภาพที่ดีและเปนไปตามการใชประโยชนแลว ยังสงผลใหราคาไหมทีเ่ กษตรกรจะไดรบั สูงขึน้ ดวย
ดังนั้นเกษตรกรผูเลี้ยงไหมเพื่อการจําหนายรังจะตองใหความสําคัญในประเด็นนีเ้ ปนอยางมาก

การคัดแยกรังดี-รังเสีย
• การเก็บรักษารังไหม เมื่อทําการเก็บรังไหมออกจากจอแลวจะตองทําการ
เก็บรักษารังไหมไวเพื่อการสาวไหมสําหรับไหมพันธุไทยและไทยลูกผสม สวนไหมพันธุลูกผสม
ตางประเทศจะตองทําการบรรจุถงุ เพือ่ การขนสงไป
จําหนายแกโรงงานสาวไหม เนือ่ งจากรังไหมเปน
สิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต และดั ก แด ท่ี อ ยู  ภ ายในรั งไหมนั้นจะมี
การหายใจเกิดพลังงานอยูตลอดเวลา ดังนั้นใน
การนํ ารั ง ไหมมารวมกั น จะต อ งระมั ด ระวั ง ใน
ประเด็นดังกลาว การบรรจุถงุ ไมควรจะใสใหมาก
และแนนจนเกินไป ควรมีการระบายอากาศ เพื่อ
ไมใหเกิดความรอนชื้นแกรังไหม เพราะจะสงผล
การบรรจุรงั ไหม
ตอคุณภาพของเสนไหมที่สาวไดดวย
ดังนั้น จะเห็นไดวาการผลิตไหมเพื่อใหไดคุณภาพนั้นเกษตรกรผูเลี้ยงไหมจะ
ตองใหความเอาใจใสตอ ปจจัยตางๆ ทีม่ สี ว นเกีย่ วของ ดังทีไ่ ดกลาวมาแลวขางตน ซึง่ ในแตละ
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ปจจัยก็มีผลตอการพัฒนาคุณภาพของไหม และเปนสิ่งที่สามารถนํ าไปปฏิบัติไดไมยากนัก
สําหรับเกษตรกรไทย

การจําแนกชนิดของการผลิตไหม
ในปจจุบันการผลิตไหมของเกษตรกรไทย สามารถที่จะจําแนกการผลิตไดเปน
2 ชนิด คือ
1. การเลีย้ งไหมเพือ่ ผลิตเสนไหม
2. การเลี้ยงไหมเพื่อการจําหนายรังไหมแกโรงงานสาวไหม

1. การเลี้ยงไหมเพื่อผลิตเสนไหม
เกษตรกรเลีย้ งไหมเพือ่ การผลิตเสนไหม หมายถึง เกษตรกรที่เลี้ยงไหมพันธุ
ไทย หรือไทยลูกผสมและทําการสาวไหมเอง

การผลิตเสนไหมใหไดคณ
ุ ภาพในระดับเกษตรกรนัน้ จะตองดําเนินการ 2 ขัน้
ตอนดวยกัน คือ
1. การผลิตรังไหมที่มีคุณภาพ โดยสวนใหญเกษตรกรที่เลี้ยงไหมพันธุไทย
หรือไทยลูกผสม จะเปนเกษตรกรรายยอย ขนาดฟารมคอนขางเล็ก ทําการเลีย้ งไหมโดยเฉลีย่
ประมาณ 4 รุน /ป ในแตละรุนจะทําการเลี้ยงไหม 1-2 แผน ผลผลิตรังไหมสด ประมาณ 1530 กิโลกรัม ซึง่ ในขัน้ ตอนของการผลิตรังไหมทีม่ คี ณ
ุ ภาพนัน้ เกษตรกรจะตองใหความสําคัญ
ในสิง่ ตอไปนี้ คือ
1.1 ปริมาณและคุณภาพของใบหมอน เกษตรกรจะตองเตรียมพรอมใหดี
คือ มีใบหมอนออนสําหรับเลีย้ งไหมวัยออน (วัย 1 – วัย 3) เพือ่ สรางความแข็งแรงแกหนอน
ไหม ใหสามารถเจริญเติบโตไปสูวัยแก (วัย 4 – วัย 5) และใบหมอนแกทม่ี คี ณ
ุ คาทางอาหาร
แกไหมวัยแกในปริมาณที่เพียงพอ เพือ่ ใหหนอนไหมสามารถทีจ่ ะนําธาตุอาหารตางๆ ที่ไดรับไป
สรางสารเสนใยเพื่อการพนเสนใยไหมในชวงไหมสุกทํารังในจอ
1.2 ปริมาณตัวหนอนไหมตอจอ จะตองใหปริมาณหนอนไหมเหมาะสมกับ
พื้นที่
กลับไปเมนูหลัก / สารบัญ
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1.3 ชวงเวลาในการเก็บรังไหมออกจากจอ เมื่อทําการเก็บไหมสุกเขาจอ
แลว หลังจากนัน้ ประมาณ 4-5 วัน จึงทําการเก็บรังไหมออกจากจอ เพือ่ หลีกเลีย่ งอันตรายที่
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกรังไหมได

2. เทคนิคการสาวเสนไหมที่มีคุณภาพ เกษตรกรผูเลี้ยงไหมพันธุไทย
หรือพันธุไทยลูกผสมจะตองนํารังไหมที่ผลิตไดไปทําการสาวไหมดวยพวงสาวไหมแบบพื้นบาน
หรือแบบปรับปรุง ซึง่ ในการสาวไหมเพือ่ ใหไดเสนไหมทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะตองมีปจ จัยดังตอไปนี้
2.1 การตมรังไหม เกษตรกรจะตองทําการตมรังไหม ประมาณ 80-120 รัง
ในนํ้าตมที่รอนแตไมถึงเดือด เพื่อใหไดขนาดของเสนไหม 150-180 ดีเนียร นอกจากนี้
เกษตรกรจะตองพิจารณาในประเด็นของการตมรังไหมดวยวา รังไหมทีต่ ม นัน้ เปนรังไหมชนิด
สดหรือชนิดแหง เพราะถาหากเปนรังแหงกอนทําการสาวเกษตรกรควรทีจ่ ะตมรังกอนทีจ่ ะนํารัง
มาตมสาวในหมอตมสาวไหม เพื่อใหนาเข
ํ้ าไปแทนทีอ่ ากาศ ทําใหสาวไหมไดดีขึ้น นอกจากนี้
นํ้าทีจ่ ะใชตม รังไหมนัน้ จะตองเปนนํ้าทีส่ ะอาด (หากเปนนํ้าฝนไดกจ็ ะยิง่ ดี) เมื่อทําการสาวไหม
ไประยะหนึ่ง นํ้าจะเปลีย่ นเปนสีดาคลํ
ํ าสกปรก
้
ก็ควรที่จะเปลี่ยนนําต
้ มสาวดวย เพือ่ ใหสขี องเสน
ไหมทีไ่ ดสมําเสมอกั
่
น

2.2 วิธีการสาวไหม ปจจุบันเกษตรกรมีวิธีการสาวไหมหลายวิธีดวยกัน เชน
การสาวไหมแบบพื้นบาน การสาวไหมดวยพวงสาวไหมแบบปรับปรุง เปนตน เกษตรกรจะสาว
ไหมไดดีจะตองมีจังหวะการสาวเพื่อใหไดลักษณะเสนไหมเรียบสวย ขนาดเสนไหมเปนไปตาม
ความตองการในขณะทําการสาวไหมจะตองทําการเติมรังไหมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อทดแทนรัง
ไหมที่สาวเปลือกรังหมดไป ซึ่งในการเติมรังไหมลงในหมอตมสาวนั้น เกษตรกรจะตองคอย
สังเกตดูดวยวาจะตองเติมรังเมือ่ ไร ในปริมาณเทาไรเพือ่ รักษาปริมาณรังไหมใหคงทีต่ ลอดเวลา
การสาวไหม

กลับไปเมนูหลัก / สารบัญ
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การสาวไหมแบบปรับปรุงใชแรงคน

การสาวไหมแบบปรับปรุงใชมอเตอร
2.3 การทําเข็ดไหม เมื่อเกษตรกรทําการสาวไหมเสร็จเรียบรอยแลว เกษตรกร
จะตองทําเข็ดไหมโดยใหมขี นาดเสนรอบวงประมาณ 140-150 เซนติเมตร นํ้าหนักเสนไหม
ตอเข็ดประมาณ 100-150 กรัม ไมควรจะใหมขี นาดใหญเกินไป เพราะจะทําใหยากตอการ
ฟอกยอมเสนไหมเพื่อการทอผาไหมและทําใหผาไหมไมมีคุณภาพ

เหลงไจไหม
กลับไปเมนูหลัก / สารบัญ
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2.4 การเก็บรักษาเสนไหม กอนที่จะเก็บเสนไหมที่สาวไดเกษตรกรจะตองทํา
การตากเสนไหมใหแหงกอน และควรหลีกเลีย่ งการตากเสนไหมดวยแสงแดดโดยตรง เพราะ
แสงอุลตราไวโอเลทจะมีผลตอคุณภาพเสนไหม เมือ่ เสนไหมแหงแลว ควรเก็บเสนไหมไวในที่
ที่ไมอบั ชืน้ เพราะอาจจะทําใหเสนไหมเปนเชือ้ ราได

2. การเลี้ยงไหมเพื่อการผลิตรังไหม
เกษตรกรเลีย้ งไหมเพือ่ การผลิตรังไหม หมายถึง เกษตรกรที่เลี้ยงไหมพันธุลูก
ผสมตางประเทศเพื่อสงโรงงานสาวไหม การเลีย้ งไหมดังกลาวเกษตรจะตองใหความสําคัญ 3
ขั้นตอน คือ
1. เทคนิคการเลีย้ งไหม เกษตรกรตองมีการวางแผนอยางชัดเจนซึง่ แผนการ
เลี้ยงไหมจะตองสัมพันธุก บั แปลงหมอน จํานวนหมอนไหมบนชัน้ เลีย้ งไหมไมควรแนนจนเกินไป
เนื่องจากหนอนไหมพันธุด งั กลาวจะมีขนาดตัวโต การเลีย้ งจนแนนเกินไปจะทําใหหนอนไหมกิน
ใบหมอนไมเพียงพอ อากาศถายเทไมสะดวก ไหมออนแอเจริญเติบโตไมเต็มทีส่ ง ผลกระทบตอ
เปอรเซ็นตการเลีย้ งรอด และเปอรเซ็นตเปลือกรัง ทําใหไดรังไหมที่มีคุณภาพตํา่ นอกจากนี้ ใน
ชวงระยะไหมสุกทํารังภายในจอก็จะตองใหมีปริมษรหนอนไหมตอจอเหมาะสม เพื่อใหรังที่ได
เปนรังไหมปกติ ไมเกิดรังเสีย การเก็บจอก็ไมควรใหไหมถายปสสาวะเปรอะเปอนกัน เพราะจะ
ทําใหเกิดรังเสียได
2. การเก็บเกีย่ วและบรรจุรงั ไหมเพือ่ การขนสง เมื่อไหมทํารังเสร็จเรียบ
รอยแลว ใหทําการลอกปุย เปลือกรังชัน้ นอกออกกอน แลวจึงทําการคัดแยกรังไหม โดยเอารัง
ไหมที่ผิดปกติออก เชน รังแฝด รังเปอ น ภายนอกและภายใน รังผิดรูปราง เปนตน แลวจึงเอา
รังดีบรรจุลงในถุงผาหรือถุงตาขายไนลอน ประมาณ 25-50 กิโลกรัมตอถุง ไมควรวางถุงทับ
ซอนกันเพราะอาจจะกอใหเกิดรังเสียเพิ่มขึ้น เชน รังบุบ รังเปอ น เนือ่ งจากดักแดภายในรังแตก
เปนตน จะเห็นไดวา ในขัน้ ตอนสุดทายกอนทีจ่ ะถึงโรงงานสาวไหมก็มผี ลกระทบตอคุณภาพรัง
ไหมอยางมาก ซึ่งเกษตรกรผูเลี้ยงไหมเพื่อการจําหนายรังไหมจะตองใหความสําคัญในประเด็น
นีด้ ว ย
ดังนั้น จะเห็นไดวาการผลิตไหมเพื่อใหไดคุณภาพทั้งในรูปเสนไหมและรังไหม
นั้น เกษตรกรจะตองมีการวางแผนการผลิต และการจัดการตามแผนการผลิตอยางมีประสิทธิ
ภาพ จะใหความสําคัญในสวนใดสวนหนึง่ นอยกวากันไมได เพราะจะสงผลกระทบตอผลผลิต
ไหมขั้นสุดทายของเกษตรกร ในขณะเดียวกันหนวยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนก็มสี ว นสําคัญ
ในการเสริมสรางและพัฒนาการผลิตไหมที่มีคุณภาพแกเกษตรกร โดยใหการสนับสนุนดาน
ปจจัยการผลิตขั้นพื้นฐาน การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการจัดระบบมาตรฐาน
ตลาดไหมใหเปนไปตามกลไกและเปนรูปธรรม โดยมุง เนนในดานราคาทีย่ ตุ ธิ รรมเพือ่ เปนสิง่ จูง
ใจและกระตุนใหเกษตรกรผูผลิตไดมีการพัฒนาทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ สามารถทําให
เกษตรกรผูเลีย้ งไหมมีรายไดเพิม่ มากขึน้ เพือ่ มาตรฐานชีวติ ชนบทของเกษตรกรดวย
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