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มาตรฐานสินคาเกษตร

รังไหมพันธุไทยสีเหลือง
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ครอบคลุมเฉพาะรังไหมพันธุไทยสีเหลือง สรางโดยหนอนไหมที่กินใบหมอน
สําหรับจําหนายในลักษณะรังไหมสด เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเสนไหมไทย

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 รังไหม หมายถึง สิ่งที่หอหุม หนอนไหมของผีเสือ้ ซึ่งมีชือ่ วิทยาศาสตรวา Bombyx mori Linn อยูใน
วงศ Bombycidae รังไหมสรางโดยหนอนไหมพนเสนใยเพือ่ หอหุม ตัวเอง กอนลอกคราบกลายเปนดักแด
รังไหมประกอบดวย 4 สวน คือ ปุยไหม เปลือกรัง ดักแด และคราบของหนอนไหม
2.2 รังไหมสด หมายถึง รังไหมที่ยังมีดักแดซึ่งยังมีชีวิต ทัง้ ลอกปุยไหมและยังไมลอกปุยไหม
2.3 ไหมพันธุไทย หมายถึง ไหมพันธุที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย รวมทั้งที่พัฒนาพันธุข ึน้ ใหมในประเทศ
ไทย มี 2 ชนิด ไดแก ไหมพันธุไทยพื้นบาน และไหมพันธุไทยปรับปรุง
2.4 ไหมพันธุไ ทยพืน้ บาน หมายถึง ไหมพันธุท ีม่ ีถิน่ กําเนิดในประเทศไทย รวมทั้งไหมพันธุไทยพื้นบาน
ที่พัฒนาพันธุใหมีคุณสมบัติดีขึ้น โดยใชเฉพาะไหมพันธุทีม่ ีถิน่ กําเนิดในประเทศไทยเทานัน้ รังไหมมีสี
เหลือง รูปรางคลายกระสวย มีชื่อพันธุ เชน พันธุน างเหลือง พันธุน างลาย พันธุส ําโรง และพันธุน างนอย
ศรีสะเกษ 1
2.5 ไหมพันธุไทยปรับปรุง หมายถึง ไหมพันธุใหมที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย โดยมีเชื้อพันธุบางสวนที่
มิใชไหมพันธุไทยพื้นบาน รังไหมมีสีเหลือง มีชื่อพันธุ เชน พันธุอุบลราชธานี 60-35 (พันธุดอกบัว)
พันธุอุดรธานี พันธุสกลนคร 1 พันธุสกลนคร 2 พันธุ กสก.8 พันธุ กสก.11 และพันธุจุลไทยเบอร 4
2.6 รังดี หมายถึง รังไหมที่มีรูปรางเปนไปตามลักษณะของพันธุ เปลือกรังไหมไมเปอนและไมดาน ดักแด
ไมตาย และเสนใยไหมเกาะรวมตัวกันดี
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2.7 รังบกพรอง หมายถึง รังไหมทีม่ ีรูปรางผิดปกติไปจากลักษณะของพันธุ หรือมีลักษณะผิดปกติ ไดแก
รังแฝด รังเจาะ รังเปอนภายใน รังเปอนภายนอก รังบาง รังหลวม รังบางหัวทาย รังผิดรูปราง รังติดขางจอ
รังบุบ และรังขึ้นรา (ตามภาคผนวก ก)
2.8 จอ (framing) หมายถึง อุปกรณสําหรับใหหนอนไหมอาศัยสรางรังไหม

3 ชนิด
ในมาตรฐานนี้ รังไหมพันธุไทยสีเหลือง มี 2 ชนิด ดังนี้
3.1 รังไหมพันธุไทยพื้นบาน
3.2 รังไหมพันธุไทยปรับปรุง

4 คุณภาพ
รังไหมพันธุไทยสีเหลือง ตองมีคุณภาพดังตอไปนี้
4.1 ลักษณะทั่วไป
4.1.1 เปนรังไหมสด
4.1.2 มีลักษณะทางกายภาพ ตรงตามพันธุ
4.1.3 ผนังลําตัวดักแดมีสีเหลืองน้ําตาล (ภาพที่ ข.1)
4.1.4 รังตองสะอาด และปราศจากสิง่ แปลกปลอมที่มองเห็นได เชน เศษใบหมอน มูลไหม
4.2 คุณภาพเฉพาะ
คุณภาพเฉพาะของรังไหมพันธุไทยสีเหลืองแตละชนิด ตองเปนไปตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุณภาพเฉพาะของรังไหมพันธุไทยสีเหลือง
(ขอ 4.2)
รังไหมพันธุไทยพื้นบาน
(% โดยน้ําหนัก)

รังไหมพันธุไทยปรับปรุง
(% โดยน้ําหนัก)

1. เปอรเซ็นตรังบกพรอง

≤ 10

≤ 10

2. เปอรเซ็นตเปลือกรัง

≥ 10

≥ 15

คุณภาพ

5 ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุรังไหมพันธุไ ทยสีเหลืองตองคงรูปรางอยูได สะอาด ระบายอากาศไดดี และมีขนาดบรรจุไม
เกิน 15 kg (กิโลกรัม)

6 ฉลาก
อยางนอยตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ หรือใบกํากับสินคา โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 ชนิด และชื่อพันธุ
6.2 เปอรเซ็นตรังบกพรอง และเปอรเซ็นตเปลือกรัง
6.3 จํานวนรังตอลิตร และน้ําหนักรังตอลิตร (ถามี)
6.4 น้ําหนักสุทธิเปนกิโลกรัม
6.5 ขอมูลผูผลิต หรือผูจําหนาย
6.6 วัน เดือน ป ที่นําหนอนไหมเขาจอ

7 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง
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8 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
8.1 วิธีวิเคราะห
8.1.1 ลักษณะทั่วไป
ใชการตรวจพินิจและประเมินทางประสาทสัมผัส
8.1.2 เปอรเซ็นตรังบกพรองและเปอรเซ็นตเปลือกรัง
ใหใชวิธีการตามภาคผนวก ค
8.1.3 น้ําหนักรังไหมตอลิตรและจํานวนรังไหมตอลิตร
ใหใชวิธีการตามภาคผนวก ง
8.2 วิธีชักตัวอยาง
ใหเปนไปตามภาคผนวก จ
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ภาคผนวก ก
รังบกพรอง
(ขอ 2.7)
ลักษณะรังไหมที่เปนรังบกพรอง ไดแก
ก.1 รังแฝด (double cocoon)
คือ รังไหมที่เกิดจากหนอนไหมตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป ทํารังรวมกัน ซึ่งรัง
ประเภทนีเ้ มื่อนํามาสาวทําใหเสนไหมขาดบอย เนื่องจากการพันกัน
ของเสนไหมในรังแฝดมีมากกวาหนึ่งเสน ทําใหสาวยาก เสนไหมไม
เรียบ และประสิทธิภาพการสาวไหมลดลง การเกิดรังแฝด อาจเกิ ด
จากหลายสาเหตุดวยกัน เชน ลักษณะของพันธุไหม จํานวนหนอนไหม
ตอจอมากเกินไป ลักษณะจอไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับหนอนไหม
รังแฝด ใชเปนวัตถุดิบในการสาวเสนไหมดูเปยน (dupion) 1/
ก.2 รังเจาะ (pierced cocoon)
คื อ รั งไหมที ถ่ ู ก หนอนแมลงวั น ก น ขน หรื อ ที ่เ รี ยกว า แมลงวั น ลาย
(Exorista bombycis) หรือผีเสื้อเจาะรังออกมา หรือจากมดหรือสัตว
อื ่น กั ด ทํ า ให รั ง ไหมเป น รู เมื ่อ นํ า ไปสาวทํ า ให เ ส น ไหมขาด
ประสิทธิภาพในการสาวคอนขางต่ํา

ก.3 รังเปอนภายใน (inside soiled cocoon)
คือ รังไหมที่ตัวดักแดตายในรัง หรือหนอนไหมเปนโรคแตทํารังได แต
เมื่อทํารังแลวหนอนไหมหรือดักแดจะตายอยูภายในรัง ทําใหรังไหม
สกปรก เมื่อนํามาสาวจะไดเสนไหมที่ไมมีคุณภาพ

1/

ไหมดูเปยน (dupion) หมายถึง เสนไหมที่สาวไดจากรังบกพรอง ลักษณะเสนไหมขนาดใหญ สําหรับนําไปใชทําเสนพุง
ในการทอผา
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ก.4 รังเปอนภายนอก (outside soiled cocoon)
คือ รังไหมที่เปอน ซึ่งเกิดจากการขับถายของหนอนไหมตัวอื่นที่ปลอย
กอนทํารัง หรือการแตกของหนอนไหมทีเ่ ปนโรค เมือ่ นําไปสาวทําให
ดึงเสนไหมไดยาก

ก.5 รังบาง (thin shell cocoon)
คือ รังไหมที่ไดจากหนอนไหมที่ไมแข็งแรง จึงพนเสนใยไดนอย ทําให
รังไหมบางผิด ปกติ หรือ เกิดจากการนํา หนอนไหมเขา จอชา เกิน ไป
หนอนไหมจึงพนเสนใยตามขอบกระดงหรือมุมของโตะเลี้ยงไหม

ก.6 รังหลวม (loose shell cocoon)
คือ รังไหมทีเ่ กิดจากการทํารังของหนอนไหมในสภาพแวดลอมที่ไม
เหมาะสม หากนําไปสาวเสนไหมจะขาดบอย เพราะรังไหมแยกเปน
ชั้นๆ

ก.7 รังบางหัวทาย (thin end cocoon)
คือ รังไหมที่มีลักษณะตามสายพันธุไ หมที่ไมเหมาะสม หรือเกิดจาก
อุณหภูมิสูงในชวงกกไข บางครั้งเกิดจากอุณหภูมิต่ําระหวางที่หนอน
ไหมทํ า รั ง รั ง ไหมชนิ ด นี ้จ ะมี ส ว นหั ว แหลมผิ ด ปกติ เมื ่อ นํ า ไปต ม
บริเวณสวนแหลมจะเละกอน และถานํามาสาวเสนใยไหมจะสาวยาก
ทําใหบริเวณสวนแหลมขาด
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ก.8 รังผิดรูปราง (malformed cocoon)
คือ รังไหมที่เกิดจากการทํารังของหนอนไหมในจอที่ไมเหมาะสม หรือ
เกิดจากหนอนไหมที่ไมแข็งแรง ทํารังไดไมสมบูรณ ลักษณะรังไหม
ชนิดนี้จะบิดเบี้ยวและไมมีความสม่ําเสมอ เมื่อนําไปตมรวมกับรังดี
มักจะเละกอน หรือบางทีก็แข็ง ทัง้ นี้ขึ้นอยูก ับรูปรางของรังนั้นๆ วา
ผิดปกติลักษณะใด
ก.9 รังติดขางจอ (cocoon with prints of cocoon frame)
คือ รังไหมที่เกิดจากการทํารังของหนอนไหมติดขา งจอ หรือ ติดกับ
กระดาษรองจอ หรืออาจเกิด จากการใชจอ ไมเหมาะสม ลักษณะรั ง
แบนผิดปกติและหนาเปนบางสวน ซึ่งเกิดจากการจับหนอนไหมเขาจอ
แนนเกินไป ทําใหหนอนไหมมีพื้นที่ทํารังไมเพียงพอ

ก.10 รังบุบ (crushed cocoon)
คือ รังไหมที่เกิดจากการซอนทับกัน บรรจุแนนเกินไป หรือเกิดจาก
การจัดการขนสงหรือจัดเก็บที่ไมเหมาะสม จนทําใหรังไหมยุบตัว

ก.11 รังขึ้นรา (moldy cocoon)
คื อ รั ง ไหมที ่เ ก็ บ รั ก ษาในที ร่ ะบายอากาศไม เ หมาะสม ทํ า ให เ กิ ด
ความชื้นในภาชนะหรือหองเก็บรังไหม จึงมีเชื้อราเกิดขึ้นที่เปลือกรัง
ไหมหรือดักแด

ทีม่ า : ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา
(ภาพที่ ก.1 ถึง ก.11)
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ภาคผนวก ข
ลักษณะและสีของดักแดในระยะเวลาที่เหมาะสม
สําหรับการเก็บเกีย่ วรังไหม
(ขอ 4.1.3)

ภาพที่ ข.1 ลักษณะและสีของดักแดในระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเก็บเกี่ยวรังไหม
(ไหมพันธุไทยพื้นบานอายุประมาณ 4 วัน ถึง 5 วัน
ไหมพันธุไทยปรับปรุงอายุประมาณ 5 วัน ถึง 7 วัน)
ทีม่ า : ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา
(ภาพที่ ข.1)
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ภาคผนวก ค
การคํานวณเปอรเซ็นตรังบกพรองและเปอรเซ็นตเปลือกรัง
(ขอ 8.1.2)
ค.1 อุปกรณ
ค.1.1 มีดสําหรับปาดเปลือกรังไหม
ค.1.2 เครื่องชั่ง ชั่งไดละเอียดสูงสุด 0.1 g (กรัม) สําหรับน้ําหนักไมเกิน 300 g
ค.1.3 เครื่องชั่ง ชั่งไดละเอียดสูงสุด 10 g สําหรับน้ําหนักไมเกิน 5 kg
ค.1.4 โตะคัดแยกรังไหม
ค.2 วิธีการ
ค.2.1 การตรวจเปอรเซ็นตรังบกพรอง
ค.2.1.1 นําตัวอยางรังไหมที่ไดจากการชักตัวอยาง ตามภาคผนวก จ ประมาณ 1 kg สําหรับใชตรวจหา
เปอรเซ็นตรังบกพรอง
ค.2.1.2 นําตัวอยางรังไหม มาคัดแยกรังดีและรังบกพรอง พรอมทั้งชั่งน้ําหนักของรังดีและรังบกพรอง
แลวบันทึกไว
ค.2.1.3 คํานวณหาเปอรเซ็นตรังบกพรอง โดยใชสูตร
เปอรเซ็นตรังบกพรอง = น้ําหนักรังบกพรอง (กรัม) x 100
น้ําหนักรังไหมทัง้ หมด (กรัม)
ค.2.2 การตรวจหาเปอรเซ็นตเปลือกรัง
ค.2.2.1 นํ า ตั วอย า งรั งดี ท่ี ได จากการชั กตัวอยาง ตามภาคผนวก จ จํ านวน 20 รั ง มาลอกปุ ยไหมออก
จากนั้นชั่งน้ําหนักแลวบันทึกไว
ค.2.2.2 ตัดปลายรังไหม แลวเทดักแดและคราบหนอนไหมออก ชั่งน้ําหนักเฉพาะเปลือกรังแลวบันทึกไว
ค.2.2.3 คํานวณหาเปอรเซ็นตเปลือกรัง โดยใชสูตร
เปอรเซ็นตเปลือกรัง

=

น้ําหนักเปลือกรัง (กรัม) x 100
น้ําหนักรังไหมทัง้ หมด (กรัม)
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ภาคผนวก ง
การชั่งน้ําหนักรังไหมตอลิตรและการนับจํานวนรังไหมตอลิตร
(ขอ 8.1.3)
ง.1 อุปกรณ
ง.1.1 ภาชนะ ปริมาตร 1 L (ลิตร) 2/
ง.1.2 เครื่องชั่ง ชั่งไดละเอียดสูงสุด 0.1 g สําหรับน้ําหนักไมเกิน 300 g

ภาพที่ ง.1 ลักษณะภาชนะปริมาตรหนึ่งลิตรที่ใชทั่วไป
ทีม่ า : ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา
(ภาพที่ ง.1)
ง.2 วิธีการ
ง.2.1 นํารังไหมใสในภาชนะจนเต็ม เขยาใหรังไหมเสมอกับปากภาชนะ
ง.2.2 นํารังไหมทั้งหมดในภาชนะไปชั่ง เพื่อหาน้ําหนักรังไหมตอลิตร
ง.2.3 นับจํานวนรังไหมทัง้ หมด เพื่อหาจํานวนรังไหมตอลิตร
2/

ใหใชภาชนะปริมาตร 1 L รูปทรงกระบอกที่ผานการสอบเทียบแลว หรือภาชนะที่ประดิษฐขึ้นเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา
โดยมีความกวาง x ความยาว x ความสูง = 10 x 10 x10 cm (เซนติเมตร) (ภาพที่ ง.1)
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ง.3 น้ําหนักรังไหมตอลิตรและจํานวนรังไหมตอลิตร 3/ ที่เหมาะสม
ง.3.1 รังไหมพันธุไทยพื้นบาน
ง.3.1.1 น้ําหนักรังไหม 110 g/L ถึง 150 g/L
ง.3.1.2 จํานวนรังไหม 120 รังตอลิตร ถึง 180 รังตอลิตร
ง.3.2 รังไหมพันธุไทยปรับปรุง
ง.3.2.1 น้ําหนักรังไหมตอลิตร 130 g/L ถึง 170 g/L
ง.3.2.2 จํานวนรังไหม 120 รังตอลิตร ถึง 160 รังตอลิตร

3/

ขอมูลจากผลการศึกษา “โครงการศึกษาคุณลักษณะบงชี้คุณภาพของรังไหมพันธุไ ทยที่ใชในการผลิตเสนไหมไทย”
ซึ่งสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ดําเนินงานรวมมือกับกรมหมอนไหม
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ภาคผนวก จ
วิธีชักตัวอยาง
(ขอ 8.2)
จ.1 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในวิธีชักตัวอยางรังไหมพันธุไทยสีเหลือง มีดังนี้
จ.1.1 รุน (lot) ในทีน่ ี้ หมายถึง สินคาที่สงมอบหรือซือ้ ขายในคราวเดียวกัน เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพ
และคุณลักษณะสม่ําเสมอ
จ.1.2 วิธีการชักตัวอยาง (sampling procedure) หมายถึง การกําหนดวิธีการเก็บและจํานวนหนวยตัวอยาง
จากรุน ของสินคา เพื่อตรวจสอบใหไดขอมูลที่นํามาใชตัดสินการยอมรับรุนของสินคานั้น
จ.2 วิธีชักตัวอยาง
จ.2.1 ชักตัวอยางรังไหมพันธุไทยสีเหลืองจากแตละภาชนะบรรจุ โดยกระจาย 4 ตําแหนงภายในภาชนะ
บรรจุ คือ ดานขาง 2 ตําแหนง ตรงกลาง 1 ตําแหนง และสวนบน 1 ตําแหนง แลวนําตัวอยางที่ไดจาก
แต ละภาชนะบรรจุ ม าผสมรวมกั น ให ไ ด ตัว อยา งที่มีข นาดตัว อยา งตามขนาดของรุน (ตารางที่ จ.2)
หากขนาดตัวอยางไมพอตอการตรวจสอบ สามารถชักตัวอยางเพิ่มได
1

1

จ.2.2 นําตัวอยางจากขอ จ.2.1 มาตรวจสอบลักษณะทั่วไป ไดแก ลักษณะรังไหมสด ลักษณะทางกายภาพ
ตรงตามพันธุ ความสะอาดและปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได (ขอ 4.1.1 ขอ 4.1.2 และขอ 4.1.4)
หากผลการตรวจสอบตัวอยางเปนไปตามเกณฑทีก่ ําหนด ใหนําตัวอยางมาตรวจสอบคุณภาพเฉพาะตอไป
ดังนี้
จ.2.2.1 นําตัวอยางจากขอ จ.2.2 ประมาณ 1 kg ตรวจหาเปอรเซ็นตรังบกพรอง (ขอ 4.2)
จ.2.2.2 นําตัวอยางรังดีจากขอ จ.2.2.1 จํานวน 20 รัง ตรวจลักษณะและสีของผนังลําตัวดักแด (ขอ
4.1.3) และเปอรเซ็นตเปลือกรัง (ขอ 4.2)
จ.2.2.3 การประเมินการยอมรับรุนสินคาใหเปนไปตามแผนภูมิการชักตัวอยางและการยอมรับรุนสินคา
(ภาพที่ จ.1)
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ตารางที่ จ.2 การชักตัวอยาง
(ขอ จ.2)
ขนาดรุน
(น้ําหนักเปนกิโลกรัม)
ไมเกิน 50
50 ถึง 100
101 ถึง 1,000

ขนาดตัวอยาง
(น้ําหนักเปนกิโลกรัม)
1.5
3
1.5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักรังไหม
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ชักตัวอยางจากแตละภาชนะบรรจุของรุนเดียวกันมาผสมรวมกัน
ใหไดขนาดตัวอยางตาม ตารางที่ จ.2
ตรวจสอบลักษณะทั่วไป ไดแก ลักษณะรังไหมสด ลักษณะทาง
กายภาพตรงตามพันธุ ความสะอาดและปราศจากสิ่งแปลกปลอม
ที่มองเห็นได (ขอ 4.1.1 ขอ 4.1.2 และขอ 4.1.4)

ไมเปนไปตามเกณฑ

ปฏิเสธสินคา

เปนไปตามเกณฑ
นําตัวอยางประมาณ 1 kg
ตรวจหาเปอรเซ็นตรังบกพรอง
(ขอ 4.2)

ไมเปนไปตามเกณฑ

ปฏิเสธสินคา

เปนไปตามเกณฑ
นําตัวอยางรังดี 20 รัง
ตรวจลักษณะและสีของผนังลําตัวของดักแด
(ขอ 4.1.3) และเปอรเซ็นตเปลือกรัง (ขอ 4.2)

ไมเปนไปตามเกณฑ

ปฏิเสธสินคา

เปนไปตามเกณฑ
ยอมรับรุนสินคา

ภาพที่ จ.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการชักตัวอยางและการยอมรับรุนสินคาของรังไหมพันธุไทยสีเหลือง
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ภาคผนวก ฉ
หนวย
หนวยและสัญลักษณทีใ่ ชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Système
International d’ Unités) ที่ยอมรับใหใชได ดังนี้
รายการ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

มวล

กิโลกรัม (kilogram)

kg

กรัม (gram)

g

ปริมาตร

ลิตร (liter)

L

ความยาว

เซนติเมตร (centimeter)

cm

