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 ไหมอี่รี่ เป็นไหมชนิดหนึ่งที่จัดเป็น ไหมป่า ที่ไม่ได้
กินใบหม่อนเป็นอาหาร  แต่มักใช้ใบละหุ่งหรือส่วนใหญ่ใช้ใบ
มันส�าปะหลังมาให้กินเป็นอาหาร  ไหมอี่รี่  เป็นไหมรังเปิดที่
มีเส้นใยส้ันกว่าไหมชนิดอ่ืนๆ ไม่มีความวาวเหมือนไหมท่ีกิน
ใบหม่อนเป็นอาหาร เส้นใยไหมอีรี่จะมีลักษณะคล้ายเส้นใย
ฝ้าย  แต่แตกต่างกนัตรงทีไ่หมอีร่ี่นัน้จะมคีวามเหนียวมากกว่า
ฝ้าย และสามารถซับน�้าได้ดีกว่าฝ้าย หรือไหมใบหม่อน
 เส้นใยไหมอร่ีี เป็นเส้นไหมทีม่คีวามนุ่มพิเศษกว่าไหม
หรือฝ้ายอื่นใด  เส้นไหมอีรี่  จึงจัดเป็นไหมเศรษฐกิจ  ท่ีมี
ศักยภาพสงูในเชงิพาณชิย์ เป็นเส้นใยทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั อ่อนนุม่ฟเูหมอืนผ้าขนสตัว์ เมือ่ทอเป็นผนืผ้าน�าไป
ตดัเยบ็สวมใส่ หากสวมใส่ในหน้าหนาวจะให้ความรูส้กึอบอุน่ 
แต่หากเมื่อสวมใส่ในหน้าร้อนจะรู้สึกโปร่งสบาย ด้วยความ
พลิ้วและฟูของเนื้อผ้า ท�าให้ผ้าไหมอี่รี่สามารถระบายอากาศ
ได้ด ีไม่กระด้างหรอืรูส้กึระคายมอืเมือ่สมัผสั วธิกีารดแูลรักษา
ก็ง่าย โดยสามารถซักได้ตามวิธีธรรมชาติทั่วไป

ผ้าไหมอีรี่ 2

หนอนไหมอีรี่

ผ้าไหมอีรี่รังไหมอีรี่



ไหมที่มีการควบเส้นไหมสองเส้นที่มีสีต่างกันเข้าด้วยกัน

เอกลักษณ์ของผ้าไหมจากเส้นใยไหมอีรี่

	 คุณลักษณะของไหมอีรี่
 ไหมอีร่ีเ่ป็นไหมรงัเปิด มเีส้นใยทีย่าวไม่มาก แต่เส้นใย
ทีส่าวออกมาได้น้ันจะมีความยาวมากกว่าเส้นฝ้าย ไหมอีร่ีเ่ป็น
ไหมทีส่ามารถเพาะเลีย้งได้ทัว่ไป แต่อายกุารเลีย้งของไหมอีร่ี่
นั้นจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่าไหมพันธุ์อื่นๆ โดยจะมีระยะเวลา
ตั้งแต่ออกจากไข่ 17 – 20 วัน ไหมอี่รี่สามารถท�ารังได้แล้ว  
และยงัเป็นไหมทีส่ามารถเติบโตได้เร็วกว่าไหมหม่อนทัว่ไป แต่
ตวัดกัแด้ของไหมอีร่ีน้ั่นจะมนี�า้หนกัเยอะกว่าไหมพันธุไ์ทยอืน่ๆ 
ซึง่จะมนี�า้หนกัถงึ 80 เปอร์เซน็ต์ของจ�านวนรงัไหมสด โดยรงัไหม
อี่รี่สด 1 กิโลกรัม จะได้ดักแด้ 800 – 850 กรัม และจะได้รัง
เปล่าเพียงแค่ 1.5 – 2  กโิลกรมัเท่านัน้  ต่างจากไหมพนัธุไ์ทย
แท้ที่ตัวดักแด้จะมีน�้าหนักเพียงแค่ 70 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น 
ท�าให้ได้รังเปล่ามากถึง 30 เปอร์เซ็นต์  ลักษณะของรังไหมอี
รี่มีความยาว เรียว สีขาว เส้นใยจะสานกันหลวมกว่ารังไหม
พื้นบ้านที่กินใบหม่อน ปลายข้างหน่ึงของรังไหมค่อนข้าง
แหลม ปลายอีกข้างหนึ่งมีรูเปิดเล็กๆ เพื่อให้ตัวผีเสื้อสามารถ
บินออกจากรังไปได้ 
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เส้นไหมที่ย้อมสีธรรมชาติ

รังไหมอีรี่



 เส้นใยไหมอีรี่

 เส้นใยไหมอีรี่เป็นเส้นใยเส้นสั้นๆ ต้องดึงเส้นใยจาก

รังด้วยวิธีปั่นแบบเดียวกับการปั่นฝ้าย ดังนั้นจึงไม่ต้องต้มรัง

ไหมขณะทีย่งัมตีวัดักแด้ไหมอยูใ่นรัง สามารถตัดเปลอืกรงัไหม 

หรอืรอให้ตวัผเีสือ้ออกมาจึงน�ารงัไปต้ม เพือ่ละลายสารเหนยีว

ที่เคลือบเส้นไหมออกจึงจะน�าไปปั่นเส้นใยไหม คุณสมบัตินี้

เป็นข้อดีของไหมอีรี่ คือ ท�าให้ไม่ขัดต่อความรู้สึกของผู้ใช้ท่ี

ไม่มีการฆ่าตัวไหมเพื่อเอาใยมาท�าเสื้อผ้าการใช้วิธีสาวโดยใช้

เครื่องสาวพื้นบ้านแบบไหมหม่อนก็อาจท�าได้แต่ต้องใช้ความ

ช�านาญเป็นพิเศษ เส้นใยไหมอีรี่จึงจัดเป็นไหมปั่นซึ่งเส้นไหม

ป่ันน้ันเป็นทีต้่องการของอตุสาหกรรมด้ายป่ันมาก เพราะเส้น

ไหมมคีวามเหนียว ยาว แวววาว สวยงาม มลัีกษณะคล้ายฝ้าย 

สขีาวนวล น�า้หนกัเบาฟ ูอ่อนนุม่ ให้ความอบอุน่เหมอืนขนสัตว์ 

มีความมันเงาในตัว แต่ไม่เงาแวววาวเหมือนไหมหม่อน เมื่อ

ทอเป็นผืนผ้าจะหนานุ่มคล้ายผ้าขนสัตว์ ดูดซับเหงื่อและ

ระบายอากาศได้ด ีท�าให้ใส่แล้วรูส้กึอบอุน่ในฤดูหนาวและเยน็

สบายในฤดูร้อน ซักรีดได้ตามปกติเหมือนผ้าฝ้าย

 เส้นไหมอีรี่สามารถย้อมสีได้ดีทั้งสีสังเคราะห์และสี

ธรรมชาต ิปัจจบัุนมผีูใ้ห้ความส�าคญักบัผ้าพืน้เมอืงทีย้่อมด้วย

สีธรรมชาติมาก เพราะให้โทนสีท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่

ฉูดฉาด ดูสบายตา ที่ส�าคัญคือสีธรรมชาตินั้นมีจุลินทรีย์ย่อย

สลายสีได้ ท�าให้ไม่มีสารตกค้างให้เป็นมลพิษ จึงมีความ

ปลอดภยัต่อผูใ้ช้และสภาพแวดล้อม วัตถดิุบทีใ่ช้ท�าสย้ีอมมใีน

ท้องถิน่ เช่น พชืชนดิต่างๆ ให้สต่ีางกนั ท�าให้เกดิความหลากหลาย

ของสีย้อมที่สวยงามต่างกัน 

 สีท่ีใช้ในการย้อมไหมอี่รี่นั้นก็เกิดจากการค้นหาโดย

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยการน�าพืชพรรณที่มีอยู่ในท้องถิ่นน�า

มาทดลองย้อมส ีเกบ็เปลอืกไม้ ใบไม้ และดอกไม้ มาใช้ในการ

ย้อม เช่น เปลอืกประดู ่เมือ่น�ามาย้อมจะได้สนี�า้ตาล ใบสบูแ่ดง 

ใบมะม่วงให้สเีขียว สส้ีมสด ได้จากดอกทองกวาว เป็นการน�า

วัสดุท้องถิ่นมาสร้างประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
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การสาวไหมที่ต้มแล้ว

เส้นไหมที่สาวเสร็จแล้ว

เส้นไหมที่ย้อมสีธรรมชาติแล้ว



ผ้าทอจากเส้นใยไหมอี่รี่

 ผ้าทอจากส้นใยไหมอีรี่ มีลักษณะเป็นผ้าที่มีความ
นุ่มนวลท่ีใส่สบายกว่าผ้าไหมชนิดอื่นๆ มีความเหนียว มีเงา
สะท้อนเล็กน้อย มคีวามมนัวาวในตวั สามารถดดูซบัน�า้ เหงือ่
ได้ดกีว่า โปร่ง ระบายอากาศได้ดี เป็นเส้นใยทีส่ามารถสะท้อน
รับความสมดลุกบัอากาศได้ดีกว่า และในเนือ้ไหมน้ันจะมสีาร
ป้องรบัแสงอลัตร้าไวโอเลตได้ดกีว่าไหม หรือฝ้ายทัว่ไป จดุเด่น
ของผ้าไหมอี่รี่ คือ การย้อมสีไหมเพียงแค่ครึ่งเดียว ท�าให้ได้
ไหมแบบสีดั้งเดิม ปนกับไหมสีย้อมธรรมชาติ เมื่อน�ามาทอ
รวมกนัจะได้ผ้าไหมอีร่ี่ทีมี่การไล่น�า้หนักสอ่ีอนแก่สวยงาม การ
ดูดซับสีของไหมอี่รี่นั้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายกับการดูดซับสี
ของเส้นไหมทัว่ไป แต่เหมาะทีจ่ะน�ามาย้อมสจีากธรรมชาต ิสี
ที่ได้จะสวยงามกว่า แต่จะไม่เข้มเท่าสีที่ได้จากเส้นไหม
 วิธีการย้อมสีเส้นไหมอี่รี่จะแตกต่างจากการย้อมสี
เส้นไหมทั่วไป เนื่องจากไหมอี่รี่เป็นไหมรังเปิด วิธีท�าเส้นจะ
ต้องให้ตัวดักแด้ที่อยู่ในรังไหมออกก่อนถึงจะสามารถน�าไป
สาวได้ แต่หากไม่น�าตัวไหมอีร่ีอ่อก แล้วน�าไปต้มแบบกรรมวธิี
เดยีวกบัไหมหม่อนจะได้เส้นไหมทีไ่ม่มคีวามเรยีบสม�า่เสมอกัน 
และเส้นใยของไหมอี่รี่จะไม่นุ่ม แต่ถ้าหากน�ารังไหมอี่รี่
แบบที่ไม่มีตัวดักแด้อยู่แล้วไปต้ม แล้วน�ามาปั่นเส้นแบบฝ้าย 
เส้นไหมอีร่ีที่ไ่ด้จะมคีวามนุ่ม เส้นสม�า่เสมอกนั และได้เส้นไหม
ที่สวยงามเหมือนกับเส้นฝ้ายปั่นมือทั่วไป
 จากเดิมผ้าไหมอี่รี่นั้นนิยมทอเป็นผ้าผืนยาว น�าไป
ตดัเป็นเส้ือ ผ้าพันคอ ผ้าคลมุไหล่ ด้วยลกัษณะเฉพาะของไหม
อี่รี่ที่ ท�าให้นักออกแบบเสื้อผ้าสมัยใหม่น�าไปต่อยอด ผสม
ผสานกับองค์ความรู้ด้านการออกแบบสมัยใหม่ ออกมาเป็น

เครื่องแต่งกายแนวสากล ทันยุคเข้าสมัยเพื่อให้คนรุ่นใหม่
สามารถซื้อหามาสวมใส่ได้ไม่ขัดเขิน
 นอกจากนีผ้้าไหมอ่ีร่ียงัถูกน�าไปพัฒนาเป็นผลติภณัฑ์
อื่นๆ ที่แปลกใหม่ เช่น รองเท้าผ้าไหมอี่รี่ สมุดไดอารี่ที่ใช้ผ้า
ไหมอีร่ีม่าห่อปกสมดุ กระเป๋าถอื กระเป๋าใส่เหรยีญ และยงัได้
มีการทอผ้าไหมอี่รี่ให้เป็นเหมือนรูปวาดแนวธรรมชาติ  ภูเขา 
ต้นไม้  ท้องนา  เพือ่ถ่ายทอดเรือ่งราววถิชีวีติของคนในชุมชน
ลงบนผืนผ ้า  น�าไปใส ่กรอบเป็นภาพประดับตกแต่ง                 
ถือเป็นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
แปลกใหม่ยิ่งขึ้น
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ผ้าไหมอีรี่ลวดลายธรรมชาติ

ผ้าไหมอีรี่ลายพญานาค



ความเป็นมาของผ้าไหมอี่รี่

 ไหมอี่รี่เป็นพันธุ ์ไหมป่าชนิดหนึ่งที่มีกระจายอยู ่

บริเวณภาคเหนือของอินเดีย เนปาล จีน และญี่ปุ่น มีการน�า

เข้ามาทดลองเลี้ยงในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยกรม

วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ศึกษาวิจัย

รักษาพันธุ์ไว้ที่สถานีวิจัยพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี ต่อมาโครงการ

วจิยัเกษตรทีสู่งเพือ่หาอาชพีเสรมิให้ชาวเขาทดแทนการปลกู

ฝิ่น ได้น�าไหมพันธุ์อีร่ีขึ้นไปเลี้ยงบนดอยอ่างขางและดอยปุย 

จงัหวดัเชียงใหม่ แต่ประสบปัญหาเลีย้งไม่ได้ตลอดปี เนือ่งจาก

มีอากาศที่หนาวเย็นจัด ในปี พ.ศ. 2533 โดยการสนับสนุน

ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มกีารส่งเสรมิการเลีย้งไหม

อีรี่ให้กับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปลูกมัน

ส�าปะหลังเป็นจ�านวนมาก เกษตรกรจึงสามารถน�าใบมัน

ส�าปะหลังมาเป็นอาหารเลี้ยงตัวไหมแทนการทิ้งไปโดยเปล่า

ประโยชน์ และการเด็ดใบมันส�าปะหลังออกในปริมาณที่พอ

เหมาะนี้ยังช่วยให้ผลผลิตหัวมันเพิ่มขึ้นด้วย 

 การเลี้ยงไหมอี ร่ีจะเลี้ยงได ้ดีในช ่วงต ้นฤดูฝน 

ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมท่ีอากาศไม่ร้อนจัดมากนัก

และเป็นช่วงท่ีพืชอาหารของตัวไหมท้ังต้นละหุ่งและมัน

ส�าปะหลังเริ่มฟื้นตัวแตกใบ การเลี้ยงไหมอี่รี่สามารถเลี้ยงต่อ

เนื่องไปได้จนถึงฤดูหนาว หากอากาศไม่หนาวเย็นมาก ยัง

สามารถเลีย้งต่อเนือ่งไปจนถงึเดอืนมนีาคม กลุม่ผูผ้ลติทีเ่ล้ียง

ไหมอีรี่เก่ง ดูแลดีจะสามารถเลี้ยงไหมอีรี่ได้ประมาณ 6 - 7 

รุ่นต่อปีเมื่อถึงช่วงอากาศร้อนจัด เดือนเมษายน – ต้นเดือน

พฤษภาคม ส่วนใหญ่จะหยุดเลี้ยงไหมอีรี่ จะมีบ้างที่เลี้ยงไว้

เล็กน้อยเพื่อรักษาพ่อแม่พันธุ์เท่านั้น ประกอบกับพืชอาหาร

ในช่วงฤดรู้อนนีก้ค่็อนข้างจะหายาก ไหมอีร่ีส่ามารถเพาะเลีย้ง

ได้ดีคล้ายกับไหมบ้าน แต่เลี้ยงง่ายและประหยัดแรงงานกว่า 

เพราะสามารถเลีย้งได้เกือบตลอดทัง้ปี ทนต่อโรคสงู และไม่มี

การใช้สารเคมีในการเพาะเลี้ยง การเลี้ยงไหมอีรี่ถือเป็นการ

ท�าเกษตรแบบสเีขยีว ในกระบวนการเลีย้งและผลติหลีกเล่ียง

การใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท�าให้ผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่เป็นผลิตภัณฑ์

สเีขยีว ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม ซึง่ตรงกับความต้องการของ

ผูบ้รโิภคปัจจบุนั และเป็นผลติภณัฑ์ทางเลอืกใหม่ทีม่ปีรมิาณ

ไม่มากในท้องตลาด
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การเลี้ยงดูไหมอี่รี่	

 ไหมอ่ีรีเ่ป็นไหมทีเ่ลีย้งง่าย โตไว แต่เป็นไหมท่ีมคีวาม

ไวต่อสารเคมี เนื่องจากไหมอี่รี่เป็นไหมอินทรีย์ เมื่อตัวไหมได้

กลิ่นของสารเคมี หรืออุปกรณ์และอาหารของไหมอ่ีรี่นั้นปน

เปื้อนสารเคมี ตัวไหมอี่รี่จะตายเมื่อได้กลิ่น ดังนั้นลักษณะ

พ้ืนทีท่ีใ่ช้เล้ียงไหมอ่ีรีน่ัน้จะต้องเป็นพืน้ทีท่ีป่ลอดสารเคมชีนดิ

รุนแรง ในพ้ืนทีน้ั่นๆ จะต้องไม่ใช้สารเคมเีป็นตัวบ�ารงุดนิ หรอื

ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นก�าจัดวัชพืชต่างๆ เพราะจะท�าให้มีสาร

ตกค้างในดนิเป็นระยะเวลานาน รวมถงึผูท้ีเ่ลีย้งไหมอีร่ีจ่ะต้อง

ตรวจพ้ืนทีบ่ริเวณโดยรอบด้วยว่ามเีคยมกีารใช้สารเคมหีรอืไม่

 นอกจากสารเคมีส�าหรับก�าจัดวัชพืชแล้ว สารก�าจัด

ยงุต่างๆ มผีลต่อตวัไหมอีร่ีด้่วยเช่นกนั ทัง้ยากนัยงุชนดิยาพ่น 

และแบบสเปรย์ฉีดยุง สารเคมีประเภทนี้จะปนเปื้อนไปกับ

อาหารของไหมอี่รี่ เมื่อไหมอี่รี่กินเข้าไปนั้นจะตายภายใน 3 

ชั่วโมง

 ดังนั้นไหมอี่รี่จึงนับเป็นไหมที่สามารถก�าหนด

ขอบเขตของพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ี ว่ามีความปลอดภัยมากน้อย

เพยีงใด เพราะหากพืน้ท่ีใดท่ีสามารถเลีย้งไหมอีร่ีไ่ด้นัน้ถอืเป็น

พื้นที่ที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมี หรือมีสารเคมีปนเปื้อนเพียง

แค่เล็กน้อยเท่านั้น

การเลี้ยงหนอนไหมอีรี่
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กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผ้าไหมอี่รี่

 การสาวไหม

 ต้มน�า้ให้ร้อน และใส่ด่างขีเ้ถ้าลงไปต้ม เนือ่งจากด่าง

ขีเ้ถ้ากบัความร้อนจะเป็นตัวช่วยให้เส้นไหมทีเ่กาะตัวกนัคลาย

ออกน�ารังไหมที่เตรียมไว้ใส่ลงไป ต้มเพื่อละลายคราบกาวที่

ผนึกเส้นใยให้อัดแน่นคลายออกจากกนั แล้วดึงเอาเส้นไยออก

มาตามกรรมวิธี เส้นไหมที่ได้นั้นจะมาจากการดึงเส้นใยจาก

รังไหมหลายๆ รังรวมกันเป็นเส้นเดียวกันในขณะที่สาวไหม

คราวเดียวกัน ท�าให้เส้นไหมของแต่ละรังพันกันเป็นเกลียว 

เกิดการเกาะยึดซึ่งกันและกัน มีความเหนียวทนทาน น�าเส้น

ไหมไปร้อยใส่พวงสาวไหม และภาชนะที่เตรียมไว้ เติมรังไหม

เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆ และสาวต่อไปจนกว่ารังไหมจะหมด

 ขัน้ตอนการสาวไหมนีต้้องใช้ความช�านาญเป็นอย่าง

มาก เพราะหากสาวไหมไม่เป็นจะท�าให้เส้นไหมทีไ่ด้มคีวามหนา 

และสัน้ หากมคีวามช�านาญในการสาวไหมกจ็ะสามารถดงึเส้น

ไหมได้ยาวมขีนาดสม�า่เสมอกัน เมือ่ได้เส้นไหมแล้วน�าไปกรอ

เก็บไว้ เพื่อน�าไปย้อมสีในล�าดับต่อไป
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	 การย้อมสี	(สีน�้าตาลจากเปลือกประดู่)

 น�าเปลือกประดู่ลงไปต้มในน�้าเปล่า ตั้งน�้าให้เดือด 

จนกว่าเปลอืกประดูจ่ะให้ความเข้มของสตีามต้องการ แล้วกรอง

เอาเปลือกประดูอ่อก น�าน�า้เปลือกประดู่ไปต้มให้เดือดแล้วน�า

ไหมอี่รี่จุ่มลงไปในน�้าเดือด ต้มทิ้งไว้ประมาณ 20 – 30 นาที 

น�าไหมอี่รี่ขึ้นมาแล้วน�าไปแช่ในน�้าเย็น แล้วล้างในน�้าสะอาด

ประมาณ 3 – 4 รอบ สังเกตดูน�้าที่ล้าง หากล้างจนน�้าใสแล้ว 

ให้บิด และท�าการกระตุกไหมให้เส้นเหยียด น�าไปตากให้แห้ง

 เมื่อตากเส้นไหมที่ย้อมจนแห้งแล้ว น�าไปแช่ในน�้า

ข้าวไว้ประมาณ 1 – 2 นาที เอาขึ้นมาบิดแล้วน�าไปตากให้

แห้ง เนือ่งจากเส้นไหมอีร่ีน้ั่นมคีวามน่ิม จึงต้องน�าไปแช่น�า้ข้าว

เพื่อให้เส้นกลม และแข็งขึ้น การแช่ในน�้าข้าวมีประโยชน์คือ

เมื่อน�าไปทอแล้วเส้นไหมจะไม่ติดกระสวย

	 การทอ

 ขัน้ตอนการทอ จะใช้ไหมไทยเป็นเส้นยืน และใช้ไหม

อีร่ีเ่ป็นเส้นพุ่ง ทอตามลายทีต้่องการ ลายทีเ่กดิจากไหมอีร่ี่นัน้

ส่วนมากจะเป็นลายทีผู่ท้อได้คิดค้นขึน้มาใหม่ ไม่มลีายตายตวั

ท่ีแน่นอนขึน้อยูก่บัจินตนาการ และความคดิสร้างสรรค์ของผูท้อ 

ผ้าทอไหมอี่รี่ 1 เมตร ใช้ระยะเวลาในการทอ 1 – 2 วัน เมื่อ

ทอเสรจ็แล้ว กน็�าไปประยกุต์ใช้ตามแต่ต้องการ เช่น ผ้าพนัคอ 

ผ้าคลุมไหล่ ผ้าห่ม เครื่องนอน ปลอกหมอน กระเป๋า เป็นต้น
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การสืบสานงานหัตถกรรมไหมอี่รี่

 ไหมอีร่ี่น้ันเป็นไหมทีเ่กดิขึน้ใหม่ แต่ได้รบัความสนใจ

ในการเลี้ยง เน่ืองจากตัวไหมอี่รี่นั้นกินใบมันส�าปะหลังเป็น

อาหาร ประกอบกับราคามันส�าปะหลังที่ราคาตกต�่า อีกทั้ง

ใบมันส�าปะหลังจะเป็นส่วนที่ต้องทิ้งเป็นปุ๋ย ท�าให้ผู้ท่ีปลูก

มนัส�าปะหลงัมคีวามสนใจทีจ่ะน�าไหมอีร่ีไ่ปเลีย้ง เพือ่สร้างราย

ได้เสริมให้แก่ครอบครัว

 ด้วยความแปลกใหม่ของไหมพันธุ์นี้ที่มีลักษณะไม่

เหมือนไหมชนิดอืน่ๆ ท�าให้เป็นท่ีจับตามองของนกัออกแบบมาก 

สร้างความสนใจให้แก่คนรุน่ใหม่ ทีอ่าจจะมองว่าเรือ่งการทอ

ผ้าเป็นงานส�าหรับผู้สูงวัยผ้าไหมเป็นเครื่องแต่งกายส�าหรับผู้

สงูอายุ แต่คนรุ่นใหม่กลบัมาสนใจในเรือ่งของผ้าไหมไทย หนั

มาเรยีนรูเ้กีย่วกับขัน้ตอนการทอผ้า น�าผ้าไหมไทยไปประยกุต์

สร้างผลงานท่ีแปลกใหม่ สร้างค่านิยมให้คนไทยเห็นความ

ส�าคัญของผ้าไหมไทย ถือเป็นการสืบสานและอนุรักษ์คุณค่า

งานศิลปหัตถกรรมไทย ให้คงอยู่ในสังคมไทยสืบต่อไป
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