
โครงการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดํ าเนินแปรพระราชฐานประทับแรม
ณ. ตํ าหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส เมื่อป พ.ศ. 2524 พระองคไดเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วไป
ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทรงทอดพระเนตรเห็นความเปนอยูของประชาชน จึงทรงมีพระราชดํ าริให
เจาหนาที่ผูติดตามพิจารณาปรับปรุงการพัฒนาดานตาง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่พรุ และป พ.ศ. 2525 ได
ตั้งโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้น การปลูกหมอนเลี้ยงไหมก็เปนอีกโครงการหนึ่งที่เขารวม
การพัฒนาโครงการดังกลาว โดยประมาณ ป 2527 ทางสถานีทดลองหมอนไหมชัยภูมิไดเขามารวม
พัฒนาการปลูกหมอนเลี้ยงไหมในชวงระยะแรก ป พ.ศ.2535 กรมวิชาการเกษตร ไดตั้งสถานีทดลอง
หมอนไหมชุมพร เพื่อหาอาชีพ รายได ใหเกษตรกรเขตจังหวัดชุมพรที่ถูกพายุเกยทํ าลายพืชผล ดังนั้น
ป 2541 ทางสถาบันวิจัยหมอนไหมเห็นวาสถานีทดลองหมอนไหมชุมพรอยูใกลศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองมากกวาสถานีทดลองหมอนไหมชัยภูมิ จึงไดใหสถานีทดลองหมอนไหมชุมพร ประสานงาน
การพัฒนาการปลูกหมอนเลี้ยงไหมตามโครงการพระราชดํ าริตอไป

ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

จากสภาวะการปลูกหมอนเลี้ยงไหมของเกษตรกรในโครงการฯ ยังใหผลผลิตไมได
ตามเปาหมายที่วางไว จึงทํ าใหทางสถานีทดลองหมอนไหมชุมพร จํ าเปนตองศึกษาสภาพทั่วไปของ
การปลูกหมอนเลี้ยงไหม จึงไดทราบถึงปญหาที่ทํ าใหเกษตรกรในโครงการฯ ปลูกหมอนเลี้ยงไหมไม
ประสบผลสํ าเร็จ เกิดจากพันธุหมอนและพันธุไหมยังไมเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส
จึงทํ าใหตองทํ าการทดลองวิจัย เพื่อใหไดพันธุหมอน พันธุไหม ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และใหผล
ผลิตตามเปาหมาย
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วัตถุประสงคการศึกษาทดลองวิจัย

1. เพื่อศึกษาพันธุหมอนที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2. เพื่อศึกษาพันธุไหมที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
3. เพื่อผลิตไขไหมใหเกษตรกรในโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
4. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมแผนใหม และแปรรูปผลิตภัณฑ

หมอนไหม

วิธีดํ าเนินงาน

1. นํ าพันธุหมอนเขาปลูกในพื้นที่โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และในพื้น
ที่ของเกษตรกรในโครงการฯ จํ านวน 5 พันธุ

1. บุรีรัมย 51
2. บุรีรัมย 60
3. นครราชสีมา 60
4. หมอนคุณไพ
5. S1

จากการศึกษาการใหผลผลิตใบหมอนทั้ง 5 พันธุ หมอนที่เหมาะสมกับพื้นที่ในเขต
จังหวัดนราธิวาสเรียงตามลํ าดับดังนี้

1. บุรีรัมย 60
2. บุรีรัมย 51
3. นครราชสีมา 60
4. S1
5. หมอนคุณไพ

และจากการศึกษาตอไป พบวาหมอนพันธุนครราชสีมา 60 จะมีผลผลิตตํ่ าในชวงฤดู
ฝน ถามีฝนตกมากจะทํ าใหใบสวนลางเหลือง และรวง สํ าหรับหมอนพันธุคุณไพใหผลผลิตตํ่ าและ
เหี่ยวเร็ว จากผลการทดลองวิจัย เห็นวาหมอนที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีดังนี้

227



1. บุรีรัมย 60
2. บุรีรัมย 51
3. S1

2. ตั้งแตป 2527 ถึงชวงตนป 2541 ทางสถานีทดลองหมอนไหมชัยภูมิ ไดนํ าไหม
พันธุ

นางเขงมาเลี้ยง ซึ่งเปนพันธุไหมที่ใหผลผลิตตํ่ า กลางป 2541 หลังจากสถานีทดลองหมอนไหมชุมพร
ไดรับงานตอจากสถานีทดลองหมอนไหมชัยภูมิ จึงไดดํ าเนินการทดสอบนํ าพันธุไหมเขาไปทดสอบ
เลี้ยงในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และในพื้นที่ของเกษตรกรในอํ าเภอศรีสาคร อํ าเภอรือเสาะ
และอํ าเภอบาเจาะ จํ านวน 6 พันธุ ดังนี้

1. พันธุนางเขง
2. พันธุหนองคาย 4
3. พันธุ ศรีสะเกษ 3
4. พันธุ นางนอยศรีสะเกษ 1
5. พันธุไทยลูกผสม หนองคาย 4 x นางนอยศรีสะเกษ 1
6. พันธุไทยลูกผสม ศรีสะเกษ 3 x หนองคาย 4
ผลจากการศึกษาเปอรเซ็นตการเลี้ยงรอดและผลผลิตไดจากการเลี้ยงไหม 6 พันธุ

ปรากฏวาพันธุไหมที่เหมาะสมกับพื้นที่ในเขตจังหวัดนราธิวาส เรียงตามลํ าดับดังนี้
1. พันธุ หนองคาย 4
2. พันธุ นางนอยศรีสะเกษ 1
3. พันธุ ศรีสะเกษ 3
4. พันธุนางเขง
5. พันธุลูกผสม หนองคาย 4 x นางนอยศรีสะเกษ 1
6. พันธุลูกผสม ศรีสะเกษ 3 x หนองคาย 4
และในป 2545 จะทดสอบนํ าไหมพันธุเขียวสกลมาทํ าการทดสอบเลี้ยง ในเขตพื้นที่

ชายแดนจังหวัดชุมพร สามารถเลี้ยงไดดี แข็งแรง และใหผลผลิตสูง จากขอมูลที่ไดมาจะสังเกตไดวา
ไหมพันธุเพรียวสามารถเลี้ยงไดดี
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 จากการศึกษาสภาวะทั่วไปและปญหาอุปสรรคที่พบของเกษตรกรในโครงการฯ ดังนี้
1. เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกหมอนนอย ไมมีใบหมอนนํ ามาเลี้ยงไหม
2. การสื่อภาษากับเกษตรกรบางพื้นที่ยังไมเขาใจอยางถองแท เพราะเปนภาษายาวี
3. เกษตรกรยังนิยมเพาะเลี้ยงไหมพันธุดังเดิม ไมมีการหยุดพัก อุปกรณการเลี้ยงไหม

ซึ่งจะทํ าใหไหมเปนโรคอยางตอเนื่อง
4. ไมสนใจการปลูกหมอนเลี้ยงไหมอยางแทจริง
5. ขาดงบประมาณ

แนวทางแกไข
1. หาพื้นที่ปลูกหมอนเพิ่มเติม และแนะนํ าวิธีการตัดแตงหมอนเพื่อเพิ่มผลผลิต พรอม

ทั้งใหมีการบํ ารุง ดูแลรักษาสวนหมอนใหถูกวิธี
2. จํ าเปนตองหาลามที่รูภาษาทองถิ่นหรือจางพนักงานคนในพื้นที่ชวย
3. ควรออกติดตามแนะนํ าอยางใกลชิดในการเลี้ยงไหมแตละรุน
4. ควรจัดการฝกอบรมเกษตรกรบางพื้นที่ ใหมีความรูมากขึ้น
5. พื้นที่ปฏิบัติงานอยูไกลตองใชงบประมาณมาก จึงจํ าเปนตองไดรับงบประมาณเพิ่ม

เติม
3. งานถายทอดเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและแปรรูปผลิตภัณฑจากหมอนไหม

1.1 ประชุมแนะนํ าถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและสรุปผล
การเลี้ยงไหมแตละรุนใหเกษตรกร รวม 13 คร้ัง

1.2 ฝกอบรมการสาวไหมจากเครื่องสาวไหมเดนชัย 1 ใหสมาชิกกลุมปลูกหมอน
เลี้ยงไหมบานคลอแระ จํ านวน 11 ราย และไดแจกเครื่องสาวไหมเดนชัย 1 ให
เกษตรกรรายละ 1 ชุด รวม 11 ชุด แจกเครื่องสาวไหมเดนชัย 1 ใหเกษตรกร
อํ าเภอศรีสาคร จํ านวน 3 ชุด อํ าเภอรือเสาะ จํ านวน 2 ชุด

1.3 ออกติดตามใหการดูแล และแนะนํ าใหเกษตรกรเลี้ยงไหม และบํ ารุงรักษาสวน
หมอน 21 คร้ัง
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สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ

จากรายชื่อเกษตรกรที่เขารวมโครงการชวงป 2527 ถึง 2542 มีเกษตรกรที่เขารวม
โครงการทั้งสิ้น 138 ราย และจากการสํ ารวจพรอมแจกจายพันธุหมอนพันธุไหมที่มีเกษตรกรรับไขไหม
ไปเล้ียงหรือเพาะพันธุไหมไปเลี้ยงเอง ในป 2543 มีเกษตรกรเลี้ยงจริง จํ านวน 47 ราย และมีเกษตรกร
บานคลอแระขอพระราชทานอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมอีก จํ านวน 11 ราย ป 2543 จึงมีเกษตรกรรวม
58 ราย ป 2544 มีเกษตรกรเลี้ยงไหมจํ านวน 62 ราย และขอเขารวมโครงการเพิ่มอีก 19 ราย และจะ
เร่ิมเลี้ยงไหมในป 2545 นี้ จากการปฏิบัติงานในโครงการฯ สามารถแจกไขไหมและไดผลผลิตเสนไหม
ดังนี้

ตารางการแจกไขไหมสมาชิกโครงการฯ และผลผลิต

ป พ.ศ. แจกไขไหม
(แม)

นํ้ าหนักรังสด
(ก.ก.)

นํ้ าหนักเสนไหม
(ก.ก.

2541 3,650 949 79
2542 2,400 576 48
2543 2,592 673.92 56.16
2544 2,097 545.22 45.43

หมายเหตุ  ป 2543 เกษตรกรหยุดเลี้ยงไหมเหลือเกษตรกรเลี้ยงจริงจํ านวน 47 ราย และเพิ่ม
สมาชิกบานคลอแระ อํ าเภอบาเจาะ อีก 11 ราย ยังไมสามารถเลี้ยงใหผลผลิตดีเทาที่ควร เนื่องจาก
เปนปแรกเลี้ยงได 1 รุน ป 2544 มีสมาชิกบานไทยสุขและบาโงหยุดเลี้ยงอีก 9 ราย ป 2545 มีสมาชิก
เพิ่ม 19 ราย ยังไมไดทํ าการเลี้ยงไหม
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ตารางสมาชิกที่ทํ าการเลี้ยงไหมในโครงการฯ

ป พ.ศ. สมาชิกเลี้ยงไหม สมาชิกเลี้ยงไหมจริง สมาชิกหยุดเลี้ยงไหม สมาชิกเพิ่ม รวม
2542 138 - - - 138
2543 138 47 91 11 58
2544 149 49 100 4  (ไมไดเปนสมาชิก) 53
2545 149 - - 19 (ยังไมไดเลี้ยง) -
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