
งานหม�อนไหม
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

งานหม�อนไหม เป�นหน�วยงานร�วมหน่ึงของศูนย�ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ซ่ึงมีภารกิจในการดําเนินงานศึกษา วิจัย
เพ่ือพัฒนาพันธุ� เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ�จาก
หม�อนไหม เพ่ิมศักยภาพการผลิตหม�อนไหม ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ีอย�างเป�นระบบและครบวงจร ส�งเสริมและถ�ายทอด
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมด5านการผลิตหม�อนไหมแก�เกษตรกรและ
ผู5สนใจท่ัวไป

บุคลากร

           บุคลากรของงานหม�อนไหม ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป�นบุคลากรในสังกัดของ ศูนย�หม�อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 
นราธิวาส สังกัดกรมหม�อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ� มีบุคลากรรวมท้ังส้ิน 3 ราย มี หัวหน5างานหม�อนไหม ศูนย�พิกุลทอง
ฯ เป�นผู5กํากับ ดูแล การดําเนินงาน บุคลากรส�วนท่ีเหลือเป�นลูกจ5าง ดังน้ี

บุคลากร
เพศ

รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง

ข5าราชการ 1 - 1

ลูกจ5างชั่วคราวรายวัน 1 1 2

รวม 3



ภารกิจหลักของงานหม�อนไหม

ศึกษา วิจัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตหม�อน-ไหม ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี

งานหม�อนไหม ทําการทดสอบหม�อน 2 ขนิด คือ 
 - หม�อนรับประทานผล (Black Mulbery, Morus nigra L.) ซ่ึงเป�นหม�อนชนิดท่ีมีผลโตเป�นช�อ เมื่อสุกจะมีสีดํา 
มีรสเปร้ียวอมหวาน นิยมนํามารับประทานสด คั้นนํ้า และแปรรูปเป�นแยมหรือ
 - หม�อนใบ (White Mulbery, Morus alba L.) เป�นหม�อนท่ีปลูกเพ่ือนําใบมาเล้ียงไหมเป�นหลัก หม�อนชนิดน้ี
จะมีใบใหญ�และออกใบมากใช5เป�นอาหารไหมได5ดี ส�วนผลจะออกเป�นช�อเล็กเมื่อสุกจะมีรสเปร้ียว ไม�นิยมรับประทาน           
ซ่ึงจากการทดสอบปลูก พบว�า สําหรับพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัด มีข้ันตอนการปลูกหม�อนดังน้ี

ขั้นตอนการปลูกหม�อน ไถดินเพ่ือพลิกหน5าดินแล5วตากแดดท้ิงไว5 2-3 วัน จากน้ันไถพรวนให5ดินร�วนซุยใส�ปุ>ยคอก
หรือปุ>ยหมักอัตรา 1.2 ตัน/ไร� หลุมปลูกหม�อนขนาดลึก 50 ซม. กว5าง 50 ซม. ยาว 50 ซม. รองก5นหลุมด5วยเศษหญ5า 
ฟางแห5งหรือซังข5าวโพดคลุกด5วยปุ>ยคอกหรือปุ>ยหมัก จากน้ันกลบดิน 1 ชั้นก�อนปลูกหม�อน นําท�อนพันธุ�หม�อนโดยเลือกกิ่ง
ท่ีมีอายุ 4-12 เดือน เส5นผ�าศูนย�กลาง 1-1.5 ซม. ผิวเปลือกมีสีนํ้าตาล มีตาสมบูรณ� มีตาอยู�บนท�อนพันธุ� 4-5 ตา ตัดยาว
ท�อนละ 20 ซม. นํากิ่งพันธุ�ท่ีมีอายุไม�น5อย 2 เดือน มาปEกลงดินลึก 3 ใน 4 ส�วนของความยาวกิ่ง ให5ตาเหนือพ้ืนดิน
ประมาณ 3 ตา

การดูแลรักษา รดนํ้าให5ชุ�มวันละคร้ัง ควรมีการใส�ปุ>ยหมักหรือ
ปุ>ยคอกอย�างสม่ําเสมอ 10-15 กก./ต5น และปุ>ยเคมีสูตร 15-15-15 
อัตรา 250 กรัม/ต5น ควรแบ�งใส� 2 คร้ัง/ปF คร้ังแรกตอนต5นฤดูฝนช�วง
เดือนต.ค. และหลังเก็บเกี่ยว  และตัดแต�งกิ่งแขนงท่ีไม�สมบูรณ�และเป�น
โรคท้ิง ทําการโน5มกิ่งหม�อนท่ีปลูกแบบทรงพุ�ม โดยการโน5มกิ่งให5ปลาย
ยอดขนานกับพ้ืน รูดใบออกให5หมด และตัดยอดส�วนท่ีเป�นกิ่งสีเขียวยาว
ประมาณ 30 ซม. ใช5เชือกผูกโยงติดกับหลัก หลังโน5มกิ่ง 8-12 วัน 
ดอกหม�อนจะแตกออกพร5อมใบ ผลจะเร่ิมแก�และสุกใช5เวลาประมาณ  
45-60 วัน สามารถเก็บผลไปรับประทานสดหรือแปรรูปได5 ให5ผลผลิต
ประมาณ 30 วัน/ต5น ต5นหม�อนอา ยุ 2 ปF  ข้ึนไปผลผลิตเฉล่ีย               
750-1,850 ผล/คร้ัง/ต5น หรือ 1.5-35 กก./ต5น/ปF



สาธิตการเล้ียงหม�อนไหมครบวงจร

“...การเล้ียงไหม นอกจากจะเป�นการเสริมรายได�ให�แก�เกษตรกรแล�วยังเป�น
วัฒนธรรมท่ีเก�าแก�และดีงามของชาติไทย ท่ีได�สืบต�อกันมานานอีกด�วย ไม�ว�าเศรษฐกิจ
ของประเทศจะเปล่ียนแปลงอย�างไร การพัฒนาการเล้ียงไหมก็ต�องดําเนินต�อไป...”

พระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจ5าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปFหลวง
เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2542

งานหม�อนไหม ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได5ดําเนินการสาธิตการเล้ียง
หม�อนไหมแบบชั้นเล้ียงในโรงเรือนเพ่ือปOองกันศัตรูของหม�อนไหม เช�น แมลงวันลาย 
จิ้งจก ตุPกแก หนู และมด การเล้ียงต5องเล้ียงท่ีระดับอุณหภูมิ 20-35 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ� 65–80 % และต5องปลูกไม5ยืนต5นรอบโรงเล้ียงเพ่ือลดความร5อนจาก
แสงแดด หนอนไหมท่ีเล้ียงจะกินใบหม�อนเป�นอาหารเมื่อโตเต็มท่ีจะชักใยหุ5มดักแด5เพ่ือ
พักเป�นผีเส้ือ ซ่ึงใยหุ5มดักแด5ก็คือรังไหมท่ีจะนํามาต5มเพ่ือสาวเส5นใยออกมาทอผ5า

งานหม�อนไหม ได5ดําเนินการเพาะชําพันธุ�หม�อนผลสด 
และหม�อนใบแจกจ�ายพันธุ�ให5แก�เกษตรกรในพ้ืนท่ีขยายผล และ              
ผู5ท่ีสนใจท่ัวไปเพ่ือปลูกเป�นอาชีพเสริมและพัฒนาแปรรูปเป�น
ผลิตภัณฑ�เพ่ิมมูลค�า เช�น การทํานํ้าลูกหม�อน ชาใบหม�อน แยม        
ในส�วนของรังไหมนํามาจัดทําเป�นสบู�รังไหมจําหน�ายเป�นผลิตภัณฑ�
ของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

การปลูกหม�อนผลสด (มัลเบอร�รี่) และหม�อนใบ

หม�อน หรือ มัลเบอร�ร่ี เป�นพืชท่ีจัดอยู�ในวงศ�ขนุน (MORACEAE) มีด5วยกัน 2 ชนิด 
คือ หม�อนท่ีปลูกเพ่ือรับประทานผล (Black Mulberry, Morusnigra L.) หม�อนชนิดน้ีผลจะโต
เป�นช�อ เมื่อสุกผลจะเป�นสีดํา มีรสเปร้ียวอมหวาน นิยมนํามารับประทานสด คั้นนํ้า แปรรูปเป�น
แยมและอื่นๆ ส�วนอีกชนิดคือ หม�อนท่ีใช5ปลูกเพ่ือการเล้ียงไหมเป�นหลัก หรือท่ีเรียกว�า หม�อน
ใบ (White Mulberry, Morus alba Linn) หม�อนชนิดน้ีจะมีใบใหญ�และออกใบมากใช5เป�น
อาหารไหมได5ดี ส�วนผลจะออกเป�นช�อเล็ก เมื่อสุกแล5วจะมีรสเปร้ียว ใช5รับประทานสดได5
เช�นกัน แต�ไม�เป�นท่ีนิยม



หม�อน จัดเป�นไม5พุ�มขนาดกลางหรือไม5ยืนต5นขนาดเล็ก สูงประมาณ 2.5 เมตร สามารถปลูกได5ดีในดิน                
เกือบทุกชนิด ในพ้ืนท่ีท่ีไม�มีนํ้าท�วมขัง มีการระบายนํ้าดี มีหน5าดินลึก ดินไม�เป�นกรดหรือด�างมากเกินไป pH อยู�ระหว�าง 
6-6.5 การขยายพันธุ�ต5นหม�อนมักจะใช5วิธีการตอนกิ่ง สามารถขยายพันธุ�ได5ง�ายโตเร็ว เมื่อมีการตัดแต�งกิ่งจะทําให5          
ต5นหม�อนออกดอก และออกผลได5ดี สรรพคุณทางยาคือใบหม�อนมีรสจืดเย็น ต5มด่ืมเป�นยาระงับประสาท แก5ไข5หวัด ตัวร5อน 
ขับลม ใช5ทําเป�นชามีฤทธ์ิต5านอนุมูลอิสระแก5อาการปวดศีรษะ ขับเหง่ือ ผลหม�อนช�วยบํารุงหัวใจ ขับลมร5อน บรรเทา
อาการกระหายนํ้า

งานหม�อนไหม ได5ดําเนินการเพาะชําพันธุ�หม�อนผลสด (มัลเบอร�ร่ี) และหม�อนใบ โดย
ผลิตและแจกจ�ายพันธุ�หม�อนผลสด และหม�อนใบให5แก�เกษตรกรในพ้ืนท่ีขยายผลของศูนย�
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพ่ือปลูกเป�นอาชีพเสริมและสามารถพัฒนาต�อยอดสู�การแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค�าได5



๒. ร�วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู�หัว

งานชมศูนย�ศึกษา พัฒนาความรู5 ดูนิทรรศการ คร้ังท่ี ๒๑
งานหม�อนไหม ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได5ดําเนินการจัดนิทรรศการ “เปqดบ5านพ�อ เรียนรู5สู�ความพอเพียง”

ในงานชมศูนย�ศึกษา พัฒนาความรู5 ดูนิทรรศการ คร้ังท่ี 21 ภายใต5ชื่อ “หม�อนไหมสร5างสรรค� ผลิตภัณฑ�หม�อนไหม” 
และได5จัดทําการฝsกอบรมอาชีพเสริมรายได5สู�วิถีชีวิตท่ียั่งยืน จํานวน 3 รุ�น รุ�นละ 20 ราย ซ่ึงผู5ที่สนใจเข5าอบรมได5รับ
ความรู5เกี่ยวกับการแปรรูปหม�อนผลสด  เช�น นํ้าหม�อน และแยมหม�อน เพ่ือเพ่ิมมูลค�าให5กับสินค5าทางการเกษตร

๑. กิจกรรมผลิตพันธุ�หม�อนเพ่ือแจกจ�าย จํานวน ๑๑,000 ถุง

๑.๑ หม�อนใบ ๕,000

๑.2 หม�อนผล ๖,000

กิจกรรมการดําเนินงานในป9งบประมาณ ๒๕๖๓

งานหม�อนไหม ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดําเนินการ
ผลิตภัณฑ�หม�อน เพ่ือแจกจ�ายให5เกษตรกร นักเรียน/นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ โดยพันธุ�หม�อนท่ีแจกจ�ายมี 2 สายพันธุ� คือ หม�อน
ใบ และ หม�อนผลสด ซ่ึงในปFงบประมาณ 2563 ได5ดําเนินการเพาะชําพันธุ�
หม�อนใบ จํานวน 5,000 ถุง และ หม�อนผลสด จํานวน 6,000 ถุง โดยใช5
กิ่งพันธุ�ดีในการขยายพันธุ�รวมท้ังส้ิน 11,000 ถุง


