งานหมอนไหม

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
งานหมอนไหม เปนหนวยงานรวมหนึ่งของศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งมีภารกิจในการดําเนินงานศึกษา วิจัย
เพื่อพัฒนาพันธุ เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑจาก
หม อนไหม เพิ่ม ศั ก ยภาพการผลิตหม อนไหม ที่ เหมาะสมกั บ
สภาพพื้นที่อยางเปนระบบและครบวงจร สงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมดานการผลิตหมอนไหมแกเกษตรกรและ
ผูสนใจทั่วไป

ภารกิจหลักของงานหมอนไหม
ศึกษา วิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตหมอน-ไหม ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
งานหมอนไหม ทําการทดสอบหมอน 2 ขนิด คือ
- หมอนรับประทานผล (Black Mulbery, Morus nigra L.) ซึ่งเปนหมอนชนิดที่มีผลโตเปนชอ เมื่อสุกจะมีสีดํา
มีรสเปรี้ยวอมหวาน นิยมนํามารับประทานสด คั้นน้ํา และแปรรูปเปนแยมหรือ
- หมอนใบ (White Mulbery, Morus alba L.) เปนหมอนที่ปลูกเพื่อนําใบมาเลี้ยงไหมเปนหลัก หมอนชนิดนี้
จะมีใบใหญและออกใบมากใชเป นอาหารไหมไดดี สวนผลจะออกเปนชอเล็กเมื่อสุกจะมีรสเปรี้ยว ไมนิยมรับประทาน
ซึ่งจากการทดสอบปลูก พบวา สําหรับพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด มีขั้นตอนการปลูกหมอนดังนี้
ขั้นตอนการปลูกหมอน ไถดินเพื่อพลิกหนาดินแลวตากแดดทิ้งไว 2-3 วัน จากนั้นไถพรวนใหดินรวนซุยใสปุยคอก
หรือปุยหมักอัตรา 1.2 ตัน/ไร หลุมปลูกหมอนขนาดลึก 50 ซม. กวาง 50 ซม. ยาว 50 ซม. รองกนหลุมดวยเศษหญา
ฟางแหงหรือซังขาวโพดคลุกดวยปุยคอกหรือปุยหมัก จากนั้นกลบดิน 1 ชั้นกอนปลูกหมอน นําทอนพันธุหมอนโดยเลือกกิ่ง
ที่มีอายุ 4-12 เดือน เสนผาศูนยกลาง 1-1.5 ซม. ผิวเปลือกมีสีน้ําตาล มีตาสมบูรณ มีตาอยูบนทอนพันธุ 4-5 ตา ตัดยาว
ทอนละ 20 ซม. นํา กิ่งพันธุที่มี อายุไม นอย 2 เดือน มาป กลงดินลึก 3 ใน 4 สวนของความยาวกิ่ง ใหตาเหนือพื้นดิน
ประมาณ 3 ตา

การดูแลรักษา รดน้ําใหชุมวันละครั้ง ควรมีการใสปุยหมักหรือ
ปุยคอกอยางสม่ําเสมอ 10-15 กก./ตน และปุยเคมีสูตร 15-15-15
อัตรา 250 กรัม/ตน ควรแบงใส 2 ครั้ง/ป ครั้งแรกตอนตนฤดูฝนชวง
เดือนต.ค. และหลังเก็บเกี่ยว และตัดแตงกิ่งแขนงที่ไมสมบูรณและเปน
โรคทิ้ง ทําการโนมกิ่งหมอนที่ปลูกแบบทรงพุม โดยการโนมกิ่งใหปลาย
ยอดขนานกับพื้น รูดใบออกใหหมด และตัดยอดสวนที่เปนกิ่งสีเขียวยาว
ประมาณ 30 ซม. ใช เชือกผูก โยงติดกั บ หลัก หลังโนม กิ่ ง 8-12 วั น
ดอกหมอนจะแตกออกพรอมใบ ผลจะเริ่มแกและสุกใชเวลาประมาณ
45-60 วัน สามารถเก็บผลไปรับประทานสดหรือแปรรูปได ใหผลผลิต
ประมาณ 30 วั น /ต น ต น หม อ นอายุ 2 ป ขึ้ น ไปผลผลิ ต เฉลี่ ย
750-1,850 ผล/ครั้ง/ตน หรือ 1.5-35 กก./ตน/ป
งานหม อ นไหม ได ดํ า เนิ น การเพาะชํา พั น ธุห ม อ นผลสด
และหม อนใบแจกจา ยพันธุใหแกเกษตรกรในพื้นที่ขยายผล และ
ผู ที่ ส นใจทั่ ว ไปเพื่ อ ปลู ก เป น อาชี พ เสริ ม และพั ฒ นาแปรรู ป เป น
ผลิตภัณฑเพิ่ม มูลค า เชน การทํา น้ํา ลูก หมอน ชาใบหม อน แยม
ในสวนของรังไหมนํามาจัดทําเปนสบูรังไหมจําหนายเปนผลิตภัณฑ
ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

สาธิตการเลี้ยงหมอนไหมครบวงจร
“...การเลี้ยงไหม นอกจากจะเปนการเสริมรายไดใหแกเกษตรกรแลวยังเป น
วัฒนธรรมที่เกาแกและดีงามของชาติไทย ที่ไดสืบตอกันมานานอีกดวย ไมวาเศรษฐกิจ
ของประเทศจะเปลี่ยนแปลงอยางไร การพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ตองดําเนินตอไป...”
พระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2542

งานหมอนไหม ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดดําเนินการสาธิตการเลี้ยง
หมอนไหมแบบชั้นเลี้ยงในโรงเรือนเพื่อปองกันศัตรูของหมอนไหม เชน แมลงวันลาย
จิ้งจก ตุกแก หนู และมด การเลี้ยงตองเลี้ยงที่ระดับอุณหภูมิ 20-35 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ 65–80 % และตองปลูกไมยืนตนรอบโรงเลี้ยงเพื่อลดความรอนจาก
แสงแดด หนอนไหมที่เลี้ยงจะกินใบหมอนเปนอาหารเมื่อโตเต็มที่จะชักใยหุมดักแดเพื่อ
พักเปนผีเสื้อ ซึ่งใยหุมดักแดก็คือรังไหมที่จะนํามาตมเพื่อสาวเสนใยออกมาทอผา

การปลูกหมอนผลสด (มัลเบอรร)ี่ และหมอนใบ
หมอน หรือ มัลเบอรรี่ เปนพืชที่จัดอยูในวงศขนุน (MORACEAE) มีดวยกัน 2 ชนิด
คือ หมอนที่ปลูกเพื่อรับประทานผล (Black Mulberry, Morusnigra L.) หมอนชนิดนี้ผลจะโต
เปนชอ เมื่อสุกผลจะเปนสีดํา มีรสเปรี้ยวอมหวาน นิยมนํามารับประทานสด คั้นน้ํา แปรรูปเปน
แยมและอื่นๆ สวนอีกชนิดคือ หมอนที่ใชปลูกเพื่อการเลี้ยงไหมเปนหลัก หรือที่เรียกวา หมอน
ใบ (White Mulberry, Morus alba Linn) หมอนชนิดนี้จะมีใบใหญและออกใบมากใชเปน
อาหารไหมได ดี สวนผลจะออกเป น ชอเล็ก เมื่ อ สุก แลว จะมี รสเปรี้ยว ใชรับ ประทานสดได
เชนกัน แตไมเปนที่นิยม
หม อ น จั ด เป น ไม พุ ม ขนาดกลางหรื อ ไม ยื น ต น ขนาดเล็ ก สู ง ประมาณ 2.5 เมตร สามารถปลู ก ได ดี ใ นดิ น
เกือบทุกชนิด ในพื้นที่ที่ไมมีน้ําทวมขัง มีการระบายน้ําดี มีหนาดินลึก ดินไมเปนกรดหรือดางมากเกินไป pH อยูระหวาง
6-6.5 การขยายพันธุ ตนหม อนมั ก จะใชวิธี ก ารตอนกิ่ ง สามารถขยายพัน ธุได งา ยโตเร็ ว เมื่ อมี ก ารตัด แตง กิ่ งจะทํา ให
ตนหมอนออกดอก และออกผลไดดี สรรพคุณทางยาคือใบหมอนมีรสจืดเย็น ตมดื่มเปนยาระงับประสาท แกไขหวัด ตัวรอน
ขับลม ใชทําเปนชามีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระแกอาการปวดศีรษะ ขับเหงื่อ ผลหมอนชวยบํารุงหัวใจ ขับลมรอน บรรเทา
อาการกระหายน้ํา
งานหมอนไหม ไดดําเนินการเพาะชําพันธุหมอนผลสด (มัลเบอรร)ี่ และหมอนใบ โดยผลิตและ
แจกจายพันธุหมอนผลสด และหมอนใบใหแกเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อปลูกเปนอาชีพเสริมและสามารถพัฒนาตอยอดสูการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลคาได

