
 
 

การจัดการตลาดหมอ่นผลสด 
1. ชื่อเกษตรกรต้นแบบ 
 ชื่อ-สกุล นายฉัตรชัย  บัวแสน 

 วันเดือนปีเกิด 1 กรกฎาคม 2515 อายุ  44 ปี 

 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 5-5512-00081-02-8 

 ที่อยู่  เลขที่ 263 บ้านน้้ารีพัฒนา หมู่ที่ 12   ต้าบลขุนน่าน   อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

     จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์ 55130   

 หมายเลขโทรศัพท์ 089-997-3405 

2. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
 - ประธานกลุ่มหม่อนผลสดภูพยัคฆ์ ต้าบลขุนน่าน อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  
 - ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลสดภูพยัคฆ์ 
 - ได้รับคัดเลือกให้แปลงหม่อนเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 
 - เป็น Smart farmer และเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรอ้าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 

3. พื้นที่ท าการเกษตร 
 - พ้ืนที่ปลูกหม่อนผลสด   2   ไร่ 
 - พ้ืนที่ปลูกกาแฟ (อาราบิก้า)  4 ไร่ 
 - พ้ืนที่นาข้าว    4 ไร่ 

4. รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรต่อปี 
 - พ้ืนที่ปลูกหม่อนผลสด   2   ไร่ รายได้ 100,000 บาท 
 - พ้ืนที่ปลูกกาแฟ (อาราบิก้า)  4 ไร่ รายได้     9,000 บาท 
 - พ้ืนที่นาข้าว    4 ไร่ (บริโภคในครัวเรือน) 
 - เลี้ยงไก่    120   ตัว      กิโลกรัมละ 130 บาท 

5. ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (สาขาหม่อนผลสด) 
 5.1 ความรู้เฉพาะสาขา 
 นายฉัตรชัย บัวแสน เป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยได้ปรับเปลี่ยนการปลูกของตนเองจากพืชไร่(ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์) ซึ่งมีการใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืชจ้านวนมากโดยในตอนนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกกันมากใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ ด้วยเป็นคนใฝ่รู้ศึกษาในงานเกษตรและการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่รัฐ ท้าให้คุณฉัตรชัย หันมา
ปลูกหม่อนผลสด ซึ่งมีการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชน้อยมาก ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เมื่อประสบ



 
 

ความส้าเร็จได้ถ่ายทอดความรู้การผลิตให้แก่ผู้ที่สนใจ และร่วมกลุ่มเกษตรผู้ผลิตหม่อนผลสด เพ่ือพัฒนาการ
ผลิต,การตลาดและจัดหาวัตถุดิบในการผลิตหม่อนผลสด 

 5.2 การจัดการปัจจัยการผลิต 

  1. เริ่มจากการตรวจวิเคราะห์ดินเพ่ือให้ทราบถึงปริมาณธาตุอาหารในดิน โดยได้รับความ
ร่วมมือจากกรมพัฒนาที่ดิน 

  2. ปุ๋ยพืชสดที่ท้าขึ้นเองและปุ๋ยคอกบ้ารุงดินทุกปี โดยมีการผลิตเองและร่วมกันผลิตในกลุ่ม
ผู้ผลิตหม่อนผลสด 

  3. วิธีการป้องกันก้าจัดแมลงจะใช้สารชีวภัณฑ์ (บิวเวอเรีย,เมตาไรเซี่ยม) ฉีดพ่นป้องกันก้าจัด
เพลี้ยและหนอนในช่วงแตกใบอ่อน พอใบแก่ก็จะไม่มีแมลงมารบกวน 

 5.3 เทคนิคการผลิตหม่อนผลสดให้ได้คุณภาพ ในพื้นที่ 2 ไร่ ได้ผลผลิต 4,000 ตัน/ปี 
  1. หลังจากการเก็บผลผลิตต้องรีบตัดแต่งกิ่งแก่กิ่งเสียและกิ่งที่เป็นโรค เพ่ือเตรียมการบ้ารุง
ต้นหม่อนหลังการเก็บเก่ียว การเตรียมต้นก่อนหม่อนจะมีการสะสมอาหารในล้าต้น  อย่างเต็มที ่
  2. การโน้มก่ิงให้ออกนอกฤดูต้องคัดเลือกก่ิงที่สมบูรณ์เหมาะสมกับขนาดต้นถ้าไว้มากผลผลิต
จะไม่ได้คุณภาพ และเม่ือมีดอกต้องมีการให้น้้าช่วยในช่วงดอก-ติดผล (ให้สม่้าเสมอ) 
  3. ควรมีการก้าหนดการโน้มกิ่งหม่อนให้สัมพันธ์กับช่วงเวลาผลผลิตออก และก้าลังในการ
เก็บเก่ียวผลผลิตของผู้ผลิตด้วย 
  4. ใช้น้้าหมักชีวภาพราดรอบทรงพุ่มช่วง พ้ืนต้นและช่วงติดผลอ่อน จะช่วยเรื่งการ
เจริญเติบโตดีขึ้น 
 
 5.4 เทคนิคการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดรองรับและให้เพียงพอตลอดทั้งปีและให้เกิดการ
เสียหายต่อผลผลิต 

 ปรกติโดยทั่วไปเมื่อต้นหม่อนมีการเจริญเติบโตทางด้านล้าต้นไประยะหนึ่งแล้วก็จะมีการออกดอกติด
ผล ซึ่งการออกดอกติดผลของหม่อนจะเริ่มมีการแทงช่อดอก ในช่วงต้นฤดูหนาวประมาณต้นเดือนมกราคม 
จากนั้นก็จะเริ่มสุกในช่วงต้นเดือนมีนาคม จนถึงเดือนเมษายน ปริมาณผลหม่อนที่ได้จะข้ึนอยู่กับความอุดม
สมบูรณ์ ขนาดและอายุของต้น นอกจากนั้นหม่อนยังมีการแทงช่อดอกในปริมาณที่เล็กน้อยเมื่อมีการตัดแต่งกิ่ง
หม่อนในแต่ละครั้งที่มีการตัดกลางตัดแขนงในช่วงกลางปี  
ปัจจัยในการออกดอกของหม่อนมีผลต่อผลผลิต 
1. การสะสมความเย็นในระยะการเจริญเติบโตของพืช ท้าให้มีผลต่อสรีระวิทยาของพืชเพ่ือกระตุ้นการออก
ดอกหม่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของฮอร์โมนพืชภายในล้าต้นหม่อนเพ่ือกระตุ้นให้มีการติดดอกออก
ผล  



 
 

2. ผลกระทบของช่วงระยะเวลาของแสงที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช ท้าให้มีผลต่อสรีระวิทยาของพืชเพ่ือ
กระตุ้นการออกดอก  
3. ความอุดมสมบูรณ์ของต้นหม่อน เป็นการสะสมสารอาหารต่าง ๆ ภายในล้าต้นของหม่อนซึ่งจะต้องใช้
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือให้ผ่านระยะเวลาการเจริญเติบโตทางล้าต้น (vegetative growth) เข้าสู่
ระยะของการติดดอกออกผล(reproductive growth) การเก็บเกี่ยวผลผลิตผลหม่อนโดยวิธีการธรรมชาติและ
จากผลพลอยได้จากการตัดแต่งก่ิงหม่อนแต่ละครั้งจึงยังให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการน้าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การแปรรูปผลหม่อนด้านต่างๆ ดังนั้นการใช้วิธีการบังคับต้นหม่อนด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตผลหม่อน
ในปริมาณท่ีมาก และตามระยะเวลาที่ต้องการ จึงเป็นวิธกีารที่น่าจะท้าให้การผลิตผลหม่อนออกมาคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ ปัจจุบันมีการศึกษาในเรื่องการบังคับการติดดอกออกผลของหม่อนกันน้อยมากแต่ขณะนี้ก้าลังอยู่ใน
จุดเริ่มต้นการศึกษาในเรื่องนี้อย่างจริงจังการบังคับการอกดอกของหม่อนมีวิธีการดังนี้คือ 
1.การโน้มกิ่ง-เด็ดยอด-ริดใบ 
ในลักษณะการโน้มกิ่งแบบโค้งยอดเข้าหาพื้นดิน วิธีการนี้เหมาะส้าหรับการปลูกหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60 
แบบเดิม ที่มีระยะปลูก 0.75 x 2.00 -3.00 เมตร วิธีการบังคับจะท้าการตัดต่้าหม่อนตามปกติ ในช่วงต้นฤดู
ปล่อยให้หม่อนเจริญเติบโตทางล้าต้นไม่ต่้ากว่า 6 เดือน ในช่วงนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตใบหม่อนได้ตาม
ปรกติโดยวิธีการเก็บใบ แต่ต้องระวังไม่ให้มีการกระทบกระเทือนต่อตาข้างของหม่อน และเม่ืออายุกิ่งหม่อน
ครบ 6 เดือน ก็เริ่มท้าหารริดใบหม่อนที่เหลืออกให้หมด จากนั้นจึงโน้มกิ่งเข้าหากันลักษณะแถวต่อแถว โดยใช้
เชือกฟางผูกติดกิ่งหม่อนแถวหนึ่งเข้ากับอีกแถวหนึ่ง ท้าให้มองดูเหมือนอุโมงค์ ซึ่งท้าให้ความสูงของอุโมงค์สูง
ประมาณ 1.50 เมตรจากพ้ืนดิน ท้าการตัดยอดกิ่งหม่อนออกให้หม่อนทุกก่ิงโดยการตัดไม่ให้ล้้ายื่นออกไปจาก
แนวแถวหม่อนเดิมเพ่ือไม่ให้กีดขวางการปฏิบัติงานระหว่างแถวหม่อน หลังจากบังคับทรงพุ่มแล้วปล่อยให้
หม่อนเจริญเติบโตตามปรกติ ซึ่งหม่อนจะมีการแตกตาข้างออกมาเกือบทุกตาพร้อมกับมีการแทงช่อดอก
ออกมาตามบริเวณท่ีแตกยอกออกมาใหม่ ตาดอกจะเริ่มทยอยบาน ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดตาดอก ซึ่งมี
ประมาณ 3-6 ตาต่อยอดใหม่ที่ตากออกมา ในลักษณะเช่นนี้หม่อน 1 ต้น จะให้ผลผลิตผลหม่อนประมาณ 
400-500 ผล และให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 300-400 กิโลกรัม ส้าหรับหม่อนพันธุ์ บุรีรัมย์ 60 โดยมีระยะ
เก็บเก่ียวหลังจากดอกบานประมาณ 60-90 วัน วิธีการเช่นนี้สามารถแบ่งแปลงหม่อนบังคับทรงพุ่มต่างเวลา
กันเพ่ือขยายระยะเวลาการให้ผลผลิตผลหม่อนได้ยาวนานขึ้น โดยสามารถโน้มกิ่งหม่อนที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน 
7 เดือน 8 เดือน และ 9 เดือน ก็จะมีผลผลิตผลหม่อนตั้งแต่ เดือนธันวาคม จนถึง เดือนเมษายน ของแต่ละปี
แต่ทั้งนี้จะต้องค้านึงถึงปริมาณน้้าฝนในแต่ละปีด้วย หากมีปริมาณน้้าฝนมาก ควรยึดระยะเวลาในการโน้มก่ิง
ให้ช้าลง  
2.การโน้มกิ่งหม่อนที่ปลูกแบบทรงพุ่ม 
เป็นวิธีการบังคับทรงพุ่มหม่อนที่ปลูกแบบไม้ผลที่มีระยะปลูก ประมาณ 2 x 2 หรือ 4 x 4 เมตร ขึ้นไป เป็น
การปลูกแบบไม่มีการตัดแต่งกิ่งแต่ท้าการบังคับให้ทรงพุ่มสูงจากพ้ืนดิน 1.50 เมตร เมื่อหม่อนแตกก่ิงกระโดง
ใหม่ข้ึนมาในแต่ละปีก็จะท้าการโน้มกิ่งให้ปลายยอดขนานกับพื้นดิน และก่อนจะโน้มกิ่งจะต้องริดใบหม่อนออก
ให้หมดก่อนพร้อมทั้งตัดยอดส่วนที่เป็นกิ่งสีเขียวออกยาวประมาณ 30 เซนติเมตรออกก่อน วิธีการโน้มก่ิง
สามารถกระท้าได้หลายวิธี คือ 



 
 

2.1 โดยใช้ลวด หรือเชือกผูกโยงติดไว้กับกิ่งที่อยู่ข้างล่างหรือพ้ืนดินโดยใช้หลักไม้ไผ่ปักไว้บนพื้นดินส้าหรับยึด
เชือกหรือลวดไว้  
2.2 ใช้ไม้ไผ่ล้อมเป้นคอกไว้สูงจากพ้ืนดิน ประมาณ 1.50 เมตร แล้วโน้มกิ่งออกมาใช้เชือกผูกมัดติดไว้กับคอก
ที่ล้อมไว้  
2.3 ท้าราวเส้นลวดขึงขนานในระหว่างแถวของต้นหม่อนแล้วโน้มกิ่งให้ขนานกับพ้ืนดิน จากนั้นน้ากิ่งหม่อนที่
ตัดยอด ริดใบออกแล้วมามัดติดไว้กับราวเส้นลวด วิธีการสามารถเก็บเส้นลวดไว้ใช้งานได้นานหลายปี ส่วน
ระยะเวลาขอบการโน้มกิ่งจะอยู่ในช่วง เดือน กันยายน – เดือนมกราคม ในปีถัดไปแล้วแต่ว่าจะเลือกให้หม่อน
ติดดอกออกผลในช่วงระยะเวลาไหน ซึ่งปกติจะสามารถเก็บเก่ียวผลหม่อนได้หลังจากท้าการโน้มกิ่งประมาณ 
60 วัน และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลหม่อน ประมาณ 30 วัน อนึ่งส้าหรับหม่อนที่ปลูกในสภาพพ้ืนที่สูบงที่มี
อากาศหนาวเย็นมากการเก็บเกี่ยวและการติดตาดอกออกผลจะช้าออกไปประมาณ 1 เดือน ตามขนาดของ
ความหนาวเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.5 การตลาด 

   1. มีการรวมกลุ่มของผู้ผลิตหม่อนผลสดเพ่ือบริหารจัดการผลผลิตที่จะออกในแต่ละฤดู โดย
ขายในนามกลุ่มผู้ผลิตหม่อนผลสดภูพยัคฆ์ 
   2. รักษามาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเป็นหม่อนอินทรีย์ 
   3. รายรับจากการขายหม่อนผลสด ในฤดูการตั้งแต่มีนาคม 
ล้าดับที่ รายการ จ้านวน (กิโลกรัม) ราคา จ้านวนเงิน 

1 คุณสมใจ เพชรเดิม 352 30 10,530 
2 คุณแผน(ภูฟ้า) 500 30 15,000 
3 คุณสัญญา 1,000 30 30,000 
4 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 1,200 30 36,000 
5 โรงงานหลวงดอยค้า 48,000 30 1,440,000 
6 บริษัท IQM 3,000 35 70,000 
7 บริษัท IQM 24,500 32 784,000 
8 บริษัท ที เอ็น ดี ฟูดส์ 1,000 30 30,000 
9 น.ส.สารพี ฟันหนูข้าว 1,200 30 36,000 

รวม 80,752  2,451,530 
   
 
 
5.5 การแปรรูปผลผลิตหม่อนผลสด 
   มีการแปรรูปผลผลิตจากหม่อนผลสดขายในนามกลุ่มผู้ผลิตหม่อนผลสดภูพยัคฆ์ 
ผลหม่อนมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารบางชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถน้ามาแปรรูปได้
หลากหลาย เช่น น้้าหม่อน แยมหม่อน ไอศกรีมหม่อน หม่อนหยี หม่อนอบแห้ง เป็นต้น 
 
    

การแปรรูปผลหม่อน 15 กก. 
       ผลิตภัณฑ์ที่ได้   ต้นทุนการผลิต        ราคาขาย          ก้าไร 

น้้าหม่อน 205 ขวด 412 บาท 10 บาท/ขวด = 2,050 บาท 1650 บาท 
แยมหม่อน 28 กระปุก 100 บาท 35 บาท/กระปุก = 980 บาท 880 บาท 

 
 
 



 
 

 
 
6. อ่ืนๆ 
 การผลิตหม่อนผลสดต้องค้านึงถึงผลผลิตและตลาดรองรับปริมาณผลผลิต ก้าลังแรงงานในการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตเพราะถ้าเก็บผลผลิตไม่ทันจะท้าให้เกิดความเสียหายกับผู้ผลิต การวางแผนการผลิตที่ดีจึงเป็น
เรื่องส้าคัญในการผลิตหม่อนในแต่ละฤดู 
 

ผู้ด าเนินการองค์ความรู้ 

ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน    เบอร์โทรศัพท์ 054-693529 
นายสัพพสันต์  พรมลังกา เกษตรอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ           เบอร์โทรศัพท์ 081-8847494 
นายอทิธิพัทธ์ ปันชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 089-6343852 
นายพิสิษฐ์ จ้าปาเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 087-6617344 
 

 
 
 


