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 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ปี 2563 

ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแม้ขณะนี้จะมียอดผู้

ติดเชื้อท่ัวโลกสูงอยู่ก็ตาม แต่ก็พอมองเห็นแสง

สว่างที่มีแนวโน้มลดลงหลังจากการนำวัคซีน

มาใช้ และคนทั่วโลกกำลังจะเริ่มปรับตัวให้อยู่

ร่วมโควิด-19 ได้ 

 ยางพาราพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย 

และโปรดักส์แชมเปี้ยนของประเทศสามารถผลิตและส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก ปีละมากกว่า 

4.5 ล้านตัน แม้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 อยู่บ้างก็ตาม แต่ภาพรวมได้

ส่งผลบวกทำให้ราคายางสูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ เนื่องจากตลาดมีความต้องการใช้การยาง

ธรรมชาติ มาผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะถุงมือยาง เพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อมีการนำวัคซีนโควิด-

19 มาใช้ในการป้องกันรักษาซึ่งจะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ยาง

ผลิตถุงมือยาง และเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ตลอดจนจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพราคายางหรือไม่ 

อย่างไร? 

 “แนวโน้มราคายางในไตรมาสท่ี 3-4 และในปี 2564 จะมีเสถียรภาพมากขึ้น ราคายางแผ่น

รมควันจะอยู่ในระดับ 60-70 บาทต่อกิโลกรัม และอาจจะขึ้นถึง 80 บาทต่อกิโลกรัมก็มีสิทธิ

เป็นไปได้หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคล่ีคลาย” นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ การยางแห่ง

ประเทศไทย(กยท.) กล่าวยืนยันอย่างมั่นใจ 

 ทำไมผู้ว่าการ กยท. ถึงม่ันใจเช่นนี้? แต่...ถ้าหากนำทั้งปัจจัยลบและปัจจัยบวกมาศึกษา

วิเคราะห์ อย่างละเอียด ก็จะได้คำตอบ 

 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2564 ว่าจะมีการ

ขยายตัวถึง 5.5% หลังจากในปีท่ีผ่านมาได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำ

ให้เศรษฐกิจโลกติดลบ -3.5% นอกจากนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เริ่มคล่ีคลายเมื่อแต่

ละประเทศทั ่วโลกได้เริ ่มทยอยฉีดวัคซีน พร้อมทั ้งได้ออกมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจใน

หลากหลายรูปแบบตามที่ประเทศนั้นๆเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกให้ฟื้นตัว

กลับมาเติบโตอีกครั้ง โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ประสบผลสำเร็จใน

การควบคุมโควิด-19จะฟื้นตัวเร็วกว่าประเทศอื่นๆ ในส่วนของประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน หลังจาก

ปี 2563 ได้รับผบกระทบหนักจากการระบาดของโควิด-19 จนทำให้เศรษฐิจของไทยลดตัวติดลบ

ไปถึง-8% ในปี 2564 เศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

คอลัมน์รายงานพิเศษ : จับตาราคายางหลังวัคซีนโควิด มีสิทธ์ิทะลุ 80 บาท/กก.จริงหรือ? 



 ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า อีกปัจจัยท่ีส่งบวกต่อเสถียรภาพราคายางคือ ความต้องการใช้ยาง

ในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะถุงมือยาง สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แม้

จะมีวัคซีนมาใช้ยับยั้งการระบาดแล้วก็ตาม แต่ความจำเป็นในการใช้ถุงมือยางยังคงสูงอย่าง

ต่อเนื่อง คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากเดิมประมาณ 370,000 ล้านชิ้นในปท่ีี

ผ่านมา จะเพิ่มเป็นมากกว่า 600,000 ล้านชิ้นในปี 2564 เช่นเดียวกันกับความต้องใช้ยางในเรื่อง

สุขอนามัยจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสังคมในอนาคต จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุจะมีความ

ต้องการนำยางมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้ผลิตเป็นวัสดุป้องกันการล่ืน 

ผลิตเป็นวัสดุลดแรงกระแทก เช่น โถชักโครก อ่างล้างหน้า เตียง เป็นต้น 

 นอกจากนี ้การฟื ้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังจะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ ่งเป็น

อุตสาหกรรมที่ใช้ยางธรรมชาติค่อนข้างมาก ก็จะฟื้นตัวด้วย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์

สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ ได้สรุปยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศว่า ในปี 2563 ที ่ผ่านมา 

ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์ท้ังส้ิน 1,427,27 คัน จำหน่ายในประเทศ 792,146 คัน และ

ส่งออก 735,842 คัน ลดลงร้อยละ 29 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจาก

สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการระบาดของโควิด-19 แต่ในช่วงปลายปี 2563 อุตสาหกรรม

ยานยนต์ไทยเร่ิมฟื้นตัว ปริมาณการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 

 ในปี 2564 สถาบันยานยนต์ คาดการณ์ปริมาณการผลิตรถยนต์ จำนวน 1,500,000 คัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ประกอบด้วยการส่งออก 750,000 คัน และการจำหน่ายในประเทศ 750,000 

คัน เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใช้ยางเป็นวัตถุดิบในต่างประเทศ 

โดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของไทย จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วตามที่ IMF ได้

คาดการณ์ไว้ดังนั้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ความต้องการใช้ยางในตลาดโลก

เพิ่มสูงขึ้น 

 จากปัจจัยบวกดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ในปี 2564 ต่อเนื่องถึงปี 2565 ปริมาณความต้องการ

ใช้ยางเป็นวัตถุดิบหรืออุปสงค์(Demand) ยางจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน ในขณะที่ปริมาณยาง

ธรรมชาติหรืออุปทาน(Supply)จะไม่สมดุลกับอุปสงค์ เพราะมีปริมาณน้อยลง 

 นายณกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศเกิดภาวะอัด

อั้นทางเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว จึงต้องเพิ่มกำลังการผลิตเต็มที่เพื่อชดเชยในส่วนที่ขาด

หายไป แต่ปริมาณสต๊อกยางกลับลดลง เช่น สต๊อกยางในจีนเหลือเพียงพอใช้เพียงแค่เดือนเดียว

เท่านั ้น ปกติแล้วโรงงานต่างๆ จะต้องมีสต๊อกยางสำรองไว้อย่างน้อย 2 เดือน เพราะการ

เดินเครื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะหยุดไม่ได้ ต้องเดินเครื่องต่อเนื่อง ดังนั้น ในช่วงปีนี้ จีน

จะต้องเร่งซื้อยางเข้าเก็บในสต๊อกสำรองไว้ให้ได้อย่างน้อย 2 เดือน ซึ่งจะทำให้ปริมาณการส่ังซื้อ

ยางจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอน 

 ปริมาณยางในสต๊อกลดลงแล้ว ปริมาณยางใหม่ที ่จะเข้ามาทดแทนก็ลดลงอีกด้วย 

เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และภาคใต้

ตอนล่างของประเทศไทย ทำให้สวนยางได้รับความเสียหาย ประกอบกับสวนยางในภาคใต้ยัง

ประสบปัญหาน้ำท่วมกรีดได้น้อยลง ในขณะท่ีประเทศผู้ปลูกยางใหม่อย่างเช่น เวียดนามโดนพายุ

ถล่มหลายต่อหลายลูกสวนยางได้รับความเสียหายจำนวนมาก คาดว่าจะทำให้ปริมาณยางใน



ตลาดโลกปี 2564 ลดลง 8-9% หรือไม่น้อยกว่า 1 ล้านตัน จากเดิม 13.5 ล้านตัน จะเหลือ

ประมาณ 12 ล้านตันเท่านั้น 

 ปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีดยาง เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ี

ทำให้ปริมาณยางลดลง ซึ่งต้องยอมรับว่า ปัจจุบันแรงงานพม่าจะเป็นแรงงานหลักในการกรีดยาง 

เมื่อโควิด-19 ระบาดหนักในพม่า ผนวกกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพม่าทำให้ไม่มีแรงงานมา

รับจ้างกรีดยาง 

 ผู้ว่าการ กยท.กล่าวด้วยว่า ในส่วนของประเทศไทย กยท. ยังได้ดำเนินมาตรการบริหาร

ผลผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินโครงการบริหารจัดการ

น้ำยางสด โครงการชะลอการขายยางก้อนถ้วยแห้งเพื่อรักษาสภาพคล่องให้เกษตรกร สามารถ

ช่วยให้เกษตรกรชะลอการขายยางเพื่อนำไปขายในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้สามารถบริหาร

ปริมาณยางออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 อย่างไรก็ตามเมื่อยางมีเสถียรภาพและราคาสูงขึ ้นแล้ว ถ้าไม่มีแรงงานกรีดยางก็ไม่มี

ประโยชน์ ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งส่วนใหญ่ประมาณ 80-90% เป็นเกษตรกรรายย่อยมี

สวนยางตั้งแต่ 8-20 ไร่ และกรีดยางเป็นอยู่แล้ว หากลงมือกรีดยางเอง แม้จะขาดแรงงานกรีด

ยางก็จะไม่ได้รับผลกระทบในทางตรงข้าม ยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตทำให้เกษตรกรมีรายได้

เต็ม 100% ไม่ต้องแบ่งผลประโยชน์ให้ใคร ทั ้งนี ้ กยท.พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทั ้งเงินทุน

เครื่องมือ เทคโนโลยี องค์ความรู้สมัยใหม่ ตลอดจนเรื่องการส่งออก การทำหนังสือค้ำประกัน 

(LG,BG)ให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจ 

 “ปริมาณความต้องการใช้ยางมีมากขึ้น และในขณะที่ปริมาณยางมีน้อยลง ไม่เพียงพอกับ

ความต้องการ ราคายางในปี 2564 จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพอยู่ในระดับราคา 60-70 บาท

ต่อกิโลกรัมอย่างแน่นอน และอาจจะขึ้นแตะระดับ 80 บาทต่อกิโลกรัมก็มีโอกาสเป็นไปได้” ผู้ว่า

การ กยท.ฟันธง!!! 

 

 

 

 กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งขับเคลื่อนคลินิกพืชพร้อมปั้นหมอพืชให้มีองค์ความรู้และเกิด

ความชำนาญในการให้คำปรึกษาด้านโรคพืชอย่างถูกต้องแม่นยำคาดส้ินเดือนเมษายนนี้เกษตรกร

สามารถเข้ารับบริการได้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหาความ

สูญเสียผลผลิตทางการเกษตรจากการเข้าทำลายของศัตรูพืชและโรคพืชท่ีปัจจัยรอบด้านแตกต่าง

กัน ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหาย เกิดผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของ

เกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ขับเคลื่อนงานคลินิกพืชและฝึกอบรมนักวิชาการส่งเสริม

การเกษตร ที่ดูแลงานอารักขาพืชให้ เป็นหมอพืชที่สามารถวินิจฉัยปัญหาโรคพืชและแมลง

ศัตรูพืชเบื้องต้นโดยบทบาทของหมอพืช จะต้องผ่านการอบรมเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและการ

จัดการศัตรูพืช และมีประสบการณ์ด้านการวินิจฉัยอาการผิดปกติและการจัดการศัตรูพืช

กรมส่งเสริมการเกษตรต้ัง‘คลินิกพืช’ ปั้นนักส่งเสริมเป็น‘หมอพืช’แก้ปัญหาให้ตรงจุด 



เบื้องต้นในระดับพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมถูกต้องแม่นยำกับสภาพ

ปัญหาของเกษตรกรแต่ละพื้นท่ีได้ 

 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรม

ส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคลินิกพืช จะเปิดให้บริการครบทั้ง 77 จังหวัด โดย

จะให้บริการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมกับมีการติดตามประเมินผลเบ้ืองต้นเพื่อปรับปรุง

แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้ารับบริการคลินิกพืชได้หลายแห่งได้แก่ 1. ศูนย์

ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จำนวน 9 ศูนย์ โดยจะเปิดให้บริการเป็นประจำทุก

วัน 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 77 ศูนย์ และสำนักงานเกษตรอำเภอ 882 ศูนย์โดยจะ

เปิดให้บริการ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน 3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร จำนวน 882 ศูนย์ หรือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 1,764 ศูนย์ โดยจะเปิด

ให้บริการ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน 

 “อย่างไรก็ตามคาดว่าคลินิกพืชที่มีหมอพืชที่ผ่านการอบรมความรู้อย่างเข้มข้นจะสามารถ

ให้บริการเกษตรกรแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดถูกต้องแม่นยำโดยยึดหลักการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธี

ผสมผสานที่มีความยืดหยุ่นตามบริบทของตัวเกษตรกรและพื้นที่ ลด ละ การใช้สารเคมีป้องกัน

กำจัดศัตรูพืชเกินความจำเป็น ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้มีอย่าง

คุณภาพ มีต้นทุนการผลิตที่ลดลงสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในอนาคต” 

 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

ฉบับวันอังคารที ่30 มีนาคม พ.ศ.2564 

 

 

 อากาศร้อน มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีพายุฝนฟ้าคะนองกับ

มีลมกระโชกแรง ต้นมะม่วงเริ่มเข้าสู่ช่วงแทงช่อดอกและกำลังเป็น

ผลอ่อน กรมวิชาการเกษตร เตือนชาวสวนมะม่วงเฝ้าระวังการ

เข้าทำลายของเพล้ียไฟพริก 

 มักจะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืช

บริเวณใบอ่อน ยอดอ่อน ตุ่มตาใบ ตุ่มตาดอก และช่อดอกมะม่วง 

โดยเฉพาะฐานรองดอกและขั้วผลอ่อน ทำให้เซลล์บริเวณนั้นถูก

ทำลาย กรณีที่ระบาดไม่รุนแรง จะปรากฏแผลชัดเจนเป็นวงใกล้

ขั้วผลมีสีเทาเงินเกือบดำหรือผลบิดเบี้ยว ถ้าทำลายรุนแรง ผิว

ของผลมะม่วงจะเป็นสีดำเกือบทั้งหมด ทำให้ผลผลิตมีราคาต่ำลง 

 การเข้าทำลายบนยอดอ่อน จะทำให้ใบที่แตกใหม่แคระแกร็น ขอบใบและปลายใบไหม้ ใบ

อาจร่วงตั้งแต่ยังเล็ก...เข้าทำลายใบท่ีมีขนาดโตจะเกิดตามขอบใบ ทำให้ใบม้วนงอและปลายใบไหม้

...เข้าทำลายท่ียอด จะมีความรุนแรงจนทำให้ยอดแห้ง ไม่แทงช่อใบหรือช่อดอก 

คอลัมน์ ห้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : มะม่วงระวังเพลี้ยไฟพริก 



 ถ้าเข้าทำลายในระยะติดดอก จะทำให้ช่อดอกหงิกงอ ดอกร่วงไม่ติดผล หรือทำให้ติดผล

น้อย...เข้าทำลายที่ตุ่มตาดอก จะทำให้ช่อดอกจะบิดเบี้ยว หงิกงอ ติดผลน้อย และผลที่ถูกเพล้ีย

ไฟทำลายอาจหลุดร่วงได้ 

 หากพบการระบาดไม่มาก ให้เกษตรกรตัดส่วนที่เพลี้ยไฟพริกระบาดนำไปเผาทำลายท้ิง

นอกแปลงปลูก เพราะเพล้ียไฟพริกจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบริเวณส่วนยอดอ่อนของพืช 

 กรณีระบาดรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง สไปนีโทแรม 12% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร

ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะบาเมกติน 1.8% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอร์ฟีนา

เพอร์ 10% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อให้การฉีดพ่นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ควร

พ่นในระยะที่ต้นมะม่วงติดดอกอย่างน้อย 2 ครั้ง ในระยะเริ่มแทงช่อดอก และระยะเริ่มติดผล

ขนาดมะเขือพวง (ประมาณ 0.5–1.0 ซม.) 

 หากพบระบาดรุนแรง ให้พ่นซ้ำก่อนระยะดอกบาน...ไม่ควรฉีดพ่นสารฆ่าแมลงในระยะ

ดอกบาน เพราะจะมีผลต่อแมลงผสมเกสร 

สะ-เล-เต 

 

 

 จากปัญหาการเล้ียงไหมท่ีจะต้องมีการกำจัดมูล

หนอนไหมรวมทั้งเศษใบและกิ่งหม่อนที่เหลือทิ้ง ด้วย

การนำทิ้งไปใส่โคนต้นหม่อน ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่

ระบาดของโรคของหนอนไหม เนื่องจากมูลไหมและ

เศษเหลือทิ้ง อาจเป็นพาหะของโรคของหนอนไหมท่ี

ติดมาจากโรงเลี้ยงได้ เช่น โรคซอตโต้ (เชื้อแบคทีเรีย) 

โรคเกรสเซอรี่ (เชื้อไวรัส) โรคมัสคาดีน (เชื้อรา) เป็นต้น 

 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เผยว่า เพื่อ

แก้ปัญหาดังกล่าว กรมหม่อนไหม จึงได้ทดลอง ผลิตปุ๋ยหมักมูล

ไหมร ่วมก ับเช ื ้อ ไมคอร ์ ไรซา ซ ึ ่ ง เป ็นเช ื ้อราช ีวภาพท ี ่ มี

คุณสมบัติเฉพาะ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชในการเพิ่ม

ผลผลิตใบหม่อน และเมื ่อนำปุ๋ยหมักที ่ทดลองนี้ไปใช้ในแปลง

หม่อนสาธิต ใส่รอบๆทรงพุ่ม หลังการตัดแต่งกิ ่งหม่อน ใน

อัตราส่วน 1 ตัน/ไร่/ปี พบว่ามีผลผลิตใบหม่อนเพิ่มขึ้นถึง 37% 

ลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 27% และผลจากการวิเคราะห์ปุ๋ยหมักมูลไหม ปรากฏว่ามีไนโตรเจน 

0.95% ฟอสฟอรัส 0.5% โปแตสเซียม 0.86% และอินทรียวัตถุ 28.69% สามารถใช้เป็นวัตถุดิบ

แทนปุ๋ยคอกในการทำปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดี 

 กรมหม่อนไหมจึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับเกษตรกรนำร่องในจังหวัดเชียงราย 

เลย ชัยภูมิ ลพบุรี และศรีสะเกษ พร้อมมีแผนพัฒนาขยายผล ให้ครอบคลุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ท้ัง 21 ศูนย์ท่ัวประเทศ ภายในปี 2565 

รวมทั้งพัฒนาต่อยอดทางการค้า โดยให้จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงสาธิต และเกษตรกรในชุมชน

ทดลองใช้ปุ๋ยหมักมูลไหม ผลผลิตเพ่ิม 37% ลดต้นทุนการผลิต 



ร่วมกันผลิตปุ๋ยหมักมูลไหมนี้เป็นสินค้าบรรจุถุง 2 ขนาด คือ ขนาด 2 กก. และขนาด 10 กก. 

เพื่อนำไปจำหน่ายต่อไป 

  “นอกจากจะช่วยลดขยะซึ ่งเป็นของเสียจาก

การเล้ียงไหม ช่วยสภาวะส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีดีขึ้น ช่วย

เพิ่มปริมาณและคุณภาพใบหม่อนแล้ว ยังช่วยส่งเสริม

อาชีพเพิ่มรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรและชุมชนให้มี

เศรษฐกิจท่ีดีและมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น บรรลุเป้าหมาย

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วย” 

 อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวอีกว่า การใช้ปุ๋ยหมักเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ

ให้แก่ดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน

สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ เกษตรกรที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2558-

7924-6 ต่อ 402 หรือติดต่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ที่ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระ

เกียรติฯ เขต 1-6 หรือศูนย์หม่อนไหมเครือข่ายใกล้บ้าน 

 


