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หวั่นโรคใบร่วงชนิดใหม่อาจกลับมาระบาดหนัก

เพราะอากาศที ่มีความชื ้นสูง กยท.เตือนเกษตรกร

ชาวสวนยางการ์ดอย่าตก หมั่นดูแลสวนยาง ย้ำควร

ใส ่ป ุ ๋ยบำร ุงต ้นและไม ่ควรกร ีดหน ้ายางห ักโหม 

โดยเฉพาะในสวนยางท่ีสภาพต้นไม่สมบูรณ์แข็งแรง 

นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผอ.สถาบันวิจัยยาง การ

ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวเตือนพี่น้อง เกษตรกรชาวสวนยางว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยมี

ฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมขังและสวน

ยางพาราของเกษตรกรอาจได้รับความเสียหาย จึงต้องหมั่นเข้าไปดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งการดูแลสวน

ยางในช่วงฤดูฝนนั้น กยท. แนะนำให้ใส่ปุ๋ยบำรุง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำทั้งในช่วงต้นฤดูฝนและ

ปลายฤดูฝน เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของต้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำยางพาราของต้น

ยาง ช่วงฤดูฝนมีปริมาณฝนตกมากทำให้สวนยางมีความชื้นสูงเหมาะแก่การเข้าทำลายของเชื้อรา

ต่างๆ ที่ก่อให้เกิด โรคกับต้นยาง 

 “หลังการกรีดยาง เกษตรกรควรใช้ ยาทารักษาหน้ายางเป็น

ประจำเพื ่อป้องกันโรคจากเชื ้อรา ในกรณีที่เกิด น้ำท่วมขัง ควร

จัดการระบายน้ำ ออกจากสวนยางให้เร็วที่สุด โดยการขุดร่องน้ำ

กึ่งกลางระหว่างแถวต้นยาง เพื่อให้น้ำระบายไปอยู่ในร่องน้ำที่ขุดไว้ 

แต่ไม่ควร ใช้เครื ่องจักรขนาดใหญ่ในการขุดร่องน้ำ เพราะอาจ

กระทบกระเทือนต่อระบบรากของต้นยางได้ หากเกิดน้ำท่วมขังใน

สวนยาง ไม่ควรเข้าไปกรีดยาง จนกว่าสภาพดินจะแห้งเป็นปกติ เพราะรากของต้นยางบางส่วน

จะได้รับการกระทบกระเทือน ไม่สามารถดูดธาตุอาหารไปเล้ียงต้นยางได้” 

ผอ.สวย.กยท. กล่าวย้ำว่า สิ่งที่กังวลมากที่สุด 

คือโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราที่เคยระบาดหนักใน

หลายพื้นที่ในภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับสภาพ

ภูมิอากาศท่ีร้อนสลับชื้นในช่วงนี้ จะช่วย หนุนให้เชื้อราท่ี

สะสมอยู ่ในพื ้นดินแปลงสวนยางพารากลับมาแพร่

ระบาดได้ กยท. จึงอยากให้เกษตรกรชาวสวนยาง การ์ด

อย่าตก หมั่นตรวจสอบสวนยางพาราของตนเอง ใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาต้นยางพารา และกำจัดวชัพืช

รวมถึงเศษซากใบต่างๆ ในแปลงที่อาจมีเชื้อราสะสมและก่อให้เกิดการระบาดขึ้นอีก หากพบ

ความผิด ปกติในสวนยางพาราให้เกษตรกรรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ี กยท. ในพื้นท่ีเพื่อเข้าตรวจสอบสวน

ยางพาราและหาแนวทาง ป้องกันกำจัดได้ทันท่วงที 

เตือนโรคจุดใบร่วงหวนคืน หน้าฝนอย่าหักโหมกรีดยาง 



 

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ย้ำถ้าปีนี้ยงัไม่มี

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ ส่งออกของไทยเจ๊งยับ 1 

ล้านล้านบาท แต่ถ ้าม ีว ัคซ ีนภายในไตรมาส 3 

ส่งออกสูญหายแค่ 4.2 แสนล้านบาท และคาด

ตลอดท้ังปีนี้จะส่งออกได้ 6.9-7.1 ล้านล้านบาท ติด

ลบเกือบ 10% หนักสุดรอบ 10 ปี 

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู ้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย เปิดเผยถึงการวิเคราะห์การส่งออกไทย 6 เดือนสุดท้ายของปีนี้ ว่า จากผลกระทบ

การระบาดของโควิด-19 ศูนย์ได้ศึกษาผลกระทบ 3 กรณี คือ กรณีดี ผลิตวัคซีนโควิด-19 ได้

ภายในไตรมาส 3,กรณีปกติ ผลิตวัคซีนได้ภายในไตรมาส 4 และกรณีแย่ ยังไม่มีวัคซีนภายในปนีี้ 

โดยพบว่าจะทำให้มูลค่าส่งออกของไทยในปีนี้หายไป 13,647-33,190 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 

423,052 ล้านบาทถึง 1.02 ล้านล้านบาท 

สำหรับสินค้าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ รถยนต์ จักรยานยนต์ อุปกรณ์และชิ้นส่วน 

มูลค่าส่งออกหายไป 4,173-10,149 ล้านเหรียญฯ หรือ 129,363-314,619 ล้านบาท รองลงมาเป็น

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2,064-5,019 ล้านเหรียญฯ หรือ 63,984-110,298 ล้านบาท, 

เม็ดพลาสติกและพลาสติก 1,134-2,758 ล้านเหรียญฯ หรือ 35,154-85,498 ล้านบาท , 

เชื้อเพลิง 893-2,171 ล้านเหรียญฯ หรือ 27,683-67,301 ล้านบาท, เคมีภัณฑ์ 830-2,019 ล้าน

เหรียญฯ หรือ 25,730-62,589 ล้านบาท, อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม 687-1,671 ล้านเหรียญ 

หรือ 21,297-51,801 ล้านบาท เป็นต้น 

ท้ังนี้ แนวทางในการรับมือมูลค่าการส่งออก ท่ีหายไป ในภาพรวมคงไม่สามารถดำเนินการ

ได้ เพราะการระบาดของโควิด-19 ในต่างประเทศรุนแรงมาก โดยเฉพาะคู่ค้าสำคัญ ทั้งสหรัฐฯ 

สหภาพยุโรป (อียู) และบางประเทศในเอเชีย ดังนั้น ต้องเร่งส่งเสริมให้มีการเจรจาทางธุรกิจ หรือ

จับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกไทย และผู้นำเข้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะการเร่งสร้าง

โอกาสสินค้าอาหาร เกษตรแปรรูป และผลไม้สดไทยให้มากท่ีสุด 

“ท่ามกลางการระบาด ก็ยังมีสินค้าส่งออกดาวรุ่งไทยท่ีมีโอกาสส่งออกได้ดี คือ อาหารแปร

รูปและเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ อาหารกระป๋อง ผลไม้แปรรูป สิ่งปรุงรส อาหารสัตว์ ถุง

มือยาง เป็นต้น, กลุ่มสินค้าท่ีมีโอกาสปานกลาง คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ยางพารา

และผลิตภัณฑ์, เครื่องสำอาง, เหล็ก, ข้าว, ส่ิงทอและเครื่องต่างกาย เป็นต้น และสินค้าท่ีมีโอกาส

น้อยสุดคือ รถยนต์ อุปกรณ์และชิ้นส่วน เป็นต้น” 

ขณะเดียวกันภาพรวมการส่งออกไทยในปีนี้ คาดจะมีมูลค่า 222,744 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

หรือ 6.90-7.13 ล้านล้านบาท (อัตราแลกเปล่ียนท่ี 31-32 บาท/เหรียญฯ) ติดลบ 9.6% เมื่อเทียบ

กับปีที่ผ่านมาที่ติดลบหนักสุดในรอบ 10 ปี โดยสมมติฐานของคาดการณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้

เศรษฐกิจโลกปีนี้ติดลบ 5%, เศรษฐกิจไทยติดลบ 7.7% ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเฉล่ีย 40 เหรียญ

สหรัฐฯ/บาร์เรล ค่าเงินบาท 31 บาท/เหรียญฯ รวมถึงสงครามการค้า เทคโนโลยี ค่าเงิน และ

ส่งออกเจ๊งยับ 1 ล้านล้านบาท หอการค้าไทยฟันธงเหตุไร้วัคซีนฆ่าโควิดในปีนี้ 



สิทธิมนุษยชนระหว่างสหรัฐฯและจีน มีความไม่แน่นอน และมีการผลิตวัคซีนโควิด-19 ได้ภายใน

ไตรมาส 4 ของปีนี้ 

“ครึ่งหลังปีนี้ คาดว่าการส่งออกของไทยจะหดตัวสูงถึงลบ 12% มีมูลค่า 108,401 ล้าน

เหรียญฯ ติดลบมากกว่าครึ่งแรกของปีนี้ที่ติดลบ 7.1% เพราะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว หลายๆ

ตลาดคู ่ค้าของไทยยังมีการระบาดรอบ 2 และ รอบ 3 ส่วนสหรัฐฯ ถือเป็นตลาดใหญ่ที ่ยัง

แก้ปัญหาระบาดรอบแรกไม่ได้ แต่มองว่าครึ่งปีหลังยังมีปัจจัยบวกท่ีช่วยเอื้อต่อการส่งออกได้บ้าง 

เช่น การผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ของประเทศต่างๆ , เงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปีท่ี

ผ่านมา เป็นต้น” 

ดังนั้น ศูนย์จึงเห็นว่าจำเป็นที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวรองรับผลกระทบ โดยต้องหันมาทำ

การค้าผ่านทางออนไลน์ให้มากขึ้น ขยายตลาดในประเทศโดยสร้างโปรโมชันจูงใจผู้ซื้อ ปรับปรุง

เครื่องจักรที่ล้าสมัย พัฒนาศักยภาพแรงงาน เช่น ทักษะในการขายสินค้าออนไลน์ พัฒนาฝีมือ

แรงงาน รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าให้สวยงาม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


