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 แรงไม่หยุดจริงๆ สำหรับราคายางพาราท่ีวันนี้พุ่งกระฉูดใกล้แตะ 100 บาทต่อกิโลกรัมเข้า

ไปแล้ว จากตัวเลขหลังปิดตลาดล่าสุด (ณ 28 ต.ค.2563) ราคายางแผ่นรมควันพุ่งแตะสูงสุด 

82.80 บาท/กก. ที่ตลาดกลางยางพารา จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา ส่วนตลาดกลางฯ   

จ.สุราษฎร์ธานี ราคาอยู่ที่ 82.69 บาท/กก. โดยหลังจากเปิดตลาดสัปดาห์นี้เพียง 3 วัน ราคา

เพิ่มขึ้นกว่า 16 บาท คาดการณ์ว่าราคาสามารถพุ่งสูงต่อเนื่องอาจแตะ 100 บาท/กก.ได้ในไมช่้า 

ท้ังนี้ ราคายางจะยังคงอยู่ในแนวบวกอย่างต่อเนื่อง และทะลุแนวต้านสูงสุดในรอบ 3 ปี 5 เดือน

ปฎิเสธไม่ได้ว ่าส่วนหนึ ่งเป็นผลมาจากปัจจัยกลไกตลาดและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล 

โดยเฉพาะการขับเคล่ือนโมเดล “เกษตรฯ-พาณิชย์ทันสมัย” และนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์

ตลาด” ซึ่งเป็นความร่วมมือการทำงานระหว่าง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ ท่ีได้ดำเนินงานร่วมกันตั้งแต่ปีท่ีแล้วท้ังโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางเฟส 

1 และ 2 โดยเฟส 2 เริ่มเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผ่านมา โดยกำหนดราคายางแผ่น 60 บาท/กก. น้ำ

ยางสด 57 บาท/กก. ยางก้อนถ้วย 46 บาท/กก. แม้ขณะนี้ราคายางแผ่นรมควัน จะทะลุเกิน 60 

บาท กก.ไปแล้ว แต่โครงการก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไป และล่าสุด. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ บอกว่า กระทรวงเกษตรฯเตรียมปรับเป้าหมายราคายางพารา

สูงขึ้นมากกว่า 65 บาท/กิโลกรัม (กก.) หลังผ่านเป้าหมายแรก 60 บาท/กก. แต่โครงการประกัน

รายได้ชาวสวนยางพารา ระยะท่ี 2 (เฟส 2) ก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไป 

 ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร บ.ชิโนเคม กรุ๊ป ณ นครเซี่ยงไฮ้ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับฝ่ายจีนว่า รัฐบาลไทยมีนโยบายในการพัฒนา

คุณภาพสินค้าเกษตรทุกชนิด โดยเฉพาะยางพารา ซึ่งประเทศไทยพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนและ

มีมาตรการต่างๆ ที่จะอำนวยความสะดวกให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะการ

ลงทุนเรื่องยางพารา ซึ่งล่าสุด บ. Sino-Chem International มีแผนเข้ามาลงทุนธุรกิจยางพาราใน 

จ.ระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังได้จับมือ 3 บริษัทน้ำยางข้นยักษ์ใหญ่จีน โดยลงนาม

ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านธุรกิจระหว่างการยางแห่งประเทศไทย กับ 3 บริษัทน้ำ

ยางข้นจีน ได้แก่ 1. บ. GOAMI ZHENGFENG TRADING (บ.นำเข้าน้ำยางข้น อันดับ 1 ของจีน) 2. 

บ. NINGBO CHANGHKEN (บ.นำเข้าน้ำยางข้นจากไทยเป็นอันดับ 1) 3. บ. SANGDONG XINGYU 

(บ. ใช้น้ำยางข้นผลิตถึงมือยางอันดับ 1 ของจีน) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย 

ขณะเดียวกันความต้องการยางในตลาดโลกและประเทศจีนมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผล

ให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นอ้างอิงได้จากปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติเดือนตุลาคม 2563 อยู่ท่ี 4.4 

แสนตัน น้อยกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ 10 ขณะเดียวกันความต้องการยางในตลาดเพิ่ม

สูงขึ้น ได้แก่ สินค้าประเภทยุทธภัณฑ์ ถุงมือยาง ยางยืด ล่าสุดยอดการใช้ยางพาราในจีนเพิ่มขึ้น

คอลัมน์ ชายคาพระพิรุณ : 2 พฤศจิกายน 2563 



เป็น 2 เท่าโดยจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้ายางท่ีมากท่ีสุด มีการเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 

4.9 ดัชนี PMI ของจีนยังอยู่ที่ 51.50 ซึ่งอยู่เหนือระดับ 50 สะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจยังคงมี

การขยายตัวคำสั่งซื้อยางของจีนจากต่างประเทศกลับมาฟื้นตัว การจำหน่ายรถยนต์ของจีน

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 63 กำลังการผลิตของโรงงานผลิตยาง

รถยนต์เพิ่มขึ้น จึงมีแนวโน้มใช้ยางมากขึ้น เชื่อว่าราคายางยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อไป 

ขุนเกษตรา 
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 จากการลงพื ้นท ี ่สำรวจแปลงปลูกถ ั ่ วเข ียวของ

เกษตรกร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ

เกษตร ได้รับรายงานพบ...ถั่วเขียวมีลักษณะใบด่างเหลือง 

จากการตรวจวินิจฉัยภายในห้องปฏิบัติการในเบื ้องต้น 

พบว ่ า เ ก ิ ด จ าก เ ช ื ้ อ ไ ว ร ั ส  2  ว งศ ์  Geminiviridae : 

Begomovirus และ Potyviridae : Potyvirus ขณะนี้อยู่ระหว่างการจำแนกชนิดของเชื้อสาเหตุ

เพื่อวางมาตรการในการป้องกันกำจัดโรค 

 สำหรับสถานการณ์การระบาดของถั่วเขียวแสดงอาการคล้ายไวรัส พบที่ อ.ตากฟ้า และ 

อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ประมาณ 4,000 ไร่ อ.ลานสัก และ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี พบประมาณ 

2,000 ไร่ ลักษณะอาการท่ีพบคือ ใบมีลักษณะด่างเหลือง การออกดอกและติดฝักน้อย 

 อาการนี้จะพบในทุกระยะการเจริญเติบโต กรณีติดฝัก ฝักจะมีลักษณะโค้งงอ เล็กลีบ 

ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจและเก็บตัวอย่างลักษณะอาการใบด่างของถั่วเขียวในแหล่งปลูกถั่วเขียว

ในประเทศไทย และกำหนดมาตรการในการป้องกันกำจัด ไม่ให้ลุกลามไปยังแหล่งปลูกถั่วเขียว

อื่นๆ ที่ยังไม่มีการระบาดของโรค โดยขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานการระบาดในเขตพื้นที่ปลูกถั่ว

เขียวภาคเหนือตอนบน 

 ฉะนั้นในระยะนี้ กรมวิชาการเกษตรขอแจ้งเตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวังและหมั่นสำรวจ

แปลงปลูกถั่วเขียวอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหากเกิดการระบาดของโรคจะทำให้ผลผลิตลดลง

มากกว่า 50% หรือไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย 

 สำหรับแปลงที่พบโรคยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนการไถกลบได้ แต่ต้องไม่เก็บเมล็ด

จากแปลงที่เป็นโรคไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ ควรปลูกพืชหมุนเวียน ใช้เมล็ดพันธุ์สะอาด และควรทำ

ความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุก

ครั้ง หากพบแปลงปลูกใดมีใบลักษณะด่างเหลือง ออกดอกและติดฝักน้อย ฝักมีลักษณะโค้งงอ

เล็ก ลีบ ขอให้แจ้งสายด่วนเฝ้าระวังโรคใบด่างถั่วเขียว 06-1415-2517 หรือกลุ่มวิจัยการกักกัน

พืช กรมวิชาการเกษตร 0-2561-2145 ต่อ 101 

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ถ่ัวเขียวต้องสงสัยใบด่าง 

 


