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 ในช่วงที่มีฝนตกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกผัก

ตระกูลกะหล่ำ และผักกาด อาทิ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บร็อกโคลี่ ผักกาดขาว และผักกาดหัว 

ให้เตรียมรับมือการระบาดของโรคเน่าเละ สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช

อาการเริ่มแรกจะพบบนใบหรือบริเวณลำต้นมีแผลเป็นจุดฉ่ำน้ำเล็กๆ ต่อมาแผลจะขยายลุกลาม

เป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเข้ม ส่วนเนื้อเยื่อบริเวณแผลจะยุบตัวลง และจะมีเมือกกลิ่นเหม็นฉุน

เยิ้มออกมาภายนอก จากนั้น ต้นพืชจะเน่ายุบตายไปทั้งต้นโรคเน่าเละจะพบการระบาดมาก

ในช่วงฤดูฝน เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคสามารถเข้าทำลายได้ทุกส่วนของพืชทั้งในสภาพ

แปลงปลูกและในโรงเก็บ 

 สำหรับแนวทางในการป้องกันและแก้ไข เกษตรกรควรหมั่นสำรวจตรวจแปลงปลูกอย่าง

สม่ำเสมอ หากเริ่มพบอาการของโรคเน่าเละในแปลงปลูก ให้รีบขุดต้นที่เป็นโรคและเก็บเศษซาก

พืชส่วนที่เป็นโรคออกจากแปลงนำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที หลีกเลี่ยงการทำให้ส่วนต่างๆ 

ของพืชเกิดแผลซึ่งแผลจะเป็นช่องทางให้เกิดเชื้อเป็นสาเหตุของโรคเข้าทำลายพืชได้ง่าย รวมถึง

ควรดูแลไม่ให้พืชขาดธาตุแคลเซียมและโบรอน เพราะจะทำให้พืชเกิดแผลจากอาการปลายใบไหม้

และไส้กลวง อีกท้ังเกษตรกรควรล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการเกษตร

ต่างๆให้สะอาด และผึ่งแดดให้แห้งหลังการใช้งานทุกครั้ง เมื่อได้นำไปใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำ

กลับมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไป 

 หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ก่อนการปลูกพืช เกษตรกรควรไถกลบเศษพืชผัก

และไถพรวนพลิกหน้าดินให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 เซนติเมตร ทิ้งตากแดดไว้นานกว่า 2 

สัปดาห์ และไถกลบพลิกหน้าดินอีกครั้ง เพื่อทำลายเชื้อสาเหตุโรคที่ติดอยู่กับเศษซากพืช และ

ป้องกันการสะสมของเชื้อสาเหตุโรคในดิน กรณีท่ีพื้นท่ีเคยมีการระบาดของโรค ให้เกษตรกรปลูก

พืชชนิดอื่นหมุนเวียน อาทิถั่วเหลือง ถั่วเขียว และข้าวโพด ส่วนในฤดูปลูกถัดไปเกษตรกรควร

เลือกพื้นที ่ปลูกที ่มีการระบายน้ำที ่ดี และเป็นพื ้นที ่ที ่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี ้มาก่อน

หลีกเล่ียงการปลูกพืชแน่นจนเกินไป เพื่อไม่ให้มีความชื้นสูงสะสม และลดการระบาดของโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตือนเกษตรกรระวังโรคเน่าในผักตระกูลกะหล่ำ-ผักกาด 
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  ผู้ส่งออกข้าวชี้ ข้าวไทยตกต่ำสุดในรอบ 

10 ปี ปีนี้ส่งออกพลาดเป้า 6 ล้านตัน หนำซ้ำยังขาด

แคลนเรือ-ตู้คอนเทนเนอร์-จับกังขนข้าว ด้านสมาคม

โรงงานน้ำตาล ต่ออายุรับประกันราคาอีก 1 ปี เคาะ

แล้วร ับซื ้ออ ้อยสดตันละ 1 พันบาท ด้านราคา

ยางพาราสดใสพุ่งพรวดทะลุ 60 บาทต่อกิโล 

 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักด์ิสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์

ข้าวไทยขณะนี้ทั้งราคาและการส่งออกตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี โดยราคาข้าวขาว 5% ลดเหลือตัน

ละ 404 เหรียญสหรัฐฯเท่านั้น แม้ยังสูงกว่าคู่แข่งอย่างอินเดียท่ีขายท่ีตันละ 370 เหรียญฯ แต่ถูก

กว่าข้าวเวียดนามที่ขายตันละ 407 เหรียญฯ ซึ่งไม่บ่อยนักที่ข้าวไทยจะราคาถูกกว่าเวียดนาม 

และใกล้เคียงกับอินเดีย เพราะปกติข้าวไทยจะต้องแพงกว่าเวียดนามตันละ 60 เหรียญฯ และสูง

กว่าอินเดียตันละ 100 เหรียญฯ 

 ส่วนราคาข้าวหอมมะลิลดลงมากเช่นกัน จากเคยขายได้ถึงตันละ 1,300-1,400 เหรียญฯ 

ขณะนี้เหลือตันละ 700-713 เหรียญฯ เพราะมีข้าวหอมเวียดนามที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับข้าว

หอมไทยออกมาแข่งขันและขายเพียงตัน 568-572 เหรียญฯ ทำให้ข้าวหอมมะลิไทยต้องปรับลด

ตามไม่เช่นนั้นจะขายไม่ได้ประกอบกับผลจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ทำให้ราคาข้าวไทยถูกลงด้วย 

โดยทุก 1 บาทที่อ่อนค่าลง ทำให้ราคาส่งออกข้าวไทยถูกกว่าเดิมตันละ 15-16 เหรียญฯ และ

ตั้งแต่ต้นปี ค่าเงินบาทอ่อนค่าแล้ว 2 บาท จาก 31 บาทเศษมาเป็น 33 บาท/เหรียญฯ จึงยิ่งทำให้

ข้าวไทยถูกลงเกือบตันละ 30 เหรียญฯ อีกท้ังยังคาดว่าปีนี้ผลผลิตข้าวไทยจะมากกว่าปีก่อน โดย

ข้าวเปลือกนาปีน่าจะสูงถึง 26 ล้านตัน เพราะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ซึ่งก็อาจทำให้ราคาลดลงได้

ตามกลไกตลาด 

 “หากไทยอยากจะกลับไปเป็นผู้นำในการส่งออกข้าว จะต้องทุ่มวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ให้

หลากหลาย เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น มากกว่าการทำโครงการประกันรายได้ หรือจำนำข้าว 

เพราะท่ีผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าการอุดหนุนสินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้ข้าวไทยราคาดี

ขึ้นหรือมีผลผลิตเพิ่มเลย” 

 นอกจากนี้ การส่งออกข้าวไทยยังลดลงมาก โดยในช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปีนี้ ส่งออก

ได้เพียง 2.59 ล้านตัน มูลค่า 1,608.4 ล้านเหรียญฯ โดยปริมาณลดลง 22.36% เทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน และมูลค่าลดลง 30.07% อย่างไรก็ตาม การท่ีราคาข้าวไทยถูกลงจะส่งผลดีให้

การส่งออกในช่วง 4-5 เดือนสุดท้ายของปีดีขึ ้น เพราะราคาข้าวไทยแข่งกับคู่แข่งได้แล้ว โดย

ประเมินว่า ในช่วงที่เหลือของปีน่าจะส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 600,000 ตัน ซึ่งจะทำให้ทั้งปี 64 

ส่งออกได้ราว 5.8 ล้านตัน ใกล้เคียงเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ 6 ล้านตัน และไทยจะ

กลายเป็นผู้ส่งออกข้าวมากท่ีสุดในโลกอันดับท่ี 3 รองจากอินเดียและเวียดนาม 

ข้าวไทยต่ำสุดรอบ 10 ปี น้ำท่าดีผลผลิตนาปีทะลุ 26 ล้านตัน 



 

 “ผู้ส่งออกข้าวยังมีปัญหาขาดแคลนเรือขนส่งสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้การขนส่ง

ล่าช้า และยังขาดแคลนแรงงานในการขนกระสอบข้าวลงเรือ และจัดเรียงกระสอบในเรือ เพราะ

แรงงานส่วนใหญ่เป็นต่างด้าว และติดโควิด-19 จำนวนมาก และยังมีบางส่วนหนีโควิดกลับ

ประเทศและยังไม่กลับมา” 

 นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาล

ทราย หรือ TSMC กล่าวว่า สมาคมได้ประกาศต่ออายุการรับประกันราคารับซื้ออ้อยสด เข้าหีบ

ในฤดูการผลิตปี 2565/66 ที่จะเปิดหีบในเดือน ธ.ค.2565 ที่ราคาขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อตันอ้อย 

ณ ระดับค่าความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และหากราคาตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจะพิจารณาปรับ

ราคาอ้อยเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับทิศทางราคา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชาวไร่ และวางแผนขยาย

พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มผลผลิตอ้อยมากขึ้น คาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปีถัดไปเพิ่มเป็น 

100 ล้านตัน 

 ด้านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ราคายางพาราอยู่ท่ี

ประมาณ 60 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เป็นราคาที ่เกษตรกรอยู ่ได้ แต่เชื ่อว่าอีกไม่นานราคา

ยางพาราจะเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ผลผลิตยางลดลง จากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้

แรงงานที่เข้ากรีดยางในเมืองไทย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเมียนมายังกลับเข้ามาเมืองไทยไม่ได้ การ

ขนส่งมีปัญหา แรงงานในโรงงานแปรรูปยางพาราติดโควิด ส่งผลให้โรงงานผลิตไม่สามารถเปิด

ไลน์การผลิตได้ตามปกติ ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลง การรับซื้อยางพาราก็ลดลงด้วย 

 ท้ังนี้เป้าหมายราคายางพาราระยะแรกคือ 60 บาทต่อ กก. ถือว่าผ่านเป้าหมายแรกได้แล้ว 

แต่โครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารายังต้องมีไว้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร 

หากวันไหนราคายางพาราตกต่ำกว่าราคา 60 บาท รัฐบาลก็ต้องชดเชยให้เกษตรกร แต่แนวโน้ม

ราคายางพาราคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และรัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการชดเชยราคาท่ี

ประกันไว้ให้กับชาวสวนยางพาราต่อไป 

 ขณะที่นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ปัจจัย

ที่มีผลอย่างมากต่อราคายางพารา คือ สภาพอากาศในปีนี้กระทบประเทศผู้ผลิตยางหลัก อาทิ 

เวียดนามเจอสถานการณ์น้ำท่วม อินโดนีเซียเกิดโรคใบร่วง ช่วงนี้ไทยและเพื่อนบ้านก็กำลังเกิด

มรสุมฝนตกหลายพื้นที่ ส่งผลให้ผู้ผลิตยางลดลงประมาณ 500,000 ตัน ขณะที่ประเทศผู้ใช้ยาง

หลักอย่างจีนท่ีมีความต้องการยางพาราเพิ่มขึ้น 

 


