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ปลกูเผอืกระวงัใบจดุตาเสือ 

 
 

สภาพอากาศที่มีแดดออกสลบักับมีฝนตกชุก และมีลมกระโชกแรง กรมวิชาการเกษตรเตือน
เกษตรกรปลูกเผอืกเฝ้าระวงั...โรคใบไหม้ หรอืโรคใบจุดตาเสอืที่เกิดจากเชื้อรา โดยเกษตรกรสามารถ
สงัเกตอาการของโรคไดจ้ากใบเผอืก จะพบจุดเลก็สนี ้าตาลฉ ่าน ้า ต่อมาจุดจะขยายใหญ่เป็นวงซอ้นกนัคล้าย
ดวงตา ในชว่งเชา้ หรอือากาศยงัมคีวามชืน้ บรเิวณแผลจะมหียดสสีม้ เมื่ออาการรุนแรงแผลจะขยายตดิกนั
ท าใหใ้บไหม ้เมื่ออากาศมคีวามชืน้ใบจะเหีย่วมว้นพบัเขา้ ใบแหง้หรอืใบอาจเน่า อาการบนกา้นใบจะพบจุด
เลก็สนี ้าตาลฉ ่าน ้า ต่อมาขยายใหญ่ยาวรสีนี ้าตาลออ่นจนถงึเขม้ ท าใหก้้านใบช ้า ใบเหีย่ว กา้นหกัพบัไดง้า่ย 
แปลงที่เป็นโรครุนแรงจ านวนใบจะเหลอืน้อย ส่งผลต่อคุณภาพและปรมิาณของผลผลติ และเชื้ออาจเขา้
ท าลายหวัเผอืกท าใหเ้น่าได ้

หากพบต้นที่เริ่มแสดงอาการของโรค ให้พ่นด้วยสารป้องกนัก าจดัโรคพชื ไดเมโท-มอร์ฟ 50% 
ดบัเบิล้ยพู ีอตัรา 10-20 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หรอื ไพราโคลสโตรบนิ 25% อซี ีอตัรา 15 มลิลลิติรต่อน ้า 20 
ลติร หรอื อทีาบอกแซม 10.4% เอสซ ีอตัรา 10 มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติร พน่ทุก 5-7 วนั โดยพน่ใหท้ัว่ทัง้ตน้ 
บรเิวณใบ และกา้นใบ 

แปลงปลกูเผอืกทีพ่บการระบาดของโรค หลงัการเกบ็เกี่ยวผลผลติให้เกบ็น าส่วนต่างๆของพชืทีเ่ป็น
โรคไปเผาท าลายนอกแปลงปลกูทนัท ีและหลกีเลีย่งไม่ปลูกเผอืกซ ้าในพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของโรคน้ีมาก่อน 
ควรเปลีย่นมาปลกูพชืชนิดอื่นหมุนเวยีน 

ส่วนการป้องกนัก าจดัโรคใบจุดตาเสอืในฤดูถดัไป ควรปรบัปรุงดนิใหม้สีภาพเหมาะสมกบัการปลูก 
ไถพรวนดนิใหล้กึมากกว่า 20 ซม. ใส่ปูนขาว และตากดนิใหน้านกว่า 2 สปัดาห์ จะช่วยลดปรมิาณเชื้อใน
ดนิไดม้าก 

ส าหรบัในแหล่งที่พบการระบาดของโรค ให้เลอืกใช้พนัธุ์ทนทานต่อโรค เช่น พนัธุ์ พจ.06 หรอืใช้
ส่วนขยายพนัธุท์ี่มคีุณภาพดจีากแหล่งปลอดโรค และควรจดัระยะปลูกเผอืก ไม่ปลูกชดิกนัเกนิไป เพื่อลด
การแพร่ระบาดของโรค และควรท าความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรทีใ่ชก้บัตน้ที่เป็นโรค ก่อนน ากลบัมาใช้
ใหมทุ่กครัง้ดว้ย 



สะ–เล–เต 
ห้ามบตัรคนจนซ้ือเหล้า-บหุร่ี คลงัเงินหมดหน้าตกัขอรบับริจาคลยุเฟส 2 

 
คลงัจบัตาพฤติกรรมประชาชน 11.67 ล้าน

คน หวัน่ใชบ้ตัรสวสัดกิารรูดซื้อเหลา้ เบยีรแ์ละบุหรี่
ร้านธงฟ้าประชารฐั กระทรวงพาณิชย์ผวาสัง่ห้าม
เด็ดขาด เพราะเป็นสินค้าที่ไม่มีความจ าเป็น ด้าน 
สศค.เปิดรับบริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการรัฐ 
สามารถลดหยอ่นภาษไีด ้ลุยอุม้คนจนเฟส 2 

น า ง ส า ว สุ ท ธิ ร ั ต น์  รั ต น โ ช ติ  อ ธิ บ ดี
กรมบญัชกีลาง เปิดเผยว่า หลงัจากคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ไดเ้หน็ชอบการจดัสรรสวสัดกิารแห่งรฐัเมื่อวนัที ่
29 ส.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุด กรมบญัชกีลางไดเ้ร่งการผลติบตัรสวสัดกิารใหไ้ดว้นัละ 400,000 ใบ ซึ่งหลงัจาก
ผลติเสร็จแลว้ กรมบญัชกีลางจะทยอยส่งมอบไปยงัคลงัจงัหวดัทุกแห่งทัว่ประเทศจนครบ 11.67 ลา้นคน 
โดยในวนัที่ 15 ก.ย.น้ี กรมบญัชกีลางจะประกาศใหป้ระชาชนมาตรวจสอบสทิธิค์วามถูกต้อง ซึ่งระหว่างน้ี
หากประชาชนมขีอ้สงสยั วา่ท าไมถงึไมไ่ดร้บัสวสัดกิารจากรฐักส็ามารถรอ้งขอทบทวนได้ 

“บตัรสวสัดกิารจะต้องส่งมอบให้คลงัจงัหวดัทัว่ประเทศ ภายในวนัที่ 15 ก.ย.น้ี หลงัจากนัน้คลงั
จงัหวดัจะส่งบตัรสวสัดิการไปยงัหน่วยงานที่ประชาชนลงทะเบียนเช่น คลงัจงัหวดั ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารออมสนิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านักงานเขตในกรุงเทพฯ  เพื่อ
เตรยีมพรอ้มในการแจกบตัรสวสัดกิารใหก้บัผูล้งทะเบยีนในวนัที ่21 ก.ย.น้ี” 

 
คลงัแจกเงินอุ้มคนจนเฟส 2 

สว่นการลงพืน้ทีส่ ารวจความถูกตอ้งการลงทะเบยีนสวสัดกิารทัว่ประเทศ ล่าสุด ตรวจสอบไปแลว้ 1-
2 ลา้นคน ซึง่หลงัจากการตรวจสอบขอ้มลูเสรจ็ ขอ้มลูจากนักศกึษาจะส่งกลบัเขา้มาทีก่ระทรวงการคลงัและ
กรมบญัชกีลาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทัง้หมด 11.67 ลา้นคน โดยประชาชนผ่านการตรวจสอบแล้ว 
ตอ้งน าบตัรประจ าตวัประชาชนพรอ้มหางบตัรลงทะเบยีนสวสัดกิารมาแสดงเป็นหลกัฐานกบัเจา้หน้าทีเ่พื่อ
รบับตัรสวสัดกิารจากรฐั สว่นในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางมาไดด้ว้ยตนเอง กส็ามารถมอบอ านาจใหญ้าตไิป
รบับตัรแทนได ้

ส าหรบัการใชเ้งนิซื้อสนิคา้ครองชพีผา่นรา้นธงฟ้าประชารฐันัน้ กระทรวงพาณิชยจ์ะเร่งรดัน ารา้นคา้
เขา้รว่มโครงการและยงัจะดงึรา้นคา้ชุมชนของกองทุนหมูบ่า้นเขา้รว่มโครงการดว้ย โดยจะตดิตัง้เครื่องช าระ
เงนิอตัโนมตัิ (อีดีซี) ให้ฟรี ซึ่งจะท าให้เกิดการกระจายเงนิไปสู่ภาคชนบทอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม 
กระทรวงการคลงัยงัต้องจบัตาพฤตกิรรมการใชจ้่ายของประชาชน ทัง้ในเรื่องของการลดค่าครองชพี และ
การเดนิทาง เพื่อน ามาพจิารณาปรบัปรุงการใชเ้งนิในแต่ละเดอืนใหม้คีวามถูกต้องและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้รงิ 



นอกจากน้ี ยงัขอความร่วมมอืไปยงักระทรวงพาณิชย์และร้านธงฟ้าประชารฐัไม่ใหจ้ าหน่ายเหล้า 
เบยีรแ์ละบุหรี ่ใหแ้ก่ประชาชนทีใ่ชบ้ตัรสวสัดกิารมาซื้อของเหล่าน้ี โดยยอมรบัว่าไม่สามารถหา้มประชาชน
ไม่ใหซ้ื้อสนิคา้เหล่าน้ีได ้เพยีงแต่ขอความร่วมมอืกบัทางรา้นธงฟ้าประชารฐัไม่ใหจ้ าหน่ายเหลา้ เบยีร ์และ
บุหรีใ่หแ้ก่ประชาชนทีถ่อืบตัรสวสัดกิาร แมภ้ายในรา้นธงฟ้าจะมเีหลา้ เบยีรแ์ละบุหรีจ่ าหน่ายกต็าม เพราะ
เป็นสิง่ทีไ่มจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติ 

นายกฤษฎา จนีะวจิารณะ ผูอ้ านวยการ ส านักงานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.) กล่าวว่า การใหค้วาม
ช่วยเหลอืสวสัดกิารประชาชนแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1.กรมบญัชกีลางจะแจกบตัรสวสัดิการ 
11.76 ลา้นคน สว่นระยะที ่2.จะเป็นการชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ ส าหรบัผูร้ายไดต้ ่ากว่า 30,000 บาทต่อปี โดยจะ
น าประชาชนมาฝึกอบรมเพื่อใหเ้กิดความรู้สรา้งอาชพีและเพิม่รายไดใ้นอนาคต ซึ่งยอมรบัว่าเงนิกองทุน
สวสัดิการขณะน้ี มีเหลืออยู่ประมาณ 5 ,000 ล้านบาท จากทัง้หมด 46,000 ล้านบาทนัน้ เน่ืองจากเงิน
จ านวน 41,900 ล้านบาทถูกใช้ไปในการแจกบตัรสวสัดิการ จึงจ าเป็นต้องเพิม่เงนิกองทุน ด้วยการขอ
บรจิาคเงนิผา่นรฐัวสิาหกจิและบรษิทัเอกชน โดยผูบ้รจิาคสามารถหกัลดหยอ่นภาษไีด ้

 
 

ห้ามร้านธงฟ้าขายเหล้า-บหุร่ี 
ดา้นนายสนธริตัน์ สนธจิริวงศ ์รมช.พาณิชย ์กล่าวว่า เมื่อวนัที ่30 ส.ค.ทีผ่า่นมาไดเ้ชญิผูผ้ลติสนิคา้ 

(ซพัพลายเออร์) มาหารอืถึงแนวทางที่จะผลติและจดัส่งสนิค้าเพิม่เติมให้กบัร้านค้าธงฟ้าประชารฐั ตาม
นโยบายรฐับาลที่ได้จดัท าบตัรสวสัดิการแห่งรฐัช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยรฐับาลจะเติมเงนิในบตัร 
เพือ่ใหผู้ม้รีายไดน้้อยทีล่งทะเบยีนกบัรฐัไปแลว้ 11.67 ลา้นคน น าไปซือ้สนิคา้ผา่นรา้นธงฟ้าประชารฐั ซึ่งใน
เบือ้งตน้ สนิคา้จ าเป็นทีจ่ะน ามาขายผา่นรา้นธงฟ้าประชารฐัแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื 1.สนิคา้อุปโภคบรโิภค 2.
สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา เชน่ ชุดนกัเรยีน อุปกรณ์การเรยีน และ 3.สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัทางการ
เกษตร เชน่ ปุ๋ ยเคม ีเป็นตน้ 

ทัง้น้ี กระทรวงพาณิชยจ์ะเป็นหน่วยงานจดัหาสนิคา้และรา้นคา้ปลกี (โชห่วย) รา้นคา้ชุมชน มาเขา้
ร่วมโครงการรา้นธงฟ้าประชารฐั ซึ่งในเบื้องตน้ตัง้เป้าหมายทีจ่ะผลกัดนัใหม้รีา้นธงฟ้าประชารฐัต าบลละ 1 
รา้น หรอืประมาณ 8,000 แห่ง ใหไ้ดก้่อนวนัที่ 1 ต.ค.2560 หลงัจากนัน้จะขยายเพิ่มเตมิออกไปใหไ้ดม้าก
ทีสุ่ด คาดว่างบประมาณ 38,000 ลา้นบาท จะใชห้มดแน่นอน เพราะถอืเป็นการช่วยเหลอืค่าครองชพีจาก
รฐับาล และไมส่ามารถน ามาซือ้สนิคา้เหลา้ และบุหรีอ่ยา่งทีเ่ขา้ใจผดิกนั เพราะรฐัก าหนดใหซ้ื้อเฉพาะสนิคา้
จ าเป็นเทา่นัน้ 

 



ดา้นนางนันทวลัย ์ศกุนตนาค อธบิดีกรม การคา้ภายใน กล่าวว่า สนิคา้ภายใต้โครงการรา้นธงฟ้า
ประชารฐัจะเป็นสนิคา้ราคาต ่ากวา่ทอ้งตลาด 15-20% โดยกรมการคา้ภายในและกรมพฒันาธุรกจิการคา้ ได้
รว่มมอืกบักรมการพฒันาชุมชน และผูผ้ลติสนิคา้อุปโภคบรโิภครายใหญ่ 5 ราย ไดแ้ก่ สหพฒันพบิูล , ยนิูลี
เวอรไ์ทย, คอลเกต-ปาลม์โอลฟี, พรอคเตอร์ แอนด ์แกมเบลิ และเบอรล์ี่ ยุคเกอร ์ผลติและจดัส่งสนิคา้
ให้กบัร้านธงฟ้าประชารฐัทัว่ประเทศ เพื่อลดภาระค่าครองชพีและเพิม่ทางเลอืกให้แก่ประชาชนได้อย่าง
ทัว่ถึง โดยร้านค้าที่เขา้ร่วมโครงการจะได้รบัสทิธซิื้อสนิค้าจากผูผ้ลติ 5 รายในราคาพเิศษ เพื่อสามารถ
จ าหน่ายต ่ากว่าราคาปกติ 15-20% ทัง้น้ี กรมฯจะเร่งเพิ่มจ านวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการให้ได้ตาม
เป้าหมาย 20,000 แหง่ทัว่ประเทศ จากปจัจุบนัมรีา้นคา้ธงฟ้าประชารฐัแลว้ 6,500 แหง่ 

 


