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เตือนสวนพืชผักตระกูลกะหล่่า ระวังโรคราน ่าค้างระบาดหนัก 

 
กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระกูลกะหล ่า อาทิ คะน้า กวางตุ้ง 

กะหล ่าปลี กะหล ่าดอก ผักกาดขาว ผักกาดหอม และบรอกโคลี ในช่วงอากาศเปลี ยนสู่ฤดูหนาวให้เตรียมรับมือ
การระบาดของโรคราน่้าค้าง ที สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงระยะต้นโต 

เกษตรกรควรเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุสะอาดที มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรค และก่อนปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ใน
น้่าอุ่นอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส (ต้มน้่าจนเดือดแล้วเติมน้่าลงไปอีก 1 เท่า) นาน 20-30 นาที หรือคลุกเมล็ด
พันธุ์ด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืชเมทาแลกซิล 35% ดีเอส อัตรา 10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม โดยควรปลูก
พืชให้มีระยะห่างกันพอสมควร ไม่เบียดแน่นจนเกินไป เพราะจะท่าให้เกิดความชื้นสูง อากาศไม่ถ่ายเท และโรค
ระบาดได้รวดเร็ว 

หลังการเกบ็เกี ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ให้เกษตรกรเก็บเศษซากพืชส่วนที หลงเหลือ และหมั นก่าจัดวัชพืช
ในแปลงน่าไปเผาท่าลายนอกแปลงปลูกทันที เพื อลดการสะสมเชื้อรา 

สาเหตุโรค หลีกเลี ยงการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้่าในพื้นที แปลงเดิม และควรปลูกพืชชนิดอื นหมุนเวียน 
หากพบโรคเริ มระบาด ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารเมทาแลกซิล + แมนโคเซบ 72% ดับเบ้ิลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้่า 
20 ลิตร หรือสารแมนโคเซบ 80% ดับเบ้ิลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร และควรท่าความสะอาดเครื องมือ
อุปกรณ์ทางการเกษตรที ใช้กับต้นเป็นโรคก่อนน่ากลับมาใช้ใหม่กับต้นปกติทุกครั้ง 
 

ยัน‘Zoning’ช่วยดันรายได้เกษตรกร เผย3จังหวดัน่าร่องผลตอบแทนสุทธิเพิม่7พัน/ป ี
 

นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลการติดตามการด่าเนินงาน Zoning 
by Agri-Map ตลอดระยะเวลา 2 ปี พบว่า ปี 2559 มีการปรับเปลี ยนการผลิตทั้งสิ้น 32,618 ไร่ ในพื้นที  49 
จังหวัด โดยผลส่ารวจ 3 จังหวัดน่าร่อง พบผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรเพิ ม 7,303 บาท/ไร่/ปี จาก 840 บาท/
ไร่/ปี ส่าหรับปี 2560 มีการปรับเปลี ยนมาผลิตสินค้าที เหมาะสม 157,701 ไร่ พื้นที  53 จังหวัด 

ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  กล่าวเพิ มเติมว่า การ
ประเมินผลโครงการบริหารจัดการพื้นที เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ซึ ง
มีกรมพัฒนาที ดินเป็นหน่วยงานหลัก เพื อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี ยนการผลิตทางการเกษตร
ในพ้ืนที ไม่เหมาะสม (N) และเกษตรกรมีรายได้เพิ มขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี ยนการผลิต 

ในการนี้ สศก. ได้ลงพื้นที ส่ารวจข้อมูลการปรับเปลี ยนการผลิตจากเกษตรกรที เข้าร่วมโครงการของ
ปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที น่าร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และอุทัยธานี ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 
และของปีงบประมาณ 2560 ในพ้ืนที  15 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ 3 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัด ภาคกลาง 2 จังหวัด ภาคตะวันออก 2 จังหวัด และภาคใต้ 3 จังหวัด ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 พร้อม
ติดตามผลการด่าเนินงาน พบว่า 

ปีงบประมาณ 2559 มีการปรับเปลี ยนการผลิตทั้งสิ้น 32,618 ไร่ ในพื้นที  49 จังหวัด เกษตรกรจ่านวน 
10,502 ราย โดยในพื้นที น่าร่อง 3 จังหวัด มีการปรับเปลี ยนพ้ืนที ไม่เหมาะสม (N) ส่าหรับการปลูกข้าว เป็นสินค้า
ที เหมาะสมรวมทั้งสิ้น 3,930 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 950 ราย เมื อปรับเปลี ยนแล้วเกษตรกรมีผลตอบแทน



สุทธิรวมทั้งสิ้นประมาณ 28.7 ล้านบาท/ปี (เฉลี ย7,303 บาท/ไร่/ปี) เพิ มจากเดิมที มีผลตอบแทนสุทธิรวม 3.4 
ล้านบาท/ปี (เฉลี ย 864 บาท/ไร่/ปี) โดยมีผลตอบแทนสุทธิรวมเพิ มขึ้น 25.4 ล้านบาท/ปี (เฉลี ย 6,463 บาท/ไร่/
ปี) จากสินค้าชนิดใหม่ที ผลิต ได้แก่ การท่าเกษตรผสมผสาน 2,220 ไร่ ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1,470 ไร่ การผลิตอ้อย
โรงงาน 145 ไร่ ปลูกหม่อน 55 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 ไร่ และเลี้ยงปลา 10 ไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในระดับมาก 

ปีงบประมาณ 2560 มีการปรับเปลี ยนพื้นที ไม่เหมาะสม (N) ส่าหรับการปลูกข้าว เป็นสินค้าที เหมาะสม
รวมทั้งสิ้น 157,701 ไร่ ในพื้นที  53 จังหวัด เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 30,444 ราย ประกอบด้วย อ้อยโรงงาน 
88,132 ไร่ เกษตรผสมผสาน 38,287 ไร่ พืชอาหารสัตว์ 20,767 ไร่ ปาล์มน้่ามัน 5,427 ไร่ มันส่าปะหลัง 2,439 
ไร่ ประมง 2,061 ไร่ และหม่อน 588 ไร่ ทั้งนี้จากการประเมินผลในเบ้ืองต้น พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื องจากได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต ได้ทราบถึงความ
เหมาะสมของการผลิตในพ้ืนที ตนเอง ได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการปรับเปลี ยนการผลิต และมีเจ้าหน้าที คอยให้
ค่าปรึกษาแนะน่าในการผลิตอย่างต่อเนื อง อย่างไรก็ตาม สศก. จะท่าการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ
ปีงบประมาณ 2560 อีกคร้ังในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 และจะน่าเสนอผลการประเมินให้ทราบต่อไป 

ทั้งนี้ การขับเคลื อนโครงการในระยะต่อไป จะมีการส่งเสริมให้ผลิตสินค้าที ให้ผลตอบแทนระยะสั้น เช่น 
พืชผักสวนครัว ปศุสัตว์ เกษตรผสมผสาน ควบคู่กับการผลิตสินค้าที ให้ผลตอบแทนระยะกลาง เช่น อ้อยโรงงาน 
มันส่าปะหลัง ปาล์มน่้ามัน ในพื้นที โครงการปี 2559 - 2561 เพื อให้เกษตรกรมีรายได้เสริมระหว่างรอผลผลิตจาก
พืชหลัก ซึ งเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางรายได้และลดความเสี ยงให้เกษตรกรไม่หันกลับไปผลิตสินค้าชนิดเดิม 

 


