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 อีกโรคจากเชื้อรา มักระบาดในช่วงฝนตกชุก แปลง

ปลูกมีการระบายน้ำไม่ดี และสภาพพื้นที่ดินมีความเป็น

กรด-ด่างสูง กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรชาวไร่

สับปะรดเฝ้าระวัง...โรคยอดเน่ารากเน่า 

 อาการของโรคที่เกิดกับต้น ใบยอดจะมีสีซีด โคนใบ

หรือฐานใบเน่าช้ำมีสีขาวอมเหลืองขอบแผลสีน้ำตาล 

และส่งกลิ่นเหม็น เมื่อดึงส่วนยอดจะหลุดได้โดยง่าย ถ้าอาการรุนแรงกลุ่มใบตรงกลางต้นจะหัก

ล้มพับลงมา 

 อาการที่ราก เริ่มแรกใบสีซีดคล้ายอาการที่ต้น ใบด้านล่างจะนิ่มกว่าปกติและแห้งตาย 

อาการจะลามเข้ามาจากปลายใบ ต้นชะงักการเจริญเติบโต รากมีแผลสีน้ำตาล เปื่อย และเน่า 

หากดึงจะหลุดออกมาจากดินได้โดยง่าย 

 อาการที่ผล ผลจะมีขนาดเล็ก ผลจะเน่าเป็นจุดสีเขียวเข้ม เมื่อผ่าดูภายในเนื้อเยื่อจะเน่า

เป็นสีน้ำตาล 

 หากพบต้นท่ีเริ่ม แสดงอาการของโรค ให้พ่นด้วย เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20-

40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50-100 กรัมต่อน้ำ 

20 ลิตร หรือ ฟอสโฟนิก แอซิด 40% เอสแอล อัตรา 50-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 

1 เดือน จำนวน 2 ครั้ง หรือให้ขุดต้นที่เป็นโรคนำไป เผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที จากนั้นให้

โรยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุด เพื่อป้องกันการระบาดของโรค และควรทำความสะอาดอุปกรณ์

การเกษตร ที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้ง...หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้นำ

ส่วนต่างๆของพืชท่ีเป็นโรคไปเผาทำลาย 

 หากจะปลูกสับปะรดต่อในฤดูถัดไป ควรเลือกพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มากอ่น 

และควรทำแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี ไม่มี น้ำท่วมขัง และให้เลือกใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่มี

คุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรค 

 ก่อนปลูกควรแช่จุกหน่อพันธุ์ด้วย เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20-40 กรัมต่อน้ำ 

20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 

ฟอสโฟนิก แอซิด 40% เอสแอล อัตรา 50-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 15-20 นาที 

สะ-เล-เต 
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 ในภาวะเศรษฐก ิจเช ่นน ั ้นเป ็นเร ื ่อง

จำเป็นต้องระดมสมองจากทุกภาคส่วนเข้ามา

ร่วมกันแก้ปัญหา ซึ ่งถือว่าเป็นเรื ่องที ่น่า

สนับสนุนกับการที่นายกรัฐมนตรีลงนามเซ็น

คำส ั ่ งแต ่งต ั ้ งศ ูนย ์บร ิหารสถานการณ์

เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด- 19) หรือ

ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) ซึ่งมีรัฐมนตรี จาก 11 กระทรวง ผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) 

และสมาคมธนาคารไทย และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็น

กรรมการและเลขานุการ...เพราะถือว่าเป็นการทำงานที่เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

 หมุนตามทุน...เชื่อว่านอกจากเวทีของ ศบศ. แล้ว การแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากผู้นำองค์กรเอกชนชั้นนำของไทยหลายๆองค์กรในวาระต่างๆ รัฐบาลก็จะควรจะนำกลับไป

ศึกษาและพิจารณาปรับใช้ซึ่งก็จะยังประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ด้วยเช่นกัน อย่างกรณีของคุณ

ศุภชัยเจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และประธาน

กรรมการ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายหลักสูตร “การปฏิรูป

ธ ุรก ิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” ร ุ ่นที ่  4ประจำปี 2563 (Business Revolution and 

Innovation Network : BRAIN 4) ในหัวข้อ“มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติโควิด-19ด้วย

เทคโนโลยีและดิจิทัล” (Technology & Digital Solutions) ซึ่งเป็นหลักสูตรปั้นผู้นำองค์กรท่ีจัดโดย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ(สอท.) โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนกว่า 

90 คน ให้ความสนใจเข้าฟังและซักถามประเด็นต่างๆ 

 ในการนี้นายศุภชัยได้สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าอบรมว่าในวิกฤติมีโอกาสเสมอส่ิงสำคัญคือ

ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงและจะเป็นพลังสำคัญในการฟื้น

เศรษฐกิจและก้าวสู่การเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัลโดยย้ำว่าหลังสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ทุกภาค

ส่วนต้องไม่ทำเฉพาะเรื่องเยียวยา หรือทำให้อยู่รอดเท่านั้นแต่ต้องทำแบบ Reform เพื่อสร้าง

ศักยภาพใหม่ให้ประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งสำคัญคือต้องให้ช่วยกันทำให้ประเทศฟื้นตัว

และเติบโตอย่างยั่งยืน 

 ทั้งนี้คุณศุภชัยได้นำเสนอ 5 ข้อเสนอหลัก เพื่อฟื้นเศรษฐกิจไทยประกอบด้วย1.ด้ าน

การเกษตรต้องเน้นการปฏิรูปเพื ่อเข้าสู ่เกษตรอุตสาหกรรม 4.0 ควบคู ่กับการปฏิรูประบบ

ชลประทานเพื่อส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรการเปลี่ยนรูปแบบ(Reform) 

สหกรณ์การเกษตรรวมไปถึงการจัดตั ้งกองทุนหมู ่บ้านการจัดทำโซนนิ่งและเพิ ่มมูลค่าทาง

คอลัมน์โลกธุรกิจ - ‘5 ยทุธศาสตร์ 3 มาตรการ’ ฟ้ืนเศรษฐกิจไทยฝ่าโควิด-19  

จากคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ที่รัฐบาลควรฟัง 



การตลาดเพือ่ส่งออกต่อไป 2.ด้านการท่องเท่ียวผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องต้องปรับตัวรองรับกลุ่ม

นักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวระยะยาวมากขึ้นซึ่งเชื่อว่าจะมีแนวโน้มเติบโตจากนี้และเกิด

มูลค่าการใช้จ่ายสูงขึ้น 3.ด้านอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ระบบสร้างแจงจูงใจ(Incentive) ในการดึงคน

มีความสามารถและให้วีซ่าจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่และ

ดึงดูดการลงทุน EEC&SEC เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม 4.0 หนุนเสริมศักยภาพในด้านโลจิ

สติกส์เทคโนโลยีการค้าและการเงินซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุนของทั่วโลกได้ และ5.การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลในอนาคตเพื่อเพิ่มทักษะทั้งในส่วนของ Reskill และ Upskillซึ่งทั้ง 5 เรื่องหลัก มี

ส่วนสำคัญท่ีจะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค 4.0 ได้ 

 นอกจากนี้ คุณศุภชัยได้เสนอ 3 มาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังจากวิกฤตการณ์

โควิด-19 ได้แก่ 1.มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในมิติผู้ประกอบการรายย่อย

SMEs รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับเกษตรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศ

ไทยและการพัฒนาพื้นที ่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC+SEC 2.เน้นการแก้ปัญหาการว่างงานให้

ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาจบใหม่ให้มีงาน และ 3.โครงสร้างการขับ

เคลื่อนที่ไม่ธรรมดาคือการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจการสนับสนุนธุรกิจในกลุ่มNew S-Curve 

หรือกลุ่ม Startup 

 หมุนตามทุน...มั่นใจว่าข้อเสนอเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์และเป็นข้อเสนอแนะท่ีดีท่ีจะช่วย

เศรษฐกิจไทยได้จริง และบางเรื่องก็ดูเหมือนว่าแนวนโยบายของรัฐบาลกำลังจะเดินไปแนวทางนั้น 

ตอนนี้เหลือแต่ว่าหากรัฐบาลนำข้อเสนอแนะนี้ไปกำหนดเป็นนโยบายและเร่งทำให้นโยบายที่วาง

ไว้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เชื่อว่าเศรษฐกิจของไทยจะฝ่ามรสุมโควิด-19 ได้เป็นประเทศ

แรกๆ ของโลก 

กระบองเพชร 


