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รากโคนเน่า...ทเุรียน 

 
ฤดูฝนเป็นธรรมดาทีม่กัจะเกดิโรคเน่า เน่ืองจาก

ฤดูกาลเป็นใจใหเ้ชื้อราเตบิโตได้ด ีกรมวชิาการเกษตร
เตอืนเกษตรกรสวนทุเรยีนใหค้อยสงัเกตเฝ้าระวงั...โรค
รากเน่าและโคนเน่า 

รากเน่า สงัเกตไดจ้ากใบปลายกิง่สซีดี เหีย่วลู่ลง 
ไม่เป็นมนัเงา หากรุนแรงใบจะเหลอืงและหลุดร่วง เมื่อ

ขดุดทูีร่ากฝอยจะเป่ือยยุย่ มสีนี ้าตาล และหลุดงา่ย กรณีโรครุนแรงจะเน่าลามไปยงัรากแขนงและโคนตน้ 
ท าใหต้้นโทรมและยนืตน้ตาย...กิง่ ล าตน้ โคนตน้เน่า เริม่แรกใบเหลอืงบางกิง่ จะเหน็คลา้ยคราบน ้าบน
ผวิเปลอืก ชว่งอากาศแหง้ถา้ใชม้ดีถากบรเิวณคราบน ้าจะพบเน้ือเยื่อเปลือกและเน้ือไมเ้ป็นแผลสนี ้าตาล 
และแผลลุกลามขยายใหญ่จนรอบโคนตน้ ท าใหใ้บรว่งจนหมดตน้และยนืตน้แหง้ตาย...ใบเน่า ใบจะช ้าด า
ตายน่ึงคลา้ยถูกน ้ารอ้นลวก และใบไหมแ้หง้คาต้นอย่างรวดเรว็ จะพบมากในช่วงฝนตกรุนแรงต่อเน่ือง
หลายวนั 

หากเริม่พบใบเป็นโรค ใหต้ดัแต่งสว่นทีเ่ป็นโรคไปเผาท าลายนอกแปลง พน่สารใหท้ัว่ทรงพุม่ดว้ย 
เมทาแลกซลิ 25% ดบัเบลิยพู ีอตัรา 30-50 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หรอื ฟอสอทีลิ–อะลูมเินียม 80% ดบัเบลิ
ยพู ีอตัรา 30-50 กรมัต่อน ้า 20 ลติร/ 

พบต้นที่มอีาการใบสซีดี ไม่เป็นมนัเงา ใบเหลอืงและหลุดร่วง ใหใ้ช ้ฟอสโฟนิก แอซดิ 40% เอ
สแอล ผสมน ้าสะอาด อตัรา 1 : 1 ใส่กระบอกฉีดยาฉีดเขา้ล าต้น จากนัน้ราดดินด้วย ฟอสอทีลิ–
อะลูมเินียม 80% ดบัเบลิยพู ีอตัรา 30-50 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หรอื เมทาแลกซลิ 25% ดบัเบลิยพู ีอตัรา 
30-50 กรมัต่อน ้า 20 ลติร 

พบอาการโรคบนกิง่หรอืโคนต้น ใหถ้ากหรอืขดูผวิเปลอืกบรเิวณทีเ่ป็นโรคออก แลว้ทาแผลดว้ย 
ฟอสอทีลิ–อะลมูเินียม 80% ดบัเบลิยพู ีอตัรา 80-100 กรมัต่อน ้า 1 ลติร หรอื เมทาแลกซลิ 25% ดบัเบลิ
ยพู ีอตัรา 50-60 กรมัต่อน ้า 1 ลติร หรอื เมทาแลกซลิ+แมนโคเซบ 65% ดบัเบลิยพู ีอตัรา 100 กรมัต่อ
น ้า 1 ลติร ทาทุก 7 วนัจนกวา่แผลจะแหง้ หรอืใช ้ฟอสโฟนิก แอซดิ 40% เอสแอล ผสมน ้าสะอาด อตัรา 
1 : 1 ใส่กระบอกฉีดยาฉีดเขา้ล าตน้หรอืกิง่ในจุดตรงขา้มทีเ่กดิโรค หรอืส่วนทีเ่ป็นเน้ือไมด้ใีกลบ้รเิวณที่
เป็นโรค ในอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อต้นและหมัน่ตรวจก าจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูกอย่าง
สม ่าเสมอ ท าแปลงใหม้กีารระบายน ้าทีด่ ีไมใ่หม้นี ้าทว่มขงั ตดัแต่งทรงพุม่ใหโ้คนตน้โปร่ง อากาศถ่ายเท
สะดวก แสงแดดส่องถงึ และไม่ควรท าใหร้ากหรอืล าต้นเกดิแผล เพราะจะเป็นช่องทางใหเ้ชือ้ราสาเหตุ
โรคเขา้ท าลายไดง้า่ย 

สะ–เล–เต 
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โลกธรุกิจ - เอกชนมึนค่าเงินป่วน ฉุดดชันีความเช่ือมัน่ต า่สดุในรอบ7เดือน 

นายเจน น าชยัศริ ิประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยถงึผลส ารวจความ
เชื่อมัน่ของภาคอุตสาหกรรมไทยว่าในเดอืนพฤษภาคม 2560 ความเชื่อมัน่ของผูป้ระกอบการอยูท่ี ่85.5 
ลดลงจากเดอืนเมษายน 2560 ทีอ่ยูใ่นระดบั 86.4 ลดลงต่อเน่ืองเป็นเดอืนที่ 2 และต ่าสุดในรอบ 7 เดอืน 
ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2559 ทีอ่ยูใ่นระดบั 86.5 

เน่ืองจากผูป้ระกอบการกงัวลเรื่องอตัราแลกเปลี่ยนที่มแีนวโน้มแขง็ค่าต่อเน่ืองส่งผลกระทบต่อ
การบรหิารต้นทุนของผูป้ระกอบการส่งออก โดยผูป้ระกอบการมคีวามกงัวลด้านผลกระทบจากอตัรา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดบั 53.6 จากเดือนก่อนอยู่ที่ 51.5 อีกทัง้ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (เอสเอม็อ)ี มปีญัหาเรื่องเงนิทุนหมุนเวยีน ขาดแคลนแรงงาน และตน้ทุนดา้นราคาวตัถุดบิที่
ปรบัตวัสงูขึน้ สว่นดชันีความเชื่อมัน่คาดการณ์ 3 เดอืนขา้งหน้า อยูท่ีร่ะดบั 99.6 ลดลงจากเดอืนก่อนอยู่
ที่ 100.0 เน่ืองจากผูป้ระกอบการยงัมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัก าลงัซื้อภายในประเทศ โดยเฉพาะในส่วน
ภมูภิาค ซึง่ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ตอ้งการใหภ้าครฐัออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิในชว่งครึง่หลงัของปี
น้ี 

นายเจนกล่าวว่า ในเดอืนพฤษภาคมน้ีจะเหน็ดชันีความเชื่อมัน่ของผูป้ระกอบการทีข่ายสนิคา้ใน
ประเทศเป็นหลกัลดลงอย่างเห็นได้ชดัอยู่ที่ระดบั 81.4 จากเดอืนก่อนอยู่ที่ระดบั 84.0 แต่ดชันีความ
เชื่อมัน่ของผูป้ระกอบการที่เน้นจ าหน่ายสนิค้าไปยงัต่างประเทศเพิม่ขึน้อยู่ที่ 99.6 จากเดอืนก่อนอยู่ที่
ระดบั 96.2 

“ภาคเอกชนจงึอยากใหภ้าครฐัเร่งขยายโอกาสตลาดใหผู้ส้่งออกเอสเอม็อใีหม้ากขึน้ เช่น การจดั
งานแสดงสนิคา้ เจรจาหาผูซ้ือ้ จบัคูพ่นัธมติรทางธุรกจิ และโรดโชวใ์นตลาดอาเซยีนเพื่อเพิม่ช่องทางการ
จ าหน่ายสนิคา้ไทยที่ตลาดยงัใหก้ารยอมรบัและเชื่อมัน่ในคุณภาพ แมผู้ป้ระกอบการจะตอ้งเผชญิความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นกต็าม แต่ยงัมโีอกาสคา้ขายไดอ้กีมากในตลาดอาเซยีน”นายเจนกลา่ว 

นายสุรพงษ์ ไพสฐิพฒันพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สอท. เปิดเผย
ยอดส่งออกรถยนต์ส าเรจ็รูปในเดอืนพฤษภาคม 2560 ลดลงจากช่วงเดยีวกบัปีก่อน 9.5% อยูท่ี ่90,092 
คนั ลดลงติดต่อกนัเป็นเดอืนที่ 11 ในทุกตลาด คดิเป็นมูลค่าส่งออกที่ลดลง 12.69% อยู่ที่ 48,014.47 
ลา้นบาทสอดคลอ้งกบัยอดผลติรถยนตเ์พือ่สง่ออกลดลง 11.26% อยูท่ี ่87,147 คนั 

โดยช่วง 5 เดือน ของปีน้ี ยอดส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูปรวมอยู่ที่ 443,320 คนั ลดลงจากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน 9.12% โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง จากที่เคยมสีดัส่วนส่งออกมากทีสุ่ด 
25% ลดลงเหลอืไมถ่งึ 8% ของยอดสง่ออกรถยนต ์คดิเป็นจ านวนทีล่ดลงกวา่ประมาณ 200,000 คนั 

“ส่วนตวัยอมรบัว่ายอดส่งออกรถยนต์ส าเรจ็รูปปีน้ีไม่น่าจะเป็นไปตามทีต่ ัง้เป้าหมายไว ้1.2 ลา้น
คนั ท าใหย้อดขายรถยนต์โดยรวมทัง้ปีทีค่าดจะขายได ้2 ลา้นคนั อาจลดลงอยูท่ี ่1.9 ลา้นคนั แต่ตอ้งขอ



ตดิตามและหารอืร่วมกบักลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เกี่ยวกบัภาวะตลาดส่งออกรถยนต์ในเดอืนมถุินายน
อกีครัง้ เพือ่ประกอบการปรบัตวัเลขคาดการณ์ใหส้ะทอ้นตลาดมากขึน้” นายสุรพงษ์กลา่ว 

ส าหรบัยอดขายรถยนต์ในประเทศเดอืนพฤษภาคม 2560 เพิม่ขึน้จากปีก่อน 0.6% อยูท่ี ่66,422 
คนั และเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน 5% ซึง่เป็นผลจากเดอืนน้ีมวีนัท างานมากกว่า ประกอบกบัการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิในประเทศมแีนวโน้มดขีึน้ นกัทอ่งเทีย่วจากต่างประเทศเขา้มามากขึน้ การส่งออกสนิคา้เกษตร
เพิม่ขึน้ รวมทัง้มกีารแนะน ารถยนต์นัง่อเนกประสงค์ (SUV) รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นปจัจยัผลกัดนัใหย้อดผลติ
รถยนตร์วมเดอืนน้ีเพิม่ขึน้0.65% อยูท่ี ่169,495 คนั ซึ่งเป็นการผลติเพื่อขายในประเทศเพิม่ขึน้ 17.32% 
อยูท่ี ่82,348 คนั 

“สอคคลอ้งกบัยอดขายรถยนต์ในประเทศช่วง 5 เดอืน ของปีน้ี เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกบัปีก่อน 
12.4% อยูท่ี่ 340,179 คนั ซึ่งสอท.มัน่ใจว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2560ทัง้ปีจะขายได ้800,000 
คนั ตามทีค่าดการณ์ไว”้ นายสุรพงษ์กลา่ว 

 
 

 


