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¾ ข่าวประชาสัมพันธ์
h ระวัง...โรคสัตว์ในช่วงต้นหนาว........หน้า 2

¾ สภาพภูมิอากาศ
เดือนตุลาคม 2555 เศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงมี
ความผั นผวนอย่างต่ อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการเกษตร พื้นที่
ภาคใต้ ที่ เ ป็ น แหล่ง เพาะปลูก พื ช เศรษฐกิ จ หลัก ที่สํ า คัญ อาทิ
ปาล์มน้ํามัน ยางพารา และมะพร้าว
สําหรับราคาปาล์มน้ํามันในรอบเดือนนี้ ช่วงต้นเดือน
ถึงกลางเดื อ นราคาปรับ ตั วลดลงเล็ กน้ อ ยจากเดื อ นก่ อ นหน้ า
แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้พี่
น้ อ งเกษตรกรได้ ใ จชื้ น ขึ้ น มาบ้ า ง ด้ า นราคายางพารา
ในรอบเดื อ นนี้ ช่ ว งต้ น เดื อ นถึ ง กลางเดื อ นราคายั ง คงปรั บ ตั ว
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า แต่ก็สร้างความดีใจให้กับ
เกษตรกรได้เพียงไม่นาน เนื่องจากในช่วงปลายเดือนราคากลับ
ปรับตัวลดลง ส่วนราคามะพร้าวยังคงชะลอตัว ซึ่งก็ยังคงสร้าง
ความกั ง วลใจให้ กั บ พี่ น้ อ งชาวสวนมะพร้ า วที่ ร าคาไม่ สู ง
อย่างเช่นช่วงต้นปี ถึงแม้ว่าจะมีนโยบายแทรกแซงราคาจากทาง
รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือก็ตาม
อย่างไรทางทีมบรรณาธิการ ก็ขอส่งกําลังใจ และเป็น
กําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรของภาคใต้ทุกๆท่าน ให้ผ่านพ้น
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ไปได้ด้วยดี และเร็วที่สุด.....

บก.

h สภาพภูมิอากาศภาคใต้ตอนบน………หน้า 3

¾ สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้า
เกษตร ที่สําคัญ
h ปาล์มน้ํามัน..............หน้า 3
h ยางพารา..........หน้า 4
h ราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ.........หน้า 5

¾ สาระน่ารู้
h ตะคริว อาการที่ไม่ควรมองข้าม……..หน้า 6

¾ ข่าวประชาสัมพันธ์
h สศข. 8 จัดประชุมฯ โครงการรักษาเสถียรภาพ
ราคามะพร้าว ปี 2555....หน้า 7
h โรคเหี่ยวพริก.....หน้า 7

¾ คนแบบไหน
************************
ที่ปรึกษา
นายสมพงศ์ จันทร์ทอง, นายธุรการ ยังบรรเทา
นายชาญชัย ศศิธร, นายณุฌา พินิจนาม
บรรณาธิการ

บุคลากร สศข.๘
นายเสน่ห์ หยูทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายมงคล สมเขาใหญ่, นายสราวุฒิ สิริโรจน์วรกุล
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายวัฒนา เลิศไกร, นางสุกัญญา เผ่าคนชม
กองบรรณาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘
โทร. ๐ - ๗๗๓๑ - ๑๕๙๗

บอกเล่าข่าว กษ.
ระวัง...โรคสัตว์ในช่วงต้นหนาว

ค่านิยมร่วม OAE
O (Openness)

การเปิดกว้างทางความคิด

A (Awakening)

การตืน่ ตัว ตืน่ รู้

E (Effectiveness) การทํางานที่มปี ระสิทธิผล

วิสัยทัศน์ (Vision)
"องค์กรชีน้ ําการพัฒนาการเกษตรของประเทศ"

พันธกิจ
(๑)เสนอแนะนโยบาย มาตรการและ
แผนพัฒนาการเกษตร
(๒) จัดทําและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตร จั ด ทํ า ระบบฐานข้ อ มู ล และพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับพื้นที่
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิ จ
การเกษตรในระดับพื้นที่
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่

ยุทธศาสตร์
(๑) พั ฒ นาการเกษตรของจั ง หวั ด /กลุ่ ม
จังหวัด
(2) สนับ สนุน การดํา เนิ น การพัฒ นาการ
เกษตรของกระทรวงฯ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(๓) ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นเศรษฐกิ จ
การเกษตรและสารสนเทศการเกษตร
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารจัดการ
องค์กร
*************************

ปัจจุบันสภาพภู มิอากาศในประเทศไทยมี ความแปรปรวน และ
ในช่วงนี้มีอุณหภูมิลดต่ําลงในหลายพื้นที่ ประกอบกับมีฝนตกในบาง
พื้นที่ด้วย ซึ่งสภาพอากาศดังกล่าวจะส่งผลให้สัตว์เลี้ยงเกิดความเครียด
ภูมิคุ้มกันโรคลดลง ทําให้สัตว์ป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรระวังโรคสัตว์
ของตนเองและสัตว์ในหมู่บ้านในฤดูหนาวที่กําลังมาถึงดังนี้
¨ โค-กระบือ โรคที่ควรระวัง ได้แก่ โรคคอบวม หรือโรคเฮโมรา
ยิกเซพติซีเมีย เป็นโรคที่มีความรุนแรงในกระบือ สัตว์จะหายใจหอบ
มี เ สี ย งดั ง คอ หรื อ หน้ า บวมแข็ ง ตายอย่ า งรวดเร็ ว ภายใน 1-2 วั น
สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม นอกจากนี้ยังมี
โรคปากและเท้ า เปื่ อ ย ซึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ และแพร่ ก ระจายไปได้
อย่ า งรวดเร็ ว ในสั ต ว์ กี บ คู่ ทุ ก ชนิ ด จากการที่ สั ต ว์ กิ น เอาเชื้ อ โรค
ที่ปนเปื้อนอยู่กับอาหารและน้ําหรือหญ้า หรือหายใจเอาเชื้อที่ปะปนอยู่
กั บ อากาศ ในบริ เ วณที่ มี สั ต ว์ ป่ ว ยเข้ า ไปสั ต ว์ จ ะแสดงอาการมี ไ ข้ สู ง
เบื่ออาหาร น้ําลายไหล มีแผลที่ลิ้น เหงือก และร่องกีบ บางรายอาจเกิด
โรคแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม เชื้อเข้าสู่กระแสโลหิต อาจทําให้สัตว์ตายได้
ทั้งโรคคอบวมและปากเท้าเปื่อย
¨ สุกร โรคที่ควรระวัง ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย เช่นเดียวกับ
ในโค กระบือ และโรคที่อาจพบการระบาดได้ในช่วงนี้ คือ โรค PRRS
ซึ่ ง เป็ น โรคในสุ ก รไม่ ติ ด ต่ อ ถึ ง คน แต่ เ ชื้ อ อาจจะแพร่ ร ะบาดไปอย่ า ง
รวดเร็ว สุกรที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้ หอบ ไอผิวหนังเป็นปื้นแดง ไม่มีแรง
หากสุกรท้องจะแท้ง หรือลูกตายแรกคลอด หรืออ่อนแอ แคระแกร็น
โตช้า จึงขอให้ผู้เลี้ยงสุกรเข้มงวดการป้องกันโรคเข้าสถานที่เลี้ยงสุกร
โดยแยกเลี้ยงสุกรใหม่เพื่อดูอาการก่อนนําเข้ารวมฝูงอย่างน้อย 1 เดือน
ต้องทําลายเชื้อโรคด้วยการฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อทุกครั้ง และในช่วงที่มีโรคนี้
ระบาดในพื้นที่ ควรงดการนําสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ และให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
¨ เป็ดไล่ทุ่ง ไก่ชน และไก่พื้นเมือง ควรเฝ้าระวัง ดูแล สุขภาพ
สัตว์ปีกของตนเองอย่างใกล้ชิด ให้สัตว์ปีกนอนในที่แห้งหรือในเล้าหรือ
โรงเรือน ที่มีหลังคาและผนังป้องกันลม ฝนได้ รวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคจะช่วยให้สัตว์ปีกแข็งแรง ต้านทานโรคได้เป็นอย่างดี
ทั้ งนี้ เจ้ าหน้ าที่ กรมปศุ สั ตว์ จะตรวจเยี่ ยมเกษตรกรอย่ างใกล้ ชิ ด
พร้อมทั้งทําความสะอาดและฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อทุกครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ปีก
และให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังโรค
ที่ถูกต้อง
************************
ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต
ประจําเดือนตุลาคม 2555
สภาพภูมิอากาศภาคใต้
ช่ ว งต้ น เดื อ น ร่ อ งมรสุ ม พาดผ่ า นบริ เ วณภาคกลาง
ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเกือบตลอดช่วง โดยพาดเข้าสู่
พายุโซนร้อน “แกมี” ในทะเลจีนใต้ตอนกลาง ซึ่งต่อมาได้เคลื่อน
ตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม กัมพูชา พร้อมอ่อนกําลังลงเป็นพายุ
ดีเปรสชั่นก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย และอ่อนกําลังลงเป็น
หย่อมความกดอากาศต่ํา
ช่ ว งกลางเดื อ น ในช่ ว งนี้ บ ริ เ วณความกดอากาศสู ง จาก
ประเทศจี น ได้ เ ริ่ ม แผ่ ล งมาปกคลุ ม ตอนบนของประเทศไทย
ประกอบกั บมี ลมตะวั นออกพั ดปกคลุ มประเทศไทยและมี กํ าลั ง
แรงขึ้ น
ส่ งผลให้ มี ฝนตกในหลายพื้ นที่ และอุ ณหภู มิ ลดลง
ส่วนภาคใต้มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปกับมีฝนหนักบางพื้นที่
ช่วงปลายเดือน ไต้ฝุ่น “เซินตินห์” (SON-TINH 1223)
ในทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามพร้อมทั้ง
อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนและดีเปรสชั่น ก่อนอ่อนกําลังลง
เป็นหย่อมความกดอากาศต่ํา ส่วนภาคใต้มีฝนกระจาย ถึงเกือบ
ทั่วไปกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ปริมาณฝนมากที่สุด วันที่
24 ตุลาคม 2555 วัดได้ 136.7 มิลลิเมตร ที่อําเภอละแม
จังหวัดชุมพร
ที่มา : กรมอุตนุ ิยมวิทยา
**********************

ปาล์มน้ํามัน
การผลิต
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่า ผลผลิตปาล์มน้ํามัน
ในเดือนตุลาคม 2555 จะมีประมาณ 1.081 ล้านตัน คิดเป็น
ผลผลิตน้ํามันปาล์มดิบ 0.184 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.074 ล้านตัน
คิดเป็นน้ํามันปาล์มดิบ 0.183 ล้านตันของเดือนกันยายน 2555
ร้อยละ 0.65
คณะกรรมการน้ํามันปาล์มมาเลเซีย คาดว่า ผลผลิตเดือน
กันยายน 2555 มีประมาณ 2.004 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน
ที่ผ่านมาร้อยละ 20.43
การตลาด
มาเลเซี ย เริ่ ม ใช้ อั ต ราภาษี ส่ ง ออกน้ํ า มั น ปาล์ ม ดิ บ ใหม่
1 มกราคม 2556 นี้
คณะรัฐมนตรีของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555
มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีส่งออกน้ํามันปาล์มดิบรายเดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 โดยให้สะท้อนถึงความผันผวนของ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตลาดโลก จากเดิมที่กําหนดอัตราภาษีส่งออก
น้ํามันปาล์มดิบและน้ํามันปาล์มบริสุทธิ์ในอัตราคงที่ ร้อยละ 23
และร้ อ ยละ 0 สํ า หรั บ อั ต ราภาษี ส่ ง ออกน้ํ า มั น ปาล์ ม ดิ บ ใหม่
เป็นดังนี้
ราคาน้ํามันปาล์มดิบ (ริงกิต/ตัน)
2,250-2,400
2,400-2,550
2,550-2,700
2,700-2,850
2,850-3,000
3,000-3,150
3,150-3,300
3,300-3,450
3,400-3,600

อัตราภาษีการส่งออก
4.5 %
5.0 %
5.5 %
6.0 %
6.5 %
7.0 %
7.5 %
8.0 %
8.5 %

ราคาผลปาล์มน้ํามันทั้งทะลายที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
ในช่วงเดือนตุลาคม 2555
จั ง หวั ด กระบี่ เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 3.68 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 4.40 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 16.36
จั ง หวั ด พั ง งา เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 3.54 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 4.30 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 17.67
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 3.52 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 4.20 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 16.19
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 3.48 บาท
ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.18 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 16.65
จั ง หวั ด ชุ ม พร เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 3.66 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 4.40 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 16.82
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.60 บาท ลดลง
จากกิโลกรัมละ 4.40 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 18.18
จั ง หวั ด ระนอง เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 3.44 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 4.03 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 14.64
- ราคาขายส่ ง น้ํ า มั น ปาล์ ม ดิ บ ณ ตลาดกรุ ง เทพฯ
เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 25.43 บาท ลดลงจากกิ โ ลกรั ม ละ 29.88
บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 14.89 และลดลงจากกิโลกรัมละ
28.15 บาท ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.66
/ปาล์มน้ํามัน....หน้า 4
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- ราคาน้ํามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า ณ ตลาดรอตเตอร์ดัม
เฉลี่ยตันละ 832.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ (25.66 บาท/กก.) ลดลง
จากตันละ 998.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ (31.05 บาท/กก.)ในเดือน
ที่ ผ่ า นมาร้ อ ยละ 16.64 และลดลงจากตั น ละ 1,066.27
ดอลลาร์สหรัฐฯ (31.20 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 17.32
- ราคาน้ํามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า ณ ตลาดมาเลเซีย
เฉลี่ยตันละ 2,340.06 ริงกิต (23.86 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ
2,867.47 ริ งกิ ต (29.25 บาท/กก.) ในเดื อนที่ ผ่ านมาร้ อยละ
18.39 และลดลงจากตันละ 2,882.75 ริงกิต (28.80 บาท/กก.)
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 18.83
**********************

ยางพารา
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรคาดการณ์ ว่ า ผลผลิ ต
ยางพาราของเดือนตุลาคม 2555 จะอยู่ที่ 367,608 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 10.14
นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า หลังคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ทําให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ จําเป็นต้องรู้และเข้าใจวิธีการผลิตยางที่มีคุณภาพตาม
หลั ก มาตรฐานสากล วิ ธี คั ด คุ ณ ภาพยาง ระบบตลาดและ
สถานการณ์ยางพาราไทย ดังนั้น ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางภายใต้
สกย. ได้กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจัดโครงการฝึกอบรม
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตร “มาตรฐานการผลิตและ
การบริหารจัดการตลาดยางพารา” เพื่อดึงศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรพั ฒ นาการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า /ชี้ แ นวบริ ห ารจั ด การ
ด้านตลาดสู่สากล
ในขณะเดี ย วกั น นายชนะชั ย เปล่ ง ศิ ริ วั ธ น์ ผู้ อํ า นวยการ
องค์การสวนยาง (อสย.) แสดงความกังวลว่า เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราจะเสีย เปรียบเมื่อ เปิดประชาคมอาเซี ยนในปี 2558
จึง เสนอแนะว่า เกษตรกรจะต้องปรั บ เรื่อ งการใช้จ่ ายเพื่ อ ไม่ใ ห้
ต้นทุนการผลิตสูงจะได้ไม่เสียเปรียบประเทศอื่นๆ ซึ่งในขณะนี้
รัฐบาลได้มีม าตรการแก้ไ ขปัญ หาราคายางพาราตกต่ํา โดยการ
อนุ มั ติ ง บประมาณถึ ง สองครั้ ง เป็ น วงเงิ น 4.5 หมื่ น ล้ า นบาท
เพื่อให้ อสย.รับซื้อยางผ่านสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้
อสย. หวังว่าเมื่อ พรบ.การยางฯ ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
และมี ก ารยางแห่ ง ประเทศไทย จะได้ มี ก ารนํ า เงิ น เซส (Cess)
ที่เป็นเงินค่าธรรมเนียมจากการส่งออกยางเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคายางโดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากภาครัฐต่อไป

ราคายางพาราแผ่ น ดิ บ ชั้ น ที่ 3 ที่ เ กษตรกรขายได้
ณ ไร่นา ในช่วงเดือนตุลาคม 2555
จังหวัดกระบี่ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 82.20 บาท เพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 78.25 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 5.05
จังหวัดพังงา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 81.70 บาท เพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 77.88 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 4.91
จังหวัดภูเก็ต เฉลี่ยกิโลกรัมละ 81.30 บาท เพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 77.00 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 5.58
จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช เฉลี่ ยกิ โลกรั มละ 83.70 บาท
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 79.88 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 4.79
จังหวัดชุมพร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 82.90 บาท เพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 79.00 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 4.94
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 83.36 บาท เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 79.93 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 4.30
จังหวัดระนอง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 82.10 บาท เพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 78.00 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 5.26
ราคาส่ ง ออก เอฟ.โอ.บี ซื้อ ขายล่ ว งหน้ า ส่ ง มอบเดื อ น
พฤศจิกายน 2555
ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
๑. ยางแผ่นรมควันคุณภาพชั้น ๓ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 99.60
บาท เพิ่ มขึ้ นจาก 93.66 บาท ของเดือนก่อนกิ โลกรั มละ 5.94
บาท หรือร้อยละ 6.34
๒. น้ํ ายางข้ น เฉลี่ ยกิ โลกรั มละ 63.29 บาท เพิ่ มขึ้ นจาก
61.06 บาท ของเดื อนก่ อน กิ โลกรั มละ 2.23 บาท หรื อร้ อยละ
3.65
ณ ท่าเรือสงขลา
๑. ยางแผ่นรมควันคุณภาพชั้น ๓ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 99.36
บาท เพิ่มขึ้นจาก 93.41 บาท ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 5.95 บาท
หรือร้อยละ 6.37
๒. น้ํายางข้น เฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.05 บาท เพิ่มขึ้นจาก
60.81 บาท ของเดื อ นก่ อ นกิ โ ลกรั ม ละ 2.24 บาท หรื อ
ร้อยละ 3.68
ราคาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น ๓ ส่งมอบเดือน
พฤศจิกายน 2555
๑.ตลาดสิ งคโปร์ เฉลี่ ยกิ โลกรั มละ 326.20 เซนต์ สหรั ฐฯ
(100.06 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 303.12 เซนต์สหรัฐฯ (93.90 บาท)
ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 23.00 เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 7.61
๒.ตลาดโตเกียว เสนอซื้อล่วงหน้าเฉลี่ยกิโลกรัมละ 257.27
เยน (100.51 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 239.39 เยน (94.55 บาท)
ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 17.88 เยน หรือร้อยละ 7.49
๓.ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ซื้อขายเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 100.52 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 92.44 บาท/
กิโลกรัม ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 8.08 บาท หรือร้อยละ 8.74
**********************
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ราคาเฉลี่ยสินค้าเกษตรที่สําคัญ ณ ไร่นา ประจําเดือนตุลาคม 2555
พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
รายการ

หน่วย

กระบี่

ภูเก็ต

พังงา

นครศรีธรรมราช

ชุมพร

สุราษฎร์ธานี

ระนอง

ก.ย.55 ต.ค.55 ± (%) ก.ย.55 ต.ค.55 ± (%) ก.ย.55 ต.ค.55 ± (%) ก.ย.55 ต.ค.55 ± (%) ก.ย.55 ต.ค.55 ± (%) ก.ย.55 ต.ค.55 ± (%) ก.ย.55 ต.ค.55 ± (%)

ผลปาล์มทะลาย นน.> 15 กก. บาท/กก.

4.40 3.68 -16.36 4.30 3.54 -17.67 4.20 3.52 -16.19 4.18 3.48 -16.65 4.40 3.66 -16.82 4.40 3.60 -18.18 4.03 3.44 -14.64

ผลปาล์มร่วงคละ

บาท/กก.

6.20 5.18 -16.45 4.95 4.04 -18.38 -

มะพร้าวผลแห้งคละ

ร้อยผลละ 287.50300.00 4.35 400.00400.00 0.00 600.00520.00-13.33250.00250.00 0.00 225.00300.00 33.33275.00300.00 9.09 212.50250.00 17.65

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

บาท/กก. 78.25 82.20 5.05 77.88 81.70 4.91 77.00 81.30 5.58 79.88 83.70 4.79 79.00 82.90 4.94 79.93 83.36 4.30 78.00 82.10 5.26

ยางพาราแผ่นดิบ คละ

บาท/กก. 77.25 80.40 4.08 76.88 80.30 4.46 76.00 80.30 5.66 78.88 82.70 4.85 78.00 81.90 5.00 78.93 82.36 4.35 77.00 80.70 4.81

เศษยางคละ

บาท/กก. 36.00 38.60 7.22 34.50 38.00 10.14 31.75 36.60 15.28 37.50 41.00 9.33 37.00 41.80 12.97 35.50 40.80 14.93 34.75 38.80 11.65

น้ํายางสดคละ

บาท/กก. 75.25 78.00 3.65 73.00 77.00 5.48 71.00 76.00 7.04 77.50 79.00 1.94 74.75 78.00 4.35 75.00 79.20 5.60 72.25 76.20 5.47

-

-

4.18 3.48 -16.65 5.95 5.10 -14.29 4.85 4.06 -16.29 4.73 4.34 -8.15

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสม นน.100กก. บาท/กก. 58.00 55.60 -4.14 58.00 56.40 -2.76 61.00 58.60 -3.93 55.25 51.60 -6.61 53.00 50.80 -4.15 57.75 54.60 -5.45 57.50 53.40 -7.13

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อมีชีวิต

บาท/กก. 44.00 43.20 -1.82 43.75 43.00 -1.71 46.00 46.00 0.00 42.00 42.00 0.00 45.00 45.00 0.00 47.00 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00

ไข่ไก่สดชนิด เบอร์ 3

ร้อยฟอง 260.00260.00 0.00 262.50270.00 2.86 280.00280.00 0.00 275.00272.00 -1.09 255.00262.00 2.75 230.00230.00 0.00 270.00270.00 0.00

กุ้งขาวฯ 31-40 ตัว/กก.

บาท/กก. 184.00182.00 -1.09 -

-

-

-

-

-

185.00173.00 -6.49 163.00163.00 0.00 168.00168.00 0.00 166.00181.00 9.04

กุ้งขาวฯ 41-50 ตัว/กก.

บาท/กก. 166.50162.00 -2.70 -

-

-

-

-

-

174.00163.00 -6.32 153.00153.00 0.00 163.00160.60 -1.47 146.00169.00 15.75

กุ้งขาวฯ 51-60 ตัว/กก.

บาท/กก. 151.50147.00 -2.97 -

-

-

-

-

-

158.00148.00 -6.33 131.00131.00 0.00 151.50152.80 0.86 141.00154.00 9.22

กุ้งขาวฯ 61-70 ตัว/กก.

บาท/กก. 141.50137.00 -3.18 -

-

-

-

-

-

143.00143.00 0.00 121.00121.00 0.00 137.50136.40 -0.80 136.00144.00 5.88

ปลาเป็ดชนิดคละ

บาท/กก.

ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผลคละ
มังคุดคละ
เงาะพันธุ์โรงเรียนผลชนิดคละ
ลองกอง เกรด A
ลองกอง เกรด B
ลองกอง เกรด C
ลองกองคละ

บาท/กก.
บาท/กก.
บาท/กก.
บาท/กก.
บาท/กก.
บาท/กก.
บาท/กก.

7.00
-

0.00 7.00
-

7.00
-

0.00
-

8.75
-

8.90
-

1.71
-

7.00
-

7.80
32.25
12.75
18.75
35.00
25.00
15.00
-

7.80
-

0.00 6.38 5.40 -15.36 8.50 8.75 2.94 7.88 7.90 0.32
33.50 49.00 46.27 23.67 11.00 15.50 17.00 9.68 - 31.75 36.00 13.39 - 21.75 26.00 19.54 - 12.67 16.80 32.63 - 18.25 ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาระน่ารู้
มุมเพื่อสุขภาพ
ตะคริว อาการที่ไม่ควรมองข้าม
ตะคริว (cramp) คือ การที่มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงเป็นเวลานาน โดยทั่วไปมักเกิดไม่เกินสองนาที
แต่อาจมีบางรายเกิดนานได้ถึงห้านาทีหรือกว่านั้น และบางรายอาจเกิดบ่อยจนทําให้เกิดความทุกข์ทรมานได้ อาการนี้แม้จะ
ไม่ส่งผลถึงแก่ชีวิต แต่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถ้าเกิดระหว่างว่ายน้ํา หรือขับรถ คือ อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้
สาเหตุของการเกิดตะคริว ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่อาจเกิดจากการที่เอ็นและกล้ามเนื้อไม่ได้มีการยืดตัวบ่อยๆ
ทําให้ มีการหดรั้ ง เกร็งได้ง่า ยเมื่ อมีก ารใช้กล้ามเนื้อนั้ นมากเกิ นไป นอกจากนั้น ยังอาจเกิดจากเซลล์ ป ระสาทและ
เส้นประสาทที่ควบคุมการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อทํางานผิดปกติไป และประการสุดท้ายอาจเกิดจากการไหลเวียน
เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ดีพอ ซึ่งมักพบในคนที่มีโรคที่ทําให้หลอดเลือดตีบ เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น
ตัวกระตุ้นการเกิดตะคริว ในผู้ป่วยบางรายอาจเกิดจากยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาลดไขมันในเลือด
ยาลดความดันโลหิตบางชนิด เป็นต้น นอกจากนั้นโรคทางกายบางอย่าง เช่น โรคไตวาย โรคเบาหวาน โรคของต่อมธัยรอยด์
ซีด น้ําตาลในเลือดต่ํา โรคพาร์กินสัน ร่างกายขาดสารน้ําและความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกาย ได้แก่ แมกนีเซียม
แคลเซียม โปแตสเซียม ยังทําให้เกิดตะคริวขึ้นได้ง่าย หรือการทํางานมากๆ จนเมื่อยล้า หรือนั่งขดแขนขาอยู่ในท่าใด
ท่าหนึ่งนานๆ ก็อาจทําให้เกิดตะคริวขึ้นได้เช่นกัน เพราะเลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงแขนขาได้สะดวก
การดูแลตัวเองเมื่อเป็นตะคริว คือ ยืดกล้ามเนื้อที่เกิดตะคริวนั้นให้คลายออกอย่างช้าๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าเกิด
ตะคริวที่น่องจะทําให้เกิดเกร็งปลายเท้าจิกชี้ลงพื้นดิน ให้เหยียดเข่าและกระดกปลายเท้าขึ้นช้าๆ หรือยืนกดปลายเท้ากับ
พื้น แต่ห้ามกระตุก กระชากรุนแรงอย่างรวดเร็ว เพราะจะเจ็บปวดจนกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ ทาและคลึงเบาๆ ด้วยยาทา
แก้ปวดหลังการยืดกล้ามเนื้อแล้ว หรือถ้าเป็นที่กล้ามเนื้อท้อง ควรประคบด้วยน้ําอุ่น
ในรายที่เป็นบ่อยๆ มีการใช้ยา เช่น ควินีน และยาคลายกล้ามเนื้อบางชนิด ซึ่งอาจใช้ในระยะประมาณ 4 - 6
สัปดาห์และดูการตอบสนอง แต่ผลการศึกษาถึงประโยชน์ยังไม่ชัดเจนนัก และอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ในบางราย เช่น
เกล็ดเลือดต่ํา เม็ดเลือดขาวต่ํา ตับอักเสบ หูอื้อ เสียงดังในหู เวียนศีรษะ เป็นต้น โดยทั่วไปจึงมักไม่ค่อยได้ใช้กัน
การป้องกัน
1. ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ เพราะตะคริวมักเกิดในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ หรือคนที่ขาดการออกกําลังกายที่ดีพอ
สําหรับนักกีฬา ควรอบอุ่นร่างกาย โดยเฉพาะการยืดกล้ามเนื้อให้เพียงพอก่อน และควรเตรียมสภาพร่างกายให้สมบูรณ์พร้อม
อยู่เสมอ
2. ฝึกยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆ อาจลดโอกาสการเกิดตะคริวได้ เช่น ที่น่องอาจทําได้โดยการกระดกเท้าขึ้นลง หรือเอา
มือแตะปลายเท้าขณะเหยียดเข่า ปั่นจักรยานอยู่กับที่ หรือยืนบนส้นเท้าห่างผนัง 1 ฟุตแล้วเอามือทาบผนังและค่อยๆ
เหยียดแขนออกเพื่อยืดกล้ามเนื้อประมาณ 30 วินาทีแล้วทําใหม่ เป็นต้น
3. ถ้าออกกําลังกายหนัก ควรดื่มน้ําและเกลือแร่ทดแทนให้เพียงพอ
4. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
5. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
6. ผู้สูงอายุควรค่อยๆ ขยับแขนขาช้าๆ และหลีกเลี่ยงอากาศเย็นมากๆ
7. สวมรองเท้าที่พอเหมาะและอาจใส่ถุงเท้าตอนนอน เพื่อป้องกัน
การเกร็งของเท้า
8. ในรายที่เป็นบ่อยๆ ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแก้ไข
***************************************************
ที่มา : http://www.krabork.com
หน้า ๖

...บอกเล่าข่าว สศข.8...
สศข. 8 จัดประชุมคณะทํางานฝ่ายติดตามและตรวจสอบ
โครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี 2555

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 นายสมพงศ์ จันทร์ทอง ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 ประธาน
คณะทํางานฝ่ายติดตามและตรวจสอบ ได้จัดประชุมคณะทํางานฝ่ายติดตามและตรวจสอบ โครงการรักษาเสถียรภาพ
ราคามะพร้าว ปี 2555 ร่วมกับคณะทํางานฝ่ายรับซื้อและประจําจุดรับซื้อ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยผู้แทนจากอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อําเภอกาญจนดิษฐ์ อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจวิธีการและแนวทางการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร การรายงานผลการรับซื้อ ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกําหนดแนวทางในการติดตามและตรวจสอบเพื่อรายงานผลต่อ
คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดต่อไป
********************************************

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘

บอกเล่าข่าว กษ.
โรคเหี่ยวพริก
h สาเหตุ : เชื้อรา Sclerotium rolfsii และ Rhizoctonia solani
ลักษณะอาการ : ต้นเหี่ยว ใบตก บริเวณโคนต้นมีเส้นใยเชื้อราสีขาวหรืออาจพบเม็ดเชื้อรา
เหมือนเมล็ดผักกาดปนอยู่กับเส้นใย โรคนี้พบได้บ่อยระยะพริกติดฝัก
h การแพร่ระบาด : ดิน น้ํา ฝน พบโรคได้บ่อยในฤดูฝนหรือปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
h การป้องกันกําจัด
- ก่อนปลูกพืชหรือหลังเก็บผลผลิต เก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับพืชที่จะปลูกใหม่ พร้อมใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือไถกลบปุ๋ยพืชสด 1 - 3 ตันต่อไร่
- ปรับดินด้วยปูนขาวและปุ๋ยอินทรีย์ให้มาก
- ก่อนปลูกรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
- เว้นระยะต้น และระยะแถวให้เหมาะสม เพื่อให้แสงแดดส่องผ่านถึงพื้นดินและมีการระบายอากาศในทรงพุ่มได้ดี
- พ่นน้ําปูนใส 2 - 3 ครั้ง ทุก 2 - 3 วันในแปลงกล้าก่อนย้ายปลูก และทุก 7 วัน ในแปลงปลูก หรือให้น้ําปูนใสในถุงปลูกตาม
สายน้ําหยดแทนการให้น้ําทุก 7 วัน จนกว่าจะเริ่มเก็บผลผลิต
- ช่วงพืชเจริญเติบโต และเริ่มให้ผลผลิตใช้ปุ๋ยเคมีตามคําแนะนํา และเสริมปุ๋ยอินทรีย์ให้มากกว่าปุ๋ยเคมี
- มีทางระบายน้ําออกจากแปลงได้ทันทีเมื่อมีน้ําท่วมขัง
- หมั่นตรวจแปลง พบต้นเป็นโรครีบขุดเอาดินและต้นเป็นโรคทําลาย
- ปลูกพืชอื่นหมุนเวียนทุก 3 - 5 ปี

********************************************
ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า ๗

***…..คนแบบไหน.....***
คนพูดตรง...ไม่จําเป็นต้องใช้คําแรง
คนเหนือคน...ไม่ต้องยกตนข่มท่าน
คนฉลาด...ไม่ต้องประกาศว่าเก่ง
คนแพรวพราว...ไม่ต้องกล่าวคําลวง
คนมีตังค์...ไม่มัวนั่งร้องขอ
คนมีกนิ ...ไม่มัวชินความมี

คนเข้มแข็ง...ไม่ต้องแสร้งให้เขาสน
คนสําคัญ...ไม่ต้องหมั่นบอกใคร
คนใจนักเลง...ไม่ต้องเบ่งอวดเขา
คนมีดวง...ไม่ต้องพ่วงของขลัง
คนมีพอ...ไม่มัวก่อหนีส้ ิน
คนใจดี...ไม่มัวตระหนี่น้ําใจ
ที่มา : http://thaipoem.com/

ใช้ในราชการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(นายสมพงศ์ จันทร์ทอง)
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เลขที่ ๑๓๑ ถ.ธราธิบดี เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐ – ๗๗๓๑ - ๑๖๔๑ E-mail : zone8@oae.go.th

ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ไปรษณีย์เลขที่ ๓๒/๒๕๓๖
ไปรษณีย์โทรเลขพุนพิน

