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ปีที่ ๑4 ฉบับที่ 36 ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
ในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต

ค่านิยมร่วม OAE
O (Openness) การเปิดกว้างทางความคิด
A (Awakening) การตืน่ ตัว ตืน่ รู้
E (Effectiveness) การทํางานทีม่ ปี ระสิทธิผล

วิสัยทัศน์ (Vision)
"องค์กรชี้นําการพัฒนาการเกษตรของประเทศ"

พันธกิจ
(๑) เสนอแนะนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร
(๒) จัดทําและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร จัดทําระบบฐานข้อมูลและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับพื้นที่
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรในระดับพื้นที่
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่

ยุทธศาสตร์
(๑) พัฒนาการเกษตรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(2) สนับสนุนการดําเนินการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงฯ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(๓) ให้บริการวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตรและสารสนเทศการเกษตร
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
*************************

***คอลัมน์***

***บทบรรณาธิการ***
“ปีใหม่ ขอให้คลาย จากทุกข์โศก
ให้ปลอดโรค พ้นภัย ที่มัวหมอง
ให้มีโชค มากลาภ ด้วยเงินทอง
ทีห่ มายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ”
ที่มา : http://loadebookstogo.blogspot.com/

สวั ส ดี ปี ใ หม่ 2556 ปี เ ก่ า ผ่ า นไป ปี ใ หม่ เ ข้ า มา
ตามกาลเวลาที่หมุนเวียน......อย่างเช่นสถานการณ์ของราคา
สิ น ค้ าเกษตรที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จจุ บั นนี้ ก็ ย่ อม มี ขึ้ น มี ล ง
ตามกาลเวลาด้ ว ยเช่ น กั น สํ า หรั บ ราคาสิ น ค้ า เกษตร
ประจําเดือนธันวาคม 2555 ราคายางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย พอให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ใจชื้นขึ้นมาบ้าง
ด้านปาล์มน้ํามันราคากลับลดลง สร้างความวิตกกังวล
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามันอยู่ไม่น้อย และเมื่อวันที่
19 ธั นวาคม 2555 คณะกรรมการ นโยบายปาล์ ม น้ํามัน
แห่งชาติ (กนป.) ได้มีมติ ให้โรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม รับซื้อผล
ปาล์มน้ํามันจากเกษตรกรที่อัตราน้ํามัน 17% ในราคาไม่ต่ํากว่า
กิโลกรัมละ 4.00 บาท อัตราน้ํามัน 18.5% ให้รับซื้อในราคา
ไม่ต่ํากว่ากิโลกรัมละ 4.35 บาท ซึ่งจากมติข้างต้น ก็พอที่จะ
ช่วยเหลือให้เกษตรกรได้คลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับราคา
ปาล์มน้ํามันไปได้บ้าง ถึงแม้จะไม่มากไม่น้อย อย่างไรก็ตาม
ทางทีมกองบรรณาธิการ ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกร
มีกําลังใจยืนหยัดต่อสู้เพื่อตนเอง และครอบครัว สามารถผ่าน
พ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเช่นกัน
บก.
ที่ปรึกษา
นายสมพงศ์ จันทร์ทอง, นายธุรการ ยังบรรเทา
นายชาญชัย ศศิธร, นายณุฌา พินิจนาม
บรรณาธิการ
นายธีรวัต มณีวัต, นายสราวุฒิ สิริโรจน์วรกุล
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายวัฒนา เลิศไกร, นางสุกัญญา เผ่าคนชม
กองบรรณาธิการ
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บุคลากร สศข.๘
นางสาวนิตยา ด่วนเดิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต
ประจําเดือนธันวาคม 2555
สภาพภูมิอากาศพืน้ ที่ภาคใต้ตอนบน
ช่ ว งต้ น เดื อ น มี ฝ นกระจายถึ งเกื อ บทั่ วไปกั บ ฝนหนั ก
บางพื้นที่ ปริมาณฝนสูงสุด วันที่ 10 ธันวาคม 2555 วัดได้
70.4 มิลลิเมตร ที่อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ช่วงกลางเดือน บริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีลมตะวันออก
พั ดปกคลุ มเกื อบตลอดช่ วงและมี คลื่ นกระแสลมตะวั นออก
เคลื่อนเข้าปกคลุม ทําให้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปมีฝนเพิ่มขึ้น
โดยมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วงและมีฝนหนัก
ถึงหนักมากบางพื้นที่ ปริมาณฝนสูงสุด วันที่ 14 ธันวาคม
2555 วัดได้ 125.6 มิลลิเมตร ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ช่วงปลายเดือน ฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนหนักหลายพื้นที่
กั บหนั กมากบางพื้ นที่ จากอิ ท ธิ พลของลมตะวั นออกกํ าลั ง
ค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จากนั้นมรสุม
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อพั ดปกคลุ มบริ เวณดั งกล่ าว วั นที่ 24
ธันวาคม 2555 มีรายงานน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก
บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มา : กรมอุตนุ ิยมวิทยา
**********************

ปาล์มน้าํ มัน
สํ า นัก งานเศรษฐกิจ การเกษตรคาดว่า ผลผลิต
ปาล์มน้ํามันในเดือนธันวาคม 2555 จะมีประมาณ 0.997
ล้านตัน คิดเป็นผลผลิตน้ํามันปาล์มดิบ 0.169 ล้านตัน ลดลง
จาก 1.082 ล้านตัน คิดเป็นน้ํามันปาล์มดิบ 0.184 ล้านตัน
ของเดือ นพฤศจิ ก ายน 2555 ร้อ ยละ 7.86 และร้ อยละ
8.15 ตามลําดับ โดยสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 มีสต็อก
น้ํามันปาล์มดิบคงเหลือ 0.352 ล้านตัน
ราคาผลปาล์ ม น้ํ า มั น ทั้ ง ทะลายที่ เ กษตรกรขายได้
ณ ไร่นา เฉลี่ยเดือนธันวาคม 2555
จังหวัดกระบี่ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.96 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 3.93 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 24.59

จัง หวัดพั งงา เฉลี่ยกิโลกรั มละ 2.78บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 3.68 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 24.35
จังหวัดภูเก็ต เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.68 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 3.55 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 24.51
จังหวัดนครศรีธรรมราช เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.78 บาท
ลดลงจากกิ โลกรั มละ 3.75 บาท ในเดื อนที่ ผ่ านมาร้อยละ
25.87
จังหวัดชุมพร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.88 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 3.78 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 23.71
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.76 บาทลดลง
จากกิโลกรัมละ 3.83 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 27.84
จังหวัดระนอง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.58 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 3.58 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 27.83
- ราคาขายส่ ง น้ํ า มั น ปาล์ ม ดิ บ ณ ตลาดกรุ ง เทพฯ
เดือนธันวาคม 2555 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.30 บาท ลดลง
จากกิโลกรัมละ 25.30 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 11.86
และลดลงจากกิโลกรัมละ 30.50 บาท ในเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ร้อยละ 26.89
- ราคาน้ํามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า ณ ตลาดรอต
เตอร์ ดั ม เฉลี่ ย ตั น ละ 769.29 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ (23.68
บาท/กก.) ลดลงจากตั น ละ 802.38 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ
(24.75 บาท/กก.) ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 4.12 และลดลง
จากตันละ 1,017.62 ดอลลาร์สหรัฐฯ (31.92 บาท/กก.)
ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 24.40
- ราคาน้ํ า มั น ปาล์ ม ดิ บ ซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ณ ตลาด
มาเลเซีย เฉลี่ยตันละ 2,122.02 ริงกิต (21.63 บาท/กก.)
ลดลงจากตั น ละ 2,294.37 ริ ง กิ ต (23.38 บาท/กก.)
ในเดื อ นที่ ผ่ า นมาร้ อ ยละ 7.51 และลดลงจากตั น ละ
3,065.91 ริงกิต (30.67 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปีที่
ผ่านมาร้อยละ 30.79
*********************
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ยางพารา
ในประเทศ
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรคาดการณ์ ว่ า ผลผลิ ต
ยางพาราปี 2555 จะอยู่ที่ 3,625,330 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ
8.25 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยผลผลิตยางพาราของเดือน
ธั น วาคม 2555 จะอยู่ ที่ 375,222 ตั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
10.35 ของผลผลิตยางทั้งหมด
ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ติดอันดับ 1
ใน 10 ของโลกประจํ า ปี 2555 เนื่ อ งจากเมื่ อ วั น ที่ 28
พฤศจิ ก ายนที่ ผ่ า นมา ยอดการผลิ ต รถยนต์ ข องไทยสู ง ถึ ง
2.2 ล้ า นคั น จากเป้ า หมายเดิ ม ที่ ตั้ ง ไว้ เ พี ย ง 1.8 ล้ า นคั น
เท่านั้น โดยในขณะนี้ได้มีการปรับเป้าหมายการผลิตเป็น 2.4
ล้านคัน และเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ล้านคันสําหรับเป้าหมายของปี
2556 เนื่องจากส่วนหนึ่งของยอดจองรถยนต์คันแรกของปี
2555 จะนําไปผลิ ตในปี 2556 ถึงร้อยละ 70-80 หรือ
ประมาณ 4-5 แสนคัน โดยไทยได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตรถยนต์
ให้ ได้ อย่ างน้ อย 3 ล้ านคั นต่ อปี ภายในปี 2560 นอกจากนี้
รถอีโคคาร์กําลังได้รั บความสนใจเพิ่มขึ้น เพราะราคาพลังงาน
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้บริษัทผลิตรถยนต์ต่างๆ
เพิ่มกําลังการผลิตรถยนต์อีโคคาร์
ราคายางพาราแผ่ น ดิ บ ชั้ น ที่ 3 ที่ เ กษตรกรขายได้
ณ ไร่นา เฉลี่ยเดือนธันวาคม 2555
จังหวัดกระบี่ เฉลี่ยกิ โลกรัมละ 78.30 บาท เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 75.28 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 4.02
จังหวัดพังงา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 77.88 บาท เพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 74.78 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 4.05
จังหวัดภูเก็ต เฉลี่ยกิโลกรัมละ 76.20 บาท เพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 73.78 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.29
จังหวัดนครศรีธรรมราช เฉลี่ยกิโลกรัมละ 79.60 บาท
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 77.28 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ
3.01
จังหวัดชุมพร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 79.10 บาท เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 76.78 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.03
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 80.00 บาท
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 76.78 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ
4.20
จังหวัดระนอง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 78.30 บาท เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 74.93 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 4.50

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี ซื้อขายล่วงหน้า ส่งมอบเดือน
มกราคม 2556
ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
๑. ยางแผ่ นรมควั นคุ ณ ภาพชั้ น ๓ เฉลี่ ยกิ โลกรั ม ละ
94.71 บาท เพิ่มขึ้นจาก 91.45 บาท ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ
3.26 บาท หรือร้อยละ 3.56
๒. น้ํายางข้น เฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.91 บาท เพิ่มขึ้นจาก
57.89 บาท ของเดือนก่อน กิโลกรัมละ 1.02 บาท หรือ
ร้อยละ 1.76
ณ ท่าเรือสงขลา
๑. ยางแผ่ น รมควั น คุ ณ ภาพชั้ น ๓ เฉลี่ ยกิ โลกรั ม ละ
91.20 บาท เพิ่มขึ้นจาก 91.20 บาท ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ
3.26 บาท หรือร้อยละ 3.57
๒. น้ํายางข้น เฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.66 บาท เพิ่มขึ้นจาก
57.64 บาท ของเดื อ นก่ อ นกิ โ ลกรั ม ละ 1.02 บาท หรื อ
ร้อยละ 1.77
ราคาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น ๓ ส่งมอบ
เดือนมกราคม 2556
๑.ตลาดสิ ง คโปร์ เสนอซื้ อ ล่ ว งหน้ า เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ
309.05 เซนต์สหรัฐฯ (94.37 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 296.49
เซนต์สหรัฐฯ (90.71 บาท) ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 12.56
เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 4.24
๒.ตลาดโตเกี ย ว เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 262.13 เยน
(95.93 บาท) เพิ่ มขึ้ นจาก 235.26 เยน (90.16 บาท)
ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 26.87 เยน หรือร้อยละ 11.42
๓.ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ซื้อขาย
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 93.83 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 89.80
บาท/กิ โลกรั ม ของเดื อนก่ อนกิ โลกรั มละ 4.03 บาท หรื อ
ร้อยละ 4.49
*********************

หน้า ๔

ราคาเฉลี่ยสินค้าเกษตรที่สําคัญ ณ ไร่นา ประจําเดือนธันวาคม 2555
พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
รายการ

หน่วย

กระบี่

ภูเก็ต

พังงา

นครศรีธรรมราช

ชุมพร

สุราษฎร์ธานี

ระนอง

พ.ย.55 ธ.ค.55 ± (%) พ.ย.55 ธ.ค.55 ± (%) พ.ย.55 ธ.ค.55 ± (%) พ.ย.55 ธ.ค.55 ± (%) พ.ย.55 ธ.ค.55 ± (%) พ.ย.55 ธ.ค.55 ± (%) พ.ย.55 ธ.ค.55 ± (%)

ผลปาล์มทะลาย นน.> 15 กก. บาท/กก.

3.93

2.96 -24.59

3.68

2.78 -24.35

3.55

2.68 -24.51

3.75

2.78 -25.87

3.78

2.88 -23.71

3.83

2.76 -27.84

3.58

2.58 -27.83

ผลปาล์มร่วงคละ

บาท/กก.

4.90

4.24 -13.47

4.15

3.22 -22.41

-

-

3.75

2.78 -25.87

4.58

3.62 -20.87

4.43

3.54 -20.00

4.45

3.52 -20.90

มะพร้าวผลแห้งคละ

ร้อยผลละ 300.00 300.00

0.00 300.00 300.00

0.00 500.00 500.00

0.00 250.00 300.20 20.08 250.00 300.00 20.00 300.00 300.00

0.00 250.00 300.00 20.00

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

บาท/กก. 75.28 78.30

4.02 74.78 77.80

4.05 73.78 76.20

3.29 77.28 79.60

3.01 76.78 79.10

3.03 76.78 80.00

4.20 74.93 78.30

4.50

ยางพาราแผ่นดิบ คละ

บาท/กก. 74.28 77.30

4.07 73.78 76.80

4.10 72.78 76.20

4.71 76.28 78.60

3.05 75.78 78.10

3.07 75.78 79.00

4.26 73.93 77.30

4.57

เศษยางคละ

บาท/กก. 35.50 37.40

5.35 35.25 36.60

3.83 34.00 35.00

2.94 36.75 38.40

4.49 39.00 39.00

0.00 36.50 36.40 -0.27 35.00 36.20

3.43

น้ํายางสดคละ

บาท/กก. 72.75 74.60

2.54 72.50 73.40

1.24 71.25 72.00

1.05 73.75 75.20

1.97 70.25 72.00

2.49 72.00 74.00

2.78 69.75 71.80

2.94

สารกาแฟโรบัสต้า คละ

บาท/กก.

-

-

-

-

5.61

-

-

-

-

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสม นน.100 กก. บาท/กก. 54.75 58.00

-

-

5.94 54.50 56.80

-

-

4.22 56.50 58.80

-

-

-

4.07 51.25 55.80

63.33 66.88

8.88 50.75 54.00

-

-

6.40 54.75 56.00

-

-

2.28 54.75 56.00

2.28

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อมีชีวิต

บาท/กก. 43.00 42.00 -2.33 43.00 43.00

0.00 46.00 45.00 -2.17 42.00 40.00 -4.76 45.00 41.20 -8.44 47.00 44.00 -6.38 47.00 44.00 -6.38

ไข่ไก่สดชนิด เบอร์ 3

ร้อยฟอง 260.00 270.00

3.85 280.00 278.00 -0.71 280.00 288.00

2.86 262.50 171.20 -34.78 270.00 256.00 -5.19 230.00 232.00

กุ้งขาวฯ 31-40 ตัว/กก.

บาท/กก. 182.00 182.00

0.00

-

-

-

-

-

-

176.00 208.00 18.18 164.75 197.00 19.58 157.00 178.00 13.38 176.00 210.00 19.32

กุ้งขาวฯ 41-50 ตัว/กก.

บาท/กก. 162.00 162.00

0.00

-

-

-

-

-

-

162.25 186.00 14.64 152.25 170.00 11.66 148.25 160.40

8.20 162.25 180.00 10.94

กุ้งขาวฯ 51-60 ตัว/กก.

บาท/กก. 147.00 147.00

0.00

-

-

-

-

-

-

147.75 152.80

3.42 133.25 147.00 10.32 139.50 149.60

7.24 148.50 151.00

กุ้งขาวฯ 61-70 ตัว/กก.

บาท/กก. 137.00 137.00

0.00

-

-

-

-

-

-

141.50 142.00

0.35 120.75 134.00 10.97 125.00 140.40 12.32 138.50 138.00 -0.36

ปลาเป็ดชนิดคละ

บาท/กก.

9.50

9.50

0.00

8.00

7.00 -12.50

7.00

7.00

0.00

ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผลคละ บาท/กก.

-

-

-

-

-

-

-

-

มังคุดคละ

บาท/กก.

-

-

-

-

-

-

-

เงาะพันธุ์โรงเรียนผลชนิดคละ บาท/กก.

-

-

-

-

-

-

ลองกองคละ

-

-

-

-

-

-

บาท/กก.

0.87 270.00 266.00 -1.48

1.68

7.80

0.00

6.38

6.36 -0.24

8.68

8.64 -0.40

7.50

7.70

2.67

-

27.33 28.00

2.45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.25 9.00 -57.65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.50 16.20 -16.92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.25 21.20 -8.82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.80

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มุมเพื่อสุขภาพ

สาระน่ารู้

มือชา-นิ้วล็อค โรคฮิตของคนทํางาน
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีผู้เข้ามาปรึกษาแพทย์ทางกระดูกและข้อ เกี่ยวกับ
ความผิดปกติที่เกิดกับมือ และต้องเข้ารับการฟื้นฟู ทํากายภาพบําบัดจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งหญิงและ
ชาย ที่พบเป็นประจําได้แก่ อาการมือชาจนอ่อนแรงหยิบจับอะไรแทบไม่ได้ และอาการของนิ้วล็อค คือ
นิ้วบางนิ้วแข็งเกร็งขยับแทบไม่ได้ เมื่องอ หรือเหยียดนิ้วออกแล้วจะเจ็บปวดมาก
เมื่ อสอบถามประวั ติ แต่ ละคนก็ ได้ คํ าตอบคล้ ายๆ กั นคื อ ส่ วนใหญ่ เป็ นคนที่ ต้ องทํ างานกั บ
คอมพิวเตอร์เป็นประจํา บางคนมีอาชี พเป็นโปรแกรมเมอร์ นั กออกแบบ พนักงานบั ญชี นอกเหนื อ
ไปจากนั้นก็ได้แก่ หนุ่มๆ นักกอล์ฟ กลุ่มสาวๆ พนักงานนวด (แผนไทย) คนทํางานตามโรงงาน ที่ต้องใช้มือหยิบจับสิ่งของต่างๆ ซ้ําๆ
ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ พ่อครัวที่ต้องสับเนื้อหั่นผักตลอดเวลา แม้กระทั่งแม่บ้านที่ทํางานซักผ้า ถูบ้านต้องออกแรงบิดผ้าเสมอๆ
เรามาดูกันดีกว่าว่าอาการผิดปกติเหล่านี้ มันเกิดขึ้นได้อย่างไร หากใครที่กําลังเริ่มเป็นจะได้ไหวตัวทัน และไปรับการรักษา
ก่อนอาการจะเป็นมากขึ้น
โรคมื อ ชาจากเส้ น ประสาทถู ก กดทั บ โรคมื อ ชานี้ เกิ ดจากการที่ เส้ น ประสาทที่ พาดผ่ านบริ เ วณข้ อมื อถู ก กดทั บ
ซึ่งเส้นประสาทนี้ จะผ่านจากแขนไปยังข้อมือ เพื่อไปรับความรู้สึกที่บริเวณมือ โดยทอดผ่านบริเวณข้อมือ และลอดผ่านเอ็นที่ยึด
บริเวณข้อมือ อาจมีสาเหตุบางประการ ที่ทําให้เส้นประสาทนี้ถูกกดทับได้ จึงทําให้มือชา ร่วมกับมีอาการปวดชาร้าวไปยังท่อนแขน
หรือต้นแขนได้ และบางคนพบว่ามือข้างที่เป็นอ่อนแรง หยิบจับสิ่งของไม่ถนัด ถ้าทิ้งไว้จะพบว่ากล้ามเนื้อบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ
อาจจะแฟบลง เมื่อเทียบกับมืออีกข้างหนึ่ง พบในเพศหญิงมากกว่าชาย ระหว่างวัย 30-60 ปี
อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุ...สิ่งใดก็ตามที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดการบวม และการระคายเคืองของเยื่อบุข้อที่อยู่รอบๆ เส้นเอ็น
ทําให้เส้นประสาทถูกกด เช่น เกิดการกระแทกที่บริเวณข้อมืออยู่เป็นประจํา เช่นใช้เครื่องตัดหญ้า เครื่องเจาะสกรู กําไม้เทนนิส
ไม้กอล์ฟ กระดูกข้อมือหัก หรือการหลุดเคลื่อนของข้อ ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (ไขข้ออักเสบ) คนที่เป็นเบาหวาน ในผู้หญิงตั้งครรภ์
และคนที่มีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนจากการหมดประจําเดือน
ถ้ามีอาการเบื้องต้นต่อไปนี้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• มีอาการชา และรู้สึกซ่าในบริเวณมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการมักจะเกิดในตอนกลางคืน ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับท่าทาง
ในการนอน และหลังจากการใช้มือข้างนั้นๆ
• การรับความรู้สึกที่บริเวณนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และบางส่วนของนิ้วนางลดลง ทําให้หยิบจับของไม่ถนัด
• มีอาการรู้สึกแปล๊บๆ หรือคล้ายกับไฟฟ้าช็อต เมื่อทําการเคาะลงตรงข้อมือ ในบริเวณที่มีเส้นประสาททอดผ่าน อาการ
เหล่านี้จะเป็นมากขึ้น ในคนที่งอมือเข้าหาท้องแขนเป็นเวลา 1 นาที ถ้าเส้นประสาทนี้ถูกกดทับเป็นเวลานาน จะทําให้กล้ามเนื้อ
บริเวณฝ่ามือด้านนิ้วหัวแม่มือแฟบลง
การรักษา ถ้ามีอาการเพียงเล็กน้อย อาจจะใช้วิธีการรักษาโดยวิธีดังต่อไปนี้
• ใส่เครื่องพยุงข้อมือในช่วงเวลากลางคืน เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมืองอเวลานอน และช่วยให้เยื่อบุข้อมือ และเส้นเอ็น
ที่อักเสบยุบจากอาการบวม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เส้นประสาทถูกกดทับ
• รับประทานยาลดการอักเสบ
• ถ้าอาการเป็นมากขึ้น แพทย์อาจจะแนะนําให้ฉีดยาสเตียรอยด์ เข้าไปในบริเวณที่เส้นประสาททอดผ่าน ซึ่งยานี้จะ
แพร่กระจายไปยังบริเวณเยื่อบุผิวข้อ และเส้นเอ็นที่มีการอักเสบ และบวม ทําให้อาการบวมยุบลง การกดเส้นประสาทก็น้อยลง
ปริมาณของยาที่ใช้ฉีดไม่มากนักและไม่มีอันตรายที่รุนแรง การรักษาด้วยวิธีการเหล่านี้จะได้ผลดี ในกรณีที่เส้นประสาทไม่ถูกกดทับ
มากนัก ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นก็อาจจําเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด โดยตัดเอาส่วนของพังผืด เส้นเอ็นในส่วนที่กดทับเส้นประสาทออก
หลังผ่าตัดอาการก็จะดีขึ้น อาการปวดลดลง อาการชาลดลง แต่อาจไม่ถึงกับหายสนิทยังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง
**************************************************
ที่มา : http://www.vejthani.com/
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สศข.8 เกาะติดสถานการณ์การผลิตกาแฟ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
สศข.8 ติดตามสถานการณ์การผลิตกาแฟในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคใต้
ตอนบน (ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช และกระบี่) เผย ทุกพื้นที่มีแนวโน้มพื้นที่
ให้ ผลและผลผลิตลดลง เหตุจากปัจจั ยทางด้านราคารั บซื้อ และสภาพอากาศไม่ เอื้ ออํ านวย
ส่งผลให้เกษตรกรหันปลู กพืชอื่ นทดแทน มี เพียงนครศรี ธรรมราช ที่ให้ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้ น
เหตุจากเกษตรกร มีการดูแลรักษาสวนกาแฟที่ยังไม่โค่นทิ้งให้อยู่ในสภาพดี
นายสมพงศ์ จันทร์ทอง ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 สุราษฎร์ธานี
(สศข.8) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การผลิต
กาแฟในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนบน (ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง
นครศรีธรรมราช และกระบี่) ปี 2556 ซึ่งพบว่า สถานการณ์การผลิตกาแฟ ทุกพื้นที่ในภาคใต้
ตอนบนมีแนวโน้มพื้นที่ให้ผลและผลผลิตลดลง เนื่องจากปัจจัยทางด้านราคา ณ จุดรับซื้อของ
เกษตรกรที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํา คือ 65 - 68 บาทต่อกิโลกรัมประกอบกับราคาปัจจัยการผลิตได้มีการปรับตัวสูงขึ้น และสภาพอากาศ
ไม่เอื้ออํานวย ฝนทิ้ง ช่วง ปริมาณน้ําไม่เพียงพอ รวมทั้งต้นกาแฟมีอายุมากขึ้น ทําให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นทดแทนอีก ทั้ง
เกษตรกรมีการโค่นต้นกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม้ทิ้ง เนื่องจากผลไม้อยู่ในช่วงให้ผลผลิต และขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว
สําหรับพันธุ์ที่ปลูกนั้น เกษตรส่วนใหญ่นิยมปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า มีการเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม
2555 และผลผลิตออกมากช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2555 โดยเมื่อสํารวจข้อมูลของแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดชุมพร
มีแหล่งผลิตสําคัญอยู่ที่ตําบลเขาค่ายในพื้นที่อําเภอสวี และตําบลรับร่อในพื้นที่อําเภอท่าแซะ มีเนื้อที่ยืนต้นและเนื้อที่ให้ผลลดลง
ประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากปัจจัยทางด้านราคาและสภาพอากาศดังกล่าวข้างต้น ทําให้เกษตรกรโค่นกาแฟทิ้ง และปรับเปลี่ยนพื้นที่
มาปลูกทุเรียน ปาล์มน้ํามัน และยางพารา ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า สําหรับผลผลิตต่อไร่ลดลงจาก 141 กิโลกรัม/ไร่ เหลือ 135
กิโลกรัม/ไร่ หรือร้อยละ 4 ส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี แหล่งผลิตสําคัญ ได้แก่ ตําบลคลองชะอุ่นในพื้นที่อําเภอพนม ตําบลเสด็จในพื้นที่
อําเภอเคียนซา และตําบลประสงค์ในพื้นที่อําเภอท่าชนะ โดยเนื้อที่ยืนต้นและเนื้อที่ให้ผลลดลง ประมาณร้อยละ 27 ผลผลิตต่อไร่ลดลง
จาก 110 กิโลกรัม/ไร่ เหลือ 89 กิโลกรัม/ไร่ หรือประมาณร้อยละ 19 ด้านจังหวัดระนอง แหล่งผลิตสําคัญ ได้แก่ ตําบลในวงเหนือ
ในพื้นที่อําเภอละอุ่น ตําบล จปร. ในพื้นที่อําเภอกระบุรี ตําบลลําเลียงในพื้นที่อําเภอกระบุรี และตําบลบ้านนาในพื้นที่อําเภอกะเปอร์
มีเนื้อที่ยืนต้นและเนื้อที่ให้ผลลดลง ประมาณร้อยละ 19 ผลผลิตต่อไร่ คาดว่าลดลง ประมาณร้อยละ 15 จาก 121 กิโลกรัม/ไร่
เหลือ 103 กิโลกรัม/ไร่ สําหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช แหล่งผลิตสําคัญ ได้แก่ ตําบลควนทองในพื้นที่อําเภอขนอม ตําบลสี่ขีด
ในพื้นที่อําเภอสิชล และตําบลบางขันในพื้นที่อําเภอบางขัน โดยเนื้อที่ยืนต้นและเนื้อที่ให้ผลลดลง ประมาณร้อยละ 80 โดยเกษตรกร
มีการตัดต้นกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม้ ยางพารา และปาล์มน้ํามันที่ให้ผลผลิตแล้วทิ้ง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพิ่มขึ้น
ประมาณ ร้อยละ 21 จาก 112 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 136 กิโลกรัม/ไร่ เนื่องจากเกษตรกรมีการดูแลรักษาสวนกาแฟที่ยังไม่โค่นทิ้งให้
อยู่ในสภาพดี และจังหวัดกระบี่ แหล่งผลิตสําคัญ ได้แก่ ตําบลดินแดงในพื้นที่อําเภอลําทับตําบลคลองท่อมเหนือในพื้นที่อําเภอ
คลองท่อม และตําบลเขาเขนในพื้นที่อําเภอปลายพระยา เนื้อที่ยืนต้นและเนื้อที่ให้ผลลดลง ประมาณร้อยละ 15 ด้านผลผลิตต่อไร่
คาดว่าลดลง ประมาณร้อยละ 10 จาก 126 กิโลกรัม/ไร่ เหลือ 113.00 กิโลกรัม/ไร่ อย่างไรก็ตามในส่วนจังหวัดพังงามีพื้นที่
เพาะปลูกเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกปาล์มน้ํามัน และยางพาราแทนการปลูกกาแฟ ส่วนจังหวัดภูเก็ตนั้นไม่มีพื้นที่
เพาะปลูกกาแฟ นายสมพงศ์กล่าวในที่สุด
*************************
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 สุราษฎร์ธานี
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สศข.8 ประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทํา GPP
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 (สศข.8) ได้จัดประชุมคณะทํางานจัดทํา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (GPP) สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ เพื่อพิจารณาผลการจัดทํา GPP
ปี 2554 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้น ณ ห้องประชุมสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8
ซึ่งปัจจุบัน สศข.8 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ยังเป็นเขตหนึ่งที่ยังคงบทบาทในการทํางานภารกิจนี้ไว้ได้ และปรากฏว่าข้อมูล
ที่ได้จากการจัดทํา GPP สาขาเกษตรกรรมฯ ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ มีผลประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทําการวิเคราะห์
เศรษฐกิจรายไตรมาศและแนวโน้ม ได้ด้วย
นายสมพงศ์ จันทร์ทอง ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขต 8 เปิดเผยหลังจากการประชุม ในฐานะหัวหน้าคณะทํางานจัดทํา GPP
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555
ว่า คณะทํางานตั้งขึ้นตามคําสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะทํ า งานจั ด ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด สุร าษฎร์ ธ านี การประชุ ม
มีคณะทํางานจากส่วนราชการภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้แทน
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานประมง
จั งหวั ด สํ านั ก งานปศุ สั ตว์จั งหวั ด ศู นย์วิ จัย ยาง สํานั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้อ มจัง หวั ด สํ า นักจั ด การ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ํามัน ตลาดกลางยางพารา กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัด สํานักงาน
จังหวัด สํานักงานคลังจังหวัด และสํานักงานสถิติจังหวัด
ที่ประชุมได้พิจารณาผลการจัดทํา GPP สาขาเกษตรกรรมฯ ปี 2554 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 2.10 เป็นผลมาจาก
การขยายตัวทางด้านการปลูกพืช ซึ่งขยายตัวร้อยละ 6.71 เนื่องจากปริมาณการผลิตและราคายางพาราและปาล์มน้ํามัน
เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด ถึงแม้ว่า ด้านการเลี้ยงสัตว์ บริการทางการเกษตร และด้านการป่าไม้หดตัว โดยด้าน
การเลี้ยงสัตว์หดตัวร้อยละ 1.60 จากการลดลงของปริมาณการ เลี้ยงโค การบริการทางการเกษตรหดตัวร้อยละ 20.78
เนื่องจากน้ําท่วมใหญ่ช่วงต้นปีทําให้การให้บริการเตรียมแปลงเพาะปลูกลดลงโดยเฉพาะในการปลูกพืชไร่ และด้านการป่าไม้
หดตัวร้อยละ 46.26 จากการลดลงของปริมาณการโค่นไม้ยางพารา
สศข.8 ให้ความสําคัญในการจัดทําข้อมูล GPP เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจของจังหวัด รวมทั้งเป็นข้อมูลขั้นต้น
สําหรับนําไปใช้ในการจัดทําภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของจังหวัด สศข.8 ได้นําเทคนิควิธีการพยากรณ์ รูปแบบ ARIMA
มาใช้ในการประมาณการภาวะเศรษฐกิจ โดยการรวบรวมมูลค่าเพิ่มสาขาเกษตร เลือกสินค้าที่สําคัญเพื่อเป็นตัวแทนสาขา
จากสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม รวบรวมข้อมูลผลผลิตรายเดือนรายปี พยากรณ์ข้อมูลผลผลิต หาดัชนีผลผลิตรายสินค้า และหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง GPP และดัชนีผลผลิต เพื่อประมาณค่า GPP จังหวัดต่อไป
******************************
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
เรื่อง ราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย น้ํามันปาล์มดิบแนะนํา
ด้ ว ยเกษตรกรผู้ ป ลู ก ปาล์ ม ได้ ร้ อ งเรี ย นให้ ภ าครั ฐ ช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ นร้ อ น
จากราคาผลปาล์มตกต่ํา เนื่องจากปริมาณสต๊อกคงเหลือน้ํามันปาล์มดิบมีปริมาณมากเกินกว่าปริมาณ
สต็อกปกติ ประกอบกับราคาน้ํามันปาล์มดิบในตลาดโลกตกต่ําลงมาก ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งออกได้
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ (กนป.) จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ให้มีการดูดซับ
น้ํ ามั นปาล์ มดิ บออกจากระบบตลาด ปริ มาณ 50,000 ตั น โดยมี กํ าหนดราคารั บซื้ อผลปาล์ มทะลายและน้ํ ามั นปาล์ มดิ บ (CPO)
ให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาที่สมเหตุสมผล สอดคล้องกับต้นทุน รวมทั้ง
ให้โรงงานสกัด โรงงานกลั่นน้ํามันปาล์ม โรงงานผลิตไบโอดีเซล และผู้รับซื้อน้ํามันปาล์มดิบทั่วไป มีการกําหนดราคาที่เหมาะสม
เป็นธรรม สํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย น้ํามันปาล์มดิบ
แนะนําดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มทุกที่ทั่วราชอาณาจักร รับซื้อผลปาล์มทะลายจากเกษตรกรในราคา ณ หน้าโรงงานสกัด
น้ํามันปาล์ม ตามอัตราน้ํามัน ดังต่อไปนี้
(1) อัตราน้ํามันร้อยละ 17 ให้รับซื้อในราคาไม่ต่ํากว่ากิโลกรัมละ 4 บาท
(2) อัตราน้ํามันร้อยละ 18.5 ให้รับซื้อในราคาไม่ต่ํากว่ากิโลกรัมละ 4.35 บาท
กรณีที่อัตราน้ํามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่าอัตราที่กําหนดตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี ให้ปรับเพิ่มหรือลดราคารับซื้อ
ผลปาล์มทะลาย โดยคิดเทียบราคาตามอัตราส่วน
ข้อ 3 ให้โรงกลั่นน้ํามันปาล์ม โรงงานผลิตไบโอดีเซล และผู้รับซื้อน้ํามันปาล์มดิบทั่วไป รับซื้อน้ํามันปาล์มดิบ (CPO) จาก
โรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม ในราคาไม่ต่ํากว่ากิโลกรัมละ 25 บาท ส่งมอบ ณ หน้าคลังผู้รับซื้อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ข้อ 4 ให้ผู้รบั ซื้อปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย ณ สถานที่รับซื้อหรือบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจน และผู้รับซื้อต้องรับซื้อ
ให้ตรงกับราคาที่แสดงไว้ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข้อ 5 ในกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้รับซื้อ หรือได้รับการร้องเรียนว่ารับซื้อต่ํากว่าราคาแนะนําตามข้อ 2 และข้อ 3
สํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจะใช้มาตรการทางกฎหมายกํากับดูแลอย่างเข้มงวดต่อไป และยังอาจเข้าข่าย
เป็นความผิดตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ทั้งนี้ ในระหว่างการประกาศราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย น้ํามันปาล์มดิบแนะนําดังกล่าว หากพบว่ามีการรับซื้อผลปาล์มทะลาย
น้ํามันปาล์มดิบ ในราคาต่ํากว่าราคาแนะนํา หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย หรือรับซื้อไม่ตรงกับราคาที่แสดงไว้ โปรดแจ้ง
ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือสํานักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ กรมการค้าภายในจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ
และหากพบการกระทําผิดจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป
*****************************************
ที่มา : กรมการค้าภายใน
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ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และวิธดี ําเนินการรับซื้อผลปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มดิบ
ตามโครงการดูดซับน้ํามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ปริมาณ 50,000 ตัน
ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ (กนป.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 (1) ให้โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มรับซื้อ
ผลปาล์มน้ํามันจากเกษตรกรที่อัตราน้ํามัน 17% ในราคาไม่ต่ํากว่ากิโลกรัมละ 4.00 บาท อัตราน้ํามัน 18.5% ให้รับซื้อในราคาไม่ต่ํากว่า
กิโลกรัมละ 4.35 บาท ให้มีการรับซื้อน้ํามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มปริมาณ 50,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท ส่งมอบ
ณ หน้าคลังของผู้รับซื้อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน องค์การคลังสินค้า ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม โรงกลั่นน้ํามันปาล์ม ผู้ผลิตไบโอดีเซล เพื่อกําหนด
แนวทางในการบริหารจัดการและขั้นตอนการดําเนินการตามข้อ (1) และ (2) นั้น
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการค้าภายในได้จัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับซื้อผลปาล์มทะลายและน้ํามันปาล์มดิบ ตามโครงการดูดซับน้ํามันปาล์มดิบอกจากระบบตลาด ปริมาณ
50,000 ตัน ดังนี้
1. เป้าหมาย
ปริมาณรับซื้อน้ํามันปาล์มดิบ 50,000 ตัน โดยจัดสรรปริมาณรับซื้อให้แก่โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มตามสัดส่วนของค่าเฉลี่ยของสต็อก
คงเหลือที่ได้จากการตรวจสต็อก ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 และปริมาณการผลิตจริงของโรงงานสกัดฯ ในช่วง 11 เดือนของปี 2555 (ม.ค.-พ.ย.)
2. ราคารับซื้อ
2.1 ให้โรงกลั่นน้ํามันปาล์ม โรงงานผลิตไบโอดีเซล และผู้รับซื้อน้ํามันปาล์มดิบทั่วไป รับซื้อน้ํามันปาล์มดิบ (CPO) จากโรงงานสกัด
น้ํามันปาล์ม ในราคาไม่ต่ํากว่ากิโลกรัมละ 25.00 บาท ส่งมอบ ณ หน้าคลังผู้รับซื้อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.2 ให้โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มรับซื้อผลปาล์มทะลายจากเกษตรกรในราคา ณ โรงงานสกัดน้ํามันมันปาล์มตามอัตราน้ํามัน ดังต่อไปนี้
(1) อัตราน้ํามันร้อยละ 17 ให้รับซื้อในราคาไม่ต่ํากว่ากิโลกรัมละ 4.00 บาท
(2) อัตราน้ํามันร้อยละ 18.5 ให้รับซื้อในราคาไม่ต่ํากว่ากิโลกรัมละ 4.35 บาท
กรณีที่อัตราน้ํามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่าอัตราที่กําหนดตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี ให้ปรับเพิ่มหรือลดราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย
โดยคิดเทียบราคาตามอัตราส่วน
3. ระยะเวลารับซื้อ
3.1 การรับซื้อน้ํามันปาล์มดิบของ อคส. ให้ดําเนินการโดยเร่งด่วนภายในเดือนธันวาคม 2555 เพื่อช่วยเร่งระบายสต็อกส่วนเกินของ
โรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม
3.2 การรับซื้อผลปาล์มทะลายของโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม และการรับซื้อน้ํามันปาล์มดิบของโรงงานกลั่นน้ํามันปาล์ม โรงงานผลิต
ไบโอดีเซล และผู้รับซื้อน้ํามันปาล์มดิบทั่วไป ให้รับซื้อในราคาไม่ต่ํากว่าที่กําหนด ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป
4. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโรงงานสกัดน้ํามันจากเนื้อปาล์มเท่านั้น (สกัดแยก) โดยโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มจะเป็น
สมาชิกของสมาคมโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม หรือไม่เป็นสมาชิกก็สามรถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ทั้งนี้ โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มจะได้รับการจัดสรร
ปริมาณจําหน่ายตามสัดส่วนของค่าเฉลี่ยของสต็อกคงเหลือที่ได้จากการตรวจสต็อก ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 และปริมาณการผลิตจริงของ
โรงงานสกัดฯ ในช่วง 11 เดือนของปี 2555 (ม.ค.-พ.ย.)
5. แนวทางปฏิบัติตามโครงการฯ
5.1 โรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ยื่นความจํานงเข้าร่วมโครงการฯ กับ อคส. และทําสัญญาซื้อขายน้ํามันปาล์มดิบกับ อคส. ภายในระยะเวลาที่ อคส. กําหนด
ตามประกาศฯ รับสมัครเข้าร่วมโครงการหรือตามประกาศรับซื้อน้ํามันปาล์มดิบของ อคส.
(2) รับซื้อผลปาล์มทะลายไม่ต่ํากว่าราคาที่กําหนด และส่งมอบน้ํามันปาล์มดิบให้แก อคส.ตามที่กําหนดในสัญญา
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(3) จัดทําเอกสารการรับซื้อผลปาล์มสดเป็นประจําวัน โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวประชาชนของเกษตรกร ปริมาณรับซื้อ
ราคารับซื้อ และมูลค่ารับซื้อ โดยเก็บเอกสารหลักฐานการรับซื้อผลปาล์มไว้ที่สํานักงาน พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ กรณีรับซื้อจากลานเทให้มี
รายชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวประชาชนของเกษตรกรแนบด้วย
(4) ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย ณ สถานที่รับซื้อหรือบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจน และผู้รับซื้อต้องรับซื้อให้ตรงกับ
ราคาที่แสดงไว้
กรณีผู้รับซื้อที่เป็นลานเทให้รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร โดยจัดทําเอกสารรับซื้อผลปาล์มสดเป็นประจําวัน และปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ
ผลปาล์มทะลายสด ณ สถานที่รับซื้อหรือบริเวณใกล้เคียงเช่นเดียวกับโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม
5.2 โรงกลั่นน้ํามันปาล์มรับซื้อน้ํามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มในราคาไม่ต่ํากว่าที่กําหนด และผลิตน้ํามันปาล์มบริสุทธิ์
จําหน่ายตามช่องทางการค้าปกติ
5.3 โรงงานผลิตไบโอดีเซลซื้อน้ํามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มในราคาไม่ต่ํากว่าที่กําหนด และผลิตไบโอดีเซล B100
เพื่อเก็บสต๊อกไว้ จําหน่ายในประเทศและส่งออก
5.4 องค์การคลังสินค้า ปฏิบัติงานในส่วนของการรับซื้อ และบริหารจัดการจําหน่ายน้ํามันปาล์มดิบหรือแปรรูปเป็นน้ํามันปาล์มบริสุทธิ์
จําหน่าย จ่ายเงินค่าน้ํามันปาล์มดิบให้แก่โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มดิบ ได้แก่ การออกประกาศรับซื้อน้ํามันปาล์มดิบ จัดทําสัญญารับซื้อน้ํามัน
ปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม โดยกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับซื้อ ส่งมอบ ชําระเงินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการรับซื้อ
ผลปาล์มทะลายและน้ํามันปาล์มดิบตามโครงการฯ
5.5 กรมการค้าภายในปฏิบัติ ดังนี้
(1) แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการรับซื้อผลปาล์มทะลายและน้ํามันปาล์มดิบตามโครงการฯ พร้อมทั้งปริมาณจัดสรรโควต้าจําหน่าย
น้ํามันปาล์มดิบของโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับทราบ
(2) กํ า กั บ ดู แ ล การซื้ อ ขายผลปาล์ ม ทะลายและน้ํ า มั น ปาล์ ม ดิ บ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด และเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาสถานการณ์ ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ กนป. ต่อไป
5.6 คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ปฏิบัติ ดังนี้
(1) กํากับดูแลให้โรงงานสกัดปาล์มน้ํามัน ลานเท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการรับซื้อผลปาล์มน้ํามันจากเกษตรกร
(2) รายงารนสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการให้กรมการค้าภายในทราบ
6. การยื่นขอรับเงินค่าน้ํามันปาล์มดิบ/หลักฐานที่ใช้ประกอบในการขอรับเงิน
6.1 โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มยื่นขอรับเงินค่าน้ํามันปาล์มดิบกับ อคส. ภายหลังจากที่ส่งมอบน้ํามันปาล์มดิบแล้ว ตามแบบคําขอรับเงิน
ที่ อคส. กําหนด (ถ้ามี)
6.2 เอกสารที่ใช้ประกอบคําขอรับเงิน ได้แก่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน รายงานการรับซื้อผลปาล์มทะลาย
จากเกษตรกรที่มีรายชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวบัตรประชาชนของเกษตรกร ปริมาณ รับซื้อ ราคา มูลค่า เอกสารการรับมอบน้ํามันปาล์มดิบของ อคส.
6.3 ปริมาณผลปาล์มที่รับซื้อจากเกษตรกรจะต้องสอดคล้องกับปริมาณน้ํามันปาล์มดิบที่จําหน่ายให้แก่ อคส. โดยใช้เกณฑ์ในการ
คํานวณ ดังนี้
(1) ผลปาล์มน้ํามัน 17% จํานวน 5.88 กิโลกรัม ผลิตน้ํามันปาล์มได้ 1 กิโลกรัม
(2) ผลปาล์มน้ํามัน 18.5% จํานวน 5.40 กิโลกรัม ผลิตน้ํามันปาล์มได้ 1 กิโลกรัม
7. การชําระเงินค่าน้ํามันปาล์มดิบ
อคส. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงิน โดยให้จ่ายเงินค่ าน้ํา มันปาล์มดิบให้แก่โรงงานสกัดน้ํามั นปาล์ม ภายใน 15 วั น
ภายหลังที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
8. ช่องทางการร้องเรียน
กรณีที่เกษตรกรไม่สามารถขายผลปาล์ม หรือโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มไม่สามารถขายน้ํามันปาล์มดิบตามที่กําหนด หรือมีความผิดปกติ
ในระบบการซื้อขาย ให้ร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หรือกรมการค้าภายใน เพื่อจะได้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป
********************************************************
ที่มา : กรมการค้าภายใน

หน้า ๑๑

***…..คิดและเริ่มทําใหม่อีกที.....***
เมื่อชีวิตผิดพลั้งยังมีหวัง
ให้โอกาสตนเองบ้างสร้างสิ่งดี
หยุดเติมใจใส่ท้อละต่อสู้
หยุดมองโลกรอบตัวว่าชั่วทราม
จงคิดดีทําดีอย่ามีแม้
จงมอบรักถักทอก่อสายใย
อาจจะดูว่ายากหากจะทํา
ลองเติมใจใส่เริ่มทําย้ําอีกที

อย่าหันหลังก้าวเดินเมินหน้าหนี
มองโลกนี้ในอนาคตอย่างงดงาม
หยุดเป็นผูห้ ลู่ตนต่ําใส่คําหยาม
หยุดคําถามถามตอกย้ําทําทําไม
จงเผื่อแผ่แก่ทุกคนบนทางให้
และจงไว้ใจตนบนความดี
ด้วยยังย้ํายึดติดเก่าเป็นเจ้าที่
โลกใบนี้มีสใี สใช่ดําเทา..........
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

