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ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ 30 ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
ค่านิยมร่วม OAE
O (Openness) การเปิดกว้างทางความคิด
A (Awakening) การตื่นตัว ตื่นรู้
E (Effectiveness) การทํางานที่มีประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ (Vision)
"องค์กรชี้นําการพัฒนาการเกษตรของประเทศ"

พันธกิจ
(๑) เสนอแนะนโยบาย มาตรการและ
แผนพัฒนาการเกษตร
(๒) จัด ทํ า และเผยแพร่ข้ อ มู ล สารสนเทศ
การเกษตร จั ด ทํ า ระบบฐานข้ อ มู ล และพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับพื้นที่
(๓) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ
การเกษตรในระดับพื้นที่
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่

ยุทธศาสตร์
(๑) พัฒนาการเกษตรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(๒) สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การพั ฒ นาการ
เกษตรของกระทรวงฯ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(๓) ให้ บริ การวิ ชาการด้ านเศรษฐกิ จ
การเกษตรและสารสนเทศการเกษตร
(๔) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
องค์กร
*************************

***บทบรรณาธิการ***
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ สภาพดิน ฟ้า อากาศ ปริมาณฝน
ลดลงกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมา ส่งผลดีกับภาคเกษตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ต่ า งมี ภ าระค่ า ครองชี พ
ค่อนข้างสูง ทั้งต่อครัวเรือนและภาษีสังคม ได้คลายความวิตก
กังวลลงไปได้บ้าง หลังจากฝนหยุดตก ๒ สัปดาห์หลังของเดือน
ทําให้วันกรีดยางของเกษตรกรเพิ่มขึ้น แม้ว่าราคายางพาราที่ขายได้
ไม่สูงเท่าปีที่ผ่านมา แต่ก็พอบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง
เกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง
สําหรับข่าวสารด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ทุกคน
คงได้รับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างๆ ในเรื่องของวิกฤติเศรษฐกิจหนี้
ยุโรปและกรีซกันบ้างแล้ว ซึ่งวิกฤติเศรษฐกิจนี้ มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจภายในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ส่งผลให้เกิดการ
ชะลอตัวด้านเศรษฐกิจ เพราะอุปทาน มีมากกว่าอุปสงค์
ภาคการเกษตร เกษตรกรชาวสวนยางพารา คงมีความ
มั่นใจเกี่ยวกับราคายางพาราเพิ่มขึ้น เมื่อคณะรัฐบาลมีนโยบาย
และมาตรการ แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาราคายางพาราตกต่ํ า
ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ โดยได้อนุมัติงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท
ให้องค์การสวนยางนํามาช่วยเหลือยกระดับราคาให้เพิ่มสูงขึ้นกว่า
ราคาปัจ จุ บั น ขอให้ พี่น้ อ งเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุ ก ท่ า น
สบายใจ ด้วยความห่วงใยจากใจ บก. ครับผม
บก.

บอกเล่าข่าว กษ.

***คอลัมน์***
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้า
เกษตรที่สําคัญ
¾ บทบรรณาธิการ
¾ โรคเมล็ดด่าง…..หน้า ๒
¾ สภาพภูมิอากาศ, ปาล์มน้ํามัน, ยางพารา...หน้า ๓
¾ ข้าวนาปี, ข้าวนาปรัง.......หน้า ๔
¾ เงาะ, ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง.......หน้า ๕
¾ กาแฟ......หน้า ๕
¾ โรคไหม้ข้าว….....หน้า ๖
¾ ราคาสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ.........หน้า ๗
สาระน่ารู้
¾ ใช้คอมมากระวังโรควุ้นลูกตาเสื่อม.....หน้า ๘
ข่าวประชาสัมพันธ์
¾ สศข. ๘ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกวดฯ
ระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร.....หน้า ๙
¾ สูง,ต่ํา ใช่ค้ําฟ้า...โดย สุนทรวิทย์

บุคลากร สศข.๘
นายเสน่ห์ หยูทอง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
นายสมพงศ์ จันทร์ทอง, นายธุรการ ยังบรรเทา
บก.
นายชาญชัย ศศิธร, นายณุฌา พินิจนาม
บรรณาธิการ
นายนุกูล ไชยยศ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายวัฒนา เลิศไกร, นางสุกัญญา เผ่าคนชม
กองบรรณาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘
โทร. ๐ - ๗๗๓๑ - ๑๕๙๗

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรคเมล็ดด่าง
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ระวัง โรคเมล็ดด่างระบาด
เนื่องจากพบการระบาดของโรค จากการสํารวจพบการระบาดของ
โรคเมล็ดด่างในนาปรัง มักพบในระยะที่ข้าวออกรวงจนใกล้เก็บเกี่ยว
โรคเมล็ดด่างเป็นโรคร้ายแรงโรคหนึ่ง พบได้เป็นประจําทุกฤดูช่วงฝนตก
ความชื้นในนาค่อนข้างสูง ข้าวต้นเตี้ยที่ใช้ปุ๋ยอัตราสูง โดยเฉพาะกับ
พันธุ์ กข 9 เคยพบว่าเป็นโรคนี้ติดต่อกันเป็นเนื้อที่กว่าพันไร่ โรคนี้
สามารถระบาดได้กว้างขวางและรุนแรงส่งผลกระทบต่อผลผลิตและ
คุณภาพข้าวเป็นอันมาก
สถานการณ์ ในระยะนี้ ส ภาพอากาศค่ อ นข้ า งเย็ น อย่ า ง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ในช่วงตอนเช้ามีหมอกและมีน้ําค้าง
ในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคเมล็ดด่าง
และพบการระบาดของโรคเมล็ดด่างมากในหลายพื้นที่ และภาคใต้
โดยเฉพาะเกษตรกรที่ ใ ช้ พั น ธุ ์ ข ้ า วที่ อ ่ อ นแอต่ อ โรคนี้ เช่ น พั น ธุ ์
สุ พ รรณบุ รี 60 สุ พ รรณบุ รี 90 พิ ษ ณุ โ ลก 2 และข้ า วเจ้ า หอม
คลองหลวง 1 ต้องเฝ้าระวังการเกิดโรคนี้เชื้อสาเหตุหลายชนิด เช่น
- Cercospora Oryzae
- Helminthosporium oryzae
- Fusarium Semitectum
- Trichocomis padwichii
- Sarocladium Oryzae
ลักษณะอาการ การเข้าทําลายของเชื้อรามักจะเกิดในช่วงที่
ดอกข้าวผสมแล้วอยู่ในช่วงเป็น น้ํานม และกําลังจะสุก หลังจากนั้น
ประมาณเกือบเดือน (ใกล้เก็บเกี่ยว) อาการเมล็ดด่างจะปรากฏเด่นชัด
ที่รวงข้าวเกิดจุดสีน้ําตาลหรือดํา มีลายสีน้ําตาลดําและบางส่วนมีสีเทา
ปนชมพูที่เมล็ดข้าว และทําให้เกิดอาการด่างที่เมล็ด
การแพร่ระบาด เชื้อสาเหตุแพร่กระจายไปกับลม ติดไปกับ
เมล็ดและสามารถแพร่กระจายในยุ้งฉาง
การป้องกัน
1. ถ้ า มี ฝ นตกในระยะที่ ข ้ า วออกรวงให้ เ กษตรกรที่ อ อก
สํารวจแปลงนาพบพืชแสดงอาการดังกล่าว ให้ใช้เชื้อบาซิลลัสซับทิลิส
หรือเชื้อไตรโครเดอร์ม่าฉีดพ่น
2. หลีกเลี่ยงการนําเมล็ดข้าวจากแปลงนาที่เป็นโรคมาใช้ทํา
พันธุ์
การป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในฤดูถัดไป ควร
ปฏิบัติดังนี้
1. ไม่ใช้พันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่อโรค เช่น สุพรรณบุรี 60,90
และ กข. 9
2. ใช้พัน ธุ์ข ้าวที่มีความต้านทานต่อโรค ถ้า เป็น พัน ธุ์ข ้า ว
ที่ไม่ต้านทานต่อโรค ควรคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารป้องกันและกําจัด
เชื้อรา เช่น คาร์เบดาซิม, แมนโคเซ็บ อัตรา 3 กรัมต่อน้ําหนักเมล็ด
พันธุ์ข้าว 1 กิโลกรัม
***********************************************

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต
ประจําเดือนมิถุนายน 2555

ในเดือนนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลง ทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝน
ลดลงและหลายพื้นที่ไม่มีรายงานฝนต่อเนื่องกันหลายวัน ส่งผลให้
ปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆและประเทศไทยต่ํากว่าค่าปกติ ยกเว้น
บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกว่าค่าปกติ
ช่วงต้ นเดือน ภาคใต้มี ฝนตกหนาแน่น
โดยเฉพาะภาคใต้
ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องกันหลายวันในหลายพื้นที่
ปริมาณฝนสูงที่สุด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 วัดได้ 203.1
มิลลิเมตร ที่ อําเภอเมือง จังหวัดระนอง และมีรายงานน้ําท่วมฉับพลัน
และน้ําป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง ตรัง พังงา
ภูเก็ต และกระบี่
ช่วงกลางเดือน ภาคใต้ปริมาณฝน ส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนบน
ของภาค โดยมี ฝ นบางพื้ น ที่ ถึ ง เป็น แห่ ง ๆในวั น แรกของช่ว งจากนั้ น
ฝนลดลงและหลายพื้นที่ไม่มีรายงานฝนตกเลยตลอดช่วง ปริมาณฝน
สูงสุดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 วัดได้ 19.9 มิลลิเมตร ที่อําเภอ
เมือง จังหวัดระนอง
ช่วงปลายเดือน ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในระยะปลายช่วง
มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนหนักบางพื้นที่ ปริมาณฝนมากที่สุด
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 วัดได้ 74.8 มิลลิเมตร ที่อําเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
**********************

จังหวัดภูเก็ต เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.93 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ
5.10 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.33
จังหวัดนครศรีธรรมราช เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.98 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 5.15 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.40
จั ง หวั ด ชุ ม พร เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 5.23 บาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
กิโลกรัมละ 5.08 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.85
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.98 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 5.15 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.40
จังหวัดระนอง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.80 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ
4.88 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.64
- ราคาขายส่งน้ํามันปาล์มดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ยกิโลกรัมละ
32.15 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 32.87 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ
2.19 และลดลงจากกิโลกรัมละ 34.38 บาท ในเดือนเดียวกันของปีที่
ผ่านมาร้อยละ 6.49
- ราคาน้ํามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า ณ ตลาดรอตเตอร์ดัม
เฉลี่ยตันละ 983.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ (31.19 บาท/กก.) ลดลงจาก
ตันละ 1,066.54 ดอลลาร์สหรัฐฯ (33.65 บาท/กก.) ในเดือนที่ผ่าน
มาร้อยละ 7.82 และลดลงจากตันละ 1,124.48 ดอลลาร์สหรัฐฯ
(34.52 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 12.57
- ราคาน้ํ า มั น ปาล์ ม ดิ บ ซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ณ ตลาดมาเลเซี ย
เฉลี่ยตันละ 2,902.34 ริงกิต (29.30 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ
3,177.67 ริงกิต (32.52 บาท/กก.) ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 8.66
และลดลงจากตันละ 3,216.07 ริงกิต (32.91 บาท/กก.) ในเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.76
**********************

ปาล์มน้ํามัน

ยางพารา

ปริม าณผลผลิต ปาล์ม น้ํา มัน ที่ เกษตรเก็บ เกี่ยวได้ในรอบเดือ น
มิถุน ายน 2555 ปริม าณลดลงจากเดื อ นที่ ผ่า นมา ในพื้น ที่จัง หวั ด
ชุมพร และกระบี่ เนื่องจากฤดูกาลเปลี่ยนแปลง เป็นอุปสรรคต่อการ
ใส่ปุ๋ยและการผสมเกสรของดอก ทําให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ลดลง
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรคาดว่ า ผลผลิ ต ปาล์ ม น้ํ า มั น
ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2555 จะมี ป ระมาณ 1.190 ล้ า นตั น คิ ด เป็ น
ผลผลิตน้ํามันปาล์มดิบ 0.202 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 0.133 ล้านตัน
คิดเป็นน้ํามันปาล์มดิบ 0.193 ล้านตันของเดือนพฤษภาคม 2555
ร้อยละ 5.03
ราคาผลปาล์ ม น้ํ า มั น ทั้ ง ทะลายที่ เ กษตรกรขายได้ ณ ไร่ น า
ในช่วงเดือนมิถุนายน 2555
จังหวัดกระบี่ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.15 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ
5.43 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 5.16
จังหวัดพังงา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.08 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ
5.20 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.40

ปริมาณผลผลิตยางพาราที่เกษตรกรผลิตได้และนําออกสู่ตลาด
ในรอบเดื อนมิถุ น ายน มี ป ริ มาณเพิ่ มขึ้น จากเดือนที่แ ล้ว ในทุ ก พื้น ที่
เนื่องจากฝนหยุดตก และทิ้งระยะในรอบ 2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
ทําให้วันที่กรีดยางได้เพิ่มขึ้น ปริมาณน้ํายางที่ผลิตได้ยังอยู่ในเกณฑ์
ที่ ต่ํ า กว่ า ปกติ โดยสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร คาดการณ์ ว่ า
ปริ ม าณผลผลิ ต ยางพาราของเดื อ นมิ ถุ น ายน 2555 จะอยู่ ที่
319,754 ตั น หรื อ ร้ อ ยละ 8.82 ของปริ ม าณผลผลิ ต ในรอบปี
2555
สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of
Natural Rubber Producing Countries: ANRPC) เปิดเผยว่า
ผลผลิตยางธรรมชาติ ข องโลกปี 2555 จะอยู่ที่ 10.475 ล้า นตัน
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตยาง
ที่เพิ่มขึ้นจากประเทศที่เพิ่งจะมีการเปิดกรีดยาง
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ยางพารา (ต่อ)
ซึ่ ง การที่ อุ ป ทานยางพาราเพิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่ อุ ป สงค์ ย างพารานั้ น
มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะลดลง เนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ โลกที่ กํ า ลั ง ถดถอย
จากวิกฤติหนี้ยูโรโซนที่เริ่มลุกลามในวงกว้าง เศรษฐกิจที่อ่อนแอของ
สหรัฐฯ ความต้องการใช้ยางพาราของจีน ที่ลดลง ประกอบกับราคา
น้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง ซึ่งปัจจัยต่างๆ นี้ อาจจะส่งผลต่อ
ราคายางพาราให้ปรับตัวลดลงตลอดทั้งปีได้ ซึ่งสอดคล้องกับการที่
ศุลกากรประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดเผยว่า จีนนําเข้ายาง
สังเคราะห์ (Synthetic Rubber) ในเดือนพฤษภาคม 2555 ปริมาณ
126,535 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่ปริมาณ 118,186 ตัน
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และเพิ่มขึ้นจาก 122,063 ตัน หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคา
น้ํา มันดิบในตลาดโลกขณะนี้ต่ํา กว่า ช่วงเวลาเดียวกัน ของปี 2554
ส่ง ผลให้ ร าคายางสัง เคราะห์ ป รั บ ตั ว ลดลงและจู ง ใจผู้ ป ระกอบการ
ให้นําเข้าเพิ่มขึ้น
ร า ค า ย า ง พ า ร า แ ผ่ น ดิ บ ชั้ น ที่ 3 ที่ เ ก ษ ต ร ก ร ข า ย ไ ด้
ณ ไร่นา เดือนมิถุนายน 2555 ปรับตัวลดลงในทุกจังหวัด
จั ง หวั ด กระบี่ เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 86.45 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 101.83 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 15.10
จั ง หวั ด พั ง งา เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 85.78 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 100.50 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 14.65
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 85.95 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 100.08 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 14.12
จังหวัดนครศรีธรรมราช เฉลี่ยกิโลกรัมละ 88.28 บาท ลดลง
จากกิโลกรัมละ 102.33 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 13.73
จั ง หวั ด ชุ ม พร เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 87.53 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 101.78 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 14.01
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 88.53 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 102.95 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 14.01
จั ง หวั ด ระนอง เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 86.78 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 100.70 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 13.83
ราคาส่ ง ออก เอฟ.โอ.บี ซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ส่ ง มอบเดื อ น
กรกฎาคม 2555
ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
๑. ยางแผ่นรมควันคุณภาพชั้น ๓ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 109.12 บาท
ลดลงจาก 117.15 บาท ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 8.03 บาท หรือ
ร้อยละ 6.85
๒. น้ํ า ยางข้ น เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 70.69 บาท ลดลงจาก
74.08 บาท ของเดือนก่อน กิโลกรัมละ 3.39 บาท หรือร้อยละ
4.58
ณ ท่าเรือสงขลา
๑. ยางแผ่นรมควันคุณภาพชั้น ๓ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 108.87 บาท
ลดลงจาก 116.90 บาท ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 8.03 บาท หรือ
ร้อยละ 6.87
๒. น้ํายางข้น เฉลี่ยกิโลกรัมละ 70.44 บาท ลดลงจาก 73.83 บาท
ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 3.39 บาท หรือร้อยละ 4.59

ราคาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ยางแผ่ น รมควั น ชั้ น ๓ ส่ ง มอบเดื อ น
กรกฎาคม 2555
๑. ตลาดสิงคโปร์ เสนอซื้อล่วงหน้าเฉลี่ยกิโลกรัมละ 327.57
เซนต์สหรัฐฯ (103.28 บาท) ลดลงจาก 372.79 เซนต์สหรัฐฯ
(116.30 บาท) ของเดือนก่อนกิ โลกรัม ละ 45.22 เซนต์สหรัฐ ฯ
หรือร้อยละ 12.13
๒. ตลาดโตเกียว เสนอซื้อล่วงหน้าเฉลี่ยกิโลกรัมละ 252.01
เยน (100.34 บาท) ลดลงจาก 271.51 เยน (105.93 บาท)
ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 19.50 เยน หรือร้อยละ 7.18
๓. ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ซื้อขายเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 103.03 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 111.46 บาท/
กิโลกรัม ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 8.43 บาท หรือร้อยละ 7.56
**********************

ข้าว
ข้าวนาปี ปี 2555/56 คาดการณ์เดือนมีนาคม 2555 รวมทั้ง
ประเทศมี พื้ น ที่ ป ลู ก 62,625 ล้ า นไร่ ผลผลิ ต 24,709 ล้ า นตั น
ผลผลิตต่อไร่ 395 กิโลกรัม เทียบกับปี 54/55 พื้นที่ปลูก ผลผลิต
และผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25 ร้อยละ 21.34 และร้อยละ
20.06 ตามลําดับ ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด
จั ง หวั ด ชุ ม พร พื้ น ที่ ป ลู ก 7,880 ไร่ ผลผลิ ต 2,880 ตั น
ผลผลิตต่อไร่ 365 กิโลกรัม เทียบกับปี 54/55 พื้นที่ปลูก ผลผลิต
และผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15 ร้อยละ 5.11 และร้อยละ
3.69 ตามลําดับ
จังหวัดระนอง พื้นที่ปลูก 2,070 ไร่ ผลผลิต 630 ตัน ผลผลิต
ต่ อ ไร่ 304 กิ โ ลกรั ม เที ย บกั บ ปี 54/55 พื้ น ที่ ป ลู ก ลดลงร้ อ ยละ
1.90 ผลผลิตเท่าเดิม ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ปลูก 12,280 ไร่ ผลผลิต 5,160 ตัน
ผลผลิตต่ อไร่ 420 กิ โลกรัม เทียบกับปี 54/55 พื้นที่ปลูก ผลผลิต
ลดลงร้อยละ 9.24 ร้อยละ 7.36 ตามลําดับ ผลผลิ ตต่อไร่ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.94
จังหวัดพังงา พื้นที่ปลูก 2,720 ไร่ ผลผลิต 920 ตัน ผลผลิต
ต่อไร่ 338 กิโลกรัม เทียบกับ ปี 54/55 พื้น ที่ป ลูก ผลผลิต ลดลง
ร้ อ ยละ 3.89 ร้ อ ยละ 2.13 ตามลํ า ดั บ ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 1.81
จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ปลูก 130 ไร่ ผลผลิต 70 ตัน ผลผลิตต่อไร่
538 กิโลกรัม เทียบกับปี 54/55 พื้นที่ปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
เท่าเดิม
จั ง หวั ด กระบี่ พื้ น ที่ ป ลู ก 5,750 ไร่ ผลผลิ ต 2,040 ตั น
ผลผลิตต่อไร่ 355 กิโลกรัม เทียบกับปี 54/55 พื้นที่ปลูก ผลผลิต
และผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17 ร้อยละ 2.00 และร้อยละ
2.01 ตามลําดับ
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช พื้ น ที่ ป ลู ก 370,880 ไร่ ผลผลิ ต
132,770 ตั น ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ 358 กิ โ ลกรั ม เที ย บกั บ ปี 54/55
พื้ น ที่ ป ลู ก ผลผลิ ต ลดลงร้ อ ยละ 4.08 ร้ อ ยละ 0.46 ตามลํ า ดั บ
ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.77
**********************
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ข้าว (ต่อ)
ข้า วนาปรั ง ปี 2555 คาดการณ์ ณ เดือ นมีน าคม 2555
รวมทั้งประเทศมีพื้นที่ปลูก 16,914 ล้านไร่ ผลผลิต 11,261 ล้าน
ตัน ผลผลิตต่อไร่ 666 กิโลกรัม เทียบกับปี 2554 พื้นที่ปลูก ผลผลิต
และผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.04 ร้อยละ 11.04 และร้อยละ
5.71 ตามลําดับ ภาคใต้ตอนบน 3 จังหวัด
จังหวัดชุมพร พื้นที่ปลูก 1,580 ไร่ ผลผลิต 870 ตัน ผลผลิต
ต่ อ ไร่ 551 กิ โ ลกรั ม เที ย บกั บ ปี 2554 พื้ น ที่ ป ลู ก ผลผลิ ต และ
ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.00 ร้อยละ 3.45 และร้อยละ 0.55
ตามลําดับ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ปลูก 6,980 ไร่ ผลผลิต 3,730 ตัน
ผลผลิตต่อไร่ 534 กิโลกรัม เทียบกับปี 2554 พื้นที่ปลูก ผลผลิต
และผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.35 ร้อยละ 55.09 และร้อยละ
53.01 ตามลําดับ
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช พื้ น ที่ ป ลู ก 195,130 ไร่ ผลผลิ ต
100,970 ตั น ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ 571 กิ โ ลกรั ม เที ย บกั บ ปี 2554
พื้นที่ปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.96 ร้อยละ
11.00 และร้อยละ 6.60 ตามลําดับ
**********************

สถานการณ์การผลิตไม้ผล

เงาะ ภาวะการผลิต อยู่ในระยะการเจริญเติบโตของผลผลิต
การเจริญเติบโตอยู่ในภาวะปกติ ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ทุ ก พื้ น ที่ เกษตรกรให้ ก ารดู แ ล ใส่ ปุ๋ ย บํ า รุ ง รั ก ษาผลผลิ ต คาดว่ า
ปริ ม าณผลผลิ ต ออกสู่ ต ลาดสู ง สุ ด ในช่ ว งเดื อ น ก.ค. - ส.ค. ขณะนี้
ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง และพังงา ผลผลิตรุ่นแรกผลแก่และสุก
เกษตรกรเก็บ เกี่ยวผลผลิตได้ลดลงและใกล้เสร็จสิ้น สําหรับ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ในรอบเดือนนี้ยังไม่มีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ราคาเงาะพันธุ์โรงเรียนชนิดคละ ที่เกษตรกรขายได้ ดังนี้
จั ง หวั ด ชุ ม พร ราคากิ โ ลกรั ม ละ 15.00 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 16.00 บาทของเดือนที่แล้ว
จังหวัดระนอง ราคากิโลกรัมละ 17.00 บาท
จั ง หวั ด พั ง งา ราคากิ โ ลกรั ม ละ 15.25 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 25.00 บาทของเดือนที่แล้ว
ทุเรียน ภาวะการผลิต อยู่ในระยะการเจริญเติบโตของผลผลิต
การเจริญเติบโตอยู่ในภาวะปกติ ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ทุ ก พื้ น ที่ เกษตรกรให้ ก ารดู แ ล ใส่ ปุ๋ ย บํ า รุ ง รั ก ษาผลผลิ ต คาดว่ า
ปริ ม าณผลผลิ ต ออกสู่ ต ลาดสู ง สุ ด ในช่ ว งเดื อ น ส.ค.- ก.ย. ขณะนี้
ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง และพังงา ผลผลิตรุ่นแรกผลแก่และสุก
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตใกล้เสร็จ ราคาทุเรียนพันธุ์หนอนทองชนิดคละ
ที่เกษตรกรขายได้ ดังนี้
จั ง หวั ด ชุ ม พร ราคากิ โ ลกรั ม ละ 39.50 บาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
กิโลกรัมละ 36.67 บาทของเดือนที่แล้ว
จังหวัดระนอง ราคากิโลกรัมละ 30.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 26.00 บาทของเดือนที่แล้ว

จั ง หวั ด พั ง งา ราคากิ โ ลกรั ม ละ 30.00 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 30.67 บาทของเดือนที่แล้ว
มังคุด ภาวะการผลิต อยู่ในระยะการเจริญเติบโตของผลผลิต
การเจริญเติบโตอยู่ในภาวะปกติ ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ทุ ก พื้ น ที่ เกษตรกรให้ ก ารดู แ ล ใส่ ปุ๋ ย บํ า รุ ง รั ก ษาผลผลิ ต คาดว่ า
ปริ ม าณผลผลิ ต ออกสู่ ต ลาดสู ง สุ ด ในช่ ว งเดื อ น ก.ค.- ส.ค. ขณะนี้
ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง และพังงา ผลผลิตรุ่นแรกผลแก่และสุก
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตใกล้เสร็จ ราคามังคุดชนิดคละ ที่เกษตรกร
ขายได้ ดังนี้
จั ง หวั ด ชุ ม พร ราคากิ โ ลกรั ม ละ 13.50 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 17.67 บาทของเดือนที่แล้ว
จังหวัดระนอง ราคากิโลกรัมละ 15.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 12.00 บาทของเดือนที่แล้ว
จั ง หวั ด พั ง งา ราคากิ โ ลกรั ม ละ 17.75 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 20.00 บาทของเดือนที่แล้ว
ลองกอง ภาวะการผลิตอยู่ในระยะการเจริญเติบโตของผลผลิต
การเจริญเติบโตอยู่ในภาวะปกติ คาดว่าปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด
ในช่วงเดือน ส.ค. – ต.ค. ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
**********************

กาแฟ
อยู่ในระยะการเจริญเติบโตของผลผลิต การเจริญเติบโตอยู่ใน
ภาวะปกติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ เดือนมิถุนายน
2555 เนื้อที่ให้ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปีเพาะปลูก 2555/56 พื้นที่
ภาคใต้ตอนบน ดังนี้
จังหวัดชุมพร พื้นที่ให้ผล 152,490 ไร่ ผลผลิต 22,110 ตัน
ผลผลิตต่อไร่ 145 กิโลกรัม
จังหวัดระนอง พื้นที่ให้ผล 66,960 ไร่ ผลผลิต 8,570 ตัน
ผลผลิตต่อไร่ 128 กิโลกรัม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ให้ผล 3,840 ไร่ ผลผลิต 440 ตัน
ผลผลิตต่อไร่ 115 กิโลกรัม
จังหวัดพังงา พื้นที่ให้ผล 230 ไร่ ผลผลิต 30 ตัน ผลผลิต
ต่อไร่ 112 กิโลกรัม
จั ง หวั ด กระบี่ พื้ น ที่ ใ ห้ ผ ล 2,900 ไร่ ผลผลิ ต 395 ตั น
ผลผลิตต่อไร่ 136 กิโลกรัม
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช พื้ น ที่ ใ ห้ ผ ล 1,160 ไร่ ผลผลิ ต
125 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 108 กิโลกรัม
สถานการณ์กาแฟ 18 - 24 มิถุนายน 2555
ราคาเมล็ ด กาแฟดิ บ อาราบิ ก้ า ตลาดนิ ว ยอร์ ก สู ง ขึ้ น
เนื่องจาก เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ เริ่มระบาย
กาแฟในสต๊อก ส่งผลให้ผู้ค้าเข้ามาซื้อ อย่างคึกคัก
ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสต้า ตลาดนิวยอร์ก ลดลง เนื่องจาก
ป ร ะ เ ท ศ ผู้ ผ ลิ ต ก า แ ฟ ใ น แ ถ บ ล ะ ติ น อ เ ม ริ ก า เ ช่ น บ ร า ซิ ล
ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลก โคลัมเบีย กัวเตมาลา
มีผลผลิตในปี 2555/56 สูงขึ้น และมีการส่งออกสูงขึ้นอีกด้วย ส่งผล
ให้ราคากาแฟโน้มลดลง
/กาแฟ........หน้า 6
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กาแฟ (ต่อ)

สรุปภาวะการผลิต การตลาด
และราคาในประเทศ
การผลิต
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้พยากรณ์ เนื้อที่ ผลผลิต ปี 2556 ดังนี้ เนื้อที่ให้ผลผลิตกาแฟจะมีประมาณ 283,100 ไร่ ลดลง
จากปี 2555 จํานวน 23,012 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 7.52 ผลผลิต 40,470 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 991 ตัน หรือลดลงร้อยละ 2.39
และผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ยไร่ละ 143 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.93 ทั้งนี้เนื่องจาก เนื้อที่โค่นทิ้งกาแฟ
โรบัสต้า ในภาคใต้มีเพิ่มขึ้น จังหวัดที่โค่นมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จํานวน 24,827 ไร่ ระนอง จํานวน 6,934 ไร่ และสุราษฎร์ธานี
จํานวน 1,292 ไร่ แต่สําหรับเนื้อที่อาราบิก้า ในภาคเหนือเพิ่มขึ้นเป็น 50,350 ไร่ โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 11,465 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
29.48 ผลผลิต 8,220 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,075 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.77 เนื่องจากกาแฟเริ่มให้ผลผลิตในปีแรกและภาครัฐ
และเอกชน มีการส่งเสริมพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความต้องการและราคาอยู่ในเกณฑ์ดี

ราคาตลาดในประเทศ
- ไม่มีรายงาน เนื่องจากสิ้นสุดฤดูการผลิต

สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาด
และราคาในต่างประเทศ
องค์การกาแฟระหว่างประเทศ (ICO) รายงานการส่งออกกาแฟในช่วง 6 เดือนแรก (ตค. 54 – มี.ค. 55) ของปีเพาะปลูก 2554/55
มีปริมาณ 3.10 ล้านตัน ลดลงจาก 3.17 ล้านตัน จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา หรือลดลง ร้อยละ 2.30
สําหรับในเดือนมีนาคม ปี 2555
มีปริมาณการส่งออกกาแฟโลก 0.59 ล้านตัน ลดลงจาก 0.64 ล้านตัน ในช่วง
เดียวกันของปี
ที่ผ่านมา หรือลดลงร้อยละ 6.70

ราคาในตลาดต่างประเทศ มีดังนี้
- ราคาเมล็ดกาแฟดิ บอาราบิก้า ตลาดนิวยอร์กซื้อขายทันทีเฉลี่ย 167.67 เซนต์/ ปอนด์ (116.45 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้น จาก
167.30 เซนต์/ปอนด์ (116.18 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.22
- ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ตลาดนิวยอร์กซื้อขายทันที่เฉลี่ย 112.66 เซนต์/ปอนด์ (78.24 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจาก 111.81
เซนต์/ปอนด์ (77.64 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.76
***************************

บอกเล่าข่าว กษ.
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรคไหม้ข้าว
จากสภาพอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทําให้อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูง เป็นสภาพที่เหมาะสม ต่อการแพร่
กระจายของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ของข้าว ดังนั้น เกษตรกรที่เริ่มปลูกข้าว ในฤดูนาปีที่อยู่ในระยะกล้า ขอให้เกษตรสํารวจแปลงนา
ทุกสัปดาห์ โดยให้สังเกตลักษณะอาการและการทําลายของโรคไหม้ดังนี้
โรคไหม้ ให้สังเกตที่ใบข้าว ในระยะแรกจะพบ เป็นจุดสีน้ําตาลบนใบข้าว ระยะต่อมาแผลจะขยาย เป็นรูปตา กลางแผลเป็น
สีเทารูปตา ขอบแผลเป็นสีน้ําตาลเข้ม หากระบาดรุนแรงต้นข้าวจะแห้งตาย เป็นหย่อมๆ หรือทั้งแปลง
การป้องกัน
๑. หุ้มเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ในอัตรา เชื้อสด ๑ กิโลกรัมต่อน้ํา ๕๐ ลิตร ทิ้งไว้ ๑ คืน ก่อนหว่านเมล็ดหรือ
เพาะกล้า
๒. เมื่อเริ่มพบอาการของโรคไหม้ ให้พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าผสมสารจับใบ ในอัตรา เชื้อสด ๑ กิโลกรัม ต่อน้ํา ๕๐ ๑๐๐ ลิตร
***************************************

๖

ราคาเฉลี่ยสินค้าเกษตรที่สําคัญ ณ ไร่นา ประจําเดือนมิถุนายน 2555
พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
รายการ

หน่วย

กระบี่

ภูเก็ต

พังงา

นครศรีธรรมราช

ชุมพร

สุราษฎร์ธานี

ระนอง

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

ผลปาล์มทะลาย นน.> 15 กก. บาท/กก.

5.43

5.15 -5.16

5.20

5.08 -2.40

5.10

4.93 -3.33

5.15

4.98 -3.40

5.08

5.23

2.85

5.15

4.98 -3.40

4.88

4.80 -1.64

ผลปาล์มร่วงคละ

บาท/กก.

5.93

5.68 -4.30

5.70

5.55 -2.63

-

-

5.15

4.98 -3.40

6.05

5.80 -4.13

5.65

5.48 -3.10

5.80

5.53 -4.74

มะพร้าวผลแห้งคละ

ร้อยผลละ

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

บาท/กก. 101.83 86.45 -15.10 100.50 85.78 -14.65 100.08 85.95 -14.12 102.33 88.28 -13.73 101.78 87.53 -14.01 102.95 88.53 -14.01 100.70 86.78 -13.83

ยางพาราแผ่นดิบ คละ

บาท/กก. 99.83 84.45 -15.41 98.95 83.78 -15.34 98.08 83.95 -14.41 100.33 86.28 -14.01 99.95 85.53 -14.43 100.95 86.53 -14.29 98.45 84.78 -13.89

เศษยางคละ

บาท/กก. 46.75 40.50 -13.37 45.50 39.75 -12.64 42.75 39.50 -7.60 49.75 41.50 -16.58 51.00 41.00 -19.61 48.75 40.50 -16.92 47.50 38.25 -19.47

-

700.00 375.00 -46.43 1100.00 575.00 -47.73 1,150.00 1,000.00 -13.04 537.50 300.00 -44.19 475.00 262.50 -44.74 525.00 300.00 -42.86 562.50 400.00 -28.89

บาท/กก. 98.00 84.00 -14.29 95.00 83.00 -12.63 94.75 83.00 -12.40 98.75 85.50 -13.42 96.50 83.25 -13.73 97.00 85.00 -12.37 95.00 82.50 -13.16
น้ํายางสดคละ
สารกาแฟโรบัสต้า ชนิดคละ บาท/กก. สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสม นน.100 กก. บาท/กก. 62.00 62.50 0.81 63.00 63.50 0.79 64.00 62.75 -1.95 60.75 60.25 -0.82 58.00 59.50 2.59 60.00 60.75 1.25 60.25 61.75 2.49

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อมีชีวิต

บาท/กก. 48.50 47.00 -3.09 44.00 44.00

ไข่ไก่สดชนิด เบอร์ 3

ร้อยฟอง 280.00 280.00

0.00 290.00 287.50 -0.86 297.50 300.00

0.84 280.00 280.00

0.00 297.50 283.75 -4.62 280.00 280.00

กุ้งขาวฯ 31-40 ตัว/กก.

บาท/กก. 134.50 136.25

1.30

กุ้งขาวฯ 41-50 ตัว/กก.

บาท/กก. 123.50 125.00

กุ้งขาวฯ 51-60 ตัว/กก.

บาท/กก. 114.50 119.50

0.00 48.00 48.00

0.00 50.00 48.25 -3.50 47.50 44.00 -7.37 50.00 48.00 -4.00 50.00 48.50 -3.00
0.00 290.00 290.00

0.00

-

-

-

-

148.00

-

140.00 140.00

0.00 162.00 137.00 -15.43 167.50 161.25 -3.73

1.21 131.50 127.50 -3.04

-

-

-

-

130.75

-

130.00 130.00

0.00 152.75 131.75 -13.75 158.75 141.25 -11.02

4.37 116.25 113.75 -2.15

-

-

-

-

123.25

-

120.00 120.00

0.00 140.50 123.00 -12.46 137.25 123.75 -9.84

กุ้งขาวฯ 61-70 ตัว/กก.

บาท/กก. 123.50 111.25 -9.92 111.25 107.50 -3.37

-

-

-

-

118.00

-

110.00 110.00

0.00 122.50 115.00 -6.12 123.50 118.75 -3.85

ปลาเป็ดชนิดคละ

บาท/กก.

7.00
-

7.00
-

0.00
-

7.80
-

ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผลคละ บาท/กก.

มังคุดคละ

บาท/กก.

เงาะพันธุ์โรงเรียนผลชนิดคละ บาท/กก.

ลองกองผลขนาดคละ

บาท/กก.

7.50
-

7.88
-

-

-

-

5.00 7.00 7.60 8.57
- 30.67 30.00 -2.18
- 20.00 17.75 -11.25
- 25.00 15.25 -39.00
-

7.80
-

0.00 6.00 5.25 -12.50
36.67 39.50 7.72
17.67 13.50 -23.60
16.00 15.00 -6.25
- 20.00 -

9.95 10.55
-

6.03 7.00 7.25 3.57
26.00 30.00 15.38
12.00 15.00 25.00
- 17.00 -
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สาระน่ารู้ ๑
มุมเพื่อสุขภาพ
ใช้คอมมากระวังโรควุ้นลูกตาเสือ่ ม
ตาของคนเรามี ห ลั ก การง่ า ยๆ เหมื อ นกล้ อ งถ่ า ยภาพ เวลาเรามองอะไรแสงจะวิ่ ง ผ่ า นกระจกตาดํ า
และเลนส์ตา จะไปตกที่จอประสาทตา ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เปรียบเสมือนระบบเลนส์กล้อง ภาพที่ได้จากการหักเหของแสงกระจกตาดํา
และเลนส์ตา จะไปตกที่จอประสาทตา ซึ่งทํางานเหมือนฟิล์มกล้องถ่ายภาพ ระหว่างเลนส์ตาและจอประสาทตาจะมีส่วนของน้ําใสๆ
ลักษณะคล้ายวุ้น เรียกว่า น้ําวุ้น หรือ วุ้นตา (Vitreous) ตอนเราอายุน้อยๆ วุ้นตาจะใส ไม่มีตะกอน และแนบติดกับด้านหน้าของ
จอประสาทตาแนบติดกับด้านหลังของเลนส์
อาการของโรควุ้นลูกตาเสื่อม : คุณจะเห็นเป็นคราบดําๆเหมือน
ยักไย่ ลอยไปลอยมา เหมือนคราบที่ติดกระจก จะเห็นชัดก็ต่อเมื่อเรามองไปยัง
ภาพแบล็คกราวน์ที่มีสีสว่าง เช่น ท้องฟ้าขาวๆ ฝาห้องขาวๆ ฝาห้องน้ําขาวๆ
จะเห็นเป็นคราบดําๆ ลอยไปลอยมา ถ้าอาการมากกว่านั้นก็คือ ประสาทตา
ฉีกขาด คุณจะมองเห็นแสงแฟลชในที่มืด ไม่ว่าหลับตาหรือลืมตา และถึงขั้นนี้จะต้องผ่าตัด (ซึ่งไม่มีอะไร
รับประกันว่าจะดีเหมือนเดิม จะตาบอดหรือไม่ ?)
สาเหตุของโรค
1.
การใช้สายตามากเกินไป จากการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นจากการมองตัวหนังสือ
ที่แขวนลอยอยู่ในจอ เพราะตัวหนังสือบนจอคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเป็นจุดๆ ประกอบกันขอบของ
ตัวหนังสือไม่ชัดสมองสับสนในการปรับระยะโฟกัส กล้ามเนื้อลูกตาทํางานหนัก
2. การเลื่อนตัวหนังสือและแถบบรรทัด จะต้องใช้เมาส์จิ้ม ลากแถบด้านข้างจอเพื่อเลื่อนบรรทัดหนังสือขึ้นลง โดยมี
ลักษณะการเลื่อนแบบกระตุก ๆ
3. การก้มๆ เงยๆ มองแป้นพิมพ์ และมองจอคอมฯ กลับไปกลับมา ลูกตาปรับโฟกัสบ่อยเกินไป
4. การปรับจอภาพที่มีแสงสว่างจ้ามากเกินไปโดยไม่รู้ตัว เช่น โปรแกรม Word ตัวหนังสือดํา พื้นสีขาว สีพื้นที่สว่าง
ขาวจ้านี้เอง ทําให้ตาคุณจะเกิดการแพ้แสงคล้ายๆ กับการเปิดดู TV ในห้องมืดๆ เป็นประจํา
5. การใช้จอคอมพิวเตอร์ที่มีความกว้างมากเกินไปสายตาคนเรานั้น มีระยะการมองตัวอักษรที่ 1 ฟุต (12 นิ้ว) แต่จอ
คอมสมัยใหม่กลับมีความกว้าง 17 นิ้ว 19 นิ้ว หรือมากกว่านั้น ซึ่งกว้างเกินระยะกวาดสายตามองจากขอบหนึ่งไปสู่อีกขอบหนึ่ง
แค่หนึ่งชั่วโมง ลูกตาคุณจะทํางานปรับโฟกัส กลับไปกลับมาเป็นพันๆ ครั้ง ในคนปกติจะมีการเสื่อมสลายของวุ้นลูกตาอย่างช้าๆ
อยู่ตลอดเวลาแต่จะมีอาการเร็วหรือช้า ก็ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคน
วิธีป้องกัน
1. นั่งในท่าที่เหมาะสม และห่างจากจอคอมพิวเตอร์ประมาณ 20-30 นิ้ว
2. จอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ต่ํากว่าระดับสายตาประมาณ 20-26 องศา
3. จัดเอกสารที่ต้องใช้ดูประกอบไว้ใกล้กับจอเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้ลดการส่ายศีรษะไปมามาก และลดการเปลี่ยน
ระยะการดูของสายตาในระยะที่ต่างกันมาก
4. จัดแสง และแสงสะท้อนจากจอให้ลดลงในระดับที่ตาเรารู้สึกสบาย
5. อย่าให้มีฝุ่นเกาะจอคอมพิวเตอร์ ควรทําความสะอาดเสมอ
6. พักสายตา พักอิริยาบถทุกๆ 20 นาที เพื่อป้องกันตาเมื่อย
7. กะพริบตาบ้าง ถ้ารู้สึกแสบตา หรือใช้น้ําตาเทียมหยดเป็นครั้งคราว
8. จอภาพคอมพิวเตอร์ต้องโฟกัสชัดเจน ตัวหนังสือภาพในจอให้ปรับให้ชัดเสมอ
9. ผู้ที่มีอายุเกิน 40 ปี และจําเป็นต้องใช้แว่นอ่านหนังสือ ควรใช้แว่นอ่านหนังสือที่เหมาะสม และไม่ควรใช้แว่น
2 ชั้น หรือแว่นไม่มีชั้น เพราะจะทําให้ต้องเงยหน้าอ่านข้อความในจอตลอด ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ปวดต้นคอเพิ่มขึ้น
*****************************************************************
ที่มา : http://www.sukhapab.com/tip_h9.html / http://variety.teenee.com/science/17051.html

๘

...บอกเล่าข่าว สศข.8...
สศข. ๘ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าํ เพื่อการเกษตร

********
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายวิจักร อากัปกิริยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาเป็น
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในเขตตรวจราชการที่ ๖ ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงได้เชิญประชุมคณะอนุกรรมการกํากับติดตาม
การดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรระดับเขต เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา
อุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานของโครงการในเขตตรวจราชการที่ ๖ ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด ชุ ม พร สุ ร าษฎร์ ธ านี
นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง และจัดประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรระดับเขต เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประกวดการดําเนินงาน
ของโครงการฯ ของคณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับจังหวัด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กําหนดให้ดําเนินการประกวดระดับเขตตรวจราชการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
*****************************************************

ที่มา : กลุ่มแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8

๙

***สูง ต่ํา ใช่คา้ํ ฟ้า***
สนธยา ฟ้าแดง แผลงสีสัน
ดวงตะวัน อัสดง ลงจากผา
แสงสุดท้าย ฉายฉาบ อาบเมฆา
ก่อนนภา พยับ กลับมืดมน
สุริยา ลาไป ในวันนี้
รุ่งอีกที ก็เจิดจ้า อีกคราหน
ชัชวาล ฉานกลบ นภดล
หล้าโสภณ ชลธี ทอสีคราม
เปรียบมนุษย์ เวลา ชะตาตก
ตื่นตระหนก อกตรม โดนข่มหยาม
ครั้นผ่านช่วง เลวร้าย คลายเรื่องทราม โชคคล้อยตาม ชวลิต พิสิฐพลัน
จึ่งชีวิต มนุษย์ สุดพลิกผัน
เป็นวัฏฏะ ธรรมชาติ วาดลิขิต
สุขหรรษา อาภัพ สลับกัน
สร้างสามัญ ครรลอง ผองผู้คน
จักขึ้นสูง ลงต่ํา จําไว้เถิด
สิ่งประเสริฐ อยู่ที่ มีกุศล
ความต่ําต้อย สูงส่ง ใช่คงทน
ย่อมหลุดพ้น ป่นไป ในกฎเกณฑ์
ที่มา : http://thaipoem.com/forever/ipage/poem143786.html /

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

