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ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ 31 ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
ค่านิยมร่วม OAE
O (Openness) การเปิดกว้างทางความคิด
A (Awakening) การตื่นตัว ตื่นรู้
E (Effectiveness) การทํางานที่มีประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ (Vision)
"องค์กรชี้นําการพัฒนาการเกษตรของประเทศ"

พันธกิจ
(๑) เสนอแนะนโยบาย มาตรการและ
แผนพัฒนาการเกษตร
(๒) จัดทําและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตร จัดทําระบบฐานข้อมูลและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับพื้นที่
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรในระดับพื้นที่
( ๔ ) ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในระดับพื้นที่

***บทบรรณาธิการ***
เดื อ นกรกฎาคม ขอแสดงความยิ น ดี กั บ เกษตรกร
ชาวสวนไม้ ผล เงาะ ทุ เรี ยน มั งคุ ด และลองกอง ในเขตพื้ นที่
ภาคใต้ตอนบน ที่เก็ บเกี่ยวผลผลิ ตและนําออกสู่ตลาดในรอบ
เดือนนี้ ขายได้ราคาอยู่ในเกณฑ์สูง เมื่อเทียบกับรอบปีที่ผ่านมา
เนื่ องจากปี นี้ สภาพดิ นฟ้ าอากาศเอื้ ออํ านวยมี ฝนตกกระจาย
ปริมาณน้ําเพียงพอในระยะการออกดอกและติดผลอ่อน ทําให้
ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพตรงกับความต้องการของ
ตลาด เกษตรกรขายได้ ใ นราคาที่ ค่ อนข้ างสู ง ช่ วยแก้ ปั ญหา
ค่าครองชี พของครัวเรื อนได้ ในระดับหนึ่ง หวั งเป็ นอย่ างยิ่งว่ า
เกษตรกรทุกท่านคงพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม ควรใช้จ่ายด้วยความ
ระมัดระวัง เพราะวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปยังไม่ฟื้นตัว
บก.

ยุทธศาสตร์
(๑) พั ฒ นาการเกษตรของจั ง หวั ด /กลุ่ ม
จังหวัด
(๒) สนั บ สนุ น การดํ า เนินการพั ฒ นา
การเกษตรของกระทรวงฯ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(๓) ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นเศรษฐกิ จ
การเกษตรและสารสนเทศการเกษตร
(๔) เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการ
องค์กร
*************************

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

บอกเล่าข่าว กษ.
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หนอนห่อใบข้าว (Rice leaf folder)

***คอลัมน์***

แมลงนี้ทําความเสียหายแก่ข้าวส่วนใหญ่ในระยะแตกกอ โดยเฉพาะ
แปลงที่ ป ลู ก ข้ า วแน่ น และใช้ ปุ ๋ ย ไนโตรเจนสู ง ทํ า ให้ ต้ น ข้ า วอวบ
เหมาะสํ าหรั บการเข้ าทํ าลายของหนอน โดยตั วหนอนจะเอาใบข้ าว
ห่อหุ้มตัวคล้ายหลอดแล้วกัดกินใบอยู่ภายในนั้น ทําให้บริเวณที่ถูกกัดกิน
ขาว-ใส เป็นทางยาวขนานกับเส้นกลางใบ ความยาวของรอยที่ถูกกัดกิน
ประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ปกติจะพบตัวหนอนกัดกินอยู่ภายในนั้น
เพียงตัวเดียว ผลของการที่ใบถูกทําลายนั้น ทําให้ประสิทธิภาพในการ
สังเคราะห์แสงลดลง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้า
เกษตรที่สําคัญ
¾ บทบรรณาธิการ

ระยะการเจริญเติบโตของหนอนห่อใบข้าว

¾ หนอนห่อใบข้าว (Rice leaf folder)…….หน้า 2
¾ สภาพภูมิอากาศ………หน้า 3
¾ ปาล์มน้ํามัน, ยางพารา..........หน้า 3
¾ ข้าวนาปี.......หน้า 4
¾ เงาะ, ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง.......หน้า 5
¾ ราคาสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ.........หน้า 6
สาระน่ารู้
¾ เมื่อต่อมน้ําลายกลายเป็นมะเร็ง.....หน้า 7

รู ป ร่ า งลั ก ษณะและชี ว ประวั ติ ตั ว เต็ ม วั ย เป็ น ผี เ สื้ อ กลางคื น
ขนาดเล็ก มีสีน้ําตาลอ่อนเป็นเงา ปีกสีเหลืองปนน้ําตาลและมีแถบ
สีน้ําตาลเข้ม 2 - 3 แถบ พาดขวางปีกคู่หน้า ผสมพันธุ์ตอนเป็นผืนยาว
ไปตามเส้นกลางใบ บนผิวหน้าใบ ตัวหนึ่งวางไข่ได้ 10 - 12 กลุ่ม
หลังจากเป็นผีเสื้อแล้ว อายุผีเสื้อประมาณ 10 วัน ไข่แต่ละฟองจะใส
สีขาวปนเหลือง ลักษณะไข่รูปค่อนข้างแบนแต่นูนเล็กน้อย อายุไข่
4 - 6 วัน ก็ฟักตัวเป็นหนอนสีขาวใส หัวสีน้ําตาลอ่อน ลําตัวจะเปลี่ยน
เป็น สีเขียวหลัง จากมันเริ่มกิน ใบข้า ว ตัว หนอนปกติจ ะมีไหมหุ ้มตัว
ตัวหนอนในระยะแรกกัดกินผิวใบอ่อนๆ แต่ไม่ห่อใบข้าว ตัวหนอน
ระยะที่สอง เริ่มใช้สารที่ร่างกายสกัดออกมาห่อเอาใบจากริมขอบใบ
ทั้ง สองข้า งเข้า หากันเป็น ลัก ษณะหลอด ตัวหนอนโตเต็มที่มีสีเขีย ว
แกมเหลือง หัวสีน้ําตาลเข้ม มีทั้งหมด 5 - 6 ระยะ เฉลี่ยอายุ 25 - 30 วัน
จะเข้ าดั กแด้ อยู ่ ในใบที่ ห่ อนั้ น โดยมี เส้ นไหมหุ ้ มตั วแก่ ไว้ ดั กแด้ ใหม่ ๆ
สีเหลืองสด หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล ระยะดักแด้ 4 - 8 วัน

ศัตรูธรรมชาติของหนอนห่อใบข้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์
¾ ทางใบปาล์ ม น้ํ า มั น ...ทะลายเปล่ า อย่ า คิ ด
ว่าไม่สําคัญ.....หน้า 8
¾ ก่อนจะสายเกิน.....โดย เพชรพรรณราย
************************

บุคลากร สศข.๘
นางจรัสศรี จิตราภิรมย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

แตนเบียนตัวเมีย

แตนเบียนตัวผู้

การป้องกันและกําจัด
สํารวจแปลงนาสม่ําเสมอ เมื่อใบถูกทําลายมากกว่า 15 % ใช้สาร
ฆ่าแมลง เบนซัลแทป(bensultap) 50% WP อัตรา 20 กรัม ต่อน้ํา 20
ลิตร หรือ carbosulfan (พอสซ์ 20% อีซี) อัตรา 80 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร
ฉีดพ่น
***********************************************

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต
ประจําเดือนกรกฎาคม 2555
สภาพภูมิอากาศ
สภาวะอากาศเดือนกรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลัง
ปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเกือบ
ตลอดเดือน ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงต้นเดือน ในช่วงปลายเดือน
ไต้ฝุ่น “วีเซนเต” (VICENTE) ในทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง
บริเวณมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน และอ่อนกําลังลง ลักษณะดังกล่าว
ทํ า ให้ ป ระเทศไทยมี ฝ นตกหนาแน่ น เกื อ บตลอดเดื อ นโดยเฉพาะ
ภาคเหนือ ส่วนภาคอื่นๆ มีฝนตกชุกเป็นระยะๆ ส่งผลให้ปริมาณฝน
โดยรวมเดือนนี้ส่วนใหญ่สูงกว่าค่าปกติ เว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีปริมาณฝนต่ํากว่าค่าปกติ
ช่ ว งต้ น เดื อ น ภาคใต้ มี ฝ นหนั ก หลายพื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั น เกื อ บ
ตลอดช่วง ปริมาณฝนสูงที่สุด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 วัดได้
96.2 มิลลิเมตร ที่อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ช่วงกลางเดือน ภาคใต้มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป ปริมาณฝน
สูงสุดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 วัดได้ 127.1 มิลลิเมตร
ที่อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
ช่วงปลายเดือน ภาคใต้มีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ ส่วนมากทาง
ตอนบนของภาคกับมีฝนหนักบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 24 มีฝนเกือบ
ทั่วไป ปริมาณฝนสูงที่สุดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 วัดได้ 63.5
มิลลิเมตร ที่อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
**********************

ปาล์มน้ํามัน

จังหวัดภูเก็ต เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.24 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ
4.93 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.29
จังหวัดนครศรีธรรมราช เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.26 บาท เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 4.98 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 5.73
จั ง หวั ด ชุ ม พร เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 5.66 บาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
กิโลกรัมละ 5.23 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 8.33
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.42 บาท เพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 4.98 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 8.94
จังหวัดระนอง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.06 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ
4.80 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 5.42
- ราคาขายส่งน้ํามันปาล์มดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ยกิโลกรัมละ
35.49 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 32.15 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ
10.39 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 30.01 บาท ในเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 18.26
- ราคาน้ํามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า ณ ตลาดรอตเตอร์ดัม
เฉลี่ยตันละ 1,023.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ (32.52 บาท/กก.) สูงขึ้น
จากตันละ 983.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ (31.19 บาท/กก.) ในเดือน
ที่ ผ่ า นมาร้ อ ยละ 4.07 แต่ ล ดลงจากตั น ละ 1,094.39 ดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ (33.08 บาท/กก.) ในเดื อ นเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา
ร้อยละ 6.51
- ราคาน้ํ า มั น ปาล์ ม ดิ บ ซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ณ ตลาดมาเลเซี ย
เฉลี่ยตันละ 3,070.64 ริงกิต (31.12 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ
2,902.34 ริงกิต (29.30 บาท/กก.) ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 5.80
แต่ลดลงจากตันละ 3,087.55 ริงกิต (31.49 บาท/กก.) ในเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.55
**********************

ยางพารา
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรคาดว่ า ผลผลิ ต ปาล์ ม น้ํ า มั น
ในเดือนกรกฎาคม 2555 จะมีป ระมาณ 1.103 ล้านตัน คิดเป็ น
ผลผลิตน้ํามันปาล์มดิบ 0.187 ล้านตัน ลดลงจาก 1.108 ล้านตัน
คิดเป็น น้ํา มัน ปาล์มดิ บ 0.188 ล้า นตันของเดือนมิถุนายน 2555
ร้อยละ 0.52
ราคาผลปาล์ ม น้ํ า มั น ทั้ ง ทะลายที่ เ กษตรกรขายได้ ณ ไร่ น า
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555
จังหวัดกระบี่ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.76 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ
5.15 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 11.84
จังหวัดพังงา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.46 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ
5.08 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.40

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่า ผลผลิตยางพารา
ของเดือนกรกฎาคม 2555 จะอยู่ที่ 352,382 ตัน คิดเป็นร้อยละ
9.72
นายสมยศ รั ก ษาวงศ์ นายกสมาคมชาวสวนยางจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า แกนนําเกษตรกรชาวสวนยางจากหลาย
อํ า เภอของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช รวมทั้ ง กลุ่ ม เกษตรกรในนาม
เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางนครศรีธรรมราชได้เข้าประชุมหารือถึง
ทิศทางในการเคลื่อนไหวเพื่อร่วมกัน กําหนดทิศทางการเคลื่อนไหว
กดดันให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ําอย่างต่อเนื่อง
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ยางพารา (ต่อ)
ซึ่ง ภายหลัง จากการหารือ ที่ป ระชุม ได้มีม ติร่ว มกัน 5 ข้อ เพื่อ เสนอ
รัฐบาล คือ 1) ให้รัฐบาลประกันราคายางพาราอยู่ที่ 120 บาทต่อ
กิโ ลกรัม ตามข้อ ตกลงเดิม ของโครงการพัฒ นาศัก ยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพื่อ รัก ษาเสถีย รภาพราคายางพารา 2) ขอให้เ กษตรกร
ชาวสวนยางมีสิทธิขายยางพาราได้ทุกรายเนื่องจากโครงการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพาราทําให้
เกษตรกรชาวสวนยางที ่ไ ม่ไ ด้เ ป็น สมาชิก กลุ ่ม องค์ก รนิต ิบ ุค คล
ไม่มีส ิท ธิข ายยางพาราโดยตรงในโครงการนี้ไ ด้ทั ้ง ที่มีว งเงิน สูง ถึง
1.5 หมื ่น ล้า นบาท 3) ขอให้ร ัฐ บาลทบทวนโครงการดัง กล่า ว
4) ให้ร ัฐ บาลนํ า แผนแม่บ ทการพัฒ นายางพารามาปรับ ใช้ใ นการ
แก้ไ ขปัญ หา และ 5) เร่ง เอาบริษ ัท ร่ว มทุน ยางพาราดึง ราคา
ยางพาราให้สูงขึ้นอย่างเร่งด่วน

ราคาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ยางแผ่ น รมควั น ชั้ น ๓ ส่ ง มอบเดื อ น
สิงหาคม 2555
๑. ตลาดสิ ง คโปร์ เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 313.13 เซนต์ ส หรั ฐ ฯ
(99.14 บาท) ลดลงจาก 327.57 เซนต์สหรัฐฯ (103.28 บาท)
ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 14.44 เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 4.41
๒. ตลาดโตเกียว เสนอซื้อล่วงหน้าเฉลี่ยกิโลกรัมละ 244.09
เยน (97.17 บาท) ลดลงจาก 252.01 เยน (100.34 บาท) ของ
เดือนก่อนกิโลกรัมละ 7.92 เยน หรือร้อยละ 3.14
๓. ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ซื้อขายเฉลี่ย
กิ โ ลกรั ม ละ 98.88 บาท/กิ โ ลกรั ม ลดลงจาก 103.03 บาท/
กิโลกรัม ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 4.15 บาท หรือร้อยละ 4.03

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 เดือนกรกฎาคม 2555 ปรับตัวลดลงในทุกจังหวัด

ข้าว

จั ง หวั ด กระบี่ เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 86.08 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 86.45 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.43
จั ง หวั ด พั ง งา เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 85.28 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 85.78 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.58
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 84.48 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 85.95 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.71
จังหวัดนครศรีธรรมราช เฉลี่ยกิโลกรัมละ 87.48 บาท ลดลง
จากกิโลกรัมละ 88.28 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.90
จั ง หวั ด ชุ ม พร เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 86.24 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 87.53 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.47
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 86.94 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 88.53 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.79
จั ง หวั ด ระนอง เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 85.38 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 86.78 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.61
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี ซื้อขายล่วงหน้า ส่งมอบเดือนสิงหาคม
2555
ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
๑. ยางแผ่นรมควันคุณภาพชั้น ๓ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 100.35 บาท
ลดลงจาก 109.12 บาท ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 8.77 บาท หรือ
ร้อยละ 8.04
๒. น้ํ า ยางข้ น เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 67.02 บาท ลดลงจาก
70.69 บาท ของเดือนก่อน กิโลกรัมละ 3.67 บาท หรือร้อยละ
5.19
ณ ท่าเรือสงขลา
๑. ยางแผ่นรมควันคุณภาพชั้น ๓ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 100.10 บาท
ลดลงจาก 108.87 บาท ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 8.77 บาท หรือ
ร้อยละ 8.06
๒. น้ํ า ยางข้น เฉลี ่ย กิโ ลกรัม ละ 66.77 บาท ลดลงจาก
70.44 บาท ของเดือ นก่อ นกิโ ลกรัม ละ 3.67 บาท หรือร้อ ยละ
5.21

**********************
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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สถานการณ์การผลิตไม้ผล

ภาวะการผลิต พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ผลผลิตรุ่นแรก อยู่ในระยะ
การเจริญเติบโตของผล บางพื้นที่ ผลแก่การเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี
ผลผลิตรุ่นที่สองอยู่ในระยะผลอ่อน ส่วนผลผลิตรุ่นที่สามอยู่ในช่วง
ติดดอก เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพิ่มขึ้น
มังคุด

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 และคณะทํางานสํารวจ
ข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ได้ร่วมประชุมเพื่อประมาณการผลผลิต
ไม้ ผ ล 4 ชนิ ด คื อ เงาะ ทุ เ รี ย น มั ง คุ ด และลองกอง ปี 2555
ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา (ครั้งที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม 2555) ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
เงาะ
จังหวัดชุมพร ปริมาณผลผลิต 2,968 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,208 ตัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 145.70
จังหวัดระนอง ปริมาณผลผลิต 453 ตัน ลดลงจาก 681 ตัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 33.48
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณผลผลิต 35,651 ตัน เพิ่มขึ้นจาก
15,750 ตัน ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 126.36
จังหวัดพังงา ปริมาณผลผลิต 1,714 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,307 ตัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 31.14
จังหวัดภูเก็ต ปริมาณผลผลิต 38 ตัน ลดลงจาก 54 ตัน ของปีที่
ผ่านมาร้อยละ 29.63
จังหวัดกระบี่ ปริมาณผลผลิต 580 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 229 ตัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 153.28
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณผลผลิต 21,819 ตัน เพิ่มขึ้น
จาก 8,993 ตัน ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 142.62
ภาวะการผลิต พื้นที่ภาคใต้ตอนบน อยู่ในระยะการเจริญเติบโต
ของผล บางพื้นที่ผลแก่เจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี คาดว่า เกษตรกรจะ
เก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน
ทุเรียน
จั ง หวั ด ชุ ม พร ปริ ม าณผลผลิ ต 110,026 ตั น เพิ่ ม ขึ้ น จาก
56,092 ตัน ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 96.15
จั ง หวั ด ระนอง ปริ ม าณผลผลิ ต 4,884 ตั น เพิ่ ม ขึ้ น จาก
2,440 ตัน ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 100.16
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณผลผลิต 31,423 ตัน เพิ่มขึ้นจาก
22,326 ตัน ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 40.75
จังหวัดพังงา ปริมาณผลผลิต 1,128 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 790 ตัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 42.78
จังหวัดภูเก็ต ปริมาณผลผลิต 74 ตัน ลดลงจาก 415 ตัน ของ
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 82.17
จังหวัดกระบี่ ปริมาณผลผลิต 744 ตัน ลดลงจาก 888 ตัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 16.22
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณผลผลิต 21,969 ตัน เพิ่มขึ้น
จาก 18,037 ตัน ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 21.80

จั ง หวั ด ชุ ม พร ปริ ม าณผลผลิ ต 43,894 ตั น เพิ่ ม ขึ้ น จาก
2,557 ตัน ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 1,616.62
จั ง หวั ด ระนอง ปริ ม าณผลผลิ ต 3,332 ตั น เพิ่ ม ขึ้ น จาก
2,104 ตัน ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 58.37
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณผลผลิต 11,131 ตัน เพิ่มขึ้นจาก
1,396 ตัน ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 697.35
จังหวัดพังงา ปริมาณผลผลิต 2,130 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,585 ตัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 34.38
จังหวัดภูเก็ต ปริมาณผลผลิต 54 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 14 ตัน ของปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 285.71
จังหวัดกระบี่ ปริมาณผลผลิต 146 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 31 ตัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 370.97
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณผลผลิต 32,736 ตัน เพิ่มขึ้น
จาก 8,922 ตัน ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 266.91
ภาวะการผลิต พื้นที่ภาคใต้ตอนบน อยู่ในระยะการเจริญเติบโต
ของผลผลิต บางพื้นที่ ผลแก่การเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกร
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพิ่มขึ้น ผลผลิตรุ่นแรก เก็บเกี่ยวใกล้เสร็จสิ้น ผลผลิต
รุ่นที่สอง คาดว่า ออกสู่ตลาดช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ส่วนรุ่น
ที่สาม อยู่ในช่วงติดดอก
ลองกอง
จั ง หวั ด ชุ ม พร ปริ ม าณผลผลิ ต 20,582 ตั น เพิ่ ม ขึ้ น จาก
1,657 ตัน ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 1,142.12
จังหวัดระนอง ปริมาณผลผลิต 1,171 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 574 ตัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 104.01
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณผลผลิต 15,674 ตัน เพิ่มขึ้นจาก
875 ตัน ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 1,691.31
จังหวัดพังงา ปริมาณผลผลิต 534 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 283 ตัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 88.69
จังหวัดภูเก็ต ปริมาณผลผลิต 43 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 9 ตัน ของปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 377.78
จังหวัดกระบี่ ปริมาณผลผลิต 206 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 91 ตัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 126.37
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณผลผลิต 13,812 ตัน เพิ่มขึ้น
จาก 884 ตัน ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 1,462.44
ภาวะการผลิต อยู่ในช่วงการเจริญเติบโตทางผล บางพื้นที่ผลแก่
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้เพิ่มขึ้น
**********************
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ราคาเฉลี่ยสินค้าเกษตรที่สําคัญ ณ ไร่นา ประจําเดือนกรกฎาคม 2555
พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
รายการ

หน่วย

กระบี่

ภูเก็ต

พังงา

นครศรีธรรมราช

ชุมพร

สุราษฎร์ธานี

ระนอง

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

ผลปาล์มทะลาย นน.> 15 กก. บาท/กก.

5.15

5.76 11.84

5.08

5.46

7.59

4.93

5.24

6.29

4.98

5.26

5.73

5.23

5.66

8.33

4.98

5.42

8.94

4.80

5.06

5.42

ผลปาล์มร่วงคละ

บาท/กก.

5.68

7.18 26.52

5.55

5.94

7.03

-

-

-

4.98

5.26

5.73

5.80

6.60 13.79

5.48

5.92

8.13

5.53

5.76

4.25

มะพร้าวผลแห้งคละ

ร้อยผลละ 375.00 280.00 -25.33 575.00 500.00 -13.04 1,000.00 640.00 -36.00 300.00 220.00 -26.67 262.50 200.00 -23.81 300.00 270.00 -10.00 400.00 240.00 -40.00

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

บาท/กก. 86.45 86.08 -0.43 85.78 85.28 -0.58 85.95 84.48 -1.71 88.28 87.48 -0.90 87.53 86.24 -1.47 88.53 86.94 -1.79 86.78 85.38 -1.61

ยางพาราแผ่นดิบ คละ

บาท/กก. 84.45 84.08 -0.44 83.78 83.28 -0.59 83.95 82.48 -1.75 86.28 85.48 -0.92 85.53 84.24 -1.50 86.53 84.94 -1.83 84.78 83.38 -1.65

เศษยางคละ

บาท/กก. 40.50 40.40 -0.25 39.75 39.60 -0.38 39.50 38.00 -3.80 41.50 42.00

น้ํายางสดคละ

บาท/กก. 84.00 81.60 -2.86 83.00 81.20 -2.17 83.00 77.80 -6.27 85.50 84.00 -1.75 83.25 82.20 -1.26 85.00 84.00 -1.18 82.50 79.60 -3.52

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสม นน.100 กก. บาท/กก. 62.50 59.40 -4.96 63.50 62.00

1.20 41.00 42.60

3.90 40.50 41.80

3.21 38.25 38.80

1.44

-2.36 62.75 61.00 -2.79 60.25 57.40 -4.73 59.50 54.60 -8.24 60.75 57.20 -5.84 61.75 58.00 -6.07

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อมีชีวิต

บาท/กก. 47.00 46.60 -0.85 44.00 44.00

ไข่ไก่สดชนิด เบอร์ 3

ร้อยฟอง 280.00 264.00 -5.71 287.50 260.00 -9.57 300.00 284.00 -5.33 280.00 216.00 -22.86 283.75 256.00 -9.78 280.00 240.00 -14.29 290.00 274.00 -5.52

กุ้งขาวฯ 31-40 ตัว/กก.

บาท/กก. 136.25 130.80 -4.00

กุ้งขาวฯ 41-50 ตัว/กก.

0.00 48.00 48.00

0.00 48.25 46.00 -4.66 44.00 44.20

0.45 48.00 47.00 -2.08 48.50 47.00 -3.09

-

-

-

148.00 140.40 -5.14 140.00 140.00

0.00 137.00 130.00 -5.11 161.25 130.00 -19.38

บาท/กก. 125.00 122.60 -1.92 127.50 120.00 -5.88

-

-

-

130.75 126.40 -3.33 130.00 130.00

0.00 131.75 125.00 -5.12 141.25 125.00 -11.50

กุ้งขาวฯ 51-60 ตัว/กก.

บาท/กก. 119.50 118.40 -0.92 113.75 110.00 -3.30

-

-

-

123.25 118.60 -3.77 120.00 120.00

0.00 123.00 113.00 -8.13 123.75 117.60 -4.97

กุ้งขาวฯ 61-70 ตัว/กก.

บาท/กก. 111.25 111.40

-

-

-

118.00 114.40 -3.05 110.00 110.00

0.00 115.00 105.00 -8.70 118.75 114.20 -3.83

ปลาเป็ดชนิดคละ

บาท/กก.

ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผลคละ
มังคุดคละ
เงาะพันธุ์โรงเรียนผลชนิดคละ
เงาะพันธุ์โรงเรียน (ตะกร้า)
ลองกอง เกรด A
ลองกอง เกรด B
ลองกอง เกรด C
ลองกองคละ

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

7.00
-

7.00
-

0.00
-

7.88
-

-

-

-

0.13 107.50 100.00 -6.98

9.20 16.83 7.60 7.00 -7.89
- 30.00 30.00 0.00
- 17.75 19.67 10.80
- 15.25 15.00 -1.64
-

7.80
-

7.80
33.50
21.00
13.00
19.00
39.00
29.00
20.50
-

0.00
-

5.25
39.50
13.50
15.00
20.00

6.20 18.10 10.55 10.80 2.37 7.25 7.60 4.83
36.00 -8.86 - 36.40 - 30.00 29.00 -3.33
15.75 16.67 - 19.25 - 15.00 16.50 10.00
15.00 0.00 - 17.00 17.00 0.00
- 25.50 34.50 - 36.75 20.00 - 23.50 14.50 20.00 0.00 ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8

สาระน่ารู้
มุมเพื่อสุขภาพ
เมื่อต่อมน้าํ ลายกลายเป็นมะเร็ง

ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่เผ็ดร้อนทั้งนอกสภาและในสภา รุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือยื้อแย่งเก้าอี้ประธาน
รัฐสภาลงท้ายด้วยการขว้างปาเอกสารให้ปลิวว่อนไปหมด วิวัฒนาการจากเดิมที่ใช้เพียงวิวาทะโต้ตอบกันไปมา จากสงคราม
น้ําลายกลายมาเป็นเริ่มใช้กําลังกันมากขึ้น ทําให้อดที่จะกล่าวถึง "มะเร็งต่อมน้ําลาย" ไม่ได้
ใครไม่รู้จักต่อมน้ําลายว่าอยู่ตรงไหน ก็ขอให้คิดถึงเด็กเป็นโรคคางทูมที่สมัยก่อนพ่อแม่ต้องพาไปให้หมอจีนเขียนคําว่า
เสือตรงแก้มที่บวมแถวๆ หน้าหู ซึ่งเป็นตําแหน่งของต่อมน้ําลายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จริงๆ แล้วต่อมน้ําลายมีอยู่หลายที่
โดยทั่วไปเขาแบ่งต่อมน้ําลายเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือต่อมน้ําลายหลักและต่อมเล็กต่อมน้อยที่กระจายอยู่ในช่องปาก ต่อม
น้ําลายหลักมีอยู่ 3 คู่ 3 ตําแหน่งคือต่อมน้ําลายหน้าหู ต่อมน้ําลายใต้ขากรรไกร และสุดท้ายต่อมน้ําลายใต้ลิ้น
ต่อมน้ําลายนอกจากมีหน้าที่ผลิตน้ําลาย ซึ่งย่อยอาหารพวกแป้งและน้ําตาลเป็นหลักแล้ว ในน้ําลายยังมีสารภูมิคุ้มกัน
หรือแอนติบอดี้ที่ช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคภายนอกที่ผ่านเข้ามาในช่องปากและลําคออีกด้วย
อาการยอดฮิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ําลายส่วนใหญ่ที่ทําให้ต้องมาพบแพทย์คือมีก้อนผิดปกติบริเวณต่อมน้ําลาย
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีอาการเจ็บบริเวณก้อน
ไม่ว่าจะคลําได้เองโดยบังเอิญหรือมีคนทักหรือจากการตรวจร่างกายประจําปี โดยต่อมน้ําลายที่มีขนาดเล็กจะมีโอกาส
เป็นมะเร็งได้มากกว่าต่อมน้ําลายที่มีขนาดใหญ่ กล่าวคือ ต่อมน้ําลายหน้าหูซึ่งเป็นต่อมน้ําลายที่ใหญ่ที่สุด มีโอกาสเป็นมะเร็ง
25% ต่อมน้ําลายใต้ขากรรไกรมีโอกาสเป็นมะเร็ง 50%และต่อมน้ําลายใต้ลิ้นมีโอกาสเป็นมะเร็งมากที่สุดคือประมาณ 75%
เพราะฉะนั้น ควรหมั่นสังเกตและคลําบริเวณหน้าหู บริเวณใต้ขากรรไกรทั้ง 2 ข้างและบริเวณใต้ลิ้นด้วยตัวเองอย่างสม่ําเสมอ
เพราะตําแหน่งของต่อมน้ําลายไม่ได้อยู่ลึกลับซับซ้อนอะไร หากเจอก้อนผิดปกติก็อย่าพึ่งวิตกกังวลเกินเหตุเพราะก้อนเนื้องอก
ของต่อมน้ําลายส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งเป็นเนื้องอกชนิดธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็ง อาการผิดปกติอื่นๆ ได้แก่ มีปัญหาเรื่องการกลืน
หรือการอ้าปาก มีอาการชาหรือเจ็บปวดบริเวณใบหน้า กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง แต่ทั้งหมดพบได้น้อยกว่าเรื่องก้อน
การรักษาหลักของโรคมะเร็งต่อมน้ําลายหนีไม่พ้นการผ่าตัด
ซึ่งเป็นทั้งการวินิจฉัยโรคและการรักษาไปพร้อมกัน คือทําผ่าตัดเอาต่อมน้ําลายส่วนที่มีก้อนเนื้องอกออก แต่อาจจะมี
การตัดต่อมน้ําลายส่วนที่เหลือออกหรือต่อมน้ําเหลืองบริเวณลําคอออกทั้งหมดร่วมด้วยหรือไม่นั้น ขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็งเป็น
หลัก บางรายอาจต้องให้การฉายรังสีหรือให้ยาเคมีบําบัดก็ว่ากันเป็นรายๆ ไป
ก่อนจากอยากฝากถึงใครหรือกลุ่มใดก็ตามที่มีความขัดแย้งกัน ขอให้ใจเย็นๆ ค่อยๆ พูดค่อยๆ จากันดีกว่า แย่งกัน
พูดนอกจากจะฟังไม่รู้เรื่องแล้ว ยังทําให้เสียงแหบเสียงแห้ง เปลืองน้ําลายเปล่าๆ นะครับ...ขอบอก
รู้ทันมะเร็ง : เมือ่ ต่อมน้ําลายกลายเป็นมะเร็ง : โดย...นพ.วีรวุฒิ อิ่มสําราญ
*****************************************************************
ที่มา : http://www.komchadluek.net
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ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางใบปาล์มน้ํามัน...ทะลายเปล่าอย่าคิดว่าไม่สําคัญ
ทางใบปาล์มน้ํามัน
การดู แ ลสวนปาล์ ม น้ํ า มั น หลายท่ า นคงได้ รั บ คํ า แนะนํ า มาว่ า
ให้วางทางใบที่ตัดแต่งแล้ว เรียงกระจายแถวเว้นแถว ควรวางกองทางใบ
สลับแถวเว้นแถวทุกๆ ๓ - ๕ ปี เพื่อกระจายอินทรีย์วัตถุ ในสวนปาล์ม
น้ํามัน และช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน รวมทั้งการนําทะลายเปล่าปาล์ม
น้ํามันมาคลุมดิน ในขณะที่ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าในทางใบปาล์มน้ํามัน
และทะลายเปล่าปาล์มน้ํามันนั้นมีประโยชน์และมีข้อดี - ข้อเสียอย่างไรบ้าง
ทางใบปาล์มน้ํามัน ใบแห้งที่ตัดทิ้งประมาณ 1.6 ตัน/ไร่ มีธาตุอาหารคิดเป็น
- ยูเรีย
๙.๒๘
กก./ไร่
- หินฟอสเฟต
๔.๘
กก./ไร่
- โปแตสเซียมคลอไรด์
๑๙.๒
กก./ไร่
- กีเซอร์ไรท์
๑.๒
กก./ไร่
ทางใบปาล์ ม น้ํ า มั น ใบแห้ ง จะกลั บ เป็ น ปุ๋ ย สํ า หรั บ ปาล์ ม น้ํ า มั น ประมาณ ๔๐% ของธาตุ อ าหาร
ที่ต้นปาล์มน้ํามันต้องการ
ข้อดีและข้อเสียของทางใบปาล์มน้ํามันที่วางทิ้งไว้ในแปลง
ข้อดี
๑. เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน และธาตุอาหารต่างๆกลับสู่พื้นดิน
๒. รักษาความชื้นให้แก่สวนปาล์มน้ํามัน
๓. ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
๔. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อดินและต้นปาล์มน้ํามัน เช่น ไส้เดือนและ
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชอื่นๆ
ข้อเสีย
๑. หนามทางใบปาล์มน้ํามันที่ยังสดจะแข็งและคมมาก อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในแปลงได้
๒. เป็นอุปสรรคต่อการเก็บเกี่ยวทะลายและการขนทะลายปาล์มน้ํามันออกจากแปลง
๓. เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งขยายพันธุ์ของศัตรูปาล์มน้ํามัน เช่น หนู (กินผล) ปลวก (ทําให้ดินเป็น
โพรง และเกิดจอมปลวก หรือ งู

๘

ประโยชน์ของทางใบปาล์มน้ํามัน
- นําไปย่อยทําปุ๋ยหมัก
- ทําไม้อัด
- ทําอาหารสัตว์
- กั้นแนวทางน้ํา ป้องกันน้ํากัดเซาะหน้าดิน
- เป็นวัสดุคลุมดิน ป้องกันการระเหยของน้ําของดินเร็วเกินไป
ทะลายเปล่าปาล์มน้ํามัน
ทะลายเปล่าเป็น วัต ถุอินทรีย์ เหลือทิ้งจากโรงงานสกัดน้ํามัน ได้ มี
การทดลง นํามาใช้เป็นวัสดุคลุมโคนต้นปาล์มน้ํามัน พบว่าการใส่
ทะลายเปล่าปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของดิน ทําให้ pH และ
อินทรีย์วัตถุในดินเพิ่มขึ้น และเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุ K, Ca และ Mg นอกจากนี้ทะลายเปล่ายัง
ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน ลดปัญหาวัชพืชที่เกิดรอบโคนต้นได้ดีอีกด้วย ซึ่งพบว่าในสวนปาล์ม
น้ํามัน ที่ใส่ทะลายเปล่าร่วมกับปุ๋ยเคมี จะเพิ่มผลผลิตทะลายปาล์มน้ํามัน
วิธีการใส่ทะลายเปล่า
๑. ควรใส่ทะลายเปล่าที่ผ่านการย่อยสลายอย่างน้อย ๒ เดือน ไม่ควรใช้ทะลายเปล่าที่ใหม่ เพราะจะ
เกิดความร้อนได้ มีผลเสียตอดต้นปาล์มน้ํามัน
๒. วางทะลายเปล่ารอบโคนต้น ให้เป็นลักษณะวงแหวนไม่ชิดติดกับโคนต้น และรัศมีความกว้าง
ขึ้นกับรัศมีทรงพุ่มของต้นปาล์มน้ํามัน
๓. อัตราที่ใ ส่ ถ้าเป็น ทะลายที่ มีความชื้น สูง อัตรา ๓๐๐ - ๕๐๐ กก./ตัน โดยวางเรียงชั้นเดียว
ไม่หนาจนเกินไป เพราะอาจเป็นที่วางไข่ของตัวด้วงแรดได้
๔. การใส่ทะลายเปล่า จะมีการย่อยสลายต่อเนื่อง จะพบมีการยุ บตัวหายไป ควรใส่ อย่างน้อย
ปีละครั้ง
ธาตุอาหารในทะลายเปล่า ๑ ตัน เทียบเท่ากับธาตุอาหารในปุ๋ย ดังนี้
- แอมโมเนียซัลเฟต
๑๗.๖ กิโลกรัม
- หินฟอสเฟต
๒.๙ กิโลกรัม
- โปแตสเซียมคลอไรด์
๑๘.๓ กิโลกรัม
- กีเซอร์ไรท์
๔.๗ กิโลกรัม
ข้อควรระวัง
ไม่ควรนําทะลายเปล่ ามาวางกองทิ้ง ไว้ใ นแปลงเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจจะเป็ นที่อยู่อาศัย
ของด้วงแรด ซึ่งเป็นศัตรูของปาล์มน้ํามันได้
******************************

ที่มา : ศูนย์วิจัยปาล์มน้ํามันสุราษฎร์ธานี
๙

***ก่อนจะสายเกิน ***
เกิดบนโลกวิโยคไหวไม่เคยหยุด
หลายเรื่องร้าวคราวผันผ่านกาลเดินไป
เพราะชีวิตลิขิตไว้ในฉากจบ
สุขทุกข์เศร้าเหงาเบื้องหลังครั้งก้าวยืน
แม้วันนี้มีเหงาเศร้ามาบ้าง
ถึงวันนี้มีแต่ช้ําคราบน้ําตา
ทําให้ดีในวันนี้ไม่มีสาย
เพราะอย่างน้อยร้อยหมื่นสู้อยู่รา่ํ ไป
หากบากบั่นมันไม่ถึงซึ่งใจตั้ง
จักไม่อายสายตาใครในหนทาง

ใครเล่าฉุดหยุดเวลากลับมาได้
คงจะไม่เวียนใหม่มาพาหวนคืน
ล้วนประสบพบความตายมิหมายอื่น
มิอาจฝืนคืนพลัดพรากจําจากลา
แต่หนทางวางไว้อยู่ดูเถิดหนา
ทางข้างหน้าอย่าหยุดเดินเผชิญไป
แม้จุดหมายที่ปลายฝันมันไม่ใกล้
ดีกว่าให้ฝันหลุดลอยพลอยอับปาง
แต่ความหวังยังความเพียรไม่เวียนว่าง
ด้วยก้าวย่างอย่างแกร่งกล้าท้าหัวใจ
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

