ที่มา โพสต์ทูเดย์ 25 ก.ค. 59 น. B2

ที่มา แนวหน้า 25 ก.ค. 59 น. 13

กยท.ตรัง แจ้งเกษตรกรสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิครอบครองพื้นที่สวนยางแจ้งรายชื่อ
ต่อ กยท. หลังมติการยางแห่งประเทศไทยให้สารวจเพื่อกาหนดนโยบายยางพาราในอนาคต
ภายในวันที่ 1 ก.ค.59-30 ก.ย.59
19 ก.ค. 2559 | (96 ผู ้เข ้าชม ) |

นายวีระเทพ จันทร์แก ้ว รักษาการในตาแหน่งผู ้อานวยการการยางแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดตรัง เปิ ดเผยว่า ตามมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการการยาง
แห่งประเทศไทย เมือ
่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ให ้การยางแห่งประเทศ
ิ ธิเพือ
้ นข ้อมูลใน
ไทย จัดเก็บข ้อมูลทีป
่ ลูกยางในพืน
้ ทีท
่ ไี่ ม่มเี อกสารสท
่ ใชเป็
การกาหนดนโยบายด ้านยางพารา ซงึ่ ในสว่ นของจังหวัดตรัง มีเนือ
้ ทีป
่ ลูก
ยางพาราประมาณ 1,500,000 ไร่ โดยให ้เกษตรกรในพืน
้ ทีท
่ ไี่ ม่มเี อกสาร
ิ ธิสามารถแจ ้งข ้อมูลได ้แล ้ว ณ การยางแห่งประเทศไทยทุกสาขา ในวัน
สท
เวลาราชการ ตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 โดย
ั ชาติไทย 2.เป็ นเจ ้าของ ผู ้เชา่ หรือผู ้ทา
คุณสมบัตข
ิ องผู ้แจ ้งข ้อมูล 1.สญ
สวนยาง และ 3.มีสวนยางตัง้ แต่ 1 ไร่ขน
ึ้ ไป ทัง้ ทีเ่ ปิ ดกรีดแล ้ว และไม่เปิ ด
กรีด โดยนาเอกสาร และหลักฐานประกอบการแจ ้งซงึ่ ประกอบด ้วย 1.บัตร
ประจาตัวประชาชนพร ้อมสาเนา 2.ทะเบียนบ ้านพร ้อมสาเนา 3.หลักฐาน
่ ภบท.5, 6, 11 (ถ ้ามี) 4.แบบฟอร์มการรับแจ ้ง
เอกสารทีเ่ กีย
่ วกับทีด
่ น
ิ เชน
ื รับรองจากเจ ้าของทีด
่
ข ้อมูล 5.หนังสอ
่ น
ิ กรณีเชา่ 6.ผู ้แจ ้งต ้องมีพยาน เชน
ิ อปท.ในพืน
กานัน ผู ้ใหญ่บ ้าน เจ ้าของข ้างเคียง สมาชก
้ ทีท
่ ส
ี่ วนตัง้ อยู่ และ
7.รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จานวน 3 รูป
ิ ธินม
ิ ธิการเป็ นเกษตรกร
ทัง้ นี้ การรับแจ ้งสท
ี้ ใิ ชเ่ ป็ นการรับรองสท
ชาวสวนยางตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และความชอบ
ิ ธิ แต่เป็ นการแจ ้งข ้อมูลพืน
ธรรมในการครอบครองสท
้ ทีก
่ ารปลูกยางพารา
เพือ
่ ทีก
่ ารยางแห่งประเทศไทย จะดาเนินการกาหนดนโยบายด ้านยางพารา
ในอนาคต

ข ้อมูลข่าวและทีม
่ า
ื่ ข่าว : ตรัง(สวท.) ตรัง(สวท.)
ผู ้สอ
ผู ้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งทีม
่ า : สวท.ตรัง

ที่มา สยามรัฐ 25 ก.ค. 59 น. 13

ที่มา แนวหน้า 22 ก.ค. 59 น. 14

สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด ผลิตหมอนยางพาราสุขภาพสามารถทาตลาด
ต่างประเทศได้ อีกหนึ่งทางรอดเกษตรกรชาวสวนยางพาราตราด ในช่วงที่ราคายางพารา
ตกต่า
22 ก.ค. 2559 | (995 ผู้เข้าชม ) |
(22 ก.ค. 59) ที่สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จากัด เลขที่ 159/3 หมู่ 9 ตาบลเนิน
ทราย อาเภอเมือง จังหวัดตราด นายสกุล ชาวนา หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร สานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด นาสื่อมวลชนเข้าชมขั้นตอนการผลิตหมอนยางพารา 100 %
หมอนเพื่อสุขภาพ ที่กลุ่มสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด ได้รวมตัวกันทาขึ้นภายใต้ แบรนด์
เอราวัณ โดยการนาของนายเกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์ เป็นประธานสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดง
ตราด ซึ่งวัตถุดิบรวมถึงบุคลากรทั้งหมดจะใช้จากเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ เป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในช่วงที่ราคายางพาราตกต่าและยังเป็นการสร้างงานสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน โดยจะรับน้ายางพาราจากชาวสวนนาไปผ่านกระบวนการผลิต ด้วยการนาน้า
ยางพารามาผ่านกระบวนการปั่นโฟม ก่อนจะนามาขึ้นรูปทาการอบเพื่อให้ยางคงรูป ทาการล้าง
การอบแห้งและการตกแต่งจนมาเป็นผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา ใน 1 วัน จะผลิตหมอนยางพารา
ได้ประมาณ 120-140 ใบ ซึ่งมีราคาขายปีกจาหน่ายอยู่ที่ใบละ 650 บาท ซึ่งสหกรณ์ยางพาราเนิน
ดินแดงตราดได้ร่วมมือกับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จังหวัดจันทบุรี ผลิตหมอน
ยางพาราร่วมกันภายใต้ แบรนด์ เอราวัณ เพื่อรองรับตลาดความต้องการที่กาลังขยายเพิ่มขึ้นและ
หมอนยางพารานี้ยังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนอีกด้วย
นายเกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์ ประธานสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด กล่าวว่า
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด เพื่อเป็นการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่า ซึ่งเดิมก็มีการบริหารจัดการแบบสหกรณ์
อื่นทั่วไปมีการรวบรวมน้ายางพาราของเกษตรกรมาทายางแผ่นรมควันชั้น 3 เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในช่วงที่ราคายางพาราตกต่า แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทางคณะกรรมการสหกรณ์จึงได้
ประชุมปรึกษาหาแนวทาง จนเกิดแนวความคิดในการนาน้ายางพารามาผลิตทาหมอนยางพารา ได้
ศึกษาทดลองจนสามารถทาหมอนยางพารา 100% ที่มีคุณภาพดีจนสาเร็จซึ่งข้อดีของหมอน
ยางพารานี้ จะคงทนกว่าหมอนทั่วไปมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 10 ปี มีความยืดหยุ่นสูง
สามารถกระจายรองรับน้าหนักการกดทับได้ดี จึงทาให้ลดอาการปวดต้นคอของผู้ใช้และที่สาคัญ
หมอนยางพารานี้มีโครงสร้างรูระบายอากาศขนาดเล็กคล้ายรังผึ้งช่วยระบายอากาศได้ดีทาให้

-2อากาศถ่ายเทไม่อับชื้นจะไม่เกิดแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ การ
ทาความสะอาดก็ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถนายางพาราที่ได้ไปอัดใส่ตามตุ๊กตาได้ด้วย การทา
หมอนยางพาราของสหกรณ์ดังกล่าวนี้จะช่วยเกษตรกรในช่วงที่ราคายางพาราตกต่าแล้วการทา
หมอนยางพาราดังกล่าวยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนอีกด้วย
ด้านนายสกุล ชาวนา หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดตราด กล่าวว่า ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการประชุมของหน่วยงานใน
สังกัดของกระทรวงทั้งหมดแล้ว มีความเห็นไปทิศทางเดียวกันว่าจะส่งเสริมการดาเนินการของ
กลุ่มสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราดแห่งนี้ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดในปี 2560-2561
เพื่อต่อยอดกิจกรรมดังกล่าวให้เติบโตมากยิ่งขึ้น สร้างรายได้กระจายให้กับชุมชนมากขึ้นเพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสองแสนเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
22 ก.ค. 2559 | (31 ผู้เข้าชม ) |
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูลประจาวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3%
กิโลกรัมละ 59.79 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 10 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 59.29
บาท ปรับเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 57.40 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.70 บาท
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 63.88 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 29 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4
กิโลกรัมละ 63.19 บาท ปรับลดลง 15 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 61.59 บาท
ปรับลดลง 20 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 61.84 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 25 สตางค์ ยางคัทติ้ง
กิโลกรัมละ 53.55 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 25 สตางค์ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช รวม 220,500 กิโลกรัม น้ายางสด 50.25 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปรับเพิ่มขึ้น 50
สตางค์
ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 68.68 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัว
ลดลง 80 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 59.47 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 26
สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 62.29 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.16 บาทต่อ
กิโลกรัม
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล
ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย
แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ 22 ก.ค. 59 น. 7

ที่มา แนวหน้า 22 ก.ค. 59 น. 13

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจาประเทศไทย เยือนจังหวัดตรัง
22 ก.ค. 2559 | (83 ผู้เข้าชม ) |
ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง นายโรบิลลิฮาร์ต
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจาประเทศไทย และคณะ เดินทางเยือนจังหวัดตรัง โดยมีนาย
นิพันธ์ ศิริธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
ซึ่งในการเดินทางมาครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนาตัวและทาความรู้จักกับหน่วยงาน
รัฐบาลและเอกชน ที่มีบทบาทสาคัญในภาคธุรกิจและการศึกษาของจังหวัด เพื่อนาไปสู่การทา
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอนาคต และประเด็นที่นาย
โรบิลบิฮาร์ต เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจาประเทศไทย ได้ให้ความสนใจและซักถาม ได้แก่
สถานการณ์ยางพารา ความช่วยเหลือเรื่องราคายางพาราจากรัฐบาล เรื่องการท่องเที่ยวตรัง เรื่อง
การพัฒนาจังหวัดตรังในภาพรวม และเรื่องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม
2559 เป็นต้น
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์
ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย
แหล่งที่มา : สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

ข่าวซุบซิบ: บอสใหญ่สุดสมาร์ทแห่งสยามกลการอุตสาหกรรม 'ประธานวงศ์ พร
ประภา’ เป็นปลื้มยอดขายทะลัก
ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 14:00:04 น.
กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--Worklink PR
ช่วงนี้งานชุกเป็นพิเศษ หลังลุยแผนอัพฐานลูกค้าใหม่ ล่าสุด บอสใหญ่สุดสมาร์ทแห่งสยาม
กลการอุตสาหกรรม 'ประธานวงศ์ พรประภา' เป็นปลื้มยอดขายทะลัก หลังตัวแทนจาหน่าย
ภาคใต้คว้าออเดอร์ก้อนโต ส่งยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์กว่า 36 คันถึงกลุ่มบริษัทไม้ยางพาราแปรรูป
ภาคใต้ ส่วนงานเช่าและงานบริหารโครงการขนส่งเคลื่อนย้ายในคลังสินค้าแบบครบวงจรก็ไม่
น้อยหน้าคึกคักไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆเห็นทีผลงานปีนี้รุ่งแน่ๆ

