ปี ที่: 15 ฉบับที่: 5457
วันที่: พุธ 28 กันยายน 2559
Section: First Section/เกษตร/ทามาหากิน
หน้ า: 6(ขวา)

วันที่: พุธ 28 กันยายน 2559
Section: First Section/หน้าแรก
หน้ า: 1(ขวา)

ที่: 37 ฉบับที่: 12944
วันที่: พุธ 28 กันยายน 2559
Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม
หน้ า: 13(บน)

วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน 2559
Section: First Section/เกษตร/ทามาหากิน
หน้ า: 8(กลาง)

วันที่: พฤหัสบดี 29 กันยายน - เสาร์ 1 ตุลาคม 2559
Section: First Section/หน้าแรก
หน้ า: 1(ล่างขวา), 2

ปี ที่: 14 ฉบับที่: 4983
วันที่: พุธ 28 กันยายน 2559
Section: เศรษฐกิจมหภาค/เอสเอ็มอี - อาเซียน
หน้ า: B4(ล่างขวา)

วันอังคาร 27 กันยายน 2559
เรื่อง ไทย-อินโดฯ-มาเลย์ จับมือจัดตั้งตลาด
กลางยางพาราระดับภูมิภาค เชื่อเพิ่มโอกาส
ตลาดใหม่
ไทย-อินโดฯ-มาเลย์ จับมือจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค เชื่อเพิ่มโอกาสตลาดใหม่
ข่าวเศรษฐกิจ สานักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 27 กันยายน 2559 15:44:41 น.
นายสุธี อินทรสกุล รักษาการผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะประธานคณะทางานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับ
ภูมิภาค เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในการ
จัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ( Regional Rubber Market : RRM) ซึ่งเปิดตลาดพร้อม
กันไปในวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมานั้น
ตามมติที่ประชุมระดับรัฐมนตรีไตรภาคียาง
(International Tripartite Rubber Council : ITRC) ซึ่งแต่ละประเทศมีข้อกาหนด ระเบียบการ
ซื้อขายยาง วิธีการซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมาตรฐานและชนิดของสินค้าร่วมกัน
โดยคุณภาพสินค้าประเภทยางแผ่นรมควันใช้มาตรฐาน Green book
ส่วนยางแท่ง (Technically specified Rubber: TSR) ใช้มาตรฐานสากลในการควบคุม
คุณภาพนอกจากนี้ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคได้กาหนดคุณสมบัติผู้ขายยางในตลาด โดย
จะต้องมีโรงงานในการผลิตยางแผ่นรมควันและยางแท่งที่ผ่านการอนุมัติรับรอง
(Approved
factory list) จากตลาดยางสิงคโปร์ (SICOM)เพราะวงการค้ายางทั่วโลกต่างยอมรับใน
Approved factory list ของ SICOM โดยมีกระบวนการตรวจสอบเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตและ
การคัดกรองบริษัทผู้เข้ามาขายยาง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าในตลาด
“ด้านการทาธุรกรรมนั้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องวางหลักประกันธนาคารในรูปของเงินสด
หรือสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่า กรณีของผู้ขายสามารถใช้ยางที่มีอยู่จริงในโกดังเป็น
หลักประกันแทนเงินสดได้ การจับคู่สัญญาในระบบจะใช้วิธีการจับคู่โดยอัตโนมัติ ( Continuous
auto matching)จะพิจารณาจากคาสั่งซื้อ-ขาย ที่มีการเสนอชนิดยาง ปริมาณยาง ท่าเรือส่งมอบ
ตรงกัน รวมถึงราคาต่อกิโลกรัมซึ่งมีมูลค่าเป็นหน่วยดอลล่าร์สหรัฐโดยทั้งผู้ขายและผู้ขายมีความ
พึงพอใจในราคาที่ตรงกัน ทาให้เกิดการซื้อ – ขายยางในระบบอย่างยุติธรรม ทั้งนี้จะกาหนดให้มี
การส่งมอบจริงภายใน 30 วันหลังจากการเปิดรับซื้อขายในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงมั่นใจได้ว่า

-2ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคเป็นตลาดที่เกิดการส่งมอบสินค้าจริง 100 เปอร์เซ็นต์"นายสุธี
กล่าว
ประธานคณะทางานฯ เผยข้อมูลหลังจากเปิดตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค RRM เป็น
วันแรกว่า หลังจากเปิดตลาดวันแรก ผู้ซื้อขายยางส่วนมากจะเข้าสู่กระบวนการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกในตลาดเป็นหลัก ในวันนี้มีบริษัทเอกชนซึ่งอยู่ในรายชื่อการอนุมัติรับรองจากตลาดยาง
สิงคโปร์ (SICOM) แล้ว ทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่ บริษัท บีไรท์รับเบอร์ จากัด บจก.เซาท์แลนด์รีซอร์ซ
MetalcoCo,Ltd. Oriental Rubber Products Co,Ltdและ บจก.เซาท์แลนด์รับเบอร์ได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกของตลาด RRM นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่สนใจเข้ามาขายยางในตลาด
RRM อีกจานวน 4 ราย ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จากัด กลุ่มเกษตรกรทาสวนธารน้าทิพย์
กลุ่มเกษตรกรทาสวนควนเมา และสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จากัด โดยทั้ง 4 ราย เป็น
สถาบันเกษตรกรชั้นนาของประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จาก กยท.แล้ว และอยู่
ระหว่างการเสนอรับรองจากคณะกรรมการอนุมัติผู้ขายเพิ่มเติมจากสภาไตรภาคียางระหว่าง
ประเทศ ให้เข้ามาเป็นผู้ขายยางในตลาด RRMต่อไปได้
สาหรับ กยท. มีแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยางพาราประชารัฐ
โดยมุ่งส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรผลิตยางให้มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMPซึ่งสถาบันเกษตรกร
สามารถนายางที่ผ่านมาตรฐานนี้ มาขายในตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคได้ ถือเป็นการช่วย
หาตลาดรองรับผลผลิตยางให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ส่งผลถึงรายได้ของกลุ่มสถาบัน
เกษตรกรที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย จึงขอฝากถึงเกษตรกรให้ผลิตยางให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
เพื่อให้สามารถนายางเข้ามาขายในตลาดนี้ได้ในอนาคต
“กยท. มั่นใจว่าการซื้อขายยางผ่านระบบตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคนี้ จะเป็นการ
เพิ่มโอกาสในการหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางและสถาบันเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการซื้อ
ขายยางในราคาที่ยุติธรรม( Fair Price) ผู้ซื้อได้สินค้าที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการ ตลอดจน
เป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่
มีคุณภาพผ่านรับมาตรฐาน GMP สามารถขายผ่านระบบ RRM ให้กับผู้ซื้อยางในตลาด
ต่างประเทศได้โดยตรง" นายสุธี กล่าว
--อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล์:
rachada@infoquest.co.th--

วันพุธที่ 28 กันยายน 2559
เรื่อง : จ.สงขลา มอบปัจจัยการผลิตช่วยเหลือ
ชาวสวนยางขานรับนโยบายรัฐบาล พร้อมน้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาดาเนินงาน
จ.สงขลา มอบปัจจัยการผลิตช่วยเหลือชาวสวนยางขานรับนโยบายรัฐบาล พร้อมน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาดาเนินงาน
28 ก.ย. 2559

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่า
พื้นที่อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากราคา
ยางตกต่า โดยความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สานักงานประมงจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกร และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยที่มีพื้นที่ปลูกไม่
เกิน 5 ไร่ จานวน 403 ราย รายละ 3,500 บาท
นายปพน จันทร์เรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากปัญหาราคายางตกต่าอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ทาให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้ลดลง ในขณะที่สินค้า
อื่นๆ มีการปรับตัวสูงขึ้น ทาให้ประสบปัญหาด้านรายได้ในการดารงชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับ
ผลกระทบรุนแรงที่สุด และเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเป็นระบบ และ

-2สอดคล้องกับการชดเชยรายได้ตามนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในการดารงชีพ
เพื่อก้าวข้ามวิกฤตราคายางตกต่าด้วยการพึ่งตนเอง จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร
โดยมีหน่วยงานในระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล ได้ร่วมดูแล แนะนา เพื่อให้เกิดการดาเนินงานที่สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม
ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย
แหล่งที่มา : สวท.สงขลา

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559
เรื่อง : ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จากัด
ได้รับใบอนุญาต มอก. แผ่นยางปูพื้น ผลิตภัณฑ์
ยางพาราของสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย...
ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จากัด ได้รับใบอนุญาต มอก. แผ่นยางปูพื้น ผลิตภัณฑ์ยางพาราของ
สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมรับเงินอุดหนุนจากโครงการจังหวัดชายแดนใต้
27 ก.ย. 2559

วันนี้ (27 ก.ย. 59) ในที่ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการผลิต การตลาด และ
การเงินของสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท อาเภอเมืองสตูล โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเฏฐ
ชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างภาคสหกรณ์
และเอกชน มีข้าราชการและผู้แทนสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดสตูลเข้าร่วม 80 คน มีการมอบใบอนุญาต
มอก. แผ่นยางปูพื้น ให้กับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จากัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราของสหกรณ์
แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน มอก. และสานักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ได้มอบเงินอุดหนุนใน
โครงการจังหวัดชายแดนใต้ จานวน 903 ,483 บาท เพื่อนาไปต่อยอดบริหารจัดการด้านเครื่องจักรเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขหลัก คือ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จากัด
จะต้องมีการสมทบเงินเข้าในโครงการด้วย นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ซื้อขายแผ่นยางปูพื้นกับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จากัด เพื่อสร้างความมั่นใจด้วย

-2ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลฯ ได้รับการจดทะเบียน เมื่อ 12 ธ.ค. 2545 เป็นประเภทสหกรณ์
การเกษตร ดาเนินธุรกิจในการให้บริการสหกรณ์ นาน้ายางสดมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ยางคัตติ้ง และ
ยางฟอง ทั้งยังมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าด้านสหกรณ์ในการนาวัตถุดิบ
ยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งพื้นสนามฟุตซอลและไม้กวาดยาง
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อัญชกุล ศรีทัพ
ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย
แหล่งที่มา : สวท.สตูล

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559
เรื่อง : ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียาง
เข้าประมูลกว่าสองแสนกิโลกรัม ราคาส่วนใหญ่
ปรับตัวลดลง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางเข้าประมูลกว่าสองแสนกิโลกรัม ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง
27 ก.ย. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล
ประจาวันที่ 27 กันยายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 51.52 บาท ปรับ
ลดลง 0.67 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 50.82 บาท ปรับลดลง 0.68 บาท ยางท้องถิ่น
กิโลกรัมละ 49.80 บาท ปรับลดลง 0.40 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 53.12 บาท ปรับลดลง
0.99 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 53.18 บาท ปรับลดลง 0.43 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5
กิโลกรัมละ 52.00 บาท ปรับลดลง 0.87 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 52.47 บาท ปรับลดลง 0.40 บาท
ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 47.47 บาท ปรับลดลง 0.92 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช รวม 234,000 กิโลกรัม น้ายางสด 48.60 บาทต่อกิโลกรัม ราคาคงที่
ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากนักลงทุนชะลอการซื้อขาย ก่อนมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ
สหรัฐฯ ในปลายปีนี้ และตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของเยอรมนี หลังจากที่รัฐบาลเยอรมนี
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือกับดอยซ์แบงก์ ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ามันปรับตัวสูงขึ้น และค่าเงิน
เยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 55.71 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.52
บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 56.59 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 1.35 บาทต่อกิโลกรัม ตลาด
โตเกียว ราคาอยู่ที่ 58.22 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.89 บาทต่อกิโลกรัม
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล
ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย
แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559
เรื่อง : อุตุนิยมวิทยาเกษตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกสภาพ
อากาศสภาพของวันที่27กันยายน 2559
อุตุนิยมวิทยาเกษตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกสภาพอากาศสภาพของวันที่27กันยายน 2559
27 ก.ย. 2559
นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ในช่วงวันที่ 26-27 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว
15-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 28 ก.ย. -2 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียง
ใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. อุณหภูมิต่าสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสยางพาราฝนที่ตกติดต่อกัน ชาวสวนยางพาราควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรค ใบยางร่วง
ลูกยางเน่า โรคเส้นดา และโรคราสีชมพู เป็นต้น
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง
ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐ
แหล่งที่มา : สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559
เรื่อง : เกษตรอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ และ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรให้เป็นปัจจุบัน
เกษตรอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ และปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรให้เป็นปัจจุบัน
27 ก.ย. 2559

เกษตรอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ และ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ และการเข้า
ร่วมโครงการของภาครัฐ ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่าร้อยละ 70 แล้ว
นายวิทยา สุขประดิษฐ์ เกษตรอาเภอเกาะสมุย เปิดเผยว่า ทางสานักงานเกษตร อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการประชนชนซึ่งเป็นเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ และปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงกันยายน 2559 ตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระบบ
เรื่องการเกษตร และช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามสิทธิต่างๆ
สาหรับอาเภอเกาะสมุยมีเกษตรที่อยู่กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 2 พันครัวเรือน และมีเกษตรกรมา
ติดต่อขอขี้นทะเบียนในทุกวันทาการร้อยละ 70 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชมะพร้าว ยางพารา และ
สวนทุเรียน
ทั้งนี้เกษตรอาเภอเกาะสมุย ขอเชิญเกษตรกรทุกท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้นาท้องถิ่น
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือได้ที่ สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0-7742-1050
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ภัชรกิจ คุ้มชานาญ ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย แหล่งที่มา : สวท.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี

